
 זרועאור
 מווינא נע משה בד יצחקרנש

 גרולתו מפרשת מלאה והאיץ , חכמתו 14ר יהל הפומים גרולי ביןאשר
 , שנה מ%ת מכמה נושן *שן *ך בכחב ק* על כתוב נמצא מאשר , הרפום מבית ראשונה 8טזה

 ם מאמשטרד ש*י* לעהרו עהיבא מוה' כעוא האדיר הנבד הרה"נבבא
 בראש הנרפם תעודה מבתב אגרת' על כחו4ים הם הלא , מצי%חו וםיבת הספר קורותוכל

 י וישמוי י,טרש יר14 ,הספר

 ראשוןחלק
 מראה נם , המעתיק מקיי , בו נמצאו אשר ו4אא%ואני4את טעיות רקוני ההא ה5א הפארת כלל ע45והטטגו
 רגל תנה , נהוצא הנרצת וא*ה , הרינש למצוא המפתוות לוח נם , והמי"טוני וירוטהים* בבלי 5תלמצרבגוטת
 ספר אור עדל למען , מכיסנו רב זהב הזלנו אלה כל על , בהם באו המחבר רברי אשי היאעינים מפריעוש

 - חורתנו רורעף בל כו ויתענפ רבינו,המחבר
 והאמודאים, ההגאים בשמות גם בגירמאהע הן שלנו בשהם נמצא מאשר שעות עמחאות בו נמצאו בי ראימ גם מצאנו זאת אתגם

 בחצי והצנעה ממקומה זסה לא רג'י ממחת נם , נ[ במרובע*ם ההדשים והדגרית התקונים נל ובן , ההיש עמהתוהצעו
 . %ר ישכון דרך איזה לו יבחר והקוהא , )(עעל

4 ש"ווי* ייו ,כיי ;',הש"9שנו,ף % כויטאמיר , ", ש6%4' ויווי8 ('14 4,4 % 
יפ"ק.רזרכ"בבשנת
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 3ב תעורהמכתב
 . ם ר משטר מא שליט"א לערוק עקי3:א מו' כערת האריר הגב'ר . עההו נבבר ' למשגב טרע ' ךגדולרםפורםם ריבגשוק

)

 1"ק ףגןשכנ'וש שבם 5שןס כ'ש ג' יס אמשטררם3"ס
 צ4צ יאמי-ם האומרים , המת'ם ועם הה'ים עם חםר ועועד צדק פועל* במעשיהם והתמק2ט בלבותם ה"טרש , והנע'מ'ם הנאדגים האחיםלכבר
 , נ" שפירא העשיך 'ףע,2ן ~הד ליפא ןןנינא היץ שמו בנ.ר חכמש ברמ,4ות והמןפלא'פ הולמ'נ ריבנים . ינל. עפו טמ,נ'%ש"ת'

 ילא. נשיי'םאמ'ר טמישח% כפימהלפ

 יצייה"ה ,הה משה אברהם מריר'ד כקש"ת בלאאמ.יעקיבא

 אנפרייךהמכמרג~גתש:
 נתבחיו , מטאירןא-טילרךם ומנה4, משו ה:חל הנוון רבנן מרנ העהש נחנורר ארו נכלקצף רטשרמם האמת' הנןי תשןמינ
 פ"ה בשערים למשנב הנודע , הדים ועוקר םינ' , והיקרים הנשגבים תפארת ובנוגה , בתורתו תבל פני מא*ר , הר'ם ועוקר םינ' ש'יקפ"ה

 מוה' נ"יאשענא מנ"ל 1אב 3ןושרכי מו' תפארתר ב"ש היח3 נצרמגיעחכמוצ,

-  

 תצ4ל לבוב דקיק האב"ר , נלי נאטהנזאהן ה4' שאול
 חבורש ושארי הים מפרשי מפר בעהם"ח חבורים ושארי הש מפרשי םפר בעהמ"ח לבובמק'ק

 חכמהחמדה תשימית נגיית בהגלית היים נכבי מה . אעיייה לה' אנכי לה'נכי
 כצו2א קצ1זק רבינו השמש ובא השיש זרח שנה מאות כשש זה אשרננווה

 הרמ"ה תלמידיו והאומגם . וצנזה . זאת נקפה אירו ואחרי . הגייזהרר*ה
 לנו פתחו . ברכהזה לנו דמע והמרדני ריא"ש תלמידיו ותלמידי מרוטנבורג1טו41ש
 כאיר ונוגה יצהירו שורותם מבין אשר רימם בפסקי ' מחזה מול מחזה חכמתוחלת*
 כמוצא הוא כי - נחארהו וכן הוא כן כשמו ' יקראוהו זיןע אר ' יאירו שניםהצת*'
 פני על חכמתו אור כן . נטוע נטע אור עלי צח כחם :רוע זרע כל עלמים
 ובקוצר . הובאו וים זעיר שם זעיר א%ם ' לשעשוע להם ויהי יגיה ע'ניהם - יופיערצנקה
 הלנות פסכן על רק אם ' נודעו לא עקבותיו וגם ' החבאו הראיטונים בהבורי -נמ(שו
 טמונה רדא רגה עקה וער ומאז ' וההדר ההוד הפלפול זר עטרוהו או . תסדרנבנה

 הצפירה רגיע העת כא בא עתה . נכספה וגם כלהה לה התורה לומיי ונשטותונאספה,
 נמצא . המעטירה באמשטרדם הספרים עקד בבית כי . להאירה כשחר אורו ענויפ"ן
 לריבנים ויורע.הדבר . נ"י לעהרן עקיבא מורי"ר המפואר הנביר המופלג הרבוף"

 ומוהר"ר לל2א .חמנא מווד"ר מפורסמים גבירים חטלמים יראיםהמופלנים
 רוסיא גסדינת .זיטאמיך מרפיסי נ'" שפירא העשיל'יןעיע
 י והע.תקוהו הביאתצ מלאבכסף והשעוהו וח:ךוהו דרשוהוהמה

 עולם ולאור להעתיקו ישן יר אכתב להם נתן נ'" לעהק עק!בא ועהללחשהכ_.רצביו
 כל כעל וששתי _וראיתיה .פםו?פ גומפ' 4יקת קשל? 1מ2י ישלחו -לריציאהו

 כי דואי אחרי ראיתי הלום . בינה בה להתבונן אויתיה ני איטב פה ואמרתיהק
 . נוסרה לבד הלבות פסקי על לא מצאתיה דמיתיה באשר לא והנה , ממנה ע2יאורו
 מלבת צעדיו צרו לא כי , יסרה אשר בדרך העם נפש הקצר ולא ירו קצרה לא%ם

 נהר רחובות ועל , יסורותיה יבאר שרשה על יתחקה כי , ותוצאותיה הסוגיאביחובות
 תנריות בקיעדם גם כי רחרם מררי בארבע לא וגם . הלבוהיה יסור הוצקהבמתו
 בא י נפלאותיוריעוע , ישטיעונו חדשות , למאורות ירוו טהורות, אמרותיו , מסודרו'הטה

 דגבירים מריבנים אלי שלוהה יד מעה . אור ראיתי י"ה(חמותי היים נכבימה
 ,זימאמק4 ק"ק. מדפיסי ' נ"י שפירא העשיל יהושע ימי' לשא חנעאמהו'

 ו-רע 4צר ספר ונפלא יכך מטמק לידם הניעאשר
 חרבו מפארהצ הר"י תלמיר זצ'ל מווינא משה נר *צהק ר' הנדול מרבינוהגדול
 הגדול ררכ של רמפרים עקד בבית וטמון ספון הי' אשר' מרוטנכורנ מרי"םשל

 בדא,ן ה,ש קיף על כתוב והוא , מאמשטרדם נ"י לערדן עזבא מו' רמפורסםהנביר
 רנ"א ממי' העתק לדונמא אלי ונשלח אותו, העתיקו עדי ועמלו ינעו והמה למקרי'כתבא

 שהכינו אשרינו שמחה, לב ולישרי לצד-ק זרוע אור המאורות יוצר ברוך וברכתיורנ"ב*(
 ודבותינו הפוסקים גדולי בק מוטלת הורא(:ו כמא אשר רב בקהל נודע ובבר ,לכך

 נשמט הדורות ובסדר ע"ב, נ"ח דף ע"ז בתום' רבריו מביאים התום' בעליהצרפתים
 וכמרדכי אשרי בדגה"ת וגם בשלימות לא אבל בקצרה פסקיו מובאי' וטור ובראל'שזאת,
 יצחק בר' חיים ר' לריב תשובה מובא תקע"א סי' ה"א ודשב"א ובתשובת .מובא
 בבר אעח4 את להלל אוםייש מה . אמלל ומה אדבר מה והנה . מווינא זרועאור

 למרגצר אך שפתים ודבר - בתיהם תוך אל ברבה להביא אותו יקנו מלאובבסת - בע-הם ויחזיק שיאחז מי ואשרי . תהלה רומי' לו . מלה בפי אין בתשבחותמהולל
 בן ני מדינות בשא,רי והן רוסיא במדינות דק ולהדפיסו לחער נבולם להשינשחללה
 ועמלו ינעו בי אחרי וגם . הנ"ל ריב מאת נהנה שלהם אחר המלך יסר וכןהד"ת
 להדששו בגבולם אחר יבא ולא . שכרם שיטלי הוא ובדין . להעתיקו מרהסאבההמאה

 עכדב, לכ מעלינו יסי וה' , נקוב צרור אל ישחכר והמשחבר ישמח אל ודעןנה עולם,ער
 שטח ולבו התורה לכבור המדבר דברי . הצלחות ומכלי - הברבות ממעון )תברךוהמסייע
 לפניהם תשים אשר המשפטים ואלה לסדר א' יום . אוי,צ-4יר% לראות ומצפהמעתל

 ודגייל לבוכ "אנר"ק באצ2הנזאהן הלוי שאול יךכ2ף הצעיר לטב פהאבתךר

ג,ל-,יג,",
 י 3מערב ינך 3מראואכי 3מ4ש3מיא ישי"ן נבנוומש ו3מבן ו:יכן 3ןפואשי ספר בעהמ"ה אש2גא פ"י ואנ 3מרזי23י הק' לבנוב ק"ק פה ןזף238"14 שכט י'ך ה' יום הןצרה לגנור המרבר רמריקאלה
 עקירס1ר.ני6 הו'6 נטע1ס סע)סדעקירס 11 ס)כס רנ"נ כסי' סר6יחי תס כק)רס )רס1ס 6הרס' זת *י4יך תסקי כסעת,: עעי טטטו 1חד' . עי)' 6ורו 56י כלהו 6כר תר4ך4נח'ק טעתת' 6כר כדנס מזכע חהנה*(

 6ל1 פ' 31כס"ש )511יס דס3ר 5מתט )תי השגיי גחר6 דסו6 כר)6 סססק ר,כ"ת 31ת3 טןירס 6יגס נטטוח סעתה-: נסריס 3סעוח סעס* ה:לסח סתע"ס וכן וצג: לסס לנעליס כ)תס כלת'ס לןס ט3תוקיס כל ועמ: סי5כלהיס
 3רי7 ר6יס סנ"ת הכי6 י6 5תס חת:הי ס:כקפס וכר5כיס ' עחירס סוי5 ד)" דס'? תסתע ע?ר: ה1י6 כטעוח עקיר: תי): סתעת ד:חם 6תח:זת.1 ,47יר6 תחץ:דגי'כ

 חד(זוססח"
4איס ).)ור גנסי נני נהוי6 סתבו6ר דו3חיס ע"ק



.המפמרה4

 ל6 448ה דשיהמ הסתע רע4ספת6 פמאת עכ'ש י סס ונו%ץ עקירה( ף'כ ח"ט " )תמשת חפו6 4ז נן הקש 01שפ' עקירה הוי6 65 כנצטת עקיכ %ת6 נבםיס ע515סם כ3ס'ס וגת61ו 6יליס 5טס ססחטן %ור ס5--לים
 5שם ע6 6ייט לסס וסתטן 6'5'ס סהס דיתה 6ס סרתכ"ם כחנ ט'ץ כרגכס וגס כן מכח3 ננהץ 6%1פי נתסתעה חפמה רירת3'ש ונ6תח - פה3'6 ריר6'וח תכח ד)רח? וכח3 חוספה6 3י(,' גדמק כ6ן ,רוע נ6ור ונס ' עקירההוי
 "רוט ונ,ור . ' עאם 4:יפך פסק הרתנ"ם ונתחכ'א הט"1 הויקדסין פס1לי תר,' פט'ץ תייהתי חסד6 רכ דכר' ע5 3יין תספט עין נעל 1ר%-נ . כחוספח6 תפורם סכך לוה 15רך ו6ין כרנ6. דקי"ל הכ'א כחנ סס ונס נטעוח עקירס פהי6תפגי
 הס'" דוץסיח וכח' ר%"ל פסתיס ס"ס נדנרי נ"כ הרניסכק

 - ק הפ4רם סשסוא6 נדכרי %ל סס פסחש תראזום' )ר6ה וכן כן 6תר ס%פר כמצמ[ ווצס ממד6. כרכ קי"5 מגן 6נל עקירה הוי ל6 נטעוח דעקירה דס"ל רנס על הי6
 ייתר ד*חר ג1' ד' תטח ס"5 רנ6 סמ שחר נ6והר %יי חסנ' ת6י כן ס"5 דרנ6 ג'ת6 דמס לחתוה 6וסיף ורגני . לטעתיה 6ה"כ,רכה תסיק דהרי הו6 רנה ע'ע. ססס ר.כה"1 כחכ יפה יצה כן ס"ל ,קכי' סרכ6 הל'ת ת'"1נ6תח
 הרשנ"8 כי"ם הו6 לת~יד ש-וכ שחר ד5צתר כרנ6 דק'"5 ר,ןסקלש לפי ו04 סלפ'ש ונ6ו4ש י נן כיע ל* ע3תו רב6 6נל ת,ה חסד6 לרנ ר6יה ו6ין נן ס"ל ר"ח עס הו6 6נוס תוחר 6ותר דס"ל לסיטחיה ד6נ'4 ונהי הו6 לת1'דקרונ
 ם4 ץ8ו סטוץ ה'ע סנר( ו"" כ"ג ננתעח חוס% )ועי' הו6 סוגנ וצחר 16תר 6םוריס יענין )ך"5 6נן נ6תח 6תנס . עקירה הוי נטעוח דעקירה 1גי'כ תחוקת6 היכי כתקרס ספגלו רכהניס תתניתי1 קפ: 6"כ רו'ד תרתחפ',:
 פט"1 ועח4א 6תח ד'ן הך'ן 6נל נינר'1 סהגיה ח',* פת"6 ועסו"ה 5"ע סרנריו 61ף פ' ס"ח5"ט

 תת'"
 . יט%ם מצטד י6דס קטל6 5גצין וס6גי כת"ד הס'נ ל6 תוחר ד5צתר )ר06 6שר 6תין עכ"פ - נוה י"יכחי וט:מו3ה כ'א ה'

 . 13ג16ש 'חוול1 ס65 עד 6ותר ף" ג16ק 6ינו ההן טרח סח'עח'1 לממו סל6 1*ני ר,[3ורה נני על 0פסה 6ת הטחט סס 6תר נפ"ר( )וסו6 6סתו 6ת הכ'6 פ' פסחיס תחוספח6 הו6 ה6ו"ו ר6'וח 'סוד והגה ' הד'ן צעיש- נסוכעחס
--,1

 וחותר ססנר ל1% כלל )ר% ד6ין רנטגי תפל1גי ות"ס )6ץ ו6יך לסש סל6 לסחחצ ד6שר רסע תסיס,ע1הו ר%-' נתחנוין לסתו מל6 ססחטו 6ותר 6ס סיחחע1 קודס )ר"י ג6תן 6ת6'
 1ג1"

 הצי כג4צ4[ דעקירה ליה סניר6
 חסיס 6ץ ה6 חינץ ת,ידץ נהקדס ספנ6 דככגיס 6תסגה יקסה דלחךיו גשל6ח' )ור5צח 6צס . תוחר נמצתר 6גיי לה דתוקי תס)ה תהך *לתיה תה קסה נלל גר6ה ר6ין ות"ס - תוחר נ6ותר דת"רי רי"ל דתה תלכד ורגה .טקירה
 סמנלו סתש סמצדיס וחייי )דתק 6ס ו6ף חט6ת טא6 נידע ג"כ 7סונגין יך י5צנחש ר3ה ור%'ס 06 תסטצן וס6יך פגע פג1לן עלה וחג6 6תרו ת"ט ד' נתנחוח ר%-' קסה 6כחי 6תגס - %1'א הרמ3"ס סו"ח על נ": ה6רכח'ונהכונה ר(י6נאי עי סהסיג תה 'דע תג6 ד6תר ה6 גני ר(ןדיר פ' ר"נ וע" ל1ץ( סעי' ל"ד )ס" 3עוח"ת 1כתנ%1 ל%ת1 ליופס'ד דנ6תן ג1לחי 66ותר דהוי תידי לע5וק לר,פסיד ג6חניס ענ"פ וה לעג'ן נ6תג'כ ד6ין דגהי דנ6תר "ף . רסעטנתו
 ג6תן 6'ך 6"כ ונךא: - השל  סתטט רלתי רחי ו6ח"כ . 'וכימ טו%כ כ%ג )"ר( )ג'ט'ן י6תרי' נה6 קסה6כסי

 וה6ו"
 4אים 6ץ 4ש חשנ0 לעסוח סתתכין דכל ג' ד' כ"ת ר(:וס' כח3ו דככר ל"ק נ6חח גדהק.6נ5 וכ* נן ריקסה נע3וצ

 6יק טשצד % 5תכרוח )קט ס4גי נת"ם ע'ש כן גר% % נס5ק"ט נתרדכ' י(ךש דתן ו6ף חסוכס 51עסוח 6חריס קרננוח להני6 דתחטוגיס י"5 כ6ן ו6"כ חסונה לעסוח דר)1ג1 '"ל ה6סור ענר סככר דכל נחסונה הר5כ"ח וני6רתע"ר
 )קט1ל6

 ס6ר.
 עאס יע 0תלס הג*ן 5יונ נפו'א היס נתפרסי נ"נ 0-"ס וכוכרי 6חריס חיר%יס כחנו ת"נ ד' נתגחוח החוס' נ6תח הנ0 - תע"ר %ס ו6ע נפירום לסתו סל6 5"ל 1היה נסחת6 סני ס'א דס6ר תסוס חורס ספר

 : ודז"ק כסר ר,סח דשעוח נ0די6 י%-תנ"ם וכ"כ כדכריו דמ תנ61ר סס והגוצח דפסחיס ר,סוג'6 דכל 6יגו וד6י וה ונתחכ"ת . לסחו ס65 ססחטו ת6הר פס1ל הפסח ת"ת עקירס השי ל6 נטעוחדעקירה ה4 ו": ס4 הפ6ט רת"ע נסי"ח חנ61ריסי6%1ח' הרתנ"ס דכרי 6"כ כן תנ61ר ע"נ ד' נפסחיס יופ"ם לש1 ופסטוח עקירס הוי 65 נטעוח דעקירה כהדי6 ת3ו6ר ינ"ל ד,כח,ס פ"ק ר([וספח6 ודנרי לרמוח 'ס ניד6' ר6יוח'ועג'"
 עשה4עש"4 עה44 4ש ש עה44 4,ה4 עה44 ן41ש עה44 צישעח44

 1ע44עש4ןןה4י
 שש44 עה44 עה44 עש4יעשאן4צש עה4י עש"4 עקהרעשהן עההי עה4י עש44 עההי עק44 עש"4 עק44 ע"הי ןה4,י עק44 עןהי לש44 עש"4 עשהישש4ןעש% עשה4 עשה4עה44 עשהו

1 ,. פלין 3אוניהמכמת

 האב"י , מ,י 23ייזלם ךמראררש בוה' פ"ה המפווימם הנהילמהג4צן

 רוארשאיו"
 לרימכיס אנהנס עפ"י נונוט 3רהו , ל'י העשףל ירושע %ר%' , ל" ליפא חנינא תטה"ה
 תוס' יסר6ל חפ6רח ב6ון מרכינו זויוץ אור ספר היפומ ל3יח להמ6 עתר%ס .-
 טליו ע0 טרס עי . וינ"סו 13 ח* 1"ל ר(ה6סה"ם ר13חינו 6ש- , ול'ל מווינא משה 3ר'יצהק

 כב4ר פ"ה נ"י המפורמם החםיר ובקי4צתו בהריפותו בישראל טרע רצר% הגשןמהרב
 מווארשא י" מאיר שחק שה',דת

 תוי , נ" לפא תעא "י ~1 עה" לנ :ך" ג:ךלאשר
 פרו%ם טחס עד ל6ורו יכש 6% תיתיו סו%ש סעשזס נל 6סר קדנוון וג6ק ל3דיקזרךע
 פ3גל פ65 תי סנק[ לסדפינצ גםלס. עוגו סל6 עולס תנט הר6יס - חנל כ%י 6ח-ו ילי(ריחלר,דפיכצ

 סק4 סמפ לסופיס טא 199 סרטש עס תסכיס וכגני ל%ה . ת5וו: לכ%סי לעאר ותרע-5ציכו
 ךיאי,טא טוכ נרכוח חכ6 סס1נוע וטל סדשם נלוח תיוס סניסעט-ה

 ז"ל מו4רי בהרב מאש8 יצחמ "ק' הרכ"א איטש זי ף ים.
 דח %ש רםץ 6יט ליפ פסוס צון ת65תי . תרונס ור63%ס נעתל 316צ וריעחינך סכ'ע הם כר(מם,- כו גו סתס 6סר ומךוי י ללצרס לכ51י* רגוקפיס ויתרצץייק

 חתן"
, ושיס יתש 6ענ - רא-3ש גו5דיקי כין גורלס וקוס - רג5ת0 נויגי וכלות"ס סינס נספע סכ"ל ל0סוספיס כרגחו 6ת ייס וסו . סנ"ל ססהזעש חךסוח ידעח 3לי סנ"ל תסך חי נתן'6 וסן כנודיכחגו סן סגיח ל:דפיטו ידוי 6ה 6עץ טס יריס ול6 - דלתטה )יוס ר*פיסס:ים ססם תק4 גכולם 6:סצ

 "ש ךך4צששא שפ"ק כ2יילש ב2שש ן4ךבן הק' לפ"ק רש8כ"א שנת ראףזכ2ע2 לחויש ב' בים זצלה"ה בער%א"ח הנאון רביע לבבור עה"ח הבאהנ"ר

 ורימץ לימא גצנירמכמות
 תטפאה , יי 84ב2י3רור שכ2ראל מוה' פ"ה המפורמם הגאוןמהרב

 וק"ש שמואל שאילת ושו"ת הופפאה תנא ס' בעהמ"ק קארין רק"קהאב"ר

 וסתטח:'ה לותו"ם 6גו תחורחו מסר ל5ויק _ה6"1 מי31א הרש רסכנה"ג קותוןהגין ח3ל סני על התפורפס היקר סחכור דורוח כת: ננווה חתדה ה' תשל1ח י' %סהרור
 167רייח6 3ס)פ1ל6 ו:רו ,יו לר6וח למירו וכינו לק ועיונה נק3רה 6ך כ5י"ע ה5ק' נכ)תנורין
 תפורסתיס גניריס התוס%'ס סרכניס ידיריי ס"ה וכ6' ע"י הוכוס יחגפל עהס ומרטס- הדנריסח6%
 שפירא העשיל יהוש~ע ותיס' ל'י, 6פא רגינא חוס' ה"ה קדוסיס 0ל ננן וכלת'סירמ'ס
 הנככד לס:ף'ג הספריס ת6ו5ר הו: הגדול החימר ו0סיגו נוה הח6ורו מסר זיטאכרר תיפיסינ"י
 להסין הת:ודר הדסום לניח תני6יס אמשטרדם, תק' לענץץ עקיבא תו' תלצד ונעלס יוך5נ'"
 יח6ת* 6מר להס טונ ורכ - סררי.קודם 3יכצדוח כקדם דרכיו 'שירו רכיס לגוכוו . 6ורועגן

ל:עחירי
 נ5 ט ק6% לשר נטח וירום', ננלי תם"ם ת"ת עסע'ון ת6וד ו5:ניהו וטסן יסן ווכ"י

 סרוסה ות5וד6 ני0ר56 סעלס לעונ להס י0ר 6ת'נ6 סתח:. ליסר" לנ יסרי נל נו קעצו ספ'יוועי
 עס"ח נ6 הגני הסורס כנוד ולתען מידוע ונ6ישרזיטאמיר תדסיפי 0ני רסוח כ5:י ול:דסיסו לואור גכ1לס ל:ם'ג 6הרח נתד'נה והן 11 כתדינ: סן כלעל
 ה' ב2רכףן תשרי 'ג ג' יוםהיש

 לפ'"
 בעהמ'א רג'ל האב-"ק תשפאה אביגהר ען23ראל קארלין

 ששאל שא'לת ותיטו' תוספאה תנאספר

 האב"ר , נ"י אבי3ררך יצחה משה מוה' פ"ה רמפורםם רגאוןמהרב

 יג"א שקלאוורק"ק-
 נסותן סתעתחייהו ונכ"י הסס 6נסי תע1לס 06ר הגנוריס התה ר6סוג'ס 0ל 5'סרנו3ניבנה

 יצלס ' נרירס דנריהט סהנימו מ)עיי0ס סנמיס נססרי רו6ין ס6ט תתס תדרם6בני
 ננרך עחס הן - הוס היוס עד העין תן ותכוסש טתוניס וקנס . לר6וחס וכינו ,6 ספרסע3ס
 זיבאשמה4 נק"ק הוסום תהיקי שפקיא , נ"י העשיל יהושע והו:' , נ"י ליפאחמנא תיס' ג"ס סתו וחי%י ה' יר6י התסורסתיס סנניריס 0ל הט:ור נלננס החעוררוח גחן 6סר3ה'
 נס51י6ס - תכנודס ?6ירה וה,רן י הנונה חנל טי תל6ו מלאווימא נק"קהישס נסיוח ותקדס ת6ו הטונ וכדרכס . ל5דיק וריע ת"ור להטח נוכס ידס על 6סר הלעלי:גניריס תרוכ: טובה וגנעיק וב6ו כל תעין ונעלס 3סון היה ניסרמל תלסניס 6מר . הש ס:גיו 16רל:יטגו נג*ח גטלוח . הכניד תויו 6:חעגג יוחט ויכס 6מר כטרכוח לרוככ סכמ הנו יסר6ל כניועח: - ניסר% 1להסי15 כיעקב ולנ%וץ לסדפיסו עח: 1ר15נס . תל6 ככסף סג"ל סמסר 6ח ו:עחיקוהו"ל הנ3יריס 4ןא[6ת5ו . 6סכנוי נתדינת 6חד גניר נניח נכ"י טדיין תינח הי' 6סר הגד1ל זרועאור ספר נעו'א 1ת165 ויגעו טרחו . חדסוח ת.:ס ו%* לצלי . ר6סיניס 0ל ססרן מחיי 1לחפסלהער

 ל6צ"
 6ולס י הנדפכוס ספריס על הסכתה תליחן %ע תרחיק 6ני כי וצס 1לו6ת - ל:עהיוך הרנהויגיעה ונעתל תכיסס והכ סו'ל1 06ר 6חרי . כו חלק ל,ריס ימין לכדס סנ"1 להנניריס 1צ6קעי הוה ספר הדין תמורח כי י הגדססיס ססריס לכ6רי 0וס ססר דת.ון ן 6 6סר 6ותר נ6תתו:גק - ח"ו ניווקיס סנ"4 ת5וה סל1חי יסי' וס וע"י י 6חריס 0ל מ1 סלו נדסום כ'ון וירגענה .הישס תנ;ח 5מחו 6חרי ויקנצה 6סר ינ6 כן י ת)סגיסס תכסול ולהריס . ההדססה נעסק0תחעסקיס נעקני הנחף טוק לשק גתולס- לר.ס ל:סיכ ג"כ עליגו חונה לומח * תשלס- עין ר6תן ל6 6מרייך" סו"ח כתה

 תתנו הקוניס והן ל1 התסייעיס 101 התדסים הן וס על העוכר וכל . הנע הגנייס רסותבלסי 6ים סוס יהרם ל53 עירין נגויר: נח'5 נכריו6 וץר6 והגגי - נעוי גורחי ל6 ונ6 דעונד56רעח"

 האב'ר , נ* משה אלעזןא מורף פ"ק המשרמם החריף רגאוןמהרב
 יע"א פינמקרק"ק

 סגיהו תיוס ונלכה נסעל16רו 6פר רג517 א'ץ ספר ט6 כצס עד ווגתון סטן הי' יד זרוע אור ע%1 ל*י לש5'6 נזדסיוס 6ששך 1 מסלשווימא נ"י שפירא העשיל יהושע ותו' , ל" לשאחנעא פירל כ%א כו' תפורסתיס יר'" טכנךיס רצץוניס ,, סקל1ני י%י3רואשף2י
 ונטסרס נקדוסס עתליס וחכתשראשרס לטצי ראציכר כעחירת . וסנחס ג6ולה טח ויחדס . הרוחח וגס 6ורס 5נ ולשרי %דיקיס 'עתו כ5 וש עליכס יורח ו6ורו * כר5וע ר5ונכס גס ויעסס עלח 3ידכס ה' וחס7 ה"ו, נחקיןוקדוסה ח18ס ם*נו יסי' לנ5 צולכס 5רגויג תיםר6ל לתי ומלעה י ליצרו סתחכיס קדטט תעסחכתיס 8צפי עאה גס להמיר לתענהו סטונ סעל 1כצ5י* ידיכס חחוקגס . נסנ*נצ סגט, ל6ורווי6ט - 13 ויחהל6 ה' 7ור0י יסתחו . * סככס הגור 6סרי , נגנורחו כסהס ל'צר כ65ש ה-וסנכנד 4הס . קחס %תרי דטר צךקין יוסירו ככוכמס ו5דריס ל6ר7 דנריו מת ראג6יריסממעקלרי6וח לצ4ך חדט ו*9וחיו סתעט ק%ו 6ת 6ך 6ולס - תנל ע'"

 יויה * 38בי מול נא"א כ2שז: 84ךשרם לפ"ק אורו לנו יהףש שגת א6ל י' 1' יוםה.ום
 פינסק פ"ק הש' וירוויץאיש

 ' מ אלרשן יימ2ק =,'ש ' יימ %ישןה"טיאיאו

 קד"צניוח. מטנ"ם נכח"י גנווס חתיה והי' ס"ס ע5 נדול מינור וש מוינא ישוץקלרנינו רצח5 יץון 4ור ספר רגדו5 60ור 6חרון נוור לנו 5ע6ח נשי" גינו 6סי הי!ס כטמה
 3טיק יאס היקר ססר לימו תכיסם כססס ו4ד* זיטאמיר תד9סי 51ולס": שפיראבשצה 4יסמ"ר קתפור)וס סנדול סרנ ננוי , נש ש18-א העשל יההטע וחוה' , נ"י ליפארגינא 4יס' כפ,ש כיצפ*ש התפורסתיס ט:'צ כמד סנחעותז עד ת16רו ליסנוח ו;ינו 651 6'נ*5ר
4 6%  יעיס נססוץ סהכיג( מת 6כוח ר3 ופעלס ח.לס ייפ- הנ,ל ר6ינו ת55גו פיךיני0ו סיוסוה 066 % ר6תס עז ויגנ4י לכך סגס הךור 61מרי ניפר5לי ולספעס ניעוך ולחלקס סךטם לניחל0ני6  

 6מך 61 פל6 0נוירה 51טור 3עדס גדר לגדור וסנני - נעחלס טונ ויר6ו סכרס סש* כצ6נ7ין 5כ1 לר,צהי)4 רטח 1ר163%ח "ע6 נכמף הלו סייך נססר עת5ו 6סר ת*ד הטגו כי לנעמרוסנה
 וחופסטסנ 6ור- לט 53צרס גי סדעח ו)שר3ס ס36ךון רור ידעו לחען סר6שניס י3רי. ל6ירס להו5י6 הלונם' התפעסקיס ולכסד טנדוליס ור13חיט סהורס לכ3וד כאצדבר. דברי כס . טו3 נרכח עליו וינ6יונעס סשתע 1כ5 כצ6 כספס תקנח כי נ513ס ויס יסיוחו ול6 יויצו ל6 חהרש נתף)וח והן נתדינחגוהן 588ם וערתס חחנ1לס נשס דילי' ג'רי ע* וסן ע5חו ע"י סן ח4 נמלם %טג ימר%תנני

 פ"' םוו אלאנן יצחק שן מווררראק ," ,י" חרכ.א ש= %4 טע וש.ן חוי
 44ץקמ ביאך ספר מהם"ה ש4קיי"י שע 44טשישראל

 6ק 4צץ סףי" ספר זה א*ל ר' ב' ,ומ הכעד,עח ה"ק הקרוש הספר ילנטי התירה לנביי הז-כיהיי
 יג"ל שפ"ק אבינרור שחק נ2שה נאם שקלאי



 5ג ביתא.אלפא
 שת קר צץ פף סע נן למם כך מי זח הו גדאב

 כל ים מן חם זע ופ הץ דק גר בשאת
 י הנך תם שן רף קץ מם לע שכף דו גזאמבח

 הע דם גן בםאל

 מסבתא( ס' כנגד 4ותיות )ם' : וזיו שין ריש עף מ4י פהעין
 מצץ חפף ?ען ומם הנך דמת גלש בכראק
 שת זן ומר הלק דכץ גיף במעאחם

 כת יש מר חק וצופ
 האב שתא ]רשת[ קרש צקא ]פצק[ )פצץ( נעפץ[ )עפף( מעפ נמע מנם למנ כלם לל מז8 חמ4 זחמ וזח הוז דו1 גדה בגראכג

 שמחה לב וך4שר לצהק וחעשר

 זרועאח8
 נב"ה משה ני' 'צחכן המהבי אגי ההיביי " 8ם ואתי)6(

כזהו שמצאתי יתירה חבהמפני5
א וזע שרהמן8א  עקיכה י' תיבות טפי שמחה לב 4שי 
 ב1'ת ש' ט דכ"י הי% במלוי ור4"ט ' ברמז ולא בפירהםוננתב
 אתשמו שמצאתי 1מ את -רקב'" שהאיר גדולה חיבה ומאי ב'1אם
 בווא עיבה ר' לכתוב עדש מכאן למדתי זרוע 14ר ר5רךא בזהנכתב
 שדואה ואשדיך במפרו בנבואה ר5לך דוד שכתבך עקיבה ר' אשריך נא4'ףלא
 רב אטר יהודה דב סדאמר רבה דדגומץ נתיא יבי1 למשה -1 הלג"הי"טצ

 אמר לאותיחז כתרים וקהטר שיהטב יב"ה מצאו למרום כמטה שעלהבע%8ק
 כטף להיות שעתיר אחד ארם לו אמר ידר על מעכב מי עולם של דבונולפניו
 תילים תילי וגץץ קוץ כל על להרהט ושעתיד שמו יוסף בן ועיכא דורהעכמה
 דר' כיתא באלפא כדתמא אותיות דההט ע1הי' מכאן אשכוץן וכן ' הלכהעשל

 *שר 1'מת תורה שאמרה מלמד אלף גי1'ל בי'א א*'ף עקיבה ר' אמרעגןבה
 העוי'ב 4ץיי שתזנה כדי א1א *'מד פ"יך ' רסה קךלם לחיי שתזכה כדי1'יך
 עליו יושב מאז כס14 אצ2ז אלהים וה' שנא' אמת נלרא שרג4"ה מפני מהמפני
 ואמת חמד שנאו ואמת חמד יקדמו ופניו וגו' כמא בחמר והוכן שנא'באגטע
 משפטי רבריר וכל אטת דברך דאש שנא' אמת דברי רבריו וכל פניךינךש
 ואמת חמר ה' ארחות כל שנא' אמת ררכיו וכל אמת ה' משפטי שנא'אמת
 אמר *פה 'לשון 'אפתח א*ד"א

 ךקב'"
 כדי ודם כשד כל של פה אפתח

 שאילמלא העולם רוחות בארבע אותי וממליכין יום בכל לפני כוקלמיןשההיו
 ברא שלא ומגין ' עולמי את בראתי לא היום כל לפמ שמזמרין וזמרהשירה
 ותפאר' עוז לפניו והרר רוד שנא' שירה ש14מרים בשביל אלא _עול1 אתהקנ"ה
 הודו מכסין שמים ' בארץ ותפארת וקץז בשמים לפניו והדר דורבמקרשו
 הארץ מלאה ותהלתו הודו שמים כמה שנאמר תריתו מלאהוהארץ
 ומקוכ גדול תורה דפלפול ואשכחן עקיכא רר' ביתא כאלפא כדאי'וכו'
 טטתבהין היו שאמוראי' בכ"מ הפועלים אע2 רהטוכר דפרק כריוא הקכ"קלפני

 להעמיד כדי בתורה שמפלפלין הק2'ה של כבודו שזהו ומפני תורהבפלפל
 דרבנן מערתא מיציין רוה לקיש בן שמעון 0ר' התם וכראמרי' בוריו על רבר ע'צז'5ה

 כי ' צדיקים ?'י תקלה יארע שלא ולהאהיל עליהם לעכור הבהנים יכשלושלא
 פלפלתי לא ת'י שמא אמר דעתי' ח*ט מני' איעלמא חייא רר' למערתאממא
 במותו תורה פלפלת כ1תו תורה לו ואמרה קול בת יצתה כטתותורה
 לר' הנינא ר' לי' אמר הייא ור' דנינא ר' מנצו הוו כי ' דבצתלא
 ואמרי' ' וכו' מישראל תשתכח שלא להורה דעבףי מינצת קא דידי בהדיוייא

 ר' ושל יוחנן ר' של שמועתו ומשובחת היא הדורה קיא במזמור טובבשחהר
 וררשי "ררייקי הגונה בפ' '.ואשכחן בה ומפלפלין יושבין שהיו לקיש בן שמעון קידף

 : כוחעייהו אתמר לא נון בן יהויטע בימי דאפי' ניתא באלפא מעלייתא מיליט'"
 לפלפל ההכור זה רמחבר נב"ה 3השה 1'ר יצהק אני לבבי מלאניריכך

 ולברכה נטויה עלי המולה הקב"ה כיד בהם ולפלפל ביתא א1פא שלבשהיות
 לפי משמעוהו לקיים יטלו האווצוות אלף לדרוש לבבי את וטשעי 'ולרויה

 : וכתבו רבותינו שררשו מוצא שאני.המדיט

אלף
 ק' בט"ע אח"ס של יביתא באלפא שכן קדושה *פה 'לשון 'אפרעח)נ(

 כלומר . פה קרושה ליטון אפהח ודרעוינן ורמז ל'אצל
 בפה קרושה ולומר פיו ולפתוה למרום עיניו לישא צריך קדושהשכשאומרין

 מ'טביע שאומרת הגבורה מפי קול נעימת שמעתי ישמעאל ר' אמר כדאמרי'מלא
 שאומרים ביט;ה למרום עיניהם שישאו לבני שתאמרו מרכבה יורדי עליבםאגי
 4עיני נשואית יטעיניהם ב'טעה שעה אותה אלא בעולמי הנאה לי ואין ק' ק'ק'

 ליעקב מראה יטאני חיבה לבני והנזרו ניהוה כריה לפני ועולה מפיהם יוצאוהכל
 פעמים ש4'טה נופל אני פעמים ש,טה ק' ק' ק' לפני שאומרים בשעהאכיהם
 כנגד' פעמים שלשה ומנשקו בח-קי היויטב אביהם יעקב פני דמותעל

 : קדהם קדהט קרוש שאומריםפ;מים שלי:1"

-
 ואביטה ;יני נל שאה"כ זהו ' פלא אלף בלו' פ4'א למפרע 4"ןמ)ג( %פ*

 דפרק כההיא בתוהה נפלאים דברים ש"ט מתורתרנפלאות
 וויד אשה במעי כהמה ראמר מאיר לר' זירא מר' ירמי' ר' ממ' סדבעי רמפלת 1ע נגל

 באהותה לאתפורי מינה נפקא למאי מהו קידושין אכיה בה קיבל ר1אמעלש
 ובמינו הואיל אלא מאיר ר' אמרה לא רב אמר יהורה דב והאמר דחיילמימרא
 מעיי' ולד איטה במעי בהמה דאמר לר"מ מאביי מתנא מני'רב בעא ותומתק"ם
 אבא( )ר' ואמר באכזל' לאשתיויי מינה נפקא למאי מהו בהמה כמעי וולדרצא

 ארסופניו גו1 אדמוולד ופניו תיש נו1 מודים הכל רב אמר אבא[ בר1'ירמיה
 מק'טו טיבנן החם דקאמר גוונא האי בכי דרוה בירושלמי ומש2ע כלום לא תיש נהלנס

 קאמ- והיי יבם או חלוץ לו אומר הדקל כראיט ועומד עודב דמות הפילך4ר"מ

 אדם ]כולון )1פו( יוחנן ד'[ בשם ]יסא דא"ר לרבנן נוטיתי' לו4'מאדתירה41
 בהמה ופניו אדם כולו וולד אדם ופניו בהמה כולו וולר 54ינו כהמהופ%ו
 וחוש עומד אדם ופניו בהמה כולו לשחמך בא % אומר בתורה וגךראעומד
 ק:1 ד' שמכר סבן יטמת כו פרק בתרא בבכא ואמרי' יבם או ח*ץ לו אומרבשדה

 'ז פ כךיני שקשה היא וי הלקוחות מיד מוציא כנו ומת אביו בחיי אכיובנכםי

 שומרים שהם שנים כפרק פרה כמס' ותנן ' מפיק ואיי זבין דאבוהמ%1ת
 ז תס:ה ושעיר ופרים פרה בגדים מטמאים השעיר את והמשלח ופרים פרהסהשורף
 ואתה ממאני לא מטמאך אומר זה ריי בגדים מטמאיו אינן עצמןהמשתלה
 באדפ תהי' כי צרעת נגע וכת-' גוונא האי כי טובא רהם יזני ותוטמאתני
 הצרעת וכסרמה 5עור הצרעת תפרח פרוח ואם וכתי' בגדים דמטמאה לןוקיימא
 וטהר בשרו כל את הצרעת כמתה והנה הכהן וראה ונו' רגגע עךר כל4וז
 ועלירם שבתורה נפלאו' דהיינו טרצר בכולו פרהה טמא(ה כבנדים היאנראה
 השעפל4 מתורווך נפלאות ואביטה עיני גל רמ/וך דוד אמר בףם כ?צאועל
 והעינו דבר של עיקרו על לעטד עיניו שיאיר הקדושה תודה ר1תן אלהיםלפני

 ;4 לבך ותן פלא אלף כלו' פל"א לה"רע שהוא א*'ף של משמעותדדדשינן
 : עיגךו על ולעמוד הדבר סוד לידע שבתורהנפלאות

אלה
 ואמרי' תהי' כפי מילל יקר תוציא אם זש"ה אפ"ל אה'יית ים אליי)י(

 5? ד0 אמר יהודה רב סאמר הפועלים את ריטוכר בפ' מציעאכבבא
 גרא בר שמואל ר' אמר לה ואמרי יוחנן א"ר אבא כר דייא ר' אמר לה ואמרידב

 מע?ה של כישיבה ויושב זוכה תורה חבירו בן את המלמד כל יונתן א"רנחמני
 בהוכחתך 4מוטב ישראל תשיב אם תעמור לפני ואשיבך תשיב אםשנא'
אשיבך

 א~
 גהר הקב':ה אפילו תורה הארין ;ם בן המלמד וכל תעמוד ולפני

 לבט? כח לך שייט תהי' כפי מוולל יקר תוציא אם שנא' בשבילו מבטלהגזירה
 בעו-ם וחיטוך אפל יטדיא הארץ עם לבן תורה רמלמד עדיף אלמאמרתי

 תורה תלמור כ4ו' אפ"ל 4:ל'ף דרר,סינן והיינו חכם תלמיד הבירו לבןמהמלמד
 שקה-ים כמו הויה בו שאין מפני בעולם וחשוך אפל שההש הארץ עםלבן
 הנג; כהה והנה כרבחי' שבארין חשוך ביו' הארון עם תורה בו שאיןלארם

 מאכוה ריאו תורה ירע לא הארין ;ם בן דמסתמא מכת'טא עמיא והאומתרגמי'
 : אפי אלף ו:יך'ה יורע שאחה אתה הילכךגמרה

א,ן
1.

 *לא יאלף אל"ף)ס(
 ן

 מביר שאה"ב זהו ,פוףיא 'ן'מור יאו'2פיזא ך פ
 בפ' ואמרי' לו תחשב קילה ו:'טבם בבוקר נרול בקולרער1

 כ5 יוי בדיבורייהו משניןיבנן מי4י הלת בהני ש:ואל אמר יהודה רב "אמי מציאותאלו

 ממתך יטמיטת יו ש'%א4ין זצ'ל פף"יט בפוריא שיורע' אע"פ לאו איהויאמף י : בגירסא פיוני' מסכה יודע אם לו 'טשוא4ין בממכה ב4ושפיזא בפוריאבממסת
 ;4 יטאלוהו זצ"ל ר"יט פ" אי'טפיזי הוא' צני;ות מרת 'ט'טמ'ט א;"פ יאויאמף

 יקפצו ש?א כרי הזא 2ובח מדה יאו יאי- 'פית פנים במבר קכלוהו אםאושפיוו
 שבהו יטאם ממונו את ויב-ו תייר ;ף'י לבוא מהוגנ-ם 'טאינם אדם בניעליו
 מ:וניי את ומקפווין עריו '2קופצ'ן מפנן יו תהשב קללה מהוגנים יטאינם ב"אלפני
 יפיך 'לא .א4ף רררי2'נן וה.ינו לשנוק מרבנן לצורבא מותר תלתאבדגי

 דהיינו ובלימור באישפי:י לאו לומר ייטונך למד כלו' "פוריא 'לימוד*אהטפהי
 : :ציאות א4ו בפ' ופירשתי אהרים פ4רויטים כאן ויש ובפוריאבממכת

א4ף
 "א*)ו(

 שאמר :הו 1"1 עם יו לררוש כמונן ויש אקה ;ם לא ' 'פיר ז4
 צות ואיתי יבתיב . לפניך2. הש'ם אשר המשפשים ת:4ההכי:וב

 מע:ידין אין בפרק עי'ז ב"טכת ותין יעי' ";ן'1 י אהכם ללמף רהיא בשתה'
 לט דך גבינות אכרו מה מפני בדרך מהיבין כ'טהיו יהויצע ר' את ישמעאל ר''שאל

 'י : קיבה יה4א 14 אמי נבייה בקזבת אוו:ן שמעמידין מפני לו אמר עכו"םשל
 מפנ- א"4 יני' היה '2ירפה י:!ק שדעקו כרן ואמיו נבילה מקיבת חמורהעולה

 הי2יאו בהנאה אסרויה יא י2ה י:"ב לו א:ר עכו"ם ק:4י בקיבת אותה'טמעמידין
 כי או מיין רוריך כובים בי קורא אתה היאך אחי ישמעאל א"ל אחרלדבר

 הבירו '2ררי כן הדבר אין איי? מיין רוריך טובים כי לו א:ר מיין דודייךטדבים
 יו נייך יא ימה הי2ירים .2'ף ב:ה-'ט ואמרי' י טובים 'סמניך לריה ;4יולומד
 משי2 הגי ור' הלפ:א כן '2מעון קכןיר' היה י'טמעאל ור' אםרוה שבקרובמפני
 רברי. יפנירם כלויט .,32י2 ביטי::מיריך ללבו'טך כבשים כהיב .'טמעאיר'

 :ןמ;ין ר' הני תיה 2;בי להם מגלה הוי חכמים תלמירי ונעיטו הגרילוהורה
 ליהיד אלא נגליה אינה '2ימה מה לפניהם תשים אשר המיטפטים ואלה יוהאיבן
 ;קיבא בר' ה:א ר' בשם הוניא ר' . אדם לכל תורה מעמי מגלה תהי' לאכך

 דן וא4ו שבתורה הברעות מהמיט להפלי% לו הי' נהכוין להפליגו ואםמקשי
 מן באו י;קב ובני חורי יי אית תנהומא א"ר וקם מיטוקרים מהר וארורשאת

השדה



דק ביהאאלפא4ורם
 אתכם ללמר דועא כעת_ ה' צוה הצתי כתי' יצרק א"ר 1 ונו' כע1מעםויטלה
 שאמר דברים הץט לכם לומר 4 שאמר רברים יש ואותי וגו' וכמספגוםהקים

 ד' ו4בר הכרע להם ע1אין הגרקךת חמש דהיינו עצמי לבין ביני לכם(לי)לומר
 תורה דברי לכבוש שיש -טמעאל ר' כדדרש וגם אדם לכל לנל1זם שאיןיצדק
 לכל תורה טעמי לנלהז יטאין יוחאי בן ר"ש וכדדרי כ-נים תלמידיםלפני

 יההטע ר' ע~עשה ככצ אחר לדלר והשיאוצ לאו לו אמור תורה טעמי לנלותי מבווט אם כלו' 'לא 'פיך 'אלף שפעמים דא4ץ למשמעות דדרשנא והיינואדם.
 תורה: טעמי לו והגלה פיך לו שתפתח כלו' 'לו 'פיך 'אלף ויעמים ישמעאללר'

א*  וכתי' מצרים בתוך יוצא אני הלילה כחצות ז1'ה *לא 'פיך '4פן-וט')1(
 -חשמרי' שהר אעט-ה וכ%ר הנכל עורה כבורי עורה כדוד נמיו

 ט"6 7ל
 כפ'"

 הוה נמי ורור *לה חצות ידע דצה משה לעולם אמר זירא 0ר' דברכות
 כחצות דו-מר והאי ידע הוה 'משה משינתי' לאתעוריה 4'ל לדוד כיטר אלאידע
 לשונך למור מר ואמר יוא בדאי משה ויאמרו פרעה א'צטגניני יטעו שמאסבור

 סאמור שנשברה חכית פרק נמי ודרשינן ותאחז תתבדה שמא יודע איני לומר קןסוף
 וא"ל אמרהו לך אמורה שהיא כארעתך הדכר לך כרור אם את אחותי לחכמהגרנ

 דכר ככל לומר 'לא 'פיך 'אלף דאל"ף למשמעות דדרשינן והיינו תאמרהואל
 ועל טיור טמא על תאמר ושל4 ותאדט תתבדה שלא יודע איני * כרורוטאינו
 : מותר אמור וש אסור מותר ועל זכאי חייב ועל חייב זכאי על טמאטהו
 לאלקים עוז כי שמענו זו אלקי'שתים דכר אהת זשה"כ אחד א4'ף 4פוף)ח(

 %"ו'65
 אחד סמלדא ממונות דיני אחד כפרק אב% ואמר )החש( , '

 רכי דבי מקראות נמכמה[ )משני( יוצא אחד טעם ואין טעמים לכמה]י%א[. )נדר"
 מנדא קק ניצוצות לכמה מתחלק זה פטיש מה סלע יפ%ץ וכפטיש הנאישמעאל
 טעמים א* א* דאלף למשמקךת דדרשינן והיינו טעמים לבמה יוצאאחד
 : מממצת דיני באחד כדמפורש מקראות משני אחד טעם תאלף ואל אחדממקר'

אל-
 ו4וין יוצאת ואין פרץ אין ממובלט אלופינו זש%'כ אלוף א*)ט(

 ס" 7,1י
 סרב דברכות . שני בפרק ואמרי' כרחובותינו צוחה

 וממוכ*ם בתורה אלופינו אמר חד אלעזר ור' יוחנן ר' לה ואמריויטמואל
 פרק פוף כימורים)ואמרי' וממובלים ובמצות בתורה א*פינו אמרבמצא.ההד
 והיינו כו'( ,טאכ* שלעוה כפרק ואמרי' גו' חמדא ורכ הונא רבהניזקין
 ויושב ומפולפל ומלך אלוף כישראל ותהי' תורה אלף אלוף אלףדררשינן

 %'ח סממזר עיחטא מע1ח כהן פרק ברירית כרתנן ממזר אתה אפי' בראש ס"6ד'ע

 אעה ואץל משתמרת אברש ברמ,א 1יכה אםושמרה
 משאם-

 ת4טקי תנא
 שכה עגים ש4ט *חר בלתש שונה שרי' יעקכ בן אלישך לר' לו הי'אהד

 ביך התתו(יים הטי גי תני 1מך פתח עיננא ירודא לרב שמואל 9% 'תלשרו
 למוציאהשם אלא לם1צאיהם תנדי אל לטצאיהם הם חיים כי שנא' חייוהוריך

בפה:

*  תלמף 'רגול 'אלף כלו' רמל למפרע כאן הרי פה עמשצל וה'י למד שאצל ומם אלף שאצל למד 'פה 'למד 'אלף במי*י 11וךן)ינ(
 עכרש דרוי% לער4ם הורה תלמד ואל שנימו4ם יהודים דהיינו למליםהורה
 כפרק ואמרי' יעקב קהלת מור,טה כ"טה לט צוה תורה וזע1?'כ נמוליםשאינם
 :י, וי מע%ה ל% צחה תורה שנא' מירטה חייב בתחרה שעומק סעט"ם מיתותארבע
 ע"1 עכה'ם עט5י' מנץ %מר ]מאי[ )ירמיה( ר' ה" מהזבי : להם ו* לנומורשה
 כרגימ בהם וחי האדם איתם יעשה אשר שנא' גדול כבהן הוא וש-י בצזה-הועווטק
 וש-י בתורה ועומק עכו"ם שאפי' למדת הא אדם אלא נאמר לא וישראליםולוים
 תאמר כי בפרש' כילמדנו ואמרי' דיויוצ מצות בשכע רוזם ' גדול ככהןהוא

 ראמר עקיכא ר' לפני וכא לענים צרקה מחלק שהי' אהד בעכי'ם מעשהכלבכך
 %תי ומרוסם אותי מחבכ הקכ"ה הצדיף את מחבכ שאני ממך גדול אני*

 אבל ישראל כעמך ומי עגא' כישראל אלא חפץ הקמ'ה אין עקיבא ר' לואמר
 . לו הלך הטאת *ומים ההמד שנא' להם תריה אלא אי% עושים ע1הםהעכר'ם
 והי' ושונה יחסב עקיכא ר' חהי' כקומפון לצחק האמטראטן הלך ימיםלאהר
 יותר נוטל הי' מחבירו יתף ששוור מי וכל ואחד אחד כל שוורין %תןרואה
 י'ע א'ל אר%נא יותר .נחטל דךא מחבירו יותר שוור כח כו ש"ט מי שכל לואמף כך עהטים רם למה ר"ע %ל שם יושב עכרום לאותו עקיבא ר' וראהארנונא
 ישראל של גדולן ועכי'ם אותו לו אמר ארנונא לי תנו מכולם יותר גןפץואני
 של זוני ע1אין מי שכל יידע את'אע

 רמ*
 ה4א לו אמר ארנונא נוטל 4ונו עליו

 הותכו שהש רמלה את אלא יקב"ה וובכ * מדבר שפיך מה אזניךישמעו
 זוני שאין כלום חהטוכין אינן העכר'ם אבל מחבכו והוא שלו זומ והיא הקב"השל
 הקכ"ה אמר נפשה שאול הרחיבה לכן שנאמר לנטהנם שכולם עלירם הקכ"השל
 דבש 4ותם רואים שאתם אע"פ להם תיראו לא כלום חשובין העכו"םאין
 אלט דדרשינן והיינו עמך א/םהיך ה' כי מרם תירא לא רכים אינם בפניאכל
 הר* א4'ף של ל' ל%'ר של מ' ש,ק של הש %,ק למ"ר א4'ף %תיותיובמילוי
 מפנ* למה למולים תורתך אלף כלו' ל%,ק ד1א וכמדרן רמ"ל אלף כלומרדחל

 : עליהם הקב"ה שלשזוני
אלף

 פ"ה כמרדן לדרהט יש ו1ד דגוע הייט א4'ף של ול'למ"ר עוי ומם פה של דה' לעיל כדפרשי' פ"ה ל%'ד א4'ף כמילוי אל"ף)יג(
 שכזכות פד"'ה רגו'ל כלו' פד,ה וועו פ"ה של וה' למ"ר של וד' א4'ףשל
 מתבוסם' ואראך ע4ך ת1עבור כוקזקאל שאה"כ וזה סמצרים -טראל נפרו~ו~~ו
 ק-ם דוכרן על ומתרגמ4 חיי כדמיך לך ואומי חיי ברמיך * ואומרבדמזך

 בשעבודכון אתוןמענן ארי קדנו גלי ארי יתכון למפרק השתנ4תי קדמייאברהכון
 אשרוק פסחא בדם לכון ואמרית עליכון ארחם דסדצלתא בדמא לכקואמרית
 נימהי כייתכון

 ונו' היוצאים העם כל היו טלים כי בירצשע כדנתי' במצרים
 פדה אותיות פופי פ"ק למ"ד א4'ף במילוי דא4'ף למשמעותא דדוישנאוהיינו
 פר'ה רמ"ל כלו' הם"ל למפרע א4ץ של ולמ"ד ל' של ומ' פ"ה של ה'ושוכ
 בפ' בפד כדאשנחן מנייגם פורה שהמלה ותו ממצרים' פראם רמלהבזכות
 אדם מניח ואינו גיהם "ח ש יושב אברהם לטא *תיר *י א"ד א*ווץיא
 מעביר להם עושה הוא מה מדאי יותר שחטש ואותן בהוכה 4רד מישראלמדול
 לגידגם ומורידן להם תוחנה מלו שלא עד שמתו תינ%ךת גכי מוי הערלהאת

 רחלל משום בש4מיו יר1 שלה טעמא מאי בריהו הלל בשלומיו יריו יטלחד(?'ד
 מךצל אדם מניח אבינו אברהמ שאין מניגם מצלת שזמלה למדת האבריתו
 קש י בעמק עובהי דכתי' דרשו אמר סנבף פמין קץשין ובפרק : בתוכה ליררמישראל
 כ"6 מאן "ן לבר 6י וממק אבדהם נחהז עוויןא הדא דינא רכצק%בי ושיואוהבכא
 מרגקש דמלה רהם חזינן נמי לי' מביטגך ולא ערלתי' רממשך ארמיתדבעל
 כלל כגיחם דאש רמסיק רבה דבראשהת א%שהיא ופ4גא כגיהנם אינשלאש%קי
 דרשען הילבך מניףגם ארם את %דה שרמילה לטונו מ'ש לנץצםלהכט

 : כדטיעהת פר"ה רג"ע א4ץ שלאותית

 בחא*
 דרוש מאי בשוק לתלמידו "טנהאדם שלא רבי גש- ח91ן 0פעםן מנלחין אהי כפ' ואמרינן חלאים כמו ירכיך חמוון הה"כ בחא %ףה(
 לרב בשוק אחיו בני לשני חטנה ח%א רבי יצא אמן ידי מעשה דקראבסיפא ע דכתי' בסתר רא -ק בםתר ירך מה חלאים כמו י עבר רצמק בב1 ' ירכיךדגיקי
 ד' את לבגך לי' לאתחזוח רויא רבי אתא השקפיד רבי שמע חגה בר ברולרבה
 וכן ' חייא ר' של שמו כיבה בך ' עייא אמר ימורין עליו שקכל הולהשהיה
 ידע י מכאן צא כלו' ' מבחוץ ק-א מי ראה ' אדוך האמינון כמגךא בוצאאתה
 ל4 שלח תלתין בים יומין תלתין בנפשיה נזיפה סהנ בדעתי' מילתאדנקיט
 מבר מעיק-א מבר מאי ולכפוף מבר מאי מעיקרא תיתי לא *' שלה הדרתא

 מ"ט לי' אמר אתא נכולו היום מר-ת אסוי' לא סבר ולבמוף ככהי היוםמקצת
 הבי תעכיד מ"ם ' אוו ישלים אויביו נם איש ררכי ה' ברצהז ע*העע ראיתי לא וזה ראיתי וה תיתי רלא לך שלחי והא מר * דשלח ]%ע[אתית
 ? שנית לא נדית אם * אמר עלה תתן ברחובות תרתה בויץ חכשתרכתיב

 חכטת לך פירשו לא ש4טת ואם שלשת לא שנית ואם שנית' פעם אהרפמוק
 ע*ו מכרזת תורהו מבפמם בתורה העחטק כל רבא דאמר כררבא תרונהביצץ

 הורה אלמא י תורה מתן בשעת דברתי בסתר מראה1 לא והכתיב 'בפררגוא
 הגצנך האי חחא ור' ' ברבים שדורשין ררשה ' דכלה ניומא בויץ'חיוא,נשנית
 כרבי הלכה " וגךימא חמדים ובגמילות בצדקה לה מוקים 4' עכיד מאיירכיך
 דולכך ' לי' מנא ח%א ר' עצאה רבי.לא נמי ואמרי' כעזלכררו כעוצ -מחבירו
 והייט כבית צינשק במנום אלא בשרק לתלמידו לשבות לאהם שאין כרביהלכה

 : צנעה במגץם בבהז הורתך תלמוד כלו' ביתא אלף בי'יז א4ד לעילררר"טנ'
אלף

 לי' אמרו צדק יחוקקו ורוזנים ימלוכו מלכים בי להו אמר מלכי אקרי ררבנןלך
 שכופלין מנין רכ אמר יהודה רכ דאמר לדו אמר למלכי שלמא דכפלינן לךומנא
 ויאמר ' לדוד אשר השלישים ראש עמשי את לבשה ורוח שנא' למלךשלום
 ותרוממך מלמלה נמי וכתי' לעזרך שלום לך שלום שלום ישי בן ועמך דח-לך

 כרוך ומלכתא מלכא סינאי עא*כלו שלשה כפ' ואמרי' תושיבך נגיוים וכין תחל
 לה אמר לכרוכי אוש להו הוה לא לרבנן ומדו4לינר1 הדדי בהדי ריפתאע"6

 דילמא גברא לך מייתינא אי 4' אמרה * דמכרך גברא לן יהיב מאןלדביתהו
 שנאץ כן 4טמקץן איתיתץק לה אישתכע לי אשתבע לא לה אמר לי'מצערת
 לי' אמר לך עבידגא גף ינדא כמה חדת הא לי' אמר לדידה דידיה בין4ותיביה

 וה~יממך מלסלה דכתיב לי דנויקיא המש אורייתא יקרא לי עכדת קא אוזלא
 : תושיבך נדיביםובין

אלף
לי(

 אל-

 בא""
 והם בידך קדועףו בל עכו' חיבב אף "יאה"כ תט לש

 בר נחמן סרב בחדא דבבא כפ"ק ואמוי' לרגלך תכו י"לס
 אד%1רית' לך עברת יצחק רכ כר נחמן רכ %ל ארכנן כרגא שדא המדארב

 אפי' רבעד'ע יקב'" לפני משה %'ל כידך קדושיו כל עמים חובב "ףדכתי'
 לרגלך תכו והם בידיך קדושיך כל יהיו העולם האומות אצז מחכב עאשרעהבשעה
 ' למדינה וממדינה לעיר מעשי רגלטהם את שמכהתים ה"ח אלו יומף רבתני
 לו עומד גולה עוהוא הנלות דזכות מקום של ויתןכדבורו מדברותיךלישאישא

 ופרכי' חסדא רב בי מנחו' תני דמנחו'0ייבימי בתור'כדאמרי'%'ק שיציח לעור ט"6 זו
 דהא עלה מאבימי בלעי טבי נךלפי חםרא רב וראמר ]תני[ הסדא רב ביאכימי
 ממכת אבימי הטנינן ' ע"טים וחמיעף שני שלשים רצופין לרגרט כאשמעתא
 דליתי 4' ול-טלח ופרכי' נמרא לאדכורי' הסדא דרב לקמי' ואתא לי'יקירא
 ממת%ע המדא דכ אל מביתו שהולך טפי מילתא מפתייעא הבי מבר.*בי'
 א4'ף דדדעוינן והינו י ערכה ה,רע הלכה עיקר על לעכ1ד טפימילתא
 אל רנליך שתכתת רנלים כרצת ע"י תחיה אלף כלו' הבו ב,טבא"ת
 ואמרינן תשכיל העז דרכיך את תצליח אז כי תורה ללכיד וצעדבהמסךם

 יושבי צדירות אתונות רוככי דבתי' מאי עגן רב דבי סתמ מעברין כיצד בפ, שצ1'%
 שסריכין חכמט תלמידי אלו אתוטת רוכבי שירע דרך על והולכי מדיןעל
 כצרוים אותה שעוו1ין צחורות תורה ללסור למדינה וממדינה לעירמעיד
 אלו דרך על מורא בעלי א* ורולכי לאמהו אמת דין שדנין מרין עליושבי

 : בו%רה שיחתן שכלן מלמר שיחו משנהבעלי
אלף

 .טר המ' ויה ימיך בד אם נלי' .= י,י מץנם? אלף)"(
 לתיא אוטבהתי' סברורא מעגרין כיצד בפ' תומרי' חטמודה בכל ש4הטה קחייצ ע"נ ט1'

 יצהםי ס1ב אוה4""כך מ' םטא "שא ב ךש קא דח"ת*תש



 7דזהע בוזאאלפאיר
 באא*

 ואת השמים את אלרום ברא בראשית זשה"כ ' בית טעמי אלף)ט(
 בב"יז קךלסצ רוי'" ברא למה ' רבה בבראשי' ואמרי' 'הארץ

 לההיעך בב"'ת למה ל4רא רבר כהרי בראשית במעטה פזי בן יהודה ר'דרש
 בי"ת מה אלא בכית למה ו"ש . ' הכא והעולם רעה וע%1ם *גלמים שנישהמ
 נראך % לב"א 4צמרים * מאחריו ואחף מעלה של אחר עוקצין שני לו "טאה

 ורוא שט ומה בראגי מעלה של זה ואומרת מעלה של בעוקצו להן מראהותא
 : שמו ה' אחריו של בעוקצו להםמראה

 ביתאל4
 מעל. אלף)טי(

 רא-ץ ואת ף?מ'ם את אלעם מא מא,וק .1ף1 :""

 ב"'וז איץ מצוטה ברכה האמת שבמקום ללמרך ' אמת בעבור למה 'אש"'ת

אל'י
 בי"ת ' תלטר היינו א6ן ' האמת אל כרכה סמך ' ברכה כ"'ת אמת

 ' וכבור ילמטר בשמאלה בימינה ימים 4צרך כי זשהו'כ לתורה ברכה סמךברכה
 ללמדך תמכור השל נ4ק אמת שגאמר אמת קרויה והתורה ' ברכה בכללרגל

 ושנירם שנירם במיום והברכה תורה אמת ובמרום ' האמת תורהשכמקום
 ; ואמת תורה ' ביכה וסתם ' ברכהבמנץם

ייןו

 דלת ג'מל ביזאלף
 נש"י ב"ח נעמי אלף)יי(

 ביא למה .ממר ביא ניאש,ו וזה"ג יי.ת'

 ברא מה מפני בפסיקתא ואמרי' ' ערן גן ה*'וז גימ"ל גיהט גי%'ל ' ערןען

וקב'"
 רבי בינירם ריוח כמה ' ץ את זה מצילות שיודו כרי ערן וגן גיהט
 : שוות שת4ון אמרי ורבנן טפח אמר חנינא ורבי בותל אמריוחנן

 ביזא*(
 בר'א ש%'1 בר'ש אלקים ברא בראשית זשה"ב ב"'ת טעמי 4יע4ףן)יח(

 רהייט אמת שתי הקכ.'ה ברא כלומר אמת מ"ת א"תאלק"'ם
 בשוחר ואמרי' להוך מזטר הנחילות אל למנצח דט"ה ' אמת של נחלותשתי
 שנתן הבאר בשביל אל נחלתינו ממתנה ופירושו נחליאל וממתנה כתיבטוב
 רוצה עיהירטה לאוטה משל מים להם מספיק והוא שה*ה אומרים הדו הקט'הלהם
 בצית הלכו רור אמר וכן בספינה מהלכת והיתה בעלק לבית אבי' מביתללכת
 הקכ"ה לי שנתן מתוך כננו'י אמרה ' אדיר וצי כד"א במפינה כציות מהונהר
 נפשי אמרה הן חלקי רוד אמר וכן ' נחליאל וממתנה אמר לכך נחלתיהוהבאר
 אמ' נחלתו חבל יעקב עט יי הלק כי שני חלקי ואת' חלקכ' אני הקמ'ה להםאמר
 רגחלן למנצדנעל ישראל שנא'ונחלתי נחלתכ' והוא הקב"ה של נחלתו 44עםרחי

 : אתכם שנחל הנאלה ועל אותושנחלתם

 באאל"
 מארץ ארוכה זעי?'כ שבע"פ ותורה שבכתכ תורה תיית בי א"ט)יט(

 ליתן הקב"ה כשבא במררש ואמרינן ים מני ורחבה מרה1
 ויטלש מאמן שש להם אמר היא כמה שבכתב תורה לו אמרו לישראלרצרה
 לו אמרו ים ממ ורחבה מרה מאיץ ארוכה היא כמה שבש'פ "צותלטרה
 שלא משם למרנו כגיגית הר עליהם כפה מיר נקבל לא ושבצ'פ נקבלשבכתב
 רוצין היו שלא ההצבע"פ בעבור אלא כניגית רר עלירם לכפות הקב"הרצצרך
 אין שב1'פ תורה כי כניגית רו עליהם שכפה ער ורחבה גורלה מפנילקבל
 אלישר ר' עקיבא ור' יהושע ור' אליעש- רבי בילמרנו כראמרינן שיעורלה

 ור"טמים לבלרין ב"א וכל נךלשמים האגמים וכל היו הימים כל נעש*ם אםאומר
 מר1תי חסרתיה לא ואני שבירי תורה לכתוב מס8יקים היו לא מנילותוהארץ
 כח בי אין אני עקיבא רבי אמר בים מכחול של זכרותו שטובל כארםאלא
 מריח שהוא כארם אלא חסרתי' לא ואני חסרוה הן. רבותי שאמרו מהלומר

 רמררש לבית לבוא עקיבא רבי שהה 1'א ' המים מאמת וכממלאבאחרוג
 תורה אמרו שניה מבריץ' הלכה ראשונרדוא1רו שאלה נשאלה מבחוץ לווישב
 של רג6ו לפמ ףשב ובא מנךם לו ועשו מבחוץ עקיבא אמרו ש6שיתמבחוץ

 פ'ש רים כמין עשוי הי' אלישי ר' של .צוער ובית הווער בבית אליעשיר'
 מיני להר דומה האיז האבן אמר האבן ל1תה ונישק וגיפף יהושע רבינכנם
 שבכתב תורה תורות ב' אלף רררישנא והייט הכרית ארון עלי' יהטכ שהואוזה

 כמגית הר עליהם שכפה עי תושבע"פ קבלתם שלא שאע'ש שבע"פותורה
 סויתיצבו עקיבא ר' אמר בפ' וליל,'ואמרינן יום בה ליגות אתם הייבים אעפ"כ 5חקי

 ישראל על ההר את הקט'ה שכפה מלמה חמא בר רימי רב אמר ריי בצזחתיתעא5
 תהא שם לאו ואם מוטב התורה את מקבלים אתם אם להם אמרכגיגית

 רבאסהרי( אמר לאורייתא רבא טרעא מכיאן יעקב בר אחא רב אמרקבורתכם'
 שקבלו מה קימו הירורים וקבלו קי% שנאם- ואסתר מררכי כימי]הרור[קיבלוה

 שנאמר ולילה יום כה לרגהז ישראל וחייבין מאהבה לקיימה ונתרצובבר
 בשוחר ואמרינן ' למחר הלכות שני היום הלכות שני אומר ולילה יום כוחהנית
 שחרית פיקים שני שקוהא מי כל אמר ר4רא בר ולילה יומם יהגה ובתורתוטוב

 בצפרא *ת עץרחמף -וימדמיף מאן לפיטום,בהן יטרגיל במי אלא קפראבר אם- לא אבא בר וייא רבי אמר ולילה יוטם יהנה. ,בתורתו. קייסועף5ית
 ליזר ט'פ ואמרין ' ולילה יומם יהגה ובתורתו קיים כאלו בליליא הלכותתרתין

 אלא ארם שנה לא אפילו נלמור יומי רבי של מדבריו אמי רבי 0אמר הלהם 5ט07
 יוחנן רבי אמר ימוש לא מצות קיים~ ערבית אחר ופרק שחרית אחר פרקט'צ

 - קיים ושחרית ערבית ע'ש אלא ארם קיא לא אפיו יוחאי בן שמעון רבימשים
 לאמרו מצוה אמר רבא הארץ עם לפני לאומרו אסור זה ורבר יב1יט לאמצות
 אני כגון ישמעאל ר' את ישמעאל רבי של אחותו בן שאל ' הארץ עם4ני

 וקה המקרא עליו וקרא יוונית חבמז שאלטר מהו כולה התורה אתשימרתי
 שעה איזה ובדוק צא ולילה יומם בו והגית מפיך הזה התויה ספי ימויטלא

 שמואל 'דרן ופליגא יוונית חכמת בה ולמור הלילה מן ולא היום מן לאעמאינה
 מצוה ולא דיבה לא זה פםוק [ יונתן ] ( ן וחנ )י א"ר נחמני בר ר'ש ראמר נחמניבר
 וטטרתו ששמר ב*ותר עליו חביבין שר"ת יההטע את הקב"ה ראה ' ברכ-;אכא

 א"ל האיל יעף ש"ט 4 נער ק בןא
 הבטין כלנך יישע רו4ף"

 רג* את ש4י בירהטלמי 4גיינן טיך חה רחורה טר יטש 4 ד'ת4יד
 עאשען בשעה ילס1זו להם אמר 1תית חכמת ב4 את אדם שלמר מרי1זשע
 אתם בפרשת בתטימא ואמר : ולילה יומם בו יגטז רכתיב לילה ולא יםלא

 כל כה עמל אתה עטאין ממך דהא נפלאת ואם ממך היא נפלאת לאנצבים
 רוא בשער שדצא עם דטה רג1יפש חככצת' ל4ציל ראטות שלמה אמרצרכך
 לוהא 6' אמרין ואינון רודקצי למי* לי יהבין אהון מה 4צמר הואבורח
 ובתר בראשית מה כגילתא ובתר כגילתא יהבין אוצן מה לוחאובתר

 כדצים תחית האח"כ סררי' עהטה מה כן ו5חר רגגרא כל מהבראשית
 שדיא מי ב14מ4 ת16 לככרשוצא א'דינ44 * כך כל כח בו "ט מי אוסרוריא 4גרתא מה ואחן'ב תלמצד מה וא%יכ תוספתא וא%'כ מכילתא מהואדו'כ
 ומבש1 ת6י אחד ולא שמר פקח עיצא ומי ' משם להביצ יכול מי אומרטפש

 1ל הבית בעל עהיכרו לפועל דומה רטפש למה יש י ומבי4צ וקמםמולמות
 וראה פועל אותו הלך השדה מן ה% צרחיות והעבר יום שבר ועשהבוא
 ' מן העק4 הצרורות את מעביר אני מתי עד אמר ציורות מלאה השדהאותו

 שכר לך 4וכפת מאי השרה בעל לו אמר מלאבתו עשה ולא נתעצל 'דהטדה
 בל לכהלף יבול טי 4צמך טפש שהה1 מי בל כך 14תן מכלה שאגי עדלמחף משס61זן שתי הים משפ%ת שתי אומר פיץ עצזא ומי ' ונוטלה יגע רדיתאם
 שת* 4צמר פקח שויא מי אבל טסר אני אימתי וכו' פרקים ע"נ נזיקיןהדא

 : גוסין ע4גי ער למחר הלכות שתי היוםהלכות

 ביזא*
 ובלכתך בביתך בשבתך בם ורברת לבנץי הטטתם וכתיב יי אחד ה' אלהיט ה' "טראל שמע זע1ל'כ 'פיר 'למר *אחר 3ןממךןקין)כ(
 של שט ומייחר וערבית שדיית ק"ש קרין שתהיו וברומך ובשכבךבררך
 בפ"ק בירהטלמי ואמרו וערבית שחרית ביום פעמיים שמע ק*אתירין שתר1 ביום ביפ 'פד 'למר 'אחד 1'ב של למשמעות דררישנא והיינוהקב"הי
 ,' " ' )את נדי האיךיצה משמינא נדפי' ביני מיטמר זעירא ר' ורצה גרוסה יעקברכי ת א,_. בבית מתקבל הוה ר5ורט לעיבו' נחית הוה כר נחמן בר' שמואל 0ר'דברבות
 ווד ופי' שינתין מנו שקע דרצה עד וק-י והיר י-י[ ררוה ]שמעשמע(
 מפני אזכרות שלט בלא א1פיטה יאי שלו חומש כפירושי זצ'ל דאורליינשיוקן
 ואומה 4צמה כל אומרים היו אחד ה' ישראל שמע אמר שאם או"ה שלקטרוג
 אלהי שעל נודע אלרינו כשאומר אחד שרצא 4צמר הוא שלט תרפותעל

 היו אחד אלהינו ה' אומר ואם מרבר היה עמהם שהרי מרבר רואישראל
 ואחד אחר כל ויאמר האלרצת מן אחר ישראל שאלהי אומר הוא כךאומרים
 האלהית מן אחד אלהינו ה' מ8רשים היו אחר ה' אלהי1 אמר אם וכן שלנווכן

 אלהי אלהינו ה' יקב"ה כרחיע על השתא אבל אחר אלהינו אמר אםוכש"כ
 אחר לומר רצה שאם ףצא אלא בארנות שאין ארון שלנו ארון אחר ה'ישראל
 שלנו האהון קאמר הכי וראי עכשיו אבל ' לא ותו אחר ה' אומר ה" 5ארונים-מן

 הם חלקים ג' ע1אומיים התועים א6 ועל רצא אלא ארון שאין באינותאחר
 את ואהבת בצרו תשובתו הרי כאחד וכולם אזכרות ג' אומר ולכך אחדוהם
 לומר לו הי' כיבריהם ואם ג' ולא אחד לא שאינם אזכרות ב' הרי אלהיךה'
 אינו כרחין על אלא מדב4 הוא החלקים מנין על אם אחר או ג' או סגוםבכל
 כצין לרעז בא ולא אלהיך שרוא ה' את ואהבת קאמר הכי אלא ר5נין ררךבא

 החלקים שני רק לאהוב צוה לא ולרברירם המנדא משמעות לפישפייש פייהטו על אלא ההלקים מנין על כא לא הראשון יפסוק כן כמולחלקים
 אותו אוהבים אין רטנופת בכגום ונכנם האחדים מן שנחלק אתוומסתמא

 כוהב כשהיה הקרהט רכינו ישראל שמע פ' כילמינו ואמיו : לשענ כאןער
 ועם השם את ירא רצה בשלומך עואל עבהך יהודה לו כותב היןלאנטנינום
 אומרי' שדם אותם עם אהא י' בשם נתן רן שומם עם כיצ תתערב לאשונים

 : אלהות שנישרם

 ביזא*
 וטע העי"ו יי'ר של ויו"ר רב"'ת בי"ת ' תי('ו יף'ר בי"ת במילוי יךן ב4)כ5(

 תי;'ו של ויו"ר יו"י וו'-של ב"'ת של וירר בית כאן רויתי'י
 של וו' בי"ת של ות"'ו יו"ר של אותיות'וד' ארכע בן הנכבר שם בני' כ"וררי
 במנץם רתי מקום "'י בקז איזוצ בלומר רת"ו י"י ב"'ת כלו' דתות"'ו

 באש שרף רגוזל הבית ואת שאו?'כ וטי ' בתוכה וףצנים דתושלומרים
 :א 3 יגדיל רכתיב תורה ראמר סאן תפלה בו שמגהין מנךם אמר וחר העדהבו ט ו, שמנד*ן מר4ם אמר חד לוי בן מ4וטע ור' יוחנן 0רן העיר בני בפ' .בהואיפלגו
 אלייטע עשה אשה דנרו:ית 6 נא ספרי רכתיב תפלה ראמר מאן ויארירהמרה
 מרףם דאמר %י בן יהושע יר' תמתיים דעבר רצא ברחמי עבד ביואלישע
 תסתיש המרדש כית לעשותו טתר דבנסת בית ריב"ל ראמר תורה בושמנרלין
 דבית קדהטתהץ דעדיפא אלמא התם אר'ל תם רבינו כדפסיק לן קיימאוכריב"ל
 בית אחרי רתץ י"י בי"ת במילוי דב"'ת נוטרוקין רררישנא והיינוהמררש

 מים ויע נמי וביהמ'נ ' כתוהתו ווצנים רתו ש6מהים כמכום רהו מרוםה'
 וצריך ידמור לא דפן רולכתא כיטכחי יוא נמי רבה מצוה תפלה בושמנדלין

 לעתיר עשו כדאי' הכנסת בית ובבנין רגנררש בית בבנין לעסוק אדםכל
 מע1ם גוררו. והקב"ה רטדיקש בין בניהכ"נ ףהטכ ווילך בטלית מתעטףלבוא
 - רבה שמצוה פי על ו4ע בו תקעת מממר ואיטץ בו בנית בנין אהה לודאמר
 ו*.מ* כנסיות בתי על גרולות ףצצאצת להרציא לאדם. % אין אש1'להיא

 מיטת ימפיק אלא . תורה וללמוד לתפלה וראוי נאה בית שיבנה רקמררשות
 . טרטן י' אביק בך ההטה כי בפטק בילמתו בדאי' רוחכף מתוך תורהלעמילי

 סופריג הזשיב הלך אופהש לט וקנה * לו אגשר רכקע קנטרינין שתי לי'יהיב
 חייא ר' של רמעגיות את % רואה אופיא היא היכן לו ואמר אצלו באומשנין
 . וצו דצש1א ורבי דגינא בר חמא רבי בסמוך התם ואמר צר' אושעיא רביושל

 כצצן כמה אהטעהא לר' דג*נא בר חמא רכי אמר רלור כנישתא באליןמטילין
 בנ? אית הוה לא באן אבותיך שקעו נפשות וכמה לי' אמר כאן אבותישקעו
 מני ר' נהת יבא דסררא חרעיהש אלין עבד אבין ר' באורייתא מלעיןנש

 לא דוכלות יבן עוערן 4עז "טראל וישכח א'ע עברית מה חמי ליה אמרלנבוה
 : באצרייתא מזע* נש בני איתהחה

נ1טא



דוע ביתאאלפא%ר8
 ביתא*

 האותיהע מכל בי"ת נשתנה מה ץמי עקיבא ייבי כיתא באלפא)פ(
 וידוע שגלוי אלא בראשית מדרי כל הקכ"ה בםשברא

 ואהר המכול דור בימי אחד 4חרב עולם עתיד פעמים אאטתי רקכ"ה לפניהיה
 : חכר( )כאן בני' שב"'ת שנה' ועלש ותשעים אלפים עהטת בטף'

ש ימ 2ב2נראען4ת)כנ(  העולם נכרא למה לוי רבי כשם יימ יבי 
 ופתוח צרדיו מכל סתום זה בית מה אלאבב4'ת

 לאחור ומה לפנים מה למטה ומה למעלה מה לדרהט לך אין כךמלפניו
 דהטמים קצה ועד השמים מקצה מכאן לטים דורש אתה ואין דורש אתהשים- שנכראו היום למן , וגו' היו אשר ראשונים לימים נא שאל כי אמר .נ4ראבר
 ומה רקיעים מזי"'ן למעלה מה פי' מיכן לפנים חוכך אתה ואין חוקראהה
 כשיכלה לאחור ומה העולם שנברא קודם לפנים מה ' ארצות כהטבעהלמטה
 לפניה פתוהה הבי"ת והלא העולם במוף יהוה מה לדרהט שאסור לו מניןוא"וז
 לאבדר הדורש ביד כח יש לפניה שפוזוח עצכט[ ראה[ מאותה לדברתשובה
 ולא לפניך אעך את תכין בין מיטמע לפני' פתוחה שזה בסוףן שיהיה מהלחכוד
 דורש אתה ימים שנבראו היום למן בסמך רורט וכןי עיניך תתן הארץבקצה

 : מיכן לפנים דורש אתהחשי

 דלת גטל בוזא*
 והם נמ"א הוא גמ"ל נמצא קאי כרקאי ומ' א' ב'םב~'ל י נ' ט'ם ב14'ל ג' אעו'ם אותיות והם שמ"א מ,ט כא"ת בית)ע(
 משק"ה בכ"ר בא"'ק ד4'ת שת"ל בכ"ד באי"ק ג' אמ'ן ואותיות נא"םאותיא
 את רואה שתהיה י רוראי את ושצא שמא או1כ בי"ת א4'ף דרישנאהילכך
 להיכן ורהטוב דיטה לירי אבוא שמא זאת אעשה איך תאמר ולעולםהנולר
 בתורה ועוסק יושב כעהיזה אש"ם שמ"ו לומר פיך אלף אחר ענין : נוטההדבר
 א1לא הא-י לפרש ולתרץ ולהקשות לפלפל רשות לך ד"ט דאע"ג בלימודךדץהר
 תטמא ולא רטמא את תטהר ולא המותר את תאסור או האסור את ותתירתפרש
 לטמא אסור כך הטמא את לטהר שאסור כשם אלעזר רבי דאמר הטהוראת
 אשם שמא לומר פיך אלף שלך הלכה לפרש בלבך כשיעלה אלא רטרוראת
 שלא ירא שאתה ומתור נכון זה פיריט אין שמא מפרש שאני זה בפ(רושיהיה
 והם גמ.'ל 4ה דממיך בוריו על הרבר להעמיד בא אתה אשמ ידיתבוא

 שתהא אמ"ן נא'ש אז אהוו'ם שמ"א לומר פיך כשתאלף כלו' אמ"ן נ~'ם באלב"ם,
 דולה תהא אז ואמפה ברורה וכשתורתך אמונה תורתך ותהא ברורההלכתך
 בא4'ק ד4'ת שכן ואמונ' הברור' מתורתך לעולם ומשקה שבידך חיים מיםסבאר

 : משע'הבכ"ר
 זח הו נדאב

 כדפרשי' שבע"פ ותורה שבכתב תורה תורוה ב' אלף בלו' בי"ת 4פליט)כו(
 וא* לעיל1

 תלמור והאיך לעיל כדפריש' יום בכל הלכות ב'
 תהלה אלמוד ומה ' ליסבר והדר אימט דליגמך ד"ע ואה"כ תחלה גמו"רג"ד
 וכתובים נביאים תורה רהיינו מוטול,סת בתורה כלו' בג' תעסוק תהלהג"ד

 הוה ללמוד הכל אתה שהייב וא;"ג ו' ה' ' סררים ארבעה דהיינו ד'ואח"כ
 ושורש עיקר שהם מיטנה סדרי ושוטה תורה חומש. בהם'טה בה"ו בייתרזהיר

 ב"ש בא"ת והם זיי"ן לי' פמיך מה י:בתבנו כעבין הכל וכשתלסורהתהיה
 שפירשנו כענין ולמרת הואיל כלו' טע'ש מע"ט אותיות שהם ע1שג'תיות
 כלי בירך שיש ואע"ג בידו זיי"1 וכלי לגבור ודומה בתורה מץין אתההרי
 לתלמירך ותשנה טע"ם מע"ט תאמד מ;מימ 'טל דובילות חבייות בידך וישזיינך

 לעולם מאיר רבי מיטום רב אמר הונא רב אמר לה ואמרי רב אמר הונארב סראמי רפסחש רפ'ק בההיא ירבה יר על וקובין ה;יקר רו יתברר קציה דרך ע"3 ג ד'-
 תאמר אל אחר לדבר טעמים כמה ייט '2אם ' קצרה דרך לק"מירו אדםייטנה
 לו אמור ושוב למבול יטיוכל עיקר של סע:.ם בקצת לו אמור א,א כלםלו

 שכתבנו כענין הכל ולימרת הואיל ה' י וירבה יר על לקבוון טעמיםשאר
 מזויין הכם ו4קראות ברבי ליסמך אתה וכדאי בתורה מזויין אתההרי

 : והכםבתורה
 הגד

 עשר לי תתן אשר וכל שאת'כ זה מנכסיך חומיט דלים גמול 3ב4'לכס(
 . ן ,.כ אילא רבי סאמר שנתפתתה נערה בפרק ולמריק לך אעשרני - , י:י.,1

 יותר יבזבז אל המבזבז הנ"ה חומש
 ומנו חביריו הניחוהו ולא יותר.סחומ'ט לבזבז שבקש באהד ומ;'טהמחומ'ט
 רב :למר עקיבא רבי ומנו חבירו הניחו ולא ישבב רבי לה ואמרי יעובבדבי
 דמי לא והא לך אעשרנו עיטר לי תתן איטר וכל קרא מאי יצחק ברבינחמן

 ורוקא קמא כי לבתרא א;שרנו אשי רב אמר קמא לעייטויא בתרא;ייטורא
 לן ולית רבעי מה כל יבזבז מיתה ביטעת אבל מהו1ט יותר יבזבז אלמחיים

 מפריש ארם שיהא באושא נמנו חנינא בר יומי רבי בטם טר"ש רפאה בפ'ק כ,צי בירושהשי ואמריבן עיקבא דמר סבעובדא האיטה מציאות בפ' כראמרי' בה סיוף
 הומש מה מנא רבי קומי בעי אינונא ב"ר גמ"יאל רבי למצות מנכסיו הימש הג!נ:

 לקרן בתחלה ליה אמף בולה מפסיר הוא שנים להמש ' ושגה שנהבכל
 הא מדכתיב לומדה הוא זצוי'ל המיר יהודה ר' הרב ומורי ' ליטכףו"בסוף
 לנבוה דאפילו דקי"'ל משום אלא חמייטיוז למה לפרעה המישית ונתתם זרערבם
 גמול ה' רליס גמול הן'א דל"ת גמ"ל רררישנא והיינו מחומש יותר יבובזאל

 : גבמיך הוכשדלים
גדהו

ע מתנרך אתה ו' אהת פרומה ואפילו נכסיך חומש ייים גמית כלו' 3י()
-  

 ן ברברים ופיימתם מממוגך דלים גמלת תץ י'ר ש'א ' ברכות י' /

 1 יצחק רבי סראמר בהיא דבבא קמא דפרק כההיא י ברכות בה'ו מתברך אחה סו

 ז באחת מתברך ברברים וה:פיימו ברכ;:: בשיט כלעברר לעני פרוטה רגותן כלוע"נ

 פרום ,הלא דכתיכ ברכות בשש מתברך לעני פרוטה דגותן ברכות -עשרה
 ה? תקיא אז ונו' תצמח מהרה וארוכתך אורך כשחר יבוה אז וגו' לחמךלרעב
 נפשך לרעב ותפק דכתיב ברכות ב4ש מתברך בדברים ח[מפייט ' וגו'יענה
 עולם הרבות ממך ובנו וגו' נפיטך בצחצרות והשביע תמיר ה' ונחךוגומר

 : וגו' תקומם ודור דורמוסדי

 זכית חיים' זבית חסד זכית ח ז * נתכרכת ברכהץ ו ה דלים גמלת כ8וך')כו(
 05 צדקה רורף מ"ר יצהק רבי סדאמר דב"ב דפ"ק כההיאחסר

 הקב"ה אלא צדקה ימצא צדקה דרודף משום וכבוד צדקה רוים ימצאוחסד
 ומרבה ומתעשר שזוכה להסר זוכה הרי צרקה מהם לעשות כדי מעות לוממציא
 שמואל כדדרשו מצלת'ממיתה עוהצדקה לחיים זכית ה י בחסדים ומרבהבצדקות
 אלא משונה ממיתה ולא ממות תציל סוצרקה שהחשיך מי בפרק עקיבאורבי

 : עצמה ממיתהאפילו
הוזח

 ביתא וכאלפא יצירה יההר מפורש וה"ו אמ'י ' חולה זן הקכ'ה ה'ו כ4'הח(
 ז"ח וו'ו ררעוינן הילכך העלם נברא שבו המפורש שם ה"ורר"ע

 בין אין בפ' ואמרינן רוי ערש על יסערנו יי והטאה"כ חולה ע הקב"ה הואה"ו
 ע ת י' יסעדע ה' שנאמר החולה אצע זן רוא ברוך שהקדהט מנין נחמן דב ט14מררחודר

 : דוי ערשעל
 כ41?ך[

 תן זשת'כ ושמנה שכעה וץ ן)כט(

 חי
 לשבעה חלק תן לשמנה וגם לשבעה

 שאם ' המילה )ימי שמנה אלו 4:שנה וגם ' גדות ימי שבעהאלו
 אותו מל שאתה לבן זוכה אתה הנרות ימי בשבעת היטב נזהראתה

 לבנים שזוכה ט"י ת"ש מעליא' רלאו ואפילו דהו כל בן תאמר ושמאלשמנה
 ונזרדת בטהרה שמתנהגת אשה שכל ברור יחודים ידידש טריריםטובים
 ידיעות בפ' כדאמרינן צדיקים לבנים זוכה ראשה ובפריעת ובטבילתהבנדתה
 ית ד' אזהרה מכאן יאשי' רבי אמר מטומאתם ישראל בני את והזרתם סת'רהטומאה
 ע"3 חייא רכי עונה רב אמר וכמה לווסתן ממוך מנשותיהן שיפרשו ישראללבני
 זכרים כנים לי' הויין לוומתה ממוך מאשתו הפורש כל יוחנן רבי אמר אבאבר

 י זכר וילרה תזריע כי אשה לי' וסמיך הטהור ובין רממא בין להכרילדכתיב
 ולהורו' להבריל דבתיב להוראה הראויים בנים לי' הוויין אמר לוי בן יההטערבי

 מטבילה ובעלותה לטכול אמו שהלכה גדול כהן ישמעאל רבי של באמוואשכחן
 לטבול עצמה רמריחה פעמים כמה עד וכן וטבלה והזרה טמא דכר בהפגע

 שירר ושזורה שר למלאך אמר שהקב"ה ער טמא דבר בה פוגע שהיהבעבור
 הוציאו ובפ' גמוד צדיק שהיה ישמעאל ברבי לילה באותו ונתעברה בהויפנע
 תו ל גדולה בכהונה שמשו וכולם לקמהית לה היו בנים שבעה מת"ר הבף אתלו

 ו' ט ביתי קודתז דאו לא מימי להם אמרה לכך שזכית עשית מה חכמים להאמרו
 שרוצה היינו הועילו ולא כן עשו הרבה עלה שמסיים ואע"פ שערותיקליעי
 נותן הדין כי גרים נמי זכות דהאי זכותא'מ"מ דה:1י בהדה הוה אהר דזכותלומר

 : וצנוע טהור יצא וצנועה טהורה מנוףכי
זה

 ואמרינן לשמנה וגם לשבעה חלק תן זשרף'כ ושמנה שבעה ח ן)ל(
 גם לשבעה חלק תן הראשון ביום לכם ולקהחם בפמוקבפסיקתא

 גם השכת זו לשבעה חלק תן אמר אלעזר רבי נחמי' ורבי אלעזר רבילשמנה
 הקב"ה לפני אליהו אמר ברכיו בין פניו אליהו וישם רכתיכ רמילה ץלשמנה
 זכותן הוא כדיי בלבד האלו מצות שתי אלא לישראל נשתייר לא אילורבעריע
 לשבעה משה שמל דור זה לשבעה חלק תן אומר נחמי' ור' גשמים להםשירדו
 דבך משה ,הושע הקכ"ה לו אמר ' לשמונה יהושע שמל דור זה לשמנהוגם
 לך עשה יהושע אל ה' אמר ההיא בעת שואמר לשמנה מלן ואת לשבעהמלן

 מורי ומפי ' מלן אתה אין שלישית מלן אתה עתה בברית והביאן צוריםחרבות
 דור זה קאמר דהכי מפרש שיר"ליאון הנקרא הוא זצ"ל יצחק בר' ירצדהרבי
 רבינו משה עד אביגו מאברהם שביעי רור פירויט לשבעה משהשמל
 חה לשמנה גם משה עמרם קרוו לוי יעקב יצהק אברהם דורווזשבעה
 אחרי קם יהושע כי אבינו לאברהם  שנוינ4 רור שהוא יהושע שמלדור
 שניוז ופעם שמיני דוד זה אאם מלת אתה עתה פי' מלן אתה עתהמשה
 ואילך מיכן שניה פעם מלתה ואתה ראשונה ופעם שביעי דור מלן מע1הכי
 עצמם הם אלא מלן אתה אי משה של למילתו שלישית פעם שהוא תעדעירור
 אתה אי ואילך מיכן מלן אתה עתה בעלמא ;לה ממיים והכי עצמן את מליןיהיו
 גבוריך חתו כר"א שבור זון ה ז המילה' על עצמן מומרין יהיו עצמן הם ~לאמלן
 טהור'יראה י אותויט זון כשבור ומיחוי עצמו את לעזור יכול שאינו מי כלו'תימן
 מיצ תורה: לומר ואח"כ אשה הנושא זה ואיוה בטהרה תורה הלומר יוחנןזה א"ריער מכ ד, עומדת טהודה ה' סיראת לו בא בפ' תומרי' לער עומדת טהורה ה' יראתזשה"כ

 כ י טוח
 נ יית" יוה"כ קורם ימים סשבעת בדתנן ביוה'כ כה"ג של פרישה ימי שבעת ן)מ(

 ומעיל ואפור חשן הובנט מצנפת מכנסים כתנת בהם משמששכה'ג מ'" בגרים שמנה אלו ח' מלהדרין ללשבת מביתו כה"גמפרישין
 מ, יף היה טבילות שהמש פעמים י' ומקדש טובל י ט לוס' בא בפ' כדתנןוציץ
 מ"נ חמש רסמונהט להם אמר פ' כדהנן קירמטין שר עויטה היה טבילה כל ועלטובל
 קידועדן בעשרה ומיטרי טכילות חמש וננובל בגרים בח' עובדהפרישה ע'" ל י' ימי שבעת אחר זה כל היה ואימתי ביום בו טובל קידושין ועשרהטבילות
 כלו' פ"ה כבי"ר פ"ה כב"ד כ"ף ' נוהנ זה כל כפורים ביום כפורים' יוםי"כ

 וסברה גדולה הבנה לך שאין תורה בדברי פה כבר שאתהאע"פ
 אלא מללמור תמנע אל הבי אפיי ולישרה מפיך שלך הלכה להוציאברורה
 פי על אף תדיר- בתורה עוסק 'טאתה שמתוך המדרש בית מחובשיזהיה
 ותהיה ולמברה להבנה תזכה עם:ך שמהמת סופך בד"ת פה כבד אתהטעתה

 .אלףביז
 ח ז ו ה דג



 9,,ווע. ביתא אלפא'חור
 נבלת אם ויישץ י לגלתוי ו4ישר לאורה שלך הלכה 4ילא טשק פהכבי

 אויריה פפא רב 0טזיב ר84לת בפ' למדיואמר רגיישן סלא רבותינו בהמיאמיו:פ"נ שטתעלה מוף הורה דברי על רגצזנכל סכל דרריש לפה יר זטת חשם ברוצשא פננרטט
 בכית שי4א דאמר שמעת 4יבי מש וכ"מר ויה-כ המנעא דרב קמיה ביבי דרבפ"נ
 ידצדה רבי אמרלהן בטי4ה י בהממין כלטימאהשצתערב טוירלאמכר%ש

 אחיכו מטרדין )ור'( ורץיוכוי יירה ר' תני ' קא דהא טעמ"דצ ה"נו נ% *תןורבי
 דרבי' קמי' אינש 4מא מילת4 ה% כי כל אפילו פפא רב 4גשי שגאי מ4וקי"
 לרען כפךפשהטה תהא לךייריישבמתר צד1ה כ1פהיבנטזגי פשט1קש כףכץט ! לפה יד ז1ת ואם ברתנשא 54לת אם שנ' כהטום נשתול ]היא נשתין()לא

 יותר בטתר צדקה העוע1ה גרל 0היד.גלעזר דמוב דפ'א בהחי*1 צרלח ז פשנ ט"
 צדגך, ובעהטה 1וטה האף מפמ ינוותי כי כתיב במו1ה דאלו רבי1.'טמשה

 מן שמצלת צדקה היא סאישה לקמן .4תם ואמרינן י אף יכפה בטתר מתן כתיב ט"נ *ו
 בפרהסי'14ין אבל 0טלה ממ* יודע ואינו נ"לה טתנה למי יורע ו1ט טתנההמיתה
 האשה מצש1ת פ' בדאשכחן ברים פניו שמלין מפני חה1ב לאדם צדנךליתן

 דרוה יומא כל רגיל דדצה בעדבכ4תיה *יא ההחש 4ה דייה עוקבא סי סגבי סשנ"ט
 האי בי עביד מ*ק ו*ישי אידל א"ר חר יומא דדו41 בצינורא יזי ארבעה 4'עוי

 כיתדחזיחה בדציה רביחיצ מרר"'אתא בי עוקבא ל"למר ננה יומא רויאטיבותא
 דרוה אתונא עילי[בושהת* ]מקמי' )וים( רתט סתהית טק י'לרו1א מצ4רקא
 ברקי שקל דכיתיצ לי' אמרה עוקנא רמר כרעי' כוק4ין קא דיה נוראנריפא
 רגייתי ומלרכא ביתא בגו שכיהא אנא לי' אמרה דעתיה חלש אכיעאיטצתיב
 בר חנא רב אמר לה ואמרי רב אמר מובי בר זוטרא דב ראמר האי כוליוכטו*
 הול ה4וט לבבשן עצמו שויפיל לאדם לו נוח חמידא שמעון רב* 14טרניזנא
 צדקה טתן של עונשו דגרול למדת הא וכו' כצזמר פצ"ל ברבים .חבירו פני*לבין
 כף פשוטה כף רררישנא יהיינו י בצנשק לו יתן אלא בפיהמיא היובלאים
 ליתן שלא כפופה כפיך ותהי' בטזר צדנך; להעע פשוטה כפך שתוךהכפופה

 : דובתך זכותך תמצא שלאבפררגדא
כף

 בפה שויתפ4 שצריך יה ה*יל פה כל כלומ' מאה בני' מיף ' ץא *%)5נ(
 היקיקה מש4ך אלא מתפלל כוטהוא בפיו ריקיקה יריה שלאמלא

 בן'שאול חלפתא רבי 0תנא שמהו מי נו'פ בירושלמי כדאמר ימתפלל מפיו מסונה
 דמר כת אתיא לא מלמעלן אבל מלמטן  רתימא 4יהדא רע מימן בתפלתו ה1טש ,י"כ"

 רוקק לא אבל פיו על ידיו ונותן ומעטש מפהק רבי את ראיתי אני דצינארב4
 לקמן בברכות כרפרשי' וכולי נקי כוסו שיהא ברי רוכק אפילו אמר יוחנןרבי

 יהלל פה כל כ"ף דדר"9נא והיינו מלא בפה שבחות ולומר להתפללשצריך
 מאה רהיינו ברכות כ"ף יום בבל להלל חייב אתה ובמה ' יה תהלל פה בכלי"ה

 מה ישראל ועתה עקב והיה בפרשת וזשת'כ יום בכל לומר אדם עיןייבברבות

 שמיגת* זט הלכה להם א4שח כוי מץ. רגשמכין לושכחולא אטץטו'
 מי ילמחך הם,' נביאים בני נביאי6 אי4ם אם ל"טדאל להם רגח אלאושכחתי
 ראה ייניו 'בין 4 תחב גרי ומי,טפנחו בצמרו לו תוצב מכין טלהשפסחו
 עלה ואמר , "4כט*ון , *מעיה מפ* סקיבלמ כך ואמר הלכה ונזכימעשה

 עע,ע", ' הורה אינה אב בית לה ץ4שין תורה אלעזר.כל ד' ביטם ז1רא 0ר'בירהטלמי
 הקבלה אלא למעשה עלי' 4*ר תורה אינ4 קכלה לה ע1אין ה1רה כלכ*'
 א1'ג ממבר4 ולא י למעשה העיקירוא

 כראמ' הי*1 דאורייתא נמי יק5ר"
 לומר לארם ויש ' עיקר ףצא ה"בלה דגו מברא,אגי' השב1'א נךא אימאאיבעי'
 ה ?5גק בר בא 0ר' רשביעית פ"ז ,ירחםלנף מיכראמר מל4ע קכלה אפי'הקבלה
 התם'יקלם ואמר דמתניתין יהורה גיי רלכה אלל ר' בשם אבווע ר'זבדא
 דאפ" זבדא בר באד'

 ש1ע"
 בא ר' נענחה משובח במה פי' ' מני' זיר בשם

 לתלמיריו ואמרה ממנו קטן שהי' .אכהו מר' שההנוצ דבר ע"טם,ן זבדאבר
 הקכ"ה אמר אחד מרעה נתנו ישראל' כל פ' ;4רחטלמי דאמר הא ויים 'משמו
 קטן מפי כשומע בעימך יהי' לא ורגייך מ"טראל קפן מפי שמעת אםלמע1ה
 כשומע ולא נביא מפי כשומע אלא גרול מפי כשומע *4 גד% מפי כשומעאלא
 עולם ימי ויזכור כר"א מעוה אלא רועה ואין רועה מפי כשומא אלא נבי*1מפי
 י הנבורה מפי כשומעו אלא רועה מפי בעימעו ולא ולו' רמעלה עמומע1ה
 אמת הוא *רקב"ה אחד ה' שנאמר הקב"ה אלא אהד ה*ן אחד מדועהנתנו

ודברי
 : שלי4קב'ה דגרו אמת שא4 מי ובל אמת

 נון מם מםלמל
 שדומה ת"ה מפי תורה ללמוד למצהיך *נאסע *מלמר 'מפי טרה 'לפדי)5ס(

 דורש שנאה בתורהו ונאמן טובים ובמעשי בטהרה למלארן
 כי מפיהו יבקשו והורה רעת ישמרו כהןי שפתי כי שאת'ב וזהו מררסונאה
 2"3 ט 7. בר רבה 0אמר מגלחין א4 טובפ' רורשין אין בפ' ח*מר הוא *אות ה'מלאך
 2"נ .' יף למלאך ריב רומה אם וגו' רעת ישמרו כהן שפתי כי %'ד יוחנן 4'וי דגהבר

ה'
 צבאו"

 ואשכחן ' מפיהו תורה יבקשו אל לאו ואם מפיהו תורה יבקשו
 :: וא1'נ יהורה רב ושמתי' שומעני' מני 4הוה מרבנן צורבא טדדיא 1לרדןבאלו
 שדומה רב משכח לא אי מיהו יחנן דר' טעמא מהאי רבנן לי' צריבידדוה
 ,כדאשכחן מקיים נאה שאינו ממי אפי' ילמור מקיים ונאה צב4צת ה'למלאך
 _ס מאיר ר' רשנ"ל סכראמר רורשין אין בפרק מאחר תורה שלמד סאירבר'
 4א ליעתם לרעתי תשית ולבך חכמים דברי ושמע אזגך הם וירש .אשכחקרא
 קיטי 4זנך והטי וראי בת שמעי מהכא אמר חמנא ור' לרעתי אלאנאל
 אמיי אמר דימי רב אתא כי בקטן הא כגרל הא לוטי' לא ' 4טהרדיקראק

 : לבר קשייתא ושרי תמרי אכל ר"מבמערבא

 3ין3דן
 ;שסה א,י.ס נר ,ור '3ך ש מאד רנ' .ריה רמנ,ה בפיק ממר';ן ל:דאה בגאם מעמך אל אלתךה'

 שוא"ל שלו ט'ת בתיקון כתב זצ'ל תם ורבינו מאה אלא מה תו*י אל זצלופר9'י
 : מ'ש בא"ת מא"ה עולה ד1'ה מפרשים ויש ' 1יא בהוצא אתיות ומאהמ4'א

 מםל
 מתביך זצ נרבך חרם רבר שמעת שאם מ'ם פע 1ם' 4ך)ונ(

 ולא ובלבך באכריך ברישיכגם פעמים ארבעים אהש**ואמר
 ס"*~יגנ

 שנתארמלה סהאשה בפ' בדאמי בהר רבינו משה שהיה יום ארבעים כנגר תשכח '
 בזו אף *'ל מהו אני טהורה ואמר' טמאה]אני[וחיר4 אמרה מרב מני'שמחשלבעי
 כמאן לי' ורמיא זמנין ארבעין מניה תנא נאסנת לדבריה אמתלא נתנהאם

 הטיב יעין דבו לפני שילך קודם סובן כתלמור' כהנה ורבות בביסתיה לי' רכגהא נ 7'גס

 מתגיתין מסדר הוה[ ]שב"ל סררבי רתענית 1'ק כראמר פעמים ארבעים ערו1"
 יוהק ררבי קמיה ועייל בהם 4שראל תורה שנתנה יום מ' כנגד ?מנין אדבעין ח7'

 אמטינו רלווי כ"טום רנהירין אנפי המיין אתון יוחנן דבי אמר בדגרהואמר
 צלול שאר אוהי רואים אתם פירוש אמטגי דלוי נלע"ז בהשבמהעמרתי
 שלו הלבה לשין לארם שיש היינו ' וגרסתי בהשבמה שעמרתי משוםבהלכה

 : רבו לפנ* עויבואנץדם
 מלמר "מבין'רעת 'לב אלא לכל'ר תקרי אל עסדבא דרבי ב?תא באלפאלמ"ר

שהלב
 שק"

 הלב אף עינים לו יש לארם י ארם של אבריו כל כנגר
 שנא' שומע הלב אף שומע ארם ודעת חכמה הרכה ראה %בי שנאמ'רואה
 עם אני רברתי שנא' מדבד הלב אף מדבר פה ' שומע לב לעבדךוטזת

 : גוונא האי כי 1בא המם מ"תי ותולבי
 נון מםלנ1ד

 אלהיוי ' ה' לפני עמדת אשר יום שאה"כ זה י 'נאמן 'מאמר *לכנו9)5ך(
 כי כלו' עו' ואשמיעם העם את 4 רוחל א4 הן באמורבדורב

 שמפי לך ברור הגבורה מפי מלמיך שאני יתורה אצן שקבלתי לרבדור
 רךא זוק כי ' לאמר משה אל' ה' וירבר לומר בב'רור ותובל לך תי אטרגבורה

 כל וגו' ה' קשני עמדת אשר סיום רשבת 1'ק בירושלמי ואמר ' נאמן מאמר נל::
 טעם ומה לנגרו עומר באלו שמועה בעל רואה יהא 4ומרה מפי שמועהה14טר
 אמרוש וא, פרעק לבר ר' חכים ימא לר' זירא ר' אמר איש *ת%ך בצשאך

 ואי כתורתו נאמן עוהוא כלו' כהטמיה א*מרה יוחנן ר' לי' אמר טשמי'שמעהען'
 משמי"%'ר אמרה יוחנן ר' רוה לא אמרו פדיה ]רבר[ )דר'( בוראי רידעל4צ
 אדא רב א"ל משמיה שמעתא אמר דאת לרב ר' חכים זבדא בר לרבאז1דא

 תאמך שלא *נאמן *מאמר *למר רדרישנא והיינו ' משמי' אמר אהבהבר.
 מבירו שהי' אחר גדול ארם מפי עהטמעת לא אם גרול ארם בשםמיטיא
 ובירוע הגבורה מפי ואמר שבינה שראה רבינו דמשה דומיא משטשאמרה
 שקבל שבקבלה תורה כי ' הקבלה אותה על לסמוך ובראי רוא נאמןשטומר

 נתעלמה זו הלכה סדת"ר בפמהים דברים אלו רפרק כההי*1 עיק* ה144 מרבותיו ל'נ שו'
 פסח אם ירעו ולא בשבת להיות עשר ארבשץ חל אהת שפעם ' בתירהמכנ*
 את דוחה פםח אם עויורע ארם יש כ4ם אכצז לאו אם השבת אתדוחה
 שט הכבי* והילל מבבל שעלה כאן "ט אחר אדם להם אסרו לא אםהשבת

 ני?מת א4קים נר בירי נרך , נרך ואנצור נרי נצוך' בידך ונרי בידי נרךהקס'ה
 ,פ'2י . נרך ואנצור נו"ן י נרי נצור נף'ן דדרישנא והיינו ' *בידינשסתן' אנצוי '2בידך הורתי הנצור אם אור ותורה מצוה גי כי שנא' בירך ונ,יארם

 בחוך פרדמ "ו הי' רטמ;ון שמעון של שרותיו כתוך פררם לו *רה'לר4ובן
 '"דוקיך '?בתוך פידסי ת':מור אם לשמעון ראובן אמר ראובן שלשרותיו

 : שדותי שבתוך פרדיסךאיטמור

 ע ם3
 3 י :; ' מויירין א.ן ,'טוב: ברבי ,:3ס4ר כיון ע ס ' אונלא,במוף נ נ .. ר. ההוא לעין ס:א נונא ע' ס' נ' שמואל סאמר הירק מן הנורר בפרמ)15(

 דר' ;לי' 2.יי2::וד הוה אלי,מ בן 'טמעון סרר' בורר ,ה רפרק כההואאוהו
 ....ר . דן

 דר' -*י, יגוי הוה הד יומ4 מילתא מסתייע קא ולא לממסכי' חנינא בריומי
 ף

,4 

 ר'שמעין א"4 ,אן או בן:4חה יהושע בר' הלכה דירע איכא מי להו אמריוחנן
 בני א.'4 דממכי' בהר סמכץ' מר לסמכי' א"ל אחו לימא *'ל ירע דין אליקיםכן

 . נהן 4ר' קיחה :ן יהוש; ר' שמודה שמעתי א"ל ' יט:עת כיצר ליאמור

 בן יהוי2ע ר' אמי הדדו בהרי ראי' 1כך ומה רלטתא הוצרכנו. לזה לי'אמר
 ש"מ ,ייא י' אמר ' תרד לא יעלית הואיל *'ל מבעי' הנרה בעינן לאליחה
 ' 4ר '2נס:ך ניון ;י"ה סמ"ך ע' ס' דדרישנא והיינו א0תמיך דיאמתמך כיוןגברא

 גבי נמי וכדאשכהן מורידין ולא בקורש דמעלין 14תו מורירין אין ושובעלה
 ל'ת :ק 'ד כ':העבירו כראיט והויטיבוהו לדנמנו השהר הפלת בפ' עזריה בן אלעזרר'

 ני;ברי' נעביר היכי אמרו וכשנתפיימו יהושע לר' דצערי' משים גמליאל רבןאת
 חד דדר'2 והתקינו מורידין ולא בקורש מעלין גמירין עזר" בן אלעזרלר'

 מהמה לנך ראוי שהי' מפני בראש ףצשיבורצ 14 כר' שממכו ורוקא '.שבתא
 דקיטרא חייהא מיסום ברא'ט הושיבורצ אם אבל הנעימים ומ1טייתורתו
 מורידין ההוא בו לדהגדל בדי רגנשפחה בני שהושיבורצ או זהנורינרי

 בסוף נייו'טינ:י כדאמ' בבוד בו לנהונ ואפור לכך ראוי ואין הואילמגדולתו
 ח". בכף איהי עליהן שרא אמי ר' בכסף דכ"עמנין לאלין מיקל סנא 0ר'בכורים

_.. 
 . . ג . יהכור כמרדעה שעליהן טלית יאיטי' ר' אמר ' לכם תעשו לא זהבואלהי

 יבי אותו קורין ואין בפניו' עומדין אין בכסף שמתמנה וה שיאן ר'אצמר
 הר עבר יתבין הת רבנן מן וחר זעירא ר' י להמור כמרדעת שעליוורסלית

 הני' נפשין נעביד ועירא לר' רבנן רמן רריא אמר בככף רמתמנין אל'ןמן
 עורי הק.צה לעץ אומר הוי נבוריא כפר ]איש[ יעקב תרגם קומוי נע ניקוםולא
 הוא יודע ]יורה הכא( להורוה )יורערצ הוא דומםלאבן

 יורי
 הפוכ רוא הנה

 אה;ו מושיבין ת"ח והוא ממזר הוא אפי' ' ממנייה[ בעיתון ]אומרי'מתמניא( בעהי )אין הוי כלום הנים לא בקרבו אין רוח וכל מתמני בככפא לא וככףזהב
 ;"לה. כ"מך נ"כר' ע"'ן ס' נו"ן ודרישנא אל"ף' באל"ף לעיל בדפרישנאכראשי
 ויכי. הואיל רכי ואפי' ה' בקהל 'ממור יבוא לא שנא' נכרי שהוא ממזרדהיינו
 סושיבן למיכר דאיבא סגמגם לבי מיהו - בראש חהושיבהו ברבי סככוהוה1יה

 : כרבי אוהו מומבין ואין בראשאוהו
כשתבא



רוע ביתאאלפאאחא10
 עץממך

 כדכתי' רצממן. על 4 העין על טמכרך ביכי ~מכי 3נשון3בא)לח(
 כמע"ן תודתו שתמשך כדי ' העין אל היוםואבוא

 כדי דגנעיין על אלא מלנש מושחין אין סת"ר דכריתות פ'ק כדאמ' רמי,טר , ע-נ ה7'
 ויושב ' גיחון אל אותו והורדתם וגו' המלך ויאמר שנאמר מלכותושתמשוך
 לע"ל כדפרשי' ימלוכו מלכים בי שנא' מלך נכךאבראש

 בא*
 אמר ותו ' אלטש

 על גרמו שמעתא מיגמר למיעל כעיתו כי לבניה משרשיא רב להו טאמר התם ט"י יי'
 : שמעתיכו תמשך מיא דמיטכי היכי דכיטהרא

 ע'ןממך
 היום ואכוא כדכתי' מעיין דהייגו העין על עומד בשאתה 'עינר 'מכ42)5ט(

 חזקז בפרק האמרי' כרע מראות עיניו קץצם חטאה"נ העיןאל
 על שעומדות בשעה בנשש מסתכל שאין זה ברע מראות עיניו סעוצם הבתים י'נ נ:ל

 צדיקים של וררכן ' בפנויה אפי' להמתכל שלא צדיקים של ודרכןרבביסה
 לקרא סדמייתי דמ'נ דמ"ק כרהיא ' בנשותיהן אפי' לרגדוכל שלא שבצדיקים כיי76'ט:

 די*' כלא איונ רבא ואמר ' בתולה על אתכוק ומה לעימ לדתי בדיתדכתי'
 ממתכל לא בדילי' אפי' אברהם אבל י ממתכל בדילי' אבל ממתנל דלאר1א

 מכל ונשמות סאמר דע"ז וכפ"ק ' את מיאה יפת אשה כי ידעתי נא הנה שנא' ל" נ7'
 ואפי' איש באשת ' פנויה היא ואפי' נאה באשה אדם יסתכל שלא רעדבר

 ולא בחזיד ולא בחמורה ולא בחמור לא אשה של[ ]צבע בבגרי ולאמכועית
 : לזה זה שמקען בשעה כקץפפת ולא בעות ולאבחזירה

 עיןממך
 משעה תמחהו אל בו והחוקת זצ"ל ר'אט ופיו,ט בווהחזקתי עמר ידו ומטה אחיר ימי4 יכי זשיו'כ ' ענ"י סמי"ר לנמיי שיעני עדמ)ת(
 כו תפם אחד במקום עודהו ר:זמור על למשאוי דומה זה למה ידושמטה
 עי"ן ס1'ך דדרשינן ורהינו אותו מעמידין אין חמשה לאר'ן נפלומעמידו
 צדקה שתתן ע"'נך סש'י ' ענ"י מ1'ך ' לגמרי יפול שלא לירד כשמתחילממוך
 : כ"ף גגי לעיל כדפרישית ברבים תביישהו שלא כדי בפרהסיא ולא בסתרשלך

פייף
 ולסתום פיך את לכוף צריר שאתה פעמים פשוטה פ"ה כפופה 1'ה)ת"(

 וחלב דבש זשה'כ ולפתוח פיך את לפשוט צייך שאתהפעמ.ם
 יגו'

 ט'"
 קא הוה יוסף סרב דורשין אין בפ' ואמרי' ללבושך כבשים וכתי, לשונך תהת
 ליה אמרו בראשיוז מעיטה תני קא היו דפומבדיתא וסבי מרכבה מעשהגמר
 בתר אגמרוהו בראשיוז מעעוה לי אלמירו להן אמר מרכבה מעשה מרלנמרן

 דבש בהו תנינא להו אמר מרכבה מעשה מ- לן ליגמרן לי' אמרוראגמרוהי
 )ואיכא ' לשונך תהת יהיו וחלב מדבש המתוקים דברים לשונך תחתוהלב
 כבשוגו שהם רברים ללבושך כבשקם אמר[מו3א להו(]ר'אבהו קאמר הכידאמרי
 אמר אלי ויאמר עד ]גהו[ תנינן לי' אמרו ולבושך לשונך תהת יהיו עולםשל

 כפופה שלך פה שתהא כפופה פ' 'דדרישנא והיינו מרבבה מעשה הן הןלרי
 ' מדעתו ומבין חכם הי' 4ו"כ אלא ליחיד מרכבה מעשו; לדרוש שלאוסתומה
 בתחלת כדאמר בראשי' במע,טה לדרוש שלא ומתומה כפופה שלך פה נמיותהא
 צדיק על הדוברות שקר שפתי תאלמנה קפרא.פתח בר בשם הונא ר'ב"ר
 מאלמין אנחנו הנה כר'א איתפרכן ואישתתקן ואתחרשן איתפרכן בנאו'ובהעתק

 בקיבוץ אלומים כעושין אלומים מאלמים כריא קיבוין לשון אתפרבוןאלומים.פי'-
 מפיהם דבר יוציאו שלא שנך ' עתק צדיק על הדוברות יטפתים יתקבצוכך

 הא ואיתחרשן ' קיבוץ לשין שהוא פרכים שנליו טמתוך ר"ה במם' לו ודומה מ"3 "גי
 דוברוי: ]כמשמעו[ )כשומען( אשתתקן חרש[ ]או אלם ישום מי אוכר"א
 ' ונוז בג4וה ' מכריותיו שהעתיק רברים עולמים חי צדיק ע,4 ' עתק צריקעל

 אתמהה ובוז ' בראשית במעשה דורש אני ולומר להתגאוו: בשבילאתמהה
 חבירו של בקלונו המתכבד כל הנינא בר' ר'יומי אתמההידאמר כבורי עלמבזה
 נובך רב נעק אחריו כתיב מה עאכ"ו הקב"ה של בכבודו לעוה"ב חלק לואין
 שתהא שצריך ופעמים ' טובך רב במה יהי אל אמר רב ' ליראיך צפנתאשר

ן
 כל כגון לררוש פתוהה שלךפמ

 רועור"
 ברבים תורה וללמד לדרוש שמצוה

 בשלהי כדאמ' בחג החג והלכוי: בעצרת עצרת והלכות בפסח פסח הלייתוכמן טיא 5נך'
 וכדתני" הכלאים ועל השקלים על משמיעין באדר סבאחד "וכדתנן מגילהמסמת-קו
 שבהות שתי אומר רשב"ג יום שלשים לפסח נץדם רפסה בהלנות טעיא*זק~ספת,
 4ען סהקהל אליעזד ר' כדדרש וטף ונשים אנשים ררשה לשמוע כילם יבאיםתגי!סשצ
 וטף לשמוע באח: נשים ללמוד באים אנשים אם ' והטף והניטים האנשים העם לחגינה
 : למביאיים שכר ליתן כדי באים למה - טם6ג

פיף
 אחטא לא למען אמרתר צפנתי בלבי זש"ה כפופה פ'" פשוטה פה)תנ(

7'סנ
 המנונא סרב הדר בפרק ואמר רב ברהל צדק ביטרתי נמי וכתיב לך :1'"

 בזמן כאן ל"ק . רב בקהל צדק בשרתי וכתי' אמיתך צפנתי בלבי כתי'רמי
 קיים היאירי שעירא בזמן קיים האירי עירא שאין בומן כאן קיים היאירישעירא
 מרבר אי:ו רבויוחכם בפני להורות שאין בפניו הורה שלא ה' אמרי בלבוצפן

 אהרן בני מתו לא אומר יעקב בן אליעזר 0ר' ותניא ' ממנו שגדול מי לפניסס
 על אש הבהן אהרן בגי ובתמ ררויט מאי רבן משה בפכי הלכה שרורואלא

 ותלמיר ודריום מן להביא מצוה השמים מן יורדת שהאש אע"פ אמרודמזבח
 שלום לאימא אליעזר ר' לה אמר לפניו הלכה שהורה אליעזר לו" לו הי'אחר
 אמר אתה נביא לו אמרה שנתו הוציא ולא 'טנתו זה יוציא אם תנוהניאשתו
 לפני הלכה רמורה כל אני מקובל כך אלא אנכי נביא בן ולא אנכי נביא לאלה
 שמו גוריא כן ירודה תלמיד איתו אר"י הנה בר בר רבה ואמר מיתה חייברבו

 ובפמ רבך במקום כגון וסתומה כפופה שלך הפה שתהי' שצריך פעמיםהילכך
 במקום שלא כגון ופתוחה פשוטה שלך הפה שתהא ופ;מים ממך שגרולמי
 להיות העגתרל אנשים שאין ובמקום בחכמה ממך שגדול מי כפני ושלארבך
 : מתבעי את למאן גבר ראית ובאתר גבר הוי תמן נבר דליוז באתרלאיש
 בפ' ואמ' חלוף בני נל דין אל לאלם פיך פתח ז'ירף'ב פיך יפתה (*פ"ום).מג

 פרומבו4 לומר אדם רב)נחמן(נאמן אמר ירצדה רב 0אמר השולח ע"3 ל:ד
 רוה כי איסורא ואכיל הקירא שביק לא רבנן ה;קיגו כיון מ"ט ואבד ליהיה

 שלם פיך פתח רא בגין ואבד לך הי' 4יומכלא ממיי לי' אמר רדב לל4מ'אתי
 : !רין לבעל דמענה לרמז להדיין שיש מרוט!זשיש

 גשר עיאיע לצריק גטר צדיק דומה שאינו פשוט צדיק כפוף צדיק צ"ון)תר(
 '. ע י ' וטוב צדק יש מה ]וכו'[,מפגי יוחנן 0דא"ר דברכות דפ"קכההיא

 שאינו צדיק לו ורע צדיק גמור צדיק * וטוב צדיק * אמר לו ורע צדיק הטלו
 ממנו צדיק רשע ככלע תחריש בוגדים תכיט למה מ"ד הונא רב ואמר 'גטר
 באיטד איסור ונההג החורה את שהמקיים כולע איע גמה- צדיק בולע ממנוצריק
 צדיק נקרא אמ"ה הדבר מן עצמו לפרוש הדין מן לו שהי' אל'פ בהיתריתיתר
 ט"4 י'*' ילבש דאמר אלעאי כר' דעבד מרבנן צורבא היצא סגבי מגלחין .אלו דפ'בההיא

 ו'4ש רחסידי למערתא דעיילורצ חפץ שלבו מה ויעןצה שחחיים חתכסהשהורים
 ב"ד ראעה דייני זצ"ל שלבטה ר' ופי' וקבלו:-צ רדיינא למערתא ע"להיקבליצ
 רצה דצדיק אלכאי קבלודצ ואפ"ה ניטע צדיקי כ"ד וראשי מנייהו מעיילווחסידי
 יומם ענן מקראיה ועל ציון הר מכון כל על ה' וברא וכתיב גמור צדיק לאאכל
 רמפינה את כפ'המונר ואמרי' חופה כמד כל על ני לילה להבה אש נוגהועשן
 ט;- ד' ' כבודו לפי חופה הקכ"ה לו עושה שכא"וא מלמד דעפה כבור כל עלסמאי
 פ"א מתמל4ו' בעוה'ז בת'ח צרות שעיניו מי שכל מלמד הנינא א"ר למה ברופהעשן
 מחהש:ו נכוה שכ"א מלמד חנינא י'ד למה בהופה ואש ב[ ]לעיון עשן 1 2ע
 אומר אתה ברבר כיוצא ' כלימה לאותה אוי בושה לאותה לה אוי חבירושל
 משה פני אמרו הרור שבאותו זקנים הודך כל ולא מהודך עליו מהודךוטשת
 צריק ' כלימה לאותה 4וי כושה לאותה אוי לבנה נפני ץקהטע פני חמהכפני
 עשה ה'אלהיך את ואהבת במפרי כדתניא מאהבה להקמ'ה שעוכד היינוגמור

 כ1ל שכרו מאהבה העושה מיראה לעהטה מאהבה העושה בין ההפרשמאהבה
 לו והולך מניחו מחבירו מתיירא ארם לך יש תירא אלהיך ה' את שנא'לפי
 אהבה במקום ויראה יראה במגךם אהבה לך שאין כן אינו מאהבה העושהאבל
 תאמר שמא אלהיך ה' את לאהבה במפרי תניא ותו י בלבד המעם במדתאלא
 עיאשב בשביל לעה?'ב ' שכר שאקבל בשביל רבי עטאליא בשביל תורה למדאהי'

 אלא תעשו לא שתעיטו מה כל לאהבה ת"ל ימים שאאריך בשבילבישיבה
 ואל שמים לשם בהם ורבר פועלם לשם דברים עשה אומר ב"צ ר"אמאהבה
 י.3סיה סעשה דסע:ה ופ"ה סדברכות )ש'ק( ירושלמי : בהם לרונגדל עטרהתעשם
 הע אלירו דבי כדתנא שונא אוהב ואין אוהב שאתה דע ליטנוא באת אםמאהבה
 " ל;ה אהבה איזוהי פנחם דרבי בברייתא : אחך חלק והיראה חלקים ב' מאהבהשבר
 לכדו שהוא מפני למלכותו ויקר כבוד ונותנין להקב"ה שעובדים צדיקיםיש
 השלם כל ברא הרב ובטובו התתתונים ואת העליונים את ומלא הכל אתקרם

 בריותיו את ומכלכל הכל אוז וסובל וחכם גבור אלוה והוא בעמל ולאבמאמר
 * ויחיו ישובו לבעבור לרשעים ומאדיך ולטובים לרעים ומטיב עולם רזיויודע

 כדאי הץלם כל שאין לבו אל גותן שאדם מתוך זצ"ל שמחה ר' מוריפי'
 להבה כאש בלבו ובוערת הכבוד מלך מאהבת מלאה הנפשלכבדו
 והין שאמר מי של ושבחות*ו לשמותיו לב שנותן מתוך אהבה בעבותותונקשרת

 במכילתא כףתניא בלבם אהבתו נכנסת שבחותיו מתוך אוה"ע שא8י'העולם
 כל בפני העולם והי' שאמי מי של ושבחותיו ל'טמותיו אדבר אומר עקיבהר'

 עליו מתים אתם_ שכך מדור דודך מה ישראל את שואלים אוה"ע שהרי4ורו'ע
 עליך כי וכתי' שת עד אהבנוך אהבוך עלמות ע"כ שנא' עליו נהרנים אתםוכן

 ישראל עממ והתערבו בואו גבורים אתם ריי נאים אתם הרי היום כלהירגנו
 וגו' ואדום צח דודי שבחו מקצת לכם נאמר אותו אתם מכירים 'לדטאומרים
 נלכה לישראל אומרים העולם ההי' שאמר מי של שכחו אוה"ע ששומעיןוכיון
 בו חלק לכם אין לאו"ה אומ' ישראל עמך ונבקשנו דודך הלך אנה שנא'עמנם
 להקב"ק שבדים יש הבקשה טכם פנחם דר' בברייתא ' לי ורודי לדידיאני

 עצמן הנאת כשביל ומדה מדה כל ממנו ושואלים לפניו ונקשות תחנוי:ומפילים
 והצלחה לב ישרי ובנים משכלת אשה ורפחשה ימים אורך ובינה ודעה חכמהכגון

 שלא מתוך חכמים אמרו באלו כיוצא על טוב קנין שהוא וכל ונכמיםועושר
 אדון שרוא טובו ורוב קדושתו וחוקר יחודו זוכר לשמה עשי' לשמה באלשמה
 נבזה ' הכבוד למלך לעבוד עחכה הודאה ועתן לב ובטוב בשמחה ועובדכל

 הדיוט מלך הי' אם אפי' מאור ומרולל גדול הכבוד למלך יעכוד אישיםוחדל
 חביב עדהיה עאכ"ו בלבו שמח הי' ובעבורתו בו ומשמח ותולעה רימה ודםבשר
 ה' את עברו כדכתי' ונשא רם וקיים חי כוראי את כשעובד בלכו ויצהלבעיניו
 הבקשה מן האהבה היא יקרה פנחם דר' בברייתא ' ברעדה וגילוביראה
 מרובה ובפחי גיולה באימה להקב"ה עובדין יש היראה טכם היראה מןוהבקשה
 של פעדיו העוברים וש רגיעים על הכתוכות הקללות מן להנצלומתפללים

 המכ4ובות ומן רטכות ומן החולאים מן בעורף'ז בעת?'ב' בין בעה?'ז ביןמקום
 רע דבר או מיתה יראו ושלא זרים בם ימעולו ושלא לבריות יצטרכוושלא
 יקידות ומן הטחיתות ומן הפורענות מן להנצל ובעוה"ב ובבנותיהםבכנירם
 היראה היא זו רגרול הרין ליום רושעים את ללרגו העתידה גידגם שלאש

 היראה היא חביבה אהא ר' אמ' מלפניו שייראצ עשה וראלדץם קהלתבמדרש
 סם שאם מיראה סעשה דברכות בירושלמי : בה תלוים ורתחתונ-םשהעלינים

 .3 ד, איקלע פפא טרב כותים בנות בפרק מבעט' ירא ואין ירא שאתה דע לבעטבאת
 כע סבתא ההוא לי' אמר' אפי' אקבל איזיל רבא מרבנן צורבא איכא אמרלתאוך
 רעוא יהא מתנית' ותנא שמי' שמואל בר זוטרא ורב מרבנן צורבא הכאאיכא
 שמים ירא מרבנן צורבא האי ש"מ בגויה לי מברכא מרקא אמר ' כוותי'דתרוי
 הוה זוטרא רב אי התם ת;מודא אשמעי' רמאי זצ'ל שמהה רב" טורי ופי'רצא
 ב"מ בפיק . שמים מיראת חשובה ברכה רליכא ש"מ אלא לאו אי שמיםירא
 ,ה ו' היא ה' יראת ודעת חכמת יעןעת חומן עתך אמתת ורו' מ"ד רש.,עסאמר
 היא ה' יראת הכי ואפי' טדרות סדר זה ורעת קדשים מדר זה חבמת נזיקיןסףר :"י זה ישועמ נשים סח- זה חוסן מועד סדר זה עתך :רעים מדר זה אמונתאוצרו
 כאמונ' ונתת נשאת כלים לו אומרים לדין אדם שמכניסין בשעה רבא אמראוצרו
 הבנת לישועה צפית בחכמה פלפלת ורבי' בפרי' עמקת לתורה עחיםקכעת
 שאצר לארם משל לא לא ואי אין ה' יראת איכא אי הכי ואפי( רבר מתוךרבר

 בהמ לי ערכת לו אמר לו והעלה הלך לעליה חטין בור לי והעלה לךלשי.וחו
 מערב ישמעאל ר' דבי דת4א העלית שלא מוטב לו אמר לא לו אמר חומטיןקב
 בו שיש ארם כל דצנא רב בר רבה ואט- חושש חוימ בתבואה חומטץ קבאדם
 ומפתיות הפנימיוון מפתדצת לו שמסרו לגיזבר דומה שמים יראת בו ואיןתורה

החיצוניות



 עודוע . ביתא אלפא',,:4צר
 דרתא לי' ד*ת על הבל ינ4ל ד' מכריז ' ;ףל בהי * טטי 5אאהוצתית
 כדי אלא עלמו א1ז הקב"ה ברא לא ירךרה רב אמר ' עביד לדרתאוחרעא
 בר יעקב ר' ו1מל חליף יתבי רצו שמעון בר' אלעזר ור' מימון ר' מלפניו'אהיר4צ
 נינום אידך ~'ל הוא חטאין דחיל רגכר מר4יה 3יקום לחכרי' חר אמראבא
 ואת הוא הטאין דחיל דגבר לך אמינא אנא א'ל ' החש אוריין בר דגברמקטי'
 רגבר דאמר שמעץי"וא בר' אלשר דר' תכצזיים רצא 4ורחן בר דגבר ליאמרת
 להקב"ה לו ,א-ן שטעון בר' אלעזר ר' משום ייגן ר' דאמר רצא חטאיןרהיל
 חכמה תא ה' יראת הן לאדם ויאמר שנאמר בלבד שמים יר4צז אלאנעולמו

 וכו; לבנדו תלמיריו נכנמו זכאי בן יוחנן ר' סכשהלה ריטחר בפ'תפלת תמת4ם' ע"נ'ל3ח

 כמצרא עליכם שמים מורא שתרז' רצון יהי להם אמר ברכנו רבינו לו אמרועד
 קץבר כשאדם תרעו ולוואי להם אמר כאן עד רביע תלמיריו ש'ל ורםבשר

 דצץ שמים בידי הכל חנינא סא"ר עומרין אין ארם'כפ' יראגי שלא אומר עבירה ע"3 פ7'
 ופרני' ליראה אם כי מעמך עדאל אלהו ה' מה ישראל ועתה שנא' שמיםמיראת
 חנינא ]ר' בר"ש( אלעזר ץ'ר יוחנן )ר' והאמר היא זוטרהא מילתא יראהאטו
 ה. יר14: שנא' שמים יר4צז של אוצר אלא גנזיו בבית להקב"ה לו אין רשב"י[כשם
 שמבקשי' לאדם משל חנינא ד~'ר היא זוטרתא מילתא כהטה לנבי 34ין אוצרורוא
 ' גדל ככלי עליו דוכעה לו ואון קטן קטן ככלי עליו רומה לו ויש גדול נ4ממע

 דמש לו שאין בע1עה המקח על עיניו יתלה לא אף אומר יהודה 0ר' הזהב בפ' גחעץנל
 ר' אמר מאלהיך ויראת כו נאמ' ללב דמסור דבר ובל ללב מסור הדברשדדי
 למוציא אזהרה תירא ה'אלהו דתמור'0את מאלויך"כפ"ק ויראת בו נאמר לא חה ע" די' מאלהיך ויראת בו נאמר עחה ממון מאתאת דברים אונאת גדול רשב'י משוםיווען

 ביום אדם יהרהר שלא רע דבר מכל ונשמרת סת"ר ד1" פ'ק לבטלה'שלהי קף'ש ט"3 נו'
 זרורות זהירווץ[ לידי מביאה ]תורה יאיר בן 4צ"'פ מיכן ' בלילה טומאה לידיויבוא
 .בך יוו' כי לי' וממיך רע רבר מכל ונשמרת שנא' ר'ש[ ]פירש זריזות לירימביאה
 כך' לידי יבוא שלא להשמר לי' מ"קיר ונף *לה מקרה טוצר יהי' לא אשראיש

 ונזרי שבה 4טהרווז ומבין שרואה ועור בצה שעחטקתורה'1'י
 מביאתו ונשמר'

 דאינו רבא כי לידו עבירה תבוא שלא לכן קודם ונשמר שזריז זרטווז'*די
 שלא להשמר זהיר לירו באה כשהעבירה זהירות 1 טומאה לירי לבואמהרהי

 ומשי קדם דזריז לא נגע ולא דזהיר לאו סמאי הבשר כל אכעץ'בפ' יהכי יכשל טינ 9י
 לידי מביאתו זרטות'')זהירות(]זריזות[ לירי מכיאה זרירות הלכך משכדאיוי'

 מדבר עצמו פורש שהוא פרישות *די מביאה חטא'נקיות ב4ון נקינקיות'שידו'
 מנקי ועדיף ומלוכן צח שיהי' טררה לירי מביאה פרישו' ' להחמיררנצתר

 קדושה לירי מביאה *וענוה ענהה לירי מביאה רצטידו'וחמידות לוףי מביאה טרוה ססשץ
 לרףטרות ' הקודש רוח לירי מביאה חטא יראת חטא יראת ל*רי מנט*ק קרהטה הנ"3ני

 דברת אז שנא' מכולן נדלה המידות ' תחרף'מ לידי מביאה שכינה,רת4,ק עלינסטי
 דרבי ופ*גא ' לחסידך אלא נאמר לא ולענויך *ראיך לחמידיךבחזון
 אותי ה' משח .יען עלי ה' רוח שנא' מכולן גרולה עעה ראמר לוי בןירצשע
 גדולה שענוה למרת הא ענוים לבשר אלא נא' לא חמידים לביטד ענויםלבשר

 יראה חכמה כזה זה שקו*ם דברים ג' עזאי בן בפ' תניא ' ומכולןמחמירהז
 וריףטה- ענוה ס"6סי_ח

 שעשתה סמה בירושלמי דדריש זצ"ל יצחק בר' ירצדה רבי' מורי
 לו והשיב עדיפא ענוה אלמא לסולייתה עקב ענוה עשתה לראשה עטרה הכמה:"נ

 כלום עדות שאינם כלומ' אלא דוקא לאו רשקולים זשף'ל שטאל בר' יצחקרבי'
 ועמה חכמה בלא יראה וכן כלום אינם - וענוה יראה בלא ע1חכמה י בלאזו

 דר"ם ברי' ירצרה ד' מני' טבעי בערכין "ט ובפ' ויראה חכמה בלא עצה וכן ע"3לסץ
 רענוה מודית לא ~'ל עריפא מניירצ הי לשמה שלא וענוה ליטמה תוכחה פזיבן

 אמר דאל'י עדיפא נמי ץ4טמה שלא מכולן גדולה ענוה מר דאמר עךיפאלשמה
 לשמה שלא שמתוך לשמה שלא אפי' ובמצות בתורה אדם יעסוק לעולםרב

 ב"ר יצחק רגטמבר אני בשני נראה סוכן לוי בן יהושע כר' דמבר לשמה בא סס3"
 מאד עניו משה והאיש דכתי' מכולהו עדיפא רענוה הלכתא דהכי נכ"המע1ה
 דענוה ש"מ כענחה אלא קרא לו משבח ולא ביה איתנהו כולרצ רבינו משהוהא

 וחייא ףצנא ררכ הא כי לשמה שלא וענוה לשמה תוכחה דמי מנולרצ'היכיעדיפא
 לי מצער רר4ו מר רמי לשמואל ב'ד חחא א"ל דששאל קמי' יתבו רצו רבבר
 קא והכי עביד קא הכי א"ל הנפק בתר לי' מצער לא דהו עלי' קביל רצנארב
 ' יףי על דרב זרעא ר*כסוף לי חם א'ל בא*פי' לו אמרת לא אמאי א"לעכיך

 מבט*ה זריזות אומר יאיה בן פנהמ ר' הי' סכך פרקים כשלשה כפ' שקלים ובמם' יע"6ר
 מבט*ה קרווטה קרושה לידי מביאה טהרה טרדה לידי מביאה נקיות נקיותלירי
 והסידו' חסידות *די מביאה חטא יר4צן חטא יר4עז לידי מכיאה ענחה ענוהלידי

 ד'ל' אלירצ לידי מביאה תחה'מ תחה'מ לידי מביאה רוה'ק רוה"ק לידימביאה
 ענוה רוח הטפל דכא את אשכון וקרוש מרום דכתי' ענוה לידי מביאהקדועוה
 לידי מביאה חטא יראת ה' יראת ענוה עקב דכתי' חטא יראת לירימביאה
 רוה"ק לידי מביאה חמידות ' יראיו על עולם וער מעולם ה' וחסד שנא'רם'4ות
 מביאה תהה"מ תחה"מ לידי מביאה רוו?'ק ' לחמידך בחזק דברת אזרכתיב
 דהוריות תומפתא בסוף ' תמצא אלקים ורעת ה' יראת תבין אז ז"ל אליהוליו4
 יראי ה' את ברכו הלוי בית ה' את ברבו אהרן בית ה' את ברט "טראלבית
 בית שתים מברכין אהרן בית אחת מברכין "טראל מכאן ה' את ברכוה'

 ן ארבעה מברכין ה' יראי שלש מבדכיןהלוי

 ר ק צפ
 לשכיע חפץ שהקב"ה שי"ר קר"א צר"'ק פ"ה כלו' שי"ר למפרע ר8י"ש)ינס(

 שמח עיהקכ"ה לשמך יודו צריקים אך זשה"כ צדיק מפישיר
 לבתי נננמין סכשישראל רברכות פ"ק כראמ' הצריקים לפמו ש4ומרים בשבחות ע"מ נ,4

 ואומ' בראשי מנענע הקב"ה מביך שכר'רבה ועוניןיהא מררשות ולבתיכנמיות
 שמרה לדוד אצא' חמיר רוד נקרא וע"כ כך בביתו אותו שמקלמין המלך אשרי.

 אנןם לילה חצות ואני שעות ג' עד "טינים ומערב מזרח מלכי שכל אני חמיר3ץ, לא רבעד'ע רין"ה לפני דור אמר כך ה"א יצחק ור' לוי 3ר' אני חסיר בי נפשי ו 7'סס
 סכל אכינא בר אלע41 ו~'ר ' וכולי אמר וחר צרקך כהטפטי על לך להורות ט"נ.סם

 הקודש נתכי ובפ'כל כןעודף'ב שהוא רצא מובטח יום ככל מ'פ לרור תריהד4עמר
 ה'ז כמ'י הלל הקורא מר יהאמר איני בכ,1 הלל טמרי עם חלקי יךשו ,יפו טץ,ר )הץ7ף

 קרא בי' דמשתבח ואשכחן ' בפם"דז נאמרינן[ ]43 ר1עם( ומנרף')קאמי מחיףנ"נ
 שיר' כלי ר"טבו[להם וטבו(ןכרוד דבתי')ברור להקב"ה שבחות שהי'4ומרבדוד

 י' 75א באררהן להמ4',ץ אייה1 דוד ממנה עאצא רות שמה נקרא' סלמה נמיואמרי'
 ט-ג י חנינא בר חמא ד' אמר מלך הדרת עם ברוב ' שה"צ במדרש ואמ'ותשבדית
 של רבבות ורבוא אלפים אלף לפניו שיש שאש'פ רג4"ה של תדולתושבחו
 ישראל של בשבחן אלא בשבחן רוצה אינו וישבחוהו שישרתוהו דהטרתמלאכי
 למה לי יצרתי זו עם שנא' ישראל אלא עם ואין מלך הדרת עם ברובשנא,
 איר נא*מפו עמים נריבי וכרדא יספרו תהלהי שנא' בשלם שבחו שיגידובשביל
 ובמ'מ ב%וכ נאמפים שישראל בשעה בעולמו מתעלה הקמ'ה אימתיסימון

 באותה מבורך הנרול שמו יהא עונים ואת'כ חכם מפי אנדה דבריהטומעין
 במה לי יצרתי ץ עם וראו בואו למלרו'ש ואומר בעולמו מתעלה הקב"השעה
 עם ברוב נאמר לכך והדר הוד אותו מלבישין שעה באותה אותי משבחיןרם

 : מלהדרת
 ר קצ

 צדיא תהו תרגומ תהו *1ון צרי ב"ש ב~'ת הי'ם הא כמילוי צך4'י)תו(
 ברי"ש ר' וקראהו אותו הקם רשע דהיינו תהו רהיינו צר"יכלו'

 פ: דן ר' סדאיקלע הפועלים את דהשוכר כההיא בתורה ויעסוק בתשובה שיהדרבדי
 ע", בן לו יש לו אמרו צדיק לאותו בן יש להם אמר שמעון בר' אלעזר דר'לאתרא
 ר"ש בי ואשלמי' ברבי ר' ואסמכי' בשמנה שוכרתו גשנים שנשכרת זונהוכל
 א"ל אזיל אנא לקרייתא אמר ויה יומא כל דאמי' אחוה לנץניא כן יומיבן

 לררייתי אמרת ואת לך קראו ורבי עלך פרם1ש דדהבא וגולתי' יתך עבריחכים
 רהיינו הק"ם ב"ש בא"ת צד"י דררישנא והיינו ' דא עזובה מומי א"ל איזולאנא
 לנךותו לך מותר כראי עואינו אע'ש כלומר "רבי 'קראוהו אותו -הקם הארץעם

 : כרפרישית דרבי כשבדא בתורה ויעסוק בתשובה ש-חזור כדירבי
4*י  ו נןצ 84 

 רשעים'ואמ' בעצת הלר לא איטר האיש אשרי ז'טרו'כ *ישע 'יימן "צך)ת~(
 ע'צ ו'יח הלך לא אשר האיש אשרי בן)עזאי(]פזי[%'ר ר"ש ד1עסררשבפ"ק

 פלטרין עכו"ם'רהיינו של ויקמיאות לאסטרטיאות הלך שלא מי רשעיםבעצת
 שלא זה עמד לא חטאים ובדרך ולליצניז' לשץק נא*מפין כשהם דבריהןוכל
 וכל כלבים ע"י חיות צידת נ4יגיון זצ"ל שלמה רבינו פי' ' שלהם בקניגיוןעמד

 סט"ב י בויקרא ואמר ' היה קניגי משה סוני ביצלין ודוגמתו ולשמחה לשחוקמעשידם
 צדיקים של קניגון הם ולויתן ברמות או' פנחם ר' ' השמיני ביום ויהי פ'רבה
 ע"י העכר'ם עם חיות צר שהוא מי שכל אומר המחבר אני ומכאן לבואלעתיר
 ' לוך'ל צדיקים של קניגיון שהם ולויתן בהמות בשמחת יראה לא רםה בזמןכלבים

 בקנינית לראות יזכה שלא לו ורע 'רשע 'קניגיון 'צר ר' ק' צ' דדרישנאוהיינו
 : לע'ע צריקיםשל

 ומפני אש'ת אותיות הם תי"ו %'ם אל'ף שע'ר היתיית הם קי4"ש))ץח(
 הם שקר בעלי שרושעים הפוכים_מפני שקר של אותיותמה

 אותיות מה ומפני ועמורה סרם כמהפכ' בהפכה תירונים הפוכים ומעשיה'הפוכים
 אמת בתורת עוסקים בלבבם אמת רוברן שהצדיקים מפני כמדר הם אמתשל
 תרום היא ה' עצת כרכתיב ומתקיימת אמת ועצתם ' אמת ומעשיהם אמתהם
 ' מראיטיתו רבר אהרית טוב נאמר ועליהם תקום היא ה' הבר בה ש4ט עצהכל

 אז אמת עצת בו היתה כשמראשיתו מראשיתו טוב שהוא רבר אחריתטוב
 : אחריתוטוב

 גירמר2 שכחה כלומ' כתיבה ת' שני ש' שכחה ש"'1 הוץ ש'"ן)תט(
 וכתיב' תושב"כ כתיב' כתיבות שתי רהיינו תוי"ןלשני

 ע"3 יי ו' ר, סררש בש'ב תמורה ואי'במם' תורתך הפרו לה' לעשות עת וזשה'כתמסבע"פ
 האלה הדברי' את לך כהוב אומר א' כתוב ררשב"ל כעזורגמני' נחמני ברירצדה
 לאומר' ריטאי אתה אי שבכתב רברים לך לומר האלה הדברים ען'פ כיוכתי'
 תנא ישמעאל ר' רבי ככתב לאומרם רשאי אתה אי שבע;'פ ודבריםבע"פ
 היכות מררש כותב אתה ואי כותב אתה אלה האלה הדברים את לךבתוב
 כתבין שכהה של שר דאיכא וכיון סמיכן גרסייהו על רבנן אמריןואגדות
 ורשב"ל יוחנן דר' הא וכי במפרא מעיינין מנהון מילתא משתכחא ראיומחתין
 אמרי תורתך הפרו "ה' לעשות עת אמרין בשבתא דאנדתא בספרא מעייניןכי

 אהא הילכך מייטראל תורה תשתכח ואל התורה מן אחת 4צת שתעקרמו:מב
 ש?" ש"'ן ת' ש' דדרישנא והיינו שבע"פ תורה ]וכתבינן[ )ותנינן(מעכינן
 דכתבען כתיבות שני דהיינו תו"'ן שנ"י לנו גורמת שהשכחה כלו' כתיבהתוי"ן

 : פה שבעלתורה
 בתוך העיר בתוך עבור אלי ה' ויאמר זשה'כ תוין שנית4'ו שי"ן)נ(

 והנאנקים הנאנהים האנשים מצחות על תי"ו והתו"'תירהטלים
 שלא כרי רץ של תיו צדיקים של מצחות על ורשום לך לגבריאל הקמ'האמר

 תי"ו ריטעים של מצחן ועל בעיר לשלוח רוצה שאני חבלה מלאכי בהםישלוטו
 מה רבש"ע הקב"ה לפני מדה"ר אמרה חבלה מלאכי בהם עדיטלוטו כדי רםשל

 ולא למהות בירם ה" וכו' הם גמורים צריקים הללו להם אמר מאי אלונשתנו
 רכש"ע לפניו אמר מהם קכלו לא בידם מיהו שאם לפני ויויע גלוי א"למיחו
 וממקדשי וניטט טף ובתולה ובחור זקן דכתיב והיינו נלוי מי להם גלוי לפניךאם

 ממקודשי אלא ממקרשי א"ת ממקדשי מאי הזקנים באנשים ויחלו וכתיבתחלו
 באים אנשים שעוה והנה מיד ' תי"ו ער %אל"ף כולה רעעורה כל שקיימו ב"אאלו

 הנחושת מזבח ופרכי' הנחושת מזבח על ויעמדו ויבואו וגו' העליון שערמררך
 רכתיב אמה ל'ב של אבנים מזבח ועשה ננזו שלמה והלא יחזקאל בימי רצהמי
 ופמול פלוני ננם להבירו שאומר כארם מהכיל קטן ה' לפני א'טר הנדהטת מזבחכי

 הלוים מן שירה לפני עיעמרים סמקום התהילו הקב"ה להם אמר אלאלעבורה
 וחימה ואף קצף רב אמר אנשים ששה נינהו מאן נרעשת של בכלי שירשאומרים
 * וחימה ואף קצף ומכלה ומשהית מיטמיר דאמר* ואיבא ומכלה ומשהיתמשבר

 אבהע זכות תמה אמר )לרשעי'(הטמואל תמר2 תי"ו תחי' ת"'ו רב אמר ת"'וו%ש
 אמ"ת הקכ"ה של חותמו מעע תי"ו אמר רוטב"ל אכות בזכות תחון אמרר'יוחנן

",3 
 _3ק

 ;ק ף הוא ואנ" אחרון ואגי ראשון אני שם על ואמצעיתה ואחרונה 4ותית שלראשונה

 3"6 כו' רצא ת"ץ'התיו מאל"ףוער כולה רהורה כל שקיימו בנ"א אלו תיו רשב"נאמר
 י3י5* וממקהטי סמאי רכתי באיכה סואמ' מוף וער מראש כולה רוצרה כל שקימולהם

, 

 יי: ערוך ואל המקהט בית ע,רב הקמ'ה ]אמר[ אמר א*בו ר' ורבנן א4בו ר'תהלי
תיגע
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 ט,, 4ר","ויי"(
 ,קר"

% ~הישו ~ן ,ין ךן,"-.ן~,'."ע, :ו ." ". ג., ש 4וא   מקס" י מ,ן 
 ייעש נשטרש נך .צוק שץ'ר ' ב"9קתך גך גהטתיחך נך ~נשסהה בהמ שמךא(יין ל טמ א'ך=ןמו לך סהחח י" לדין= עלו שח ו,י נ,

ק הקב,י למנ. שסיזת ש"ש דה'ען עע~רון כ' הרי נ' בעריך למ שכתכת ,צתית החי ש' ~מסק- הה'ר )4'מר'א ל,סרת 'פה וקנ.ה אסר שעה באזזה שטר נר י",,.,
 : ברם נ,זנה שךיטרה ועת"ח דשת.ם בעשרש גשממלמנ,ס ןצה"ר "בשהממ שייש( ,נפ')שמ היגן'ס טעוי' ו'הי ס,- תהי וממיןך,ד "יס



%"=אאו'",,)הגמבשש
 משה בר אבק.קשהק מאטית הים עיק'א,יי 6ל "2שה יקרושה ייעד נשמ, ,אתב א,, ועכשי. הטלם (4מות בירטות,רבשל עשק,ם והתס הע'ש
 : אתלי ביגכי םזם' א%- 6ל שנח "ףן נט"שלט'ה"ב הטנן נרל אשר יעו.אל שרזר כי,ן ,ע,י ואיל אוד פר "ו" ע"גם מןיח מוע' און תסבתד



 צד~ה מרלטתמפתהת





 11ןר4: ריינ,,וןיה לש "ם :וקק מע.חותםוי,ל",מנייס, ת.ןקלגים;,ז : ח, סנח ה ל4ח
 ו, ,העוק ס11 ק, השת בה סניצי"ן מגה ש כ,וז שת וממםננין יהן שה, גהין נוןלו 4הן נ,רו ניפק 6 סט י,מ.ר ננרמ1

 ,מ ש ליי
 ווע"

 ,ג.מ לל ;שנ
 י=חל,ו:%%ומדיע-י(הח"!

 יל-ת"ושםס"דילשריץ ב ןקהשול"%יהימיי."ימימ"מהל"ך"מה

 4=קמהרדרטמ-



 גיט: ה)1ך יןע.לתז %ום שתרש,טייס ב.; ול"')היי )?וומ"ז עע . סל"נםעת'1 סמ יג'" נדך יהן יילונ)ט1
 ! קמ ייה (ל ,ממר משמ סהנחין %'נס "ה רי"י סשי' %ם כא המטוו; )חםט פיעמ! וג"י מתה י )טווה תשם רןר,ם ,וי: "ש6 (:ור ,ד1
 .מעי )כליי יהן ס:ש"ק כיצה ,יין ,ליף י! תטיו גהו?-ו( יש בב גדר4 ניהמ ,ם 05 )צכסי',ם קחיו ילוו )"ק,ל הוז נסעת )וקה ;נק "זסה

 ,(ה"ם ",
 : ה"לם ח%' ץהי ,שזג" ל.ן, ש, יט יעיי %ןר: 3ןס %" יזןימו מ(ן ג11ן הטד פהה ,")ם" חא ,הן "" שט)"



 "%ס: וסקי לוךשהמס ן, ,נס,ד- ל ןי' * ,מ,ס סםוגרנוער,ס עיי נה לי_ףלח הנ"'ס סשנט גמ וס יןיה כיי ילםי יית לר נלט שיוע.
 סו.יגש שש הגי %קה ק, "נ'11משתץ "ס ילהס ל עיי 4וס נו : 1% לם רגנ,ר נ,ויו: )ק, ,מנ'1 "ם ;ןרר, להן ,גוד'מ רערי'גל'"

 גזי"
 מןנה.

 ק";: "ן 'ייינ י,;ן.,-,;ךןעו" .. י.;"יו,.י,-ו י" ן,ן,1"(ן ק,ע -.ין י י."
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 18זרוע צרקהדיכותאור

אבפרשה  גניו "ת *ציה אשר למענ יישזע הי .יש"ם גי %ב 
 ומשפט צדקה לקףטות ה' דרך הטמרו אהייו ביתוואתי

 : : ע4ו דבר אשר את אבררם על ה( הביאלמען
 פי' האכריא זוה אללסנדרי ר' בשם אהא ה,פה:0ר' רוכראא לא(' אט.8וס'

 דרר .השכים השע העוביים העולם את שהי'.מבריא ..
 בר' יהורה ר' בשם אמר 1יי' י' חולים ביר זה אמרי ורבנן ]ארצו[)דורג
 להם אמר נאמר מה לי' אמרין ברכו להם אמר ושותים אוכלים ומשהיווהשב, העוברי' מקבל הי' אברהמ כיצר הא משפט ולבסוף צרקה ~תהלהמימון

 לי' ושזיל ושתי אכיל הוה ובריך עליו מקבל אם משלו שאכלנו העולםברוה~לך
 חר אמר והוה עלי אית מה ואמר רעלף מה הב לי' אמר עלי' קבל .לאואי

דם*
 בקף%רה דקופר ]4טרא[ חר פלרין בעשרה יין של מרה פי' רחמרא

 ירושלמי תרגו' אחת לחם ככר פי' פלרין בעשרה ריפתא מן עיגול חרפ(לרין
 במרברא קופר לך יהיב מאן במרברא חמרא לך ירוב מאן ' חד דלחםאיגול
 בריך בריך הוה הדין עקתיה חמי רהוה מאן ' במדברא פיתא לך יהיב"מאן

 : מש* שאכלנו העולםמלך

סוכהי
 גרול אלעזר ד, אמר ' מזבח לה' נבחר ומשפט צדקה עשה סכתיב

 צדקה עשה שנא' כולם הקרבנות .מכל יותר צדקה העושה ן"נתט
 כולם ושלמי' עולה ואשם הטאת זבח בכלל הכל ' מזבח לה' נבחרומשפט
 " גט'ח גרולה אלעזרי א"ר י חמר לפי קצרו לצרקה לכם זרעו כתי' ' הןזבח

 לרווהה לברכה לו שתעלה טורח או לביתן שמוליכה החסר שויא הטורהדהיינו
 יוצ4א שלא מצויה שהתבואה בעת מעות 14 ללבוש בגר אפוי פת לו נותןכגון
 חמר גמילת וגדולה ' לכך ורעתו לבו נותן שהוא ' חמר והיינו לאיבורמעות
 לצרקה לכם זרעו ' לכך רעהו נותן ואינו בלבד הנתינה דהיינו הצררוץ מן יותרע

 וטובה ' קצור קרא החמר ואת לצרקה זריעה. הכתוב קרא ' חמר לפיקצרו
 קוצר אוכל אינו ספק אוכל מפק זורע ארם והולך כרמפרש ' מזריעהקצירה
 וא"ר ' שבה ג"ח לפי אלא משתלמת הצרקה אין אלעזר וא"ר ' אוכלוראי
 אוהב שנא' : חסד העלם כל מלא כאלו ' ומיטפט צרקה העושה כלאלעזר

 לעשות לקפוץ הבא כל תאמר שמא ' הארץ מלאה ה' חמדצדקהומשפט
 חמרך יקר מה ת"ל ' לכך מהוגנין לו וממציאין בידו וממפיקין קופץ וחמרצדקה
 לזכות תמיר מצוי' שאינה לפי אחרי' ולררוף לטרוח לבו לתת צריך 'אלהים

 היים ימצא וחמר צרק' רורף ב1'ד יצחק סא"ר דבתרא ובם"ק ' למהוננין בה ע"נ טוי
 כרי מעות לו ממציא הקב"ה אלא צרק' ימצא צרקה דרודף משום כו'צרקה
 ארם בני לו ממציא הקב"ה .אומר יצחק בר נחמן רב ' צרקה נעהםלקףטות
 דררש רבא מרדרש לאפוקי שבר מהם לקבל כרי צדקה בהם לעשותרסהוגנין
 הקב"ה לפמ ירמי' אמר בהם עשה אפך בעת לפניך מוכשלים יתו מ"דדבא

 שאינם בכ"א רבשילם צרקה לעע1ות יצרם את שכופין בשעה אפי'רביט"ע
 פתו שנתן לו טאוי ר~עם קאמר ומי ורבי ' שכר עליהם לקבל שלא כרי מהוגמן ע'ע חסם
 על זורעי אשריכם מ"ד רשבןי משום יוחנן %0ד דב'ק פ"ק ושלהי ' הארץ לעם ע"6 יי1'

 שנאמ' שבטים שני לנחלת יזכה ובג"ח בתורה העומק כל מיםכל
 אשריכם .

 אלא מים ואין ' לצרקה לכם זרעו שנא' צדקה אלא זריעה ואין ' מים ע"כצרעי
 לנהלה זוכה ' וההמור השור רגל משלהי י למים לכו צמא כל הוי שנא'תורה
 יעאטבר ביה רכתיב כיששכר לנחלה זוכה " לו הדר שורו בכור בי' דכתיבביומף
 ינגח עמים ביה רכתיב כיומף לפניו נופלים אויביו ראמרי איכא ' גרםחמר
 לעתים בינה יורעי יששכר ומבני שנא' כיששכר לבינה הוכה ארץ אפסייהריו

 מ"ר בנאה ר' מיטום יוחנן סא"ר דע"ז פ"ק )ישלהי( ' ישראל יעשה מה לדעת ל"נו"5
 ויצרן ובג"ח בתורה שעומקים כזמן לישראל אשריהם מים כל על זורעיאשריכם
 אלא זריעה ואין זורעי אשריכם שנא' יצרם ביד ממורים הן ולא בירםממור
 למים' לכו צמא כל הוי שנא' תורה אלא מים ואין לצרקה לכם שנא'.זרעוצרקה

 השקל של"טית מיתת עצמו אדם ימנע אל לעולם אמי סא"ר דב"ב בפ'ק טט"ש1'
 בית לעבודת בשנה רשוקל שלישית לתת מצות עלינו והעמרנו שנא'בשנה
 כולן המצות כל כעי צרר4ץ מצות שקולה אמי רב ואמראלהינו
 יותר המ1ךטה גרול אלעזר רבי אמר ' וגון מצו"ת עלינו והעמדנושנא'
 ובטה השנף הצררוץ ועבורת שלום הצדקה מעשה והי' שנא' העושהמן
 כתי' מרלא חבריהם את המעשים שורח הצרקה מעשה ' עולםער
 היכי כי אהררי עושו מחוזא לבני רבא להו אמר ' שלום הצדקהה?ה
 4ורחתא משגש עולא לי אישתעי מילתא הא רבא אמר שלמא לכודלר1י
 קליפה כל זה שרען מה כיטריון צרקה וילבש פ'ר אשזי רר' משמי'דאמי'
 לרהטבון מצטרפת ופרוטה פרוטה כל צדקה אף גרול לשריון מצטרנתוקליפה
 ן שאוחזין מלבוש הפרוטות מן לעווו'ב לו שעושים אומר אגרה ומררשגדול

 מנחה נשתנה מה יצהק טא"ר והנמכים המנחות ושלהי ויטו.יון' טבעווע כעין בזו ט"בו'קו
 כאלו עליו אני מעלה עני מנחה להביא דרכו מי הקב'ה אמר נפיט בהשנא'

 משמי' לה אמר זמנינ עוירא ר' 0דרש רגיטין ]קמא[ ובפרק ' לפני נפשו רגדיב ט"6 11ף
 וכן רבים וכן שלמים אם ה' אמר כה ט'ר אמו ה4' משמי' א'ל וזימנין אמידר'
 כוטהן וכש"כ צדקה מהן יעשה מצומצמים שמזונותיו ארם רואה אם ועברננוזו

 מהם ועושה מנכמיו המניז כל ישמעאל רבי דבי תנא ועבר נגוזו וכןמרובים
 גזוזה אחת במים עוברות שהן רחלות לשתי משל גיהנם של מדינה ניצולצדקה
 אענך לא ועניתך ' עוברת אינה גזוזה ושאינה עוברת המחה גזהה שאינהואחת
 עור אענך לא צדקה יעשה הצדקה מן המתפרנם עמ אפי' זוטיא מר אמרעור

 טרבי האשה מציאות בפ' ואסר ' עניות מימני לו מראין אין שוב יוסף רב תני פ"נ סול
 ט'" טל

 ונוטלין אוףו'ע באים ועכשיו לו וכעעכפר שקלו שוקל אדם קיים שבירט"קבזמן אלשי סא"ר דב"ב ובפ"ק המד לה ואמרי הסר ממון מלח בירושלים מתלא מתלין
 תביא מרודים ועניים זכה לא לחמך לרעב פרום הלא למז"ט זכה אם בזרועאותו
 עוקבא מר אמר בשיהי אריד כמו צריכים שאמ הבו תמיר שציעקים הרשותבית

 ובפמיקתא צרקה' ונוגשיך שלום פקודתך ושמתי שנא' לצרקה לו נחשבאעם"כ
 שלשה בו יש הזה ה4גוז לוי א"ר לאגוז ישראל נמשלו למה ירדתי אגוז גנתאל

 אתה והבינוני מעצמם שנפרכים פרך של וקנטרונים ובינונים פרך' אגוזימינים
 ' כך תוחלת ממנו אין אעם"כ שוברו אתה אפי' והר4טרונים ושוברו ע4ומקיש

 שאתה בהם ו"ט פרך של אלו מעצמם מצות ש1שים ארם כני ברם יש"1ראל
 פעמים כמה ע4הם מקיש אתה שאפי' בהם ףש נותנים הם כרד למצוהדובעם
 לסצ5ץ פהצח ע4וט רגעעח לוי א'ד אעפ"כ דג4טרונים אלו כלום נועילאינו

 פשג * בשלשאע וטתחלקע בשנש כבית צריץ של עפה סה"ר ייב '1ךו1'יץ)ב(
 שטשטש טטש פדות מיר 4 שדרית קץשין ש4רןמפני

 לכל ולרעז שףן שצריך מנוטת כדיני שמיא מפמ בעה"טה ומתחלקע הצדקהעל
 רש1 ג"בר ל4וטע יחיר עבידנא רלא רוא שררות בו' רוץלויין הטפ*ם כפיאחד
 על אידם שני דבי ומינה מעשה דגינא רא"ד חנינא לר' לי' מ"ייע מהימנאהימוני
 גב4ר אחים עהי מוקמינן הלכך דסרין כחר רךמנותא לגבי אהים ושניהקופה
 שמען וירא דהטוב ארם עדהא ובלבר 4' ומורףי' מהימן נמי ~חיר דהאצרקה
 דאין מוכח בירהט' מיהו תרדיון בן חנינא כר' בדורינו לן ד4ת הףורלפי

 רפרק כההיא אודם שני ראיןמעמירן נמי ומובח שלשה אחים(כ"א )שנימעמירין
 ו יעכס פרנפין מעמידין 4וין זבדא בר בא ר' בשם חלבו 'ר' דפאהכתרא
פחות

 משלש"
 .לא נפשות דינ* בשלשה מטנות דיני חמי אנא צרקה גבאי פי'

 הטלשה עשרים יהיו הם נפיטווע ודיני הואיל פי' ושלשה עשרים ויהיו ופריךכער'כ
 צריך הי' הרין מן כלו' ממתכן הוא להו מצמית רהוא ער ושני נפשות ריניכמו

 לכך ממתכן העני שהי' ער להקבץ יכולים היו לא פעמים אלא ושלעוהעשרים
 שני מעמירין אין יוחנן ר' בשם אמי ר' לא תרי אבל ממונות כריני ש4טהאמר
 רוכדהט ואמר עאל ארדן תרין מן חר עבר אסי צרקהר' גבאי פי' פרנמיןאחין
 נכון הלכך פרנמין אחין שני מעמידין שאין אלא עבירה דבר לפלוני נמצאלא

 נדגו ככר מירן אחין שני כהם יהיו שלא ובלבד צרקה גבאי שלשהלהעמיד
 להיהז ארם בני שני שיעמידו בעיני והטוב אחר גבאי להעמיר המקומותבכל

 : צרקהגבאי
 ואמר על עליר1ן קבלון ולא צרקה גבאי פי' פרנמין לון מוקמין בעי לכפר'על מם יומי 0ר' דפאה בתרא פ' בירושל' ואמר צרקה של גבאי להיות- עלעצמו לקבל ישלו צדרר, של למנותונבאי בו הפצים שהצבור ארם)ג(

 עש

 ירגצווז זכה הפתילווז על שנתמנה זה אם מה הפקיע על ממונה בבי בןנומיהון
 מקים הוה כד חגי ר' לכ'!י'כ נפיטווע חיי על שנתמנים אתם הרור גרוליעם

 מתורה שררה_ שכל לומר אורייהא להון מטעים הוה הצדקה גבאי פי'פרנמין
 א1תו יחרפו עניים אם צרקה של גבאי שהוא וארם ימלוכו מלכי' בי שנא'ניתנה
 גיול זכותו יותר כי אותו מברכי' שהיו ממה לו טוב יותר כי זה על לחרש לואין
 סק צררוץ של גבאי פי' פרנם החה אלעזר 0ר' רפאה בתרא פ' בירוש' כדאמרבכך
 ש א1כלון מיעא הרא אתת לי' אמרין עבריהון מה לון אמר לביתא נחת זמןחד

 עבריתון מה לון אמר תנאא זמן נחת טב אגר ליכא לון אמר עלך וצלוןושתון
 אנד איכא כדין לון אמר ואקלונך ושתון אכלון חורי מיעא חרא אתת לי'אמרין
 שמקבל מפני שמח וכשהרפוהו שמח הי' לא כשברכוהו רואה אתה הריטב

 : טוב שכריותר
 עס שורות עושין שאין מפני בשנים ננבת צרקה של קיפה ימבסת"י בפ"ק)י(

 דבה אמר נחמן רב אמר שררות מאי משנים פחות הצבור עלי
 לבעך,"ב פה פתחון ש"ט שבת בערב אפי' הצרקה על שממשכנין שפ. אבוהבר
 בר שמואל בר יצחק %1'י לוחציו כל על ופקרתי והכתיב איני אבי טרווילומר
 דלא היכי אמיר רלא הא ואאמור הא ל"ק צדקה גבאי אלו דרב משמי'מרתא
 ספק עויש אפי' אלא עשיר רוקא ולאו ראמיר היכי אבל אותו ממיטכנין איןאמיר
 לקנום קיצתם על לרסיע העיר בני רשאין רבנן כרתנו אותו ממשבנין 4תןבירו
 לרב כפיי' דרבא הא כי תורה רין מרעת לרביע רבריהם קיצת על העובראת
 ע"ת לקי סכל הבשד כל בפ' דאמי וקשה לצדקה :הי מאה ארבע מני' ושקל אמי ברנתן
 תפתח פה1ח כתי' והכא עלי' מוזהרין מטה של ב"ר אין בצדה שכרה שמתןמ"ע
 חמל ופר"ת אלקיך ה' יברכך הזה הרבר בגלל כי וכתי' לעניך לאחיך ידךאת
 5י, לפ לי' איעמיק פפא סררב שנתפתתה נערה שלהי כראשכחן ברברים כפייה-רהאי
 לאפי' נפק מרימר בר יהורה שמע כתובה לי' למכתב אזל מוראה אבא בילברי'

. 

 דטיטץ בהדאי מ4 ניעול %'ל מני' מפטר קא הוה לפתחא מטא כי לי' אתחזיואתא
 עדננא יכ1רה לרב שמואל דא"ל משום דעתך מאי לי' אמר לי' ניחא קא היהרלא
 לברתא מברא וכעו'כ טבא לברא בישא מברא אפי' אחמנתא בעבורי תריילא
 )כי( דממשכנין דמסיק הפי' ש'ז וקשה ברברים אכפיי' דהיינו ועל אכפיי' ערובו'
 ועור ריעם ד1ת גטרה כפי' אלמא נתן לרב אכפיי' דרבא הא כי ראמירהיכי
 ולא . לצדקה אהד לכוף יכולין העיר בני אין רודאי זצ"ל תם רבי' מפרשהי'
 שהי' הינו אמי בר נתן לרב רבא רכפיי' והא העיר תקנת שאינו רברלכל
 לפיכך רקצבה לעים רצה לא ועתה מעיקרא בה וני1רצו ביניהם ותנאי קצבהכבר

 בר נתן רב של עירו בנ* עליהם יטקבלו מפרש זצ"ל תם רבי' הי' ופעמיםאכפייה
 בר יצחק ור' רבא' אותו כפה לפיכך אותם לכוף לגבאים רשות שיהאאמי

 צרקה של בקופה 4תן רוצה אינו ארם שאם למעשה הלכה השיב זצ"לאברהם
 ואפיק אמי בר נתן לרב אבפיי' ררבא כראיטכהן אותו לכוף העיר בנישיכולין
 מטה של ב"ד אין בצרה שכרה שמתן מ'ע דכל ראע'צ לצרקה זוזי מאה ד'מני'

 היא *'ת רמצות זצ"ל שמואל בר יצחק רבי' שפי' כמו לו נראה עליהמההרין
 וגם לפרש לו נראה ולעצמו ידך את תקפץ ולא לבבך את תאמץ לאכרכתי'
 שמתן ראפי'מ"ע פי'כרבריו זצ"ל אקיור'שמשון

 שכרה]בצרי
 שאין בופיןאלא

 עושה ו4ויע מוכה כמו נפעד שתצא עד ויכופו ויחזרו יכיפו לא אם ברברנעמטש
 - עלי'ו4ויןנענעהם מוזהרין אין והיימ נפשו שתצא ער אותו דמכין נוטל ואינולולב
 וגו' צדק אבני צרק מאזני רספינה את רמוכר פרק בירוש' אי' והכיעלי'
 עלטה מוזררין מטה של ב"ד אין בצדה שכרה שמתן מ"ע כל חכמים אמרומכאן
 סהני' כיני ודיא בר בהן הכןא"ר אמרת חשע כך על אנרדאים מנה לכם יהי'כתי'
 אכל פי' ע4' נענעדם מטה של מ'ר בצדמאין כתובה שברה שמתן מ"עכל

 דאמ' תץ" כך על אגרדאים שימנה לכם יהי' מן בדדרשי' לכפות הםמוזררים
 ס1 הכי וברנר מפתודן ואסי' אבחה טקיר דלא גברא ההוא סגבי הבשר כלבפרק
 .טאהרין מטה פ'ד.של אין בצרה שכרה שמתן בו'ע דכל משום שברוריקאמר
 אתם אין 4ותו שכפתתם דכיון שבגןהו קאמר דהכי אירווט' פליגא לא ההטועלי'

 בעאשר ככ1 נענעדם אינכם ישמע לא ואם ישמע ישמע ואם יותר לטדוהצריבים
 : בעיניו נכונו דלא כתב אחרים ופי'מ'ע

 ע"5 1 ,1 תאחר בל מעים לאלתד עליה מיהייב רצרקה רבא 0אמר רר"ה ב1פ'1ץ)ה(
 דבעניינא כיו דתימא טו1 פששא ענעם קיימי ההא טעמ'מאי

 דעבר קה2"ל רגלים ולבעי.ג' דמיין כק*כנות תאחף בל לענין כתיבארקרבנות
 לו1מה ויץ או בבאן 14 עגיים זיסו דהא בתשובות רבותינו ופי' לאלתרעלי'
 עולם אעניי דנףמר עמים 1קיימי לע'אט מ*י'ש להו מחלקין הע*ד ענ" שדו'לנו

9*1 : לרופאפתוח



זרק ע1ה גוהלכרת14ר41
 דגכי חשווצ חטעה כלשעה הטכים עוכרט שמצואן ענאם רטכיחי וה"נוע1ים רשכיי ק%'ל ברם שמט"ם מפרים ףש בפתרית לככר 14 לתמרוי שצריכיןנף4

 התם לעטלפים ולא לעורכים ולא תעזונ לעני אמרי' עניים דליכא ריכא16טה.
 הטכהה.81אה- לקט שהחש ירעו לא כשיבוש ואפי' נפסד היה עניימ עויטשעדם
 עובר וצדקה דבא דקאמר דהא בתשובות ופי' עניים שכיחי לומר ההם אדיךולא
 לחלקן כידו אין דאעי שנדר משעה %א הנכאי משתכע רהאט לאלתרעיה
 על מכ"טכנין ז"ל כדכדיהם וממשכן ומחלק תוכע גכאי אבל עניים פמדי%א

 תם רכי' לדבריו ראי' ההכי4ש לאלתר עובר מעות או משכון טנע ואםהצרלק
,7

 4ינותה נותר גבאי ליד באת' שלא ער לצררף י סלע סה4צמר דערכין מ4'ק %א 1
 דענ*ם פסירא משום כרהין על וטעמא לשנותה אמור גבאי 4דומשכאתה
 להו נטזא רעניים ינאי ר' ע14ני ופרע יזיף ינאי ד' והא דפריך כדמוכחףקיימי

 שמותר למדת הא *הם רוח,א השיכא להו ומייתידכמה)כהטתעי(]דכהטהי[מעשה
 לש%תה אגצר לידח משבאת ]אבל לח, דכידו גכאי 4ר שבאתה עדםיטנות
 עע1י בר ףגכ14 אם אכל מזומנים דמעות יהיו ולא דלימי דעמים פמידאמשום
 רגבאי עדתכע עד לאחר לשנות כירו יש שרגודר למדת הא טתר ינאיכרבי
 היני ולדברי 4טיעורין דבריך טזן דא"כ שלימה שנה ו4ש אחד יום שגאלא

 רלאו להם 4תן כידו ויש ענאם קיימי דהא לאלתד עוכר עדרצה למי ליתן כדישנדר
 ליתן רוצה איני לומר עךכול משום עובר שאיט לומר ואין נדר לגבאי ליתןכדי
 ל"ען שנדר רדכי כרךו לעולם עצמו יפנ1ר כך דא"כ עויבואו לאחרים אלאלאלו
 ליתן בביהכ"נ ער'צ שברכו והיכא פלוני אותו שיבוא ער עבר לא ודאילפלוני
 והיכא גכאי 4' דתבע עד עבר לא צדקה עסדי' ויודע הגכאי ושמע הואיל__צברף
 עבר לא לעולם 14'כ א1תו שיתכע יודע אינו ורגבאי גבא, כיד ליתן נדרשנרר

 לא ףגבאי דירע היכי רדורף צדקה לו וזייכ שההא לנכאי להודיע דחייכוממתבר
 ואין צריך אינו הרי אותו תובע ואיט ויודע דדצאיל משום לי' דתבע עךעבר
 ידע דלא היכי אכל לי' תכע רצה קיימי דאי עוכר עיעא עניים קיימילומר
 דחייב מגצזבר תכע רוה דילמא ידע רךה דאי צדקק חייכ שדואףגבאי

 : עכד אודעיה לא ו14 לגכאילהודיע
 שהוצטש אלא לי אע תשכצר שפתיך ממרצא ךשבועות כפ"נ )ו( %צלט

 פי' לכ נדיב כל ת"ל מנין בלבו גמרבשפתיו
 בלכו דנמר דדובי בתיב קרבן לרגביא נודר גבי זשףל שלמהדבי'
 .בפיו הוציא עלא אע"פ להביא שוויב לנרכן נדבה אונדר

 ליגך מה ותרומה אקדשים דתלמודא סתמא פדיך פנמי מקרט הא"ט פ' יבר"ט %צי:ז"
 ח"ב צינץק ליען בלבו עיעומר בתשובות פמק מכאן הילכך במדהטבה "טנןשכן

 שני וקרשים .וזרומה דתרוך_ מקאמר דשבועות דבפ"ג ואשצ בפיו רצציא כאלוטם
 גמר ה%כך דמי ונדבות כנדריט רבדקה בהשוכות פי' כאחד הבאיםכתובים
 כו הארכתי *'ב כסי' ולקמן יויכ כפיו ההרא שלא אץ'פ צדקה ליתןבלבו

 רב( )אמר אבוה בר רבה אמר נחמן רב סאמר דערכין ב1'ק ' היטב ופירשתי מ"ילי
 אמי א"ר לא לאחר אין לעצמו מינה מבור לש%תה טתד לצדקה זו מלעה%4מר
 אמד אבל עלי דאמר אלא שנו לא זירא א"ר לאחר כין לעצני ביו טחנן1מך
 ממתברא איפכא רבא ע"ףנאעמף-ל1ביה[מתקיףלה 'יה ז בעיניה(ה שתביה)טה
 עצא לא אלא לא עלי אמר באחריותו דלוזייב היכי כי כה לישתמש טהאמר

 נדד לא צדקה הקדש ואין צרקה נדר ררכא כוותי' תניא ; לשנות ממערהטנידנ
 ואעה תאחר לבל כנדר היא הרי צדיק קאמר הכי לאו צרקה' רקד,ט ולאצדקה
 ' נה לאשתמהטי מותר צדרף ואלו בה לאשתמהטי אסור דקדש דאלובהקדש

 לה מוגיוי רבי אתון לי אמר זביד דרב קמי' לשמעתא אמריתי' כהנא רבאמר
 זו סלע האומר רב אמר אבוה בר דבה אמר נחמן %'ר לה מתנען הכיואנן

 דערסין טק'בפ"ק אמר בין עלי אנ"י בין לאחר כין לעצמו בין לשנות מותרלצדרף
 ומשבאת לשנותה מותר גבאי ע'יר באת שלא ער לצדקה זה סלע ה4ימר %0,ר1

 לדן דניחא ינאי ר' עיגי ופרע יזיף ינאי ר' והא איני לשנותה אמור גבאיליר
 קופה דכ"בסדת'ד דפ"ק וההיא להו ומייתי לעניי'דכמה)רמשתעי(]דמשדו[מעשה ע'צ 71'

 תמחוי קופה לעשות העיר בני ורשאים אדם כל לעמי תמחוי העירלעניי
 יצחק רכינו פי' שירצו למה ליטנותן נופה ותמועי ' עלידם ירבו אם עולםלענא לח"

 אינם אותמחוי נךפה שגבו גבאים אבל רשאין ודאי העיר בני זו'ל שכצאלבר'
 מצוה לרבר לשמת רשארן העיר דבני מילי והמ מצוה לדבר אפי' ליטנותרשאים

 לפורים פורים מנבת התם מדאמר רמקבל דפרק וההיא רושות לרבר לא אבל פשנ על
 דהנה א%'כ לסנדול רצועה מהם 4קח רשאי העני ואין כדבר מדקדקיןהוין

 דוקא גכאי היינו לא מצוה לשאי אבל לפורים רוקא ומשמע העיר אנעדכמעמך
 גבה אם וכן אחרת למצוה לשנותה יכול אינו העיר בני מן פורים מננתכיץשגכה

 העיר )לבני(]בני[ אכל אחרת עיר וליתןלעמי לשנותה רגבאי יכול אינו העירלבני
 דומיא מצוה לדבר שיהא ובלבד אחר לדבר טרים מגבת ]יכולין[ליטנות)יכול(
 העיר בני רעואין וה'נ נינהו מצוה דרבר לשנותם העיר שרשאיןבני ותמחוידקופה
 מהם יקה ולא בהמקבל דגרמי מפרים ויש אהרת עיר לעמי פורים מגבתליתן
 דפ"ק ודהיא הנבאי ביד רם שבבר קאי דאנבאי מ'טמע כו' אלא למנדלורצועה

 ומסקנא לשנותה אמור לכירכ"נ נר או מנורה עוהתנדב ישראל מדת'ד דערכין מ"נפם
 אבל ביהנ"נ נדבת דוקא זו'ל יצחק רבינו אומר לשנותה שתר מצוהדלדבר
 ורכוותי' ינאי ר' אלא מצוה לדבר אפי' לשגותה יכול רגבאי אין הענייםבנדבת
 . צבור צרכי לכל הצרקה מן שנותנין האירנא דעבדינן והא לעניים רווחאד"איכא

 בני כשפומקין עלירם מתנה ב"ר דלכ מיטום זצ'ל שמואל בר' יצחק רבינופי'
 : שירצו מה כל הנכאים שיעיטו דעת על עועוין ביני-הו הצדקההעיר

 וררויח לצורכה מעות והקצה אחת יתומה להשיא שנדר באחי מעשה)ז(
 ובאו היתומה מתה אותה השיא שלא ועד מעות כאותםררכה-
 בפירוש לצורכה המעות והקצה הואיל תמענו המרר מן המעות את ותבעויורשיה
 ני כיטמתה אנו בהם וזכיני היו שלה א"כ אחר לרבר לשנותם רשאי הי' לאדרי
 המעות אותם נדרהי אני כי כלום לכס אתן לא הנודר להם חה'טיב יורשיהא:ו

 חיס רבי' להם ופסק עלי לכם מה ואתם הפרשתים מצוה ולטם בהםלהיטיאה
 ע"מ אלא המעהז אותם נדר שלא כלום ליוריטים ליתן הייב ראין זצ"ל צדקבהן

 סן בין נתנרשה או סדנתאומלה כפ'אע"פ דתנן לדבר וראי' )לכינמה%להשיאה[ ע"נ :ו1'
 טבה הנישואין מן אומר עזרי' כן ר"א הכל את טבה הנישואין מן ב?האירומין

 על אלא לה כתב שלא מנה ואלסגה מאתט גובה בתולה האירומין בץ הכלאת
 ס%תי' דע"ל ופי' עזריה בן כר'א לסעשה הלנה בנסרא ופסק לכוגסקמנת

 מע"ן 11לו נהר לא וףנ מעתה ו4אתים מנה אלא גביא לא ייה ראתודאקףג
 רב*ט בן אליקץר רבי' ומהי* י כ4ט ללרשים בהמ אע בהמ 4ש"שה יה *אלא
 "ט י טתן אגי מתנה לחבירו ה%4מר יווצן מא'ד הזהב פ' ראמר כען שמר זצ'לעאל

 טף6 ומת-ה אמנה סי1מר כהטום כו 'טאין בו לוטור כ%הר ו4ינובג' בולך-'במנ_למור

 ליתן אמר בירהט' תרמי' רעתי' דממבא בי' לחיר אטוה -מצעפת בכצזנה יחחבןר'
 נדר נעשה לעני אכל בעערר דתימ' הרא -בו להזוד טתר מרובה כצזנהלחבירו
 ממר שלהי כדתניו ערערם בו זבו מעהה בה זכה * ליתן צדקה כטדר ורוי .פי'
 "" י מותר זףו סתם למת גבו כיצד ליורעיי רטת טתר למתים רמתים פטתרהרין
 1א בוט יגע לא שמר כ4רר ר' ' 4ורעדו הגטז מהזר ויוא טק לםת גבו למתיםהמת

 ומפר"ט ממוזו לפני זייף א1 קברו על דיטם יעשה 4ומר נתן ר' א4רצ שיבואעד
 לא לי' ועי ףלא תפים 4' דהזי מבר ת"ק מלתאהש הזמנה עלמא רלטליאב"
 עדבוא ער בהן יגע לא הילכך תפט לא אי תפים אי לי' מטפקא מ14ר ור'תפים
 לפני לוף ש קברו ש דימום "ףטה ריכך דתפים 4' פעיטא נתן ור'א4ףו
 לט,1 רגי לאו הא דגאה דשרמורי תפימה משום אלא פלעי לא כאן וערמםתו
 זילותי' אהיל איזולי מבר ת'ק ריא מלתא לאו הזמנה דלכ"ע מפרט ורכא*ורשין
 עדבוא עד בהם ינע לא הלכך מהל לא אי מחיל אי 4' מספקא ור"ם יורשויןלגכי
 לפמ זי* 4ו קברו על דיטם יעשה הלכך מחיל רלא 4' פשיטא נתן ור'אלירו
 *נקבר כיון לירעדן לכ"ע הכי לא1 הא דכזיונא מטעמא אלא ל"פ ש'כמטתו
 לצורך גכו לא והגובש רגוחגים בת1 שלא אץש אלמא הארם כל כדרךבכבור
 כל ראץ ראי' אינה ראץ'פ וההיא רמת מכח בהם זכו וגי אפי'היורשים

 : שדןר4ימדנות
 דשצמדן כלום ליורשים ר14ן ז(רל היים רבי' כדברי המחנר עי בינינ,148ה
 *טדך לא אבל מצוה לטרך אלא מעותיו ר~פר"ט שלא רצא גדול רעת ---
 חרל העי"" אב"י רבי' כ1רי ע1דב"ש דירהט' והךדא הירעדם עואב*רושות
 ליע שלא בי' הרר מצי ה,א רצא נור דוראי היא ראי' לאו נדד נקמטה לעניאכל
 והדחש כלום ליורעדם אין לו ששתן כךדם עמ 4צתו מת אם אכל * ע1דר ענילאותו
 שבהטגובץ במעותההם מצוה שנעעית .התם דעשני היא ראי' לאו הדיןדעמר
 בושם נעע1ה במעותקשם וכשנקבר שהעפין נעען כנדבתו כ"א ונתן אה כ1זלשןרך
 רג?ז מכה בהם ימ"טים נמי הכו בכולם וזבה רבל לנמרי 4' ומקמ ונמרומצוה
 בושט נעשיז ולא רדתוכטה ומתה בצהם לרהט"שה דןתומה לצורך שהרוה רגאאבל
 הא ומ"ז * כלום להם חשין הערעדם עףאנלום דעת על נדר לא ודאי כללמצוה
 בו1ט 4ץשיו חיב שמא 14 לעצמו 4צתם לעככ מצי אי רגטהנ" אמ לימספקא
 יצמה ברם ק1יא אלא פחותה מצוה בהם לעעית רע11 אינו ונם לעצמולעכב רשאי אינו וטמש ולכבוד דמרישום מצוה ולשם דהואיל לי ומםץכר אהרתיתומה
 אמר דאם 4ימר זצ"ל שטוה רבי' ומוףי ' הימנה שלמעלה מטה יעשה 14אחרת
 בשוון מתם ליצמה אמר ואם לעצמו י"ה אלא כלום ליורעוים 4ון זוליתומה
 דגרם" אהרת ליתומה יתן ופקה זו 4תומה ליתן נתרצה מיכן ולאחרד1רשה

 אגטי השם לשט*ם שכוים ומותר לעניים ענאם מותר דשקלים מפ'קבתוספתא
 לשף העני מותר ה*ל כן לא ע"ים רגודר של פי' שלו מותר טה ולשבוילעני
 דא" 1ל דז1ין אומר הבעהבר ואגי החה רגודר דשל למדת הא 4טבוי השטימותר
 רטצוה צודך על והמותר ר"טאר הלכך בממונו מצוה שנעשי' רצזם דןטאגיכדפרי'
 %א היהומה ומתה )אחרת( ]י[ יתומה לצורך רדפר"ט היכא אבל עהיהיא

 קשש דשכיים ההיו מירו אחרת יתומה בהם להעדא חייב במט% מצוהנעעדת
 רשל4 לפדש ניל הל ע"כ הנודר של השבוי טתר נךצי רהתם הדץ דנגמראההא
 בממו1 מצוה ונטףטה דהואיל וכדפר"ט' שבוי ושל עני של הינו בשקליםדנךזני

 המצוה: על רמיזר גם הכל לו והקנהטטר
 קרוכז הידו לימים טתו בעת לצדקה נכסי מקצת שבתן כאחד כט"דן)ה(

 ליץ ש"ט 4ומרים עדן נוחם שככיולש רכותי והיומנכמיקם
 "צ ל ב% שדיך מהרי טחלין "ט כפ' דתמא מנכמה-ם עויררו לקרובי צדקהשתה
 1"1 כ1זנהו בנו כא וארו':נ לאחר" נכסיו כל וכתב ועמד בנו שמת הטמע היםלמדיבת
 קים בט ההה שאלו בויוע מתנה מתנתו אין אומר מנמ"ו בן שמעון ר'מתנה
 דאזל" הילכהא דהכי אלמא מנמיא בן 3ר'אט הלכה נחמן רב חשמר כותכו הי'לא
 רד' לא מנכסץשם ידדו שקרוכיו יודע היה שאלו דעחו אומדן %צ שמדנאבהר
 רמחבר אני בעיני נראה ואין ' לקרוביו יהבינן הילכך לאחרים וטתן קרובימניח

 יוהיב רצה מנכממהם 4רד שעתידים יודע הי' אם שאפי' דעתי' אומדןדאדרבה
 צדנך1 והלך כפרה לי' רתהוי היכי כי אלא דההיב טעמא הוא דמידי לענייםצרקעו
 שירוז עד לנפשו)לעצמו(ויכצזין מלעשו'כפרה ימנע עעדרי' דנויבי תיטתאלפמו
 עעוירש שעתא ובהאי ףואיל ודאי אלא נירון יהא התם ועד מנכמטיםקרוביו
 ע1"נ ו מאי)דעתך(ןטעמא[ ליורשין ניהףר מכפר לא דאי מחצ' מכפי כמף ער'מ אכייסדאמ, קמא הנוזל משלהי מכיאי' היו עניים'ועוד משאר אלא צדקה באותה להם איןהוו

 הצרנף כאותה כה עהכו הצדקה בשנתן שעתא כההי1 צדקה ומקבליעניים קיובי הי שאם בעיני נראה ודאי הא כדפר"ט'אלא ולית' יהיב לא יהכידאדעת'
 שלו צדמף ליתן אדם כל וחייב אחרים לעניים קודמין ענייך והא הענייםקרוכיו
 העניים קרוביו בהם זכו לצדקה נכמיו כשנתן מיד הלכך לאחרים ואח"כלנךוביו
 חככר דעת כפי הכל אחרים עניים בהם יתפרנפו צרכיהם על טתר כאן ייטואם
 כך ואהר כרצו% ואחד אחד לכל ונתן העניים קרוכיו בין מחלק הי' אם אכלהעיר
 רצו1 שאין דעתו גילה רדי שרצה כמו לבד א' לנל דנתן כיון בכצזם הצרץקנתן

 ; עניים משאר כאחד אלא לקרוביו צדקה באותה לדםשיהי'
 סיי ל חביוז את שהדיד לאדם 1תהין מתנן אלי"ר ר' בפרק בנך8ןיים)מ(

 1-כ וחי על עובר שאתה יודע היית אלו לו אומריםמנכמע

 יודע הייתי אלו ו4ומר לפרנמו יכול אתה ואי יעני דשמא נודר ה"ת עמךאווך
 לרבא קטינא דכ כר הונא רב לי' ואמר מוהר זה הרי נודר הייתי לא כןשהוא
 כועע בהדי לפרנט כהריגב14 ל: דמטי מאי נפל עלי דמיעני כל לי'ולימא
 דף,י ופי' תחלה לנבאי נופל אינו הנופל כל 4ומר שאני א"ל לי' מפרנמנאעלמא
 הנוףר דנימא לאיתחרט כך דבשביל פתההה זו ואין יעני שמא זלל ממיץא4עזר
 הייד לא כך כשביל דמעני בל לפרנם מוטל עלי וכי בתמי' נפיל ע4 דמעניכל
 לצורך ףגכאי ימנו פי' לי' מבינמא עלמא טלא בהדי גבאי לי' לימנו מלנדורמונע
כל

. 
 עה,ש עניים לטאר ח,מקי ויתע עמהם חלקי ואתן העיר עניי
 שלא ובוווזר חלגך עגרטזי צרקה של מבט לי' ומפרנמא 6ה אחרים וח%קהררתי

 לנבאר חשען גכאי 4' היית4ממ אחיינא סחלל[לישנא ע1דהתי לזה)יהיה(]יתנו
חלקי
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 מה 6 1אין בדדך מהלכע ,חל הטיל בץ אע עאיי ברחק מוהר מ?א * שי

צא
 לא עטהר" קהוש-ם לא כך ובשבל . בה שהר היא מתנה 5טים לאהר מיע שצי
 וצריך בע%י דגחפל כל אעו ע4צי יעבו יאי ומצץ "ה%, מיש *קבר

 הכךובימ אלא לפרמצ דגבאי על מ"טל טועו תהלה נבאה ליר נופל אינולמע%ת
 אין אמ מד שקיט עד תהלה אהיך ההו עשה מומל ה8יהם לפרנמומחויבים
 ומהניג דגב4ו על כ%טל .לגךובש ספק עאשע עףעאע לאהף אבל לויכיםםפק

 אהר מתנת ע" 5צתנו 6 שאפשד אצש יתחהט בך בשביל הלכך כךובובמהד
 שמעי' ובחשע[עכ',ל ם%רח 4ין לו ליוק נב"ר ליר *וע לו~אבל דוא ט1דחבושת
 לפרנסו החב גב4ו אין לפרמן עיכו4ם עעדוים נךיבים 6 שרש דעממהכא
 בצזכא נמי ושאטע*' ראאין ל4י' שמעטמע במו בכט %תמם נךובים שגםאהוצ
 חייב איע והנב%4 דואל בה זכו עמים שכךובי ,ע4אם למזם צדנף עצועוששהם

 : לעל בדפר"ט' בה 9כים הם ה" אחך דתי עשה מטל הויולפר3סם
 נני י%ן יד ככ'א "בה סאמך היר במ בפן פלה בנכפסכת )י(ים

 טחנין צרקה עלטשם הצצן אחרת לע*ר שהלםהלר
 הל4ל שלמה רבי' פי' 1רם קגיי בה %אינםע עמהם שיתה מביזין דצייןוכשהן
 להזהא ב14ים וכשוע עתנין ה44ן דט%בגדן יההשרהם שלא כדי הקהי נבאי אל3העבין
 העיר בו הכי נמי תנ" עירם עני בה ומפרנמע דגב4ו מן 4יתו היבעיןלמגץמם
 %4תה מבץיש חתר*ן וכעיץ עתנץ צדנף ע*הם ופטגן אחרת *וראאהלכו
 לעניי עתן צדטק ע*ו ופםקו 14זית לשךר עשרלך ידרד לרם עיי בהומ8רנטין
 מאתיה בני בר]הג",שווכל דנא רב לנבי' על תעניתא גזר ה%א רב הלר14הה
 נעי,ו מר ]4תכימי נ?של( א'ל)ל-תבינה לכרתי ב4צ בי יהבו פהקה עלאהורמו
 יטם "ט אבל צד חבר כש"1ןשמ בצ"א -הנע' ליצ נז%יןאמר עןא בה %פרם3טול
 רבי' 8" ממיכו ע4 דידכו ה%יי ד*רן רקגיי וכעדש עיר לחבר תינתן עירוגר
 *המ שניז בקךני'דוכף 3ראה צבור בצרכי המעעמק חכם ע*ר חבר "ול,שלמה
 מפני ש רקץת ח?ת משלחת מפני ש הבצוףת. מפמ תשטז שמת מהמזצרקה
 צדגף ליתן 6נית חיצ הלר בני * מן %זרו צריק יינסן ש %ווהשמד
 בדי לנב4ו.ועיר *תן טדיכע ש הצדקה חזפ6ק בתעיבה דגדרה רוע לבמלכרי
 לך%ור 1יי4ש חבר ראיכא ה-כא דהרר להבר יוע נ% וצריכש יהשץםוף5א

 קבוע יק חהתש ששק כל שיגילין צדטק 14בל לעהין לההיכה דנב4ו כק41קרצה
 מלתת נכצעךס הי לא ב1רם הנה שבא% השי בני אותן ווו שא5י' המומותבבל
 יחאיזם עלא כדי לנב4ון לא ליתן צריכין אינם 5טק ב14 עהךטק א1ששיחה
 ה"טובימ בני 14תם הלבך לביתם 4יתם מליבט אלא לגכוי עי להבר ולאאאהם
 קבוע המק הצאל צדקה חצדרים נשמות וכסבשיין מוההכ ברווק יקקלהשבחום
 כי בלל השרא טק אץ צדגף ונירם נעצצת שמסחם המעמית בבלדצא

 זאן גףהז ככח :ט1ת וע%עף "ונ את מ זדר לחבר טדצץ אע חצוביזייעחת
 ל"%ב"ם עלהם צחשת נצ*כע הלכך וטשיטתז 'טבכל %צהנ וצן טבח אלאזקור
 צבור בצרבי ד5תעסק הכם יר חגר בה עחין עיר וכעה'כ כריב%ם בהושאאם
 כך לביצ עכ% עלו צדץק שי*ך 1 תדיר ביצהה 1מכדם שאינם ונב:יםאלא
 בוךמ*והאה

 4שש"ש4 לשג?שם יתמ בשנטשם רגיל רן' ואם בה הרנל לביהכ"נ יתנו לכנכתייז )ום לכנכצז דיטים כששה רצו ר14מר בדגהל בתוטפתא דתמא ודשי
 "טראל כל יענא אמר אחא ר' העי אהזה לענא ינהי ל;ש"מ רינרים מאהתנו
 לבנו א% *מי פהוסק גוצהונחזן רבו דשובלמשל ועכד כהטלאביו האוכלבו
 דוהני הא בעיני נראה בתש בע4 %צו שכך גל מטים חח1י השיע א%דבו,טל
 הורגי לושוי תיגףטי ה"א עיר ב(שזזה דר שייה כטו דיי% העהי אךתה לעניעתי
  שאי רק ובברייתא עירמי עני בה ומשרנטים עמהם 4צתה מבי4רם חהריםבעיע
 של לבע לא כ6ם מלפניהם *תן רשאי 4וק בעה'ב אצל תממים ארחיןמשי%

 הבית: מבעל רשות ימול נן אם אלא 4שלוה% ה6א שבדו ה,שבקךייב
 פרנםתו אחר הטט לבר?ת %צמדך מנה בר טודם עודו משחד כן"ןן)ש(

 מאתים שציא9א
 ותבי

 השרי אבי רביע מחיי ופטדו דצבי את לפרוע היא בטזי בני לפרנם כךאזיי ריחכצ לא הלחה ור"דבו וגחטה
 משלמין ה1ין היב מ4 מ%ו פוק ק שי י דפאה רוצכצצעא יתביא4
 עחנדקה 14תו ח"ב חמ'ל שטחה רבינו וכורי שבים ממנו פה"ן ואין מ41ןמממ
 אינת דאינש דנבסתי וכיון דוב ממנה לגבות שץדר בעלשש במתנה אלא4ונה
 דיבך בעל לפלוני רעות יא י" %ת * ה%תן עיתנה לא ]ה"ב[אם בי'ערבין
 דמגלה נתומפתא דחניא העא 4' בראיז ולמר 41' בד4רת "למר רכודווטי! בפמ'ק שףניגנ בעלה בלא לאע1ה כגין ל4רן ודכר עיעבוד כרדי 5ף%5דקך במעי' בל ה4יבושם
 מרעת הג"טנה לאו סדו4ת ד5קבל סופ' דאומנין את הטוכר ש' ע*ה פ*גי רכקיאיע ם4ת בו ייק לא חלק בו *יץ *מי די3ר יגותן ר'מ מא%ם ברש "לשרר'

 בהם *קח לתבילו כהות דג4ה רישא דלךגי בצרגןק רוסו ולאו גה, נכךא בעתצ פעלי
 בקיהט' דגרסי' חהא בשי'ב של דעתו עגוגב כפני אכצר בלים בהם ולג4ץפהיהז

 ט"ה יק6סס
 מעצין מעות בשאר הא %רים במעות בהטנין אין שרים דמגבת זעזו דכגילרי

 אתה אי לנזנרין משניהצ לטנותן רשאי לנזברת ניזמ שלא עד דמעות כל]א4ש[
 הבעים שאין מארי בהיע דמנילה ובד%מפ' דערביןס 5ף'ק נמי ואי' לעגחזן דעאי ס"6 1ז'

 הואיל נבסים כש"ך וע דיי עניים *ד משב14 אבל לשנותם רשאין המברין%4
 5ל

 ואת דיוי ואת דגןץ את משה 0דגו6ה הגט חענןבפ'נל נררו ירי כבר דנודר ויזמש 8ץ"
 ופריך קישין שהם כוטקת ע*הם[ ]מפר"ט עליהם מדלקן מפר"ט לרדותדשיי
 בוצבו שפיר לי'. בגבי דעני *די' אתא דאי מכלל ליוץ' :יי דלא ואע4גבגמ'
 דחחר למימר איכא אחר 1ץ 6 במזכה נמי לה רטקי הטמהאל מפי שפייידדגי
 בשעריך ואכלו בתי' עני רבמעשד ואלע נתן מרר' אחר מאותו וטבהדגאיה
 וכדתניא לאבילה אלא ניתן לא דעירךו אך'ג אלא שבעו בדי להם תןחטבעו
 בד4ף' סעודות שתי מזק עדעור ומ' חטת קכ מחי מק לשי פורטזין איןבסמיי

 בירוש'0 דתם דגרסי' לא פתם אבלרהיההן כטהלרן עלקה' להפריש בן עלמטץסי6 בשרגלון דוקא תימא ולא בדצבו 14תו גובה בצ,י הכי סואפי' מיגיבין בבל פ' נסז*

 ד5רט לי' ואמר מעות *שיאל ח"ב שהי' לוי בבן אמי י ימי עובדא אתא 5ע1שה
 לא אפי' זיירא ר' א_,ר לא בן צ,מ ה6ון לא הא כן צ,מ בשדיוון מפרישלייות העני חשז דיוי ואת הכהן את מעה ד65ה אלא תנינן לא 4' אמר מחלקי ע*חשא

 שהי' לוי בן הע הדא( מן דרא )אמר.ר' הדא מן זזמרא רר' רדיו4' כן צ,מדגאין
 רהגטש דפאה דה%מפתא וההיא ' דדמאי בזומפתא שנוי' וכו' מעות ישראלדייב
 דמ"די טר* שכ%שה רביבו מורי פי' ודיב מלחה מכצו פורעין אץ עממעשד
 של דעתו אם חשפ" טד3ה ביה דכתיב בהצוס עמ של *יצ קודמשבאנבעדיב

ש 4 לפהעע%  דגף והאע תהלה העני ליד תבש של'נ נתעה ץי נעינ 
 ר' %דב י מכונו משאר עריף לא *רי' מטא דלא חש1ז דגם בל בפ'מתמה
 תרומה שהרי אר'ל שמחה ר' הרב מוה ברברי דגריע אול סמינצבורקדוד

% ב* כהן סרנבסי דסרוע בפרק השמוי' שני ממעשד משי כךיעףובטרים  נש* 
 ק4 וף

 עצ סר'יעקב פאה סם' בבורים.ה1יו בבתובתהואמרש6ימם' ואוטהבועבו
 * "6סס %4וטעשו דד' אבחה חמא לר' יהבין השי פרנמין רצו נחמגי בר יצוזק ור' אהיכר
 לבעל ה?" 5שוים מתנה *תן דהטאי אלמא לרצרנא עדכ הוה' ההוא די3רושי
 מה זה עני 4 מה דוה לשים הצתן דרעת דכיה למרחי איבא דווא מיוזדצבו
 לרגנש כדאי עהויני אהוש ד5הבר 4גי ה. לא אימא לעשיר אבל אדך עגי4

 יכול שאין חו* העזרי אלי רב" מהץ כדברי בעיני נראה גדו*ם דדים ביןראאד
 יגבה עיצושה דגותן האי ידע הוה השי *' עדב הצה לא לעשררים מיתייידיב ח4 דחחחי%חוהחויא יושץלמיום6וקתםממ%ז

 לפרוע היב העשדר אץ ע%שרי טה היא גדול דשע ד14מרן קהיכ דצה לאממנו
 היהא נמי עני בהא* בו 6כות וקייב דגותן דדששי רךכי רכי ותו עני שליצבותיו
 רנל" רףבי וכעף,כ רלוה דיר הוא דעני כין בו 6כ%ז ח"ב העעיררצושה

 אטזם. כגון הצדקה מע יה5יזסו המ שנם לי' ההבו נמי ובניו ףזושרצדזשרקך18
 בטזו לפרננן שצרץי .בהם וכהוב שבאום מקום בכל ומראים כתביםשמו*כש
 יב4, 6 לטזן יטה %נו לכ* ולעזן לטצת יכול אם ששטי' טפ4 בי'דתלו
 שהןי בלום לו היבת ואין ממגו 6ו לא שהם ב?ן בירו למחצח ובניאעהו
 כמימ' בל ולאו בקבלתו בהם חכו קבל ובנ? דאשתו אדעתא הזמיקה 9בשקבל
 כהטלחן מתפה וטהם וביכורש ותרהטה למצשד ד% י4 ימ לב* ממוםליתן

 וכנ?: אע%צ 3מי בהמ זבו ה"א דצחען ברעת תו4א ח4אגבחה
 ט"ג ו'ס ואשכ%ה דשטית והרקו,טות הזקרמ" והערבין הדמים סת'ד דף" פ"3ה)יב(

 שכהה לקם 1פמה ומעשר בכור וכעףטדות צרנץת ושלמים *הע1
 כאשר ערעעיך לב',י %ירה וזה%ת *א כשית זו תשמר עשה מצות זוששתיי מוצא רבנן ותנו ? תאחך בבל יבר רג*ט ש"ה *ע שעברו בין1פאה
 כמקצמעך נדבה הטלמש עולות השעומחע הטא%ת אלהיך לה' נדד שקנררת
 צדטק ע1עורר ללכ%ר "ט מכאן עני*ם ישי דהא כרט יזיב לא אי לאלתר*י' מיחיב וצרקק רבא חשמר צדקה 9 בפיך הבטז בדק קדעף א6 דברתאהטר
 לחער יבול אש בשלמא אמרת דאי צדקה 9 בפע1 מדדרעףנך בו ליסור יבולאש
 בו לח9ד יכול איע עוב בפיו עיימא שמביון צדעק. 9 בפץי רקאמר הינובו

 9 )דצץ( בפץי קאמר מ4ו בו לחןר יכול אם אבל בפיו עוצוא מה יייםוצריך
 בי' הדר מצי דלא עיש לאלתר ע4' מח"ב וצריק רבא מדנאמר ותוצדקה
 *בא והא כלל ירהב לא בעי אי רשנ תאהר בבל עבר אמאי בי' הדר מצידשמ

 תרבות נדדים רבעניינא הואיל וחו כרפיי' צדעק י מבפץי ץ,ף רךבידא"כ ב" למהרר מצי בעי אי ולעולם תאחך בכל עבר בי' ההר דלא במה רבללמימר
 דבאגש ובתעיבות ' רנדרט.ונרבות דומש בי' הדר מצי דלא ער'מבתיבא

 מבל דילפי' כתי' קרבן לרגהע טדד גבי זצ'ל שלמה רבי' ופי' לב נחבקיילל כ"נ 1'ט מנע בלבו גמר כשפתיו עויציא אלא * אין תעגיר שפתיך סכוצאךשכחצות
 שלא אע"פ להביא עטעאב גךבן להביא נדבה %4 טךר בלבו דגמר רהיכי לבנריב
 וף3 הוצה5 כא6 אמישבה המח"ב למרת הא במהשבה יעגם שכן להנך מהורט"ומה ט" י אקדערם דתלכודא כתמא פריך סנכר מקרש הא"ט פ' ור"ט בשפתיודוצש
 דחוע* כץומר דשבועטז דפ"ג גב על "ק כתיבא החם נמי וצדקהבפיו

 בנדדים רצרכף בתע%בות פי' ]הא[ כאחד הב4ום בהובים שני וכךעדםתרומה
 תימך, ח*יב כפי דוצ*א שלא אצש ציקה ו4תן בלבו גמר הלכך רמיונדבות

 סוג 1 בו לרטור _מותר מרובה מתנה לחבירו[ ]4תן )להביא( סאמרבירהטלמי
 לחעד השמור צרקה כנודר הזי פי' נדך נעשה שני אבל לעעהרדיתמר

 לפ6נ* רערא הב לך אמינא בר לטמשא מפקד הךה רב בירושלמ* אמר והובו
 איש עשיר הוא אם ב6' ב* תמלך לא עני.היא אי בי אימליך תא דצא עתיר14

 בי אחיר שמא 6 שתתן נדדם שני' פעם בי רצזיעץ דינר לו *תן לךשאטיתי
 שהוא מפני בי לחזרר עץל ב*4רני לו תן אלא בי אלתתיעץ עני הוא אםאבל
 מצי לא נדר דף צרקה ו4תן עגדר מה בפי עצודד בהטעה בירו ש"ט ודוקאנדד
 דגדר דאין בירו הי' ש4 ממה הדר מצי שנרר מה בפי כירו אע אם אבל בי'הדר
 6 יף דתקע גברא סךדךצא והג"טה ארבעה שנגח ע%ר ףר-ט מהדרא לדבר האי' עליודל
 ס"נ לתב"יו החוקע דתנן הא יוקף ררב לקמי' טהצא בר טובי רב שלחה לחבר"4'
 קהודה רב דאמר מהא פשמ%ה תנן מרינה מ*ן %4 חנן צורי מ4ג י סלע לונתזן
 א"ל " מףינה בקף רברקא5 ויטל צורי בקף בתורה האכ%ר בסף כל אבא ר'אמר
 הבאינט-ג4 א'ל הףר לין" נקזבי' בעעא לא רצא דזוז' ופלנא ההיל גברארווא
 הכא ענא ד4כא ואיז עניי בי' זבו כבר יקף רב א"ל נפעאאי בי אבריאיזהל
 ש4טתן מעמך בלא לפ6ני תגרו דכעלמ' ואשיג וכו' אנן ענא ]יר[ אנן נץ'דמגו
 שלשתן מעמד בלא ותימא 4גן עגיי הי אגן הא דמי ש*טתן כמעמד הכא נ4ילא
 שבירו בדבר רהיי% זצול שמואל בר' יצחק רבו' ופ" ברפרי' בי' הרר מצי לאנכר

 בייו אע שעתה אע'ש בבר ביהי הי' שנרר מה %ם נדרו בפי בירו רוהיטבשנדר
 לו עדזייב אצש בו זכה ולא מעולם לירו כא של4 מה אבל לאהרים שהלוהכגע
 אשר נדרו כפי 6 חיב אדם שום ארן אם וכעו'כ עליו חל צדקה של הגרראין
 יצחק רבי' פמק וכן עליו חל צרקה של הגדד עהוין לו אין נמי ובידו לצדקהנדר
 כ%4מר רנעשה חל אינו גונא האי בכי רקדש אצ נרר רד' אמ השפ" זללאלפם

 : קתץט יהי' ליריכעויבוא
 41 4ומא לי' אמר לק-ט בן שמעון רר' ל*נוקא אשכחי' יחחגן ר', ש" ו'ט י שרצזעוטר בשביל עשר תעשר עשר %'ר י%ען סא"ר התענוז בנפ"ף?ליג(
 בשביל עושי אמר.לו תג""ר עשר מ"ד )ר'( א"ל תעשר עשר לי' אמרפמוקך

 הכ* איל אלקיבם ה' את תנסו לא ורגתי' קוב"ה לנכרץ שרי ומי א'לשחתעשר
 ובחצנ' כו' ה4צצר בית אל דגועשר בל את דג*4י עגא' מן חוץ אהיעיאא'ד
 לכם והיעךת4 השמים ארוטת לכם אפתח לא אם צכ%4ת ה' אמר בטשענא

 עדבלושפתטזיכ' עד רב אמר חמא בר דמי אמ' ר* ב* עד מאי רי ב* ערברכה
 ' מיבה רתע"ןהין שמרבה מה וכל מכטו את ,ןשד לאדם שמצו' למדצ רימלומר

 ?תר עטבז עהא ובלבך םטןבח רי? הגחףטדחע מן יותר בצדכף חיג2-בהבעהטר
 ג 91 אל המבזב? וןחונו באהצ' אלא סראיד עגתפתתה נשיה רפ' כחזאמחומש
 יווצ" יבזכז אל דוטבובן תנ'?ק י טוצכה% יחר*בזבז

 יש שבקט באהר ומעיטה מוצכהי
לבעם



שאוע צרקההךכות9ר16
 עשד לי תתן אשר וכל רךא מאי יצחק בר נחמן רב אמר עקיבא ר' ומנוחבירו רגיוי ולא "1בב ר' לה ואמרי ישבב ר' ומ% חבירו הניוצ ולא מחומש יותרלכזכז
 אעשרנו אשי רב אמר קמא לעשורא בתרא עישורא דמי לא והא ' לךאעשר%
 כל יבזכי מיתה בשעת אכל מחומש יותר יכזבז אל מחיים ורוקא קמא כילבתרא

 ואמר,' עוקבא דמר סבעובדא האשה מציאות בפ' כדאמר בה לן וית דבעי מה עצוט
 דתמר הרא המדים וגמילות שיעור להם שאין דברים אלו סגבי דפאה פ"ק בירוש' 6סג:

 ר' בשם לקיש בן שמעון ר' דמר כיי ואתיא שיעור. לה יש בממונו אבלבנופו
 גר הצ למצוה מנכמיו דצמש מפריש אדם שיהא נמנו באושא חנינא בר'יומי

 כולף מפמיד רצא שנים להמש ושנה שנה בכל חומש מה מנא ר' קומי בעיאי%נא
 : לשבר ואילך מכאן לקיין ירנחלהא"ל

 שכתה לקם יט% % זוז מאתים לו שיש מי סתנן דפאה בתרא בפ' )יך( 5תסת
 נותנים )דינרים( אלף אפי' דינר חמר ר' לו היו עני ומלירפאה

 בב%1ת *טנה הוצאה שיעור שייו חכמים שיערו זה מאתים פי' יטול תץ כאתתלו
 הטין קבין שני לה שנותן אש'פ פ' של"ט ע"י אשתו במיטרה וכןובמלבושים

 וזג צז נ' של וכלים לשנה דינרים לי"ז שעולה הרינר שליש והוא שבועבכל
 דהיינו דהכא זוז מאתים ורגי לשנה עז לק' לויות יכול פירות ועמאו-מנעלים
 ר' פירש בך בהדי' אשהו כייל לא ותמחוי קופה דגבי יתכן לא ומיהו 61לאשתו

 : זיע אברהם בר'שמשון

 אפרים ר' את ייותי הן המתחלת בשאלה זי'ל משה כר' קיני%ם י'שאי
 יש אם צדקה לקבל ימל אם זוז מאתים לו שיש מי זשף'ל יצחקבר'

 את נוזל בהני כי רומה אינו שמא או עני ומעשר ופאה שכחה ללר14לדטחע
 אינו צדקה אבל רצא ג%ל שנטילתן ונמצא עוד להם יתן לא דבעת'ב רצאוץעניים
 מתנתם את ממעט ואם ל4חר גם ליתן הייב בעף'נ נתןלו ראם העמים את בזהגוזל
 עניים של ופאה שכחה לקט וגם גזל כוטום איןבזה אחר מתנדב ימעט מתנתםעהו"
 צריך ש4..ץי מי. דודאי לו ורה1יב ' עניים של אינם נוטל שהוא מעות אבלרוא
 כבר שאומר אחר לעני יתן לא לו שנתן בעה"ב אותו שהרי עמים נוזלו%טל
 אם צז מאתים לו עדש מי שאמר' ומה 6ה גזלו שלקח אותו נמצא לאחרטשתי

 טדוצו אשכחן דהא ביתו ופרנמת פרנכהו לפי הכל אני אומר צדקה ליטול יכךל סזנשם'
 : תשובתו באן עד ' יטול, לא מעודות שתי מזון לו עויש מי אפי'דהא ו1י לא יחיד רצא אם ומיהו שרגיל מה לפי זוז מאית ארכע כופלין הע יין מלפיןפ'ינ

4וי
 לשאר עני ומעשר פאה שכחה לקט בין. חילוק אין דוראי המחבר אני ו4פיכ1יט

 רבו ובעי רינר חמר מאתים לו שהי' בתלמיד סמעש' רהא צדיףסש'ו
 אמר שמע.רבי למאתים ואשלמי' מרבנן ההוא אטעא נרולה כעזנה בי'למזכי
 הרוא רבי *' והב וחמרי'. חמרי' זיל מרבנן לחר אמר בו צעה פרושיםמכת
 פרמטעו לפ? והכל צרקה של מכים יטול לא עז מאתים לו שהט מי למדת האמתנה
 רבותי דפרכי הא מפיש אני וכך וצ"ל אפרים רבי' כדפי' ביזו פרנסתוכפי

 אומר רג%עוב עליו ררחכן בשעת לעמ %ע רמלוה סדת"ר יבמתו על ההבא אההש סנדף

 רטחבר אני בעיר ונראה ף רוחקו בשעת לעני מעוו: הממציא זה 'שקואל ואמר פ'"יףס וצרות רבות רשת אוהו תמצאינה אז סאמרי' רדגיגה וב%ק יענה וה' תקרא אזפ'"
 רינרים אלף לו *תן ורצו רינר חסר זוז מאתים לו שהי' כגון דחגינהדההיא
 לו ליתן שרצו אלף לו לרפסיר כדי מאתים לו והש*ם רינר לו ורמציאיטמע
 רינרים אלף יק לעני שרפסיד וצרות רבות רעות אותו תמצאינה ודאירוזם
 נתכו?ן לטובתו כי יענהו וה' יע4א ההחא ודאי רוחכך בשעת לעני רמ6האבל
 זה עם למאעזים לו והעולים דינר לו הלוה וזה דינר חסר מאתים לו הי'ואפי'
 לית אכתי לפורעו וחייב שלו דינר יק ואין הואיל יענה וה' יקרא אכתיהדינר
 רממציא נרה דחניגה רבפ"ק ותדע צדקה של מכים לימול ושרי דידי' מאתיםלי'

 מאתים לו ויריה של" שטהיו סעות אתעם לו שהמציא רוחסך בשעת לענימעות
 בריו1ק ירג9תו שנתכוין לעני מלע רמלוה והכא צרקה של מכים לקבל ואטורזוז

 : יענוצ וה' וינךאחוכה
 ומעשר ופא' שכח' לקט יט% 4א דז ר' לו עהש מי סתנן רפאה בתרא בפ' 6תסגת

 יטול ה"ז כאחד לו %תני' אלף אפי' רינר חסר מאתים לו היועמ
 למבור אותו מחייבין אין יטול ה"ז רצבו לבעל או אשתו בכתובת מ1שכניםהיו
 4מטתו לכדיב' ממושבנים הי זצ"ל שמשון רבינו פי' תשמישו כלי חשע ביתו4צז

 אפי' דוחק עיצ' חוב בעל כדון ער סראמר בירח1ל' כהמוכח נשואה השפי' :סלכ5
 לבעל % אשתו בכתוב' ממושכמן היו הרא מן נשמעינה רחקק שאינובבע"ח

 רגל כלי חנינא %0'ר ירושלמי ' היא רוחק שאי% דיב כבעל לאו אשה ודא יצבוסס
 מהא אמתמתא טפריך האשה מציאות ובפ' למכור אותו מקייבין אין שבןן וכלי סתלף

 בב4 "1תכה% כסף[ כקש]בכלי בכלי ישתמש זהב בכ4 מע1תמש הי' דחגיאפ"
 סרב כדאשכוקבמוףחביז בו להתגרר שעשוי רכספ'כ4 במחר"1א ומעעי נדצשת קתןדף

 לידי שבא לאחר משני פפא מגררת'דכמפ'ורב אמיה 4' עבד' ירצדה בר שמואלמ"ג
 ליטול כדי אפי' אותו.למבור מחייבין או צףקה של מקופה שמתפרנםגבאי
 לקט %טל נב4ל מיד ולא בצנעה אותו שמפרנמין נבאי לידי שבא נךדם אבללר14
 לשונות ויש תשמישו כלי שכר רו' אם יז מאחים לו שהי' אע'ש ופאהשכחה

 כלי לו נותנים זהב בכ4 משתטש סהי' עינך'ירו,טלמי שפירשתי ובמה אחריםסס
 מבא %'ר זכוכית כ4 לו נותני' נחח1ת כלי נחועות כ4 לו נותני' כסף כליכמף
 כלי לו נותנין מילת בכלי משתמש רי' תני הקא בנופיוצן זבוכית וכלי כקשכלי
 נכסוי מן איתנחת דנעדותא אילן מן חד בנופו בשאין כאן בנופו כאןמילת
 מן לא תבעדלא עיקר אסיא א'ל ומותיב אכיל חקוא דהקע בם4גי ליה זכייןווצון

 : לפצא מן אגול דצא לפמאנו
 ירוש' יטול לא %ץ בךם ו%הן נושא ,ווזא זוז , חמשים לי שיש מי נמתני'נ.
 ממאתים כלו' עבדין דלא מטיזים טבין דעכרין חמשין אמרה הדא 6נת

 עדכול כרי בידו עויש אדם כל דהיינו יטול לא והכא ינול רהתם דינרחמר
 : צדקה ש4 מכים יטול לא ולרוגפרנםלהרויח

 אדם על .ז%ל משה בר' ייונימום בר' יהורה רבי% שנמתפק רי4ייך2י)נצ(
 מאתים לו ונת% לביתו טרף להביא ארץ למרחקי נודרשהוא

 ושוב מאתים כבר לו ויש רצאיל ולהוציאם לביתו לחזור צריך .אם אחת בעירזוז
 רגרמן רגהן שלמה ר' וריב שעה כל וכן מאתי6 לו שיהי' ער נרוריוירחיק
 שלא זמן כל לביתו טרף להביא ארץ למרחקי נורד שכשאדם אומר דו'זצ"ל
 וליןזררק- להת%רר שהישב מנץם עד נראה ובעיני אתת כפעם רצי לביתוישוב

 : חהוז כפעםדצי
 אי% תוטל לימול ציו שאיצ סי 0גל מתני' )טז( פ"ח5"ה

 מת'
 שיצטרך עד דטכ4ה מן

 ער ושיה. פן מת אהן משל השעו ל"1י צריך עויא % וכל6חטז
 בירשף בה' יבטאה אהטט רגבר ברוך נאמר וש'ז משלו אהדיםששרנם
 45א'5 ה'" נוטל האי% לט1ל מי.שצריך כל מתני' כיני חנינא ר' בשם חמא ר,סאמר
 כה1מע וצרנע ע* כורכ חם לא נפעדה על עלי להמרחם 6פ%ר דמיםשופך
 ומכקש יריי במעעא להםפיק ,םל בשאש דההש 6יש וש אמתמתיןרפליג
 שיהפרט נךדם ב6לאכה, עצ% עאיוחק ע"י במםפיק ונעעניתין. רעים ב"שםעצמו

 : 6כטחו ה' וה4 נאמר שק 4עלמאהר'ים
 5אב קיע עולשש 0ד(1רן2ק דגיטין סובפ"ק דב"מ ב6'ק לה ומייתי ראשון רגמצא לעני'ירצוק וחכ'א לו זכה אומר ר'אליעזר %לו'עני ל4יש ה"ז חאמר הפאהי ימש יי את ש4נף מי טהנן במםל.פ%ה %ךקע כמרצבר ניתנה הפאה ריפק)י0

 6ט, מפקיר בעי דאי מ'%%לו .תרי אכיי' מבר דר'ש פליגי לק~יסדמעעןיר
 יב די"

 יקעק3 אמרי' מינו הף 6ברי ירבנן להבר" נמי זכ' לנפשי' ד1כי ומינו 4' וה" עניוהה
 דששפי' אוי24ה נחמן ורב לו יכה הכל דברי לעני מעני אבל אמרי' .לא מעותרי
 דמי.שלינהואט-צהפאה התם זצ"ל וטלמה רני' ופ4' רננן זכו4' לא לענימעני
 יכה אלישי 9'ר לא השדה בעל ואי העודה כעל עאאינו איירי בעלמאבאדם
 פ4טה ללקם שלא רצא טייי עני הוא ראפי' לנפש" דזכי מ% למימר רליכאלו

 קלן קי ע1משין שלו. על עני לרההיר לעני תיט סלא חו*ן כעוודט' כדאמ'6שירי
 5שנ לאחרי' 6כות..בו יכ% אעו לעצמו בו לזכות שלא טזהר עוז' היכא רכלמדבריו

 ללמווי המחבר נכ"ה משה כר יצחק אני בלני נראההלבך
 מפירושי

 ארם שבל
 עמאעו לעני. במקצתה 4י בה 6כות רוצה שאם לצדקה מעותיו שהפר(שעעדר
 לא לנפעף, בה למזכי מצי ולא צדקה קבל ש" ושזי רוא ועעויר ההויליכול

 יכול איגו צרקה קבו* בר שאינו ארמ כל וכן בעלמא לעני למזכי נמימצ'.
 בפירו' הקע1ה זצול אברהם בר' שמשין רביי מירצ ' לעמ צדקה בשוםלז%ת

 5"3 ס 9 46 של סשבולת גד"1 בפרק לרףן דתנן זצ'ל שלמה רבי' פי' עלרמשניות
 %ע יס ר' משם אבוה סר' בירוי1' עלה ואמר ברשיתו לעילם בא שלא דבר מחליףהיק מעני האיך- וכי אליעזר א'ו- לו ונהען אחת שבולת מעשד בנד"1שנתערבה

 כן .4צפה וצא וכה לו זכה אומר החש תמן אליעזר דר' שטתי' מהיפתיוחנן
 כשביל יבול.6מת נופי' רה1דוה רבעל להריא כהטמע ל4צ קאמר דלדברירםוממיק
 כקך ואה רצאל אעפ"כ לעצמו ללקט 6לא שףיו 4 על מוזדי שהוא אש'פעני

 השבייש מ"מ לע4 הלקט בזה אפ" ץסק דזימא ללר14 ראוי והי' לנכמי'ומפקיר
 *א מ% רתר* לרבנן בצרקה 6כות ע%ל שאינו עשיר עלארם משמעתי'ללמוד
 לא מציא'להבירו הגגבקה נהמןדאמר .כרב ק"ל חאי זכה לא לעני אשי'מעניולר'צ
 מ6צשה רמען דהא בצדקה אחר לעני יכה אינו אחד עני אפי' אז חבירוג4ה
 ורב.חטהא לא אן נחמן כרב ק4'ל אי פירעאזי רב"ב ובפ"ק צדיק דהיי%אפאה
 חאמימר לענ( מעני ואפ" לבעיעז בתיפם דניטין בפ'ק לפלונתירו אוקמאנמי
 : הוא ודיחוטו שלו על עני.ליחהיר 4יעזר ולר' לעףי תלקם לא דבהי' דרבנן טעמא וארקי דדו י'פ תימאואי
 תשהד%עונש לענ"ם העלעני' הגךצרים שלאהר בקךל'ב שלי 5ה5 5"ד רו דדי הר24ק שבתוך רגמ*ם דצרי סתנן פאה במם) רפאה ג2פןטק)יח(

 זצל שמעין רבי' פי' ' לסם לקט שמפק לעניים רגל אומר מאיר ר'לבעה"כ
 בדצרטהם תבואה להכנים דגמלים ררך לה מייתי דירוע בטף נמ*םוצרי

 ' ,צור דוזהילו שלא ער חורים הקמה שבתוך ' מאכלה בקציר אגיהכרכתי'
 מן יגמלים שם . הביאו שמא לקצור שהתחילו אחר כלו' הקה%ריםשלאחר
 העליוני' שבלים 4ו שבחורע1 הע4טהם דג~ים כלו' הע4ומם הילכךהלקם
 יש היו דקמה רמן לבש["ב התחהונים חטים אבל הלרה מן עים דישלעניים
 שאי בלבני' לעניים הוף4ינים שמהחל בשם יהורה סרב בירה1למי כרמפ' הדברלברר

 סיע.
 ' אותה נךצרים ומתלבסע יב"1ה שכשהתבהשה בירוקים לבערו'כורחחוזונים

 בל% לנירן דא'ש משום דר"מ טעמא בירוש' מפרש לקם לקטשספק
 גס מפק הוי אי אבל ספק הוה %א לברר "1 ולרבנן ספק ווצי הרבר לברדואין ית"

 בפ'."דח1ים טת"כ כרתגיא לקט לקם שספק לענ%ם רג4 ערנתן מורים הלרבנן
 תשיב ולנר לעני ת'ע פאה פאה ספק שכחה שכחה ספק לקם לקם עספקמנץ
 שגחה ונבי כתי' ופאה לקט נבי רךא דהאי גולרי נפקא לא ררא ומהאי9תם
 וטפק לקם לקם שספק וכגין בסטיי ותניא תוצא כי בפ' אדדינא סךאבתי'
 הקר ובמללהד ייה ולאלמבה *תום 6ר ת'ל פאה פאה ופפק שכחהשכחה
 יהחולם* י תנא של דרכו שכן רךא. מחד נפקי דלא אשצ שלשתן ההנאמזביר
 5ט. הצדיקו והש עני יונתן ד' מאים נחסגי בר שמחאל ר' לקט לקם שספק%0נע

 תנצק לא ר4רא בר בשס אמר ]לקיעה כן)לוי( שמעון ד' במתנותיוהצףייהו
 א"ר במחגותי מטרי אתה אבל מטרן אתה אי בריבו בריבו אביונךמשפט
 כתיב לא א"ר משלך לפנירם וצח תעיב רשב'ל לנו ששנה היא מהיוחנן
 רת'ע רךא מ%תי יווען פי'ד' 4' הב דעיה בין ביןדידך יהיו ולאלמבה ליתוםלגר
 שכחה שכח' ספק לקם לקם ספק רק""ל הואל הילנך רספרי רךא מייתי לא[ףר'
 מתנות רטלהו צדקה צהקה ספק נמי דהכי מיכן ללמוד לי "1 פאה פאהספק
 ר%דירודו ינתן ר' מעים נהכגי בר ר"1 דדר"1 היכי כי ותו נינהועניים

 דדר"1 היכי וכי הטש מתנה נמי רצדקה בצדרותיו הצדיירצ ה"נבמתנותיו
 אתה אבל למרדש 4וכא ה"נ במתנותיו מטדו אתה אבל נףרא בר בשםרשב"ל
 כש בידו ש"ם מי המחב' אני אומר הילכך כמהעה היי% רצדקה בצףסךתיומטהו
 : לצדקף 4צתו 4תן ח%ב לאצ אם צדקה של רצא אם לי' ונמתפק מעותשל

 עאט וף 4צם' עזדה בר' יומי ר' והתניא רובא בתר א%ינן *ימי ט"ים ב%,ק)"
 רוב אם עגי מעשד ומעות חו4ן של מעות בה שנשתמשו תיבהין
 יצוק ב"ר נחמן א"ר בתרא בתר נידל חשמאי מעשר מעשר רוב חולין'אםחולין
 וטעות רצלין מעות בה שנענתמשו כנן והב"ע כו' בתרא בתר א%עןלעולם
 לעולם אמר זביד רב ' רובא בתר א%ינן בסוף מהן אישה יורע ואינןמעשר
 שנעותמעי כנון והב'1 ,בתרא בתראזלינן

 בווית מעשר של צבורין צבורין בה
 רובא בתר תטלינן כתרא בתר ל6תל דליכא אחד וביום זו בץית דולין ושלזו
 ר24שי. התם רוה ראי בתרא בחר למיזל רליכא בגומא דאשתכח כגון אמרר"מ
 פא ושדקה מעית לענין %ץק אני אומר הילכך בחדא בתר ראז*' הממקנאדגי ט דף סנמי מצי1ית אלו וכפ' ראצהו ולא נטמן בנומא דה1מא משום לין שקלהוו

 מני,ץו בהי *דע אי זה אהר בץה היריק ומקךת הולין מעות בה שנשתמשתיבה
 נשתמש אם וכן רובא בתר זיל ידע לא ואי בתרא בתר זל באחדונהאשתמש

 נכו אחר בטם צ ביץז דולין ושל % בצית הצדקק מעות ש/ צבורין צכוריןבה
 - 4הלען ' אה א%שר ב1ה נשתנאט אפי' בגומא דאשתכח והיכי רובא בתראזלינן

. י;;



ר- "מזרוע צדרר1רומת4ור
 וול*ן בה כשמשוטשין %מא בשהה לנויק דרך ח1ן טק חשטתר
 ומוףת חולין בה רבשמשתמשין עמגד:ן נ%ט האי ד4* 4ק אחך כאהניקה
 ה1וקי דומי' ולורוק לכבר חא ררך שתה ומטדץ 4ק אחי בזההצדקה
 היכי בי לברוק ררןי אין כה דאשתכה נתשא ובהאי לכד1ק שררכןעישלים

 מאן גיוק דהקתו אסר' דאי התס סיאמר וגרה דם דשרק ההיא תיקשי דלא עש6 פ1'
 נמי בה לבדוק שדרך טמא היתה אם אסל ומשכה בדק נ% בגומאדברק

 א4יף4 שףא הרי סאמר אהד לו בורר זה כפ' בתרא: בתר בה א1,נן שש 5ו
 אס הן שני מעשר של דע פלו' של חשמר ' ומנרל תינה בשיה מעותשהטמין
 בלשון באמת לבניו רבריו בסופר להם נראה אם פי' ק%מין רבריו.כב1סר
 שלא או בחייו יטלום שלא כעזיירעו שההא כמערים אם קיימע רבריוצ1אה

 על מצטער שהי' ריי ג*ם אמר לא יצי14תיו על ל4צסיף בעעוירקייגץדי
 גך ואסר תלוט כש בא רם' היכן * אמר ולא פי' אכיו' לו שרגקההמעות
 חלומות דברי האמרו מעשה הי' %ק רם שני מעטר של הפ פ*' כמנץם הםוכך
 ואם צדויי של נמעות הרין א רכל בקךני ונראה מגיידין "6א מעלע לא)הן(
 אנתיגה סמכינן צדגך של ש1יא ע*ו וכדיכ בתיבתו רג4עות עם הכשםצא
 בשם המפקיר פ' כרפי' נקי יין לעניין 4יךין ל4ין אכתיבה[ ךממנינן היכי1

 4 זצ'ע 'הע4יי אבי רכינו טרי ובשם זזוע ט-י1ן כר משה רביהרב
 זזר'ל מכוץ אלישד ר' הרב ואגו עצטוה 914ז ביייין אשהמ(

 מסוגה נ4ת בייו והיה לץיקה דינר ס' שנררה*ורעו*'
 לורקה *הע אלא *ורשש להחזיד רצה לא עגפטרה לאחר בשלהעישקק
 ב.'ר קצחק לרכי' ושאלו כ*ם הצרנף נטו יודעים שאינם אוכ41יםורוורעדם
 על היורשים במקון להןחיק ארי אליעזר ר' להרכ ש14ן "השרב זצ"לעחיאל
 המט*"טתן שלא כען ע*ו מוטל 14ן רג1ז רברי ל1ים מצוה הין שגררהטה
 נראה אין עפ"כ אף כעירו שנוהנין הצדקווע שק"לק למי ויהגנה כיץהציקה לעסי ורו1ה ר1א ע4ייס ייר גכאי עייא ארל אישר רכי הר' עפקךןחאפי'

 ]יאר[ )אחר( לרעתו הצךקה 14תה לחלק כך על גסג1ן להחזיק גח * קההא*
 וא1'נ זו ערנף עגררה ע'" נאמן להיות מי% לו יש אם אפי' יורעד'טלדעת
 14תה לעלי יהנו לשיים דינוש מאתים ת% האומר יב'ק בתוספתאדתניא
 אותה לעני ליתן רוורשים את לכוף אין "%ראל כל לעניי אמר אהא ר'1ר
 שדרכה מנהג כך מ אחא כר' ה6א כת'ק והלכה *מר תמצא אם אפי'ה1ד
 ודו ולא גרול דבר לצרקה 1דרים וריו מוומות ובש4י בצרפת נפטרועשירים
 ניאה יטהי' כמה ולנאן לכאן מהלקע היו אלא ושעיר לעמי 14תה%תנין

 מתטומן אין העיר שבאותה מועטש שלעניים עבעיו ירוע שהרבר לפיב1נקשם
 והיו אחת כעיר מרובים "יראל הי האז לעיר הב4ו' לא1רחין ולא הבל*וק

"
 אט יורע מי סועור מעכשיי יחץר הצרקה להם שמהלקיס בעיר הרבהעניים שק

 לה1ן אחדים שעשו ראעו שכך ליחגה שוכ כירו ר5קידתם או כיזיים ניזנתם דנ4נס4ק
 צוה יעשו ואם הממק מנד1ז למי יוךעת הירטה ישלא ז14ז וכעד'כ סצטירוזם %4שך 'ר18דנ
 לא היא כי נרר נררה עידא נראה אע ועוד כירם רגג1ן עףבוא %4תם ,3,4רגסע

 ררב על אין ולכך בעלה יטף ר' של רגנמון כל הטמא כהובתה ל נשכעה ססות"ת
 וכך שכך להם לר1דיע לו שיש אלא רג4מון להם לההזיר אלא זי'ל אליעזרר'

 ו1א ממתמא כי מאחדים לחנךר עדיין גם כך על בעעי ר1א נאמן בישנרדה י(מיי ר'אלישר רי' שאגור אלו מ'רינר )ליורשי'(]יורשי[רהל יהנו וכעצתונדרה
 אינם כי לצדיק נ*ם ליתן להם אין בעלה יתש8 ר' יורשי אבל שמע לאלכרו
 קייכ1ז דצתה אפ הכל לשלם חייבה היתה היא ואררבה מבחה לממוןעדדים
 י1חק נדרה לשלם להם ור14י יהי'.-וגון ואיך וכמה כמה ה8סירתםכי

 : זלרו'ה שמואלט'ר
 מע"ש של הם פלוני של ואמר ומגדל היבה נשירה מעותי וטהטמין אביכן 4טע רא"עי אני אחר להם אמר סת"ר בורר זה בנפרשק )כא( סף6 5'

 ליטלן שביךו כל רבר של כללו קיימים דכריו כשרה כלום אמר לא ככיתרם
 ק"מין רכריו בשדה הלכך כלום אמר לא *טלן כירו שאין כל קיימיןדבדיו
 כאה ורוזם עליו מעיר קיהחש ל14רי וסץזנן נתטלן הי' רצה אם לשכך לודמה
 מע'ש מעות כט צרר1ק של במעות דה"ה כעיני ונראה לפרש הארכתיכורר
 על נאמן לריהע מי% לו יש אפי' שבכג1ך כתשוכה זצ"ל יצחק ר' שכת'%?י%

 : ויטמועה בררתי בורר וכזה זו צרקה שנררהירו
 ו"טראלים ו6ים ככרגימ אמורה זו מרה סתנן מאימתי פי פאה בנכ4כמן )ככ(שש

 נותן מועם רבר * הי' מהצה ו1טל מחצה %תן מצילהי'
 בטרן לעניים פוחתין יאין לעל שאמרנו זו מרה פי' כינ"הם כש,לקים ח=5לפנטשם
 עניים כישראל כין ב*ים כין ענייט בכרגים בין אמורה וכו' חטים קכמוסמ
 ורוצה שבייו עני מעשר כל להם לחלק רוצה ואין - עניים שכאו בנון בא1ילדף'

 כירושל' ואמרען מהצה ונוטל לעניש מחצה נ1ע ענ*ם לנךוכיו ממנילהצע
 אבל מחצה וטתן מחצה נוטל מציל הי' מבשיעור בעתר טדגי' פתר ענה 0ר" ס-8ש6ס

 להצל בקש מתני'בנשיעור פתר דעקיה ר' ביניהם ומחלק" לפניהם %תן בכשעורס4ש
 רבר נעשה מחצה ונותן מחצה %טל שוצא שמו1ך מחצה ו%תן מחצהטטל
 זצ"ל אברהם כ"ר עסמשון ר' פי' ' כיניהם מחלקין והן לפניהם נאן והואמועט
 להם הקשןב עדעור שב14 העניים שקכלו דלאחר מכעדק1ר כיותרסתנ"
 אי רוקא לאו מחצה יונה ר' רנקט העא להציל יכול טתר איכא איכמתני'
 ליעגא דדייק בינידע מחלין ומחצה מרזצה להציל יכול נמי דמכעדעורבבשיעור דב1זנ" מבר חזקי' חי' חלקים שני להציל דשרי בד1ספתא תנא דאיכאט1

 מחלק הנורן שבעל כשיעור על זה לשון עדיך ראין ומדלרון רסךעידמחגי'
 אם אליעזר ר' מעים אומר רומאי בן יומי אבא בחחמפתא רתניא והאלהם
 לחצן' בין *שבו עויש נראה לקרוביו ירות חטתי של"% לפנירם נותןרצה
 דברים ר' מפני שמעון א'ד דתניא רפאה רפ'ק רתומפתא תי;יא יוגה לר'בין

 יראה שלא כיצר עניים גזל מ8ני לכמוף אלא פאה ארם טזן לא תורהאמרה
 לך( )אמר שלא היינו לךנרא'בעיני זו פאה טל עני לסךובו ארמיאמר שאיןשעה

 נמי ירות שתי ער או מחצה עך אכל זו פאה כל לך טול]יאמר[
 פלינ ולא שרי'

 נתן ש מסו% את שע*שר ארם על למר רגמחבר אני ומכ4ן י רירושלמיאתנאי
 מחצה עד מעשר מ14תו 14 צרקה ס14ר%ץ לקרוכץ ליתן שיכול לצרקה ממה1ק4

 ולאכא מחצה עד מציל מכשיקךר אפי' ד%נן' רעד' עני מעשר גביכראשכחן

 %יאה ממעשד לןזנ*ו םצל הל1ם שני אפ" אליעזד ר' משום רומאי בן*הי
 9%יב לשג"ם עטשה שוצצרה עני מעשר ומה י1 שהרבהםאגי

 בקי
 השרה

 עדוע כע4'כ לא מרעתו %תן ש4ים הצדקה 4 14יבט %תן הב* אפ"*שי
 ענ% בין להלק כרי הצדין שד5ריש דוג1ש ב1ני ונראה י חצי ערלנךוביו
 מחצה למר אלא עץביו לעניי ליתן מצי לא אז דעלמא עניים בין אוהעיר
 כשעת כדעתו גילה ולא כסחם הצדקה הפריש אם אבל חלקים שניולמר

 גךוביו בה זכו דעלמא עמים וכין העיר עני' בין לחלקה רעתו עדשר5רשה
 ענייך אמרה ורהורה נותן ר"ורה רעת על צרקה רגותן כל ממתמא כיעניים
 על מוטלים אינם הענייט קרובים עשיר ורוא רואיל ועור אהייפ לענייטגץומין
 שלהם רצרקה שץ נמצא לעיל כדפריש' עליו אם כ9 לפרנסם שב1ייגכאי

 : רמחכר אגי בעיני נראה כך כה זכו רם ריכךדוא
 לארם יש שאפ בעיני נראה זצ'צ אבררם כ"ר יצחק רבי' ף4ט*בנ)כג(

 אלא לברו לירובו שלו ליחליצדרר, רשאי י א ר כע יבע1
 לעיר שהלמ העיר כני דאפי' לכאר'א כר14י יחלקוה והם יתננה העירלגבאי
 אלא עיר חבר שם יש אם עמרם אותה מביאין אין צרקה עליהם ופסכואחרת
 פ"6 י,נו מעינך ליפרד רשאי שאינו זה סוכש"כ וקעיר בני בפ' כראי' עיר לחברתנתן
 כה זכו שלא ער צרקה ר5וסק דמנילה כתומפת' נמי ואמר ופרנ8ה_העיר

 לד'א לשנותה רשאי אינו פרנסים[ בה מע"מ לו"א לשנותה ]רשאי8רנפים
 חו"ן 'קרובו אם ובש"כ לר1;חלק צריכה פרנםים רלרעת משמע מרעתםאלא
 ]בעירו[ אחרת( )לעיר צרקה שפםק ההיר התם כראי' לו ליחגה רשאי שאינולעיר
 לשגות יכול שאינו העיר בני עם צדקה שפסק ההיי% ע"כ עירו לעניינוחגה
 ]לכל ליתנה בידו יש מעצש צרסץק שרוזנרכ יחיד אבל כרפרי' העיר כנ4מרעת

 : כרפרי' ן עויח%ץמי
 רה' היאירי עירא שנא' לעולם רעכ מב,ו אחד לכרע מתנותיוי ע"6 יסנ רטתן כל ]זכרא[ )כרגא( כר אבא ר' טאפי רגכרי עם הרר בנפך8ק)כר(
 רהוה הוא לרור לרורנהן

 כרי
 מהגותיו לו משגר ו1הי' אלא לא עלמא לכו6

 מיכן מנרולתו אותו טריוין אומר אלע"- ר' רוד כימי רעכ ויהי בתרי'וכתיב
 נךוביו שאר ולהביח 4יץד לק-ובו צררותיו כל ליתן לארם שאין רכותיילמרו
 ירבה שלא *זרר צריך צדקה ור5חלק ארם כני שאר ולהניח לארפאחד לאוגם

 רגץדןי בץזבי כל רפרק כההיא ארם בני כה%ארלסךובו
 עח ד* חלקי ירא יוסי ר' סראטר

 כ"נ לע-ובו מרבה דד5חלק הר'ל ו%למה רכי' ופ4' צרקה ממחלין ולא צדקהטגכאי
 : עניים עאשיו%זל

 וכעדח~ור יטול רו'ז עני ומעשר ופאה שכהה לקט 6טולי 8"ד וצריך למקום ממנום עובר שהי' כשי'ב 0תנן פאה כמם' גריש בנפן%ק)נה(
 ופטור פי' ששק כאותה וו' עני אומרים והכמים אליעזר ר' דברי ישלםלביהו
 או שיהי' ענין כאיזה מננסיו ליקח יטל שאינו רעעויר למר אני מיכן 'מלשלם
 ופט%י הכים מן לוקה שו הרי אחר אונם לו ע1הי' או למקום ממלים עוברשהי'

 : כחכמים רהלכהמלשלם
 פי' עני מעשי חלקו 6ה %תן וזה עני מעשר חלנץ לזה %תןו ~הס %ק באריסות הק%דה את שכ-לו שנים סתנן פאה כמם' גריש בנפר8ק)כו(
 בראמ' כבעה;'ב ונעשים עניים והם שקבלו שנימ ז:מ'ל אברהם בר' שמשוןרבינו
 ע ו' חלק על ולא כבעה'ב נעשה חלקו על ודוקא שלו על עני סלועהיר רניטיןפ"ק
 פא שני וקרובו איש ובנו אב סתני ,ירהטלמי ' לזה זה ליתן כותרין לפיכךחבירו
 ה5"י ר' אמר עני מעשר 6ה זה ונותנין שני מעשר 6ה זה פורין שותפין שניאחין
 שניהם היו אם ומנין אמרו עני מעשר לאביו שנותן למ4 מאירה תמא )תנא(יורה
 ממעשרו איש יגאל גאל שנא'אם משומ חומש בלא זל"ז מ1'ש פודין ]כו'[עגייפ
 רתבוא לך ומנין כלומ' ומנין לו אמרו חכה4ו של על ולא חומש מוםיף שלועל

 מעשר לאבע ליתן ]הבריית'מהיר עני( ממעשר אותו יפרס% ורלא)הם מאירה*
 עשיר הבן אם אבל עניים הי'תרואהו אם רל44מר וכנו אב השיב ויוא ]עני[)שני(
 שהפריש עשיר רארם למר המחבר אני מיכן , בכבוד מנבמיו אותו יפרנםאיא 37"נ( ס"ק נהגי'ר ס6 )נו עני[ מעשר לאביו מאכיל אם לו מאהיהתכח"
 יפרנסהו שלא כשם שר5ריש מצרקה יפרנמד1 אל עני אכ לו ויש לצהקהמנכטיו
 ימיכן בכבור מנכמיו יפרנסהו אלא מאירה לו תבוא רלא היכי כי עניממעשר
 או ההולים בעבור כגון צדקה ליתן שחייבים עניים ארם בני שני על למדאני

 ולא לחבירו שלו צרקה ליתן מ'א שיכולין נוהגים שאנו כמו רגשמותעוהזכירו
 רוקא ולאו שנותניןזל"ז עגי אמעשר דהוה מירי 6ה זה ופורעץ כלוין ההויאמרי'
 צרקה ורוקא נקם רמילתא א1רחא אלא עני לכל הרין דהוא וקיובו אישנקם

 כך שיעשה מי ביניהם שתיקגו העיר בני כגון קנם מכח הבאה צררר, אבלגמורה
 קנכו התקנה ועבור וואיל לתבירו כאו"א ליתן מצי לא לצרקה וכך כך יתנוכך
 צרקה לומר שאני ועל ' שוב מלעשות ימנעו לא לחבירו כ'ש יתנו אםאותם
 . הנוכל כל רתניא תשע כן בפ' רנרה כתוכפתא ראשנחית לי קשיא עניממעשר

 שנוט" ויש ווזאיל צרנך 1טל ואי1 עני מעשר שנוטל ויש עני מעשר נוטלצדקה
 רההיא בעיני טראה ' לצרקה עני ממעשר ר44יה מה מעתה צדקה טטל הינומ"ע
 אוהו נותנים עני מעשר בתרא בפ' רפאה בתומפתא כדתמא עיר בחברמיירי
 כרפירש"י צבור בצרכי רג%עעמק חכם ה"נו עיר חבר פ" ב%כה עירלחכר
 כז י שעהטה טובה מחמת 14תו מפרנם*ן העיר בני כן 0שמחמת העיר בני בפ'זצ'ע

 כ"נ דורון כחזירו לו שולחין בטוכה עני מעשר לו טתנין כצרכיהם שמתעמקלהם

 לפרנם העיר לבני ונם לו הוא גנאי כי רבים מן צרקה לו שולחין 4לן אבלככבור
 לא רגורן מן לו ששולח*ן עני מעשר אבל הצרקה מן כצרכירם הנ1זעמקחכם

 ווא עני רמעו%רכגכרא
 נראה כך ככור ררך ודורון כמנחה מחזי ]אלא[ )אלי( .

 : רג2קבר אגיבעיני
 אמר כב4דה לפי אוחה מפרנמין ככים "ט ואם זוז מחמשים להי ס, י יפחתו לא היועמה את רמשמאין סתנן בכתובות האשה מצטשז בנפך4ק)בז(

 כבורה לפי אוהה מפרנסין בכים "ם אפ מרי"ני ממאי פשימי זוזי המהדםאביי ע'"
 ) "ם אם ממש זוז חמשש ט'י וטי צרקה של איינקי רחבה אמר בכים מאיואמרי'
 תל,ת טכיני *רהטלמי : עד'מ פשיטי זוזי חמשים עף'מ לאו אלא לה יהכינן כמהבכים
 ס6ס'הי1 שאומר*' אוסר' את חנינא ר' אמר היתומה את ר5עהאע פרנסין וכןמתני'

 ככיס "% אם אכל חמעים עד ללחיע בכש כשאין לה פתר דו ללוחעלמרנמים
 עניים לצורך לל'%ת ]צריבים[ צרררי  שגבא* ממתני' ד"ק חמנא ר' פי'סומיף

 מסוצי' כך מראק דגינא ר' פ" כו' לה פחר רו צרקה של ביופה להםכשנהמר
 מטה המעדם לה נותגים אז כלום ככים כשאץ א'ירי דשזמ' טבר שה1אמפני

 אוכות זאת יסי %י ' נבודה לפי לה וע% כגים "ם אם אבל מעלטאע4ט4ים
4ין
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 מהףב צדיק גב1ו ט48ן ממתנ*' מ4קהק שמי י' פ" ללתע לפינמים %מרי'וחין

 אמלאין(בכים אבל בכש כשיש לה פתר דו ענחם לצוהך מיושקל6ת.כשנחסר
 לה יתנו בר עשרים או שלשרמ או ארבעים אלא המעהמ בנימ 4אן אמ פי'6רות
 בנףפה חטר והי' ש"ויאוה אמי דרבי י4ו' אתי' לרא בהרא בלום ילוו לא'אכל
 עתה אין אבל הצדנף גב"ת עת שיבוא ער רמתש י למועדא ."טתכקהואמר
 קיים רכצעדא דמרי' ית*ל אלא יפמיד ודטת ז1יא ר' א"ל ' ל*ותחייבים
 שלא רמצוה זו יפסיר הצרקה גביית זמן קורם רגבאי יטת אם לרירךנלומר
 רגזצוה וים'ש אצתה וישיא וילהה המצוה תכלה כ*' אלא'יתכול היתומה זורהטיא
 1 רמצוה חשז בזכות אותו יחי' הקב"ק קיים דטעד( רמרי' 1 עבודוז מזכלכמו

 דגבאי עידיב פבר אףרא שר' אמי כר' יומי ורר' זקץרא כר" דגינא דר'אתש
 עוכדא דעביר מהטמע אמי ר' ומרשתק %ות ודיב שאין םובר אמי ור'ללוהז
 עניים לצורך להלוות צרקה לגכאי עשצמרי' הילבתא דהבי וער'מ זעיראברי

 אלעזר רבימ טרי וכתב ' רנטעכר אני בעיני נראה בך צדקה של בכיםכעגהמר
 של מכט שנפרעין טוא הלוואה לי' דמדירי זשוע מכון הלוי יואל רביצבן

 גבאי ואיט *ףו כשיבוא ה4טול ליתן שרגל ומעשר הצריות על המלוה01ארם אבל בכים רגותנים מן רשות לימעל צריך ואין זמן לאהר בו בשימצאצריף
 העני ואת ה*י ואת הבהן את מעות סהמ6ה הנם כל פ' רתנן להא רמיצףקה
 הלוום ואם היהיעוים מן רשות ליטול צר*ך כצן עד ובו' על"הם מפרישלהיהז

 מתו אומר יעקב בן א4עזר ר' ותניא היורשים מן רעעת ליט% א"צ כ"ר לפניו%'6
 משמע ישראל עני בחזנך? מפר"ט העני כטע רהטבט אוהצ בדענן? עליהם מפר"ט ט'6 עו'

 שאינו צדקה של כים על רגולוה וכער'כ רמפר"ט 11 המלוה יפסיר דלאלכאורה
 בפ' כדאמהי' בדני להו ניחא טפ-ידי דלענ4ם עניים לכל אלא אחר לענימיוחר

 שהע טרבואא יש כי להאריך תיצרכתי אחריו במ ילקם סגבי אוחזין עצים ינ .ד'
 שנ%זנים הקהל כרעת לא אם הכים מן ויגבה קקור שלא הנם בל מפן מבץשיןטו6
 את מ1ת סרגש*ה בירוש' רוזם וגרסי' י נ"ל ואין לעניים להען )הלוה( בוס5"ו

 במה העני תכה האבור על מפר"וין שאין עליהן מפרישין אין והעעדרהעני
 4ת השמרין רבנן קמי עובדא 4צזא לצבהיא פרום"א אשאלון נחמי' ר'שבירו
 . שאין שברם עניים מקצת על סומך פי' מיענו כולא צבור לית עתיר בולאצבור

'לחהי
 אבל העשיר שמא חוששין אין תנן אהר 5עני ואפי' בולם רעשירו לומר

 : עמ'ל שבירו במה העני תכה ויתר י2העטיר ירע ושוב אחר לעני 1 ייחראם
 )בם( ק"ויע

 שלףיי
 ל1מברטזא דאתאי דצדסה ארנקי ההיא סאמר ההובל פ'

 גנבוה גנבי אתו כה פשע גברא הההש לנכי- יוסף רבאפקרה
 רפומכייתא עניי א"ל לענ*ם לחלק ולא לשמוך ורוזניא אכיי א"ל יוקש רבחחבי'
 וא' א' לבל לשבת וכך כך להו ק"ן ז(ר'ל פרער" ההא ולשמור לףו קיץמקץ
 מדגא שמעי' הלכך 1 לשמור ברי ויףינן עצמן עניים עודפקיףו כמו לי'ורוה

 וכך כך בעיר קצבה להם ףיתה ואם מלשלם פמץר ופנבו צדיק במעותדהפושע
 תשובתו והיז זצ"ל שמשת רבי' נעמאל ובבר 1 לשלם חייב ליוםלשבועואו
 השלטט בתפימת ונאנמו בפקרון ציקה של מעות לו שרי' "טראלוששאלתם

 לעניק%14ץיע לחלק ולא לשמהי החובל בפ' בהריא רוזנהא לא אם לשלם חייבאם

 דץ וקמעד; טרמ אלמא ניט,ט אעו שכר נףטא כשכע *וט וצם שחןיחש"ט
 ו4צנאה רבית ואין להריום ו11נשק רבית בגמ' רההב בפ' חשמר לה "טדויהט
 יצחק רמחבר ואגי ' ברכית לראיות צו-קה של מעות דאטר למרת האלדגךש
 ני ברכית צרקה של מעהז לרלוות התרתי זאת עידעת4 נךדם נכ"ה מ1טהבר'

 לחבורת ברביז 5דן יצחק ר' דאמר %ציה סורר בן דפ' כירהטלכרמצאתי
 דנקט אגכ אלא מצוה דבר לכל הדין ההא בעיני ונראה הווד-ט ו"ירוש.מצוה
 נעשה אעו רוציקט וקירוש מצוה כחבוית ואכל גנב עחים ומורה םורר בןלענין
 לאצוומי' לי נהירא %א ברבית לריוותם מוחר הילכך המצוה גי הםצריק של ומ1ת החודש וקידהט מצוה חבורת רכית 6נין נמי נקם ומורה טררבן

 לשכר בי.יב לו*ן רחודש ולעדחט מצוה לחבורת ה4ע דא"כ דרבנןברבית
 ו6 ט ו רב בר רבה סד4ימר נשך דאייצ כההיא דרבנן אחר צר דדיינו מוע%טרורהוק
 של מעות עהטת אמ'רב חמא בר יוסף רב אמר לה ואמרי חמדא רב אמרעילא
 ]רבית[ )רכותא( רבא אלא להפםד ורדצק לשכר בקהוב להלוותם מותריתומים
 אומר זצ"ל העזרי רבי'אב"י מורי של דאורייתאיהיא"תו קצוצה רבית תטעםנקט
 הדיום ממון אלא צדקה גךוי' אינה שוב לעני הצדיק דמשבאת ראי' אינהאני
 *' דהצה ז(מל ראר* בדפי' לידם באצז כאלו לי' ועי להו דקייץ והיכי יצחגטר
 ראסור נמי והכי עצמן עניימ עורמקירובמי

 להלוו"
 ב*צז דלא היכי אבל כרבטז

 הלכך בה פשע ואפי' ע4' שפמצר הקרש רין לה יש קי"ן ולא עניים לירהצרקה
 ףדין עני 4ד באצז ה,א להו קייץ דלא היבי רכל מדבא אדרבה ללמי לייש

 וצתנים בם8ם שנוררים אדם בני אותם הלכך רבית לה ואין לה ישהקרש
 יין הצהקה פךן אותו ודאי לעניים יהלנן ההריוח קיים יהי'שהגךן
 ומ*תי דהגך והא דאורייתא קצוצה ברבייז להלהת ומהזר לה ישיקדש
 נ פ 1' עקיבה ר' ישמעאל ר' רברי 4רש ורו2כר ביונך 4יתו ומוכרין כזול פירוהבה ו;שנ .ש *יין בה עושין היו מה לישכה[ ]עוירי סטתר גזירות רחני שני בפ'לה

 מהמטע ריינו 1 4' ולית זתא לי' מצטריך דלמא ננו עניים של עשירותבמים ענית דאין מ'ש רקדש עגיים-של בשל ולא' הקרש בשל מעמתנרין לאחומר
 בזול. לקצת ככו רבית בלא אפי' בה להע1זכר אין ליחלק רהףמדתרצדקה
 קאם ההי' עא4גךן שנתנה כנון לקץלק עומרת ע14ינה צרקה אבל ביוקרולמכור
 קצוצה בהכוז אוהו וכלו*ן בו משתכרין כךן ההא לצדקה יחלרווהייוח
 וכ1תיבנא 1 להקדש רביז ואין הקרקש דין לו "ט ליחלק עומד ואינודדיאיל
 אין אסי רב אמר יהידה רב סדאמר בערכין ההזומים שום מפ'אסברתי

 נזקקי
 ~ל.

 ככ.
 עי שלעהם היתומים שום דתק לי' ופרכ" בהם חוכלת רבית אא"כ יתומיםלנכםי
 בב1שץ אלימא עםקי' במאי ובערב בבונך ומכריזין יום עאטים רקרש ה2ליום

 מי רבית. אביל רקא ואי "2ראל בבע"ח פשיטא אלא ציית מי עכר'םעכר'ם
 ואוקימ' אמי לרב וקשט1 נזקקין וקתני רבמז קאכיל ףלא אלא ל"שבקינן
 4טיל לא נמי רבית א"ק "טראל ברעי ליון שיי שקהכל עכו"ם בכע"ולעולם
 דחיגץ בשעו4א טקמי אמאי והעמזא 6ה ו%יו קיבל וש לוה עליושקיכל

 וא"ת התם נרמובח בה פעוע אפי' פטור להו קייץ דלא היכא אבל הואהישטר
 מדגות גבי הזרוע בריש כרפרי' תובעין לו שאין ממת רהוי משום לי'ותיפוק
 מההוא הבע הוה גכאי יוסופ ררב חובעין לו עדש ממה ההתם וי'ל שאבלןכדונה
 רכתי' כהטום לא אי חייב הי' ליו קייץ דלא היבי הלבך אצלו שהפקיר מהגכ4א

 : זוול אברהם בר' שמשון ושים לעניים לחלק ולאלשמור
 צףקה אלמא לשלומי גברא להרי' יוקש רב מדחייב4 ברביתי להלוותם אטור צרנף של רמעות זשיל ה*י יואל רבי' מהיי רקרק דכ1יכגן)ל(

 0נבי הזהב בפ' תנן הא לשלומי חייבוק אמאי רקדש ד*ן דאי לה "ם הדיום רין גמ6 פו

 נעדאות העגיים עיני והי הצדקה לחלוק תענין בלילי ריו רנ-4ן זצ'לפרש"י
 שרגקיין במקום מילי ורגי כך על עגשעפ רעבים ענ*ם נמצא י*צ ואםלכך
 'נוטעע לא הטערי חימו או זוזי אבל לאכילה יגובן דבך ותמרי ריפתאלהלק

 : למהר ער בה לן ולית רל"5ה לאותו ע*רםהענ*ם
 צדכה הלכות להוסעיק

 ברטת מממכת מפתוות.
 : ספטס 50 % ניסכע 50 עייך ערנית 50 י'60"סו

 ק"6תכטע:עוה%ז%,
 מסט: 1"תתע5 5רו נטגחס נמסףנ6פקמזד6

 גגהמפ ר6לש " ,1תהחז5% 65טקס 5שש ל1 '%שו 5סזז5 לשס יט65ם
 סין "(6 5סיס 5ץ ;ףין סמ"פטטעד ימך מ(רס 5עמק יגרנסי"ו מ%יף: לאו 6ס ל1 6בדס לססאם מ%רף 6ס סטסס %ית מטןסשתד י נר0ומ%סהז

%6צימ6ח:
 מפ15%ג5כמ01ט1ביגי"ס : ג'" לזעית תשד חס5ע ממחבקלע(

 [לע: 3טף"
 : ס"ת 6 ןתם6 וטי ל0% יז6 עט61ס מספש, .כ"ז נבףס נמ6,14 מ%ס פט%6זו
 רנ6תר

 חסח"
 1ע4ז יפ3% 5פסלצוייכ סחפס סף ליס ענם 5ע%ק

 : נפיחטרנחט
 : יע5סש ב)זי5י וכ0ו'כ ס5כס בדכר 6פי' 5מסר 6סור ס"ח סנפתחכק
 : ו0כת 0כת בכ5 חרטס ו6חך )זקר6 פש %נור עס פר0יה(יו י50ט'6דם5ע1לס
 : סט-ת ס5 0נזפ נךויןנז6')זתי
 : 5תס5ס ג5צ5ס 5סנוך 5ה,ם6רן
 פיט ו)מ סהתוו כ0נע% יסנס 56 5ר1סלן רו5ס סיוט %וי כ046יע 'ר.נס 5רגוו(ר(-%ס
 650 5ר7 סנכנך סס  פוךע טט5.המ ו6עו .5עץו5 ס5ריך הצי וטס) 5ע651אך
 : 6ם-יס נז0נ"יגס
 65ה"' "הת 5פנ" 0סיס )זנרף 0שס ג' 65רו ק'"סנור6
 סיר6נח5

 ק'"
 : נוצרס סנץר6 נע יופי נעגסס

 : ננז%6ס עוסקס כין )זעץ בין וזרעכין נין ט)זךין ץ0נין.נין נין ר4ףזל"
 ו)זחפ55ץ רגרס י"ת 6רוכס 6סת 63הר" וסתט 5פני' סתיס מנרךנפזר
 : ר.נף יוס .6ור
 : יךונה נט תש53ין 5% 6תץטת כמ 6% התטטס נ%0 % 5וטו 6דם ק56%

 , : מ%ס 6ריכת ונערכ רנס יצסנןר

 2 55הץד 0נזסתי5 סעס ננ5 רע(ורס נרכות 6יך %ס 6שךכב
 %ש4 3ז5ת6זוד 16צם מן 5תרף6 5תעינין ךנעי ממז פר',ץס6ד%ררנכב

 .: כהסי' יךי)זי' כרי60 5כרוכי ו5ריך6הדר0
 : רעץ-ס כרכ%( יאוסונר
 סברכ%ז ג5 קים 65מר 5יחס ינוך קש0 נךדט '5צחם נרך 65 6ם י" 30 בחטתכה

 עסיע(ן: )6הר יכרך 5פייתן %כר כרך ל6 6סכו5ס
 ר41כו

 נז"
  דסכרי נסי ד11 %צנךעו, וס"פ ן0עה6 6דפת6 ונרך סתת סי .ז0ער6 וקםנר נקץ' כ% ינכדע

 וקםבר
 וד.1שקי ופפפ כאי חשפהי

 ובריי
וסיש

 : נךיכר"
 : 0ת"ם )ז5כות כס כליןנרכסכ?
 ו כ%-ש פ6 וכ)זס כסס יקף יקף וכסכו6 ככרקי נוהצ כי,צ כפ-ייימזחפללכשע
 : סת0פט וכנ5ך סק' סנול' )זתפ%ין לעס"כ ר4'ם סכץ עזיס כע0רסבצש
 יוס: ככ5 ר651 פר0יות 0תי ערין )זס)זפניל
 %יל. ו6ק )זעכנות לינן תצהצת 3כו כיון 65 6ם קיק טן וכגט כ,זרס קור6 סי'לא

 : ג%זר י0ר6) סוזע פמקר06ה כ"שכוגס
 : 05ק ככ5 נקר6ה1נדו0
 : כעלרדס 5ננך ענ ען עץיס רכמנזר

 %1רן כפתש סתת5יכסו כסיגטר כ5כך כד"5ת 5י("רץי 6שך 5נוע 6תהגןר6לר
 : נס'"ת עגק( 650 5%כן סע%ס רופםוכה

 ין61: יסי" ח 30 י'ק וסו 6חד ס' %יט ס' סתעיט*56לה
 : ק"ם יקה6 65 שינךץ יוסף רכ 6)זרלו
 : סכסז )זפני עעדכ סיר6ס )זסני 0ו% כ6ת5ע %4ער ר'קלז
 : סם'ק 65 לועינ 65נזת ף6תר נין ה"חלת
 מ-נז6: פשת, ת'ש 5עית ' 5יס ךקץ, נו'ע דס3כס ר"ת פסקלם.
 : שסק 5פרק -סרק כין ככל5 6ח נרשם טתר  ס:ימל  טיסמ
 ,' : 5כר 6656ם" יפי נרה ךוק6 %5 בהףצ 6"באש
 : ממזץשו ר" 50 5%מכ
 *: 6ם ע5יו נזכרכין 06 פמח ס))0כ5י5יטנ
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 טיזרוע ברטת מממכתמפתוות%ר
 : כם5מס ל6צשץו %יך פמח צלילי סללמד
 : חכלין 6יי_ך 06 לדכמם חביל יסעום נוסו כרגניחי ססההכצה
 סישפלל: ידס שוס 6 וליחן חנירו סל לפוצי לו(סכיס ל%ס 6םורטו
 : חפ5'ו 6 עוקס סכ4"ה לדדך יו5מ ו6ח"כ כצוחפללים
 : סדרך חפלח נוחפלל לדרך סי6%מץ

 : טנו6 ט6 ס'" נונןשח כסתי מףס סרגףל סג6קכב
 : כנייוי 'ס6 לדעח ע%עצרגורהס
 : 3שדס ניש ס6ין סגצר סרונצח על וסב6 3רגל כין כיד גין וצ6ףל6
 : כחרותס ל6טל 6כצרש נתליס רונ3'נףה
 : ל6 )ויכן שיח כנךי )ויטנו6 6חד ויוס סניס תסע 3ןקףו
 : 3'1ה"כ נךי רעיו6סקכז
 ל5צ 4שם ה"ט לקךוח שחר 06 סערוס 6ח סרו6ס עעכו * רגנרוס 6ח סר61ה לטנףח

 'חרהק וכ)וס נויס להיכו סיחן ען רגוסרס 3)נ' ול6 סרעיס כנויס ל6 'חכסס ל6יגט : 5מור כל" ליגזפלל שחר061
 : *עח ך' ס615ס הון)וריס

 , : קן'סלנךוח מיצ- ףסי' ונ6%7ס רנליס )וי סל ו)ועניע רנמ טל נוגרף ע%ע %ס 'רח'ק כנוסקל

 נוווד: ו6חו כעק ק"ס 6,,ח 5גצרין ות"ר ש"ה יוסקל%
 כצק 5צ כ6סס טעח * )ףטס וכטח'1 כנ'1 5צ 61קתו יס 6ו כנוטה קניס סס'1 כ'קינ : כעךו ק"ס לקרוח 6שר ערם עטי"קלב

 ,י: * וש.פומ 3מ'"שיבגעל"%שיו יה21
 : ונוער3 )טרח יפנס %נסנפנס : 6מי'ן כנךקע ופוריס ססס 6ע"פ סלנו כיס6וח 3ח'נהה

 :. ככיהג"ם ל6נסיס לםפר ו6כיר ככיסכ"ם שע לסיוח ידם5רן

 : 3יו ל6כון געתר 6ס כדח כסן ס6ין ופירורין ע"ה כ;נוס לססתתס )עחר6ס
 : עט" על על'סן סיוכרכין ויס לעשח על'סן סנוכרכין כרטח יסקלט
 : עליסן )וכרכין 6ע ס6'ן נ%וח וים עליסס סתכרכין נ%וח יסקם

 )והצנלת 6ו נולוח סו6 ספח ו% לפחן 16 נולח סיכי6ו עד לכטע רס6' סט5ע-6ין
 ! לרינוח'ן5"5
 סכירך וסיכי הגע5י6 ככרכח הד כטע'נוח וסנ' סנוו5י6 על" ננכרך כקערס 5ט)וס פתקמב

 ט5ע ומח"כ תכרך וג6נד )ו'יו נפל 6זס סוס היווט טעס ;ל6 ועו יגו51'6נרכח
 : כו5ע )יוס רגוחכקע גגגד דסיינו כי:צל6 דנוחהיל )וסיכ6קיג : הטיב פ'רמח' ס6כ6 פ"נולקנון

 : סג' )וסן 6חד וכעעינוח ס3ו5ע ס'טעוס עו לטעוס ר;5'ן רגוסוכין 6יןקמד
 1*נו ספסק סו' ל6 ססשיס נוומח יסוס נועי נל סטעס רףיס וסח רא(5עקמה

 , וננכרךחור
 )וסן 6חס על העסורס ט)ו6ס פת * העוריס היס פח 16 וסליתין פחיוין לפטוסכי16קףו

 : רגג'ה 6ח ושנר 1)וכרך513ע
 וסלכס על" נו3רכין כי5ו לה0 ר(שלפם כתוך סנופררין סלנקויק כעין חכי65 .סי'קמז

 סמון )ון לחס רגע5'6 )וכרכין דנר4נו6 חוריח6 כ" 6'ח 6י נוכויח פחוח ככלל)ועסס
 : ספיק6 סל6חריוונרכס

 מ 1לככק( הנוו5" )וכרך כוצלס על" סטצדח' קכע 6' ו6רע6 ]כוכ6[ )סכחי(כףשץ
 : על"ך(ס נוכרכין )וס וננווילס קרפילס וד'ןכרטס

 ננכרכי' )וס סתנצכלת פח יסיט ככסנין ר.נ6ס וענכיסופח ח6ניס לפג'רי0 סבי5צקמט
 :על'סס

 נוכרך 6חך הנח' לע5נע נוכרך נ"ח נורף סשאןסם'3חקנ
 לט"
: 

 : 4לק )ו6ס נ6הו ס6% סטסכ4א
 : נובון 1*רמ ט5ע נעס"נקנב
 ככרוק כ' על לכ15ע 6דס ות"כ כניל ל6 6כל כסכח כירוח6 6כול6 לכ5הנ 6פש-נ4ג

 ! וכעישכסכח
 : ר(מעיס 'ננחנוח רשמשיה כנצך סטיס ונריסקנד
 : ר4מעהס נסך מסק'ן ס6ר על לכרך 'ס %1 לענ)ע כרכס טרס "ןק-ה
 שער שוון יעי ייןקצ

 נ%טר 6'ט רג7צן סכנזך 36ל רגו,ק 6%ת- רג7,ון שחי
 : רגוווןסל6חר

 וראוס'כ' רועוכ )נכרכי' ו6'1 כפ"הג. )וכרכין 'סן ףק חןס יין ורגוט'כ רגצכ 5"ל מ1נדטי141
 וכצסן יצ5הל סנועו ל6 סיגוכצ3'ן %וש וס)ה'3 סטו3 הוכרך עש סוחס 6ח'6ייכ
 : ~ס יין )וסש'4שח

 6ף י55צוסיצ6ל5ף יד'ייןל6 י65ו קידום נ"6סקידש33ייג'צ6תררבמץ *חסקףץ
 : 6יך ין 5י נונןס כסיגהולכרך לתונ- 5ריך 6ס. נ)וקו)ון 16הריסן כרכס סעגין ס6ין וןם"ס ע* ל6 נןדקלי
 : ספח 6ק פטר ל6 כר,צרס 5ט)וס פח דס"ט ספרסרח על נרךק-ש
 : נוורי' ס3רי לתצר 6וכרך סתנןע לכן סבה סכליעס טח4ין יצ6יל. *'ל לע%ע )וכק- 6חך כל הגטון כחיה ין לסס נ6 6ש, שעו כן, 6חס6לוקם
 כ5צכלי פי' ספת 6ח החר סתליח על )ומךך טצע ופח חחלס נ%'ח 6 סכי*קמא

 : נעמרסמרוח
 : עלי נוקדסע 4%ן כפ"רג עליו )וכרכין תפמל -"ןקמם
 סל גרעינין 5צמוכהז 6ל6 פירו' נ?ך6 נול6[ קפריכדן %1'וטח תננרה( ם 'ס %ףקמג

 : פיויח ת'נ' כל סל וכן סען נן'פ עליוק )וגצ-כין חפגדס וסל 6ערסנץן וסלנוגדניוח
 : הצ' שסקוצו סקוין %טו כ% על'סס נוכרכין 5הן יכיסה( וצגנלין פלפלי כםקטר.

 : עליסן )ונרכין סנו'נין.כ'5ו )וחתסח פרן6 )וס גל יחן ו*ח ה"י% קוירה הכילנ4צה
 : עמ'כ על'1 )וכרכ'ן ותתר6  חכס6 ס*כףו
 עשי סרי6 וךכר עליו )וכרכין כי5ד ק16ח תרףק סעפו' מ"גל יימיט סחיח6קםז

 : : עלע )ונרכין כ6כילוצ )ונ" ו)וחסנ' ס5הללרש6ס

 ס6שו 1על ר((כוסוס הנל רגעעעטס וש ר,עלקוח ועל' סישח על )ונרכין ט5וקמח
 : נךנסרגוטוק

 : גנברך כיו בי5ס 5צ כסף וס6גל ר(שח 61ח ר(שעין 6ת ר,צסםקמם
 : 5גורי 6ל6 נדול ול6 קטן ל6 ס6תרו דחקע
 ככולק'  ום'לק6 ונוי6 עליסן נוברכין ג"ר דליפוש, חכיל6 5צ עצשט לפוצח ר6ס'קגמש

 : כליפח6  וליפה6התי
 י6% ל6 הצצן נן'ס ר64רך פירהל ועל' '65 י(שי)וס כן'פ ס6ילן פירוח על כיוןקעב

 : יט' סען נ'" נונרכ" ט' %טיס פיחח51צחן
 : וט' '65 סהכל 6תר 6ס כולס ועלקעג
 נרכס . 6'ט( נולכוח כה ס6ין כרגס כלשבר

 וי
 ה-גולטת.2 סמם לר(גיר

 ססכל: עליריס סתנרכין סדנףס ,ר" %קשץ
 : )וכרך תסן 5הא-1 על רע-3ה נויניס לפנ'41נצ1
 כש6תר- 6ל6 נרראד, נדנרך יו ולסתוח ל%ול עכל סל6 לעטן %ילס נננר סוסל6

 : וט' גנק- סננעס"נ
 שרי: מנף לעו' סתכרך 6"ך יט' ווכס סכר יין פנ6 ל6קעמ
 בסנו4ם: )דני כ3 ועל רירגי שג' כל ועל עליסן גנברכין ס6ך עענהדוח כלקעם
 : סשוה כנצף וסוס פען לפניו רשב'5צקש
 : מ יועין 6תה בהנס %ר עג'ןקצא

 : 6יד 5הך 1חפלס6ס אןעש וסניע ריצ17ר על רוככז'ס
 : סכסגמס ל6כיו לכו 6ח 'טין רגיווצח לכוין יטל ס*ט הויש)ו6
 : כף סנויכס כל6 נועו)וד המלס 5צ ט(ףף לחפלס מילס לסתק-שס
 : 5י5"ז ברכס  עליו ולכרך כטליון 1לסחעטף 5תס5ק כין.ק"ט לספכדק %ס הצל06
 וצ"ס ספ4ן לסניה יוס5רלר
 : ט' סת-ם נון כר"נצ סחתלח ובכ"ו כ)וש לקקס ה~על'ססוכלין
 : ל%ילס לכסף" נעצ' ל6 ורףסס5רהי
 ! כסס כצ%ח ססי כחנוין 6פי' טטל"ם ר6ס1טס)ו"ס
 : לכטץ פכצלין )ו%צס נרש  מבעסס)וט
-ע טכרי6: כחת' ונט'"טמלס

 : וכדכם וכסכר כיין ידש ליטול שחר06
 : מ6ס %כעש כו ס'ס ככל'  ל5כילה 'ךי1 לסנ1כיל יטל06
 : לנט'" כסר כל'6קס
 : לייס נונוט נוטלין 6ין שסכ כיח לו ס6'ן סכל'כיכצי
 : וליטול חנעיחס על נויד לספוך 'כול%
 : כס'שר כרים ס" 06 וספק נול6כס כרש געסס 6ס ספקשס
 ! סיד סכט: סל'י פרק עינט'"
 ! לפירוח ה"ס לסחס נכילס5הן
 : נט"' בל6 כנופרי ל6טל 'כול66
 ! 5ף'5 ע5)ע הו6כ'ל כט'" 5ריך נו%ל )והתח5צכל
 ! כעף'י סוז55ץדנרים
 : לתכון 6פי' 16(רוטס כ)ויס גט'" 6ך5לייק : להיס נקלין 1,ת'ע סכום 6ח נוווג'ן 06 וכ"ס וכ"ספלגח6
 : פענוש ג' סיןיס 6ח לשול6"ך
 :. סיום נל עליסס ותחנס שד"ח ידיו 6דםטסל
 נעקס עע סל6 ףויע שס ש-גא 6יס 5צ תים לי(עיל ף65 נ0שוס יסנ%ס

 !,ריףטעח
 : לט7ס תצתן חילס השו ר,צקל 6חרגשנת"ם
 ! כנט'"כגטלול
 : ניטכ כסעח 6ל6 כנ'" לנרך5ין ! לידיס )ויס ליחן כסריס נוהס6מס
 : נ5צניוח יוקיק 6שנע לריסוויע לכהחלס 5רך קישוצדר6
 : וצור סו6 להיכן טעס סיכן 'ודע ו6יט כק'וםכהצס
 כחפלס: נובעל'כ ס6'לן כר6ם ק"ס רוריןסיצתנץ

 !.ן מק.; תו.וקור5,ה
 ין": י",קחו " ניור1"

 : סתנחס פפ עו ח"ו ר.ער3 עו רגשחסחסלח
 2 כ)צם 5בטלס 6ץ חהמ ורסוח 6ע'צ ער3וחחפלח
 נונתז סל 6דות חפ6ח סתי לפנע טסיו )וי קכע טי 5צננר ריץ סיוס כל תוספיןוסל
 : )עטפת סל61חת
 2 ט' 3ץ עיר חבר סס נרס 3ין רגוווהפין כשלק חייכי)זד
 ס)וכס )ועין סנוחפלל ופע)וי' ל)ו5הז טהרס סתנס מיס תתפלל נ1לס ר4סנסכל

 : סכעע *נמרס
 : וצשצג'ס חפלהצ 5ףן נ4ע תע6סור4עוסס
 : 'כרע וכ)וס סיכרע 5ר7רגוחפלל

 %מס.: ר5פת כס שס ונעג'צ נסס סוה פ6וס כרטח%5ו
 6סטפמ

 מיוס סוסגה% כל יחפלל%ע  61לש ד6"ע המ נך6 6 וספק קר6ע"
 : )ואריחפלס
 נ6ת%נ: שסק6פי' סהפלל הצדמככר נתפלס עגוד.ס"

 : מהשל6ן 5טד מ65 לנענוצסנכנם
 לנוג'צרגננם

 הץ5"
 2 סהתלס כשעת טל6 עבהג'צ כתפ6ם ולוזק כתפלס %פסקפסק : ולקיס רכס סגמ' ליס6  תכבוקץלנצויסו6ם מיז והצ סל5  עד אגשר לסתמףל "של 06 שזפללץ 5במך

 : יתעלל % הדגמך יההלל לטין יטל 6ס ע6עו 6ח 6דס ימוך5עו5ם
 : פטה4ם שכס הץנשך סר6ס נ(כנעת 6% לרגשללנ5גודין
 : ו(פלס סל 1,41 נחך6פנ
 : 6חר פ" כסנש פסהע ונפ'נט חעלס הציון תפלס)ו)וען,ץגוולס
6פ"

 סגוי
 טזעל5 פעס 06 הע לצו 4ףכן י(שמיק 061 "פסיס 05 בנצ(הצ שמל

 : חהרליףכן
 : לוצוח *הרש % 61ן 7%י יס% ברכס כ5הצזסנותפלל
 : ממס פמיעס יפשע % )וניסכיצ וסי%' לחפלהצ נוכ4ס לכךוע 6וס6"ך
 2 וסנש יהנ%'ס סל וגנווץ 5רי מט' 6ל6 6בות מטעז )ותסללין6ין
 : )וחפלליס סגרסכ'%
 .: ונכן קנ ר6נ'ע ו)וצח הסלס נךדס ולמתוח ל6טל6גצר
 : סנונחס סיתפלל לגדם ל%ול שוד%

 חפטח: נו נהס נניח %ס יחפלללע1לם
 : טיכק( )וגחס כסחרינז רג(פ6ח נכל רניל לוףוח 6דס 6שך4
 : סכילס 5ריכין חיכ' סכעלי וגס נף'5 לעשח יטל 06 כפננ כנפס 6ח סהרל )וי:

 6ת גנבון גצצזן ו)וס שריס, העכח וכי'ח נשפוח לשניס נורם סעוציס)וס
 : סכח כסלט' שרסרף נסכחסשרה
 : הגמכ גנ"כ פ" ס'סינ ה4קח חגוח לתוצח  ו(י),יו "טל06

 2 5ינף סל לשפס כיס וריושח 5ס"ק )ון ס"ח  לרי64 -ר.קסל תן סריס ר5צכןו
 גף'5  נעטז ויגצנומ ש'5 לסיח ר6ה 6ךס מץיוס  סיי5 לעשח רי' 6דס )ו*)וח'1

 : נתסלס נשח( יקהי ס%יבלבר
 ג. כדרגן מנו"ע הטעסלל נרגהי' הונרך י'ס )ץר6 )ןינעל

 : כקיסס לין" 51מ" ננוסר1 נונצו6 קרי נעלץ
.. 

 :  מטהובם4ם וסנ7סמס תט)ו6 יץ יהש
 : וטנל ורי י-וניחעט"ס

 : נווחר סרי6 הצשת"ם ולססתין נ6ווס ל5צצו 6גצדא



דוע ברטת מממטהמפתוזת4ור20
 5פנעיס סגוך 61%% 6רק6 פעי.נסר נ5 וס-צ יצ5צ" %נ5 סניע6 ט5קשב

,ו6שייס:
ר)

 : )עק- 6ן5חך 6%% וסו16חצף" %*וץ לסח' ט1ך %5יו סשמחיסנ4נ
הו 65: 15ז6ו ס6שי6סס%כח גיס ג' גף סישהצג6נ6'ג4ר
ינ מקלסק: יסט'"6י פ4%6%* %שקו
 : קף ס5נו ננרסומ'ו י6%י' וסגסףס *מ5ק ת%ס סלג6 פמסקצ'
רג : 5י מפסי9' *נס %' 5ג' תפסאק 6"ד ס6ג5ו לקף?
רר : 6ט"סס טגס מנרניךנגס כ0ק עו65ן 6חו 63קפוז
 : כרטסיו 6תר 6תן רושגסקפט

ח גנ"יגני"אמ,מסהיש
יז : ום' 0נרך %נט'ש יי1זס ו65 נ1ןפס 651 חסיסס 6)זן 65 עגין .*ןג-ב
 : וגצ' ע)זר4ס 5הינוף 6"ד ס6כ16כ6 ב'ק-נ
רח וטי עט"ם נזפת נורוש סכט ס"נ6 ג' ע3איס ש )ז6כ5 ס6כ5 6חו ט5 )טמנין לוןקצד

דם זס: מ5 )זוס נגצגין *ן מוס ג סנ6ס סט?חסגגש
 עו 0%%ם %חפ5ס יוימק 5עסרס סנז עט'ן 6יןקצה

 : סטרוח סחי 0ינ"
ר4 מ%1ס: ע5 )זחגס 6פי' יטסרס 6' )%טדפין יק 5% "ק' דגן ס5ג6 ע'נ-ו

 רקח %ר * %ן ססס * ירק 50 ע5ס ש5% "ו 4א 5וייס ט5י6 יגן כדח ס6כ5 לףקצז
 : ט'מ5טדף

 1 נסטז מן כט5 מן נהסת" מסרג-ה
 15 ע"ס 50 15 ככסת"1 סכס ס5 סגק- 651 עעסגףט

 ך*"
 ג' נסעודס כעכיר 65 6ו

 :%ט:ח
 אצ' ססס י6 5% הוא %צי ס6נ6 6סר-ס % ור(1ג5 גוית פד כנזסתצגץעד
 : נזסית סוצת ה-~שג5 ט' סט' 5עניןגן
 : הע' 3וצעס ור,שכ5יס נרג%ש 563ף נת6ס נט0הס מצוניןכיגן
 %'ש כ%זי %ג% סטצח והאכ6 סגכרו 5% כ"א 16' 5"5ק ר%ין יףנן ס6כ6ג(
 : *ח5ק ש4' 06 6%ס65
 : נטס ננ' * *צ ננית ס6% פטדהזנ'

 ס6ר 651 כ55 רגת 6ת צוקץ יק )ז*ס ד65 3)זק' נ,נפת %סטסס
 : ד)זיהכוטגי *כ"

 0ת3רך: בסעס פי 3תו ינר  6וס יניס ו% 3רגס נ65 פיו כתו 6וכ5יז תרקסכמ
 : 3רכס נ65 ו6כ5 ססנח)זי

 מנץע פטס נום 6א 6 *ן ו5ם פטם כוס ע5 )ז3רכין ו6ץ הע' טס קטונסנסנוק
 : ע5ע ונוכקך ו)זקלס ע*ו טכוף סטס ס6יט 6חר %ן 15 יס 51ם ע5יו טנוךט5'ו
 : נרכס ס5 כט 5רך 6ם ס5%יחיו
 6ק טנץ 6תזו*ן טנס שר% מפי 3רגס )ז4ת סתע כונזי 6חר 6תן עגין6ץ
 : רנן מת 50 תעועת6חר
 : וי3רך 5תקומו י)יור נרך 6% וסגח ס6כ5)זי
 2 רענ %יט ונזן כ5 5כרך חיי3מתי

 בעו" .הסימנטנ%מך

 שמע קריאתהימת
א עהן כץאעמרזי)א(  לאכול נכנמע שונהמם משעה בערבץ שמע 

 א*שר ר' דברי רראשהה האשצ1הת סוף ערבתרומתן
 ' - ו"טלוי שס1י שיעלה עך איסר גמ*אל רבן חצות קמי אומרטםהזנמים
 לאכהל זמנם יג"צ שמשן יאטייב תשגלו שנממ14 כועים זצ'ע שלמה רבינופי'

 לא לסן קורם רגךרא לפיכד שכיבה זנץ ולאו הוא יממא רבי הטרשמיבעזרומתן
 מתוך בתפלה לעטר כדי הכנמת בבית אותה 4צמר הוא למה 44'כ י"ץיצא
 לקרותה ע*ט חהטה ולפיכך ירושלמי בברכות בברחתא תניא ורגיד'ת

 1 לשוט כאן עד יצא מפוצ על נךרא שאדם ראע1ן פרק וכק-יאתמשתחשך

 יווען ר' דאמר וריב'ע יווצן 0ר' לקמן דפ*גי הא שפיר אתי' שימהו ולפי סוג יי
 הר4ום באמצע תפלות אומר וריב"ל להפלה גשלה רסומך חק עוה"ב בןחיטקו

 פלוגתא'דרב סגבי במנילה העיר פ'יבני כדמוכח יפצן ר' לנבי כרימל והלכה נמ6ז'נו
 ה"נ ומתפלל עש קורא דרוזני יורגן דר' כוותי' דתניא וא1'ג פפא ורבפפי
 ככצ בירוש' כדתני' המטה דעל ההיא היינו ק"ם דעילי דריב"ל .כטתי'תניא

 בבהאג"נ ק"ם אדם שכךא סא1ש ריב"ל דאמר והא ן חרל שלמה רבינו שפירש י95עי'
 כנון התם א"צ ר1א ת"ח אם יצחק כר ר"נ ואמר מטתו ע"ג לקרהזה צריךפ"נ

 תפלת גמ' השהר תפלת פ' ולקמן עמקינן בעונתה בבה-ב"נשקראה
 כרבנן כר"יולא לא הלכתא אתמר דלא השתא וצימינ4א זצ"ל ספר'חהגגחה

 ולא כרבנן ורעביד יצא רביע חטר שש; מ"'א ערבין של דצלי כר,,י רעביד יש16'נז

 רמצלי הא שפי' דגאונים לרבוותא וראינו ' יצא בערב אלא שלערביתמצ*
 של אדם סמתפלל שטאל אמר' ]ר"נ[ )ר"י( דאמד סוהא בע"ש, שבת של רב טיבסם

 שעה באהזה שמתפלל שעה באותה פי' הכום על ליושה ואומר ב1'ש שסתפם
.

 אדם מתפ% שמואל אמר יהידה[ ]רב נושמן( )רב 'ראמר והא הבופ עלמקיש
 של מתפלל הי' יאשי' ר' וכן הכום על הבדלה חימר בשבת שבת טצ4ישל

 היום בעור ערבית תפלת יום בכל מתפללין היו כולם א* בשנת שבתניצאי
 ומקרשין כצזפללע קוהיו[ ]אלא מוצ'אט הטל שבצז של ואכירו %א עייהנר'

 דדצו רבעירנא מפ' בהדיא דהא לן מבירא לא %נן * צךך'כ אחר דקנךרין הי לא י,ט אבל מתפללין היו בלבד דתפלה ופי' %ל בים וכעו'כומבדלין
 לקרומי ומבדלי מקדשי וא? מבריל הוה ובשבת שבה בערב מץישי הוומצלי
 הערא תני ירין מאימתי בהלכה א"י בתלמוד אשכהן דר,כי ותו ' לע,טנמי
 נךרין אין אמי א'" בבה"כנ אותה קורין 'למה ארכ 4"ח 'צא לא לכןערם
 תורה של דבר מתוך בתפלה לעטד בה.אלא.כדי לצאת כרי בביהכ"נאותה
 ומיהו היום בעור בבירב"נ ובעזפל*ן עאצ שקחקו לוסר רר1ק דבר אינגלפינך
 להדש לך דיי ' לשונו כאן עד הכוכבים צאת אחר מטתו על לקרותצריך
 זצ"ל פר'עק ההו עיקר היא ר3וטה על דע,1 שוין שניהם זצ'ל ור"ט זי'לדפר('ח
 תפלת א'צ הערב ער מנהה 5התפלל כרבע ישראל כל נרגו דעכש"וועזם
 זצ"ל פר"ח וריב'י רר"י בפ*גתא בפרקין ולרףן שעות י"ב לאחר %ך,טקרבית
 לדברי הילכך ומתפלל ק'ש דגךרא .כו6זי' ויתמא ר441ל יהמנן בר'דדלכתא
 צה'ב אחר ב"א ק"ש חובת ידי יוצא אדם אין ז(רול שלמה ~רבי' זצ'9פר'וק
 הערב.' עד המנחה תפלת להתפלל יעיראל כל נרגו דעכעוין שפי' ר'ץוולפי'
 בללה ב'א וק"ש ערגית תפלת לרהפלל אין שעות "'ב' לאחר כרבנןדהיינו
 ע*הם מקשה !צ"ל תם ורבינו ' דכובבים צי1ז דהיע1 שעות "'ב אחרממש
 ברכחעיה בלא אותה ערין אנו דאיך א"ב עינך ה,ש קהיהמטה דע,טדא"כ

 רבינו ריב מתרץ היה וזה לאחרי' ושתים לפני' שתים מכרך סבערב וףוזנן ו'5קק

 מברכין שאנו הפמח בערב במצה גונ!א האי כי דמצינו מקורב"'ל ריךוש יעקב פץ6"
 דוא ממקו מברך אש חובה עינך שההש ואחרונה בראשונה מצה אכילתעל
 גבי על לררותה א"צ הוא חבם תלנףר טאם זי'ל רא מקשה ועור ' המי'טפא
 מקשה ועוד ' לעל כדפי' קעד' לא רד1א נורן ' שנא מאי הטו רוגה %ימטהן
 שכיבה דמרךש יוחנן כר' דהילכתא עף'מ יוחנן דר' כוותי' דהגיא חרלר'א
 מינה שמע תפלה ואה"כ י"ט שכיבה "ף תפלה ואחיכ ע"ט ימה מהלקימה
 כן על ראשון פרק אלא קורע אין המטה דעל זיע ר'ת מרוטה ועוד 'ייי היא שבביהנ"נ 4ותה מינה שמע ערבית לתפלת נךרמת רגתוב בה שדברי,ט
 רממכ*' כהטום מבוךץ ירע ששו ונא עינך להי4ו שבבירב"נ דץ"1 ו"אמפרש

 דעבר פי' עבד ורעכרבמד עבר כמר סרעכר השחד תפלת פ' ראמר 14וש צ-6וינו
 עך רבגחה שתפלת יוידה כר' ורעבר עבד השרב ער רגטיוה שתפלתברבק
 שו שתיק ורב*ע שקה שבקףד .9צוה כר' ומנהגיט שבר רביע חסר שית4ש
 4פזפ% קיש קהשש וע"ג ערבשז צץ %עיע רגבחה צץ בלה ע4ט עש9דין

 בת8לה בע בע"1 בין המנהה מפלנ עבי ירצהה בר' ודעבר בתפלה ביןבי,ט בז ברבנן עה% שלעולם עבר כרבנן רעבר ת?ש כדפר4' ייצן כר'רהלכה
 4פ1ע"ב סואם טריפות אלו רפ' ומ,ק ב'"1 דפ*ני וגלנ%ת לשת-רה רומה הואין

 בגמרא דאמר כ4מר לרבי ירירה ר' בפרקין לקטן דפרץי וסוי ם4מתאמר
 היי נמי "יידי' מוב*ם הם יום מבעוד כרגש הלא מובלים שדגרגיםמשעה
 רמבהת לדידך קאמר דהכי תויץ גדול טם שוצא רבצהה מפלנ 4ותהקורין
 - יום רוא כן אם הערב עד רגגחה דתפלת השהר תפלת פרק ע4 רפלגיברבנן

 : שמע נךטשע לענע שעהב4יהה
 )מנ ס ל קוט1י עויעלה י,ט'ער דזמן פי' כר'ונ הלכה שסואל אמר ק-ורה סא"ר נכ2')ב(

 בה ויוצא ע"ה שיעלה טו'לאהר השחך עמוד שקצלה נודם אויז בלילה ]ב"מ[ע"ט נץרא פעמימשאדם אומר רשב"י דמכילתין בעזוכפת'ם"ק תניאדהטדש-
 : ברשב'ע הלבה ארימ'ל חנינא ב"ר אחא ר' אמר ללה של וא' ים של אהת",ק
 ס"3 1 ל לקרטז צרקי כביהב"נ ק"ש אדם שקרא אע"מ לוי בן ההושע ר' נאכמך8)ג(

 בלבבבם אמרו תחטאו ואל רגץ קראה מאי ר"י אמר כצטתו גביעל
 אהצ רצא חכם תלמיד אם יצרק בר נחמן רב אמר מלה ודומו משכבבםעל
 בידך כגע פסורף-דרחמי חד למימר לי' מבעי' הוא שת"ח א1ש אביי אמרצריך
 יוקף ר' כ"טום רצנא רב ערבטז לנךרא שחרטז קח-א בין מה "'ח יצא לאבערב ש"י ",ש יצא בשהר בביהכ'צ שמע 4צז רגךרא 0תני ירושלמי : וצ' רץזיאפקיד
 את להכריח כרי בביזו בערב שמע את לנךות אדם צרץי אמרו מעםמה

 גרים4ש יעקב גבי]ר'[ מקבל ר1ה לעיבורא נפיק רוה כד נחמן בר ר'שמו!אלרמזיקין
 ע,ט דנךי שטע[ נךי רצי ]האיך משמעיני' נךפיא כיני מיטמר זעירא ר'והוה
 פשב 4נך חשלטה בתרא בפ' ראמר וצ"ע ' שינתי' גו מינהה שקע ררצה ער נךיוהדר
 אף וי"א וכלה חתן חי' הולה תנא במתניתא וכלה וחתן חולה שימורצריכין
 מעומע אלא ' משמרתו תורחו אמד ולא בלילה חכם תלמיד אף וייש 'אבל

 : וארץ מעם יותר שימוררבעי

 ע"3 ס ל תפלתי על ימי כל מצטער היתי דברים שני על אומר בנימין סאבא)"
 ממש מטהי לפני א"ימא מטתי לפני מאי מפתי לפנישחרא

 לה ואמרי רב ח14י ההח-ה רבוהאמר
 אצש-

 במדג*' )וא"ל לוי בן עיוטע ר'
 נזוהרתי יכד כל זול מרש"י ממוףלממתי אלא מטתי תימ'לפני לא וטזפלל הקיראל פני חזקי' וימב ת"ל הבהעל ובין כיט חוצץ דבר יהא שלא למתפלל מניןתני(
 ער יףע שלא מה לעצמו ללמור רצה שלא זצ"ל פרער'י לפי רמי' וזה כאןעד שפי יש שאנךא עד ממטתי כשעמדתי בתורה ולעסוק מלאכה לעשותשלא
 מעשה היא ותפלה עדעש מעשה לעצמו רלמגמר וכעזפלל י,צ רוראשהי'

 6 ס%ג לבבכם בבל ולעבדו סבתיב בירושלמי דאמר רהטחר תפלת בפ' זצ"לכדפר,ץ
 דאטז אלהא אומד ווא בדניאל ובן תפלה זו %מר רצי שבלב עבח-האיזה
 כרכתי' תפלה זו אומר רצה עבדו הוא עבורה ובאטה וגו' בתרי[יא לי'פלח
 דאמר עדיף מעשה לעצמו ולכגמר ' ברכוהי על בריך רוה ביומא תלתאוזמנע
 ק.פ"6 ל ]יורצן[ ריבי בתרי' אזלינן ר1ה כי יוךצן( ר' )אמר רבב'א 0אמר דב"קמפיק
 פעהם לא מילתא מני' בעינא רצה ני הכמא לבטז עייל ויה כי שמעתאלנהחל

 יא למר אמר?' קיים אפי' לן אמר והדר ומברך תפלין המנח ירי' דכהטי ערלן
 הא קשיא לא מעשה *רי מביא שדשזורה ממעשה תלמוד גרול מר תשאמראמרי'
 לאגכירי אכל עריף מעעשה לעצמו למגכטי רצזם ופירעה'י לאנטרי האלכגמר
 בנימץ אבא בן 14ם ' לעינו ע"ב אמרינן לא לשר הילכך ממעשה עדץשלאחהיני
 נךדם מלמר בנוב הי' לאחרים אבל רוזפלה קודם ללטור רצה לאלעצכו
 התם רפר"ץ אפכא זצ"ל ולפל'ה ממעשה ערץש לאחריני רלאנמורידהפלה
 יוצן ר' רצה שלא מקשה שע"ז לומר ורוצה עדיף תלמור הואדלמנמר
 שך והאמר ופרעי עדץע מעשה סבר אלמא תפלין ערגהץ עד בקץיתם.לפעךמ
 ע1צן דר' הההיא ערעש דמעשה לאגמורי הא לכגמר הא ומשני י וכו' ת"תגר%

 מתוך מצבש מעשימ 6שוה שידע כדי עדף תלטד למגמר הדהלאנטרי
 לעצכצ אבל דמפלה קודם לאוש-ים ללסד רצה לא בנימע אבא מעתהתלפודו
 1מ; פר'א % תפש בשמעתא רנא מיהו ' התפלה רודם ל4מר במובהי'.

 לעעית מיאכה דבר לי "טאר שלא כ*' למטת4 סמוכה תפ5עי שדזהאאחדת
 זמתושו רוש י לאבול מנטזי על אצצב תפלתי מאחרי אלא עלי פרור לביףיע'

 תחטפני שמא נצזירא אגי לתפלתי מטתי אקרים אם בי למטתי קודמתתפלתי
 כדי למםתי מטך הפלתי מנץם שיו' רא תפלה בלא "ןן ונמצאתי השרףםשרנה

 : לשיט כ4ע עד שם משץיע עניששיהי
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% % נ5נ1'ס :  לה )טטצי 5ף בן עישע ר' אמר לה הטוי רנ אמך ?1דה רב 
 דבר הץא שלא למתפלל נגין ( שמר- בנימע אבא הבאבצטזניתא

 דברים הן'דוסו אל ויתפלל רגףר אל פביו הזקי' ףמב ת"ל דנותל לכין בי%ד1צץ
 שעולטע ח-בה ב%ן בבה-גצ"ם וקכועים דברש אבל מפ%ים ק4ועיםוהום

 עמא רבי מרום מכל לבאן דמי דלא א1'ג מפמקא[ לא נתיבה מפסכו לא גו;טיש באפי אויכי פעדטא כרגש ברכת טלענין נאם4ין חולו פן בםתטה 4כרא" קצר 5חי 6ני מפסיק ארוך ארם אע וכן מפםקין אינם אלממר 14 עלטה קך4אצבוי
 ובין רתוי בץ יויץ של% הש חוצץ דבר יהא שלא ריב"ל רנףגטי ור%ש 'דבר

 מחיצה אפי' אריגף9 ת'אט מאי "מחיצתא נאמרין ואלו פרק אמרי' דהבי1צם-ר בתפל' יוצא לבהאגג'ש שחוץ איתו מתפללין שהצבור ודכא אבלהטתפ%
 ירשב"ג דר,ק בתרא בפ' ותנן שבשמים לאבירם בזם מפמכדו אינה ברזלשל
 בר יעקב ר' אמר רבין אתא. סוכי ו1בתן ירי הרבים את מוצש ערי *ימרי"3

 דאגימי יצאיל שבשדות עם אלא ר"ג פטר ש דסידא שמעון ר' *שמר *ידי 5ס לסם
 אלמא'

 תשעה דאם בעיני נהאה והיה * צבור שליח ובע בינם מפסיק ביהכנ'ש גןר קמאיןטף6
 דגפת מנןם בכל ' ייי אנף ז1'ל פרש"י כלפ:ים היצמה ועובי החלונות בלחוץ 4פ ולחוון האנה מן כלפנים ולפנים האנף 0מן צו14 ביצד 8' רתק 1 רמצטףפבהוו.3ג וחציים בפנים חציים נמי אי זה את זה ורואין לבירג2"ם ויץ הסקדבבטהכנ'ש
 הפתח עובי של רפנימי משפת דהיינו כש%גרו שם ו%קש ד%פף שד1אדלתות
 ואובלים בלפנים ממש היר וצך דה%% לפנים האגף מן רגעשה מזםער
 בגגה החומה ראש ועובי יושושלים שבד%מות החלונות י קלים .קרשיםשם

 דריב"ל ופליגא לתפלה וכן רב אמר יהורה רב אמר ובגמר' י לשונו 1שכלפנים
 י שבשמים לאבירם בינם מפמרוז אינה ברזל של מחיצה אפי. רימ'לראמר
 שאין מפסנוז אינה י מצטרף ולפנים האגף מן העומר לתפלה וכן זפר9ופהעו"
 דוי ' עכ"ל, לפניו כצזימוק השין לפ:יו וירוע גלוי שהכל הקמ'ה לפניה8םק
 מצטרף ולריב"ל מצטרף אי% ולחוץ האגף מן דלרב פליגי רבהא להריאסשמע

 סמוכח במגילה העיר בני בפ' נותן הרין וכן כריב'ע רריכה שפ"" טי' ריתי %א סד
 כר' הלכה יוחנן ור' דרב 0גן"'ל דביצה %1'ק כריב"ל הלכה ר"ב"ל יהנן הף' סה* 1ו'

 שיש ה"מ מיהו מבעי' לוי בן ייצשע ר' ליתיה י%ען ר' במקום רב מעתהיחהנן
 מצטרפין ר'אינם מודה ריב'9 אפי' וע'ץ דיורין איןלהם אכל זה על זה דיורץלהם

 חנה( )בר בר ורבה אדא ורב ]רבה[ )רבא( סיזיב גטת כל 8' דאמר" %שש1'
 נדולה דיורי ממתניתין אוש וקאטיי ויתבי גביירו אב% רתיכ חנן[]רב

 הטליח בכ4נה דובתןצבוריץ יוצאים בר4נה וש"צ בגדולה צבור ]וכו'[ בנרולה קטנה דיה-י ה"ץבקט3ה

 צבו-

 בגדולה תשעה וצבתן ידי יוצאין אין בגדולה
 דביש אלמא מצמרפין אין בר4נה ותשעה בגדולה אחר מצטר8ץ בר4נהואחר
 נראה כך ב"ל ה=ושע דד' ופ*מ התם אמר לא ולהכי מילתא תליא דיורעלהם
 טחיצה אפי' ריב"ל דקאמר דהא כתו' הגאונים בתשובות ר4יתי אמנם יבעיני
 עמו ותשעה צבור שש*ח דוקא היינו שבשמים לאבטהם מפסקת אעה ברזלשל

 דפרק בריי' צבור שליח בתפלת יוצאים לביהכ"נ שויץ שאותםבביהכנ'ש
 הילכתא ודאי ובהא נונא האי בכי רנ"יירו נאמרין ואלו רפרק וכההש דר"בהרא

 4ן אמף שבראש תפלע אלו א%מ= הגדול א*עו ר' ותניא עיעי נ9-א ה'שם
% *" רמארי תפ*ן רגי. אבץ בר ודיא לרב יצחק כר נחמןרב  נו% מי 
 אין א'ל דישדאל בשבח"רו יב"ה משתבח וכי אהד נוי ישראל בעמך %%'ל
 ככ%ן ש יהטב ה' את ראיתי דכתיב יושב ארם בדטת דלבא באב3תאוחמידיו לנביושי כבודו בור14ה שהקב"ה אמ'ל פר"ח ' וט' היום האמרת ה' את כתיב.דהא
 *מפ%צ( רגליו הזחת דכתי' רגלים לו ש"ט וכמי כס*צ על יהטב ה' את ואראהוכתי'

 לס:ץ נתברר החק כענין לנביאים מתראה בי לנו שנוןע וכיין רמפיר לבנתכטעשה
 , תס* להאמר יתבן לא בי היא העין בראיית לא הלב בראטת האמורה הראי' טו נילנו.

 ג6 ג!י בראי:ת ליאות לאן-ם ש:2פשי לומר יזכן .כד * הוא בלב ר4פי' אלא לותערכו י ס רמות ומה אל תרמיון מי ואל שנאמר להקב"ה רטת עגראית העיןבראיית
 5יס3, ולבי כדכתיב ריב רא%ת ראיתי והאומר תפלין ועליו בראש כבור דמותהלב
 י3תי6 בפירו,1אמר ע%הנה טמש העין ראיית ולא כוונהו וכך ורעת חנמה ררבהראה

 : גר4 רמיון לנביאיו שמראה מלמד ארמה הנביאט וביד הנביאים על ודברתיהכתוב
 עכא חולק יצחק ר' וכי דעתו על שיעלה מי שיש רו'ו ממש ר4;" אבל לראוועשיכול
 . הקב"ה נראה כי ו%צשר יצחק ר' ובא וחי הארם יראני לא כי שנאמר התורהעל
 שראצ רגו%ב מראה רצה וגו' רגליו ותחת ישראל אלהי את ויראו כתיב האועוד
 קעדא לא נפרקי' אהררי קראי קשו תמונה בל ראקעם לא כי כתי' אהרומקרא
 תמטה כל ראיתם לא כי דכתיב והא הלב רא%ת ה' את ויראו רכתיב קראהאי
 ולמביני רבות וכהנה כנען בארץ כיש במצרים היה לא ויעקב במצרים שבריש כי יעקב וירא שנאמר ראי' רחה בענין שקורא הקודש לשון ומצא% הע-ןראיית
 ס%דיע דוזלמוך בכל שאע ולידע להבין להם די מזה פ"ות שמים יראידעת
 רשעי לב חלקי אמנם ' וזכרו שכו יתעלה לבוראנו רטת נותן בישהאלשיש
 הא רמבול מרור שפרע עצממימי לגנות נדי כן לא דברים מח8אין המיניןארץ
 הכבוד בהוך רבי% למשה הראן; שמו ישתבח שרקכ'ה ומצאנו * מהםשרע
 והבין מעחה וראה הפלין ובראשו מלאך כגון אחורי את וראית הקב"השאמר
 אהטר בבל שנא' המשכן כל4 עיהרארן כענין תפילין של ושין תפלין שלקשר
 העין 4.כואי' יתכן וזה כ*ו כל תבנא וא-: המשכן תכנית את אותך מו-אהאני
 ועל ריב ראיית אלא אינה אתורי את וראית שכתו' זה אבל הלב לראייתויתכן
 יצהק ר' אמר תמלין של ושץ תפלין של קשר שראה במשה שנא' וש-אי'אותה
 רגבוא' יסון הטק ובענין %ו' בימינו ה' נשבע שנא' מנין מןיהכתוב הדבר לזהרמז

 מלא ומקרא בחלום הישן ראיית כמו הנבואה חזון רואה ולבו ער יושבהנכיא
 לו מתראה 4גי בהיפ אתוורע עין במראה וכי פי' וגו' נביאכמ ית' אםכתוב
 רבותי% הקרו הכבור סדצך רבינו למשה לו שנראו הפלין אורזם ועל עשומרבר
 הענין וכל גדול גוי ומי אחר נוי "טראל כעמך מי ומפרשי' בהן כהוב הי'מה
 אפשר שאי 8ירשו ומקבלה בידם היו ממיני למשה הלכה קבלה רבריםואלו

 י' מ'י.ס 'יתן .א'י)ח(
 לם'ל

 יו, י ל רר * טיינ'אתש סרתדוקמי
 )רבא( אמר טוב" בר זוטרא וב[ )מר( אמר מצלי מאי מתפלל שהקכ"המיכן

 ויתנוללו בעסי את רחמי שיכבשו מלפני ק4דהה"ר הקו4מאימ פ' רתנן מצטרפין אינם שבחוץ אותם לשטרה להשלים אבלנריב"ל
 אמר מי'מ בנמרא ואמ' משטרה פחות שמע על פורסין סאץ עומד הנגילה %ש סני'

 שבקדהטה רבר דכל ישראל בני בתוך ונקרשתנ נךא אמר אבין בר דריאר'

 אתיא אבא[ ]בר דד'ח%א ארצה ר'בנאי דתני משמע מאי מעשרה פחות העא*
 כעה כצזק*העדה הבדלו ר4עם וכתי' ישראל בני בתוך ונויעוזי הכא בת"חוףתוך
 כעשרה נראים אינם אאר בבית שאינם וכיין בעשרה כאן אף בקךטרהלוזלן

 שמקצתן בזמן אחר בבית אוכלות שהי חבורות 0שתי שאכלו נ' פן ברתנן ס-ת גד
 א; *צז אה דךהשין אע"ג בתים בשני אבל משמע מצטרפין אלו את אלורואין
 יושב אם רגאומם לרברי אפי' מהקו ' ש:א רמאי תפלה לעמן ר1?'ה מצטרפין4שע

 גנות רכל ההיא מירצ מצטרף אה באגףהרי או בגנה ר%מה ראש בעוביבח*נויאו
 רריב.'ל ופלינא ררב ררויא צליןנבי רקאם'בכיצד דברוק'בגמ'העא לפי את"~4א[.

 ירי לצאת בין צירוף לענין בין כ"טמע בםתם לתפלה וכן אמר ררב מ-טוםהיט
 ל": מורו צה*וף לענין אבל מפטזז אינה ברל של ד%מה אפ" ודאי ךהתםהובתן

 א8ל בבית 3מ ידצה אשבה" ייהע יי 6מן עי לי "ד ו )י( פע"ני
 %'ם יוחנן ר' %'ל אלעזר ר' בכה נהךרא ונפל לירעי'נלי'

 ובלבר הממעיט השהד המרבה אחד שמנו אפשת רלא הורה מהטום איבכית
 תורה למרת "אס דאבות מפ"ב ח*וזק טיא לששים לבו  ואת דעתו אףכוון מחג:ס
 לקיש בן שמעון 0ר' רמיע*ם 4צן 8'רהטוכר חשפיי' הרבה שכר לך טוגין הרבה ס0 'ו

 רעתי' חלש מני' איעלמא הייא דר' למעיתא מטש כי דרבנן מערתא סשרין הוה צט
 תורה פלפלת בכצתו תורה סשמרה על בת יצתה במרצ חורה לא'פלפלתיאמר
 . לשמי' לבו ואת רעתו את וכית וצאיל רעתי' חלש אמאי ועתה רבצת לאכמ%צ
 ע*רם נירון ברגים הורת וחמר התורה כל למר אפי' אי' מ%בובשוחר
 נירון כן ככ% מרכבה מעשה השמר בדגש תורת למד חשפ" הדיןב?ם
 שה שלא אע"פ לטרחק יכול שהי' מה כל בהודה שטיח ארם 8ו' רגיהלכך
 דלפום דדבה בידו וויה כמותו שטרח כאותו לו מתנין כועט רבר אלאנ*רו
 טרח לא %ץ שמא דהנ שדו' דעתי' חל"ט לקיש בן שמעת רר' *גר%צערא
 חץ' שנה למאה רו1רה כל שלמר דאוץר כצ0מ ובהיווטלמי ' לפלפל ר%ורךכל
 דאמר בשחה שבר לו %תן הקב"ה שנה בעשרים שלשרה ואחר ולילה יוםינע

 .עלוי זאפטר זעירא ר' על וויא בר בון י' רמך כר ירהטלמיס דברכו' בפ"ב זסנה
 הי' למה יאכל הרבה ואם מעט אם אלא כאן כתי' אין ישן העובד שנתמתוקה

 שהי' אהר פועל שם והי' ררבה שעלים ששכר למלך דומה הייא בף בתר'
 וקצרות ארוכות עש מט%ל וה" ימלךנטלו עשה מה מרי יותר במלאכהומתכשר
 וה? משלם עמהם שכרו לו ונתן שכרן ליטול פועלים אותן באו ערבלעתותי
 שעות עו.תי אלא ינע לא וזיץ רךום כל עע% אמ ואומרים מתרעמיםהפועלים
 בל ינעתם שלא כעה יטע%ז לשתי זה יגע להם אמר משלס קמנו שנרו לוונתן
 יכול ותיק תלמיר שאין מה שנה וש_הסה לייטרש בוורה בון ר' יגע כךהיום
 רק טובים מעשים ובכל וף צר. בנותני דרו'ה בעיני ונראה ' שנה למאהללשד
 : נךנו לפגי הימנו למעלה אין לע'%-ת יוכל אשר ככל ולעשות ללמור יעסוקשאדם

.

 שנא' תפלין מניח שהקכ"ה מנין יצחק ר' אמר ארא רב בר ריין גאמף )ז( פש"
 מימינו שנא' חורה א4א ימעו אין שו ובזרוע ביטינו ה'נייבע

 כי הארץ עטי כל וראך ת" ונ יתן לעקצ עוי ה' ו:אטר תפלין זו עזו למו רתאש

 ה' .ה אנתר"ל ויית' ינש .ריישיעץ נכנמן' פ"אאליש;
 בי יא.

 עם העתנךג מדותיך על רחמיך ויתגוללו כעטך את רחמיך שיכבשומלפניך
 למעלה שפירשנו כעין פירושו זה גם פר"ח ' בעיניך קלה תהי אל הדיוטברכת קיי סאי ראשו * ונענע הדין מעירת לפנים עמרם ותכנם רחמים במדתבניך

 רבותינה א4מרו דרכיך את נא דצריעני שנא' בענין הכנוד מתוך למשה 6שנראה
 כבורו מתוך לסהןה לו נראה לפניך ה' בשם ווךאתי שנא' שזה בירם בקבלהז"ל
 על ה' ויעבור עגא' התיבה ל8ני שיורר מעוטף צבור שליח כדמה הקב"השל
 ה' ה' וגךא וגו' ארצה כהטה ויקור מיר וגו' וחנון רר%ם אל "'י "א וינךאפמו
 רתק14ת תפלת זו רהטמים מן הרח%ה1 באשר התפלה - סרר למר שעהא%זה

 קול אהרת תפלה שמע שעה שתה ועוד ' בדוהק השרוי בה להתפללאיףראורצ
 רחמ* ויתגוללו בעמי את רחמי שיכבשו .מל-פני רצון יהי אומר הכבורמלפני
 והבין דוין משורת לפנים לרם ואכנם רחמים במרת בני עם ואתנהנ מדותיעל
 למושה הלכה בידם הדברים וךו ובך השכינה מלפני לכקש ראוי שכך רבינומשה
 כבית כו?'ג ישמעאל ר' שראה ביון תראה הלאמסיני

 י4?"
 אכתרהאל במד

 ומ*כה "טעי' ראה כאשר ריב בראייז ונקוא רם ]כסא[ על יושב צבאמז ה'יה
 כדכתי' והלל שבח היא זו פי'ברכה ברכני בני ישמעאל הכבוד מלפני גךלשמע
 כרכת שנתן ג*ון ממקומו ה' כבור ברוך אומרים שאנו וכיטם מלאביו ה'ברכו
 סג1נ* למושה הלכה קבלה בירם יטהיתה תפלה אתעה רתפלל הבבוף לפמשבח
 ' כו' רחמץל ש*כבשו מלפמך רצון יהי ואכעי 81תח אמיט כאשר *%תהששמע
 מוט%ש וא% היא הכביד אלא קבלנו לא וא% היא מלאך אכתרשל אימריםהש
 וובר שתו שדקהימו אלא מנינ אומר אין דהלמוד בכל בי שפרשנו רבריםפי'

 מנין בכ*ק שאסרנו זה אמרנר לפיכך מגין הללו לדברים ראי' ו%מרו בוודברו
 שוואה מלמד אחור* את וראית שנא' כענין קאי ארהם תפ*ן מניחשיקב"ה

 הצליו תפלי1 של ועמן תפלז של קשד למשה ללמרו תפלין וע*ו כבור רקב"ה6
 ה' נשבע מדכתיב ופישו תפין מנית הקב"ה שבטד הכתוב מן רנע כגיןאמרו
 טישת בכמה ומצי% תפלין ש רמז דצא כ4ע האג1ר עזו עו'מ עזו ובזרועביכמנו
 פ"ב ץ ו סכת*' ש'ק קא*'ברג'ה , התם מתפלל שוקכ'ה מנין שאמר% זה וכן ה' זרוענתי'

 כתוב מכדא אלמלא. יוחנן שד ויסךא פניו על ה' ויעבר לפניך ה' בשםוק=אתי
 ואמר למושן והראהו צבור גשייח וקכ" שנתעטף מלמר לאומרו אפשראי

 רמז ואמרו להם מוחל חענ* הזה כסדה יעשו לפגי ישראל שחוטאין זמן כל*
 ו,ט%אים מדכתי' רבו יום*. ר' משום בעצמו ?הנן ר' ופי' מנין הוצרה מן6ה
 ר"ח שפי' ומה ' לשוצ כאן ער י'ל רבותינו רבר* פף זה כענין תפלתיבבית
 יט ה 0מעשה ביוסא ראמר פירושא להאי לוהא אגתרשל יוא סלאך ד"אזי'ל

 ס-3 בשגה להם אמר אחרונה ובשנה שהה % נדולה בכהונה ששימש הצדיקבשמעון
 אתה מדיכן לו אמרו מת רצאזו

 יודעא_ה-
 נכנם בשה%תי ועגה שנה כל לרם

 ובשנה עמי ףוצא עמ* נכנם לבנים ומעוטף לבגים לבוש אחד ,קן הההבנירמ"ק
 כ ס.ג: אבוצ ר' קמי סבעון לו דצצ,% בפ' בירוש' עלה ופריך ע% יצא ולא עמ4 נכנם1

 שכתוב אאן אפי' בנודש לכפר בבואו כצער באוהל יהי' לא אדם וכלוהנתי'
ש



דע קשדיטתאר22
 טן אמר בנףדי לכפר בבו*9 מוער באל1 יהי' לא ארם %י פניהם ודשתבהם
 כהלו,ט ראין אלמא ההה הקב"ק כבור אני שמר אינש בר דדצא לן לימאמאן

 : גדל כהן עבודת כוטעת לפניםנכטין
 כנ"טתא לכ4 מר אתי לא טעמא מאי נחמן לרכ יצחק רב לי' סאמר 4( נרנ 1ל

 עשרה מר(]למר[בי )6 ניכנפי' 6' אמה יכילנא לא א"ללצלויי
 בעירנא לשליח 6' ו6מא מילתא לי טריחא -אמר.

 דמצי
 ה~קודיע יתי צכורא

 עת ה' לך תפלתי ו4ני %'ר רשמץ משום יוחנן ד' דאמר לי' אמר וכו'למר.
 יומי' ר' מתפל6ן שהצבור בשעה רצון עת 4וימתיר1ן

 מרבא אמר הנינא כר'
 מדגףמר מהפללין שהצבור בשעה רצת עת איזהי עניתיך רצון בעת ה' אמרכה

 כיטיקהש כ"ה דהטם ליר4פי רובר וכשר רנכון עד'מ עשרה מר(]למר[ביניכנפי')6'
 בעירו חשוב ארם ההא ואם עכצ ויתפללו עשרה עויבו4צ לכוין שיכולדצלה
 בירהטלמי דאמר עט שמתפל6ן עשרה בו שיק-או בביתו תורה ספר לומביאין

 -שליכ"ן אמר את וכה תורה אצל הלך אמר את אתר סבכל לו _בא פ' ביומא 5ה5כס
 והא ברם מתעלה רולרה גדולים אדם בני שהם ירי על אלא אצלם התורהאת
 שזרעו צץ תמן בון בר יופי ד' אמר גלותא ריש גבי רהורה את מוביליןתמן
 רמוטה בירויטלמי נמי ואיתא אכהתרץן כמנרג לי' עבדין אינון שם משוקע דודשל

 וכעת לביתו שמביאים כעו'כ עיאנום 6ה. כבודם בעבור מביאים לאותם 0אם ס"וט"
 : ויקיא קקורא יעמודהמייאה

 כר ואהר לביהי'נ פתחים שני ארם יכנם יעיים חסיא יב סאמר )י( גר5 ח1'
 אלא פ'ר קתוים שני פתחי מזוזות לשמור שנאמריתפלל

 משמע רוחנ פתהים שני שיעור פרעד'י יתפלל ואדו'כ פתחים שני כשיעוראימא
 רוחב פתחים שני כשיע9 הפתח מן ררצק ככיהכנ"ם לישב שצריך לומרשרוצה
 שנאמר יתפלל ואו9'כ פתהים שני שיעח- יכנם בבקהכנ"ם והנכנם זצ'לופר"ח
 שני ברוחב ממש כנימה מצריך רצא גם ' לשונו כאן ער פתחי מזוזותלשמור
 שני שיקךר יכצץין לומר יש של"י יצחק כר' ירצדה רכינו מורי לשון וזה 'פתהש
 שפיר לפתח סטך יושב אם אכל מיד כשנכנם להתפלל ימהר שלא ודוק'פתחים

 : לשו% כאן 'עררמי
 זצ"ל פרעו'י בדירן אנן אינרגבדידהו אמר וגרים א*פי' מהדר ששת 0ר8ב )יא(סס

 12 וכיוצא עאטת רב דוקא זצ"ל ופר"ח ' תורה ספרכשקורין
 נאמרין ואלו פ' רבא ראטר כרבא לן קיימא האידנא אבל היא אומנותודתורתו

 דעלמא במילי וכעד'כ הלכה בדבר אפי' לספר אמור תורה ספר שנפתח 0כין 5שו,
 דרב משום פי' ש6'י שמואל בר' שמחה ר' הרב ומורי ' לשונו כאן ער ראסורפ"נ

 , פה כעל לאומרם רשאי אתה אי שבכתב ררברים ופטור נהור-הוה מניעהטת
 ש6'י יצחק בר' יהודה רבינו וכצרי צבור' כבור משום אפיה מהדר רקאמר והא'

 שמעכב רם כקול דהיי% דאסר רטטה דההיא שמואל בר' יצחק רבי' בשםפי'
 מהרר דבלא הדין הוא אפיה דמהרר והא דמי שפיר בלחעו אבל מליטמועאחרים
 מהפך הי' והוא דמי ושפיר מ"ת כמניח נראה שלא בלחש לנרום יכול הי'אפי'
 דוקא זצ'ל אלפסי יצחק רבינו בשם פי' ועור ' לנרפתו לבו שיכוין כדיפניו
 עשרה אם כי שם אין אבל אפי' מהדר להיות יכול אז מעשרה יותר .שםבשיש
 וראיתי ' תורה ספר שומעים עשרה שיהיו שצריך אפי' מהדר להיות אמוראז
 בן זצ'ע אברהם רבי' הרב מורי ואת זצ"ל החסיר יהודה רבי! הרב טריאת
 שליח נךיאת בשעת תרנום ואחד מקרא שנים קורין שהיו זל'ל משה ר'היב
 : עפיק קא ענין דבאותו רצאיל לכ"ע מותר זה כי אמ ואומר תורה ספר אתצבור

 יוחנן א"ר אמי רבי אמר מנהם רבי אמר יהודה בר רצנא רב )יב(."4פכ2ןאי'"פ"נ
.

 תרטם וא' מקרא שנים הצבור עם פרשיותיו אדם ישלים לעולם .
 לו משלימין הצבור עם פישיותיו המשלים כל מר ראמר ודיטן עטרותאפי'
 הרי שלהם בלשון שיפרשעי לועזים לכל הדין דהוא מפיעוים יש ושנותיוימיו
 מבין עטאינו הארץ לעם 'בעלמא פירוש אלא אי% תרגום שהרי גתרגוםהוא

 בר יר1דה רבינו למורי נראה זה ואין ' בו למכיר לשון לכל הרין 'והואעברית
 מיהו רמקרא מן להבין שא'ן מה רברים כמה מפרש תרנום שררי ש4'ייצחק
 יצחק ר' פי' ' דמי דשפיר בלשוט אהד כל התרגום כל אמר ראם ב1נינראה
 רכל משמע הי' שלכאורה ואש'ף הצבור עם נךי ' השבוע יכל יד'ל שטאלב"ר
 בה רמתויין כיון מ"מ הצ~יי עם ייי ואילך רביעי מים דהיינו שבתאקמי'

 רברים ג' במדרש בתב השלמה וזמן הצבור עם קיוי רגל דשבתאמכגתתא
 עד בשכת להם תאכלו אל וט' עולמו לכית שנפטר בשעה בניו את ר'צוה

 הוילימה אם מירצ להשלימה לו יש אכילה שקודם משמע ר5רשה כלשתנמרו
 4גב וילמא ח"ש אכילה גץרם לאגמורי לין טהיר רקא והא עף'וי אכלהלאחר
 את תינוית רמלמרי כעיני ונראה ' יגמור ולא משתמיט שבון- סשירווזרוב

 השלמה קרי רהטבוע כל רפרעוי' רךאל בשבת לאנכצרי חייבים אינםר5רשה
 לפרשיתא לאשלומוגהו סבר אביי בר ביבי רב ' ככר רהן6מה ודדי הצבורעם

 את ועניתם בתיב מדיפתי רכ בר חתא לי' תני דכיפורא יומא במעלירכלה
 ה94כל כל לך לומר אלא וכו' מתענע בתשעה וכי לחיש בתשעהנפק9תיכם
 סבא לי'הףוא תנא לאקרנוטי מבר ועשירי תשיל רוזעגה כא6 בתעדעיושותה
 אשלימו לבנוי רימ'ל להו כראמר ירך שלא ובלבד יקדים שלאובלבר

 פרשית ר' הן רכלה פרעףיתא זצ'ל 1"ץ[ ' ובו' צבורא בהריפרשימיכו
 טרוד אביי בר ביכי רב שווה וטמני באדר שוורין פיעויית ור' באלולוטקה"ין
 לכלהו לאהט6מגהו מבר בשבת פר,טה כל להשלים פנאי מצא ולא רכלהבממל'
 יאחר חטלא יקדים שלא ובלבד תניגא ואפיקנא ית?'כ בערב פרשיות ד'רגי
 לאכץיומינהו סבר פי' ו'ל ורש" ' לשונו באן ער בשבתא פרשתא כלאלא
 רפרעדות כל עהמ2לימש כעק בה1בוע(י,ילסר פרשתא כל אלא דצבתו יץיצא שאיט משמע הפירהטש לכל שבוצת בזתי 14 אחת בשבת הסרקדות כלמדר

 יזשע ר' וזז2ת תץ וף "צחי ועית בץ שסראיעד ר' ללבן תבלה בע משעי נעויז שמע שז יךן %0כןזי )יג( טע סי : ההטהימה ב*צדטה יוצאש אינס רבה ההטענאלפני
 מאי גמר' ' שקץת כעא,2 לשיך מלכש . כני רדד שכן עהמיז ש6ט עראאמר
 חהא 4יכנטו רקץ2ץא לנבבא ודוורא רעמרא גבבא בין 4ר6סש ללבן תכלתבע

 א9מר מ4רר ר' תני*8 קטטת ללכן קה2ח תכלת כין *שלא יזיע מהרע נטרבל~לא
 4ימר עקיבא ר' לכלב ש8ב בעמערביר

 סהטהג"-

 אהאקן 94ש9"ם לעייד וש9ר בץ
 כאיייס הלטה חתא רב 84טר ' הג*יי אמ9ת ו" ברויק '"בית אתמתחיאה
 אהזה טטיש הי פ?עה ?הצן חי? סותץה לק"9 כאהיים לתפלץ אב*אמר
 נאל" קרמ9ך טי החמה דגץעם

 דדא ר' 94טי י גזם סואאל המצא "אאא

 תבלת בץ מארבי טיטגא זזרל 8"'ח ' וגו' שמש עם "תיך ע8אסש9
 סיג יהנ ראה וגוזזט הטיתם סהתנהש רחבלע פן משמע וכרברע שגה ללבןשבצ*ש?ת
 את קוהן מ4ומת' דהנן י"ט 1 תלצ בה רוז6י' אהרת מצוה חכור זומצוה
 ב ס%ה שבה הבלת בין נהגי' כיני סראמר בירחטלמי מוכח והבי י וכו' בשלייתשמע
 94תו ור4רחם אלישר יר' ומ'ש רגצצך מן 4צהו וראיתם ייבנן %ש שבהללבן
 רפי'.דגף9 נפריא ורלא תכלת'לכרתי נין פי' הצכועין כין ניכר עדרו'כרי

 דלא טהיוש1 ילא כגום בכל יפה הצכע נקלט ולא ביורה שגהגן יעמר'4גככ'
 לע,ט פטק .יאבי הו94ל וא"ת י הבריתא לשון זה דאין נככא כבר-תאכךגי

 ,הן 'פםיק שממאל אמר יזדה ורב החמה רגץ עם שתה גוטוין ע1היוכוותיוןן
 יצ 1 ל כן  שמעון מכר' לעיל פםיק לף כן עישע ור' שעות ג, עד ראצמר ירציטעסכר'
 פפ"נ ל אהת בעם פעמים ב' עש ערא שארם פעשם עקיבא ר' פ"טום שאטר*והאי
 יום של אחת הובתו עץ בהן רוצא ההמה רגץ לאחר ואחת החמה הגץנורם
 ופ"'ת * נעביר כמאן אנו החמר, דגץ לאחר 'טמצותה כהטמע 6לה שלואחת
 פ' רתנן לדבר ורא" ריב"ל כוותיה כרפמיק יוחאי בן שמעון כר' רהלכהזצ'ע
 זמן שרגיע ויורעים ממנה יוצשת ניצוצהז ירחת שזהמה בשעה תנאבגמרא ש" 4 ל השמר היכל י2ל פעדצ על זהב של נברשת עשהה אמו סהילני רממונה להמאמר,
 מברי ואבי וכרייתא דמתנ-תין אלמא רבירושלים עמא לשאר אכיי ואמרק"ש
 החמה הנץ לודם כרין שלא ממדיים היו ווצתיקין החמה הנץ לאחר ק"םרזמן
 שממט עם *ראוך לקיים כרי כים מתפללין ונמצא לתפלה גאצלה שיממכוכדי
 זמן מ'ש החממ וגץ נךרם הי' והתמיר תקים תמירים כצד רתפלותואע"ג
 לפסוק כא לא כוותיקין לק"ם אכיי השראמר שמש עם הנץ בשעתהתפלה
 היצ2ה להנץ סמוך לקרו4ןה "ט כלומר נכף בעלמא למימנא אלא כמותםהלכה
 "ט ולם החמה הגץ גךדם קורים שרם מכוש בותיקין ולא עהטין עצצותיקיןגמצ

 לקרותה מקרימע ויו עוריותינףן לומר רצא וקעוה ' רחמה רגץ לאהרלקרותה
 הילכך כוותי' לי' ומבייא לנמרי כוותיקין ממש פמיק ראביי משמע ותו כריןשלא
 עישע לד' מודים רותיקים שטואל ב"ר יצחק דבינו שמפרש כבצנראה
 שמואל אמר ירודה רב ברפסק יהושע כר' חהלכה שעות ש4י עד ישרמצות
 שאן למעוטי כא לא טותיקין לעאט ראמר ואביי שעות שלש עררמ1תה
 רמוטיכו4 נאחרום רהלכה הונא כרב סובר דאביי משום אלא ידצשע בר'הלכה
 מעצט כאחרים לתפ4ז לומר כא יממא רצי אמות ארבע ממנו ברחוק חבירואת

 כדי ביום ויתפ* לתפלה גאולה שיממוך כדי כוווזיקין ולק'"ט הוא יממארככר
 ידי.חובתו דיצא רחמה הנץ לאחר נךאה אם ך1'ה מירצ שמש עם ייראוךלקיט
 ננ ל בתפלה עומר סהי' שמהע מי פ' דתנן ץההטע כר' לרצ אית רותיק-ע יההטעבר'
 סהנ לעלות יבול אם לטבול ירר יקצר אלא יפמק לא נךי בעל שהואונזכר

 לימא בגמ' ואמר כו' וא"ל ויייא ויתכמה יעלה החמה תנץ שלא עדולהתכמות
 וכוווזיקץ יהושע כר' דילמא ההמה הנץ ער דאמר אליעזר כר' מתמאתנן

 דר' לרו אית רותיקין אלמא ההמה הנץ עם אותה גומיין היו ווזיקיןד4צ"'י
 נהגו העולם ורוב שמש ייראוך,עם בתפלה לקיים כדי מקדימין שהיו אלאיההטע
 אמר פ' אבח כד44מ' מעשע כר' לן ךקיימא הו4שיל רעהמה רגץ לאהרלקרותה
 ההשפ תנא כי רויחר תפלת ר"פ וכדאמר דבידושלים עמא לעהשי הממונהלהם

 ריב"ל רפפיק והאי רמי שפיר החמה דגץ לאחר אפי' לרירן אבללוותיקין
 דשחית יש טן הוה ההמה הנץ דלאחר עקיבא ר' משום שאמרכרשמ'י
 ברחוק.ר'א חבירו את מעויראה דאמר כאחרים לן קיימא תפלין ארםללבוק אביי אמר זי'ל ר"ק ופי' ' בתראה דרצא כאב* לן דקיימא למימר לןאית

 עם ייראוך ייא מאי זירא ר' אמר כיום מתפלל ונמצא לתפלהעויממורג4צלה כדי החמה הנץ עם אךתה טטדין שהיו כוותיין קייל ק'ש ולקרותויכיררצ
 החמה מזץ ע'ש ומצות החמה הנץ עם שטים מלכ1ז עליו-ם יקבלו כלו'שמש
 י %א 0ש9 ראמר יהודה כר' הלכה לתפלה אכל יוצשע כר' כיום שעות ש4טעד
 'העי)'י(

 סעא"ט יושלמי י בולו היום כל ניזוק אינו לתפלהגאולה וי רב,מך שנירוש14כל יטשא מך2:~א(א יךי י'
 עגאמר כרכה לנטש תקש ושחט ת2ק- שנאמר שחשה לממיכה וזבף וץהכי%ת ס"י 9"

 טתי' * 4צש-י לרצון ירהו עטא' תפלה לנאהלה תכף ' וכרכו נךרש יריבםעהצ
 ב94חו נוגע פםול אע לשחשה סמיבה רוצכף וכל צרה בעם ה' יענךבתרי'
 רהוכף וכל מעודה ב4צתה מוףרג עטון אין לנט'" ברכה הדצכף וכלגךבן
 יצוק ב"ר עידה רביט טוי פי' עם באותו מר14יג שטן אין לתפלהגאולה
 ממ*ך חדא זימנא דק214ר במטך משמע נמו והבי דויש רותיקע וכנתש4"
 תם רבש בשם מצאת* י לא אמאי ו?מים כל הכי תימא לא ראי לתפלהטעלה
 ריעקי קרא מר4ף " דנפק ויאיל לתפלה גשלה לסטך לחה9 אין יבשבתזד'ל

 : דצא צרה יום 6י הטבת צמה ביוםה'
 %צ 1 ל עזה לתא רווצה יצרק רבי תימא וי רבא 40טכ2ר)טו(

 כעח9אל יהנה % לרגיז דוצה היאינוכאלישע
 מנףס כל שכצאל ו4שמר ביהו שם כי רימתה ותשדבתו שנאמרררמתי
 הוא קרוש אלקש א"ט כי ירעתי נ" הנ" אישה אל ותאמר ' עט ביתושדלך
 לא לא.חם נפש*' על' קץ14 להתרחם חשסור דמים שופך כא6 מטל ו4רנוימיל שצריך מי כל סהגוזין גינ* חניט ר' בשם ר'אחא פאה מסכת מוה ירהטלמיוגו'
 עו*צטדך עד ושנףה מן מק אעו וטטל לשול צדין- שאיע מי כל ' חורנין עלכעך'כ
 מבטיצ ח' הץי' בה' יבטת אעטר רגבר ברוך נ4צמר וע"ז ' כהטלואיןים ש"פרנם ער ועקטה מן כעז איט נתטל ואיט לימצל צריך שההא כר וכל .לבריתע
 ונד הגך8ה מן טטל אעו אם בנפטן מתחיב כלום 6 שאע רבו מכאשמעי'
 ובפרק* בהגרצמ4ש כדאיזא לועות שיא עפר אוכל עי?' הי47ום כןאליעזר ר' על ותע2א ר8אה בהרא פ' קעגעו כבצ הנל י ההשו שדיא ונוטל 6עדש
 אטד שמא 94 1ץ מש?ם 6 ת?' טעה שה" א6שע על תימה וגם אה*ע?ירר'

 *ט שידע חד עו* דילמא אטי'לצשהי כבוד דךך רורק אבל יהזץ בושיץןלרגחע
 הממטה להם אמר ס' בירחטשי ר4שמ' אחרש משל עצה של4 צר*ךוגכבר
 1 %0ג ל4 מטר ו4צא אתשש חט8 בר 8נחס לרק אמר בצפורי אגף חד השמ *גאסגבי
% חדי ס יטו%א * ח"ד"חה פאשי"טןי4יהחדא : אל*א9ע וגף9הש טלאם ני בר סץ 'לטשל 'טללא ל" רדגיל ט9ץ מעשך אביל ד84א לטה ל" אטך יביל 9אטש לין 6' אטרלך  קחו י י"א "ר שו *א ייט"ן 

טא



 3צצזרוע עשהלפת%ר
 ואוין לפנ"ת שתים 5גוך אבל בתוהה רגץרא בארם ה8מיי " מולמכק
 פי אמר המרא דב אמר דאטי איבא תיובהא המרא דדב י1ובץזאלאהרי'
 לא השילך מכאן דגורא הכי נמי תנטו הברבתע רפכור לא ר4מיר לא מאיזץקבא
 זצ"ל פר"ח ' לאחרי' ו914ן לפנקה שתים מטיך אבל בתורה הקורא גארםהטיד
 עוהוא רביעית עסעה בל ואיל שעות כהטלשו הגץרא פי' רמסיד גש הילךמכאן
 הפסיד לא רר,ט זמן שעבר טע"פ לתפלה גשלה לםמוך וצריך תפלהזמן

 ומתפ4 לתפלה גאולה וסומך לאחרי' ואושן לפניה שתים מברך אלאבר%ת"
 לא בזמנה עיש שכר 4' יהבו י'ש שכר אם מיהו ינה: ונן י 16נו נ*ער

 מכאן בזמנה תפלה שכר ,14 יהבו הצות סעד רה1הר תפלת 8' בדאמ' לי' יהבו סהםלעו
 : ליה יהבו לא בזמבה תפלה שבר 4' יהבו תפלה שכרחאילך

ף הקרא סמך 3.ק( ישמנ?י  אריא מאי ]תימא[ בתורה' הקורא מן יותר בינתה 
 מפמיקין א% סכגון ד,טבת 1'ק לן דקיימא נמי תפלה א8י'ק"ש *ל

 שהיו התם דקאמר וחבריו 4וחאי בן /שמעון רבי בגק 4ל ' לתפלה בע ללך"ט ביןסהם
 ק"ם נקט והשתא אומנותם תורתם שהיתה אע"פ לתמלה ולא לע,טטממילו
 עדיף ע'ש אי חירחט זה אין ק"ם כעונת דת"ת אחרת פעם טת'אבעטתה

 ן לר1ד תורה וזמן לר1ד תפלה רזמן נמי לתפלהדאפש'
 : ה%י"ס %1רי 5סוןרגנתרוד

 בשבבך שנאמר יעמדו ובכוכך ויקראו יטו בערכ שמרים שמאי סבית א *שמצע*
 א"כ בררך וכלכתך שנא' בדרכו קורא אדם כל וברושובנץמך

 ' עומדים שכמ'א ובשעה שוכבים אדם שבני בשעה ובקומך בשכבך נאמרלמה

 כדרך ]הולכין ' וקורין ויושבין וקורין ומטין וקורין עומיין 4ומריסן בו'ה סנת"ר י76ץ
 ור' "טמעאל ורבי( )אלעאי ברבי ומעשה וקורין במלאכתן עוטקים ונץרין[ס8*

 "טמעאל רבי 'והקק ]אהד[ במכץם ברל )בכני ממובע שהיו עזרי' בןאלעזר
 עזרין בן אלעזר ר' הטה ע'ש זמן שדגיע כיק זנןף עזרי' בן אלעזר ור'סוטה

 לו שאומרים לאהד דומה אתה אחי "טמע4ל ר'א 4' אמר "טמעאל ר''וזכף
 אתה זי4תי שאני זמן כל %4זה אף רגושחטעים כנגר קה" אומר ודצא מגורל?גץך
 ואני שמאי כבית עשית אתה א'ל זי4ת אקה הטיתי שאני ועכשףוזי5יתה
 ד"א מאי לדורתע הלכה ויקכעו התלמידים יראו שמא ד"א הלל בביתעשיתי
 דעד כין הכא אבל מעיקרא ואתי דמטי ה"מ שרו במטין ר% בית תימאווכי

 ויקבעו רוזלמידים יראו שמא ס'ע ככ'"ם ]ער'מ[ אמרי מוטה ורהטרנא זגץףעבעויו
 ט'ש כדברי לקדות ורמתי בדרך בא רויתי אני טרפון ד' אטר ' 4תדות'דלכה
 דכרי על שעברת בעצמך לחוב היית לי'בדי אמרו הלטנמם מפני בעצמינסכנתי
 בין יושבין בין עומדין בין דתני' הילל כבית וקייטי'לן ז:רי פר"ח '2(,ה
 חובתן ידי בה ויוצאין ע"ט כץרין במלאכה עוסקין בין בדרך מהלכע ביןפגזין

 עומר יושב שאם לא בעמידה לככך על עד ירודה סדאמר,רב דפ"ב והה,8 ?7'
 ואילך ומבאן לבכך על עד וכץרא עומר בדרך- מהלך הי' אם אלא מעומר וכוהאפאנ
 בן ירצדה ר' בשמ כהן בר אכא. סר' ירושלמי : לשונו ע"כ מריך כשו1א קורא 7י4טש

 קרא לא אלו טיפון ר' שדיי תורה מדברי חטרין מופרים ע1רברי לך תדעפזי
 אמרו שכך מיתה נתחייב ב"ה דברי על שעבר וכהטום בעשה עובר וי'כלל
 ישכנו גדר ופורץ שכתוב על ב"ה דברי על שעברת בעצכעי -לחוב רץית כדילו
 תניא ולעיל לשונו כאן עד ביבנה קול בת שנתנה אחר ואסיקי' זצ'ל ופי4'חנדהט

 1 מיתה חייכ הכמים דברי על העובר וכללהריא
 לפנהה שתים מברך ובערב לאחרי' לפני'-ואחת שתים מברך 0בנ1ן= ףט( טש6י*6

 שאמרו מכץם קצרה ואהת ארוכה אחת לאחרי'הטהים
 היינו ארוכה זצ"ל פרעו'י ' להאריך רשאי אינו לקצר לקצר רש4ו אינולהאריך
 יווער בזו יש ו%4רך קוצר דמה לר"ת וקשה השכיבנו היינו וקצרה חשמונה4צ1ע
 הכי ועוד היא קצרה והיא בהש5יבנו הנף יום אור אימרים אנו איך ועהרמבזו

 ארוכה יעשה לא וקצרה קצרה ןעשה לא וארגה לאחרי' הטתים למימר 4'זיה.
 בתוספתא לה מדכר דלא ועוד שוות שכלם ושלפמ' ,טחר כהטל נו,טועוך
 הפירות על דמברך בהן שמקצרים ברבות בפרקי' בהוקטזא דתניא י4רותבהדי
 ובלבר רגחון שבברבת אתרונה וברכה הזימע ברכת מצהעועל

 זצ'ע ר"ת פי' ו1'כ * בחוספתא מלהזכירה מונע הי' לא במע1השנזבדה
 החו, בפ' כמו קצרה כין ארוכה בין פירושה חהבי ררא עצמה בפנידמילתא

 שיהיו רק קצרות ל'ש ארוכות ו%4?ע)אלמנות(]בעולות[כלו'4ץט בתולות 40טתת פףנלא6
 דהא לאודי' ושתש לפניה שתש ובערב לאחדי' ואויז לפני' אטתיםבשדיית

 ה' אף סאמר פ"ב למן ראמר לטעא ואגינה אנ" ה"נו דארוכה ז'ל דפדעדא %? י7ו
 צרעיאלדוכם

 והא אמת לומר צרזי אין אלהיכם ה' אני אמר לא אנ1ע לומי
 יטהוצאתנו אלקינו ה' לך אנחנו מודים הכי דאמר מצרים יטףאת לארכוריבעי

 מי לך הטדנו הים על וגכורות נמים לנו ועשית עבדים מבירז והוצאת%ממצרש
 מאמת קצרה לך חץ %רב1כה

 ואמונ"
 ואחת קצרה אחת זל'ל ר'ת ומפרש '

 פיש' שבשאומר ר4רה כין ארונה בין בלו' ואג1נה אאמת ק4ו תרי"דצאויכה
 הוי כדפרי' לך אנחנו מודים האוכטי ציצית פ' אומר  וכשאינו ארגה יציציצית

 מצלינן שפיר הלכך כתומפתא מו"טנויין לבד ומקצרין מאריכין ובבללצ קצרה'/
 נחלקו וככר דאשוטת בשלש קרובו'א לרהפ4 נהגו זה ומטעם דגף יום14ד
 ומצוה דטתר בידם ועלתה זצ"ל הזקן אירצ ורבי% עלם טוב יוקף רבינובהם
 ישראל מארץ סנש4 מכדית שהי' כדוב"ות יסד הקיר אליעזר ר' ונם המובחרק

 א4עזר ר' דמך כר בפמייףא' דאם- הוה ותנא ראי' 1ש מף-עדן היו)בימיו
 לא כי ויען ופוישן 5ךוכן תני דהוה רוכל אבכף מכל עלוי אפטר שמעתביד
 בפפיעזא יאמף קלירי נקרא אבילתו שם ועל ' ראשונים 4מש אם כיפייט

 ועל ד'ל אליוז לו ונזדמן פת מלא ריזנור ואוכל משו4ות מויך ויהשבתחלה
 שמעון ב"ר אלעזר ר' הי' שלא לומר תמצא וא"י' חכם תלמיר %עשה למדיו
 פי על מקדשין ובינוו.הי' הי' מפר שמזיית תלמוד מקום מכל ה1ה אחראלא
 כן ואם ירושלמי ששת לו ותופם שלנו תלמור על חולק סרי1ת ובבמההראי'

 ויית ' אמרת,ח בשלש לא יאשינית בשלש יא ציב'. ארם קל ,*ל י( נקג
 שדבש שדי צבוד צרכי *אבל עץיד' צרכי דוגף8 דה-% "מלחשר*?ת 51סיס'6
 צרכי שכדלם ויבוא יעלה שלום ושים והויאה בעבודה טצי% שבן לו טדיבים ר5קתו
 סונן הנל בע עצכ1 אדם זטףא אל יכן וילנחע בו שיון בבוז איםשימפ4 אל ובג% ביה1( בתרך וולה 4 "ט )כמו צרבי ארם יו1אל 1של וקץד * והם דבים פינ5ג

 עבר ה% יונף 4רנם רבדים אלו כגון שנאל ירוב כג1ה נמגךם אהם יעכצהאל

 אהרונו' בנ' ולא ראשונו' כג' לא צרכיו ארם "טאל אל ףאי גבי בי? ומ"םעבר
 צרכי דהא כלל נראה אין לומר שאין שתא בר"ט זכר% רגדי% דמבא1'ד1יתמר

 6ית6 ההטש ומתוך נינהו רבים דצורכי כהטום קרובות כדמצלן כראר'י שפיר שרידבים *תגי
 "רנגן ברכות וקהעזיב להאריך רשאי אינו לקצר שאמרו מכום דתמארחוסנ%זא
 י5י ט הזן בברכת רוכתרה מכראשית אות לומר שאין ר'א 4ומר 'ה" ]הזימון[')דגעק(
 יכיגי ברכת)המזון(]הזימון[ הוה לא הע דברכת זי'ל בןאחותו יצחק דכינו עליווהשיב

 3י._
 6ין כת6 להאריך'וקשה ]הזן[יכול )המזון( ברכת אכל משלו שאכלנו נברך אלא טקדאין
 גו' גו6ס לוטיא כן אם הקלירי אלעזר ר' הוא בן4'ש אלעזר דר' זל'ל ר"ת ,שפי' מהלפי
 )כ"ס בועיניש נוערים לנדג4ם מזמין טעד הרודש כפ' ]יסד[ הבא בי אדידי'דידי'

 3הגי"0 תאחר בל יענין ראש הוא דפמה פי' ולרגלים למלכש דצא ספור .רגליםצירי
 כוצ ד 7, י"ל מיהו תאחר בבל עובר בלבד הפכות סדבחג דר"ה 1'ק וסובר פליגואיהו

 שלשה דאמר יוהאי בן שמעון רבי כאבוה לי' וקים פייט דהלכתאדאליבא
 : תחלה הפסח וחנ כמדרןרג4ם

 ע"6 ואידך עד וכו' נוגה ובורא אור יוצר ונימא רבה ואהבהחש.ך " דף וצייא אור סיוצר אושעיא רב אמר אידי בר יעקב ר' אמר מברך סטי)כא(

 ע"3 ס0 וכן עולם ארבת אמרי ורבנן וכו' רבה אהכה שמוישל אמר יהודה רב אמרוכו'

 לקרתע השכים שמואל אמר יהודה רכ אמר אהבתיך עולם אהבת אומררצא
 לברך א"צ ק"ש שיקרא אחר לברך צריך ע'ש עדררא קודם לשנהע אובתורה
 שמואל אמר יהויה רב דאמר אע'? זצ"ל פר"ח י רבה באהבה נפטר שכברמ"ט

 ולעשות לשמור בה דכתיב רבה באהבה נפטר שכבר כו' בתורה לקרותהשנים
 דרבנן הא ]מידחיא[ לא וכו' באהבה תורתך תלמוד דברי כל אתולקיש
 דאמר דשמואל הוא דשמעתא מרא דשסואל מימרא דהא עולם אהבתראמרי
 פמנץ והגאתים ' פר"ח ע"כ עליה סמ5י' ולא דקאמר רצא ולט,גמי' רכהאהבה
 עולם אהבת ובערבית רכה אהבה בשהרי' לומר ונהגו שניהם דברילקייס
 י3 יף דבר עמא וכן אמרו הוו רבה אהכה סלעולם דתלמורא מתמא מסיקוכן

 ע שהיא הלכה כל לוי כן יהושע א"ר אבון ר' אמר פ"ז פאה במם'ובירושלמי

 : נוהגים הצבור האיך וראה צא טיבה סה יורע אתה ואין כב"דרופפת
 לינ " ו קודם לשנות או כתורה לקרות השכים שמואל אמר יהודה רכ כ84ב1ך8)כב(

 גפטר שכבר מ"ט לברך א"צ ק"ש לאהר לברך צריךק"ם
 . להבין בלבנו ותן התורה ברכת מעין בה ש"ט זצ"ל פרעד'י ' רבהבאהבה

 כ6 י' אין הכמים תלמידי מה סמפני נדרים אלו בפ' דאמ' והא זצ"ל פר'יק יכןוללמוד
 דמיירי בנדרים רש"י פירש רתם תחלה בתורה מכרכין שאין מפניא*מר ל" רבינא להם ירושה היא תורה יאמרו שלא חכמים תלמיךי מבניהם לצ%4ןמצוין

 אשר מברבין שאנו ומה רכה אהבה כרך לא שעריין ללמוד בשחרכשמשכימין
 פר"ה רכה באהבה דנפטרנו אע"ג התורה בקריא' לנו נתן ואשר בנובהר

 - כאהבה נפטר או נא הערב ברכת ברך שאפי' היא ת"ת מצות משום לאודההיא
 וקורא מברך לוי שאין במקום כהן שהרי ותדע התורה לחיבת ומברך חוזררבה
 עומר אחד אלא שיקרא מי להם שאין ובכיהכ"נ ל6דת( הרי פעמים ז')אפי'
 מהמת אלא זו ברכה שאין למרת הרי פעמים ז' אפי' וקורא ועומד ויושבוקורא
 רבה כאהבה נמסר שכבר אע"פ התורה לכבוד ברבים שנתקנה התורהחיבת
 באהבה נפכר שכבר לברך צריך אין קורא או שונה או לומד כשארם בביתאבל
 רבה אהבה בין בעסקיו הפלצ אם אבל בסמוך לאלהר ששנה ה'מ מיהורבה

 ה הפה אתר על ששנה והוא בון ר' סאמר בירושלמי עלה דאמר ומברך חוזרללימור
 תהלה בתורה ברכו שלא דנדרים ההיא מפרש אני וכן לאלתר עהטנה ויואפי'

 וגם תפלה ענייני כל מיהו בעסקיהם ללימוד רבה אהבה ברכת כיןשהפליגו
 לפריט יש נמי אי הפמק זה אין המררש לבית להב,ום ספריהם אחרשוילכים
 וקיי"ל ברכה לתלמור כרכו שלא היינו החלה בתורה ברכו שלא דנדריםההיא
 רש"י של תלמידו זצ'ל שמעי' ר' והרב לברך צר:ך דלתלמוד וכרב יוחנןכר'
 וכשהלך ההורה ברכות מברך בתורה לעסוק משכים כעוהיה זצ"ל שרש"יכתב

 הימים באותן כמו בתורה ומברך חוזר דזמרה ופכוקי כרכות לומרלביהכ"ן
 ברכה חשיבה לא התורה דברכת כמו לדבריו טעם ונתן ללמור השכיםשלא

 ישמעאל ור' מקומן ואיזהו קרכנות פ' עדכדא קודם בירך שגבר אע"פלבטלה
 מחמת רהורה דכרכת פירשנו עטאנו מה ולפי לבטלה ברכה כאן ףהטיב דלאיי'ה
 ברכה תהא לא אמאי עצמך על תמה ותו .ראי' אינה היאנאה רחורהחיבוב
 והיה מברך הי' כך משום מפסיק הי' שלא אפשר שאי משום בעיני ונראהלבטלה

 : הירושלמי עלסומך
 י"",ע"נ אמר רבא לברך א"צ להלמוך לברך צריך למקרא הונא רכ כ4יכץך8)כג(

 זדם אפי' פרעף'י לברך א"צ למשנה לברך צדיך לתלמודאף
 פ"ב הכימוכח דודאי עמו והדין עכ"ל פ"ב מוכה והכי קאמר רבהאהבה
 מינ רי פר"ח ' ובו' שמוע אם לחהיה שמע קדמה למה קרחה בן יההטע ר' אמרסבנמרא

 למדר,ט ואםי' לתלמור בין לכלטנה בין למנדא בין למקרי דבעי מאן רב ראמ'הא
 ור' למשנה עלי' פליג קונא דרכ ואע"ג כוטעי' לן ק%מא כריש' לברךצרזי
 הלכה ואין הן דרב תימידי דהא כוותייהו הלכתא לטע ל,למוךאלעש-
 יטונו באן ער רוא מחמיר רב ועח4 הדדי עיו לא ועוד הרב במגץםכתלמיד
 לברך א"צ לתלמוד /(ברך צריך למקרא אלעזר ר' אמר חה'? משמעומלשונו
 דלא דרב על" פליג ל4 יורצן דר' לברך א"צ למע:לה לברך צריך אמר רצנאור5
 ור'יחנן דרב כוות"ה רלביעא יווןנן]פליג[ההה ר' הוה אי יצ ר'ח בפי' לי'מדכר

 כ', 7ו רביצהס! פ"ק יחהנן כר'הלכה
 ט"נ " 7' לתנףי דרב ג4י' קאיכצא הוה פניאין זימבין אשי בר חייא רב סאמך)כד(

 ומתני ומברר ייד*ה מש* וקא מקדים דעה רכ רב* במפריפרקין
 בדבר* לעסוק וצונו במצותיו קדה1נו אשר יהודה רב אמר מברך מאי פרקיןלן

 רב ' בו' בפי% תורהך רברי את אלקינו ה' נא הערב אמר ידצן ר'תורה
 מעולה ה"ש י הגצונא רב אמר העכהם מבל בנו כחד או%ר 14מרהמנונא

שבברכטע
 אצט-

 הגי בה ממיים יחנן ה" פרקו'י לכו5תו נמרינרן רהלכך פפא רב
 בהם לעסוק על%4 יערב ' כו' נא הערב בברוך השעימה כברוך פתיחהדבעי

 זו שאץ ד1קך למד% ה4? ' -טדאל לע1 תורה המלמד ה' אתה טיעי *מאהבה
 בדכוי4סרה לשס לא אמרה כי ודור בקשה לטה אלא ע1עבר על ודץו?והברכה
 שבברכות ט1יה דהא וי י ווקך למוני ברוך יטאתה ה' בק1היחיק לשקאלא

 יריה י לשהץ מק עד ה"םראל 5עודה וק"ים לט1ם רור-ה בה ש"ט לפידהורה
 ו1ר חמיה רבד" על אקביץ גיכ81 לכילה1 נקט-יגדי רהלהך 88א רנ אמרואיקנ'

נימא פשגכ



דק ושרימת8ד24
 עיל התרה בחמת תא ש תצ' בנו כחר אשר תשא מ' ט ודקרבממא
 הודה רבר* דעי טפי קך*ף ההכי תוףה בדברי לעטק לברך רטלע אצ6עצ

 : ל9יםמשמע
 ברבות ג' העם 4יז רברכו ויאמר שטע אם ההי' שמע הדברהי עשדת וקיש בהץ יש אהת ברכא ברט המטנה להם אמר התם 0רזנן ')כה(ט

 משמר 16שי אתת ברכה כ1סשין ובשבת כרגים וברכת ועבודה ויציבאמת
 *ס הואט- ד ידא אהת נאקדןי"%ץ

 הפא"
 ממיי בעו אתרא קיהח8 .היעו בראבא י%ף ורב ודבה הא מ ו?אכ4י ש" פשץ כתו

 וצק 4 את; בונהמי
 שו אהז וצצה נ1י חזרה לרב בי"ת4ווהף*

 בפקיהט לאו זריי1' דר' הא אמר יוסף בר יצחק ר' אתא כי 4ור יתר""ט -צעןק אי4מקצדי' ורקא ר שרש%1וונהרמ'4םר*יתי
 ברכות שמרת זאת אךשב'ל אמי %'ר זריקא דא'י איתמר מכל6א אלאאיתטר
 אין ברכות דאמר הייצ אוף יטר בשלמא אמית אי זו את י מעבבותאין

 דילמ' זו 4יז זו מעבבווע אע מאי רבה אהבה אמרת אי מאלא זו את זו מעבבות פ"ת על
 דףא ולא ליה אט" 4וך יתד זמן טטא ובי שר יוצף זמן מטא דלאמשום
 ברכות אין ומאי לי' 4צ2הי 4ור יוצר זמן כצ1א וכי אמרי רצו רבה אהבהלעלם
 אלא 4יתמר בפ" 6י זריכף דר' הא ז"ל פר"ה ' ברבות סדר זו 4צז זומעכבתז
 את זו מעכבות ברמת אין ר4שטף לרשב"ל זריקא ר' שמע כלו' איתמרמכללא

 ארנת ומניח בלבד 14ר יוצר יקרי אמרת אי אור יוצר אחת ברכה ודייקזו
 לי' מעכבא לא רהא זש'ז מעכבות אין דברכות ה"ט וו"ט ו1רא לנמריעולם
 משום שמע אהר9' וגךרא בך"טא עולם אהבת לורא אמרת אי אלא יבהאהבה
 ל4' נךי יוצרשר זמן ומטי החמה הגץ מטא ובי אור יוצר טן כגזי לאדאכתי
 יוצר ל14 אלא להוווייי לרן נךי דהא זו את צ מעכבות אין מאי ישר עצרנגי
 וכי ואמר זא'ץ מעבבות אין דברכות והיינו לנמרי מניחה רבה חשהבה14ר

 מכללא א" ויחינא היא אור דיוצר אתבריר' הא למימר אעא מאי וצימכ%א
 ומאי ווא ולם אהבת תמיד במסכת' ששניצ אחת ברכה למימר איבאשמעי'
 אהבת ברכת וךים דאי 1' ברכות מדף רשכ"ל דקאמר זא'ץ מעכבות 4רןברכהז

 14ר עצר ע%מברכה אהבת בריךבתר הדר אלא מעכבא לא ש' טצד]ע%'[לשל
 יצדק רב דהא משמי' בהדיא דאיתמר * אכרקיא לא רשב-ל דאמר דהאוכיון
 רבה שהבצה בהרהש ראמר בשמואל עכדי' איתמר מב%א אמר יגףכר

 ירי יוצא אור יוצר סךא והיר ע'ש וגךץ עולם אהבת ובריך ארךיפ איוהאיינא
 לנמר9 אהת רגיח אמ אבל י את זו מעבבות 4ון בסדרן לקךחזן דברכותחובק
 גץים ברך שלא היכא דבל מבאן למר% י *טונו כאן עד חובוע ירי יצאלא

 אהר שמברך גר טבילת לדבר וראיה ברכה ידי ויצא בן לאחר מטיךהמצהה
 אפשר דלא לטבח ה"ה לבן קודם לברך מצי לא דחי דלא גברא משום טבילה'

 בירושלמי דאמר רא" ותו ' בך ליאהר שמברך לעעוייתה עובר בבר לברךלי'
 בר עמי ר' *טחוט עובר 4ימר יוחנן ר' ע*' מברך אימתי משחיטה דןואה פ' גסלג:

 יוצא עא1רם למרט ריי בשחשתה תתנבל שלא לכטה כהם"טדיט אומרנהחיאי

 וער מששל אמשעשום

 ת%ה"
צ מ % 8  טתחשיחש 

ם מ % %אתח1ש""חשו ץ1 י אדיה 'ק 1  :א "4ע 
 .שתםעשת %"ש חםש ן *"מ חיא" יהטסת1תמם

 שותא1[י4נף6שן%א1ממי,1מיאומח9""ת
 אאלשהף:שץייו ף ישרטצה טת-"ח%*"ממח"4א~ק
 קל גי* חצטת ו"ז1 חד ד%ך דט"ס% ו%*ע% %אאקשו.ה

 ד1 שי יצד נתט -שעעז% וש1ן רא 6חף 16 מש שיחו
 נמי מים דאפ" יצא בתפי ת1*ם בדנרמא ובייף פתה' אכל דנהטש%"גר חמי חגל מק א86 חאץא קי תיט ""םקשוי ' %ם ח%ל 4ט1או

 על אסך הברכה רטץלת פרעו" דני נוק נמי תסךי טעמא מאי יצאבדנר5א
 בהיא ראטר יע ש%צא ]נזנר[ )מבר( יעולם למלך עוגיע ובין שךג"במטז
 שהבל ואמר פתעזזה בדעת הכרכה בל םיש אפי' ההא דיצא * פשיםא דגפןפדי
 למים בדי דחמרא אדעתא 8תה לן כהבי' קא הא אלא תע' רתנן יצא הייןעל

 עינך בתר מון שדבל רמים שכך עויא גזכר רעלם למלך וכשדגיעבפ"ה
 ברכת ואין ביין שמיש כב1 ווצה נאטרה ריין ארעתא ברבה הויי 4ט4נןברבה
 לשו% באן ער רגפן מן השבר ברבת עואין שבר ברכת ידי מהביאה:יין

 בפ'א ס"ם אם_ אבל ליה מיבע" קא רגפן פרי בורא סיש שלא דוכףמשמע
מ * וםשך ברברו נההה שהבל מהי אטרוא%'כ 1  פעףא. דאיוא 

 עא ד"
 וסבר דשנטיא בסא דגנדם מ84ן רדצ י שנהה פעם ה' אתה ברעי לומר צריראלג
 אתה ברוך ואמר 8תח אי אלא יצא בדשיכרא ומש ביחמרא פתח השחמרא

 בצזר דילם84 14 ויצא אז-ינן ברבמה בצזר מטוי בפ"ה בדברד נההה שדבלאט"
 14ר ' ביוצר פהח שחיהז דתניא מהא לבנפשטי' וא1זינן יצא ולא אזינןדיזיכטה
 ודהען יצא ולא אזלען, ריעימה בצזר עוומ כו' יצא לא ערבש במעריב01יים
 סמכינן ועלה המאורות: יוצר ה' אתח ברוך אחתימה מברך קא דהא התםשאני
 בע%ן אעאטט ולא סמכי' אפתיחה למימר %בא בהזימה ברכה ר*כא הבאאבל
 שמר הכ4ירות' יוצר בא"י ]דנףמר[ )ד14ק"( שניא אהאי ומנף1ה מהג"מהא
 לר"י[ אלא שפיר ברכה אינה ה( רץכרת בה שאין ברכה בל ]ראמר להברגימא
 הא הטנינן מלכחז בה לית הא ברכה אינה מלבחז בה שאין ברכה בלדאמר
 אור בעצד ומיים ערבים במעריב פתח שהרית בחיצונה ששניטזה
 ב*לה עם ומדת ביום *לה מרת להוכיר בדי עולא בר רבה ראמר ביוןיצא
 ויטם והזכרת במלכות ברכה בתחלת דפתת כיון נמי הרין ווא ממש משמעולא
 הבל דבר של כללו ממיפא ת',ט מיתשבא נמי אתתימה דפתטזה מלכותההיא
 דשזח כען יד יצא דלא כה"נ לאהציי לאו מאי ברכות חיתום אחררולך

 ומנףטען ותמרי טעמא לאחויי )יוי(]האי[בללא לא ודחינן בבפתע וחתםבשרגל
 אלא וא1יא נפק מי וחתם'דען העין על ובריך נינהו תמ" וסבר נר5א אבלאי
 השלם את וזן א2" אתה ברוך ובריך ומזח יצא טקמא וסבר תמרי דאכלכנון
 אתמיי ברך דאפילו יצא ודאי גונא האי דב* העץ פרי ועל הארץ על חזתפבלו

 ודימו1פ )הלבתא( רבינא מדאמר עאשילו שלשה דפ' בההיא %ר אחר *ררד .,448
 : ל14הרא א41ינ1 כ~דיו אששאש דלא רהשחא של"י יצחמ כ"ד ~פמו~

 דארחי המא וזיטתא רוא חזיא גברא מעיגךא הכא רמרהי ויא היטתא ףיאדחוי'
 ר*תא בעיני נראה ' נייאה אינו שוב ונדחה ש:ראק וכל ונדחה נראהוצי

 התם דפ" ולפר"ץ איתמר פעודה לענין דרבינא מההו פגר דרבינאלראי'
 אדפר"ח דפיו,ץ תינוטי מצות לששך לדטתה באת אם כרבינא הילבתאדלית
 שאגי דרבינא ההיא וראי אלא י'ש. אחר אור יוצר לברך דמצי פסיקדהבא
 ואבל דעבר וביון ברכה בלא עות'ז מן ערהטה לארם דאמור בסקץרהדמייי
 הוא'ל דמצות ברכת משי'כ אידונה[ ברבה לברך ]צריך אחדונה ברבהוהגיע
 הרב ראי' והביא י ויברך ההזור מעשה אחך אפי' אימא ברכה אחיי'יאין

 פטך ר6סה על סברך פסודם ערבי פרק סוף דתנן זי'ל יעקב ב'ד משה רבי' יה,1'
 לאו לה משכוצן ההיני בראשונה נאכלת תקיתה "ד חנינת היא תבח וובח אתפ"6

 פטר השזני עלע וברך דפכץה 114 העניאו בדכה בלא רסבץץ חשכל עמטמחכנון
 דהינו ואנל שגמר 4הך'פ הזבח על לברך וצריך פטר לא הפמח על ברך לאהא

 נךש קשאם שכתב זצ"ל מיימון ס'ר משה רבי' ררב כדברי ודלא כרבינאפשנ
 זו דזין לברך חשת"ב לקדש טצען אט מייו המצות כברכת איצ י1עושה-הז רברי לפי אפי' קידחטין אחר יברך לא קירה1ין קודם ברך %א האשה אתחסאת
 על 14 האשה את לנךש אקב'ו מברבין 4גו עמשין דיאיל ו(קודיטץ ברכתגנ

 6זבת ברכטן עהט שתקנו בש תקנוה אירוסין חובת משום אלא אשהקיהתף
 ברכה בלא רבלה תמור דלא מלאו לעצמיט רשייוסות 4צז לנו ו4שטרנ"ש1אין
 לקדהם' *' מבי איההא לטנסב רבעי מאן ה'צ ' ומדרבנן כנרה לבעלה4גצרה
 לא אכתי מכף מ1 טעמא ברישא נבריך ולא אירוםין ברבת ולברוכיבריק1א
 חהרר ברקטא לקרש אלא הארוטת את לנו ואסר סברבי' והעי להקמא
 משום מברך ההךר טביל מאי טעמא אטבילה חןה מירי ברכות שבעה%רך
 ' %'ג ע'ש מטבלה שנא ולא לה ג4י' לא דמק-ש ער נמי דני ושי דלאנברא

 לדהו ענ אק%ו לם-ך צריך בכקשובשטר האשה את דמנךשמידיהנא
 בירושלמי 4צ2= דהבי דמצחה בטדדא דטריר מ1ס בביאה בשמנךש %אאשה

 עה1ן והא הטבילה מתעעה וצץ עשייתן בשעת ברבה טעוטת רמצות סבל 0ץ,סי
 עטיתן בשזץז ברבה טיכי שטר %4 בקש ירושין שאר אבל משמע ננעלא נשסס

 הונא אדב דפ4ג יווגן בר' לן ועימא לעשייתן עובר יודגן ולר' וצנא*ב
 רב גבי סובער'כ דביצה רן2א פ' יוחנן כר' הלבה יוחנן ור' ררב ביושלמי התם ט* ד"
 ע8" יל

 : טדפג1הים פ"ק נ ווי תלמיףיףצנא
 וו4מבר בידי' דדצ2רא במא דננף ווכא פאויטא לחתום רשאיי איצ לההום ושלא לחחום שלא רשאי אינולהתום ש 0כפי1ןמ ( ) 'ו ע ינן

 פים הו%' יצא בדחמרא ומיים דעהכרא אדעתא ובריך פתח הצאדשכרא
 דובא אלא יצא בדכרו נהי' שהגל אמר אפ כ1לם ועל דתנן יצא נמיבר-טיכרא
 מאי בדשיברא ומאם בףהמרא פתח הוא דחמרא וקסבר דשיכרא בנטשרנו4
 בעצר טזח בשהיית ח.'ש ברנות חיתום בתר או אזלינן ברמת עינךבתר
 יצא אוף ביוצר ומיים שיבים במעריב פתה יצא לא ערבים במעריב ום%םאור

 ום4ש 14ד ביוצר פתח יצא לא אוד בטצר ומים ערבט במעריב פההבערבוז

 אמת אומר שאעו בל מכא חיעא בר[ ]רבה )רב( אמר " ז%תו יאיןבעולמו
 בבל% ל"גיר עצאמר ד1בחי ידי יצא לא בערבית ואמונה הששת בשהריתףציב
 נ 6שס שאדם אמונתך רבה לבייים פחרטים במררש ואמר ' בלילות אמונתךחסדך
 : הוום כל שגע ממה ברי ומחרש לו ומחדרה בידו רוחו ומפקיר ברקכ"קמאמין
 %ש % בהיע בעאקתש ושמתפלל דרב משמי' חענא בר[ ]רבה יב( י84כפך8)כח(

 ייי ת"ע סשת ש1 מפני "שאמ' בשם זוכף זוכף וכשרוא בברוךכורע
 ט' 0אי שקף ה' שנא' טע6י מאי שמהול אמר %זיב שמי מפני בשמי כתיב מיהוא

 %מף כר עה1ת סרב בשם זוקש 1רף ובשהוא בברוך כורע בורע בשהוא אבוךעביד ט דהוה מלתא לך ו4ויסא תא אורי4שן בר רב בר לחייא שמואל *' אמר 'ב%פים
 דצה ובד בירדא כרע כרעדוה

 ט' 90 אדם ביר בשבם בחהרא פרעו'י בחויא ז9ף זקי
 טףנ: יו %ש כל ואת'כ תחלה רראש בנחת בדויא קיף אהת בבת מטה -כלפיודובטו
 טגב*ה עצמו את זוקף שהוא כנתש הויא כי במשא עלי כריעתו תראהשלא
 5קפ ד'ט1 אים של 0שררו דב'ק ספ'ק ואכו" . 4טתו 1'כ מעט מעם ונזגף תחלההראש
 מדה כפר מדה במודים כרע דלא היכא ה?'מ נד"ט נעעיה שנים שבעלאחר
 דוא וערא םמל גשן ה4ר רב ב-טם פ" דרזרא וכערך ' כוצ%א זוכף רי'שלא
 שלא ]וכריעה[ אלחוד 14הו ורורין גבבל ]שמצוי[ הקזים ממיניאחד
 ש"ך אלא מחצע בעדיתו בברייתו ועומר זלוף וראשו מהגי באם"בעיכרע
 ?,ב צה4וי לכוף צרקי שלעולם ' רא-שו שבפוף באגכון עויוו' ראשו אתשיטף
 ס*ס בוצהא, צבור עליח עמ שוחררן הכל -טאל בן חלפתא ר' מתגי ירושלמי ילעונו
 בר ]חמא[ )אחא( ר' בשס נתן בר שמואל ר' בטדים ובלבר אמר זעידאר'

 הדצן ה אמר אמי ר' רבי ודעבירו מדאי יותר עדטחה באחד מעשה אמרדגינא
 התם אמך יצ בו נשי אלא מעבויו הי' לא אבי בר , וזיש א"י מעבירווו'

 בהרין ובד שלא ובלבד אטר ירמי' ר' מראי יחר ישוח שלא ובלבד תניבפרקי'
 טעעהאו תר%' למעךי והצב דצר בערך ופיו-ש עצמותיו בל אלאחדרונא
 ממהג*ו עיהה בעה1וחה לצפרדע דומה הצב כי שפי' פירושו כין ההוחררונא

 : רסנין כ1ה יותר פירטתי וא'ץ שער ולקמן בבריתו זנךףוראשו
 מתפלל אדם כולה השנה כל דדב משמי' םבא רתנא בר רנה 0אמף)כם(

  1'ע.
 פ8ש

 שבין יכום מעשהה ויע ומשפט ציץק אוהב ומלר רקוישהאל
 וכהשפנ1 צדיה 1הב ומלך וקדדט האל אמר אם ליה?'כ ר"ה שבין ימיםבעשיה אפי' 14מר אלשי י ' המשפם המלך רירהט המלך מתפלל שהחש *ותצר"ה
 ועבה 4רמתי בציקה נגץץ1 הקדוש והאל במשפט צב14ת ה' ריגבה עצא'יצא
 דגךח1 האל ל" קארי וכיו ליחה',כ ר',ה שבע ימים עשרה אלו במשפם צב4ותה'
 סגגרהז המכטהז ר5כצרות וכן הברעז איזן במו מוזמו הברטז ר4ייקנהטיו כב1 המשפם סלך כמו רמשפט רסלך העולם את *שפוט מ",נצתו מדאהויא ד%על שבשש לפי הקרוש רסלך פרעד'י ' כרבה וריבתא המשפט ורמלךהקךהט רטי שי וצה צהד %הנ תאל וקחש ת% י9ח5ר רב קלה ההטף

המכוטת



%עדק נדשהיכותאתי  

 הכ* לל 8ףזח י לשוט כאן ער הפטים עמק כט המגריפ רקמק חע"טכ"%ת
 צחד ט*,ינ ואהקחש כא1ל ןם ,%ה %1השמ תה אט 'טש

 אלשר ד' ,ד4טטר סוש2 ר0שפט וימלך רגייש המלך אומר ובעש"אומשפט
 ויגכה ו,קדוש.שגאמר האג אלא 4צמר אינו *ף'כ ר"ה שבין ימים ביף'דו884י'
 א"טר 4ונו הבהטפט בזמן אפי' הנה בצרקה נורש הקרהט וראל במשפם צב4צתה'
 8" וצ"שטו תץטלל דכו?ש רמלך דאמר כרבה דיכתא ' דקדהט האלאלא
 אל ריוד 4העם שפיררשו המלחמה עם וכל כמו רגמשפט על רוושבד11לך

 הלכ ךצצרךלפטק הכא יומף רכ דיכ'כרב'לגבי ככ'מ דק"ל ואן'גר0להמ'עכ'ל
 האלוקרוש אמה בדיעבר אפי' דלרבה לגמויי ע4' פליג דר'אלשי משוםכרבה
 אלפם לכתחלה'ודשציק אומרו ולר'אלעזר מדטיריזאווזו ומשפט צרקה אוהבומלך
 : 4יתו מואירין אמר לא ואם המשפט והמלך הקדחט המלך לומר פומק?!מ'ל

 כלק 8' לקכוע בנףטו זבדא ב'ר אבא 1'ר זטרי ]בז[ אבת ר' אמר)"
 לליוע בקשו מ'ש צבור מירח מפגי קפעחה לא מה מפניבע'ש

 ופ' רבית פהית נימא מכוצרים כוציי אל בה יכתי' משום אע~מאבגואט
 האי בה דכתיב ']מאוום חממש בר יומי ש'ר מצרים יציא" בהם דכתיב משכיות פפ'גא

 גמירי[ לא ותו 8טוקא ד4ו י-מנו'%ימא מי וכלביא כארי שככ כרעקךא
 -מפנימה ייהטלמי ' לי' פסקיק לא אנו הכינו מעוה פסקה דלא פרשה נל ס0פס

 שכתוב מפני אומר סימון ר' מימון ור' לוי ר' יום בכל הללו פרשיות שתיקורין
 הן אגבי ' בהם כלולות הדברחע שעשרת מפני אמר לוי ר' וקימה שכיבהבהם

 תשא לא ' אהד יי ' אחיים אלקים לך יהיה לא ' אלהינו יי ישראל שמע 'אע4דך
 ר"טבצז יום 4צז זכור י ומשכף כשמיה כהטתבע לא מלכא דדחים ומאן 'ואהבת
 כל כננד עהטקולה שבת מצות זו אומר ר' מצותי כל את ועשיתם הזכרולמען
 קדשך שכת חשע ומצות תורה לעמך ונתת ירדת סיני הר ועל שנאמרד1שצות

 ' רגמצות כל כטד שרולה עוהיא ליצדיעך אבוגה( בר אלעזר ר' )אמר להם וצרעתטח'
 דכ4דל מאן ' מהרה ואכרתם י לא-תרצח -' ימ-בם ירבו למען ' אכיך 4ון כנד5פנש

 ]לבא[ לף א"ר עניכם ו4וחרי לבבכם אחרי יעעורו . ולא ' תנאף לא , מילהךל גק6.
 ' חבירך דגן דגנךולא השמפת ' תגנכ לא ' לעבירה סימיא ]תרין[ )הדין(עינא

 אלקים שרוא אמת מהו ' אמת אלוומ יי וכתי' ' אלקיכם יי אגי ' תענהלא
 שוך עדות חבירך על העדת אם הקב"ה אמר *י ר' אמך עולם ומלךררש
 בית תחמד לא ' וארץ שכףם שלאבראתי עלי משד אתה כא4 עליך אממעלה

 : הבירך בית ולא ביתך מזוזות על וכתבתם יבתי' ,ישר
 וראשון אחרון לאך שבח - ראשון פרק עלךהדרן

 ס" עו
 יצא לא לאו ואם יצא לכו כיון אם י,ט זמן והניע כתורה ערא, סהיה )לא(

 : ק"ש זמן הםגךא זמן ההגיע ע,ט פרשת בבערה כורא ףו'פרקי'י
 כיון ס4ו לא כוונה צריטת דמצא עו'מ לצאת אילימא לבו כעז מאיננמ'

 שירא כוונה צריכות מצות עף'מ פירעו'י להנקץ בידא נדי והאלקרות
 אבל לנךות ! יצא לשיד סההוקע בר"ה דאמר לרכא ותקשי מצוה לשם טתכוין גחז'

 קא הא ' בעלמא בהויה לעיותה אלא מתטין שיהא בעינן לא מצוה ה" לצ4צןע"6
 את להגקץ כקורא כתורה' נךרא הי' דקתני ואתא עפיקתנא קא בקורא האקיי

 דאין משמע ' לשונו כאן עד מיכוין לא לקייאה דאפילו טעות בו יש אםהספר
 רצא דלרבא כוונה צריכות 4ון או צוונה צריכות דמצות מכהטנתימללכוד
 הא מי"ו כותה צריכות רמצות למימר דמצינן רו'נ לףידן אבל_ הני להדטקמי
 נץדא ע1אינו להניה בגךרא ופר"ח ' מעכבות אין דברכות מיכן ללמוד ישודאי

 ל4גיה נךרא היה הץק כעמן כו, ין,ו" חמר כלו' בכתבה אלא בנוךדההמנךא
 עץט זמן ורגיע המנךא במסורת ירא שהיה מי אבל לבו את לכוין שצדיךוזה
 יי'מ יצא ע'ש לענין הלב כוונת גלא שקיאה אש'פ שמע פ' ש?יראבעה

 ישדאל ארץ בתלכ1ד אמרו ובפי' מעכבות אין וברכות כוונה צריבות איןדפצות
 דהא ארי פר"ח ותו ' לש2ו ע"כ מעכבות לא ברטת אומרת זאת אבין ר' סאמר 6ס2-ס
 אבל כמררן שלא ו?'מ "יץ מעככות אין ברכות דתמיד סלמהגי' ראהומנא "5עעל
 סדמתרץ דימא דפ"ק ווזקי84 בצבור וה"מ לא ברכה בלא )אפ*'( ע,ט יהןסיב

 ]לל4מן י'ע מ"טוס אלא רא,טון פרק דוכף לאו שני בפ' הא ~ רירןרן בט-ג הא מש6 של
 נ"ינית הכרגים וגכי ראע4ין פסוק כ'ש כוונה אבל-א"צ ראשק פרק נקטבמט1ך[
 עד "טראל שמע ת"ר י עב'ל כו' בתורה קורא הוק כדתנן בעץיד דהכאומתני'
 אצצ פר"ח מאיר כר' הלכה רכא אמר מחיר ר' דברי הלב כפטז צר?בהכא
 צריבה כולה ר5רעיה דכל' עקיבא כר' הלכה יווצן א'ד חנה בר בר רבהדאמר

 ה-ודה 6שומד' שאמר אחא כר' הלכה ר'יחהנן אמר ]דבט,ץ[ לרבא(כו2ה'ואמך
 כרבא אט אעפ'צ שמע פרשת  כל דהיש א' בפר' לכויןשצריך

 דכתראה גן"י
 מצעדי הוה ולא עוכרא עכדו יומף ורב נחמן רב דהא רב מעשה העודוא

 ה' "טראל שמע נמי שמ"אל אמר ירצרה דב ואמר בלבד בשמע אלאנ5שיעע
 שמסשל בר יצחק רב אמל וגם ' דגשץש עיודה ר' של עש הש צ אחר ה'אגליט
 כך יצא בעדנה ונאגם אלריט ה' ישראל  שמע אמר דרכ משמי' מרתאנר

 : זצ'לפר'יץ
 טעכט1 מ4ר לעין ככל 94מרים חשכמי' דבי דבדי ככחבה י'ט דבנן 2ר ב()י.

 שמע דכתי' ררבנן טעמא ומאי יהיו כרצוייתן והיו קיא דאמרדרבי
 לאזנך דהסמע 4' מכעי ההוא שמע כתיב הא נמי ורבי שומע שאתה לשוןבבל
 יצא ל4הנו רהטמיע ולא שמע את רגץדא כט'ד טל ורבנן מפיך כוצא שאתהמה

 למפרע ירךא שלא וד' למפרע יקרא שלא לי' מבעי דויא היו הכתיב נמיוךבנן
 ליכשש ליצ כהטמע לא הדכדש דברים ורבנן הדברים מדברים לי' נפסה לי'מנא
 דכתינ משום אצמריך -שמע לי למה נאמרה לשון בכל ס"ר דאי נאמיההרירש בלשון כולה דוצרה כל רבנן קמברי *מא שמע דכתי' אצטריך והיו *'ימה נאמרה הנץרש בלשצן ס"ד יאי נאמרה לשון בכל כולה רוערה כל רביקטבד
 כחכמים לן מתם הכא אחכמים רפלינ רבי אפי' דהא כחכמים דהלכה פר"חורךו

 רמזון וברכת ותפלה וק'אם מע2שד וירוי סוטה פרשיז טיטון בכל נאש-ין ואלו פרק פ"6 5נז'
 : לעענו כאן ער ד"קדון ושבועות העדותושכועות

 יוחנן ור' כעמידח לבבך על עד 4וימא אלא ס"ר בעמירהלבבך * בעמידה לבבך על יהודה רב אמר עוקבא פד כר כתן רכ כטר )ל.( 2ע"3ז'
 הנה כר כר רכה דאטר לטעמי' יוחנן ר' ואהדא בעסירה כ%ה הפישה כלאמר
 כנזכרלמעלה( )כו' *רודץה ר' נהסום שאמר אהא כרבי הלכה יוחנן ר'אמר

 שצרץי רם טרים ונךיץ הולכין ויירין בטלאכתן 0עסוקין ראמרי לב"ה פ=2ו'י "ש5ט1

 נש"ף מיתשטם 46ל ט4טדא74עח4שוודיר4 ה%" ' טטתכ"השיל 6"ירוא ו%: וטץא ער שי טקעיש"-
 מאואס"

 4ט
 אם נ*' עומד ~ו4 דו' אם אלא עומד'לא עשכהק

 ה-

 ?"ט זמן והגיע מר%ן
 בא,טתע עול עלי ויקבל בריגן לבו את וע1ין יעמוד אלא 6דלך נעטהת1 יי-אלא

1 היארל ',עכ'ל כיי הא טעות קדמד יושכ וי' קא1ס האומר אכל לררר קץדק כר ו94זףשמום  שהט כוגה עבאי ויות לעמוד צריך ך,ט בעת 
 %א בעבהדה לרו2פלל צריך עשרה שמצה דגל למדתי נטצ" אץדבר41כה

 :בהליכה
 ע"3 ל,ע ימיו לו מאריכין באחד המאריך כל שמר יוכף( )בן מימטם 0ר2נ844)לך(

 ובלכד אאד רכ אמר וכדך"'ת יעקכ בר אהא ר' אמרהטנותיו
 נןש דהחה וסיי' אבא כר חטא דר' נה2י' יתיכ דצה ירמי' ר' בח"'ת טששוףשלא
 וכארכע ובארץ בשמים שתמליכרצ כדי אלא צריכת לא *' אמר טובאמ4שייר
 דל-ת בלא אח דטמד כמה רכל כחי"ת ולא ובד4'ת פרעף" העולםדףשת
 -שיק-מנו עויעור עד יאריד ברלית אבל כהארכתו בצע ומה מידי משמעלא
 יחטוף שלא *''ובלבד כדמפרש רתיתי' וכארבע ובארץ בשטם עידיבלט
 פן הח"'ת בנךיאת ימהר לא כהי"ת יחטוף לא הדל"ת אריכת בשכילבח"'ת
 צריך יגדאנה אם חמ'ל ופר"ח ז עכ"ל כלום זה ואין פתח בלא בחטףיקראגה
 השלם רוחות ובארץובארבע בשמים שתמליכהו כעדעור בדלית בלכד4עא1ייך

 : לשונו כאן עד בחי"ת יחטוף שלאוכלבר
 ה14דזה רכי של ע'ש היא זו אהד ה' אלהינו ה' ישראל שמע רבנן תני)לה(

 ע4' דמקכל לרבי לי' דסינא לא רייא לר' רב 4' אמררגשיא
 עליו מקבל פמו על ידין שמעכיר בשעה פחתי ב4 4' אמר שמים מלכותעול
 איט אומר קפרא כר וגומרה חוזר אינו או ונומרה חוזר ' שמים מלכתן-עול
 שמעק לר' 3"רא בר לי' אמר וגומרה חוזר אומר ]גר'[ ר,ט וגומרהחחר

 . אשמעתת' דמהדר לרבי לי' דהזינא היינו וגומדה חוור אינו ראמרי "ידיבשימא
 למהדר לי' לטה גומרה חוזר דאמרת לדידך אלא מצרים יציאת בהראית

 רבי פר"ח ' בזמנה מצרים יציאת להזכיר כדי מצרים יציאת בה דאיתאשמעתא
 אלהינו ה' ישראל שמע אומר הי' כמים ורחצם פניו על ידיו מעביר שהי'בעת
 קאי ויאמר אפרשת וגומרה חוזר דאמר והא עליו שמים מלכות ומקבל אחדה'

 6 יענס מקבל שעתא ההט8 אטי על ידוי יהיב לרבי תחמיני' סכד כירהטלמידפריש
 חושי שמעת ר' דאמר ואע"ג כו' יצ"מ להזכיר צריך ואין א"ל שמיםמלבות
 מצרים יציאת להזכיר כדי מצרים יציאת בה דאית אשמעתא מהדר הוהוגומרה

 : לשונו ע"מבזמנה
 מיגנא' הא קרא דלא הוא ע'ש י'ש יגךא לא פרקדן יומף רב 4יכ1ך4)לו(

 מיצלי כי דגני אפרקדן דגני אמאן לייט כ'ל יהושע ר' והאגני
 יוחנן ר' שאני מצלי ני קיי יוחנן ר' יזא אסור מצלי כי שי' יש דמישפיר
 דגני אמאן לייט למעלה ופניו גבו על שוכב פדקדן פרעף'י הוה בשרדבעל
 ]מיגנא לרכים ונראה שנתו' מתע* אברו יתקשה שמא גנאי דרך שהואאפרקרן
 אפי' ק"ש מוךי אבל דמי[ שפיר מעט צדו על מוטה כשהוא עו'ד מצלי כי*שן
 כאן עד וגאיה שררה דרך שמים מלכות עול עליו מקכל כי אסור נמי מצליכי

 למעלה ופניו שדרו על השונב פירשו הנ4ונים רבותי' פרקדן ופר"חלשונוי
 בקיד"ה אפו"י פרקדן ודייק לאיהמומי דאתי משום פניו על הןשן אומריםויש

 ' *שוגו כאן עד דמי שפיר וקיי מצלי וש יוחנן ר' כגון בשד כעל הוא ואםלא ל" טטה א6י' לק"ש אבל למגני דמי שפיד כמליו מצד מוטה שובכ אם מיהולק"ש יי י' וכש"כ ח1ןר הכי אפ4'למגני 1פרקדן כן טשהוא בנדה האמורים הדבדי'ומראין

 עג ל דאמר ז'ל הגאונים רבותינו וכפי' כפרש"י סמוכח רמפ2ה את דנךכרובפרק
 ולוה במדכרא אזלינן ההק הדא זימנא דגה בר ברדבה

 בהדי
 ע"6 ט4עא ההוא

 הל וגני מחמרא כמכסמי דדט חזיתינהו מדבר מתי לך ואחוי תא ליואמר
 גמלא רכיב כי ברכי' תותא טייעא ההוא ועל ברכי' זקיפא וויה אפרקדןטארן
 למעלה פניו דפרקדן רחם זצ'ל רשכ"ם פירש וכן כדבריהם להריא משמעהרי
 יוו ל באדם דהיינו הסיבה שמי' לא פרקףן סדאמר פסחים דעהבי ההחש מוכחוכן

 ע מקורב"'ל הקדוש יעקכ דבינו רוזם פי' ובן למעלה ופניו לארצריו ראעןשזתף
 : דבפ'נה את דרמוכר מההיא ראי' והביאז'1'ל

 יג דף רוראה מפני שואל באמצע ומשיב הבכוד מפני שואל סננפך8קימ)6(
 לכל שלום ומע%ב הככוד מפני שואל ובטיקש הככור מפני וטארכ ףוהאהמפמ ל" שח"ל באמצע אומר ירצדה ר' מאיר ר' דברי ומשיבן

 שמע בין לשמע שניה בין לשניה ראשונה ברכה בין הפרקש בין ]הן[ אלוארם
 אומר יהודה ר' ויציכ לאמת ויאמר בין לויאמי שמע אם והקק בין שמע אם6הי'
 אדם ב*לום עדאל הכבור מפני עךאל פרעה" , יפמיק לא וקמב *שמת ויאמר5ץ
 י לשוט כאן עד לו הקדימו אם שלום המטיב שיום לו לרקדים שר4וינכבד
 ע'צ סס רנבור מפני שהאל כפרקי' קתני והכי מהטיא דוהמורא לכעזנהעין 40ורימ'ובגמ'
 צריך ואי! היר"ה מפני שואל ובאמצע הכבוד מפגי עומעייב לומר צריךואין
 טטני שאשל נאמצע אומר יהודה ר' מאיר ר' דברי היראה מפני שמשיב*מר
 ע י אהם לכל ש*ם ומשיכ הכבוד מפגי שואל סובפרנןם הכבוד מפני ומשדבהיראה
 אכהו ד' אמר יפטק לא ועיב לאמה ויאמר בין 14מר ק-ודה ר8')ל"( :1: . : ירצרה כרבי הלכהירורה ג ורן מ4שהי 0ר' כעקיוכע עוהוציאוהו 6י רפ' הרין וכן ירךדה כר' דדלפה*טר'יץ

 כ פ

 עחנן א"ר אבהו ר' אמר ה%ודה כר' הלכה עחנן ר'אמר
 יו ל דיזר ' 4מת אלריכם ה' כתיב ה"נ אנע2 אלקים סוה' דכתיב עזרה דר'כף,3
 פףנ רבא אמת תעטר חחד יוחנן ר' אמר אבהו ר' אמר ההר איט 4צ אמתמימר
 הילכתא יחנן א"ר אבהו ר' אמר פר"ח ' אמת וז1מר רצזר אינואמר
 אל1ם וה' דכה" מ"ט עצמיק לא ויציכ לאמת ויאמר בין דאמר קודה.כרבי
 אמר דבא הכרכה 'כל ולאגמורי וט' ויציב אטת ו*סד לדוור טדךאמת
 כרבא לן וקיימא בתפלה ועומד הברכה מע41ם אלא אמת ואהטר חוזראעו

 שמואל ]רב[ אתא דכי ע1מעתא הא מעליא כמה יוקק 14'ד עכ"ל' רואדבתראה
 - ומה אב4 יף אמר ' אמת אלהיכם ה' אנ' במערכא אמרי אמר *רצדהב"ר

 וכי גומך התדהל' ואם יושהיל לא רב אמר כדגא דב אמר והא איכאמעליהעא
 וטמואל רב תהאכם4 התהלה הוי לא אליהם ואהרת "טראל בני אל דבו"תימא
 יצושק רבבר

 אגש-
 רנ חע2ר רוזחלה הוי אלההם ואמרת ישראל 5ני אל דבר רב

 עד התחלה רצי לא אלע-ם ואמרח "יראל בגי אל דבר במערבא נןנכרי6שא
ישרעא
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 ד14זדצלי וכיון כעזח*נן אתד1לי הילכך אביי אמר ' ציצית להמ ועשודאמד

 יהודה בר שטאל ררב שמעתא הא זצ'ל פרש"י גמרינן נמי מגמרכונחלינן
 מצות שאין לפי כולה ציצית פרשת אומר אין ע=כית י'ש כנ' במערבאאמר
 ' אלהיכ' ה' אני ואומרי' ומדלגין בה ומפסיקין אותה מתחלין אלא בלילה,.ציצית
 מתחלי דהא מתחלען אהחולי ' ערבית ויאמר להתחיל צריך אין יתחיללא

 לציצית לי' סדקרי שמעון כר' רהלנה זצ"ל ר"ת פסק מיכן ' עכ"ל במערבא ליומןס
 בלילה נוהנ איע ציצית רמצות לה אית גמי שמעתא וכולא גמרא שהזמן מ"ע ט"6תג
 .ננפי מחבאין שהיו אלעאי בר ירורה ר' טגבי מרליקין במה פ' משמע וכן נסל

 לילה כנות משום סבור אינהו וקאמר במרינים ציצית רמו דלא משום בפיתםכ"נ
 דאליבא ש"מ וכו' יקרע רשמא רמנחות טעמי הני נל ושבק טעמא האיסרנקט

 ולא לילה לכסות פרט אותו וראיתם רתם רמייתי ותו טעמא נקטרהילכתא
 פן עומעון דר' כרבנן דאתי' משום חמיט בעלת מינה דממעט דרשהמייתי

 תכסה מאשר מומא כסות חר ומרבה תנאי ספליגי פ"ב דבזבחים ועוד ' התכלת 'תל
 להעמיד' רוחק אלא כרבנן לי, רסבירא קאמר ולא רריש לא אשר ואירך בה כ"נ'
 ט'ע סרציצית דקידועדן פ"ק ותניא הלכתא דהבי משמע שניהם שמעון כר' 5גו

 ועור ' לה גרסי ובפר"ח ציצית התם גרמי רלא מפרים יש מירו גרמא שהזמןכ"נ
 מצוה חכור י מצוה ראה אותו וראיתם בהתכלת שמעון דר' יבנןמרדרשי

 לא וא"כ מירבנן ראמר כמאן לנאורה ומשמע ררבנן או ראירייתא ק"ש איט"6 אמוראי ספליגי שמיע מי פ' ולקמן דאורייתא ק"ש אלמא ק"ש זו ואיזו אחרת נ6י'
 הכי למררעו רמצי היא מילתא לאו ומיהו כיבנן לקרא ליהררשי
 אנו צריכין כרחך ועל כלאים מצות זו ואיזו אחרת מצוה וזכוף זו מצוהראה
 פבירא ואיהו ררבנן' ק'"ט שמתו מי פ' ליה דאית הוא יהורה רב רהא כןלומר
 לפורזמא תכלת רמי מרהוה גרמא הזמן שלא ט'ע דציצית התכלת פ'לי'

 יוירוש לא כרחינו על וא"כ עושים היו לא שאחרים התם ומשמע ביתי'ראינשי
 לדרעוה יעמיר אלא דרבנן כך'ש לי' אית דהא כרבנן ע'ש זו אחרת מצוו;זכור

 תכלת רמא חמירא עמרם סרב רסוכה קמא מפרק ראי' ועור כלאימ רמצות "7'
 נוהנין היו לא שאחרים משמע בהתכלת יהודה רב וכן ביהי' ראינשי לפורזמאפ"6

 טלית חובת ציצית דאמר למאן של"י יצהק ב"ר יהורה רבינו מורי והקשה 'כן
 ניון תריץ חייבין קופמא כלי אפי' והלא בציצית גרמא זמן אשכחן היכאהוא

 במס, ירושלמי ' גרמא זמן הוי בציצית חייב אינו ללילוק המיוהדתרבסות

"':
 שהזמן עשה מצות שציצית לי מודים אתם אי דימעון ר' להם נ'אמר קירושין :"ן

 )שנו( ררבנן טעמא הילא ר' אמר הציצית מן פטורה לילה כפות שהריגרמא
יז : בציצית שחייבת ולילה ליום מיוחרת אם]שכן[

 לפרק פרק בין ההלל את בהמ גומר שהיחיר ימים רבא י14כ%ר1 )מ( ע'"
 באמצעפומק

 בהן גומר היחיד שאין וימימ פוסק אינו.
 דרבינא לקמי' איקלע שבא בר רב והא איני הפרק באמצע אפי' פוסק ה"לאת

 רלא שבא בר רב שאני לי' פסיק ולא הלל את בהן גומר היחיד שאיןבימיש
 לכל חובה שהוא הלל את בהם גומר שהיחיר ימים פרש"י דרבינא עלי'היטיב
 בערכין אין פ' ' עם'ל ;רכין במס' כראמר בשנה יום ואהר ;שרים והםארם

 ע'" יך,
 גומרין ימימ עטר שמנה יהוצרק בן שמעון ר' מ':ום ]יוחנן[ א"ר סבתהלתו

 פסה של הראשון טוב ויום הנוכה ימי ושמונת החג ימי שמוגת הלל אתבהם
 ימי ושמנת החנ ימי תשעת יום ועשרים אחר ובגולה עצרת של ה=אשון טובויום

 מ"ש עצרת של ]טובים[ גליות( )של ימים ושני פסח של טובים ימים ויטניהנוכה
 בקרבנות חלוקים רהג יומא כל אמר דלא בפסח 'טנא ומאי יומיא כל ראמרבחג
 ראש מוער אקרי לא לימא בקורבגתיה רחלוק שבת בקרבנות הלוקין איןפסח

.

 ירי, השיר כרכתיב מלאכה בעשיין אקדיש לא לימא מוער ראקריהורש
 בעשיית ואקרוש מועד דאקרו הכיפורים ויום רהטנה ראש חג רווקדיט בליללבם

 לפני השרת מלאכי אמרו אבהו ר' דאמר אבהו ררבי מ'טום לימאמלאכה
 וביה?'כ השנה בראש לפניך ישראל,שירה אומרים אין מה מפני רביט"עהקב"ה
 פתחקים מתים ומפרי חיים וספרי דין כסא על יושב מלך אפיטר להסאמר
 משום וקאמרי' רבי ולאו הכי דלאו חנוכה והא לפני שירה אומרים וישראללפניו
 נם על שירה אומרים שאין לפי יצחק ר' אמר לימא ניסא דאינא פוריםנימא

 שירה לומר הארצות כל הוכשרו לארץ נכנמו שלא עד כרתניא כו'שבחו"ל
 זו קריאתה אמר נחמן רב שירה לומי הארצות כל הוכשרו לא לארץמיטנכנמו
 עברי הללו הבא אלא פרעה עבדי ולא ה' עבדי הללו התם בשלמא כו'הלילא

 קרייתה דאמר נחמן ולרב אנן אחשורוש עברי אכתי אויטורוש עברי ולאה'
 שגלו כיון שירה לומר הארצות כל הוכשרו לא לארין משנכנמו וההניא הלילאזו

 יחיר נקט דוקא לאו בה"ג פירש הלל אה בהם גומר שהיחיד ימים)מא( י הראשון להתירןהזרו
 כמן יחו. ישראל כל שאין כיון יחיר קורא צבור אפילואלא

 צרה כל על שיאמרוהו הראשונים הנביאים שתקנו וכגון הפסח ערבביהימת
 בתרא פ' דתניא והא ז"ל תם רבי' פי' וכן יחד ישראל כל ממנהשניצולים

 כל כמפי ד~י יחיד לפרש יש גומר התחיל ואם יתהיל לא סיהיר דת;3ית נקך
 אנל ולגומרו הלל לקרות יתחיל לא הימנה וניצול צרה עליהם בא אם ישראיכ"3

 ממש וגומרין מהחילין ימים בשאר אפילו שניצולים עת בכל ישראל דבלצבור
 : גומר י"ח בהני בברכה התחיל ואם בברכה יתחיל לא יהיד פי' הננאלויבינו
 את בהן ממר היחיד שאין בימים .ררבינא לקמי' איקלע שבא בי ד1ב)מב(

 שאין בימים אפי' לפסוק שאין ראי' מיכן ' לי' פסק ולאהלל
 עליד לברך שצריך משמע וא"כ הכבור מפני אלא הלל את בהן גומרהידור
 הי' שלא זצ"ל רש"י בשם במחזורים שכתב על זצ"ל תם רבינו הק,טהומיכן

 רר"ח הלל 0גבי יתענית בתרג פ' ראמר ממשמע הלל את לקרוא מברך;ס
 סגבי וערבה לולב פרק כראמר מברכינן לא ואמנהגא בידירם אבותיהם דמנהג ו,ךר'

 חביט חביט ערבה של שביעי יום פי' לקמי' ערבה דאייתו צרוק בר אלעזר ר'כ'.נ
 יש משמע דהכא מברכינן לא אמנהגא אלמא הוא נביאים מנהג אמר בירךולא
 ' להפסיק אטור אמאי מברכי' לא ראי הכבור מפני לא אם להפמיק מיאסורלברך
 חזינרצ לבבל 14קלע רב התם דקאמר רתענית בתרא פ' מההיא קשהועוד
 אד'מ אגשף דילוגי מרלגי דקא דחזי כיון לאפסקינהו סבר בר"ח הלל קרודקא
 מברכין שאין ב?ן רוא בעלמא דמנהג רב ירע לא ולמה בידירם אבוהיהםמנרג
 לבבל איריע רב הל"ל דא"כ הלל בהחליע בא שלא לומו רוא דוחק :י;?יו
 וקקךטשה בתהלת הי' שלא משטע ידוה . הליעא רקרו רטמעינרז ::י'טתא יב.יזי

 פרק כראמו דמנדגא שני טוב לם הרי ווףד * מברכין דשומצרגוו עושאלא
 1 י הי-1 ולא ראשון טוב בים כט עליו ומקרטין מברכין הכי סואפי' רביצהקמא

 ע-
 אמר )חטיבה(]הבטה[בעלמאיועוד אלא שאינ' עלי' מברכין דלא דערבהלמנהג

 טא ל6ס נרגו וככר נוהג הצבור האיך וראה צא בידך רופפת הלבה סאםבירושלמי

 ה ס~ג5 ימט בשאר הא גומר' ינמים ב"'ה דוקא לרקרק שאין ר"ת פי' ' לברךהעם
 לאו רר"ח ר% רתענטת בתרא פרק דאמרי' בר"יע כנון ברלוג לקרוועוחייב

 בדהינ אפי' לקרותו תייבים היו לא עד'מ לאפסקינהו רב מרבעי העודאורייתא
 עהטמע וכ"ת ידעשיגמרורצ כי.האץי לאפסקיגהו בעי אמאי הכי תימא לאראי
 ברבו שלא ליתא ודאי הא שיגמרווע מכור היה הלל לנמור שברכו בתהלהרב

 סברכין שאמ נמו הלל את לקרוא מברכין היו שגומריך ימים בשאר דאפי'לנמור
 ט לכעז' רגץ עם אותה גומרין היו סותיקין כמו קורין היינו נמי וגומר*ן מגילה מקראעל

 ט1נ הימים בין להריוטות להבחין ולנמור לקרהז בלשון חלקו אחרונים אבלהחמה
 : גומר לאין גומרשהיחירן

 עליו מברבין שאין אנשנים פירשו ~סח שבלילי הלל קריאת דעל)מנ(
 בעלמא כקורא אלא [יאימ מעורתו ואוכל בו שמפמיקין לפיבתחלתו

 פי' זצ"ל גאון האי ורב במעורה בו שמפמיקין לפי פי' זצ"ל גאון צמחרב
 ייע פ"כ פמת של לילוות דבשני סכתוב סופריס במס' אבל ' בתורה כקורא אלאשאינו
 לכרך וצריך שם כתב ועור ' להו השיב לא דערכון בפ"ב אבל הלל אתגומר
 אחר[ ]ולילה ימים י"ת יהוצרק בן ישמעאל רבי דתני בנעימה ולקרותועליהם
 רלל את לקרות ומצוה לילות ושני יום כ"א ובגולה הלל את בהן גומריחיר
 שנאמר מה לקיים בנעימה ולאומין עליהם ולברך גליות של לילותבשני

 ברך שכבר לברך צריך אין בביתו אותו קורא וכשהוא יחריו שמוונרוממה
 בתחלתו הלל את לגמור לברך לנו שהי' נראה הי' הזה הענין לפיברבים

 ס רגנה ממךכה ברכה היתה ואם בברוך בהן פותחין הברכות סכל קמא דפרקובירושלמי
 ג~ולה ררי ירמי' ר' רוזיב בברוך בהם פורזחין אין ותפלה ק"ש כגוןלחבירתה

 ב"ר אליעזר ר' אתיב יצא הכנמת בביע שמע אם הלל יוחנן ר' ראמר וזיאשני'
 מירי ום" לשעבר אחת לבא אחת הן[ ]שתים ( )שתיהן א"ל מופה והאיופי

 עשימר" אנותינו את וגאל גאלנו נלו'אשר גאולה הרי של"י יצחק בררבי'יהורה
 תחלה הלל קריאת על ברבו כן ואם ' לחבירתה סטכה הללויה אחר פסחבלילי
 ]בתחילה[.בביהו עליו מברך ואינו יצא בניהנ"נס שמע שאם מתרץ זהועל

 כורי יחר ושוב בביתו לפניו עליו לברך יש בביהבנ"ם אמרוהו לא האמשמע
 כגון כמעורה מפסיק שאינו במקום אם כי רבר לא רירושלמי ופי' יהורהרבי'
 בסעוד' אותו שמפסיקין אנו אבל לברך יש ולכך אחר בבית הסרר שעשהארם

 שיכדא מי להם שאין השי בני עליו:ובהוספת'רפםהים לברך איןובשתי'הנוסות
 וחתרין ושותין ואונלין והולכין ראשון בפטק וקייין לבהכ"נ נכנמין הללאת

 נמי ואמר כולה את נומרין כך להם אפשר אי ואם סוף ער וגומריםובאים
 ה"ל כ"ס בביה"כנ שמע אם הלל יוחנן ר' דאמר ממה אחר בכרך לשתותן סמהובירושלמי

 אירי רבהכי יהודה רבי' מורי ואמר ' אחר בכרך שתאן אפי' אמרה הראיצא
 אבל עליו שיברך הפמק בלי משלימו שאם קאמר דפרקין ובירוש' מופריםמסכ'
 וכבר המנהג אחר הלך בידך רופפת ואס עליו לברך אין עושין שאנו כגוןבהפסק
 ד.תק ואומר גמ' פסחימס ערבי פ' דא' יהורה רבי' תמה ותו ' לכרך שלאנהגו
 ט"נ מברכין ואם וכו' יהללוך אמר יהודה רב השיר ברכת מאי ' השיר ברכתעליו
 ברבה שהיא יהללוך לומר לנו יש השיך ברכת בלא אפי' וסוף תחלה הללעל

 תמה או ' אחריו לברך שלא דנהגו היכי להעמיר נראה ואין שבה%אחיונה.
 בימים ררא במעוהה בו מפסיקי' שאנו רצאיל נברך רהאיך יהירה רבי' הרבמורי
 שמברכין מפני הכבור מפני לא אם לרפמיק אמור הלל את בהן גומר היחידשאין
 .מברך הי' זצ"ל טוב יום וה"ר לישתבה שאמר ברוך בין וכן לעיל כרפי'עליו
 ביהללוך חותם הי' לא צו.ק כהן חיים ור' ' עליו מברך הי' לא תם ורבי'עליו
 כי וחותם ישתבח ער בנשמת מתחיל הי' אלא בתשבחות מהולל מלךבא"י
 רהטיר ברכת בעבור אם כי נתקן לא יהללוך כי השיר בברכת למה חתימותשתי

 אבררם בר יצחק רבינו ימור וזה ' כן לעשות הרגר כעו- היה המנהגואלמלי
 משרים במם' אית' ורבי הלל גדיאת על בתחלה לברך צריך פסח ב*ליזצ"ל

 ודצ פאכ ואין מסיחין אין הראשונים מ-קים בג' חנוכה ימי שמגת נל ה% אתסוטמיין
 ג' היראה ומפני הכבור מפני שואלין אחרונים ובשנים *טאול לומרצריך

 מן ה' את הללו אחרונים שתים אהבתי ישראל בצאת ה, עבדי הללוראשונים
 *'ח יהוצדק בן שמעון ר' דתני בנ?מה ולרךותו במחלתו לברך וצריךהמצי
 ]וי"ט חנובה ימי ושמ4ת סוטת[ של ימים הלל]ח' את בהם גומר אחר ולילהימים
 *לתן ושתי יום ואחר שטרים ובטלה עמו ולילו פמח של ראשון ויום עצרת[של
 ולאומרו עליו ולברך גלזת[ ]של לילות בשתי הלל לקרות המובחר מןימצוה
 חובהן ירי יצא ברבים בירך ואמ יחדיו שמו ונרוממה שנאמר מה לקייםבנע'מה
 ונם מופרט במם' איתא הכי בבירג"נ ברבים לכדות נוהנים היו כיבביתו
 לפי ולברך לחזור כן כמו צריך לנו לא מתהיל כשהוא מעודה לאה-לבמוף
 סס. הברכוה כל מרקאמר דברכות קמא פרק בירוש' משמע ונן במעורהשהפסיק

 אין ותפלה ק"ש כגון לחבירתה הממוכה ברנה היתה ואם בברוך בהןפותחין
 אשך ברוך דמתררל פמח בלל פי' גאולה הרי ירמי' ר' מתיב בברוך בהןפותהין
 ר' ראנשי היא עעייא ומשני הלל דקריאת לחבירתה רמ"ובה אע"פגאלנו
 שתי פי' סופה ורוי יומי ב"ר אלעזר ר' מתיב יצא בביהכנ"ם שמע אםיוהנן
 חהותכעז בברוך פותחת שאינה סעודה לאהר הלל קריאת על מברךפעמים
 ואהת להבא אחת הוי שתים א"ל סעודה רפפיקה שהרי ממוכה ולאבברוך
 רמעורה לפני לשעבר אחת הלל כדיאת על מברך פעמים שתי פי,לשעבר
 רמעורה לאהר הלל קריאת על לברך שצריך משמע המעורה לאהר להבאואחת
 שדולקין הלל את לגטר פסה בלילי מברכין אין אמר נמי ]ובתשובות[)ובת'(
 עמרם דרב במדהורים וכן גחון צמח רב שדר רהכי המעורה באמצעאותו
 באמצע אותו עווילקין פמחים בליי מברכין אין ההלל את לנמור פסחבסרר

 הבדלה רדי ביויושלמי פריך ועור ' רגל את עליו גומר הרביעי ששנינורבעודה
 ר'.רצי היא שמיא לפתוח ולא בברוך לחתום להם והי' בברוך ופיתחתדממוכה
 ובטובו משלו עאוכלנו נברך שאומר פי' סברך הרי רנום על וכוללן וחוזרמפזרן
 שאכש ג' פ' כדאמד היא נפשיה באפי דברכה שמו וברוך הוא ברוךחיינו
 ט י' בכרוך הע ברכת מתדרל רני ואפי' נברך ער קסבר וארבע שלש דאמרסמאן
 טףט שנים שאין היכ*ם ימ1בים שמס ויו '1אם היא שניש ומשני לה דסמובהאע,'נ
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 דא4נה כית האמאי לה ממוכה הע ברכת אץ ו84 הארץ בברכהשטוטיל * שילך לשנש אחי בנת נוטיא רבל את רחן הרי נברךשט%'
 ג2 פרק בירהטלמי אמר והבי כברוך לפתוח לו דו' לחבירתה להטטצה

 ברכה יברך אמ' רב דכי לילך מהם אחד וכקש כאחת עאוכ* סשלשה ש4גלו 6ח4ה
 רב[ בשם ]זעירא ר' זימון ברכת אמר רב רבי היא 4וי1 לו וילךראע%נה
 ולבדובי זימק ברבת ל14זמוני דבעי וכסון בדדג משמע וכן רק זו אמרידמי'
 עד אסד המדא רב הזטן כרבת היכן עד דאיתמר הזן ער ומברך מזמין*ודי'
 הרי בירהטלמי פריך ועוד ' ששת כרב הילבתא רחן עד אמר עהטת רבנכרך
 ביננה ףוא שנייא בברוך ופותהת היא דממונה דטן רברכה פי' ורנטובהטוב
 היא שנייא בברוך ופותהת רגפן פרי לבורא רסמוכה פי' קידוש הרי 'הג4וה
 יש ועור ' בפ"ה 4ומר אי1 היום שקרש עד מ1י.ה ומשך מכע"י ,14כל דה'עהום
 ומזמנע מעודת' 08קין למיפק מנייוצ חר וקבעי למיכל שלשה ריתבי היכיבן9צ
 ומברכין מעורתן ונומרין ו4וכין הן וחוזרין ונפיק כולי' אירצ וגכטי רץן ערעלי'
 : יסורו ע"כ כהלכה ברכה מדר תרוויירצן ,.
 עיכךו מצאתי כשלשה אס כי בפמח הלל יאמר שלא שמרגים .ומה)מד(

 שם את ה'הללו עברי הללף'הללו רנרול הלל מררש ס1בבשוהר
 אלא השם בכל העולם'בדי אין אלשי ירמי'כן ה'א"ר שם 4צז הללו 4ומר למהה'

 הלל את קורין אין הללויהימיכןאמרו לכךנאמר י"ה תהלל הנשמה שנא'כלבחציו
 הרי הללו להם ור14מר לשנים הללו אומר למי הללויה שנאמר משלשהפדצת
 14קרא ה' שם בי לאלהיע גורל הבו אקרא ה' שם כי דוא וכן שלשה רריאחר

 : הללומה נאמר לכך שלע!ה דרי שנים לאלהינו גורל הבואהד
 ושתי' אכילה ששקךם מרצ בהענית השרף אמי מר' אשיין מיני' סבעי )מה( יו41

 אמר איכא והא עלי' קכיל הנאה רילמא או ליכא והא ע*' קכיל 'טא
 והשרוי ברכה צריכה אשה(]מטעמת[ואינה תנ',ק)טועמת כלום בכך ואיןלישועם
 רביעית כרי עד טעמי אסי ורז אמי ר, כמא ועד כלום בכך ואין טועםבתענית
 טעימת מטעמת ותבלין מלח צריך אם לדעת התכעויל את עדטעום מוצפרש"י
 וגם רטעימה מן הנאה דהטיבה רלא ופולטו שהוזר כגון ופר"ח ' עכ'לרוזבשיל

 ן רביעית כדי ער אסי ור' אמי ר' טעמי ולכך ברבה צריךאין
 במה עשאו כאלו שיתפלל כךרם לחבירו שלום הנותן כל רב סאמף )כ1(05

 נחשב במח כי באפו נשמה אשר האדם מן לכם חרלושנאמר
 מוזיב לאלוה ולא לזה חשבתו במה אמר ושמואל במה אלא במה תקרי אליצא
 מפני שחשל בפרקים יצהק בר נחמןרב

 לפתחו כמשכים אבא ר' תרגמא הכבוד.
 עשאו כאלו שיתפלל נךרם להבירו שלום הנותן כל זירא ר' אמר יונה ר'אמר
 רא"ר אכין כר אידי כרב כמאן רןומינא אפור לו אמרת.אמר במה לו אמרבמה
 לפניו צרק שנאמר שיתפלל קורם חפציו עויעשה לאדם לו אטור אבין בראירי

 ץא1%י השע""ש"י1" ע9ה "4%טמ שן.קש
 מאט

 וכעזפלל רוזר לכהז" מטי וכי עשרה שמנה ערין ריזפ* שלא הא1'פבסנצך שי וצתטץ 1יסוה נח%4 ףאטש חק קם ב מיטעך יח1יננה
 קוברי ימסייו? שמא ומת%רא הסכנה במנןם שלא כדרך שמריך היכאכראוי
 לא לכ*תי' מטי בי ו*טסאל הביננו אומר לרב עשרה שמבה מעין ומתפללדרכים
 כעי ~"א לביתיה כטי וכי בתרייתא ותלת קנדיתא תלת לצייי בעי הביננוקצרה 1" 5 י לתפלה רביננו בין איכא סמאי בסופו רהטחר תפלת פרק ומתפלל: הוזר להיותב1

 וכי כתר%תא ג' ולא קמייתא ג' לא לצלויי בעי לא קצרה בצזפלה לצלוילמיהדר
 מהלך בין ביןמעומר קצרה תפלה מעומר הביננו והלכתא לצלויי לכיתיה[בעימטי
 הוטכט גבי לקמן שמעתא בההי' דאמר דאע"ג יצהק בר יו-ורה רבי' טריפי'

 וכעזפלל ק'"ט נךרא כך ובין כך בין 4ומר אלעזר בן שמעון ר' כו' לדרךלצאת
 רוזם כדאמר מעומר עשרה שמנה לתפלת ח%ש ולא לתפלה גשלה שיסמוךכרי
 : מעומד הצריכו בלבד רברים אריכות. כה שאין הביננואלא מ1מי בררך לומר צריכין אין ברכות י"ח עוו1א גיון סעמא היינו בממוךלקמן
 ס"נ לבו את מכוין פניו 4צז להחזיר יכול איע ואם ומתפלל פניו מחזירי כת ל לירד יכול אינו ואם ירר החמור על רוככ וו' סתנן השחר תפלת פן8ק)מם(
 לבו את יכוין בא.מדא או בפפינה יו,טב הי' ומתפלל הקרשים קדשי ביתכנגד
 את שיאחז מי לו שאין לירד יכול אינו אם פרעו" הקדשי' קדשי ביתכנגר
 שנץרין רבוהר בית רגלי במר ותשם כמו ירושלים'באסדא לצר פמו יהזירהמורו
 רגוררא ובלשע יחר הרבה זה אצל זה הקשורים עצים אחרינא לישנא בלע"זצ"'ף
 לרצליכן בנרו ומשיטן פי*'ט כנען ובלשון וולו"ם ובל"א רפמורות 4ותוכורא
 ובירהטלמי ' עכ"ל בספינה כמו בהם להלוך ארם בני ויטלים למקוםממ1ם
סכלטמע

 י'1 פץ רפמודות היא אפקריא היא אמרא היא דקאמר ]כפירושו[ שני( )בפ,
 ומ,, פ"גס בזבין לשונו וזה פי' אסדא ובערך ' וגו'[ רפפורות ]לך ונביאם]דכתיב[

 בספינה כנוי בית הבתים כל פ' ובנגעים באסרא או י""ינה שישבו ורטרורהזב
 ואגי כרכתיב וערב שתי זה על זה מורכבים עצים פי' ]וכאסרריא[)ובאסדא(
 יווטכ הי' רהטחר תפלת פ' פי' מרה ובערך לשונו כאן ער בים רובדותאשימם
 ועולין מנדול שיעשו ער המים על וערב שתי עצים משימים פי' במרה אובמפינה
 ויאסרו הספינות יחזיקום לא עצים להם כשיש אומרים ויש המלחמה בעליעליו
 רוכד במו המחוז ער ברוח ויוליכום עיהם נם וישימו גרולות חבי*תאותם
 למטה יורר חמורו את אוחז מי לו הי' אם התפלה זמן והניע החמור על רוכבהי' פ"" ל 7' רבנן סתנו לעדנו: כאן עד רפסודות היא אמקריא היא אמרא היא ירושלמירפמר
 ישב כך ובין כך כין אומר טאיר ר' ומתפלל במקומו יושב לאו ואםומתפלל
 יהושע ר' ואיתימא רבא אמר עליו מיושבת רעתו שאין לפי ומתפללבמקומו

 ע*ו שקעוה עליו מיושבת רעתו שאין לפי זו'ל פרש"י מאיר כר' הלכה לויבן
 פייש וכן מאיר ר' איירי הסכנה במקום שלא ראפי' מ'טמע עכ"ל הררךעיכוב
 - כע1יא ומתפלל מכנה במקום אפי'שלא דאיירי של"י יצחק ב"ר יר1דה רבינומורי
 עוועלך בהמתו על רכוב שהולך כיון ירושלים כלפי פניו מחזיר איט ואזמהלך

 ם" כגו'י'
(1 , ,, ,י,,: ,, ו[ הימ18ף'8 [קןן~ומיע" , 'י ' ו' "- י '

 עמך צענךז שמע אומר ראנ'צ תפלה עןמע ה' אתה ברוך ב1טתםמררה
 מרובים עמך צרכי 4ומרים אחרים ערית ב%'י בקשתם מרוה ועשהישר8ל
 וברי' ברי' לכל שתתן אבותינו ואלהי אלהיט ה' מלפניך רצון יהי קצ-הודעהם
 הונא רב אמר ' תפלה שומע בא'" פרנסתה כרי וגוי' גויה ולכל מחסורהכדי
 אלא עלירם רצונך ואין חטא שם שאין בשמים רצונך עףטה פרעד'י כאחריםהלכה
 יתערכב שלא רוח נחת *ראיך להם ותן רצונך[ ]על לתדצזונים ועבורלטוב
 להם אתה עשה ב1ניך ורטוב ולסמים חיות ע'" כגון הבריות ידי עלדוחם
 אתה עשה חטאמ ה' אל ישראל בני ויאמרו שופטים במפר מצינו "קורונמא
 )ר' מתפלה יותר גניהה לשון שועת וכו' הצילנו אך בעיניך הטוב כל אתלע
 היא צרה גנידצן לעין וצעקמ ראב"צ וכן לחתימה סמוך חתימה מעין ב1יתו
 וצריך ' לע1% כאן ער צרכיהם לפרט יודעים הוין נארה ודעתן מתפילה(יותר

 שאמרנו קצרה תפלה אבל סכנה במרום הדרך תפלת היא חו ' י טענהלהנביה
 0ר' השחר תפלת פ' בדתנן הייט יוסי ר' גבי עשרה עגגה במנץם "שו:יא פ"ק גל
 שמנה מעין לאו ואם עוןרה שטבה יתפלל בפיו ת8לתו שגההה אם אומר עץובאטר6
 , וברכה ברכה כל מ1ן רב אמר קףטרה שמבה מעץ פ4ו בגמ' ואמר , קףטרץ4 כתד'

 שם ולכשאגיע מבנה ככגךם שלא הדרך תפלת ההיא וכו' הביננו אמר הטממעלעיג
 מ1מר והבינט מהלך בין מקךמד בין קצרה ותפלה בעווה דונדבאפישגה

 ן י""וך לקמןכדפרי'
 21שני

 סלא דרב אחוה יר1דה, לרב אלירצ ל" סאמר במופו השחר תפלת ק פי )טח(
 ובש4ןזה רטהטטו ולא תרווי לא תחטא ולא תרתח לאחמידא נע

 מלפניך רצון יהי מצלי מאי הדרך תפלת ת-וזפלל וצא בקונך רגולך לדרךיוצא
 כל מבף ותצלני לשלום חזצעידני לשלום שת%יכני אבותי1 ואכדע אלרו1ה'
 ולרחמים ולחמד לחן והגני ידי מעשה בבל ברכה והמטלח בדרך ואורבאויב
 אמר תפלה ע%מע ה' 4צזה ברוך לשלחם לביתי ותחורני רואי כל ובעיניבעיניך
 ותצעידנו שתה,כמ ניבטש והיכי הצבהי עם עצט את ארם הטתף לעול6אביי
 וער בררך משזעץזיק חמדא[ ]א"ר אירי( )בר יעקב ר' אמר מצלי 14מתלשלום
 חמדא רב מצ* וריבי ט-טה ער חסדא רב אטי איי( )בר יעקב ר' אמרבנץק
 באורחא קאז* רצו 1צ%ן ורב חמדא רב מהלך אפי' אמר  שע%ז ורב מעומר4שטר

 א"לכףי ר"ח עביד נף מ84י *טמ1, עהטת רב %ל משלי וגץו חטהשקמרב

 אל תרתח לא פראו" רע תנךי אל טוב מהיות *יד? טמ 14קמן אילומצי
 טול המלך ' ביין תעוגר אל חויי לא * חטא ירי בא אחה געם עט1צךתנ1ם
 בלע%ן אלא יו,יר בלשק תפלו1 ו:פ% אל ' צבורא בהרי נפטד' ל"שו2ף 'רץטות
 לאחר %א פרסה עד לדיזפלל זמבה כמה ועד ' נשמעת תש"עו כך שכוצךרבים
 תפ4,וז לדוזפלל צרעי שדוא *לך יבקש במה עד מ8רש ובו?צ פרסהע%קלך
 שק%ן רב ' % חפלה להתפלל צריך אין מ8רמה פה1שה ררך אבל פרמה עדה1ירך
 1זי פישר *ח4י 1יי ו%1 רח% היירק אל שכ עעש%'עושזפשר
 1יי ץ קגלחאלה שב%ד א1ש טלך יעיאז%ל חיא ף1תלאוכוש

 קס יכףן הרוחות את יכףן יכוך יטאעו ומי ת'י-סומא חטחי י:פית ען נטו)ט

 עומד הי' וגו' ה' אל וההפללו שנאמר שבשמים אניו כננר לבו או!י
 בארץ עומר הי' ארצם ררך אליך וההפללו שנא' ישראל אר,ן כנגד יכויןבוי'ל
 בחרת אשר העיר ררך אליך ורוזפללו שנא' ירושלים כנגד לבו את יכויןישראל
 ורהפללו שנאמר המקרש גית כנגר לבו את יבוין בירושלים עומד הי'בה
 כנגד לבו את יכוין המקרש בבית עומר היה אליך והתחננו הזה הבית אלאליך
 רבפורת אחורי עומד הטה הזה המקום אל ורוזפללו שנאמ' קדשים קדשיבית
 למערב פניו מחזיר במזרח עומר נמצא הכפורת לפני עומר כאלו עצט אתיראה
 פניו מחזיר בצפץ ' לצפון פניו מחזיר בררום ' למזרה פניו מחזירבמערב

 לררו"
' 

 אבינא ר' ואיתימא אכין ר' אמר ' אהר למקום לבם את מכוונים ישראל בלנמצאו
 לכוין , פרש"י לו פונין פיות שכל תל לתלפיות כטי צווארך רור כמגרל קיאמאי
 בית אחורי ' לו פונין תל,1הכל למימר כרבעינא ישראל ארץ לצר הרוחות4ן;

 הקרשים קרשי בית מכותל חצר אמה עשרה אהת היו העזרה במערבכפורת
 פי' עצ"ל למזרח הכפורת לבית פניו מחזיר שם והעומר שיה של מערבילכותל
 לבו גרמי' לא א'" כנגר יכוין לארץ בחוצה עומר הי' גרסינן דהבי יומףה"ר

 יחפור לא פרק : למערב פניו מחזיר במזרח עומר הי' סיפא כרוך;ני קאידאפניו
 נח וי עיר של חוץממערכה אמה חמשים ומרחיק עושה הוא רוח לכל אימר ר,עסתגש
 ט"מ בכל שרה1כינה לומר שרוצה משמע בשבינה רתרירה וממקי' תדירה שריאמפני
 ר' ראמר מקום בכל שהשגינה מבר אושעיא ר' ואף במערב שתדירו אלאמכום

 . ישמעאל ר' ואף וגו' לבדך ה' הוא אתה שנא' מקום בכל '2השכינה כ1יןאחטעטש

 המלאך עצא' בכ"מ[ שהשכינה מנין ר'" רבי ]רתנא מנץם בבל שרהטבינהמבר
 בכל שהטכינה סבר ששת רב ואף כו' לקראהו יוצא אחר ומלאך יוצא ביהרובר
 אבד1 ור' מינאי בה רמייי ממרינחא לבר 4וקמן רוח לכל לשמעי' ר"ט דאמרמקום
 למערב קורין יון בלשון פי' י"ק אויר 14ריה מאי אכהו ר' דאמר במערב שכינהאמר

 אבדצ ור' ]בכ"מ[ )במערב( דשכינה כשמעתא לן קיימא הלכתא מירצאח"'יא
 ע"נ 05 ריתכיתון אונין כמן אשי לרב חנינא רב ליה סאמר התם "מר ותו בשמעתיהמבר

 פונים שתהע כדי ארריכי רו2ם פרער'י אררימו אדרימו דישראל רארעא~פונא
 עתה ש4גו ומה עכ"ל ארצם ררך אליך ורל:פללו דכתיב משום ירושליםלצר

 ן "טראל ארץ של במערבה שאנו משום היינו ' מזרח לצרמתפללים
 ע"8! ל ל דצו בש41חא ימיפק ב1 הוו כי ולוי דשמואל טאברה השחר תפלת פןשק)נא(

 חגא האי בי כסאן כךו רוו י'ש זמן מטא וכי ומצלי מקרמוו
 וכךרא מנילח ומנענע לולב ותוקע שופר לו מביאין לררך לצ4וז השכיםרתניא
 יתפלל ספעה על 14 חמור על ל"טב רהטבים ומתפלל קורא ע,ט ומן וכשיגיעבה

 ק4ש ק%הא ק- ובין כך בין 14מר אלעזר בן שכמעון ר' כץרא ע,ט זמןוכשיגיע
 עדיף מקךמד תהלה סבוי מר מיפללי קא במאי לתפלה גאולה עדממוך בריוכצזפלל
 מנדכו ר1ו השחר עמוד דמעועלה פר"ח עריף לתפלה גאולה מיממך מברומר
 ומבעקש ' החמה רגץ עד עהיין תפלה זמן רגיע שלא אע"ג עם הוא שבברומצלי
 4לה מבעוד אבל בכגצך אלע41 בן שמעון ר' כדועא עהץע מעומד תפלהליה
 ב84כ%, רהלכה ה1זהק ב"ר יהודה רבי' כורי ופמק ? ולדו2פלל להקדש לו4ין

 נאבוה. יעומה רי דילכך ע*ירן פו4ג לא בכג1ך אעד ורב וללירשמואל
 נרולות בדלכהז מידצ רךדא ק'ץ? צק יכעויניע 1,י טשעלה רקץםלל הייד,טמחשל

א
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 העךר ומצלו רדנש בשבחא עשויק בי מיכנפי ץשד'וצו ומר כ-טב'איאטמר%מק
 מצלי לביתיה ושזי הדר הוה כי צבורא בהדי בישיבה מצלי אשי רב לפר1ףנ8קי

 מלתא לה טריהא להו אמר יםדא ומר כסיימר מר נעב*ר י%ן 4' אמרומעומר
 מג4ו רכףויעד לרבנן דטינא לא ללצ אמר ולמ רשממאל כאבחה ~עבףר- ל"האגו1
 מ=מר הממת י2 ועצרת פמח שלפני שבת ררנלא שבתא פרעו" הבידעברי

 הי ררשניפושתרית ה? גירו וע%ט2 ומרבלדו.
 וכשמגיע רמדרש העמהולכי'לבי,

 ףורש והררשן קורין יאטזכע
 ומהפללין ק"ש וקורין רמררש לבית שילכו רודם שהרית עשרה להםמ4שספין- דיו ולכך לברו איש איש ומתפללין נשמטים והעם'

 א,טי רב 4צ' צבורא בהרי ודרעף'ומצלו לפרקא נפקי והדר לתפלהבממיכו'גאצל'
 אלא ביהמ"ר כץדם מו82לל די' לא ההוא ודורש מהסיא במתא ישיבה ראשדאה

 עיףגנתורגמן ובקךד לפניו העומר למתורנמן יחר[ ]הרבה לוחש ע"ט זמןכשממע
 היה שלא כוושב ומתפלל לתפלה גאולה ופומך שמע את כךרא הוא לרבשכהטמיע
 שהצבור בשעה צבורא בהרי מטיו' לעמור הצבור את 5הטריח שלא לצאתרוצה
 הצבור כהוך יושב שהוא במות בלו' צבורא בהר* נמי אי וטתפלליןנשמטין
 ' לבו את לכוין מעומר וכצזפלל חתר לביתו 4צזי החה ובי ' יוצא עןאינוכלומף
 רשמואל כאבוה מר ו*עבר י עאשעפלל ער המדרש בית לאחר מילתא ליטריחא
 ומעים תפלות *טתי תצטדך ולא מעומר בביתם ודום קודם שמתפלליןו*י

 לרבנן ושינא לא ' קפדי' לא ע,ט זמן כךרם דמצלו כיון לתפלה גאיהמ0קי
 ער מתפלה רממתין כיון הילבך לע,ט תפלה שירךימו הבי רעברי מנאידקעדעד

 ואע'ש במקוט מיושב מתפלל לפיכך גאהא אחר תפלה לפמוך מצוה ק'אטזמן
 הויפר וףהניא הני עביר היכי ומצלי תפלי ו2ח ק'ש וגךי יר" משי 0רב )ט( כש3 ץי, : עכ"ל בביתו ולרשעפלל ל4חור וצריך כך כל עליו מוושבת רעתושאין

 מצות ומכל התפ*ן ומן רוזפלה ומן מק'"ט פטור למתכוך
 הא ומתפלל י,ם הןרא תפ*ן ומניח ירי טטל זמן/ק'!ש רגיע כומרהה4טמורות
 בשנים ומשא בחר ייעמא קשיא לא הא רדיב ומיפא פ~יק רישא אמרת לףטיאטפא

 שמט מלמת על עדוגל כדי דש6מר  נףי כר'קההטעי'ן/-רךהה רב לרב קשיאט"
 רב מבר טו ' לעיף קר"שה וקךר אמר. מי לשטי' נךיאה יךיאה קי,הליגךימ כרי עיחה בן יהושע ר' דאמר אימור עיי/מצות עליי יריל כך ואווחולה
 פרקין להגיי ררב ל4י' נ4ימנא הוה סניוין זימנין א,טי בר ו1טו רבחץ4אטר
 עמגי תימא וכי פרנףן ש ומדגי ומכרך ידי ומשי. מכךים ףיה רב רביב0פרא
 ממאן לאפוקי אשי בר חיטש רר' מהדהעי' מאי א"כ קיאט זמן מטא דלאהתם
 לרב קשהא מ"מ לברך צרץי לכהטנה קמ"ל לברך צרעי , אין למשנהיאמר

 בקיד רוא.יטחופרין קבר כוך לתפי*ן' י,ם שדקדש הבי עביר והיבי ' כןשעשה ראתי אהת פעם כו' יץ' משי רב רעףת'פרעו'י הוא שלטץא רב אם4יממתניתין
 פמצר במעדה דו:עומק מכד,ט טפוום'פטור שבע ורחבו אגךת ארבע ארכומקיה

 ,י. שנים אם וו?ק במצוהיבחרי לעוטק פרם בביתף 0בשבתר פ'ק כד24מר רמצתק 5ע7ף6

 ות58הוהחך ק"טותפלע משת ומק4ם עולה יץא וצפר חבירו את מנקודמ
 קי"ת ,טהי' שמע ,רי' ע""ה היא' מצוה על תפ*ן דיגחת טטית ע4ללע"ט' גודטץ תפלע %ש ומתפלל י,ט ועךא תפלין ומניח יעלה ותב?ץלמלאכהו
 המברך ומשכים ומכךים ' מצות של ייאת שהיו עצצע אם להץיה שחצםמלבות

 דמצוה עעד' יודיט צצץודה לקקצק הוא מקרים אלמא , פרקי' ומתמ רוירה*

מ"
 1~דר"4א ראי' מיכן ' קג"ל ותחק יעבור יטלא כרי 1,זץר2 ויצצרך ,י"ט זמןודגץן רט" *צא* שתר י"ו תיח רית '%חףט 1משתשא

 ודיא לרףב לה כצקמי' דהכי רבה שץבה גךדמ אפי' שרך א"צ לתשוד פ"קשפי'
 . ממ4ע 41טשגד ח*מר רנסק 4טזכה ער4ן ברך ,טלא ק"עו זמןן יטדעיע קתחם *4טיבר

 4צעטת נצץי כלא *ש2" נמירי רנ4"ן דדצ?'וטכאמזא יט"מ לברך (י'צ 1עיטנהר4גט"
 ט"ץ ש*חהר 4חז ם שג זצל -א" מד חק י רמע ' רא וצש ק מתה

ג רב כלחווהזללשתי טטחף כטזירוטיוא*חש4שיפ*הדש  

 ב"ר יצדק רבעו מודה צ מי צתמת שגא תט4 לתפלה ,י"ט בע תפלץהמח
 בסטך בדאמ' תפ*ן כלא להתפלל נכק אץ נטי בעצמעה"ה  לייי  וייזמיר כא* תפין בלא ע"ט וזןרא כל בנצעך כראמר תפ*ן רשאל רא" ראעה-זדה

 בוכת 4בל ש*מה ,%צם מלכך2 וזהו ישחתפלל וערא תפלץ חניזשולי"ו
 במצות רמרקים בין לשמיל מותר אפי' כרמסק ודומה ללףש כלל שיכא לאציצית
 עייי תפלין אבל תפלתו אחר *ובער יכול כן כמו כי להקםיק לו 4וןצימת

 : ק"ש בשעתמצותן
 זכ"ב ו' עדות מעיר כאלו ע*ו מע*ן תפלין בלא ע,ם דיירא כל עלא 40שמרמג(

 בין לטוטשת חהיו ירך על ל4ות וקשרתם )עגא' בעצמושקר
 מנחה בלא עולה הוריב כאלו יוחנז[ . ]ר, אמר אבא בר חיא *בא(ר' חהאעיניך
 עול עליו שיקבל ו-ווצה יוחנן %ד חנה( בר בר רבה )24מר נסכים בלאוזבח
 גי6 לעה רףא זו וטזפלל יש ויכךא ת48ן ויניח ידיו ויטול סיפבה שלימה שכוםמלכות
 ת2יה ירי ונוטל רגפנה כל יוחנן א'ד אכא בר חיא ש'ר שלימה ע4מיפמלכות
 ע-בן זליי והכךיב מזבח בנה כאלו הבתוב ע*ו מעלה תשעפלל י,ט וידאתפין
 כאהל מר ימא אב" ר' א'ל ה' נטבחך את הומובבה כפי בגעק ארחץשנאטד
 ונמכי' בגחה בלא עולה וקקריב כאלו פראד' ארחיץ כתיג ולא ארהץ רכת"טבל

 מקיימ ואינו הכךרא זה ונו'"ק האפה ועשירי' עגא' עמה להץ4יב רגוצבשמ4בו
 העולה אחר במפלים דמזבח על הגוצמך ה4ן היא נמכים רמצה' את טמראינו
 כ4 עולה ריריב כאלו למימר רמצי ורו,ז דךדן הצי ונמכיהם כדכת"חובה
 ומגוצה עולה נכ4ו דקרא לישנא אלא נסכים טעונה נמי ש"לה ררא ונסכיםמנחה
 איח"ן כתיב ולא רטף כל רחיצת ארחץ,משמע רכתי' *שביו' יפגה וטשכים'זבץץ
 כל טבל כאלו כפים רדדצת שכר עלי שמעלה . לת2ר אתא לירשאבפום

ט"ועכ'ל:

 ט4ים נמילתהלכהע
 מי השצר ממערבא ראתי מרבנן צורבא מר וחי לרבא רבינא ל" סאמר מך( כ"16'פ

 קאמר שפיר א"ל ובקיסם בצרור בעפר ידיו יקנח מים לו היושלא
 *יט חסדא רב דהא דמנקי מירי כל כתיב בנקיון ארחץ במים ארחץ כתיבמי

 בעירן פרעד'י לא לתפלה אבל לק'ש צ*תאוה"מ בעירן אמיא רכוקרראמאן
 ותו מי'ש תפלה שנא רמאי ור4יה ' עכ"ל הזמן יעבור פן קבוע שזמנו.ע,ם

 צלותא בעיץ אמיא רמהדר אמאן לייט חטדא ררב סאמר שמתו מי פרק דלקמן כ68 ננו
 לתפלה רי'ה אלא לא לתפלה אבל הכא לנרום אין הילכך ארירי' דירי' קשהוא"כ

 סגבי עוברין באלו ראמר העא זמנה יעבור פן לחחט רש קבוע זמנה נמי רתפלה י"1'"ן
 ארבעה ולתפלה ירים 'ולנטלת לנבל לקיש בן שמעון ר' אמר ההרשבצק
 אם ולהתפלל ל*ן עת ובא בררך מהל אם היינו ולתפלה פירעו'י התםמילין
 לנט"י וכן שם ולן שם ומחפ* רולך מילין ארבע ברחוק לפנץ ביהכנ"ם שםיש

 פירושו למיהם ויש ' עכ"ל מילין בר' לפניו מים למצוא עתיד אםלאבילת
 עסקי' לתפלה כום רברהוצת רפי' הערוך כפי' ורלא בתפלה מעכבין אינם מ:םטיב סמירו הבשר כל דפ' מההי4ו תיקשי רלח היכי כי שחרית התנה עילא ובנון יןי

 מטי רלא ו4וי שמתו במי הסרא רב לייט הא לצלויי ירן דמטי אי רמיזש:יבי
 בהא הערץ4 לפי' ל;תא הילכך נמי טובא אפי' מי*ן ר' 4ויריא מאי לצ*ייזמן
 כרויק עימתובטדיה העושה גבל יש אם רהיינו לנכל הערוך- שפ" מהאר
 רומיא איירי בדרך רמריך ובארם הנבל לאותו שיניע ער ימתין מיליןד'

 בשכר אחרים עיסת וקמנבל ה4נו דלנבל כפרש"י ]ולא[ עיקר פי' האילתמלה
 כליו לךטביל למלוה לילך חכמים הטריהווי מילין ד~יבע ער טמאים בשיו'בונל*

 במעשה כרטבה במים מ'א נטילה אין לאכילה סמיהצ והרוטב העור פ' נמיאית' עאי לק"ט בן שמעון א"י אברו רר' והו:יא דדינא במילי למפסק הכא עוייף דנטהן
 ! לקמן כרפרי' הבשר כל סובפרק בעירובי1 עלבארר נ6י'

 למו רמשלים כל לקיש בן שמעון ר' סאמר רמן שקבל הזבהים כל פך4כן)בה(ט"3
 משליםמקוה ככ1'

 למ-

 אי מאי למעוטי מש*ם איט לרביעי' כיר
 ואי נמי לרביעטז אפי' ממנו ושותה שוהה רפרה אי רכר היכי. הצרוק טיט למעיטיע"6

 ארומים יברצשין למעוטי אלא לא נמי למרךה אפי' הימנו שוחהועיתה פרהאין
 מטביליןבו המים נק כרייתו שתחלת כל אומ' רשב"ג תניא וזהא נכיאפי'בעיניירו

 כאה נחן למעיוטי פפא א"ר רג של בעינו מטבלין אבדימי בר יצחק רבואמר
 נמ"י של כרגיסילרביעית ארבע לשיעור כיור למי משלים פרש'א וט' סאהוגטל
 טיט למעוטי ממא אי לרכ"ףת משלים ראין אתא מאי למעומי ' מ*יםאעו
 מכלי 5הריגך שיאוי רק ד1,ם'נרוק כרי4עני המגךה את המעלין מן שהואהנרוק
 אפלו ברמה משה4ת *פסל עב שאין הימגו ושותה שחוה ופרח 4ו ' כליאל

 מלאכה .בהם נעשה שלא ברג2מ משתיטז נפסלו שלא זמן דבל נמי*ביעית

"5
 שנפכלו סמט הבשר רכל כנמרא לה ומ4תינן רוזם וען דו:כי *דים כי2ח-ים פ"6

 למקוה אפי' כשרט' נפסלו לא הא פמלין בקרקע בץ בכ*ם בע בדגטהכה4זיטז
  ט1וזן כדרך כגפים בלא יו:ושין כטין אדומין יבחושץ הו24' נרוק דלאו לאנמי

 * רמים מן נבראין אף'הן רקין יבהושין מבויץ שלנו יע של הבאבש"4

 ל"טנא 0קט לק"ם בן שמעת ור' כשר מהן נעשה רטגךה כל אם נטיבעינ?דו אפהי
 למרת* כהעמ ג עכ"ל בהורו עעו עיכע שנקמק גרול דג ךנ ול בקףט ידועשלםה

 בר4הו שותחלת רבר ומכל ומהגים ארומים מיבההטים ליטל ימ לאבילהראפי'
 כ.ן עם בכל משרתו הנרמי י:ישע ר' והי' האגצדי' בבית חבוש שת' עק*בהבר' י,כ סמעשה פמין עושין פרק ' קצת לחלוהית בם4גו שההי' צריך שמא מוקו רטיםמן
 מימיר היום מה לו אמר ר4גצרין בית שומר סצאו במרה מים לו מכניםויומ

 כין חציין והניח הציין שפר צרעי אתה האסורין בית לתתור שמאמרהכים
 בח4ך ת*ין וחיי אגי עחקן ירע אתה אי יהושע לו א4מר עקיבה ר' אצלשףגיע
 מגיעין אין 4טתמז לו אמר ידי *טול מים לי תן א'י רמ4ירע שתו כל לוסח
 חשל עצמי מיתת שיגית מוטב מיתה עלי' עוחייבין אעשה ומה לו אמרכו'

 כרם לו שהביאו ער בלום היום אותו טעם לא אמיו חבריי רברי עלאעבור
 כמה אחת על בילרותו כך בזכךותו אם ומה אמרו חכמים ובעהטמעו ידיוונטל
 ירים טטלת עירובין שלמה שתקן בשעה שנ;ואל אמר יהורה רב אמרוכמה
 בני חכם ואומר אגי גם לבי ישמח לבך חכם ד~ם בני לו ואמרה קול בתיצתה

 : רבר ךורפי ואשיבה לביהממח
 אמאר בן לא שאם לאכילה טוגי לא וקיפם וצרור רעפר משם ך23רתי)נו(

 ש מחמיר שהי' *מר ואץ כלום היום אותו כל טעםלא
 הטהה רההזיל קשה קצה מידו קאמר חביריי רגרי על אעבור ואל דהאעצמו
 בעיני ונראה לרךש בן ר",ט אגץי אברך מרר' לי'למיכל הוה מי*ן ארבעכשיעור
 ל" מכעיי כרב ררועה ראש'ג וק%'ל מי1י במתנה לקיש בן או"'ש אברצרר'

 'י ו מצוה מאי מצה: משום ועור תרומה סרך משום אלא לחולין נם"יי אמרד לא אשיין בר יציק א"ר אבין בר אירי רב סאמר הבשר בלפיאק : רועה בלא רמיירי לעיל כרפרי' ולא מילין ארבע עדלרצטזין
 אלע"י ר' רברי לשמוע מצוה אמר ורבא חכמים רברי לשמוע מצוה אביאמר
 בן אלעזר ר' אמר במים שטף לא רריו הזב בו יגע אשר כל רכת4 ערךבן
 נהגן לרב רבא א"ל רתורה מן לחולין ידים לנטילת חכמים פמכו מיכןערך
 טבלה בעי הא טריר שנף הא במים שטף לא ויריו רכתיב ייל אממבתאמאי
 שנית שהידים תרומה סרך מפני פרש" טמא שטף שלא אחד הא ה"קאלא
 שירגלו תרומה .סרך ומפני בהןשני מהני לא ףו*ן אבל התרומה את ו%פלותהם

 חכמיפ רברי לשמוע מצוה * ירההם)רגוהגת(]רגהינוה[בהולין ליטול תרומהאוכלי
 בר' היא ראה4ייתא מצוה אמר רבא ומ' ויגרך אכיך שאל רכתי'שתיקגוה
 נטךד יריו אה במים שכף הא וא:יל כדמפרש ממכו מילן ' ערך בןאלעזר
 טמאין שניהם יריו שוטף שאינו ומי בזב הנוגע ו;"ק אלא בהמי' בזבמנגיעהו
 רברי על אעבור ואל עקיבא ר' רקאמר והיינו ' עכ"ל היא בעלמאואממכתא
 רופן יוצא פ' לה כררדעוינן אהא קרא דעיקר א.מטבת4, כ"א בו שאיןחברי
 ' " '4 ' ולא במים אם כי לאכלה כהרה לרצ *ת עףש במים . שטף דלא אקראידש ,א ל נטילת והסמיבו וועאיל מאבראי כל אף מאבראי ידיו מה במים שנ,ף לאסויריו
 שמע שהרית כהנה רב כראמר משכע נמי והכי וצרור וקיכם עפר בוצטעי

 : אפשר לא מש רבלאמעה
אהרונים ט" ומים נךקע נבי על בין בי(ם גבי ;ל בין טכ*ן ראעףנים מיםי י ל רשחע ואמצעש הובה וארווגים ראשנש מים סנופא דבשר נל פןיבץ)נז(



 9נשדק דש מההריטהיר
 גינית מ1 נךגה עע נים4ן אין לה חשמר* בכלי א/,א טשלץ אקאהרתש
 1ון אדרקים בצונן בץ בהמין בין גיטלץ רצטעש מים קעםא ביני*וי*יכא
 ; וץתץגהא אה מעבירון השין דהדים 'ש: מפעפעין שהחמין מפני בצונן אלאנוטלע

 אמר עסף בר יצחק רב אמר בצ%ן בין בחמין בין מט*ם ראשומם מראמר
 מכלל אסור סולרת דוד אבל בוש םולהת דעד בעמאין אלא ש% לא ימור'

 אמי%ש אנופא לה דמתני השיכא אמור בון מולדת היר עחפין אע"פדאחרומם
 אממ יוקע ' בר יצו,ק רב אמר לא נחמע אבל בצונן אלא ניטליןאץ

 ר-

 ינאנ'לא
 דדאשצ"ם מכ5 כצתר בהם מולדת היר אע אבל בועצ סולדת שהמי אלאעצו

 וטקו' דשיר חמ? אתמר שמעת' סבההיא ולר4ק שתר בהם מולדת שהיד איש שד'
 שאל6י יוחנן 1ף," לירים מהם נוטין אמר יוחנן ור' לירים מהם %ט*ן אין אמרע"ת

 י ע"יץ ה1י גדו* כל היו בך לי ואמר רביואוכלםרוות של ב% ריצאת
 ' הוא תנא וחזק" אדלעיל ופלינ ראשוניום מים מהם נוטלין אע רועםופרעו"
 אדלעיל פ*ג דחזקי' שפי' ומה ' עב'ע היה טתיות ו"וגל רבי של ב% בר'ר"ג
 אן'ר יוקו נ:"ר *צחק רב לה כצ:ני דאגדפא ל"טנא כהידא לרעף" דנועעיש
 פליג וחזקי' דברייתא רבנן שרו סולרת שהיד אע'ש ראשונים מים דמשמעינא1

 ראשונים מים דשיי דל1ל כברייתא סובר יוחנן ור' ופלע החא דהגאעלתר1
 ר' של רש רחזקי' אע"ג יוחנן בר' דדיכה ופר"ח ' בהם מולרת שדידא1ע
 ומפמק מפרשיי הילבך עושים הדור נרולי כל היו כך 4' דאמר כהטום ד1היךצן
 אחרוני' ומים ברם סולדת יטהיר בחמין אפ" נחם14 ראשונים רמים דצנאלרב"
 כשהיד איירי דאקי' וא1מר כרעו" ילא מפרש יש ומיוו ' סולרת וךרבשא*ן
 כן דאם מברא ואימ קמא כל"טנא מהלדת היר כשא*ן דלעיל וברייתאמולר.ז

 %" *נ7'
 הייבי כל לי' ממייע סלימא רתענית סם"ק דלעיליואמר אברייתא פליג יההנן רן

 בחמין טבילה בחמין אי4מא במאי בץנית?'5 בת"כ בין כררכן כוביןטבעית
 נףמר המין ומתם שרו רבי ל1ו הא דש"ובין טעמא נינד1 ש1בין איבאמי
 : מבע?א יריו בהן עולה גוש כל והשתא פולדת יר שאין שנא לא םולדת יר*אט

 פמולים בכלים ברמה משתיית שנפמלו מים סתנן ירים במם' ר24א פןשנץ )נח("פהג
 ומטת% וק4יךינום טמומ דיו לתובן נפל כשרים ובע-קעות י(

 התמני שמעון פטלין פתו בהן עדטרה או מלאכה בהן עשה פמו*ןמראטץ
 שמיח' 14 הכלים את ברע הדיח בשרי, לשני ונפל ב:ה לשרות מתבוין אפ"1מר
 יו% ר, כשרש חדשים[ ]ח1 מודחים נלים בהן רויח פסו*ם רמרות 'אתבהן
 ושהוא פטלים רגלוסקש את בהם מטביל שהנחתום רמים בהרעויםפו%

 : נשרים בהם יריומריח
 לידימ מהם טטלין ח14 חזקי' אמר טבריא חמי סאתמר הבשר בל פרק )נם( על
 ורגליו ידץ פניו לא אבל בהם טובל גופו כל אמר יוהצן,ור' ;' ס.

 כולי במרומן פפא רב אעשר מבעיא ורגליו יריו פביו יבהם טובל גופו בלרהשתא
 פליני בי ףחסור פליגי לא עלמא טלי במנא פמרך%ץ דשרי פליני לאעלמא

 נזרי לא מבר ומר סנא אטו בירתא בת גזרה סבר מר בירתא בבתדאפמקיגרצ
 שנפסי מיםבתנאי

 שמעון ר' כשרים 3גךקע פסוליו בכלים משתיית.ברמה
 כל דהטתא ורגליו ידיו אבללא גוש כל בהן %בל בקיקע אף שמר אלשרבן
 בינייהו איכא בירתא בבת דאפסקינרו לאו אלא מב1א ורגליו בהןידיו טובלגופו
 מהם %טלץ אין אומר דאקי' טכריא חמי פרש"י גזרי' לא סבר גזרי'ושי מברדמר
 נטמא ]אם ברם טובל גופו כל סאה' מ' איבא אי לידים בהם מטביל אבללירים
 ורגליו ידיו בהם[ ט5ל אם ורנליו ידיו פניו אבל-לא גופו כל לטבילת הןר1ויות
 עולה טבילה אף הלא כו' נופו בל השתא לאכילה' לירים בהם עולה טבילהאין

 ולקודש ולמעשר לד1לין לירים סנוטלים בחגיגה כדאמר הנטילה מן יותר לירים "ד'
 במלומן לכעה'כ' יריו לטבול . חזו גו1 ולכל עדיפא ידים טבילת אלמא לטבילין1'6

 כבל עליהם דשם.טבילה ימי שפיר לכ"ע בהם יריו להטביל בא אםבהבורן
 וצטילה.דכלי ברין ידיו על לששך במנא מנייהו מישקל ומנךו1ות*רמע"נות
 השר מרצו גריעי והני תץון בחטין לאו נכרלה רבנן תען דבי אמורעלמא
 ורמים קצר חריץ ביתא בכת דאפמקינד1 הכושר' שעת להם היתה לאשהרי
 אטו רדא בעלמא גזירה למקךה מדצברץ. אבל מריה שיעור שם ואין שםפונים

 לרםביל בשיקם ט5ריא*ברךל% והמי או סרחהין כגת בהמה משתיטןמגאישנפמלו
 ברסה *טתית בראוין אלא רבגן ת*לייה לא טילה אבל גי%י מגףה ההאידיו
 לרצ נקט ידיו משום ורגלע פניו טבילה דרך אפי' ורגלע ידיו פניו לאאבל

 טונל גופו כל סבר יוהנן דרד כן פרער" לסלם ויש ' עב"ל נקם בעלמאואירחא
 בריהיב מנהו דשאובין לכל ר*דוע נופו נל בטביל: מנא דנו למנזר דליכאבהם
 טבריא חמי הילכך מנא אטו ונזר חייש ורנליו יריו בפנץ אבל ופפילי בסנאלרצ

 מיני% במנא למשקל אבל יריו וג1'כ %ש. כל בהן טובל עלמא לכו4בהבורן
 ר4ר בחריץ דאפסקינרי דיבא אמור עלמא ל%* וצטלה כדין יייי שלשפוך
 %טלין אץ עלמא לכולי למגךה מחוברין' מרךהאבל עויעור שם השין פוניםוהמים
 מטבילין אין יהנן ולר' מטבלין לףחקיה אבל חבורן ממלום בערצ בבצאמהם
 ריכה ואין ד1ה תלמירו יורצן רר' כחזקיה דהלכה ונראה ' מנא גזירתמהצום
 והא , כוותיה קיימי אלו:שי בן שמעון דר' דרבנן ותו הרב במקוםבתלמהי
 משמע שכך עמו ררין למנוה בויברין אבל מקוה שיעור שם דאיןדפירעו"
 ר"ת ובספר ' לעיל ברפרישנא מאה מארבעים פחות ידים טבילת עאעיןבהיושלמי
 נוטלין אין אמר דחק" טברא הצמ ה"ג זי'ל גרשום .רבי% של ממפרועיצעתק
 פפא רב אמר כעה'כ לא ידיו בהן טובל גופו בל אמר יווען ו' לידיםט:ם

 במנא כעה'כ לא ורנליו יריו בהן עולה גופו דכל מי'ו רשרי 4'פ ב"עבמגץמן

דכ'"
 רבושר שעת להם הי' רגהו ה1יר בחמי דשרי יוחנן ר' דאפי' דאסיר 4ש

 מקהל ייצן דר' לקולא י%ען ור' להומרא ושקי' צ גרסא לפי ועתה שפירעו'יכט
 : זיע דגנאל רבעו פירש וכן טחזקי' עתר ובזהבזה

 אלא בפה"ג ע*ו טברכין אין מים לתוכו נתן שלא ער יין %די . מים לחוט עויתן עד הגן על מברכין אין טנמ' שאכ* ש4טה פרק מ( עע ני
 ואע גפד4'נ עלע סבדצין מים להוכו כהטנתן לירים סמנו ונתמלין העץ פריבורא
 מברנין כך וכין כך בין אחמרים וחכטים אלישר ר' דברי לירים סבצוטטלין
 דשם *דים ממט ועטלין בפוי'ע טיער'י ' לירים ממ% נוונלין ו4ון בפ-צעלי
 נטלה ואין עיו %ן שם סש לתוט ומשנתן מץיו בעלמא פירות רמי עליומים
 ואין בפה"ע עליו סברכץ מום לתוכו נתן שלא ער יין %צ אחר במש'4שוןאיא
 רברי לירש ממנר ו1טלע ב%8צ סברבע4עליו מים לת4כו ומששען מנצונובה4ן
 חשעמ"רצ *דים מבצו %טלי! הוין בפר4'נ עייו מברכין כך וב.ן כך בע וחג'שרש

 נןדוש דלכהע אצל נדי.ות בהלב%ן מצאתי נך ףכ*ן ואיץ טשץפדיבק
ובוקת9

 וגיהמת ' עכ"ל במפרים שה"ש ככצ אלא הבי בה נר% ה4א בוצכש1ם*
 א*עזר דר' ותו כרבים הלכה ורבש ד*%ד הדא בחב"ים רלכה עיעך היארספר
 ד1ון מודה א*שר ר' אפ" של% בי?ן מ%ע כעתי' ריבתא י*ו: ההאשמה:י
 באגם אלא אליעו ר' פלי: ל8 ד1'כ מים לה1בו גוק ולא אק"פ ממעעטלק
 ר' בדבר4 גתדבה פרעו'י כך מום בש לשתות ראך וא?ן מאוד הזק ש"נם16

 עז י' לאו ממש תלת חד על 'ררי דל" חמרא 6כל רמוציא פרק רבא אמר וכןא4קר
 טא6 ודבש בשכר %ן לידים ממצ %ט*ן אין לכ'ע של% ביי%ת וול5ך כוןושרא

 כין דר"א טעם4 מרפרש"י מההו * אוכלין דיפםי משום ררבק טעמלוצדישש
 אבך9 הכי אפי' ורבנן שחר ולהכי הם בעלמא %רות דמי מום לתוכו נתןשלא

 אפילו מדם ליטול טתר הדחק שעת ראיכא דדצנא שמא אוב*ן הפםדמשופ
 יין אבל ההחק בשעת ושתר בעלמא פירות ממי עדי8? לא ודבש הטכרלרבנן

 : לר'ה לא הדהקבשעת
 כ6 י' אמר ממנו בביור ורמ,ו יר?ו יש מהו לרצ סאיבעש דזבחים ב' כ1רטבץ)סא(

 עא בר מהמן רב אמר בתוט אפי' דילמא או בתוכו ולא רחמנאי
 דמי דומיא כיור מי הא פסולה עבורתו ועבר מערה ב% שטבל או ת"שיצחק
 נופו כל תאמה שלא לי' אצטריבא מערה מ" לא כשרה עבחיתו ועברמערה
 הא לנזנט' ורגליו ידיו שיכניס בניור פרש* ' כ'ם"נ לא ורגליו יריו בהןטובל
 כלו' 14 אצטריבא מערה מ4 לתובו' שנכנמ כגון ד% והיכי דמערה דומיאניור
 הואיל פד'א לי' חיצטריבא מערה מי דנקט והא פמיל נמי בביור דכו"עי'לעולם
 אין וטבילה כאן א?ן וקהןוש ש1ובין שהן מדכיור הוא עדיפא מעליותאוטבילה
 נבי לליל שאמר% מה על קשה מיבן ' עב"ל קמ"ל איבא טבילה רגא אבלניאן
 ד5ביל שאם משם ולמדנו כעי'כ לא ויגליו יריו בהם עולה גופו כל טבריאחמי
 בהן עולה גופו כל דר4טתא לי' מני במעיין 11 סאה מ' של במעה או בנררידיו
 מנטילה עדיפא דטבילה רגיגה מממ' שלמה רבי% שהוטח %ש מבעיאיריו
 בה"נ ותירץ ' כיש"כ לא ידין בהם טובל גופו דכל ק'1 להאי דליתא טשמעדרבא
 בה"נ כתב ועור מק"ו ואפקי' קרא דאתיא ק"ו מרגי לא כיור קירוש גבידרוקיו

 לי'שלאבא אית כיור דהאי בכיור ורנליו ידיו שיקרש טהזכיצ לרצ ראיבעיאדהאי
 ומשי לידי' מיא ואתי בשלאבא דבלע מיא שקיל יריה לקדושי כהןוברבעי
 כתיב טטנו ורחצו בכיור ידה למשר מהו לן קמבעיא והכי עבודה ועבידידיה
 ממנו האי דילמא או לא בנוויה ידיה מישך אבל לידי' משלאבא נראראתו
 נמי אי במנא ממ' שקיל אילאפ%ן

 דשרי
 במ"טך אבל אידך ומישך ירא ב"דא

 לרבנן להו מרקמבעיא עו'מ אהא רב ואמר דמי שפיר עבודה ומעבד בכיוריריו
 דכתיב משום היא כטבילה ולא מיייא ררוצה גונא האי דכי להו פיטיט ערימהכי
 וליכא ודחצו דבעינן לי' תיפוק היא רחיצה לאו %'ר דאי להו מספקא דקאממ%
 שכך דר ננךא שלאבא ' היא רחיצה גונא האי דבי ל"ו פששא ער,מ ל1אלא
 דבעי מאן היא רחיצה דאמרת השתא לכיור דד עשר שנים עשה נךין בןשני%
 ושפיר בטףיהו ידיה שייך במשיכלא או באגנא דרש מיא חושכח לחמאלמיבל
 , כל הכ* זה רמקוושת פ"ק ]בתוספתא[ דתנא ויוטר, ' הן'ג לשש באן ערדמי

 ידיו אין בהם טובל אדם אין בהם טובלים וכ*ם ידיו בהם טובל שאדםמקום
 נר6 קו ל סאמר דבשר כל דפרק ל14ה ותו י אדם טבילת ליכא ובכ4ם בהם טובליםוכליו
 אין ההיים את בה מטנילין ואין ממנה נוטלין אין ררלאי אריתא האי רבאאמר
 להו דהוה וודים את בה מטבילין ואין גברא מכה 14זי דלא לידים ממנהנוטלין
 ואי לעים ממנה טטלין גברא מנה אתי דקא רוולא לנבי מינךב ואישאובין
 אריתא שרש" ' הירים את בה מטבילין ליפי כולף משנך בכונם דוולאבזיע
 אין ' בשרה %ם ממיך והוא בדלי היאור מן מים לו ששופכים צנורדרולא
 אתו גברא מבח דלא לתובו המים ויקלחו לרצכו יריו להע: 4ירים ממנונומלין
 ולא נטילה לא כאן ו4מן מאליהן מקלחין והן השופך בח עברשכבר
 ואי ליתא נמי - בצנור וטבילה אהצ גברא מכה דלאו נטלהטביל'
 ורמים ד4טפיכה לכצץם 5םטצך האל נותן וץ: שיפך כשהרולה דוולא לגכימקרב
 משקה בבונם דוולא בזיע ואי ' דמי שפיר ירי לתוך השפיכה מכחמקלררן
 עיפף וךשטך נראה ממנו היצא וקעיח קצת הוא גדיל משלק רמכניםשרגקב
 ,מאחורי מקלח ווצקב לצנור פיוררך

 ע"י השוד עם הצנור ליף מי* לי4צר
 ה,א *ה בץהב:ור וריה המע טירה טבילה דלאו העשם את בצ%ר ומטבייןחרלי
 דאין משם למדתי ' ע%ל דעלמא מייואות עיו5 כרין ה%ד כש%פדתבעינן
 במרוואו' דתני' ה:א העיקי היא ה'נ ו1פמקו יכמו בעיני נראה מיוצ בכליטבלה
 סאה ארבעים לענין הה"ו בהם טובלים וכ*ם ידיו אין בהם טובל ארםאין
 י" ל דבטלהה מההיא סבר דנזיר מההיא סאה מ' בעינן ונ*ם יריו טבילת בםתניא
 .' ע מתור אני.מדקדק וכך סאה מ' בצ%ר עיון מדגמא היי% דדלאי ואריתארבנן
 כך כתב שלכתחלה רורושה ירו בכתיבת שכתב בפירושים ראיתי כיפרעו"
 נמי וטבילה אתו קא נברא מכח דלאו נטולה טבלה ולא נטילה לא כאןואין

 ועשה בצנור חיטי ביני שאובין על למעלה וכתב עיצבין ומחק ליתאבשאובין
 תיבה היתה ועוד שיעור באן שאין הנלין על וכתב ' כעץ ציון *תאעל-תיבת

 כתוב שהי' אני וסבור מךצ לרשת יכולתי ולא ומחטק שיעור אצל כה1בהאחת
 "ט-שרש ותו ' שיעחי כאן ש4ון בצנור לטגול יכול %% כך בעבור בלו'מר4ץ

 מירו ' כ* שם ע4' דאין לידים טבילה 'בה ר4ון טעמא היינו דרלאידאריתא
 גברא מכח בעען לא קידוש גבי רוקא *מר ורהמם ה"נ רעת שדוחשיש

 עשו על לו .עהשפוך שם אדם שיהא צריך ואינו מעו ובני אהרן ורחצודכתי'
 דגתע"נ הלבך וכו' קלו את ע1מעין הע לא איתו רואין הץ סלא דתמיר פ"קכהתנן
 הכיוד בתוך לקדש מוהר אם טכרא מכח בעינן דלא כיון לן 4וב1א ידושגבי
 שמים רגק4 בויך ידי לטבול יכול אעו גברא מכח רבעינן מי" גבי אב/םנמי

 נברא בח תעו1 מה כצד תע2א זה 4ע* * עמן בבל ידים לטבילת פמו*מששבין
 הי' שהדד גברא מכח הי, לשם שהרי תע1צ ק*רהם שכצד נאמר ואםבטולה
 ידיו על נשפכין,מכוו הץ הרר %תח שכעי,י' ]רביעי'[ כמלא ער ררבהרהב
 ס"6 ו'ט לחבר" דכטת" מאן 0ס4ר חולין דשחע1ע קמא פרק כדאמ' כרו וךויוזה

 כקהרה תהא לא נמי בידש טבילה כן אם נו' רמש בדקא עלי'ואשעל
 להומרא מספק בי, אזלעא ד11ר"וסש רקידוש דדואיל לומרויש

 .הואי
 ח6ש

 1' חרי עםואל ב,ד יצחק ורבעו '. לנףלא בת אזלי דדבק,. ירימ ונטלתאי5שש
 מ! ** וכצר ']כלי דאיגא קידוש בנגד דששה תצנד קטיח% בצרדתרףה
 ק מי כנגד טי" דנ64: אמר פב* נברא[ כח דאו' הש14ז דמידעאה

האה
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 טים רמם' %ק דתנן כ* נמי נבראואעא כה איכא רברישה תנ4וההמשה

 : נברא( כח ד4פיכא דעשאת דמי רס4אה )וכצד בכלי אלא חטאת מי מזין סאין נאיס
 נלים בכלי אפי' לידים נותנין הכ*ם בכל סתנן ירים רמם' בפ"מו )סכ(סם

 כרפנות לא לידים צתמן ואין אדמה וככלי אבנים וככ*י
 מפני בח8ץ לחבירו יזן ולא החבית במנופת ולא המחץ בשולי ולאהב*ם

 בכלי אלא לידים צותנין ואין חטאת מי מזין ואין מקדשין ואין ממלאין שאין.
 התם ופרעו'י ג"רען מנא 0רעל הכשר כל פ; כראמ' שלם כלי שיהי' וצריך ע"מ ק!7'

 אין משקה ככונם שניקב כלי רכא סאמר הבשר כל פ' ותו שלם נ4 שיהאעס
 כלי דבא והאמר יטי רבי1י בו שאין כלי רבא ;-ואמר לידים ממנהעטלין
 הא לחר הא קשי1 לא בין רלית אע"נ מוויק הא ובו'[ רביעית מחזיק'שאין
 עניקכ נלי פרער'י לשנים ואפי' לאחד לירים נוטלין רביעית מי רתנןלתרי
 בעינן רבישת לחד לתרי הא לחר הא ' תיוךן כלי ורבק הוא כלי לאוט,

 דלא אע"נ השני ואה"כ הראשון ונטל דכיעית בו שהי' לתרי אבל מתה?ה ''
 ' עכ"ל לקמי' כדמפרש אהו טהרה רךאיל'ומשירי דמי שפיר שני גבי רביעיתרצה

 שלם שאינו היכא אבל רביעי' ומחזיק שלת ביי שיהי' רצריך בעיני נראהה.לכך
 קפדינן דאמנא כאמיסר דהלכה לידים ממנו נוטלין אין רביעית דמחזיקאץ,נ
 מירי' ולא *ה אהרר ולא הואיל רבריו ארג קיכל אשי ורב שלם' כלי שיהי'וצריך
 רכ התין ' רביעית בח נטלא פקור מנרר יעקב רב התקין הבשר כל 6רקותו
 קרי זכובית של ' רכישת בת נטלא פרער'י , רביעית בת כוזא ב.דצלאשי
 י יריו *טול שמתקנו ואיש איש כל של כלי בה לשער מוצנעת והיתהנטלא

 אמנא קפריתו לאמימר אשי רב סא"ל הבשר נל פרק ' עכ"ל ' חרם של כוזאכס
 על א"ל הכי דאמרי איכא ' אין ליה אמר אשיעורא קפריתו ' אחזותאיריתו
 לירים נומלין רביעית מי התנן ' קפרינן לא אשיעורא ' קפרינן ואמנאחזותא

 ג4ריתו טהרהיפרעף'י מ'!וירי רקאתו רחם שאמ היאלאחר)או(]אפי'[לשנימ'ולא
 אשרעורא ' מים מראה כהם עויהא ' אהזותא ' שלם כלי שיהיה 'אמנא

 * עכ"ל רביעית בו עדהא צריך מעיקרא אבל ' טהרה נויטירי רקאתו 'דרביעית

 . רבינווייוטה
 רתנן מנא ' תניטז תרוויהו 1 אשי לרב ליה קמבעיא מאי ' זצ"ל תם

 מי רירי' פ"ק דתנן וכו"שיעורא הכלים ברפנות לא לירים נוטלין אין דירים'ש'ק
 לחמשה מלונ ולארבעה לשלשה לוג מחצה לא')או(]אפי'[לשנים נוטליןרביעית
 מומיפין מרביעי' שבהם לאחרון יפחות שלא ובלבר אומר ר'יומי ולמאהולעשרה
 המשניות טקי אא1י ררב מתרצים ויש ' רראשונים על שמיפין ואין השנייםעל

 בעיני ונראה זה תירוץ הוא ודחוק תרומה של ככי ונפל בפ"כ כרתנןבתרומה
 : כוותיירו הלכתא ליה רמבירא עו'מ מררבנן אשי לרכ אמימר , ע"מס, לי' מדפשיט כרבנן הלכה הכא כמותו והלכה עמו נימיקי סדי-'עסי רקיי"ל ךאע"נ לג'ט'ן

 ממנה נוטלין שתקנה חבית מנונת .בא סאמר הבשד בל פן8ק )מנ( ע'" ש7'

 חמת לידים ממנה נוט14 שתקנה חבית מנופת תמ'ה לידיםי

 אצנע' שבאמצע 4ו,ב.פרק רהד שבנב הה"7ו יפ-ש השם מרלנ דדר שבגבשל"טי
 5תרהשה בין לחול*ן בין כאן ער דאמר עה8ת לרב קעשה כן כמו ולפרודימדלנ
 פהק עד להוומה שמצרכת ברייתא *' תקשי רא"כ אמצעי פרק דודינולנץלא
א נם שמצדץי *טמואל אבל הידשבנכ  רמה1ו קשה לא דיר נכ ער 
 עה1ע רכ דאמר דדא שפיר יותר לפר"ת אבל רנפעף' ממברא מבראתאיותר
 לענין לנךלא אמצעי פרק מראה הי' לקולא לתרומה בין ל4י*1 בין כאןעד

 בין כאן דער לפר,1 נוכל לפו"וז רנם בעיני נראה מטהו ש1אל לנכיהרומה
 כשני תראה וזד שבנב פרק היט ל4ומרא שמואל רקאמר לתרומה ביןלחולין
 פש* 1 י כר' הלכה לוי בן יההק ור,. יוחנן ורן ~יוחנן כר' ריכה יוחנן 0רב-זר'בביצה * ונןימא היד נכ עד מצילה צריכין חו*ן דאפ" לחומרא כש1אלדףיכה
 פא גו לתרומה בין לחח,ן בין כאן דעד לוי בן יהחיע דר' משמי' מיאשי' רר'משמי' " "נלס הדש בר ואסד בריב'ל דד4לה לוי. כן. יוהוי8ע ור' ררב כש"כ %0ע לוי בןיההטן

 : דוא יחיטוה נמי' ששת ורב תא יהיראה ורבלהופיא
 0ם. מע1ם אל1 לפירות נטן" אמרו לא. אחטעטש א('ר סאע-;'א הבשר כל פן8ק)סז(

 לא אב1ש 1יד איכא מצהק הא דו4כא רוא חוכה מעה םבור נקיותו
 הצטל נחטן רכ דאמר נחמן ררב ופלעא רעית אלא איבא דיבה %א איכאמצווק
 כק"דר'אמי נאיעא הוה יגה בר כף רבה אמר דדוח סנמי זה ח-י לפירותיריו
 וצני*הו *' הבו ולא ידיר1 משו ולא ואכלו דפירי בלכלה קמייהו ואייתי אסיור'
 לפרי נ%ץ אין ש"מ תלת. ער'ם לחייה[ חד חד ]וברץי לרעתי'( אינש בריך)וכי
 דרב ופלינא פרער" ל-חלק מצוה עא1כלו שנים ועו'ננ ר5ירות על טמניו איןועד'מ
 ה4ש היא* רשחן ול14 ררוח בגכוה בעצמו להטהע ואטור וךא נמות ראמרנחמן
 טיץת 4 טמנע אין מברי דקא לזימוש עמהם לצרפני חשו שלא מידי לייהבו
 האחד שא %א לאחדירק להודיה וחד חד כל מרבריכו וש'ט נברךלומר

 : עכ."ל ש*שה זימע כאן ואין ויאל ליחלק מצוה בשנ*ם ש"מ חכירובברכת
 רילמא ידים בטיל, בש כביצה הא אהריו בירך ולא ל1כה ואכ*.חיןבמפה מ1י מכביצה 6דית אוכל צרוק לר' * כשנתט ת"ש לא אוי פקי ש ל צע דילמאי נזרינן מי במפה לאכ% מון להו סאיבעיא הבשר כל פן8ק)מח(
 א"ל כמפה אכיל דקא לרב אשבוד' דשטאל ת"ש. וברכה מוכה כעיכביצה
 אטי ור' אמי לר' אשכחיטז זירא ר' מליק כי קצרה רעתי *' אמר בןעכדין
 בדרב להטעו כוותייוז רכרבי נבר4 תרי .לדצ אמר המתות בבלאי אכלירקא

 בר תח64א דא"ר הא א-שתמיטודה ]קאמך[ קצרה רעתי ]הא[ושמואל)א"ל(
 לאוכל* במפה התה-ו ולא תרומה ל4וכלי במפה התירו שמואל אמראבימי
 באוכלין ?נע ולא, עיו על במפה לברוך מהו יריו נטל שלא מי פרש'"טהרות
 שה4א 4וכל צדוק לר' טתמן כעוהיו מוכה במם' צרוק לר' וכשנתנו 'ויאכל
 בההמש' ולא סוכה מצריכו הץ ולא ידץ נומל הי' ולא במפה נטלו מכביצה6חות
 עחצץ וכי כן עבדין ' 4ה נכף וברכה מיבה משום מכביצה פהות רנקט האלא
 א8ער אי ירי ש4טלתי ואעיש י.:י אמטנים קצרה דעתי . נטילה בלא לאכולבן

 בלא האיכלים ברע יזיהם ובורכים בלוין חמתות חמתות בבלאי ' בירילאכול
 מפה התעז ' ידיו מצל אלמא א"ל קצרה דעתי ווהא ' הוא יריו נטל ק%11דלאל5ישג4פ במגצה דאכיל לרב עשואל דאשכה*' דהא אתם כמבורים בררב לי;טעו 'נט"י

 שמוקקת נב על אף חבית דמנופת זצ"ל יצחק רבינו מפרש הילכך ליריםטמנו
 טשנ ביז לה שאין כלי דאינו משום כמתגי' כדתנן ממנה נוטלין איןרביעית-

 תשפך שלא מא*' ל"טב שתונל ששב בית לה שעשה ררינו רכא דאמרותקנה
 שאין כמף דכלי כימויי 'כמו כ4 רביסוי שמואל כ"ר יצחק רביט אומרומיכן
 תניא מהם נוטלין אין רכיעית דמחזיקים א1צ עצמם בפני לעמיריבולים

 בית לה שאין כיי בתטפתא נמי ותניא טומאה מקבל אינו כלי כימויבהוספתא
 : כלי דאינו אלמא טומאה מקבל איפמושב

 זה בצד זה וחמשה ארבעה נוט*ם טרצרזה בכותל או בראשוי טמאה בחבירתה ושפשפה אחת ידו נטל 0תנן ידים במסכת שני פןאק )מר( גת:::
 פ"ב בתגאתא אנש המים בהם שיבואו ]שירפו[ ובלבר זה נב על זה%

 משום רברים ארבעה משום חהמטין ואינם זה בצר זה וחמשה ארבע,נוטלים
 ומשום רב* מן נט* לא ומשום מלאכה בהן נעשה שמא מע1ם נטמאושמא

 לשפור *יכול הכלי כע שיטול דונף התם משמע הרי הרביעית מן טלו לא שמא ויו"גל
 : עיון וצריר השני' על אהת מירו ,יט5
 נעעמה לא ספק מלאכה בהן נעשה ספק סתנן ידים במם' ייי נטי פרה )סה( %?סס

 טמאים ספק בהם אין ספק כעןיעור ברס יש מפק מלאכה בהןי-
 טהךר ולטהר ולטמא *טמא ידים מפק שאמרו מפני טהור ספיקן טרוריםספק

 : טמא ליטרר אומר יוסיר'
ן,
 .,," קי

 לפיק ער %תרומה לפ-ק ער לו1לין ירים שילת סת"ר הבשר כל פך8ק )סו(
 בצטבילה עאהוצץ דבר ובל לפרק עד גמקדש ורנלים ידיםוקיריש

 ער לו1לין כאן ער רב אמר ורנ*ם ידים וכקירהט ידים בננולת חוצץבגוף
 ששת ודב לחומרא לתרומה בין לרילין בין כאן עד אמר ושמואל לתרומהכאן
 נ4י' נףימנא הךה הדיא בר אמר לקויא לתרומה בין לחילין בין כאן עראמר
 אכו ר' תימא ולא לדומרא לתרומה בין לחו*ן בין כאן ער לי ואמר אמירר'
 דאמר *תוי[ ]רוא לוי בן יר1שע דר' ברי' בר מיאשא ר' דהא ףצא דכהןמשום

 עד פרעוע ל4צמרא לתרומה בין לחולין בין כאן עד לוי בן ירושע רר' משמי''
 בעלמא תרומה מרך רמשום רכיון אצבעות שבאמצע שני רפרק ער רצאהפרק
 הפרק עד אצכעות'לתרומה .ר4הטי דהחנו במאכל שנונע במה נטל אם ריוהיא

 מקום הע*ון לפרק עד הכיור מן ורנלים ירימ קירוש הידי קבנב]פרקש*שי[
 הטמטול שפיר,1תי כמו ביריו רו' מראה לחו*ן כאן 'ער רסרוע עם הירהיבור
 משום ' היר שבגב והוא' שלישי פרק ולחומרא שיין ותרומה ההולין פרקאמר
 בך בוצלין אף להרניל עצמו על התפיר לפיסך בתרומות ורניל הואדכהן
 ראשת פרק הייט לפרק עד נסו" פי' זצ;ע תם ורביט ' עכ"ל כה רמל שיהאכרי

 ש*שי פרק עד נמי אי אצבע של אמצעי פרק היינו לפרק עדולתרומה
 הפרק עד שפי' ררו4ול אחד פרק מרלנ ממ"נ רא"כ ורןסה יד לפיכצזשמו1בר
 ד5רק עד רוה כרחין על הכיור מן יד*ם קידהצ ופרק ראשון פיק היינ4רהולין
 פרק א'ע אצבע שבאטצע שני פרק דה%צ יפיש אם רתרוגק פיק א"בה;4*ון

 ]בטהרה[ דוליהם ל%4כלי התירום ולא ננעי ולא הן זריזים רכהנים תרומהלאוכלי
 ס4צשי עובר4ן אלו סופרק בעה-ובין עגדכא. מרר' טכח ורני ידים ט~ילתבלא .4 ל בם8ה לאכול אמור רולבץילדידן ' עמל ככיגים לרה1תמר למורים שאינםלפי

 .4~;י'

 11 ו' *מר ודודק מיליג ארבעה עד ידים לנטעת לקיש בן שמעוו ר' אמר אכדןר'

 פ"1 זצל מיימת מד משה ר; ורןב 14מורה טפה ודאי אלא עמקי' מפה *'ברלית
 עהיעפש : ענןבה ךדן ממעעמה לבעיין פעאצוה לא דאמאי לי קשה זה אך0מקיר

פיש עים צולת צרעי מאכל מחמת אוכל ל14 סאיבעיא הכשר כל פך8ק)מם(
 ק. ע"ש ררב קמ4 הוי.נ14* כוירה בר דצנא ררב ת"ש צריך 14ין 4ו1 ר

 הוה לא 4צז רצנא דדב ל14 אי א'"* ואבל ל'( )והב 14מצא לי' בלםהמנונא
 מ1נךא יז-ה ומאד רזרט מע%ם לא נגע היא רזהמ- כהצום לאו מאי למפינא
 יךע ארב אלא' שמש של פיו לוצך פרומה ארם יתן לא רב אמר זירא רא/דת'א1
 פרהפה.ופרתטה כל על מברך ואינו וכום כום כל על מברך והשמוס יריו שטלבו

 ור' דרב בשלמא פפא רב אמר ופרומה פרומה כל על מטיך אף אמרור'עדגן
 14י'כ נףמר דב מ"מ חשוב ארם ר*כא הא ההטוב ארם ראיכא הא 4"יוחנן
 ע1יכל אדם כשציל כעהמת 14כל פרעו" דטדיר שמש שאגי יזיו שמטל בויורע
 ייזך אוכטמש 24 בלם ,' אף) 14 מי'י ר4ונל צריך פץ לתוך התוהב חבירומיוי
 כ1עתבין חאוטן עוו,שתנ לבלום עדיו כפ1 כוזוכעה במ"ם בלם בע1ר יצזיכצז4'
 סטדהת,4 בלום 9פץ כטו בנר%ים ינצטטה לשון אומצא לי' בלם נהאה ולי מום שלעריו
 יע ע אי סן14' אלא לפתד1 יגצל עאעש ממר שפיו 'בכוד של טומע נבי בלומותורנ*ו
 לך מפעא ה1ה לא ואול כרמפ-ט תריז חבם השוב ארם את ר5צונא דרבלאו
 *נע1 שלא ובלבד מו'י א"צ אלמא צע רזהוי.ולא לאו הכמתי' מא* * טועבלא

 עדץש זריז ' יייך שנצלת בך אני ועדע את המנונא דרב 16 אי *' דוקלא
 ואויחשת שה שייז המצחה על יעבור של4 מעשה בשעת להזהר שיודע ידרטהיר
 ססמכ ל סשהירווז ב1ץ ד"מוץ' וריעו קלקול לירי יבוא שלא עצמו וכצזקן רגולד4צז
 דח1מש *8ת-ת קבע ישאין ל6י ובום כום כל על מברך זריזות'השמש *רימביא
 פרחטה כל על מברך דעתי'מעאז*'ו1יט אסח הלכך עוד יתנולו אם יודעשאינו
 בטהץ במעודה השוב אדם איבא ' לחם ממט ימנעו שלא הוא רבטוחופררמה
 שלא )את( ה%כח הממובין 4צז הצורך'רטרירילשמש בל לחם לו עדחגודוטמש
 שלא לן 4וב8ת לא המעודה בבל שנונע וא1ש שאוכל ב14כלין ונונעסטל

 ב4 אז7ינן איפעאט רלא ודצאיל עכ"ל לאוכלין אלא לטנעין נטילההצריכו

 5טעות ואין סאביל מחמת שבל נטלה וצריך בממוך הלכתא בדפסיקלחומרא
 תרהטה ואין רטיום71 מרך כהטחם לדילץ דנם"י נטילה צריך שלבשר %ומרמבאן
 תרהטה בהם ד"8 אע"נ לפ"יות ידע לקטול דיא רוח שנמות מפירות וק';ובבשר
 צדיך מאניל להו איבעץו : לטה מדגר הלא אע"נ בשר בההי הוה לחםורבא
 ידה אשה מדיהה 14ם- רשביצ מנשה רבי רתנא ת"ש נט'" א"צ אונט'"
 ,ע4*א רסנץ שמ4ר על עלע אמרו פת קטן לבנה תותנת ביהל'כ במ*םאחת
 משום התם אביי אמר ידיו בענתי שי14כיל ע*ו נזרו ]14זז[ בידו להאכילדשץה

 נף אמאר א"ל בבי קא רהוה *טמואל 4הטכהי' דשטאל אביה וד"8שיבתא
 ירוש"ל מעוית ולא לברא* לי ספית לי סודיךדאמר ואטאי רמחיןרב4ו א"לבכייע
 כגצ;"ג ]לאן )לרב4( א"ל )אול( משעא תגא אבל איוץ א'ע משית לאאמאי

דלא



 81ש זהע וים בילתדיכותאו

 נטלת צרו מאכל מהמת 1כל 1ה1תא ל" מוד נמי ממהא אלא טרהא
 אצש ביוויש ירה מרחה אשה 8ר41. עים טלת טשכלעצנוא"צש-מ

 בההיצהשאצ1ד
 הת*רוזלאש"

 למאכיל רצה שלא בפת' לעע אושע ט"ה 5ן"ח

 הכשודש ביום לתינוק פין לטען כדי להך*ח רצה לא א"ת ירו אפי' א1שץבשי
 רעה רוה עויבצזא כהטום התם ' נטהלה צר*ך טאבל כאלששכילו-אלמא כצנעהעיו
 ובא בהן נוהר ולא שחרית יד-ו ס1ל אבל עוחרית מצלם שלא ה*דים על.שירה
 אגצי"4אמתם ולא נטילה צריד א, חב*רו אתלחאכיל

 צתן.
 תכךן פיו לחוך

 את משוית'האכלת בדלא לבר' מפהע קא ' רבי שזהכני רב4וי נם",היד5דדיןרבנן
 בהלמת בקי שאיצ % די לא נמיר רלא ממת4' תחלהילא ץ"ך רחצת ה,שבנ*
 8"א עו*בתא משום התם אביי אמר עב"ל ליסךל צריה אץ שרמאבילטילה
 י1ל:תינת ידיו נחשל שאזץם כץדם שחר*ת הידים ש עהטורה רעה תח יי*נור*או
 יכול ש4רנו כ*ת רושחט ואיצ נררכו ביוה'כ שחרא יריו נוטל ארס לתינוקפת

 אין כו' לעין יד תקצין לפה 0ק- בשבת בדאמיי' ב4עניו ",א בההטט לא *גע יהי'
ל

 ובשאה בנרט מלוכלכות ידיו סהיו דיומא בהרא פ' ואמרי' מזה גרול לכ*ך לף יש
 רעה רוח וועו שיבתא משום הכא קאמר ר- הא אלא חושש ואעי כדרשו רוהץ נ פ שי1

 ידיו שטטל אי'פ ידים נמילת בלא אהזו בשמאכילין 1ינעעו רוזינוק עלעהטורה
 : זיל פו",ק ופן שהרית,,

 שעל נלר באדם חהממן אלו סתנן ' מרוו(1ת במם' דצצצין אלר סאדממ )ע( אעשש
 גשרו שעל צחשה וגלרי היבש ושרף שע*ח ורדם"' רגמבה'

 טיט איזףצ יווני וגץ היוצרים וםיט הען וטיט והמלמולים הצפורן שתחתובצק
 חוצצין שאינן ואלו היון מט* ואק מבור ויעלני שנאמר הכורות טיט זהרהון
 וצפורן הצפרן שתחת וצחשה בשרו שעל צאה 1כלוכי הלה הטרף שבמבהנלר

 שתחת והכצק הטש דמווהית בחום8תא דתניא דהא זול ופר"תהמדולרלת
 נדבק שיצא דווצרים ובטיט רית 'בטקט מי*רי רדעעם דצצצין אלו ח"הצפרו
 : מאור נדבק עוצא רבצק דומהש דעצי נמי וריקא במתני' כדתנג והוצץכשפהר

 שהוא בזמן באדם תחוב שהוא חץ יסתנן במופו מקוואות . דמם' בהרא. 8-ק חתשס
 רמקוואות בתוספתא משמע בתרומה 41צכל מצבל ניאה איט אם חעץנראה
 הנכנק בתרא פ' דצזם דתנטש למעלה העור שירם כטן ויעו נראה איןדהאי
 בף'א חוצץ זה הרי 4צמרים חץכמים חוצץ אינו אומר ר' ]ב*ריכו[ )כידו(ד"ן
 הבל מלמעלה על") העור כךם ואם חוצץ זה ררי עץ בשל אבל מתבותשל

 פין טרךרין ובעו1ת בחי' ובברמה כאדם הבלועין שכל חוצץ דאעומודים

 רמלוואיז בתוספתא תניא ותו חייצי לא טבילה לענין הלכך גופו 4גבדבטין
 ומגלרי רמכה שעל כגלד להזהר צריך ידיו הצטל הלכך חוצצעיהטבעות
 דחוצץ למעלה נלר עלו ויש למעלה עור ועשה שטץרפא שחין רהאצצהשה
 הוצצץ דבר דכל הבשר כל ו"ש כדתניא דחייצ* בכהטנה ד"טנויין אותםהמכל

 כרתניא ידים נטילת בשעת ידו מעל דמבעת להםיר וצר*ך בנט*לה דיצץבטבילה
 פרק עד בטילה בש דלדולין כשכצאל הלכה פמקכו כבר כי רחוצץבדצמפתא

 תנן הא כל.אדם 'כדע הצפורן שתחת צואה אבל היר בגפ עוריא הש*עףשמסחל
 : דצצץ דאינובהד*א

 נזירה תחלה הכום את טזגין אטד אתה שאם דנום את טזג14י ואח"כ *רים נוטלין אומרים ב'ש סה"ר בברבות יברים א* ק פר )עא( 1ש 8ד
 ו*טמ4צ הכום את ושמאו ועשרו ידים "חמת הב* שאחורי משקין שמאושמא
 משקין ידי על אלא בחו*ן של"טי עועיה שני ואין הן שניהז ירש לכוםידים
 טטלין אומר אהה שאמ *דש נופלין וששי'ג הבום את מוגין 4צמרי, הללובית
 הירם את ויטמ4צ ויחזרו הבוס מחמת משגדן יטס4צ שמא גזירה תחלהלידים

 בכלי דבא ש5תובו למשקין וניטנ14 ארם מטמא בלי אין לידים כוםתיטמיטי
 במשיףן אהוריו שנט3טש כלי דתנן ההא טרור עמון'דהוכו במשקין אוצר?קגיטמא
 במאי בולו נטטש תובו נטמא טהורין וידץ ]השזע[ ואונט תונצ טטיץאחוריו
 אסור מברי ב"ש כרפלגי1ףש

 לרמטתמש.
 משום גזיה במשקין אחוריו שנטמא בבלי

 וניצוצת במשין אהוי שנטמא 5ב4 להטתמו טהר סכרי וב"ניצוצות
 לדידכו לב'א1 מ" להו קאמר הכי רא מאי משיה לטו'י תכף ד'ש שביי6

 ניצוצות מעצם דנזירה במשקין אדיריו עצטם4צ בבלי 5,שתנ"1 אמורואמריצ

 מש3ון שם4צ שמא גזירה פרעו'י ' טעורה לנם"י התקש עריפא הא רגיאפ"י
 משיון מטמא התרומה את דפוסל כל דתנן ידים מהמת הטט ב4צשד*ק4פ4
 בכלי להשתמש אגיר מברי וב"צ דבומ את ושמ14 יושרו תחלה5וות

 שאחורי משען דגףמר 4 למה לכומ יוץם ה4םמ4צ ' כדלקמן טמאיןעטשהצדיו
 נעשים שףמשקין משנון יוי על אלא לכום' 'ידים משמאו נמי בוטין בלארנום

 תש הטומאה מאב אלא טומאה מקכל. אש ב* וא'א םודבנןיששעים
 משום גדרה ב4 מטמאש האשתים משוין שיהיו טרו הכמים אבלמהשר-תא

 בתומ1עא וכו' וב,ן רגלע' ומימי רוין כטן רגצמאות אבות שק וזבא זבמשעץ
 יחיהותו למאי םעודה וזכףלננו" טמאץיד"א לעולם דבום אוירי ובהש לה11צ
 לכתחלה שאשפ" יץא דהשעוא ל4י רנום אוירי אן התים )את( *טם4צשיא

 מחמת אוירע עצטכ4פ כמןזה טיצר מצכו ט41ון ע14צריוםותרנ5זטתנמם[בכלי
 גךדם תהלה דגום 4צז הטהעין מוזנין הילבך טרצר הומ בשמעתא דאמרמש3ה
 טמאים הבום אה1" יהע שמא *דים טשלין תהלה 4י'מר איטה עאשםנטלה
 שבי"ם משגה רטמ14 רגטילה ממימי יפה נטבות הףדים עיו לא שמאתדרה
 בידים אמבל עמצא הךדים את ושמאו יח"יו תולה נעשץ הטסלרעסחמת

 יטטש יפה טובות ידים אפי' בירים כהטקין * למה *דש כוםקמואכחן*98טמי',
 ת3ךז' מ" עביד המין שלפנ* דבכום נמי גהי ההא דהכן -טיה *חש.בום

 מטמאע הלא ע*רן ההא מה המזת ברצך הב4ום כוםות םו5ה ' 3ןהםדשוחוי
 אחצ הטומאה בולר שנטמ' באק כ* ב*מ' אדם מטם' כ* אע " וידיםאת
 ידים'בכ*ם ירציטע-במם' דרבי ע*' דפליגי כרבע העףמרקי"ל 4יןטטצו

 בולר ,הטסטמא העים את מטמא הטומאה באב עגטמא 4צז ואמך3עגטכט1
 אה מטש5 ש1זפפר וא1'פ שני עושה שני שאין הי(ם[ את םםמא אץרםצם94ן
 מטמאין 4ון טובין שהעים המין שבתוך כוסות וףלכך וימק למיע %ןהה-ם
 חושאת

 וא'"
 ע*ו משעץ תורת 4ין וףדים על 1פח תבשל מש3ף שיש

 אין כ"ח דאלו קאמר עאקש ]בבלי ב3"ט3ון אוצרי עצטמש 4צכיב* חצרתאלא
 כהעקה לך אין במשקע[ אךוריו ד4צרייתא'עף_םס4צ בנצמאה אשהי . פגהןפטם4ו'
 םטוין חילהיאוצריו חכמש עשאצדו בשמ פע אט שקש למצםאה ראשןעש4אצ
 נזרו דשומאה מאב אכא דהורה טו טוטשע_ מקכלים וכל4ם ארמ שה9ן4חלש
-------  

4  4 4 . ג  4  דה1תחה אר 4=חש אש4= שיאוי 4אי* 

 על גזרו רגלי ומשי ורולג צ של צבו כטן חירה מן ט*ם ארםומטש9ן
 וו רכומאה דכ*ון טוירין ויריו אגיו אוגגו ]תוכו[ כל"' שומאו טמאיןרמשען
 בה וכךעף'ורגן* תרומה עלה נשרוף רלא היכי ני רבירא רבנן עכדו היאדרבנן
 מתובו ניצוצות ]יתע[ )*חזורו( שמא מצוצות משום גזירה בבכודות' מ8רשוכן
 דףיכך את.הידש ויטמ14 אוצריו מהמת שאוצריו כהטקין ושמ4צ ארצריועל

 מחמת ]ב"ה דחיעד ולמאי ' רבוס ארצרי שמ4צ שלא ,דלה *דיסנוטלים
 טתר[ סברי וג"ה ביה ]לאע1חמהטי אסור דהא ' ויא ד"טעיא לאואחוריו[
 יטמא אם לן איכמיע רלא למידףט איכא דירן לחע"טא הלכך ' בו5עטתמש
 ]לסעודה[ תכף ירים נטילת ואי'כ תחלה רבוס למזונ ' עדיפא הא 'אח*ריו
 עמל היא סעודה מהלכות וזו הלכתא מפקעא דניצוצות חששא אתיאולא
 ע"6 ד'חנ דהך משום תכיפות ג' סגבי כ"מ פ' לעל לה חאדב רלא והא סעורה לננו'יתכף

 בירושל מפיק רלעיל ועי על א"נ ' חידווט ראינה למנורעה חש ה,ע היאכצזניתין
 רצנא רב אמר חנינא ר' אמר אמי ר' אמר י ",4 בשער לעיל כרפר"טיתמלרא
 את רמבכדין פלונתא גכי כמ"ט דהלכח מהאי בר כב"ה ריכה פרקיןבעלה
 : כב"ש שהלכה זוי גאון עמרם רכ שפמק דברים מששה אחת והיא ' וכו'הבית
 קס ל בר)אשי(]אעדין[מים יצחק צ'ר אבין בר אידי רב סאמר הבשר כל פי38ץ)עב(

 3ף5 ואהרונים ראשומם מים דרבה]מיתבי אחרונים ומים ראשוניס:מצוהו

 ראע1מם מים נופא לטה קרי חובה רשות לגכי מצוה י רשות ואמצעיםדצכה[
 ע"נ בין כלי ע"ג בין ניטלים ראשונים מים ' רשות ואמצעים חובהואהרונים
 1ע נוטלש 14ין לה ואמרי ' כלי ע'צ אלא נוטלש אין אחרונש ומים 'קרקע
 ל'3 ס0 5פני היהש דר' ברטה יהורה רב סאמר קינמא' ב*נייהו איכא ביניירצ מאי 'קרקע

 מלח ויש מלח סעורתו אחר אוכל שארס מפני חובה אחרונים מים אמרומה
 בריה אחא רב א"ל בכורא' כךרטא כי ומשתכח העינש את מממא שהואסרומית
 מברכין כיצר כי1'כיופרק ליה אמר מאי מלחא כל אשי אבא(]ררבא[לרכ)רר'
 תפ"6 י' מים שתה שתייתך ואחר מלה אכול אכילתך כל אחר שמואל בר רכאטאמר

 ולא משקין כל 'סתה מלח אחריו אכל ולא מאכל כל אבל תניא ניזוק 4צעאהאי
 משמע ' אסכיה מפמ ובלילה ר8ה רץץ מפמ יראג ביום ' אחריהן מיםשתה
 מים בה"נ פמק כך ומשום ' סכנה משום אם כי אינם אחרונים דמיס הלכותמאלו

 שאין מפמ , ברכה טקךנים ואין. חובה ברכווואחרונים וטעונים מצוהראשוניס
 מלה שאין והינא 5דומית מלח כהעום אלא אינו שרדי וצוט לומר בהןשייך

 5"3 טי סרומית מלח דאיכא אם(*היכא עליהם)כי לברך 114 הילכך חובה אינהסרומית

 פ ד, דברי הברכה את מעכב שמן 1'ר סאמר בכרכות דכרים א*וקשה-רם"פ
 זורמאי ר' מעכב טוב שמן אומר אחא ר' מעכ' אינו אטר זיואי רז זילאיר'

 רב אמר לברכה פסולות מזוה1ת ידים כך לעמדה פםל שדמזורם כשםאומר
 ל אנא מתני' אלא ירענא זודמאי ולא זיואי ולא זילאי לא אנא יצחק ברנחמן

 מים אלו ורתקרשתם תנא במתני' לה ואמרי רב אגמר ירצדה הב דאמרירענא
 אלהיכם ה' אני שמן זה קרוש כי אחרונים מים אלו קרושים והייתםראשונים

 אחר הידים את לסוך המעודה בסוף 5הביא רגילין שהיו שמן מרש"י ברכהזו
 וכן שיביא עד לזמן שאסור הברבה את מעכב זוהמתן להעביר אחרוניסמים
 ברכה בלא לאכול שמיתר מעורה בקיטח הבא רבר שמעבבת]ברבות[כללעמן
 בו שרגיל למי הברכה את מעכב בשמים בו שיש שמן טוב[ שיסובורצ']שמןער
 דהא ברכה אחרונים מיס נמי ליבעי אכךיא ואממבינהו הואיל ומעתה 'עמ'ל
 שטף לא רוירו אקרא רבנן ראממוך היא בעלמא אממכת' נמי ראשוניםמים
 רררעדק קרועוים רורציתם כדא רה4ו מתרצים ויש ברכה בעי ואמ"הבמים
 אבל דלא אע"נ ומברך נוטל והרצא רמזון ברכת למומן יינו אדיונים מיםמני'
 ה"3ו מלהא משום אדיונש דמים הבשר בל פרק טעמא דתלי והאמלהא
 רא,טונים למיס מסמיה הבשר בל רבפ' קשה אכתי מיהו רמעורה בף כללשאר
 דרעו'י ותו דורהקרשתם אקרא להו מממיך והבא במים שטף לא דוידיואררא
 פי' הלבך שמן *ה קדהט כ9 רדרשינן אש'ג בו שי-גיל למי מעכב רשמןפי'הכא
 אפי' אחרונים מים *טול צריך דאין זצ"ל יצחק . רביצ בשם יהודהרביצ
 ידמשם *כ1ל רגייים שהיו לפי מירמות בט העוומת ה? להם דדוקאלמברך
 )ךרם אותם נתמלים היו הילכך ער5 בשמן לכהךח מרח כהטום אכילהלאחר
 רנלין אט ואין במלח רגילין אנו שאין לרירן אבל אקרא יצתם ה4וממיכוברכה
 יצחק רבינו נהנ כן ברבה בלא הכום על 5מן ינהים אנו בשמן ולמעיחלשול
 ע ל רב אתא סבי הכשר כל פרק ן אכילה אהר נחשל הי' יטלא או'ל שמואלבר
 פ"6. בעלה מבית אשה הוצט1 אחרונים ואיר בשר ראכילו ראשונים מש אמרדימי

 רגפש א~ע הרגו אחרונים נבילה בשר האכילו ראע1נים מים אמר רבין אתאכי
 אכא ר' כ"ולה רבין אתא אפ3ף דימי רב אתא וסימנך יצחק בר טשמן רבאמד
 דצומ שהי' חזיר בשר האבילו פיריו'י לוצמרא מרגי ווץדא מוג" ~ץדאכ1עליח
 עפו"ם כא וכ,טדי' ומאבילו ומבשלה *שראל שחוטה בשר טכר"טראל
 קעכר'ם וכסבור יריו נטל לא לאכול אחד ?ידי בא נבילות טשכלובחצהו
וזא

 העשכהי
 ריוכשו בהרא פרק רגפש 4צז והרנו מבקףיה אהטה חזירידצצי4צ בשר

 וסימנך אפקה' אלא 43לה לא למ"ד ואיכא קטלה לם"ר רכירור'איכאבקךבד1ש
 רבץ אתא א1פקה רימי רב אתא רדנה אמר טמ הוציאה אמף מי תטעהעלע
 גץיו,טין- עשו שניהס כאלו המשן אהה הרנה והשני ההמאה דיזושוןקטלה
 הוצהשה הששני הרנה הדאשון ו*מר להחליף אע דהשי תטעה לא הטובחהרינה
 לדצמרא מדני הדא רבץ' מכך2י ר"טראל כסורקף1 אתא דיבר דרב יודעין ייווהן

 כגכילה דג1ר הזיר בשר כרבין הרנו אדיונש דימי כרב חדר בעמיר4"טונה
 ל עסי ור' מא"י ור' יוידה 0ר' רבי1רים פרייום : עב"ל איסורי הוי בהדאית
 ט-נ אמר בשמא דיק הוה מאק4 ר' אהטפ"א לההוא משן ב4צד"א ו4ט4 שכיירה
 יוסי ור, ירצדעה ר' ד,טבצזא יומ() במעלי כידור לי' אסד שמך מה מאיר ר'*1

 דרוצא בקברי' וקברה אול בען' ל" אהם*ם לא מאיר ור' כיםיירצ לי'אשוליכצ
 דדדיא לר"1א דסגח ב*ס4ו שקל תא ל" אמר בחלמא *' אתחזי ברי,יאנברא
 שמשי דבי חלמא 4' אמר בחלפש לי אתר"י ורבי דבי מאקי לר' *1 אמרנברא
 למחר לכעצ' אףתי' לאצדתא ימא כולא לבעצ' נטרי' ס4ור ר' אזל אעוןבט*ן
 מ"ט לר"מ *' אמרו להר'מ להם אמר כים! לן הב יומי ור' עורה ר' ל'אמרו
 ' המה תושוכות דור כי ובתיב שמ*' כקרור לרם אמר כיסי' טי *' אשלשלא

 מ9 אשץזוקי למיוש 4גא דאמר* איטור לדי אמר מר לן אמר לאו1ש
 'אנוי

 "יחת*' מימנא וץהבו או* אשחיותץץ ט*פרוי הצ לדצוותא וודהידומשכיי
 כשר ה4ב"1 רששוניס טס דתגי' ה"צ אטשז" ה4ל אטי ח"ל לגיטיוצה4שי

ח*י



זרוע וטים מללתריכות14רנש
 אתו בשטו ריינא הוו נמי אי1י ו4ולך מיבן רגפש את הד1 אהיומם מ*םחור
 נתצפים לבלה דבה" 1ילי לא בלה 5הם אמר שמך מה לי' אמרו אוטפטאלהיא

'

 של שמשי רבי ' נימם אצ* ורפקירו ףו' שבת ערב בימיעצ לי' א'טלימו פרער"
 ת' וטתט*ן חלוכ1ת ורואה סהררי בטוחה ששום מהוך ממשא בךן 4ת ,ע4ש

 : עבוע ויומלנו ילך שלאלרחותו
 תניא לככטה ידע שישפיל צר*ך אחרונים כרם למעלה יריו שיגביהי צריך הששונים מים רב אמר אעד בר חייא רב סאמר רמוטה %'כץ )ענ( י'נ וד'

 ויד"רו לפרק וצץ יצ14 שמא למעלה ירע שינביה צריך קייו ה1טל רבינמי
 לי1ל דשדיך ובשניים בר114ונים יךיו להנביה רצריך פרשן" הידים אתויטמש1
 זורגטש ומאים אכילה רלאחר מים היי1 רגא דכ"מי אהרומם ומים פעמיםלירים
 תניא לעו1 וזה רגח1דה שלאחר מ*ם ודינו אחרונים רמים בש"'ח משמעונע
 לזרועו רמים טן יצאו שש למעלה יריו לרגבטה צריך ראשומם במים יריוריטל
 14ץרתים מים ר1דים 44ע ויוטם14 ויר"רו לפרק ויץ שרצא במש 14תה נטלע4,ש
 ' עב'ע זרוקן את וילבלכו רמצרג1ת מעיו מים יצאו שלא ידיו להשפילצייך

 לרהנונן אין אך מיוי רמעורה וטאהר במים להרטש משמע המזההמות יריומרפי'
 אהדונש מים פ" זצ"לי תם 'ורבעו ר4ה1ונים מים לשול צריך פעמים במהמפירה1ו
 במם' רתנן ראיה ומבטש פעסיים ליטול  שצריך לומר ורוצה שניים מיםוו%

 של בכר ונפל אחר למכדם רו1ניים ואת אחר ל11ם רואשונות את סנטל *ריםפע
 השגיים את שגטל תאמר 4ם טהור שים וש טמא הראשומם עלתרומה
 ונמצא רראשונים את סטל בבא בההוא רתע ליתא הא חיוב מעיס. ולאמר11
 המ*ם אלא מטהרין 4חיונים רמים שאין טם14ת יריו צרור או קימם יויו4
 וגם היר השע ראעינים לטדר כרי שניים כום ליטול רצריך ש"מ ודר גבשעל
 מני רלא משום שנ%ם מים לשול שצריך והטעם אהרונש מ(ם ענתם למיטעדא
 ראי טמאים יריו במפה יכ4חם אם ואפי' נטמאו לפרק ריץ שיצ4ו ניוןבקעוח
 ברי שניים מים לשול צריך הלבך בעשם שבמפה מים יגעו לא אמי *זהראפשד
 כויהאמאי מיוצלפר'ת נראש ההם לפרק חוץ שיצאו אתריאקדניםלטרי
 היינו שניים רמום רמפרעד ופריה לפרעו'י אבל אגיים במים יריו לתשפילצריך
 ר"ח ברפי' הזוהמא למטהלמפני לרה1פילם שצריך שפהי אתי המעורה שאחרמיט
 בפ"ק מפורש ראשונים מים ררין לשונו וזה הבשר בל פרק פי' וריכ'א 'ע'ע
 פעמים ג' נוטלים א1 לפיכך בו' למעלה יריו שיגביה צריך ראשונים רמיםרכהטה
 פי' הירים את מטמ4נת ראשונים מים ירים בממכת רתנן דצששין אנוואץ
 מטררות שנ:ות תחלה להיות משקין מטמא התרומה 4צז ה%סל וכל תחלהרירים
 וקשה ' ברבריו רבר עמא ובן עב"ל הירים את מטק-ות שלישעת הראשו1תאת
 רושרוב1ה 14ז הפוומל נל רקי"ל היאיל לעולם הירים את. לטהר אפשר ראילי

 אמר סרבינא רפמחים ואמיי'בפ"ק זצ'ע ריב':א ברפי' תחלה להיות משקין מטמא ס"נ י,ל
 הבאים במשקין הא שרץ מחמת הבאים במשען הכא בי' הדר לאלעולם
 שניות טומאה הבמ?ם שנזרו ידים מחמת הבאים משקין התם ופיש"י יריםמחמת
 אלו ובפרק ' עכ'ל תה5ה להית מיטקין עויטמאו עליהם וגזרו מתם היריסעל

 תחלה להיות משקין מטמא התרומה את ר5ומל בל ברתנן טפיש"י רברים כנד'
 כל שוסרים שהיו עגים 0פ' פרה במם' המשנה היא ובך היא מתני' אלמא1א
 פ' ירים ובמס' טמאתני ואתה טמאני לא מטמאיך אומר זה הרי יום מטבול חףזס"ת חוץ אחר ולפסול אחר לטמא תחלה להיות משקין מטמא רהרומה את ר6דמל":נדרס

 ריבך שניות להיות הירים את מטמא החדומה את רפו0ל כל "תנן יריג רגשבנים ק"3פ"נ
 סומייתי רזבים בתרא 1ש ברתנן רהרומה את פומלין שהירים לירים טהרה אין עסגכ
 ראעדן אונל האובל רהרומה את פומלין אלו רבר די"ח סבי1מעתא רשבת פ'ק על

 וטריר שאובין במים ורובו ראשו והבא טמאין מיסקין הקעורטה שני אובל והשבלע"נ
 בדהגן התרומה את פומלים וירים וריאיל במשקין שנטמאו והנליםוראוכלים. יום ורג1בול ההידים ור5פר שאובין מים לוגין ג' ורובו ראשו עלשנפלו
 נטמ4ן רמים ירים מתם על מים כששופך 1'ב ' תהלה להיות משקין מטמאיןא"ב
 בברייתג רברים אלו פ' ברתניא ' הידים את הממאו וחזרו תחלה ונעשו היריםק

 ' רירים את ויטמאו ויחזרו הבום מחמה שבירים משקין יטמאו שמא טגזירה ע"תויגנ

 עליהם הבאה וטומאה ירים ,סתם טומאת הט-ים על טומאות שני "1מעחה
 טרןים לא ראושונים הראעונש את יטרףו האיך השניים מעתה משקיןסהמת
 בשיש יטהרום ביצר השמים )אלא( טומאה מתם אלא לירים להם היתהשלא
 מום מהמת עליהם הבאה וטומאה ירים מתם טומאות טומאות שתיעליהם

 : של"שתת מומ14ה עלקהם הומיפו לטהר באים שהם ער אררבהריאשונים
 בל ע*הם ומהבה שחר:ת יריו נת1ל ארם רב סאמר הבשי % פר" )עך( יל

 רלא אהון כ1ן רערב1ז פיזא לבני רבינא אמר בולו היוםס"נ
 ראמרי 14נא יומא נולא עליירצ ואתנו מצפרא ירייבו משו מיא לכונפיאו*
 פשעת עלא אפי' וי'ר ררב ופלינא לא הדדק בשעת שלא אין הףהקבשעת
 ומלטמאם מלמגפם עד:הר ובלבר לאבילה ומתנה פרער'י ' ררב והיי1 נמיהרחק
 דשרי דרב 5הם'ופ*גא מצוים מים ואין מרינה שכאו4 בקעה רערבותפ:ד1ש
 5הת6ת שרי 4עגי לתרווחיצ ררבים מהלני הלכך * עב"ל דחק[ ]נלאאפי'
 בן שמעון א"ר אברן רר' ורהיא הוא הרחק שעת ררך רכל ריום בלע*המ
 י ףצה ידי טנף עקיבה דר' וההיא רוזנה בעלא מירי עונרין אלו דפרקלקיש
 רצריך לאכל ורוצה צרכיו שעשה רמי זצ'ל יקי ב'י יעקב ר' י1רהוכבר
 זצ"ל שלמה ורבינו ' אכילה לצורך ואחת צרביו אהי אתת פומ"ם יריול"שול
 אלמא היום נל 4יט מתנה רב מדאמר אמת ט1ילה ב"א רש,1 וטרהדצלק
 אלהמר רבינו רוב לרברע ראי' והביא ' הים לבל אחת בנטלה 4'מני'

 ומםק" ארמאי בר לי' כךי רהוה ההוא התם סראמר רחו*ן מפרק חי'ל מביויש חס*
 ביצד פרק ראמר ההא ולבאן לבאן עולה אהת רטבילה אלמא לוייו טנל לאמי
 ועלו עד כו' מפסלין ע'צ ויהטבין נכנ1ן אורחין רגןבה סרד "ניצר מברכיןו""נ

 פיש רמס יריו שתי ונוטל חוזר אויז ירו נטל האחר אוזד שבל אפ*'השמיבו
 . יחד: רוחצן בן אם אלא לפת ננד" חכטים תק1 רלא כהטוםראו'י

 מרבר תכט אתת ירו נה1ל מש לרה1תין יצא ארם בסעוההי ריבה רבנן חנו במקדש ריה הכלל טה סנמ' רממטה 5הם אטר פך"ק )וןה( סהא 5ד,
 ]ו"בבם ו1בדצץ ינול אל נוטל וכע1יא ונננם יריו שתי 1טל חהפ4ג חביץעם
 על הטפקה ומחזיר יריו[ ]ע4זי .ועשל במרומו ועשב נננם אלא העור[סצצן

 ונבנם מבושץ נוטל לאכול אנל 5שחות אלא עגו לא חמדא רב אמרה4ייחש
 ירעי מטרע לעוצת אפי' ]הצא[ יצחק בר טהכן א'י רעתי' ראגעא *דעי.כררע
 1צך שיצא אדם סעורה בדלמת אמרו 1 ריכה פרווש ' רעתאי1ששנע4ש
 ה1הה והפלש ' נ"יצות גה עומ4-ף 8ידטץ 4ישז קץ משל מים 5ץטתיןחסשוה

1 אהת שעה השלג רנית ויו שהיט1  ' ס1ל שלא עלי קי1י שלא מבויץ לא.ימל עמכ4יות' והן ירי לשטרנוד יל" פמשיין ועי1 ח1ה שתש 
 ב6 שס פך ישיח וברכות ' בהעםת לה ה"ג ת%הם % 4 הטןהומושיר
 4ין( ]מח"יו 1ישטש המטבץ ר4ורחע על ומושיו וורים' על מנצועד1ופבין
 ' ידיו את עצננפ א עצטל לריריע אלא א*ע ו1ן 4טל הצריך באן שושמר
 שהע נכטס ישד1ת"המש 14"ש לאגול עוי עאש'ש א/שא מבדוץ ישל דלא אט[לא

 להוך פרוסה *תן שטא ל12ל צרעי ומהיו רסין אחך בע1זי' להש"ךרגלין
 לנס1א 5הם אמר פו התט ותנן עב'9' 4' חשיי ולא דעתי' ד4גינא *דעי דמירעפיו'

 רגצאל וסל טבילה טהין רנ4ו את ר5סץי נל במקךש הי' סזה.הנללהמשיז
 "ה1כ"כ ניצהאת סשופ רגלים סבשלמא בגמ' השמרין ורגלים ירים כןרה1 טין ימשאת
 לר' ל4' סס4ע *שפקף מצוה שמרת זאת אה1י רב אמר טעמא מאי ט"מאלא
 בניצו1ת עויצא לארם אגצר אמי ר' דאמראג1

 קאראה םפני ףגלי גבי שקי
 גרהים קבים ת*ו את .מ1ך פרעו" ' נניו 4 לעז ומחמא שפכהבכרהץ
 4 כורע נד"יס לנקבים שהצר*ך ל% תוץ ש המימך אילן בב1 מוקך]ולשון
 ' רגלי את לרג"י ע14ל ויבא כתי' בע14ל וכן רגליו את %1 ומצאנרניו[
 דגשזון רג*ו של.מי נ"11ת ביוו לשפשף מצוה רביור' מן ורגליפ "ריםקידהט
 מרוחין רנ*ו מיכו שאין שפבה ככרות ונראה לחוץ בהן יצא שלא רג*ועל
 ' לשו1 נאן ער ש* שאען בה 4 ויאמרו טליר אינו שפכה וברות שופביןאלא

 רווכא מכלל נה1ית בה ששפשף 4ותח אהת ירו נטל םעורה גבימרפרעי"
 במים עע עלא ףורע גיציצות שפשף ולא מים תשטיל ויצא בטעודהשיהטב
 שפשף ולא נגע ולא טים שד5רל מי וכן .יריו לימול וא"נ למעורתו וצזררגף%פת
 1קמה חיג*ם ייים יהה1 טעון מים הט1ל בל רתנן ההא ומברך ומתפללרולך
 נטלה: צריך הישי רווא רג*ו את רמשך אבל שפשוף משום עה1תרב
 1יב ש י וגהל מטות שת* בזכקעחץ ביצר]מיר[רגיבה סתני' שאכלי שלשה פךשק)עו(

 טיפב גףול מ1ת קלש תטמן9הן הימ1 למט' * ושני בראש%סב
 סן סתהלע ראשגיס מש הימ1 למטה לו ה1ליעד רדמנו[ ]למעלה לו ושניבראש
 מן מתרו*ן חמשה שרם בזמן אחרתים ומיםהגדול

 רגרי
 טאץ אוץ ובוסן

 ובבל רגדי מן ומה1דלין חחרין המשה אצל שמניע ער רו4ען ]מןמתחי*ן
 בר ח"א רב דאמר חאא לרב לי' ממתע חוזרת ברבה שס חחרין שהמיםמעם
 יגדול מן כצזח"ין פראו'י ' תחלה לברכה מימן הוא תהלה יריו הנוטל בלאשי.

 ולכל'יתר לעשרה יויץק דוכ4ו לאו מאה שהן ובזטן קמיה' תבא מעילילאלתר
 יה1ב שם ויסתין ידיו[ ]כעוכול גדול מלט* שלחן שים4,ו רוא שגנאימחמשה
 סן מתחלין מוששה עתר בשהן לפיבך בולם ]שיטלו[ )שיס5ן( ערובטל
 לחסהמה רגנש עדגיע ער הגרול מלפני שלמן מטלקין ואין ב1ף היושבר[כ4ן
 אדצינ-ם שמים ולמקום מלפניו שלחן ונוטלין הגרול מן ומתחילין וחוזריןשאצלו
 לאחר ]צחה[ )יפה( ואם מברך הוא ]דגרול נטל אם לחמשה כשמגיעיםחהרים
 בתחלת ש1טל אותו תחלה באחרונה ידיו הנוטל ' מברך הוא לו ]וךרם[ליניל

 עכל: באחרונה תחלה ירא אחיוניםחמשה
 מוע בלי ]להם[ ה14בל כל אם4 ]רר'[ משמ"ה לה אמר ודמניןי ע"3 ד ל 4מי[ דד' מש:הה לה אמר זמנין עו*רא רב סררש רפיטה קמא פר")עז(
 רבא[ ]אמר לחם בכי עד זונה אשה בער בי שנאמי זונה אשה על באבאלו
 לי' מבקץא יסה 4השה בער לחם בכי עד 5חם[ בכר ער זונה אשה ]בערהאי
 אמר מוצא הוגו להם ככר מבקש למוף זונה אשה על הבא בל רבא אמראלא
 שמתו מי בר"פ ' העולם מן נעעי בנם"י רמזלזל בל אלעזר ר' אמר זריקאר"

 %ת ד'ק הרב ככוד על טרין ]ב'ד( מלומות וארבע בעשרים לוי ין ירצשע ר,סאמר
 רו1 ]ירורה[ )יסי( ר' אמר רחגן בבש'" והמא"ל עד נו' במעבה שנוונולן

 בחכמה מ"2ראל ארם גל על ננע5ז עזרה שא*ן בתנרה מהללאל בןשעקביא
 בן אלזסר את נירו 1וי את אלא מהללאל בן כעקביא חטא וביהחתובטריה
 ארו1 ב'ר.ומע4את שלוצ ונשמת בנט"י ששקפקחנוך

 ל"
 רגחניה ש%

 פסה"ם בערבי צעלת שהת עהין פרען'י ארהו את ב"ר טיין בנירויוומת
 שד5מח וכת כת סל ישל ר5ג1דדס בעהטוה4וים ננעלין ונותי' רי. ]ע1היו[)שאץ(
 חטא ויאת בחגמה חש1ב ארם גבלם בהם ה" לא לפה פהנשבתמלאת מ"י 4ש ננעלת נעיה"ו כלופ' ב"טראל ארם נל על ' כתות בשלשנשוט
 שעבר הרב 5כבוד נמי ודהעו .4-"ל בנפוץ שפ41ק חנוך בן אלעשר יבעקביא

 ע1טה 14ה1 'אפי' להיש לירע בשרים .דבל סתנן ההם %'3ץ)עדם י עב"ל הודש על ושנוזרש %על
 ה1י

 ת"ס טנטץ
 1וע רצו,ע ונחשל 4ץה על והבשן טטה תוטל ברביו ב*ן חבית י.
 שה4 1מן שבע ובר שיז נר רג"ק בעע* וגר*שה א*' בשמ פוסל עמי ר'*דים

 יומי: לרי אפי' לה-ימ.עלמא
 צשתי טף" ונרנת וימ טהא ש1ן חטשאא רמיית ךטך)ו1ם(

1 נטל4 ייםש  'שמברכץ לרבות" האו1 נך 8יצ 
 י .4טל שמהחל בשעה סברך ש11 * 14ין םם *ףו 4 מים השמשבשםנטל
 כויר"ן *דע אץ יעייין השי הטבלה דומשו י מולה הלא ואמר1ורקשינו
 י ו" פ1יו כהש הגרבות סשכל בפה-ה1 ומצעו טטפ וער*ן שם ולרטביר לברך *בולוהאיך
 פ"נ בעל*יתו וע*ה טבל ברתגיא בלנר הטב*5ה מן וצץ לעעןייתן עובר עליהןמנרך
 נבהא דאכתי חטפחה גר טבלת הי1 ומפרק" ' הטבילה על אקב'ע.4ומר
 כפויש ה1יה מן ד5ורש אומר*ם רב'" עלה רתנן' יצא חזי ולא ויארחף4
 לפהקך ושבול איטל עך גר אעו לעוש טטש שוצא רמת מן ג*מר וקברמן

 אבל לברבה טבלה לנרמכיימין
 פובלע הייע םברנץ טבלות ח*יבי שש-

 "יש שע טשץר חלה עי5ר"1 אקבוץ וטברכת כו' חלה לה יצה 10דהנרגרם"
 ההא השי'ב *רים נטלת על כודם מברך הלכך י ושורפת חלחה יצהבך
 עה1ישץ הנ14נש לרבותי1 ראי1 ונק זזרע וצעראל בר הצאל רבי1 פי' ונןנהמל
 רני' בשמ בחב עהי" יצהק בר *רצרה רבי1 ושרי ' רמקצעות ספר עי'לבן
 דדצא נעונ לאהי אלא לברך אין ברכה לנם"י תבף דאם"'. ךא1ע זצןעתם
 "ים נעוג 8ת-בלא ה4וכל נל אברצ ר' 840מר דסוטה פ/ק דאט"' מ1י5העעך
 4ה1ר בנו*ם ם16פ להממ "טראל .בני יאכלו בכה שג'א' טמא 5הם אובלבא*
 עגב לא חשם לטוטאה ור6יית ה"וולים מנשירים שדמש רפרא ' ששאריחם
 בני קשכ* ככה עגא' לש1כ4םה ויובע4- לרג4ז שביריו הלדהלחית תצא בפיביו"ו

 אלו חעזכרא1זם שנא' נרוש ננךא יייו יצוטל ' עניל ו:עכףש במו פי'"טהאל
 איתם 14וו שק שץ קץש מ 4חח1ם מש ו *1 יףטדי"1םנאמטאטהם

 - נינה:זו
 : עג4לה לנורא שבח נט"4ה היכהז ל4צסליקא



 33טזרק קשריטתשך

 ר' *וידה ד' דברי יצא לאזנו השמק %ע שטע את ,קרא טזנ4 )8( סשיט
 אומר יומ ל' ב4צתוהי' דקרק %א ורא י4 ש אומרעסי

 בן אלעדי ר' משוט אומר יהורה ר' ותניא ' יצא לא אומר יידה ר'"מא
 רב אמר גו' "טראל שמע שנא' לאגו עדשמיע צריך שמע 14ן והכור*וקמראה

 הלבה חמדא רב ואמר עיהה כר; הלבה שקבא מר *אימר חסדא3ט61
 ה*ורה כר' הלכה קט'ל לכהחלה אפי' אמינא דךה ההודןה כר' הלכהיבהא דאי'אשמעי, וצריכא שדיה כן אלעזר ר' סת1ם שאמר, עזדה כר'6"6

 הוה ב"ע רא משום עהומר בר'* הלבה 4הטמ1י ואי מיע ר4'א משוםש4גטר
 ששי' איד טובי רב אמד יידה כר' הלכה קטע תכ4ק לו ואין צריךאמעא

 שנעשם כרברי הלכה*שונר
 להכי

 יונף וכר' לאזנו ר"טמיע כלא יהודה כר' פרעייי '
 א", בפ*רש' אלא בפרש א"ת בצלמון תשלנ בה מלכים שדי בפרש עטאמראי4* מדגם לו מצטין באותיותי' ומדקדק ק"ש ריףרא כל דגינא ר' אמר : דקדק בלאור"כס

 כשהתיבה התיבה בין שמפריד הייט באותיאי' פי' ' בצלמהן אלאמצלמון
 קן1ב לכככם בבל לבבך בכל כנון נגמרת שלפני' שתיבה באות כצזחלתשנהה
 "מל 'ופר'א ' מאיץ אתכם פתיל הכנף לבככם על מהרה חשבדתםבשדך
 דקרק ולא ,ק-א תנן דהא יצא הללו הדכקים בין ריוח נתן לא דאםדאלע

 באותיותי' עאם דכךי מאן עלה אמר דהא רמדקדק עריף טפי מיףצ יצאבאותיותי'
 ופרעיא ' עמ'ל הש כעלמא מימנא וקרא היא גמר' מילתא הא גירגם לומצעין
 כה מלכים שמים -מלכות של שדי 4ותיות ותכריל תפריש אם ע1דיבפרש
 המות צל את לך ותצנן תשלנ . ימלוכו מלכים כה אשר התורה בצלמוןתשלנ

 : לשתו כאןער
 הוו אמי ורב אמי סרב שטעה למקום יחיר וטעה וא מתניי )פא( ט68לטי

ן
 וועדא מבי מילתא ואשמע אזיל אמר אלעזר לר' גננא לי' כ4רי

 יודע ואיט וטעה קרא יוהנן דר' קמי' ותני- לתנא ואשכח אזל לכו וזימאואיתי
 בין ד5רק לתחלת חוזר ר5רק באמצע לר4הט חוזר לפרק פרק בין טעההיכן

 פתח שלא אלא שנו לי יוחנן ר' אמר ראשונה לבתיבה הוזר. לבתיבהבתיבה
 באנן לא אלו אמרו ]כו'[ ת*זי נקם ירבו.סרכי' למען פתח אבל ימיכם ירבולמען
 ' אשה להשי4ן דצפה רףטרין נננא קטרין פרעדא ' ריינו זוץ דכר לשמועאלא

 טרום באיזה יודע אינו אבל ודילג טעה זה שבפרק עהודע כנת ר5רקלתחלת
 4וזרת פרע1ה להתחיל וצריך ר5רשה את שנמר שיודע לפרק פרק בין 'טעה
 בין ' שמע אם וההה רעשון להפמק ראשון לפרק חוזי ' מהן איזה יודעואינו

 ראעדן אם עדע מעו מעזות ש וכתבתם לומר ע1צריי עויודע לב1זיבה13זיבה
 ףציב אמת עד מיבן לטויא אין נקט מרכי' ' לתנא יוחנן ר' לי' ואמר ' שניחשם
 יוחנן וא'ד ופר"ח ' עמע בפיו שגורה וסהפרשה לאכעז אלא לחער צריךואין

 - במעודתן כעהףעוין כאן בשכרן כשעושין כאן קשיא ולא נמ*אל רבן ח*זיאירי' אלא נמי ארם כל אפי' פהיים 4הרמש מאי יהושע ר' אי יישע ר' חשאהצ
 ]וכעזפ%ין[ עאט כךרין בעה"ב אצל מלאכה עהשין עייו פוע*ם אירךתנא
 מברך כיצד ברכות שתי לאחרי' מברכין אבל לפניי מברכין ואין . פתןתוכ*ן
 בברכת וחותם הארץ ככרכת מצתוה )כיל( שני' כתו4ה ראשונהברכה
 כסקץדתן כעהףשין אבל בשכרן כשעהטין בדוש עיו,ט*ם בונה וטילושרץ
 פרעף'י ' כרכות ארבע כתכ4ן סברכין אלו היי עמרם ס-מב בעה'ב ע1הי'או
 ה' הבינט שמ"ע מעין ' מדאי יתר סלאבה כשול ע-ט התיבמ לפני ירדיןאין

 ראעינות ושלש או1ז כברכה ברכות עשרה אחת שכולל דרכיך לדעת%קימ
 ר"נ ר4טהר תפלת פ' ירושע ור' דרינ פ5לתא ' בהלבתן 14מר אחדונותושלט
 בשכרן. עהטין שמ"ע' מ1ן שסר יצשע ר' ש1,ן אדם מתפלל יוס בכל14מר

 שמ"ע* מעין ומתפללין רמלאבה למהר צריכין מעודתן לבד פעולה שכרעגוט*ן
 מברכין ואין כסעודתן' לעהשרן בשכרן ערטין בין חילוק דיש בניחותאוהתניא
 ואכלת שנאמר ההורה מן שהיא לאחרי' אבל'מברכין התורה מן אמשינהלפמ'

 יארץ שכרכת ]באחת[ )בשתים( נרכות ]ע1זי[ )ש*ט( וכוללן ' וביבתושבעת
 לאחדי' מברכין וכע4צכלין סמ'ל ופר"ח זצ"ל רעף'י עכ"ל דומות ירהטליםוגונה
 בה וכולל הארץ בכרבת שתח ובשני' כתכ4ק הזן ברכת בתקנה ברכותשתי

 : זצ"ל פר'ח רשון באן ער הארץ בברכת היתם ירוש*םבונה
 סס לא אם שבת עדמוצאי רואאון ל%ה מ-ש פטור 0חתן כ1ך2נ4)פנ(

 רואשתה כלילה ו9-א אשה שנשא בר"נ מעשה ' מעעוהקףטה
 ראעין ב*לה מק"ם פטור שחתן רבינו למדתנו לא תלמידיו לו אמרושנעאש
 שעה אפילו שמים מלכהז קךל ממני לבטל לכם שומע איני -להם אמרשנע1א

 במצוה לעומק פרט כדרך בלכתך להתן פרט כביתך בשבתך דת"ראחת:מה"מ
 רב אמר משמע מאי חייב האלמנה ואת פטור הבתולה א1ז דבונם אמרומיכן
 מצוה לדכר דקאזיל עסקי' לא מי רעית נמי רבא אף רשות דרך מה כדרךפפא

 רצא דידך בלכת בלכתך מאי כלכת נךא לימא ש'ב ליליי רחמנא אמרוא*פ"ה
 ע*ג סס אפי'אלמנה הבת%' את הכונם איריא מווי סא"ה פצטירת מצחה בלכת האדמחייבת

 תימא וכי בים מפינתו טבעה אפי' טררא משום 14 טדיד לא רבא טריד הכאנמי
 בכל ח4ב אבל רב[ ]אמר זבדא בר אבא[ ]רבי )רבא( אמר והא נמיהבי

 שנאמר פאר בהן שנאמר התפלין מן חוץ בתורה האמורו'המצות
 ' דחוכה טירדא והכא דרשות טרדא טריד התם אמרי ע*ך חבהטפארך
 בדרך בלבתר מדבתי' לי' וד4ק טירדא ומשום בתולה בכונם שקימנאומר"ח
 *העופק ש"מ ע'ש והן תורה בדברי בם לדבר ח4ב אתה בלכתך אפי'כלו'

 אכל דפטוד הוא ומצוה טרדא דאיכא בחילה ודוקא מקי"ם פטור וטרודבמצהה
 מצוה עומרן כל דמיעט אע"ג משבתף חתן דממעט והא פר"ח' עכ'עי5ת שהן שבת טצאי עד מעשה עשה לא אם מע'ש פטור בתולה והכונם*ר=בץ מצץה דבעען חייב טרדא ד*כא כיון המש דמצוה אע"ג האלמנה אתרגונם

 כעלמא מחשבה אם כי במצוה עומק אימ דהתן משום פרער* בדרךמבלבתך
 : ממעיט לא יתירא קיא לא אי גתולים בעילת על שמחשברוא

 סם נל לא אומר רשב"ג קורא רואשק לילה לקרות רצה אם סחתן מתני')פד(
 ע"נ ק ל עיוהרא חי"ט דרשב"ג סלמימרא יטיל דהטס את ליטולהרוצה

 לעשות שנהגו מקום דתנן להו עימעי' איפכא והא ליוהרא וייש* לאורבנן
 מקום ובכל 1שין אין לקףיות שלא שמהגו מכץם עהסין באב בהשעהמלאכה
 אלמא בת"ח עצמו אדם ץשה לעולס אומר רשמ'ג בטלים חכמיםתלמידי
 קשיא אדרבנן דרבנן קשיא ליויוא וייש לא ורשב"ג ליוהרא וי"טירבנן

 אידי דרב ברי' ש"טא רב השיטה מוחלפת יוחנן ר' אמר אדרשמיגדרשמ'ג
 ר4ויא(י לא אדרשב"ג דרשב"ג קעזיא לא אדרבנן )דרבנן תי1ך לא לעולםא5ך
 לא קרא קא נמי וא"4ו קרו קא עלמא דכולי כיון רוזם קשיא לא אדרבקדרכנן
 מהדי אנן מילתא תלשו בכוונה הכא רףףא לא אדרשב"ג דרשמצ כיוהראכעזחזי
 חזי פוק האידנא לי' דלית הוא עבירתא א5יי הכא אבל דעתי' מבוין מצידלא
 חכם רורחק לא אם בו' ליטול רווצה כל לא פרער'* ' כשוקא איכא בסלניכמה
 לשון ע"כ לבו לכוין שיכול עצמו שמראה גאוה אלא זה אין לרביסוחסיד

 כמתמא ק"'ל כו' כךרא הראשון כלילה שמע את לקרות רצה אס התןרעד'י'ופרא
 כיחידאה לרשב"ג לה ומוקים השיטה טחלפת אמר י1גן דר' א1'גדמתגיתין

 ומוקים תיפוך לא לעולם אמר דדצא ' עיקר אירי דרב בריה שישא דרכהא
 וכ"פ קרינן הזה בזמן אנו הילכך ' פר"ח עכ"ל עבדינן וכוותיה כרבנן מתמאלה
 כוףגפרק ר' דלמא י דפרקץס בירושלמי כתוב ' זצוע שטאל כר יצהקרבינו
 עי*תא כנישתא אלין מן כחדא ואכלו יתבו רןו יצחק רב בר שמואל ורבמישא
 מטי14א ר' לי' ואמר למצלי יצחק רכ בר שמואל ר' קם דצלחזא 1נת'אתת
 עוהוא מי חזקי'כל מפמיקיןותני אין ר1זח%ו אם רבי' ]אולפן[ לכו( )אמר 5ןלא

 ירצה אם חתן ותנן פטור חתן והוונינן א'ע הדיוט נכךא ועועןוצ ]מדבר[פטור
 יכילנא יטול רהטם 4צז *טול הרהצה כל לא תני רשב"ג ולאו א'ע קוראלקרות
 ' ע"ב שמש מלכות אחת שעה ממני לבטל לכם שומע איני דאמר כר"ג להפתר

 וא1'ג ר'ח כדפי' משנתינו וכמתם כר"ג שהלכה לומר ררוצה משםלמרתי
 עש6 נ י מתם שבת סגבי דביצה בפ'ק כדאמר מתמא מקריא שפיר במיפא רשב"גדפליג

 רי דפליג אען'ג כו' הבהמה לפני הדלועין את מחתכין דתנן שמעון כר' תנאלן
 קט ל ר' אמר חנה בר כר רבה דאמר 0ואע"ג שהחשיך מי פ' כדתנן בסיפאירצדה
 ט"3 ליתא כמותו ר..כה במשנתעו גמלקאל בן שמעון רבן עהסנה מקום כליוחנן

 5ק ד' : יחנן דר' חשל"בא נזהו סאמוראי המפקיר פרק דאמרי' כללאלררוא

 ויאט,ך וטעה' שמע את הקורא תניא ' עמ'ל לר4הע ידהור טעה מקוםבאיאה אינק:ט:ע= ואם עמטעה למקום ידתור וטעה 9-א ' ראשון לפרק חוזר לא ואינר14א
 וכן סוף עד וגומר ואילך פסוק מאותו יתהיל אלא יתהיל לא אהר פסוקבו

 נ במנילה וכן בתפלה וכןבהלל
 רשאין שאינן מה רגדכך ובראש הא%ן כראש קורין 0האוטמן 13תני' )פב(סס

 ובראש האילן בראש קורין האומנין ת"ר : בחפלה כןלשטות
 יורדין האילנות בע4שר אבל התאגה ובראש רעית גראש )בו( וכעזפלליןרגדבך
 שאין לפי ומתפלל למטה יורר כך ובין כך כין הבטז ובעל וטתפלליןלמטה
 כורין האומנין תנן לרבא שמואל דבה ברה מרי רב לי' רמי עליו מיושבתדעתו
 שמע את רגךרא ורמינרו כונה ב1 לא אלמא הנדבך ובראש האילןבראש
 ולהלן ישראל ושמע ר5כת שנאמר לכו[ 4עז ]שיכוין לאזנו( )ש"טמיעצריך
 מירי א"ל א"טתיק ]ברסכת[ כאן אף להלן:ברסכת מה ישראל שמע 4ומרדצא
 ב'"ט( ורצזניא( וכךרין ממלאכיזן בטלין יוהנן 1'ר רגי ל*' אמי בהא לךשמיע
 בפר'שמ כאן ראעףן בפרק גאן וךטיוו וכךריןלא במלאגתן עוסקין אומרים]כ"ה[
 די נדבכין כ1 החומה שורת בראש קורין חומה שינ* הנדבך בראשפרש"י
 ובעי' היא רהמי דצ5תא בהפלה כן לעעדת רשאין ואין מה ' וט' גללאבן
 אין מרובין ענפיהן הזזאנה מכוונייהדת מצו לא )רחמי( ביעתותא ומחמ'כונה
 שאין לפי אילנות בשאר לא אבל ]מתפללין[ בראשם לעיכך ליטל פחרשם
 אחר בישות שהם מלאגה. בימצל מפנ* יועלין אצל והקלו ואם מיושבתדעתו
 סקוטת ככמה שמואל דבת ברה עצמו' ברשות בען?'כ-ערעא אצל הקלולא
 ובא בבתובות כדאי' העכו"ם בין ונשבית היתה שטאל וגה רחל בר לוכךרא
 רב גכ"ב כדא' גיורא אי5ר ושמי' נתגייר וא11'כ ממנו ונתעגרה עכו"םעל'
 פרק ' אביו שם על כךרהו הי' לא לכך הוה גקדהטה שלא רצרתו ברי'מר*

 געי ראשון רפרק הכא דאמיקנא אע"ג ' עמע כוונה בעי שמע פרשהראשון
 יה:ר ולא כונה ב1 ישראל ר,טמע לעיל כדפלי41נן 5איר סי' יי"ל אע1'ככונה
 יורדין בתפלה אבל בלבר פסוק אותו אלא ממלאכתן כטלין אינןהלכך

 סקומות ככמה דפרעף'י הא י לכווני ובעי כרכות י"ח דנפישי משוםומתפללין
 יוחנן ר' לי' טאמר דכתובות בירושלמי דעמר נראה אין וגו' רחל בר לו ירין ה5קח"נ

 תניוא. מתה קדמייתא נמיב ב9-ובתיר אשפיל אבא ס" שמן לרביניריסלת'
 )דאמר( חטאי' כגין אלא שקרון לא ח"ו רשקרון[ כגין ]לטה ומחה ).ק,ום

 .אלא לארץ' בחוץ זהד'2ים וכךכע שנים מעבר שהי' ירושע דר' אח* בן דחנניאי:"ק'
 אצל במלאכה עוכגךם שהיו פועלים ת"ר ' הוה ואחרינא מהן הי, 4א וראימנ:קי:
 ומברכין פתן ו4יבלין )ומתפל*ן( ולאחרי' לפני' וומברכין 9'ש "ירין בעה"בנ"1
 לפני יורדין אין אבל שמ"ע של תפלות שלש יום בכל ומתפללין ילאחרי' לפני'ד"'סתנ14
 הא ל"ק עהטת . רב אמר שמ"ע מעין והתניא כפיהם את טע4ין ואון התיבה1:1
 שני פרקמליק קשיי3

"'ק(ה
 נטילה והלכות . הררך הפלת והלכות הלל' הלכות בהן וכליתי - הלכותק"ש לה ומליקו - נתנני תורה ושלעול י שבראני 'יהיד שבח

ט:י.ק

שאא443י**םי:=ס4---



דוע תפל"ריטת4יר34
 ארבע עד 4צטר קהורה ר' הצות עד הטחר סתפללץ )ט( "7'"

 40וכ1א שעות י
 ר' ת"ש בכלל ער ילמאלעילא 94 בכלל וער ער להו 1"נ5ס

 ראיבא דויע ב~לל עד ולא ער בשלמא אמרת אי המנהה פלנ עד 94מריזרה
 אלא רבנן סהייט יהודה ר' ככ* וער עי אמרת אי אלא ורבנן יחרה ר' בין . עא מל

 עד או3טי ירצרה ר' היום כל מוספין הטל סיפא אימא בנלל ער ולא עדמאי
 מומפין של השחת מנחה של א1ין תפלות שתי לפניו היו ותנש שעהזשבע-

 וזו עוכרת מצוה עוזו כגהה של ואח"כ מוספין של 3עזפלל אומר ירצדזה ר'תדירה- אינה מצוה וזו תרירה מצוה מוספין.שזו של מתפלל ואתצ מנחה של1תפלל
 תפלהע שתי לרצ רפשכחן היימ ככ* וער ער בשלמא אמדת אי עוברתאינה
 רמנחה לה ראתי' כיון להו משכחת היכא בכלל ער ולא ער אא"א הרריבהיי
 רישא[ לך(]ר-ויא קשיא בכלל)חיקא ועד אלא)לאו(]מאי[עד נצספין של להאזלא

 מאי הוא אהרון פלג מנהה פלנ רה4ו מברת מי לרבנן יהורה ר' בין איכאמאי-
 מכי אהרון פלג ועייל ראשון פלג נפיק אימת קאמר והכי הוא ראשון פלגפש

 חלוק אחרונה מנחה פלג פרש"י ולסעלה רביע חמר שעות עשרהנפיקז1הת
 מאחת מנחה של אחרון פלנ תמצא ביום רגותרים ומחצה שעות שתיאת

 שיעורי' סכל כתם ררחשה פ' דאמר וקש" ' ולמעלה רכיע חכך ששת עשרהונתע"נ
 בכלל ער ולא ער עה'מ וא"כ להקל כתמים של מכגרים חהן להחמירררבנן
 זמן עבר נאמר ולא שיתפלל לרחמיר הוה נמי בכלל וער ער רצה רא8י'ו"'ל

 סער טריפווז אלו פרק ראטר להוריוקשה וזמן לחוד דעדעור נראה ולי קרכנו בטל1'טעא
 ייש לחי אי בנלל וער עד אי התם וקבעי רפרעעת בין עד השררה רצטהיכן
 בין לאפוקי ברייתא או במשנה רוקא כתם הרואה רפ' כללא רההיאלומר

 רתניא של"י יצהק בר יהורה רבינו למורי וקשה ' הם אמראים ררבריר6רשות
 שש כן ער וכמה אט בעירוכ יוצא לאמו הצריך סנהן משתתפ'ן כיצר פרקוסנ,ע'צ

 רבינו ררב ותירץ , לקולא ררבנן שיעורין מצינו ררי בכלל רער. התםואמי
 אנן אף נחמן רב שיעור'0אמר ולא רצא גכול רההוא זצ'ל יצחק רבי' כן אלחנן ע'" נז1ן

 ושמשיאין רי-נה את שממאנים רברים חמשה העיר בבא בן ירצרה ר' תנינאנמי
 ועל הנפש 4עע שהרג על בירושלים תינגול ושנסקל אחר ער ע'ש האשהאת
 והולך שקרב שחר של תמיר ועל המזכח ע"ג שנתנמך יום ארבעים בןהיץ
 פ' מפורש רג-נה את ער'מישממאנין בכלל ועד ער מינה שמע שעות ארבעעד

 רמרה0' אוז שנגח פ'שור משבת שוך שור רילפי' תרנגול ביבמות'('שנסקל ב'ש יהל
 כו' שחר של תמיר ועל י פמול רבי ומקמי לנמכים כשר ים ארבעץם בן *ןע"ת

 זהב של קופות ע1עי להם משלשלין היו עכו"ם מלכות בימי סמפרש בירושלמ* טינ פ1
 את רקב"ק האיר שעה באותה וזזיר העלוללהם אחת פעם טלאש לרס מעלם והיוהח6
 בןבבא יהורה ר' העיד שעה אותה ועל הטלאים טלאי'בלישכת שני עיניה'ומצאו,

 ]וכו' הרעועה מלכווע בימי אף אמר לוי ר' שעות בד' שרךב שחר של תמירעל
 בטהמ"ק של מפתחית שהי' מעשה רע' שלמה שכימי מפרש וכפסיקתאזו,1[
 קרכ שעה ואותה ביום עוישן ער פרעה בת אשתו ורטעתו מראשותיותדיז

 בבחירתא ותנן. רצאיל ירצרה כר' הלכה כהנא רב סו1מר שעות בר, ףןזמיר טר6 19ל
 רמתני' יהודה כר' רהלכה שעות'פרער'י בר' שררב שחר של תמירכוהעי"'על

 רטעמי' לעיל כרהני' לתפלה ות'ה שעות ר' לאהר קרב שחר של תמירראין
 עריות כאותן שהלכה בחירתא נךי עדיות תליאיכבחירתא בקיבן !ה'דהרר'
 מובהרות שריכותיה בחירתא נויאת עןיות מם' בדדרתא ופר'ח 'עכ'ל

 : פר'ח 1,כ המשנה מכלמקובצות
 0אמר המנחה פלנ ער אומר יהורה ר' הערב ער ה*חה הפלת מוי' )פו(סם
 יהורה כר' הלכה כרגא רב אמר התם יצהק לר' חסרא רב4'-

 אמר מירי ולא לי' אמר ולא אישתיק מאי הכא כוותי' בבחירתא ותנןרצאיל
 ירצרה כר' רהלכה ער'מ שבצז בערב שבצז של רב מרמצלי אנן ניחי חמרארב

 יהורה כר' הלבה אין ש"מ אורתא ער מצלי לא ורבנן הונא מררב4ט-רבה.
 כמר רעבר עביר :כמר רעכר כמר ולא כסי לא הלכתא איתמר רלארוטתא

 יהורה כר' יום'ש"מ מבעור שבת עליו שקכל שבח בערכ שכת שלעברופרש"י
 ערכית תפלת זמן לי' ועייל המנחה תפלת זמן לי' אזל המנחה מפלג ראמר1'ל
 : ותשכק רוק ר1'ק כתכתי הגאוני' רטתימ בשם הכא דפר,ץ והא רוו'יעי'ל

 בעי ראי לימא אי קבע לה 0מאי.אין קבע לה אין הערכ תפלת מתני' נפז( ע"נסס
 מאי אלא הלילה כל הערב תפלת ליתני 4ליא בולא ואדלמצ4

 אמי יהורה רב אמר רשות ערבית תפלת דאמר גמאן קבע אינה קבע להאין
 כרברי הלכה רשות אומר יהושע ר' חובה אומר ר'ע ערבית תפלתשמואל
 האומר כרברי הלכה פר"ח רשות האומר כרבדי הלכה ורב,אמר רובהד4ימר

 אי סבברייתא כפ"ק ראמר והא באימורי הלכו~כרב הטמואל ררב משום רשות צ"נ ול
 ההיא רחוכה קמ"ל רשהז ורבית תפלת ראמר מסאן לאמוקי אימאבעטע

 דאמר כוותי'ער-מה הילכתא וללת גמליאל כרבן ערבית בהפלת סוברתבראתא
 פמק"ו הלא ואמאי שתים שחרית מתפלל ערבית התפלל ולא 0טעה לעיל1'ססף6

 רשהע. ערבית יתפלת סדי3 לל
 בלילה ר"ח רעכיר ולא 0טעה 1*קין שלוו וה,'נ.ראמר.

 מקרשין הא משמע כלילה החודש את מגדעוין ב"ל לפי'שאין אותו מחזיריןאץ
 שמואל בר יצחק רבינו ופי' הוא רשות הלא ואמאימחזיין

 זצ'י
 ררשות אע'צ

 הני זעירא סאמר רשבת 1'ק בראי' ט*חא מפני לא אם בחנם לבטלה אין החו ט"נ ע1'
 משמע 4' מטרחינן לא רמייני' 4' 1"טרא כיון רשא ת"ע ל1'ר בבלאיחברין

 על סעלה בירוש' אמר וה"נ לציא בעי רשית למ"ד אפי' טרחא לא ראי 6שסס
 לעיל כרתנא לצוליי לי' מבעי' עלה לא הא 4רר אותו מטריחין איןמטתו

 מעכבי ל* שאימורים וכמי הלילה כל שמצתן ופררים אברים במרשנתקנה
 נעילה תפ"ע רב 0אמר רימא בתרא מ"פ דאמר וקעוה מעכב לא אירך ר"ני'שע'"

 פטורי צריכה פי'ומה רשות ערבית תפלת רב והאמר ער בו' ערבית שלפוטרת
 רהואיל וי"ל בחנם לבטלה שאין פרשנו הלא אמאי ' קאמר חובה ר4צמרלדברי
 כראמר סעחיה צרכי למרר שצריך מפני יוה"כ במוצאי 6*ח4ללה איןדרשות
 פי' וברו'ג י להמך בשמחה אנול לך ואומרת יוצא' גךל רבתבמדריט
 מוף שפיר ואתי על," כרובה שווי' בה רנרצג ב'ון היא ררשותא1,ג
 ראדכ וקשה בלילה החורש את מקרשין רא*ן טעמא ראצטריך האפרקי'
 אמאי ותו היא וחובה רואיל לי' מטרחי' לא אמ4ו המייניו רו1ראהיכא
 ראומר לרברי אפילו קאמר רצבה האוטר לרברי לחויצי ביומא.ו1צרך
 הקש דרשות גב * דחף ודאי 4א,1 ויבשה קץ4ה שי"ה רהא ש1ו אתיארשות

 סמאימתי דתון בוצס ללשאיה שאין ר1וי' להבי1 בעעי 1טראה גדגם לבטלה 4ין לססנא

 א"טר י1,טע ר' חנ של ראשת מיר'ט אומר אליעזה ר' גע4צים גבחיוו2טכירץ
 הש בשדיא שביעי ביום דאי עצרת שמ*ני יום דהייט חג של האהרוןמיו'ט
 ת68ץ יההטע ר' אמר הא ותימה קללה מי' אלא ראינו בנמ' יהחטע ר'אמר
 ה"ש ררעית ההחטע ר' רמבר ראצ'ג ער'מ אלא בה יזכיר ור"יך רשותערכית
 רהעהטה לעיל רפרישנא למאי דומה שה ואין כחנם לכטלה שאין הואכצרה

 : הוא רחסי רתפלה הריוט נקרא מצוה שאינוברבר
 סס נ שק~ן שכע ער אומר ירודה ר' אעם כל מומפין -ושל 13ןעני')פח(

 יסש1" נקרח שבע לאחר כצכפין תפלת רגותפלל יוהנן ר'סאמר
 סחפלל טספין של ואחת מנחה של אהת תפלות שתי לפמו היו רנ"רפושע
 שטר יהודה ר' תרירה אינה וזו תרירה 5צוה עהו מוספין של ואוי'כ מנחהשל

 'א',י עוברת אינה וזו עוברת מצוה שי מנחה של ואח"כ מומפין שלסתפלל
 מגירמי' חליש הוה כי זייא ר' מוספין של ואח"ב מנחה של מתפלל הלכהיוחנן
 איקקם רבנן ואתי חלפי כי אמר טוביה בר נתן דר' אפתחא ויתיב אזילהוה

 אמר מאן 4' אמר לאפי, טובי' בר נתן ר' ואתא נפק אגרא ואקבלמקמייהו
 4' אמר לך היא חרת' או לך היא חרא א"ל זמנין אדבעץ מיני' תנאמומפין ו1י ואח"כ מנחה של מתפלל אן'ל היא מאי יוחנן ר' א"ל מררשא .]יהלכה
 תפלת רצעזפ* כל ריב"ל ואמר בריב"ל[ לי רמספק' ]בהטום לי היאחרת'

 ]וכף[ וט' מטעד נוגי אומר הכהוב עליו יהודה לר' שעהז ז' לאחרהשמפין
 נקיא פרעף'י ' מר.לה תהי' נוגות בתלותי' מהכא אמר יצחק בר נחמןרב

 לוזשיים? כרי וסגה שרגיע מאחל סגרסה של כעעפלל י כך כל רמאחרפושע
 חצצה ואיחרה רואיל מומפין של ואוו'ב על" גם פושע יקרא שלא זמנהבתחלת
 יידה ור' עוברת מצוה עחו ' היום כל מומפין של רבנן אמרי רהא עובראינו

 היצאים התלמירים רבנן חלפי לאיבי ותו שעות שכע ער מוספין ראמרלטעמי'
 רמדרש בבית אמר ה"טיבה מבני מי מררשא בי הלכה אמר נתן'מאן ר'מבית
 למדת ש6ש לר ה*א אדצז לך היא הרת או לך דףא הדא ' יהורה כר'שהלכה
 לך היא חרת או עליך חביבה היא לכך בלבר זו אלא ווחנן ר' של משמורבר
 יזויע בר' לי רמספקי הש .הרת לו אמר אמרה האהרי6 מן אחר מבורשהיית
 דחג' ףא"ר אע'צ פר"ח ' עכ"ל אמרה לוי בן ירצשע שה' הייתי מבור לויכן
 תפלת רג1עפלל כל ריב,י ואמר שעתע שבע 'עד המוספין הפלת כי יהורהר'

 תפ6ע שאיחר כיון פי' ממועד כנעי חשוב יהורה לר' שעות ז' אחררסומפין
 ידצן כר' קי"ל תברא נוגי בתרגום פי' כאשר עלי' אייתי תבר ממוערוהמופפין
 צר*ך מעתה ' פר"ח 1'ב היום. כל מופפין של מתמא ותנינן הלכת'רפסק
 ביצר יאריכו עדאם ששית בשעה רפחות לכל מומף, שיתפלל ויוהיכ בר"ה4זרר
 כרפ-עז טספין ואוו"כ מנחה הפלת להתפלל יש אז שביעית שעה שתכנםער

 פ4ני שביעית בשעה ואינהו מוספין. מנחה-ואח"כ רמרנפלל יוחנן כר'רקיי"ל
 מפנ* תחלה מוספין כעעפלל ירצרה ר' וי-מר ככלל וער דער לעילכראמר
 מנחה מקרמי וא'נהו מופפין מקרמי שר'יהורה תהלה מנחה רבנן וקאמרישעובר'

 וכימים בשבתות ליזהר צריך הלכך ' כוותיהו חהלכתא שביעית בשעהרהיינו.
 בירהטלמי מירצ שעוית שעה ,טתעבור קורם מומף שיתפללו חרשימ ובראשיטובים
 ססלת במנחה רוקא היינו מוספין בך ואחר מנחה יוחנן ר' דאמר רהאמשמע
 טסר רגצחה תפלת .יוחנן ר' בשם חייא 0ר' )פ"ג( בירושלמי ראמרקטנה
 סלא להתפלל ביום כשא'ן למימר בעון הוון קורמ' רמנחה תפלת המומףותפלת
 בשם זעירא ]ר' קורטת מומפין הפלת שתיהן להתפלל ביום יש אם אבלשתיהן

 בר יונתן ר' ן קורמת המנחה תפלת שניהם להתפלל כדי ביום יש אפי' יוחנןר'
 המנהה ו;פלת שתיהן להתפלל כרי ביום יש אפי' אמר יוחנן[ ר' ]בשםטובי'
 לכתחלה אין רעבר יצא הטמפין לתפלת המנחה תפלת הקרים תני והאקורמת
 הוה לוי בן יהושע רן כהרא תפלה זמן הגיע כשלא לה פתרלא

 כרון ער שעין לתשע יומא ומטא אריכטון לכון הוה אי לתלמיריומפקיר
 מנחה כשעת יוקא ל משמע תסקון רלץ ער רמנרדוא מצלין תרצן מליר~זוןלא

 אם לחוש אין .שעות דשבע גרולה ן במנחה אבל תשיעית בשעה רהיינוקטנה
 ביוצר נארזי אם. הכיפוריס ביום לחין הוה לא זה וכפי תחלה מופפיןיתפלל
 רפגהה כרבנן פמיק שביעיה בשעה אפי' רירן תלמור מיהו מומפין שעתער

 תלמודהצ כער אגדה ע"פ נוהגים שאמ אשכחן מיהו. מוספין ואח"כתחלה
 עץ ל י בפטיקת' ואמר קללהע ברטת קורין סבתענית רמנילה בתרא פרקראמר

 : , דבר עמא וכן משה ויחלרירין
 כע ל ו' עץי בהבר אלא רמומפין תפלת אין אומר עזרי' בן אלעזר 0ר' 3!ר1ני')פט(

 4צמר יהודה ר' עיר בחבר ושלא עיר בחכר צמריםוחכמים
 אלא .8רש'י רמוספין מתפ6ע פטור היחיר עיר חבר שיש מקום כלמשמו
 כהטכצ . יחיר לא אבל עיר חבורת עיר חבר כצבור אלא תיקנוה לא עירבחכר
 יההר בינהרצ איכא ת"ק היינו יהורה ר' : ת"ק היימ פריה ובנמ' ראב"עשל
 )חביבא( רב אמר חייכ פבר יהורה ור' פסצר מבר ת'ק עיר כחברשלא
 ר' משום שאמר יהורה כר' הלכה אשי בר חחא רכ אמר חיננא כר]הונא[
 מימי שמואל ראמר קאמרת שפיר אבין סי הייא רב לי' אמר עזרי' כןאלעןר
1 פולממא ראתא יומא מההוא לבר 0בנהרדעא 'ב(חיר המוספין תפלת מצלינאלא  1צ. 

 בחבר שלא ~חיר ררוואי ביחיר וצלעא צלו ולא רבנן ואטרירו למתארמלבא
 פולכג14 ' פוטרני צבור והשליח צבור שם שיש לפי מצלינא לא מימישר'פרש"י

 עמשמר יהורה כר' ריכה וקאמר ויתיב ינאי רר' קמי' נדא הנינא ר' יתיב 'חיל
 עזרזה כר' הלכה אין לברא קרייך קרי פוק אמר עזריה כן אלעזר ר'משום
 דצלי ינאי ר' את ר4ותי אני יוחנן ר' אמר עזריה כן אלעזר ר' משוםעואמ'
 כעז י רעתי' כיון לא מעינך' רילמא זירא לר' ירמי' ר' 4' אמר צ4והרר
 שתי לי' ולמה צלי והרר רללי פרעו'י ' עלי' מפהיר גברא מאן וקי א"לרעתי'
 רראב"עיורילמא לי' לית ש"מ מומפין של ואחת שחרית של אחת אלאתפ4ת
 ות1ן ר' ממהיר קא גברא מאן חזי ישהרית' ותרווייהו דעתי' כיון לאמעיקרא
 ופר'יץ ' פרעד'י 1ע היתה המום2ין תפלת שבשביל רקרק יפה ברבר לנישהעיר
 תפלת להתפלל רשאי יהיר אין פי' עיר בחבר אלא נמגת רמוספין תפלעאדן

 חבר וויא כצבור עיר בהבר אלא נוהנת מופפע תפלה שאין עייי בלמוספין
 3"טמו אומר יהודה ר' ומתפללין העיר בני שמחנרין מכוס פי' יעיר
 ,טם *אץ רגצמפין מתפלת פנ1ר היחיר. עיר חבר שה1 סגועבל
 שלא קהיי פי' וזה המומפין בהפלת *'ב תחי הטצתין תפלת מתפליןצבור
 .. חהב קףד חכר דאיכא ה*כא יהףר דאפ"1 ש וקאםא י כינ"דצ 1יבא עץרבחבר

אנ בתפלת 



 %יחדזע תפלהרי%ת%ר
 שה4 הזהר דצ4 ינאי ד' את רא*תי אמ *יצן יכי אמר .הא ה%טץנת4א
 הז' ראמר עיר הבר תמן רהוה ואןצ צ4 מוקו שניה צלאזא דהאהיקימנא

 רוזפלל הטקע שתפלת לו שנתברר ע4ו מעיד ייצן ר' כלו' ע4ה דממתדכ4ע
 ובשעד ארוכה רגצספין ותפלת קצרה שדיית תפלת טובים שכשבתויימיםספני

 כרבי ארם ואין ממנה טמפין.קצרה ושל ארובה שחרית של חדשיםוברא,טי
 בן אליעזר לר' י בדכר מדלוקז שלש הלכך ' פר'וץ ע"כ ' בכך טועה*יצן
 כ4זפללין עשהצבור כין שקר כל המוטפין תפלת לרתפלל דשאי 'היד איז4ייין
 מתפלליג שהצכור דיכא משש דאמר ירודה לר' ' כעזפ4ן הצבור אשאיןבין
 בין ולרבנן ' היינ דץחיד מתפללין הצטר אין פווציו צבור שהשליהפטור

 לי' סביר' ינאי ור' ה"ב היהיד כעזפללין הצבור ימאין בין מתפל*ןשהצבור
 אע"ג ר"ח כדפי' לן ק4סא ורגי ל" סכירא כוותיה תלמידו יוהנן ור'כרבנן

 סשמואל בעירובין עדעציאחהו מי פרק ואמר יוהנן כר' הלכה יוהנן ור' די וכוי,,לי11סץ1 באימורי כרב הלכתא ושמיאל דכ ק"'ע מירצ לי' מביר' יהודה כר'דה%מואל
 יהודה רר' ואע'צ לי~ סבירא יחהנן כר' נמי זירא ור' יוחנן בר' הלבה עחנןור'
 הכי הלכך חכמיס כננד הוא יהיד ראכ,ן כך ובין כך בין מיהו ווא טבריעכש

 : עיר הבר דליכא דיכא כעד'כ עיר חבר ראיכא היכא חשפי' ר"ח כדמ"הלכתא
 ר'ירצשע עשרה 5מנה אדם כפזפלל יום בבל אומר גמ4אל *רבן נפןזני' )צ( %עלכח

 תפלתו שגורה אם אומר עקיבא ר' עקשרה שמנה משו4ומר
 בדבר מהלוק' ושלש ' עשרה שמנה מעין לאו ואם עשרה שמנה מהפללבפיו
 ולרבי בפיו שגורין דשמ"ע אש'ג 4'ח מעין ירצשע ולר' י"ח לעולםלר"נ
 בגמרא כרשכה ידושע כר' וריכה בפיו שגודץ י"ח כשאין י"ה מעיןעקיכא

 ]ממוצ'"ט חוץ הכיננו אדם כצזפלל בלה השנה כל ששאל אמר נחמן רב סאמד פאלגס
 בר ביבי רב אמר כו' הדעת בדצנן הבדלה שצ"ל מפני טובים ימיםוממוצאי
 שצריך מפני הגשמים מיכות ו1ץ[ הבינ% אדם כצזפלל כולה רהטנה כלאביי
 דכלגהעונה ביבי כרב וקיי"ל ס"ל' יוןיטע כר' עו,מ השנים כברכת שאלהלומר
 נשאר ששאל אמר נהמן דרב דגשמים מישת חוין הביננו ארם כעזפללבול'

 טעמי' מסהכר לא הלכך טובים וימים שבתהז כנמוצאי רצץ דאמה בהאבקושיא
 השנה רכל אבי כר ביבי וכרב ששאל אמר נהמן כרב קי4'ל בהא אבלבהא

 ' כוותייהו כו'ל נמי ראירצ ער'מ גליבי' אשי רב וטרי ומדשקל הביננומתפלל

 אביי רהא טפי שפיר דעביר כעו'כ ' כרכ עשרה שמנה מעץ מתפלל אםסהיו
 כרכה כל מעין אמר רכ עשדה שמנה מעין 0ם4א ' הבינמ רמצלי אמאן ל%טסס

 ופר'ה ' ואהת אהת כל על ומברך בקוצר אומר ברכה כל מעין ופרער"וברכה
 השטכל בינה רעה מאתך הננו רביע*ת ברבה חשומר כמדרן ראשועת נ'טכיר
 מהל כתשובה הרוצה בא"י לפניך שלימה בתשובה והחזירנו הרעת התןבא"י
 בא"י שמך למען מהרה גואלנו לסלוה ו(מרבה הנון ב%" פשענו כי מלכנול%
 ישראל עמו הולי רופא בא"י מכותינו לכל שלימה רפחשה' והעלה ישראל%אל
 כנפות מארבע יחד וקבצנו השמם. מברך כ%" הטובות כשנים שנותיעוברך
 וברחמים בחמד לברך ה' אעזה עלינו מלוך ישראל עמו נדהי מקבץ בא"דארץ
 זדון מל' ואת המינים את ומשפם צדקה אוהכ מלך בא"י במשפטוצדקנו
 אויבים שובר בא"י בימינו כמרוה אויבינו ותכניע ותמגר תשבר תעקרבמהרה
 משען בא"י עמהם הלקנו ושים דהמיך יהמו בך הבופהיס כל על זריםומכניע
 כונה בא"י תיכון לתוכה דוד וכסא במררה ירושלים בנה לצריקיםומבטה
 קכל ישועה קרן מצמיה בא"י ורושיעמ תצמיה עברך דור צמה אתירושלים
 וששאל ' כתקנן אחרונות ש5ט ו*אמר תפלר; שומע בא"י תפלתינו אתבדהמים
 היא וכך הביננו ומתהיל כתיקנן הראשונווז ברכות שלש אומר פי' הכינמ4עהר

 לשוב לבבינו מול ררכיך לדעת אלקינו ה' הביננו , זצ"ל ר"ה כפי'כדמכה
 ארצך בנאות ודשננו ממצוקים רהקנו גאולים להיות לנו הי' מלהליר4עזך
 ירך הניף הרשעים ועל ומשפט צרק השב השזועים תקבץ מארבעוטיצים
 ועריכת עברך לדור קרן וכצמיחת היכלך ובתינון עירך בבנין ישמחווצדקים

 כנגד הביננו מרש"י ' הפלה שומע כא"י תענה נקיא טרם משיהך ישי לבןנר
 גאולים ולהיות לנו מלה כנגר לנו למלוה הה%יבנו כנגר לבבי% וכצל חונן4צזה
 כרכת כננד והיא ירביצני רשא בנ4ות כמו מה לשון ארצך בנשת גאולהנבד

 ומישפט צרקה כננר ישפטו ובריך על העוברים דעתך על וושזוע'םרה%נים
 לשפוט ולמרם השיבם "טפוטו דעתך על במשפט והתועים אחרינאל"טנא
 ' מר"ח כעין חהו רעד" לשון ש'כ בה"ג ההש וכן עיקר לי נראה וכןכרברץי

 דתני מאן י"ח מעין "'ה תני תניי ואית י"ה מעין שכע תני תניי סאית יישלמי 1ח5
 והביננו שש ררי אחרונות וג' ראשונות ג' לעומואל לי' מסייע 4'ה מעיןשבע
 דתני ומאן שמ"ע מעין שבע ררי הפלה שומע בא"י בה שהותם אהתברכה

 כרפרי'לעיל' וברבה ברכה מעיןכל ד4שמ'חתימה לי'לרב שט"ע[ממחעש%'ע]מעין
 רשסואל י"ח מעין שבע אחרצ "טמעאל ב"ר ר,ינאי גבי נמים לר' שלח דעיראר'
 שאומר מי הט הבינמ רמצלי אמאן אביי רלייט ואע"ג מר"ח ' הבינ% לי',ילה

 : אביי ייט לא בדרך או רטריר מאן אבל לי' דאפשר מאןלכל'
 ' תהנונים תפלתו אין קכע תפלתו העושה אומר אליעזר 0י' כמרן3ין )צא(עס

 ג עשם כל אושעיא ר' אמר אירי ב"ר יעקב ר' אמר קבעמאי פ4כ(סם
 תחנונש בלשון לאומרה יכיל 'טאינוללל
 זעירא ר' אמר רבר בה להרש יכול שאינו כל תרווייהו דאמרי יומף ורברבה
 בר אימי מטרירנא רילמא ומסתפינא מלתא בה להדותא יכילנא4גא
 המה רמרומי עט מתפלל שאינו בל תרוויירצ ראמרי אבין בר הנינא ור'אבין
 רב ואמר המה רמרומי עם להתפלל מצוה יוהנן א"ר אבא בר חייא ר'דאמר
 במערבא עלה לייטי רורים דור ירה ולפבי שמש עם ייראוך נךא מאיאדא
 פרעו'י ' שעה לו הטרפה שמא טעמא מאי חמה דפדומי עם רמצליאמאן

 יכול שאינו חובתה ירי לצאת אני צריך עלי קבוע חוק קכע לשון והיינוכמשאוי
 אתשל כן כהיום קבע לשון והיינו בכקשהו דבר לחרש צרכיו' לשאול לבולכוין
 שאימ ' שפסקהי למקום להזיר ארע שלא אטעה שמא מטרירנא רילמא ' מחךכן

 חובה ה-י לצאת קבוע הוק עליו תפלתו קבע לשון והיינו המה רמרומי עםמוופלל
 עם יוצר הפלת חמה רמרומי עם ' רצון ועת מצוה שעת אחר להדר . מקפידואינו
 ירה לפני יוצר תפלת ץ שמש עם ייאוך שקיעתה' עם מנהה והפלת רוזמהרג'ן
 שמא חמה רמרומי עם מנחה תפלת שמשהא מי על במערבא לייטי מנהה'י

 רבנן אוקשרצ ופר'ח ' רש"י לשון ע"ב ועמן ועובר 4ונם ש,י שעה לוהנהץש
 עליו ירמיא ואשצ כוותיט4ו וקי"'ל תהמניס בלעין אומר' *%אזו כל קבע:או

 ורנ דרבה הא ה~י אל השזדצן כרכתיב הנא תד%ונים בלשת רוזפלה אםכמעה1*
 דרא ר' אפ" דהא ליתא דבר 'בא לחד,% יכול עמונו כל תרווייוצ דאמרייוקע

 טרדא לידי אתי דילמא בצלותי' מילתא להדותי מסתפי רצה דוא רבהדגברא
 תפלהו שיעשה מי גל אבין בני חנינא ור' איסי דאמר והא זולהוכש"כ
 יוהנן מר' ואסת4ש תהנוניס תפלתו אץ המה רמהומי נודם לרצזפללקבע
 טפי כמעט להקרים הילכך במערבא עלה לייטי הא כו' לרוזפלל מצוהדאמר

 : ר"ח פי' ע"כעדיף
 5ת ל עד שיכרע צריך רגותפלל 4י בן יהושע ר' אמר תנהום ר' סאכפומ)צב(

 טינ אימר שיראה עד אמר עולא שבשררה חוליות כלעויתפק-ך
 והחש רבא א,מר צרץ4 אינו שוכ ראשו שנענע כין אמר הנינא ר' לבושכננד
 דגרטרי' הס רפקקים שיראו שיתפקקו פרש"י . דכרע כמאן ומדחי נפעוי'דמצטער

 פקוק הקגה שהלל הקשר והוא ולמעלה הפקק מן וכנפנים בקנים ששנינוכמו
 בשר רוחב וכאימר מלמעלה ואהד מלמטה אהד קמטין שלי איסר ' שםומתום
 ע"נ מצטער שהוא אלא לכרוע הפץ שהוא ניכר שיהא נפיטי' רמצער 'באמצע
 נ סגין פרדרעה סופכ4וק החלון פקק כגירפת מתימ' פקפוק דקי4'ל פקפק ופר"ח 'רעד'י

 שר''ץ מתפתדצת קומתו וכופף ארם וכשכורע מבינתים אדשז ונוטל סמפ,קפקכדגרס"
 ע"6 עו מבפנט ומסתתמות ומאהוריו מכחוץ הרצל*ות מתפתחות כי ונראותחוליות
 ע4ימר מי יש לבו כנגד איסר שיראה עד פי' ' אצבעותיו קשרי לרברורוגמא

 הנקיא והוא רמהוט ונראה מעיו בתור טיבורו מתקפל עצש אדםשבשכופף
 קומהו שיכוף ער שאומר מי ויש אימר כשיעור והרא ולהזה שבשלהי צפורןנפש
 אינו -שוה לא ואם קטן מטבע שהאיסר מפני לבו כנגד באר"ן מוטל אימרויראה
 שנענע כיון אומר נהוניא ר' לבו כנגר ושטל מכוון ,טהוא כעת בארץמביטו
 דטרח מאן מידו כוותי' לן וקיימא ריו ככורע ומתרא' בראשו שהרכין פי'ראשו
 י' 5%5 ונמפף רך שהוא כהזרא כרע כרע לכי ששת רב דהא עדיף טפי טובאוכרע
 5פ"נ מראי יותר לשוח אסור מיהו ' ר"ה פירהט כאן ער כהויא זקיף זקיף וכיררכה

 מדאי יותר ששהה באחד סמעשה בירויטלמי ראמר כ"ח בשער לעילברפרישנא
 6 סרק לשוח אין דהילו בירי מעבירויוקבלה הי' יוהנן ר' אמר אמי ר' ]רבי[והעבירו
 6 ה5כג : ככוד ררך שאינו מכנמים 5ל הגור כנגר פניו שיהא ער כךכל

 ע"6 ד% אלו תקי ט' יענה לא רוזיבה לפני העובר סגמ' עומרין אין פרק)צג(
 תהלה בהודאה וסוף תהלה באבות בהן שוחה שאדסברכות

 וברכה[מלמרין ברכה כל וברכה.]ובתחלת ברבה .כל כסוף לשהות בא ואםוסוף
 סכה'נ שאמרנו כמו הדיוט קפרא משומבר אריב"ל פזי בן אר"ם ישחה שלאאותו

 ו % סם ברבה כל ו%ף וברכה ברכה כל תהלת ומלך וברכה ברכה כל ]כסוף[)תהלת(

 לוי בן יהושע דר' מינה לי מפרשא לדידי נהמני בר יצחק ר' אמרוברכה
 ' וברכה( ברכה כל 4סוף וברכה ברכה כל תחלת גרול כהן שאמרנו כשהדיוט

 על מכרוע ה' מלפני קס שלמה ורבלך שנאמר זזקף אינו עפוכ שכרע כיוןמלך
 שנא' ברכים על וכריעה אפים שבע כת ותקד שנאמר אפים על קידהברכיוית"ר

 ואמך נבוא.אני הבוא שנאמר ורגלים ידים פישתנ זו השתהוי' ברכיו עלמכרוע
 הזינא רצנא[ ררב ]ברי' אבא( )בר ודיא ר' אמר ' ארצה לך להשתחוותואהיך
 משוכה זה הרי בהודאה הכורע הרא תני ' ' אצלויי רמצלו ורבא לאביילהו

 בהודאה הכורע אירך ותניא ' דהלל כהודאה ההיא מנונה יץ והתניא ']וכו'[
 בת והקר שנאמר ' המזון רברכת בהוראה ההיא מנונה זה הרי רהללובהוראה
 על דהשתחוואה נאמר מעתה לך ישתהוו ארץ אפים הכתיב וקשה ' אפיםשבע
 לאבא ' אקרא לי' ומסמיך אפים על רקירה בידם היתה רקבלה ופר'ת 'אפים
 על מטים אלא להדיא בקרקע פניהם שהים היו לא פר'ה אצלויי דמצליורבא
 כבוד דרך וטאין אצלויי מצלי ררוו טעמא רהיינו בעיני ונראה ' מר"ת ש'כהצד

 כרפריעונא בירושלמי כרשכה ממהניו למטה ראשו שתהא עד עצמולודטפיל
 מ"ו ננ ךי 0רב המגילה את הקורא פ' כראמר אבנים רצפת שהיהה מפייים וישלעיל
 ופריך נפל לא ואיהו אנ%הי על עלמא כולא נפיל צבור בתענית לבבלאיקלע
 ואכן רכתיב הואי אבנים של ריצפה אפי' על נפל לא טעמא מאי רברוזם

 אבל משתהוה אהה אי בארצכם עלי; להשתהוות בארצכם תהמ לאמשכית
 אמרה לא עולא ראמר וברעולא המקרש בית של אבנים על משתהוהאתה
 נ~יה נמי עלמא כולי רב איריא מאי הכי אי בלבר אבנים של רצפה אלאתורה
 לפרש יש נמי צבוראיאי מטרח לא אנפי' על ולנפול צבורא לגבי וניזל הואיררב
 אמר במנילה התם ראמר משום הצר על מטים שהיו ורבא ראביי טעמארהיינו

 נון כן כיהושע נענה א"כ אלא פניו על ליפול רשאי השוב ארם אין אלשרר'
 רצפה לרם שיש כנסזת בתי על וקשה ' וגו' לך קם ירושע אל ה' ויאמרשנאמר
 הץי על ליפול לו שמותר לומר נראה ואין שם פניו על נופל צבור שליההאיך
 . נראה הלכך ' הכי עברי לא טעמא מאי כן שאם ורבא כאביי אצלוייאצלי

 דהיינו רוזם רמפרש עיגך רעולא לישנא דההיא ששאל ב"ר שהקלרבינו
 ה4' ולא ורגלים ;דים פישוט לעשוה רגיל הוה ררב משום נפל לא ררבטעמא
 פיוטוס בלא שלנו צבור שליה כעין פניהם על נפלו העם שאר אבל "מנהנמשנה
 - יאע"ג ורגליס יריס פישוט אלא רצפה גבי על אסרה לא ורוזורה ורגליםירים
 ירנליס יריס פישוט עביר הוה רב הכי אפי' וכו' רשאי חשוב ארם אין רבראמר
 הצד על מטה בין חילוק אין רצפה לענין אבל הצר על אפיו קצת מטיוהוה
 שמירש כמו שלפניו למה כמשהחוה נראה יהא שלא לדבר שהטעם מטהללא
 בביהמ"ק אבל שלפניו למה כמשההוה נראה שמטה אע"מ הלכך גאון האירב
 שש יתברך להקכ"ה ומשההוה שם שורה ששכינה מפני להושאין

 : זכרוויהעלה
. השהר תפלת עלרהררן

 ג6 י' חוזר אינו קרא לא פפק ק"ש קרא ספק שמואל אמר יהודה רב 0אמך8)צד(
 ) ע"6 אלמא ואומר חחר אמד לא ספק ויציב אמת אמר ספקוקורא

 ובקוסך בשכבך יומף רב מתיב ד*צרייתא ו*ציב הומת דרבנן מבר-יאטקא
 לא מברך ואינו בלכו מררהר קרי בעל תנן כתיב הורה ברברי האי אביי[]א"ל
 מברך אינו אמאי לאהריה ראורייתא ויציב אמת מ"ד ואי לאחרי' ולאלפניה
 אמת ונימא בק'"ט לה ארכר הא מצרים יציאת לאדכור* כעי דקא מאיטעמא
 אמת פפק רהאי וקשה י תרת* גה דאית עריפא ע!ש ' י'ש בעי ולאויציב
 לק*ל כראמר ראורייתא ויציב אמת הוה לא תו י,ט דקרא אי דמ' היביויצ*ב
 ט"נ 7'ינ ולא יקיאנה קראה רלא ואי מצרים יצי14ז בה דאית אשמעתא סקיר תהסרדבי

*כעי



 זרוע. חפיהחלכותאצרא
 בה ראא עאט יגךא אבתי 4' ממפיו כק"ש עגם כגת הל ו"רב4בעי4צטן

 באמת רממפנף4' דדואל ב1ני ונראה י גךי רבעל' סרתריצנא21תני'הדת*
 ע,ט ולא ויציב אמת אומר כך ומעים י"ט גדא שככר לרבר רג4םףציב
 דאמר םעמא דרוינו תירץ שטהאל בר יצחק ורבונו נמי בק"ש לי' רממפקאוא1'ג
 אם אכל כםדר הכל תקן נמצא ק"ש שנךא לומר תמצא שאם רציכאמת

 את כהתן תיקן שלא נמצש ויציב אמת אמר לא שמא לחוש יש י'ש יגדא.
 אמר לא שמא ויציב אמת יאמר שאם גימא לאירך נלך ראדדכה וקשהספיעזו.

 לא המתהלה פירש ז'ל שמעי' רביצ והרכ שמים מלכות אמר שלא נמצאעש
 ראשונה פיטה דדייע י יץם קיא םפק שטאל אמר ירודה רא"ר רהא כללקש'
 ריכך כנלל ציצית פרשת הוי ויציכ ואמת ' יאט קרי שמימ מלכות בהשיש

 פ"כ לעיל מוכח ח:בי וציצית מצרים יציאת תרתי הוה ויציב באמתאררבה
 עשבו,ו

 אליכם ה' אגי אמר רב בר חייא רכ ראמר ויציב אמת מעין היא ציצית סרפ,
 ' ויציכ אמת לומר צריך אין אלהיכם ה' אני אמר לא ויציכ אמת לומרצריך

 ני לא אם ררבנן שהש ברבה ברך אם לי' רמספקא רהיכי ראי' מכ,שיןמיבן
 ספק אלשר ר' סאמר : גאון אחאי ררב בשאילתות פמק וכן ומברך חוזר אינו מ,"ו'נ4

 חוזר אינו .ר1זפלל לא מפק התפלל מפק וקורא חוזר קרא לא מפק ק"שקרא
 כר' וקי"ל ו"'ח ופי' כולו היום כל ארם שיתפלל ולואי יוחנן ר' אמרוכעזפלל
 וג"וה כ'"ט אפי' לי' ררשי בע,ט כם ורברת ק-א האי רכנג כולהו דהאאלשר
 שמואל לנכי אלעזר רר' אע"ג הלכך לי' ררשי בק'"ט בם ורכרת שויןכולהו
 ק"ש קרא ספק אלא בשמואל משגחי' לא כיתי' קיימי רהני כיון הואנתלמיר
 ומתפלל חוזר אינו התפלל לא מפק התפלל מפק אכל וגךרא חוזר קרא לאמפק
 כהא כולו הים כל ארם שיתפלל ולואי אמר יוחנן ור' מררכנן' תפלהרוראי
 חתר דאמר בהריא עלי' פליג לא רבי' יח,נן רר' אע"ג לן קיימא אלעזר כר'נמי

 וקבלט עבר לא עשה לא שאם מכלל קאמר היום כל עויתפלל ולואי אלאומתפלל
 וכדאשכחן לבר ערכהז בתפלת יוחנן רר' להא טקמי הכמים עמ:יומרטתיע

 עוברות רבא סררש כו' כס-כ מלאכה לעשות שנהנו מוום בענין בפמהים ט"ב1'גד
 השמשות ובין כפורים ביום שמשלימות כררך ומשלימות בו מתענותומניקות
 ר' אמר והא הבי ייצן ר' אמר מי ומקשי' יוחנן רר' משמי' אמ' וכן אסורשלו
 ר' רנאמר צכור בתענטז אינו מאי ער כו' צכור ' בתענטז איפ כאב ם'יחנן
 ח:א איני ומקשי' נעילה תפל' באב במ' מתפלל אעו כלו' נעילה לתפלתיוחנן
 בחפלת רגא רשות ר1עם ומשני כולו הים כל _ אדם עויתפלל ולואי יוחנן ר'-אמר
 תמלת אפי' הנה צכוה בתענית אינה ת"כ ובזה דצב(ה צכור בתעניתנעילה
 כן יההטע ר' ראמר מנחה ותפלת שחרית תפלת וכער'כ אותה-כמדיב דדצנעילה

 שמעתא מלקא ורגי כוותי' ותניא תיקעם תמירים סכננר השחר תפלת פרק לף מ"6ו'ט
 רימיף בל כהטום עובר יקריכ ואם כיום תכערין משני יותר מקריבין דלאוכשם
 תומיף בל מעים עובר יתפלל ואם ביום תפלות משתי יותר מתפלל ארם איןכך

 רווה אשכחן רשות רהוא סואע"ג רשות ראמר כרב לן עימא הא ערבית ותפ4 1'ב נ1ף
 ביומא תלתא זמנין בתיב וברניאל וגו' וצריים ובוק- ערב בתיב ברור לי'מצלי
 על רפליג יוחנן רר' להא מוקמת אי ואפי' ? וגו' ומצלי ברכוהי על בריךהוה

 כויר*48%ה רדום כל ארם יתפלל יכול סרתניא כוהי' תניא אשכחן הא אלעזר ר' ע"6ו5"
 אהדדו רבנן רפליגי היכי כל לן יימא ביומא תלתא חמנין רניאל ירי עלמפורש
 תפלה ת'מ תאמר ואם רבי' כהדי תלמיר ואפי טו1זי' הלבתא מיגיהו כחדותניא
 קא ובהריא רעית דריא ערבית תפלת הא שרי רשות של תפלה אבל חובהשל

 מריו2ני ועוד תלת מהני בר רשות ולא חובה לא לן רליה מכלל תלתאחשיב
 באמצע אפי' פומק עידוזפלל ונזכר בתפלה עומר הי' רשטאל משמי' יהודהרב-

 עבר רקא יתירתא צלוהא לצלויי לן ר4ת רשמעתא מוניא רהכי עד'מברכה
 אהא רפליג מאן ליכא רהכא תומיף בלמ'יום

 רשמהשל.
 רכר אמרי' רא כגון ועל

 רשות לן ר4ת תמירין במקום קיימא צכור דתפלת בצבור וה"מ מעמנוהלמר
 תחטנים כעין המנח' תפלת קורם רשות תפלת לצלףי בעי אי יחיר אבללאוסופי
 התפלל ראמר ךשמחשל השמקה זו ועור נרבה עולת מלריב שהיחיר מפמיראינו
 יתפלל בתפלה רבר לחדש יכול אם מתפ4ין צבור ומצא לבירגמ'ם ונכנ6ביחיר
 להתפלל בצבור לו וטתר תחנונים ריאשונה שם בתפלה רכר שחרש כיוןכלו'
 כיום בו מקייבין הצבור שאין ונתכוין תמיר יחיר ריריב אם בתמיד אפי'שכן
 נרבה לו עולה והראעינה צבור של בתמיר יוצא מקריבין שהצבור ונמצאתמיר
 שיחזור תפלה במפק יודצן כר' פסק וברדג ר"ח פי' ע"ב התפלה עניןבך

 : עור יתפלל שלא התפלל בוראי אלשר וכר'ויתפ*

 שכבר ונזכר בתפלה עומר היה שטאל אמר יהורה רב ?84כ2ך8 )צה(רנ"ט"י
 כי טשמן רב אמר והא איני ברכה באמצע אפי' פוסקרוזפלל

 חול של תפלת ומתחי14 רטעו רב בי הני לן איבעוש אבהו בר רבה ביהוינן
 וצא ציין ר1זם אמרי כרמק א1רטה עמר לי' אמר לנומרה מרובשבת

 הא י לי' צ4 הא הכא אבל שבת ככור מטדם אטדחוהו רלא רצא ורבנןשמ"ע רמצי
 תפלתו התפלל שכבר שנזכר וויצ ברכה כאמצע אפי' טמק יהורה רבדאמר
 ר'ץץ כרפי' בתמעין ליצמיף רשאי עמאין כשם לרוסיף רשאי שאין וובתובעבור
 שמתחיל דונא נמי וכן הפלתו את גומר עתה אז רקית ברעקת רוזפלל אםאבל
 פי * אף גומר רשות בחזקת התדול אם אבל להתפלל חובה בואקת*גתה

 תמידים בצר רתפ4ת נרבה עולת סקריכ תמיר שהקריב אע"פ שהרישהתפלל
 יוחנן ר' ראיפ4גו רהא התם כוותי' ותנהש השדך תפלת פ' ריכ'ל כראמ'תיקטם
 אני יוראיה ראיפלינו רוא בתפל'צבור היינו ר'ץק כרפ" נר'אלעזר יקי"לור'אלשר

 תשעה שם סכמקו'עיש כו' ]מעה[ פ')מעשך,( במם'סופרים הפי'ראמר לזה מבושסנ"1
 או ברכו ואומר אלו בפני אחר עומר רו:פלה ולאחר קריש בין ברכו ביןששמעו
 לאהר לומר לחזנין חכמים רוזקיצ יכבר הובתו ידי יצא אחריו אלו יענוקריש
 כרי המכורך ה' את ברכו ואחריו עולם וער מעתה מבורך ה' שם יהירגאולה
 אנעוי ונרגו ' כולו היום כל ארם יתפלל ולואי יהקנן דא"ר שמעו שלא אותםלץאת
 עשרה שמנה של תפלות כשלש שלום עושה לאהר לאמרו מזרח ואנשימערב
 רר' ואלמא תורה' ספר נךטש: לאחר ואפי' היוצאין ומשום הנכנסין משוםגזירה
 טדה חובה בחזקת שלא אבל אלעזר ר' עלי' פ4ג ובהא רבריו איירי בצבחייוחנן
 בעיני מיוץ ' נרבה אעול' דריה מירי שירצה פעם כל עדתפלל עחנן לר'לי'

 בכל ומתפלל חתר חובה בחזנץז דרתפלל אע"ג יוחנן כרבי הלכה לפמוקנראה
 רר' עלי' 4'פ ההיא שמואל אמר יויודה רב האמר והא רוה יטען רר'תלנדרו יר'אלשי ותו למותו דהלכה סופרים במם' מוכח רהכי ואפי'בצבור שירצהפעם
 חכמים חייטדן לא עידוזפלל וכשנז:נץ התפלל שלא מבור שרי' כגון דהב"ע*וחנן

 נב* אגל ינטר טאציצה רהנה רצא אם ברכהיפי' אפי'באמצע ששק אלא*מור
 לאהס 84צר ח1"ל לצסצריהאתףצ. וריכ בשבת רצל תפלת טשעאי4 רטהר רבבני

 אבל .הטעפלל מעצט תחגה 14. שלאיעשקתפלה ה"ם בשבת  צרכילתבוע
 0אטע לארם סאטור גףמץש אלו פ' בט4ו,טלמי נדאמ' ושרי הףא בך ת6לה מושמרגא
 רע?ו לכומר כוי "בא בר חיא לר' ש4ול זעירא ר' בשבת צרביולתבוע
 פרטץט זונט אניע*רעש בשבת לומר כון פ?' ' ו1א בך ברכות טופם א'לפרנסיט
 44 וישך ריא נך ברכות מיפם םעם וזיטיבו שאסור מבור היי רם רציגימשום
 אט .הלק8 "א נל לצלויי נכון הי' שבת כבור משום אטרחיה דלא משוםלא1

 הרוח סטדב כבצ צרכיע במן דיש אע"ג בתנ~ן ראע1נות עלש  כשבתמתפל4ן
 כל בו דיש אהל'ג מרע 4שוני נצור אלקי כן כמו אחיונות וש4ש וצשםומוריד

 ווןזנק4 בדול בתפלה שעומר וויכא ' עצהס הפר מהרה רשי ע4רמתשבים
 : ל4צבה דרמי ברכה באמצע פוסק טובים ימים ועל שב1ןשל

 לשטט8, כעזפו*ן צכור ומצא לכטהכ"נ רגננם שמואל אמר ירודה יב ו84כ2וא)צו(
 יתפלל'שי' אל לאו מם מתפ% בתפלתו רבר לחדש יכולאמ

 כר' הומיהדד~לה בל כהטום יכול כלומ'איע יתפלל אל ואמלאו פירושו הכיר"ץק
 ווש יתזע כר' טסק ע4גי מה ולפי ומת8לל חוזר אינו שהתפלל דהיכאאשזר
 כך בין אבל חטב לאו'אה1 ואם צבור בר1ץ לריזפלל דדיכ רכר בה לחרש יכולאם

 פ*ב סס לויזרול ילול אם מתפללין צבור ומצא לבירב"נ הגבנם רצנא סרב)צז(.טןמ : רוצה רוא אם להתפלל כירו הרשות כךוכין
 אל לאו ואם יהפלל למורים צבור שלוק עיע שלא ערולגמיר

 יתפלל לקרוש' עו'צ יגיע שלא ער ולנמור לרוזחיל יכול אם אומר ריב"ליתפלל
 עדצן ר' קרועוה אומר וקיר סבר ר1נא רב מיפלגי קא במאי י,פלל אל לאוואם
 אהבה בר אדא רב אמר וכן יצחק( ר' אמר )וכן קרחטה *ומר יחיר איןמבר
 עז'טע בר' דהלכה פר"ח פסיק לא מיפסיק עלמא רכולי קרחטה אומר יררדאין
 לרסמיק כוי להו קרושהיאיבעיא ער למים שיכול ירע א4'כ יתרדל רלא לויבן

 י1צן רר' תלמטץ שמעון ור' ר"י אמר דימי רב אתא כי מגרך רבא שמי'4הא
 טסק הונבה במעשה עומק ד*אי' רבא שמי' 4רטש רצץ מפמיקין אין לנלאמר*
 במ"ט שטק שאם בזה הילבתא ליז נך הפי' אם ערע כיתטו1יאיני הילכתאלית

 ד4ת משמע פר" מתוך ' במ"מ וכ'"ט בתפלה אפי' כוויז*הו הילכתא4ת רוצ" וצא נך עממא א1 יפמיק רגטזפלל אבל יפמיק לא בטש העוסק אלאשיפמיק
 מפסיקז 4ון לכל דאמר הא חשמינ4א רפ"'ח י בתפלה אפי' כוות"דצהילכתא
 הא עמהצבור ועונה פומק ב%'מ קץמק שאפי' מברך רכא לט:אשמי'וזץ

 כשעונק רז:נכור ולשמטע 4טתוק ררבנן מנדגא מירצ כוותיההו הלכתא לטזאמיכ4א
 רג4ונים לרבוותא עךד וראיע תפלתו ומשלש הזץר מברך רבא שמי' יהאאמן
 פתה וכר רומ4טמי ער מעכב בלרהט דצלו צבור ואהטכןה לכנמת יחיר עלדאי
 עם קדהט ו4ימר בלף"ט' מילתא_ צכור שליח בהדי צלותיה ממרר צבוראשלטץ
 יכול אם רבנן. אגצר וכי ההא הפמע: לאו גץנא האי רכי רמי ושפירהצכור
 ררו אוצתו בן יצחק ורבי' .זול תם ורבי' ' ר"ח פי' ע"כ רמי שפיר צבוראעוליח בו:מי כדמתדדל .אבל צכור שלוק רפתח מג4י האתחל היכא ולגסורלהתחל
 לקרווטה ע4'ץ, עיע שלא ער לנמור יכול אם מראמ' בהפמקה עותיקה~8קטלים

 אלא לכו ויכוי4 "טוצק קדושה עו'צ כעויתדול אלא ימתין לא ר4'ח פי' ולפי'כו'
 ו2זול לולב פ' אמר חהכי כם"'ח פמק בה'צ מיוצ םברא האי 4ה רליתש'(מ
 עאנ פזי-אמר בן, שמעון ר' אמר נמי ואתמר יצא ענה ולא  שמע עמא ורישיוספריהו 6י ל ודרשיא חכומייא להו אמר סוצ ענה ולא שמע חטא מר' מני'טבעו
 הר.ברים אז שנאמר יצא עטק ה"א ע"טמע מנין קפרא כר משום לוי כן ירושער'

 נשמע מיכן רגזול בללב ושזם ופרעו'י ' כעונה .רעימע למרצ משם וגו'האלה
 ע",ש א1ש לשכיע לכו ובין שמע אם לענות ח4א לקרות לא יודע שאינושמי
 רכה וטמהה טעא ואי[ קדהט'. 4ומ' צבור הטליח הצבור מתפל4ן וכן 'צאענה
 לטהלתך יטרו ר"ווועטה ולכשעמור כעונין הן ורוי וישמעו מתפלתן ישתהומברך
 טתר עוהא' ללטך משם אין מע1 ' לשונו 1'כ בה'ג ג14ן יו1דאי רבינו תיקןוכן

 ושומע הואל דאדרבה. רבה שמי' ויהא קדיש ו4שמוע התפלה בתוךלרפמיק
נראין. הלכך טט2יי1 דלית,הלכתא אמרו וכבר התפלה מדעך כעוגה לי' הוהנעונה

 ' "4טטע מתפלה' בגצך לשחוק השטי "'ל יצהק ורבי' ר"ת רברי
 לתיבת תובוגשמ" עשנץעובץ להט:רשלא צריך רבא שמי' ו:א אמןוהשנה
 רבא תעטז בז עשטו אפ אבל רבטו שגהה יהא ביחד לומר צריך אלארכא
 אם %ל הטא רג האמר גמ4רש* וכן י בה ש הית מילתא אגצקי והתם רביאלא סץי 05 גץ*מרת שפה- משראמשה רב אמר.ל", מברך רבא שמי' ע:ע אימא אלאמברך יי סם והרר רבא שמ" ק:ע אהמט' לישו סלא רבה דאמר בה לן 4ת מברךלתיבת
 אפי' אלא ר1זפלה גל ללטר דטי*. לאו 'למודים ש"צ ימע שלא ער לנמוריכל
 רמי שפור בבציים עצחוהם כעיץצבור בתפלוצ למודים לוציע יכולאם

 בירהטל' דאמר מטיס ה*נר לטדים עוגיע עדם שעט' העא הב דגץומ'דרטעם
 ?ע. יש הואמעטזדוה רן' לא ואג %ק לע"ל כרפרי' במחץש הצבור עמ עידודםסהכל
 איני מעז י ש4* יצוק ב'י ע1דה רבעו טרי פי' כך ככופר נראה ת'עמרם
 אלא אבצר 4ין, גי בצזפע4 ששצ2ך אחוש הצבור עם "טתחצה לא מה מפנייודע
 בעיני גר4צז מקיזחףס סהצבור ההאל אועז פעם אבל וברנה ברבה בלבסוף
 עייה לו כעטוייע ברעבר ריין וטל מגדצו הי' ונן ש"טח1צה הדכררנכון

 אלא להתהל * אץ ודאי לכתחלה מען ' תפלתו מתוך הצבור עםמשתרצה
 ררבנן טרש 4סר כטג*שצריך "צוים ערצ עדגיע קורם שינטר יודע1'כ
 כד4י2ר אדדים רברץ2 בו הצ נ* תפלתו בחוך לומר יטל איע מה-ש אצתוני

 טץ4. ע ו אחמרים הס מה העם, מודים אומר צבור עדטלמק סבזמן נאמרין אלו פ'במומה
 ה~ אומר הטמצאל לך1 סורם שאגו ש אלהעו ]הג לך אנהנו מווים רב[]אמר.

 מיס4רברכות רר' מעוצ* נרצידעיאסי4 לך מורש עואמ על בראעדתיצר יוצרנו מעטאיאצטי ר' ל טד*ם עהגו על כעט4 כל אלהי אכותי1 ואלהיאלרץמ
 בר אהא רב לך טרים שאנו על ונדעצעו שהחימעט על רגדל לשמךוהודאות
 גלעתט ות4שמוף כו' מארבש ותקכצע ותק"מנו תחיעו בן הכי בה ממייםיעקב

 לך טהם שאנו ש שלמ בלבב רצונך ולעשות ווקך 4טמור קדשךבחצרות
 מורים 4ימר צבור כעהטלאה =הילכה. לכולרו נ?שרינהר הלכך ]פפא[ רבאמר
 יצר1 בשר בל ואלהי אבותיט ואלת אליימ יי לך חגחמ טדים אומריםהצכור
 לטמך ח:וראות. ברכו21 בראהטיזיוצר

 רגרחי
 ,יך לשטר נדשך בחצרטז גליתש מתא1ף[ מארבע ותיגצטותוימט החינו כו וק-מתע עד1ץידצו על
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 בתפלה לעטי * אע נן טענר ל טרש 8טו ש שלם בלבב רטקךשקהית
 סצדים שיאמר כדי למויים עד,1 עיע שלא ער רוזפלה לנטר עףכול עדעאא'צ
 עדשתדיה רמי ףשפיר נטי הבי * אירע אם בריעבד 'אבל דפיץםנו דדבנןטה
 שעומד כין ברבה בתולת עטעומר כין כרגה בטף שו1מד כין הצבורעם

 : הברבהבאטצע
 במפלתו ורק ופץ=ק שגידק רבי את ראית* אני הנינא רכי סאמך )צח( נוד

 וכעט-ואמפיק מתעטף אינו אבל בבנריו ומתעמהטומב"טמשע58
 ה"ץ לא ! העוקצתו כינה להעביר בבגדיו וממשמש פרעד'י " מנטקיו על ידוסנוו

 4% לר5ם4ק שלא וכצזעטף ה"נוטלה לא מתפלל כשוצא טלעזו נפלה אםסתעטף

 לא אכל מבינה לרץןכיר כבנדיו למשכהט שטתר מפיישו למ,ט ' 8רעד'יכאן

 אבל תפלתו כעת רוקא ההיינו רעוקצתו נכ על אף תפלתו כעת כיר4גן"
 דאטרה ארקייץ דד?ה מירי ו*ורקה ביר *קחה מותי התפלה בשעתשלא

 ותרווידצ והואל בסמוך כדפרי' התפלה כשעת שלא כבירנ"נ הטריאבתפלה
 איט אכל כבגרו רממשמש מרכריו וכהטמע ' מ"ק זה ילפינן שפיר מיאוםמעים
 כידו ממשמש בתפלחו בבנדו שממשמש וזה ר"ח ופי' ' הם רברים עגימתעטף
 אחרימידצ רבוו רהכל לומר רוצה נתעטף לא אבל ע*ו פרומה עי?תהבם*הו
 לנמרי להתעטף ודונף תפלה בשע' להתעטףבטלית שאסור נלמד עגידםםרברי
 ההה לא וראי שזה אחריו לץט*כו מוחר למטה אדצריו שמעליך כנף נפל 4ואגל
 תפלה בעת רוקא והיינו י להתעטף אמור אז ט4תו נפלה כשלגמרי אלאהממק
 נמי לתפלה יאט בין עמש"וז ר5מק דצה היא עד'י לתפלה קיאט כין אבלאגצר
 שבתפלן רבי על חנינא ר' להעיר מרדצצרך אלא "גינא רר' אטשןתי' מאיאטור
 יוידה כר' יצהק ר' לדכרי ראי' י: וךרי רמי שפיר לתפלה ע,ט בין עד'מאטור

 שלא מינם"ון פראד" כ.וימנטירו שער לעיל כדפר"שרת לתפלה קי,ט ביןעאצזעטף
 כעומר עגראה כםליו והן צרו . על ידו סנטירו על ייו ו*ו"" י 8יו פתיהתתראה

 כרפרי' פיו על ירו מניח להריא 0רקיצי כירושל' מוכיח וכרש'" ראט כיותזשעדן
 קלו ורגגביה אמנה מר4ני שה הרי בתפלתו קולו רגושמיע סמ-תבי ' בממוך סירונס
 בתפלתו ר5תעטש רווח מנמי ת'ז חהמטהק הגצהק השו- מנכיא* זה ריי בתפלתו טשנס

 בשלמא המלך בפני רק בא* בתפלתו הרק טגיער עו?א ניכר ו"ש * רעמימן
 הא ל"ק נמי אעיטוש עיטוש לרצוט וכאן לאתטו כאן רףייא לא ופידצקנירצק
 ותעלא המנונא רב בי * איב*עא מילתא הא זירא ר' ראמר מלמק~ה האמלמטה
 רוח נדצן לו שעועוין כשם לו יפה סימן כתפלתו רג?זי5טהם תלמידז1 ככולא4

 כררב אפשי רףף' לא קשטי ארק רק אלא מלמעלה רחה נדט-נ לו עהטין כךמלמטה
 הי'ט*תו אם בטליתו מכ*עו רוק לו ונזרמן בתפלה הי'עומד ירצדה די*'ריידה
 וחביבה עלי שקולה 4 וצןלא חרל פרער" י באפעדסהמ מבלהךסשה
 נוצן איהעשהט כארץ רוח נדצן לו שקךשין כשם * לרוזעטש דניל ע1הי'ל8י
 ירצדה כררכ שאלתויאפשר למלאות בשמים מלמעלה לו עהטין כך לאךם ההשרוה

 ראשין ושני שבראשו מודד באפררכדצ הבליעו נמי ורב* באפנדכדצלהבלהך
 אמנה מקטני טק הרי בתפלתו קולו רמשברע מר אמר רעו": ע"כ לפניו לותלוין
 את לכוין יכול אין אכל בלדהט דעחו לכוין שיכ1ל אלא שנו לא דצנא רבאמר
 ד4טעי מערם מ"ט לא בצכורא אבל עצט לבין בינו הה"מ טתר בלתשרעתו

 לו ונטימן ח11י רב בר רמר אחורי' קאימנא הוה רבינא אמר צבוראלאטרודי
 אנינא אנא א'ל י?דה ררב להא מף לה סבר לא ליה אמרי לאחורי' הטריי'רוק

 שלא ובלבר לאחוריו זוקו רעתשץ דאגינא מאן רכל הלכתא דהכי ופר'חדעתאי
 בירוש' ראגטי אסור רבאיטם14 כירדטלמי טכח וכן באעטטליןהרקרו

 הדה * רע מימן בתפלתו העונהט שאול בן חלפתא 0הני ע1מתו מי נ"ש00
 רבי אצז ר*ות4 אגי הגינא ר' רמר כיי אתיא לא מלמ7יה אבל מלמטהדתימר
 כר* רוכק אפי' אמר. יחנן ר' רוכק לא אכל פיו על ירו ומניח ומתעמהסמפרק
 רכתי' הדה מההר 4טמאלו אמור לימיצ מוהר לאחריו אמור לפניו נקי כוסועףהא
 מודו עמא כל אלף מצרך*פול

 בהרי
 לוי כן יוושע ר" דאטר איסטילץ ררקיק

 לפי' ר4ו' ררי ועדיף רקיק יונה ר' עינו בבת כייה הכנסת בכית הרונקאמר
 בביהכמש הרוכק לוי בן יהחטע ר' ראמר הא ב4ממטי14*מ*ה1 לרשק דאסורר"'ח
 וקי"ל אסיר סשיו שרי ייוצו דד' אלצ כוות" הלכתא לית ינו בבתכרוכק

 בר רמר יבא עיגי סמי? העוי כני פרק כרמוכה יודגן ר' לגבי כוחזי' הלכתא ט" סל
 קאי אהטירב

 כוהזק"
 רבפ' והצ יהנן דד' כוותי' קאי נמי ינה ור' בשמעתא

 התם 15"'ח ' וכו' אמנעל רהצה כדרי טתר בכיהנלש רכא.רקעך 0אמר הדואה סני
 1'כ אנצד באמט*ן רקיקה וכי אטירא לא בבידבנ"ם ורקיקה רמנ"ל כרבאהך"ל
 ולאחוריו אנצר הימיט רלפני סכור אני תפלה כשעת שלא 4פי' מי? , ר,קפי'

 בבנריו מבליעו אגעא לא ואי יעתי' אגינא אי תפלה בשעת אפ" טתרולשמא*
 לא אכל בבריתא רהני והא נקי'י שתהא.כוט כדי יפה מפשו[ אם טלעו ש שהל

 ר' רתמ הטי הכרהתא מ4טון אלא רוכק רן' שלא לומר קאי ארבי לאצ רירבטץ6

 יתצן ר' סרנ54י נזיר שלהי דאשכחן היכי כי פליג עדצן היאור' חלפתא יסנת4

 ן!,שש שט ש,י 4יס נמ7:72ךנמ- הןד ה8יה פרק מ" " יי

 טמן אמר שאל אכא 4טמים לבו את עויטין צדיך ימחפלל סתד ימהןואס"
 איכא נברווהא הלכתא כמה רגעתא רב ואמר אזניך תקשיב לבם תכיןלרבר
 צריכה שתפלה מיכן לבה על מרברת וץא וחנה דחנה ררא4 מועילמשמע
 .ישמע לא וקולה כשפתיו ' לחוצן שצריך' למתפ4 מיכן נעות שפת" רקכוונה
 עואמור לשיכור מיכן לשכורה עלי וירהטבץה בתפלה נץל להנכיה שאסורנרכן

 לשיכור מיכן אלשי ר' אמר בליעל כת לפני אמתך אעז רטען 0אל לרוזפלל טףנסם
 בני אנשי' יצש התם וכתיב ב*על כת לפני רבא כתי' 1'ז עובר באילושמתפלל

 רב בר רבה סאמר הרר ר'" בעירובין ואמר ' ע"ז כאן אף 1ץ להלן מה בליעל ט" סו1'
 רוזפלל אם יתפלל אל ע:יכור תפלה תפלתו ד4.תפלל אם יתפלל אל שתוידצנא
 לרבר שיכול כל שתוי ער כו' שיבור רמי וו?כי שרצי רמי היבי תועבהתפלתו

 סעויבור רוום תניא ותו ' המלך בפני לרבר יכול שאינו כל שיבור רמלך לפגי סף5לסה
 מלקין מלקות "צתו ממיתין מיתה בה שיש עבירה עבר ממכר וממגרו מרוקמקחצ
 והאי התפלה מן שפטד אלא רבריו לכל נפקח ההש דרי רבר של בל*שתו
 שיכור שאר אבל ר5לך כפמ לרבר ערבול בעיכור וינויר* טסום פטורדקתני
 ריטל רהיבא א1יג מערי ע'ץ ועובר תועבה רדצא המיך בפני לדבר יכולקת1צ
 דזו'ר נצכח חיבי בהרי' ארכור כ'טמזביך היעו לי' קרי שוצי רמלך כ1ילדבר

 לאט של 4יכתהו הנט אבל לוט של *טכרותו רגיע שלא אלא שט שוג*נא
 אל בצר שנאצטר יתפלל אל עלי כיושבצז ד,וזו עטשין כל רב אמר מכולם'פטצר
 דבא אלשר ר' אמר יורה אל בצר אמר מצלי לא ררתח כ?מא וצינא ר'יורה

 אויא אל הכא הנהר אל ואקבצם שנאמר ימים שלשה יתפלל אל הדרךמן.
 יומין תלתא מצלי לא כאורחא אתי כי רשמואל אבוה ונו' ימיסוצלשה שםונהצה
 בה ראית בביתא מצ4 לא פפא רב שיכרא בה דאית בביתא מצלי לאשטאל
 היושל1 ' ריחא משום נמי הייסגא משכרהו השכר שריח מעים פרעף"דדמנא

"1
 ד יעכס חאכלת ש'ל שיברך מדי עויכור נאמי[ ר')אסא( נדמי בעי זוךרא רתרוט'0ר'

 כראוי לרבר יכול שאינו רטיטר כך בל שתוי א*פי' פי' מרומרם אפי'הטבעת
 6 תוה תרט ואם יתרוט לא 0חמשה רהרומךת פ"ק ותנן הטבעת ואכלת משמעדהכי
 שתרם ונכרי שלו שאיט את והתורם והשוטהור1-ן הה-ט תרומה תרומתןאין
 וזה לברך יטל איגו שיכור ואי הדומה תרומתו אין כרשות אפי' ישראל שלאת
 מפני פרק רתרוטת בוצמפתא ותניא לברך יכול עטאיט מפני והעויכור למימרלי'
 לא טמא אמרו מה ומפני לברך יטל שאיצ מפני יתרום לא אלם אמרומה

 לא שיכור אמרו מה מפני הרעה מתוך היפה את לבדור יכול שאיט מפנייתרום
 רעת כו *ון פי' כו' מקח מקחו שיכור עאשמרו א1'פ רעת בו שאין מפנייתרום
 ! מכרך עדכהי מינה שמע דצעהט אינו ברכה משום אבל רעה כצזוך יפהלכרור

 ע"נ 5 ד טוי'מ ראש הכנעת פרעוא ראש כוכר מתוך אלא לרצץפלל קךמרין 0איל)ק(

 נפש[ מרת ]והיא מרברת( היא )וחנה קרא ראמר אלעזר ר' אמר ין
 מאי כרעדה ונילו ביראה ה' את עברו מהכא יצחק בר טתמן רב אמר אלאעד
 ע"6 1'65 עומרין אין סת"ר רערה תהא שם גילה במכום מדגה בר ארא א"ר ברערהוגלו

 ]וה"ד פמוקה הלכה רבר מתוך אלא הלכה טדצךרבר ריןולא סדצך לאלהתפלל
 רם טיפת רואהע אפי' עצמן על החמסיו "טראל בטת זירא כדאי" פמוקק[לכה
 ארם מערים אוש1א ר' ראמר הא כי אמר רבא נק"ם שבעה עליו יהטבתכחררל
 בדגאה קרשי'אטור בכהמת רם המקיז זירא 44'ר הונא רב ראמר הא כי וא"רוכו'

 מ'ר יהודה רבינו מ1רי כבר"תאיפי' עביר אשי רב כמתני' עברי רבנן בווטעלין
 ומיץך ראש הכנעת מתוך בתפלה לעמור צריך הלכך קי"'ל רכמתני' ש4"יצחק
 שחוק מתוך ולא שמחה מתוך לא לרתפלל עומדין אין כרתניא מצוה שלשמהה
 רברים מתוך ולא ראש קלות מתוך )לא עצ*ת מתוך ולא עצבות מתעיולא

 ר' ראמר התפלה קורם להשרות וצריך * מצוה של שמחה מתוך אלאבטלים
 פ ל צרינדם אך שנא' יתפלל ואת'כ אחת שעה לע1צת צריך 0רג1זפלל לוי בןיהחטע
 עינ אוין שעה שחהים היו הרא,עינים המידים ותנן פניך את ישרים ישבו 4טמךיורו

 צריי רגיזפלל הגי נמי ותניא שבשמים לאביהם לבם אצז שיכוונו כריוכצץפללים
 לאעש4 אחת הטעה ביתך יושבי אשרי שנא' תפלתו קורם אהת שעהשיעשדא

 פשנ ד ל 0אמר מאימת* פ' ! טיך את ישרים ישט לשמך יורו צריקים אך שנא'תפלתו

 עוה בן שדצא * מובטה ים בכל להיר תהלה י4צמר אכינא-כל בר אלעזרר'
 לבביט מכוונש נטצאגו כך מדצך כי תפלה קורם אשרי אומרים אנוולכך
 דצא כ*זה עושהכבריתא שהי' אשי כרב עושים ונמצאנו באשרי שוהיםכשאנו
 פ ל של שנהצ אהמ יסריר סלעולם שמלאי ר' דדדיש משום ותו ' פטקה הלכהכמו

 עא6 רחלות אתה אלרום ה' שנאמר רבינו ממשה מנלן יתפלל טוח"כהקמיה

 פסוקי 4צמרים אגו כך ומשום וגו' נא אעברה והדר וגו' עבףך אתלרע-א1ת
 עת ו' חלקי יהא יומי טא"ר הגךרט כתבי כל ופ' תפלה' קורם כשחרית ?ם בבלדזמרה
 ס"נ ומנרף מחרף תא יום כבל הלל הקורא מר ור4ומר איני יום בכל הלל גומרי]עם[

 למעלה ולכו למטה עיניו שיתן צר*ך מתפ4 וכשארם ' דזמרה כ8טקי קאמרכי
 יו: ך חר מתח יתבי דוה )יירה( ב"ר שמעת ור' חייא 0ר' חליצה מצות פ'בדאי'
 אל כפים אל לככיע נע:א שנא; למעלה עיניו שיתן צריך המתפלל חשמרמנייוצ

 עיני חהיו שנא' למסה עיניו שיתן צריך רגיזפלל חשמר אירך פתחאלבשמים
 במאי לרצ אמר לגב"דצ יומי ב"ר ישמעאל ר' אתי אררבי הימים כל וטםולכי

 כמלךם אלא להתפלל ואין ' ה4ו מקי"צת שני לקיים כרי למעלה ולבולמטה עיני שיתן צריך רג?זפ4 אבא אמר כך לרצ אמר בתפלה לי' אמרועסקיתו
 ה' נדאתיך ממעמים שנא' נטך במנום אלא במנךמגבוהויתפלל ארםיעמהא יס8נ 4 אל לעלם יעקב בן אלעזר ר' משום חנינא בר יומי ר' סאמר בפ"ק ראמ'נמוך

 1'ג ולא כמא 1'ג ולא מפמל 1יג ולא מטה גבי על ארם יעמוך שלא מניןתנ'"
 הר4"ה לפני גכדצת שאין ל8י נכוך במקום אלא ויתפלל גטה במרום ולאשרפרף
 יומי ר' דאמר תפלה ביטעת רגליו את לכוין וצרץי : ה' קראתיך ממעמקיםשנא'
1 שנא' רג*ו את שיטין צריך המתסלל יעקב בן אליעזר ר' 0נמטום חמנאב"ר  

 במוטה ו"'ח כרפי' רזמרה פמוקי עויאמר נךהם להתפרל ואין "טרה' רגלורגליהם
 אמר זו'ל גאון משה ריב תפלה בערך זייל נתן ת'ר פי' וכן נאמרין ואלופ'
 שאמר כרוך "ומר דזמרה פסוקי צבורא רגמרו ואשכה כנ"טתא לבי רעלמאן
 הי*לים ואומר ומרלנ ארוממך לרור תהלה ואומר ' בתשבחחז מוצללוחמזם
 אחר פמר"ז לומר אבל הצכור עם ומתפלל וממרר בישתכח וחחזם כו'הללויה
 ראש בקלווע קעומר שנראה כם14 ווקן צרו על יריו מניה מנטרו על ולאבגמ' שמדי מי פ' כתב סנטר ר"ח'ובערך פי' וכן ערך ע"כ נתקנו רקודם לא]תפ".וק[
 להנית לארם שאסור ללמור יש רבריהם לעיליכצזוך כרפי' ר"ח פי' ערך'וכןצ'כ
 והי' פה' שהוא משמע מינטרץ סנטר פי' רער" מתפלליכי כע:הוא כמליו עליר?
 ממייעך והירושלמי פיו פתיודו תראה שלא כדי מפהק כשהי' פיו על ירומנקה
 על יריו להטים שלא היא סברא מיהו ' לעיל ברפי' פיו על ירו להריארגרמי'
 ' תפלה בשעת ענחה וצריך גאיה ררך חה כי במל עלי פימה שעושין כררךכסליו

 ל"1 וארוע לאחוריו פמיעות ש4ע לפטע צריך תפלתו ימיים שארםולאהר
 לא א' בכריע' פמיעות שלש 4צת0 פסע הופי' לימינו ואת'כ לשמא* תחלהשלם
 גררש ש"צ שיתחיל ער לעשר הע0 ונהנו לעטר לו יש שיפמע ונמקו'הפםיר
 סרנ ע ו' לוי בן יההטע ר' אעשי א/שבסנררי ר( טאמף לו פרק~הוציאו וביומא : בו' שמךאת

 סררבי רג אמר שלום יתן ואח"כ לאחורע פמיעות שלש שיפמע צריךהמתפלל
 מרבו שנפטר לתלמיד כהטל למיקם לו מבעיא לאחוריו פמיעות ש*ט שפסעכיון
 עויפסע צר*ך רג?זפלל הכי גמי תניא לקיא1 ששב לכלב רומה לאלתר הו:ראם
 ומעים רועפלל לא כא* כן עשה לא ואס שלים יתן ואח'נ לאחוריו פ0י1תשלש
 דת אש מימש שנאמר לשמאלו כך ואחר לימיט שלהם שטתן אמרושמעיה
 רמלתא 4ורחא ת*מא וכי ואומר מאי כרמינר ורבבה אלף מצדך יטל ואומרלט

 לימין שלמא דמהיכ לאכיי וויה יגא עו' אלף מצדך י1ל ת'ש *מיןלמיתב
בר"טא



זרהו הפלהדלנות%רצ
 גנגר רימיט.שלהקב'.ה ר*דך *טמאל. לא דירך לימין סברת מו יינרף1א
 עה"ט רגי דפטען ודבא לאב* לי1 חןעא רונא ררב ברי' חייא רב אמרשמאלף

 : 14זז בכריעהפמיעות
 עאשםור מיכן *י בן ירושע ר' אמר כזה עמכה הנצבת האשה %0ל )י*(י'5ת:ג[צ

 רקרא מריוקא שמעי' ו*'ח פי' ' תפלה של אטת ר' בתוךלישב
 מתפללת חנה עשהיתה זמן כל עמה נצכ עלי שהיה מלמר עמנה הנצבתדכתיב
 רביי עוי" יצחק ב"ר ירצרה רכי' הרב מוריופי'

 בין מלאחריו בין מלפניו
 עדושב בארם ירדמ רג14נים תשובת אמות.ופירשו להרהיק'ר' צריך הצדריןמן
 שפיר יושב אמ בהן וביוצא וברטתי' ק'"ט כגע ב~זפלה קץסק הוא אם אבלבטל
 ו"ט ' ר'ח כרפי' עמר לשק כרמשמע אמור אז בתפלה עומק כשאינו אבלרמי

 אמות ר' בתוך יהטב היה שלא כלומר בה"א עמכה רכתיב משוםמפר*ם
 : החמישית באמה אם כי מתפללתשהיתה

 גרול לך שאין מובימ ממעשימ יותר תפלה גרולה אלשי ר' 0אמך )לי( גרנ פל
 בתפלה אלא נענה לא ואעש'כ י'ה רבינו ממשה יותרבמ:ךש

 ואמר וגו' ר5סנה ראהט עלה לי' וסמיך הזה ברבר עור אלי רבר תוסף אלשנא'
 שתם ואשוע אזעק כי גם שנא' תפלה שערי ננעלו בירמ'ק שחרב מיום אלשרר'

 תפלתי שמעה שנא' ננעלו לא רמעה שערי ננעלו תפלה ששערי ואע"פתפלתי
 בתפלתו רגואריך כל חנינא ר' אמר ' תחרש אל רמעתי אל האזינה ושועתיה'
 וישמע וכתי' ה' אל ואתפלל שנא' רבינו ממשה מנ"ל רקם חודת תפלתואין
 רמאריך כל 'יוחנן א"ר אבא בר חייא י' 4מי והא ההיא בפעם גם אליה'

 הא קשיא לא לב מחלה ממו,טכה תההלת שנא' לב כאב לירי בא סקיבהפלתו
 שנא' בו1רה יעמוק תר4תי' מאי בה מעיין ולא רמאריך והא בה ומעייןרמאריך
 למחזיקים היא רד*ם עץ שנאמר תורה אלא היים עץ ואין באה תאוה חייםועץ

 עונותיו מזכירין רברים שלשה יצחק ר' סראמר רר"ה רש'ק ההיא ודיינו ' בה ט7'
 שימלאו כלבו חבירו'שמדהטב על רין ומתטף ועיוןתפלה נטוי קיר הן אלו ארםשל

 לב כאב לירי ובא עונותיו מזכירין כן ירי ועל היטב בה שכיון מפניתפלתו
 מעליותא וראי ההיא תפלתו ימלאו מתי מצפה עיאינו היכא אכל י הכאבראמרי'

 .עה1ה יוהנן א"ר אסי א"ר עדלא בר יהורה רב סדאמר מפנין רפרק כההיא ההש נ"6ל)4ו
 רגנמת הן א* לעווו'כ לו קיימת והנךן בעוה'ז מפירותיהם אוכל ארםדברים
 רההיא בה ומתבוין בתפלתו שמעיין פי' תפלה ועיון חולים וביקוראוהודם

 מהם ניצל ארם אין עבירות סשיט פעווט גט רפרק והרעא היא מע*ותא יראי 141ו
 ואינו בתפלתו מעיין עמאי1 היינר ריע ו*טון תפלה ועיון עבירה הררצר יוםבכל

 רנה בוינךא כראיתא גרול ועונשו בתפלתו לכוין ימל ארם כל ע4יןמתכוין
 אלפים ר' ועמו דל אליר1 בם פגע באורחא אזלי קא ר1י חנינא ור' אלשר ר''

 גשלה בין לברוך קרהט בין שמספרים למי נקמה לעשות א'ל כו' טעוניםגמלים
 ההא אמן בין לפרק פרק ובין לפרשה מרע4ה ובין לברנה ברכה וביןלתפלה
 אותי לא אומר הכתוב עליו בתפלתו מכוין שאיט נ1 כל ועל ליתברך רבהשמיה
 תקשיב לבם תכין שנא' רירף חוזרת תפלתו אין בתפלתו המכוין וכל יעקבגךאת
 בטורח שמאור ממנה להנצל יכול שאינו עבירה דבר זוק נךרא ודאי הלכך 'אזניך

 .ן תפלה בשומע עצט ומצא סנתפלל קורא היה פ' בירו' כראמר תפלה לכוון יש גסע:
 יודע ר1א אם לבו כיון ולא נתפלל אלעזר ר' בשם ירמיה ר' ]כיוון[ )כאן( חזרח
 ימי מן אנא רבה חייא ר' אמר יתפלל אי לאו ואם יתפלל ומכוין חוזרשהוא
 קומ* עלל מאן טמרית' בלבי הרהרתי פכוונא בעית זימנא חר אלא כוונתילא

 מנית אנא אמר שמואל גלותא ריש או ]ארקבתה[ )אוקבניא( קרמימלכא
 מחזיק מתנא רב אמר רימומייא מנית[ אנא אמר חייא בר בון ר']אפרוחיא-

 בטורח שיש משם למרנו מגרמי' כרע למורים מטי ויה רכי לראשי טיבואנא
 שיוכל כרי עצש .לרחק אים צריך הלכך ' תפלה כיון לירילבוא

. 

 ואם לכוין
 התפלל שלא לו ומוטב בירו ה"ש עבירה לכוע עויוכל כדי עצמו .רוחקאינו
 רהיינו תפלה רעיון מעבירה ניצל ארם אין רקאמר רהא לפרש אין זהאבל

 ככל תפלתו שיכון לומר אפשר ראי בה שכיון מפני תפלתו ע~ימלאושמעיין
 אל רעתו יכוללכוין ראין .רהיכא ע'ב( )בע%ער לעיל רפרישנ' והא ' כרפרי'יום

 לכוין יכול אם אכל כלל' ד,3תו לכוין יכול שאינו היינויתפלל
 בכולן לבו את שיכוין צריך 0המתפלל רתניא מתפלל באכות לבו את ע"נל5ו

 ספרא רב אמר אהייא באחת לבו את יכוין בכולן ללוע יכול אינוואם
 באבות.: אמי ר' רבימשום

 תפלהו טסיק לא פי' יעיבנו לא בשלומו שואל המלך סאמי' מתני' )ק0סס
בס אף,ק למלכי אבל יעא-אל למלכי אלא שנו לא יקק .רבסאמרכס

 אלא ועולה מפסיק יהא לא ]וכו'[ כנגרו בא אנם וראהלל
 ן %סק לא ואי יקצר לקצר אמשר אם הכי אימ' ועולהמקצר

 סאמר תפלתו את פי' יפסיק לא עקבו על כרוך נחש אפי' מתני )כ4(סס
 %"7'פ

 נפללטב מיתיבי פומק עק-כ אבל נחש אלא שט לא ששת רב '
 עליו מעירין ועקרבים נדהטים מלאה לחפירה נפל שמת עליו מעירין איןאריות

 איצצ' ואנב רתם שאני שמתהי"
 מזי

 מדתיע טהי' ירווטלמי רחץקא' פירהט איצצ' '
 וכשר5סיק להז*קו ומתכוין בנגרו בכעם שבא לפי פומק כ%רו ובאנהש

 טעה[ הונא רב אמר ימן כראמרי' ]רינו ג"5( )יש4 חתרבשרוא
 אחרונות חונן לאחה חוזר אמצעית . לראהט חתר ראטימת בשלשאי
 אמצעיות אמר אסי רב לעבורהחוזר

 אין.
 למנץם אלא חוזר ואינו סי' סרר להם

 ררב תיבתא זה שםעה ברכה מתחל' מתחיל הוא מהיכן ששת רב מתיבשטעה
 אתה תחלת ברכה חהלת מאי נינדו ברכה הדא כולהו הגא רב לר אמרהינא
 יחדא בולרו לאו אמצעיות אסי רכ ל אמר אסי ררב ת*ובתא תהוי *מאחונן
 הונא ררב אסי כרב וקיי"ל ר"ע ופי' ' שטעה למנךם אלא חתר ואינו ני1צברכח
 ואע"ג הונא לרב וקשיא 4' מסייע רמעני' ורצ נר"טב הוא כתלמיר אמי רבלנבי
 ב'רהטלמ* רגרסי' להה מסייע ישראל ארץ רתלמוד ותו י ל64מכי' אשנויידשני

 בן יההטע ר' באום לרי 4גמר אבין לר' ש%לין אתון :0בנ1םאו*1שתיק.ב4ופנים נש'
 שטעה . ברכה מתחלת והתנינן 4ול שמסק מצ1ךם יוזחל תרעץיו עועובאי אהולי
 אמרזה

 בין הץיד בין הלכך ברבה תהלת שד1א כמה. גדושתא רעניתון שכיון ל"
 חוזר אחתנות בשלש אברדם למנן חטר ראשהייז בשלש ' טעה צבודשלהץ
 ]שזוכרה[ )עאובה( במכום 4ימר אלא ולל חתף 114 באמצקףותשבורה
 או,טעיא רב דתני פוסק בארמ שיורים ראה יצדק ר' שד ' יא ווע:פי'תיו

 רר' משטוץ תנא ינ? 1מלא ר14שי ומשחי אמה יגהדם חט ק1ר מן4יוזיען

 חחיאנ4י
 1ץ"

 ט9 %ש 3חק"טעש% יט לעחחש? ק
 : 1ני בין מרקד שדהטן מ%י נעץ וביומישדנר

 % י בעא"1 4 צרכ1 אדם 4טאל אל ל%ים יכ אמי יייה יב "שמר)ק-(
 שמבקש לעבר יומא אמצעיות לרבו שכח שמסדר לעכר רומה ראשתותהנינא 8ף* רמי אמר באמצע?ת אלא אהרונות בשלש ולאראשימת

 ' מרבו פרם שמקבל לעבר רומה אחרונות מרבופרם

 סע וכעצ% בעש"א במגן לה(ט זכרנו כגון הצבור עהטואלין שאלה אבלליץיר דדוקא פר'יו ' לו והולך
 דש4ר5ע מטים הטרי ני3רו שאלה שלום וטים עבורה אחרונות ש*ט דהאשרי
 ברכטן בג' טרע 14 טוסץט 14 רמעגי סאן לנל דא~יר מינה ושמעי' ' ני1יצבור

 בהכחע מטבע שכגיה" דטנים ואלו בבוכות חכמים שטכעו רמטבע מןראשו1ת
 בה לן לית בתפלתו באמצעית המאריך אבל עבדי, שפיר לאן קדהטותו%כיי'
 נא ר8א נא אל ואטר קיצר ופעם יום מ' בחפלתו האריך פעם רביט משהרהא
 אדיונטע ובנ' ראטץ1ת בג' נרובר'ת מתפל*ן שאנו מה מית ; ר'א פי' 1'בלה
 בפ"ק לעל ר"ת כרפי' נינרו רבים צרכי דוא דשרי מודה ר"ח )פי'( אמי'בהא
 נ% טץא א1ר וד4ף אחדו1ת ובשלש ראשונות בג' יחיר צרכי אבל ב'שער
 יר%שע בר' שהלכה מפני בה לן לית מקצר רוא אם שבאמצעיות-רפר'ח

 גש י טעש ' לעיל כדפרי' בפיו שגורים ד"עע אע"ג "'ח מעין דהטנה כל ארםסרמתפלל
 טע ע1הוא צרכיו גל שחשל עטום היינו בה לן 4ת באמצעיות דדמאריך רפר"חנ%
 כל בטף וברכה ברכה בל מעין שואל אם או בה לן לית תפלה בשומערוצה
 כדכ1כת בה לן רלוז שי,טאל מה כל תפלה לאחר וכש"כ בה לן 4ת וברכהברנה
 מ38 יףי ואמר* תפלה בעימע צרביו ארם שטול אומר המרי נחום סרתניא ר1עפ"ק

 יעפלל השח"כ צהבי ארם שואל א%מר א*עזר ר' ותניא כוות" רעכרינןהתם
 א5ש שה כרברי ולא זה ברברי לא 4ומרים ,וחכמים ונו' שיהי לפניו אשפוךשנא' צרכי עיאל וזטי'כ אףם מתפלל 14מר יר1שע ר' ו%' יעטוף בי לעני תפלהשנא'
 משצ1' עדלת בר שמואל בר ירצדה רב אמר תפלה בשומע צרכיו ארםשואל
 ברכה כל כםוף לומר בא אם תפלה בשומע צרכיו ארם שואל שאמרו א1"ררב

 בהטן מארץי תיירו משכח הי' אם בגון אומר וברכה ברכה כל מעיןוברכה
 לא ושמואל בולם'רב וכן תשובה בברכת מאריך תא תשונה נש ואםהרעת
 לימר תמצא אם ואפי' פליגי ולא חדא אמר ומר הדא אמר מר אלאפליני
 חכם" כרברי תפלה בשומע צרכיו אדם דשואל תרווייוו מודו בהא מיוהורפליגי
 כל ב1ף 4ומר אי1 רלשטאל פליגי בהא אלא ט' %מר רמדי נחוםוכרהגיא
 טס י סררב בכור יש בפ' %ך"'ל אומר ולרב וברכה ברכה כל מעין וברנהברכה
 ע4נ ר1ע פ'ק התם ראמר והא נינהו איסורי ותפלה באיסורי כרב דילנתאושמואל

 ל"טר בא אם תפלה בעימע צרכיו ארם שואל שאמרו א1'פ לוי בן יההטע""ר
 ולומר למירק ליכא נמי ההטו אומר רביפורים יום בסדר אפי' תפלתואחר
 אדרב 1פלצא וברכה ברכה כל מעין וברכה ברכה כל בשף ולא תפלתולאחר
 דהא ותדע אומר וברכה ברכה כל מעין וכרכה ברכה רבכל ה" ודאיאלא
 14מרה פרנסה צרעי אם חהים בברכת אומר ביתו בתוך חולה לו יש אםתפלה בעימע צרכיו ארם שואל עמאמרו אע"פ רב אמר אשי כר חייא יב אמרהבא

 14מר רגע1רים יום כמדר אמי' *מר בא אם תפלה בשומע צרכיו ארםשו4של לי ק( שאגדו א1,פ רב אמר אשי בר דץייא רכ 0אמר עומרין אין ופ' רוטניםבברבת
 ברכה כל בסוף לומר בא שאם ררב *'במי אית הא לי' ראית מאןאלמא
 אלא.כמו לרהפלל יותר יבול רהאיך חולים בברנת אומרה ביתו בתם- חולהיש אם ד4שכטי ארט* זשף'ל לריב"א וקעיה ' ,14מר וברכה ברכה בל מעיןוברנה
 גף, 3 פלתי ולחו4 מכותינו לבל רפואה והעלה כך שיתפלל י"ל הצכחי עםעצש 314י ארם יצרף סלעולם קי"ל הא לבר וצבור לבר קזכרט שא"ת כעעפלליןשאנה

 ושים באנ1ן בשמך הבו:טחים לכל טוב חלק והן מתפללין עיגו כטושבביתי
 דדבים מהוך רבים על בשכעזפלל שלו חולה על שמתפלל והואיל עמהםחלקנו
 לעוים שמלאי ר' רררש הא נמי וכן ' במהרה תפלתו נשמעת רחמינפ"טי
 ק4 בשער לעיל אני ופירשתי יתפלל וארו'כ הקב'יק של שבחו אדםיסדיר
 שכטץ אלא ברבריי שכ"ץ איט רע"ז פ'ק התם פסר"ז אומרים שאנודהיינו
 ה1,1 יאע1נו' דה1לעו צרכיו "1אל ואת'ב י"ח כל שיתפלל היינו רגג"רךהשבח

 ההושע ור' דד'ש אמלוגהא התם רממיק מיירי קא רקכי'ה משכח רגלאהרונות
 ממשה ילפי' סבר הההטע ר' כו' שבחו ארם יסדר לעולם שמלאי ר'רררש שמלאי ר' כדדדש משליני קא במאי ריקי כמר ולא רייקי כמר לא קיאמכרי
 רלעולם שמלאי כר' מבר צרכיו שואל ואווצ אדם מתפלל ד44מר ירויטע ר'פי'

 רמתפלל רקי"'ל וואיל מעתה ' יתפלל כך ואחר הקב"ה של שבחו ארםיסדיר
 ר4ה1ו1' בג' רקכ"ה של שבחו הסדיר שכבר מפני הינו כאמצעיא צרכיוארם

 פסתך מעתה רבו לפגי שבח שממרר לעבר רומה ראשונות חנינא ר'ובראמר
 טש8 וכיפי' כרפר"ע התפלה אחר רזמרה פסוקי לומר שלא מיכן ראי' איןומעתה יי י ריךרטס כתבי כל רפ' יסי רר' מרהיא היינו יום . בכל אטדים ע4גורזמרה

 יעע" %.7:7%,ש1מנ%*=ה' פרק)ן(
 אברדס ו"טכם  עגאמר לתפלתו מנךם דקבע מנ"ל ואברהם אבינו אברהםשל

 פינחם ויעמר עצ4ו תפלה אלא עמירה ואין שם עמר אשר רגמכדם אלבכוקר
 תר י' אלו. 0ובפ' רסקילה מבית רחוק הי' גמ' הרין נגמר רכפ' לי וקשה 'ויפלל
 ע"* מלמר ויפלל אלא נאמר לא ויתפלל אלעזר ר' סאמר במופו הנשרפיןהן

 2,ינ ר3שדפין הן אלו פ' אמר רוטש בלל התפלל רלא אלמא נץנו עם פלילותשעע1ה
 ררך דלא אלמא פ*לות עוזצה עיהי' מפני לרוחפו .רהטרת מלאכירבקשו

 3 פ

 יט ל סחגש יצאה בהמה במה וכ5רק ' לרחהפו בקשו מה מפנ* שא'צ, -כאתפלה
 טץ 14מר יזע1ע ר' לתה ]הבתה[ )חלתה( טת אומר אלישי ר' כמיםפחז
 הרכ ופי'- תפלתך זרהה חלה פללתה רשבג"א זנית חוייבת רת עלפסעת
 חלת אצוי עלבון שתבעת פלהית עשית פי' פללת פ"ל בערוך נתןר'

 סם היצא בל הטא רב אמר חלבו ר' סאמר ; תפלה אי1 פלילות ר*שטטשם לסרתי ' נערוך ע;'כ עמה שכב לא מכר תנא ראי מע1ה ויחל כמורתפללת
 גהעיל אבל כרנפיק אלא אמרן לא אביי אמר גמה "סיעה יפסיע אלמביהכנ'ש

 : ה' את לרעת נרדפה נרעה שנא' 5מרהטמצוה
 ט'"ט י לארבע א4 אמרית ולא לוה,1ה אלא אכות כדרין איןי לט;8ף* סתן,ר חט' עבוז טב*  וכשטת גמ' יץן זכע הזיע בתיה רידא היה פוטק)9(
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 י ק14ץיט משמעון אי נן1וינ' מושובן אי ירעינן דלא לנ' אלא אבות להןהין
 דהטיבי רגי עף אלא קאתיבא' מרחל אי כן1זיטו מלאה 4ו ידעיק לא נ1אטוא
 זכור 4ימר לשלעהה אלא אבות כרית לנו זכור אמרים אין פר"ח י האדבי לאטפי
 זכ1ת סטבירין אין וכך מזכירין אין ולמטה מיכן ויעקב יצחק אברהם זכותלט

 רוטבטים אבל ' נדולה וזכותיירצ חשיבי יעקב עו אלא , לארבע אלאאטרצת
 את משבדון אע ו*ש ' בזכותן וניתלין מזכירין אין לפיכך ' רגי כי דהטיבילא
 ויעקב יצוזק אביהם בן שדוא אלא שמעת בן ולא ראובן בן שההא בהמפדהמת
 , בהם כיוצא אחרים פירהטים וכמה ולאה רחל ורבנף שרה בטת שהןודגעים
ייע

 פר"
 אלרף אברהם אלרף מהפללץ שאנו ורועו י בפרעו'י ןוה טך *

 אלהי עמשתשרים זה גדול לנף סהועשך כדאמוי'.כעלמא יעקב ר44*1יצדיק
 ואלהי ע14מרש שק שמך ו4ברלה יצחק אלהי ש14מרש זה ואברכך 'אבההם
 בבו* דיתכ1ו ע~ידיו יכול 'יעקב

 ידי עצמו אלם יכיא אל לעולם רב אמר, ירודה סא"ר בחלק ובדאמר" יבבו, חהעמין תוין דצחצצין בך כרכה תיה ת'ל
 הקנוה לפני רוד אמר ' תכשל כנמען עצנ1 הביא גרול ארם שהרינמיק

 אומיים ואין יעקב ואלהי יצחק אלהי אבההם אלהי אומרים מה סטנירבעד'ע
 דוד אפי' הרי ' כו' לי מינמת לא ח1ע * נונסו אעהו לו אמר ' דהראלהי
 ברד היצרות ושרפים אופנים בל ורוגשים ברקים שבעה כבדו אדוצאיןדמלך
 מזמור למנצח אומרים זטל ולהשטי רהטרת ומלאכי ובוכבים וסמית כבודועטי
 לרור צין אלו1ך לעולם ה' ימלוך ואתשר עדן כגן בא גרול רעש וקול 'להור
 בראשו כחרו אחד כל אחדיו דוד בית מלכי וכל בא דוד ואז ' דללוטהודור
 י םופו ועד העולם ממוף רולך וזיי כתרים מכל וכה1חטה מובהק דור שלוכחדו

 ארבע שהתו אש של כמא לו ריכן ' שברקיע דגרול המררש לכיתוכשעולה
 כמ(ו על יהטב .דוד שבא וכען ' דתבו וכפלים 4צרכו כפלים טבי1 פרמהט4ית
 לפניו יושבין ביתדור מלכי וכל י לנךנו 4הט של הכסו אוהו בבד *שכוכן
 שלא ותשכדצת עוירות ואומר עומר מיר מאחריו עומדין ישראל בית משיובל

 ודור לדור ציון אלהץי לעולם ה' ימלוך ואומר ובשפותח מעולם אוזןיטמעתן
 קדוש ואומרים עולם של פמליא וכל הפנים שר מיטטרון פותח נודה*ויה
 ברוך ו4ימרים משבחין וחיות ' כבודו הארץ כל מלא צבאות ה' קרהטקדוש
 'והארץ וגו' לדור צין אלהיך לעולם ה' ימלוך אומרים ורקיעים ממנץמו ה'כבדר
 והיה אומרים דוד בית מלכי וכל ' ועד לעולם ימלוך ה' מ/שך ה' מלך ה'אומרת

 הכבוד לכל וזכה י אהד ושמו אחד ה' יהיה ההוא ביום הארץ כל על למלךה'
 לצדקותן הניע לא אעמ"כ ומופלא וקדוש צדיק יטדדה ער'מ ' עולםבאותו

 וחמידותם'הלכך צרקותם רגיע שלא השבטים כער'כ שלשה אבות שלוחסידותן
 אלא אבות ברית לנו זכור מתפללין אט אין ו1'כ ' הראשון פר"חממתבר
 סמאימתי יוצאה אשה במה פ' בשבת דאמר והא ' ו*עקב ליצחקלאברהם
 את אגלה ועתה דכתיב בארי בן הושע מימי דימי רב אמר אבות זכותתטה

 וכתיב וגו' ישראל את לחץ והזאל דכתיב חואל מימי אמר ושמואלנב*תה
 אליסן מימי אמר לוי בן יהושע ור' ' וגו' אליהם ויפן וירחמם אותם ה'ויתן

 רבי10המלץ הרב מורי לי פי' וגו' הנביא אליהו ויגש המנחה כעלות ויהירכהיב
 זטת לט שיעמוד מתפללין כשאנו אבל ' מעצמה עומדת שאינה רוו'מזצ"ל
 כרית זכור מצלינן שפיר הלכך ועומדת המה אינה הארץ ימי כל זה לענין 'אבות
 על ירהם הוא ררחמים אב מצלינן נמי ושפיר וכו' יצחק ועקירתאברהם

 : איתנים ברית בזכותהעמומים
 אשר לומר יכול שאינו מפני קורא ואינו מביא הגר ' סתנן רביכורים פ"מ)קז(

 וכשהוא ' וקורא מביא מישראל אמו היתה ואם לאבותימ נשבעתי
 אלהי אומר בביהכ"נ וכשהוא ישראל אבות אלהי אומר עצמו לבין בינומתפלל
 אשר בספרי ותניא ' אבותינו אלהי אומר מישראל אמו היתה ואםאבותיכם
 דמכות בתרא פ' ואמר ' לעבדים פרט לנו לתת לגרים פרט לאבותיכם ה'נשבע
 אמר מצי ולא לאבותינו ה' נשבע אשר למימר רבעי הנר ביכורי דאיכאסכיון
 כולם הנרים כל אומר יהודה ר' רביכורים פ"ק כתוספתא ותניא ' לי' פמיקאלא

 עמנו תלך כי והיה עעא' וקורין מביאין משה חותן קני ובני ' קהיין ולאמביאים
 מביאים כולם הנרש כל ותק ' מישראל כשאמו איירי רברייתא ופר"ת 'וגו'
 מ"טראל כשאמו וקורין מביאין משה חתן קני ובני ' מישראל אמו אפי' קוריןולא

 ואמר ' כברייתא והלכה קיני בני אינן ואפי' גרים בכל רמשמע ונורא*"מביא
 טעמא מאי וקורא מכיא עצמו גר ירודה ר' בשם סתני דביכורים פ"קבירושלמי

 רבי רגוים אתה]אב[לכל ועכשיו לארם אב היית נתתיך'לשעבר גוים רמון אבכי
 ואמר והורה אבהו ר' קומי עובדא אתא ' יהודה כר' הלכה אמר לוי בןיר1שע
 מבני גר שאותו כגון איירי דירושלמי דברייתא בעיני ונראה ' יהודה כר'הלכה
 טעמא והיינו דבכורים בתוספ"א כרקתני הגרים כל קתני מדלא משה חתןקני

 בני עלקחו לומר יש כן פוטיאל מבנות ומשה אלעזר שלקחו שמצינו כמוע4הרי
 מבנות לקחו פוטיאל שבני בספרי רורש יהודה ר' וכן ' ישראל מבנותפוטיאל
 מזרעם הבא כל 1'כ בישראל פוטיאל וכנות פוטיאל בני שנתערבו ומפמישראל
 כדתנן וקורא מביא אינו מישראל אמו שאפי' גרים שאו לאפוקי וקוראמביא

 אבהו ור' דריב"ל דאמר והא ' אהד הכל ותומפתא ירושלמי מעתהבמתניתא
 כדעת ירושל' שנעמיר ניהא היא וכן רברייתא יהודה כר' היינו כר"י הלכהפמקו

 הושעיא ר' שלנו תומפתא כי עליה לממוך יש שלנו התוספתא כירוזוספתא
 נמי ואמר הם ניזקין אבות וארבע עשרים חייא ר' טתני דן'ק פ"ק כדאמרהיא
 שלש' פ"ט דידן בתופפת' ותניא הן נזקין אבות עשר ש*טה רושעיא ר' תנירוזם
 בי מתנייא דלא ברייתא סכל ע"פ פ' כראמר היא דסמכא אלמא וכו' מקין11ר
 אחר דירושל' רהיא לפרש לנו יש ע"כ ' מינה מי'תבינן לא הושעיא ור' הייאר'

 אלהי כ"א פתפללים אינם מישראל אמן אפילו גרים שאר כל הילכךהברייתא
 ' אבותיכם אלהי אומר בביהכ"נ מץץ , אכותינו אלהי מהפ*ין קני ובניישראל

 ותו ' בישראל מאז נתערבו קני כני כי קני בני שאינם בהזקת הנרים כלוהאידנא
 : פריש העולם אומות מרוב דפרייטדכל

 חנינא ב"ר יומי ר' אמר יוחנן ר' אמר יצחק ר' סאמר מאימתי פך4ק)קה(

 עליו מתפלל ואח"כ ושותה האוכל כל יעקכ בן אליעזר ר' משוםי
 כמלכי' זה פסוק ' גאיך אלא גויך א"ת גויך אחרי השלכת ו4צתי אומרהכהוב
 שמים מלכות עליו קבל ונתגאה זה ושתה שאכל אחר רקב"ה אמר ' ירבעםגבי

 בה לן לית גאות נרם שאין סש "נל גאות בהם יטיש ושכר וד:ש ייןורוקא

 ופריח ' רמפלה נודם בשהר נףם עהטתה השרי אב"י רבעו טרי ר4ויתיוק
 בריש קב בעיך נתן ר' דוב ופי' ונקי קב יעקב בן 4ה~עזר ר' כהטנתוקי",ל
 ס3 ו דהקבל האומר דפ' גמ' סובסוף דיצלץ דפ' גמ' "ובטף דגברי עם הדרגמ'

 ט'נ מעט פי' ונקי קב ראב"י סמשנת רשביצ בגמ' בהמה הלוקח סובפ' ובו'גט

 ג'ן" רמקבל ט'פ ר"ח פי' טן ערוך כאן עד נן' כסולת שר1א ספק מבלוברור
 סז ו אמר תניא החלץ פ' פר'איוטף ע"ב וברורה מעט בלומר ונקי קב ראב'"נ"טנוז
 פ"6 ממזר פ*ני איש כה וכתוב בירושלים יוחמין מגילת מצאתי עזאי בן שמעיןר'

 כג ן' וברור מעט מר"ח ונקי קב יעקב בן א*עזר ר' משנת בה ונתוב אישמאשת
 ט"3 משנת קי"'ל יוקף לרב אביי א"ל רצכרי עם הדר ור"מ פר"ח' ע"כ ספקמבל

 קב ראבי'י מעשת הווה פ' ביבמו' קיי'ל ופרער'י וננן קב יעקב בן 4פליעזרר'
 ע"ב כעום בבל ככצתו דהלכה נקי אבל בכהטנמ נזכר כצעטות בכגץכ1ת ב*'וננן

 וכ'"ט בר"תא לאפוקי כמותו הלכה במשבתיט דדוק' רש"י מלאוןרש'"'משמע
 קס ל יצחק סדא"ר מעות גמ'ה1סק גזירות דייני ב' פ' כדבריו משמי"ומשמעשמעת'
 ט"6 א'ל כמותו הלכה אדמון רברי את אני יואה ר'צ שאמר בכ"מ רמזנוהמשמי'
 אפ" גןומר מקו% בכל במשנתינו קאמ' מי א"ל נמי בברייתא אפי' נחמן לרברכא

 ד1'נ י'ב ברייתא ולא משנה דקא במשנתיט דקאמר היכא כל עושבברייתא
 ר"ץ לפי' רףטה הי' זה ולפי ' ברייתא ולא משנה ונקי קכ ראם'י משנתדקאמר
 בברייתא דאפי' מוכח הייה פ' מירצ ונקי קב ראב"י משנת וקיי"ל הבאשפי'
 15 ל ראשת סת"ר לאחרון ז' בן לרשמטון תשעה בן ספק גמ' מ1ן' בכל כראב'"קי"'ל
 עךנח הילל לי אמר רשמואל קמי' אמריתה כי אלישי כר' הלכה רב אמריהודה כ'" רב אמר וכו' ממפק מנאר אין אומר ראב"י מפק ממזר שני כת'ג להיותראוי
 שתוקי נתיני ממזרי וחידי גירי חל* וישראלי לויי כרגי מבבל עלו יוהמעעשרה
 לה מבר אביי כראב'" הלכה אמרת ואת כזה זה לבחש מותרין וכולןואמופי
 הלכתא תקעד רלא היכי כי רהילכתא אליבא ראב"י ומוקי כהילל רריכהכשמואל
 אליבא לראב"י לה וטקי אליעזר כר' הלכה דאמר כרב לה מבר ורבאאהלכתא
 כברייתא דאפי' ש"מ מעתה י אהלכתא הלכתא תקשי דלא היכי כידהלכתא
 משנה קורא שלברחתא *מר ואפשר ' ונקי קב יעקב כן אליעזר ר' משנתאמרי'
 ה5'ת משפט ומאזני פלם אבא ר' סדרש הוריות מסכת שלהי בירושלמיכדאמ'
 לה' תלמור זה משפט משנה זו מאזני המקרא זה פלס נים אבני כל מעשהולה'
 אתר לחר אזל כהנא בר אבא ר, אוץר מכים שכר טט14 וכולן וכלי תוספתאזו

 זו עהטר[ ]וגו' עושר אלקים % יתן אשר איש ורריש[ ]יתיב *י לר'אשכח
 משניות א* מכל לנפשו חמר ואיננו תוספתות זו וכבוד הלכות אלו ננמיםמקרא
 ישליטנו ולא קפרא בר ומשנת הושעיא ר' משנת חייא ר' משנת כגוןגדולות
 ולא מטרו לא מתיר ולא אוסר לא שאיט הנדה בעל זה ממנו לאכולאלקים
 ירא שלברייתות משם למרנו התלמוד בעל זה יאכלנו נכרי איש כימטמא

 דאין ונקי קב ראב"י משנת וקיי"ל רבא ר"ח שפי' תימה ודאי האמשמות'מיהו
 חילוק שאין די"ל קשיא לא גזירות דייני כ' דפ' וההיא ברייהא ולא משנה לאזה
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 : ברייתא ולא משנה דדוקא היא ראיהודאי
 ואם לדין ולא לאכול ולא לבורמקי יכנם ולא שיתפלל עד למנההי פ"3 ט 7' סמור הספר לפני אדם ישב לא 0הנן השבת יציאות פך4ק)קט(

 גדולה למנהה סמוך אי*מא למנחה ממוך הי בגמרא ואמר מפמיקין איןהתהילו
 אץ התחילו אם קטנה למנחה ממוך אלא טובא ביום שהות איכא הא לאאמאי
 כיון דאמר לוי בן יהושע דר' תיובתא תהוי לימא מפנוקין אין אמאיספסיקין
 תפלת שיתפלל קורם כלום שיטעום לאדם לו אסור המנחה תפלת זמןשהניע
 ' דסמוך דהלכה ר"ת אלעשהיופסק ובתמפור'בן גרולה למנהה סמוך לעולםהמנחה

 השחר תפלת -פ' ואמרינן דריב"ל אליבא לישנא דהאי דאע"ג תנן גרולהלמנחה
 ט"3 לאדם לו אמור המנחה תפלת שהניע כיון דאמר כריב"ל ולא המוספיןתפלת כ" 7' שיתפלל קודם כלום שיטעהם לאדם לו אמור דאמר הונא ברב לא הילכתאטלית

 כי גרולה למנחה סמוך משנתינו להעמיד דהוצרך הוא ואיהו כו' כלוםשיטעום
 זמן כל היינו מפמיקט אין התחילו ואם קטנה למנחה סמוך 1'י יהושע ר'קאמר
 אז שעות לט' כע1הגיע אבל ולמעלה שעות "ט' קטנה מנחה שעת הניעשלא
 אבל מררבנן שיתפלל ער כלום שיטעום לאדם לו אסור שכבר מעדםפוסק
 לעת5י למגחה ממוך שפיר מתני' לוי)מיהו(קאמר בן ירצשע דר' לן מבירא דלאלדידן
 אטרחודו דלא מנחה שעת עוברת אפילו לגמרי מ"_מיקין אין התחילו ואםקטנה

 קאמר מדלא תנן גדולה למנחה דסמוך היא דהלכה ר"ת אומר הכירבנןיאפילו
 ונ"שואין אירומין מעודת כגון גדולה מעודה ודוקא דידן אליבא מידיתלמודא
 יום בכל מוער שאדם כמו בעלמא מעוהה אבל כיוצא וכל מילה בריתומעודת
 קטנה מנחה שעת הניע כבר ואפילו קטנה למנחה ממוך אפילו מותרההיא
 כדי אכילה לאחר שרות לו שיהיה ובלגד יההטע -ר' הילכתא- דליתמוקרת
 גדולה מנחה שעת שהגיע לאחר אפי' גדולה מעודה התחילו ואם תפלהשיעור

 : תפלתו כדי אח"כ שעה לו שיהי' ובלבד מפסיקיןאין
 ט"3 ' ירושלם לקבל בעליתי' לי' פתעק*ן וכוין שנא' חלונות לו שישי 5י 7' בבית ארם יתפלל לעולם אבא בר חייא ר' סאמר עומדין. איז ק פי)קי(

 ס5"* ס"נ תפלה זו אומר רצי שבלב עבודה איזהו לבבכם בכל ולעבדו סכתיבירושלמי
 הוא עבודה ובאיזה בתדירא לי' פלח אנת די אלהא אומר הוא בדניאלוכן

 יתפלל וגו"יכול ביומא תלתא זמנין כרכתי' תפלה זו אומר הוי כתדיראעוברו
 - מתפלל הי' לא יכול ירושלם נגר בעליתיה לי' פתיהין וכוין ת"ל שירצה רוחלכל
 כל יתפל5 יבול דנא קדמת מן עביר הוה די קביל כל ת"ל לגולה משבאאלא

 : וגו' וצהרים ובוקר ערכ לומר תלמור שירצהשעה
 המנחה בתפלת אלא נענה לא אליהו שריי המנחה בתפלתי ע"נ י 7' זהיר ארם יהא לעולם הונא רב אמר חלבו ר' סאמר מאימתי פן8ק)קיא(
 . אף יצחק ב"ר נחמן רב אמר הנבהא אלה-1 ויגש דמנחה בע*ת ויהישנאמר

 אף אומר ]יוחנן[ )יודה( ר' רילי תשמע בוקר ה' שנאסר שחרטע שלבתפלה
 ערב'פי' מנחת כפי משאת לפניך קטורת תפלתי תכין שנא' עיבשע שלבתילה

 : בכולם רגיל להיות ארם צריוי הילכךר'ח
 : נכלם יהא .תצ'ן. ע,6 ל* ושכח נעלם תפלהסור
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 צל המחבר מריבתשובה

 יבפה*ך עאאג צםד' ש*ח *עשת *נול ש נשפ טש שהרג ארם"ינ(
 שר"ן בר ב"ר-יצחק יעקב ר' מלכיסיאיונו כל כרין השמיםמן

 נא עום שאין ביני 1אה י 4שינךי 4מנך לבי את גתתי אמץןי1בר
 4 ממטל הדבר אלא מתתי' ה עם מלהתפלל עליכם לעכב תעוק אביביר

 כ1נעץ דגדיג נהחלי אע אם אפי' במזיר נפש רורג רף' אם וראי *הצבור
 שרירא רב שבחב בט ממ% להתרחק צריכין עצמם הצבור י עטמלרוזפלל
 ליצרצו לא מאומה לו לעערת בידינו אין הזה בזמן הנפש %4ז הי1רג זיל8ין
 ואמור עט לרתערב שלא ממנו *מנע אלא י להנ*תו היש לחובטוולא

 ארם ברשת להמתבל אמור חבמים אמרו שכן ברמותו להסתכל עשלהתפ*
 -בשו% ד1רג ו*,ט במזיר ד1רג שנא ולא ' עכיל שבעולם ערות של ופסולרשע
 ר1א ריי בתשובה שב אם אבל ' בתעובה ש% איצ אם לימנעממ%ש"ט

 א*ו בבא במזמור טוב בעצחד כראמר ' מטמאה שהעבירה ' שטימאתומעבירה יטרי טבלה שצריך אלא רין עדם עשה לא שערין אי'פ מירצדיקנמור
 עבירה שעבר מי שכל למר אתה מיכן חעוני כבסני הרב אומר ויא וכן 'טזן
 ריב ממורי קבלתי וכן ' חלל נפער בעון אלא דור נטמא וכי . ואטהרבאיב תחטאני כן אמר דור ואף ' באזוב אלא עליו כמין ואץ מת בממא נטמאבאלו
 1צ נתן דר' טבלהירהצי'באכות צריכין תשובה בע4 שבל זו'ל שמחהרבי%
 וומהפ אותם שבל הטבילרה' שפראוה ה,חחר וכו' שנשבית אחת בריבהמעשה
 שזטהר' ברי הטבילוה ועבשיו מש6הם 4ובלת היתה העבף'ס בין שרויהעוהיתה
 למהרה ברי רמבילחה רבי אפילו הגוף את מטמאים אינם עכה'ם ףגיעוליאע"ג
 חטבילה אע%',ב טבלה צריבין תשובה בע4 שכל שפירשתי ואץ'פ העבירה'מן

 כריתות. ח"בי ואחד ועשה לאוין חייבי אחר אלא ' רהשובה מעכבתאינה
 גטר כצריק ךוא רוי תשובה בשהרהר מיר עהטגג בע שהזיר בין ב'רומיתות
 מה * לרוזכפר נוש את ולמגף עצש את לצער שצריך אלא כולה רוצרהלבל

 אפ?' צדיק שאני מנת סעל מקרש הא"ט פ' ףאמרי' לרבר וראץק ' עשה שכבר העל
 אפי' ' גמור הרשע ביה ףירינן ואיש תשובה הירר שמא מנור,טת נטר רשעט"נ

 וכן * רין שום עשה לא שעריין אע"פ צדיק וועי מכךרשת תשובה הרהר איהכי
 ושרת' תעיבה ועשו סביבותושם מלתצן ואש רש1ם שהיו גךח מבני למראתה
 במזכור טוב בשחץר וטדור% כב1 עירה השמרו נביאים פעשו הנךדש רחהע*הם
 בתעצבה שחזרו אלא דין שום עעצ שלא אץ'פ למרת הא י שמטמם עללטנצח
 אחאב נבנע בי ההוית רכתיב מאחאב למר אהה ובן י שכינה עליהםשרתה
 והגב תצום מוו 4 שק ישם בגרע את ויקרע ריברים את אחאבכשמוע וירי דבתיב וא1ינ צויק' להוךות להבא תשובה הף הלב הגנעת אלמאמפני
 לאגול רניל דףה אם מתענה וכמה שובה בפרשת בפטיקתא ואמר אט' וילךסשק
 וילך מדו ב~זשע אובל בעהט לאכול רניל: רו' ואם בעאט 4וכל יטעותבשלש
 התם יחף חי1לך מתענה שדו' אלמא יחףי שדף'מהלך אמר לוי בן ההה%ע ר'אט
 ילקקו רגלבים הנב,ש לו שאמר כט עליו גגזרה שכבר ףגזירה מעליו לבמלכיי
 מעליהם לבטל אלא אינו תעךבה בעלי שעהטין שוש4ין למדת הא ' דמואת

 ד%זשובה עףדודי רק ולהבא מיכן אבל למפרע* עליהם גג"י שכבררפורענות
 אמרו בפםירךצא כראית' עיום לו ומשים פנים לו צשא הקב"ה מהיתתודה
 עגא' *שראל' פנים %שא אתה האיך פנ"ם יוטא לא כתיב הקב"ה לפגיסלת'ש
 אמר. א*ך פניו ה'ישא

 לפני מתהים עה,ם פנים 5הם אשא לא יוך לרם
 שעדיין אע'ש מתורה בשךוא אלמא בו' גזלנו בגד% אשמ% הזה בלשוןו4ומרים-

 ברכתיב תשוכה בעל וגרךא שלום * צתן הקב"ה הבי אפי' רין שים עשהלא
 דאמר והא ונתקרב' רחוק 'טרר' לזה ולקרוב לרריק שלוםשלום

 בפ'"
 דזבחים

 עא 1ל
 סהו"

 עד משם ה שאי% תשובה עשה שאם עשה חייבי סגבי סובשבהףת רימא
 לטה כראטז למר מתבפרע עבירות שאר אבל היא תרן סעולה רבא כראמר :ןי להתבפר כךבן ולא צום לא יטי'צ ש( נוף נם ל1 שמוח14 הח% לו ש1ח14 :י2ל

 כולה' ההורה של גשר צדיק הף להבא לשעבריאכל רג2ל לייריינו ביאית ולמר3ע,קי2
 רב *' .אמר לעדות בשר קיי" 4 הךוטוד נחמן רב סראמר בורר דזה וההיאסס
 ד"טור שהי' דה'ק לפרש אע לערות ובשר בכתפו ארבעש מרי עני ששת מד

 בכתפי' ארבעין רר4ומר ורוינו עריץ רין קבל שלא אלא השור א*נו רעתהס"נ
 כך הפי' אין התם י פמול עדאן רין קבל ולא הטויל מ"מ פץ"צ שכברשא1ש
 ש"ץ הץה י"טוד עדיין ההה לא אם אבל דהטור שעריץ דקאמר ההעיראלא
 דכל * אתבריר תשך ' לקבל שרוצה רואיל עדיין דין קבל שלא אע"פבשר
 תשובה כשיהרהף מיד בוי ומיתות כריתות היבי אפילו עבירות שעברהיני
 לו'וההשיל לרועבפר שעבר על גהן 4צז לכגף הצריך נמור' צריק הוי מרווםאפלמ
 טה כערש רינוי קבל לא שעדיין אע"% עמו להתפלל יש וראי צדיק רוישמרךום
 רב סאמר מגצנתז ריני א1זר פ' דאמר ר"טעוא ליבא בושש לעיר מעיר גולה ההה 15י' היא ארצז בעה- יטהוק מע1ם ואי רבותעו עליו שנזרו מה קכל שבברפהתיה

 ב1ר ווה%ב ה' אמר בה שנאמף רברים ש5שה מכפרת נלות רב אמר ידידהסיצ
 מהיכן עזיה.אלמא חיה הכשדים על ונפל והיוצא וברבר בחרב ברעב יטתהזאת
 ימות כדמתיב ני%י כוהות חייבי התם העא רךאי מוזיא עון מבפר רנלותלפינן
 לע"ר מעיר טתים הי שלא אע"פ לבבל עגלו בעבור להם מתכפר ואמ"הביעב
 ור' ברמש ולנטוע בתים לבניז נבטו להם ששלח במ1 בבבל נתי"טטאלא
 ' מעו-'לעיר טלה ווה לא עדכני' א1ש הבל שנלות-מכפרת מיבניה רנמדיורגן

 לי' אמרו נל4ף לא כדצתא רנמיבי ל4ו 4ר אנא בהסש רב סאמר עוברין אלו ופרק "םו
 יושב שדףה אוךש אלמא אינעד בדגלו נלאי לא להו אמר נ*ת תורה למקום והאעע

 עד מקלם לעיר דגהין הן מאל4 ולמד צא י נלות לי' כךי איזד במווםולומר
 שבא ררע וצ4צרע שה שבעבור טהודיע ונלה ךויול מתתי' זה הילבך הבהן'מות

 עגלה כרתנן0רוצה רבותש הוימנזירת גלות הף ודאי פשתבף ורף'יזם גלה לידותכ"
 אעפ'צ * אמיו אם אני רוצח להם יאמר לבביז וץעיו4 4געזי ורצו לט לעוי יגו'

 שבעביר שווריע התיל מתתי'נמי זה הרוצחעילכך רבר חה שנאמר טהם יק.לפע
 מ% מע*א נלות רצה בבכוד טרינום ארם בני בו עצהע איש ]נלה[ המאידעזה

 4'מתש עביר והי ]הערים[האלה אמת אל ונם בדכקי' עש הדק שנשחברמשם
 כדןו הי' אם בעינ* נהשה צבור שלטץ * ליעשות ולענין ' היותא לי'דתהף
 בהטהם צבור וטל,ק *עש"ע יכול וו' לא ךוא נס א להכךיב פטל נהן3עא

 חגש תק%ם תמידש כצד הטאית ושב'* סדאמר השחד תפלת רפרק ועהיא טד
 וצוד עושש חצהן שי ישחך תפלת אגוו מה טפמ רריב'ל נועזי'פע

 ראף ריה לא דוא גם קרבן -בכגום השעפלה הושיל העל תפלה צ אלאבבבל שש" טו טי בט-ש פ6חי אא ף 6אז טי ידש ט' י%דעל
 להעשות ראוי ר1א נם לב כשר טץ שבתע ויטתא אבל צבור ש*ח*עשות
 קיי היי פרק סוף דשרתמר להכךיב בשר נונא האי בי רכרע צבוריומנלן'שליה
 ק3 וף אץ אמר ששין ורב נעיח ריח לךב% אמר נחמן רב בעידטה סהץרעשרק
 ורב שעית עבר לא דהא נעעח ריה קיב% אמר נחמן רב נייח ריהייב%
 אמעא מגא טהמן רב אמר ' ל1'ז כומר נעשה נעדח רית ץיב% אע אמרששת
 ושב כ4ר בשוצ אי במאי נירוח ריח קיב% הטב ע"ז שעבר כהן רהניאלה
 ליה עבר הא .הוה מאי שב בי בזריקה ואי בכטהר פשע%א אלא ךוא הימרשב

 רכי מעיכךו שב אם וו?ק *ךלםבשוגג אמר שעטז רב ביפחי8ה ל14 אלאשירות
 למרת הא ' נירוח ריח רךבנו אע לש ואם נץיח ריח 9יב% עבר  בעךגגעבד
 א1'פ להרריב ובשר נירצח רפה ט-ב% רבשח2 נחמן לרב מוהה עה9תדרב

 ל1'ז' טסך נעשהשבמזקי
 הבי אפעי מום בעל נעעטה ל1'ז זרק שאם ואע"ש '

 לעףטהז רשי עוויא רתי%ק בזה שעצג מתתי' זה בעו'כ ' בשי בשהעפהעמצ
 כג יף עוש%ל בן עמי ר' כגטה סדבעי ישמעאל ר' רפרק ההיא כהטום ואי י צבורשליח
 %ע ליה קמיבעהו בהפבמקרש עושצמט כוצ בריניו בהם ע%שמשו כלשמרבי
 התיו בבית ששמשו כדגים רתנן יךא ע"ז בץץ לאו דצניו דאמר מאנאליבשש
 יעה רבני כהטום ברן רבנן דקנסו היא כהגים כירושלש במקן"ט "טמשולא
 ליו רוו ניטי רעה בני ולש ר1איל פי' לא בלים אבל מזיר*ם -רריו פי'נינרצ
 באונם אפילו אלמא י בהם שר*סו התם ומםקםע ' רבנן בןי כ4מו היא אנוסיםכבו

 * במזיר חונע לבית עבודה בהם עגעשות התם דשאני קעויא 5י ואנפם4מ

 ש*חצמד זהנעשה תעצבהריי במזירו1שה שריג רוצה דא%י' נראהועור
 טט בב4 שנעשה ל1'ז עףרות לשיטה רומה ואיצ מ1כךי מצדיק עדיףשדיי
 שנעשה מו% לא שחת ושאר ר'גי%ק לעגין אבל 1'ז אצל כךא גלירהתם
 % דף את ישא לא אתרגפ* שודנ סכהן בברכות דאמר לרבר ראי' ' %ם ב4כהן
 בשלא דדוגף. העזרי אכי רבש ממורי וקבלתי בפיבם ובפר"טכם שנאמרכפיו
 ומברך בפי את צשא טק הרי ותשובה עשה אם אבל תשובהעשה
 ס סאס שיעת מגלה "ק כהן תאמר סשלא. בדגיזקינ בירושלמי בדיו' ישראלאז

 יטמברכך הוא. אגי' מברכך הוא וכי הקמ'ה אמר מבדבר היא רמיםושופך
 לא דידן תלמממא עם ירהלמי 4"טב עצוכל היכי וכל שמי' אז הטטעגאמר
 וההשו תעיבה עעמה שלא דברכות רסהי' הילכךכ1רן2י זה על "ק שחלוקיםנא"ר

 כשר התה1ק בזה השוג זה מתתי' דץלכך תשובה בשעשה בירהטלמידדציזגךן
 ש קש וטשה רכסוק, צכור שלץץ סנבי תעמת דסיר הא משום ו4ו ' צבור שלוץליעשות
 מף3 רע שם טק דצין כףרא לא הא מן רעי שם עלי יצא שלא רש'" ומפ-טבפרקו
 זףסכףי בן ירודזה ר' אמר סרתנץו רמכהע שוק לך תגףיי שא"ב לירו' בשגגהשבאתה
 יטהיו צרוכדם של מלבן *יצ"ו זומם עך ריגתי לא אם בנחמה אראהטבאי

 אראה שטח בן וצמעון ל"' אמר ךגעין שוהרנ עד טהרגין הערים אין14מרים
 4 משתטח הי' טבאי בו ר'יהודה. של ימיו כל כו' ני דם שפכת לא אםבנחמה
 "ג דף מעזת. הצריי'שגגת 6ש4 באת העטה'הרי סרךא, דשבת פ'ק ט'ור'"טמעאלהנדו
 פ'3 ומועד שמזיר דיי% משה! פרכך חיוילא טשה שפרקן תאמר לא זה כהטום וכיב"ד

 לכל גטר צריק זה הרי ומתחיט עגגה *דו שבאת ארם אבל בהתן שלאלרברים
 נב"ק: מוטה כתשק?ייצחקב"ר ועטרה אורהילכחר תזכה.*הךטכולורועד"ואתה
 זצ,ל חםיר יהורה רבד להרב מבשה"ם אלישי רב* מהרבתעיבה

 חוקש ונתינת הה%ים שייחתברבר
 ובי * מעעיי לעשהע "8ראל קדוהט אל ועעיו עהטדן' א5 לשקה)קיג(

 "ט*ם עטרתו'אל נכרי' עבווה לרדטוב רו4וים עימתש1נה
 לבבור כלם טחשבותיו' יףעתי ובי מרותיוי אחך להרהר ח*לה בי טשיאשם
 ולא ' מה אוכל לא נשנבה ממצה דעת פלטשה " לבבור.שמים, בתנתו וכליוצרו
 תדעה 14תך אדבה משםצףם אגן רצגי' מפני רשנך לבטל באת? דבריךלמתור
 עבודה בי מקרשויו4עש למהטרתי שכר יהנר% קבע מוץ תעה טוב' מה ביני%מה
 ש8יכיז להיי שב"ו עד חבשיו להקךים מתאוה א' ובל כל בעיני הטורה ה,בית
 במלה ן"עכורה ונסצאת יריהם ימעיכו ש5תי חנם לעבור ציה לא זששז בבלרכרם
 ח2אהטר י לכמ וצא שבר כי בהורתו ודגעזיב עב1דזהם חלף לכרגיו שכרוקבע

 פלאכ* עי' על ה%ה תנמו נא. .ש8תץ מ%ת יוצר% בימל שרא בימינחרשלו
 אץ חשיד ויפר מקרעיימעץ למשיתי' טצה בביתו מדף 5וות בטשזלבוחצ
 השם וציק%ם. הג~ידין בננד טעפל"ע י הפלה של אמות ארבע אלא ליצרנו*
 ק-חטה ובמדד י ץטמעאל דר' בברית' וחביע עעבא ר' 1" *וסטצרש או עי דעקצ כגשק ץ5י עצד% בעעי דוצצדה קדועטה אין צבור שלהמאץ

 אך ראשעש של צטדנן חצבה י היבית וחית ימימי ל%4דך דגטיזך יעבירפשע 4 ,1נר_ צעיץ, הגה לצהיץ י יושא נט יעישת לכום קראת חאיךנעצם' של מדעה צש1ם 6יות טבמדום אצ גבור שליח וצריכה עשרהשצויבה
 שבור כל ביר נוצק שאע צבור לחדק לב טז% %ש בך ומכיוצא ממך שכי

 מטצה פמצאת ושתשק ואכי6ה שמחה יצאת מפני בתתם לבבם ירע 'טלאחהגים שלדע מטיכלי לנבות דוקות להם יצו1 מכיסם צבור ש*ח שכר לשזןוצבור
 לעטרת טדש ומגבת תהרה עטםהת להם המם*והצאו ל4 קראת הטעהטררועמצוה

 על לרגביר שלא 'םץ יצר%י בית לעבודת הש4 טךטית כגר משטמכךש
 לא האלה וזיקים *לא ני אחת בבת דושנים שכר ליזן משטז ירם שאיןו?גטר
 יצר% מידכי ול%ז * כצזבה בשכר לא אמ צרבי.%בחי לבל עצמו משעברהמה

 וויסשא שבפולע מצךמות ברוב דגה הדהנים עדבת תורה מטטי1 ונדבתשרים טגבת 5הם תכמל אתה ואם דגולר את לרשת חגנום היו ו49כצנים ' היקבומן יגיז כש אהת בבת רבל לתת דכבמף יא מעטת מד ביהו לעוביישתען
 הורה ב4 וישארו פיצמחם הדוו למהיעזם שברם יטפיק לא ומשתבמלם אלהבל ש איד1 ומבטידם בעוהם ום6טר ומוההצדק שלוקצבוד להם %צאימצאו משששי מכע אדמ להם ושוכרים רתצףי םוצך וורה *מרי שם  שאיןה%נגרין
 : ק16ל לעץ הבוא דך18שונשדברעי שם נשמעו פן 4גי דואג בך תשוב אם וףף צדק מורה ובלא תפלהובלא
 תד  עטהשףב חייבה 6ץסליקא

 אליעו-
 : וצ"ל ח1דירצדה רבי לריב טרי מביה"ם

חהיבה



 "נאדק ותוומתשא*תלר
 פ"ל 'עקב ב"ר רוהעה שללהרב המץם4 כודב אחחעהא%בה
 מח*ת מר טעה ואהאה מגןם.אבותי.' יטמלא בבתד פנער2י)קי(

 כוןך מעעדו 14תיתיויניכרש ודים ת"ל כי שפתותי'טטשת

 האריבימ מןבים 4ורדות*ויבהדך מיישר שאילותיויבי מדבשמהשבותיויומתי*
 הורה כי חצ1סה אמת , זצ'ע יעקב ר' רוב בן עטקירו ר' רוב נחמדבוצר
 יעשה שלא חזנות לעכב יכול עדחיר למעשה הלכה זיע שמחה רביטמורי
 על מעכב שהמיעוט ריטם בכל פשוט גם אחת מאטרה אם כי צבורשלקץ
 על עיבב שהמיעווט ברשם מעשים רוגה וראיתי צבור שליח מלקבועררוב
 רינא כי 4גי רינאזורואה אי מנהגא אי הרב טרי פי את עיאלתי לא אמםהרוב'

 ל8ני יורר צבור שליח למה לרבריכם ריצ 5הם סאמר חובתדיתניא יף ררבטג את כ1ציא צבור שליה אומר גמליאל 0רבן רתנן המנו %חה חבמים ףוח אין ,%ק7 אחת אגודה מתוך שלא צבור שליח לותת המתמנה שבל אי ח1מרר14רייתא'
 שאיע את שמוציא כשם להם אמר בקי אועינו את להוצטש כדי לו אמרו התיבהט"נ

 והשאר אחת אגוהה כ1צך שלא ומתפלל ועהמר החויל . רבקי את שציא כךבנך
 לתפל'תו' מסכימים אינם תהם חובה ירי %תם יוצוא רטויך צבור שלמה עשאייולא

 אלא רתיבה לפני טרירט אץ וחכם זקן *1ם עויש א1,פ בתפלה סעמרו "עי,י לסטמת
 ריקם וכיתו נשרה יגיעה לו ויש לו ואין משפל 14מר *הודה ר, ררגל אדם ע""סו

 5ץפלתו שממכטים לעם ומרוצה זצ"ל לעם'ופרש"י ומרוצה ברך שפל מטקה4רגך
 ממכימים רובו תרי ואם לתפלתו ממכימים העם שיהיו צבור שליח בעינןאלמא
 הואיל עליהם מתכוין ו?א אפי( עבורם תפלתו ""יימימהאו איןומיעוטם
 בברייתא ע1עזברו נובות מדות כל בו עדש טאדש ' לתפלתו ממכי%יםעאעינם
 בברייתא הקתני רתיבה לפני ממכיכום'והעובר העם עףהיו בעינן אכתי הביאפ4'
 ' מ"רי קא נשמים עצירת בוטעת דרוכ4פ *מר תמצא אם ואפי' ' רוטגה כלר:יינו

 שםכרא גשמימיועור מעצירת גרי2ך לא ררחמי ויומא הביפהים יום השנהראש
 24ינם והם בתפלתו יצ4ו רהאיך ר"עה ב%ל הינו המיזני לעם רמווצההוא

 והכךיב- כהן ובא חובוצ ק-בן שרמר"ט ישראל דהא ותדע ' לתפל"וממכימים
 סמאי אמקי' והא לו שנתכפר ס"ר וכי קרבע שיעייב בו חפץ אינו הקרבן. יובעל לעם

 לאשי לחמי גףכני 214 "טראל בני את צו שנאמר לפי מעמרות תרונו טעמאנו
 חר4הטונים נביאים התקינו גביו על עומר אי% והוא קרב אדם של כדבנוהאיך
 ירי נפקי לא רגי אפי' הפצים רם ראפי' למרת הא כמטמרות וארבע 'קףטרים
 נפקי דלא ברוךבתו חפץ עהוינו היכא כעו'כ גבם על עומרימ %צ אלאדיב?זם

 היימ מועתו עלא חבית של פנוי אדם 0ד,טחץם ךירוש' *ורווא חובתם יריעסיס
 ובעטרתויהא ברגיבתו חפץ הוה ירע יוה .אם אבל ו;קרבה נא1עת יורע ק1עינו 3המס"ח

 צבור לעליח אין נמי והכי הכע*ם בהמכמת אלא %כףיב %ק ש14יןלמית
 .דתפלה צכור נדבן מכףיב אז מתפלל וכשהוא ' כולם בדסכמת אלאלרוזפלל
 אלא בבבל יש עבודה וכי בתרירא לי' פלח אטע רי אלהא דכתיב עבורהווי%

 יוסי ר' דאיתמר לוי בן ההושע ור' חנינא ב"ר יומי 0ר' איפלע ונבר תפלה' הוי%נוגוח
 תקעם תמירים כפד אמר ב,י יהיע(ע ר' תיקצם אבות תפלות אמר חגינא בר ע"נלט

 ' אתמידין רגנן אממביגהו נמי חנינא בר יוסי רלר' דמסרגא 'ותו לן יימאומיזי'

 אינם המיעוט צבור'ואם קרבן מכךיב הוא אז מתפלל צבור כששליח 5מרתהא
 שיעמוד ער בעבודתו חפץ א8י' יוצא איט הא 'יוצאים האיך בעבורתוחפצים
 שממכים שיודע א"כ אלא גףבגו 5הכריב רשאי רבהן שאין למדת הא גביועל

 שהצבור ?יע א'צ אלא צבור ש*ה צבורגעשה שליח אין גמי ורבילעבורתו'
 כרפרש'" לעם מרוצה שיהוק רבעי' בבר%תא רתמא והייט לערורתומסכימים
 צבור שליח מסכימי' שאינם אותם 5הם יעשו וא"ת לתפלתו.' מפכימיםקדה?
 או הזה הררך היתכן בצ1ן וטה בררום זה 4ו כאחד שנים יתפ% האיךאהר
 חלק צועק הינהוב אחר כירב"נ לעשות הבנסת מבית 14רגם יטישו בחמאיאה
 ג ארצ 4גורה נצזוך ש5א ש1מר צבור שלהה שכל למרת הא ' יאשמו עתהלבם
 לכולם מרוצה עויהי' אדם עימצא עד אלא הימט טהה חבמים רוחקוזוין

 צבור שלוה שצריר לי 4צמר זצ"ל הרג1ר "קודה רביגי הרב מורי הגדולוהתסיר
 אוהבו שאיט הקש;למי סכנה חוכחה כשקורין כן ל" עהום לצבור 4עייבלרדות
 אל טדו בהוכחה 4ותו יכףא שאם אוהבו אי% ש"נטן יודע אדם ע4שם *ואטר
 בהמכטת אלא צבור שלוץ לר%עמטת נכון אין רןלכך יעמוד' אם יכשל כיי12צד
 יאמר בן לאחר אם 5תפלה ויכנם צגור שלקץ להיות וכשיתטבה ' הצכורבל
 רבר פשע ש5א פשיעתו יבלא בו חפצים אע אין מיבע ש5טה שנים שא"ד
 בי עלו-ם וקבלווז הואיל להעבירו בצ1נייר1 כל לאו כהוגן שלא פשיעההקרוי
 מבל ו%יהם' הקכלום נוששע שכבר הואל רמעמרות לבטל כמימ?ו נל דלשדיכי
 על לצבורו5העביר ולהוציף 14תו ע1אהבו לעטק צבור ש*ח צריךכג1ם
 מובים ובמעשים בוצדה הילך כחך וישך ' 14תם לוובוץלה1א*בצכז* 5ההני" לו אג1ך דשמש במה4 אכל ברך שפל עיהא דבעיק כדתנטומראיו

 נב'" משה ב'" יצחק '14רנך כחשי
: 

 ל"ע חמר4ר בר משה רן מדרבתע1בה
% םעלשי( ש  רמה*קן הא .מי ' הנרטת נל הןדק נ* עש 

 חשם השבינה את הםלק ' ודגמומת הטפים את סוויבעיצא
 ישבוני שננד*טרץ איט רטתי% ' שטך שיים 14ן ע*הם שכימעאק

 לא וגם נכדא נכתב ]בשיגי[ לא טגי שבינהים ריכות רב*י על להטרבלראש
 ר' רוב הצריק סילוק על לרשעאוגן רוא כדי ' 5הם *ירות כראי וא2ירבשץי
 ואחרי ' ומתכפרט רגממחלקים צדיים משאר כאחד רדחי בעת ונו*גןיעקב

 לרצות הךא גם וראוי תתיה שלמר תחתיו זרע והמח ובגותו בידיו סיבהשנטצא
 ולחכמוצ אביו של למע*ת הגיע שלא אע"פ שבשמים 5אניהם "8ראלבק
 מא"ד אביו עם עשו כאשר בע עם חמד לעץןת רבותי מתרצש יטהיו דואמ1ב
 מזומן עו?א 3נ1 אך " מרוכ1 על לעכוד ייזיי מ%מן בהכמה גףול 5הםע4ון
 הצבור' בין עארצה ומשפט הדע כןשורת שבשמים לאביהם "טראל ביןלרצות
 ולהשהת ולרצותו ולפיע1 אחד כל ילתי על להרוש דוב בן הבדור הואה1ריך
 מלגףול לו"ע ויותר בעבורתו נש1ת להיות ולכ"טרת לו 5שוהב  עצמואת

 הם גם ' ענוותניתן חוא נדולתן לפי י שעט רבותינו וכן י הקרוב מן"*הה1ק
 ם * בעודה ויתועו דעתם עדכו1 רגגש"ים משז% לבקש עצמם אתיכנ*וך
ט טמ ק יב'% לבן יט ש   % %  1 * ט   4  

 ל" ד1* יןהאח"' חר מהשכטחטת4שי ז1ל שי" ימטי

ש *1שתים1"כיי-ימט1ק1כייל ט  
 וחוו% ו"ט % אך"י ' מץשש 4וכע ש ן4אה הממקטשש'
 חיח אם צטר מרט תמב בשאש תטמ1 טטא ימא ומ% '*אא
 בבא בטי מצו ובהעו ' מחדית טית ותמא ' כמ* רתז ה"יב*אר
 לא קר1ני% אם כי ' ה"טוב בהרם מודה הי' לא תמ רביגו הי' אם ביבהרא
 לתקמ2 לפ%ת רהמם "טאינם ומהמרש אלמים בשבל אלא ה"ןב חרםהנה2ו

 תשובה * ו"ט ' חים אין אחרימ אכללעל מס עמהמ לפרוע רוצים הטאינםריךי
 תם רבימ מפי העדות כן עושמע שכתב זצול מאורל"נהט אליעזר רבי' ריבשל

 הטאים אנעדם ש"ט במברגים תטין ויש ' טדיראט 2ל מבקקכ"נכשיצא
 "ט טה שקן,טה ומי 5ח"הם יורר חשינו צבור צדכי בו ע~יש לארם ישובשטחים
 מתיממי נגךאים העט"ם ' הצדיקש במחיצת להיהז יזכה ולא סדום מרתביףו
 ע1יטם כעויכ השם לעבדי עהטונא וזה ' ישדאל על הקמיםהשם

 יקער~
 את

 1נ י%ק צריך מצוה מלעשות ריבים את סרמעכב בירושלמי רבותיגו אמרו וכברביצתו

 ר~א* : ז*'ע חסראי בר משה ושלום :ניףוי
 ארק מן הם"ת להתרא שקנה באחד מ"4 המחבר מהרבתשובה

 : טיהקוףש

 לרגדיג ' יקותיאל רת להדטיק ' לאל יש ייכם כי ן ייאלאשריבמ
 כור מוחה ששמעון שיולתם אשר ' הצדקות להרבות 'החזקות

 ' לווזזה-' וכן צבור שליח ביר ולתתה מאה"ק ס"ת להוציוש הקהל מן שקנהראובן

 שהיא מפני בן 15טית שלא טחה ושמעון צדקה של לכיס באין הללו11(מעות
3 חזן שלמצוה  בה זכה במה שריי שמעון אהעו יפה כית שלא בעיני נראה 
 'ומן

 יובל י זוכה הוא אז הוא אם כי תורה ספר לקרות יכול היה לא אלו וראי-
 ' . שחרית מהפ% שראובן ' יום בכל מעשים ' לקרוו: אחר שיכולהשתא
 בתמיר והשן ' בה ש(כה גאסר היאך כן אם ' מתפללמחקף ולוי ' ייאשמעון
 טו י' בגמן ואמר ' לחבירו והכירו לחבירו גותנו הכהן וקבל ישראל סשחט ,נשחם
 עא הא קם"ל מאי ' פורתא דנייד דילמא הולכה שמה ברלל שלא רןלכה0עי,מ
 עץ סס התם ומה קי? רברים הרי ' דזבחיסס נמישק מלך'הויתא הררת עם ברובקמ"ל
 ו 7' טתן שוב אחר ואותו להוליך לאחר נותן כן אע"פ בירו הדם ש;קבל זכהשכבר
 ע"3 לא שעריין הרען וכעד'כ ' מלך הררת עם גרוב י"ם טרי לזרוק כרילאחר

 כדי בידו ולתתה הקודש הארון מן להוציאה אחר שיכול תורה בספרזכה
 34%5 י את כופתין היו לא סבפ' תמיר במם' רתנן והא ' מלך הדרת עם ברובלקיים
 ו5א לד1יר רשאי אחר אין בה חכה דהואיל משמע א"כ י המוליך הוושדמליל רמשמע והוליךדמולעי גךעי ולא ליזרוק לו ובא המקבל וקבל השוהט שחםהטל'
 דרבים תמיר שאני , מלך הררת עם לרובחי"טינן

 עסי
 הכי בלאו ואיבא ביה

 ט"3 לת רגנסת וראש הכנמת לראש טותנה תורה ספר נוטל סההזן לו ביו טוגפרקגאמרין א* בפרק ' מקבל נמי דהטוחם שאין למעוטי הכי תני נמי אי ' מלךהררת
 טח 1' כבוד חילקין עוש בגמרא ופריך גרול לכהן עתגה והמנן לסגןטתגה
 383 דגי ' הוא גרול דכהן כבורו משום כולה אביי אמר ' ה-ב כמקוםלוזלמיד

 ודאך %'מ אבל ' *ה ונותן נוטל ושוב לזה ונותן נוטל עהה עברי דשפיר נהיפ*'
 ' לכד4'ג וטהגה נוטלה אינו מייבמו הסגן ולמה גרול בהן בפני בסגן כביד3והנין

 סם סוס' סבכל בירהטל' לעיל ויפ"יך אנל . הוא כה"ג כבוד משום דנולה אבייומשני
 %? ' אצלו התוהה את מוליכין אמר את ונה ' רו2ורה אחר הולכין אמר 4ךזארט"
 דדוקא_ מש%ע בן 4ם ' בהן מתעלה התורה גרולים ארמ בני שוזט ע"יאלא
 לאחר לו מותר אז דוקא ובנרולה בתורה מופלנ שדוא הרור גרול הואשריון
 ת*טדא ג"יד ע"ז דוכף היא לא ' לא בינוני ארם אבל תורה מפר לולהושעץ
 לפגי עומד שהףהן הכא אכל ' אצלו תורה ספר ומוליכין במעמו יושבשויא
 הדרוז עם ברב *מר שייך טונא האי כי על לו שיושיטו ומצפה הקודשארון
 מצות זשז היתה - אפי' אנ" אומר ועור ' כן ששות המבתר מן ומצוהמלך
 נלולה לרבר וראיה ' במצין להרשת כדי 5הוציא לאדד להניח יש הכי אפי'חזן
 % 1' רב י סראמר מנילה בש5הי בראיהא בעיר רגדול הרב של רוא דגלילהשריי
 עא נוגו רבי אפי' י %'ת טלל שבכולן גיול הודה מפר שלראו עשרהשפטיה
 שיובל רגמטפט וכן ' צביר3"נ ררב ראיכא א1'ג הגללה לקנות הקהלותבבל
 ה1איל בידו לס1צת יכול הטלל ואין רגולל ביד ולהושיט המ1לים *קחלכ"ות
 .ולגלתי ' רגאדלים בללוהת נ*לה שקנה אע"פ שמש ,ה קךשה הטקשתחלה
 פשתן תאתוז שהפוי כית של מעיל * ז1ל טור%'ש אלשר ר' רובבשם
 ולענין י הוהג רנטבצה רומקו פשתן שמ" ח,ש נף'ת על ה%על צר להועהטשצריך
 * במצות ירהטה שייך חשע דץוכה היא לצרקה יותר שיתן מי כל הכרלה שליין

 ויאריך המ1ת 5קים אתגם טגה ויבורא ' הענה דוא בצדקק שירבה במיאלא
 נב"ה: משה בר יצחק י בוהטקי ' ועגש ימיםלכמ

 צבתש ש*ההלכות

 במו1 שיחיז ה% פישק)יהי(
 י1ו ראה*11טז זקט ,נתמלא סת'י 'ן

 3"נ היט ' כפי את וליוטא התיבה לטי ולקיי צבור שליחי
 רק בעלמא למס-ה אבל זכ"ר שתתסלא בעען ' קכוע צבור שליהלרדות
 ידי את.הדבים ומהמא יוזיבה לפני עובר "ק הרי אהד הום שנה "צ בןעוצא
 נן ל פורט אין אבל ומתרנם גךרא.. סקטן עוור המנילה את ייורא פ' כיתנןועבתן

 ע4ת עחמע על פורמ אחד ויום "2 בן אבל קמן דדוכף י התיבה לפני ועוכר שמעעל

 בעלמ4ש באוי4ו הייט ' חובתן עץ הרבים את ומוציא ר%זיבה לפניועובר
 אבל 2 עד*ן רגיל אי% חשפין זרןו שתתמלא עד , בעען קבוע צבור שליחולהיות
 ז בהבר, כ?צא כל 14 י אגש אומעל"ת ' גשמים עצירת כ%ן צרה עתכשדיא.

 לשני ע1רד נ1פלנ אדם להעת צריך ויוה'כ השנה בראש היוק רבים מכנתעדעא
 עא21כה~נ ורגיל * ב~זפלה שלם לבו שההא כרי ריקן וביתו בנים ול ו"טורניל סהי יש ע1' התיבה לפני טרידין בהפלה סעמיו כיצר תעמות מרר פ' רתגןרעזיבה
 דת"ד ש"טנעו רגודות נל בף עויהא ובלבר ' רניל ע?אינו וחכם לשקן גץףם:קט
 %א א1 - רען וביסו בשדזה יגישה לו ר,1 לו ואץ מיטפל 4וסר ההודה ר' 'ח-נל סי ל נס ארם אלא התיבה לפני סורייין א*ן חכם 14 זקן שמ קחק אלפ בתפ*סיףך
 בחוו" לעדות ווציל ק-ב וליו נוףמה לו ו"4 לעם ובהוצה ברןי. הטפל נאהופרכן

 בר ם1ק בר' ינ*יהו רבק ב" וי:בו * הברבי2 בבל ונע ובבהוכשווצבץום
4שמי



דוע צטר שלההלמת%ר 24
 י מעבירה רירף ביצ הםרא וב אםר ר'נף' ביהו היעו לו ו1ן טפל הףטאן"
 עלי 2וסה * בלרוו% רע שם ע*ו *צא שי4 אביי אמר ' נאה ופרש זקןכ14
 פרע4" י רגק שא11 יועי1ה ל5ני שיורי צבור ישלטה אה ' שנאהיה ע"בבקלה
 יניעמ לו 4יו.ההט יואג *לבו ל6רנסם במה לו וא, טפלים לו יש לו ואיןט6פל
 ענש ברך וששל לק-!י מפר* טשה ופרקו י נשמים בהפלת יותר שמתכויןבשרה

 הלב את שטשך קלא במימא ' נעימה . לתפלתו שמסכימין לעםומרוצה.
 העבירה מן בפיוירעע מרורין תפלה של הפמונדם עוירוו כרי בהורה לקיותורניל
 י בביתו וגל חמסשאין

 ושיי
 נאה היה פר)ך בחרותו על בשעמד אפי' ' םשה

 לפניו קולו ניע הזא מכולם יותר עינ4ו שהקכ4ה רשע ועון רעישאי1 וטםבלא
 דאין וצון שאש ארם ע1ם התיבה ל1י להוריר עאאין נתזן והרץ ' רעד'יע4כ

 המרא רב סאמר בר"ה ב"ר ראצדצ פרק בדאסיינן ' מניגור נעשה ק-יצר נךל
 ה' לפני עבורה לעבוד ולפנים לשני זהב בבגדי נכנם ט*ול כהן אין מהמפני
 בל הוי . רגה איט צבור ששלטץ שכיק ועוד ' סניגור נעשה קטיטר עאשיןלפי

 סהנן קומדין אין פרק ' תפלתו כעמר למעלה רונז עו2ילה מפני נענערם הצבור *ד
 ששץ באחה פיבן יהא ולא תחתיו אחר יעבור וטשץ התיבה לטי היבר8א

 צריך התיבה לפני ו"שיבר ת"ר ' זה עמטעה ברכה כ1זחלת מתררל ההאומץיבן
 רומה מר14 ייזר ממרב חשם מלח בו עאשין לתבערל דומה ממרב אש ואםלסרב

 שמה ממרב ראשונה פעם עחטה דוא כיצר הא ' מלח וטדקריחתולתבעדל
 ינענע מהבהב ש-וך נתן ר' הרב פי' ' ויורד רנליו את פושטמהבהב.על"טית

 ואלו יפה ונוקךט קשה רובו ג' ת"ר ' ממרב וימאן תרטם ממאן פי' ממרבעצ1
 לויחשם רע סימן וטעה רמתפלל סתק עומדין 4רן ו%ב1ת'פרק. ומלה ]הן[עי1ר גר3סס

 על ע*ו אמרו כמותו ארם וטל עה%4דצ מפני *טהלחי רע מעץ הוא צבורק-4ח
 ממן לו מת'אמרו הה חי "ק הימר החה.ם על מתפלל עייה רומא בן דגינאר'

 לאו ואם מכובל שהוא אני יורע בפי תפלתי שגורה אם להם אמר ' יועאתה
 רבי משומ]חד[רבי מפרא רב אמר אדיא בגמ' ואמרי' ' מטורף שהוא אגיידע

 בה לן לית ברכות ובשאר טוב סימן איצ אז באבות יטעה אם פי'באבות
 נביא לא להן אמר אתה נבי4ש ובי לו אמרו ' נמ' ' כו' דגינא רבי ש ע*ואמרו
 שהוא אני תפלתי]בפי[יורע עגורה אם מרובלני כך אלא אגבי נביא בן ולא4גכי
 עיא דאמר בןייי יזשע ר' אמר משצרף'כצ?'מ שוצא אגי ירע ל4צ ואםמיבל'
 בעיע תנובה עשו עהטפהותיו וראה המתפלל ופרא ' עלום שפתים ניבבורא

 כםפר ' רא פי' כאן עד תו' שפתים ניב בורא עגאמר תפלתושנשמעת
 14תו טצושים רעים ברברש עלי ומרננע רבנמת ו"ן ד4רכא והיכאהמקצעות
 להזת וצרץי שבשמש לאביהם ישיאל בץ מרוצה שיהא תהתי אחרומכניסין
 איצ ואם בנופו ונקי ו"טףצךיק

 נחלתי * היתה שמר הכתוב עליו כן.
 יודאי רב ורורה י פניך הישא 14 הירצך לפחתיך נא רוףיבףן ' ביערכאריה
 הגונים שמעשיו זמן כל אותו ממלקין ואין וזא כשד מומא צבור רשליחג4ון
 תלמיר שם ו"ט אתו מרוצים והעם ערב וקולו כך כל מבין עה1ין צקורושליח
 רב מר אמר בך ' עדיף מהם איזה ערב קולו ו14ן וליתן ליעיא שיח*ע אחרחכם

 אעשם וועו 4צ9'אלא ממרך הי1 לאהר9 86רך המא על ותע ש%םמלמה
 6שצקי שטים מללות צה ראית היש השי"א רמק ימעת ויסהמאד1ש
 חשט1 דרבעא 4ליבא לשאול יש וקצת י ששם מלמת בה "ית ירבנןתפלה
לא

 פרי
 רשמהא דדב ואליביה ' נמי ברמות *הררך כי*ו* לאו היףצר ראי הכ*

 לףמ רפריך והא י נמי ברמת יוצלך כרו* לאו מהררור יריא*ל -לשאול '*ג46
 חין משום ושלאחריה שלפ1ה ברבות והךי ליה פריר ח"א תפלה מו*המדא
 תפלה ובעבור יש בעבחי מש בא שנו העמק בל בי הרבר עינךכרמת
 שהם ובהמ'ז 1"ט הלכך במיני דשהצכפו דדצאיל אתפלה למ5רך ליכארלרבינא
 יץעא~1 : ירבק תפלה 5שפו1 ד14רייתא רין לרצ יהמיקדאהייתא

 *ש יי פב*
א"ט פר"ת ' וידן אתל1דא ר6ל2 1יי חשעו ' ברב"ז מהרהר טי נלבופיהר ש  ט  ח ת   1 ט  8 יי  ט ק  6 פ'  א   

 ם טו תכחמתטי

 לע צ'עשזריתףש 'ארנהד" דט חיןע4הפוי
 וו6 וזא משאי עחשש [צק -שעד * אינ יצא )4ט השמץ %א שמעאת
ש אכטר רב'ק דםברי לרבנן ויש לקךל כדפוי' יאט דהא1 כלבו סהרהררמק ט דהנן ךאלע בעעי 2ראה מוףצ י רשר כדבוד ל14 רדוייר הםדא כרב לןיימא  

 1,ש ירא בדא טתר דב'ק בתירא בן -זיה בר' דנן"ל ללידן אבלבו"ץז
 ול14ייהן לפנמה' מברך 14מר יוידה ר' דתנן וחדע י בשפתי ומוצט5כדין
 סצ י דמכר כאן או,ט י בראע טתר ב1ק . עירה ר' דמבר סלמימרא בגם'השטרי'
 5הצ קייש שואא כרדבה י"ט עחךיא כו,1 מברך ברכטע אפי' בר"ת טחרדב1ק
 חט4הזצע 6אהן נראט- ףא אשת ני 6מק יאחיא* תפ*ת סהז 'וית

 השטר עףר אל1 יפמק לא נדי בקל עיצא 1ומר בתפלה ימר ת'ונהתנן
 אמל כחשא,ו הלכה הע מתהל 4ונו אתוול לא הא דאתךול טעמאבגמרא
 בן עז"ף בד' קי"ל דדש1רנא ח6שהך" לשני' מברך שמר יוידה ר' בגם'לקמן
 בן עידה מר' למעלה וידא פגסגם דדצה תלמיר *זהחש לטה דאמרבתץיא
 לה הלא עגאמר טסטשה מקבלע רא עא1ן רבריך הי1ירו פיך פתח 4ילבתק*א
 1ך"ל ' %מאה ט4*ם אש ו"א אף טומאה מקבל אהצ אש מה ב4"1רברי
 ומותר מותר וזה 4ה גמליל בן חצי1 ר' משום ראמר גמליל בן יוצדהכר'

 עלמא נרוג יצוק בר מהמן רב אמר מלת אמ 4בתר תשטהרש הכ"טנהלהציע
 דבנהי' דהףרא 1מאהיוהא מרגלין ו"ית עההן בתירא בן יידה בר' מביכתלת

 הא משה * לקמן ררו ' עב"ל קףרדת עד בתפלה 'אכל בהא ה?ש מזיראבן ו4" צ' בד'א עלשש נדצנ האמר יצדק בר נהמן לרב *' ממייע .לטבי*הא
 ראמר וכ"ףרא ב"ב יירה כר' קי"ל חהאירמש רא פעץט בממוך בתפלהעומר
 אלא מטחו למשמש לב'ק טבלה ה*כא אראצר-תא ושכףצה לטבי*תא.בט*ה
 ט' בנתינ' לטהר להן חץחמירו נרר תדרו אשכהן מירו ! בלבד וקורשלהוומה
 ובעד'כ קבין ט' המרגל חולה נלמר כולם 6דבוי ראמר וכךדבא ע*הם מיםקבין
 ההש והרי מבל4מ פטור הממתק חולה אבל ממתבן עהרנו בחולה הץ'שברש

 דאמר וכדרביבא הייבה שהן ברבות בל ~טשי[1ת %ג "' ואה י עוירבר מה מבין שהצא לפיעריף
 כציירין אין ורגון כשר רטן עויש שבזמן למרנו אלו כשורהימכל מדבר אינוערב
 בך כל מבינים שאינם או ' זקן מלאי עאשינם נערים צכור ש*חי הצזיבהלפני
 לפני ירר א' ויום שנה י"ג בן שם ויש שירבר מה מבין ואיצ שנה מאה בןאפי'

 טמא צבור וץש*ח כתב ובתשובהז ' רמקצועות ממר לשק כאן ער 'התיבה

 לירר מרו הטאלתם ביאוי להתפלל ידעים ורס זנ4ה מיוב עיניו שכהו זע4י
 התיבה לפמ שיוררין ראינו כך חובתן יץ ררבים 4צז ליצצהש התיבהלפני

 בספר קורין חאין המנילה קורין'את אין אבל ' חובתן ירי היבש אתומוצ,וין
 מן ב1נן מ"ת וכךיאת הבג"לה שקריושע לפי בגה-שו יודעין שהן אעישתורה

 בתיכ תורה מפר וגבי יצא לא ע"פ סקיאה מנילה גבי רתנן בגירם4ש ולא רבתב ע"6 יוד
 פירשו וכך וגו' במק*א ויבינו שבל הטום מ1רש אלעם חירת .בס5רויכך4ו

 : רג4וניםרבותעו
 ' לאיש-יה ולא לפנהה לא מברך ואש בלבו מךרהר כךי סבעל מעי, )לף( ' לנרכ!ת
 מברך אומ' יהצרה ר' לפניו מברך ואינו לאהי.1 מביך רצןון על : עג

 במ-ררצר 44פי' לאחרהה ולא לפניה לא מברך איע פרעי" ' ולאחייהםלפניהם
 בלבו מרודי כךי בעל רתני רהא בגמרא מוכח בלבויוה"נ כצהרוש- י"ט אםב'

 אסור רבור נמי רבא אומור ודבח* מותר הרדצר מיני מה כראמר ע"טהי1.
 בל יהיו על4 כרי נמי ואמר תורה רברי הה-נו ג-י אקי"ט רהינו מותר'ררדור
 ה,א קאי איאט רר4עני דמהרהר ער'מ ' ורומם יושב והצא בקעש ע1קיןהעלם

 אימא אלא מכרך תימא לא יהודה רר' סא*בא במסרגא נ% ואמר ' אבדבות נב1'
 ע,ט )ורא לטבול מים לו שאין ב"ק והתניא הררור לרש 4ה אית ומי מףרהרע"1

 לפניה מברך ואיצ לאחריה ומברך פתו ו4צבל לאהרוק ולא לטיה לא מברךואעו
 פי' בשפתיו אףיציא 4ופף ר'ירצרה רימ רברי בשמתיו כ1ציא ואיצ בלבו-קרהר
 דשרינן מהרהריוהא 4רנו אמי' ברכות אותם אכל המין ברבת את בלבומהרהר
 יה"נו ]על4הריה[ היה( )שלא בברבות ואס*"י רהצאיל כהטום בי'שלררהר

 טעמא היינו סאלא בגמ' והיג שריא' ול'רבי יאורייתא 1'ש לה הוי' ' ויציב אמת נ,7'
 ורברמ" רי,ש ס"*חס

 בה דאית ע'ש ' מהרהר כך משום פי' י ראור"תא דבהי'1 '
 שהיא וגם שמים מלכות יציבותא ותרתי נמי שמש מלגית פי' שמיםמלכות

 דאורייתאיוהא שהיא ולא ש:עים טלבטע לא כה שאין תפלה לא5וקי 'ראורייתא
 ףציב אמת שקרא היכא היינו ' ררכנן די'ש שמואל אמר ירודה רברסבר
 בר' דהילכתא אליבא היינו ראורייתא רע'ש טעמא שפירעויי מה נמיאי

 רהלכת' ליל כדפיישנא וכךרא חחר ט-א לא טק ק'ש קרא מפק סראמר אלעזרסס
 )רב אמר נמ' : שמואל א4מר ה-"י אליבא הייצ ' תלסורא דשני והא 'טותיה
 רמי בדבור לאו ררווזר נו'ר דאי רמי בדבח* ררףצר אומרת זאת ]רבינא[רצנא(
 מה במיני כראשבחן ' בשפתיו יוציא רמי ברבור רררצר מאי אלא מררררלמה
 אמר חמדא ורב מותר ר1ירצר אעסור רבור דו'נ אסור דבור טתר הררורסיני

 מאי אלא בשפתיו יוציא רמי כרבור הררצר 1'ד ראי רמי לאוברב1יררהד
 בק"ש עמוקין העולם כל ירוו שלא כרי למה.מריהר רס4 כרבור לאוהףדור
 שהצבוד ברבר אהבה בר אדא רב אמר אוצינא בפרקא זנגרום הרומם יושבוהוא
 ומתפנל עומר היה והנן בו עמוקין עוהצבור ררבר תפעשה וריי ביעמיען
 לא התחל לא הא רהתודל טעטש מקצר אלא עשמיק לא קרי בעל שהוא"עכר
 בה רע4ת י רגסק ברכת הז" * עצאם מלכות בה רלשע תפלה ששגי *איל

 מרתנן מים קבין ט' עליו עדתן עד כ1,ק ואפילו מצ* ולא מחמירין עלמאבולי
 להתפלל שאמור ש"מ קצר אלא יפםיק לא בצ'ק שדוא ונזכר בתפלה עומרהי'

 עויטקרו ער התפלה מן להמנע ישראל בל שטקנו דבר עמא קש'ובן בעלבשוצא
 פטר לא לתפלה אבל בר"א אלא פטד לא ב"ב יהורה יר' סום קבין ט'בנתעת
 כוהע" הלכתא *ת פמוקים מנ' יתר לקרות רשאי ב'א אע מאיר ר' דאמרוהא
 ל4אר רוצה משמע גדר רגדרו דאשכחן ומדפי' י רא פי' עיצ ב"ב ירודהמדר'

 מעבבי לא בי וויש לא מש *' לית ואי לרא מים קבין ט' צריךדלכתחלה
 קבע וסף מעכבי ולא ו"'ת הינו ועאט מעכבי ודאי לתפלה אבל לו"'ת קביןט'
 רהצו מטדרי לא יותר מהם "ט אפילו בך בהם יהטב אמ אבל בנתינה רהקאמים
 מ*תא בי יתיב היה זירא ר' חאמרי' מוצר נדם קבין ט' ע*ו עגתנו ב.קרבנן
 וךשש אבא בר ח"א ר' 4' אכ4י עליאי ושדי קבין ט' לי א-תי לשמעי' לי'אמר
 הלכתא' ובן ט'קבין בת חצבא תיקן נחמן רב בטבלה ו6 בסהינה קבין ט'"ש בנתעה %א בטבלה סאה ארב1ם מה םאה בארבעים *' אמר ב1וידו מריתיב
 מטתם עושמשו פי' המרניל דצלה 14 המרגיל ברוש .הלכתא רבא ראמרוהא

 רן",ל הצן מארי קא ברייז אגצר ב1ק דסברי ררבנן א*בא מאה מ'שצריגין
 ו בה1ישית ב"ב ירצדה כר' דולבה כה1ום לטבילותא במ-לה דאמרבזעירי

 דושעזא שמצאל ב"ר יצחק רבי' בשם פי' יצהק ב'ד יהורה רבינו כוריומיוי
 בן ירצדה כר' טזג רכר דלכל בתפלה שרי'אפ" בתירא בן יףירה כר'רנףיג
 ה"טר כספר ולא לבטלה ברכה רצי יה?צ כערב טבילה על והמברךבתירא

 זב סתנן דופן יוש פן8ק)קיח( י עכיל טינ לא רלתפלהשפיר'
 באמה 1חז אבריו שנזדט1 וררגיש בתרומה 4צבל היה לחהןי 1 וף נצמאתן שתצא עד מטמאין אינן ובי"

 מהצי' מיכן' וכפחהע החרדל בעין אפילו עו1א בכל ומטמאין החרומה אתובולע
 צריך הי' אז ויה טנע ראי כמשףצ מיטמאין ולבך רוה רואה כךי רבעל1ברת
 רבינו ופי' ' ברינו שיעחי צריך רכאה'א במנע המטמאין הטומ4ית בכלשיעור
 "נ ל ירב סבבעש ובנמ' ' קא* ראכהיצ שהצא בכל כרטמאין ריעני דדאשכצאל
 שי1יא בעינן לא לראיה להדיא שמואל רבינו פי' מאביי ביזנא ברשמואל
 בעי נונע אבל שהוא בכל מממאע ולכךי ולףבה נרה לדם בממני'כראמר
 האמה פי .בהתימת לנל'ר ואיכא בכעדשה לכו,י דאיבא בפרקין בראמרי'שיעור
 ננ ל עצמו הוא שהלח בקימם ו-י הרושק גבי המפלת פ' הוה'ואמר רנונעלמימרא
 ע"ת אפין עצט הוא ופרש"י ויה דנתע למימרא אמה פי בהתימת אלא מטמאאינו
 פי חתימת כדי ממנו שיצא עד אמה פי בחתימת אלא מטמא אינו קימםבלא
 ללרמושו ' קיפם כדי עדעורי' לי' בציר קימם לה רכנים ביון ורבאאמה
 אלא רצא ראיה מע1ם ל14 קרי רטומאת מכלל שיעורא מדיהיב הוהדנונע
 'בבל טוסאה שיעור בעי הכי משום ממנו הבאה בעיע עע האבר דבשרמשומ
 ראי' בטומאת ל" דהטיב ראי' ראי ומתל ונבילה שיץ כגת שיעורא רבעימנעות
 מהשם למרתי ' רעד" 1צ שיעורא בעי השא ראיה מערם נדה דהא עויעורא בעילא

 תנ ר למת1' סשקם' רבגמ' ותו ' הה רח4ה םבר. במש1י מיטטש רביק רמבררמאן

 פ"נ לנתע ל14 סאי ע1צ בבל ומיטמאין תק בבעדשהוהיש בה וטגעגרהשהגמשדי
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 פ" 1ק רחוחזה המיגדי ,1ע91ן ם1ש חז%תא נוע* תהסת,4"4*"
 לעל שטאלדט%

 בקא בר שטאל מת" ב%קץיבי

 ,שפ-

 יץ נמ~ת
 נ%ק ב%ש %%% נאשז %16ק6ש% מ נ לטי תש %שת שרשקיא

 פ" החא נתעת שמעט *' והא ר"ה מתלת""בק י,%וע6' צפשךפץ
 וויא נוגעת פמבהא מתגית' 41' שמיע לא 1ח4 בממ1ך ליל התם ז,1יתי.ברייזא
 איבא *' ס-כ1' מ *' ל24בעי' לא ירבנן וא*בא טתגיז' 4' שמיע%6לם

 אמרי שפיר %'ל דאבש לקמי' אתא הרך עד כו' *"ש %,% ד1"ש רהשה']כו'[ בכהשדי ויטמא למתור ר24כעי'ליה כי ל24ב1י*י לא פבדיץ בשניפדר"קילטמו4
 אבל ככויץ מבפנים ליטמא כבועלהאלא דיה שטשרו ר' קאמר לא ע"נלך

 דר"ם אליכא ל"  ר24ב1' כי שמהאל רבינו ופי' ר1יא כס%שר1רהשה %טמאלמתור
 4ה קמיב1 כי מיטמא דלא ל-ש שמ1' ההא ליה מיבעי' לא בפניםמ6שבהש
 כבדוץ בפנים לטמא כבועלה ריה ר"% קאמר כי .מאי כסשד1 ולטמא'למתוך
 כדקו4'ל רואה סהטום מיטמא דבי,ק הךא דרחשה א1'ג מטמא עא בהויהנשה

 כבוקלה ריה משום הכי לגבי בנוגעת לה רפועקי' מטנרא לא נמי איזיבפרקין
 ד%נע לכרמרא בקימם כךי דיו%ק גכי בהמפלת דאמר והא היא' דהואה4הףצ
 התם לה ומעגי כו' מעתה אלאהמא

 עהנו-
 רכ1ק ני%י בשמא וירוייא דהיל

 עכיע'מרבריו בפרקין לן כדקיימא רחשה מעדם אלא מטמא הוא %גע פ%ם*
 דברים א* ר'פ שכה יני מחני' במתם הוה רואה רב1ק הלכתא דהכילמרתי

 כראמ' מבשיק רמצורע וצמר*' ומאי התם דממיק רוה רואה 1%,ק 0ף בפסהום סוץ
 מטמא שכן חמור ב"ק ארףבה בתע%ףש ואמור ופרימה פריעה טעון שכן 8י, 54

 עוהקשה רוזלמוד לםתם לרירן אנל פה%מע וכו' נתן כר' לה מבר ומשניבמשדו
 'מהגי' כםהם קי4'ל אע~ש דשיכ%ה פי כדצזיכשז לטיק רב1 לן לית חמורדבוק
 ככה%ד1 דכ"ק נתן דףב ברי' רונא ורב 88א דב מברי רטין בגמ' ותודרבא'

 כעלמא תנאי ופ*גי תו' א"% או ת'ע בעדץ נעע לרבות מנין 0בתנאי ר,ש וששמר 5גנוסו'
 ל%'ר איכא כאעויא ושקי נונה דה למ"ד חשיכא ונונה מינה דון ל%ור האיכא *ש

 השוקי מינה דון ל%'ר וזלכא בכעדשה עוץ אף בכעדשה שוץ מה ימינה מינהדת
 לריש נתן דרב ב1יה דונא דב %ע במעךצ נוגע אף במשרי לרואה מהבאתרא
 מפ% תצא אשר מאיש לי'דילמא מרבי' קא שרץ בכל יגע אשר איש דמ4ומם4ף
 אף במשךו לרואה מף פי' ומינה מינה רון ודכ"ע ליה[ מרבי ]קא )ס4ףירי(עוץ
 דרב ברי' הונא כרכ דתני ואיכא כריש רתני איכא לתנ54 שיילינרו בכהטהול%גע
 בתרא פ' דתנן הוהיההא רואה דכ"ק עה'מ בכה%ר1 ררואה שרו כולדן מידו3תן

 רואה רב"ק מוברת נמי דהריא למימר מצינו שפיר שרץ כמגע מכע,וק דובים 5יוסנו-.
 בפמחים א"ר ר'ש תלשדא כדמפהט היינו שרץ כמגע דב.ק דכו2ני והאדצה

 שבארנו ר1איל כאונם'הלכך מפומא ב"ק -ע ב4צנם מטמא שרץ מה דו"" מאליבא0ם
 מטמאין אינם וב'ק זכ אבל מתמא נמי ותנן ככשרו ומטמא הוה רואהדב'ק
 שתצא עד מטמאין אינם וכ"ק יכ ביע ראם ואמר לחוץ טומאתן שתצאער

 תצא אשר ואיש דכתי' בע"ק מבשרו זב "הי' כי ואיש דכתיכ זב לחוץטומאתן
 מתניתין כמתם לי' דמביר' עו'מ לחודי' קרא לסוש בן לו"א% ומדמצריך עוץממנו

 מזב היקש יליף ההה דוה דנוגע מכר ואי במשוו ומיטמא הוה רוא'דב1'ק
 לחוץ נומאתו ממנו שתצא עד מיטמא דאינו נמי ומדקאמר נתן רבכדיליף
 ממנו שתצא ער מטמא דאינו ד-%זא דוא להכי שיץ ממגו תצא אשר דקראש"מ

 משמע רהכי טמא נמי בקימם הוציא דא8י' עו'מ הוא וכן ור1איל לרוץטומאתו
 4' ודחי בימם אפי' טסא דהוה כדא אתא דיהכי דאפשר כהמפלת רבאדברי
 קי4'ל אלא הונא דרב כדבריו קיי"ל ולא ' ויה דנוגע נתן כר' דמבר הונארב

 בקימם'ונראה רוציא אפילו וטמא ברורה ראי' מטעם בזיבה ומותר הוהדףחשה
 הפויל מיהו בקימם ואפי' במשהו ומיטמא דוה רואה רן'ק דבאר% דאש'גבעיני
 זה לעבין בשרץ כנוגע לי' ההה ממנו שתצא עד אלא .ככחוץ כפנים מטמאחשי%

 וש"ז השרץ רטומאהז אבות רכלים %ק דתנן ותרע י אחר ופומל אחרשמטמא
 מטמאין אלו הרי דחיה כרי בהם שאין חטאת ומי ממרו בימי ומצורע מתוטמא
 כ"ק חשיב מרלא ' במשא מטמאין ואינם באויר חרם וכלי במנע וכליםאדם
 הרי כמיפא ומדקתני ' ובלים ארם לטמא דטומאה אכ אי% קרי דכעלעף'מ

 ב%'ק בדאשכחן פק למעוטי מנינא רתנא למימר * 54ת כו' מפמאיןא*
 מירצ אםי דרב למעוטי פדאתא בגמ' ואמר וכו' %טרות אלו רוי רתנן דיכמית נ1'
 דתנן הוא4ל ותו ' ברישא מניינא רתנא התם דן%אני למדחי 4וכא ש ע'

, 

 פ"ק התם
 רוקא ש"מ ל"ה תנא לא וו"'פ ברם אםור דפ'ק ומעשר תרומה נודש גבידכלים

 ה%" בשרץ מועוגע רזבים בתרא פ' רתנן ותו ' קתני י"סנס
 כימי וכמצחיע מת ובטמא

 ' אחר ושמל אחר מטמא וכמרכב ובנבילה וחיה כדי בהם שאץ חטאת ובמיספרו

 כ"ק וט' אחר ופוםל אחר מטמא שבתורה אבות מכל באחר ר%גע כל הכללזה
 משככ מטמא שר1א נדה כועל ממנו שחפור אלא מת כטמא נדה ופ* שרץ.כמנע
 ראע1ן שכ"ק להדיא משמע דיי ' ומשקין 4וכ*ן לטמא קלה בטומאהושקב
 שרץ כמנע קרי בעל תני והדר כשרץ ה%גע ברישא רתנא משום היאל%מאה
 כמנע פ'ק ריזני הא עוימ ומושב משכב מטמא ע1צא נדה בועל תנאחהרד
 סוכרת משנה דרייא לומר נהירא ולא * לטומאה ראשון שההא לענין דוי%שרץ
 הוה דרואה נאמר אם בין דוה %גע רב"ק נאמר אם כין מיוו הוהי נוגעדביק
 דקתני דהא יוחנן דר' א*בא דגי שני לא אמאי רברים אלו פ' רוזם ליקעויא
 קשיא ותו ר1ה' דנוגע לענין 14 לטומאה דאשון י%ףיא לענין יוי% ירץ כמגעבק
 רזבימ בתרא ובפרק הטומאה אבות ככלל מרכב תני לא רכלש פ"ק דרה%ק4

 וע1ץי דתני לומר אין אחד ופופל אחד מטמא במרבכ דהנבע לזני סהגי'טתם

 8רק דריש לי קשיא ותו ועהיר תנא אמרת חשז אלו קתני תנא טיי בעלנמי
 כמזימת שיעור צריך רררי נתן כר' שמעון לר' א1נומנא רבריםאלו
 כמשרו מטמאין שמעון דלר' אביי אמר דופן יוצא בפרקין ואלו אמה8י

 : לעילברפרישג'

 5ני

 )ק"
 אינה כה מרג"% גופו כל שאין עיץ כל ששאל מאמר חפן ייצא פרק

 מיתיכי להזריע ברא1י' רחגצא אמר זרע שכבת %ש מטמאה8א
 מטתו כמשמש דונא רכ תרגמא טמא חם כשרו ומצא ועמר בלילה טדיהר1יה
 רכ תרגמא אברו חם כשרו מצא זצ'ל רדנשהיופרעד'י כלא מטתו לשמשר1'א
 זצ'ל שמואל רכינו ופי' ' ארגיש ודאי נפק ראי  בחלום מטתו בפה%משר1נא

 הילכך מרגשא ךלא חשיכא דמרנשא דאיכא איירי דתשמיש בעדץ ל4צו,%מואל
 פ.ק ורו'נ ארגיש דודאי טמא כחלום אפי' מטתו דשמש דרכא כל לישנאלהאי

 9-י שדאה ווץיכא י מתערא צערא אגב נמי הממנה נרה דם רחשה סגבי ונדה 3ל
 בל שמואל דאמר ל"ןנא ול4ררך טדצר ל14 ואי טמא בה ארגיש 54 וועתימתמת

%עוץ ש  דיגשה בלא ויצאה ברדגשה נעקרה אפי' טטמאה 54נה כהץ ערה 
 כדפעהם טמא הרגשה בלא ויצאה ברוגשה דנעררה למעשה הלבה מיישהור
 דהא טמא מים לכשיטיל מים דטיל %א שטבל ב"ק מדתנפש לאביי תל%רא41'

 רשאני תלמודא לי' דיוד' ואע"ג טמא ואם"ה בש"ז מרג"ם אי% מיםכשמטל
 דסמבי' , ותו עלה סמכי' ולא היא עדנויא ההיא נפיק ברוגשה דרובהרהם
 אזרועי'ר1א מזרעת אינו כחץ יורה יטאינו עוץ כל ששאל דאמר לישנאאהף
 מררה טר1ר יהי' לא אשר איש בך יוף' כי שנאמר מטמא טמויי הא מזרעאדלא
 שנעטיה היינו כהץ יורה ד,טאינו ל1ל אמיקנא וכבר בעלמא כדי אפי'לילה

 לישנא יהאי לישנא האי בין איכא מאי כדאמר הרגעוה כלא וה%אהבהרגשה
 ד,%מואל קמא ל*שנא פי' הרגשה בלא ושתה ברוגשה נעק-ה בינייוז4וכא
 בלא ויצתה ויאיל כחץ יורה דאי% טדור 'בצזרא ללישנא בה ארגיש דהאטמא

 היכי כל ש"מ טמא כחץ יורה דאינו ד,%מואל שליעף *שנא בהאי ראמרהרגשה
 הרגשה בלא לשמש ד%" תלמודא כדממיק טמא בחלום אמי' מטתועהטמש
 הרגיש שלא אע"מ עקירתו בשעת והדגיש קרי וראה אברו שנתרושהוהיכא

 : הלכה וכן טמא יציאתובשעה
 סס אזלי' עקירה בהר את"ל טדצ וטבל וירד שויתיח עט"ם רבא סהי)נך(

 את"ל פרש"י תיקו *'ש א"ד לא דלקולא רגא אבל לחומראדו'מ
 דאזלי' טמא בהרגשה שלא ויצתה כהרגע~ה עקר דכי ]ישראל[ )כךי(לגבי

 , לה ד' ]לחומרא 4ש דילמא או לב"ה אפי' טרור סקריו כותים ]בבנ%ז[ ' דאכט%י'וטריך נעכן- עכו"ם כשהוא דהא עקירה בתר ניזול לא הכא עקירה בתרלחומרא

 %'6 עקירה בתר אלינן הכא כי לקולא 4"% דישראל רוגשה ענורת לנביכגון[

 ולא תולין בטריווז נגע ואם לחומרא בה אזלינן בתיקו ועלתה ראר'י:ד1אילע"כ
 בהרגשה עקר דכי ]ישראל[ )דם( לגבי את"ל ומדמפיק שורפין ולאאוכ*ן
 '% ל ורכ זביד רב בה דאימל% מינו לשאינו מועד אינו למינו מועד יטהוא שור0גמ, שנגח שור פ' ר"ח פי' דהכי הלכתא דהכי ש"מ טמא בהרגעוה י%לאויצרטה

 אמר פפא רב מועד רצה מתמא הא תנן מועד ואינו אמר זכיר דרבפפא
 דאסיקנא פמא לרב דאית' רהם ר"ח ופי' מועד ויה לא מתמי' תנן מועדאינו
 איתא וקי"'ל לכל מועד נעשה וגמל חמור שור פח לדר"מ אית' ואת"להתם

 הלכה שכן למרנו מעתה ר"ח. פי' כאן עד היא הלכה לומר תמצאלדר"מ'רכל
 : טמא יציאתה בשעת ררג"ס ולא עקירה בשעתדהרג"%

 מנ 7' כל אומר אלקזר ר' סורהניא גמ' : רוזרומה את ובולע באמהי פ"6 וו ל; אוחז אבריו שנזרעזעו חהרגיש בתרומה אוכל סהי' דופן יוצא פרק ף2נן)נ-א(
 אתי דילמא חי"טי' אמר ואביי עקר דעקר כיון רכה במטלית תימא אפי'אמר ע'" רכא עבה במטלית אביי אמר לעולם מבול מביא כאלו ומשתין כאמהה14הז
 עין בלן שאצבע שכ"ז בעין אצבעו לנותן דומה זה למה ורוזניאלאומופי
 שלא היכא אבל שכיח לא כשעתא איחמומי והדר איחשמי כל ורבאמדמעת
 אמה בפי קרי יש אם עצמו לברוק ורוצה ש"ז שנעקר הרגיש ולא אבריונזדעזעו
 מטלית ובעי רכה במטלית דאמור לאביי ליה מורה לרהטתין שרוצה אושלו
 ש ו' . בודק בחרם או כצרור לברוק בא אם עו'ז האפי' היר כל ר"פ וכדאמרעבה

 ה"נ עבה במטלית אביי כדאמר במטלית עצמו 'בודק והתניא לאובמטלית
 כדפרי' וכו' כתרומה אוכל הי' דתנן אהא דאביי איתמר והיכא עבהבמטלית
 היכי ראלת"ה עבה מטלית כעי נעקר דלא דהיכא דאכיי לי' אית ךרבאש"מ
 הלכתא רלית לאביי ליה ונקיש כוותי' דהלכה רבא רתלמודא מתמא?ביק
 עבה במט4, בפירוש אביי ראמר ומשום פליגי לא רכהא עו'מ אלאכוותי'
 כנון זוב לענין עצמו לבדוק דבעי והיכא ' לרבא ורו'ה תלמורא ליה נקיטלהכי
 ושלים לטומאה שתים ראייותיו למנות כרי לברוק ורוצה ממנו זיבהעיצא
 כדפירש יראה אם לחוש שאין מפני מטלית שום בלא כדרכו בודק רז'זלקרבן
 ע"י ער'ז מוציא אינו א"נ להליר ראוי ואינו בא המת שמנשר זצ'ע שמואלרבינו

 ובא ' שעורים של בצק למי דומה זוב זצ"ל ופרעד'י ' מת שהאבר מתוךמשמוש
 הוא וש"ז מוזרת שאינה ביצה כלובן וקשורה החי מבשר בא ה1'ז המתמבשר
 ביצה של לובן והכיא אחת מטה על והשכיבן ושכרן והשקן והאכילןשושכיניו ע'" את וזימן הלך עשה מה מרובה כתובתה והיתה לגרשה באשתו עיניושנתן " ו' אחד באדם סמעשה בהניזקין ראמר .האור מן סולר כיצה ולוכן האור מןרוהה
 ובבא הזקן שמאי מתלמירי אחר שם וההה ערים לרם והעמיד ביניהםורגיל
 האור מן מולד ביצה שלובן הזקן משמאי מקוכלני כך להם אפר שמו בוטאבן

 ג ז' סיד ושל עזה שלג סשל דשכועות פ"ק ריש כףאמרי' כהה דודיה פי' דוההועף'ז
 יט י כותים בנות פ' ואי' טהור דיהה כחרת כהשחור היד כל פ' ואמרי'דיהו~הימנה
 ללהפ"3 בא 1'ז המת מבשר בא דב שעורים של בצק למי ךומה זוב הונאמאמריב
 ביצה ללוכן ורומה קשורה עוץ הטזרת ביצה ללובן ודומה דיהה זוב ההימכשר
 רגליו על נתזין ניצוצות והלא לר"א לו אמרו לעולם מבול מביא כאלוומשתין ע'" יג ל ב-ג2ה האוחז כל אליעזר ר' אמר סגופא בתחלתו היד בל פרק ! מוזרתש4וגה

 מוטב להם אמר ' ממזרים שהם בניו על לעז שציא ונמצא שפכהונראה.ככרות
 ר'א אמר אידך תניא ' המקום לפני רשע עצמו יעעיה ואל כניו על לעזשיוציא
 ולא תיחוח בעפר שישתין או וישתין גבחה מקום על שיעמוד אפשרלחכטים
 שמוציא מפני למה כך וכל עד וכו' המקום לפני רשע אחת שעה עצמויעשה
 וירע שנאמר מיתה[ ]חייב לבטלה ש"ז השציא כל יוחנן ר' ראמר לבטלהשק
 גרב 7'%ו דש סשהי' ביבשת אחין ארבעה מ"מ ואמר אותו גם וימת עשה אשי ה'בעיני
 דמתריצנא *שני הני ככל דריכה בעיני נראה מיהו * מבחוץ וזורהמבפנים
 דכל. לחוץ חהשוזן באמה אחת שיננא יהודה לרב לי' דאמר 'דה%מואלאליכא
 דמתייר' זצ"ל ופרשמ'ם דליליא ביעתאא כגון ומשתין באמה 4ודע דבעיתהיכא
 . נראה נמי אי מתיירא שהוא יחידי בלילה לחוץ שיצא ארם נמי אי י%לשלא

 כי כל 14 בדרך חבריו להעדג שממרי מאור כרול הוא אם בזם אפי'כעיני
 הכל דרכים ביעתותא או דאבוה כיעתותא או דרביה כיעתותא א"נ גוונאהאי
 כאמה- גוונא.אודע האי יי כל יהרהר שלא לו שברור עצמו מעדלר וטאדםכמו

 נשוי היה ואם ' כדרכוומשתין
 משתין.

 .. נשו4 אימא כעית ואי כדסמיק כדרכו

 מותר גשוי הי' -צם זצ"ל שמואל רכי' שפי' נדה אשתו אפי' בעיני ונראה 'הוה
 דומה ואינו נשוי בשאינו ףאסור אמרי' כי האי כו4 מהרהר דלא באמהלאחוז
 אלא ניה באשתו אסור אמרי' דכי פי' מדלא לו שאין למי כמלו 8ת לו עדשמי

 נדתנא סלמטה בביצים לסייע נמי ה%רי י שרי נדה ר%שתו  ער'מ נשויכשאיגו
 מעטרה ביד 6אהוז נמי ועורי י בביצים מסייע ודיא בר מנימין ירב בריהאבא

ולמטה



וזע נדי ב.עלהככות%רא
 משוי; בוהר ולמטה מעמו" לה "1 גבול ייען או1 אברו ח1ד%מטה
 14? רגפכ%4ע גבחהה שפה עץ:ין עטרה שמואל %ןלרב'" פרעף" ' אסורולמעלה
 רגוף צד חטל למטה ק-וי ה1יקע צר של ושפוע ומשפעת ודולכת רגידר14ט
 דגצס מכץם *אי% בו ל%חת *תר רורקע צר של שפוע נבאותו למעלה1זי
 מ114תו רדוקה ובררך גשוי 4ו נשוי עואינו בארם אלא ראמור אלממר א'1לא

 סאמר ביומא דאמך והייפ ' אטד וראי לאוחו מעטרה. ולמלה ניעתותא 2%א רצעי5
 מקום על יעטד ראפשר לישנא דהך לעל ראמר תימה הא רנ*וימה-ו עלדבתזין רגלי מי וטל ניצוצחע לשפשף מצוה הוןם ופוץ2ף" י רגליו וןעל בניצוצותשהמא- לאדם אמור אמי ר' ראמר אמי לר' לי' ממייע לשפשף מצוה 14מרת זאת אשירב
 ואמאי ובו' לעז עויופמא כצטב לי1 ואמר תעיח בעפר ש"טתין 14 ויעמעיןנבחה
 גמ' אלו טמין פ' ראמר והא . אמי וברר' אשי בררב שישפשף להו מהרדלא

 בלי גבי על. לא מים ארם ישתין לא פפא רב '0אמר אשה בעל שוכבין דדיי פ"נ1אצו
 בבבל דרי'מ זצ"ל רוחירן שמואל רבי' הרב פי' קשה מכץם גבי על ולאחרם
 לעע מהררי רבבל מררי רהני משום טעמא רהם נדמסיק לנהר סמוךוויקא
 להם המשך בנהר רמים להשליך שרגע,ן לפי טעמא רוזם כרפי'1טם

 במערבא סמשרא בשבה בראמר בבבל רו' פרת וטהר דים בכ4 כשמשתיניםד8ספע
 ערן שבנן הנהר עיקר שויא שבעולם נררות לכל עיקי- ופרת פרת רבאמהרא

 רגררות סנל רבבורות בתרא פ' ואמרי' ראשים לארבעה נפרד ופעום פרת רצא משלסס
 שבעולם מימיות בכל מתערב וריא מפרת למטה נדיות וש*טה משלשהלמטה
 שמתערב לפי מימות בבל א%ר פרת ממי הטרר בממוך[ ]שמ )בנררים(נדאמר
 6יצ רפבילה בית בו שהי' לפי ל"ומ בשמשתין ההבר ממער עיטםבעין

 מרפריך אליעזר בר' רהלכה טבח רהכא ו%'ת ' ביומאס כדאמר הבי%רים מםל,אא
 והא סותי' דד,לבתא עוש והשתן באמה אחוז יהורה לרב ראמר לשמואלמיני'

 רבבולא התם ומובח לא ותו בארבע אלי1י בר' סהלכה רנרה פ"ק ריש אמר שש 18
 ער'מ 4ומף אליעזר ר' רמרקתני א*עזר אר' פליגי לא ררבנן למימר. ל1בא הבי יאש, אבל י ')אליעזר( בר" רלא רשמעתין תר"ן נארנע חקא נ1תו לבה תלמורא]8ססנ
 רומא ר' רמרסץני רנרה ש,ק זי'ל שמואל ר' כרפי' עלי' יפ*ג מאן א"..%ח*
 ררא א1'ג עלי' 8*גי. ררבנן מב* שעתה דיה וומת לה ש"ט 'אשה בל 4ומר"ה4ת
 תימה ואין חרא' .אמר ומר חדא אמר מר אלא עלי' פ*ג לא בריתא דבאחעהאצגא
 בירהילמי מ2רש נך מרבית'שמאי פי' רוא דש1תי אע'צ אליעד נר' שה*ה5יא
 רינה שבהא י'ל דשמא *ו'נ במיזו שהלבה רברש במה שמצו1 בסו שהרי לעא44

 כפר רבר*ם בעה1ה בב'ש דדיכה זשףל ג4ון עמרם רב פסק שהףי ותףע י"י",.66טשר
 4ה דקים ומ1ם ' ב'" השם בעלת בהמ" בריכות ובמווטאפרש הילל ביתסשגש[
 דהלבתא: אליבא לה ומשמ לששאל מינה פריך להכי כר'א ריבה רבהא 5עלמורא,

 יש נקבים שני סת'ד אשה בשל "צכבץ דדיו גמ' א* מומין פן=3ץ )קכנ( "1ל
 שאם עכךיפי' נעשה זה לתוך זה נקבו לנקעיו נצרך שארם בשעה השוםכייפת אלא 6ה זה בין א?ן עו'ז סוציא ואחד %ם כ1ציא אחדבארםס8ג

 קטמם במרים ואפיק רעד'ז גובתא אימתתם בפהמבדיתא ררצה עוברא הההוא.מטסינ רבא פצוע אי1ק גמרא בהערל בדאמר שליר אינו רג*ם מי ררך עוץיוצא
אש*  אמרי:ו מכצלאי ראתון משום פפי אי'ר לאבשורי )אמי(]אביט בר ביבי רב סבר 4 

 נראה הכי ואפילו ' מבשלה לא במימה על4 מבשלה במכץמה מולטזאמלי
 טמא בררגשה שלא ויצתה ברו_גשה י:עכךה לעיל בדפרי' טמא ע1:ואב1ני
 שמא טמא'מירו כטריע שאינו א1'פ ה"נ 4י'ב מזריע שאינו רנעררה לעילרהיינו
 ראוי שאש במכךם "ויצתה הכא לאפוקי להזריע רראוי נטקום שיצתה ה2אתש

 שא שטמא כךי ראה שאם פשיטא מכץנ1ת בשני מים שמטיל והיבא ילרץריע
 מרושת בשגי מים סהמטל הונא רב בר רבה ראמר מיומה רדך שיוצאה שלו%
 : כוליר שהוא מעה שמע בוהעי' ריכתא *ת רבא אמר פסול4

 אטור ולימא בנירוי השא לו%גת עצמו המקשה יב סאמי תי כל פרה הט( וסיני
 משומר נקרא אמר אמי ר' אגפשי' הרע 1צר מטי רשש משוםי

 עבוד 6 שמר ימחר קהטה בן - עשה לו 4ומר הים יצר של אומטתושבן
 מבניסין אין הרדור לירי עצמו המביא בל אטי ר' אמר ו%'ר ועובר ודולךי'ז
 רע שיר לא אתה רשע חפץ לאאל בי עצאמר הקב"ה של למהיצתואותו
 רמגרי משום מ'ש בנץיי יהא ז1ל רא פי' י עשה אשר ה' נעיני ו?עוכתיב
 רף1 בנירוי ריהא בקידושין םוכח והכי י עכ"ל לנרותו צריך בנפעוי' הרעיצר
 סער אחייות להם עדש רגבמים הוקקין גם' רקיתעין דבפ"ק לנרותו שצריךישפסי8

 שכותי הו1א אתה עבוי שאין לי השבע לי' ראמר רב אמי שבועה גועולווכן
 לי' ראמר רבא. אמר במדוי יד81 עבר להבירו הקורא דתניא 6'כה1בוזינן
 שי1מי רויפ בניחי יהא דלעדן אלמא * עברי בעבר לי נ6ברת יטלא *רהטבע
 לך אני מטרה גמרא רנדדיס פ"ק דאמר הא גמי ונן ' לנרותו צריביןהדור

 הוא נדווו לא ואם לנרותו צריך חבירו מפי הזכרה שמע %'ר חנן רב סאמר צל
 על 14תו מנדין הרור חכמי נררו לא שאם ה'ש נמי התם בנירוי יהאבעצש
 ופריך ' לבטלה קוץ ששצ"ו מפמ ' בנירף יהא לפרש 1בל נמי אי ' נרו1שלא
 שק בנפשקק יצ1% מנרה היה אמור בלשון שוגה היה אם ומשני ' אטורה4מא
 שכבר משיב ואינו אםור ו*מא ומרפייך ' האעצר בל על לגתות ריע יצרררך

 ! לנרותו יטצרץי דרד'פ עושנדדצ
 י ביר רמנאפים אלו מל4ו רמים יהכם יכתיב מאי א6ו יו סאמר לקכר( ע דסש

 בין ביר בין %קש תהא לא תנאף לא ישמעאל ר' רבי תניסהנ
 זרע שכבת ושציאין ומתחממין באברים ביר ממשמשין ש1אל רבי% פי'ברנל
 בעולם נץיף שום נלו' פתם וצקק לא אלא בתיב אין אשה תנאף לא 'לבמלה
 יר אגב ' אברים ח-ך משפשף בלו' ' ברגל בין בירו ולמחום לרשעחמם בירבין
 זה פ' בתניומא ראמר ' תנאף לא משום בהם אין הרוהתע עם אבל ' רגלנקם
 ומתייהמות אצלו באה רוחות היו מחוה ארם שפירעו השנים אתען שכל .מפר
 ורביה לפריה אלא עולמי את ברשעי לא הקב"ה אמר שעה באיתה ' מזיקיןממ1

 אדם של השהעו טן רק%'ה עשה מה יצרה לשבת בראה תורצ לאעגאמר
 וט' שנה ומאת ש6טיס ארם ויחי שגא' שת וילרה עמה ה1מש חוה שלבלבה
 למאירה שודו למה מייהם הייתי לא הראשונים לבניי ארם אמר שת ש%3רכיון
 מינן מפר. זה בשיו' שכךא ממה טנין ראשון שהוא מפני מייחם אמ לזהאנל
 רמי לילה כמררה עו'ז שהוציא אע"פ בלום עליו אין הרוחות על הבאאמיו

 הריית אבל ' וברגל ביי תנ"ש ולא בהמה ועמ ארם בני עם תנקש' לאוטשףצ.
 "1דהבדםחזשןוצאזטתיחףרטהה"*םעשהו%ירע6שאוזעןרעגוםן5

 ער דםיר 4יחו בך.נצטער אדו היה הביפורים ויום לו ונ1ה.,: אןתו ופעה"רם

 לו וגקר משףר אתה מה 6 השמר ו'ל א*דו 6 .שנזדמן עד מעשה מהזאמ%ד
 טי*הי' דעתו וגתכךףה היתה עףרה אתה פטור 6 אמר לו ע%ירע הענ?ןכל
 עטשינו למד אמה אלא אותו ופוטר עמו. ומרנר 6 נראה ול א*וצ ון' לאה"ב

 : ופגורזנות
 %' ס הכי נמי תניא בהרומה לאכול אגצריס גמלים רוכבי אבת 0שדש)ר4ר(

 יד הוטוים צדיקים בולם רמפנים רשעים בלם גמ*םרוכבי
 הא וא'ץ4 מכף דלא דא רמכף הא דאמרי אינא צרי1ם ומהם רשע*םמהם

 מהחממי' דאבריה" משום רעשעי' כולם זיל פרש" ' מטדטע דלא האדמטרטין
 ' שבשמים לאבההן %בן בסבנה שדרש צרים טלם שא' ומוציא רגמלבבשר

 שדקץ מתחמם האבר אין אוקש לו "ט אם דג2ור יטל א1כף לשון מכףרלא
 בלא לרבוב גמ*ם דדך אבל החטר בבשר מתחמם 4וכף 6 אין חשם הואקשה
 דלא ', מתהמם ואברו מבאן וירך מכאן ירך רסטדטין ומתחמם' במרוצה14קש

 8 ף *כנים טורטני סוכי במגדית- בדאמ' מאזנים לשע מטרטין כאשה ורובבמטרטין

 .לי86 שומרי %0'ר בתרא הפזל ופש יבנים ונלטורטני האבן צרור 0גם' רסוציאובפ'
 1ש דו הספעה את רמוכר סופ' לפנידם ורגצרטני יושבים שהן בצץ מהן 6קהיןפירות

 עא ' רטורמגי ומורטני מירטני יצוהק ר' טאבאי נ4~מרין אול ופ' תלוקה,טורטני
 פט ד' עביד %נא האי בי נמי ורובב של.מאגים קנה יון בלשון טורטני בערוך,פי'ופי'
 ןשסהם שאול אבא משום 4ומר ציירן איש גוריון סאבא יחמץ עשרה פ' רתנןוקשה עבטפ* מ2ן' והאחת מינן שהאחת מאזמם בפות בט מיכן אהת ורגלן אחת_מינןרגלו
 4ומטת שאומנותן וחטני רועה ספן ספר קרר גמל חמר בנו את ארם ילמרלא

 רגטנים בשרים רובן הגמ*ם רשעים רובן החמרים מש1 אומר ירורה ר'למטים
 ' עמלק של שחעפו שבטנהים ודגשד לגיהנמ שברופאים טוב חמירםרובן

 צדיקים ומרם רשעים מהם לעני רשעים.והבא רובם החמרים ר1עגי התםאלמא
 חהכא בשרים רובם רגמלים כףני התם ותו ' מרשעים ב1 מצריקים בךרמשמע
 איפר שטהגים דהיי1 דסירים רובם רספנים קתני התם ותו רשעים בולםקתמ
 צדירן' בולם י:ני והבא עצמם על שמחמירים המירותם מפני להם רמותרבדבר
 רגשתר ומתירים 5הם ר4גצר אומרים אלא ר1כט-א שום נורגים עמ1נםררדינו
 ובמתן במשא אלא רונבים בשאינם בולם מיירי מהגי' דהודא לפרש ויש 'להם
 לחלוק יהודה ר' וש:א למטים אומ1ת כולם של שאומנא קתמ ת"ק רהאותרע
 ואין רחוכףץ ברדך רולנים שאינס מפני רשעים רובם ודאי שהחמריםולומר
 מטי בשר?ם כולם רגמלים אבל הבריות את ומרמים עימים יראת בך בללהם

 מן ושרשים ויראים וחידים מכנה להיי באים ופעמים רחויק בדרךשהולבים
 צךיקים מיעוטן והמפנים בשרים שרובן העולם בבל הן והרי ועולהרומאות
 בך ומתוך מרגמלים יותד סכנה 4ף ובאים במים תרירים הם כי חמיריםורונן
 : צריק חמיר בנלל ריש בשמעתין נהאמר צרעדם בולם ומיהו דסיריםנעשו

 ביישנים אבות בני רוב ]נאים[ )נאש( עבדים רוב פרוזין ממזרים רובחמירים " ס5סס ספנט רוב בשרים גמ*ם רוב רשעים וזמרים סרוב יוחנדן עשדה פ'ירועלמי
 של ע1תפו שבטבחים בשר לניהגם שברופאים בשר האם לאחי רומים בגיםרגב
 רוין שננתשים הטוב ררוג שבעכה'ם הבשף אומר יוחי בן שמעון ר' הגיעמלק
 : המכךם רצון שעושה ' מי אשרי בשפים בעלת רגשיה!טבנשים שדצאת
 יההיע ר' רברי בזיבה שמממא אהד יום בן תעוק לרבות אישי ל*פ4נ. איש ת'ל מה זב יו,י' ני' איש איש סהניא בתחלתו .נותים בנא פר8ק)קכי(
 ד:וב אומר דצא הרי צריר אי1 אומר ברונ21 בן יחהנן ר' של ב1 ישמעאלור'
 גדזלה בין לנקכה ר4ע בע גרול בין זכר שריא בל 6בר ולנקבה לזכר זובו4צז
 בני כ*טון ה1הה רברה איש א-ש ת'ל מה בן אם נקבה שהש בל קטנהבין
 עוץ מ2ו תצא ני ואיש ורמינרו מהבה אחר יום בן עאא מרני ני אימאארם
 .6ש1 אלמא ואישפי' ה.'ל מנין )לב"שה( אחד ויום שנים תשע בן איש אלא ליאין
 סעת פ אור4י ואסמכינרו 'נינהו ריכתא רבא אמר אחר וים שנים תשע בן מרבהכדא
 הממיכיי שרבנן אלא רקרא ממשמעותי' ה,א ממיני למשה ריכה מהם אחרפי'

 6מאש
 ג מתמ4)וצא( קרא קיא אהד ויום עצים ט' בן כךא[אילימא הלבתא~הי היאק%א
 9 י"ש עדע ממנו תצא אה1ר רהש"ט קרא קןקר בא ע'ץ מלובן 4הטה למקץנ1 לי למהיא * יי8 דהלכת']היא[ ומאחר ררא יומאחד בן הלכתא אחד וים ט'שגים בן אלא]כתי'[
 ט1ש קיי לו 4ין א' ויום ט'שנים מבן פחות אבל 'י4ן לו "% בך וסשום לרולידי4וי' גי סייי 141 ששבבת ב"שה שביוצ ממיני למשה הלבה לב"שה א' ויום פ'שנים ן באבל
 ל*יע ראשונה רא" לקיש בן שמעץ ר' סבעי מצורעת של טהרה רם גמ' לקמןנרא'
 סטמא שיעו ששבבת כל רדגגא אמר יץב ה%רת אשז שתטטא מרו קטן זנשל
 דדצארל ופרעף". ובו' מטכטש ל4ש זרקך עהטבבצז כיון ההאי מטמא שלו השיטהראי'

 מהסטמ8 ט' סבן יופן יוצא פ' יתנן וויעו ' רש'" ע"כ ראה1ובה בראי' ליתי' בכךידליתקה
 אם רגדמה פי' יוץ על תמקלת ]פצ'[ קנאה יבמיצ על שבא אהר ויםשנים
 ' בטשה בי1צ' אלמא ירו על מה1ת ערית מכל אד1ז על בא ואמ בעריםרבעה
 .כךנה עצש ט' בן רב"שע אלמא לה רגטש ומד4ור"תא -וצאיל מ-שעמקי' י8 לס8 יפז * הבא עגש. ט' נן ביבם הבא אב" סאמר לכו?צ אלמנה פרקואמרי'

 בפרה מיימרי ארבעה פ' בכריתות ני ותנן ' ביאה דבטהו קו'מדאמשיתא
 אא ל* ט' בן קטן דה"% פמוד ורג4ע חאנ הגהול קטן וזשהר גרול אחד העריותסנל
 טו כדהבן מחהר שאיפ פטור ודו4ע ביאה שביאוזו חיב רגר1ל אהר ויוםשנים
8 ו קנק המדא רב סאמר סורר בן ור",נ פטור ורצא ירו ש שנמכיו' רופן יוצאפ'  

 סף8 הוצא בן לבן ולא. בן לא"ט ההי' בי שנאמר ומורה מורר נעשה ב1 איןשר41ר
 ועם עגים ט' בן שביאת למרנו אלו מכל , אחר יום שנים ט' בן דהיעוקטן
 אין שנים ט' מבן. פויה אבל קרי בשראה טמא והוי ביאה בושתו רויאהד
 סהנ. ל"ש בשרץ סדומר רופן יוצא פ' רתניא והיינו ' כןי מעים 'מטמא ו14ן ביאהבטשעו
 אלא דיבעיה ועבבר רים ענבר איבא וש2 ר;"נ לענרש "טראל בין אילימאהיא מאי טומאהטה רחלוכןה עךץ התם ואמרי' טומאתו היכף אין שהשרץמבעדץ
 ופי' ' רעד'י ע"ב קרי לו אין תשע מבן פר1ת כ4ון אבל כנרול מנימא כ14ןדשרץ טוסאדי חלוקה אין שרה1רץ רבריךזא בתחלת רשעם ופרש'" ' לנרול קטןבין

 בותש בב1ת בדלקנעובראגטע מטמא אינו תשע מבן קטןפרות' זצ"לרבי'שכואל
 קטן ביזשרץ ה" רמב"ם'ופי' 1צ מטמא קטן ול'אט גרול *,% שרץ לגביאבל
 א"% רבתי' מטמא גרול של שוץ בי בעו'ז משא'ע שוה טומאתו גרל שיץבין
 במנע מירי ר,ח שפי' לומר ו4שין ' ר" פי' 1ע מטמא איפ קכע וטל עוץאבל
 פוית דהיט ק-ן משם עטקי'למו-נו רברהשה מכגו תצא אשר ואיש כתיבדהא
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 45כנורוע יי רגלריטת14ר

 ר14י ו1בשצצ לרבט להו דקים א"1 ע4ו% א1'פ נךי בראהת מממש אהרףום
 כדאמר באודם ולא בראי' מט1א בלובן 1דוץ5 בראי' מטמא הלכךלרצליד
 אין אורם או לובן שר%4 ואנדרוגי1ם טומטום רכ אמר נהמן רב 0אמרבהטאית
 ראה שאם פי' ' התרומה את ע*ו שורפין ואין מקיש ביאת על עליוחיבין
 ר"פ כדאמר בלובן אלא מטמא השינו הוא וטרור הוא זכי שמא ו1מ1קא1דם
 ל'ל קרא היא דהלכתא מאחר כותיםבנ5ע

 למיגתמי.
 ר"פ 4 וקשיא ' מאודם א"ט

 לך יש וכי גואל לאיש אין אם שנאמר מו*ד אי1 נ4ן רבא סאמר ומורה %רר בן סת"
 א"1 רחמנא ואמר מדבר הכהיב הנר בגזל אלא נואל לו ו1אין בישראל אים5טם

 לחזר צריך אתה אי קטן לאו ואם גואלין .לו יש ]אם אהייו לחזר צריךאתה
 א' ט'שני'ויום בן א"1 אלא איןלי איש אביי איתיביה גו4של לו שאץ בידועקץ14[

 כתבואה מזרעת ]ואינה[ לו יש ]%'ל[ )אלמא( ואיש ת'ל מנין לבי4וה]שראוי[
 להדי4פ קתני הא מזרעת דאינה רבא קאמר היכי ועתה דמי' ש*ש הניאהשלא
 לא שאם מזרעת אלמא מנלן לביאה אחד ויומ שנים ט' בן בברייתאכחדעת
 לענין י'כ בברייתא לביאה ד4'ג לומר תמצא ואפי' ביושה השובה אינהכן
 %ע 4' מרבי קא בעלמא דלטומאה ווש"ת ' אחד וזם שנים ט' בן מרבהמה
 מכל רבא יעשה מה ותו מז-עת ואעה יצ%ל מבאן פחות אפי' ט' בן%ש

 בן דר"פ הבריימא קשש ותו לעל כדפרי' ביאה דביאתו דמשמעהמשניות
 מזיד איש בערטק להרגו דעד% על איש יזיד וכי דעקיה דבי סדתנא ומורה םוררש

 נעיד[ ]דדאי משמע מאי ד14 לרב מרדכי ינ. א'ע ומזריע מדד נףן הוןומזריע
 ערשזידוצ'לומ'שבל מאיש מרמסעם נזיד יעקכ ויזד דכתי' ד1א דב"1ולאל4שצא

 6סי15 5י ראמ' תקשי לא הא מיהו ' טהיר אעו אחר ו*ט שנים ט' מבן 'יותר א"1ש14י1
 ו:;ש כל רח5נא א4מר בנו יהן לבנו אדם שייעד מוז רשב"ל סבעי דקידושיןשיק
 ט"6 ארש ת"ם זירא %'ר גדול בנו אף גדול הה1 מה דידי' דומי' דילמא אודהוא
 ]א'ש מייעד אמרת ואי קטן לאשת פרט אש אשת את ינאף אשר לקטןפרט
 אלא קרא לי' ממעט קא אמאי מייעד[ אינו מאי ואלא לנ4ן אישותמציגו
 על הבא אחד ויום שנים ט' בן ביכם הכא אשי רב אמר דמייעד מינהניפשט
 ל4 חזי' ומדאורייתא הואיל דתימא דמרו לי' חזי' דמראורייתא עמינןיבמתו
 אלמנה פ' ואמ' הואיל תימה ועתה ' ק%ל איש באשת מתדדיב עלי'הבא
 ל"ק הא מיהו דמתחייב ה"נ אימא לעיל כדפרי' לי' קנייא דמראוריי'לכה"ג
 ותהי' שיגרל עד עלי' הבא את מיתה מחיוב מיעטתו התורה לי' דקנייאדא1'ג
 כדגרפי' לי' חוייא דמד4צדייתא אלמנה כש %רסין' יש נמי אי גמורהאעוצ

 %4פ ניום קרי הרואה ישמעאל( רבי דבי )0תנא הכיפורים יים ק פר)קיי( : דקידוש'1מ"ק
 :ח מאי 1ו כרירין עונותיו ורוזניא לו מחולין עונותיו הכפורימו

 :5פ'ס ביום קרי ה4ואה יצחק( בר נחמן דרב קמי' תנא )תני למחול מדוריןמרורין
 הג'רכ%עת עילם בן שהוא לו שבטח שנה לו עלתה ואם %לה השנה כל ידשגהכפורים
 אתא כי שבע והוא רעב כולו העולם שכל תדע יצחק בר נחמן רב א5דהבא

 : ומפגי סני חיי מפ"1 אם- דימירב
 קרי בעל היכות להומליקו

-ש

 ותפלה ק,ש מהרתהלפות
 לקלית 'טל אם ~נל 'ץ. ט:ני" נ:בע":ן פרק מה,:%

 אלעזר ר' 4צ1ר הקךיוה 14ז רחשה לבו סחש"א גמ' ' ויקיא במים יתכסה שי ששםלגמעאנ
בארעא. דדמו ע1צרים במים רבינו כה1ום 14שש בר אכאם בר ]אחא )14שש( רכ תימא1אף

 הערוה את רחשץ לבו ודיא הערוהי8רעו'י את לבו יראה שלא סברנתא
 שעוסק בשעה אותה "4השה ו,ערוה 4צז לר11ת דרכו ע1אין אבד כל סברי4ש

 ישכ צלו*ן מים ול,4 ' רעך'י 1,כ דבר ערות בך יראה לא בי' קרעאבתורה
 הערוה את רואה לבו דיי ות'ק ברגליו יכרן וי'א וקורא . צחשרו ערברע
 עקיבו ]קמכר הערוה את רואה עקיבו' חהרי מותר הערוה את רואה לבוקמבר
 אמר אכיי ענע שתר העדוה את דואה עקיבו ראיתמר מותד הער%ה[ אתרואה
 מתני איקא דרב ברי' חנינא רב הכי מתני פפא רב מותר אמי רבאאסורי
 ניתנה לא שתר אמר ורבא אמר.אטוד אביי רואה אסור' הכל דברי נהעהכי
 זצ"ל ר"ק פי' ' טתר רואה אמור נוגע הלכתא רבא( )אסר למלדו'שוירה
 הערוה ,את רוושה לבו ורהי הוה מאי במים מתכמה וכי אמתניתיןומקשי'

 בין חילוק שיש משמע בכלי והן מדפי' ותו כרביעא לדו סני אז ררבהמהם
 בקרקע ובין קי"'ל יוסף דכרפ פי' יצחק בר יהודה רבי' מודי מיוצ ' לכליקרקע

 : רביעית עליהם להטיל צריך בכליובין
 וע"ן8)קל(

 סס אש'פ כנגדן ק"ש לקרות אסור רגלים מי של ועביט רעי של 0גרף
 יטיל וכמה מש. לתוכן שיטיל עד עצמן רגלים ומי כלום בהםשאין

 המטה לאחר בין המטה לפני בין דביעית אומר זכאי ור' שהוא כל מיםלתוכן
 אלעזר בן שמשן ד' המטה לפני ערא ואי% נץרא המב1ק לאחר %4מררשכ"ג
 תהת שיניחם ער או שיוציאם עד ק"ש יקרא לא אמה מאה בית אפי'א%מר
 רא מרחיק המטה לפני מיר קורא הנשה אחר קאמר היכי להו איבעיא 'המטה
 רשב"ג אמות[ ד' מרחיק המטה לפני מיר קורא המטה אחר אומר אלעזר כןר,ט דתנ" ת"ש קור'כלל אינו דמיטה ]לפני וקור' י"'א מרחיק המטה לאחר א"דויךרא
 המטה תהת שיניהם עד או שיוציאם ער יקרא לא אמה מאה בית אפי'אומר
 דאפכת חזית ומאי בתרייתא איפוך אהדדי קשי' מתני' לן איפשיט'בעיין

 נ.: :ך:גנ::גינן : גג " עג ::י 4:ועיג,ן% ג:ינהךעמן;י:11ן :ב::ן:,:ו::ס: דמיא אמוה כארבע כולו הבית כל דאמר ליה שמעת מאן קמייתא איפוךבתריית'
 והלכתא אסיקנא עקקיבו אבל אמור הערוה את רואה לבו אלא שעבולבו
 ' זשה'ל ר"ה פי' ע"כ מותר רחשה עקיבו י"ט לקרות א1ר העיוה את נתעקץובו
 דלבו הבבל"ם בצזשובת שמצא רער'י בשם פי' זצ"ל עומעי' רבי' הרבאבל
 דהוי טתר העדוה את רואה לבו ד"'א %'ק מרסבר מותר הערוה אתרחשה
 בעקיבו בממוךאלא ורבא אביי פליני דלא הכי משמע לא יחירימיוע לגביברבים
 מתמ' רפריך דאפו"ותו מודו הערוה את רואה לבו אבל משמע הערהץ אתרואה

 והבי עכורין במים ' אלעזר ר' ואוקמה. העריק את רואה לבו וה"ידתלמודא
 הערוה את רואה רלבו הלכתא הכי הלכך אבא בר חיא ור' אעעא ר' מברינמי
 עלי' פרם גמ' ]דמוכה[ )דמוט'( דמ"ק מות"וההיא רואה אסו' נעע עקיבואסור

 ' כוותי' הלכתא לית טתר הערוה את רואה לבו דמכר ק'"ם ררךא לכילה חוץ נ ע '1 יאעי יוצא ערום בכילה הישן שסואל אמר אבימי כר תחליפא רב ףאמר סיין נינ11י
 שרוצה אדם הלכך ' ממכען לא ואשעו" שמואל לי' ומשני לי' פהיך התםותו

 141כל בגיגית שרוחץ מי א% לברך ודתה במים תימר שס1בל או ע,1לקרות
 17 אפשר לא ו4ר ברגלו עויעכרם עד לברך אעוי.רש14 בצרפת כדרףשעושץבה

 שכן של"י ט%חק יהוד'ב'ד רבי1 פי'טורי הפברך'וכן לבו כעד בגד מנשץלעוברם
 הי' לשתות[ רוצה שלולימ]%י( בכרם בהמין רוחץ כה1הי' זצ"ל ואיז 1דגדד'

 את אהת פעם בתעיבו'ראיתי הערוה:כתב 4צז רואה ףה'לבו שלא בבגדומתכם'
 דגח5 לא וויא מתפלל עויא סץ מה חשמרתי והמהתי דנור' בלא מתפלל עי1'ד'

 חלצים חנור בלא לדוזפלל לארם - שאמור ברכות במם' אמרי' דש5נצזנים
 וומים ב%תן לי כמרומה הש1ר הערוה את רחשה לבו יר4ו שלא משוםוטיגמא
 וכל לעקביהם עדכצשך גדולים חלוקיץ אלא מכנסים להככרם להם יף'לא

 שאבור אומרי' רוו לפיכך וימין . ושמאל השהור פנים כתומים היובגדיהם
 שור אלא לערוה הלב בין ר5מק שום להם וו' שלא כיון איר בלאלרתפלל
 כתבי כל פ' שבת .דבממכת מכנמים לחכמים ווו שלא הדברים ונראץ 'בלבר

 להציל אדם שיכול כלים עשד סשמנה ומפרש הרליקה מפני קמלין תק וזזדש י4י
 ולובש וחוזר הדליקה מפני בשבת מצילן בטים ל1ר שמנה יוסי יויד בשכתשי6

 אבל מבנמיים לחכמים היו ע4יא עועמ הוזכרו לא ומכנמיים רצזם נשפרשכולהצ
 א% כצתרים לערוה הלב בין הפסק יש דיהי שים ובלא מבנם%ם ל% עףש4גו

 1 זורי שלמה דבי' היי1 ורבו שמעי' ר' הרב הוא ורבותב ' אזור בלאלהתפלל

 לתוכו שיתן עד רמשיה .במי %א ,הרעים במים יתכמה לא מתנ )ליט( נני
 אלא ואזל שרי י"'איגמ'סבמה הצחשה ומן מהם יתרחק וכמה כרםעשנ

 לתוכו שהזן רג*מעד ומי כלל המשרה במי ולא הרעים במים לא יזככ1ק וי* עס '1
 רפשתן עה1ורין.שם המשרה מי סרהזים דיעש מים פרקוע קורא ואח'ע כרםפיע

 רמי %א כמה לה' מפרש בגמרא מים להוכו עויתן עד ' ממריהין ורןוקנבום
 במה ח.'ר ' רען'י ע"ב ' הם מרובים הרי ויבטלם לתוכו. ישליך נום כמה *חשיל
 לכסוף מהלוקת נחמן רב אמר רכיעית 4ומר זכאי ר' עוו1א כל מים לתוכןע1ל
 ר,ה לבמוף אבל לנתחלה ,מחלוקת אמר יומף ח-ב שרצא כל לבתהלהאבל

 ' זכאי כר' במשכילתא רמיא רב:עית 4 אייתי לטמע" יוקף רב 4ילרביעין

 רדצא יופף דרב זכאי כרבי מט רביעיז בפיף בין בתחלה דבין הך4'ל ראץופי'
 להצ דמני רגלש ממי יהא כנ1ה כרדן י ר'עץ פי' וך,כ כו%זי' קךבוש עכרבושר4ו
 ע4ון דהיער משמע בב4 %ע רז מועטץ רג*ם ובר דשי' רווש מלעאן1טיביעית

 משום דשמעתא רטעמא להכא ההיא שייכא דלא יצחק ב"ר יהודה רבינומורי עלי והשיב מותר כורין עשדה ובת חמשת בת אפי' וחצר מוקצה ומדודיר
 יעקב ר' אמר באלי אמר וכן כרשב"א הלכה רב אמר קדוש' מחנך והי'.דכעינא

 ר"ח ופי' ' כרשב"א הלכה אין אמר ורבא כרשב"א הלנה שמואלברה.ד_בת
 כרבא דקיי"ל יצחק ב"ר יהודה רבינו מורי פי' וכן כר--ב"ךדהוא-בתראהדק""ל
 עיניו כמלוא לפניו אבל לאחריו וה'ש בארבעיאשת הרחקה מני בביתדאפי'
 גבוה שאינה ר5טה תהת הן ואש רואה שאינו לאחדיו היינו דיהני המםהדלאחר
 פחות רלכתא רבא דאמר ק"ם לקרות ושרי כטמונין הן הרי טפחיםש4טה
 היינו עשרה עד משלשה הוא אחריתי רשות ד"ה עשרה דמי כלבודמשלשה
 משלשה למכה ר"ק ופי' ' ליה פשיט ולא הונא מרב יוסף רב מעי'דבעי
 מעשרה למעלה דמי כלבור מש24ה פחות דבל הן מבומין דוש קורא ד"הטפחים
 והם דדיא ונמצא ע'במה ורפני אהריתי רשות זו דמטה כנגזיו לקרות אסורד"ה

 איבעי עשרה ועד משלשה וליכא קדוש מהנך והי' אמרה והתורה אחתכמהנה
 רבינו מורי ופי' ' פר"ח ע"כ ואפור עברי' להומרא גוונא רואי ובכי איפשיטולא

 הטלת בהו מהני לא רגלים טי של ועכיט רעי של דגרף דממתבר זצ"לקהורה
 ב"ר יהורה רבי' מורי פי' וכן חרם של שניהם פרעי'י גר4.ועבש ' מיםרביע"
 ושל עץ של בעביט ה"ה אם לי' וממפקא חרם כש/[ מיירי דהלשד רבבליצרק
 סס כמה דיוצי דהא בעעי נראה הצואה ומן מהן ירחיק סכמה מתני' 'זכוכית
 ממים אבל מיום רכיעית בים גהן שלא היכא דמאימי קאי רגלים אמי מהןירהיק
 מחמרא דחמורי מתני' אוקימנא שדדי מהם להרחיק %'צ משרה ומימרוחים
 שיטל ער רג*ם ומי בלל המשרה במי ולא ריעים במים לא יתכסה לא גךציוהבי
 במף"ח מיהו ' הצואה ומן מהן קיחיק כמה קאי ועלה ירא וא%'כ 1יםלתוכן
 בגמ' דפר"ח אמות ארבע לררהיק צרץי נמי רמשרה וממי סרחץים דממיםמשמע
 ה'מ אמא ארבע הרעים וממים רמשרה ממי להרחיק שצריך דתנן האהומיקנא

 ר"חי פי' ע"כ בתפלה וכן בק"ש )וכן( כ1אה וכן עיניו מלא לפניו אבללאדודי
 כלבים צואת גבי ולקמן ר"ח כפי' מוטמע בירהם' מיהו כלל בעיני נראמו114

 רב אמר רבא ]אמר רבא( אמר מחויה רב אמר רונא רב )אמר סנמ'אפרעדנן:
 סי י' עיניו 4לא מרדדק לפניו אבל לאחוריו אלא שנו לא התא[ רב אמרםחדא
 ע אמות ר' לאחריהם הרחקה שצריכים נףי ואצואה רג*ם אמי פי' בצזפלהוכן

 : ברבא הלכה וכן עיני כמ*א ל1יהםאבל
 כרן י: רבה ואמר מותרת פני' שקרכ1 כיון צהשה רב אמר ה-ודה רב 40פכ1ן8)קלא(

 קאימנא דוה רבינא אמר נפרכת ואעה שגוללה ומן כל לה ואמרי הרחעקצדיכה עיי אז פי' נפרכת ואעה שזרקה %'ז יוחנן ר' אמר חבה ברבר
 א"ד לא או פני' ירמו אי עאן וא"ל צואה שרשו והחה מרי8תי ירמהה דר'קמי'
 פולח מלשון ונתבקעה נתפלחה אפלויא ר'א פי' אפלויי אפלי אי חזי זילא'9
 א. י' דלמא רוכא בתר דאזלי' סדממ'ל רחו*ן פ'ק אמרי' ה?'נ ' פרא 1'כובוקע

 . כחרם צחשה דאיתמר נפרדת חאינ' ש%ללה ד%'ז אמורה כחרם צואהמשמהק %" חנה ,בר בר דבה ראמר יחנן בר' ק"'ל נוףן ' החת-נה נפתחה פי' לי'דפ*

 כחדם צואה הלכתי רבא אמר 1חרת אמר יטדא ומר 4שמורה אמראמימר
 נרטת ערהה כנגרה קו,1 ליך5ן טתר כעשעדת צחשה סרבא אמר ' הלכה וכןאסורה
 ע"כ נס כנגדה ק4ש לכךות מוחר בעשעית צהוה כ1דה ק"ש לקרות 1שמורבעעהצית

בכסוי



זרוע ותפלה וש מירתרלטת%ר46
 בד יראה לא י"ן 4שץת אסור בעשעףת עתה כוכטא יא 8לתא תיא5טשף
 של מחיצה שיש כגון בערוך פי' ' מיתחזייא קא חץא רחמנא אמר דנףערחז

 מפסכ4! הק קלף או זבוכית מהיצת ופרש"י לרעי ק"ם רגורא בין זטכית'
 ערוה ' רעף'י ע"כ צאתך את וכמית מילתא תליא בכיסוי ' נראית חהיאבע*ים
 ע,ם לכדות אטר למחיצה מעבר ערום עט"ם או ערוה עיראה היינובעעחטיו!
 מאי וכצ2החייא דצאיל נמי רצואה 4ז"י קרהם'מירצ מחניך ליכא לי' וחזידףו4ול
 אמר דצא' מעליא כימוי מ'2מע צאתך את וכמית וחפרת והבתיב זה יהאכימוי
 עלי' רוכק רש"י פי' ענה וברוק רבא אמר ברוק מבטלה ,טהיא כל צואהאבח
 רבא אמר ' מעלש כיסוי הוא שזה עכה וברוק רבא אכטי ' ברוכץ אותהומכסה
 רבוקה צואה ררבינא בוייה מר בעי ע'ש וכורא עלי' מנדלו מניה בנומאצואה
 ' לחומרא ראיסורא תיקו רכל לחומרא בה ראזלי' ר"ח פי' תיקו מאי במנדלולו

 יהורה רב אמר א"א טתרים רגלים מי מפק אטרה צואה פפק ירידזה רב סאכע- טההסס
 טתרין נמי באשפה אפי' רגלים מי ס8ק אמורה באשפה מותרת בבית צואהספק
 ' בלבד עמור כנגד אלא תורה אמרה לא רב אמר רגצונא רב דאמי להאמבר

 וכרר' בלבר' הקלוח עמור כטד לקרות אלא רג4ם במי אמרה לא זל'לפראו"י
 קץויא לא לך תהי' ויר וכתי' אזניך ע4 לך תהי' ויתר כתיב רמי ונתן דר'יונתן
 וכי רגזרו הוא ורכנ1 מראורייתא'שרי רנלים ומי רגלים במי כאן בצואהכאן
 אזניך על לך תהי' ויר זצ"ל פרשוי רבנן' ברו גזיו לא כספיק1 בוודאן רבנןנזרו

 וכמית ושבת עד וגומ' לך תהי' ויתי וכתי' כימוי הצריכן ולא חוץ שמהויצאת
 ברכ רקי"ע ל'%פר"ח לך נילף או המפורש מן מתום נלמר לא אמאי תימהמירצ
 הבית רמחזק" טיום אמור באשפה מותר בבית צואה מפק ראמריהודה
 עד בכית וכעו'כ מותר באשפה אפי' 1-גלים מי מפק ' בצואה והאשפהבנקיות
 ויהא קרקע ש'ג ישהו במה ער רגלים מי וראי פי' כמה ער ווראן ' פר"חכאן
 כ'ץ אמר דרב משמי' גניבא שמטפיחי1 כ'ץ שמואל אמר יהור' רב אמראסור

 ידצרה רב אמר צואה ד"טתא לגניכא מ-יה לי' שרי יוסף רב אמר ניכרשיישומן
 חזית מאי אכיי א"ל מיבעיא רנלים מי מותרת פני' שקרמו כיון 'שמיאל אמר רנ5ע

 מאי ' אמורה בחרם צואה יוחנן א'ד רבב"ח ראמר אהאי ממוך אהאי יממכת1ט4
 בהן שיש שמטפיחין'פי' כ"ז רגלים מי הלכתא רבא אמר רג4ם רמי עלה דצהטצעא
 מר"ח וכ1 כרבא הלבה וכן שרי לחוריה טופח אכל אטר להטפיח ע"מ טיפחסם4

 לרטפיח ע"מ בטופח ורבנן יומי רר' לפלוגתא רבא אוקמי' רהא הלבתארהבי
 כרי בהן שיהי' עד רשרי בת"ק והלכה מחמיר יומי ור' לרמפיח ע"מ בעירת"ק
 פרש"י פשיטא ' דמי עוברת בצואה דחיר פי ]פפא[ )חמרא( רב אמר 'להטפיח

 או בשרו על צואה איתמר : מנהרא רסליק אשיג צואה'4'צ צלא אינו חזיר.דפי
 לקרות אסור אמר חמרא רכ ק'ש לק-ות. טתר אמר רצנא רכ בביה'כ מונחת ירו ''

 יש מחיצה פרעה'י יה' תהלל הנשמה בל ' רכתוב התא ררב ט'ט רבא אמרק'ש
 בהלול והדצט6 הפה הגשמה כל רחחיצה' מן לפנים ירו ופשט בית'כ לביןבימ
 ' ממוך מי ה' תאמרנה עצטתי כל רכתיב חמרא דרב מ"ט ' אברים :שארולא

 ממבוחצת חמיר דהא דר"ה תלמירי' ררוא אש'ג חמרא כרב רהלכהושי"ח
 חמדא רכ אמר ק"ש' וקורא פיו על ירו סמניח יוחנן א"ר ר"ה ראמר רמטונפות 7'5ט5
 אמר דאמרי א.בא ליה צייתנא דצה לא כפומי' יוחנן ר' ]לי[ אמרה אי האלהים ט"נ'נ

 אמר פיו יררעל מניח המטונפות במבואות מהלך הי' לוי בן יהושע א"הרבב"ח
 ד2"כ רר"ח בוותי' תניא דצנא ררב כוותי' תניא כו' אמרה אי האלהי' חמרארב

 לא רר"ח ת"כ עש וקורא ע"פ ירו מניח המטונפות במבואות מריך היה'דר"ה
 אלא עור ולא ק"ש ויקרא פיו ירו'על ויניח המטונפות י"יואות אדםיהלך

.
 עליו רריב"ל ברי' בר מיאשא ר' אמר מאי פמק לא אי פומק ובא קורא הי' אפי' '

 ארא רב ברם יחיו בל ומשפטים טובים לא חוקים להם נתתי אני נם אומרדבתוב
 העון מהטכי רצי מהבא אמר אמי ורבי וגו' בזה ה' רבר כי מהכא אמר אהבהבר

 מר"ח ' ימים תאריכו הזה וברבר אומר הכתוב עליי מאי פסקבחבלילהשוא
 רקכלה עו'מ לי' צייתנא לא בפומא יוחנ1 ר' אמר אי האלהים חמדא רבמדאמר
 חמדו4 ררכ אע"ג ר'ין קבלה ולא לדצזירו הונא רב ובא ראמור בירוידרטה
 ממיילי כולדצ אמוראי מררגי דאסור כוותי' קי"ל יוחנ1 ור' הונא רכ לנביתלמיר
 לעיל שפירש לשוט כאן ער כוותי' רהלכתא ש"מ כר'ח רקאי תנא רהאטעמי'
 ממבוזית חמיר רטפי דאגשור בביהו'ב וירו בשרו על ציאה גכי ובעד'ב פי'הכי

 אפי' עאם לקרות אגיר בשרו על בצהשה יצחק כ"ר עערה רכיטרמטוגפות'ופי'
י'::

 ע'"
 מרהיק אמר דצנא רב עיקר לו שיש רע ריח יסברא'(איתמר וכן בבגייו מכומה

 הרזח שפסק ממים ר'ש מרחיק אמר חסרא רב ע'ש וכדר' העיקר מן אמותר'
 עי9- .לו ושאין וממרחת ,שם טנחת שהצואה עי9- לו שיש פרש'" ק'"2וכודא
 ע~היה וכגו1 אליו בא שיייח אע"פ העי9- מן אטת ר' מרהיק ' רוחדמחת
 כוותי' תניא שם' בלה שהר"" הריח שפסק שרטהיממקום רואה שאיטלאויריו

 כנגר ולא כלבים צואת בננר ולא אדם ציאת כטד לא, ע'ש יקרא לא חסדא ורב,
 היה אם רע שרלח אשפה כער ולא רהרפו4ם צואת כנגר ולא ההזריםצואוז
 שפמק ממים ו"ש מרהיק עיקר לו ש"ט רע ריח לתפלה וט עיניו מלאמרודק ל4י ק"ש'ואם וכןרא כצדו יושב נכוך)מנ'(]עשרה[םפךד' או טפרף' י' גבוהמים
 ]לית רבא אמר ריח' עיאין ואע"פ *ם-ם צוזשע כמער לא פיר,ט,'י עאם' וקורא.וי"ה

 י'ש אדם יכדא לא דתניא הא בי אלא מתניתא[ הא ]בי שמעתא( )בהגיהלכתא[
 בזמן כלבים צואת[ נגגר ה,א חזרט ן צואת כעד ולא ארם צואת בטרלא'
 צדאת ראסרה דלעיל ]מהשית' ק- בי הלנתא לית "4רש"י לתוכ1  עורותשצע
 כלבים אצואת שיית בהם שיש כזמן ' עורות ברם בעיאץ וחזריםבלבים
 עורות בלא אפי' ארם אמש! אסל , עווה! בעיבור לרע2ן שררכ1 גףיוחזרים[
 פרש"י ע;ע ג4מר עויות סלא בההך על הלכך שם להעזה דרכו איןשהיי
 כרב רתנא מתני' רהא הךרא מרחיקו"'א ר(ומר דצנא כרב דקיי"ל ו",קופי'

 שאומרים מרגוואתא ויש מתמ' הא בי דלכתא 4ת ואמר רבא יהאההסדא
 הלכתא רב4' בושןי הלמקי אפי' וקיי"ל כוותי' תניא רהא ' חמרא ברבדלכתא
 אמר מחגי' רא ני רלסתא 4ת רבא דאקר טשום ואי בותיה תניא איט!למיר
 בקאשר אנל עלע: רפלע תנא י*הטהח כלבים .ובצואעז ארם כצואת לוץרבועי
 י ר"ח פי' ע"ב ' כוותי' הלכתט הלקי ' 4' מודה תנא האי למימר איבאמילי
 חזרים אצחשן ה?'ה נלבים אצואת אלא פ4ג הלא שפירשו כרבוותא יסבראובן

 לקרות שאציר רבא מודה וע שדטשה ובאשפה תרעולץ בצואת אכלבדפרש'י
 ארבע ברגטה סגללי 'חיקין ט ' התם0 דאמר בירמט' מובח ויבי בערן 9שנעו7ח
 נץ~' ובלבי ברגים אסר יצחק בר עטיאל אםותר'ב5א

 אגא בר חאא ר' העצר..

 וכלבד התא רב בשם אכא בר יומי ר' אגית ר' תרטולין ומצחש! אטתד' הגמ" ומצחש! אכצת ד' חור מצח*ע מרהיקין אמר לוי ר' * הייד מן בכאאמר
 נבי4ה זזדרא ר' בעטם ירמהה ר' אמר י באדומים פי' מאי עיו1 צריך 'כארומים
 וכמה כ1 אמרה מתניתץ אבינ' ר' אמר אמות ד' ממנה להרחיק צריךנסרהה
 של במשרה. תפתר שמאי ~'ר . אמות ארבע הצחשה ומן מהןירריק
 ה,ש. הרשם . במים ולא תנינ1 הא כובמץ של במשרה אם מנא ר' א"לכובמין
 וצואע מיר אמורה תרנגולי1 אצואת פליג לא רבא אם מירו ' רמשרהכמי

 סברא ואין ! עורות לתוכ1 שית1 ער אלא אסורה תהא לא חזרים וצהעתכלבים
 מת*ר ררבא לומר מברא הי' וע"כ ' טפי תרנמלין רצואת זוהמתן רנפישלומר
 מייצ ' כמותו הלכה ואין הולק ורירהם' כלהברייתא על ופליג תרעו14בצואת
 שפמק ממים אטת ר' רמרריק עיכך לו ש"ט רע רריח רבא פיג רלא י"לכהא
 משאת מרחיקין כירוש' רך2ני דהא *מר נוכל ועור ' והלכה חמדאכרב

 דוןרי כרבא והיינו כבית לא אבל מרחונם דנפ"ט שלהן בלול רוקא היטתרטו14
 הגממה וצואת בלבד הררך מן בבא אלא אסורה אינה חטר צואת רהאבבית
 וכן מרורדם ולמים סרוחה לנבלה וה"ה ' ואסורה טפי זודגט!ה רנפיש לומריש

 רוח רפדצ2 מהן'פי!ררעיע עיקר לו שאי1 רע ריח ששת מרב מיני' הלכה:בעונראה
 לד"ת אלא אמרו ולא גרמו והני גנו רהני רב רבי ציפי חזו[הגיאמ'לדצ)תחץ1(]אש!ו

 אש'פ גרמי ץעי נני . ביהמ"רירהני של מחצלות ציפי 'פרעו'י ]וכו'[ לא לי,טאבל
 לחוין יצא לק"ם אבל אפשר רלא משום לנירמא וה"מ ' להפיח הישניםשררך
 והלכה ' רעד'י ע"כ הריח שיכלה עד ימתין עצמו רצא הפיח לרירי' אבלויקרא'
 אבל רחברי' וה'ט לק"ם לא אבל רשרי לד"ת דה"מ וכראמרינן ששתכרב
 סר ל עידה ררכ מני' משתמיט הוה אבא טר' : הלכתא ררגי פר"ח וכן לאלדירי'
 ע"3 בע"טה עובר לא"י מבבל העולה כל רב אמר וידה רב ואמר לץ"ע למימקדבעי
 מבי מילתא ואשמע איזיל אמר אותם פקדי יום ער יווו ושמה בבלף,ופאושנאמר
 דדב)נחמ1(]יהודה[הי'עומר קמי' ותני רקאי אשכחי'לתנא אזל איטק והרלווערא
 נקבי' העולמי'יצרתנו רכו1 ואומר חתר רריח שיכלה עד ממ!ין ונתעטשבתפלה
 חרפה בחינו ובלימתינו חרפתיט לפניך וידוע גלוי חלולים חלוויםנקכים
 כה י עוברת צואה סאיתמר ' שפסק ממקום ומתחיל ותולעה רמה אחויתינווכלימה
 תחת עומר טהור טמא עובר וטוצר האיל1 תחת עומד טמא רתניא להאמינא ע'" מנא אביי אמר עש לקרות אטר אמר ורבא ע,ט לקרות מותר אמראביי
 רבא רמנוגעת 4אב1 ונן טמא רטוצר טמא עמד ואם טהור עובר וטמאהאילן
 קדוש מחניך ורו' ורנא "טב כרר שנאמר מילתא תליא בקביעות התםאמר
 של גרף לפניו עאצשאי' ארם עוברת צואה פירש"י ' ליבא והא רחמנאאמר
 תחת עוטר ר5ומא ' לרפסיק צריך העין ק"ש לקרה! מותר להעבירורעי

 אפשל יושב[ עומדנ]4אם 4אם מריך שנא לא רמת קאי המת את בנושאלאצ האי"
 מחוץ דבתיכ ישיבה רחמנא בי' מרגלי כהנים בתורת לה קתני מצורע וגביהצה

 רקביע רמי ביושב נמי עומר חכמים אמרו מיכן טמא מושבו מושבומחנה
 זאת רגתוכ שהקישו במצורע ה"ה רגונוגעת באבן וכן קביעי לא מהלךאבל

 ר"ח ופי' ' פרעד" ש'כ ולבית הבנר ולצרעת ו4:תק הצרעת ננע לכלהתורה
 ו"קי רפי להפסיק צריך לפניו עובר וראיר קיאם. הקורא הלבך ברבארהלבה
 :3 ד מהלך כעדו צואה וראה בתפלה עומר הי' סת'ד ' ללל נדפי' עוברתכצואה
 פינ דלא הא דאפשר הא 4'ק לצדרין ווזעניא לאחוריו אמות ד' שטרכ4ה ערלפניו
 ויץק לצרדי1 ימתלק נרר ש"ט כנון לפניו לילך אפשר 4א מרש"י ,אפשר
 י במרומו צואה ומצא רגט:פלל ' לצףדין יסתלק לפניו לילך המעכבו רכרלכל
 אמר אלא תועכה רשעים זבה האי רכא לה מתקיף תפלה תפלתו שחטא .אש'פ
 ברכא דגדי'ל רי,ק פי' ' ויקבה תפלתו שהתפלל אע"פ והטא דיאילרבא

 וצריך תועבה תפלתו ע"1 ולא דצא טוצר מקום אי לעיין לו והי'רהואיל
 עד פומק כרכיו על שוהע2ין ומים בתפלה עומר הי' ה"ר : לרו2פלללדטור
 אמר חד רמנונא ורב חמרא רכ חוזר הוא להיכ1 ומתפלל טיזר רמיםעויכלו
 סנ ל שצשה אם מבר סדמר קמיפלגי בהא ליטא שפסק למים וווא לראשרצזר
 ט'א אם האי אהטי רב ואמר שפסק למקום מבר ומר לראש חוזר כולה את לגמורבדי
 בולה את לגטר כדי. שהה אמ עלמא כו4 אלא ליה מכעי' וטהה לא אםשהה
 מבר ונטי דצא דחויטש נברא מבר מר קמיפלגי וטרעה בעילא ודצזם לראהטחחר
 י. התו הזיאגברא

 צריך הי' לרו!פלל בשהתרדל רצא רחוייא גברא פרעו"
 ומ'ש לר*וט ווצזר תפלה אעו שהתפלל מה הלכך מלחתפלל הוא דחוילנקבץ
 דוא ראוי' תפלה תפלתו עויסיים עד לרגש!ין. יכול עואין אש,פ הוא דטיאגברא
 שפסק למכץם רחוזר רקי"ל ר"ח ופי' ' רעו" ע"כ עיהשתין כץרם שרוזפלללמה
 דד"טתא רממתברא ועוד רניקל אחך הלך ובררבנ1 היא מררכנן דתפלהחדא
 קיטו רגלים מי ברדנשת אי אדוד רבמא* רצא מעיכךא רחוי ולא דאידדרצא
 פי' שצ מדרד לא עצמו על לעמוד ףיכול במהל1

 ר'"
 לנתעטום רומה ץק ואי1 '

 כץרם הרג"ט לא בי שפמק למכץם ורוזר תפלה תפלתו לכ"ע רהתםבתפלתו
 רגלים במי מלוכלבים שברכיו אש'פ נמי ומשמע להתעטהם צריך שהי''לבן
 רגלם ומי דזואיל ממתבר ברכי אצז ירחץ או שיקנח כדזני מרלא למירהטליבא

 יתפ4 אל רגצרףלנקביו ע4ו:ה.'ר רבנןלהחמיר חשו לא גונא האי כי כימררבנן
 ע"ויע אלא שנו לא ירצדה רב חאיתימא זבהי רב אמר תועבה תפלתו רהפללואם
 ישון רב אמר כמה עד טתר עצט להשהות יכול אם אבל עצמו להשדצתיכול
 עצכצ על לעטד יכול כשאץ בו"ש דבריתא אמיפא לה רמתגי איכא פרמהעד
 . פרמה ער זביר[ ]י'ר נמה ער תפלה תפלתו עצש על לעמוד יכול אםאבל

 שנאמר יתפלל לא הוץ לנקביו הגצרך יונתן ץ'ר נחמני כר שטאל ר'אמר
 ישראל אלקיך ל9-אתהכון

 ופ'"
 ש,7 ט י לט'ר בבלאי חברין רגי זעירי סאמר ד,טבען

 מטררינן חובה ולט'ד לי' מטרחינן לא המייניה לי' רשרי כיון רשות ש-ביתתפלת
 רבי ואמר מפסיכו1 חון התרילו אם ותנן חובה דלכיע המנחה תפלת חהא4'

 במנתה ~'נ שברות שביחא והבא שכרות שכיחא לא דש!ם דגורו משיתירדגינא
 זמ1 4לא דכולא כיון ערבית למפשע אתי ולא מרתת זימנא לי' דקביעביון
 המ"ני' למיסר נטיירצתא ששת רכ לה מתעף למפשע ואתי מרתת לא היאתפלה

 גלימ' שדי רבא "טראל ל9-א'אלקיך שנא'רט1 משום ולצלי ר(ביוצ*י]ו,ץר[ליכץ
 לרב 4' ו"ינא אשי[ )ששין(]רב אמר מאוי' קמי כעברא אמוי ומצלי ירי'יפבר
 קמי בעבדא אמר ומצלי ירי' ופבר נלימיה שדי בעלמא צערא איכא כינוצא
 רבת כת*כ אמר ומצ4 וכועטף ינףכמי לב*ש כעלמא שלמא י,יבא כיטרי'

 כתב מגפימ בערך ' ומצ4 פוזמק*ו רםו הונא רב בר רכה "טראל א4עךל9-את
פחטקי
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 אה1ה ב8'במה ' רעיזי או דעמרא ר*בדא ממאני ג14ן שלום שי רב פי'פהמקא

 פוזמקייכו ט1*פו רנרמי' הינו פוזמקי חנה בר בר רכה אמר צסגפים 0לא סני
 מנעלים כו* פי' והניכץןוהכגפיט הכירת רכלים פי'א כעזכות לרינא'ככלי ח"העוע"מ

 לא שכשירוצו שוקירע לטי המלחמה אנשי שמתנין ברל של או נחושתשל
 : וטרקלי*ן וכעערגמינן רגליו[ ]על נרושת ומצהת כרכתי'יגפו

 אריא מאי כערו ע,ט לכךץז אמור ערום קכף'ם יהורה רכ 140כמרש )קלב( לנדכות
 רתימא מהו לי' אצטריכ' עכר'ם נמי ייטראל אפילו עכו"ם עאמסס

 קמ"ל הוא בעלמא חמור אימא בשרמ חמורים בשר 4"טד כרצ ומצזיבר1איל
 : רא1 לא אכיהם וערות רכתי' ערוה אקרו נמיאינרן

 שנים יהורה מרב )נחמיה(]נר1מא[ ררב ברי' יוקש רב מיני' סבעי )קל3( כדד'
 יחזיר וזה ק'ש ויק-א פגיו וק שיחזיר מרי אחת במטה שישניםצ"

 לה מתקיף עמו אשתו ואפי; מותר שמואל אמר הכי ליה אמר ק"ש ויכךאפניו
 מיתיבי כגופו לאו אחר כטפו 4הטתו אררבה אחר מבעי' ולא אשתו יומףרב
 פניו מחזיר וזה ע'ש וקורא פניו מחזיר זה אחת ]במטה[ )כטליה( שישניםעצים
 לא י'ז בצרו ביתו ובני ובמו כמטה ישן הי' אירך ותנא.י ע'שויךרא
 בשלמא מותר כ4נים בניו היו ואם ביניהם מפססף נליתו היתה א"כ אלאיכדיא
 לך אמר קעדא לשמואל אלא כאחר הא באשתו הא ק'ןיאן ]לא יומףלרב

 ישעה ואשהו במטה ישן הי' ורמניא ר"ח גרים געקאיהכי מי ]יומףן ולרכשמואל
 אית מאי אלא לכינה בינו מפמכץן טליתו היתה א"כ אלא ק'"ט יכךא לאבצרו
 שאר וגירמת היא תנאי נמי אחר לרירי היא הצאי יומף לרב אשתו למימרלר

 ר"ח פי' ' כיתו כני לאשתו דירי דוכהא כשום אשכחן רלא נהירא לאמפרים
 כהנא רב א"ל וקךר כאחר כוותןה רקאי תנאי איכא רהא יומף כרב'והלנה
 הכא כוותי' הלכתא דששאל תיובתאן רתניא א1'ג רבא אמר התם פפאלרב
 4עזכטי לא הכא כוותהה ~כתא כשמואל הלכה ראתמר דוכא *' ואמרמ4י

 איכא הא רפליג תנא ראיכא אשצ שרו רתרווייר1 באהטתו אבל כוותי"דויכתא
 מחזיר זה אהת במטה "טנים י עךיו שנים רתניא כוותייי רנףי אה-ינאהנא
 עמו אחר באשהויאפי' אלא לאולךה * וית ונךרא פניו מוסיר תה הץראפניו
 פי' של"י יהורה רביט ומורי ' שרי עלמא לכולא ביניהם מפמקת רטליתי*ם

 אפילו יקרא ולא יוקן ארב רפ*נא כברייתא ומחמרינן לחומרא אזלינןדהשתא
 מדחיר זה מר אמר ן פר"ץ רברי ונראה כיניהן מפסיק טלית א"כ אלאב4הטתו
 ראמר הונא לרב *' כסייע אהדרי רנגעי עגבותיהם איכא והא עיש ויט-אטיו
 רנגעי עגבותירם איכא והא ר,ץ פי' ' ערוה משום בהם אין עגבית הונארכ

 כאיכריהן והן כאדצריהן טגעות שהן כהן וכיוצא רעגבות ואסיקנאאהרדי
 ר"ח פי' ע"כ ערוה משום בהם אין קרטאתו בעת אותן רואה הא"טשאין
 לכךות אפ"ר חבירו בערות נוגע ארם אם אכל ' יצחק ב'ד יהודה רבינו מוריופי'
 היו אם מר אמר ! דאסור לעיל רפריש' בערותו שנוגע מעקיבו גרע רלאק"ס
 ויומ שנש ג' בת תנוי: המרא רב אמר ער,כמה טתר כ4נים ביתו ובניבניו
 שנה לירה אהת גת תיטקת ראמרי ואיהא אחד ויום שגים ט' בן תינוקאחר
 ושערך נכומ ע1רים כרי ער ואירי אירי אחר ויום שנה "'כ בן ותינוק אחרהום
 אפי' מותר קטנים כיתו וכני רבניו של"י יצחק ב"ר יהורה רבינו פי' 'צמח
 ראפילו כגרולים משא"כ הערוה את רואה לבן כשאין כזה זה ערותןנתעין

 וצריכין מגעין יטאין ואע"פ בע,ותן הממק שאין בזן אטר מכוסיןעוהלבבות
 טרו בבגרה לה יוצא שער פפא לרכ סדי רב לי' ואילךיאמר אילך פנירםלדאור
 אין מכוסה וכשרה בנדה יוצא,מדצך שער הי' ד"'ח פי' , שעה שער עלי'קרי
 שער מרי רב על *כהנא רב שיךא וזה בשר ולא דצא שער כי ערוה משום בויעפס"

 ' ר"ח פי' ע"כ גוי גוי עלי' קרי' כו כיהמא בשר ולא רצא שער רהטער כלו'שער

 מורי פי' העזים כערר שערך שנאמר ערוה באשה שער שמואל ראמרוהא
 ק"ש לנדות נזררין אמ אין וגם אידי ו'ש לענין רלאו יצחק בר יהורהרבינו
 : איירי ע'ש דלענין שפי' יונשש רוד, כפי' ורלא ראש פרועות בתולותלפני
 אילימע למאי ערוה באשה טפח ]יצרק[4ו'ר

 לאסתכוי
 ששת רב אמר' והא בה

 המסתכל כל לך לומר שבפנים תכשיטין כננר שבדצ*ן תכששין הכתוב מנהלמה
 לאשתו הא לאהרת הא ל"ק התורף במקום ממתכל כאלו אשה של קטנהבאצבע
 ירים תכששי שהן וצמיר עגל טכעת הן שבחוץ תכשיטין ר"ח פי' .ולך'ש
 שהוא התורף במקום ווקכוט בדגלים אצערה וכומז אצערה שבפניםתכשיטין
 אטר מכוסה להיות שרגיל כמכךם שמנו-ה אשתו מבשר טפח הלכך זמהמנץם
 מבשרה שנתגלה מטפח כפחות אפי' אחרת וכאשה שתכסה ער עשלנךות
 ]חסיא[ רב אס- : שתכמת ער ק"ש למרות אסור מכוסה לרהות ושיאויבסגןם
 תראה נם ערותך הגל וכתי' מהרות עברי שוק נלי שנא' ערוה באשהעצק

 בי שנא' ערהה באשה נץל ]שמהאל[ ששת( )רב איתמריאמר ע'ש לעניןחרפקך
 : ק'"ט נץרא גופה רהמש איתמר ע"1 לענין נ14ה'לאו ומראך ערככץלך

 ר3מו בא כנגר ארם עומר חמדא יב אמד פפא בר רפרם סאמך )ק5ר( ט7'
 ומתפ~ע'"

 רג אמר תקא איני צואה בו שאין בכיה"כ אוקימנא
 א14מרו ר3ןחץ וכית צחשה כו שאין אע"פ שאמרו הכמא בית חנינא ברימף
 עסכך' חדש כבירב"ם ררפרמ ההיא פי' ' בחרתי הב"ע אלא ארם בו שאיןאע"פ
 מוצ לביהכ'ט הזמימ לרבינא לי' מכעי' עריין'והא מעולם צו4עה בו הירטהשלא
 אכל בגו*' ולצולץ עלי' למיקם לרלינא לי' קמכעי בי ' זימון אין או זימוןיש

 במנץם כגגדו ארם מתפלל צואה בו שאץ חהט רביהכ"ם ר"ח ופי' ' לאטגדו
 בהיב"ם אכל פר"ח* 1,ב אסור להתפלל בתוכו להכנם אבל לביר3"םשףץמיע
 הרין הלשון בוה ראמר והיכא ככרו' להתפלל אסור צואה בו שאין אלשישן
 והדין עיאטי אלא נמי והוין לומר מיים רלא א1'ג והרין כיהכ"ם לרציביתא

 מנורה משנת סעל דנדרים פ"ק דאמר ולרוופלל בתוכו להכנם אטרים שניהם ע" 1ל
 לר1' בית הדין ראמר אי ה"ר לברב'ט יר אין או לברנ'ט יד יש רבינא בעי לךאני
 נמי אמר ולא הןון דאמר כנון אלא היה נמי ביהב"ם רךצא נמי והרין רבמאבית
 לרכינא 4' דפשרטא מכלל קאמר כעלמא תשמישא רילמא 14 הוה בהכ"םמאי
 אין 14 מועל זמון מרו לביתצ הזמימ לרגינא לי' מכעי' הא לבירב'ט זכ1ןדיש
 מו1לן זימון 4ין 4ן מו1ל דטן קמיבע-ליה חרא מנו חרא ]רבינא טשלזימון
 איפעצט ולא הואיל הלכך * לי' תיבעי' יר אין או יר יש מועיל זמון4עז"ל
 הזכיר שתחלה רךאיל טכידצון ירים דזהד דנראה ותו ' לחומרא בהאזלינן
 בגמ' ואקר נזיר רדץ אהא ה4צמ' רנזיל רפ"ק דתנן אהא דויה מיריבירנ"ם

 5מ4קי חיכא לפנ*ו עובר בטגדר שמואל אמר קאמר  בתע4י' אהא "ר*למא ע"נ 3"
 דעתין רוד14 לספוקי *ע4ו בהה3נ"ס. וץכהי שתחלה ד1איל תע אדך?זיבבה,עא

 דו וחטה רמ' כטצמע צאח בת דאא א1צ רפרמאי כמי בתי הגי סרבא 4טכ1י8)קלרי(
 סה4 כ, ר4צר כמין מתום ופיהם הם בכךקע חפורים . כורות ר"חפי'

 נראהע הצחשה ר4רן חעדבות כמתומות וראי אלו כרע מתגלגלת אטהצואהמרורר
 כסאי בתי שאותם פי' יצחק בר יהורה רבינו ומורי ' ר"ח פי' ש'כבתוכם
 נזדוין ואין להשתין שרגילין אסור בשלנו מכץם ומכל שלט כעין הםרפרפאי
 הצוא' אין רפרמאי כמאי בתי רבאותם שפי' פר'ח רכרי כך'מתוך כלכנקיות
 : ההלון ררך בהן נראית הצואה רהא אסורי רשלנו משמע כהםנראית
 סת ד אל11 ומערב מזרח יפנה לא כיהורה רגפנה סת"ר ריואה פו=ק)4ו(

י
 יומי ור' )אסור( ומערב מזרח אלא יפנה לא ובנליל וררום צפון'ו

 ע"טצ

 אסור קיים שבהמ"ק בזמן אומר יהורה ר' כרואה %מרו(]אסרו[אלא )לאאוכם-
 איכא ת'ק מקום'היינו בכל אסור אומר ר'עקיבה מוהר קיים ביהט'ק שאיןכזמן
 כי להו וטתיב ומערב מזרח ליבני הנך שרי הוה רבה לארץ חויןכינייהו
 מבירא עקיב, כר' אנא הכי לי מצער קא האי מאן אמר ותרצינרצ רבהעל וףפכימי וררום צפון נהלי' שרינהו אביי אזיל וררום צפון אלא ליפני רלאהיכי
 מדח לפטת ראמור עקיבה כר' וקיי"ל אמור'פר"ח בכ"מ עקיבה ר' ראמרלי

 פי' ומערב מזרח ליבני מנח הוה רכה רהא לארץ כחוץ אפי' בכ"מומערב
 ואוירע פניו חרא' ומערב מזרח נתוני' שרם הלבנים על רגליו ש"טיםכרי
 ומערב מזרח אמור כדד'ל אפי' ראמר לי מכירא כר"ע אנא ואמר וררוםצפון
 סנ ל לביהכ,ם ירושע ר' אחר נכגמתי אחת פעם עקיבא ר' סאמר : פר"חע"כ

 סהת אלא ומערב מורה נפנין שאין למרתי רברים שלשה ממנוולמרתי
 מקנחין שאין ולמרתי מימטב אלא מעומר נפרעין שאין ולמרתי וררוםצפון
 ההש תורה א"ל ברכך פניך העזתה כאן ער שאי בן א'ל -נשמאל אלאבימין
 אי' וה"נ הוה עקיבה רר' חבר תלמיר עאי שבן ראי' מיכן צריך אניוללכ1ר
 שם ל בן א'ל בחזקתן שהנכסים כזה אגי מורה ר"ע אמר שמת.סרתנן מי פרקבב'ב
 8-נ בגמ' ואמר השוים אה עלינו לחלוק שבאת אלא מצטערים אנו החלוקים עלעזאי
 שבאה:תניא דא"ל היה רר"ע חבר תלמיר שאי בן אמרה הדא שמלאי א"רתניא
 למדתי רברים ג' ממנו ולמרתי ר"ענלביהכ,ם[ אהר נכנסתי 1'א אומר עזאיכן

 אלא מעומר נפרעין שאין ולמרתי וררום צפון אלא ומערב מזרח נפניןשאין
 השת כאן ער יר1רה . רכי א"ל בשמאל אלא בימין מקנחין שאין ולמרתימיהטכ
 קרים מעשה איזה יורע איני ' צריך אני וללמוד היא תורה א"ל ברבךפניך
 נכנמ הוא ואם אחריו ליננס צריך הי' מה כראשונה % אמר עקיבה רביאם

 רכרים שלשה אותם שלמר עקיכא י' לו אמר ואה"כ עקיבה ר' אחרבראעונה
 רצא גם הלא ברבך פניך העזת ש'כ לר"ע עזאי כן לו אומר מהו א"כ יהושעמר'
 אי כרפרי' הווק עקיכה רר' הבר רתלמיר עזאי כן שאני ושמא עקיבה בד'העיז
 כמה לראות אחריו *כנם הי' צריך רברים ג' אלו לו אמר שכבר אע"פנמי

 מקנףדן אין מה מפני : זה מזכיר שאין תימה א"כ אך עצמו רךאסג"הטפהים
 לכ1 רת אש מימינו שנאם- בה שניתנה תורה מפני רבא אמר בשמאל אלאבימין

 אומ' לקיש בן שמעון ר' לפה שקרובה מפני ר'יוחנן אמר חנה כר בר)אמר(רכה
 טעמי בה שמראה מפני אמר יצחק בר נחמן רב תפלין ץטר בה שקושרמפני
 אמר ושמ1אל בה ושותה שאוכל לפה שקרובה מפני רכ ראמר ררב )ופליגאתורה
 אל*עזר ר' כתנאי תירה( טעמי כה שמרא' מפני אמר יוחנן ור' בה שכותכמפני
 אחטר עקיבה ר' בה שכותב מפני אומר יהושע ר' בה ושותה שאובל מפניאומר

 ן תורה טעמי בה שמראהמפני
 3רסת מן רברים מנ' ניצול בביהכ"ם הצנוע כל חנילאי בר תנחום 6ר' אמך)יז(

 ס84"נ מיושבין חלומותי אף וי"א הע?ךבים ומן הנחעוי' ומןהמזיקין
 ח1י בי בר1 עיילו הוה ' רכי כטבריא רהוו ביהכ"ם ]ההוא[ תרין( )הבהועליו
 ' כעזזכך ר1ו ולא וחר חר ע'ילי הוו אסי ורכ אמי רב כעעזקי הור ביממאן]אפי'

 נחןבערך ה"ר גמירינן'פי' קבל' אנן להו אמרי מסתפיתו לא ואתון רבנן להנאמרי
 ורבי המזיקין מן שיצילנו קמיעתו היא כביהמ'ס ושותק צנוע ארם אם כלו'קבל
 י'31~8, אלשי סא"ר בחלק ראמר מטתיקוהאיוהא צנועיתא רביהכ"ם קיבלא בסמוךאמ'
 בו פותחין אין אפל בית תנינא נמי אנן אף זירא וא"ר וקיים קבל רצהלשלם
 וההי' עניו שיהי~ כלו' קכלא תרגומו ויטך קבל פי' מעו את לראותחלונות
 לשנים אפילו מזקי בטקימן מיהו מזיק ואינו נראה רלשנים גב על ואף 'קיים
 גינ ד נמי ר~'ח משמע הכא ' חיישינן במ,-ומן ליכא נמי מזיקין סבתרי פ"קכרא'
 7'סו הן ואלו שימור צריכין שלשה יר1רה רב 0אמר בפרקין לעיל ואמרי' שימח-צריך
 עע אף וי"א אבל אף ו"'א וכלה חתן וחיה הולה הנא בכעזני' וחולה וכלהרעען
 לסי'ת רתורתו מטתו על ע"ט לקרות צריך אין סת"ח פ"ק דאמרי' והא ב*להת"ח

 אבל להזיקו רשאים אינם בתורה עומק ע1הוא המתוך טריה במים היינומשמרתו
 : שימור צריך הלכך בר"ת להרהר רשאי שאינו הטינופת במ/4ום מייריהכא
 סהנ 7' נפק כי מר ליעל אמר אבבא לי/ נחר אבא ר' אתא הבסא לבית על פפרא0רב
 לצ היחה מרורה תנן לא מי רהצעיר מילי לך ונמרת לשעיר עיילית לא כאן עד4ל'ל
 כירוע פתוח ארם שם שיש בירוע נעל מצאו כבודו היה וזה ככור של וכמאקם
 רשב"ג ותניא ' הוא מסו*ן מבור והוא ארעא אורח לש אלמא ארם שםשאין
 רארם את מביא הרצזר מילון הררוקן לירי הארם את מביא החוזר עמור4ומר
 למדת ארום שרה שעיר ארצה שהוא כארץ נכנסת לא ש,כ ר"ח פי' ' ירגוןלייי

 זה ואין.מתביישין בביהכ"ם כיחר ושלשה שנים יושכין כשהן שמרבריןרבריהם
 ליכנם' באתה לפיכך ארם שם שאין ונראה פתוח ביהכ"ם פתח מניחין אלאמזה
 ע1ם עדש בירוע נעול שבעזרה לביהמט מצאו במשנתימ בתמיר תנן לאמי

 ונטרד לטבעת דצץ ולצאת למשוך שהתחיל עמורשיוצא פי' החחרארם'ענער
 נשוח רורוקן חולי לירי הארם את מביא והלך ועמר החזירו אלא לץ'ן רפי*ולא

 למפר עשצצר הלכות מאלו למרנו ' ר"ח פי' ע"כ השתן קילוח החתרחכטן'מילון
 בביהכ"ם ממפרות שההיו לנשים ה*א חכמים תקנת מיהו צניעוהא משוםבכירב"ם
 4הטה שתבא לירא אין כאנשים אכל עמהם ויתייהר האיש יבוא שלאכרי

 התהור למקום *כנם האי כולי להעיז אעיה של ררכה ראין משום עכעהםורעץיץהר
 לא"ט אפי' בביהכ"ם למפר שרי רסכנה מן האדס את להפריר מידצ האנשיםכי1

 ר1סרקם וכן ארם שם שיש בירוע נעול טצאו גירמת)פי'(ר"ח 'כררבמפרא
 אדמ שם ש"ט בירוע פתוח מצאו במבילתין רגרםי מפרים ואית תמירבממכ'
 ' עמצד ' אדם בני עדראוהו פתוח פתח ליגיח צניעות ררך זה ראין עילךואינה

 עביהיז שלש על גמ' מרליקין במה פרק הדדוקן לירי הארם את מביארךצזר
 ע"9 6נ 1' שסמאל דק כשפט של תשה רעב של עבה עבירה של הירוקן מימ שלשהסת/,ר

 ביה  'דעא5 רבא אשי ב" הש אב" איתפי סשש מי רבקד'ע אמר נ"]ה?4ץ[רמט
ב3הסמ : רנסואבית



דוע ותפלה קו1 מהרתריטת9ר48
 מנפמהי קרד קטילי נפ"1י דאמר הוא רבא והא ב" הש רבא נ2שי' דמבפןבנח2ני.
 צרכיו שהמשהא משם למדנו ' ב1'נ בעיד% רבנן לי' דאנסי רבא שאניכפן

 רמש-א 1)שבת(- במם' דאמר איסורא נמי'אטז נקביו ונטשהא נששו ממתנן ' לףתנות
 ענך נעשה נקביו דמשהא ותו נפשותיכם את תשקצו אל משופ עובר נקביו ש"טו
 ואחר מים סוציא אחד באדם בי יש נקבים שני סומ'ר אלו טמין פ' בראמריק . פאנל"ל

 נקבו לנקביו נצרך שארם  בשעה השום נליפ' אלא לזה זה כין אין עו'זטציא

 איעכך זבדא בר אבא 0ר' יבמתו על הבא ם"פ כראמ' עוך נעשה זה זהלתוך פוי
 מפרקי' איעקר חלבו ר' וצנא דרב מפרקי' איעקר נידל רב רונא דרב מפרק"כאב

 שיתין יעקב בר אחא רב אמר דצנא דרב מפרקי' הונארבששת.איעקרדרב
 ההכמה בנפשאי רנדימנא מאנא לבר הונא ירב מפרקי' איעקר ובולרצ הוינאמב?
 אע"פ דם אבל צריך כשהי' מים ומטיל מבירמ"ד יוצא שהי' פי' בעלי/תחי'
 והיינו ונעקרר זה לתוך זה הנקב*ם ונקבו הלכה גמר עד שוהים היו צריכיןשהיו

 אמרי' יהודה ורב רבים בפני ואלטשכל רבים לפני מיפ אדם טדיטיל ראמריןסטדינז
 רב ואול בסץררעא יתיב דשף כנ"טתא בבי אאיגרא כךוי ?הוה היד כל פרק פ"ם ע(

 ולא והשתן באמה אחוז שיננא לי' אמר מים "ןיטתין אני צריך לששאליוצדה
 צרכיו לרי1ד%ת שאמור למדט ' ליענך דלא היכי בי אחת שעה לעכנ לי'אמר

 קיבלא גמירנא קינלא אנא לה אמר לבירג"ם בהדך דעייל איגשננ5%ק, בעית לא חמא בר דרמי אמיה לי' ")אמרה קטנים בין נדולים בין16ט
 מחלף גדיא 4' ולירבא לבירנ"ם בהדי' למיעל אימרא אמי' לי' מרבייא אביייש רחמי( ומבעי שחייתא דיסורי קבלה ושתיקותא צניעותא . רביהכ"ם %% עי*

 רקידושין בתרא פ' דבסעע ברגשה עם כצזייחד הוה דדיבי וקי'ל ' בשעירשעיר
 אמריתא כי אמו ועם בומ ועם אחותו עם אדם מתייחר רב אמר יהידה רב טאמר טהנלפ6

 בהמה עם ואמילו שבתורה ערעת כל עם לר*זייחד אמיר לי אמר רשטאלקמי'
 דגא רב סעביא ליה מעבר ששת רב דברא מכולא לרצ מנלי 0אביי ואמרוסם

 קיימא גריסוקא וקא יתיב דקא הזי' סהרא לפום כהנא לרב איקל'מנדררעא
 ר,ק פי' אדעתאי. לא1 א'ל בהמה עם אפי' מר לי' סבר לא 1'ל ]לייה[בהמה
 ע'צ עמה יתייחד רלא היכי בי מעכרא לי' מעבר י יהטדה מכל דבדאמכולא
 רחל ה'מ ה1מא הברמה עם לרונייחד רצה לא אפי'במדבר שאביי אלמאפי"ח
 לא דשמחעל ההיא לי' דשמיעא בתר נמי אי דמי שפיר ות"1 ככש אבלוש
 רב בת לי' מכךקשא רמלך מיהי רבא . לביהכ"ם בהריה לי' מעלי טפירצה
 לל-א ארישא' ידא ליה הצתבא טאא 4' עכד' מלך כי בלקנא 14מנהאחסרא

 לקיניא מלא לי וחזון לון אמר מים בולעים מים יל הן מה אוקיינום מימי י"נ(עץ, )פרש' רבה ובבראשית דמיא ללקוניא לףז סשדי רשבת פ"ק כדאמרי' ספ( פי' ינ1'
 אחורי רבא אמר . ערוך פי' כך לקונא מושיגמי' מים ספל מלאמיא
 מתני נתן בר אשי ר' שומע חבירו ואין שמתענדם כ;'ז ובבקעה מיר נפניןגדר
 הבירו שאין כ"ז ובבקעה שומע חקירו . ואין שמתעטש כ"ז גדר אחוריהכי
 י טהורין והן גדר אהורי ונפנין הבד לבית לפתח חוץ יוצאין מיתיבי אותורואה

 בר איסי ר' דקאמר אותו רואה חבלו שא*ן זמן כל מאי אמר אשי רבדבדלו'. במהרמז נמי רואיןהכא שיהיו טהורימכרי ויהיו ירהיק כמה %'ש הקילובטהרות
 אי%יוי כר' וקיי"ל ר"ח פי' לי' רחי לרירי' אבל פירועו את רואה שאין כ"זנתן

 ובוע%שץא י פלע* 1,ה בשמש להשתסה1 במותר אלא יוחנן כר' לד1אית
 יגית אה מגהדץ אומרים ב'-1 טתנייא רגי בע"ש אדמ יאכל לא פ'רברכות
 ומלכף ווא ת'" שמש אם ובה';א לירים. נום4ן ואח'ע אוט4ן של אבדןמפמ

 רהגן %ה1ה רגית[ את מבבדין ואוי'כ לידים ]נוטלין כדת בהם שישפירורין
 יוצ ל מפני עדשים הטל אשונין של ה1ער מכזית פחות פירורין הא1לחן מעלסמעבירין
 פע ,1אין פ*רורין יוחנן דא"ר יוחנן לר' ליה מסייע בגמ' ואמר בהמה מאכלשההש
 זצוי ר1'י נורם טן ביד לעברן אמור כזיתבהם

 ונם ופרעף'י לאיבדן אמור
 1ש דבשמעתץ תימה ועתה לאבדן דאמור ש"מ זורקין ' ולא מעבייןמרקתני
 דגרסינן ר"ת בשם יצהק ב"ר ידודה רביט מות ופי' לאבדן' מותר לנרוםבעי'
 גבי לוצ מרכיל לרוזירא התס ודיק בשמעתין כדרבא יאבדן מותר מטלפ'

 לאבדן דמוחר ישנים נמש"ם וחם ורוצ ביד לאבדם שמותר עד'מ ברמהמאכל
 יע יסי מ4מכש 1ל למבגאי דא"ל דרו'ג סההיא הנכרי עם הדר דרש וההיאבידים
 מעב"יץ אין ופרעד" האנ4ן על מעבירין שאין למדתי שעה בשתה עלהדאמר
 אלא ע1ו לא יח,אי בן ר"ם משום יוחנן ר' ואמר 4הזן נוטלין אלאעליהם
 אחיומם ברורות אבל בבשפים פרוצות "1ראל בנות שאין ריאשוניםברויות
 אץ פתיתץ מעבירין שלימין תנא מעבירין בכשפים פרוצות ישראלשבמת
 6% לפ סמשמע מציית אלו פ' מעע י כזית ברם כשיש מץירי פתיתין רגדימעבירין
 רשטטאר וקעטק כפרשף" ולא עליהן רורכין שאין דףינו ראוכלע על מעביריןראע

 : עדיות במם' ב'ש נן4 גבי מתני' להא מ4תילא
 א %י נסו ו נ כן בו נ , כו *ק1 ף1ףיי,ףי%5 ף1ף151ףץא1"י1יח

 יא יט נמן הארץ מן לחם רגיצ*' 9מר תא רפת סש* %לצץ כעי פרקה6(
 עז ' גחמ" ר' חאיץ מן לחמ המוזמא אומר רגצזהוא על סה"ר י.

 כמ1מע ףאפיק פליגי לא כו במוציא רבא אמר רארץ מן לחם ס1ייאאומר
 דא"יק המושףא םברי רבנן בהגכצקא פ4גי כי ממצרים שציאם אלדכתיב
 םבר נהמיה ר' רחלמ"1 מצור מים לך המהוא דכתינמשמע

 המוצהי
 דמפיק

 סףנ סם סוה"גתא בממקנא ו4שמר ' מצרים מבלות מתחת אתכם המתמא דבת'במשמע
 פשע1ש וגףיה כה1מע דאפיק רג2הניא דאמרי כרבנן דל"ל למ"הרגמוצשו
 841 , * כפלוטזא בספק נעשה אטוי ותו כרבים' דיכה ורבים .ההיר טתזיעידהלכתא
 * 7 אמר סנמ' דפסההם %ק קשה %?'ג י משמע ראפיק טת יע דבהא טציאנברך
 מ,פ משמע להבא דודאי ל"פ %'ע בלבשי חמץ לבער 1מר פפא ורבחמץ *.ייי אמר דרבא משמי' פפי רב מברך מאי שיברך צריך הבודק יוזדהרב
 בכגק4א רתם ואמר משמע להבא ומ'ש כה1מע מעיוךא סכר מר ביעורבעל

 עלמא דלבולי לבער שנברך טוב יותר לא מי והו2תא חבףן ביעור עלוהלכתא
 מיצ ' להבא משנזע הלשון זה שאף והלכתא רה"ק 6תרצים ויש משמעלהבא
 ובשלמא בי' רפלעי לשון ונח%ם ול'ע להבא שמשמע לשון נניח דאמאיתימה
 כדי המוציא לברך שצצסק טעמא היינו להבר טעם קצת לי 'ש בשמעתיןהכא

 קמי ברע- ירמי' 0ר' בירושלמנ ראמר לרבר סוראי'ק"ש י 516 נבי כדאמר מוציא שבתחלת שנית למ' העולם שבסוף מ' בע בתיבותעויפסיק

 ר'-

 פ*נ טי למוץק המו1א זירא
 "הי שץ למהע רדי ]וכו'[ האותיות ראער לערב שלא נחמיה[ ]כר' טעם43%94%אמה
 מערב מן רבלחם ואע"ג אותית ראשי לערב שלא הוא מוב שטעםמירושלמי

 בנטמור הארץ מן לחם לרוציא א המ:ך רלשון ותו לתכךני' אפש' דלא משומהיינו
 שלנו נחמץק ר' רברי שמהלזי בתרתי דידן אתלמוד דפליג ואע'? נפעףברכי
 דלכ"ג הבפ"הנ נחמיה דר' רעהטה על רממיק חזו ' שלנו ממפרים איפכאלרבנן
 למימר מצינן הא מי"ו כה1מע דאפיק לכ"ע דמוציא ראמר היבי כי משמעדברא
 אע"נ מ"מ * לברך מצי נמי רגפן פיי הבורא נחמי' דר' ע"רדת'ק

 דפליג.
 דהיעו ר"ת הימר י כךטה רפסודם רך-א אלא אשרקא  שמעתא הלכךאאיות ראשי לערב שלא טעמא רהיינו שנץשם דשוין למימר מצינןברא מיוי

 ועל כגילה מכךא * כגון על לברך בה שייך מיר רגעשה ברכה רכלטעמא
 לוגקץ אבל תרומ6 רפו,1ת ועל לולב ט4לת ועל ידים טדלת ועלדמבילה
 לברך "1 בנדצותו הרבה עודית ש-1 בסוכה ל*שב בצףצית ולהתעטףתפלין
 סט 4-5 ז(ר9 "יה1למי*ייב"א 1,כ וצקע רארר,ב וע1עחיעו שופר בכךל לטכ1ע קכ"ואשר %יי אגו'ה ב4וא לברך צדיך עיפר .0והתוקע בירושלמי דף" פ'? ראמר שופרביל לשכוע קשה וווד כצלא מקרא מ% הלל א~ז לררות שנא רמאי וקעוה 'לעשהע
 'ן4 שחיטה כנת עשי' על מברך שליח עש לעשות שאפשר מצית שאהעןמפרש
 סתר6 פ' ש*ח לי לעשות שא'א ט1ת אבל - בהן כיוצא וכל מעקה ועשיית הרםוכימוי
 "-ס מהיל* איוו רלא מני רלא מעומע דלכיל רמפי םברת קצת חדצ ייעע1ת[מברך
 ססמ6 נעונה דעימע דאע"נ הלל את ולקרות עוופר בקול לעחטוע שפה- אתיולפט
 עזפ4ף סועל )וערבה( לולב פ' כר4ומר הפרקש ראעוי לענות מצחה סףמ מנילה גביכט

 . הש"ש נע4ם טב-ןה םשןם מה-ו ארךים ידי על לעשתז י'א רטבלה נהי נמירטבילה
 סנ51 לל נטלו שכבר בו עויצא אהד דפעמים 'לל%'מעעם נטילת ועל רזכמים חלכךלא
 %צ ו5ז מלהדליק וקשה ' להבא כה1מע ולשול בו יצא שכבר ליטול בו לברך עדץילא
 מלהר4ק "ול תם ליביט קשה וגם שליח ידי על לששותה ראפשר חטכה שלנר
 מדלקץ במה בפ' כדאמר במצותה עיצת שיש קשש לא רא מעע חגוכה שלגר

 אשעי' הע1ק: מן רגל שתכלה ער החמה משתשקע0מצותה
 ציירת בטן למשן4ה עתים עדש מצוה כל בברכטז אומד שאני רנ4 זהממ(

 פמה ברכת הזבח ברכת הבן פרת עש מילה מזוחק טכהתפלין
4 ל5 כדאטר היצרה ברכת י בתה,ם רם ברכת ' נישואז ברכת ' ומרור מצהאכילת 4  

 ' וט' ימה1 לא קיים וערבית שחרית יש ע1ךא סיביוןבמנחותק)ובברכות(
 4 " ט 7

 טה6 לס ' טבלה ה1בהמת 1בים שט מעיק לולב שופר מוכה דצוכה נר ההללכגילה
 כשמניע הלכך בהן חיוב שאיגו ופעמים ברם שהייב זמן עדש בחם כיוצאוכל
 בר"1 בירה44י כראמרי' חיבוב מהמת עשייתם על לברך צרך חיובםזמן
 הף6 אלעזר ר' בשם כהנא בר רבא ברכה טעונות מצות שבל סטין מברכיןכיצד
 מה ' לתורה. המצות הק"1 והמצות ר%זורה האבן לחות 14ן לךו4עזבה
 ח*ב שלערלם כשית אותן אבל ברכות. טעונות .מצהע אף ברכה טעונההמרה
 א1תו ולאהבה 14תו וליראה באלהינו להאמין כנון מהם להטגש- עתים ואיןבהם

 ? אבל*ם ותנחומי ר1*ם ביקור ע"ז לעבור וש4א בו ולדבקק בקלוה14מוע

 ופראוה חשם אב וכבוד והדוד וקימה ויבום חלי%ה מתש וקבורת ' צדטקונתינת
 לעה4ה9ב *וק'כי לברך שףך אין פטור. להם שאין העבחט הי1בתוםעינה
 שרוצה שקה שכל אלש טהיטץ ש דמברכיק והא וובוב בהם שייך ואעבהם

4נול

 שפכתן אפי' שפוכין מים על והעובר שאולין מים והשותה רק4ם שניבין
 הוה לא ואפי' בה לן לית ובימ ביני אמות ארבע העה אבל וביני ביניאמות- דצה.ארבע רלא אלא אמרן לא לכותל, דקל בין הבפנה י לפניו ]איטתו[)בתו(
 דרכא איבא אבל ]אחרינא[ דרכא דליכא אלא אמרן[ ]לא אטת1רבע

 בע"פ אמ.י' ותו התם כראי' בו' ששכץ מים על והעובר בהי לן לית]אחרינא[
 עלהק4פה רגפנה פי' פלגא רוה לי' אהזי רריקלא אגירדא דנפנה מאן טהאי עיצסס

 ספינא הרוא ' נרר בערך פי' כך דיאש ידבי כאב פלגא ' הדקל מןשנקלף
 עיילת את נחמן רב א"ל הוה באורחותי צנוע האי אמר גהמן דדב קמי'רנהית
 שצנוע למי אלא צנוע ערין אין דתניא לא אי צנוע אי וידעת לבירג'שבהדיה
 ע1פרעין כשם אומר שמעון ר' דהגיא מיניה לטה ננ1ף מאי נחטן ורבבביהמ'ם

 רגפנה צנוע אהדי ת"ר ' אחריהן העונה ומן רמפדנין מן נפרעין בך המתיםמן
 שנפנה כדרך ב4לה עגפנה במסקנא להא יצקימנא ביום שנפבה במכךםננלילה

 : צנוע זהו אהם בני מפני ביום עצט שמכטק דדיינו ופריאביום
 של פעמים *עשר ההלך קבע למעורת רגכנם טת"ר יין הטצש פדיק )קלה( ,3ף
 במיש וישב ונכנם ונפנה פסועות י' ו"'פ הי'ל פמיעות "רבעו-

 השבת יצ?אות פ' כדא' רבו בלשון לומר אדם שחחב אלא אחד שיעורוהכל
 בלעען לומר אדם שדויב רמיה את פומין ע4צבים מים הין מלא אומר סהילל פא6לפו

 לייים מטלין 1ן2יים ב"ם 0תנן בפעודה וב"ה בן"1 שבין דברים אלו פ' ' רבידנ,פ"נ
 בעיא ליך*ם נוטלין ואח"כ דבום את מוזנין אומרים וב'" הכוס את מוזגיןואח"ב
 מפרש בנמ' דבפת על אומרים ובה';א העלחן על ומניחה במפה ידומקנה

 נוטלין וברוש לירים נוטין ואח"כ הבית מכנדין.את בערוש הטיבפ*נתייהו
 ואח"ב הבטז את מנברין בער'א טת"ר גמ' ' הבית את מכברין ואח"כ לירים פ"נלט

 את מפסיר ארזה נמצא תחכה ליךים נתשלין אומר אתה שאם ליריםטטלין
 ומניח כזית ברם שיש פירורין נהטל הרא ח"ח שמש אם אומרים וב"ההאגלין
 בהם שאין פירורין יוחנן ר' דאמר י%צן לר' לי' מסייע בזית בהם שיייןפירורץ
 עם בשמש להשתמש אסור סברי ב"ה קמיפלט במאי ביר לאבדן 1תרכזית
 רצנא אן,ר רגינא בר יוסי א"ר ע"ה בשמש לרה1תמש טתר סברי ו%'שהארץ
 4ופכא)בהא( מתני ור'אושעיא דהלכ'כם'ש מהא בר כב"ה היבה פרקיןבבולה

 ואמנוטל ע"ה ל,טתמ'בשמש מוחר %ש נךברי בב',קיפר"ח הלכה]ובהאי[נמי
 : ר4יכלין את מפמיר ונמצא ללקטם בפירורין לדקרק חועא1 ואיט תחלהיריו

 אסור מברי וב"ה ברכה ירים לנטילת תכף לן דעימא בב"ש בהאוריכתא
 רגיתר ומאבד לרתלקט הראוי מלר4 ההא שת"ח וכיון ש'ה בשמשלהשתמש
 ואיצ הבית את דךכברן בב"ם דרלכה מבאן למדנו י ר"ח פי' ע"כלאברן
 ב'ש תרוחיוצ מורו בהא אכל ע"ה בשמש להשתמש שמותר ונם ליריםמם*ן
 ידגו1הז ואין יוחק כר' בירים לאבדן מוחוין כזית ברם עואין דפירוריןוב"ק
 רייהשש להרץ ראיכ' ' 4 למה דגנובי ותו הטש מתני' דהא יוחנן ר' קילמאי

 מתני' רצנא ורב ה-ישע ר' ומורה 0גמ' דכתובהע פ"ב בדאמר קמול ףמתנ4 %צ יו1'
 כר' * וקיימא ל1שסע-ע' אתא המתני' ריקא הטא רב ושנען לאשמעי'אתא
 כול14 ונ",ה ב"ש דהא ביד לאברן מהזר כדת ברו עטאז פץ-האע דש1מריחהנן
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 5א."לנך הלבך יפמק לה ש-ט לךשימ עחץיטת משום הץנו 14זט צדז6נ1
 לעולם ששכל לא ירצה שאם הלץ מו1חיטת *פטר שימל מעום טן 4ףבש1זיטה
 מפני היינו כשבת לקבור דאץ אע"ג מתים קכורת- על מברכ" דלא וו"8בושי
 ואפי'מירבנףצקאי ההורה מן לשם לטלטלו מותר וו' מ1אט עשוי טך *שהקה
 ווינו טחפו' כריקות ע4 מברכיק רלא המת'והא בזיון דאיכא בשמה1א מה1לה"ה
 קרושים עאשראל אלא דרבה חונף משומ לברוק חייב 4ונו מררבנן ש81"ט1ם
 שלש. לאבול מבדכי' דלא מכרכינן'והא לא חשמנרגא לי1ץמיר בעצטם ונדצוהם

 שאיט ארם או שכע דף' אם כגט בהם חהב שאי1 פע1ם דיש משוםמעהזת
 כפעם אוכלם ואינו הואיל א"נ "טראל לכל אחת ושרה מום %א כ'א לא1צלרגל
 רואיל ע*הם מכרכין שאין בוסות אארכע דדוה מירי עליהם לברך אץ14שז
 ו1בה שאין אע"ג בציציה להתעקן רמברכי' והא ' אתת בבת עיתםהוט

 ל1'ר אפי' סו*טעמיך רתכלת כדאמרי'פ' ר1א נברא חובצ; ל1'ר 14פי' לרלקהלשף 65י
 טלית מכסי כי דוובא בת טלית מבמי כי רחמנא רחייביה נרה ה1א גביאד1ב1ז
 הואיל 1'נ מדרבנן לכפית ררויב ימר יש רחמנא דריכי' מי ריובא בתדלאו

 4 ערכית תפלת נבי לקףל כרפר" חיינ בהשנרג
 ער לכצוע רעהו הבוצע 4ון חייא ר' משום שמואל בר סרכא שך )ק81( לטתה
 אחר כל בפמ בתכלין האפף' פת 14 *פתן א מלח שיבי1 - 1אע

 אמר שרא.לאלתר ריפתא ל" נךיבו מיתא ריש לבי 4רקלע ו1מהשל בררבאטאץד
 תפל היאכל בערוך פך' בשש צריך דין לית להו אמר משמעתי' טר בי' הדד*'
 שיאבל רבר כל 8" מלחא בלא בשש מרי מתאכל ילא כמה תרם6ר כמ6המבלי
 ב1'י שמו'בששושי ררבק ובליעגא בה1נה ב*שץ בעחטלפתן הוא הפתעם

 ' בשש תבשיל אתו וגץרין אותו ומבשלין ופלפלץ וכיצים כק-רה דגשין1חנץ
 לאלתר מברך אלא י"ן ש ולראור להתבה1ש רגובףך ציך אע אחר1'
 עד ליפתן ולא מלח ואן'צ'לא להם.יפה עויא מפני אחך פ" ' מלח בו עיימ8ני
 להם רכל האמצעי מפי' משמע ' מעןה בעהט כי במו דוה האמצש *ופי' ערוךכ4ע
 יש אם רשמעתין וטטיין ' פר"ו? וכן לאלחר מברך אלא לפתן ארצ מל," כו,1"8
 רבה רהא לפתן על לחזור א"צ בהן בתכלין.וכיוצא בו1בלת היא 14 סלחבה
 בצע לפתן או מלח לפניו עויכי14 ער לבצוע רשאי הכטע אץ שטאלדאטרבר

 ע"כ ומלח בצ;בלין רוא כעזובל כלו' כעה1 צריך רץ ליז ואמרארע1זא..לאלטר
 ומברך בשש צריכה אינה תבלץ או מלח בה ש-ט 8ת- דכל ליק-טש לךפי"אהירשאי

 יאינו צו רגיל ע4ונו ונם יפה עמאינו שקךרין פת 14 שיפה 8ת מיי לאלהרקץ14
 לאוכלו יטל קאינו מו אפ" ףפה חטים פת אבל בעח1 רבוף מסתבר *שעלויכ1
 מלח או לפתן על לרג2עין רוצה שאם נראה ובכהיע רעחו בטלה ' לפהןבלא

 : ברכה לנטילה תכף רלהוי היכי כי רש4ו אינו שמ84 14 בהרודן,1ות
 עלי' מברך בקערה צנומה פת רב אמר אשי בר ח"א סרב 84כ1ן8 )קמב( 6ל

 צריכה ריש ר' דאמר חישש אדר' ופינא הארץ מן. ללזם רג%,ף84סה6
 רכי רלא כקער' צטמה מן"ט רבא לה מתקיף הפת עם ברכהשאץבלה
 גןו רפרומה על ברכה כ*א כי נמי רפת עם נ*א גף הפרומה על ברכהכל"א
 י צוצע ואה"כ. מברך כיצד רפת על ברכה שתכלה צריך רבא אמר אלאכ*א

 צנומה פת דהאי 'ורוטה כרבא והלכתא ברבא עברי ורבנן דדטש כר' עבדיסהרדלף
היכי

 רמ-

 דאית כיט רמוציא ע4' שיברך פשיטא 1נומה פת האי אלא דליכא אי
 דמברכין רנרמא תוריתא כהו 'דאית רכיון הביצא גבי כדאמ' ד3המא תוריתאבה
 פתיתין או שלימה פת דאיכא ואי כזית בהם שאין פירורין חשפי' דגיצחאעלי'
 רכיע מורי ופי' גרולים פתיתין על או דפת על שיברך פעויטאנרהים
 שהביא כגון מיירי רהכא שמואל בר יצחק רבינו . בשם יצוק בריוירה
 כקערה צנומין לעע1תם כרי מהם ובצע נדו*ם פתיתין אי שת4ב1ו8,

 קודם שיברך צריך בציעה כשעת לברך ואפשר הואל דתימאדמר1
 לברך כדי כוצע .שהוא כיון קמ'ע נרולים כצ1עיתין אי שהימה מפת לפיוםא1עמור
 לברך יכול שוו' ואש'פ רבו שפיר מברך כך שלאחר אע'צ הבציעה י4שעעל
 דהייע רג1; עם ברכה שתכלה צריבה דאטר רר'חיטש הבציעהיופליגא נךוםעל*'

 אתי' שפיר תץירזא הבציעה כשנומר רברכה שיננ1ר הענע כסק לבצועשצריך
 מעתה צנומה פת אלא ר*כא נמן ע4רי ףרב שא'א חיהש אדרבי ררבפ4נא
 לר' *' רמודה ל6ימר מצש גרהים פתזתין 14 עה,מה דאוא דהיבא 8*נילא
 כגץ להרב ריעמיר למפריך מ.בא ולי' רפליג שפיר אתי כדפרי' אבלחייא
 כרפרי" רב מירי דבהני 4'לתלמודא הים 8*ני דלא וממא 'צ1מה פתדל4כא
 ואעו יב"טה צטמה אהר פי' ע*' ויצק בקערה שתיתין. פרודה בערהי פי'צטמה
 בקש-ה פתיתין פיררה צ1מה ר'עץ ופי' ' ערוך יצ במו4ה אלא לאובלהיכל
 שתכלה צריך ראמר וויא דר' ופ*נא ל%'ה ע4'הג1ציא מברכין סרק על"יצק
 טלה רפת זה דהא ממנו שכוצע רפת מן ההתיכה בציעת עם הגוציאבר,טע
 דפלז צטמה שנא מאי חייא רר' אהא רבא ומתקיף בגאיה צטטה ויאכבר
 רבכר מזה רפרים כיון הכבר על הבוצע אפי' 5ך4א אצנומה וטיכה כלשושרכי
 רפת על ברכה שתכלה צריך רבא אמר אלא כליא אפרומה ברכה כליא כיוכצע
 צ1מה או פתיתה היא אם אבל בהבע ואח"כ מברך ש*מה פת ון' אםכלו'

 הלכך ' ר'ץץ פי' ע"כ כרבא והלכתא ו1טל ידיו ופהטט המוצטש 1טרבקערה
 יותר כי עים אפת ברכה רתריי רדכי כי לבצוע ח1ה"כ תחלה לברך אדפש-זי
 מן מצוה דשימין במ1ך דאמר היכי כי שלם לחם על לברך בבור דדךדצא

 שיהי' איזה יטעום הסעורה מכני שאחר רק הטציא שבירך והיכא 'דג1בהר
 איזה שיטעום צריך ררמברך אקידוש מיר.נ,דהוה חובתם יזץ כולם יצ14בדן

 אם ונאבר שנפל ער ]ארם[ממנו עים טעם ולא המוצי' שברךברכתאררו"הזיכא
 זעירא ר' אמר זריקא סר' רפרקין כירושלמי אמרי' בחה שניה פעם לברך צריך6"6

 תניינות זמן עלי' מברכין מךצ מניה ונפל עלי' וכירך תורמסא רנסיב ההו84גי
 נתכוין לכך לא רגא מתחלה דעתו ביט לכך תמן אמרי המים לאמת זה ביןמה

 מברכץ אין אומר חייא ר' לא1'תני אם לגרך צריי אם ספיקא הלנר פ"מתהלה'
 רנמיב הדוא אמרה הדא כא בר חייא ר' אמר פורם עןרוא בשעה אלא דציןעל

 תנרום תנימת'איד זמן ע4' לברך צרעי לירוי אתא לא תזא ויי' ומכרךפונלא
 שמים שם לוסכיר שלא ועד לעולם מלכותו ככור שם ברוך לומר צריך יודןבר

 חייא ר' מרחני ל"וכהמ שרוצה יצחק' ב'ד ירודה רכינו מורי ופי' 'לכטלה
 שמא ברכה )ךרם יפרום עאום 1רם שר1א כשעה אלא רג1ע על מברכיןשאע
 ריתה לבטלה ראעינה שברכה ולברךונמצא לושור ויצטרך מירו ר15ץםהתפול
 תפל חשם הברכה )ךדס לפרום יכול רו' אז ולברך לחיר צריך 4הט אםאבל
 לתורטטש ות" :ולברך לחזור שצריך עד'מ 114 ברכה בלא 8אשר1ן י8רוסכרדי

 ונראה ' לכת"לה טכוין 6ר כרחו  שעל  וצוו1 מאמת לבר דבר לנלטג6
 ערן בר תנחום כר' רגויל לברך לת1ר עדא"צ זה פירחט לפי לפעיםבקףני
 אינו אק דדקרוק פשיטא כי וער 6ילם מלכותו ברוק~טם-פבור לומרשצריד
 ותו ' לכטלה לברכה עויבוא לח"ם שיש כעף'כ עויפרט נךדם בירך דד4פי'כלום
 טעמא מסתבר הלכך לברך חייב נמו ברכה ובשעת רו44ל לכטלה ברכה זהדאין
 סס חד מני ור' חנינא ר' ]יברך[ )יפרום( כמה סער בירושלמי אמר ותו ' תנחוםדר'
 פוחהן וכולן תמן כרתנן כזית דאמר מאן מכוית פדות עד וח'וש כזית עראמר
 לכ1רי למלתהינראה מחזירה אפי' ישמעאל ר' תני מכזית פד1ת עד מ"דכבזית
 הוה דלמר חביצא נבי .רלעיל ראמוראי בפלוגתא דפליני יצחק ב'ר יהורהרבינו

 ששת כרב קי"'ל הכיצא וגבי מכזית בפחות אפי' ולמר בכזית רנהמאתוריתא
 : המוציא עלההן מכרך כזית כהם שאין פירוריןראפי'

 כינ בחלמי' לי' אתואי מנשה אתא בחברין נפתח למחר אמרי י1 י' מלכים שלשה על א1רא אוקים . אעוי סרב בסנהררין ישראל כל כ1ךשק)ר4ג(
 אמר ירע לא רפתא למשרא בעית קא מהיכא אנא ראכוך הכריה או חברךא"ל
 במטותא לי' אמר לן ק-י' חברא רפתא למשרא מהיכא ידע רלא וגבראל"

 דה"נו מפרשים שמעתי ' ב"שולא רמתחיל מהיכא 1'ל בשמך חשגמריהאנמרין
 שמתבקע' ער העימה ונרחקת לאפות התחיל הצד שכזה מהמת כי רג2עכקעכנגר
 אם יורע ואיני בישולא רגמר ]מהיבא[ מתחיל נ4 מהיכא כתב בערוך 'כעדו

 : כישולא רמתהיל מהיכא נרמי' של1 המפרים בכל כי קוא כופרטעות
 ת' ל שילה[ ]בר שמואל ררב ברי' ה-ורה רב סאמר שאכלו שלשה פואוץ)קמד(

 שיטעום עד כלום לטעום רשאין הממובין אין ררבמשמי'
 למי או לרבו ככוד לחלוק כא אם אבל תחלה ידיו 1שט הבוצע ת'ד 'הבוצע
 אוכלים כשכולם היינו תחלה ירו פהטט שהבוצע וה"מ בידו הישות ממנושגדול
 אע"פ ככרו אל ירו פהטט ד;"ז מככרו אובל כאר'א רד' אם אכל אחדמככר
 6 ה5נה מפובין רב בשם אבא סר' מכרכין כיצד פ' בירושלמי כראמר הבוצע טעםשלא

 שלא אע"פ שותין אמר לוי בן יהושע ר' רמברך שיטעום ער לטעו6אמורין
 יהושע ר' רמר מה אחר לככר זנונלן כולם כיטד,יו רכ רמר ]מה[ פלוג מהשתה
 שפושט כירו לככרו וה"ה היתה בירו שכו1 מפמ המברך שתה של4 אע"פושתי פ'" ייש גהין רקא מכא לההוא סחזי' ש'פ פ' אמר ות'נ ' בי*ו כופו ואחר אחר כלכשהי'
 רגעציא לטעום צריך כאה'א שאין משם הטצעיוראי' טעם שלא א1ש ואוכלידו
 שאינם הכוצע שלפני לככר זנךקין כולם הם עדיין א"כ צריך אומר אתהשאם
 הם שיטעמו תמצא והאיך רגוציא מן שיטעמו עד כלום מככרם לטעוםרשאים
 בטעינעז אלא המוציא מן כלומ לטעום צריכין שאין מסתבר הלכך ' הבוצעקודם
 אלו פ' דאמר ברכה של טמם מ'ש נוטה הרעת וכן סני רהוא מאן מהןאחד
 פ"6 לט ראמר חהא ' לינוקא ליתכי' סאמר מש-כין בכל וט'פ בירי' לי' סרטעיםדברים

 פ"נ ח ו' והא יפה בעין שיבצע כרי בוצע סבעהץב יוחאי בן שמעט ר' משום יוחנןר'
 לתו 5ש5 דמוצי' מן לטוגום כ1'א רגילים שהיו דמשמע ברוך )רבא(]רכ[סטול ראמרנמי
 5ט'5 ס"3 וכעזעכידא רהואיל מע1ם אלא הוא חובה משום לאו ' עכשיו נ4הנים ש4גוכמו
 פ"6 פ 7' כרר' רגוצהש מן לטעום ואחר כ'ש וורנלו רמצוה הימב מחמת מצוהבי'

 7' 5על אמר רמוציא על" מברכי רעירובא ריפתא להו מתרמי רצה סרכי אסי ור'אמי

 ע8נ 5ט סרדצה זירא וכרר' אחרטהי[ מצוה כיה 3עביר ]חרא מצוה בי' ומתעכירהו:שיל

 הכי יומא כל עביך ו1ה כרעכתנותא דמחזי לאו ואי שירותא אכולהמבצע
 בטעעשץ וראי אלא חובה כעכור ולא המצוה חיבונ מחמת אם כי שאינוש'ש

 : חובתם ירי כולהו נפקו מהםאחד
 פ"6 ח ד' לבויך צריך אינו ברוך טול ]רכ[ )רבא( סאמר מכרבין כיצר פךק)ירן2ק(

 אמר אפי' אמר יוחנן ור' לברך צריך לפתן הכיאו מלח הביאוי
 ' ורב לכרך צריך לתורי[ ]גכיל לתורי גבל לבכך 1'צ לפתן הב,וו מלחהבץוו

 יהורה'א"ר כררכ לברך 4ו'צ לתורי גביל לתורי אמרגכיל איפי' אמרששת
 לבףמתו מאכל שיתן ער כלום שיטעום לארם לו אמחי רב אמר יוצרה רבדאמר
 ברוך טול פירש"י ' ושבעת ואכלת והרר לבהמתך בשרך עשכ ונתתיעגאמר
 לו ואמר שאצלן למי והווטיט ממנה כצע הפרוסה מן שיטעום רכןרםהבוצע
 ויי ד,טירסה אע"פ ולברך לרטור 1'צ כינתיס שמח אע"פ הברכה מפרוסתטול

 6ע"6 ל כבימוי וכן ומכרך ר1זר לתפלה תפלה בין סמח במנחות כראמרי'רגשמקה
 את נכיל להורי גכיל י כטעם נאכלת ברכה של פרומה שתהי' בר~ה[צורך י שאף לברך א"צ נמי מלח הכיאו ' מפסקא ]ולא ברכה צורך שיהה הךהדם

 רדצי מירי רכל רקיי"ל ר"ח פי' ' רש"י כאן ער השוורים לצורך במיםרמורמן
 בש-וך פי' וכן כר רב אמר ירורה רב ראמר הוא הפמקה לאו דצמעוריהמדצוז
 כולהו הני לתורא גכיל אמר ואפי' מלח הכא אמר ובין בריך טול אמררב'ן
 מחמת ררוה מידי רכל רקי"'ל אחרת כרכה צריך ואין הן דסעורהצורך

 ערוך ע"כ כו' לארם אמור רב אמר יוורה דא"ר היא הפמקף לאורסקךדה
 מברא ראין הפמק רצי רלא כו לבצוע מכין לי הבא אמר אם דה"ה בעיניונראה'
 הבא ואמר ברמה או עעע שחט שאם ראי' ומיכן אוכל למכשירי אוכל ביןלחלק
 אמר אם וכן שיחה הך רפמק הוי רלא כולם על שכירך כגון ועקק בהמה עורלי

 לא גונא האי כי כל ואשחהן מאורה סרה שאמר 1 כו לע1יט סכין ליהבא
 : אחרת ברכה צריך ואין רפסקהוי

 הל הפתיתין על מברר הונא רב אמר הטלמין פתיתין לפניהם סך;בניאר)קמס
 ב ע ג" המובהר מן מצוה שלמין אמר יוחנן ור' השלמין אתופוטר

 של רפרומה על מברך הכל רברי שעורין של ושלימה הטין וןל פרומהאכל
 או הפתיתין על טברך רצה אם רש"י פי' ' שעורין של השלימה ופוטרחיטים
 אין רא"כ לר"ת וקעוה ' עליהם לברך צריך השלמים מן נרולים רפתיתץאם

 השלמין על מצוה יוהנן ולר' הפתיעין על מצוה הונא רלרכ שוהמחלונךתם
 ע3 י חאב לי קשיא אמור אבל פטור סרה1תא קשרים חאלו פ' רפרזי להאורומה
 ע"6 הם נדולים שדפתיתין כנון מיירי ררבא לר"ת נראה הלכך ' מיבעשחטאת
 מהן איזה על מברך מכר הונא ררכ חטים של ותרווייהו מהם קטניםושלמים
 רוקא מבר יוחנן ור' השלמים על או נרולים שהם מפני הפתאין עלעדרצא
 אע רהטלם על שיברך מעלה של בבור ררך יותר רוא "ק כי חשלימהעל

 הפרוסה על מברך ר"ה שעורין של וזמימה חטין של פרומה אבל קטןשרהא
 . כראמר הצי היינו רפרומה שעורים ע1ל מש,מה פדירטה שרוא א1~א דפדםשל

כנדה
 פ'"

 ס"נ 1 ל והאכלתיו לאביך סכגה רכתובות פ"ב חשמר פרוסה ע1ל שלא סאחר
 יש י נרולהשל ח;עי;א.שלימה ' גורם חביכ שחביכ מפני ' מנה הצי המוהםפרם

 עא6חטים



דק דבולא ברכתריכותצר%
 הטים של קצה פרטה תדף4 ש מברך ד"ה המם של ק%ה ה%שהח1ס

 פתיתיןגדולש הטיןאבל י5רחטהשל על מברר שלשעורין נרולההשל'מה
 ובעוצ עוצן כר' הלכה ו1צן ור' סרב דביצה פ"ק רקי4ל יוחנן בר' דדיכה ס_א6 וי ר"ת ופמק ' יתצן ור' הונא רב פ5עי בהא דגין של קטנה ושיימה דצ1ין של.

 ול פרומה אבל ' י1צן בר' דהלכה רוה פסק ובן ררב תלמיריה הונא רבבלפי
 בתומפתא בדתניא דצטין ו1ל יה1לעטה על מברך הטים של ושלימהנלומקאות-

 של ש*מה ביצר רמובחר מן ע1רוא הדנן על מברנין יטעום לא פ'רברנות
 נ*מקא של פרוסה נלומקא של דהטליכעה על מברך בעדף'ב של וש*מהנלומקא
 מברך שעורין ופת הגוין פת בעוז'ב של השלימה על מברך בעוו'ב שלושה4מה
 חטץ % צטה ש מברך שעורין של ושלימה חטין של פרומה חטין שלעל
 השעוריו מך שין כוממין חהלא עיעורין של על מברך שעורין של ו8ת נוממין .פת
 מברך וקאמר הש חטים של בעת'נ רשל נראה ' שכשי ממין שהשעוריןאלא
 על מברך חטין של וע%ימה נלומקא של רפרוסה עה'מ בעת'ב של שלימהעל

 אומר בא בר חיטש ר' מוצרה ומת טמשיה טפת "יה1למי ' חיטין של ש*מה 1"סץ
 4ומר אחא ה' בשם חייא ר' מהורה עבר ופת טמאה נקי' פת הטהורה%
 ' נקי שאיט דהיינר6ת בערוך מפרש קיבר מת ' יברך לברך שירצה אההעל

 ררב-נא ברטה מר ומנו שנהים ידי יוצא שמים וירא יצחק נר נחמן רבאמר
 ומכ!יך שעחיין של שלימה בתוך חטים של פרומה מניח ררבינא בריהרמר

 או משתיץ או ובו%ע בירו שתיהן ינמצאו שלימה תחת פרומה מניחפירעף'י.
 שמים וירא יעחק בר נחמן רב ואמר נרמי ררבי ספרים רוב יש אשלשהמן

 ת1ש*מה הטין של דאפרומה ה,ש פ!רהטו מיהו ובוצע שלימה תהת פרומהמניח
 : גףי שעוריןשל

 בתחלהמברך בזית פירורין בי' אית אי חביצא האי יוקש רב 840כ2ן8 )קכם( 515"גי
 נזית פירורין בי' לית אי ברכות נ' %במוף למ"ההמוציא

 יוקף רב אמר שלש מעין אהת ברבה ולבמוף מזונות מיני בורא מברךבתחלה
 שהחיעו ברוך 4צמר בירהטלים מנדצת מקריב היה ]רתניא[ )רהנן( לה אמינאמנא
 %'ל בכזית פתיתין בולן עלה ותני ונו' המוציא אומר הכהן פי' לאונלן נטלןכר
 דלא ר"ע לסלתן שמחזירן ער פורבן ראמר ר"י רבי לתנא מעתה אלאאביי

 חמץ אם ואכל נזית מכולן לקם והתניא ה"נ תימא וכי לחם ה1ציאמברבי'
 א"ה שלרמן הב"ע בפמח הובתו ירי בה יצא ארם היא מצה ואם נרתענת1
 מלחם בבא הכ"ע ליה מיבע:' שאכלו פרם אכילת בברי שאכלן והוא מיפאאימא

 שאין פירורין אפי' ששת רב אמר עלה רצה מנרית'0מאי אלו פרק ה"נ גדולושם
 מנחות אלו מ'ש וו'ג עליירצ רנהמא תוריתא ראיבא והוא רבא אמר- בזית בהםסהנ
 נזית בהם שאין פירורץ אפי' א41 ששת פיר"חיורנ ני' ונן מבינין ביצר ובפ',

 ש"ט פי' עליירו דנהמא תוריתא רץינא ורצא אמר ורבא הטציא עליהןמברך
 מפרש רבא רהא ע"טת נרב וקי"ל לחם התואר נשתנה ולא לחם תוארעליו
 ממ*ד תואר אלא לחם תואר בהם אין רבים'ואם נבי יחיר יוקע רב ונעשהטעמי'
 מעין אחת ברבה ואתצ מזונות מיני בורא מברך 4*פוי שהי' אי'פמבחטל
 דתניא חעא ' ליי ואינם מע1ביטות אדדות גרמות ר'ח,ויש פי' באן ערשלש

 אפאה טדגה הארמה פרי בורא עלץה מברך ההטה 4צז סהנומם לעיל,ל6ש1ש
 מהעו!ע מיני בורא עליה מברך בתחלה קיימות רפרומות אין ביבות נ'ולבמוף- הארץ מן להם המוציא עליה מפ"ך בתחלה קייטת שרפרוסות בזמןובשלה
 וקיי1ת נזית בהם שאין אפי' ומיפא רישא רצץם שלש מעין אהת נרנהולבסוף
 הטאינן בישול ע'" ממראיהן נשתנו שלא דנהמא תוריתא ראינא היינודגך2ני

 ממיך תואר להמ ויש בישול ע"י שנשתמ רנהמא תוית' רליבא היינוקיי1ת-
 לטוגמי' יפרהי יוקף רב גבל ורבא ששת ררב אליכי' לפרש לן אית הכימבושל

 אמר ורגי נזית בהמ שאין הייט עיטת ושאינן בזית בהם שישקיימות,היינו
 ער וכו' הטציא עליהן שמר קי-מות שהפרומחע בזמן ובשלן סאפאן בירהטלמי %06ס

 נזית ער רב בשם מלבי' נר כהנא אכון בר יומי ר' עימהז פרוטת יהיובמה
 נרפר"טתל%בך לטעמיירצ יפרשו ורבא ששת ורכ יוקעיו54ביי רב נמברתדהיעו
 רגיצס1 ע*ו מברך רנהמא תוריתא בי' אית אי מנזית פדצת רנל *מעשההלכה

 צרוק לר' סהע* בסונה נמי ואמרי' אלפם' יצהק רבינו פסק ונן הארץ מן להם יע טו
 ' בירך לפניו אבל משמע לאחריו בירך ולא לסובה חוץ ואנלו מנביצהפדצת

 לפניו 4צמר ביכות שלש אחריו שאומר 0נל מברכין רניצר בירושלמי ואמרי'05
 לא מעתה ברנות שלש אהריו 4ומר אין מנזית פחות היי מתיבין לחםהכצציא
 נצרכה מינים לשאר אחא בר יעקב רבי אמר הארץ מן להם ה1ציא עליויאמרו
 טה יזחן אוח ופת קרירה מעשה בען מימם חמשת של מאנל מיני לשארפי'

 אין ביטת שלש לאחריו אומר שאין עלייהו מעוהתי' קבע רלאהכאה.בממנין
 שיש רק בזית בו שאין אצ'נ המינין משבעת שהוא בל אבל המוציא לפניושמר
 שלפני במפר שלאחייו ברכה ולענין ' השציא עלי' מברך רנהמא תוריתאבו

 לרב אפי' ש46 מעין אחת ברכה לבסוף שמברך בזית פרורין אית)לי'(ביהנרם4'
 שרכינו כמב זצ"ל יצחק ב"ר יהורה רבינו .ומורי , כחן[ סחסר ]גו"המנהתז א* פ' של%י במפר מיוצ ר"ץ בפי' מובח ונן. ולרבא ששת לרב בעד'כיומף
 בוא 'אפי' מבזית פדצת של לאחריו מברבין אם ממופק הי' ש1אל מ'ריצחק

 ברכה אהריו מבו-כין שאין להדיא סמשטע רמוכה ובירושלמי ' רבות נפשות לרועע
 מימר פברין הווין אחריו נרך שלא צרוק רר' ההיא נבי רממיק שלש מעיןאחת
 ולא אחת ברכה לא תני 4רטנח בירך אהת ברכה הא ברכות נ' אחריו ברךשלא
 התם *שמע לא מירצ שלש מעין היינו אחת ברנה האי ומסתמא ברנמ!שלש
 שמפררין שליננן"ק בעין .]פרעף'י[ חביצא ' לאו אי רבות נפעדת בורא ברךאי

 שלינרי'ק ררל נן ני באילפס 4ותו שמבשלין שי"ל משמע לחם האילפםבתוך
 ע1פיר!* לעיל ברפרי' צנומה ופת המחבת בתוך הפת פירח-ישמבשלין

 ויצק רגצז
 עלי' "פך הקערה בתוך הפת שפיר היינו חביצא פי' וכערוך מרקעלי'
 והכא צ6תשה פת רחם ליה ק-י ואמאי צנומה 1ת הייע ר%'כ וא"אדגיק
 ממנחות לרבר4ו ראי' יוקש רב דאייתי שפיריוהאי אתא ולפירש"י חביצא לי'גךי'

 : במבושלתן לה רציא בשמן מטוננת ומגחה הואיל רסברמשום
 %נ 6ו'

 )קמ"
 מן פגצר טרוקנ, יוחנן א"ר רבין אתא ני בחלה חייבת 0טךוקנין
 יצחק 4"ר ירצרה רביע ומרי שלנו במפרים ה"נ החלה י1

 בחלהימאי חיב טרוקנץ יוחנן ר' אמר רבין אתא בי הירושלמי ע'ש נריםעא4'י.
 וטחנין בביה דלול מכ4ם עשה פרעי" ףארעא בובא יוקו רב אמרטיה4ין
 דוז1 יגצצהא ע*ו 6%0ר בחלה חעיב באלפם שעושץ כ1 וקמה מים:וצט

 יא ניבלא וצא לחמא טברת מי א"ל עלה טברבין ס4ר כובא האי עקףלרב 4ש:יי אב% אףל הםושאא עלי היםר בחלה -היב התנן עשה ת?% מופגמן תולתוככו
 דומה טץ שאע קמבר פי' מצנות מיני בודא עלה ומברבץ 'דצאבעלמא
 יש מאי ב"סח חוכתו' עץ בו יצא ארם אשי רב בר מר אמר ברכות הט*שלחם "% ל5 המ1טש עלהה ומברך עלהה קבע זוטרא "מר עעטה וסופו מהצניןלתחלתו
 ע4' מעודתי' קכע אי ט"מא ייייא ה6הט לא פי' ' בי' קיעא עוני לחםטעמא
 מ!ש, 'בפםה ידי.ךצבתו בה ויוצא ברכות שלש %נסוף הגיצהא מברףבתחלה
 ולבמוף טונות מיני בורא בתחלה ע4' משדתי' כ4בע לא ואי בי' קרעא קךנילחם
 החלה מן "טורין נולן ודמדומע רגגית ורלת חץאימואעין השרובשניןדג?פננין 6סהש ,1 רצעם תנן סטמקינן שעה נל פיק ו",ז' פי' כאן עד עא4ט 914זמעיןברכה
 שמעון ר' אמר בעזים בעלי של חלתם זה *י בן 1ישע ר' אסר דצעטית חלתמאי
 וטעעו14 חהללו ח"בין אלפם[ מעשה אמר ה"" ]ר1 א",שם מעשה הללו לק"טבן

 לחם כדן וטלן ברבש מטוננים ההרובשנין במ8ת עעייין המו8ננין פיר,ם"יבעעכעה
 מאוד רכה[ ]ע*סתן שלש'ן איסרךיטון דמתרנ6י' בצפעיה עשוייןוהסויסכךיטק
 ודגי הארץ מלחם באכלנם רכתיב החלה מן מחבת'פנ1רין של תר%םרגגית
 פטור לתונן חרומה שבפלה חולין והמרומע טעמא' מפרש ולקמן נעוצ לוסל4צ
 נעשה איט כתים בעלי של הים ' תרומה ריא שנבר %א תרומה חרינצדכת"
 לוי בן ירצשע אדר' לאפלוני ול4צ כ"י אכול4צ לק"1 בן שמעון 4' לחם'כתיען
 א8וי אלא להם אין קמכר רצא נטר לחם ל14 לפיבך הן אילפם מעשה *4עזא
 ה"א בחמה שעשאן פכורין להכי הש44 ' אחר בהגור לחמכם ברכתיבבתטר
 חלה חיוב נורם רו2טר דלרשב"ל כהטמע דהכא לר'ען וקעוה ' רוו'י צ'בבאצד
 "8נ מפק 16 נולר תנן אונ*ןס פ' חלה בנ1ם' השלו טרם ה4צר י1צןולר'

 בטהרה תעשה ומשנלנלה בטומאה תעשה גלנלה של4 ער לעימה פי'טומאה
 שע 1 ל הולץ נטהרה תעשה וכהטנלנלה רוזם . סומפוהם דנרה 8'ק להונויתי
 1שן ש0 סאלמא מיתה חייב ממנה האוכל בשקךר:ם חטמטמה בישטים נלנלה התם תנן[יצ לחלה מלאכה נמר זרצ בוצין נלטל ]ר*עם חצ,וץ ד1 כחלה .5תלהרטבולין
 י: עטא סופגנין ו!2יפה עעטה סתחלתה רחלה פ'ק נמי ותנן חלה וווב לה טדםשגלנול
 שנלנול למרנו אלה מנל טוב ביום חלה כצט""טיןממנה אז מע"ש עימה גק~לאמר סף* וס ד,1מהשל טאבוה דביצה ג"א ופרק בחלה ח%בת עימה ת?פה מופעיןתחלתה
 בחלה ונתהיבה ורצאל מעהטה חלה שמפרישין עם בבל מעעום ונן לחלהטרם
 עא5פאה מפני 4צ לרשב"ל בתטד אפאה שלא מפני חלה כדנהאימד פקעהעי
 ה%נו יווצן ור' רשב"ל הכא דאיפלנו דהא לר'ת נהשה צ'ב י י1צן לר'בחמה
 רח6ת פ"ק נרתנן החלה מן פטורה ור4ו דועה,ש מקךלם עימה לבלל ב4צבשלא
 רב"ז לומר רשב'ל ובא החלה מן פטורה מופגנין תיפה מופננין שתחלתהעיסה
1 בתטר אפאהשלא  הרניק %ב1ף שויתיח דהייט דתטר רומיא באילפם 
 פנדרה בחמה שעש1צ דדוקא וגצבר יחנן ר' עיו החלהופלע מן פכורהלעולם
 שלא רוייט משקין ע"י יטלא ודונף5 בחלה רדינ תדצזיו רצלך ה4ור אםאבל
 בחלה ח%ב ראיט טדה ייען וי' גם משען .יע הי אם אבל בשמןסהעם
 שץאשם שהשי נל יוחנן סא"ר )רפסחים( בירהטלמי ףאמר רגישףא עלי אומרואין
 ירי בה יוצא ואדם הארץ מן להם דמוציא עלי ו4ימר בחלה ייג תחתיומהן
 ו%4ן בחלה וויב 4וט תוצזיו מהלך שר4צר בל אומר רשב"ל בפסחדצבדע
 אמר ' בפםח רצבתו ייי בה יוצא ארם ואין הארץ מן לחם ה1ציא שימברנע

 כטן עעטה לנלל בא שלא הינא רנל כהטם כ"טקה'למרט ייי על ובלבר יוחנןר'
 יודצן ר' ד*ט משקין צ" עשאצ אם תהתיו האור עיצלך אצש מופגניןשתחלמה
 כטן שוטת מיני בורא עליו ומברבין החיה סן שפנצר מודו תרוויירצורשב"ל
 תוריתא בדצ *ת רהא להם המוצוש מברבין אין מירו בחלה חיינ לב"עבליץ גרום'ץלי לצורך שלשין כבק נכצרזה קךמה שתחלהטה ורףכא י ושפינר'ליפנצו"לטי
 על4ה ומברנין בחלה חייבת וארבו'ע4 קלצהעי לצורך ש6טין- תדמהדשהמא
 ח%ב תהתי מדלך עים1ר דבל יודצן בר' דדיכה רנהמא יוריוזא נהם "טהנם תדצן*וז ד4צר רילך 1ם שסה לכלל שבאו רהךאיל בשמן שטננן אע'"המו(מא
 ת6ת הנרצ בהרי לאחא1בה לי' הךה כרשב',ל ד4ר הםוצ,ש עליו ו14מרבחלה
 רפיקדוהא

 הוצ*
 נטלן מנחחע גבי מברבין בביצר דאמר לרבר וראי' ' רנרגוא,ורטעא עלי' האיבא וכלבד מברנין מוטקין דוך* 4הי'נ עעשה לידי שבאו רדבא אבליפה 5ף* ל6 לעיי ב14 בשלא היימ מעיקין צ,י ובלבד ר" דגאמר סוהא

 במאשה רוקא רמיירי לומר דאין נשמן מטונטת שרם אע"נ המוצט1 עליהןמברך ל4וכ*
 אע"8 המוציא מברנ'ן עבה רבל"4זו ביון אלמא כאי אכלרו ודאי דהאתנוך

 שבלילוזם בהם כיצא ונל וארבו*'י קלצמ'י זו לשיטה ריבך בשמןשמטיגנין
 בעימן שטננם אע"פ אהזם שלשע רהייט חלה חיב *רי לבוא הקייםעבה

 נכדש תהתיו הולך שד4צר רנל רגצציא עלירם ומברכין בחלה חייביןבמחבת
 4ש ררתיח ולבסוף שהדביק עגא לאלהם

 שושיר רק הרביק ולנמוף שהרת"
 ו16פ"'סץ4 לפנצולנוא שעהטין ועימה המוציא עליו ו4צמר נהלה חייב תהתידולך
 במחבת אפאם ואם מזונות מיני בורא עליהם מברנין במחבת ביטומן טננםאם
 רעז6תו שעגינו היא דזו רמוצ,ש עליהמ ומברבין בחלה חייב בשומן טנגולא

 עלה דלהוי בעינן לעולם המו(רא לענין מ-רצ ' בחלה חייב עיסה וסופוטפגנין
 בורא עליה ומברנין בהלה חייבת לנרומזלי ששעךן ועיסה : רנהמאתוריתא
 ר'א רברי לפי השיטה זזשע נל ' רנהמא תוריתא ברצ דלית כהטום נחונתזמיני
 כרשב"ל י%נה פומק זו'ל חננאל רבינו ברפי"מידו יוחנן כר' הלכה שפוסק%"ל
 מעשה רנ"ע. לא דתלמורא כצזמא מרמכרק בתנור אגצי אלא לחם איןדמכר
 אלפם רמעשה אלמא נו' פיני בתטד ואפאן שחזר ננון והבא פטריןאילפם
 עשר וא1 רכתיב עהורה רר' מ"ט רבא מראמר ותו לד"ה פטורין שומן בלאאפי'
 איט בתנור אפוי ושאינו לחם כךוי בתנור האפוי לחם אחר בהגור לחמכםנערם
 אוציי' יוסף ורב רבא דיתבי ותו , מ"ל יהורה רכר' למורה משמע ' להםייוי
 דעח6ש מיניה בעי זירא לר' רבא א"ל רקץלא קמהה זירא ר' ואיב זיראדרבי
 4צזיא ררשב"ל אליבא מוניא ההיא וכל ונו' סךצ מבוזץ וררתיח בפניםהרביק
 אלא להם קרוי הבל שיהיה עניינים בנל נאפה ה4צר שמחמת רק יוחנןדלרבי
 ולבסוף הרביק בין הרביק ולבמוף הרתיח בין רכצהלק להה קמבעיאלרשב"ל
 הלבך לאו אי ננגרו נאבוקה בבך קפודהקא הוי אי ה"נ לי' וקמבעי'דיתטה
 הלנף ' טותי' והלכתא 'ט'ל רנוותיה עו'מ אליבי' %גצראי ונוומרשק*
 ולבמוף בהרביק בשמן מטוננים שאינם אצ'פ אלפם מעשה כל 8=,ץלשיטת
 עלץ(2 אומר ו14ין סופננין חולתם שצדהה הבי החלה סן 8טטשם 1לםהרת"

דגצעא



 51טדע הזלא נרנתרונןזשך
 9ו %1ן אהא1"ה"א4 . 61 ה"ת %מחצשל ש%חמש
 טחןימאה מ"ףעשאף4 8 טשצ ואןף4 לט" . נט הט1א%9ם

 : זצל תם כרביצ בעץשם סבייע יצחק יי יעדה רבי% טרי %ת 'כרבהו
 אצנירב המקןרה בתוך וענבים תאנים לפנים הביש "84יך2מש )קמם( ל28"
 שושת ורכ לאחריהם מברך ואינו לפנהשם מביך דונא ישש8

 ואין לפניץ ברבה מקףן דבר לך ע1אין לאהרירם. בין לפנטשם בין מברךאמר
 פרער"פתהבאהבכםנין ' בלבד בביסנין הבושה 8ת לאחריאלא ברכה118ן
 ללב יפע ע1הן לפ4 י5ן ההן כסנין לרגיא רנ"ין היו וברדמ'ץ אכילהלאחר

 כגון בצזבלין עעיקה פת ומביאין לליבא מעלו ביסנא כד4שמר)ע%א(]בעלםא[0רגישיצ:
 דבר סטץ היכלין ואיל%ת צפרין ככון שתו שעווטין ויש עהעו .14בלי1"ש סםי

 לא טעט ומאכלה ושקיים ואגוזים הרבה תב4ן בהם עגותנין ומתוך טעם 3א
 בפררון ראמרן ודווע אוח אפת דהוה שלשמודי מעין ברכה אחרטההטי%

 היבא דכל מבאן למד% , ריהא 1'ב כלום לא ולבמוף טוטת מו4 מרא סבתחלה 9ר3 6ל
 בתבלין הרבה שמדצב4ן ומתוך משיתק"ץ כנען גלשון שלורין מה *צגןרייי'י כנען בלא%ן שגךרין מה כטן בתבלין הכוצבלת פת ברדגוץ לאחרשמביאין
 כטונות מיני בורא לכתחלה עליהם מברך טעט דבר כ'ש ממ% אוכ4ןתונם
 מברך כצזחלה עליהם מעחרתו שקבע ריבא אבל רבות נפשות בוראהלבכ1ף

 עמיק סדדצה עצדה נדדב גטר בפת רגטת ברכות ולבסוף הטוא עלום ל16ש
 רגצצש דילמא שמענא דגף ציצי מאי להו אמר הארץ( מן )לחם המו,מאדבריך שמעיטי בבעג1ן הבאה פת לקשירצ 14*יתו . הביבא בר יועדה רב בי לברי' 5ף6אנ

 בכימנין וצאה פת אומר מונא ר' דתניץ אין 4' אמרו מברכי' קא הארץ מןלהם
 אין ליצ אמר כצנא כר' הלכה שמואל חשמר הארץ מן לחם ו:מוציא עלי'מנרך
 עיהן מברכין לחמניות דשטאל משמי' דאמר הוא מר והא %'ל איתמרהלכה
 דקבע התם ' שכי*"ט לחמניות פרעו'י בהמ ומש"בין ה4צץ מן לחםדגצציא
 עיהם מברך אז עליהם מעורתו קבע שמתהלה היכא פי' ' קבע לא והאעלי'

 ש4וי% ובהטום אלפם מעשה היינו בכיסנין הבאה דפת לפרש ואין 'דגצצהא
 מיני בורא נ'"" ג1ברבין אין עליו ט1יתו קכע אפי' ד%'כלתם
 ממגה חשבל כרהג1ן'ז לאהר בסנין פת לו שהביאצ היכא ואפי' יטו%ת

 וצנא סרב כדאמר ממש רמזון ברכת אחףיה' לברך צריך מרובה אכילה9ס
 כפנא עדי נחמן רב א'ל בריך ולא בקבא תלתא תלתא בר ריפתי תלימראכל

 נפמרה לא בץ מרובה ואבילה נאב* לרעבון א* כ*מר[ אלו ערי]פירעד'י
 מטש המזת ברכת טעון בכך אכילת' קובעים שאהרים בל אלא 'טברכה
 אהריו בירך ולא שלנו פת ריפתי תליסר 1רשו ורבותי' ' האיי רב פי'בך

 ברף'ג יועדאי רב וכןיפירשה ושבעת ואכלת כתי' וקרא שבע דלאכמטום
 וער בזית ער עצמן על החמירו ורם הונא לרב 4ה ר*ת נראיתואינה

 פרעו'י לפי עו'מ ' רש"י 10,כ ירצרה כר' ורלא מאייר בר' סודלא כביצה4ל-ר
 ממגהאכילה.מרובה ואבל ברהמ"ז לאחר לו הביאו 1קראפי' שריא ראשון עלשג
 פעהטא רא"ב בררב2"ו לאחר לפמו שהביש דמיירי שפי' פרקר'י לפי תמה עצ9ם עאן" יצחק ב"ר יזרה רבי% ומורי ' בך לאחר ממש המזון ברבת לנרך צרץי ו6שש

 "צחצשא לשםחשם כטףצש.שנ "צש ףו תח"ק שאושט
 ממתבר פרעד" מעי ררעף* הףבה הש ד%"ח הצבה חנך פר,אג טק עךהא
 ו14יטפי

 הוו במ84י י'כ לה'א ולא לאטל ש"טבו ויי% דרסיבו דפי' לש",ז
 ]ו"טבו[ )ו"ט( דנק בםהר נרםא וניכול נ"צל דאמרי ביו דרב תלמעיכגיעשקי
 תם ' לפר"ח גמורה רגדבה דהא די לבולן מברך שאחד פעויטא אבילה6מרר
 דאשצ השב יבא לפרש'" אבל בא4ת' "ישבו שויי ףש' כן בגצ ע%ו שגילפי'
 להר ופשיט לאו ש טשצת כהמיבות הוה מקום וועמ4ז עצה אי לרצ ממנצףדיה ולהכי רג1טות על דטיבו שלא ב'? רגדבה מכוי לא לאכול כדי כה, יהדד"טבו
 ! לבולם מברר ואחר מגית בהמיבה הוה פגום וועמנת ועצה דדיבור סבאהריא

 "4נש 4ורדום מחני' הי4ו בן 'בשבועה 4צמר לוי בן קהה1ע[ ]ר'ירושלמי
 5יסשטע ביתו בתוך בע%'ב אפי' חי4 ל' תני 6 ביתו בתור הבית בעלהא
 יף5 סע אחףי נגררש ביתו בני שבל דגטיבה ש,צ דבעריב לף כן ?ישע דר' טעמי'פי'

 40 5שף : לוי בן דר"י טעמא וממתבר רגםיבה כטצריר ווהשר'

נ מצוה כאדעז עחונלו עגים נכ4ינן אב% סאמר ש"ג* שישה פרק)יא( סףנ שווו בד'א 4חלק מצה כאהח עאוכלו שנים תנ"ה 4חלקי
 משצה פרעו'י ' יוצא ובור מברך סופר בור ואחד מופר אחד אבל מופריםשנהקם
 1 רעיי באן עד רמצן כרכת בין המוצש ברכת בין לעצמו כארש ולברך*חלק

 דלא ש"ל רשמ'ם בעים זצ'ל יחקף ר' הרב ופי' ק טובים אט שאיןותימה
 לא דרבק המוציא בדכת אבל ר4צרית' עיעא מפני בבררגוץ אלא אבייאיירי
 רש דאמר חש1'נ ' רבר עמא ובן חבירו כגרכת ויצא כך בל רבנן בהאדגמר
 -ו ' מקל מדהיף אלמא בעד'ב לא רעב כשדצא מברך שבע. כעוהחש בגן'ודיצזסש 6ט ל קףששש לא דשש כצין לפנקשום לאחייהם תעת הא דגמנין שבעת סגבי מברבעכיצר

 כשייא דאררבה יצא ממנא לאו ע'ו האי ע"כ הא ' ריא דשצר%תא קון'מורצמר
 לא מצר%ן מברך אטוי רעב כשוצא אבל שמעה טפני מברך הרע מןשבע
 אסור הש מברא אלא רוזם בראמר ההש בעלמא סבהא ברכה עיעי אלאנרגה
 כהלצ התם בך אדו דמייתי קראי ובולרצ ברכה בלא הע%ם מן עדהבהלאדס

 : נינרי בעלמאאממבתא
 ורטע אשא ואי אםז ר' %1" ק% 1 שן ר' 'ןמה על דלש 'יא 0וק (מה

 'צ זד טבא עמא עבד אתפח כי לרבק טבא עמא עבי2א י1ואקטן
 צא .יא כו 6ק לאםצי א"ל ט- * *ע1י ורא לר' אל למשרק טטא ]כילרבק
 לה מבר לא א"ל מר לימיך א'ל דנרוך -בחר בוצע הבית בעל עהנך ר'דאמר
 מברך וחא נטע בעתצ בבל דמן רצנא רב ראמר מבבל הונא דרב להשמ*

 בוצע בעוו'ב יודיר בן שמעק ר' מע%ם יוחנן ר' דאמר הא ני פע נמאןואידצ
 שיברך כרי מברך תצרח יפה בעין עיבצע כדי כוצע בערו'ב מברךוה4צרה
 רגצצ" ברכת לפרום בלו' דעוירותא לישנא לישרי מטא בי רעו'י פי' ' בעמ'באת

 ג11יץ זירא ר' הי' שעבשיו ולפי כ4זם רצנא רב היי% בבל דמן רצנא רבולאבול'
 רוו זירא לר' ' רשח 1'ב הכי קאמר מבבל עלה והוא אכדצ ר' בם-.םישיאל
 רלא היכי כי רבבל תלטדא מני' רנשתבח תעניתא מאה יתיב דישיאללארעא 9רי י מ*ק בי זירא 0ר' רפועלים את רהןכר פ' בב"מ כראמר שקי קטין חרובאקורין

ע "/"י/= א[ט1משו שעקןםטי קטןשנק בשניה אל,נזר ר' נשכוכ רלא היכי כי ארונ%הא הונניהא מאה יהיכ י4"יף המינ1ן19,8ע טחמהשה 1ר,נ דלו" שלש מ11י אחח ברכה י"חריהלכרשנר ש  "" ישישש*י'4עו 
 כן על ' בעצמו שפירטר'י כט רוחן אוט איכא והא בכימנין הבאה פתאלא לאהייי ברבה טעון ואין לפניו ברכה טעון לך שאין ששת רב קאמרמאי
 תשיס במגץם בררמ'ץ וגךדם ' מעורה ולקי%ח המזון ראחר לפרש לוגראה
 ברגה לקבוע רצו לא מיעתם ורצה מעודה לגונוח רק באה שאינה ומתוךוענבים
 הפת זה 8י' בבימנין הבאה פת זזמל פר"ח ' וענבים לתאנים דמיץ ולאלאחרי'
 שעח9ין בדן וביוצא ו4גודם הטקדים סורך"'א מלאין בימין כמין עעףיהשהיא
 פת ק"גל הונא ררכ ומעשה ' משת4צת בבתי אותו ולועסין בעכי"ן במיןשתו
 ברך ולא ]בקבא[ ריפתא תלת מתלת בעכי ריפתא תליסר בביפניןהבאה
 קבע ומעחירצ הוא רעכ הא"ט שק פי' ' וצא בפנא עדי נהמן רב חשמראחריהן
 גדבעין שאדדים בל אומר נחמן רב הי' וכן ' מימתבר אחריהן לברך וצריךבהם

 רצנא וירב ובעד'כ לברך צריך בבימנין הבאה הפת זה על עליוסעורתן
 לגרך דצריך כלום עריין אכלו שלא אחרש סעורת בשיעור שאכלעצש
 ובן הראעיון לפיר"ש'" מסייע פירושו חהרי ' ר,ק פי' באן ער ומיףההלה
 פת פי' במן ובערוך ' מבין איני רפר"ח ב"ש מיהו ' שקף דהואמטזכר
 אטאינה בין מדצבלת בין והיא בעבי רם זצל גאון היי רב פי' בכסניןהבאה
 הטלא רמשתה כבית אותה ובוסמין יבעדם בעבין אותה שעושיןפיצבלת
 הרבה רצנא רב וכשאכל ימעא ממע שאובלים ארם בני ומנהג המשתהגבית
 בדירת %א מממ לשבוע אבל ולרעבו% רעב שק כפנא עף נחמן רבאצשך
 בך שמעצם , שמ במורע4" פי' ובערוך ' ערוך באן ער אחרי' לברך וצריךבימנין
 על אלא רמזון ברכת מברכין אין ומכר שבע שלא לברך רב,הונא עצהלא

 : אלרוך ה' את וברכת ושכעת חאכלת שנאמרהשבע
 מתני, )ז( תנל

 מברך אחד רםיבו לעצסו מברך יאחי אחי % יישמז היי
 שמהלבין עשדה ורמינהו לא ישבו אבל אין סרפבו גמ' ' לטלןכ",

 אע"פ וישבו עלו לעצמו מברך באו"א אהר מגכר אוכלים שבולם אע"פ בררך 5,נ5ס
 רמיבו שלא אש'פ ישבו קתני לבלן מברך א' מכקיו אבל ואחר אחרשבל
 פרעו'י ' פלניתא ברוכתא וניבול ניץל ראמרי כגון יצחק בר נחמן רבאמר
 ואוכלין רגמטה על שמאלית ציריה' על שמטין מטית: הסיבת בלא יושביןהיו

 בלא מעורה קבע דאין ' לעצמו מברך אחר בל ' בהסיבה )היא(ףטוהין
 מכוס לרם רקבעו כיון פלומ במקום דפלניא ברובתא 'רסיכה
 אחד במקום מאליהן ישבו אבל , קביעות הוי והזמנה ועצה בריבורמתחלה
 בלא יסד שישבו היכא נל רש"י לשימת הלבך ' פרעו'י ש'נ קביעו: רצי לאיחר
 המיבו אם אבל לעצמו המוציא ברבת באו"א מכרך רםיבו ולא מיום והממנתעצה
 קבקות הוי יחר רסיבו רלא א1,ג והזמנה עצה בלא יחר רישבו אשע המטותעל

 המטות על להימב רגילין אנו שאין האירנא מיהו ' לכ%ם מברך היהרהמעודה
 שלם קניעות הוא זה ני שלהם כהסיבה הוה שלנו יחר ישיבת השמאלית צרעל

 ואי% לעצמו מברךבאו"א לבדו ישב באו"א אם אבל יחר לאבול עדתכיוטובלבר
 קכועין שידוו חנמים הצריכו בי ומשמיע שומע רנתטין ח:ירויאש'נ בבהכהיוצא
 אחר לעמק יושבין בו'היו יושבין היו ר"ח המוציא'פי' ברבת לענין לאבילהםיור

 ולא לאנול ישבו בולן רפיבו אם אנל ' לעצמו מברך כ"א לאכול להם1זרמן
 מביך אחד אהריעמק

 לבי"
 ברדך מריבין עףעו עשרה רתניא דא עלה ורמינן '

 בדוכהא נהמא תיטל נתול ראמרי כטן וסשמנןבו'
 פ"

 וייצ רט המיבו דכמו

 בי' תשלאם דלא היבי בי אחרניתא תעניתא מאה יתיב רצכורא מילי על"ונ48ן
 ולע בנוי' ויתיב מליק תנחלא שגר נפעוי' בריק הוה יומון תלתין בל רניהגםמרא
 לטה, גךו הוה שקי' חרכו 1מירצ רבנן בי' יהכו חר יומא נורא בי' שלטארוה

 ן שקי תיוךקטינא
 נקך הכי עמר עמא נל דלאו כיון %'ל ברעבת%תא 1"י והא אשיי ש ר %'לרבינאלרב שירותא מיבצע.4כולא זירא 0ר' מכרגין ביצר פרה)קע(

 ע גו"4ץ פרוקה שירותא אגולא רש"י פי' , כרעבתטתא מחזי לא עב*רהזאידנא

 לבצוע ארץ דרך שאין מבאן למרט ' רעד" ש'ב בשכת וזמעודה לכל דיקיו'
 עעפ4 לבצוע גשי מנוג 'הוה בשבת מעצ כרעבת%תא רמואי משום גרולהפרחסה
 מברב* דערובא ריס"זא להו כצןרפמ הוה כי אסי ור' אמו ר' ' נרולהפרוסה
 בי' נעביר חדא מצםה בי' ואתעביר רצאיל אמרי הארץ מן לחם הניש*אעל~ה
 ' עמל חצירות ערוגי אתשל. שקאבו רעירובא ריפתא פרער" ' אחייתאמשה

 עףיך אעו אסא* יויע ואימ תבעד*ן עירובי בו שעירבו ל8רש שנוכלות"
 חיב אבא ר' אמף י *ומא לב%א 4צזקצאי רהטמשות לבין דאתקצאי מטלוסר
 עג* משנה לחס לקטו רשמט* ביום והשק שנא' בשבת בברות שתי על לבצע.ארם
 פר'ען חדא ובצע חרת* רנררט כיגא לרב לי' רטינא אשי רב אמר לאחדהעומר
 שירותי' כולי' בצע אפ4' או שערווייוי בצע או אחדא ובצע תרתי ניטואי

 בכרמז שתי על לבצוע ארם ח%ב נס* ובי"ט ' ר"ה פי' באן ער שפיר עברמניירצ
 תשג' כהוב בשלחיומצאתי ויהו פ' רוו'י כרפי' מן לרס ירר לא נמי בי"טשריי
 דטעמא בשבת כט בכרות ע4עי על לבצוע צרץי ב"ש זל'ל גאון נטרונאירב

 8נעא5 עקהטע 0ר' בדתנא מן ירר לא נמי טוביס בימום משנה לחם לקטו משוםבשבת
 נ51 י מ1ת שף מ'וצריך יוו' לא עובת מניןח.'ל ב"'ט נשגת יורד שאיט למד4%צמר
 8 סר5ס מן ולמעלה המן מן לסטה שה*' לטל טשר הלחם גבי על ואחת הלהם תחתאחת

 8ה ל על רטל ובררת וכתי' רסל שכבת ותעל 0כתי' רבטריס יום פ' גראמרי'דמן
 טץ ודמי מלמעלה וטל מלמטה טל חמנא בר יומי ר' אמר כיצר הא לילההמחנה
 הארץ על שובב הטל שבבת היתה בשלח בפ' פרוו'י וכן ביפסא שטנחבמו
 החמה לקראת המן שעל רמל שלה ]כו'[ עליו טל ויורר דחוזר ע4ו ערדורסן
 פיה ותסתום טל ביצה שטפהת תמלא אם אף חמה לקראת ששלה טלכררך
 לשת* טוב טעם יש ועור ' רש;'י כאן עד באויר מא/םיה עולה היא בהמהותגיתק

 : בעז"ה אפרש קירוש יגריכותססות
 הטוצ-א ה-לכות להו סעיקא.

 מעודההלכות
 5ח3 שלא הגאים דברים לאחריהם ולא לפמהן לא כרכה טעוןאיגו ש ל המעודה בתוך סעודה מהמת הבאימ רברים הלכתא פפא רב 840ב1ר9)קנר(
 לאדויה' גרגה טעונין ואין לפ:'הם נ"בה טעונין רסעורה בתוך רבעודהמחמת
 רברי' רעו'י '48' ולאחריה' לפניהם טשניזם-כה מעורה לאח' סשיה מחמתשלא
 טפילה להו דהו4 ברכה ט,ןנץ א.ן רפת את בהם 4פת מעורה מחמתהבאים
 ולא לפנ?ו לא ברכה בו אין לליפתן שהביאו פירות בץ מזו! בין מידי כלהלבך
 עאין ותרדין כרוב וכן רייסא כגון הסשרה בתוך סעידה כעהמת עא4ש 'לשזריו

לפתן
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 בנלל ואינו נינהו טפ"יה רלש לפניהם ברכה טעומן ולשובע למזון וטיןלפחש
 פוטרתזי ונרנ'המזון נינהו מזון דמימ לאחריה' ולא רג1ציא בברבת דנמטרול24ם

 ושעורה בתוך הביאן אפי' פירות נגת סעוהה לאחר לבוא ריניוי6דנרים
 לאהריהם בין נינךו טפילה רלאו לפנההם בין' ברנה טעונין 4פתן מחמתשלא
 בתוך הבא רבר נל ר"ח פי' ' רש"י 1'נ נינד1 דלאומזון פוטרהן בהרגמץדאין

 רעבה4י בהן וניוצא תבשילין מיני נגון פת בהן לאכול מעודה מחמתהמעודה.
 ואפי' עמאומר מי יש לאחריהם ולא לפנהי5 לא ברכה טעתין אין בהךלטילפת
 פתן נהם אונלים ארם בני שרינה בהם וכיוצא ורמומם ותאניםענבים
 ברנה וא"צ פוטרתן פת ר5ת את נהן למילפת ר5עודה בהוך שבאיםובזמן

 טפשאי סנבלאי ראמר אץ'ג נהם וכיוצא וריימא ' לאחריהם ולא לפנההם לא ל2והס
 אינה ואם הפת את פוטרת פת ר'ה הוא ממש נהמא אם בטהמא נהמא ראכ54טט28

 בתוך הנאים רנר*ם אבל הסעורה בהוך רבעורה מחמת הכא תבעיל ההאהרי
 וניוצא ורג ופאל ברובשא חביצא מתיכך; מימ כנת מעודה מהמת שלאהמעוהה
 לצרים ' לאחריר5 ולא לפניהם נרכה טעונין ללפת .ולא למתיקה שבאיןנוע

 וניתא ורמונים וענבים אבטיחים נגון סעוהה לאחר סעורה מחמת עלארבאים
 ועריין מלפניהם הפת את מלקו שנבר הפת את בהן ללפת באים שאיןבהם
 שלא שניון לאחריר5 בין לפניהם בין ברנה טעומן אלו ריי ידיר5 רח41
 בינה צרינין הלנך אחריהן מלברך פתמרתן ר5ין נרנת אין בהן ללפתב14

 ונן , ו"'ח פי' נאן ער הלנה שפסק פפא רב פ?"רברי זהו ולאהר"יב(לפמהם
 ישמעאל נלשון וךנ פאל ופי' שרצמיף רק ממש ו*'ח נלשון=6י' ר'ה בערךפי'
 פומרת' הפת ע1אין שפירעף'י ודבשיודהמא הטקרים בי1ם מן שעושין מאבלה1א
 נפי' פתטרתה הפת אז הלחם עם 14נל אבל הלחם עס 14נלה בשאינוהיי1
 טעונין אין סעוךה מחמת המעורה בתוך הבאים דדברים ראמרי' הא מית ירא
 קנע דארעתיית נען שמא 14 ר5ת עם נשאונל רוקא היי1 אם לפניהםברנה
 אונלם אפי' שמא הפת את נהן ללפת נרי ה1ציא נרנת ברך השדעתייהונפשי'
 יךודה רבי' מורי מיהו י שממתפקים יש נהא לפניהם ברנה טעונין אין פתנלא
 טעונין אין הפת נלא אוכים אפי' ארעתייהו מעורתי' קבע שאם פי' יצחקנ'ד
 לאחר סעורה מחמת שלא שאמרנו זה אחרון ולין י רבריו ונראין לפניהםברנה
 ראיע יצחק ב"ר יהודה רני' מורי פי' ולאחריהמי לפניהם ברנה טהוניןמעודה
 בתוך חעי המזון ברנת קורם ר5ת מן עצמ*נו מושבין אגו עחון רשה בזמןמ"ג

 : לאחריהם ולא לפניהם לא ברכה טעונין ואיןהסעהרה
 הסעודה בתץי הבאים רברי' אמרו מה מפני זומא בן את קאדך )כ4ה( ת,ל

 ' לאחריהם ולא לפניהם לא ברנה טעוניו אין מעורה מחמת 'ט"ג
 י לעצמו נרנה שגורם יין שאני נמי י'1 הכי אי 51דתן ופת הואיל להםאמר

 ע"ב לשתותו צרינין שאין אע'ש ע4ו ומבינץ בא הוא מקוכות בנמה4ירעו'י
 ונסא מ'לה רברית ריוול'נ וירהטא מילה ננרית נאנ נתשעה דדדינו ,רקו"

 פץיות על נרתנ01 היי1 לעצש נרכה גורם פי' ה,סנ"ם י דאבילתאויסספרק
 פרי בורא אומר הוא ה%ן שעל דוין כע חרן העץ פרי נורא אומרהאילן

 מברנין שאין היינו לעצמו כרכה רגורם לפרש נראה 4 4 4 5%ס טנרנין בעקנים בעווץ אבל לעילוימ דאישתני סמשום בגמ' ואמרינן " רגפן 2רנסם
 הי' סכרם דתענית בירוש' ראמרי' לרבר וטעם ' היין על אלא ההמ5רב ד5!וב כהספ8י

 שעמר ער יקברו שלא עלההם וגזר ביתר מהרתי גרר והעפו קטר4רריש
 שנתנו דהמטיב הכריחו שלא הטוב ומטיב הטונ וקנעו קרקברו ונזר אחרמלך

 לזאת כעההקנוה בברם היו פנהררין ונם נכרם מונחים שהיו ובשביללקבורה
 הטונ היין על שמברכין טעמא רה%נו מפרערם ויש ' טוב נרם ע'ע בי2רלהיתי. שנעשה נם אותו לזנור יין ירי על ינוא שנלשעה טונה שמועה נמו הויומטינ- רטוב מברך טובות שמועהץ דעל היין על ומ5זיב ר5יב לברך תקנוהברנה
 יש חניות בארנעה או בשלע1ה אחר שננדם הין וטכשתעדם לפיהיג2(ינ
 ושעורים חטים אבל ' מחנירתה נטעם משונה יהנית חבית נל תהא שלאל1לם

 ובטעם נמראה שוים נולם אחר משדה תערים ארבעה או שלשהבע1זאפה
 לברך ש%'צ רבעורה נהוך שוהה שארס משקין שבל ו"'וז דקדק ומינןאחךי
 פי' ' פת נפטריה נמי יין א"ה תלשרא ברפריך פוטרתן שהפת ממני *ע4הם
 א"א ונם רמאנל את לשרות שבא הסעודה בתוך סעודה מחמת בא,טהדא

 האי ל14 אי אבל נרפר"טית לעצמו נרנה שנורם ין שאני וכ"טני ' יקטתוה הה ע*6", לשרווע סחק נמי תומר רם אנילתו שתה ווש סאבל כראמר שתהה נלא .ל4שכ",ק לסנת
 בהוך משקה שום על לנרך אין הלנך ן היין את אפי' פוטר הפת הוה טעמא 7'6וק
 את רפטר היני ני בברנה שוים שאינם ואע"פ בולם א1ז פוטד עומת המעודה טשכתנ

 פת סונולן נראמרי' הפעוהה בהוך מעודה מדצטץ נ4רם קרוים נולם חףבש הטבר די- דמים ' הפת את ליפה ובאים דואיל ננרבה שוים 2וזינם י"ו'פהפירות
 שמואל נר יצחק ורני זצ"ל רא נלעין היו מבטלתן*ונן מים של זקחת שהרית טע%

 לנרו היין על אם ני מ1יה מחמת הבא משקה שום על 5וברנין רדו עא,אזצ'ל
 מפרש רעתם ולפי י ר5עוהה בחוך הבאים רגים על לנרך שצריך יש נרד'גאנל
 פריך רני זצ"ל שלמה רנינו על הת1 עיךה רני הרב בן טוב יום ר'הדנ
 מים אנל רויין משום רחשוב משום פריך נוין דוקא פת נפכדיה נמי ייןרבא
. מן רהנורר גמ' מערנין ננל פ' נד*ומר פ5שרה1 עמאין "טפיו- להה אתי דינידלא
 מרבריו ובכלחיומשמע נמים מותר עלי הזן בל האוטר בל אצמר ]הונא[ יברמזון
 שמואל בר יצהק לרנינו נראה ואין 8ואיתן' פת מכום ו-דיני משקים עאשראבל
 מירי שייכא ולא הגפן פרי נורא שברבתו א1'פ משק*ן מיני נל 1טר "ןק1יוי
 מיני שאר נל פוטר עף:יין במו אלא בכך ה6י הטעם אע 4וע משקיןלשא-
 רוא ושך משקה מיני לנל ראש והוא רדין מן רהא משתה שעעך לפימשק:
 אין ומשקין מפת ס1דה עהריד 4י בן במו י לו טפ4ן השם ברנה לעניןעיכך
 י"ת מפרש ונן ' טעמא בדמפרש ה%ן מן זוץ דצ%ע פחמרתן נשלי_ילו אלאנא*ן
 רגעודה בתוך דלאו משקין מימ נל פהשי ין חיא ר' דתני דהא יצחקורבי'
 לאהר או המין שלפני יין בטן מעודה בלא ישתי' עצמן נשריבעין אלא_מ%רי
 ושצרא חט-א מיא רשתי מאן ה'ג לעמן הה ' בלל רגחון בשעת שלארגטת
 פת נפטרי' נמי יין דמריך דוא ר"ק שפי' שמ9זי טוני . ר4ייתא דמנאמנרך
 והסעורה נעעוך נך כעחטותה-1 אבל הפת את נהם עוטורה תערונות ע-יהיינו
 ראתי ונער'כ ' מחה כעלם מכ1שיה ואין ה"ן וו2 פוטר רגעע קהין ו1פיר לי'4טעי
 משום משקין משאר 5שי מאן ופויף חהא 5"1קין יםאר 14ע פתםר 12אי1שפ"-
 הפשד המעודה בתך סע%קק סחטת הבא 8ל 1טדת ר5ת *ם 1פא לקיל לשו% "ה פייחם' לטשי 4חא 2אאני רא בפ" 'אכצם ב%ן 6והז א2 םי9ךרך

 פי' 1ע משקין מימ כל שפוטר לעצט ברכה גורם יין לרו אמר י ה*ע אתגם
 את ו1טר היין ש מברך משגןן ושאשי ין לפניו דנעףש רן4רל נ4מר *רויח
 אפילו לעצכו ברכה וגורם פת לגבי בטל לא הא* כהי וויטוב תאילנולם
 פי' ולפ* י שלפני ר'ח בפי' כתוב אינו תערובות 1'י אגל הפתנמקום
 הבא משקה רבל יצחק וכרבינו נו"'ת מובר שרוא בעיני: נראה שלפניר'ח
 בתוך הבאים הרברים כבל ודינו סעוהה מחמת בא נרךא המעודהבויך

 ילא והאי לאחריר5 ו'4א לפניהם. ברכה טעומן שאין סעודה מחמתד5עודה
 אליעד רבי% עליהם'והרב לברך שלא נורגים היו שנן מעימ 1שק*ן משארפריך

 לפנהשם ברכה טעונים וזםעודה בתוך הבאים כהטקין רנל פי' ז(ה'למבהה'ע1
 טעונים פוטרתן רמזון .ברנת ואין הואיל משקין שאף הלנך לפניו טעוןלאחריו " ו' ברנה הטעון סבל סימן בא פ' ננרה נרתנן לאחרטשם נרנה וטעוניםהואיל
 ברכות משלש 1טרו מזון רברכת יין גני רשב'ש דפי' א1'ג לפניהםברנה
 ברדגוץ אין זייני דלא משקע ש4ו חבל דזיין משום יין דוקא הא1שאחריו
 ה1י ר5אכל את לשרות שבא רריאיל נראה ואעו י שלאחריהם מברנהפוטרתן

 מחמת ר5עחהה בהוך הבאים אפירות רהוה מירי פוטרתן וברהמ"ז מזון ננ% הס.
 והרבה י לאחרץשם ולא לפנהשם לא ברנה טעונים ואין פוטרתן שברהמ'ץסעורה
 ועמעורה בחיך הבא משקה שום על לברך שאין יצחק ורבי ו"'ת דבריניאה
 בועך הנאים משקין עלכל לברך נוךגים העולם מיר1 בלבר היין על אםני

 נראה אמת הס1ההיסברת שבתוך המים על שמכרנין מה יולפיהסעורה
 יותר להמ יצמא שלא וחפץ ךךא רנמלך סהרי ראנן ופעם פעם בל עללברך ששדי

 היץ על אם ני ר5יר' בתוך 'משקה שום על מנרך ואינו יצחק ורבי'נר"ת ש ל והגורג ' אנא נמלך אמר ומם כום נל על בריך 0אמיכי פטחים בנמ'ואמרי'
 : נההג וטוב ר5סיר לאלבדו

 קנ ף פירעד'י המזת שלאחר האן את פטר הטון ש4ר היין על 0ברר כ2עי')קנו(
 טף6 לקסן נרתנא לשתות יין נום אכילה קורם להביא היונוהגים

 עף6 י,חג ביצד סתניא למלם מברך אחר המיבו גמ' יולקמן רעד'י ע"ב נו' הסיבה מררכיצר
 ן41כבסו עד יערראות גבי ועל ס2סלין 1'ג רושבין נננסין אורודן הס4בהסרר
 4ן להם בא אהת ירו נוטל ףאחד[ )ולאחר( אחר בל[ מים להם ]הביאוכולם
 אושז *דו נטל שכאו'א אע"פ מים לפניר5 והבי14 ור5יבו עלו לעצמו מברךנאהא
 על עלו י ר5צן לפני ששותין נום בה לקנל אהת ירו נוטל פרעד'י ילנולם מברך אהר לעצמו נרך ,טבאה'א אע"פ יין לפניהם הביאו ירץ שתי ונוטלחוזר

 ייוי הראשק עטוין 1טרתו ראשוגה ברנה עואין נרנה עור צדיכיןלעצמו ברך שנאו"א אע"פ י בעגתיהן לאנול שצריך יריו שתי ונוטל חוזרהמטות
 *1ץד י הטון שלפני יין ה1ה ]בתרא[ והאי הסעודה במכךם שאינו הנ"ןןשלפני
 ההיכא פרקד'י בצזוך משמע ' רעףע ע"נ הקבעו רהסיבו רניון שולםמברך
 המט"ע על ירמב ררני1 שאין בזמה"ז לרהין או וקקרראות מטות ע"גשהסינו

 על ובדכ1 ידי1 ונטל1 רסעורתא ארעתא השלחן על ש"טבנו רקוקתדראות
 דהיעו המצן שלאחר יין פוטרת הנרנה עהו ה1וא ברכת ואויצ בפ'"היין
 ר41רל ר5מק ריי לא המוציא ונרכת י רגעון נרנת וקורם ר5עורה מיוםלאחר
 שלא במתטא א8י' % אנילה אחר לטחות נרעתו וגמר לשתי' עצמושקנע
 וף 5טע מבית עןיוצא ובשעה טובים ונימים בשבחות סבגון בגמרא נרא' בלנוגמר

 %"ט תנ מסתמא ני לרירן אפי' הדם הקזת ונשעת רוקא הראשינים ברורו'המרהץ
 דאמר ואע"ג ה%(ק רצי לא רמיציא וברכת אשתי' עצמו לקבוע ראעשרעתי'

 טו ל היסח הנרנה ורד אפשר לא הרף נהרי וברוני 0משתיא נימוי.הדםפ'
 רגורם ל4ן ואי מאבל ק~צ דה1וב נא ולשרות רצאיל דמןן שבתוףריין 5ם 5עע מעים ר5ין שלאהר 4ין פטר אי רמזון שבתוך ניין סאלא )לקמן( ליהקמנעיא לא רש'ב המצן שבתוך היין את שפיטר ונעריכ נרהם'ץ שלפני המזוןשלאחר היין את ו1טד ר5מק רג1ציא נרבת הוי לא אשתיה ורעתי' ךיאיל נמיהכא י4 ל רלכך ממשתיא רעתי' עקר נררג2'ץ יגבי ע"פ פ' נרא' נרהמ"ז ה"מהרעת
 ין עויפטור ה1א רין 'המןן ששני יין אבל אותו פוטר ר5ת הי' לעצמונרנה
 רב אמר ועור ' לשרות וזה לטתית שזה הסעורה שבתוך יין רפטרימסתבר הברלה ושל קירוש של דיין זצ"ל יוסף רבינו הרב פי' ונן י ר5זוןשנתוך
 ראמר לטעמי' יוחנן ר' ואזרא יצאו נמי יין ירי אף אמר יוחנן ר' ער כו'יצ4ו פ"כ' ק ל לא יין ידי יצ% קירוש ירי הכנסת נבית שקרשו ארם ב5י 140תם 1שריש
 אוזד ר5זון לאחר לעצכו מברך נאר4 רמין נתוך יין להם נא נחמןלרב רבא איתיניז פוטר אי1 אמרי ררנ תלמירי ונל יהוהה ורב ךצנא רנ פוטראמר נחמן רנ פוטר אמר רנ שנא לא א"ר לא לשרות וזה לשתות רזה הנאאבל לשה1ת וזה לטתתץ רזה משום המזון שלאחר היין את פוטר ר5זון שלפניהיין על ברך את"ל ר5זון שלאחר הין את שיפטור מהו ליצ אינעי' המןןשבתוך הית על שברך הינא י יצ% יין רירי מורו עלמא נולי סעורה נמקום !1טמכום נעףנוי איתותנ ייחנן יי' אע'צ לברך 1'צ מקום שינוי ואחר יין שינויאחר
 ייןשלאתר ר;'ח רעו"ייפי' ע"נ לשרות מעט אלא נתוךהסעורה רגי4מלשהו'ה'ו ח,א נא הוא שבמעיו אנילה לשרות המזון שבתקי אבל לשתות וזה לשתותזה רהם ראי' אינה המצן שלאחר את פוטר המזון שלפני יין רעזני ממשנתינוראי' להבש את'9 לר5' בא לא ה:זת וקורם רמזון בחץי יין לר5 נא פרער'ילנולמי מנרך אחר רמןן לארד אלא יין להם נא לא אם ה"ק ליה אמר לנולםמנרך
 בררגדץ ואחר המין לפני ה'ין על רבריך מרי נר וכררנה רברץי עדלמשתי 4' איחסר רמפסקא ונית מפסקא ויאי רנרהמ"ז לנרך צריך נזה אין נזהובין וקמזון שלאחר היין את פוטרת אינה רמןן שלפני היין נרנת השנה ימותבשאף אבל ש"1תה מה אכל רעתו תקלה מברך וני הסעורה אחר לשתותוובדעתו היין על מעורתו קונע שארם נהם וניוצא הרם הקדע ובעת המרחץמנית עדוצא ובעת טובים וימים בשבתות יה"מ בפה'צי לכרך א"צ נרהמ"ז קידםיין לשתות בקש אפ בררמ'ץ לברך יריו ונטל סעורתו שהשלים לאחר היינוהמןן
 הטח71ה מבית ארם עמד אם קטבעיא וון2ם לביוכי הנרץי ר5סרף חף ט2אד(ו כ* יוכל בחיא ומנמה והא בהדא דשווט אפשי הדמ בביטף ר5א אבלהפמקה ס1 5'ל הף 'דהכ' מעעם אפשי לא הדדי נהרי וברוני משתיא התם ר"טתא רגיהדם בבה2י כרגהמי' תפלה ונער'נ כה6"ז כנון למשתי יכיל רלא ווני אנלנ% ונק*טנא ב1ש הללו הדברי' פי' וכבר . לברך צריך סעורתא בהאי נמאמהאי טפי מלמשתי דעתי' רע9- ניון לנרך צריך אחד נום לטתות ונמלך בווהפצירו יותר לטתות שלא נרעתו רסכש אחר כום עו,טתה ניון נלו' ר1א דנמלךוכום בום נל ש רבריך יוקי בר יצךק ורנ ב'ל ר'ע אמר ונן יישר אניי לי'אמר

תבנם
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 והא ' איפעדטא ולא לא 14 לברר צריך דם,4תה לבית כא%שתר בבקהכ"םונכגם
 מי% לטרות י שת" ד"קאי הטתה וברך רמין בו1ך %ן להם בא *י%4סעי'
 דרכ א1צ %טר דאי% קי4ל כו' רגטון שלאחר רץין לפמ1ד מר1 דואבטעי
 תלמידי וכל ירודה ודב יונא רב הא ותו עלי' פ4ג כדצא רב הא %טראטר
 עלייהו ממכי' לא דפוטד עה1כיים תלמיוים ומקצת פוטר אינו אגד*הרכ
 לגכי עחטת .ברב הלכרמש וגףי4ל עלי' פ*נ טשין רב הא %טר דאמר נחמןורב
 טתיב רכא הא והו הן איסורי אלא אינת ממונא לאו וברכוה כאיסורי משמןרב
 אי% המין שבתוך %ן הלקך סמכיק לא ל"שמטש" רמשני אל'ג נהטן רב4

 קנחק כר יירה רבי% מורי פסק וכן ' ר,ה פי' כאן עד רגאון אחר של %ןשטר
 היכה *וקע רבי% הרכ פמק וכן פוטר ראינו דרכ וכתלמירי ששת כרכדהלכה
 ה-קהם ונטלו רהטלהן על חבורה כני כעדשבו הלכך ' עינך וכן דרכבתלמיזץ
 להימכ רגילין א% שאין של% קכיעות רעז לכולם מברך אחר יין לפניהםוהביאו
 ' של% קביעות רן* רה%לחן על קהד ו"טיבתינו נט" אלא ונץזדר14ת רצמטו'על
 לא קייו לברך א"צ הטוציא ברכת לפ% דה'י% המזון לפני היין על ברךסאם
 על "טבו שבמתם היכא אפי' רמין כרכת לפני המען לאחר ולא רסיןבחוך
 אינשי רכני רסתמיק-1 הדם וכשעת_רקזת טובים וימים כשבו1ת כנוןדהטל4ע
 בלבו נמר אי השנה יכות וכשאר * בררמ'ץ נץדם רגין לאחר לשועתרנילש
 ויין ' ולכרך לחזור צריך לא האי ולברך 1ילחזור םעודתו לקבוע .בפק*ויט
 ריכך טובים וינום כשבתות אפ"1 רגודן שלאהר יין %טר אינו המיןשבויך
 אכל כפה'צ לברך צריך כררגו'ז ערם יין לטתא כא אם סעודתם שנמרודוכ*

 %טרתו סבררמ"ז ר'פ כדא' זיין דושרא דד1איל לברך דא"צ רשכ"ם פי' איש-יו עשנ לל
 פ' שלרץ ראמ' והא לכעד'כ עצמן שלש %טרתו שלש ' מעין ההשוסכרא

 רמעודה בתוך שלא ויץא עא"% מעץ אוציו הגויניממברך כמטבעת יטרוא סרכל תי.1'
 כזצא וכל רמונים ענכים אבטיחיט כגון זייני- דלא רברש אותם מיוי4יירי
 בפסק ללל כרפרי' פומדתן כרהם"ז ואין אחר*הם לברך צרעיגהם

 : פפאדרב
 ה6מר לברך צרץ- מוום עדנוי לברך 1ע ין ששי סתניא הרואה פך8ס )קנז( סכצו

 %ן שינוי שאמרו אע"פ יוחק[ ]ר' )רב( אמי אבא נר יוקש רבן
 דעשזו חבורה בני ראיכא כנק לה ומוקי ח-גוטיב רגוב מברך אבל לברךאיש
 מן %ב אחר יין עור לו והכי4ו כסעודה 'ין שתה יין שינוי פרש'" 'בהדי'
 יין לו והבץ1 אהר לבית חהלך מכאן יצא מרים עוינף בפייג לברך א"צהראשון
 מן רמשובח על כ"א חהמטיב רגךב לברך שאע סובר שרש"י משמע * רעו"ע"כ

 דעתו זהו שמא אר ? רואשון מן טוב אחר %ן עוד הביאוגלו מרפי'רראשט
 קשה קצת רץ' 1'כ אז כפדו'ג לברך %'צ האחרון הטוטכ על עשאפי'ל14ייעך

ן
 ולברך ל4הור שצרץ- "טן %ן לו ומביש בפה"ג ההרט על כרך שא6 שמעתי כי

 ויין חדש %ן 4וסר בדגא רב בר סאבא מברכין כיצד פ' בירוש' דאסר בפה"ג חהל:
 הרעת רימה ' לכרך צריך מקום עוי%י לברך א"צ %ן עףנוי לברך צריך"ןן
 הי% לברך צר*ך ישן ו%ן חרש יין דקתני הא 1יכ מקום*ועחה שעף שףואכםי

 בפרו'ג לברך א"נ פי' רוינו לברך א"צ יין עוי%י מיפא סדנץזני בפהףגברכת
 מנום דשינוי רומיא ותו י לברך דצריך כשמעתין אמרן הא ורגוטיב הטובד4רלו
 צריך החרש על שברך רווכא אלמא בפווצ בברכת שמיירי הדעתורהמה
 שרן4י מפני הישן על בפתצ ולברךלחזור

 אלא קשיא לא הא מק-1 ' יותר טוכ
 שהוא א1ש בפדוצ לכרך %'צ יין עוינף דלזני ממיפא היא סייעתאאררבה
 שאע"פ לר1דיענו רעו'י נהכוין ששנירם לריות יכול נמי אי ' מ*נים עציבסו ש"" שאני ו"ק חרש אלא החרש מן שמוטב דישן רומש הראשון מןכוטב
 ישן שניהם 14 .חדש שיציהם כיון כפרוצ ומברך חחר אין חח1וכ 14ןרי11א
 וכן והסטיב רגוכ מברך רואשון מן שטכ שאחרון היכא ררוקא נמיוקש'ל

 הירושלמי מן ראי' ההכיא קיךחט ברלכות ב1יצ פי' וכן פסחים כערכיפי'רשביש
 ויה ומה ע4' מברך היה פותח שהי' וחבית חבית כל 0על מברכין כיצד דפ'סם

 יודע הי' מנין ח""ת ' והכגויב דמוב ברוך אמר ר' בשם יצוק ר' ע4'סגרך
 מברך הי' הראשון מן השוב רו' אם מגד2פק שהי' כיון ייי מעיכחשרהבי
 לברך יש רואעץן מן גרוע שאפי' 14מר הם ורבינו ' נ-ילא ע"י נמי אימםפק
 4 רמוב כהטמע רהיינו הפד1ת לבל שנים שדס ווכא אלא ורגשדב רפובע4ו

 שאין שהחיינו נמי יברך ה,ח כלהם ים-ך לא ידדד דהא אם אבל לתביריווגגמב
 משיבין בככל כראטי לשנה טטמ שמהווש י% ש אלא שהחי%סברכין

 שהח%נו לא'מצי% יין שי%" על אבל מברכינא גף נג% חדתא אקרא סאגא פטצי
 ב'ת שאין רסעורה בתוך יין שינוי הכי14 שאם חמ'ל שמעחץ רבי% ררכמ1מר
 4 שוסעים שאעם אי'פ והמטיב רגיב מברך ברכה לשמוע פ%יהב4עה
 ברכתו ע"י ולא עצמם ברכת. 1'י .שיד% אע"פ רוין מחק לה%ת שסופויכיון
 לבסוף האמת דיץ מברך דלכתחלה וערשו מת 4 מת לו אטרו ייוהמיוי

4%  א%יו עאאין עמקי' 'וממילא עט יורשים שאיום משם והמםיב רמוכ מכרך 
 ן ברכה בשעתאצלו

 יצאו קה-הט ירי רב אמר וכו' ארם כני 40יתם פמהים ערבי פדאןץ )נ4ח( עינ ק1'

 יצאו לא נמי קו-וש יר4 אף אמר ושטאל ' *צ% לא יין ידיי
 רב דאמר לטעמי' יוחנן ר' ואזרא ישהי נמי יין ייי אף ,ורצן ר, סאמר עך %, ק6ז,
 לברך %'צ מקום שינוי ואחר יין שינוי אחר *יצן ר' אמר פרת א"ר דצן ונאבסמ"

 יוחנן רר' תיוכתא לברך צריך מקום שי%י לברך א"צ יין עוי%*ברתיב*
 משמיה וקאמר חסדא רב ויתיב חסרא ררב קמי' אבין בר אה-י רב יתיבתיובתא
 אבל לבית מבית אלא שפ לא לביך צריך מים שינף דאמרת הא דינאדרב
 6תגינ4נלהא אנא אבץ בר אידי רב 4י'ל לברך צריך אין לסגץםממעם

 הא רנפער' משמי' וקאמר חמדא רב - יתיב והו כוותך הינק בר רביבטהגיתא
 ברנה טעונים שאינם ברברים אלא אמרן לא לברך צרד מעם ששידאמרת
 צריך אין במימם לאחרירם .ברכה שטעתש ברברש אכל במימןלאףדיהם
 לברך צריך אק ואחר זה אחד .אטר שע%ת ורכ הדר קמא לקב1' נו'םלברך
 טעונים אין יוצאין כשהן כלה וליךאת חתן לנךאת לצאת רגלידם ענךומיתבי
 עוצירו בזמן אימתי לכתחלה ברכה[ טעונין אין ר1זרין כעטהן ~מפרעברכה
 טעוניס יוצאין כשהן ר1לה[ ה"ש זקן לא ע1ם רג*חו לא ]אבל וצלה 14 ז9שם

 רנלירם ענךו מדרך2ני- והא לכתחלה ברכה טעונין תזרין ונושק למפרעברכה
 זעע שם דהניוי וטעמא עמיקי' במנץם' לאחרטשם ברכה הטקץנים רברבריםמבלל
 לספרע כרכה טעע*ן יוצאין כשוץ חהלה א1 ע4 שס רניי לא. אבל ך1לה1

 תנא מאן יצחק[ ]בר 4ך'צ חמרא לרב קהדא לכתדא4 כרכה טעונים חתריןוכשהן
 *לך רגליהס וענךו %ן 4טתות מסוכין שהיו חברים רתניא יר1דה ר'עקהיות

 אין התר*ן ובשדש למפרע ברכה טעטע אין יוצאין כשהן לכיהמ"ר 4ולכוהכנ"ם
 חברים מקצת שם ע1צירו בזמן במך"'א יר1רה ר' אמר לבתחלה ברכהטעונין
 וכשהן למפיע ברכה טעונים יוצאין כע%הן חכרים מקצת שם רצההו לאאבל
 ברכה טעתים אין יצאע רכשה4 רוא דיין וטעמא לכתחלה' ברכה טעוניםדוזרין
 טעטים עאיין רברים אכל לכתחלה ברכה טעונין אין חוזרין ונעיהןלמפרע
 למפרע כרכה ט1נין יוצאין כעוהן טרו רכנן אפי' כמקומם לאחריהםברכה
 14תבי' ולאי יוחנן רר' תיובתא הוצי נימא לכתחלה כרכה טעונין חחריןוכעוהן
 אפי' יוחנן ר' לך אמר מהא נמי תיובתא תהוי נימא זימנא חרא יוחנןלר'

 עי-ו רלזני והא לכרך א"צ כמרומן לאחרירם כרכה טעונין שאיןדברים
 אם לאחרעשם ברבה שטעונים רברים ראפי' יר1רה רר' כה1 לרךריעךרגיהם
 יוצאין כעוהן חברש מקצת שם הניחו לא אכל אין חברים מקצת שםהניחו
 דרב כוותי' תניא לכתחלה כרבה טעונין חוזרין וכשהן למפרע כרכהצריכין
 פירעיא , לברך א"צ %קזרו רג4רם וענץץ %ן לשתות מסובין שהיו חבריםחמרא
 שאינם כפויצ לכרך חייבע ככיתם לשתף ]יין[ לרם יש שאם יצ4י לא ייןירי

 14 מים כגון לאחריהמ כרכה טעונין שאינן כרברים ' לע4' מבית למקיםממים ' י(הי ע% %ן ירי אף אמר יחקנן ור' ויצ ' ממקומן רגליהם שעקרו מאחרפטורים
 1סקום והלך דעמר כיון דוראי עצטה בפני חשוכה ברכה טעונין שאינןפירות
 לברך תריך היא אחריתי מעודה והך מעורתו גמר היא זו עמירתואחר

 חשובמ כלומר.ברגה במרומן לאהריהם ברכה רטעונין רברים אבל *בתחלה
 בם9ם * ועמר לאחריהן ברך ולא ר1איל המינע שבעת כנון עצמהבפני
 נמ* ולפנה-ום אדייהם עלירם לברך א"צ הראשונה קביעות. 1יי ל-וראחר
 אוכל הוא הראשונה פעודה ע"ד כלו' הרר קמא ד"בעי' , ולברך לרהורא"צ
 לאחרטשם כרכה שמע.'3ין כין ץק ואחר זה אהר ' מעורתו למיים כריעכשיו
 ברכה טעונ*ן אין עצאין כשהן כמקומן' לאחריהן ברכה טעונין שאין כיןבמנץמן
 כו' ברא ווצ ' לחזור ועתירי' ויאיל אחריהם של כרכה לברך כלו'למפרע
 דעקירה כו' רטעונים רכרברש מכלל ענףו מרקתני י יהורה ר' בהאלצ
 צריכ*ן הי עריין כן לא אם אכל נע9יין ה4' וכלה חתן מרורות רמשוםמשמע
 ברייתא להך תנא מאן עקירות תנא מאן ' שלאחריהן ברכה ולכרךלעטר
 ר' לברך צריכין הן עצמן בפני לאהריהן ברכה הטעונים רברברים אשצרקתני
 אלא ומקשי' ' %ן לשתות ול'ג וכו' ועייו מםובין שהי חברים ' היאירידה
 אחדת פעם לברך רצריך מודו רבנן אפי' טעונים שאין כרברים האיידה דר' עלי' רבנן פ4גי הכי מיטום לאחריהם ברכה הטעומם רברבריםטעמא
 לבךך א"צ מנץם שינוי על לעיל ראטר יוהנן רר' תיובתא ה%וי 4מאבתחלה
 אותיבנא לאו ' ט1נין לשאינן לאחריהם ביכה רטעונים רברים כין מפ4גולא
 לטתות מ%כין שהע חברים חסהא ררב פוהי~ תניא ה'צ י של זימנאחדא
 א"צ לאחריהם כרכה טעומן דנרש ל,ךל ראטר חמדא כרכ ת?וו ו%'יז

 לא דלעיל בההיא אבל יין מרקתני חםרא לרב לי' מס*ע בהריא .והאלברך
 שהיו חברים חסדא ררב ה"כ ת'ג רשב"ם פי' * רעד'י צ'כ בהדיא ייןתמא
 אבל היין ברכת לברך איונ יין שינוי כה%מעזי' ושמעי' וכוי יין ל'טתותמשבין
 לאחייהם כרכה שטעונים המינים כשבעת מים שיבוי והמטיב הטובמברך
 שכרך קורם אחר ככית חשכל ווהר זה בבית אבל כגון שלש מעיןבמעמן
 מעה-וזו וגכע- למרוכ1 ורהר לשוק חהלך ,ה ככית שאכל אואהריהם
 תניא רהא הרר קמא דלקבעי' תחלה ולברך לחץר א"צ אלובכל
 צריך שאין המינין כהובעת שאינן ומשקין פירות שאר אבל רר"חכוותי'
 צייך אחר כבטז ואכל ודפר זה בבית ואכל כסגדמן לאחריהםברכה
 לברך צריך אין אחר כבית לפנה מפנה אבל תחלהלברך
 בקושיא חסרא לרב רמלקא כיון ר"ח ופי' ' ע%'ל הינק בר רבי במתנית'כרתניא
 עלי' ממכי' ולא היא שינו%א יהודה כר' לה רמוקיאע"ג

 לחרי
 עבדינן אלא

 שי%י כל וגךייל דברי ונרד1 ראתותיב ר'יוחנן וכן ערי מפי רמחמיר עהטתכרכ
 דדלכ' אלפסי יצדזק רביגו פסק וכן , ר"ח פירמט ץ'כ הלכה וכן לברך צריךמעם
 הי1 שע אלפם יצחק ולר' ר',ץ לפי' סהלכך זצ'ל מי*מון משה רבי' רוב וכן ששתכרב
 גחטף בבית לאכול חהלך ועמר זה בכית ואוכל שיושב היכא כל מיימון משהולה"ר
 נ ס4ס צדיך לעולם טעונין ע(אינם לי,ט לאחריהם ברכה רטעונימ רברים שנא לאאחר

 אחר כבית לאנול עויהחיל קודם לכתחלה וברכה שאכל מה על למפ-עלברר
 ' לכתחלה ה4ש למפרע לא א"צ אחר כבית לעלי' מבית אבל אחר בביתורוקא
 ורהמ ' לכתחלה וכרכה למפרע כרכה שצריך ור6סיק לשוק יצא אם הריןוכן
 לברך א',1 לביוז מבית אפי' חבורה מקצת הניח אבל חבורה מקצת הניחשלא
 כבית ומברך ודצזר אחך כביוז פעידהו גומר אלא לכתחלה ולא למפרעלא

 זה בכית שבירך א1'ג חבורה מקצת הניח שלא היכא אבל ' בו ץאכלראשון
 תימא לא דאי לכתחלה וברכה למפרע ברכה צרעי אחר בכית לאכול מנתעל
 טמ1 יין ירי רקאמר הא' לי' לישני מקום כעוינוי יוחנן ר' איתותכ אמאיהכי
 שעוי דנןעי והא בביתם ולשת%ז כרכה באוהו לצ%4ז שרעתייהו משיםרוינו
 כ1ץם שינוי רגי וליאט הכי שנא רלא עד'נמ אלא בנמלך ריינו לברך צריךמעם

 : כרכה צריךלעולם
 ו' סהו של ר4,6פר14ת. את פטד רמזון שלמני רפרפראות על 0ברר כ!ןזני')קנט(

 ש"ן "נ הפרפרת על רגשרפרת את פטר רפת על ברל המזוןאחר
 ארישא ב"ש לרן סא*בעי' . קרירה מעשה לא אף 4ומרים כ"ש הפת את פטרלא
 05 ר6רפרזע 14ן פטר רגעז על ברך מבר רמיק פליני ארהטא פליני אסיפא אופליני

 * פ אלא לה פטרה רלא, פרשית מיבעי' לא למימר ב'"ט ואתו קדירה סעשהוכקו'כ

 על ברך יקתני פליגי. אסיפא רילמא או נמי פטרה לא קררה מ1טה%"עי
 פטרה קרירה מעשה צ% הא מטרה דלא ר1א פת , הפת את מטר לאהפרפרת
 4טז פנשי פרעף'י ' תינן מא' פטרה לא קדירה מעשה אפ'לו למימר בי,םואתו

 . וכי,ם * אכילה לטנמר אלא רכרם למילוי סעודה לצורך שאינה א1צהפרפרת

 פת פרפרת פי' ר"ח' ופי' '. רש"י ע"כ מסש למזון לאובל שר1א קדירהמעשה
 ואי'נ מיגי.נהו%ת בורא עליה ומברכי' רנהמא תוריתא בה ולית כקערהצנומה
 נו% וכל רמרפית את מטר לתם המרג?א רפת, על ברך לן קיימא בזיקודעלתה
 1'נ פטרי 9-דה מעשה אבל הפת אז פטר לא רפרפרת על ביך אבלמאכל

 : ר"ח %' כלטק בוו פי' ק ראפ?'
נח
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 *יון נא חטץ מה מטי ימא בן את סשא* לכלמ'קי %"ל"8 י
 פהעו" *ה יגיעה בית ואין ההיל להם אמר לעצט מברך כאו" הטוןבוטך
 לט*ם מברך א' וה4ורנא ' רעו" ע"כ לבלוע אלא המם4ך אל הטגצבץ לבואין
 וחם לברבה עדתכוונו ומשקירם מור" מברי להם ששמי מפני ד5עורהבתוך

 14מר דו' זצ"ל יצדוק רבי' בן אל4גן רבי' והרב ' מתבינים)כששימעים,'4ותו
 מ5ניש ירהטלפר ! חבירו בברכ' כלל יוצא אינו כאר'א ערברך חכמים שתך4יביון
 ג4ה י-שם שמא במעודה מנוחין שאין םעוהה באמצע אמן עונין עטאיןלפי

 אמר 28וי דב*עה בית אין סגבי בירושלמי[ 0]דגרמי' רתענית פ"ק בדא' לתשט ספ8נד'

 ח1רם בהבוי נ*ים שינו *כל ייע * 1פה ק שעל ה*

 א. =ל וב==ליי: ב שן גןגנמ
 פ6%64 עזדה ר' ממעען שוצא מפני תרומה של "ן מבשלע סאין דבילה טהנעאין

 ס16~8 ר' ס4שמר חורמין אין דפ' דהר,יא עלה בירחט' ואמר משבקהו עוצא מפנימתי

' יזדה ר' לר';יחא אשתנ. ווחנשל 'טן'ריא'ל'ןן'י

,

 ;ס הי' בר' הידנק אץ דפ' רו.א יוגן ד שי תא'ל מ" הנ'נד שהלפן '4ען

 ססני1 0ר' נוהנין אין דפ' בירושי ח*מר י מתירין ורבנן הרומה של "ן לכשל 4וסר י" מכטעא בגין אמותא ל" למימר א1ר מיבלא גו רוסש"ט הדין אמרה הרא טא ה'סץ

 4ג2י באמן דצבצזי ירי יתי מפיז דעתך הב כך בברכתן חוכתך היי יתךמפקת
 המתעטק מן והט1מע יצא לא רבאעעמק בן אמרה מתניתין ירמיה בר תנחוםר'
 הצא בצזעסק היי אחרים ובעבור עצמו בעבור מברך והחש הואיל פי' י יצאלא
 צריך רגפש ובעל אמן בכוונת 14תו יוציא דהטומע שגם וצרעי ' אחריםאצל
 שפיר לו ,ערשמקן ומחהידם כ1רי מברי להם יטאומר ע"י מיוז , השמועה לזולחוש

 : אמן אהייו ויענו לבם יבוו1 מעודה באמצע אפי'דמי
 את "טר "י" ש מברך עמר ופת תהלה מלץה לו סהביאו מתנ4' )קסא( ס"6ניתד

 טפילה ועט עיעי עךצא בל הכלל שה לו טפילה שר5תהפת
 תחלה מלהץ לו דהביש כהטום אטו גמ' ' הטפלה את ו1טר העיעי עלמברך
 ארבבייח שמנו פירו'מטסר ב14בלי אמי א'ד עוירא ברי'דרב אהא 1'ר עיכךהר'ל
 הר *הנכל מלקטינן 1' בי רצינן בי פירו'גינומר למיכל ב1זרי'דד'יוחנן אזלינן דוהכי
 1"צנא מהזיק ףצה לא מינירו מאה ובל י' י' מלקטינןלי' מאה הינןבי ק'[ק'כיוחר
 טונא אימא אלא נו'ד זיונא ' זיונא אכיל דלא ומשבע להו ואכיל טוי תלת'בת
 רוו אמי ור' אמי ר' ' הטריק אפותי' דידבא יתיב דהוה עד אכיל יצה אבוצר'

 ' מלחמ דבר בל מליא פרער" ' ומריד אכיל רשב'ל רישיה-ו שער דנתרי עדאכלי
 מזונא אכלה דבר משמע זיונא , רניז מן חעוובים בנית ים ארץ גינומרפירות
 צרית'פנים מתוך ממצחו מוא4ק שועבוב מאפותי' דידב' דשריק ' רמועדדבר
 בר'ע יה1רה רבי' סוףי פי' רעו'י' צ'ב מיטרפת דעתו רמריד ער ' מהליקבשרו

 בראמר עמרם מליח רבר אוכל וה4צבלם מ4יר שממוקים גינוסר פירותבאובלי
 קוא"א עיכך ' מליה ואתו )שיקצי(ןל-צצי[ה4גים טרית מפלי נהזמם שהיו ,מן'

 ובן * המליח את בי ללפת אלא 4ו1 שעט ור5ת הם בלא גינוםר פירותלאוכלי
 מלאים ספלים פי' טרית ספלי בערוך וכ"פ טרית פפלי היינו מליח ר"חפי'

 אי שבמעיו אבילה למרק הרבה נינהטר מפירות שאובלים אחר המליח והחשטרית
 אמר דימי רב אתא רבי בדבריהם כימיח אינו ברעו" מיהו , ללבי' דגגררי'נמי
 מיפלי רכוא שהום ממנה מוצשים והיו המלר בהי לך *נאי היתה אחתעיר

 חד6ס "אפמע"טו מפני אמר וחך ממרתו שממעי1 מפני אמר חד ייצן וד'אלע""
 ספתחטר מולסא ר"י האמר מה מן דא אמר ומאן דא אמר מאן יד1ן 4*אמעיתיו
 6צ שמכהאו עףמה"אמר"מפני מהחלםת אינה ר'א ואמף זזדה רי''ט"שעיה

 טז שממימן ספני דמהגית14 שממיטו דספני דאמר הא והמתיש(רר'יווצןמע1תי
 י5סרס ד4ששהצי יחהגן דר' אליבי' לי' אית יףצרה ר' דרא שטגרקן מפני פי'משותי
 חשמר ממרהו שמפחיתו הייט דמתני' שמפחיתו מפני אלעשי ולר'לנריעותא

 צ614 בבקץל'ב באן בכהן כאן השיטה כוחלפת אינה אמר אלע"י ד' בירוש'התם ננ"
 ס86ר אין פ', מתי יהודה דר' והא לללויא 4הטתני עלמא כלע אמר אל;צד ר'ותש

 ושן י"א שמשבירן מפני לבשלו יכול עצמו ע1דנוע בכ1ץ היש שמשבע1 מ5נינוהנע

 ר אט1 בעביר מבהטל רונין שני תורסין אין ופי' בבעים ה"ט תורמין אע דקתניוהא
 1פש בב"%* שודי חי יין הימן ג' רומ2 הי' אם כגת מבח4,ם ע1אינןשלשה
 ושיאשט אבל מדתו שממעט מפני יתרום לא מ'" שמשביחו שאע"פ עלישמפהית
 סטסס ט4.בא לעילויא 4הטתגי לב"ן דהא אלו"ר לר' לתרום יבול מרה בגגדמויה
 6ץ ני דלר' למרט מקךשה ' פליגי ולא חדא אמר ומר חדא אטר מר אלעשידר'

 ך בפ1?צ' על' מכרבין והלבך לע"4יא אהטתגי עלמא לכולא מבושל ףןאלעזר
 1נס .יודר ומנחמא לעלו"8 4הטתגי ולרבנן לגריעותא אשתני יוצדה לר' ייצןולר'
 "ר" של% תשצד ריי לומר נפשך ואם כפתצ ע*ו הלנףמברבין כרבים הלכהורבים
 סם 6טו שסברכץ שאט"8 יןמבושל קאמר)רבא(]דבא[למשטי דלא פירהן פ'רגצכררולק
 כל פ' כדאי' לממכ*' דאוי ואינו דצאל עליו מקרשין אין אפי,ץ בפת'געליו

 בקשד פ' ובירהט' י1צן כר' לאוכ4צי. געי לא רבפ*נתא תר"ן ' צבורקרבנות
 יש ד' המין אחך של ה"ן את פטד רמזה שלפני היין על ברך סמצאתימברכין
 דעל שי פי' בלני חמרא ד,טתי אמר וחד כונדיטון דשתי אמר חד וריב"לוצנא
 ירח9': 1יכ עטדג"ב מברך מבוטל חמר דהיא בלני חמרא גבי ועל קונדי1ןגבי

 5"1 יז4 זודק לארץ בוצץ ערלה של צלף שמואל אמר ההורה דב סאכפרט)ר4נ(
 תמרות בו "ט צלף פי' ' הקפריסין את ו4צבל האביונותאת

 העץ 1כך והן אוהם 14בלים רכין ובשהן לולבין ךע תמרות ור4רימיןואביוטת

 אבל רבא שייך מאי לפירושו תימה מיהו י רעי'י באן ער למאבל לרםצריכים * אומר  אליעזר ' דתנן עכובה בר' דאמר רב צלף היינו ונצפה העץ פרי מה ער מרובים והיו תאנים קוצצי שהיו פו'גלים למאנל תאניםליייצצי
 בערך דירבא' ת"י לזבוב ה' יעורוק רכתי' בערוך שפיריפי' שייבא רבריהםלפי

 : מרעתו שיצא פי' דמריד ער אכיל הוה לקיש בן שמעון ר' פי'מריר
ד

 לס-כש"
 בורא אומר הוא האילן פירו.ת על הפירות על מנרבין 0ביצר כ1ך2נ4' )קסב(

 1 כ"נסס
 סמאי : בפה'ג אימר רצא היין שעל דךין מן ייץ העץ פרי

 ר4הטתני שמן והר' לברבה אישתני לעילוייא רא"טתני משום אילימא ייןשנא
 רבי אמר ובן *מואל אמר ירצרה רב דאמר לברכה משתני קא ולאלעילוייא
 היבי אפשר ידא משום ' העץ פרי בורא עליו מברך זית שמן יוחנן א"ריצחק
 עלי' נבריך לא אלמה זית איקיי גומי' פירא כהטמע הזית פיי בורא ניברךנברך
 טתר המזץ מן רגודר והתנן לא ומשחא זיין חמרא אלא הזית עץ פריבורא
 תיצי נימא זייני מילי בל הא זייני דלא הצא ומלח מים בה וריינן ובמלחבמים

 חמשת על אלא מזונות מיני בורא מברבין אין דאמרי ושמואל ררבתיובחי'
 לא ומשהא מעיר חמרא אלא עלי הזן כל באומר הונא רב האמר בלבדהמינין
 כי דפסחא יומא מעלי בל חמרא שתי הוה רבא והא מעיד מי וחמראמעיר
 בלל מעיר ומי מעיד פורתא גריר טובא טפי מצה וניבול ללבי' דנגרירהיגי

 נהמא ומשמח מעיד חמרא ימער אנוש לבב ולחם אנוש לבב ישמח וייןורגמזיב
 עלי' קכעי לא ברבות שלים עלי' נבריך הכי אי משמח לא שמוחי מעירטסעד
 1'ל מ4וי עלי' קבעי אי לרבא יצחק בר נחמן רב י'ל ]מעורתייהחאינשי

 ארם' בל אצל דעתו בטלה מיץ השתא קביעותא הוה אי ויאמר אליהולכשיבוא
 גבי בממוך מוכח והבי ברבה לענין עריף לעילויא ראישתני רהיכי מיכןלמרנו
 רמוער טפי לעילויא ראשתני בפה"ג אחמרא י מברכינן כן ובעבור דהיטיקמחא

 כמו בפרו,ע עלי" מברבינן במלתיי וקאי מ*מח ואינו דמוער זיתומשמח"ושמן
 וגאתים הטאר גאון היי רב פי' מבושל ויין ' יהורה ררב אליבא ףחיטיקמחא

 על מקרשין עואין פי' גחלים גבי על בשד יגכרא ובמפר שהבל. עליושמברכין
 גהלים ע"ג בשר שספר להיות יכול מיהו לגריעותא דא,טתנ' ר"ל מבושליין

 פירות רמוכר פ' נרא' עליו מקדשין אין הבי ואפי' בפה"ג עליי שמברביןמובר
 על אלא היום קרושת 4ומר אין טוביה בר זוטרא רב 0אמר בתרא בככא 15נ'

 עליו לברך הר4וי ףביין זי'ל רשב"ם ופי' המזבת נבי על לנמך הראוי רךיןט"ו
 ברבייו' התם סוגיא טנחא והכי חה1ב לא היום לקירהט ואפי'הכי קאמרבפת'נ
 עליו שמברך שאתו'פ מטשל יין למעווטי התם קאמר לא אמאי -טה א"במיהו
 במנחות הצבור עיבטת נל פ' בדתנן לנפכש ראוי ואין הואיל אפ"הבמוי'ג

 שבא להעמיד רוזיק ואמאי עליו מקדהטין אע מבושל ולא מתוק לא מביאין סאין שו
 גאת היי רב יבהי לפי אבל ' התם כדאיתא ורנל רע וריחו מנתו יץ למעטעיצ

 ביינות שמיירי רשב"ם ביפי' שפיר אתי בפה"ג עליו מברכין שאיןשפי'
 יונה 0ר' פמוזים ערבי פ' בירוש, מיין ' הגפן פרי בורא עליהם לברך הראויות 6ס4ס
 מכושל ביין בומות בי' 0יוצאין שק*ם במס' ואמר מבושל ביין ייצאין 14מר ס45נסץ

 ובמם' ' שדגל על1 ומבוך בו יוצא*ן אומר שאני רא" משס אין מיהיוקונדים.ץ
 זיתי על שמן זיתי ה1דמין סתנן הטמא על חטרצר מן תורכרן אין פ' תרומות 5טס'צ

 שאי1 וין ש1 יתי * ככש זית* ולאכבש
 מבושל'*

 ק ו" טכ%4
 פה יתרום לא בחביץ נלאים עו1א כל הבלל אץ סטץ9ל שאיט עלהמנושל

 ' האדמה פרי בורא עליהן ומברך ערלה משום ומותרין הוא פירא לאווקפרימין
 וק84 הקפרימין 4צז ואכיל אביתות זריק הקא אשי רב בר למר אשכרד'רבינא
 פש5 סע את דזורק א,טי רב בר במר וריכתא "אמר שמעתא הטלהי עקיבה בר'מבר

 מברבינן ולא רוא פירא לאו ערלה לגבי אלמא הר4רימין את ,ואכילהאביועת
 בו עדש דבל מהכא שמעי' ' הארמה פרי בורא אלא העץ פרי בוראעליה
 דתגן הא הלבך העץ פרי בחיא עליו מברבין ערלהמשום

 בפ'"
 "ית סומיתי רערלה

 פירות בל של בגרעינין ומ"רי ערלה משום אמורין יגרעינין בשמעתיןלה
 מעי כל הטל תפתץין הטל אפרסקין הטל גורנדניות של גרעי5ין מינהשמעינן
 סנקש בשמעת*ן לה סומייתי דהגן המדידא ' העץ פרי בורא ע*הן מברביןפירות
 יזתא* ח6ש לאנלה אמר דרדגצא פי' ' בשביעיז האילנות את קוצצין איןמאימתי
 משישרע1דו וזזרובין 14מרים וב"ה ר5רי את משיוציש 4ומרים 42"טלמחורה
 כגירוע גסש שענבים מעויגרעו ורנפנים חרובין של שרשרות במיןשיראה
 4שם* רב ראמר משיו(מאו האילנה2 כל ועראר מביב הגץ משינרל משינצווהזיתים
 הלבן כפול שיקךרו אלא כו'ד הלבן פול הלבן %ל וזא טיוע ויא בוסרההש
 בפ4?'ע ארם יברך שלא מינה שמעי' ' גירוע וצא בוטר שווכיו-ו סעץם בלכלו'
 בכצ האדמה פרי בורא עליו יברך אלא הלבן מפול פדצת הצא אם הבופרעל
 רבי' הרב פי' וכן ' האדמה פרי בורא עליהן רמברך לעיל דאמר ימין רג4רעל
 דדיכתא ופשיטא ר4רימין חשכיל אביונות רזריק אשי רב בר במר רהלנתאיוקע
 ערלה מדלגבי ימילתא ומסכ4א כתבו ובה"ג ' עלי' רפ*ג מאן דלינאבותזי'
 בורא ע4' ומברכין נינהו פירא לאו נמי סרכה גבי וזא פירא לאור4רימין
 הף דגרעינין לי וקשיא הצא יי'ג מרברי פימכף דהאי ומשמע האדמהפרי
 ט"1 פח1 בירוש' ומפרש ברבעי ומותר?ן ערלה משום סא1רין בדחגן ערלה לעניןפירא

נ6ניס לא אמר רבא בדברו נהי' שונל אמר עחןת רב פלפ* סבנכמ)קסר( "שי : פנ'ן לא בוסר לא פודה אתה ואי פודה 44ץה0פרי

-
4 עסס ביומא פלפ4 בם רבא דאמר לטעמקק רבא ואזראכלום  

 ופגצר כמימה נקרא בהרבו שלא אוכל ע1אדם דבה ובל ' פטורדביפורי
 למרימר רבינא 4ה אמר ' פטור דביפורי ביומא זעבילא כם 'מכרת
 פי' דמלתא האי ]רכא[ )נחמן( 1'ר והא פטור דביפורי ביומא זנגבילאבם

 כהטום ה"א עכויים בישולי משום לא בו אץ שר.א הינדויא מבי האתיזונגבילא
 וקי"'לכרב88 י ברטיבעזא הידא הארמה בוךאפרי עליו ומברבין עבו'שגיקויי
 בו וביצא ט?חויד בהם ביוצא ובגון בלום לאן יבישתא היטבולאדפלפלי
 אבל דברים שאר בדצי לערבו אלא חיים אותן לאגול רגלין שאין לפיוטעמא
 ע*ד שמבלנין 6ירשתי ולקמן העץ ]פיי בוהא מברך מהטי4 שכורין האגוזעל

 יטצר*ך נוק"וק קפ"א4ש לווץ בלטןן ,9קת-ין רקף; על אבל בש2רם כרניבוו-א
 ם"4 י" מנרך 8י ווצא *ודן שיא שש ש טומה י 1* יישז
 ואמ 8ו4 ד"ש אם ערע הטשו1 השעשה ב'ש מברך שי שאו1 הוורע וקץשי

*



 55כחציע מויך,ריטת11ר
 כך העץ 8יי בורא ע*ו מכרך הצוורא הי ר" פי' 8עי שת% פנרן"ש

 : גדולות בהלטת.כהוב
 ולסמן בקיירה ר4וי מאכל עהטין כר בקיבה שהבצווצ חלבי במין קפף מאכל מין ערדא הב"1 פי' י רישא וק עררא סרץבנ4ץ )קבטו(סם

 יוצדה רב ' אברשי'ר לי' ונרו ומשתא וויבשא בסההא %הו עהישיןטפהט
 כ"ע גריהא בדייסטו מזוטת מיני בורא אמר כהגא חיכ בדבדו 1ו' שובלאמר
 לקמן כדממרש קיררא הביץ כעין בדייסא פ4מ כי מזו1ת מעי רבוהא4ש
 אמר ירצדה רב בקרירה רעברינוצ ורובשא בא1תא דתבריטי וויסףרהי1
 מבר מזו%ת מיני כורא אמר כרגא רב עי1ך רובוטא מבר בדבדו נרי'שאהכל
 חד%"רו דאמרי הטסואל ררב כידך כרצא דרב נעט יוסף רב אמר 1כךטטידא
 כל נמי ואיתמר ' טוטת מיני בורא עליו מברך רמינין מחמשת בו ש"1גל

 כל אשמעינן דא* וצריכא סטוטת מיני בורא עליו מברך ד25ינין מחמשתע1%א
 אמינא ריה המימןשייא,מחמשת

 ה;"
 כל קמ"ל לא תש%ובהע ע"י אבל ביני'

 אויז אבל רג1נין חמשת ה"מ אמינא דוה כו ש"ט כל אשמעי' ואי בוש"ט
 שרז אפי' אטא בעיני' אבל תערובות ירי רעל טשום מאי וטעמא לאורתץ
 מחמשת ע1צא כל " משמע גף מזונות[ מיני בורא עיה מברכין ]נמיוה%ץ
 ולבסוף מזוטת מיני טיא שיהן מברך בתחלה תגיא גךקיה מעשה תבייייירה כמקה1ה המוף תחלה עליו מברך דווץ ופת אורז פת לפניו היו וריעיאמיטות מיני בורא על" מברכין לא בעיני' איתי' דאפי' ורודק אודז לאפ%ןהמימן
 ]כמעשה קרירה כמעשה ולא קדירה כמעשה שיש מ1ו אהת ברכהמברך

 בתחלה נךוה מ1שה דאלו קריהה כמעשה תהלה]וסוף[ה,ש לברוכיקי"-ה[דכעי
 מעשה הן אלו והתנשו וצא קדירה מעשה לאו בנ'ד'ואורז ולבמוף שרבלקייהן מברך בתחלה ורחץ אורז גבי ברכה]אחת[מעיןג'ואלו לבטף בט'מ עליומברך
 רוא נורי בן יודצן ר' סגי ד1* ' ואהיז שימן_ וזרדן ונצלת וטרגים חילקאגץירה
 בה יוצא וארם כרת חיטצן וחייביןש רצא מיןרגן א%יז אומר טר* כן ר*שודצקש
 עלי' מברך החטה את רגומם לא[וההנ"ש ]היבנן לא רבנן אבל בפמח *%בתוידי
 עלירם מברך גץטת שד5רתית בזמן ובשלה אפאה ]טוצה[ האהטה פך*בוהא
 מכרך בתחלה קיימות ר8רוסות %ן השם ברבות ג' ולבמוף להמ ר5וצשותחלה
 כפריא עליו מברך ה14רז את הבהסם ש4ט מין אחת ברכה ולבמוף ב1שעל*ע
 א8אוט1צו

 ובעהי
 ולבטף ב1'מ עליו טצרך בתחלה ק~טות וטד5רוסית אהלש

 וג' לחם רג1ציא הוא רגן נון 4צרז דאמר ביון ריכ"ן 14 מני ג' מין א'בוכה
 פפק ' תיובתא הטטאל דרב היא:תיובתא רבנן ל4צ אלא לברוכי בעיברכות
 שהוא כל הלכך בף'ל כ%תיירצ דהא הטמואל וכרב כהנא ברב דק""לב18"וץ
 מחמשת כלן אינן אם ואף בהן וכייצא ונרימזל4ש ד*ומא כעין רגטיניןס1ץטה1ת
 מחמשת שעיקר ניון ג' מעין אחת ברכה ולנ1ף ב1" ש" מברכיןדצ1נין
 נותנים שאין דהיכא שיר"לאון יצחק ב"ר ירצדזה רכינו מורי ובתב ' דצאדמינין
 ליתן ולא הירנות מאכל להכ4ות ר4ח שעתנין כעין רג2ינין לרכק א/~א קמחשם

 לרבוקי רן2חא כי' דשרו רמילקא תכשילא '0האי לקמן כדא' בפה'א מברכין טעם 5ט"ף
 מברך בתחלה ודוחן אורז וגבי ' כפה'א עלי' ומכרכין כן דעבדי ה"א בעלכטשטה5
 רבינו ופי' י כלום ולא ולבטף אורז סגבי לנ4ן כדממיק כנ'ד ולבמוף במ"ס 6ל

 כה"ג פי' וכן בב'ר אלא ישראל שבארץ פירות מברכהע עליו יברט שלאשלמה
 שלש' מעין ברכה כה שייך לא %'י בהן שנשתבחה פירות שאינו כיוןוטעמא
 קיי"ל דלא כמ"מ עליו מברך לא אורז אכל בה"ג סלשון בהן שכתוכ מפריםו"ם
 אומר נורי כן דר"י היא מילתא ולאו כדברו טהיה וטהכל אלא נורי גן יוחנןכר'
 לחם לרבנן ]אבל ליה דהטיכ גמור רלחם עליו מברך לחם המוצי4ו אפא%אם
 טעמא ויי אלא בעין ואינו בישלו אפי' לוצ[ חשיב מזון אבל להו ד"ט?בלא
 והא בנ"ר ולבמוף בט" בתחלה עליו מכרבינן לרבנן וא5י' ד%סא כעין14

 בורא ולבטף תחלה במ"מ לענין דהיינו 14רז לגבי קרירה מעשהדאמר
 : עכ"ל ' רבותנפשות

 1'ט שנ"ב עליו מברכין רתמרי דובשא האי אשי רב בר מר סטף% )ר4ן( 6טד
 בהלכות פי' ' בפת'ע שיי לברך פרי ואינו היא בעלמאזיעה יא

 כמו לעילויא ראשתני כפרף'ע עלי מברכין הוא לברו דאי מים בו- ש5הןכטן
 דרוה מירי שהכל עלינ מברכין לכרו ראפי' פי' שטאל ב'ר יצחק ורבי% זיתשמן

 סאין שעה כל ש*ק לה סומייתי דתנן ורמונים ותאנים מתותט ר1צא אנ1טקהחר11ס
 הענבים ומן וחיתים מן .היוצא על אלא ש-לה משום הארבעים את םטצון "רנפ*8
 ה"ש כעלמא רזיעה משום ושקימנא לא ורמתים ותאנט מתותט יא* ורייקי' .ג'

 )הלכך( ' תפוחים מיין טפי עריף דלא לעלויא אשתני לא נ4
 קיימי רכמלתייהו בפרי'ע עליו מברכין טרימא דעבדי1צ תמרים 0]הלכתא[ 5טנרטס

 ומוציאין אותו וטורפין שהן כטת תמרים של טפן לוקחין בערוך פי'כמעיקרא
 : וטרמ4'טא חלישת'א והן ברם טיוצא שומשמין בהם ולשיןביעע~ן

 בעור בתנור שנת"כשו קליות של מכ4ח העשוי מאכל פי' 0וטרציך%42 )ר4א(סם
 אמר כ1'מ אמר ושסואל שמ'ב אמר לחין'רבשהשבלים

 קאי ובמילתי' עכרי לאכלה עבה ברכה הא כעבה הא פליגי לא הסדארב
 פי' בשבתך השתות את שבוחשין ושדין יוקו רב כצ2יב לה עברי לרפואהרכה
 בשבת רפואה עברי לרפואה 1'ר ואי ' דטותין במימ*ו יפה לערבו בכףכביסין
 רמשקין וכל לרפואה ארם אוכל האוכלין כל תק והא ולא אביי א"ל שרימי

 ררב וצריכא ' רצא ממילא ורפואה מכוין קא לאכילה אלא לרטאה אדםע1ורטה
 איצטריך כשבת לאוכלו ומותר הוא ראוכל שבת לענין רתנא ראע"גושמואל
 כיון ק1'ל ברכה לבעי' לא מטין קא דלרפואה כיון מר"א ברכה רטעוןלמימר
 ראע"ג ברכה כרכ והלכת' בעבה כשמואל והלכתא ברכה בעי מיני'רנ1עהני
 בה'ג פסק וכן עוהכל מברך מימ' הנאה לי' ואית התויל מכוין קאדלרפיאה

 : וצ"ל אלפם יצחק רבינווכ;'פ
 בורא אומר יהורה ור' בפה"א אומר הוא הירקות 0על כ2רנני' )קסח(וץססרנה
 קיימי במלת"וצ ואפ"ה ' האור ש'י נשתנית נמ, ירק אף האיר צ,1 נשתגטןטינ פת מה רפת רומיא ירקות 0קתני כחכמים והלכה רעואים מיני 5חי'

 שלנךת.מכרך אומרת זאת ראביי משמי' רבנאי אמר ' בפרדו5 עיהםומברכין
 ע*הן מברך שלרות רב ומנו רבינו משום חסרא רב ררש . כפת'אעלהקן
 שלכות אסר עדגן רר' משמי' עולא ומנו לבבל מי" הבאט ורבותיטבפתא
 שאען ל4"טב %4מר ואנ* במולשרו2 ושיכר חהרי ' שנ"נ עלטהןטברכין

 ת"%א*צ יקדטצל נל * י1צל השמק מק,1יואיטת' 'ישחת"ן
 רב ואתףא ' 'טמכ על? 1מר 1 ינרץףת" מט*ד' ע41%טק" !בשה"ו
 אם ושייצ י לאטל דרכו שאע 'רק ובל וט"י' בתתף ברתיק1צן

 ' מברך וזא שהכל חי4טמי
 ודקר ע4טוזא אמלתו  וייוויוי1ויייי

 יחשןשלית אבישי בר ח"א וסימא'ד יא'וסלקא 5צט בפתשפדך
 ל"הן מברכין שלקות ייצן ר' אמר יפת בר כנימין ור' כפה'א עלקץןמברכין
 5פ"1 ר' ענין מה וכי זירא ר' בה ההי יפת בר בנימין כר' הלכה עה4ש אמרשי'ב*
 כגידס5 מפוטי' שמעהעעא וגמר רייק אבא בר ר'חייא אבא בר ר'חי"ש אצל שתבנימיןבר

 8דננא מהרר הוה אבא בר ר'וץ דייקיווףד לא יפת כר בנימין ור' )חייא(ף%צן[רבי'דד'

 טסע בר וווד מהרר לא בנימין ור' יףען דר' קמי' יומין בכלת4יןתלפודי'
 צריפת הא ועור ' כפה"א. עליו מברבין ואמר יוחנן לר' שאלורצ ואדצ 'מעודה 1ךבי: בגץנוח לי' ואכלי זמנין שבע ליה ישלקי תורמיסא רהאי רין מן ובר ריןמן
 ,ה מלוח שהי' מליה זית שאכל יוחנן ר! את ראיתי אני אבא בר ר;'חאמר
 ססחוס אמרת אי ומוף תחלה עליו וברך כהותח הוא הרי סמלוח וקי4'ל יבהםבמה

 ט"1 ו'ש העץ פרי ועל העץ על וסופו כפרף'ע תחלה קימי במלתיירצ שליףתב,טל15ש
 תחלה בשלמא קיימי במלתיירצ ולא לרצ אשתני שלנךת אמרת איאלא
 שבראת מה כל על רבות נפעמת בורא ורילמא ' מברך מאי סופו אלאשנ"ב
 דדרש הא אלפם יצחק רכיט כתב ! אבא(' בר וייא דר' אסהדותי' מאי)א"כ
 1ם ררך שאין ומילקא כרוב חייא נוא כגון שהכל שמתחלתו כל חמרארב
 5~0, בפו?א לעילויא דאשתני שלמי שהכל מברר אכלם ואם חיים לאכלםב'א
 חיין הנאכלין וכרתי תומי בגון שלנן בפת'א שתחלתו כל הא אכלע*ן רפ4ג מאן ולית היא הלכתא הא פריו עיקר והוא לכר ונטיעתו . ררכודזה

 עליו ובירך מליח זית שאבל יוהנן מרר' כוותי' הלכתא לית בהאושלונךן
 עכ"ל רמי וכשלוק כרותח ומליח ג' מעין אחת וברכה בפה"ן וטףתחלה
 .בר בנימין ר' ענין מה וכי כתכ שירליאן זצ"ל יצחק ב.'ר ירצרה רביטומורי
 נראה הלכך קיימי במלתייוצ ד,טלקות לי' ופשיטא אגא בר הי,5 .ר' אצליפת

 מחיים מבושין יותר שטוכים בהן וכיוצא כרוכ מילקא ייא כעיןרהשלקות
 ונרתי חטי , בפרוא למעליותא ראשתני מבועלע וכשהן שהבל חאןכשהן
 לנריעותא ראשתנו שהכל מבושלין וכשהן כפהא חיין כשהן בהןומוצא
 . רוב אהר ואזלינן רעתו בטלה יותר מבושלין נפשו ברצון אדם אוכלןאפי'

 טעמן ממתיק בשר עהטומן זהו מבושלין לאכול רגילין שאנו וא1'פ אדםבני
 ומבהטלים חיים שטובים ולפתות קיטניות מיני כל וכן יותר טוכיס הן חייןאבל

 לשתות הוא שטוכ ' בפרי'ג מבושל הין על מברכץ נמי זה ומטעם 'בפת'א
 )פרטנים שאותם הענין וכן ' בכ"ב שפי' אחרים טעמים יש ועוד 'מבהטל
 מברכי' מבחטלין כמו חיין ]לאבלן ראוים שאין וחבושים[ ]ערנצניםוחששיים(
 כתכ וכן ' בפה"ע ברבש מ14גן אגוז וכן בפרף'ע מבושלין וכעוהן וטהכלעל"הם[
 אהר בענין שם שב1עב ככו ולא זצ"ל שלב1ה רבינו לפני שנמרד %יטריבמחזור
 רהיכא דמלתא ומסקנא עיקר האטז רבוראי שהנל ויברך עיקרשהדכש
 על וחולק ' עכ"ל בה"ג וכן פר"ח וכן בפת'א קיימי במלתייוץרמבושלין

 אלפס יצחק רביט רברי ונראה בהן וכיוצא וכדתי כתומי אלפם יצחקרגי1
 : כוותיה קאי זירא ור' רב דמעשהן

 5 ה5נה זרעונים מיני בורא עליהן אומר החטע את 0הכוסם ין=ושל23י)קמם(
 עליהן אומר קיימות שהפרומות בזמן ובישלןאפיין

 עליהן אומר קיימות רסרוסות אין אם כרכות ג' ]לאהייה' ומברךהטציא
 כזיתים ער פרוטת יהיו כמה ער ג'[ מעין אהת ברכה אחריו ומברךבמ"מ
 שהפרוסות אע"פ ובשלו אפאו זרעונים מיני בורא עליו אומר האורז אתהכומם
 אומר' ירמיה ר' אחרההן לכרך צריך ואינו על"הן אומר מ11ת מיני בוראקיימות
 נהיה שהכל ווא בר חייא ר' וקומי זעירא ר' נץמי בריך מרינא בר ' האדמהכ"פ

 ולא בון כר יומי ר' אמר מערנים מיני בורא אמר חסידא שמעון ר! 'בדברו
 נהיה שהכל ראמר מאן בולן ]רעכיד )רברור( בושוא בפרף'א רמר מןפליגי
 יכתחלה כרון ער רטרוף בההוא מערנים מיני 1'ר רשליק בההואברברו
 בהם לערן מערנים מיני אשרברא חסירא שמעון ר' בשם ינה ר'כטף
 . הירושלמי זה לפרש לי תשין ' מערניה ועל הארץ על יי אהה ברוך חי כלנפש

 סס אומר היה כיצה או בשר אובל כשהיה יצהק ר' בשם יעקכ בר אחא 0ר'ירושלמי
 כרה ער העולמים חי בא"י הי כל נפש בהן להחיות רבהע נפעית כראאשר

 : נפעןת מעי בורא חגי 4ו"ר ' בתחלה 'כמוף
 5ח ו' יחהנן ר' עליו מכרך היכי מליח זית האי זירא לר' ירמיה ר, ליה 40פכיך8)קע(

 מ"3 סברת מי א"ל ' עיעורא ליה סבצר לגרעיניתהה ליה רשקלתכיון
 לע י, אע"ג הוה גרול זית יוחנן רר' קמיה ראייתוהו וההוא בעינן בינוני כזית גד?לכזית
 הרב ענבים'פ" כמשקה אלא]אגור[ ותותים תפוהים כמ,טר4ה בפקיא נכלעשאינו ממי לצאת שמזומן בתוכו אנור ששמנו אגורי שמו נקרא למה איגוריאלא פ" גרול ולא קטן לא שאמרו זית רתנן שיעורא 4ה פש לנרעיניתיה ליהרשקיל

 אם ודאי אבל הנרעין לרסיר כרי מליח כיטרוא רוקא זצ"ל מאורליינוש יומףר'
 : כ4צכל גרעין והוי שלם הזית מגוף רצא נהנה הנרעין עם שלםאכלו
 . סס גורגליר? לן אמר ]הונא[ )כהנא( רב בי הוינן כי זירא ר' 40יכך;ף%)קעא(

 בפה"א אומר רבה פירמא פרמיטי ' לפתות ראהטי פי' 'דליפתא
 כי ' קאמר חי כשאכלו שלמה רבינו רואיופי' רגריעותיה שנ"ב אומר זוטריפירמי
 לטעמא זוטרי פירמי רפרמינהו והא בפה"א ואירי אירי אמר יהודה רב לביאתאן
 פירסא 4 מה רברבא פירמא לי מה חיין כעדאכלן אם מכין ואיני ' רעברהוא
 אמר ' קאמר שבמבושלין בעיני נראה אלא בפה"א אומר תרווירצ רורא*זהטרא
 בי' רמפשי רליפתא תבשילא האי לן אמר כהנא רכ בי הוינא כי אשירכ

 טפי קמחא בי' מפשי רלא רמילקא ' כמ"מ עליו מברכין ' ר4ןזא פי' 'מיחא
 כעלמא לרבוקי קמחא בץק דשדו והא בפת'א[ ואידי אירי אמר ]ההררבפרווש
 תבשיל פי' כסילקא רמילקא מיא לי פשיטא פפא רב אמר ' ליה עכרי'הוא
 פ*' י כשלקי שלקי רכולהו ומיא נלימעא רליפתא ומא כרכה ולענין תרדיןשל
 ירקות וטעמס מרק כ"א מים באלו שאע אע"פ יצחק ב.'ר עירה רבינומורי
 : נעוצ כעלמא רז4עה אמרינן ולא עצמן קיקות על ע1מברך כמו עלטשםמברך
 כר חנעא ר' תימא ואי זירא סא"ר י רע1אים מיני כה-א 4ימר י?דה 0ר'מתני'
 ו ברכותיו סע'ן לו תן ווטין סע כל הש כרנותי לופעץ ויסתן ימ ככלאלא ט" 1נ מברכ'ן אי4 ובלילה מברכע ביום וכי יום עם ה' ברוך דכתיב רר"* מ'שפפא

ט



דק משד[ן הלטזאד%
 פר' הלכה פ4א בר דנינא י' תשא הי ירא ר' 4טר בוע שנתונ ס8רש"8

 פםנףו: ד8ף לקתא ףץץ ובקיי כרבק אלא כן נתצץ אצ החיו*דוףה
 בפההע ראוץ פירחז ש יצא כפיש חשילן יתת ש סבירף 'כ2ף32י* )קעב(ט

 אלא נצרנה לא 'יצהק בר מזמן רג אמר פשוימא י יצאלא
 דהנקש רוא א-ש מץ חטה דאמר עצרהלר'

 א"
 )חטה אדי'ר ממנו וטאכל

 יין אלא הארם על יללה שמבשו רכר לך אחשין הטה ין שמר מאי ר'וו'(
 עלה התפרו שנא' היתה תאנה 14מר נדמי' ר' ' ו"טכר היין מן וישתשנאמר
 ער אכא לק4ות יורע תינוק שאץ לימדך תתה חמה שמר יוצדה ר'תאגה
 ]היכי כפתץ מברכי רלא קמ"ל כפה"ע ע4' ליברך מף'א ' רגן טעםשיטעום
 .מפיק רהרר לטוזא ואיתא לפירא 4' שקלת רכי י דץכי העץ[ פרי בוראמכרבי'

 על" מברל לא מפיק דהדף לגיזא וליתי'. לפ,ירא לי' רכי,שרית סהכא אכלסמסשנ
 שבתוב לאילנא'ויש ואיתיה לפירא שקית רכי בהם שכהעב מפרים יש 'כפר1'ע
 הלכה שמואל בר יצחק רבינו אומר '- עץ של ענף והוא לטרנא ואיתאבהן
 יצא'ואומר בפויא האילן פירות על ברך ראס כוותי' לן רמתם כיון יהורהכר'
 ובצר5ת כנוע ב4טץ שרי שגךרין פץיות ראותן ז'ו'ל שטחשל כ"ר יצחקרבש
 מאיר רבינו אכיו כשם ר"ת טדג הי' וכך בפי'ע עליהן שמברכין פר"1,טערץ
 אותן ובן הכא כראמ' לגווזא אית' לפירא לי' שקלת רכי ברור רבר כיזצ'ל
 4ו* מין כולם "יטרה פני שעל ופאטרים בסנה שגרליםתתזים

 חגיא י רם
 כפהע עליו ומברכץ הוא אהש מענפיו פי' מעצו עליו שטציא וכלבפהא שיי ומברכין הוא עשב י דהטורש מן פי' ' מעיקרו עליו שמוצש כלבתומפתא

 בשתי הפשתי ואני יצחק כ'ד יהודה רבינו מורי בתב וכן באלפם כתבוכן
 ק-חת איזוי כהפ רכלאים בתומפתא אך מצאתי ולא כרכות שלהומפתות
 משש עמאיט וכל ירק זה ריי מעיקיו עלי המוציא בל דנלל טק תניאהגרם

 וגיגא ר' סתני שהרב כרם פהפ דכלא-ם. ובירושלמי ' אלן הץ מלכךו עליי 1סנ:
 כרוב ררי רומבון הוא ירק מץ כהטרוטץ הוא אילן מץ טעו מן העלה פפאבר

 ירבותש אלפמיא" יצחק רביצ כתב ' מטפק כאן טראי כאן מטעוהעולה
 ועאלא גווזי' ופי"טי טרפי טזרי רלסיתוא אילן כל רבותירם משם שאמרורגאוני'
 ד'כ"ט כאן אבל כפתע ע4ו ומכרכין אילןהוא מנווזיה טרפי ומפיק בנווזי'מוה4ו
 בפיש ע4ו מברכין משרשיו פיר' והרר לנמרי וטרפי גווזי וכ6בסטזוא

 : לשופ כאןער
 מן ויץ אמר רצנא רב איתמר י יצא שנ"ב אמי אם טלם סועל כ2ך2ני' )קעג(קס

 נתנאי נימא יין ואפ" פת אפי' אמר ל יוחנן ר' ודין ומןהפת
 ראהאת ' יצא שברש המנץם טקברוך פת נאה כמה ואמר השת אתראה

 ר' ר'ש דכרי יצא שבראה_ רמקום כרוך יו תאנה נאה כמה ואמרר(זאגה
 ירי יצא לא ככרכות הכמימ שטבעו ממטבש רמשגה שבל יצא לא אומריוסי

 רךנא רב א,ל מאיר בר' ראמר ירגן ור' יומי כר' ראמר רצנא רב נימא יחובתו
 רפת שמא מדכר יקא התם מאיר ר' קאמר לא ע"נ מאיר לר' אמ" דאמריאנא
 דאמרי אגא לך אמר יוחנן ור' מורה ר"מ אפי' רפת שמא מרכר דלא הכאאכל
 רלא ברכה רר"מר אלא רוזם יופי ר' קאמר לא ש'כ יוסי לר'אפי'
 ירוש' ' מודה יופי ר' אפ*' רבנן רתקי1 שנ"ב אבל רבנןתקעו

 ירי יצא לא בברכות חכמים שטכעו ממטבע רמשנה כל 4ומר יוסי ר' סתני נהע:
 אחא בר יעקב ר' הפ'ן שברא ברוך אמר אפילו אומר מאיר ר' ]וכו'[חובתו
 פרפיי הד כן אמרה ררכ מלתי' מאיר כר' הלכה אומר שמואל ר'כשם
 עלי' מברכת חכש ]אנא[ ולא פימזא אכיל ראנא בגין ררב לגביאתא
 הלכך אין לי, אמר חובהי ידי אנא נפוק פסא הרע רברא ברוך אמרואנא
 פטק וכן אלפם יצחק רבינו פסק וכן מאיר כר' קי"'ל רהא יודגן כר'קי"ע
 לגימין ' מאיר וכר' יורגן כר' ויקיי"ל שירליאון יצחק ב"ר יהורה רבעוטרי
 ב1ס והא יצא רב אמר ריפתא רהאי מריה בריך אמר ריפתא כריךרעיא
 הזן כרכת פי' ברכה.ראשגה ירי יצא רב רקאמר נמ4 יצא מאי ברכותשלש
 רחמנא בריך ראמר ברכה אינה השם הזכרת בה שאין ברכה כל רב אמ-והא
 רבנן תקינו רלא היכי כי דיל בלשון ראמרה ראע"ג וקמ"ל פיתא רהאימרי'

 : יצאאפ"ה
 ור' ברכה אינה וד1ם רעכרת בהל שאין ברבה כל יג אמי סניפא "עך(כם

 אמר ' ברכה אינה מלכות שאין,'בה ברכה כל אמריוחנן
 עכרתי ]לא שכחתי ולא ,ממצותיך עברתי לא רתנ'א ממתברא ררב כוותיהאביי

 אי'ג אלפסי יצחק רבינו בתכ עלץ'", שמך מלהזכיר שכחתי ולאמלנרבך[
 נמי ובעינן קי"ל יוחנן כר' מלנות רש'צ ממתברא ררב כוותהה אניידאמר
 וקיימא מלבות להזכיר ברכה בכל נהגו שכבר אלא עור ולא ערעש וטפימלכות

 בשם עדרלקשון יהורה רבינו מורי מצא וכן ' עכע רבר עמא מה חזי פוק*
 ראבי' והא והמלכות. השם לוטכיר וצריך יוחנן כר' שפמק זצ"ל נאצן החרב
 לא שיןי ו*זל ליהו1וב רוכלא[ ]כי תנא ראטו ראיה יוחנן ר' לה חעדבלא

 : כתקנה ברכה שעשיתי לומר אלאדהטש
 ברברו? נהי' שהכל או_הר הוא הארץ מן גירילו שאין רבר סועל מתני' )נהה(סם

 בהמה בשר כמו הארץ[ נרולו-טן שאין יבר על ת'ר]גמ'
 שנ"ב 4צמר רגביגה ועל הביצים ועל החלב ועל שמ'ב אומר ורמם ועופותוהוק
 שנ"ב אצמר צורתו שעברה רוזבשיל ועל שעיפשה רפיז ועל שהקרים הייןועל
 ועל רעמית ועל המלח על שב'ב אומר הגובאי ועל החומץ ועל הנובלטזועל
 כמהין דאפילו ואםיקנא אלפם יצחק רביגו כתב ' שמוב אומר ופטריותבמהין
 גירולי 4' לא.חשכי' מאוירא אלא משיעא ינקך דלא כיק טארעא ררבוופטרע'
 שעיברה ותכשל שעיפשה ופת שהעיים יין וכן שהנל עליהם ומברכיןקרקע
 חמית ומלח וטבלות וחומץ והלנ,וגבינה ורגים רמינין טחמשת הן ואפילוצרתו
 שאינן פנץ דאיטן אסיקנא ש"כל עליהן רמברכין הוא ונובלוה י כולן עלשהכל
 לרצ רשרי תמרי אבל לרוזנשל בעפר או:זן כומרין אלא כלל לאנילהנכשרש
 יגבים פי' עכאי ' ע4ל רצא מעליא רפירא העץ פרי בורא הכל רבריזיקא

 שלאנ("א מפר' זומ4גויש למרק יון בלשין קורין שכן מ-ק בערוך פי'בושדים'צות
 י מרק זמית ר"ח פי'וכן

 טץ ביניהן ש אם אומר ירצרה ר' הרבה מימז לפ2יו סהיו כ2ר2ני, )קי(סס
 מהם אטה על מברך אומרים והכמים מכרך הוא עליושבע

 ע"ל
 יוצדה דר' חית אתרג כנון שוות ישברטתיהן מהלוקת עילא אמר שיזה

 8יטה כלו' עד*ף חביב סברי: ורגךן זית והיצ עדץי שבעה מץ פברכא
 עות14והי

 ומפון" "תטר טץ על םירך הכל רבה שחת ניב4זוץ אץ "רךא% 4י%6ו
 מושהקת קיטן כשברבטזיע 8שממ הר עטשל הצהק ור' אמי ו" גה טלעי ול
 ברכטיצן 'אץ אבל עדיף חביכ ספרי. וובנן' עלקא שבעה מין סבר זלדהר'

 ברכהזץק כשאע א5ף יי * " ש ומכרך- העחי יץ מברך הכל דברישהז
 וזקי דברצ ד48ן) כעה"א הלכה גשלא קט 4נחוצ רהר וכיון מועיקת נמיעיחז
 אתהג בטן יטוות- שכרכטזעץ.' ריכא נל דלכך י כרכים רדיכה עגיםבמקום
 אם. אבל עעך מדם 18זר שאץ כגון טה על ימכרך ההושי זה על מכררשית ברבותיו שאת היכא וגל מברך דוא עליו לאכלו שהאטהו אהה בהן וכעצ'חית
 נושים "ק4 4 סברך האבילה מתדול שנשסלו עיגך מהן אהףה"

 . בהא הית את ושזך הצטן על מברך הית צטן לפניו הי יהני דהכילניייתא

 ' שה .על. ומברך תזער טה על מברך עיקר דובטן איג אכל עונך. צנון שר,"כגון
 על'(4שה צרך חית ארונ מה שית כשניטתק בש8 4ברט עגיאבל
 ש מברך שמף עידה "י' לאבלו ותשותו 6 וצחביכ שתו פ" שירצהמרם
 אם אבל שפם *צוק רבש וכהנ י כהכמט והלכה שבעה ערצא.מיןרץיז
 נברנחז דאששי טק 4 ואדף'כ וסית על מברך חביב ולא עינך הצנץאין

עדי
 יאה, פעזת על בפה'ש רנויך זית ונפטור הצעו על מברך אמרי' ולא.

 הביב טהן: אחי. דאץ וויבא ' עכול גונא האי כי כל ברכה להפנןע ראין.יצא
 חטעודהנפן חטה ארץ רבחובהצכוירה םעין שבעת כטן שוותכשברטתים

 רכ דאסך לברכה רודם כפמק רוודם כל ודבש שמן ית אדין ורטןתאגה
 חטה ארץ עגא' לכרכה טקרם כפסוק רגצורם כל יצחק ר' תני וכןיוקש

 בוותייי' יימי רגצונ' ורב חמרא רב רהא קי'ל ורמוןידהכי תאנה גפןועווורה
 להן דגץרמין הענבש על. מברר ורטנים וח~גים ענבים לפניו היהלכך
 על מכרך ורסצ:ים וו4בים חמיים לפני וו' אם אבל א/* את ופפדבפ1ק
 חטעויה ישטה לרצ רקרמי לארץ. עאישי דקגבהם הענבים את וט4ייוז2-ט
 -ישבי ]ריו רבצונא ח4כ דוטיא ררב בוזהטו ' לארץ עגי רכש ודצאווזסך*ם
 נרהטא, אתמץ ברוי רגפ1נא[ רב שנדל ורטני תסיי לקמיהי יריתוכסעודתא

 זה ל*' אמד לברכה בצקדם בפכוק רגצקדם ש מר.להא לה סלר לא 4'אמר
 הפ1ק דנךא בנופא דבת-בי ורבש שמן ז*ת י לארץ חמישד וטק לארץשמ
 טצימת*' ומתאגים מענבים ההטובים ותכוים זטזיפ  לעשות ווטר המדך אעארץ
 שבי תטרש. דההט ורבש רפמוק בראש הכתובה לארץ חמישי לרצ הוהשהרי
 מי' כלו' ונשמעזך רפרזלא נגרי לן קהיב מאן 4' אמר בטופו' רגתהליםלארץ
 ילכה רשמעתא מםכ4א ה" כך רבריו וקיבל וניימשך ברזל של רגלים לנויתן

 שעהא *צחק בר עירה רבעו ונצרי ' אלפט יצוק רבי' סוגיית הי' חולמעשה
 הלנה בעיני נראה שבתבת* וכט יןרה כר' ו1סק אחרת כוגיא לותפם

 4הת נךדמת בפיק דחטה חמע שטאל רבעו ופי' כומך שי א ועללטעשה
 ב*ן .נזות להפמיק רצה רלא הויץ הטעודה ושמן הרת חטה ארץ לכתובהוץז

 : זרעונט מעי שהן ושעורההחטה
 תב ל מעורת-דצ רננור במר נרע ררב ברי' הונא רב לבי איקלע פפא סושב)קי(

 ק1עיא"תו
 פא לה סבר לא של אכ*ל "שא פפא רב ויתיכ מיץ.

 ויברך ףדשור ברדגוץ עד.אויברןי מלאכול אגצר פךערץ י לאכול אמור גמרמר
 ל*' ששמר ' ומשורתייץ ראשונה מברכה דעתי' אמח דנמר רכיון לפניו הבאעל
 4צצד ברכו לא ועדין רהטלחן מעל האוכל וכל ריחם שסילק כלו' איהמרסילק
 מקט*רצ תכא רם4וו לבתר נלותא ריש לבי 4וקלעו ץרא ור' רכה 'לאכול
 ירא י' 4ו'ל אכ?ל לא זירא ר' אכיל קא רבה י"מתנא נלותג ריש ליצשףך
 י' סמכינו גלותא רריש אתבא לי' אמר לאכול אסור מלק להא מר לה סברלא

 ג4שם*( נאכל'א'ד אח~ט משאות]מאת[פנ*ו ישא אם שרעתינו סילוק סילוקיצ ואין'
 גמר ע1אפה1 ברגה לעגין ' מעכבו שמן. אכילהי איזי ה-יו לכהטחץ ' בשמןהרגיל
 הלכתא ולית י ברכה בלא ואוכל קימת סעורתו עףיין יריו משח לאומילק
 אלא. בשמן ה"א בסילק ה"ש בגמר לא תלמ מעודה :יום ואין שמעתתא הניככל

 'טהש' לממיכה הקף תפלה 'לגאול' תכף הן תכי1ת שלש אשי רב ראם' האכי
 .כלום *אבל ולא יגטון ברכת. אדיונים ימים לנמ-י תכף ' ביכה לנם"יתכף
 א1ע לאבול טתר דמא אהרגים נטל.מים שלא זסע וכל טוגו על עיברךער

 מש נומלץ אצ עאוין ולרין * אמור יריו ומשסטל בשמן יריו וכהטח ומילקרגמר
 מים הף לא ייים בהלכות לקךל כרפר" המזון ברנת המברך אפי'אהרונים
 נרונא סררב פפודם רערבי נרויא ונבריך הבו ששומר ערסעורה

 ורל.
 ש י' חננאל

 ל" אסוו סבא 4כא רב עלמדצ ק"ף וועה בפעורת?יהו יתכי ףצי ררבתלמ*יי
 הב ראמר כען רב אמר הכי. לרן אמר ונשתי הב 4' אמרו והרר ונבריךהב

 סיום החה ירש נטלת אחדונים ב1ם ררניל ולמאן ' למשתי אסורונבריך
 שלמה. רנינו כרשץ' המין ברכת שיברך ש- ולשתווז לאכול לו וא1רמעורה

 כין פמחים ערב* בפ' שמואל רבינו וכן ' ועלין בשחיטת פי' וכןכשמעתין
 רבין טרי מובר וכן ברהמ"ז רמברכי עד למשתי א1ר ונכריך הבדאמי
 לבתר : שירלי14ן יצחק ב'דירצרה

 רפליי
 רכי' כורי כתב כו' מקברט-ו תכא

 לפני השלהן להנביה רגלט שהיו משמע כיכן ע~ירלהאון *צחק ב"ריהורה
 לפני המפה ופרימת הלחם להסיר שלא שמל4ידין ה1ים כמנהנ ודלאבררמ"ז
 להם כ' ראי' מבאן 4ון מיץ יוזכא מסל1ן שה1 משמע הכא דהא.בררמ'ץ
 הוצלחן מסלקין הי ה"א שלדגו על כ1'ע שכל שכאר'א נאנהן שלהניתהיו
 ההד טלט לאטל רגילז שאט 4צו ולכך י מברך ו לפני ולא ד4צרחים לפניכ'ש2

 עקף רבי' והרכ ' י המצן ברכת ער והלחם רגמפה למלק נאה אין אחדבשלחן
 רג2ברך לפני שתן ומניחץ והלהם המפה שלונוזין שמהנין מזטת יש כיפי'

 : עגו'ל המין ברכת נךהם התכא 4צז לסלק ע1אין נראה לנסויאבל
 יב ד' רמזון בתוך ין להם בא אמרו מה סנגי זומא בן את שאלו יך2נישש)קעח(

 פ"6 רבלממק בקע ואע רצאיל להם אמר לעצט מנרך.כא"א
 א1דגן רבי' הרב 4ומר ורדן י לכלוע. אלא רג2ברך. אל דמסובין לב ואיןפטי
 חקירנא חבירו בברכת כלל יוצא אינו לעצמו כארש לברך חכסום . שתקנונין
 וכשבא תתלה מברי.מורי לומר רתקון טעמא וויינו ' לכולם מגרך שאהרטיג
 רגצצב*ן מנל השוב עףצא אע"פ היא עטה מרת רכותי ברשות אימרלבשיע
 מכולם. דהטוכ.יור2ר שהוא בעצבצ יהאנראה.כמראה שלא רבותי ברשותאומר
 להם לימר צדיך ש:וקואין: 4ברשות עהש והם ' כולם בראש בוצעשויא
 רשות 4טול מש: וא'ש רמוצי8ו לברכת תצצפ*ן מברי. רבי רבל18 סוריסכר*
 שאבלו אחר דגושניא לברבת תכף מיר מביך 4ד' אם ויע על לסאךוכובא

שטע



 עכמדק משהד,הלכיזאד
 לרם 4מר צרק* דו' שלא ט1 הכ* המעודה לאכול ש"תוו4 8ידקהיצוא
 יסי!ודה ל%4ול שהתחילו היבא א6 * ומצפין סברין בלא'ץק דהא טורימכרי
 לכם הכווט מלאטל שדמנעו מריי סברי להם 4מר צריך פנוי הב4עה באש8ון
 כאי"א שאמרו דמלתא רמעמא בדושלמי בדמוכח אמן ויעט הברבהר,טמעו

 דבן סאהא דשמעתין בירהטלמי ואמרו י אמן עמית משום דהיינו לעצמו ס5רך 1*נס
 להה למימר אסור מיכלא גו רעטיש מאן האי אמרה הרא מנא ר' אמרימא

 קנה יקרים שמא כמעודה כגדחין סאין בדאמר דנפעד מכנתא בגין אסותא8טיחי
 אהר אמן יענה שלא מפני לעצמו מברך שכ"א ואמרו דצאיל פי, , ליושט טהנס

 כשמכרך אבל אמווזא לומר שאסוד ש"מ מכנה משום אובל שדוא כשעהרגנברך
 שמא לחוש יש מברך כיטאהד אבל ' עדבלע עד יברך שלא מפני סכנה באןאין
 יענה שלא לו אפשר אי כי ' מכנה לירי ויבוא כפיו המאכל כעוד אמןיענה
 רפ' דירושל' כררוא דצכתן ירי שניהם יצחצ לא יענה לא שטשם אמןאדייו

 במא ליה מזנ זעירא רבי קומי משמש רצה זמינא בר אבא 0ר' עיאכלו שלשה ני~"ה

 בל על מברך השמש רתני ]הורנא[ משתי ראת רעתך הב 1'ל בריך מב4יי
 יתך מפיק רעתי יהיב ראנא כמה 1'ל ופרוסה פרומה כל מברךעל ואיט וכוםכום
 תנרצם ר' אמר ' באמן חובתי ירי יתי מפקא רעתך הב כן בכרכהא חובתךידי
 וכן יצא' לא רגאתעסק מן והשומע יצא לא רגיזעסק כן אמרה מתני' ירמיהבר
 מהגין שאינם לאותם רבש או שכר כען הכעודה כתוך משקין שאר עותהאם

 שום על מברכין היו שלא זצ'ע שסואל בר יצחק רבינו וכמנרג ר"תכמנרג
 ורבש רהטבר על נם מברכין אלא בלבו היין על כ"א רסעורה בהוךמשקה
 ויענו לכם שיכוגו כרי נויי מברי להם לוסר המברך נמי צריך רסעודהבדעך
 שאין האומר כרברי ודלאאמן

 אומר,
 נראה כך כלבר היין על כ'ש מריי מכרי

 : המחבר אניבעיני
 על אומר ווצא לכלם מברך אחר המין לאחד יין להם בא סטי' )קעט( חנד

 רסעור' לאה' אלא המונמר 4צז מביאין עואין אע"1 הכינמרטינ
 מברך בחדא דדושמיל כיון ואע"ה מיני' דעריף ראיכא מכלל הזא 0מרנו2ני לסם
 רריח על סברכין כאיכתי אנא בר יימי' א'ד זירא א"ר ! 6יך ס9אג

 הייא צ'ר וע~ה שמתמר העשן קיטור פ? תמרתו משתעלה מוג~רשל
 אמר[ ]חסדא רב אמר לה ואמרי רב אמר חסדא רב חצשר נחמני בר ררבהברי'
 עליו שמברך המושק מן חוץ בשמים עצי מברך כולן המונמרות כל עלזעירא
 חי' של רעי אומרים יש בערוך פי' ' רצא חיה ומין וצאל בשמים מיניבורא
 מושקטו טשק ' כשמים מיני בורא במהטק כיוצא הרנה מן שוצא אלעכברוכן

 על אלא כשמים עצי בורא מברכין אין מיתכי עכ'י' מושך מ"א בלע"ז)ממש(
 שלמה רבי' פי' ' מנךם שככל הרם ועל הקי6ר כית ושל רבי בית שלאסרסמון
 נקט רוןמר בית ושל ר' בית של ' לפנינו כא עצט שהעץ אפרממה עלאלא
 הרומין לבל חה"ה מרום שככל הרם ועל מלכים' בכית אלא מצוי שאיטמשום
 מקומואמונמר בכל והךה שכיה דרום מעום אלא שריפה בלא מרהה ,טהעץלהם
 על מברכין ואין רכ רברי ובם4 תיובתא כשמים מעי בורא אלא מברכי'לא

 לחנשש ידיו בו 6טך סשרהשמן כטף 1ו6 שק לט1ם הבטצ רבנן 0תט)י(
 ש מברך 4ימרש ב"ש ' להרטש והדם האובין זורםלהעביר

 על ומברך וויזר ועהדפ על מברך אומיים וב"ה ההדם על ומברך ויצזרהטמן
 מ"טחא כנון ולסיכדע לרעצ זכינו שמן ' ב"ש לצד ' אבריע אני ר'ג אמר 'השמן
 הלכה יוחנן ר' אמר עדיף שמן הלכך זכינו לא לסיכתו 1כיט לריהו הדםכבישא
 איעזי אינף דדב ברי' ]"ונא[ )חנינא( רב לבי אקלע פפא רב רסכריעברברי
 לה מבד לא לי' אמר אשמן בריך והרר ברישא אהדם בירך והדם שמןלקמי'
 אלא היא ולא ב"ה כרברי הלכה רב אמר הכי א"ל רמכריע כרברי הלכהמר

 אכמיף פפא רב אלא ככ"ה הלכה רבא אמר ולא דעבד רצא נפשי'אשתמוטי
 שלמה רביט פי' שלנו.וכן כמפרים כתוב הכי בכך' עצט והשמיט שטעהלפי
 רעבד היא נפשיה לאשתמט~י אלא היא ולא בתכ אלפם יצחק רבינו וכןזצ'ל

 סמ ד" ליתא כרסכריע הלכה דאמר יוחנן רר' היטמן את ופוטר ההרם עלמכרך ינטי דאמר בב"ה רינת' רבא אמכף והרם שמן מצאתי ופר"ח ' מפרים"מרסת
 כ6ד~ם שבתב זה אך נדולות ברלכות משמע וכן ן עכ"ל הלל נכית למעשהרהלכה
 לכולא אבל לרגרים אלא פליני רלא יורע איני השמן אעע ופווטר ההרם עלמכרך

 ו65נחם : לכרך צריך שמן עלעלמא יעל,כרי

 סאכי מתנ")ק9"
 ט6116 ברטת שלש עליהם מברך ורטנים ענכים תאנים

 *ש יק אומר עקיבה רי שלש מעץ אחת ברכה וחכ"א ר"נרברי
5סמטי"ג שלש עליו מברך למזון עליו שסומך מזונו ח-וא ירק של שלק אבלאפי'

תעתש על רמינין טןמשת שרוא כל הנינא ר' אמר אירי בר יעקב ר' אמרברכות
 חמרה ארץ ועל העץ פיי ועל העץ על רג1ינין שבעת ועל הכלבלה ועלרגוהי'

נפקי 66 מין שהוא המינין מהמשת שרצא כל ואסקנא ר"ח פי' : ובו' ורחבהטובה
 ינשכת' בורא כתחלה ' מבושלין והן ושיפון שועל שבולת כוסמת ושעורה חטהרגן
%סינ" מלך אלהינו ה' אתה ברוך ווצא נ" מעין אחת ברכה ולבמוף מזונחזמיני
 531לטת ורהבה טובה חמרה ארין ועל דהטרה תטבת ועל הכלכלה ועל המדדה עלהעולם
 שצש ייטראל על עליט ה' רחם מצרים מארץ עייוצאתנו על ומזון היים ותורהברית
5ק8ז עירך ובנה מקרשך ועל מזבחך ועל היבלך ועל נהלתך ועל עירך ועלעמך
 4טי4צי ' המוד' ועל הארץ על ה' אתה כרוך אתה ומטיכ טוב אל בי כה ונחמנובימינו
עע'ן פרי בורא מברך כתחלה רגן מין ואינו המינין משבעת עוהואוכל

%,ו' ועפן על וכסוף כפה"נ תחלה ביין ' כו' העץ פרי ועל העץ על ולבשףהעץ
 . על "טראל בארץ רפירות ועל הארץ על בא"י בתע וחותם וט' הנפן פריועל

 שקרים ו4גחין ותפוחין אתרתין נטן פירות מיני שאר אכל ' פירותיה ועלהארץ
 נפשות בורא ובמוף כפה"ע מברך כתחלה מזונות מיני שאינו בהןובזצא
 רבלבלה המהי'ועל על בא"י מברך יין ושרטה העץ ופרי מזונות מיני ראנלוהיכא
 ארץ ועל השדה תטבת ועל העץ פרי ועל העץ ועל הנפן פרי ועל הנפןעל

 ר1ץ פרי ועל הנפן ועל רמחי' ועל הארץ על בא"י והותם ' וכולי טובההמרה
 כסדויים רצתמין אין ראמרי' בשתים חותם גונא האי כי הוי ולא רמיושפיר

 ךנ מעין ובברכהאחת שלשתן בכל רצו2ם שטאל' ו תיובהא ול'ג ל" ררכ;י' וכל רום נרים נרולות רבהלנותט
 כמו לריח עיטוי עקרן ואין טוב שריחם וחבושים. תפווץים לאפונן ליהדדמי
 יצחק רביט פסק בך כשמים עצי עליהם ומברכי' כשמים עצי מנךו ולכךהדם'
 ע4יהו מברבין מאי ראפרסמון מאטקא האי יצחק לר' חמרא רב לי' אמר 'אלפם
 יח וש שם ועל בירירצ גדל שהי' ארצט שמן בורא ירצרה רב אמר הכי4ול
 טלי ישראל ארץ *' רחביבא יוצרה רב תינח 4' אמר יריחו ננץ-אצ2דץרטה
 אלפם יצחק רבימ פסק ד ערב שמן בורא יווצן ר' אמר הבי א"ל טאיעלמ1ו
 כרכהי' שמו קטף שלו חשילן צרי ויא אפרממון שכן כערוך יורצן'פי' בר'הלבה

 כלו' ריףף מעצי שרף אלא איט סצרי ואמרי' וכךף שקש ומתרגמי' וצרי נבאתסוץזות
 ובא עף מהך מרהוק שהיא אע"פ הגר כגגר מעכורו ואם עף עודוא קטף של וטרף טף6 1י

 עליה מברכין כשותא האי אהבה בר ארא רב אמר ' כוודולנךז
 לאפי' כבישא כהטרס1 אבל ' קושטא כשותא פי' בשמים עציבורא
 שבתוט הטשם מן מרית והשמן בושם בו וטתנין שוצק שמן שלמהרביט
 אבל בבישא אפי'משוש אמר כרגא ורב שמןלא אלא לעינים סראה ת1שתאיל
 נרידעא ' בשותא בו  שטךצו טחינא מא1חא פי' לא טחינאסהטזהא
 וכתב בשמים' עצי דטלרצ אלפם יצחק רבינו ופסק ' טחעא מוטהא אפי'אסרי
 וקולטין רב זמן בהטם ועצי וורר שומשמין שכובשין מרבותינו שמעט כבוששמן

 משחא פי' , כיטמים של ריה בו הש 1תו וטווצין בשמים של ריחרהטוכדשמין
 חננאל רב 0אמר ר"ת' 'פי' וכן בשמים עצי עלהשם טוק לטחינתו ינךוב טחינאנרסח

 וטרא מר אמר בשמים עצי בורא עליירצ מברכין רטא חילפא הני רב אמר ונ8נ
 ררביכי אע"נ כשיוך פי' ' העץ  3פע1זי ותטמנם רגנה העלתם וה*א ק-אמאי
 חילפא רגי הראשונים ופירשו ' עץ ואכךו ררביכי עץ פשתי רהא אכךועציפ
 בריטזו שתחלת דכל מחגית' רא כי וקיי"ל נינרו מ4ו והאי לן בויר לאדימא
 מברבינן בשמים עצי כורא הזה כענין וטדוא כל בן על רוא אילן עץשצהש
 הא בי דך"ל אלפם רבינו כתנ וכן ' ראזמארין כלע"ז ששמו ואומרעל"דצ
 ברייתו שתחלחו וכל ייא ירק מץ עלין מוציא בריאתו שתחלת רכלפדגיתא
 עצי בורא עליה מברנין מימלק האי רכ אמר נירל רב אמר ' רצא אילן עץטציא

 פמלת פיי שיי ריממין סכומפא טומנין רבמה בנמרא כספ"ן כשיוך פי' ' בשמיםסרנ
 בו ורוהצים אצתו ושוחקין ומייכשין יממין של בורר 1תו שכוכשיןשומשמין

 הוא ויממין חמינ וטהההמי עכו"ם של מעמירין0הבוספן באין כראמר מזורגעת ירים 6תדף
 בורא עליה מברכין מיגלי האי ששת א"ר ' מכרבין בביצר חכמים שאמרו סימלקט8נ
 משרשיא ארר מעלי' אמר לף רודאים 0מאי אפעורס בגמ' בחלק נשמים' עשני 6י'

 בשמים,פי'בערוך עובי בורא בשמי'ררברא עצי מכרבי'וי*ה רגיטזא נרנום האיט"נ
 זוטרא מר .אט- ומסין מטזא רמן רטוב לנררום מתלתא אנא תרנו' השרקחבצלת
 ' בפירחז טוב ריה שטזן ברוך ליבריך חכושא 4צ אתרוגא רטרח מאןהאי

 ברוך מבדך דמלבלכין אילמ וחזי ניק בימי רנפיק מאן האי ירצרה רכאמר
 כני בהן להנהז טובחז ו1*ות טובות בריות בו וברא כלום בעולמו חיסרשלא
 תהלל רגשמה בל עגאמר דדשה על שמברכין מנין רב אמר צטרא מך אמרארם
 שמר הוי ממט נהגה רגוף ואין ממנו ט:נטז עה-גשסטה דנר איזוצ ר41ץקוה

 ; רוקטק

 וברכ' שרליאון יצחק בר/ יהורה רכיט מורי כהב ' ר"ח פי' כרכרי הפירותועל
 טעתסינ. מעין בה להזכה- סעויש זו'ל הרמב"ם כפפרי כתב רבא ראטך ג' מעיןאהת

 2 *נם 4' מנא ירענא ולא חרשים ובראשי ובדצדף'מ טוכים וימים בשבתותוג1אורע

 6. 50גס ברכה של כמטבע לה עברין ינאי ר' רבית כתב סראיתי רפרקין בירוש'אבל
 בה טזכיר רצה זעירא ר' זמינא בר אכא 4י'ר דגמירע משן ב(ה להזכקימיצ
 תיה מיחהט' אנן צריכין זציא ר' לה וחש הצאיל ירמי' ר' אמר המאורעמעין
 רצנהנו לא מעולם ונם הפירושים וצ"ע נףי שלש מעין 4צון ראברכה לימשמע
 מעץ בה להזכיר שצריך אכצז רצא אפי' לדיות ויכול רמ"ורע מעין בהלרטביר
 ועל היין על עצמן לקבוע רנילים שהיו החבמים כימי דוקא רבי אפי'המשרע
 5ט יי אט ע1אין עכע~יו 0אבל קפרא רבר עוכדא גכי לעיל בדאשכחן פירות מינישאר
 ע"6 רבר עמיש כצק דטי ופוק לוזזכיר דצצרכנו לא בכך עצמן *ערגילין

 : לשונו כאןעד
 עאג יתו ' הקופרא ועל רביעא על רביט משום ריסו רב בר עדק רב 840טן8)ר*ב(

 יבסקף שנ"ב עיהן מברך ' קופרא כךי כשר מיני כלפ4;
 ' אנילתו לאישר טעם ס'כ בה שאין לברך לאחה" צרץי לא קינף אבלבמ'ר
 עביר זוטרא מר מקש אפי' אמר פפא ורכ לא כיא אבל היקא אפי' אמר יצדיקור'
 עחטת רב אמר יצחק גר; עכיר אעד בר עדכו ורב דימי רב בר 14חקכרכ
 טעון לאחריו ברכה שטעון כל 4תכי פפא' כרב אף פי' ככולהו עבירנאזימנא
 יצחק לרב בשלמא לארייו טעון ואין לפניו ברכה קוטעון ויש לפניוברכה
 לאשצקי פפא לרכ אלא מ"ו לאפונך אש* בר שימי ולרב יררף לאפוגך אבדימיבר
 תגךשע1פר חשהר וצהמת. כשמסלקיןתפלין מכרגין שאין מצות שאר לאפוכךמאי
 )מצותיו( לשטצר אקבו'צ מברכין תפל"הו רמסלגך ראחר מעהכא ולבניולולב
 מצאז ואמעךא ארי אלפפ יצרק רכינו ריוגא'כתב לאפוקי מאי לאפוקי]חוקיו[
 דסגאאי כתר ר.טברב* מערבא לאחרטקן'לבגי מברכין ואין לפניהן מכרכיןוריחני
 וייהגי אמעת איא אחרי מכרגון שאיו בתג רלא אחריהן מברך אמיאאפי' רא6י פפא כרב ש1סק טועמע ' לעיט 1'כ רץעט9 לאפוק' חוררו לשמורתפלייהו
 יצחק בר ירצרה רג*נו וכור* אחרההן שמברכינ ר'9 י הוניר לא מטואבל

 : אשי )רב( כף עדמק ]כרב )גמר( טרגין שאגו כתבשירליאון
 ט9 פס ' כמ'ר אצמר שי1ן ר' שנ"ג שמר לצמאו סיפ השותה סכ1תני')נ"נ(

 סינ סדד%קתי' לסשט4 אבין בר אירי רב חמח מאי0למעוטר
 שט ל רדגקו2" דהבא ינצ*ך לא מיג גגי רוכף1 שסואל ג('ף *צחק רגיגו אמר 'אימצא
 ש9 וגטעמן גענז"תן ש%הבה סשקין שאר' אגל רמ?ם. נוצהמנ שאינו לפיאומצא
 לומל' גדאמר נהסה. אומצאשוהרי' ד%קת" אפ"1מברך

 6סה4 ל כיק רתומא סמוי
 רב כרוכי'ובמדר לי(הנא'מיני'בעי כיוןושעןת, ק1'ל לבריך לא מטע קאדלרפואה
 פלסצי רב ושרר והכי גרוכי כעי לא 4צסצא רהנקתי' היכי גתב זצל גאוןעמרם
 . ראגומ שדבל לברך *'צ דלשתי' מק4" "טיגה[ ]ראש "טבה( )אטע זצ'יגאון

 יצדזק ב"ר ידצדזה רכינו למורי סךאה ואין ' נפשות כורא מכרך רעוג4ובתר
 ל%4 ודאי אלא 6חריו לי טח לפניו לי מה רלימתיגי קשום וצ*'דטעמא
 לש1שש רגות נפעצת גויא שמר טרפון סר' מר%*' : לאוייו ולא לפני לא כלללסיוגי

"פרק



ויע מעורהדלכותאוו%4
ד,5סע"

 רלכתא לאביי דגין[ רב בר ]רבא )רבב"ח( סא,'9 שבראת מה כל על וחמרונן
 לצמאו מים השותה אלפם יצהק רבינו כתב ' דבר עמא סה חוי פוק יץמאי
 מה חזי פוק בברכות הלכה ואסיקנא כלום ולא אומצא חנקתי' שהכלמברך
 בירהטלמי בדאמר כברוך חהזמת רבות נפשות דבורא נרכה והאי ' דברעמא
 ה' אתה ברוך חי כל נפש בהן להחיות רכות נפשות ברא 2אשר רלעיל דפרקיןסמ"
 שדבל בצזרה,ה נוהגים האץי רבר עמא מה שלמה רבינו ופי' ' העולמים חי.

 : מיפושירו צורבי וחצש-ונן נפשות' בוראולבסוף
 מברבין כיצר עלךהררן

 רב כאהת שאנלו שנים איתמר ' לזמן דדיבין כאחת שאכלו סשלשה שד(סס
 רצו אם אמר וחד מזמנין לבצן רצו אם אמר חר יוחנןור'

 דארבב"ח מזמנין אין יזמן רצו דאמ'אם דצא רר'יוחנן סתסתיים מזמנין אין ל?מן טיצסס
 רומ'ל מאי בה ודצינן חבירו בברכת יצא אחד ]כאחתן שאכלו שנים יוהנןא"ר
 דאי כעיהם' הזימון ברכת שאין לומר זירא ר' אמר יצא ענה ולא שמעתנינא
 דוא ברעי אומר ורצא נברך 4צמר זה שהדי היא שניהם ברכת זימוןיש

 כד' הלכה יוחנן ' ור דרב אלפם יצחק רביט פמק וכן יוחנן כר' וקיי"ל 'תמתיים
 וכהצים ועבדים נעוים לעצמן מז"נין ועכדים לעצמן מזמנות נשים ת:ש 'יוחנן
 מזמנות נשים ורוזני רמיין גברי כתרי נשי מאה והא מזמנין אין ,מן רצואם

 ועבדים נשים מיפא אימא הכי אי רעות ראיבא נשים שאנילעצמן
 משום התם שאני רעות איכא והא אמאי מזמנין אין לזמן רצו אםוקמנים

 זימון לעמן הידכי לא מילי דלכל אי'ג ונשים אלפם יצחק רכינופריציתאיכתכ
 אם ונשים ועכדים עכרים וכן מזמנות נשים תלתא רמזע בברכת רחייבותכיון
 חייבות דנשים לומר רוצה ' עכ"ל פריצותא משום מזמנין אין לזמןרצו

 כו' לעצמן מזמנות נשים רתניא התם 0ראמר דערכין בפ"ק מוכח והכי בזצען ע"י גל
 לזמן שכביתו נשים זצ"ל יוסף ב"ר אברהם ר' דרב הנהיג וכן חייביןקתני
 ופי' לזמן חי(בות ראין סוכר שלמה רבינו וגם ' כן נהוג לא והאידנא שלשכשהן
 רצו ואם לזמן חייבות ראין חובה לענין דמיין גברי כתרי נשי מאהוהא

 אין חובה דלענין אש'ג רעות דאיבא התם שאני לשמם הדין חהואמזמנות
 דאיכא אנשים משמ להורות טפי חשובות שלשה רעות רשות לעניןהייבות
 רבינו טרי כתב וכן *מן חייבות דאין להריא הריפי' ' עכ"ל אתי לה'גדלו
 לזמן רצו אם לעצמן מזמנו' נשים דיזני רהא שירליאון יצחק ב'דיוערה
 מזממן ועבדים לעצמן מזמנות נעדם מרקתני הלשון קצת משמע וכן 'מזמנין
 לעצמן מזמנות דנשים משמע מזמנין אין לזמן רצו אם ועברים נשיםלעצמן
 גברי כתרי נשי דמאה לשנים ראי' תלמורא סדמייתי כם לזמן רצו אםרקאמר
 חייבין הכל ערכין .בר"ט דאמר אצ'ג ליכא חובה אכל לזמן רצו אמהייט
 דמרמי תדע מזמנות *מן רצו אם אלא חובה לענין לאו נשש לאתוייבזיטן
 מדמה. ואיך רשות אלא הוה לא דבשנים תיקשי "וגה נשים ואי לשנים'נשים

 שהנהיג מה האפשר רשות לענין להויאלא מרמי דלא עד'מ אלא התלטר14תם
 עףע' משומ לאו שלש נשהן לזמן שכביתו נשים יוקש ר' הרב בן אכרהםו-'ר

 : רשות יטקן מבור שהי' אלא חחבות שהן מבור,.
 אחד ףצא באחת שאכלו שלשה רב אמר יוקן בר דימי רכ ס4פכטן5 )ר4ה( כ"ב 'פי

 ורצא כהב וואיובפי"ר"ח ברוך ועונה אצלם וצא שסמוך שלמה רבינו פי' 'ועני- לי' רקרו והוא אביי אמר ע*ו ומזמנין לו קוראין לשוקמהן
 בשלשה אלא אמרן לא זוטרא מר אט- ' אתינא אתינא דאמר ק*הדשמעי
 שמים שם דאיבא כעשרה אבל שמים שםרליבא

 בעי"
 בהרייוצ דניתיב עד

 דלא אש'ג בעשרה נראע תשעה מסתברא איפכא אדרבה אשי רב להמתקד-
 ביון מעמא מאי יטרא במר והלכתא דיתיב עד כשלשה נראין אין שמםיתיב

 ארעא: אורח לאד מעשרה בציר שמום שם לאדכורירבעי
 ברגטת לעיל פי' למץלקיכבר מצוה שאכ* שנים ט4ינן אביי סאמך 14(כס

 ברא *חלק מצוה . שאכלו שנים רבי נמי תניא 'רמוציא
 בתחית מ,א יוצא ובור מברך מופר סופר ואחד כיר אהר אבל מופריםכששניהם

 כברכה שדגשים-יוצאהע ראי' מכאן מביאין "ט ' כלל בשנים זימון דאיןזיטן
 יצהק ב"ר יהודה רבינו טרי וכתב כלה"ק מבינות שאינן אע"פ שלנווועץן

 מבין אבל לברך יודע איט ומהבור הבא מיירי דדילמא ראי' ואצז דאיןשירליאון
 רתנן עדוצאות בעלמא פי' שלמה רב?נו אך ' קאמר מאי ויורע בלהיקועא

 4שון בלל מבין שאינו אע'ש ]יצא[ אשורהן ""ימע סהלוש בממלה ועץרא בפרק ע"מ יזד'
 נימא לומרויפרמומי שיר4און.דיש יצחק יהצרה.בר רבי' מורי וכתב 'הקודש

 אלא געי מאי ידעינן מי רימבים בני 40עטתרנום רוזם רבינא כדאמר שאנ, יסע"*7'
 : שאי.יכו' טסאפרסוחא-

 משמי'רר' במערבא איתמה ו[ אנא דאמריתא סיל,א האי יבא 0אמר "0 עקבי'ת:
 אינם שנים לשנים מפסיק שאכלו]כאושע[אחד שלוטה כוותיזירא-
 ארץ דרך לזמן ורוצים מעודתן שמם גמרו אם שלמה רביט פי' לאחרמפסיגןן
 הזימון ברכת דררינו רץן עד עליו שיזמט עד סעודתו מפסיק הההיר שיהאהוא
 ער וימתין היזיי בשביל להפסיק להס אין שנים אבל סעוףתו וגומרוחחר

 עויפסיק רוא ארץ דרך לצאת הוצרפו שלא אשש מלשוט משמע 'אויגמודו
 ברכת לברך וא"צ מעודתו וגומר וחהר ושתיט ישט שלא לשניםהאהר
 ,אם שמם לצורך מעורתו מפסיק אחד שפיו-שו מרבותינו יש אבל 'דמוציא
 מברך מיכן אחר לאטל רוצה אם רמפסיק האחד שגמר קודם לצאזתצרט
 עכצ *מן אחד לצורך פעודתן מפסוקין אין ושנים ' סעודה כתחל'רגעציא
 ר"ח שבפי' אני וכמרומה וירצא זימון בלא לעצמו מברך לצאת רוצה אםאלא
 )רר' ברי' מר לאבא איפסוק בהדי' ואחרינא פפא רב והא ולא ופרכי' י בן"ט

 בריה[ מר ]אבא לנבי דעכד הוא יתירא מלתא פפא יב שאגי יאברו(
 : אבהו()דר'

 כריכו מדיפתי אחא ורב א,טי רב בר ומר מרימר בר סיתן8ןץ )קפח(סס
 מחברי" יטפלנ חד ברצ רצה ולא הדדי בהרירי6תא

 לזמן חייבע בא' שאבלו ש4טה רחשן הא ליצ נובעי' וגף יתבי ' ובזקטקבחכמ'
 בריך עדיף ברכות הילוק ניטי הדדי דבי היבא אבל ' גדול ראיכא ודכאה"מ
 ברכה ירי ' ערץע ברטת חי*ק לדן אמר רמךימר לקמי' אוך לנפער'14נש
 שמעי' ' למפרע זיכצן 4ון תזמן נהדר תימרו וכי ' יצאתם לא וימץ יו?יצאצזם

 רגדיל ' שבסשדה עקך ראיבא דזוע'צ לק-ע פסקי' ההכי מברך שיצודל ירגא תזי'
 אזא אמרי אחא דב על טזני:טאץרתא וזי י4%ע'זש%דדיררב ראסר ' 8ברךט'"

 יםל* נץארטק
 שמאטה לעי טיך ג4 *זטשוחו 4ם8

 %ד י"" רמי נצף 1אב ' חוילבטף אצצ טדך גז4 וחיתאמטד
 כ"א וכרך ושבדצ יחר שאכלו שלשה הלכך למפרע וימה אין שר4אוןיצחק
 ברכו לא והשנים לעצמו וברך מהן אחר שבח אבל ' ועימון במללעלמו
 דפרקין בההיא 4מן עוד יכול אינו והוא כבר שברך רהטלישי על טמנור"טנים
 5'8 1'נ חד וקרים הדרי בהרי ריטזא רברוך תלתא רגי תוספאה רבה סיאמרלקמן
 : למפרע זימון שאיןלפי רידףי בזימת נפיק לא ואין דידיה בזימון נ,פקי אינרו לדעתי' וברץ-מינידן
 51טשינ באט-ם פי' ' אחרהינט אצמר מוצ כתממן בשהן 4טלשה ומצאן סבא)ל4ט(

 בעהטמע לשתוק לו שאין עמרם אכל שלא מייריבעלמא
 רמבורך ברוך אמר זביד רב " אדויהם לעטת צריך אלא * הבורא אתשמנדכין

 אמן עונה אמר פפא ורב ' משלו שאבלט למימר מצי רלא שלמה רביטפי'
 %'נ טף שלא אצ'פ אמן רצא עונה ההטעיא ר' סתני בירושלמי דברים אלו נד'פואמרי'
 ברוך דר4ומר הא פליגי ולא ' אבל א"ב אלא ע5ובלנו ברוך "ומר ואיטאכל

 וצא ברוך דענו אשכחינהו אכל נברך המזמן רקאמר בדאשכחןהמבורך
 דק*ומרי דאשכחעדצ ואסקינן גרולטז בריטת בתב , אמן בתרחרו יענהשאכלנו
 ברוך דקאמרי אשבחינהו ואי ועד לעולם תמיר שמו ומטרך ברוך אומרנברך
 ואשכחיטע ועטל עשרה בי וצו ואי ' אמן בתרייו-ו אומר נברך שמעולא

 תסדד שט ומבורך אלהינו ברוך בהדייוצ "ומר אלהנו נניךדקשטק
 : וערשולם

 סם ותניא משובח זה וירי ברכותיו אחר אמן העונה חהא סרגני)מצ(
 סוף כל אחר אמן דענה הא 4'ק ' מגונה ו1'זאירך

 שלמה רבינו פי' ' ירושלים בטנה אמן דענה והא ' וברכהברכה
 ]וערבית[ שהרית ע,ט ברכות בסקע וכן ברכותיו מוף עטהיא ירוש*םבבונה
 קאמר ברטתיו כל ]גמר[ אחר משובח וו'ז בבריתא דרהני ברבותיו כלואחר
 ר'ח 'פי' וכן ' קאמר וכרכה ברכה בל במוף מנונה יץ דיזני כרטתיוואהר
 אמן העכה ירחטלי' בונה מעין ברבה כל אלא ירושלים בונה ני ר4'ד ה,גובן
 רפועלי' היכירא רהוי משום רוקא ירוש*ם דבונה למימר ר4כא י משובחה"ז
 רהף ישתבח כגון הכרכות בל מקע ודאי אלא כלחישא לי' עני אשי רבררא
 ה% רסוף יהללוך וכן וץמרה רפמוקי ברכטזטף

 ומי
 עע4ץק שמנה ברטת

 ודמכרך בנביא ורגגפגויר בתורה ורגורא כפיו יעז ורצועיא רשעיבה לפניחהעובר ס%סי עומע על רפורס טתני עומרין אין פרק סקע בירוש' אי' ורבי ' בהןוכיוצא
 רדי ענה ואם אמן עצמו ' אחר יענה לא בתורה האטרות מצות מכל אחתעל
 בעונח ' כור. ה"ז דמר מן חסרא רכ אמר חכם הץ תני תניי ואית י בורזה

 שנהז נהיג-ן לא והאירנא * בסוף בעונה חכם רמר ומן וברכה ברבה כלאחר
 ב4קווטי כתכתי ו4עי ' ישראל עמו ובאההב באהבה "טראל בעמו כרגוחראמן
 בהבוח' עצט אדך אמן עונה אדם תלתא א*ן כגון רב אמר בירוש' א"עמ"מ
 בין בתפלה בין ירהילים ובבונה "טראל עט ובאוהב באהבה ישדאלבעט

 ירושלים דבתה אמן ליה עני אביי ' שלפני בירהט' אותו מצאתי ולאבברדגו'ז
 רבי' פי' דאורייתא' לו4 חהכע2יב דרמונ תיקומו פועלים דלשמעו היכי כיבקלא
 עונה מברך אין שהרי ברכה כל שנגמר וידעו פוע*ם ר4טמעו היבי בישלמה
 ורניטיב מדמוב להו מפקי רקא משום ואי לעבירתיירצ .וליקומו בסוף אלאאמן
 גיתר הרתי על תקנוה ביבנה אלא היא דאור4תא לאצ דקמבר לי' איכפתלא

 גי6 דה"י ר' אמר חלש זירא 0ר' : מורה אב(י ואפילו רפוע4' לרגירא להוש איןפוע*' " ל-ת דלרידן ועוד ' בלחישה אמן לההוא לי' עני אהטי רב ' לקבורהשמתנו
 רבי עביד זירא ר' איתפח לרבנן מבא ימא עבידנא זירא ר' איתפח איאביצ
 לה סבר לא 4'ל מר לן 4שיי לר'זירא א"ל למשרי מטא בי לרבנן מעודהאבדצ
 מביר' כמאן והוא מברך טצע וצנא רב דאמר הונא ררכ להא מר לה סברלא א'י מר[ ]לן 4ברך א"ל לברובי מטי כי בוצע בץ'ה דאמר יחהנן דר' להאמר
 שיבצע כרי בוצע בעה"ב יוחאי בן שמעון ר' משום יווצן ר' דאמר הא כי4'
 בד יהודה ףכי' מורי כתב . בעה'ב את עדברך כדי מברך ואצרח יפהבצו
 נדי מברך שיח האורחין מן גרל בערו'ב ואפי' מברך איח שירליאקיצוק
 רוצה ואם יברך גדול עוועא מאחר לברך בעה'ב רוצה אם בעה"ב אתשיברך
 לרב רשות ר' לי' דיריב כדאשכחן בידי' רישות לברך לאחד רשטז ליתןנדול
 תנ ד קמי' טהבי רה חייא ור' סרב מברבין ניצד פ' לעיל בדאמ' בררמ'ץלברך
 גר6 א"ל מירתת קא דדצה רחי' ידך משי קום לרב רבי 4' אמר בשודתאדרבי
 דברי לקיים ש"ט כתכ עוד ' קאמרל כטונא בברבות עיין פוטזי בר רדיאר'

 יפה בעין אדבצע כרי ]בוצע[ בעה"ב ה4צרחין עם אוכל שבעוו'כ דףיכאשנטשם
 הוא הבוצע רצא הבעז בעל בלא שדם אצכלים שאורחים והיבא מברךהורח

 :חמברך
 סם לא עגים וכשהן ש4טה להיות שצריכין פי' הומון ברבת היבן 0עך8)קצא(

 ניטו תן עד אסר ששת רב נברך עד אמר נחמן רבשמרוה
 דב"ע טברחה חשרבע שלש אירך ו,תנטש הט4ש שתים המין ברטתכתנאי
 ר4בד ושלש שתים למ"ר קמפלני בהא לאו מאי ד"צרייתא לאו הינצויבדהטוב
 ולמ"ד .' ק-ושלים ובונה הארץ ברכת אלא 4וטדי' אין שמם ובשדע ושןעד
 הארץ ובדכת הזן ' שלש שמרים הם שנים וכשרן נברך עד 1ךבה וארבעשלש
 רב לא י חיינו רכטבו עד ]נברך[ טסיפע הן שלשה ובשהן *רהטליםובעה
 ע4מא בלי לטעמי' מתרץ ר'נ ' למעמי' מתרץ ששת ורב למעמי' מחדץנחמן
 מר דאמר ע*קי" פועליס בברכחז הכא לך אמר ושלש שתים ולמ"ד נברךעד

 ובונה ושרץ וברכת הארץ בברבת ירוש4ם בונה ובולל רין בברבתפורטק
 וויתם הארץ בברכת פותח וארבע שלש ולמ"ר שלט הרי נברך מוםץיש4ש וכשדע הארץ וברכה הק ברכת אלא ברכה כאן ואין ברבה בחיאירחט4ם
 ושלש שתים ט'ר רהן ער עלמא כולי לטעמ4 מתרץ ששת ורב ' הארץבברכת
 תדע יוקף רב אמר ראורייתא והממיב הטוב מבר קא חשרבע *4ש ומ"דשפיר
 בר יצהק רב אמר יאותה עונדין פוע*ן שדדי דשצרשתא לאו חשמנדבדהטוב
 שרוי ראורייהא לאו ךצממיב דרמוכ תדע דרב משמיה מרתא ברשסואל
 בברוך בהן טתח הבדטת בל דתניא בברוך[ דצתם ~אינו בברוך בהטתח
 לחביהתה רגצצכה וברכה רמצמז[ ]וברכרג רפירות מבהבת דצץ בברוךוחותם
 טףנ 4( עוקרע שהרי דאהריקעא לש ומטיב דדגדב תדע יצוזק בר משמן רב סאמר .מך'
 אליבא לעיל ואמר לדטן שנצטרף סי פי' וצא.חהר להען ' האכל בביתאותה

דדב
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 המברך עגומר עד אכילתו מפםק להית ףעצרך1? ךק הדמוןער טהםת עהשןידב
 חחר שודתה'6יכןהצא מ%רתן(]ונמר לשנים)ונמרו שדפמיק שקברפתדקו%זר

 הזן לתחלת ' לראש החר %4מר דאב% משמי' זביד רב ,רגטר לאהרלכרך
 למכים אמר ]ורבנן[ אמי( )ורב לש4שה הוקבע שנתחלה בזישן נתחיינעצצי
 ופירושו שלמה רבי' שיטת הה1 שפסקיזאת למנךם והלכתא הא-ץ לברכהושפ1טנן
 נמי ]ורבנן[ אמי( )ורב חשביי באיסורי עהצת כרב הלכתא רבוותאופפקו
 שפמק למכום הלכתא נמ* וקבעינן כוותי' דנף'ל משמע ששת דרב א*ב'סה"גי
 מברבין שאכלו שנים הלבך הזימון ברנת רצי דען דעד הארץ לברכתדשזינו
 הלכ' הי' כך הזן ברבת מברכין ואין והמטיב והטיב יושים ובונה הארץברכת
 מעשי' אלא כן מ"נין אנו דאין ותימה * ופירהשר שלמה רביט שיטתלמעשה
 ח1נוי ובסצבו עד מנברך בוש מחסר ואינו הזן ברכת מברך שאובל ידוד יוםבבל
 ער הזימון ברכת דאמכ נחמן ברב דהלכה ולוכטי רסנרג לקיים בעיני~נראה
 ע"ב ודוקא ח"נו ובטו% משלו עפאכלנו ברוך עונין והן משלו שאכלנוגברך

 מברב' מברך יויד אפי' אלא שלשה בעי לא ואילך הזן מברכת אבלגצשלשה
 שתים %'ד שקרדי פליני ובר1תי בתנאי מתוכךא  ששת דרב דהא חשלךדען

 ומשוב רטוב םבר וארבע שלש ומ"ר דאורייתא לאו והמטיב דדטוב מכרה1לש
 אמוראי וביהו ,' דאורחתא לאו והמטיב רטוב לב"ע נחמן ולרבי4ציייתא
 סברי כולוצ ורגבש מרתא בר ששאל בר יצחק ורב יוקע ורב נחמן כרבמכרי
 דלהוי היבי בי נחמן ברב' לברייתות ומפרשי דאור"תא לאו ורגצויבדרגצב
 והמטיב דרטוב נהמן ברב מברי נמי אעוי ורב ואכיי כתנאי ולא עלמאלמוי
 דדטוב ז"ליקומו פועלים דלישמעו היבי בי בקלא לקה עני דאביי ד4צרייתאלאן

 וכן בי' לאהלו דלא היבי בי בלהיויא *' רעני אשי ורב דאורייתא ל4יהעצפיב
 ע%היו פועלים סתניא נךרא הי' בפ' ולעיל 1 נחמן כרב דריבה ו"וק בפי' פמקישריפ""

 כתיכ4ה ראשונה כרבה מברך ביצד פתן וא4בלין בעת'ב אצל מלאבהושים
 בברכת תותם רארץ בברכת ירושים בונה ו%לל הארץ בברכת פותחעגי'
 ' הזן כרכת מבדך דיחיר מינה שמעין יהיד ואפי' רוצי סתמא ופוע*םדארץ
 משמי' זביד רב קמיירי נחמן דרב דאליבא לפרש נוכל חוזר הוא דלהיכןוההץ1
 יומף( )ורב משלו עיאבלמ ברוך לומר שמתהיל דהיינו לראש חוזר אמרדאביי
 רבינו - רדב שפי' ב% א"נ ' וען שמתחיל דהיט שפסק למעם אמרי]ורבנן[
 איירי בררג:"ז המברך בבל אלא לשנים בהפמיק איקיי דלא ד4צר*ינושיונ1ס
 פי' לראש חוזר אמר דאביי משמי' זביד רב בררגו"ז רמברך חוזר להיכןה?'פ
 שפמק למקום אמרי ]ורבנן[ אםי( )ורב ובו' משלו שאבלנו נברך ומתחלחחר
 רבימ וב"פ ' בה"נ פי' ובן משלו שאכלנו רצא ברוך אלא מברך אינובלומר
 עואם כו' נברך עד אמר נהמן רב הזימון ברבת דוכן עד חץל אלפםיצהק
 שאבלנו הוא ברון' ע~יאמר עד שיושב לצאת מהם אחר והוצרך ש*%האכלו
 רנל את הזן ער אמר ששת ורב ד"יכצן ברכת רצא שזה חיינו ובטובוסה%לו
 מאי וארבעה שלשה אודך ותניא הטלשה שנים חרא דתניא כתנאי נימאכה
 שנים מ"ר קמיפלגי ובהא דאורייתא לאו ודססדב דטוב להו אית רב'"על~ו

 עהטת רב לא ורחינן נברך עד מבר קא וארבע' שלשה _הזן[ומ"ד ערחטלשנסבך
 ושלשה שנים דתניא דהא לרן דמבירא משום עיקר בל לרצ מלקא ולאיל קמאי בה וטרו שקלו שמעת' האי ובו' לטעמי' מתרץ נהמן ורב לטעמי'סצערץ
 פירוקא בה אשכהו ולא זכר בלשון לרצ תני היבי לרי וקשיא איתנייןברבות
 ואותבינן מערבא דבני כגמרא בה איפלגו הסיכשן ברכת היבן דעד מימראחהך
 לה מלקא בה מעיינת ובר וש*טה דשנים ברייתא מהך נברך ער ל%'רהתם

 אחד ובקש כאחת שאבלו שלשה התם ורוצ גמנום בלא שמעת' והאפירושא
 ראשונה ברכה איזרצ והולך ראשונה ברכה מברך אמרין רב דכי לו לילךטהן
 ירמיו; רבי בשם זעירא רבי ' ]והימון[ )המין( ברכת זו אמרי רבדבי
 חנין[ רבי בשם חלבו ~בי רב( בשם ענן )רב הכל את הזן ברכת זואמר
 ושלשה שנים פ*ני מתני' והא ששת רב מרךב הכל את הזן בהכתזו

 זימון ברכת תאמר אין לא ארבע הא דמדן בברבת הייבין]ש"גלו[
 ה"ש שמא והמטיב דטוב זו תימא ואי ד' תני ]אשבח ארבעה נתניהששונה
 עוכךין %עלי' עויי המק-א מן אינו ורמטיב דהטוב תרע יוקף הונא[)א"רדא'י
 והמסויב דטוב הוקבעה לקבורה ביתר הרתי משניתמ אמר( הונא רב%תה
 תפתר ]חנה[ )התא( רב אמר ' לקבורה שניתט והסנוב המרידי שלארטוב
 דשנים אומר אתה נמצאת ? כו' תורה דבר והמטיב הטוב ראסד ישמעאלכ4'

 בררמ'ע ]לברך[ יורע מהן א' ואין שאכלו ושלשה שנים ורהפ אינון נברירקתני
 והשל"טי למה ברכה והעגי ראשונה גרכה יודע אחר אלא בברנותי'כולה
 שהאהד לפי בבררגבץ חייבין ;וקאסר שלישית ברכהיודע

 שלו ברכה יביך '
 אלא אינה רברהמ'ע מינה ונמרינן משלשתן אצ משנט'ן עולה ברהמ"ונמצאת
 הבי ומשום בלבד אנשש לשלשה' אלא מתחלעז איצה לפיבך ברבותושלשה
 ליתנ* נברך עד ועיטן דברבת איתא דאי ארבעה כךזני ולא ושלע%ה שמםו"הי

 תנא הך חש"ת ' בוותי' קאי ואנא ארבעה רוו2ני, תנא אשכח ופריקארבעה
 למימר לן לית רכיעאה גברא 4' דמני רצא והמטינ דגיכ סשוט ארבערתני
 פירושא הבין ' דאורייתא בהדי תנא לי' ממ "4א רוא דרבנן ומטיב דהטוכהכי
 פירושא מליק וככך דילן נמרא עם דצא טעמ' ומד מערבא רבני נמראדהרין
 ]ובן נברך דער נחמן כרב לן ועימא ' נלל %שיא בה היבא כרוגן טחגי'סצט1
 דליתא הזימון ברכת אלמא הע מברכת מתחיל מכרך בד יחיד רהא דברעמא
 להיבן הזימון' ברכת בבלל איגה הזן ברכת אבל בלבד רצא נברך[ ער בג'אלא
 אומר דאביי משמי' זביד רב משלו שאכלנו ברוך כבר שאמר אותו חחררצא
 שפסק למקום אמרי ורבנן משלו שאבל0 ברוך אחדת פעם וז1מר לראשדצזר
 ר"ח פי' ובן ' עכ"ל הילבת'א וכן חיימ ובטובו משלו שאבלנו ברוךו%4מר
 נחמן כרב הלכתא נינהו אימורי וכרבות באימורי ששת 'ברב הלכה דקי"לאצ,ג
 ברכת דמברך חוזר דוא לידבן לן דמדקמבעיא ועוד כתנאי טעמא דקאיזשרא
 ובטובו מעהץ שאכלנו נברך ומתדיל חוזר פי' לר4"ט חחר זביד רב ואמררגיטן
 כעימר שפמק למקום אמרי ורבנן וכו' %4ז דחן העולם מלך אלקינו בא'"וזייע
 מינה שמע שפסק ממים ואגדק ט' סשלו שאכלמ ברוך אלא נברך 4ומר.איצ

 : נחמן כרבדהלכחא
 )רנקשל( רב בי לבר" לי' עמק ונה[ ]נר וזש( )רנ ני סרכה )קצב(יא"סףמ

 ]בר דצנא( )רב בר רבה קדים קטינא רב בר]ע%מחאל[
 על ל"טבדגה[

 ו"%"
 לבצצע רנ-ל שיצצע לפי טעודה הל%ת %4 ו*שנות

 לכצוע ריאי הבתע אץ לכדי' ל" מתמ וי1 "תינ 1 "טפה האןי מלמרו~הי'

 המו(רא ברכת בתר השמם' מפי אמן שיבלה ער ' דט%ן טן פרהטה לפיוםב*'
 5ט ו' הברכה שתכלה סצריך מברכין בביצד חשמרי' ההא הברכה מן אמן ענאתדאף
 ע"ג לרב המא בר רמי א"ל תנינא הרוב מפי ונ-מר חסרא רב ויתיב . בציעהקורם
 יטאני %'ל ברכה פליק לא נמי מיעוט' ברכה סליק דלא רובא עגא מאיחסדא
 ברבת דהשומע מהנא שמעי' ' טועה אלא אינו מדאי יותר אמן השנה כלאומר

 ריטומע ולא רג:ברך לא י"ח יצאו שלא בהן כיוצא ובל בפדץנ ברנת אודגצציא
 הירושלמי כדברי הייט ההש הברכה מן אמן ענ"ת דאף אמן דהטומע שיענהעד
 ספני ב"ז %4ז ד,טאלו דהההש מברכין ביצד פ' לעךל כדפרי' עטאכלו שלעיהדפ'

 : לעצמו מברך כאו'וו הסעודה בהוך %ן לרם בא אמרוכטה
 את שקורין חטופה שלמה רבינו פי' , מפיו ברכה הדוקהיא סס יהומה אמן ולא קטופה אסו ולא הטופה אמן 4צמר אע רבנן 0ןן3ך)עצנ(
 שתהא בפה מוציאה שאינו רגו'ץ ק-יאת שמחמי בפתחיל4צפה %א בחטףאמן

 מפיו ברכה יזרוק אמן'ולא שעגין שמע אלא ברבה שמע שלא יתומה 'ניכרת
 גאון ניסים רב הנף%ה ' עליו הוא קבוע ע%חק אלא כמשאוי לו שדומהבמהירות

 פיצ ג5 י' של כדיופלומטין ראה שלא מי 14מר ירצדזה רבי סרתנטש החליל מפ'ז"ל
 גרולה במילקא כמין אמרו ישראל של בבבולן ראה לא מצרים שלאלבמנדריא

 כפלים רבוא עדטים על רבוא ששים בה עיהיו פעמים ' כצמטיו לפנים כצמיורירעה
 זקמם וא' שכשם בנגד זהב של קתדרישת ואחת שבעים בה והי' מצריםביוצאי
 )רינרים( רכוא וחמשא מעשרים פדצתה אעה ואחת אחת כל מנהךריןשל

 רסק גמ' ורבוררץ עליה עומד הכנמת וחזן באמצעיתה עץ של ובמה זהב של0]כברים[

 י סם והשתא אמן עומם העם וק4 בסוירין מניף הלה אמן לענחת שרגיעו וכיוןכירו

 בה מחויב עוהי' הברכה אחר אמן ששנה נמעם הינו יתומה אמן עוניןאין רת'י יתומה'ופי'רהא אמן לה חיי' הברכה שמעו לא והלא אמן עונין היוהאיך
 ק"ש שלפני וברכות ע,סרה שמנה של ברבות כגון אמן בעניית הובתו יריויוצא

 הברכ' ויבת ירי עצא 4ונו אמן שבעניית במרום אבל כהן ביצא ובלושלאהרי'
 רק הברכה שמע שלא אשש אמן עונה ד1זם במ-בה באורטה מוייב דד'שלא
 של בברכות לא הי' לא דהחליל והריא עמהם רצא עונה עונין שהצבורשיורע
 אינו ע%השומע רוזורה קרהעת של בברבות אלא י'ש של בברבות ולאשמ"ע
 * :5נס באסצעיתה עץ של 0ובימה בירהטלמי החליל בפ' אי' סהכי ברכה באותהמרציב
 מניף הממונה והי' בתורה לקרות מהן אחד עמר הכנמת חזן ע*הו;ףמד
 . רברים אלו מ'פ בירושלמי לקמן אמר ודבי ' אמן אהריו עונין והןבכודרין

 ירע ולא ענה והוא ברכה דמחויב דין הונא רב אמר יתומה אמןאיזהו
 לי אתבריר ולא מברבה דיתיב רין כתב שלפני בירו,טלמי מק-ן ענה הואמה

 אומר עזאי כן רבנן הנו ' כתבתי באשר אצמת נירמת היא שכך בעיניונראה
 יתומים בניו יקיו יתומה ימיו יתכ-פו קטופה ימיו יתחטפו חטופה אמן העונהבל
 מראי יותר שיאריך ולא פי' ' ושנותיו ימיו לו 'מארינין באמן המאריךובל
 כלך אל לומר שיכול בכרי אלא לעיל חמדא רב בדאמר טועה אלא זהדאין
 קטופה אמן : נאמן מלך אל רירקה נוטריכץן דאמן טעמא דו;יינו ונראה ינאמן
 . ברכה שמע רלא עד אמן רענה. רין חטופה אמן ' ונה'ן מ"ם אלא ענהדלא
 רכתיב יתרו כען כיצר ' אמן אחריו עונין )אין( השם את שבירך ע%"םתני

 עבו"ם כירך אם תנחומא ר' אמר . אמן אחריו עונין י"י ברוך יתרוויאמר
 את פגע אהד עבו"ם העמים מכל תהיה ברוך רכתיב אמן אהריו עוניןלישראל

 כבר א"% קללו אהר עכו"ם בו פגע אמורה ברבתך כבר א"ל ברכו ישמעאלר'
 לון אמר להרין אמרת להרין ראמרת במה ר' תלמיריו לו אמרו אמורהמלתך

 : ארנ"י הוי"ה בגי' אמן . כרוך ומברכיך ארור 4צרריך כצזיבבן
 גמרה בהרן לאצטרופי דעתך מאי רב צ'ל . ואביל ממרהיבקא ט"" ר,נוו הוה הייא כר שימי רב אתא על במעורתא יתבי רצה ושמואל 0ו8כ2)קצד(
 איו שמואל 1'ל . בזימון מחייבינן עור אתה ואין שבאת נךדם סעורתאלן

 אררלי" ליה הביבין היו 'שמואל אבלינן לא מי וגוזליי'לאבאמייתי)לן(]*[ארד14'
 ליב קוררו גחלותישמואל.הי' חב?בין היו ולרב ופטריות כמהין הן משדהכקינוח
 שעריין והיינו ימ4טרף מעורתין גמרין לא הלבך אכ*נן לא מי וא"ל לנבורואכא
 הזימון בברכת והייבים עמהם נצטרף כן כעבור מלאכול לנסרי דעתן דגורצלא
 הו ונברך לן הכ כאטום או אחרונים רמים בנם'" מעור"ן בבר נמרו אםאבל
 בזיסון ונתהייבו ג'  שאכלו היבא אכל ' הזמון בברנת לווייבם עמהם מצטרףאע

 אהר כא ושוב ונבויך לן הב באמרם או אחרונים דמים בנט"י סשדתןונמרו
 כעוכרא ' זימון חובת ירי ומוציאם להם ומזמן עמרס מצטרף ה"ז דנן בזיתואבל
 ד'הקכפה כאהת שאכלו שלשה ובירכו זימנו שלא זמן סדכל דלקמן שטח כן שמעוןדד'

 ב"ר יצחק רבינו בשם כהב שרליאון יצחק כ"ר יהורה רבינו ומורי ' בהוקרינא.
 בעימ נראה המחבר אני רצה'ולי מעודה באמצע שטח בן דשמעון דההיאשמואל

 : פירשתיכאשר
 ע", תס י והקרש ומש'ש תרומתו נטלה שלא ראהטון ומעשר טבל סאכל 23ך32י')קצה(

 ט"נ ות"ז חייא דא"ר אבא כר הייא כרר' טבל ולא שמל בעכף'ם דב"ע ספשיטא יע*הן מזמנין אין והעכו"ם מבזית פחות י2אכל ודיטמש נפדושלא
 עכף'ם טבל רלא. ובל ' ויטבול שימול עד גר אינו לעולם יוחנן 1'ר אבאבר
 הגוזל בפ' בו וכיוצא ' עבירה כסאנל ע"י לזמן לנו כעזני',שאין חששמעי'רצא
 גד. 7' ' חלה ממנה והפריש עיסה ממנה ה5טה טחנה מחבירו מאהחטה שגזלסהרי

 ע"6 אדם בני שני זצ"ל שמואל רבינו פסק ' מנאץ אלא מטיך שה אין ' מברךביצד
 יחד שסזמנין שלשה בחבור' ו4צבלין נזהר אינו ואהד עכף'ם של מפת נזהראחד
 כיון נזהר שא*נו זה של ספתו לאבול יכול אינו עכהש מפת שנזהר ד4ותודאעיצ
 טפ"ק ראיה והביא מצטרפין שנזהר זה של מפתו לאכול יכול נזהר עואינושחה

 ע"6 י י ל;'צ פשיטא.' ישראלים לוים נדגים לזימת מצטרפין רבל התם סראמרדערבין
 למיבל זר בעי ואי דצאיל סד"א חולין אכיל חר קדעוי1 או' חרומה כרגשד1פכלי
 אכיל מצי לא כהן בהרי רזר מ:י ק4'ל נצטרף לא אימא אביל מצי לא כהןבהדי
 שרבעו שירליאון יצהק כר יצרה דבינו טורי ובתב ' אביל מצי זר ברדיטץ
 שמודרש אדם בני ג' באן יש שאם דערבין ששהיא פסק רבו שמואל ב"ריצחק
 . ואע'ש מזה זה בהנאה שאגצרין ב?ן לזימון מצטרפין שאין ואכ* מןק זהדגאה

 אגי ו4לכאל ' נדריירצ על אתשלו לא מיהו השתא ' נדרם על לייצאלשיבולש
 םצי 'לא ךבאמ'א דץיןאל לעצכצ מפצעו 4וכל 4ע"א שנל דוקא רהתטהמהבר
 : מ(ט8ר% בכר טצשר אשהי 6%י הו"שתאויטלדש קי לשניהם ככר ינתן  בקך?'ב אצל רם אם אבל מצטדפי לא חברהה סרייאכיל

סחג"



הק ארהרלמתאד%
 וקטנים ועכרים נעים הנן אנן העא עליו כתמנין בערימה המטזל פע טוד ר4ץ אסי רב 0אמר ' עידם טמנץ אץ וקםגש ועבדים נעףם 23רזנ )ק1( 2ן חתד

 דגצטל קטן שאמרו איש רארעם'ל ' כריב"ל ראמר ע6הסהיא מזמניןאין
 מנעש פרעריי ' לעשרה ומשלימו מניף אוהו עושה אבל עלע מזמנין איןבערימה
 ריב"ל אמר ' קאמר ששרה נמי אמי רכ אמר וכי ' עשרה לזימעחיבו
 לא' שיחרר לא אין שיחרר ' לעשרה והשלימו עכרו שיחרר עשרה שם מצא"4א לרמפלל לכירבמ'ם שנכגם אלישי בר' מעשה מיתיכי מצטרפין ועברתשעה

 רכ אמר ווהא רגי עכיר והיכי תר' חרושביק ועויחרר צריך הוי לתרי אליעזרר'
 תעבוה בהם לעולמ שנאמ' כעשה עוכר עבךו רג2שחרר כל רב אמרההורה
 רנים לייציא ערקש רךכים מצוה ףדא' כעכירה הכאה מצוה שאני' מ1הלרכר

 עם שימנה נדי לכיהכנ"ם ארם ישכים לעולם רימל אמר : לקרהטהייי.חובתם
 תניא ' גולם שכר * נותנין הראשונים עשרה עם ףגמבה שכל הראשוניםעשרה
 וארון תשעה התא רב אמר . כולם כנגר שכר אלא נף'ר כולם שכר כו' הכינמי

 מצטרפין ושבת שנים )רכה(]ר'אמי[ רצא')אמר נברא וארון ר"נ א"למצטרפין
 שני אמי ר' אמר 'אלא כרורי רמכררי וא'ל ' כנופי רמכנפי לה אמרי מצטרפיז 75נ, כעשרה נראין תשעה הונא רב אמר אלא הוא( נכיא שבת נחמן רבאול

 שתי שהביא ג-ן תנ"ה ' שטתיו לכלל כא ולא סימנין שהביא פורוש 'ע6ו מזמנין 1רח קטן ייען[ ]א"ר חמדא( )רב 'אמר שלישית להית מצטרפת ההלכהגי' כביהבמ'ם זא"ז המחדדין פרי'י ' מצטרפין בריכה זה את זה המחררין ת"ח רנס6הו
 מדקרקץ שאין טרח קטן לאתויי ' בנ-ן מדקרקין ואין ' עליו מזמניןשערות

 ' אחד ויום שנה עשרה שלש שנהעיו הן ומה לא אם שנותי לכ% בא אםבו

 תחד
 למי להו אמר ררבה קמי' כמ1רתא יתכי הוו ורכא אכיי עליו מזמנין מברכין םי למי היודע ג4ן גחמן ריי הא כי אלא שמעתתא הני ככל ילכתא ת ול

 נפק ורכא ' טללא כלפי אחוי אביי יתיב היכי א"ל לרחמנא לי' אמרומברכין
 לעשדה קטן להשלים לט מנין ע"שלת אשר "מ'ל ר'א השיב ' רלעת בוצינאפי' ירוע מן4פי' כוצעא אלא הוטעו רכנן תרווייכו להו אמר שמיא כלפי וארצילברא

 למי יורע איצ אפי' מצסדף כי ביני נראה השלמתו צירוף זמןומאימתי
 אצ'פ ריב'ל מראמר לעשרה מצטרף בעריסה מוו1ל אלא כעזפללין ולמימברכין
 אין מתפלין ולמי מברכין למי יורע אינו רדוינו בעריסה רמום/ן ר4עשאמרו
 בשם לעשרה ל%ררם'ץ רויט מניף לצשרה סניף 14תו עושין אבל ע6ומזמנין
 שמעהעעא רגי ככל רלכתא ו6ת רקאמר ]והא לוי כן ירושע ר' כראמרלא תרי אכל משלים אחד עבי וכן ' שכקדושה דבר משום שמתפל6ןולעשרה

 דקא ווךד דרש[ מעשה ]כשתו אפסכדה ההא קאי לוי[ כן יהושע ארר'לאו
 הכי ט4כף' רכה בבהאשית ואחת[ ]תעהךם 4בפרשת -נחמן רב 6הממיק

 רבל ופשש' מהו לשלטה התמ ובעו לעשרה מניף אותו עחטין תעוק אריב"ל'
 קוי תלתא בב"ר ההתם רהכא דריכ"ל אמימרא דשלע1ה הא ופליג ' הצאדכן

 8ס' ו * עלי ומומנע לו קודשו סגבי פרקץ בר"ט ר%6 1טיא אמר הפלצ אטהכרב
 יש בומע דמהטד יטרא כמר פסקי' ודחם לעה~1ה מדמת עשדה בזימהדכרקל
 3סוקן ריכ"ל כשם מימון 0ר' הירחטלמי לעין זה יעה ' כריכ"ל הלכה 4ון לכךעשדה
 אהו עחטין ר4ן ר' כשמ עי1ל כן ףומק )אחא(וף'

 סני
 ריב"ל בעום וטמעע ח-' הטש ר' סימט ר' קימא יומי ר' אמר כר4ןמרקדען * % ]אין[ תני וד11 6ךטרה

 עכיר מה מזמנין כעשיה נראין תשעה ]ימי[ )אטי( ר' כשם טי כןיוהה ר' יאי שתו ששץ טק מק %תו ישין נךן ה" עטשם נצרכה ג4ניםלטני
 שחו יעשו ודכוותט: ללשרה סניף 14תו עח1ן ר4ץ רתימר כמה אלעזר[ ]בר'ימי ר' קומו כעי זכרי בר יעקב ר' אמר ברכיה ר' כינה-%ם נ-ן אפי' אלא 'ממוימין
 השם את ,ןמזכירין וד" תמן כ'"ם[ 4וט חש% א"ל י לכעה'כ חשם אתמזבירין שאז כאן סניף 1תו עושין השם את נשטכירין תמן אץ מה לשלשהטיף
 גךן תני ' מניף איצ עהטין אין השם את מזכירין עטין וכאן י סניף %הועהטץן
 ' מניף אותו עךטין לט'ת ק-ן טהשיתין כיני יורן ר' אמר י סניף אותו עהטיןו1'ת
 )אברי( ר' סניף אותו עחטין מאימתי ל1א ץק בו כהוב שהיה ק-הטלמיףש

 אמר הד שמואל בשם וחרווטון עזרה ורב ףצנא רב אתפלנון אמר]אכינא[
 ר' אמר י מברך למי יורע עויהא כרי אמר וחד ברכה[ יודעיכטיכ ]שיה%כרי
 ]בר חכינאי( )כן אינינא ר' ועם אכא תח6פא י' עם אבלית זמנין בטהע1
 שה וו% ' הירושלמי ,ך'כ * שערות שתי ,טד%ש1זי עד עכי זכגין ולא חביכי[מימי
 ככרלתהה לקמן פי' ר"ק גם ' רברכות ותלטרא כ%'ר ולא השלם מברג וכןףגיה
 מי נחמן רכ שאצשי וטיי ' עליו כהמגץ מברכין למי הידע ק-ע דאמד נחמןררב
 קמן השוכ שרצא ירועחע שערות שתי הבש %א "צ שנת לכ% נכנםו1דוא
 פדית עליו מזמנין שנה ייצ כן הצא מכרכין למי ירע ואם ' נדול שהואאציפ
 רונץ לאו  שמיא כלפי ואחף לברא יגפק לאביי ראשכחן ווהא * לאמכי*ן
 1רח קטן ריץה דסובר משמע ' ג4ן וווא בינה בו עוש אלא ע6'לאזטני
 שבן לעיקרו ראשו כפוף נרולות אינן שערחע אבל שטתיו עוגיעודהיינו
 אלא. לרבו% אתי לא נחמן ורב ' י"נ עך שער לנרל ררך ע14ין שערשיעוד
 מהמן רב אמר לא ממש ג4ן אבל שמברכין למו שידע ווזא י פורחקטן

 לא אם רל4ן על מזמנין אין ולילם רלר4ן אבריתא פלע דלארפששא
 ר4ושו לכוף עויכול כשיעוף שערות הבי* ולא "צ שנת דה"ט שגים לכ%ףגיע
 עד ולטלטה ולתפלה 6ימון לעשרה סניף עושין אין דמלתא עיקיו'מסקנאלצי

 : עכ"ל יירהטלמי חלפתא בר יוסי דר' כעובדא שעתת שתישיביא
 בעאי זירא ר' אמר ' מצטרפין ירק אכל ו14שץ דנןעמשכלו לתחפ,י תשעה דרב משמי' עילת בר שטיאל ררכ ברי' עידה יב 140כ2ך%)קצז(
 מ*ום מאי טעמא רהם לך אבעיא רלא עכדית גף שפיר אביי א'י ימני' בעאי ששהלא י שנא לא לי אמר ' מאי שכעה י מ4ו שמתה ירצדה מרבמני'

 ט4%%,ף"* טנ, ייו תואפח*פ ה,ייי 4וי4ם44 ש%44מי~ דרר א4בא לה מוממי הבי נמי דהניא חשוהץ פורח ורמו כוהטרהנראיו
 כ,

 ,פ ו [ נ כט י י!י[ שיט2: 2-

 המור טפי דיסון מודה יבושהיא עושעשרה- כסניף ולא מזמנין 1רח נמי אי ' מברכין למי היורע ל4ץ מךקאמר נחמןרב

 ססנ-

 בכולא כרמיכח חזפלה
 אלישר ךף' בפרקי אלא שמעתא' מוכח לא חוכה1 א1 סף'ת ולהתפימושמעתא'

 דלא אע"ג ככאן גם החמיו מדרש אותו ומתוך שנה עיבוף נכי 0אית' חסיק
 סשון היי רב פירש וכן ו:יא שכקדהטה דגר משום לאו רהתם 4טץדרידמיין
 דרכו שכן אלא הלכה כ1כח ולא חולק-ע6ו וו*'ח עשרה למנין קךלה רכ4וןז:רל
 דרב כוחעי' והגיא הואיל לבטלה  שמים שם ליצציא שלא י1מרא לוה1פם
 הוא בזיבצן המחמי ו*,ץ לרכרי ואפי' י בנ4ן מרקדקין אין נבי לעילחסרא
 מאן וליכא י כוותץה דקי"'ל אררינףל פליג לא לעשךה במנעע אבלדמחמיי
 * מצטרף מברכין למי ויודע פורח יר4ן גדולות בהלכות ש1סק ומה 'ושליג

 אפי' רברץשם על מוסיף חאנא ' יודע או פורח או קאמר 14 ד14 בעיני1'אה
 בעשדה קרו,1ה נמרי' רכי שדיא שכינה עשרה בי דאבל ' בערימהמוטל

 מחד דטפי נרולים תשעה שיהי וכלבר קטגים ל"ש נרו6ם עגא לאמ%קרשתי
 בכ% אקז" נמי ועבר ' ה4ו כו6 דשמש ירךא דליכא עכד גבי כראמרלא

 דמצטרפי וה'ש ' ברקע ובני מצות כוייבי אבל שריא דשכינהונקהיתי
 סכל ו*,ק שילהי אמרי' רהא לא אחרים 4ונרו לא1ש אבל מכרך גרולכעדשראל

 בדורה ור4ק 4הטה עכר רמלכן תעא ",ץ אחרים מוצשו איצ כרבר מחויב וטאינו גטל
 לבטלה אינה דברבתן נץי לשמיעה רם"ת משם ברוא ר4תניץז שכעה למניןפש6

 וצורט ' לנו נתן ואו1ף בנו כחר אשר אלא רהורה על אקכהיצ מברכינןרלא
 עןשזיר אש" ההטיב רבי י עוירליז1ן יצחק ב"ר ירודה רכינו מררי 16וןוןה התשוכה כאן ער : שלום לכולנויתן

ן
 דוא ' כירו וימש כלא ~לה לעשרה נציף נןטן לעשחז יעקברבינו

 בשום חאינו בירו חומש אותו  שמצריכין ונם ' מעעוה עשה ולא כן נחהנ הי'לא
 איתא והכי ' תורה מפר מזכיר השנה עיבור שנין אליעזר רר' בפרקי רקמנץם

 שנאמר בעשרה 14מר אליעזר ר' השנה 4וז מעברין בשלשהרהפבפ"ץ
 ועהון לפניהם תורה ספר מביאין מעשרה גתמעמו ואם אל כערת נצבאלהים
 בשום היה ואפי' כף'ת אוחז נ4ע עויהא כלל מזכה- חאין וכו' קטנו לפי ח-יהןטרן
 י *ש זה על בתוב אם כנליון העשוי ספר רוקא הענו ר' אומר תפלה לעניןמקום

 י~א4 רכ גדמי בעי שילת בר סוטמואל בה-חט' דאמר ' רמעכר רובא בעינןילא בעיני נראה וכן כאבי עכרינן 6ה מפפגף זירא ור' יי' פשיטא חאביי ועזאל"
 סן" יע"ס לון אמר ירק ואהד פת. העה4ק ' עוילת בר שטאל גדמי' בעון ראמריואית
 גנ'רם*פ מזפגז[ אףל ירק ומ פת ]שבעה טמנין למ אמר ירק ושנים פת עצצה 'מזמנין

 בר שגצאל לו האדב כך פי' ' מזמנינ א'ל הן מוצ מחצה ש מחצה כעי אבינהר'
 מטפק ה%תי בי* עדיין שהיתי עד דמזמנין לו עוהטיב לאחר לו אמראבינה רבי פי' ' לי אצךבה ' תמן ראנא עד . מזמנין ירק ומחצה דנן דמחצהקוילת
 בלום' שאי6ת לא מעך לי' צריך מי עףלת בר שמואל איל ' מחצה עלבמחצה

 מחצה. על. רמחצה השבתץי כאשר. דוא שכך לי פעויטא כלו' י מסופק אגי וכי.
 שילת בר ושבואל והואיל י ממך שואל הייתי לא וכי ספינ4ו 4 הקה שאםמזמנין
 ששדה ו*"1 י  עברינן כוותי' י רמינבר רובא כעי' רלא בהא כאבייקאי

 מ לעא"1הו*,1ן
 סם הרק ואחד פת עגט סתנא בירושלמי דאמר מצמרף ירק לה 4טב2ל)קצח(

 ומובח לקמן דץטמעתין רשב'צ והוא כרשב'צ כטזני' 'בטכגין
 נהנו וכן עויר146ן יצחק מד עזדה רבש טרי וכתב ' בוותי' דריבתאשמעתא
 י8הגר, * דבריך נברא * יויב מאן אמר ריפתא כריכו ומלכתא מלגא סינאי 'העם
 לי איע1עבע אלא רבנן לכולדצ רקטלת לך אעבקי מאי דכיחוצ לי(אמרה
 אדוה שטח כן לשמעון אטעיההה ' 6' מצערת דלא נבהא לך מייתינאדאי

 אנת לאו א"ל ' לך עכידנא יררא מה חזי לי' אמר ? לדירה דירי' בין4ותבי'
 נדיבים ובין וחרוממך םלםלה עגאמר 6' ימוטיא דה% %ר"תא אלא ליטקרת
 יטי. עחוכל ברוך אברך מאי א"ל * בריך א"ל דחמרא כמא לי' יהבו 'חוטיכך
 4צש כן  שמעון *אבהו א'ד , וכרקא אחףעא כסא לי' איתו כמא האי  שתיוחבייו
 י-ך כנ" לעולם עדצן א"ר אב% כר "יי4ו 4ף,י הבי אלא רעבד הצא לנרמי' רעכדעא1ח
 טחע יי חובהן ידי ררכים את לרוצש מצטרף[אכל ]אצטרופי מצטרף ווע אהתנרונרת 6נ* 3ר אלא עטהם אבל ולא כשץר אלא עמרם מובל לא אפי' עמהם ודמב עלהרשב"נ ס) י אמר ]מוזיבח )תנ'ץץ( דגן בזית ידאכל ער רובהן ירי הרכים את מוצשאינו
 סנ6ץ יכ' כמטמי' ידצוץה בר ]חנא[ )חמא( רב אמר נמי איתמר ז ינן כזית שיאבלעי

 תסר"ף אתת נרונרת אל% עמהם אכל ה,% כציר אלא עמהם טכל לא אפי'ררבא

 אהו עושע ונ-ן 1'ת כו כתוב שראיתי בירושלםי שיש הבי'ואע"מ הלכתאהית
 עושין ל1'ת ג-ן מתמ' כיני יודן ר' אמר 'סניין

 אותומני
 קצת משמע '

 אבל ? שכעה למגע שע%ה מיירי התורה לקריאת לומר רוצה שמא העולםכטוצ

ס:י
 קטן לעשיו ר' ראית4 וגם בממוך אכהיכ הירושלמי ולשון לעשרה ףצי לא
 קאי רריב"ל מסתברא בר%ספותיו כתכ יונץט ר' הרב ונם י לועפלה פגזשוספר

 קפס ושב1 אכלו אבל רכוותהה ככיצה או כזית איצצ דאכ6 רולףפמק ד6כחי וברוצ לחטכהה עליה דדמהש ועא דזובוה עלהה * מחויב לאמררבנן ימי גג אפ" ההטו הבי אמ-" לא הא לחינוך עוגיע בל4ן תאמר ואם חובתן ייירבים %י טי ומוציא ב" ק-ינן כרכר מהו*ב מררבנן רמוצי' סכיון שמד% מי פ' כרא'עהוא
 יי :נ מ'ר יהורה רבעו טרי וכתב ' 6עלט צ'כ נמי הבי יגן כזית אכל אבל רנןכזית 6תי נ אכיל ילא משומ טעמא דעביד ריא רלנרמי' ואע"ג שטח בןשמעון. ייצ% ואפקונרצ ושכעו[ אכלו וחבריו ינאף ידא להעמידה אפשר. האי מפיק4
 עצ,ו ה4רך רוצרה טן ס(זעג  קנאיט רהיאיל שלמה לרכינו וקשה ' בשהני'4צ עג"ס ה-ק של בעלה אפי' לזימץ רמצטרף רי הבי דמלתא דמסקנא עדרליאוןיצחע

שיים
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 שפיר ימושף' שסהאל בוי יצחק רבש ופי' ' ר5ודה מן מחרוש ש"ןשוים
 כועהי1* ל4צצי4ן יבול רף' כלל אכל לא אפי' בי מדרבנן אלא מודיב רלאאשצ

 אע'ש כולן רברכות בל זירא דר' ברי' בר אבא סדתני ב"ר . ראודן דם'ש יםז4
 ערבים ישראל- שבל לפי "טעמא היין וברכת רלחם מברכת ר%ץ כצציאשדצא
 העןיץ מן לרטת ו4סור שגיגה מטעם רם הין וברכת רי4ם ברכת מ"מ 6ה8:
 עדצא אע"פ טצש למצוה אלא שאינם המצה וברכת קידוש אבל ' ברבהבלא
 וה' התורה מן אבל שאבלט לומר שיבל אלא א"צ דנן וב:ית ' ברהמ"זח?'ה

 רמי לרו,יא דמי ולא גדול שהי' ביון כזית אכילת בלא אפילו לדצצא יכולץלוקק
 אם אבל ררבנן עדעורא שאכלו הזרולים שביעה בדי שאבל רכ4ן שמתו* ג*סס
 : בזית ושיעור ג4ן שהוא לפטויא תרתי איבא יין בייןישזבש שיעורא אלא אבלו לא רם שנם גרולים מוציא הי' לא כזית אלא קטן אכל לא "ינ15ר
 רששרץ ברכצן שני' רען ראשונה ברכה היא בך בהמ"ז מדר 0רן"י8 )קצם( משס'ט*

 מתדול ובשכח ורמטיב רטוב רביעית ירוש*ם בונה וןלישיתסס
 רצה אלעזר ר' אמר והדליצנוי רצה פי' ' באמצע ודום קרושת ואומרבנהמה
 ביבנה הכמים שתקטה בברכה אומרה ד4רץ בברכת אומרה בנחמהלאומרה
 ברג2"ז אדם יברך ולא כלבר בנחמה אלא אוסרה איט אומרים והכמים '%4מרה
 בתראי לרבק דיעבר בינייד% איבא ' ת'ק היינו חכמים ' יצא ברך ואםבלבו
 צריך אינו כלו' בלבר בנחמה מתרדל ובשבת שלמה רביט פי' ' לי'מהררין
 בנין בנחמה וממיים בנחמה מתחיל אלא שבת בשל למיים ולא להתחללא

 ר"ח ופי' ' עב"ל נחמנו בין רחם בין רכע:דהל דיבי בל נחמה קרי"יח1לים
 ונהמנו בנחמה וממיים אלהינו ה' נחמנו ו%ומר בנחמה ירהטלים בונהבשבת
 פי' ובן ' ירהטלים ובונה צין מנחם א"י ברוך רגחנצת בעל אתה ביבד%בה
 והנחם ברכתי' נחמה 6טע ונחמנו תחנונים לשון ררחם ד%4רליינוש יוקע ר'הרב

 סרבי כיצר תענית סדר פרק בירוש' ףאמר בעיני נראה %ן ' לעמך ריש: % נרענ':
 מעין להזביר צריך כת"ב יחיר רצפרין רובא רדיא ר' כשם יצחק ב"ראחא

 לרוזפלל נוהגים ואמ גו' ישראל עמך על א,ינו ה' רחם %4מר מהוהמ4ורע
 רחם מתפללים אנו נחמה עת שא*נו ושהרית בערבית אלא אלקינו ה'סץמ
 ' אלקינו ה' נחם אנו מתפל*ן נחמה שעת שרףא ובמנחה תחנונים ת4לתשהיא

 בתשובת כהב וכן החנונים' לשון אלא נחמה לשון אינו ררחם מינהחטמעי'
 אלקינו ה' רחם בתפלה אומר ושחףית ערבית בת"ב ו'ל רבנן אשר רגיוצ%4נים
 ואיט לפניו מתטל שמתו במי רומה שהוא לפי ירושלים בונה וחותם וכו'עלינו
 כמו שרומה לפי איקינו ה' נחם %מד הוא במנחה אבל ' תנךצמין לקבלר*1י

 בשבת הלנך ' ש'ב רלבה וכן ואילך מצן תנחומין לקבל וראוי הנוללעגמתם
 פרנפינו זוניט רעינו ויאמר ' וכו' נחמנו אלא רחם יאמר אל בנהמ' לרצ:חי'רבעי

 בשבת' צרביו לתבוע לארם אמור סתני קשרים אלו פר' ריהטלמי כההיא כו' נשכס
 בשבת פרנסינו זונינו רעיט מימר מהו בא בר חייא לר' שאיל ]זעירא[ )יעקב(ר'
 בשבת צרכי לתבוע אסור רתני הא פי' ' ומותר דצא כך ברכמ: טופם%ל
 בחול עושה שדצא כררך בשבת ויאמרם תחנות ויסרי תפלות יתקן שלאויינו
 אפי' לההפלל מותר יום בבל להתפלל וקבעו חכמים שתקנו תפ/וה טופםאבל

 סוריוא שמדע מי פ*' כדאי' שבת בבוו- משום אטרחוה לא ררבנן אלא בשבת נ"ד
 הבי משום בשבה צרכיו לתבוע לאדם אכ4ר רתני ירוש' קשרים אלורפרק
 על כהבו טועה ותלמיר לי' *'ג הכי משום עשרה'ההיא שמנה ולא שבעמצ*נן
 והא היום קרוש ע1ההש והחליצנו רצה ואךמר ' בפנים רגופר והכהיבורגליון

 מברבינן ולא בו' השבת השביעי יום וכמצות במצותיך והחל4צנו רצזהרמברכין
 ימינך רושיעה ידיריוי טהלצון למען ציון ותאמר בהפטרה בפםיע[איכדו מצאתי כו' חיכת השביעי יום ובמצות במצוהן- קרשנו אבוהינו ואלהיאלהיט
 בשביל להם עעיה זכות לישראל אין אם רבער'ע הקב"ה לפני רור אמר 'קנני
 הושיעה ימינך בשביל עעוה זכות להם שאין וכל ויעקב יצהק אברהםיריריך
 מיכן ע"ש וכו' מטרף לך דרחים בל למה רבער'ע הקב"ה לפני דור אמרימינך
 כך מברבין אנו אין למה יורע איני מיהו ' ביטבח וההליצנו רצה חבמיםקבעו
 אלהינו ה' נהמע מברך הני הלבך ' ובו' והח*צנו רצה אבותינו ואלרזאלאיט
 שמך שנטיא והקדוש רגרול בבית ברדרתך בכית מלבנו ושמחנו עירךבצידן
 מכל אלרףנו ה' והרויח-לנו ריויחנו בלכלינו פרנסינו ,זוננו רעיט אבינועליו

 הלוווש:ם לידי ולא ורם בשר מתנת לה-י לא אלהינו ה' תצריבט ואלצרותינו
 ה' והחליצנו רצה ועד לעולם גכוש ולא חה-חבה המלאה ררן-וקיה לה-ךאלא
 זה יום בי הזה ודקדוש דגרול השבת השביעי יום ובמצות במצותיךאלהיט
 וברצונך רצונך במצות באהבה בו ולטח כו לשבות מלפניך הוא וקדושנרזל
 בנחמת והראנו מעחתט ביום' ואנחה ינון צרה תהי ואל אלהיט ה' לנווגיח
 ומלטת הנחטת ובעל הישועות דצא.בעל אתה בי קרשך עיר ובירושליםציון
 ובונה ציון מנחם בא"י בימינו ?רושלים ותבנה למרומה תחזירנה משיחך יורבית

 אומר אליעזר ר' סתניא ירושלים' בבונה רור בית מלכות להזכיר שצריך ירהטלים עשנז'"ח
 בבונה רוד בית ומלנות הארץ בכרבת ורחבה טובה חמרה ארץ אמר שלאכל

 יומי ר' ' ברית בה שטכור צריך %4בטי רתקן נחום ' רצבתו ירי יצא לאירו,מים
 נ'חבה שזו להורה ברית שיקדש צריך אומר תורהיפלימו בה שיזכור צריך4ימד

 שיאמר צריך אומר אבא ר' ' בריתות עשרה בשלש ניתנה סוזו בריתות בשלש"ע
 פי' ' מנונה ה'ז ה"_והת וכל מאחת יפחות לא ורמוהת ומוף תחלה הוראה בהפ'"

 וצריך ' ירושלים נהקרשה ירו שעל ירושלים בבונה יור בית מלבותרש'א
 מילה.ואמר בפרשת לאברהם ניתנה ברית שש,י הארץ בברכת בריתשיזכיר

 בזטת שאף תורה בה שיזכיר כגורך'וצריך ארץ אחריךאת לךולזרעך וטזתי*
 רארץ, את וירשתם ובאתם ורביתם תהיון למען שנאמר אארץ את ירשוהימרה
 תורתך ועל בבשרש שהתמת בריתך על כנון להורה ברית שיקריםוצריך

 תחלה דודאה בה שיאמר וצריך ' עוחוננתנו וחמר חיים ועלשלמרתנו
 מברך ריכך ' לך טדים אנו אלהיט ה' כולם ועל אלהינו ה' טדך 'וכוף
 וברחמים בחסר בטובו כולו העולם את הזן ט'ה אלהיט בא"י ראו1ונהברכה
 ירצש4 ואל לנו חסר לא תמה- הנרול ובנצבו חמרו לעולם כי בשד לבל לחםטתן
 לכל מזון ומכין לבל ומפרנם זן הוא בי רצרול שמו בעבור וער לעולם סזקלנו

 כשדצא שאבלנו נברך מתחיל ואינו ' רבל את הזן בא"י ברא אשרבריתיו
 ברכת חייט ובטובו עד נברך ומן שייבא ה:ימון לבדכת חההיא ' בע:ידמברך
 כרפרי' נהטל4 שאכלנו ברוך ומתהיל חוזר רמזסן אבר ' לעל כדפרי'דשימק
 שטאל רניס' פי' כך לגו הסר לא אלא לנו היסר לא הגדד 4וםר ואעו 'לעל

 ברכה ומברך * יבר חסרת לא רכתיב י5קהא על וקיי %'ל ם4ור רני'ק
 ה% ורחבה %2בה חמרה ארץ לאבה:יט עיגחלת על אלהיט ה' טדךעגיה

 חגל בבשרינו שחתמת בריתך ועל עברים מבק: ופדיתט מטצריםעיצצאתט
 כ%רים 4גו אלרףט ה' כולם ועל עיצנט:נו המזת וחסר חיים ועל שלמדתנודורתך
 ואכלת בכתוב וער לעולם תמיר וזי כל בפי שמך רתברך לך ומברכיםל

 ה' לנו וזב% לך נתן אשר ר5ובה הארץ על אלהיך ה' את וברכתושבעת
 ק4ננו ותגביה תרים ובישועתך מעינאיט מירה ונר24ינו אבת:ינד ברית אתמררה
 אלא לך טדה אומר הויט ' רמזון ועל הארץ על בא"י מלה ידוך הודשובל
 סיים ותורה ברית טובהורחבה חמרה אצל שמר ואיט ' רי'י במשעטדך
 ועל שלמרתנו תורתך ועל בבשריט שחתמת בריתך ועל אומר שדצ"ונעון
 ברית היינו בך אהר רקאמר לייוברית למה זימני תרתי )חן(חשםרשדצננתנוודש
 נודך הייט וסוף תחלה ווידאה משונאיט לנקמיט ברית עמנו שכרוז נר%4קשל
 ' רצא ממניינא ול%4 התימה מעין מלה יודוך ההיים ובל לך מורים אנו בולםעל

 עירך ירושלים ועל עמך ישיאל ועל עלינו אלהש ה' רהם של"טית ברבהומברך
 והקרהט רגרול הבית ועל מעדחך רור בית מלטת ועל ' בבודך משבן ציוןועל

 ה' לט ררחח ררויחנו' בלבלינו פרנסיט עננו רעינו אביט עליו שמךשנקרא
 *די ולא ב"ו מהנת *די לא אלקינו ה' תצריבנו ואל ' שונאיט מכלאלעב.
 ובנה וער לעולם נבוש ולא והרחבה ורמלאה רקרושה לירך אלאהלואתם
 אלא רועיט מלכנו אביט אומר ואינו ' ירושלים בונה בא* ב"ב 'עהקירה41ם
 שקיליאן יצחק בר ידצדה רביט מורי כתב שכך מלכט מזכיר ואיט רהגינואבינו
 אלא י רועינו אומר ואינו ' טועה אלא אינו רועיט מלבנו אביט האומרשבל
 רי'ש-רעיט

 ואומר * אחסר לא רועי ה' שם על רועינו ו"'א בקשה בלשון בחטף
 לשון שהם בלבלינו פרנמיט בט %4תנו בלומ'זון בקשה ב*טון כע%רק ד"'ןיניט
 -טר חר ורבנן רומתאי בן יוסי אבא בה 2ליני עחנן( )א"ר 'ברףטה
 מלכות צריך אע והמטיב הטוב אמר וחד מלכות צרינה ה-מטיבר5וב
 ר4בד מלבות[ צריך אין ראמר ומאן דדבנן משות צריבה ד%עשר]מאן

 לאו הלנך ' ררבנן כךבר מלכות צריבה ראמר מאן רש"י פי' 'ראורייתא
 אינה וט'ד הארץ[ ]מברכת )מבררמ'ץ( שאינה היא לחבירתה רסמוכהברבה
 לעיל בראמר היא הארץ[ ]ומברבת )ומבררמ"ז( היא ראורייתא קסברצריכה
 פותח ומידצ לחבירתה םמובה לה והוי והמטיב הטוב ברבת זו לך נתןאשר
 רממקה ואינה היא אחת הוראה שכולה חהימתה היא שפתיהתה בברוךבה

 והמטיב ר5וב יוחנן ר' אמר בב"ח רבה אטר ' ורמצות הפירות לברכתורומה
 ר"י אמר והא כרכה אינה מלטת בה שאין ברכה בל ק%'ל מאי מלכותצריכה
 רבונה וחדא רידה חרא מלבות שתי שצריבה לומר זיו4א ר' אמר ' זשנאחדא

 רלא טעמא ה"נו הארץ ברכת אלא ' תיבעי נמי הארץ ברבת הכי איירושלים
 דוזיא היכעי לא נמי ירועלים בונה ' להבירתה רסמובה ברכה לה דהויאבעיא
 תיבעי לא נמי ירושלים בונה ראפי' הרין הוא ' לחביררעה הכגעבה ברבהלה
 ' שמים מלבות למימר רלא ארעא 4ירח לאו רור בית מלכות ראמר איריאלא

 רסוב ורטלך העולם מלך הכי ואמר ורמטיב ברטוב לה טהרר הלבךפירש"י
 כמו פרש"י מרירה לכר מלביות שת* צריכה ה"ק אמר פפא ורב 'ורמטיב
 לעיל ערפרישית ררבנן והמטיב רטוב קי"ל והכי ' בו' ארירט שלבנואבינו
 משפע"א זייל שמחה רבינו מורי מרירה' לבר מלביות דצריכה'שתי כר"פוקיי"ל
 רומיא רהטובות ופי' ' נמולות ושלש טובות שלש ימר שצריך ' באגרהמצא

 יגכשל ודצא ' גומלינו ורצא ' גמלנו רוא ' ולהבא ' והוה ' לשעבררנשלות
 ' לט ישיב ורוא עמנו 6טיב הוא ויום עם שכבל המטיב הגדבות וכןבעריט

 , היה וכן טוכ שדצא רהקב"ה רמשמע ' וקמנין מן שיהא רואה אינו רטובאבל

 אדירנו מלכמ אבינו האל אט'ה ה' אתה ברוך ' הכי מברך הלכך ' לומרנוהנ
 והמכוב רטוב רמלך ישראל רועה רועינו יעקב קרהט קרושט יוצרנוגואלינו
 וישועה וברכה הצ4הה ורחטים רעח לחסר לחן עמגו 'מטיב ויום יוםשבבל
 הרחכן בגון בחול ששמר בררך בשבת דצא הרחמן ושמר ' טוב ובלונחמה
 צרביו שואל משום בו ואין עבריו רם ינים הוא רוחמן ן העמות מן יצילנוהוא

 ז שכת מוצאי ברלכות ברפרישית זצ"ל אפרים רביט ברבריבשבת
 סס ויתיב רונא ררב קמיה נידל רב ויתיב נירל ררב אחורי זירא ר'4ו:י22)ר(

  שנתן ברוך אומר שבת של ועביר טעהולא ררב משמיהוקאמר
 השבת מקרש יי אתה ברוך ולברית לאות ב4י:בה ישראל לעכצ למנוההשבתות
 ' אמרה מאן ' זירא ר'א'ל

 עיש של הזכי ולא טעה ור4ומר יתיב רור ' רב א'י
 מקרש א"י ברוך ו6כרון לטמהה "טראל לעש טובים *מים עגתן בדוךאומר
 י אמרה סאן א'ע ' ורעמניםישראל

 ולא טעה וקאמר יתיב הרר ' רב א'י
 ולא י 6כרון ישראל לעמו חרזעש ראשי שנתן כרוך אומר ' ר"ח שלדהכיר
 4ר בה חתים 4ר לא אי דרב משמיה אמרה אי לא אי שמחה בה אמר איירענא
 ש'י בווך בה התש ובירח1למי ' ירענא ולא האי לה ר4ומר זירא ר' פרעי" 'לא

 ר-י דצה מנעמי בר ניל ' שמחה בה רד2ני ולא חדעוים וראשי ישדאלמקרש
 ע"נ סס דגי' מר עבטי מ"ט %'ל לר"1א' סוהדר נחמן רב וטעה בריך וקא נחמן ררבקמיה
א"ל

 דאס-
 אומר טעה וצנא רב והאמר י לראש חוזר טעה רב אמר ש*לא רב

 - 44 רב אמר תחליפא בר מנשש רב אמר עלה איתמר ולאו א"ל ' שנתןברוך
 : לראש חתר והטטיב גרטוב פתח אבל ' ורמטיב בדטוב פתח שלא אלאשנו
 בונה שמיים היבא רמלתא מסכ4א ' עררלמאון יצחק בר' יהודה רבינו מוריכתב

 לכגו"ה שנתות נתן אשף .אמ'א בא'* %4מר והמטיב ברטוב פתח ולאירושלים
 דלא בין ראשד%דש בשל ווהתום חדעהם ובראשי ביף'ט ובן וכו' "טראללעמו
 עייא ביון בברקי בה פח:ח לחב"יוט: הממובה ברכה שהיא ואע"מאיפשט
 שאינה ועור בברוך בה ומותח מררבנן שהטש ר(מטיב אטוב דדךה מירימררבנן
 נה שו 41 ר'א בשל חתים לא אם שמא נמי ומרף'ט בעלמא אוראיאלא
 ממא תרגימא מיני אם ב* פת לאכול צרי4 ריה לא אם שבת של שלישע:בסעודה הכש%רע היכיר ה6א שנה ואם * מררבנן אלא שאעה בית רמי שפיר שמחהנמי
 14פי' ' 1יתו מרעק-ין אין שבצז עיל לל;זכט- שכח אם שבת של ג' בסעודהה"ה
 ברךי ושבת "ש אע%ע ט1* ' ההאעינה סעודה בט ר%בה שאיגה ביון פתאכל
 לעש לטנוחה שבתות שגתן מיוך ואתשי טלל ' הטבת ר"ח %4 .הףדי
 ניש ט. 6מן. ח"ש רי1 תח %מח 6ח טטה קחי*ט למנח:ה שט:ות שגהן ברוך %4םר בשבח רוא וכשחל ' טשםג*ם ו"1האלרה1בי: מכןש . בא'ע ולזכרון לעחט:ה ט1בש ים-ם חשץ ולברש: 16ת באהבהיו1יאל

ג



דע מעוךהדיכות%ךנ6
 רירהט' דווא י יירה רבשצ למצ=י %41שתמשהה ? חדעאם וראאף וישדאלחשבת
 לחהלת חהר והמטיב בדגצכ דפהח והיכא * דצדש כדראש בפירו,ט בהדושז*ם

 עקירת ראיכא רצא ההם לראש ה חה רג4ו את סעקר תפלה גבי כדאמר ברהם'ץ ' 408
 ברכת לתחלת חוזר ריכך ם הרנ4 עקיית רצא הבר3ה "ים הכא אנל רגליםסרכ
 ואבלין יתכין דוט וחברייא בא בר סחנן דפרקין בירושלמי אמר 'ורני דמזת ןשסס

 לא להון ברכין[אמר אעוכדצן לנבון וטר ליה אזל ונעדאכלעומברכין]קםבשובתא
 4צשא לא דהטובצזא מכרכינןרנשינן והדר לי'[מברכינן לון(]אמרו ברמנן)אמרבבר-

 שבת של הזכיר ולא טעה רכ כשם כה מט ירמיה ר' התא רב אבא[בשם ]ר'בן
 בא"י ולכרית לאות )באהבה "טדאל לעסו למנוחה שבתות שבהן פיך 1מר %8

 ברוך אוכט% דצד,ט בראש רעכיר ולא טעה כו' ירצפ הטכיר ולא טעה הץטבת טקךש6"6
 פירהט * חדשים( וראשי ישראל מקרש בא"י ישראל לעסו חר"טים ראעזי שגהןשלו60י
 וי5טיב ברפוב דפתח דידן דגמיא נהמן דרב כעובדא תה יברא היא%5ט

 ' נחמן ליב מניומי בר גירול וטהיוטה כמו לחכרייא להו הקשה לברא תפקחטה%

 דפתח והייט * דעתו דגדה שלא וכאן דעתו שדסיה כאן ממיק בסמג4אטשץם
 ! הרעת היםח נךי והמטיבבהטוב

לא0ש"
 מלמעלה , ככה%ה עד אומר יהודה ר' כזית ער שמנין כמה עי 3טוץנ4 )רא(

 אהטמשנן רכט:א אלא ' זיטן בלא לבררמ'ץ ה?'ה נץעילמטה
 חשכלת סבר מאיר דר' פ4גי סרבנךאי אביי ואוקמא ' מזמנין כזית 4 ר81פ" סף1ד'05

 שכיע' בה שיש אכילה סכר ירךדזה חי' בכזית חשכילא שתיה זו הטכעת אכילה1
 וכן ' כזית ער ד14שר מאיר כר' החלכה ר"ח בפי' ופסק ' כביצה זו אח4הוי
 וכן ' עקב חיה כפרע1ת אחאי דרכ בשאילתות  פסק וכן י גדהית בהלכותפמק
 קי"'ל בכז'ת מאיר כר' וקי"ל דהטשיל פסק ועור י זצ"ל ממיץ אליעזר רבעו8סק
 שתה ש'כ אלא מראור*יתא יתרזייב לא %'כ שתיה זו דוטכעת טותיהנמי
 לתטשבון* אלא ש"טתה תורה אמרה לא צריך אינו 1צם אכל לשתיה צדץי הגאאם
 לא לשתהה וצריך אבל היא ושתו שאכלו אחרים עם האוכלדלכך
 מררכנן מחייב ראיהו דצבתם עץ ושתו שאכלו אחרש למפטרפשן

 נףימא ורבי ' מדאורייתא ומפיק מדרבנן אתי ולא מדאורייתא%יטי

 לענין וכן ככותבת בעינן יות'כ שלענין ואע"פ כזית עד מאיר כה'"
 ואפי' אדך*ו ולברך ה%ן על להחמיר שיש שמואל ב"ר יצהק רבימ אומרשתי'
 ברנת שנין לונמיו כמלא כעינן יות'כ דלענין ואצ'פ לוגמיו ממלא פחותע1תה
 בץ'פ אמר קירוש לענין וכן אכילה לענין שפי' כט רבי בעי' לא לאחריוהיין

 רבי% ואומר בשתי" כן לומר יכול ככיצה אכ'לה מ"ר ואפילו סגי סרכרביעיתל
 מןהעווו'ז לירגות דאמור מכזית פחות אפי' לברך צרץי דלפמו שמואל ב"ר יצחק80נ
 מכביצה פחות צרוק לר' העלו יאמר אלפם יצחק רכינו פפק וכן ברכה בלא'

 דפ' בירושל' ואמרי' בירך לפניו אבל משמע אחריו כירך ולא לסוכה חויןחשכלו
 ל%'ה המוצש לפניו אומר ברכות ג"~: אחריו ש4צמר סכל מברכיז כיצד *ש%ם

 ]לפניו[ )ע4ו( יאמרו לא מעתה ברכות ג' אחרע אומר אין מכזית פחותהרי
 של מאכל מיני לשאר פי' נצרכה מינין לשאר אחא כר יעקב ר' אמרהטצש1
 קבע דלא בכיממן הכאה ופת ורוחן אורז פת קדרה מעשה בגון מיניןשאר

 המוציא לפני אומר ואין ברכות נ' אחריו אומר שאין עלי'סעורתיה
 ש : הארץ מןלחם

 14מר והוא בש4שה שאכלנו נכרך אומר בשלשה מזמנין סכיצד מתני' )רב( ת-נוש
 ברכו שמר והוא בעשרה לאלהינו נכרך אומר בעשרהברכו

 ורצא במאה אלהיע לה' נברך אומר במאה רבוא .עשרה ואחר. עשרהאחד
 יושב הצבא%ת אלהי אלהינו לה' נברך אומר הוא כרבוא כו' ברכושצמר-

 אוננ" רגלילי יומי ר' וכו' ברכו אומר והוא ברבוא שאכלנו המצן עלהכרוכים
 הן ריר1 רוכ לפי פי' אלהים ברבו במקה6ת שנא' מברבין הן הקהל רובלפי

 אלף וב'ן לאלף מאה ובין למאה עשרה בין חילוק שיש שאמרנו כטמברכין
 ברכו אומר 3צעטין ואחר מרובע אחד בבירבנ"ם מצינו מה עקיבא א"ר 'לרבוא

 יוציא אל שטאל סאמר המבורךיירושלמי ה' את ברכו אומר ישמעאל ר' ה' 4צז 3לסס
 רבי אמר ברכו אומר הוא ריי התורה ברכת הרי התיבון הכלל מן עצמוארם

 אל שמואל סאמר ' הכלל מן עצט מוציא אינו המ-ייך דאמר ]מכיוז[ אטןסם
 לו טוב ברכו לומוי רשאי רצא שבארבע אש'פ פי' ' הכיל מן עצמו ארםעציא
 אומר והוא בשלשה תנן ' המברכים הכלל מן עצמו יוציא ואל נברךעויאמר
 ברכו אף ]4ומא עמבם איני ואפין אועם רכים כלו' עריף הכי אלמא 'ברבו
 המברכים ככלל להיות רטוב עריף נכרך ומיהו רמי שפיר ברכו אףכלומר[

 נחלקין שעצה לשמואל מייעתא תנינא רכ בי אמרי -אהכה בר ארא רב סאמר ס68 ע4
 לעצמן ואלו לעצמן אלו ולזמן חבורות לשתי ליהלק רצו אם פי' ' עשרהער

 ע4ה' עשר'חלה היו אם אבל ' עשרה' ער וכאן כאן זימון יש שהרי הןרשאין
 אמאי עריף ברכו אמרת ואי ' עשרים שיהיו ער נהלקים ואין השםהזכרת
 לא תו והשתא ברכו לומר יכולין מעיקרא הוו הא ירצו אם י נחלקיןששה
 סברא קאמר ברכו אף רמתנ" וכיון מתני' קאמר ברכו אף עו'מ אלא 'אמרי
 רמתני' הכי נמי הניא ' לשמואל וסייעתא המברכ.ן מן להיות לארם שטובהיא
 בכך אותו תופסין אין ברכו שאמר בין נברך שאמר בין . קאמר ברכו]ץש[

 מן עצט שהוציא על אותו תופסין רייקנין פי' ' בכך אותו תופסיןירגקרגין
 ברכו לומר שיכול משלשה ביותר ראפי' כשמואל הכי קיי"ל הלכך 'הכלל
 אומר מאיר ר' :יא ' הכלל מן עצמו יוציא שלא כרי נברך כ"א יאמראל

 הלכתא ולית איפכא מתני נהרבלאי בור ה'ז ממובו ת"ח ה"ז חייטובטובו
 כור ה"ז שאכלנו למי ' ת"ח ה"ז משלו שאכלנו נברך יוחנן ר' אמר ;נוותייהו

 ' על ' חכם תלמיר זהו שאכלנו ברוך .וחעוא',-

 וכן כור זהו ' שאכלנו המזון
 מועטין ואהד מרוכין אחר בביהכמ'ם מצינו מה עקיבא ר' 0אמר מתני' : הלכה5ם

 כרכו אומר מועפין ואחר מרובין אחד בברהמ"ז כאן אף השם אח, ברכואומר

 8" וי
 רבוא עשרה ואחר עשרה דאחד בבה1'ז כר"ע הלכה ]רבל )רב( סאמר ה' את

 עצמו ארם יוציא ראל בשמואל דהלכת' פירשנו וככר אלהינו נברךמכרכין
 סאה כי דצינן כי גלותא ריש בי ריפתא 4י' כי רבא אמר ' יבללק

 ריש כי פי' תלתא תלתא מברכינן עשרה בי רינן עשרה_וכי עשרה5ברבינן
 ויושבין נכצך בקול מזמנין מעורהן שגמרו ל ג' כל ואנן בסעהרה מאריךגל4ת'-

 י רם בקול אצלו והעשבים הצא ויזמנו גלותא ריש שינמחי עד יהברכהאן"ף
 קיוק מצצע ודש אס * ואי*ד .נלותא רקן שמע עשווץ41ברכן

 ה-

 שיעי

 לשץממו% הגטהת עהטץ ש8פצ ל4 יהר נ6חא ר"ט ףשמע ע6 לתנקונשמן
 י שטך 6 %4 דש1ישי אדיוי נלותא דר"ט בברכתא חיפגך 'בפיייגדא
 נ41תא ר"ט פטמין הדר וב* השם הברת של ז*מע מטץ נפשטץ ימפן!*%צצ
 בהכי ליצ ניוש8 הבי אפי' במטך תומפאה רבה כדאמר .ב4 אעט ני6

 "4 דלנך ' נששע המברך נץל ואץ רבים ממובז ש%ם עידו עלמא ראוחיימשום
 *כולאם) אם עלמא ואוה% רבימ מסובין ש-ש נ"שחאין במעודת כגט מכאןללמוד
 אבל' "ןש% נךוביו ומן רצשזן בע נ%טקא יהא שלא לבד עץטיה בי ו6מןלכרך
 עוי שם השבו טיך בגץל 6ד עלשה שלשה כו ויבר טמנו לר"הרא לתהט "טאם

 : רם בנול מב*בי טיהטבים החתןעויטן
 וכן ארבעה תק .* ליחלק רש%ון אין כאו1ז שאכלוסשלשה מתני')רג(

 %5 עשדה' ער לכאן 4שין וכדי לבאן דמת כדי נתלנףן ששהחמשה
4 מאי ' ירצו אמ חכחיחז 4שת* נחלקין אזעשרימ עיהי ער אלא העשמ הזכרת של בוימה ל4צ רא*חייכו ' נחלקין אינןעשדה  ש4שה וסצא חדא תניש 
 רבנאר( ר4פשר )לכררבנא* אבא נצדכא לא רבא אמר 6מן חיבין כאהתש4נלו
 ש%שיש: אקיש באחת לאכול ש"טבו שלשה עומחשל אבא[אמר ר' ראמר הא]כי
 הב%יו2 משלשה שב1י והחש חםרא רכ אמר * 4חלק רשאין אין מככרושכל
 0נל' אהר ועמך בזיטן אלו וטזתייבו * הבאיה בכל אהם בני שלעטהשל

 רשאע ואון לטץ חטבע אחת להבוה שלשה ונצטר%חבורות
 לשש"

 שגט-
 ,8ם גאשוועען ג3ש%ו שבבןי ירש5 מעגשצמ%שו ,טלשטע 4ג4 אכל4 לא ואפי'הוקכעו

 שהנ 00 שמבל בט-וכת"דן %4ףצ אטכנץ דלא אלא אסדן 6 רבא סאמר 'רט-אשונש
 אגףישהקך' אלאדלא אמרן ה"% פ*' ' זיטןמניעצ פרח על%רצאזמין

 וץפיה בפל אהבעה הע אם ס%ן דיג*. ע4טהו ואזמין מהן אלו שפרשוחבורות
 קוהם לעיק לצ14ץ צריכין ]הי[ דתעי וך5ורשש ז?%ון ברי חבורה בכלונשאר
 שיט: א6 שטקר% נטן דוי 4טט אזמ*ן אבל מעורתן ההבורטזשנמרו
 כיי אלא ושם הי לא חשלו התבורחז וברכו ע4ו ומזמנין לו קורא כראמרלזינצן
 יטז ברכ' סצ"1ן דפרח מזממ לא לברך באים הם ועכשיו רצא וברוךנברך
 חמה% רב ד54שר פ-' דאצרל%נ"ט ץץש רבהצ חהרב רורעליירצ' לאותו
 35 46 ')ש14ז( פי על אף אדם בנ* שמט' של חבורות טשלש' שבאצורצא
 5ש כ"א ילך אלא 3טימה שמ8קיוץ מפני אחה בל כטמכורתו לטהלק רשאין איןמזמנין

 ק%צ 40 וברכו הבווזת מא%הטה ד8ורשךם השיטה' טערו אם רכא' ואמר 'לחבורתו %*
 %ע לש מהע עמף6 א%כלע ואם לתבורתן שחהףן ו%וש חבורה מכל זימון פקעבזימון
 סיוס: סל עכע%ץ לעצ:ע חימנו שטץלקו כית ראשטה בטעורה אבל 6ימון מצטרפזןולהבא

 8פם 8: רעמ%ין אע אמר 4צז ,הנא פרכךן ייש יו*וו1למ4 : אכילה לאצרטהבמ1רפין
 סר5יש * במוף כאן בתחלה. כאן אמר שטאל י 6מ1 חייבין אמר את וכה4ך'
 נ0סרנש בתחלה' זוז לאבול דעתן נתמ אטר חר אטראין תרין במוף איזהו בתחלהאיזרצ

 11ים ? כסוף עי לאגול גמרו תחלה טהו כזטז אכלו אמר וחר ' במוף זהו כזיתאבלו
 16ח נא גמרו ומ"ר מית ער דשמנין דאמר מאיר כר' 4ן פבירא בסיף זהו כזיתאכלו * 0יס דאמר דמאן קמיפלגי ירווזה ורבי מאיר רר' דכפלוגתא המחבר אני בעיניונראה
 ינ% 6טר ישטמנין מאיר כר' קיי'ל ואנן ' כביצה ער ראמר ירצרה כר' פ'". בסוף זרצלאטל
 %64%ת נתדה" זוי לאכול רעתן נתנו דאמ' במאן הלכה'הלכךקי"ל כרפרי'לעיל כזיתער

 % ס%נס עדשבו שלשה מכאן ללטר לי ויש ' כזית אכלו שלא ואע"פ ליחלק רשאיןה"ין
 אינן ' כאויז לאכול רעתן שנתנו אלא עריין אכלו שלא אע"פ כאחתלאכול
 אכלו דוכ4ו לאצ ליחוק רשאין אינן כאר1ע שאכלו שלעוה ורלוזני ' 4חלקרשא*ן
 דפריעול" אלא אירויטלכר ל"פ דירן וגמרא כאהז לאכול וישבו נוערואלא

 בעיק דו-ן דבגמרא אע'צ אהדרי מזרן דלא לתרוייהו ואיתא אחר בענץלמתני'
 ר5ברות ט'מ לאכול טערו אלא אכלו בלא ובירושלמי עמקי' דכראכלולמימר
 : כירושלמי " קיימא ובנוערו דידן כנמרא קי"ל באכלו אלא אהררי פ4גילא
 והשע שמקצתן בזמן ' אחר בבית 4צכלות שהע חבירות 0שזי מרזני,)רד(

 8 % 05 לעצמן שמנין אלו לאו ואם לויטן מצטרפין א6 הרי אלו אעאלו

 מצרפן ר"טמש לשתיהן שמשמש ביניהם שמש אם'יש סתכא ' לעצמן מזמניןואלו
 0ם רביט מורי פי' בימהם פרופה "ייעה כשיש כגון אלו את רואין אלו שאיןאע"פ
 את א6 רואין ואין בתים בשני חכורות שש4זי שאע"פ שיר4און יצ"ק ב"רירצרה
 אחר בבית שאוכלו' חבורות במתני'שתי נקט דמלתא ואורחא מצרפן השמשאלו
 בא ר' יונה ר' בירושלמי איתא ובן * גרולות בריכות פי' וכן בהים בשנידי'ה
 כן מנת על שנכנם והן יונה ר' אמר נצדכה בתים לשמ זעירא ר' בשם זמינאבר

 % %0א בתים כשני % אחר ככית להון עביר את מה נשיא' רבית א4ן ראשונהמשעה

 טקים ברכי: ר' מזמנין אין ו%'ל כטמנין אלו 4 אלו לעכור דרכן הי' אם]נאשר[
 ש*ש בעיני ונרא' אלו ועל אלו ורי'שמזעל מדרשא רבי מציעא תרעא עללאמורא
 ראשתה משעה נכנסין שיהיו בעינן בתים רבשני בתים לשני אחד בית ביןהילוק
 : יחר נכנסו שלא אע"פ אחר ובבית יחר %ימן להצטרף כרי בן מנתעל

 ר' רברי מים לתוכו שיתן ער בפת'ג היין על מברכין ט4:ין מתני')רה(
 סה% סם מ*ם כלא לשתיה ראוי ואין מאוד חזק יינם שהי' לפי יאליעז'

 כענבים רךא וררי הראשונה מברכתו זז ולא למעליותא אשתני לא אבתיהלכך
 לתוכו נתן שלא עד יין סת'י : מברכין אומרים וחכמים ' העץ פרי בוראוברנתו
 ' סרנ סם מכדי בעלמא פ"יות דמי עליו מים רשם לירים ממצ ונומלין בפה"ע מברכיןמים

 וייו יין דשם לירים ממנו נוטלין ואין בפה"נ עליו מברכ*ן מים לתוטמשנתן
 בפה"ג ע4ו מברכין כך ובין כך בין וחכ"א אליש' ר"ר במש איא נטילהואין
 בפת צרכו כל ארם עועטה שמואל ראמ' הא אזלא כמאן לירים ממנו נוטליןואין
 אליעז' בי' 4' מוקמי רהא כשמואל הלכה ראין ר"ח פי' ' אליעז' כר'כמאן
 אין בטז נאמרו דברים ארבעה הת"ר עליה פלינ נמי וברייתא כרבנןולא

 מנידדן ואץ בזויק אפת ותהיה עליה יש"'ך שלא הפת ע"ג מלא כוםמעבירין
 נעצי ' ר5ע את מזרקין ואין בפת הקערה את מומכין ואין רפת ש'ג חיבשר
 דעף,כ כן לומר אפשר ולא ' כעהצאל רלא והיינו בפת הקערה את סומכיןשאין
 בהרא בפ' דאמ' ' ד4צי' שמואל טרה ובהא ' מאים רלא במירי כשמואלקיי"ל
 לג,%ע סופ4 לבהמה %א לכם ראמ' הנלל" עמי לר' יוכף לרב אכיי טא'לדביצה
 יבף8א דה'נח להסקה דחזטו הו4ול 1'ל טבא ביומא לרצ שדינן היכילהיותא
 כתול בשבת בי'ש התינח גדול להיסק ווזזיין הואיל א;ל לכרמ' איכא מאיר%רבא

 ' ב%ן צרבו גל ארם קןשה עהצאל י04ר שעעאל כר ריפתא אנכ ל4צסטלטלינ

הא
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א8יף* י ש א * 1 י * 4  
 גביוז~"ז 'ונןשעצתגית*ת בעגןאל זגו י? ק-מא הזםח*יי כרם"4פ

 נ2בהכץ כמם נתן'4טבו יטלא אק"פ זק6מרי נץצצן כחבווז,טזאויי1שח1צץץי:
 ראם'נבאן%4לאוןאו"טמח9ידאמ' נת1יןנצעולעיםח9לצ השע'41יגצ%?צ

 פיף כ19אל%ש ת~תא וייל מומצ'א*ש' כ6צרם' אדםז91ת
 ד4מואל לומ' שרוצה אלא כשסואל' פמק הרי ' לא דמאים במעי אבלפאש וץ"

 כמידי אבל איןדיב'כשתו ובהא דמאים במיוי אפ" נפת כ"צ אדם ד,1ע1המבר
 שיד*אן יצחק ב"ר יהורה רבינו ונורי 1 ככותו הללה מאיס( ]רלא,)דנם8ט(

 מיני'מרב סרבעו טוממן רפ'במה דאגצ"בהיא דמאט כמיץ דשיד'שמהשל 14ם' 8הנ נל
 או כדתנן הן חזיס זיתים שמי לפי ירי שי'4טול בשבה ותים לפצוע . טזעהשת
 ' אוכלין ר5םד משום קםבר ' התיו מי בדול וכי 6י אם' י זיתש במיטו6ע
 לא פת א6רי ? בפת צר% כל אדם עושה שסואל דאמר דש1אל פיגאע4מא
 אלא דאסור דמאט כמירי ש1אל דמודה למדת הא ' סגשצן דגיבצששם
 נמי ושמי' ' דמאים כמירי 4אי' שדי 4ליעזר ור' 4גצד ורכ4ים מאשילא כמירי כפת ט? אדם עהטה מבר ד,טמהאל מרשמחשל עריפא %4יעזראאהר'
 פלינא ליסא התלשרא םתסא מרמסיק כש1אל דהלבה סוג"8סהרוא

 דשמואל בשמעתא למימר *כא מיר1 ' כוותי' דהלכתא כה1מע '4יה1כ1אל
 דאכ- אתיא נמיברבק

 משום לירט ממ% %טלין אין כך וכין כך בין '
 אלא ממא"ם משום לאו דרבנן דטעמיירו ' שמואל טדה ובהאי0מאם

 רעבים אכא של'כ*ת וכלכים בחמה ומוטל מת אבא ' מדרשא ב* שלמה ,61ץ 1צ 5י מר6קין במה -כפ' ואמרי' ' כמים אלא נטילה ואע עלץ *ץ שם נוםבלא ראפיוי
 עליו רגח ואכיך ' הכלבים לפני ודגח נבילה חתוך *' שלחו ' אעשה1טה
 ב.'צ אדם דקץע1ה כשמואל הלבה הלכך כשסואל חהיינו חטלםלו ת*%ק 4ןככר
 לסמוך וטתר ' ש1אל מודה ובהא 4טוד דמאש וכמידי מאים דלא כמעץבפת
 משום הכף כמקום כפת ד*יסא לאכול ואסור ממאים' רלא היכא בסצן הקשהה14ז

 הדייסא כו יטאכל רגעז זה יאכל הדייסא שאכל שלאחר ב%יה 6ה נףם 41יושצ8שם
 נביאי' תורה עושה ס"פ סופרים במם' איתא והכי ' מוהר על" מנאשדלא

 קופה עיצ ישב למנץמילא מסשש אתו ערקין ואין ב1ב14 בזיון סאיןטדצין כ294ז יא5ש
 ע"נ או נףנית מלאה יפה[ יצ רוא יושב אבל גרוגרות 14 תפיים 4 ןפ5אה סו%1

 באוכלין מכסין ואין כאוכ6ן כומכין אין ' כך אחצרגין מפמ דב"לה שלעעול
 יעקב בן אליעזר ר' לאכילה ראוים דךו א%"כ ב4צבלין ]4יבלין[ א1בליןואין
 ביד* שנמרו אוכל אוסר[ רשב'צ בו לכסחז כצרטי ועוקץ יר ל4 ].עףש כל14סף

 4וכל א%'כ ב1כלין ]אוכלין[ שכלין אין ]%'[ בו לכמות)אים(]אחדט[1,ר
 לאכילה ראוים היו אא"כ ]4וכלין[כ4צבלין אוכ4ן אע דקתני הא פי' אחת'נבת

 אר9'כ ויאכלנו לאבילה לו ראוי ההה' 2%4ף 14כל 4צן ה4צכל בזה שיאכלע41שץר
 קתני בהא למיכלי' מצי ולא עלי' ממאים דארף'כ היבא אבל קן4' ממאיםרלא
 אא"כ באוכלין אוכלין אוכלץ דאיןסיפא

 אוכ*
 אין דקתני והא ' אהת נכת

 כדאמר שרי ממאס לא אבל ' דממאיס כמירי דוקא היינו למזם ממכוםזוען
 -מסך' לקמייה3 אייתו הדדי כהדי דיפתא כריבו יטרי ומר סאטימר  בשמשזא פישףנ

 אכמא אידי-לייד הרב ברפה עהשע רב 8נובסה 294צב84 קפקר אעי בריעקב
 דגטט ולברכות ולהברלה לסירח1 צימה אבם84 קפיר שטואל רבינו פי'פגומה
ש 4 יברך שלא היין על למררן עאזקצ ברנותולכל  חזה ש אכל פ% 

 אין אם מיע כבר ושתה בו שביך חבידו אחד אף כפר~צ לברך צרקי %ןלשתות
 אשילו נ4הף אשי רב בר משמעימר ;חלה לם' דקפיד עליו מקדש פ2ום יין אלאלו
 אבל הבום על ממנו למזונ ההכית .מן יין שמבשץ פנומהיבבלי חכיתאעל

 יצוק בר' יצדה רבינו שרי וכתכ עכיי' קפיר לא לקיום יין הכנט ששםבחבית
 אין א%*ם שפי' עליו לממול שמואל רבעו ר1א שכדיי רברקם אל4 כפ'אויר6און

 בום ש3ל נורגט יש העזרי אבי רכי% מורי וכתכ עליו שמקרש פנוס יין אלאלו
 יע ושזגין שככוס מה כל לחוץ ומשיין פנום בויקת אותו מומיקים ממצששתו
 ניצ ראאי גם צרפת בארץ ניצין וכן בן עושין לברם"ז וגם עליו לקדשאהה
 דנפ"1 מייי שדוי שמי5תא מהא לה ומדקדקין ' ממיץ אליעזר רכינןשרי

 מן ושעום כידים מעט יש1ך איתא וא* דברים אלו בפ' כדאיתאמכערעורא
 לטעום צריך שמכשיעור נמי 6מר ואין שבידו מה עליו ויוסץש ויחזורר'בום

 מ4ך4 אבא רכי% ובביוז ' דידצי ויש צריך ראין ערימ כידיה ליה דטעיםמרמשני

 יץ מעט ע*ו סוסף היה ממנו עמתין כשהן אלא לריץ מערין היו שלאראית"
 מירושלמ4 1כדיוראיה לי נראה שלנו והמנהנ אשכנז ארץ בכל %הגין ובן מיסאו
 ס דונס ר' דבר* מים לתוכו שיתן עד קיין על מברכין אין סרתנן שאכלו שלשהפ'

 ככום לר'א חכמים 1רים חנינא בר יסי ר' בשם זריקא ר' מברכין וחכ"אאליעזר
 טעס יגה דר' פליגא טנה דר' מילתא התם וממיים מים לתוכו נותנין שהי'פין זרינשש[ דקירושא]כר( כהדיןכסא נרגיןרבנן כ'"ם מים לתוכו נותן שרצא כרבהשל
 עלקהן שעבר מזוגין משקין השותה ורהגיא סזוג שהיה תימא אין לי' וטזקןכסא
 הטז לא יונה ר' פי' מתכוועי ככלי שלנו וויא יוחנן דכי ואמר בראשו רמוהלילה
 קףנ 1" הועא כד יובה ר, סאמר בירושימי)רזרעים(]דפםחים[ כראמר יין בשזיהזרניל

 מעט טועם והי' עצרתא עד מדיכחא רישא מחזיקנא רחמרא כמי ארכעשתינא
 עלע שסיף כשהוא 4' ומתקן למחרת מצניעו הכומורף' טן ליגמיומלא

  שת' רוה איך א"כ מצנ הי' מאתשל עליו בשבירך אם שמדייק וזהכשמכרךי
 לשח1ת הרימשכן תיקעו רהיינו עליו מומיף כש%א עליו ומברך6חר
 ממוכנין ואינן פליגא ולא מזוג היה לעולם יוחנן ר' ומשני הלילה של%מהן
 . שישתימו מינה שמעינן 1'מ י לא אחר ככלי אבל מתכות בכ6 בשלנואלא

 עכר לא האחרון זה הלא מינה מדייק היכי אחר יין כולו שיהיה צריך שאםבוים'
 : עמ"ל בדפרישעז ש"מ אלא עדיין מזוג שאינו הלילהעליו

 של כום צייך שאבל יחיר דאפי' ממיץאליעזרי רכ" מך,"ק הי' יחיר לטון ובו' כש"ש לכיתו רגננס מרקר2ני)ר"
 כום טעון יו1ד אין אם אכתי גביה חכורה דאיכא 6מר תמצא ואפ"ברכה
 יצטרכו ולא לבדו כ"א ויאכל כום אהעו על כילם יבדילו המזון ברכותשל
 טעונה רבה1ע שירלי4רן יצחק כר' ירצרה רכיגו מורי כתב וכן כה1'ז שלכום
 ציפ כפרק נמי ואמרינן מ'ירי רכיחיר דמשמע הנכנס מדקת:י ביהיד אפי'כוס

 5? י,1ז בוסות 4וכע שתקנו ביחיד אפי' מייי והתם מזוע כרכת עליו אומרסיר~טלישי
 ... הי4%%נ._.."מלשט(ויע . י . .[
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 מזרקין 4טאין כשם והתניא ' תנ"8 כפת ההיא א"ל היכלע את מזרין1ן
 במיר* הא רמאט כמידי הא *יק י האוכלין . את טרגון אין כך ר5תאת
 ]זורנון[' אין מאים רלא אץ'ג פת אבל 4ובלין שאר דונף ומשמע ' מאיםדלא
 דלא ' צדכן כל שבישלו ותותים וענבים תאנים כגון פראד4 דמאים.מורי

 : קשה דבר וכל ואגוז רמוןממאים
 מסלקן כרכה כלא פיו לו1ך 4צכלין וש-ק שכח ירורה רב כטך8 )14(05

 טלען[ אידך ]ותנא מפלקן הרא תני ומברך איןרלצד
 שא"א במשקין בולען רתניא הא 4'ק ואוכלן היזר ומברך 1לטן אידך"תניא
 פולטן רתניא והא י שמפסמ-ן לפולטן ה6א ולברך ]לאחרמלוגמיו[למלקן

 אמאי נמי מאיס סדלא דמאיס[ כמידי מסלקן דתני ]ודא מאיס רלא ב1יך* שהח*ע6
 יצחק ר' תרנמא ' בפומי' איתנייהו כי ' ולביוך אחד לצד לימלקיברופולשץ
 פי ימלא שנאמר משום יוחנן רר' משמי' אכין כר יוסי דרבי קמי'קשישא
 בשעה פיו ]בתעי דבר אדם להבנים שלא ללשד "1 מיכן 'תהלחך

 ( מברךשדוא
 ויברך עדחץר כרכהיטוצ בלא ואכל ששכח מי חמףא מרכ מיניה סקן 0ט(פש

 שום ו*אכל יחזור %דף ]וריחו[ רירצ( )וא*ן שום שאכל מיאיל
 אמר ' יברך מעודה באמצע נזכר אם הלכך י נודף ריחו שתהא כדי94שר
 ' לו2 אמינא מנא יכינא אמר י לגרך ימל נמי מעורתו גמר אפילורכינא

 ואידחי רצא רחזיא גברא מעיקיא הכא ' היא וזזיא דלא גבראכהרייא התם היא ולא רטכילה על אקכ"ו אט'ה כ%'י אומר כעלייוע ועלה טכלדדצג
 יהודה רבינו שרי כתב וכן ' לדרבינא דליתא ר,ץ פי' ' אדחי וארחיורואיל

 ן לרבינא דליתא שירליאון יצחקכ',"
 אלא שם אין אם י המזון אחר יין להם סבא דברים אלו כפרק 3מןזני' )רח( 1ע05

 רמזון על מביר ואוו'כ הייו על מברר אומרי' כ"ש הכוםאותו
 פר"ט הא שלנ2ח רכ?ו פי' היין' על מברך ואוי'כ רגו1ן על מברך אומרי'וב"ה
 דפ' יוההיא כוס טעונה ולכ"ה כוס טעונה ברהמיץ אין לביא1 י פ' כריש ננמ'לה
 הבששם ועל המאור ועל היין על מברך שיתות כמוצאי ליעזך סרצכבס 1שיקהסהנ

 ומשלשלן המזון לאהר מניחו אחר כום אלא שם אין ואם הכרלה אומרחאח";2
 ' הכוס על להבדיל צריך בתפלה המבדיל 1ט תשי מתנ*' סקא אחדיויש"מכחלן
 מכריל טעם וש"מ ערעור צר*ר כרכה של כום וש"מ 'כום טעונה ברהמ"זוש"מ
 כום על קהושות שתי אומר ושיט פגט טעמו וש"מ ששעום צריך המביךחי'מ
 אינה בה1'ז כ"ח דמכיי מ4נה להוכיח ושי'ירודהיליכא ואליבא הוא כ"שא'חי'מ
 לב"ה להו איז מינה ד'1מעי' שבע דכולר1 * הוא רב"ש מדקאמר כוםטעונה
 הלבך בשמ~ם ואולכ מאור דקאטרי כהא כ"ה %א היא רב"ש גףמר בהאאלא
 אמרר וןא היץ על מברך וגח"כ רמזון על סברך כ"ה רקאמר* והא קיי"ל'רבי

 רשבוצת קידוש הכרכות כל כטו ה0יון על בך ואחר היין עלרמבדך
 לו בא ר' סאמר כירושלמ* מפרש והבדלה מיה כרית נישוא*ן כרבת ו*"ט 1שי"

 וישה1ק "1גח שמא המזון ש ש*כרך נןדם היין על ביך אם קטנח ברכהק%ץ4א
 שהם סוצך יפי' ושוחה שוכח א*% רנום על מש6טלח שיוא 1יי הכא1והט

 ר8בו2*ת ק*רה1 אבל רשתה ישכח שטש חי"ינן אג4 וכבר השולהן עליח1בים
 סרו שש פ' ו*שחיףמשטיי' ישבת שמא לסההו ליבא אכ6 עא וועףיץ שבים וקט" יש.יץו

 : ביתו מבני לח, חייכוהו לא לכיתו רהנכנס וההיא מיירירבשלשח
 5ם אמזאחר עונין ואין המ:רך ישראל אהר אמן סעיניז יביים א" 21פרק)רי(

 1ע פ ו ואעיצ דישראל טלמימרא הברכ'כולה כל שישמע המברךעדיכותי
 דמסובין דמתני'כא'מן נפיק'דק1'ר היכי שמע לא וכי עונה הברכ' כל שמעדלא

 אכל שלא אכוה בר רבה אמר וכן אכל כר)שילא(]רכ[שלא תייא רכעמקינןיאמר
 מקצת שמע הא כלל ברכה שמע שלא היינו ץזומה אטן עונין דאין ההיאהילכך
 כש1יטי%דן פי' ' ובריך הטוף בריה לחייא רב לי' יתומה'אמר אמן זה איןכיכה
 ברץה לרכה הונא רב ליה אמר ובן ותברך לך שיתנתע מחזר הוי כרכה שלכום
 שמואל מימה כעי אמן העינה מן המברך עדיף כמ"ד ליה סכירא וכריךחטקו
 א"ל רבן מפי בר%ת כשלומדין רכן כית של תנוקות אהר אמן לענות מהוטרב
 שאינן עעגיין ולהתלמד הואיל רבן בית של סתינוקות חוץ אמן עונין הבלאחר

 מיפטרינהר בעידן אבל מיפטרינהו עידן בלא מילי והני לל1ד אלא לברךכצ:מונין
 : אחריהן אמן עונין וכנכיא בתורה ומברכין הפטרהכשאומרי'

 ע.? דצ כר ירורה רב סאמר שנזכר: גמגךם יברך וכרו'א ויברך למקומוי פש3 יכ6 ידעור אומר'ם ב"ש כירך ולא ה4כח שאכל סמי דברים א6 כפך8ק)ר*א(
 להם אמרו _ תניא ויכרף למזט יחזור ד"ה במזיד אבל כשוכח מחלוקתאבין
 יחצר בירך ולא וירר ושכח הבירה כראש שאכל מי לדבריכם לכ"שב"ה
 לא מעות של ארנקי שכה אם לדכריקם לב"ה ב'ש א"ל הבירה בראשרברך
 דבי'ה משמע וכמה. כמה אתת על שמיס לככוד עולה עצמו לכבור ויטלנויוסור
 מטריהין שאין אלא עשה שבטוב ובירך שאגל למקום חזר שאם לב"שמודו
 5"6 או הבור כתוך עוע%ק 1על סאלו בירושלמי רב"ה טעמא מפרש והכי לחערעליו
 שנזכר במקום מברך אלא ויברך למקיש לחער עליו מטריחין שמא האילןבראש
 כ"ה התם דמסיק אדכ"ש לנמרי פליגי דבייה מפיש הדבריס אלה כרגדתאבל

 לום' הכבור את כממעט הוא דו' חזר שאם טעס מה שנזכר יבדךבמקוסאומרים
 רן4 שנזכר במקום כירך ואם בלבד מקום גאותו אלא להקכ"ה רשות לואין
 מתקלם לפיכך גבודו הארין כל ומלא בשלמו שליט שהוא הקב;'ה עלמעיד
 הלכות מששה אחת הוא דזאת סב'"ק רקי"'ל סמגינן דירן ואגמיא מקוםככל
 דצרץי רהא שרל*און בר"י יהודה רבינו כתכ ככ"שיי הלכה גאון ע:רס רכשפסק
 - שצר*ף במקומם לאהרירם ברכה שטעונים כחברים הי"גו ולברך למקומולחזור
 ין כנון כמקומן לאחריהן ברכה טעונים ען'אין כרבריק לא אבל גהשיזלברף
 עצזכף כמסךם יברך שלש מעין אחת ברכה אלא טעינין קאין ורנצניסתאנ*ם
 לאחרעק כרכה טעונים המיניפ שבעת שכל כע"מ ושפירש ק:ואל ר' גפייודלא

 ;במקימם
 ל"סרנ ערעיר סה2מה שבמעיו המצן- שיתעכל עד ל;רר הייג מתי מעי'0יעף)ייג(

 דצסףן כל אמה ורשב"ל רעב שאינו נל.זמן יוחנן ר' אטראכילה
 יקייטו עףרלץין יצחק בר' יר1דה ר' קודי גתב טן ירגן. קר' ע"'ל "%"ה6יץ בן שקעון כר' כידושלמי מבר דשמואל אי'נ אכילתו מחמת צמא שהואזמן

 : עדצן כר'לן

 ברכוק מם' קיה4
תנ"נ



הע חלהרינחיך
מ ש 1 4 * % " . % * א % ט ת א

 ,שזכם נטמא %4* ז4פש הארץ 4א[ בגטאכם זייהם ואמרת"טראל
 9מ אש4 "חיל ד 6י היהדשחיטה ש%שיעש5ם1%'

 נט-מ לשץ טח% עטטצמתאוגקתאשונסצם6אץעמת ה" צט% מ חא; חאשם" משת עצשחהצל שת ב ומצל ?בשה
 אטד%חתו"הצמ5%וץ שו ינדצהמק מממא ש1נחא*

 "4ו%ה סחר ע-" ימ מיצ %קר ר' לש מבקיבשון4זש
 א6י רמ לשץ*צי1התחק

 מ6ט בשאט וטה עטםש 8ם9
 8וע% 6צחאה חשץחה שו שם עםה פ-ב רז %ל שלהוןש?א
 נהל מן ב1ץ מן מ6שהשץ נשכ6ט "" יששו מתצ רשפאהשמ

 שפה * פשר 6צמאה טץ ודב יא שמ פש"צשושמה ש-שו'
 נזרינן דלא תימרא סטצא רבשר כל בפ' טצוינן' ידבנן %ל יה6ז טחתס 9%לן

 עארצה כהן לכל ומהמע השהיץן * רןר עם נאכלת חול ולת דתנן ללזירהנדרה
 חלת משום למיגזר ראיכא בארץ ' וו9 הלת 4מטמצזדק אי בשלמא אביי948
 ר6פא סאום וול אלא מעה למישמע איכא גזרינן ולא ראירייתאד4ו"ן

 שמואל סאמר ככטה עי ר'ש חשטר מדרבנן וול דהלת למית הא י רייא לכיגזרכטוותר
 ודו'ש מ%פו* ע6ו יוצא עש1מאה למי אלא אסורה לארץ וזץ תרומת , אין , סף5מ

 וכו' חלה לה קוצה הלכףנדה רבינא אמר לןבה לשז ב%עה אבלבצכילה
 עיוצא בוול חלה לה כץצה נרה בה לן 6ת בנגיעה ודל דתרומת הואלבלומר

 יצ4ו לאייףקי~בי'בחלה שנכנפ רול ס5קיהן פ"ב חלה כמם' נכר %ץגן דרבק9%
 מצוה סכל רקעישין פ'ק דתנן וד4ו י פומר*' העכמיט מח"ב אלהףר ר' מכאןלשם ,,
 יו

. 
 עלה ופריך חהכלאים הערלה מן . וזץ בש%ץ אלא טיצת אינה בארץשתלףה 4 ע
 שמדגים רברים אלא במתניתק תגינן' לא החלה אף תנען לא סולמהבירושלמי ח5כת
 פריך התם בעמ'שי %דגת וזינה ב"םראל נווצת וחלה בעכרש ונורגיםב"טראל "'

 חשפי'בארץ מו"שי שהם בלאש ברתני מררבנן בוול נווצת שעץלה תני לאאששי
 עישע דרב ברי' רצנא רב סראמר דופן טצא רפ' בדודא היא ררבנןבזמה'ץ ש9דש

 דרבק בזון'ע תרהשה למ"ר אפ6 וקאמרי ריתבי רב רבי לרבנןאושבהתינהו
 נתחייבו ולא בחלה נתחיבו שחלגך ושבע שבבשו שבע שויי ר4צרייתאהלה

 דדבנןרתנישלו חלה ד4צריטז' בע?ש תרומה אפי'ל%'ד אנא לדו וא1נאבמעשר
 בבטש' בבואכם ת'/ן ש5שה 4י שנים שנבנסו משקק שטר ה%תי תבואו כינאסר
 סליגן *שהאל בולרו לש להם(]4םרךןז[עזרא מקצתב'ובי)ככש היא אמרתיכולב'
 לרבנן דר' בר*ה התא רב )לי בראמ' וי4ל חמל אברהם בר' יצחק רבי%ופסק

 אלמא ד4צר%תא בשק'ץ ףרתרקש, העדל פרק ימי רר' אליבא סיבר יחזן ר' שרוי %י
 לה וםבר )ה רתני ובית עולם המיר להאן: לה ומבר לה רתני ליה דמביראסא

 אלא מתרצה דלא החלה מן *הן ר' רפמר שנרמעה רעושה ההט8 לך תקשהא'צ
 מבר ה6ש לה תני דלרשנ'ל ה*וצ לרבנן י?שע דרב ברהה רוץק לרצבדמהדד

 מא דרבק חלה שתהא ראוה לי אין ולדיוזי רופן יהמא פרק בהנא לרב וצןלה
 לומר אפש' ראוריהא תרומה ררבנן]רלמיר תרומהלכף'ר

 רחל".
 רשראת'[ 5מי

 מויו מלט רבהא טררבנן 5ן בש חלה ררבנן בן?, תרומה רפמקי' למאי%ש
 תרווייהו לגבי טדצן כר' דיולכתא הדברים נויז*ין צוכ רדבנן חלה יומי%ר'

 לגבי רב דהשתא כדצא רב לגב* סובן תלת ברגי אלא ברשב"ל הילבתא ר6ת דינטח
 עיקר יוישע דרב בייה רצנא ררב מלתא %'ב מכעי' בהנא רב 6תא *חץנן רו ט"66
 יש כרבנן חהרא יונא כרב סחדא דבתובות 1'ב ברייחות שתי י*מכא חשצצ נהד

 ש5ם כי עייי.יעור שהיא ט-א' רצנא ררב בבר%תא מבר עמו נשקו דר'יומי ביוןצ"
 אין לכימר בעי רצה ררבא ואע"ג בפים מניטיאוז מע6ן אין למ"ר היעותירוום
 עודוביח יצחק בר נחמן ררב תירוצו מכח בו ווץזר נררעה שרברי רומהמעלין.
 יינתן להי' למעשה ריכה שה,ויב עבול ועיור הז-זייהו רדיע משוםדרמעם
 ררבנן רול דח5ת לן איתברר הילכך "טראל לארץ שעלה בשעה .מ6מלזול
 הש ררבנן בזה" דחלה דפריעגת השתא היכך היאי ררבנן בזה"ז בארץחעפי'

 סראמר כמה עד חר"פ ברי-א ואינהטרטעת בעלמא ברוב בגהלה רךא הרי פ'"ז'ט
 ררבי% אצ'ג 6רי' וסותרת שלמח ופיערבינו ברוב נטלה %ל תרומתשמוש

 נאכלת נכרי דלת סרתניא ישמעאל ר' מפרק עלה פריך טחיאל ברי יצהק פ"14'פו
 בך וטהוך מרמעת ח'ל אפי' ישדאל תרומת הא מרמעת אינה ותתמהולוש
 אנור יוטרש של הא למירק רמנ'ל רעף" לצץ'ברברי דשתר(אפי(להאכלהנרא' נחי טומאיצ בימי . לכהן רווקא החנו ברוב בבוילה שהרא שמואל דאמר האפי'

 .לאשמועינן אתי %פא והא מרמעת אינה נמי דישראל 4צמר ע"גיומרמעת
 תרומת אפלו מרמעת בארץ הא מרמעת אינה דונןע בדהל עכהטדחרומת
 ד14ר"' _שדוא "טראל לתרומת ררבנן עדעא עט"ם תרתשז בין חי6ק ואיןעבווש
 לדררק שאץ ותדע מדמעת ובש-ץ מרמעת אינה בוו'ל ישראל ובין עבךשובין
 אינו עכרש מרחץ למ"ר דאמר לרבא רהם פריך בי רא"ב מרמעת רישראלהא
 הא ודיק מרמעת אינה ותרוסהו מדכךצי פוטר אינו נמי עכרים נלנולפוטר

 והא מדמעת אינה לך אימא רלמא לרבא וקשקש אכור'ומרמעת בש-ץתרומתו
 דיוקא לתלמור'האי לטה ר6ת טף'מ אלא מרמעת אפי'וול ישראל רהרו5זקיל
 מלת' ל4ו הא ובארץמרמעת מדמעת אינה רצזרומ'בדהל בסת' 6תני א"נוא'ץז
 מרמעת אינה אפי'בארץ עכרש הרומת אבל "טראל תרומת היש יש רא'צריא
 לזרים להתירה רמייף מול ושפיר נירי ולא לשטאל קשיא לא ומעתהקייל
 וטהן השמש שנ'ובא תרומה אסו'לאכול ובהןטמא י'ל אחאי ררב בשאלתווזחוש

 הא' את מעלה תרומה חהיןו4וחת מאה שם יש אם בחולין שנתערבהו%'ותרהשי;
 ברוב לה מבטיל וול תרומת אבל לזרט שתרין ושאר תרומה תץה1מד
 נפלה תרומה ואחר דצלין שתים סומאתו בימי לה ואביל ברוב לה מבמלרבה

 . עב"ל וקרים ומאכל חהין והשאר תרומה ת? ו%מר אהד %טל לתוכוהרומה

 ה%% תרומה ויץ ו4ומר אחד נומל שבתב ומה רעו'י שפי' במו להרמשחיי%
 גל מפני בירושלמי מעמא ומפרש להרים צריך סשתרומה ברצפפתאנבדתניא

 תרומה יוחנן ר' חומבר. הערל בפ' מבח ורבי הבהן בה יגזל שלא פי' שבחה
 השהת תרומה של אחת עשת שתי ורהנש ראורייתא הה טמןמסבפא

 א6 ונפלו רצלין של חשתת תרומה של אהת סאץ שמ ולפנץשם וצליןשל
 נפלה תרומה לתוך ותרומה נפלו וילין לתוך וילין אומר ש4צי מותרין אלול"וך
השטר

 רשמי
 רבו שלא אצ,פ אמר יהען וד' רשזרומה על רצלין שרבו %זא

 טףעיק א6 חימתא רבהי' בע* נמי בררבנן גדיאביע בשלמא התרומה עלחו6ן
 טהר קי?א פשיטא נפלה תרומה חזרהטה-לח-ך נפהי הולין לוצך שדולץבבירור

 שהרומה לםשף נתבור ששש48 דקנפבר החיבףל טעמא ה-% א%א ריבואאבלא
 חת,חהפ""ק ח*ףו חב פחעצ4 י"ם6חשקצי6ק
 הש"שעיש %מי1 חשט" ' םחםח 6שאו הק% תמב4%

משםעוכףחהכוי
 ו%ה וקל ודל ויחזש ח-ל קששאל צ' קחצשן ף% םייר

 לנשי9יפןהךבהנקעצחיצאחםנש'ר"אצקאלסדםשמעוזופצעשל"ש(%גטיל
 16ץ,חטה עונת1 ותרחןצויל ב4רץ ניקז4צ המשםשד."י' נייכוםעת
 "שז% יותטצ ממ *ין נשרץ שט"יז ושץםתו האןשקאןז

 5חרץ זטזץ שמ""
 ו*פ :טטצד וול אעהנצשקת ודל "שט% אנלזיזםן םרמעת לש"ןפעאשת

 הש5ק ו1"% טצ6חה נ%ל %ל זלז ס חאדנל
 נא" אםה"

 י919 ~זוא
 בשע%חן חנ6ם4 ' םיוצמא .טעה תודח נאאח5ז6תו
 יששא שנל וצמזתוהאא ק  סא6 תשזץ ק א4 ' המ הקל טקשטהה4
 ע~יק רבעו להרב 'אברהם בר, "צוק ר' שואיב מצאתי היבעכ'ל ב6י אלא .אתו לרב התרומה את ששבל ד הי* טת-ה התהשהאת

 אאש עגוק. דלה מבע*' 4 נעעי נהשה כך והל ברברי .מ6מלהברע
 בד4פשר בטרמקךז שומה כמטנה ,של שצטה. חלה אפי' אלא מדמעתעאשעה

 פז5קו אמ תטק 86 1' ל"ח%ק חר עם וטםא חזק בשדשד יי 4ם*' כן אמרה טחני' רכצוק ער נו' ממאה בפוצת קךלה שהיש מלמדינה שרי %ס ר' אמר רובה עצצא בבהם-ה אנחה י' אורי דתיא סעלהבירד8למי
*נושי'** ם 1 ו 1 ט מ "  * ש  בשעאח? כש6צלסק 6ג9לוש חב פא4 8ההדשצאהל 

 שא5.%ם חש 'לדש חם שף כףוא הש%"למע בייאשעחו
 ו4קפפחשי6"טשל בקץשרטעהנחלםףאנחבו4ם8ע

 ף קשוק יי"שאל וזתמ בהבמע לה ששל שאא%"עהלטר

ק* % ש  ט ש *  

- 1   

ש % ש י ש   
 ססח4ט או 6ה, הף טלז%צצ""קך4שא

 טש ר-ה *וף אט מ -.6רן ו-הו *1ף מ4צ*או "ש56טל"
 יחמ" שן טחאא מא"חצ טחעטם ס* נאט תין ש *ההחד ת4ן"שהחק%ש תםנחאא

 טזא -שי חאק '
 חש תא"ה 6*הץ %ש -ישהות" יי%סטיחזטעם
 נק נהב נ%םחה פאחשאע םשן מצע ,ומח ימ6ק
 נאן; * פחעפטק . צשישזהאט%6 :ויחם *מטה
 חיע . לרייש .אלא עקט ךישש שקי בל ומיי ברוב בנרלהאנל
 שמהת *ונה דו5ל רוב רבי הזגץ %ל "4ה% רתרטת למונףראי
 ה%זל תחשת לעמן אף שקך אעו ה*שט ושש ממצה על במחצהאפי'
 וזוצפרם בפ*' שייש אבאו למעשה' 4% תחלה 6מר המתי הק נדפי"הל
 *ןשר בעען' מ5א 'ישר ל4שכול ברוב בצו"5ה חףל החשת כפי' שפי' כרגרימצאתי

 אשךפ ולפמם 4צצם וקר וזקדקזש "חאק ח5ח רבץ '4צצק מל ו-שך שהו
 : בבח*תנויב41רל ווושזדףלכץןשהשמתזק ובץ,שזאנצצך

 י9 9% ושכ"' חזצםםת יחטח"ן (זזטץ בח5ק ןזעאם ןקט-ם גיקכפ-טןק)"י(
 ירו'8למי חטשצפרפיןז,לץ בחלה ~ייבים אהי היי רשרפהעיעל

 5ש ח-נש "ץ 1צש % צן סוי"י תהסי וץ * וה"באכ5םסכתיב
 .דצום אלא לי אין לתמ כל "4 מלחם הי לחס כל וזיץ'ח4א מלהמ ו?'ל.בחלה

 ר' הבל ר*בה ריבה 9איסחזיכם ראשרת ת'ל מנ%ן טעש ששך בלברושזור*ם
 הצה אבא אמר ז,דרא בר' אחא ר' הטמשת 6ודט 4טלח רשמל בשםטמי
 ויצתזצצר םה םז*ת לחם ומשש- נשםת לחם נאמר ישםעאל ר' בשם 6ת4צד
 דבר בחלה האמור לחם ]אף ווזמץ טצה לטי* בא שהוא רברבפסח.
 מצה. לעץ בא עואין ומצאן וביגך חשמץ[ מצה לייי בו*ערעא

 וחמ*ן
 יטץ מצה 6די באים אעם רברים חטאר בלבר רגונים רצשטיזאלא
 חמה הטם י-אא הדין מן כיאט שטע נחבצי בר ישמעאל ר' סירהה 6ויאלא
 עיעל וטבולת צ וזהימיןעידזה א%י ושתשחגפה נבולתו ]השקךר'[נםכקוכוסכ%ןעצרה
 הטףפק נםמןא6 ץ וף1עור א* החיה כשויה עו1י שדוא עצרה  שמה ננךי'ולמה

 4ףר הקב6ת נק ולםדע לחם 'פל גבחיצ יע (צו*ש"*עצ וןץםםץ זמ*תץםמת
 המשה : 5תורה כתוב עצזא כמו עד% אלהע למששם הכרו רכתיב סןמומון
 חיבין אלו הרי ו-עיפק הו,ט חהכוממ-ן %יטעורע הןשוים בחלה חיבשרברים
 עצויה ווא רגצשנה וצ חלה *טיעור וווץ מאמרפין פי' אףא . ומצמרפיןבחלח
 8.פע י ' כרפי'לקךל בירח1למו לה כר"6ף לה הוף בגמ' סודשזם בגצדות ר'ישםעאלב8'
 ר4ר' מ*תי המדטעם ש,וףים סין רשיפון עואט דצרן כין כוממין הנא וצזםחשמר
 בר-תא דדשי ברחתא ה4ר מחגיא חלה דלענין ז(רל עציאל בר' יצדקרבעו
 9% ד5-ס פשא,ם 4איי חרהשה רלענין שלשה ר' התם י8י' ששז כל בפ' נכר להמ%תי

 בפ"ב רחגן שבואל בר' יצקק רבעו ףצףשע מי% שאינו על םנלן הירנדןד4שין
 תש וופה מן אפי' עיץ משה יתרום 4 בחניו כ6לם שוא בל רג* סשהדתרומות

 תש6 הוש ו"טזיץ זבץ כ4ים אינן %צץ .ישץ רכ4ש רוק תז יע*

 רלא קיצי .זוגי זוגי תזעם זב'ץ כלאש 4רנם חשמפיר הפל ור14ישןהכוסמץ
 משמע דדוה 5שמעתץ קשה ד1ה הי'ב זבט כלאש אעם דכולם למ-מרמצעו

 קוץני אגי עגי צ,ב אלא איפכא כהטמע חהכא יףמין מין ח6ש שקץר*ם מיןרבוכנון
 נ46ס מה יגות עגות מלן יורצן ר' בשמ יוטי ר' סלהד*א ביזעהאף החם 4צשיחהכי

 סא ארגךת חמשה רב ראמר מה מ-לתאמן עלדא א% אמך 1רגףאת כל*
 על פלעא דרב הדא השמר בערוגה לטדע כוחרין בפםאןבולם ברם יהמששאדם

% * אמד הדא עדצןר' א וקין   צ%ת אות כהי?ן רב בשם בא ר' אמרת 
 וויא המ מעין שני מ1 הרשן ושוויין הם מעין ע%י- ושיפון יאו,טאלמא
 וצוק לרבי% נראה ריכך י נעוצ אחר רמין קעני ההכא ברפי' לתרהשההרין
 חלה גבי מינין שמ רצה תרומה רלעמן דאצ'ג %יץ חלה ריע-ין שמואלבר'

 מינין שני נמי חהטיבי ה"א ז6ץ רוכצת ושסותוהן דואיל מצמדפין מלמהרגימלת
 נגמ' עצי ושה והשעפיף החטים דהצן ר'"שטעאל פ' מוכח דהכי תבואהכעחק
 רטדג4 אהררי קשין מעתה מתניא' חיה נמ אלמא הטק פן כטמיןתנא
 וסת*א חלה 6מן אהידי מצשרפין המשה רכה*ו רמשמע 1ץ ומצטרפעחנן

 תצסשן חמע עהורימאיצ מע 'עו"ש-המפו חמן מע מממץ קזניבראתא
 עיף בפ' לקמן נמי ותנן זעיץ כו6י לא אחייי תלתא %צי אהררימצנדפי
 פז מצטרפץ דכופמץ התם משמע החשש מן ויץ הבל עם נטצמרפותרה1קץדים שףו *א יצאממץ עם אלא רבל עם מצמרפין אען דיהטע בטעו מץ סאטרצנשדם

%
 01תש סתג נ,ייסו

 :נבי נסף"
 - וחשס הגצי תנט5ם 5ם'נח הר5כח הבס5ה תח1ח טשי בו6 והר5ה מ4: ומ5 ויה תכמז נף' ג %ק



 65יגדוע ולההלטתאד

 רמ% ש" מטה בשי טש 3%ה? חך %ה טטף 6 שן שה3ק=
 כון ובקרב חטץ טן קש כלצך וצק %ן מטק ח?ק ש%אל בר'.ווק
 וששע ה6יק%םמעוץרש ' ושןח%ן !לא שהף"ם %3ז ווףט% מש"טיששדעז
 מצטר% לא הששן בהף"שין נםו םצםימי ח"פשן *%%יי טופי מוששהו

 הש כטח סצו%בזי תקדם חאע יש דת4* טצץא~בת?
 בזא ףעט זערש תטה םצ'חחמ גף' השש ה"' בחי5פךי
 י מתה צד%" קש:האטתע 1 ישמקלשי %יא %א חזף"א~וץ

 חחק א6חא
 במ* ייי ם"שחלדטש' י%ק ימ% ' ט ן תשטש בח"

 שה ויכל טו, " חזף כטייכאז ש ב"ד והה ו%ז קש,%"*
 כשחש אדאע על %חאיוח*המ" ו שוה ךיצו שט"עוו%ו אי מטששש"ל כהף נשש עוי מ' ח"ש טט" יישאאיאף

 צשש שי די% ח'שזגשם מטחואש ותף " %"כהימהקיה

 הן *ם' בה זה טתו טףם ע"9,טחי
 מ%י

 על עהן גטי?הטק יד
 אעם החטים במ39ו מע אמדו פטוך במיט ה44 דוש במעו מ*ן אחתאשה

 כאר'א שעשה אייף דברבי אלמא 1 וכו' רבומם9ן עם אלא רבל עםשצטרפות
 דיוטין במינו מ9ן אהךי תמק תמז בירושלמ9 טאמרו ורועם ' לעצש שמה %שש"ח

 9תה ר' 3ןעם לה אמף 9המי רן וט' הכוממע עם אלא רגל עם מצטרפ'ן%1נם
 הבהשה שבלל1 כו* וכן זהיא ר' תנ" * בבלול ובאן בנקיך תמן יודבן ר'בעפם
 תעהן ]?סי[ לאם9( ין אמר עמית ראש9 עם מצטרפ9ן ובצ9ייתקכטץ9ן
 אי% וגא אף מצטרף אש אמית חשע' ד%א ]במעורם[ )כמעורב( 6ורגעיר
 גףח ו5קת " חלה עויעור בו בצקאשע לש שאם שונה הי' חיץש ר' פ" ימצטדף

 העא *יקור הבצק עם מצטדפע הבצק עם ובלין שהם כש בעץ ת5ואהא%
 דאץ לעל דפר9' נשוך כמו אלא. זה שאע יוסי ד' 6 מהיי וכף בהלה"4עיינו
 9וסי כר' דקי4ל בעע9 ונראה 9 ערש%ץיבם ראשא כש עסזת ראעד 6מצטיף

 מוףחע דתבואה סה3א במנדות -ישמעאל ר' בפ' 'דאמי מצטרפין יאץ ששקס
 רב " ח%"% לענין כדגא רב אמר דיבתא לס4ו ' שץ עם אוהכוית'מ1טר%ן

 לר% אביל ד1ו שני מעשר לענץ אמר פמא רכ * מצח ושץ 6נץ אמר?קף
 מאן *כא הלה לענין ואלו %4בלץ טוש%ז לעמן אטר רבא 1 לקי לי%כטהו%ץ

 על שילקו 0מיי ידהטלמ9 : לחלה מצטרש דלא י"ול ?ס9 כר, דינד " דאמרקם
 לוק"ן אין ב"ל שמין ר' בשם אבוש ר' *ו% ר' בשם "ונה ר' 1 תורה דברחלתו
 דאתפלנון בדעתי' רשב"ל אהא ב"ר 9עקב 4' אמר י דערה רבר ישלתוקל

 אמר * אה את זה בטלו לא אמרו 4חהק ה"( )ינה ר' 1 ויע%הקן ודצודט=1?אנול
 %%הו מבטלץ אחד על רבים דבו"' שף הכא א%ר?ברם חה א%ר א וזמןר2שסי
 רמ?ע מחמשת שסות חמש עשה אלו %%ר נעטו על4 עד בט*וכגר
 מנין נא פ9' * יאות תודה דבר הלהו על "קע אע רשב"ל ואמף%עשקק
 ל9' אעדם לא א9 חלתו על לקי אי רמע9ן מהמשת 9טה שלש ה'נא*ן

 מע%9 עמט93 מספקא הא א,לא דמצטר8ין במהג9ת9ן כדתק דח%רחתא בחלהודייב
 .ולא חביו את כנל אישק 9דענא דלא מפק התראת ל9' וה%ה דשוחדמסטלין

 יעקב ר' ואסר מדרבנן אלא לקי ולא ספק התראת תז9א זה את זה ומכטלץע*ו לוקין אין וארשב"5 " התורה מן עלה ו6ך זה את 1ק מבטלין אין א"ר*
 ח-גותר הפיגול- דאמר לטעמוה רשב"ל אחאבר

 שבל"
 טה דבטלו פטור השכלו

 3מי ר3א סהלבך ר%זערובות בפ' לה מפ' והכי פפק דושיאה לק והו"' זה %1ן שחל
 לא %%לתותר נבי דאמר יורבן ר' 4 מפק התראת לה ח?י :זה את זהבטלו

'

 בנהי
 דר3א עסי ר' ליה ויההדר התורה מן ולקי ווא וראי דתראת זה את 1ק

 : טעטא בדמפרש טדה ?הנן ר'אמ9'
 השאה ווקטכחה רלכף המעשר 'מן ופטורין בחלה חשבין סאלו כ2ןזנ4' %מ%( "ףנש"6

 היקיש שמ ומוו2ר הרומד% עצטלה ראשון ומעשרהקה8עי
 תבואה אומר אלישר ר' שליש דב9אה שלא ותבואה העומר ומותר?צפדו

 שליש הביאה שלא סותבואה 9רהסל96 1 החלה מן פטיו"ה שליש הכיאה עלא גסטש
 !יבר בפמה האמחי לחם מה בהלה[ 5חם ]גאמר בפמח לחם נאמר דףבנן3מ,ם
 מצה 4ד9 בא ע%צא דבד בהלה שנא' לחם אף והמץ מצה ליי באשההש
 וגורו תרומת שתהסה הרימו בן גורז כתרומת א*שר דר' טעמ' מאי ?והמץ
 לחם אליעזר לר' לי' ל9ת ' שליש שדב"ח% מפירות זו קי שי(ש שהבישמ8יות
 4רי בה 9וצא ארם ואין בחלה חחבת אעה א*שר ר' בשם תמ יה%כחלחם

 בח5ה היא חי9בת כךומית 4רמר טד9 בן יורצן ר' סתני ירושלמ9 י בפטן דיבה%שושסה6
 וניבדיץ וחמץ מצה ל'רי באה אעה אמרין ורבנן חעמין מצה -ל9רי ב1טהשההא
 באה אותה ומצ%4 בדגךה אשמר נור9 בן 9ההנן ר' הלוכךן רע בדעשעה ע"קף*
 " וחמין מצה ל9ד9 באה שתה מצש% ולא בדקוה אמרין ורבק וחמץ מצה95יי

 אבי9 אמר נךב%ת סאי סאמר שעה כל ובפ' באגמ4 סליומא בדאמר צ'קיוך פ" סאץ%ן.
 שיצמתא ובערור י כולניועא ביני דמשתבהא שיצמתא ]פפא[ א"ר ' עףצמתא ג'
 כיצר בפ' : דקה דצמה ע"א ' זרע ובומכו ככדור קוול קף%ב ,שרוא 8" 06ל

 מן פטור טרונךץ "והנן 1יד רב9ן אתא בי ' בחלה וויב טרוקנין סאמר מברכיןפ"6
 גר9ס וכן ' בחלה רו"ב טדוי%94 יחנן ר' אמר רב(ן אתא בי יירושלמ. שש ע? 6י גרש עדרל"און יצחק ב'ד יוירה רבעו ושמר * ש4נו בספרים הע החלהסף6

 עושה פרעו'9 ' וארעא כובא 9וקף רב אמר טרוקנין מאי . בחלה יריכבערוך
 8"' בערור ' באילפם שעחטין כש וקמח מים לתוט ו%תן בכ9רה חללמ:ץם

 ר"ח פי' לשון הה ' בתטד ולא עלהארץ שאופין נובלא ר%אטדוקנ9ן
 ]ר' )רב( אמר הארץ ע/ן שתו שאופין דצא ביעלטא %בלא רארע' טב'דוא טרוכן"

 ערי%תיבם ראשץז שנאמ' מערימה חלה ח?ב רהא ד"לה מן פטויהייצן[
 אמי4 טריתא מאי מןההלה פטורה טף9תא הא9 אב* ו1צר תרימיעכ"ל' תר9מוחלה
 עלירב"רה ושופכ9ן בכף ובוהשין בכ* ומים נףח נותמן פי' ' גכיל בורתחלה

 " בהנור אותו אופין שאין פי' * לנהעח העשוי להם לה ואמרי * נימעןנ,טהיא
 חייכ והעמא ' הח6: מן פטור לכותחא העשו9 להם חיץ1 ר' הני ' בחמהאלא
 טוכיחין שמעשיה מפמ א%מר יהורה ר' רתמא ' טעמא כדגך2ני דחםבחלה

 דעתיה גלי נאות כגלומקאות ומקוטפת 9פה ערוכה חייבת. כעכיןעליה'עשאה
 ערימת0[י ]על רקפיר שלא בעלמא כנסר9ם פטורים' כ*סודים עשאה'יללהם

 דאמרי .איכא היא טא9 לן אתכריר ולא ' החלה מן 8טור טר9תא ר"חפ9'
 מים בתור שתו כשנותנין קמח היעו נביל מ9רתח וא"ד דדביינףלחמא
 לכותח השט:י להם %ו% י עימק כדרד נלהטע ש"ץ הדברש ו3ראץ 'רותתץ
 עשאו אם 1 חייבות חלות כם19 ספרשהם ףי ב% % וא%שכות  בעכע עש%אם

 וכי ל4מודע 6 סששה כדנרםען 1 אדהממ עכ%דקם כנון %ןכ*מודין
 6% ע הלקי מבין שפ לאכ4לה י5א *' בש לשודגן בלימודע רע5חו כיהדעת9, ל %ק 3י4 1

 6 שק בחלה היב לרב*ם שמה טהעושה בתומוא תנש * 6שט שצ דהלה מןפטור
 ש4% ועשאו שניבלו קלי גהה 9 בחלה חיב בצק לאוכלה עיסההעהטה
 צ ס6ח ?ס" ר' בחלה הי9ב בצק שעשאו קלי ל4ח סתמ בפוא 9חץלמ9 ? בחלהח9יב
 נראה בתלה חייב לרב*ם עימה ר1ושה רתנ9א ודש5 * עאשפאן תיא יךצן ר'בשם
 שישר דל9כא אשצ ' בה שות8"ם שהם רבים של עיטה שעהטה דמתריבע9מ
 לו " סדלמת וגז ראשון רש וק9"'ל * בחלה ח"ב *ם'א כולם בין אלא%ימי

 ס'צ למ"מר דאיכא ראש9ת דכתיב אלצ חלה ר%זם ד4שמר 6 בדאי; ח9וכהשותפין

 לא דשות18ן כאן אף לא דשותפין ליין מה דגז מיאש"ת ראשית ראש9ת*
 מיתרצת לא והבר"יתא לשון מטהו י דווטותפע לרבות ערשהיכם רהגצאכתב

 לחלכך דעתם שאין ורוק1ו " בחלה חיב%ז השותפ%9 עיסת למתמ 4'ל4"דד%ה
 גבי לקםן כדמוכח וזולה מ% פטורה לעיסו' לח5קה דעתם אם אבל *6יסות

 : לחלק שעע%הגחתום
ולרמח( % ח 4 א  רבשם מחמשת ופחות והכ4נית תיטומט%ןוהפר%ן י פצה והדוהן האהיז החלה מן ופטורץ במעשרות חחב%9 

 ן מ"'לא דוהן ' רח4 אורז לע'ץ * זצן'ל רם9מפומט יצחק רב1 פי' יבתבואה

 ענין יר%א ? נשכ"ש ערב9 ובלשון ' כנען ב*טון טכךב"שה בערוך 8י'פרגץ
 וכשינקב קיש קיש קורא וכשסנענע בחררל זךע ומלא כמ%% ענל לא אבלהמת
 ההשומשמין משומשמין כט שמן ממנו זעה%ין ' סה%ק ווזא רגקב בע ףגל?צא
 זרעונין9רוין םימם"מינוהנהניות[ ובלעז סמ%'ם יעימעאל פ"בלשון כנעןבלשון

 נ 5כס אסר דא, הדא אבינא אמרד' בתבואה' רבעש מחמשת קפיזתק:4רה%למ9

 בדא לא מצומצמות רבעים חמשת היו אם ~שבל . רבשם מהמשת פחותשהי
 יאמר הדא על אלא איתאמרת הדא על לא אבינא ר' בעים בון בר "המי ר'אמף
 ' בחלה חייב דמע משום הנאכל ו( )דישע ס8ק החלה מן 8טור מדומע יוהצזר'

 אבל רבעים מחמשת יותר כשהיו אמר דאת הרא ר'אביגא בשם בון בר יוסיר'
 בעינ9 ונראה ר%ולה מן 8טורי% מצומצמים רבעי' חמש היואם

 סס והמדומע רמסרת והלת והאסכך9ט9ן והרובשנץ סהסופטץ מהני'יט( : 1והגיוץלישף רתדוותוי
 שעה בל בפ' שלמה רבעו 8י' דג8%ננע ההלה מןפנ%רין

 א*ספומל9, ל%ע בלעין 98' כסימש"נם יצחק ורבינו כם%גסעשואן
 פי' מסשפונט "צחק ורבעו ' לחם מין ובולו 3משבש סצ%וננץ שלמה רב"ט8י' סי" 15 ד' ' והרובש%43

 . בדבש כצפיד%ז עשו"ן שלמה רבעו 8" חהשסקך9טין ' קי4ולטארובעג9ן
 . מחבת של תרגום ססרת שלמה רבעו פי' דגטית וחלת ' אימקדעעד3עץרגמ"
 ' והמדומע נינה%י לחם לאו ורג' הארץ מלחם באכלכם דכת9ב החלה מי8טוריס

 ולא תרומה תרימו פטור לה%כו תרומה *נפלה ד%לין מדומע עלמה רבינו8י'
 סם האסקריטין מיג6. והרובשמן טרולףא: סהמופגנ9ן ירה%לכו תרומה' היאשכבר
 בהלה חייב טרוכףא אמר יוחנן ר' דמי9 חלש*ן המסרת וחלת דשוקהלש'ן
 דשמ'ל י בפסה חיבתו ידי בה "וצא וארם הארץ מן לחם המוציא שיוואימר
 אדס ואין הארץ מן להם המוציא על? שמר וא4ן בחלה הי9ב אעו נדורףאאמר
 מהלך שהאור כל אטד יוחנן ר' חורי שמר יוסי ר' י בפמת חובתו היי בהיצא
 בפטח הובתו ירי בה 9וצא ואדם רגצציא עיו ו%4מר בחלה חי9בתהתץ
 עליו אומך ואי% בחלה חייב אי% תחת? מדלך שר%%ר כל אמררשב'ל
 "רן על ובלבד יוחנן ר' אמר 1 בפסח חובתו 9די בה יצא אדם ואיןהכשצש
 המכר, וחלת והאסנךיטן ידדובשנ9ן דג%פגנין יוחנן ר' על פליני מתני'משקה

 בסופט*ן יוצאין רתגי בהמה שנעשו במופננין לה פתר החלה מן פטוריןורג2דומע
 מן מדלר דחיר כשהי' לה פתר רשמ'ל על פליג הדא ולית באורשנעשו
 ]פרטן להם נל ולא הארץ מלחם זוטא במפרי ת"ר ! פ*נ דרב3ן מ*הקהצד

 מן שפטורין והידומע דמסרת ההלת והאמקישין והדובשנין רסופנניןלמבושל
 ס0 תמן דתנינן רסע בההיא מנצזבר לא לשסואל שאל סכהנא ירושלמי "החלה
 שאיל %4ז דישראל לארעא הימק בד אלא כן סובף אנא אף א"ל תרומהשרו%
 אחת סאה אפי' יוחנן ר' בשם 9ומי לר' שמע להתם סליק כד 1 9וחנן לר'לה

 עמאותה ' החלה מן כולן פטור9ן חולין ותשעה תששס לתור שנמלההדומה
 חלת מאי ההלה מן פטרין כולן חהמרומיג המסרת וחלת וד*0רישיןודוובשנין 6נ" " רסופננין דהם סתנן מ'ש בפ' אמר9' י כולם את פוטרת תרומה שלכאוה

 רשב'ל א:ר כתיקוןלהם נששה 'בתים*פו'א'נו כולי של חלוט זה אדיב,להמסרת
 שעשאזבחמה. והללו הייבין אילפם[ טעשה אמר ור'זחנן אילפס]הן מעשההללג
 דלישב'י משמע דהבא לר"תוקשה

 האור עחנן ולר' בהלה חיוב טרם רהנור
 6 עצס ותטמטם בהטין שהגלגל עד הימה מן עראי אוכלין סתנן בפ"ג לקמן ואלוגורם

 למדה הא מיתה חייב ממנה האוכל בשעורין וטמטטה בחםין גלנלהבשעור*ן
 ח"כ ש? נלגלה שלא עד טומאה ס8ק לה סנולר רבי נמי ותנן חלה חיוב טרםדגלגול
 ט"3 1 1' התם סומפרש רנרה %ק לה ומ9יתי בטריה תיעשה משגינלה בטומאהת9עשה
 שלמה רבינו ופי' ' דמו בחלה לחלה רטבולין חילין בטחיה תיעשהמשמעלה
 %'ק ותנן לחלה מלאבתה גמר זף% בחט9ן נלטלהתם

 ס "סניו עימה סתחלתו דמכילתין '
 "ש סאבוה דביצה ובש'ק בהלה דדיב עשה 8%1ד סופנגין תחלתו סופגניןושפה

 " פ ט ו אלה מכל י ביו"6 חלה מכגה מפיישין אין מי"ם העיסה ג9לגל אמרדשמואל
 והואיל מעימה מלה שמפרישין יפ בכל מעשי' וכן לחלה טרם שנקעוללמרנו

 לרשב"ל בתנור אפאה שלא מפני חלה איסור ממנה פקע היכי בחלהונתה4יבה
 5ע רשב"ל ראפלנו דהא ר"ת מפרש כן על ' 9והא לר' בחמה אפאה 'שלאומפמ
 סי6ס ההלה מן פטורי וראי רבההיא מעולם עיסה לכלל גאו כשלא ה9יגו יוחנןוד'

 ובא החלה מן פטוו-ה סופננין ומופה סופננין שתחלתה עימה בפרקיןכדתנן
 ולבסוף שדותיה דהיינו רתנור דומיא באילפם או אפא' שלא רכ"זישב"ל]ואמ'[

 בחמה שעשאה דוקא עחנןוסובר ר' ע4' ושלע החלה מן פטורה לעולםהרביק
 שלא ,רהיינו משקין ע"י שלא וףוקא חייב תחתיו דצלך הארר אם אבלפטורה
 ואיזאומ' בחלה חייב דאינו מורה ר'ירגן אף משקין הי'ש" אם אבל בשמןטיגנס
 . בא שלא היכא דכל מיטץ ושמע" לעיל' בדפרי' בירועלמי כדמוכח ה%ציאעליו

 משקין ע"י עשאו אמ רטזעיו דאור ש'-ךלך סופנניןאע"8 'כנוןשתחלתה עימהלכלל
 מה כ%ן מינא מימ בורא עלל ומברבין ר1ץלה מן מטור לרשמל ב9ן לר"יב9ן

 לצורך שלשה כנון גטרה עיתה שתהלתה הטשינר'ל9'תיכא. פנצייגי 1ריןשא%
 ב4 לית דהא רטוצץו ע*ו ,מכרכץ אין מיו% בה5ת וריכ לכייעגרמ'ץ"לש

שרי"
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 דייבת ארכי* ידין ע1צו מה גךפלינש לצרך שלשה דנהמא'ור"סאח1רעזא
 צם עימה לכלל שבאו הואיל בשמן ויטגנן אע"פ רגצציא עלהק וסבהכץבחלה
 בל דאמר י1צן כר' דהלכה דנרמא תוריתא בהן "ט וגם תהתוקן ה4צרד1לך
 עליו ואומר בחלה דדיכ תחתיו מדלףשהשד

 משקין ע"י ובלבר יוחנן ר' דרימר והא י החולץ0 ר"פ הלת הני בהרי למד"טבץהע 4ה הוה כרשכ"ל דאי רגצצי"
 משקין רע"י ראשצ עימה ליר? שבאו היכא אבל עימה לכלל לאו שלא ה4ט '.8

 ראמר לרכר וראיי ' רנהמא תוריתא עלי' ראיכא ובלבד ה*ציא עליומברכין
 שהם אע"פ רמוציא ע*הן מכרך לאוכלן נטלן מנחות טגבי מברכין בביגיל6פינ

 * י"י אכולהו וראי רהא תטר במאפה דוקא רמיירי לומר ראין בשמןמטתנין

 דהיעו הלה חייב לירי יבא וראוים עבה שגלילתו בהן כיו.צא וכל ארבי"ליאלא
 עלההם ומכרכין בחלה חייבין במחכת נשמן שטגנם פי על הע אוהםש4שין
 4,ט דותיח ולבטף שהרביק 4"ם לחם נקיא תחתיו מהלך שך4צי רכלהגיציא'
 עליו ו14מר כהלה דויב תהתיו מדלך שהאור רק הרביק ולבמףשדרתהץ

 מברכין במהבת בשמן טיננמ אם הטמינו"לי לפנינועטי שנילושהדג:וצ,8'ועיסה
4ץק'

 בורא'
 ' בחלה דייב עיסה וסופו מופגנין תהלתו ששנינו היא דזו המוציא עליהןומבר5ין- בחלה היבע בשמן טיגנם שלא במהכת אפא ואם טוצת מיני

 שנ-ישה ועשה ' רנרמא תוריתא עלי' רלהוי בעינן לעולם המוציא לעניןמירצ
 כהותחייתא ד*ת סשים במ'ש עלי' ומברכין בחלה חייבת גרו%עלישלטדך
 אבל ' ברפרי' יוהגן בר' הלכה שפומק ר'א דכרי לפי ה4טה זאת כל ןדנהמא
 מדממיק בתטר שאפוי אלא להם אין דמבר נרשב.ל רהלבה פתמק דגנאלרביט
 ' וט' פליגי בהצוך וא5או עצשר כנון והכא פטורין אילפם מעשה רנ"ע לאסתמא
 %ש רבא מרא4ר ותו הכל' לדברי פטורין שמן בלא אפ" אילפם מעשהאלמא
 קרוי בתנור האפוי להם אחר בתמר להמכם נשים עשכ האו דכתיב ו-ודהדר'
 ' *' ירודהימבירא דכר' לפ1צרה משמע ' לחם נךף איצ בתצר אפוי הטאינולהם

 רבה . א"ל ' דעולא קמי' זירא ר' ויתין זירא ר' אחורי יוסף ורב רבה 6ריתבי ותו לפפט"
 סוגיא ההי' וכל מהו מבדצץ חהרתיח מבפנים הרביק ' מעולא מני' בעי זירא לר' נ 65

 מבפנים הרביק מעולא מניה כעי זירא לר' יוסף רב דא"ל אתיא ררשב'לאליבא
 האור שמהמת רק רלר"י 4צזיא כרשב"ל נמי ההי' ' וכי' מרצ כצדוהובוקה
 דמחלק לי' מבעיא קא לרשב-ל אלא לחם קרוי הכל שיהי' ענאנים בכלסשפה
 רצה אי לי' מבעי' וקא הרתיח ולבסוף הרביק בין הרביק ולבטף רדתיחבין

 ער'מ א4בי' אמוראי המרו מרשקלו הלכך לא אי כצרו באטקן בכךקפירותא
 אילפמאפילו פעשה כל ר'וו פי' לשיטת הלכך י בוותי' והלכתע , ס"לרכוותי'
 שתתה החלה מן פטורים כולם הרתיח ולב1ף בהרביק בשמן מטוציםאעם

 ולא חלה לכלל שבאו היכא אבל ' המוציא עלי' 4צמר ואין חולחהוצפגנין,.
 שאנו מה קיפלינ"ש כטן הטציא עליהם אומר ואין בחלה חייבין בתטרסשפו
 רבי' 'מיהו כרבריו נוטה הרעת וכן * ועומי"נולי פנצולנו"י וכעד'כ ארב"'4ערע
 כחב אלפם יצחק ורבינו ' עיקר דם ר"ת שרברי החולגן בפ' בהב יצדק ברעצדה
 רלחמא בחלה דויב הרביק ולבמוף הרתיח לרשב'ל בין לר"י בין ורכ"ע כ"שבפ'
 ופטור הוי חמה במעשה סבר רשב'ל הרתיח ולבמיף כשהרביק פ4גי ביההא

 נמאף יאל רבעו וכתב י כחלה ח-בת חדרה יוץסה סם218ה לעשות נמלכיןואהרכ
 פטדה 8ונה הטוכ כהלה נתחייבה תחלה נתכוין תנור רל1שפיית הואיל הל4ייצהק
 וה8וראו כד"ני'כםפייםלוום פפורה בתצר לא5ות ולא לבשלה לעימה עשאהאכל
 בכ4טשהתה ביטה-ם לקיש בן שמעון ר' ב-טם יהמי ר' ' כבראעצנה בינתים]שב'ש י שט )חכרצ( ר' בשם יונה ר' סוי 0בינה*ם ירושלכר ' למבושל פרט להם כלולא
 דויבה וד*זרומה' בתרומה היבת חלה הטכל מן צמה העוע?ה בינתיםאטרצ
 בר שמואל ר'[ ]בשם )בר( יצחק ' בתרומה דויבת שהחלה וכצין 'בחלה

 בחלה חאבת שהתרומה מנין י תרומה הוימו הלה דרב משמי' ]אחא[)מרתא(
 : תריכו חלה ראעוית בה שכתכ מאוחה עיי' הדין פתרין קייןמן
 ס8 א, ממימ5ה'נט יצד,ק רבינו בחלהיפירש ח~בות 0הקנובקאות כ2עי')רש(

 כשמש 4צתו ושפין ]רג-ה[ מן אותו עושץ ומטזבר לנוירוע
 * בחלה ה"בת הכי אפי' טלת ונעשין אוהו כותשע טלה וכשרכצה בתנואו

 סאחר ושגן' בעטם עטל בר חנינא בהלהר' ה"כות דג1ובוהות 6וכןירושלמי
 פגךרה תהא ,לסולתה להחזירה עתיד והוא הוא% האמר שלאשקלטא

 דמ1ל תאמר שלא בהלה רויבת מברין שסת זכרא בר בא ר' אמר ' החלהמן
 כורטק עעטז אמר רב * ההלה מן פטורה תהא ]למולת'[ להחזירה עתירהזא

 : לבבה ]חררה[ )חלה( לעשותה תימלך שמא אבין ר' אמר בחלהחייבת
 1 5פט יייבץ ב.'ש החלוטה מחייב"ן וב'ץה ןטרין ב'"ט סרמיסה מתני')רכ(

 יוסי בוי "טמעאל ר' דמכילתן בבצספתא תניא : פוטריןוכ'ץק
 לוצך דטון המעיסה החמין לתוך נהח הנותן חלום איזהו אביו מע1ם4צמר
 פטודין ובקרירה באילפם הנעשין זה ואהר זה אחר אומרים וחכמיםרקמח
 התם. ואמר ייצן כר' דלא לה עועה-10צקם' כל בפ' ' ח-בין בתנוררגעשין

 6טףנ ל טי
 וז*י רב אמר וכן שמואל אמר יוצדה רב אמר . החליטה ומ"ש המעימהשנא
 לא י עהטנה מי ותכרה בזו מה*קז כן בזו במחלוקת לוי בן ירצשע ר'תימא
 בהז החלוטה חגי וחד מה4בין ומ,ק פוטרין כ'אם המימה תני חף ' זושנה

 : מחייבין הלל ובית פוטריןשמאי
 ז 18ה שעשה נחהים פי' בחלה' חייב לחלק שאצר שעשה 0נדוצמ מ2יי)רכא(

 י"1ר 4צהצ וויב לעימות לחלגך וולה דיוב שיעורשאור
 . לנךחות ימצא שמא הלנךרצת גדעת אלא תלוי הדבד ברעתו שלא 'בחלה

 בשל וא?ן עהצר להם לעשות לנדצזום שנתט נעדם ' להם ומוכרה עיסהועהטה
 ב4ותה יש הנחתום שעירבו אצש פי' י החלה מן פטורה כקדעור מרםאהת
 ולמ?ן להלנך ומו1 הואיל החלה מן פטורה אעפ"כ דדוב כשיעור עצמהעימה
 פטצהזן בצק לחלקה מנת על עימה העושה וקי"ל מכשיעור פהיז חלקה אחתלכל
 סך ס4א יודצן ר' מדעתו שלא חבירו של כרי 0הממרח ירושלמי ' החלה עיטק-מן4יהטה
 נער_וט תנינן והא לרשב'ל יוחנן ר' מתיב נטבל לא אךמר רשב'ל נטבלאומר
 פגצרה-מן כשיעור מהם או1ז בשל אין אם שאור להם לעשות לנהתוםשנתנו
 להלקה יא עימה העושה שכן היא שניא א'ל כאויעור כולרצן בשכ חשיןהחלה
 בדא,ה דדיכ לחלק שאור שעשה נהתום תנינן הא א'ל. ' החלה מן פגררהבצק
 - הלכךדות' בדעת תלוי הרבר בדעתו לא ]נהצזום[ נההום העזיבני לאא"ל

 נראה ' עימה א1צו ועושה כו חוזר ווזא לרךזית ימצא שמא הרפק%ומ-קיםףןי%וי ל"* הדביק ולבסוף ררתיח ו4'ש הן אילפם כמעשה מבר עחנןור'
 הבא דהא נכב* ראמר יוחנן לר' רשב'י מתיב וה'ג הוא מופר דטעות בעיני , בפםח חובתו ירי בה יוצא ואדם בחלה וחייב ויא נהמא ררתיחולכטף
 יוחנן כר' אילפם במעשה טטבהא אהא רכ פסיק יא והכי יוחנן כר'וולכתא
 ולבטףריתיח כעטהדביק סרשב'ל הלכה צרק כהן משמי'רמר אומר הלכותובעל
 אבל בלבר בהצור האפוי אלא לחם אין ראמר יהורה כר' רפמק מאןואיבי*
 איצ ריתיח ולבמקש הדביק ו4'ש הרביק ולבמוף הרתיח ל"ם אילפסמעעוה

 מברבין ואין בפמח חובתו ה-י בה יוצא ארם ואין כחלה חייב ואעורךוי.להם
 דקא' הלוט האי החולץ פ' דנרמי' מהא פירכא עלי' ואשכהן * המוציאע4ו
 בפסח חובתו ידי בה יוצא שארם לומר רבינא אמר רלכתא למאי ההאמצה
 אקרי להם באילפם או בתנור דאפיה כיון מעיקרא דמחלטא אע"גאלמא
 אם ולטגן ולגרמזי4,ט לקלי"נש עיסת על מאיר בר יב"ק ת'ר ימשלני 'זשיל הלוי יצרק ב.'ר יואל רבינו לע:ון וזה ' עכ"ל בפמח חובתו יהי בה יוצאאש-ם
 עיני ראות ולפי ן חלה ליטול טדצות הנשים בי כשיעור בהן כש"ט בחלהדריבש
 עדגן ור" ופטורין הן אילפם מעשדי הללו דאמר דרשב"ל הלכתא ליגראה
 יבסוף כשהרתיח מיהו ' ברשמ'ל רהלכתא נ;ל הלכך ' פטורין אילפםמעשה רכ"ע לה ויחינן קמה לא ומיו ' כהנאי לה ומוקי ונו' ואקשי' ומה%בפלינ

 דאפי' ' מטגמן ואח"נ שותיתן ב4א פנטכ"ס ב1 והוא רשכ"ל נצדההדבק.
 חמוט זה ריב'ל כרפי' הבמדת בחלת טרה אילפם במעשה דפליג יורצןרד'
 אפהה קרוי שה 4לן צרכו כל מים וף'י אותו שמחלי"ין ועאיל בתים בעלישל
 פרט לחם כל ולא הארץ מלחם במפרי כרחגיא החלה מן ופטור בישול1ולא

 שפטורין והמדומע הממרת חהלת ור(שמנךיטין והרובשנין ורגזפננץלמבושל
 אבל גדול ביעךל אותו מבשלין ואין יצתו שרצלטין ח*ם וצא החלהיואש4ש

 פליג לא יוחנן דר' פטורין ולגרמז"לש לקלצינ"ם עועהטין כמו גדולב"טצל
 לרשב"ל ר* דמותיב דבראתא דהא (הממרת' חלה ובירושלמי רספריאברית'
 עוש רמסרת חלת בה ךו!ני ולא הייכין ב4ולפם עשאן חעאסקריטיןוסופעין
 בעלי של חלוט חלט בערף'ך שכתב נהן ורב ר"ח .ולפי' ' ררשב"לבווהו' אע" דרא ור' יקע ורב ררבה סוגיא רהי' ובולה שפטור טדצן ר' טדהרבוא
 אותו ואופין טינון מין שדצאל רג2מרת על אלא בהטף אפויות אען פ"בתש
 האפויות חלות כלו' המסרת חלת נוראת הלפיכך שמן ע"י בסמרתה*ת
 סוגיא ר"ח בפ" וכתוב ' בסיגון איק ור4סכךיטין ושמומננין לפירחטםבממרת
 פטורין אלפם מעשה אבל בתצר ה4טוי אלא להם ע-י דאע מלקאוהטטעת?

 1* אילפם מעשה ובלבר יוהנן ר' אמר ירושלמי בהלה יז1טכוע שיוסו'
 לה טרן2ץ במצג עצאין דתניא. והא י במט בטשקין שנתבשל סי'סמטקין
 ולבכוף הרתהץ מתהתוהם. מריך ה4צר ההק ואמ הצד כע מהלך כשהאורוהטב"ל
 משקין דווש לדבדי סיע והוא עמ'ל ביה קרינ' ל(הם בהטקין 2ך'י שלחהרביק
 יורצן רן אמר ימי ר' רגרמי' בירושלמי מוכה ובן דפנצד טוה 'טהע ר'א2י'

 : עכ"ל ט' כחלה הייב תהתיר מהלך שד4צרכל
 החלה . מן פטורה מופגנין ומופה פוטנין שתחלעה סעיסה ב2ר!בי; )הח(515ח

 עימה ,חצפה סופננץ תחלתה מופצין ומופה צסהוטהלהה
 לעשית עיסה לעין ארם בני דרך ממימפו'צט יצח, רביט 6י' * ב4לאה4בת
 ג2ש1טן געףטהז עען( חאמ2עויאשע םהצנץ ק"מטטז ןצו4מן וחח"ב בחנט4וצק-ה

 חמת וצישל כטדח לה דהי וזלה ק פטיה הווה כי1י יש מלםבץ
 כע פטורה וקתני עכר מרעתם ו1~ו לעשות חץצצם צרפם דהא מדעתועלא
 איקעי פרקי והדר להלק שעשאה רבא  דקואני לי' ושני ייצן רר' ותיובתאההלה

 בדעתו דלאו לי' ושני חייבת א1'ה עשאה לחלק כן דווט דאע"נשינויו'מנחו!ום
 1;לכה ויטב'ל יוחנן דר' יוחנן כרן וקי"'ל הלקוחות בדעת אלא תלויהרבר
 לחלה נטבלה מרעת שלא הבירו של עימתו דדמגלגל  משמעתן 'ושמעי' יוחנןכר'
 ורמינן חלה ה,ק לתרומה רנטבל סדעתו שלא חכירו של כריו דדממרח ווניכי
 * מתרומה חלה ]דשניא[ משנינן %א אהרדי לרו ומשנינן אתרומה מחלהנמי

 מדעחה ונלנל כשיעור בה ש"ט אשש עיסה לה לעשות לנחתום שנתנהואשה
 בפ' כדוצן חלה להפריש רעית לו שהצזן עד ההלה מפר"ט רגהתום איןאעפ"כ
 בענבש לררוך חכרים טעעים השכירו צ'ה הבעלים פי' ' כרך הטה אתמטמאין י 5סנ? עאץם מפני הררוכות מן וזץ לתרום רשות להם אין סרמוע4ם קא1תהתורם
 ' הכע4 בו יגעו שלא ער לחדום רש4ום כך ובעבור בטדרה הרומה להפר"טפרי

 יאין היין ורוא רעאאים דמוע*ם אין בעלמא אכל הטז את ויטצטיטמאים
 עעהם ' נינףו אהדרי כי וחלה דתרומה החלה את לרפר"ט רשאיםד5וע*ם
 דשץ, בלא לכתחלה חלה לרפר"ט רשאה מהן אחת אץ בעית1ת עעטהשג/מגלו
 הב"ידה שלא בסתמא וה"ם העיםה ונתנךק חלה חלתה הפר"טה , ואםדזבירהה
 קישית ההצרם בפ' כרתנן הלה חלתה אין בדעבר אפלו הקפידה אםאבל

 נ 5שג תרומת וחכ"א תרומה שנטשם תרומת רך'א שק אחר זה שתרט0השותפין
 חרומה העצי חרומת אין כשיעור הראשון חרם אם אומ4 יומי ר' הוומההראשון
 חו"שח סמה בירועלמי חשמר תרומה השני תרומת כשקור הראשק חרם ש אםאכל
 סתכ *ע טרים רבנן קש ממחין בשאינן אם מודה עקיבא ר' קו בממחע אם קיימיןאנן
 ממחין םתמא אמרי רכנן ממחין אים סתמן רומא י בסתם גןימין 4צןאלא

 אעו אם אכל בקי שדוא כיון להרום הבירו לעיתף לי' ףנייי לתרוםשברךאין
 חעו י פלעי שבמתם וממיק ברשות שלא בצזודם 4' .וההה ור4ר לי' נהעא אץבקי

 סט דברי את 1טרת אחת חטה יה"נו תורה כעיעיי מה יוט דר' 0רהיאבירושלמי
 ר' 4וז הידה כשיעור תעברינה אין מחמעדם אחך שתנ"ו חברע נשיעור14
 דאסוו דהא ר"ל פי' ' כרבנן יומי ר' חכרץ בשיעור תעברינה אע כרבנןיסי
 מרע2שדם א' רה"נו חברים כשיעור שתרם היעו תרומה הראשק תדוסתרבנן

 חכמהם[ כשיעלר מ'ל ואי אךדבנן פלינ תורה ערעור ט'ל רש ]אםורהשזא
 וכן תרומה תרומדצ ררבנן שיעורא דואשון כשתרם לרבק מורה יומי ר'11'כ
 העיתף 4ון לכתחלה אבל ברעבד ה?ש יוסי וכרר' בחככהם דהלנההלכה
 1 ס4 התם 0דאמר ירהטלמי דתרוטת דפ"ק כההטש הבירו דעת בלא להויםרשאי
 גדה*ה' לתרומה כאן אלא זאווע שתרט השותפין והתנינן שותפין ולאאתם
 אלא מעשד מתרומת אלא גדולה לחרומה למרו כלם י מעשר לתרוכצזנאן
 השוח5ע %א אתפ דקתני אהא ממוציתין 5רעי 5י' . י למעשה באן להלכהבא
 דו81 *' ניד81 דלימ-י' תרומה עגטשם ריומו ראמר עיבה טר' דמריךלא

 5רן4 לרבק אלא זצ"ל שמעין רגי' דוזמ כר5*' דאאו לפ* . כ"א אלאנדדיטה

טץ מעשי לתרהטז כאן נדה4ה לתרומה באן וסהטנ* חיאטה הראהין הוומתדאט?
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 כאן להלכה באן אלא מעשי מתרהטץ אלא גדולה ההשה למי1 ב*םטיך
 לא דעיתפין תרומה תרוסהו דיעבר ב*סרלמעשה

 נ4רי.
 כאלו וחהטוב אהרדי

 שותף אטו ג"יר דלא שי2ף גזירה יתרום לא לכתחלה אבל ' נטיעתוזבירוד%ים
 הבירו דעת כלא הדלה את שותף לכתחלה יפייש לא נמי הכי הלכך 'דקיר
 לחבירו רשות שנתן והיכא ' ניתקנה לא העימה ונם חלה חלתו 4וןבדיעבר אפי* הוא דקפמי שותף ואי ניתקטה והעימה חלה דלתו כדיעבד הפר"ט.חשם

 ואם ספריש אינו שוץפריש כודם שלירצהו ביטל ואם מפריש ויע חלהלהפריש.
 אנל דבר שלא סכו'ש קישות התורם פרק כרתנן חלה הלתו אין רפריש 1וטגם

 אם ביטל תיומה תרומוצ לתרום שפהתו את או עבדו את או בנו אתהר,טה
 פי' תרובטו' תרומתו בטל משתרם אם תרומה תרומוצ אין בטל תרם שלאעד

 שלא כלו' דבר בשלא תיומה שניהם תרוכעז דלר"ע לעיל רפליגי האבל'א
 ש לבנו רשות וטנתן הרשה אבל מדעהו תרם אלא לתרום מהבירו רשותנ5ל

 ואדי'כ לו חהלך לתרום שליח שמינה כגון כיטל ' תרומה הוומתן לתרום,לעבדו
 בטל משתרם ואם תרומה תרוסיצ אין ביטל תרם שלא עד אם עא,חותוב(טל

 סרכי הנרוגרת מן נזיר הריני בפ' ואמרי' ' תרומה ותרומתו שלעותו בטלה לא עי
 השתא עביד מצי דלא במלתא השתא 4' עביד רמצי במלתא עהיח אינשמשף
 ולהטי קמח קחי לחבהיתה לומר יכולה אשה ראין לכאורה משם בהטוייוכהטמעלא
 לחלה ראוי ואינו י4ח ווא עדיין הצווי שבשעת רואיל .חלה והטרישי זוסה4

 שכבר נלגול לאחר לה לומר צריכה הלכר כלום עשה לא קמח חלתודהמפר"ט
 ור'לז ' שליח לטויה נמי יכולה חלה להפריש בעצמה ויכולה בחלהנתדויבה
 עולם ער לה שיהי' עיסות מכל הדלות להפריש שליח לשף' 4הטה שיכולהרירה
 שעה רכל ביון מ"מ חלה להפר"ט יכולה ו(וינה עימה לה לית דהשתאאחל'ג
 מגולנלת עימה לקנות יכולה א"נ חלה להפריש ולללגל עיסה ללווט יטלהשרוצה
 שמואל ב.'ר יצחק ורבי' ' שליח לשוי' נמי יכולה בחלה שדדיבצן העולםבסוף
 מפריש לכך ' בשבילו שיקנה העי%ת -כל מעתה לש*חו ליתן ויכול הואילפי'
 רמי ולא ' כעיני נראה ר'א וכרברי טעמא רטוי לי אטעברר ולא שלו הן כאלוחלה

 בכל אסור סתם אשה לי וקדש ובקש צא לש5יי האוטר סנבי דנזיר לההי' נ"6וע
 משום הצווי בשעת איש אשת שהיתה גרושה באחות  עמץי וקא שכעלםרגעדם
 אשת לנרש כירו דאין התם דשאני שליח מעיי מצי לא עביד דלא'מצידמלתא
 אין א"נ לה שיש דקמח מן שמה ללווט האשה ביר כח יש הבא אכלהביו
 והביאו מחוברין זו ערגה פירות לאומר ורמי ולנלנל לכ4ות בירהכה "טלה

 בקירושין האומר פ' יוהנן ר' ראמר הללו פירות על לכעויתלשו תרומה ידוועליש

 בחלה ודנה 5ךג:אהה ךין" תה שניי* .1 מתנ4 )ינליש"

 חיבת אעה אותה אוכלים הרועים אין אם כפסח חובתו ידי כה ויוצאביףש
 עיה מומנין ו*ין ע4; מברכין וא'ן בה משחהפין - ואע בה מערבין ואץבחלה
 מטמאה ום'כ כך בין בי"ט נעעוי' ואינה בפסח דצבתו ידי בה יוצא ארםואע

 מורמין בה עועירב כל אומר רשב"ל כלבים לטת סאיזוץ ירהטלמי שכלין: טצמא' ס5נה
 בחלה חייכת ממנה אוכלים שהרועים כך כל מורמין בה עירב שלא בזמןפי'

 בה ומשתתפין חצירות ערובי ומערבין בי' כךינא ולהם הוא ארם כניד*צכל
 לחם שמם אכלו אם פי' ' עלי' הטמנין ' המוציא עלוה ומברכין מבואותעויתופי
 "יכלי' והרו1; רצאיל פ" י בי'ש ונעשית כטכגיןי העיסה מץו אבל ורוטלישיסשה
 הרבה ב1 בה שעירב אצתה אוכלים ררועש אין בהיואם ייינא לחםאותה

 : בחלה ח*בת אינה ממנה לאבול יכו4ם הרועים שאיןשרמין
 והן ל"4ים ואטורה ודצמש מיתה עלי' ח"בין חשזרומה סההלה כ1ךן3י' )רכג( טתס:ה

 והערב מים רחהצת וטעונין ומאה באחד וקךלין כהןנכמי
 הדבר ומן המגף מן אלא ניטלין ואין רבןמא על הטדצר מן נטלין ואץשמהט
 זר פי' 'דגטר

 ה4צב*
 מ כו ומתו שנאמר שמים בידי מיתה חיכ במזהי

 משלם בשוצ והאוכלן תרומה חרימו חלה דכתיב תרומה אעךי וחלהידל*וצ
 דבינו פירש לצים ו*צצרים שירצה' כהן לכל ודימש לבעלים קרן חהוכלטגךן
 בשוצ 1תה חייב בטזיד חלה אן תרומה כזית כשאוכל ממימפר'נטיצחק

 אמורש 1'א ליכא' ותשלומין מיתה דאיכא הוא אימור מבזית פד1תתשלומין
 ולא ' ליכא איסורא ךאפי' מעשר נבי ואשמי' לה תני מעשר מעים.6רים

 חדומה סנבי הכי דוגי לאנכ לוסר רוצה הטמא מעשר הבא שי*ך מה ידענאטינ
 אהההח ממיך מעשר הצי לא דהבא ואע'צ ותרומה חלה נבי רגא נמי תנא ל,נא"-6 אעידא אפי' מעטר נב* ואשמעינן במעשד משא"כ במשא זזני דהתם וכיכור*ם"טוהס

 ט2תים לך דכתי' דמימפו"נם יצוזק רבי' פי' כהן נכסי והן ' וביכוריםדהרומה
 טמאואם

 מסיי
 דט'ש ביני ונראה האשה את בהן לי4יש ה4ש תכשילו תחת

 סהמנךש מכךש בהאיש דתנן האשה 'את בו לקדש וכן לריות יש 4גף דצא "זף
 %ל התם נמי ואמוי' כהן ובש/'כ "טראל וצא ואפי' סגךרטת %עבהרומו'
 באיץד ףעולין י םכךףשת גחלה הםקרש ההגן תרהטה לה' ה,ט דכתי' חלהטהרי
 דירים פי' ' ק-4ם דחיצת וטעונין י כתרומה חשלה' בהרומה כדחגן 'ונטשה
 ומן בל הרומה לעים ידיו 4טל צריך הלכך ' לתרומה פהטל ושני ניטישניות
 הק"% כרצנתכם את אתן. מתנה עבורת זוטא בפפרי 1% ' בה לננוע אפי'דבעי
 ירים בגךדוש ץ מה אי * בנסו" זו אף ' בש'" י מה לכוצנתכם,. מתגהעבודת
 והערב ' סני ייים בטמילת בתרוטה אבל כו' ורגלים י41ם בידהט י אףורנ4ם
 אלא טטלין ו(ין ' שמשו ויעריב שיטבול עד בהם אסוד כךי בעל פי' 'שמש
 לויטה ונשה1סה ' הוימה זו הימר סהוכו טטל צכור בשונר* פי' ' הטקשק
 ומן * המוכף מן שלא דדצי עליהן אחר ממזם לא אבל רק*סה טו ווסגהטמל
 ולא העימה מן והחלה ' מלאבתן שנגמרה הפירות מן וצים פי' ' רגטרהרבר
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 ער כלום אמר לא חלה עימתי וגל חרונצק נורני כל סהמצמר אי' )רכד( סס
 שלא עד עהטה אדם מצות סעשר ירושלמי : מקצת שישייר 51סם

 שכושה לקם מפריש ' בלההמום י תזרע בל י תהרוש כל כהטום פרומהט*כל
 מימב כראתי יצחק ר' ' והלה שני ומעשר ראשון ומעשר הרומה מפר"ט -פ1טה
 ' מצות עשר קימתי הרי ואמר ופרים אצבעתיה עשרתי' פוע1ם דמא ירו*5תרתי
 עד כלום עשה שלא מנץ ' רםיוחד זה.השם לה' י הבל על הכלתרוסה עלחלה

 הוומה ל4ש חלה שנא לא רז"טית בל ולא ' סראשית ת"ל מקיתשרץרשי
 ו ו1סין עררש ובעען י ראאדת בוע בתיבבתרומע1

 דבהט הס'טה *הדון

 יש ט"נ א4שף 5טטף מכא יצאו בחלה' היבץ לארץ שנכנסו יל שירון2יכה(
 5ע בטי שני*שה סהדמה פתצר[ ]ור"ע %טר*ן( )חמכמיםומחייב

 דלענין ממימפה'נט יצחק רכל פי' ' מסואבות כידים ונאכלת בחלה חייבתפיתת
 אעם פיות דמי מסואבות כידים ושכלת בחלה' וחייבת רמיא כמחוברתחלה

 ע5ה ראמר החלה מן פטורה ו4צ בחלה והיבת דת'נ בעיני נראה וכןמבשירין
 %ש5ש דתנון הט* ברתותא איש ירודה בן אליעזר ר' חנינץ יוסי-בר 0ר'בירושלמי

 6 אליעזר ר' פירות כמי ונילועטה במשקין שהוכשרה עימה יום טבול כמם'תמן

 נהטמו שמר עקיבה ר' כולה את פמל יהושע ר' משום ברתותא איש יהורהבן
 בל להיות מחברין פירות מי יהושע דלר' היכי דכי פי' מגעו מקום אלא פמללא

 דאמר עקיבה ולר' חלה חיוב לענין מחברין ו?'נ כולה את שפסל א'העימה
 לענין מחברע אע ה"נ מחברין אין פירות רמי מקום.מגעו אלא פמל לאמשמו
 פירות שמי נילהטה ואוו'כ במשקין פ" כשרוכשרה' פליגין מה  חלהירשב"לדדוכ

 פירות מי אין ויכשרה ואוי!כ פירית במי נילועוה אם אבל להכשירמוצורין
 מחברין שאין וה'ץק לחלה לעימה מהברין אין פה"ות מי פי' ' להכשירמחוורין
 בשם וייא ד' החלה' מן פטורה לכ'ע פירות במי שנילהטה עימה הלכךלהכקיר

 עקיבה דר" אלע כחלה דדיבת רקתני מתני' היאיפי' רבל רברי אמר יוחנןר'
 לחלה מחכרין פירות שמי הכא הוא מודה לטומאה מחברין פירות מי איןאמר
 משקץ שכעה אלא מטלן מחבר לך אין לוי בן יהושע רבי בשם בא בר חייאר'

 החלה מן פטורה פירות כמי שנילועיה עעשה לכ"ע לרשב"ל והשתא 'בלכד
 י4עני פסורה דרשם'ל תאמר לא תרמיהיאם אמאן כעזמתין א"כ לי דק5יאא1'נ

 החלה מן דפטור' לרשב"ל לי' אית הכי ע"כ מיהו ' ממתכר לא והאבמתמתין
 יף עישת מהט? לבד יוחנן ר' במכומ ליתא ורשב"ל בחלה חייבה לכ"ע יוחנן רלר'אע"ג
 %6ש החלה מן פטורה עקיבה רלר' כוותי' קאי חנינא בר יומי רר' הכא סשאניתלה
 כרתותא איש יהורה בן אליעזר לרר'וליתא

 וקי"י
 ואפי' מחבירו כר"ע הלכה

 רגףקל כל קיי"ל אפ"ה רנפשיירו במברא דפליני היכי דוקא דהיינו לומרתמצא
 4ש ל מברבע ככיצד אליעזר ר' במקום עקיבה ר' כמו רבו במקום תלמיד10אפי, תולין פ' כשות גבי כמו רבים במקום יחיד ואפי' כח"ל כמוהו הלכהבארץ
 פירור2 כמי שנילושה רעימה לן אתבריר הלכך מם-א ובלי ראי' בלא הכיאימא י'4י" ד%'ט קרקע בגידולי רוקא היינו ב%'ל כמותו הל~ה כארץ המיקל דכלדקיי'ע י" דהא לומר ראין לעיל כדפרישי' היא ררבנן מ"ל סוחלת וקפרימין' אביונותגבי
 רלכה לענין מיהו ' משקין בעהטה נילושה אפי' החלה מן פטורה מיםכלי

 דאין לוי בן ירושע ר' בשם בא בר חייא ר' ברברי להחמיר בעיני נראהלמעשה
 ]דהוא )רהואיל( יוחנן ר' על וקאי בלבד משקין שבעה אלא מכולן כטהברלך

 אלא מחבר דאין מהרר וקא לחלה מחברין פירות שמי טרה עקיבה ר'אמר[
 %?' שבעד, ]דמכשירע[0רתנן בתרא)רזבים( בפרק השנוים והם בלבר משקיןשבעה

 שמלוע1ה ע-מה אבל ' ודבש וההלב והדם ורהטמן והיין ורמים רטל הםמשקין
 ~ ה4ש. להכשיר לא משכך; אגךו דלא בחלה דריבת אינה פירות מי ובשא~*בביצים
 רגהז פ' דשבת בדצפנצזא כרתניא בחלה לחייכ שיעור להיו' קמח קלחילחבר
 ]עצא! משזק שףיא 4ין מנין ' ישתה חללים ורם שנא' משקה שהוא לרםמנין
 . מנ? מ0לע רבש ויניקהו שנאמי משנף שהוא לדבש מנין חמר תשתה ענבודם

 משגךץ שהוא לחלב מנין שמרים  משתה שמנים משתה שנא' משקה[ שהואלשמן
 טל- וימץ שנא' משקה שהוא לטל מנין י ותשקיי החלב נאד את ותפתחשנא;
 אלא לי אין שמא מים עליו יבוא אשר כתיב ותמא ' מימ המפל מלא הגיזהמן
 ישתה- אשר משקה ובל ת"ל חההלב והרבש והיין והשסן רטל לרמת מנין 'מים
 מה מים עלי יבוא אשר ת'י פירות מיני כל ושאר רמונים ומי הותים מייכול
 והחלכ ורוטמן ווין רטל את ארכה אני את לווי שם להם שאין מיוחדטמים

 כל ושאר רטמס מי ואת תאים מי את אני ומוציא לווי שם להם שאיןוהדכש
 גלבז4 שבעה הנרו אלא משקה אגדו לא אלמא לווי שם להם ש"ט פירותמיני
 ש1 "אהורא: -גירושלמי ' הלה לש?עור רי4מח קלחי לחבר ולא דהזרוןם להכשירלא
 אץ לטימאט? או לחלה אמרת את מה בעי יסי[ ]ר' אמר לוי בן יהושעדר'
 לה פשץב יונה ר' לא לחלה הא לטומאה תימר אין לטומאה כער'כ לחלהתימר
 יח4 בש שמעת ר' תנ* יונה דר' כדשזי( יונה ר' למומאה בעו'כ איתמרתלחלה
 ונא2ף ח*ן כאן. נאמר אומר טד%ן רשם'י[רן יחי]דתני בן שמעון ר' תניריב.'ל
 נמטסו עשיץה נא1 האסורה חלה אף כשמן עשוי' להלן מה שמן להם חלתכאן
 א4עטדת אחלה דרוב-ל דמלתן' יונה ר' פשט ריי הוא מיטקין משבעה אחדושמן
 מע4פירות גע4טג % בביצים שנילועוה עימה הלכך חלה דחלה בג"ם להוילץש
 רבר4. נכוה*הטל4צ2* מעט: כ"ר המחב;יצחק אני בעיני נראה החלהיכך מןפטורה

 חינת.. בסדצ*1 גרסו' ודא* *ירות במי שנילהטה חלה על לשונו וזה יויאלהרב * %ששיב שמה כ'י עטנואל ר' והרב יטף כ"ר יחיאל ר' הרב פרי"ש חבמיאל
 אגל וצייב. על לאפרוש' מר4צרית4 דוקי* ר5טר מאן ו*ץן יי'ע יודגןוכר'
 נ"צלחלת ]ומב"ו( כדעחוה ינה לר' ל4' דמרמי משמע וכן מירריב ובטהמנהה
 סינוע הלגה ורינםע שדצ2 ר' דע;'כ וערץ לי נראין ואין ' עמ'ל ברכהבלא לר5ר"י לר ש"ע אגשף סקקץ וגשאר סיייב מדרבנן לב"ע אבל שמןלחם

 י1 ף מב6 רהבא משס*' פפי רב סמאמר העקי בנ' יס' דמנולה ההש מבה ר"תברפםיק
 אמר דהבא. כהיטי' פטא ורב אסשג לכנ"1זא דבנן מב*. שרי לרבנןבנישתא
 יישע ר' יאמר ממעברא פאי דרג כוות*' דרבא קיי' אחא דב אמראיפכא
 ק%%' דאדיבה לרושן לף וי4ע?' ען,ט בטעם"ר לעשוחו מותר בההכ"נ *יבן

 פליג' גאףס1 שרף הגרול תגית ח4ז הכת4 גרות" יחק דר' ממתברא פפאדרב
 מגךמ מיא הורה בו שמנדילים ט~ום דוץ* לו* בן יההח ור' *השע ר'בצה

 שמנדילים סגךס דאטר לוי. בן יצקע ררב" וגסת%פ תגלה בושסגיי*ם
 %יטתא ו2טןיים ביהמ'וי לעעןחן נצדטי במיגצ'ש 6' ב4 יההטע ר' דאמר תויהבו

 הא* הלכף ' גריכ'ל חלכה ורעם(ל דד'א ע4ש רבי קאטר רמרלא ר"תאמר א4י טנדנברא פפא דכררג נ*מא פסא כףב יהצן ור' פפי כרב ריב'לדאשי.
,' דשטר ס4ק רסתב נמי והא* ' כר4ה"ל אלא עחננ סי' ריכה אין נמ4 עלה.דאתינא
 ישישם* ל" קשי' דמא' לי' מנע הףענא לא וייב מררגנו אכל מראורייזאדוקא
 יגר"ך את דו*קורט* כרגה בלא "51הטי"ט מקקץ דבשא* השעב והו ידבי
 ע"% ל"1 הלכך ' מדל"ז?פ גהה כפ' ברכה כעי דרכק כל הש "ברף לא אמא* מדדכנןדאי
 אמנם לקצנו הע: לע ה'ורג שצאל ב'י שלטן ר' הירב ' גלל דכרי נראעאין
 8טע4 בר טשו פר' וי עדגן כר' ם'א ייב'ל בשס כא ט" דלט: %ץ םברת*לפי
 סצט8טעווטה חלה סב4 של חםשנת מפנך ריכ"ל כשם נא לר' וסץ לרשסולדבין
 גח6ז והי*בת פועת גס* עגילוטה עיפה טחיב קא חלה ףמטף. יהטנה מרשסשדך*
 טשקץ ב.שכשץ אס % גח*ז חייגת וויא ל" )לריק"ל גקיות' קוף גכלסשמע

שו
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 בטי יוט היף' מדצן ה"ף' מעתטה לא ו,,לה משנה דמתם לרשב"ל וכשרכולבד
 ט*ז תשובה ערה %א " עכ'ל כמשמעותה דחלה משנה סתם הויאועעא
 דהם משקין בשבעה 16 בן *הושע לר' מתניתע דמתונ4א ' קשי' דמאיבעע4

 : כדפריער' למעטה ריכה בעיני נראה ר%כר בתלמהי כרנה פירות'רבות מי עקר'
 שב"מבתה שר4 ישבת אשה לברר אסור שערום אע"פ שלמה רבי' התם ומירשע לה סמייתי שמחו מי פ' בברמת : וזאיש לא אבלעצמה- לכסות שהצלה מפני ערומה חלתה וקתה עשבת סהאשה כצתנף' )רכה(ששפטה

 ביט*ם והניד שבצש ם8ני הא"ט לא אבל ' בכיקע בבהטות מטה שלפנ4'
 שנש התם יהגש בק-קע טוחות פמ' שהע בגת ,רתם נחמן רב ו%4קמהוטי1וין
 עש וירךא פני מיטיר וזה רו"ט וינךא 8נץ מחזיי זה אחת כמטה ישנששהיו
 ממ%ע אהיהי* דנגעי פי' עגבהע' איכא ורע5 לטלטע' הוץ ראשו שיוציאובלבר
 ל" ממייע נימ1ש ערהה משום בהם אע עגמת העא רב דאמר יונא לרבלי'

 בררקעי פנ"טוההע שהיו כגק נהמן רב תרנמה ט' חלתה ונוצה ישבתהאשה
 יענבות ואמיקנא רהם ר;'ח ופי' * בקרקע ומבופות דבולות זצ'ל שלמח רבינופי'

 כךיאתו בעת אותן רואה האףט שאין אברש ווץ באהוריהן נוגעותוכיהבא.בהן
 ל9' שר" ולא ווא ערהה באשהו אפי' אותן רואה אבל ע-וה משום בדםאץ

 חי"51ן ולא ומביבת חלתה ונךצה יחטבת האשה מינה דמסייע והא י"טלמרך*
 בלרקע במשית יטלמטה פנקה עויהי' כדי יושבת יהשא אוקימנא ערחהמשום
 שמעי' י עכ'ל אםור הבי ליתא ואי רשרי רןא רגי נראה ואינה מתכםהועידתט
 של פנ" אא"ב ומברכת חלתה נךצה אינה שישבת אע"פ ערומה דהאשהמעה
 בולשים ורגטי . שבצים מפמ אגוף אפ"ה וב4וש בנךקע ומכוסות רבורותטמה
 שפנטה מה לה מועל עצמה האשה לענץ דוקא ונראה , להתכמות *כו6םואעם
 לפני' לברך הא"ט .עדוכל לענין אנל לברך *כולה שהשו שנין בקרקעטוחהע

.
 טפת שאם ובע,ם באשתו ואוג"מ' ערוה באשה טפה 4צוק ר' "האמר שמתוסם מי דפ' כדשיא לפמ' לברך אמור אשתו אפ,1 א' טפח אפי' ערהטה כשד,יא
 ופי' ' ערוה באשה אוק חסףא רב ואמר כננדה ע,ט יכהא לא באשתומ%לה
 לברכה הדה לץ'ש באשתו בהיוכן לרגיןכל ערוה איש באשת עדק שלפקרבי'
 נמי *שראל אפילו עכי'ם אריא מאי בפיו י'ש לקרות אמור עדוםיסעכף'ם *רודה רב דאמף ק"ש לפנע גךדא נראית ערגהו ואין ערהם כו6 אפז6 האישאכל

 בשר אשר וכתיב היאיל מ"ר 6' אצטריב' עכף'ם[ דאמוי ליה פששא]"שראל
  וייות בין כתיב ערוה דלענין יי'ל הוא בעלמא חמור אימא וגו' בש=םהטרים
 מר%זם שמעי' .הלכך ס-אית בשץתו דמ%רי רוזם ר"ק ופי' ' ראו לאאכירם
 שכל א9'פ טכופות ועדותפ ונבהעיהם אם ערופ עכר'ם וא' ערום ישראלדאחר
 הפיישה אם מיי ' כנגדם לברך ומותר כגרם ע'ש לק-ות מהתד ערוםנופם

 ואם יהרום ש ס1"שץם דתרומות פ"ק כרתנן חלה חלתה בדעבד ערומה הלתהעץ
 * דברבה מפני *תרום ש לכתחלה בירושלמי ומפרש תרומה ת"מתוהרם

 מעימ' חלה לרפריש אקבייצ אמ;'ה ה' אתה ברוך מברכת חלה מפרשהונשהעו
 סדספי"1 הרואה פרק בברבות בירוש5מי ואמר דמימפו"נט' יצחק רבי' כדנתב ג10ט

 * לשמו חלה לר5ר"ט אומר לאחר המפריש הלה לחפריש אומר לעצמוחלה

 תרומה לר5רי, שמביך ה"ומף כדברי מפריש'ורלא שהוא מ'טעה מברךמאימתי
 9טרה שתש כרכתיב עוגה שם אלא אינו דחלה תרוסה תרימו חלהכרכתיב
 ידענא לא לשט חלה להפר"ט מברך דלאהר בירהם' דקא2ר הא מיהו 'רלות
 שצדיכה חלה  הפרשת מצינו דהיכן שיזי לשמו דמאי לשמו דו'ל הכי קיי"לא4

 לברך שצריך לאהר*ם רעבדעהו רד,יבא טובא התם קתני והכי ' בעליםלשם
 מזכיר מנץטה ברוב : ומעשר הרו2ה וגכימעקה- ונבי ציצק; וגבי תפל*1 וגבי מזואק וגבי לולב וגבי סוכה גבי לשמו שט"בשעק

 חלה מצות אצל נעדם וענע"
 שנה% סנעדם פ"ק ולעיל ערומה חלתה וקוצה י"טכת האשה דקתני הבא כנוןע"
 תשקת ובפ' קבין שני שעשו נשים סשתי ולקמן שאור להם לעשות לנחךצס ישק

 כמה עד ופ' חלה לה קוצה טהור רם על היושבת אומרים היו בראשתהיתנן
 עביוית שלש על סתנן מרליקין במה ובפ' חלה לה קוצה נרה הונא רבסאמר

 הנר ובהדליז ]בחלה[ בניה אהה4ות שאינן על לייתן בשעת מתות נשיפעיו
 אלי כתוב כאן פעמים שלש אסר עזבתני למה אלי אלי במזמור טוב ובשוחר 5"י"

 א*ע4ג
 מצוה עא,ט רבעף'ע הקכ"ה לפני אמהר אמיה מיכן אמר אלא ולמה אלה,
 מהן אהת על עברתי בלום הנר והדלזע חלה נדה רבינו משמ ע"י לנורעודת
 נעוים נצטוו ולמה נח תולרות אלה פ' ריש בילמד% ובתנחומא ' עזבתנ9למה
 שנו כך עולם של חלתו הי' שאדם למה חלה מצות ומפרש הללו מצותעל

 אמר ' הקב'ץק עשה בך חלה נוטלת בעיסה מש נותנת שהאשה ביוןרבותינו
 האדמה מן חלתו אדם הגביה מיך הארץ על מיפ שנתן ניון קצרתא בן יוסיר'
 חלה דמצות שמעינן אלה מכל * ה' ויצר מיד הארץ מן יעלה ואר בתי'שכן
 . א9'פ . היא שלה ומ%חה חלה ולר5ריש מטבלה עימה לתקן התנלה הנשיפעל

 ר5רשת מצות לאנשים'מיי בין לנעדם בין ויגצרה טבל נעשית משנלו.להשקךסה
 שליח טשווי4ו ידא בעלה של היא שהעיסה אע"פ הלכך ימיא האעוח עלחלהן

 לומר ח-צע"טני היא דירה מצוה רהא בעלה מרעת שלא אפילו הלהלר5ריש
 : וץא אשתו ומצות הואיל חלה להפריש ע%יח משוי לאשין:תחלה

 עד רוץלה מן פטורין ב"ה זה ועעו קביים עיסה סהעושה מת43' )רכו(5"ג"ף7
 כאן קב שעשאה זצ"ל דמימפונ"ט יצוזק רבימ פי' 'שישובו

 אחת העימית שיהחברו . שישוכו ער * החלה מן פטורין זב" ועעו כאןוקב
 חבייתה מבצק נוטלת י אלא שלמ*מ מזו זו להפרירן תוכל שלאלהבירתה
 אף אומר אלי?זר ר' . אדם מבשר ונוטל לארם רגושך ככלב מסנהוחבירתה
 מצרפן רבל התנואלסל מן 4ותו בשרודה אף . מצרפן ה2ל למל ונותןריודה

 רב* אחא ר' בשם חיש ר' אמר יונה ר' סאמך ' 4יהטלמי ' בחלה ימה%בן%ני,נ
 מצרפן רהמר ואין מצרפן רמל תני תנ*י איה שנשמ וויא יוחנן ר' בשםאמי
 נשכו לא מצמרף וכאן כאן נשכו יוחנן %'ר ' מצרפן החנור תני תנייואית
 יוחנן ר' דאוקמ' וקשיא דבבל' ריפתא א*ן כגון השעני' מצטרף אינו וכאןבאן

 רחני סוהא עוברין באלו ריב"ל לה מורך נמי ורני שנשכו והיא אלישר לדר' תתף
 שבא אף מדקחני י מצרפן דגל לם/( תותן הרורה אף אומר א6עזר ר'טע

 ראיכא שפד אתי אף גרסינן לא ואי * נהטכין ב?*נן %'ק..דלא דברי על5ר%פץ
 המפרש לשבש קטה ' מיוצ המל וצרוף נושכין שיודו סבר אלי2ףר רר'לטימר
 עד דהלה טן פטוףע ת'ק דברי רה"פ רםחבר אג4 בעינ* ונראה ' "ףולמחמק
 רוצהי ףצרפם זי? נונעש פי' זבץ נהצכין וטקז לתנוד שיחגם עיך פי' 'ים4שוכו
 נאפו שכבר בטל אבל יחד בת%ר נדבקים בהצר זבוע כעגו4עש בילחלה

 רואליעד ואושש 5ת5ה טצושן 4מןר5ל *חף נרבק" ואעם ה1איל עצפע"זביץ4חף'פ
 בתנוף בעורן שנשכו היא שיען ר' הי%ל4מ מצרפן דמל למל רוויה אףלמעשר
 * מצרפן המל לטל 4עתןורדה

 ולתו"
 ורדה ר%איל בועור בעוין עגשכו ' אע"פ

 נצאזת מוו טתן' ואלשטקת% שזדומשם אלש לתץאהמ
 ~6חץ'יפק יצץ וש6 לף בן 6חז'יתשע מטלאא 'עטרץ נש* גץפק" אלקד מ' יק"ל א6שי וצ' רד%"ז עתן ףאתף'

 כשץ ש" ימז :ש6 *ק%קד ה44ה חאא ' ט ייל אלאדחש"ו
 שהש יש של ביון'ם בטופאה הלה מפריש*ן כיצד סחגן 9ברץ אלו בפרק : נהטכ*ןשאינן
 עצל אעו רוי לכהן ראף' רגטלת ולה ' 141 עצב העושה דכשנטמאת 'פםח

 %ש לערב ולשורפה ולשויתה לאכילה לטץ ר4צוה שאעה מאחר]לאפתזה[
 דאכת4 ' תחלה שתאפה ער שפ לה תקיא לא %4מר אלההר ר' ' החמ4ץעל4
 רצה אם י5קק %אחר ]טיתא[ חדא סבל רטפר"ט 6' ושש וחדא חראכל

 רודה עיצא הטל א6שך ר' דקמבר טמ' נרהנש ט6 ש עא4מה חלהיפר"ט
 יזשע. ר' אמר 9 לצונן תמל 4ימר בתירא בן ' לחלה סטדף לתוכו רוצורמן
 קף טושצהטחחה ש"ה5ש -חהומו ט% שט1דץיי וחעתלא

 יח%ש אלווד"חסשלה %' פעיח%ע"א" ו5אט' תף% בתיאכק י ט אטק%מן *4ק כיאי ה%ה אטר ף ישא אא"טצח"טטתחוב
 סע וש שעד נן' כהיה עטפל ט' יתת ואן_ת תתא שטטהעם,ד
 טזש 'צל לטץ לשחש עאו מ,את היתא ואן * המקטתןדשו

 טת ' %1קד באןלשהיט' אע ח.ה לצ פעשטמ%זמטימתש
 ששטה שטקום 6וחלק * ואקויי שפ9 עטשל עתהףרומע

 בבמתח כחט' ח9אל" משס ביט לשחה כףו קק ן ,ףטמדמקם
 9" עשה לן'שאאה א א 1זשא,ההטיה סק נטהוקער

 לס נט9%
 מה כחטרם'ער בהב %ל כקגחלי9ידחש6ה9"ב יאעא9ן' מז לשא וא6% כאתאא טקהש כק רב נח6יבלםת נושא פקוק
 מטס"א; ברט בש% %1א וט1 * פשאז בעי לה נל ו טט6חןטועה

 6ג% 6דיטיו ששילטטל שחעחא ,טח69%עתויוקבי

 * כרפר"שהע ברוב בהשול קףי להתקי יש מיהו ' "ש מוצאי ה6לה עד6יכלה ע% ,שאו נשטר :יש לש%מ 4טד תה טיכ עםשי הוב שלצ כמתעי
 כרבה גך"'ל אי רץפיי שמהאל נ'וש *צהק רבינו אומר כלל כהן דליכאוהיכא
 ההל הלת אבל שפם יצוק רני% לשון וזה אורהיןן ליה ומילעי רצא'ל 6הדאטע
 לה ואכל לכתחלה 5ה האפי שם לה רורא אלא מירי ולא צריכה ולא ה*אמררבנן
 עברען נ4ן כהן ליכא טר נדה ותראה ער ובאשה נךי יראה אשד בא*שמיפו עלע יצאה עשומאה למי אלא אמורה ההל חלת אין שמוא% יאמר נךןכהן
 וטיפען טבא יומא נפק ולכי שת4שפה עף שם לה תנךא לא דאמר אלישרכר'
 ' כוץ 6כא אי אבל ר4ן כהן ד4הכא היכא דוקא התיר הרי י הלבתא וכןלה

 אהצ ונם בעיל 9ש ל" דדאטש מאדם גדול כהן איכא אי להתיר רהנה אעונ4ן
 ה4ור חלת אפי' פמכך רגאונים דרוב הלף יאל ביר אלישר רביגו וכתכוצאיל, דאמר ברבה הלכתא פמיק גופהה איצ שדיי רךא ר%איל'ותימא ע'ץ לרתיררוצה
 דצאהל אמר בעו4 6ת' אפי' קטן לבהן וחי' דהא יאפ% ושוב הלה שם להינךא
 ה"נ שהטטץ ונן ו",ע פ" וכן ' דואיל ךאמר כרבה - רהלכתא דןרחין לי'ומקלעי
 כהן שקק" דבעו גאוגים לשיאר רושחה ש בזה אד ז"ל' נתן ב'ד אליעזרורבינו
 %י.א,? בח12ן כגופו מךכטשה המא שלא בעשי קטן כהן ליכא אבל בעירקטן
 והלכתא י שם לה תיא ה" כו"ש עביינן רממאש לבל שאמיה א"*בהלת
 מיך שם לה כךרא בעי אי יגש ובע4שי כיתי' דפמרן' באש דקאיכרבה
 לה- השכיל נדול אשי' לבהן ההיב יהטזא הדא שקיל חלה מפריש ולאדמשת6 ויבי כתב ו4ךעא ובהלמת ובויג ' הרול עך א8ץק בלא ומצניעה רבלליברי
 ד4חשד רנן בתהומת ד4'מ ומעשדהעיביףש תרונצת מנביהע אין דתנןהעא

 וכדע חטצמא, נהמא למיכל בעי דהא רמי ש8יר אבל'חלה מאתטללא5רהןי
 אההש עכ"ל:רהרני נדה פקימה ש4% ו4נה כהסע דע בך גךי ראה קטןשלאנהן

 הלה לאפא רשרינן גהל כוץ *אעא אי ר4ע כהן 6כא דאפי' דפריוןזרלעיל
 דץטטש לעל כופך"' בהוב ביטל ע"י 6שר% דהדא סאים כלל כהןיליכא רהכא אפי' %אתקי ל"טעי לוא בהא אבל י בעטל ע"י 6' רומש משומב"ש
 עיוא חלה אבל אעצר*ן וז'מ-שאך לכתהלה מבם*ן ורבבן ראשורואע'?
 ע"ם חאפי' ול*יכלה בהולין לכהחלה לבפיה לישר"ל ל" שרי לא ברונהמתנות
 לה מבנ% דהץק כרבה לכתחלה רמבפלה וי? עצמו כהן אבל 1 לכהןלשלם
 ו4וכא קא כהן יליכא ווכא מת*רין שאינם מה אבל ' טטון בימי להואביל
 מטפפת שלצ דהית רכל א9צ ברוב בעיל ע"י 6 ייטש משם אלא גד%בהן
 מעתה * רצ1ן ב94ול עעםמאו ובכ6ם הםומאה אבות שאם אדם בבנישנוגים מתמת פבפים הם למתש מטמאש ש4יגם .רנרגים 1ף טמא*ם כולצ ב4הם
 מגטשה וש"ה ל"ו רםט* לא יאפ'ש; טמאש הכהגש עם הם םשות שלנו הח6תבל

 שש 5 ף ם9שח*חן%ץז מטה המסגלווטה היוששקמ%טמוןטהש
 תבוח אבפ8י תעאימי.תש6מין אץ במדד היען.בה טדורש חו6ן ומשלםתיזר תעהימן תש/שוםע במזוי בין בשעג בין וחכ'ש תעה1מין . תש6מע איןבמדד ת9עת %צ"ע נשט, נאי ר משם אטר טממם וצאש חין169
 לאה יה%י מקיי משלם וקא נומאהו בעו 6' חזי' רלא מעי יאכל ברנהעליו
 להתקי אין הלבר טמאה תרומה לאבול דגצר טמא דכהן למרת הא טוכפ1עו-בימי
 בממה היכהט ביצים %'ג *ומר עףקךר עךצא בחלה לרהח"ב השנה ימותבל טני למה וט*י!ור ' לחלה וכן החיכוץ מן לעימרו שיכל בדי *והר ללהטשלא ז"שצף* לפסאא מי,גטשה קבא רב סאמר קךברין אלו בפרק ' ברוב בימול עץ עלאלא
 על מש וממלחה *ורה כטן גדול כלי לוקח שתו משעדין וניצד ' חלהכמנין
 וףוךה לתוך וטתן ממנה ששאו המקבל1ש גרול כלי תתתי' ו%תן גדותיהכל
 רכים כשיעור הכלי הטץךר ר1ומה עףעור- הם היצאים %עים ושי ביצים%?
 נלמור איל כהמות של שיעודן דצא כמה שהש*' ר' לן% בי זעלא ר'הכום יו"* מינת כדי ין המוצהא תנינן ףהמן ע"פ פרק כירחטלם4 אא' שק וכעמן יההם
 יץ - רניעץע "טצ חבמש שאטץ כומות ארבע ורש ר' דחגי הטם%"1 םןכה%ם
הח%י

 ימשת * בקץ לעשחא תא חטת ' רא4שלפ רבוח הא )טפ;
 רש מעע6ש 1טב,ותא את 6אץ ט"יץ בל ום"שע בואט6א6צ



 8להזרוע חלהדימתאד
 ל4 וסלא ברם מלא דהוא מה כל 94 קרירה ט1ב האוג מ"צקךן 1א54 זקףדין"4א

 דנפלין מיהש ואלין ביעין שטז וההיב מש וקבל וצרן' פגא מלרע יייבגק*ה6
 %ם(' וטל שיעויו דצא כשק רלתא עדעויא ההיב רמא ארעקש במנא5שמ%

 שי'מה ףב" פי' ' לפיםחא קפיא ג4טא למיפא נרוג דירן נשי וגי יקש רב04אמר
 דצמרא ההיטץ מן לשומרן בדי ללצמרא רעתך כ4ו אכיי 911 לגעשלשת
 אמר ר"א דתנישש א*שד כר' רעביך א'ע מחלה לה מפקעי דלןו יולא להףיראתי
 בר' הלכה שטאל אמר יוידה רב ואמר לחלה מצרפן המל למל תותןרןודה
 של ככרות אלא לשש 6י בן *הושע רבי ראמר עלה אותמר ההא אול 'אלישף
 זה אצל זה וכשמרבקין שלט כעין וענלא רחבות שהן י מזו עגחטנות.צבבל
 צ נושכין ואין וקצר*ן ארוכין כעכין אבל רצא חרא הלכך מזו זו טחטכהזוטזטר
 חץאוינא שלמה רבי% כעכעיפי' אפי' ר'דגינא אמר עלה אתמר הא א'ל ' 6טו
 יא ה4טדותה ב"ש קרשש שורפין שאץ רכין אור של בחלה אלישי כר'קי4ל

 יטם עלי' קיען לא היא אכילה בת לאו דושו לא%תה אגצר שמ להח%1ינךא
 לטל נותן רודה וכשהוא שתיהן ו4צפה גדולה אצל נ4נה חירה עושה אלאחלה
 או משתחשך ועירפה ומצנ"1ץ ומברך שם לה וכורא רי-נה וצטל מצרפןהיא
 העא רונף אי דברי את וטתם ' לשו% יצ יעי ב"ר יעקב רבי% רצרה ובןלמתר
 נךן דאיכאכהן א9'ג או לעיל וכדפרי' ארבותש פליג ולא נ4ן כהןה4בא
 נ4נש שהם שלרם בת%רים הץם יו1דה בר יצחק רביט ופי' ' עליוצ"41ג
 לנו קדש אנו אבל ' לחממו ועיסה עימה בנל צריכין שהי לחיטץ למייט1וכא
 של4 תדיי בעיסה עסוקין יריו ביחד הרבה שלוש טפי עדיף נדוליםתנהים

 ולא העצים כל ולא רנשים כל לא 9מר עקיבא 0ר' ניתנן חימק לעי תבא08יס
 ד%ידנא טרגים וכן 1 יחמיץ שלא בצונן תלמוש תפח דגנלל ט, שףן רחגורו,ם כלס0

 ושה;ים ביחד הרבה שלשש הוא ורעוע גרוע מנהג מירצ ' ביחר הרבהע45ם
 עדהע אלא ר%זיר לא הנאון 3ם כי דונער אל עדוליכום קודם גרולה וטעההרנטה
 ה%הין ביהד ררבה ש*טין ש1שע כמו אבל תתחמץ שלא ב9סה עסוקיןתריר
 עושין עפגו הבעיטות מפני היתר מורים ויש רג9ן התיר לא גינא האי כיהיבה

 ובמה מתירין וב"ה בפמח עבה פת אופץ אין בעווו סדת"ר כ'ש ד-'פ כההש לש 15"
 יטף רב לה מתקיף טפח רפנים בלחם מציע שכן מפה וצנא יב אמר עבה8ת
 שאינה בפת יאעביו עמילה בפת אמרו אם זריזין בשאינן יאמרו בזריזין אמרואם

 חם בתטר אמרו אם יבשים שאינפ בעצים יאמרו יבעוים בעצים אמרו אםעכרלה
 ופ" 1 חרם של בתנור יאמרו מתכת של בתנור אמרו אם צונן בחגור*אמרו

 שיפות ןאות שלש המנחו'טינות כל נכדתנן בללץ בריזיר . ]עמילה[ יבי,שלמה לתגשח
 ' מעכבתה שעמילתא להחמיץ ממהרת שאינה עמילה ופת בעשות מאא 8495 עי%ש

 דמי דלא נראה ]אבל לחיו'פ גבי כמו בעימות כמה עבדינן הא לרידןהלכך
 ועצים זרתים הץ שהכרגים אחרינא טעמא איכא עור הפנים[ להם גבידהא
 הבעיטות לאחר שוו;ים ווו לא ההתם ועור ' מוזכת של ותטר הם ותנוריבעהם
 מניח שאימ בתטר אש עדיין ויש צר% כל התנור נתחמם אי מע1 י כ6םלא

 לתוך ויתט ביחד הרבה שי6שו טטב ודאי אז הת%ר להצמנן החמימותלצאת
 אלפם יצחק ורבינו ' וכשר הנון מנדג וצא וזה הטדיה איחור בלא מהיהת5ר
 5יש"שפ רד,יינו ועור קמח רבעים חמש על יתר למילש אסור דפסת דביטותפמק
 נראין כתכ השרי א3י ורבי% . לפסתא מ6ננאה ג4א רבא דאמר היעו 'חלה

 מהני בציר אבל עבדינן לא דטפח הונא לרב 9הקף רב ודחאי; הואלהדברש
 יותר לא ץהד וקךר קמח רבעש חמש %ש רושנוג הוא וכן רטריזות לפיעבדינן
 בעינן לא חלה כשיעור דאפינן לרידן הלכך 1 מטפה פהות דרווז קונותולעשות
 מצרפן שהסל מכשיעור פוית כשאפה אלא אליעזר ר' איירי רלא הסלצהיוף

 הרבר כשר אעפ"כ הסל צירוף א"צ נשיעור בשאפה אבל בחלהלהתחייב
 דבר 0רכל בירוש' דקי"'ל דאע"ג המוקע מן *טול כרי ולצרפן לסל ליתנם נעת,
 רק לשין שפעמים מפני כן רגהינו מיהו מצרף רגית תערובתו על מקפיד שאיט 52כי*

 בשם פרעב וראיתי ' העזרי אני ש' כך לשלוה או לשמם ונחלק אחרעומר
 שרדה היינו מצרפן שרבל אליעזר ר' דאמר דהא זצ'ל אשך ב.י יצחקיבינו
 ונתן הת%רמן

 לא תו ברךקע פזרן אבל בלרר4 טרן ולא חמין בעורן לסל .
 רריה לאחר טיד משמע לסל ונותן ריורה דקתני מהא ודייקינן רמל להןמצרף
 שעה ואחר רוףה משמע ,' לסל ונותן ריורה קתני דהא ממכא בר זה רברחין
 ש יעשה 0כיצד "ירושלמי ' הסל לתוך הרורה לךעי דלא ותרע לסל טתןטטיש
 אני זה ו4ימ= מערים שתאפה עד שם לה תרךא לא דאמר פי' דרא רעתי' יעע"ג

 ו9מר מערים רודה וכשרצא כולם את היפה לאכול רוצה "ני וזה לאכולרוצה
 ליא אמר שמשיי לאותה שם לה וקורא פי' י אחת ומשחר *ישן רוצה אגישה
 ]%'[ ניטרפין הן מא*הן -א א"ל ביש יךשים שורף נמצאת לא יישער'

 ירדנה למלטלה אסח4 שם( 4 )וקרא וירדנה שם לה ינךא אלישר דר'9י
 אהךת עמה ויו*ך שם לה וינךא ]ייררנה והי*בל ישכח שמא שם לההקיא
 ולא הוילין ועם דמרצרה עם טמאה תרומה מטלפלין תמן כרתנינן יית[לקרן
 בעון חבר"א טמאה. לצורך דולין הכא ברם טהורה לצורך טמאה ]תמן[דמהח

 ויקיישנה ש6 עואינו רבר מקד"ט ארפ ו"ט ויקד"טנה ]לאהטפעהויעה4כנה
 דלרבי מפן שמעי' 1 שלו שאינו דבר מפקיר ארם ויש לאשט;[ישליכבה
 שקורא בשעה נצקע שיהא בעינן דלא מדבא משמע גם מצרף ר5ע%ראליעזר
 לה ויקיא בלו' ויקרישנה לאשפה וישליבנה מדפריך משמע נמי והכי וטםלה
 אדם ויש ומשני ויקדישנה לאשפה .וישליכנה מימ' אינשי בדי* דרקרשממנה עויבדלי כרי יקד"טנה שם לה שקרא לאחר דפריך לפרש א*כא ההו1ו מיוןשם

 פי' דףשליכטה ויקרישנה וישליכנה דקאמר אמאי שלו שאיט דברמקר"ט
 שאי% , דכר מפקיר ארם ויש ויקדישנהי"1ליכנה דפריך אסיפא כרמסיקיפנךרנה
 היופרךרה לאשפה שהשליכה ,ומאהוי חלה שם לה יקרא פי' זהו דהקד"טנהשלו
 נךיאת דבשעת למימר בעינן הכי וראי אלא חלה שם לה לל-וא מצי לאוצ
 מוגף בעינן לא תו בתגוה מוקפין חהיו רצאיל נצקש שיהא בעינן לא תלהשם

 בחלה ונתחייבה חלה שיעור בעימה בה שהי' ומיירי חלה שפ נךיאתבשעת
 היו שלא 9סות שלש או שתים נמי אי ביחד העימה כל טל4ת וץתהוככד
 לאתת קורא לחוץ וףדן ורוכ4צ אחד בתנור טלם והדביק עימות בעווץסוקפין
 לתרומ מצרף דהבית י,וץד בבית שיהיו ובלבד טכ4ות שאינם ואע"8 חלהשם
 וישליכנה דפריך והא לעיל כרפר" תערובתו על מקפיר שאיט בדבר המוקשמן

. מצרף וץ,נית דוקא שבבית באשפה היינו שם לה ינךא כלו' חק-ישנהלאיטפה
 : לא שבחצף אשפה אבל המווף מן 5תרום

 נמה פע עצמה רעיטה כהן ביר וגזל הלה אעה יןה חלהו ,המפר"ט 3טוץנ4ן)יכז(
 הוא אף להמ אמר זר זקן ול4שה וו' מעשה 6 אמרו עישע ר' דמי6יים ואמודה בחלה רדיב כעויעור בה "ט אם יצ4ח בחלהה"בת

 ביד גזל ערי%תיכט' ראעוית דבתי' חלה אעו פ" לאחיים' וועיכן לעצב9 'קלקל
 הכהן שנמל די4ח וכן דצאיל בחלה ה4ב *שראל ביד שדקמה'דגששיטץ
 זק שג4שה כשיעור1מעשה בה "ט בחלהיאם חייבת עצמה העימה דמי'כג5
 ג 53נס חשעענ"ט שכלה שצכצ סקלקל יר"טלמי 6 ואכלה עצמה עימה של לחלהזר

 וקלקל לעצמו תקן תמ תני אית ב" ות6ן דאעון'אכ14 לאחדשותיקן
 פמורה שההפ סברין דאי%ן לאהרימ ריקל אכלה מנךם מכל לעצמו תעןלאחרים
 חלה ת"ל וקמח חם4ם יכול עריסותיכם ראעדת יטא בספרי ח,ד . חייבתוהש
 מן ושר"ט עריסה יעמיד כיצד הא ראעדת ת'ל אפוץץ חלה "ש י%ל חלהאי

 רמר"ט לא עיאם דמשמע אפוטה חלה שממעם ההא גרולה ותימה 1דגצבחר
 מצדפן דהמל כר"א קי-ל דוח עגאפה מלחם לר8ריש י%ל שאינו מעימהחלה
 לאחר אהת ומעייר מצרף שהתטר לף'א נמי וקי"'ל ' שנאפו לאהךלחלה
 מברר זה אין מברך ניצד חלה ממנה ורפריש אפאה לשה טהגה מחבירווט, 5י 1' של סאה שגזל ריי אומר 'סראב"י קמא בדגחל ותמא ' שם לה וגוראשנא8ת
 שתאפה' לאחר חלה מפר"ט דשמא אינש אבל דגזל משום דדקא מנאץאלא
 גורן תרומת מה אוועה תרימו כן גורן בתרומת תנל ריחם מן חלה יפריש*לא אני שומע העימה מן חלת הפריש שלא דןי לך שלח בפ' רכתא במטיותניא
 העיפה מן חלה הפריש עלא דהיכא שמל' אלה מכל י אהת חלה קשאהת

 הרומה לא אפריש ולא דאשתלי חייכא יגאתים כתבו וכן י הלחם סןששר"ט
 אפר"ט ולא חלה אפר"ט -א"נ חלה אפריש ולא תרומה חלה-א"נ.אפרישולא

 חלה אפר"ט ולא תרומה אפר"ט ג4ן בהן לה ואכיל ריפתא חדא שקלתרומה
 להואפיה

 שכי
 וטבל גדול כהן פי' י עכ"ל גדול בהן לה ואכיל ריפתא הדא

 סן חלה הפריש לא שאם יי"ל הבי הלכף שמשו העריב כן כמו ושמאלקךיו
 גדול לכהן א'צ ג-ן לכהן ריחמים מן אחד תותן הלחם מן מפר"טהעימה
 לאהזה שם לה וקורא הככר מן פרוםה פורם א"נ שוך% א"נ לקריע%טבל
 פ"3 15 י' שלא סאחד תודה לחמי גסי דוזודה שפ' רנדה סה2"ק כ'"ט פ' מרדרשינןפרומה

4 נ 1, לה וקורא פר"טה נוטל אחד בה כתב דלא יףסה חלת גבי מנלל פרומהיטול  נ 
 כ1 נ4ח או תבואה ולקח חלה עיעור בו ואין בצק לש שטום, פרשתיפ"ק ט,צ . לעיל . חלה רלכהז ב%ף בתשובה לקמן פ4' זוטא רמפרי והה4' דמי שפירשם
 והא לעיל רפיר' יוםי כף' דקי"ל מצטרפין דאין הבצק עם ובללן ב9ןשהע
 הדי מתנתה רצרמה שלא מעיסה ע14ר ר%טל דחלה פ"ב בועמפתאדתמא
 יהטבון לפי עליו להדיב רבעים 5הכהטת ומצרפן אחר ממיים קמח מביאזה

 לומר תמצא ואם ומצרפן בצק שנעשה עד במש מנלנלו ו14ה הוצאדצזם
 : כשיעור בו היה שכבר התם שאמ שרצא במו וקמחשמצרף

 ת"1 ומובן ושאורן הן בחלה חייבים קמח רבים סחמשת א4')רכח(

:ו
 ן וחזר מתוכן מורסנן ניטל רהבין רבעש חמשת ימודסק

 שמעודב והמורסן הסובין ועם השאור עם דקמח פי' ' פפץרין אלו הרילתוכן
 "ט,ששו8ם

 בכו"
 סם ר' סאמר ירהט5טי בחלה: חייב מצומצמים רבעים חמשת

 לעוים אומר דרשב"ג ' ווא רשב"ג רשמ'ל אמר ' כאן שגו עיסה דרךיוחנן
 בא ב"ר ח"א דר' תלמירו כשיעור רגן בה שיהא ער בחלה חייבתאינה
 אע"ג מנא ר' אמר ויא רגל דבר" לוי בן ירושע ר' בשם לילתנא ר'בשס
 ]כאן[ שנר עימה דרך יוחנן דא"ר דכיתה אמר מילתא הדא רבי יומי א;'רדלא
 רבינו פי' ' עימה דרך 1 אין לתוכן ווסר סהצכן מודמנן שסטל מכיןוכאן
 עיי3 חלה בו שנאמרה מדבר עהטע שדיתה ו;עומר שיעור עחה מדבריםועוד ת" די קבין שבעת שהן צפוריימ 6נ14 רבעים 0חמשת עוברין אס בפ'שלמה
 עומר עזוצא[ סדבר עימת דהייע 9יישתיכם ]כדי ערימותיבם ראעדתשנאמר
 מדברעת קבין ששה וסאה סאין שלש והאיפה האיפה עעףרשז וךיאלגלגולת
 ה"ק כיצד ביצה וחומש וביצה קב רבעי שבעת ותמצא שלהן 9ע1רחשוב
 בהן ותמצא לוגץ דהיינו קב רבעי מהן ועשה קבין י"ח שהן סאיןשלש
 "'ב הנשארים ור4טנים שבעה הרי ענבעים של עישור טול ועגיםשבעים
 ביצה דהוא ועור רבעים שבעת רוי ורדמש ביצה שלהן ישור הןביציפ
 שנתנו מלגיו חומש עועא מלבר שתות רמדות על רצסי% ובירושלשוחומש
 נעשו הראע1נים רבעים ששת הר" אחרונות חנ"ט בועך רראשונות מןע"ט
 ביצים עהטה נשהרובע רובע נעשו ר%תריס ביצה וחומש ובהצה חירובעחמש
 גרולה ביצה נעשו ביצה וחו%ש והב"צה גךולש בש"ם חמשה מדםעשה

 ..רובע דדיא גדולים ביצש שש הרי מלבר שתהן דהוא מלני רומששושנתוקש
 על שדפת צ*פורית ומאה ה-הטלמיים רבעי' עהט המדבר רשךמר רו' גדולקב[

 ששת שוו' המדבר העומר דרי בעירובין כדאמר מלבר בשה1תירושלמית
 : עכ"ל צפוריים בחמש נכנם ירהטלמייםרבעי'

 ,ויי, לעצמו עיסה העושה ' ואלצעה מעשרים אחד חלה  סעדעור כפךגנף')רנם(
 שדוא נחתום וארבעה טעשרים אחד בנו למשתהוה9שה

 מארבעים אחד בשק למכור עהטה שהיא האשה וכן בעיק למכורש,טה
 מזידה נטמאת ושמנה מארבעט אחר אנוסה או שוגגת 9מתה נטמאוצושמנה
 ס0 ר' אמר סתני ה-ושלמי ' נשכר חוטא יהע שלא כדי חשרבעה מעשריםאחד
 מד,רבעים אחר ונחתום וארבעה מעשדים אהה בשייב אמרו מה מפנייהודה
 לא וחכ"א ' בעיסתו שה עינו בעה"ב .בעימתו יעך) 9ט דגדצזום אלאושמגה
 הכהן לאהרן ה' תרומת ממנו גתתם אלא טק מטעק ולא ןן וצא זהמשום
 מתנה כרי בה ויש מרובה רגחתומעימתו אלא בכרוטעו לאהרןהכהי עויתנעעשה
 ובעה"ב לכהן מתנה כדי בה יש ושמנה אחד.מארב9ם כשמפר"ט אפי'לנהן
 מעשריום אחד מפריש הךא ולכך לכהן מתנה כדי בה אין טוגיטה שעעשעוע"י

 אחר בנו למשתה והעושה לעצמו עימה הש"טה תנינן חהא ופרכי,וארבעה
 אחד ויפריש רעביד הוא טרובה עימה בנו למשתה עביד וכי וארבעהמעשרש
 חג4 ע4 . עימתה נטמחוז תנינן 'ויא בעת'ב בעיסוז להלוק שלא ושסגה'ומשנינןמארבעיס
 נ'יי%"' לדוות בלימודית מני ר' אמר ושמנה מארבעים אחר מפריש אנוסה ששונגת
 ס5"ןו מעשרים אהד מפרשת להיות בלימודה אבל הטמנה מארבעים אהדמפרשת
 שלא כדי ואדבעה מיגשף"ם אחר מפר"ש בשוגג נטטאת כי אפי'וארבעה

 : גשכר חוטאקהא
 ת"ח ,וקה ניצד חטמא על הטרצר מן נע41ז שמר ח"שר ייי 3טרצנ4)ךל(

טמאת



שעע חלההלכות8ד70
 הלתה דורמה שלא מימה הלה כדי טשל טהוה חומהטמאה
 כפרק ' 14פרים וחכמים המוקע א עףמול כדי באמצע מבביצה פד1תוטתו

 מצמרף' הכית סואין לץשלמי * לה מפרש והתם ככהצה ען4יא ספיך כשם פ"נ %ף
 תערובתו ש מכףיד שאין מצרף הב24 אין תערובתו על מכףוך עייא דבר5ס

 בכל וביש טוקף דדצי לענין לחלה מצרף שכית שכן שמעי' מצרףיהכית
 שויקךר בה "ט עיסה המתם עיסות שתי שהם כדהכא חלה חיוב עדקדר.אחד
 מונףין הן באילו מצרפן רבית אהידי ונוגעין כור,ות שאינן אעיש והשתאחלה
 מכשיעור פד1ת לש אם אבל י זאת על מזאת אחת חלה וטמל אהרריונוגעין
 טכף לענין ואפי* פל או תטר דוקא אלא חלה היוב לענע מצרף הביתאע

 שהבית נפררו והשתא מנקפין ףיו שבראשונה אלא מצרף איט כעינינראה
 י רביתמצרפן שיו1ו רומה הדבר אין מעולם טקפים היו לא אם אכלמצרפן-
 ופריך כפרקין לעיל כדפר"ט' שם לה וקורא בתטר או1ז דמשייר ראמרא*עזר אדרבי התם סדפריך ירהטלמי קךברין אהי מפרק מלתא ממתיעא לכאירה8א:ג

 בתוך חמץ של פי' זתים' דטנאי שני ועירא ר' כשם ירמוה ר' אמרתמן
 שמצרף פי' ' הכע אומר רוא ורבא מצרף הכלי הכלי בתה4 ' מצרף איןהבטז
 מהטץ למפרך ליכא 'פ" להמץ מצרף הבית קרקע ואע לחלה מצרףוהכיה' באויר שהוא עד תמן ]יומי[ לידמיה( א'י לרוץ שררה 4ותה עם שבתטראותה
 ולעמן מצרף הבית איר אפי' רג1נף מן לתרום כרי הלה רלעניןאחלה
 מצרף איט הבית . דירקע לפרש אין אבל מצרף איט הבית ירקע אפי'חמץ
 לאותה דוש להלה רמצרף הוא רוקא הבית זאויר ולאלחמץ לחלהלא

 אהר אפי' חכה דלעמן ויק ודאי אלא עום לה קורא טנהת רוזטרשבייקע
 דאויר כאמר ועלה בתטר כולם מי4ית רץו כבר והתם מצרף הואהכית
 מונףות דיו שבבר היכא דהינו , מצרף דהכית דאמרי' דהא ער,מ מצרףרבית
 טנףות היו שלא היכא אכל הטנף מן לתרום לענין מצרפן הביתונפרדו
 )אי דהתם דאע"ג מ11ם 4 אין ברורה ראי' מיי ' מצרף הבית אין התםמעולם
 ו"ט מעולם מוקפות היו שלא היכא ה"ה דילכטש בחנהר מוק1ת היו שכבראהיכא
 דהטתי כ1זני' ולכא1רה י טקף לעמן מצרפן שהבית חלה חיוב שיעור 4טהתבכל
 מרךרה ואהת ממאה אויז רהא מעולם טקפות היו שלא הכי משמעעימות
 וכשנפרדו 1ק1ת היו טיורות שנירם שהיו שבעוד *מא ח"ק כטונראה

 שם בדו4ן שני עוע1ה רראהטון פי' תחלה סבעיסה ירושלמי ' מהן אחת נטמאת5ט
 אצל מגע לשני אין שני' כעיסה אבל מכביצה בפחות ענא האי בכי לעשותצריך
 רטדצרה מן חלתו כדי שמפר"ט מאחר לטמאה המוצרה כל לדג2מיך ויכולטבל
 אפי' 4מול פי' ' אומרים חץכמים ' כלום ביולין פומל שמ הוין דצלין להודוצי
 המךצרה ומן חלתה דטמאה מן נומל אבל רטמא על הכזההי מן גונא הא*בכי

 ור' אליעזר כר' הלכה ]ינאי[ )ייען( ל בשם יאשי; י' ישם מבי "ר, , חלתהיוז5אי
 בשמ]ר'[ רינא י' אלישי כר' הלכה )9הושע(]רושע~א[ ר' בשם נחמן מ,ר יצחק 5ס.

 כר'אע~עזר הלכה אין שמואל כשם יהורה רב כון בר ר'יומי כר"א הלכה איןרגינא
 רב והא לי' אמרין איטן תרי קכל בל תרי אמר אורי %א אמי ר' קמי עובראאתי

 : אורי לא כן אפי' אורי נחמן[ בר המהק(]יצחק כר)נהמן
 לארץ חוץ פירות עלךהדרן

 ביחד העימה כל משתמתם כשעורין'פי' ותממטם לישתה'י שתגמור ער פי' ' בחמין שתגלגל ער העימה מן שיאי סאוכליי )רלא(פ"גמ"6
 אתה הרברים כל סושאר ירושלמי ' נטבלה שכבר פי' מיתה חייכ ממנחהאיכ" %6כה כשעורין וממממה בהימףן נלגלה ' מהרה מתחכרת אינה השעריו קמח שדרך!

 רין להן יש ועדפון שועל ושבולת כוסמין כגון פי' רנזממום אחר כרםמדלך
 הגי ר' 0אמי ירושלמי ' שתמממם עד מהם חלתה מנבהת שאינה שעורין.5ס

 : ריץלה מן לפוטרו מערים שהוא מפני אסור קבע אכל עראי אלא שנולא
 יהא שלא בלבר הלתה מנבהת המים שז נותנת שהיא 0כית כ2ך2ני')רלב(5ם
 רשב"ל בשם יומי 0ר' ירושלמי ' קמח רכעים חמשתשםסס

 1מרים וחכמים חי.וק 11מר רייע מקב חלה הנוטל תמן רתניגן הוא עקיבהכר'
 אמר יונה ר' קיימינן בתחלה ואנן לעועבר אלא עקיבא ר' אמר כלום חלהאינה
 היא הכל רברי יוחנן ר' אמר עקיכא ר' בשימת להן ירדו רשמ'ל בשם חייאד'
 נותנת ,טהמש כיון הלכך ערימותיכם ראעוית היא זו המים את טתנת שהיאכיון
 כהן מעו שלא ייח רבעים חמשת שם יר1 שלא וכלבר חלתה מגבהת המיםאת
 עליו להאריש יצמרך י-ח רבעים חמש וקמח מן שם נשאר שאם פי' יהמים

 שלא וכלכד לי סלכ1ז ק-ווטימי ' שד5ר"ט בחלה נפמר שלא אהרת חלה עור5ס
 אבל -הכהנות את למדו שלא ער קורם מחג" א'ד קמח רכעים חמשת שםידשז

 בהם עעו שלא קמח רכעים חמשוז שם נשתייר אפי' הכהנות אתמלמדי
 הלה זה ריי הבהנות 4צז לימדו מה לעיל התם וזשטר ' רמי שפיר עדייןרגףם
 דורץ ועל בה שנע1זיי רקמת ועל בה שנתערב השאור תל זאת עימהש

 : דלה לשם שבקיי זו תי(רש אוי2 גווט כולה לכשתעשה תחה('שניתן
 1מר שדוי1ע פמורה גלגלה שלא ער סנדמעהועיסה נ2תני' לרלנ(סינ

 .ה4ע עימתה ללוש שהתחילה בגץ פי' חייכתמשנלגלו;
 העיסה זו פמ1רה שנדמעה תרומה בה שנתשיבה ער לגומרה פי, לנלגלההמפיק'

 : ,החלה מן פטור ע1המדומע החלהמן
 שאחר 2י' ' חייבת ופדאתה גלגלה שלא עד עימתה סהקרישה מתני' )רלר(הע

 שכערגת חייבת ופראתה כחלהיבהטגלגלה נתחייבהשפר4ה
 ואהו'כ ףגיזבר וגלגל נלנלה שלא עד הקד"טתה היתה מוציבתיטיגךישה
 : פומר הקדש דגלג% פי' , פטורה רותה חובתה שבשעת פטורהפד14זה

 החלה מן פטורה עימה לו לעישות ישראל שצע 0נכרי כ2ך2ני' )רלה(5א
 שמא ארנטא עיסת אלו 4ט1טנא לעיכצן בינה סכ1הירהטלמי ס5אה

 עאיא העכרש ימלך שמא עומדת ההא "טר4של ברטית תמן בחלה חיבתאינה
 י תלוי' היא לדעתו הכא ברםליטיה

 ובפ'"
 הארענה עיםת תנא דתוקפתא

 למעם קרוכ רטעם וזה עדממהי שעה עד כאהריותה שחיב מפני בחלהוויבת
 התבואה ומן הבהטת מן ע"טור טמל עודנ2לך מעשר 1(-נונא פי' *דהרהטלמי
 העימה קימא הלכך אחרת בפעם מ"א הפעם כזו ליקח שלא נמלךופעמים
 י הפעם בי ווודשור יטץ ולא ר5לך ימלך שסא מפמ ובאחרץתו "םדשברטות

 חיבת אעה ש בבכוהה חיבת ארסשא בהמת מרבא מעי' סבקך דפסחים בפ'ק 6הסצע
 היבי " פיבע" ג81 בי רוייב " כגכעי' נףש 16 ב1ד לי' מסלק ד8צ* העיכל

 מצידלא
 מסל"

 לי' קטלק רטצי התס ה1בה חיהנ"ש פטדה להו אמר בזוזי ל"
 ביד לי' מסלק דסצי אעו,8 הבכורה סן יטח1ה ארטנא בהמה רבא אמרא"ד
 *' אית האי כרט סזוזי 4' מסלק מצי רלא וא1צ כחלה וץיינת ארנטאעימת
 רתניא שלמהעהא רבינו ופי' ' עיסה קלא לי' 4ת והאי קלי/ לה אית בר5הקלאי
 בתוסשתא דתניא זצ"ל שמח"ל רביט ודקשה דתנוש דוא בעיסה בחלהוץייבת
 בדיות דהוצ ופי' כככורה וץי*בת הארנונא נרג1ז פרתו עוכד ה*קחפרק

 פטורה ארנעזו עיפת כזוזי 4' מ0לק מצי דלא אע"ג כככורה חייגת1וענא
 ברגטה נכי פי' ט' קלא לי' אית האי מ"ט כ1זי 4' ממלק רמצי אע"ג החלהמן

 לפטר לו "ט ארנונא דכהטום כ"פ ירעי ולא ככור עודוא )ךל ל"' איתנשמלד
 ו"'ת ואומר ' חלה ר5ריש שלא עלמא כ%א ידעי ה,א קלא לה לית עימתאכל
 כחלה ודיבת ארנונא דעיסת גמי תנטש דהא דם8רים דגיה דבחנםזצ"ל

 לי, מסלק דלא ואץ'ג כהלה חייבת ארנונא 1מת לי' ממלק מצי דלאייא הבכויה מן פטורה ארנונא ברגטז דנרמי חאית כדפריש' משמע נמיובירהטלמי
 לי"ריכד דממלק ה"נו ]בככורה[ ה1:ת ארנונא כרגוז דתגש דתוטשתאוההיא
 ארנונא ועעשז החלה מן פטורה עיסה * לעשות לישראל קמח שנתןעכהים
 עימה * לעשות לעכרים /שנהן "טראל אבל י לי' מם* דלא ואלע בחלהחייבת
 85 "טראל של מלאי דריא ר' 0תף ד,טמעתין בירחטלמי כיאי' בחלהוץייבת
 של ו1ע4ם עכרמ של טלאי בחלה וץייב לתוכו עושין עכריםופועליס
 מ18ש של סהנות כ'אם בפ' כדתנן שת מלאי פי' החלה מן פטורה לתוכו עהטיןישראל
 ת?'פ ויין פת מלא" שלמה רבעו התם ופי' וכו' "טדאל של ומלאיישראל
 הינ לש1 עכף'ם ופועלים "4ראל של והעיסה הנךה רדינו "טראל שלמלאי
 הלעון על להכהיי ואין "טראל כעעשז פחטר עכו"ם גלנול דאיןגהלה
 ול"ינא ירושלמאה דתנא מנלגלץ או לשין יוזני ולא לתוכו עהטיןו-קתני
 כדצות "טראל של מלאי לפרש דמצימא גב על 41עע נקטק*לאה
 כ*מ' לה1כו עהטין עכףש ופוע* ישראל ומגלגלין ולשין ישיאלשל

 כאלה חיכ בחנות דגמצא כצק שם'אוהו ונמצא להטת שבידם הבצק עםנכנמין
 נכנמץ להני דא"מ כן לפרש בעיני נרורא לא ישראל'הא של ממלאי לי'דתלינן
 דלבה ראי, מכץ להכיא בע*ני נראה ודאי איא שם הנמצא כצק דליתניותו

 דה' ההש עלה דאמר ותדע ' פטר לא ישראל בעימת רדלמו"ם דגלגוללמעעיה
 לו לעשות ל"טראל שנתן נכרי הדין תנינן נמי אנן את יומי ר' אמרחייא
 בעינ* נראה כך כדפריש' מיירי גונא האי רבכי אלמא ההלה מן פטורהעיסה

 פחטר אי1 עכו"ם דנלגול מכאן לפ1ק נב"ה משה בר יצחקרמחבר
 כההטש זלע ממיץ א*עזר רכי1 מ1פק הי' ובכר ' ישראלבעיסת
 ו*פ"ש דגינא רכי אמר נתן בר שמואל ר' סדאמר דכנורות קמאדפרק
 ]במעשר[ דדיב העכו"ם ברשותישראל ומרהי1י לה[ ]ומוקי ש* ההן מעשרן העכויש מן ממורחין מבליםהלוקה

 ומכפו"
 להפך נאמר הדץ רצא אם 4'

 מנטה דיה ולא ברכר מםופק והי' פטור נמי ישראל כרטות עכרים מרחינרודאי
 אשתו היתה אוכלין שה1 מה וכל ברכה פפק משום עימה שום לגלנללשפדצזו
 משיב דף' זצ"ל שמחה רבעו ומורי י חלה משיעור פהות שפחדצ 14מגלגלת
 ל2ק בירהטלמי ואמרינן פטהיה עכו"ם שקצרוה סשדה דפאה פ"ב דתנן ספינך2ועל

 %מ ש עכר'ם קציר הבא והא חייבת ל"טראל קצרוה אם אכל לעצמן כשקצרוהסמתני'
 חייבת "טראל לצורך דקצד היבא ואן"ק החלה מן עמו"ם כגלעל ר5אה מןפתטר
 יומך רבי' ריב כתב וכן ' בחלה חייבת ישראל לצורך כשגלגל י'נבפאה

 הקרהטמקורגיל
 זצ,י

 לבוא יבול עיאיע מאחר העכר'ם מירחק וז"ל יש בפ'
 דככודו' פיק כדמוכח סעשר כלא קכע אבילת אפי' למיכל מצי מעשר חיוכלירי
 מן ממורחין מכלים ה*קח דגעא א"ר נתן בר שקואל ר' דאמף דההיאעלה

 רחטנא אמר דננך עכר'ם דמרחערי אי התם דבעי שלו והן מעשרןהעמו"ם
 כלא קכע אכילת אפילו למיכל מצי עכו"ם דמרחיטז אלמא ' עט"ם רגןולא

 ואץ'ג ' קבע אכילת למיכל כעי אי מעשדן לי' לשני' יגי תימא לא ראימ1טר
 ס י גזירה מדרבנן לעשר צריך עכהום רמירוח סאמר במנחות "טמעאל ר'דכפרק
 עא של בתבהשה דוקא להעמיד אנו צריכין רועזם רדךזיא מל כימין בעלימשום
 על ישראל משל תומין דקתני ההש ונן עכף'ם שמירחהישראל
 בתבואה להעמירה אנו צריכין עכהים של על' עכהים ומשל "טראלשל
 דוקהיא דבכורה, רפיק ההי' תקשי דלא היכי כי עמו"ם שמירחה "טראלשל
 מהרבנן אפ%ו פטור הכי וכהטום עכו4ם עומירהה עכר'ם של בתבואהסייר*
 מיירי רככר1ת עכו"ם רמ"יוח שפירשתי מה לפי י(ל וט'מ ' קבע מאכיל'ואפי'

 אהר ולא ר5מיח עכף'ם אחר חטליק עכהים שמירחה ישראל שלבצזבחשה
 גלטל לפרש "ם כן כמו מד14רייתאן פמ1ר ]מעו'ה שלו  שהתכואהישראל
 פטהף עי' וזה מנלנל "טראל של שהעימה דויט[ רכו2ני נפוטרהעכהים

 העעטה מקצת מנלנל עףעכהים שפעמים נכון ץקי' לא שלנו מנוצ א"כמדרבנן אשץי
 בדכ' ווע*4ש יעא-אל גלגול ע'א עכו"ם מנלג% ומברכין ומפר"טין מקצתהוישראל
 אינו עכר'ם דגלטל לפרש אגו צר-בין המנרג ולפי ' החיוב על ומהפטורלכמלה
 דגב? עכה'ם'א1'פ של שדעךםה א4וש גלנול מ:ךי ולא עכר'ם דמקיוחדומטש
 דננןי דכיזוב מעים רצזם "טראל של עושזבואה אע"מ עכף'ם מירוח ננךאתרומה

 רהמנא תלא דכגללול שיה'מש"ע גלנול כתכ לא חלה גבי אבל רחמנאבדיגוןת4
 עכ'י: רדכצא תלא שיו שהעעשה שבמי דמשמע ער"צתיכם רחמנא כתבאיא
 5מ פי' ' פסץר מייגלנלה חייכ גלנלה ש%א ער כמתנה לי1צה 23טי)רלי(

 נמלך ושוכ עימה לו לקץסות 4שראל י4טק העכייםנתן
 נתנה ישדאל נלגלה שלא עד אם כמתנה ל"טהאל עיסד, ל4יתה ונתנההעכו"ם
 ל"ס1קאל העכףש * נתנה ישראל משגלגלה אם אבל ]חיב לישראל העכר'ם*

 ל"טרא נתנה השוב עכר'ם נונלה דאי ואצ'9 גלגלה דעכף'ם דנרשותי'סעמורה
 : הוי עכהים ברע1ת 'ם ק1ן דגלטלרפטורה

 5ט כש"צור "טיאל כשל אין אם העכה'ם עכ 1מה סהעהה ט")ר"
 כשל א, אם כשותפות עימ" שעעו 8י' ' החלה מןפמוה

 כשיערר ישראל כשל "ט אם אבל החלה מן פמורה חלה חיב נעיעור"טראל
 . 5ם כעי חיא בר בון סר' עיטל1 ' מעשתו חלה לר5ריש "טראל וץייב חלההיוב

 וקב מיכן וקכ מיכן קב יעשה כערעור "טר%4 בשל "ט אפ%ו זעירא ר'קומי
 רגמהטכין לויטין סו' י נידש לע ואעו.מעךרב זקךרא ר' א'ל ! בטומצעהעכוום
 שס י משמן רב ס4טשי קךבוין אלו גפרק בו וכעצא וכו' גיוים קורא כעיסהחטקץדנין
 טינ הד1ם נקטל שאלו מל רוזין ב2וקן בצק של 11ם דתש חצאי שני שטאלאמר
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 אה דמה4בין הא הדברים ונראע ? מצרפו שהחש1 לבש- חייב עמוומט9ץ
 לבד ולעבהש, לבר %שראל ר-ח שהי' דוגף היינו מחלע להפריש*שיאל

 אם אבל להפריש חייב חלה כעויעור בחלנך ויש דדואיל עיסה ועשהונשרעזפו
 יש ו1רתא פוהתא בכל דהשתא בשות1ת רג4ח שקצ בקמח עיתפערץו

 פנץרה בשותפות ונלנלה הךא% מירצ *השתא הירן שאלו אשצ כי חלק לעכף,ם פס'5ע
 : זשה'ל שמיאל ב"ר יצהק רבי' בשם כהוב מצאתי וכך החלה מן יעח

 פטור נתגייר שלא עד נעעוית  שפה לו והירטה שטןגייר סגרכ~~1-,ני'')ריין(
 ר' חומש עלי' חייכין ואין ח"ב ספק ואם חייבמשנתגיירסס

 פטורה שנתנייר רודם גלגלה פי' בחנור' רגרימה אחר רצלך הכלאומרעקיכה
 פרה לו והיתה שנהגייר גר תנינן סתמן ירושלמי ' בחלה חייב שנתנייר לאוש כףוסס

 שהמוציא פטור ספק ואם חייב משנתניור פטור גתגייר שלא ערגשיצטז
 ח?יב ספק אם אמר את ווצא פטור פפק אם אמר את תמן הראי' עליומתבק-ו
סט בר יעקב ר' עמי ר' אמר רה1בט מן ספק חלת דמי נוטל פי' השבט מן רמים."טע5 'נוטל שהוא לי יאמר מי ואמר אמי ר' כךמי היא איתותב רגא ר'אמר
 גבי תמן ויפר"1 ופריך רה1בט מן רמש רוא נוטל אלעזר ר' בשם חיי11 ר, ?ברי
 לפיכך פי' מיתה ובעון טבל ,1הא חלה יומי ר' אמר רהטבם מן רמים ויטולמתנו'
 יטול ולא חלה %יפריש ופרי4 מפריש איגו מיתה בעון שאיפ מתנות אכלמפריש
 אומר עקיבה 0ר' רואי' עליו מהבירו רגצצי11 שם על ומשני השבט מןימים

 אם אלא פוטר איע העכו"ם כגלגול פי' * בתנור רגךימה אחר 4ך הבל 06ע1ח
 העימה פני קרמו משנתגייר ואם פטור סהגייר שלא ער בתנור העימה פניווריש
 פטורה משגלגלה הקדש ובעימת גלגולה שטכל הריט בעימת %נמים ע-י-הג ר' מודה אלעזר ר' בשם סחכרייא יהושלמי , חייבת מפק ואם חייבתבתמר

 : כראמרינן פליגי העכו"ם "ובגלנ%מרו%"'
 חייב רגן טעם בה אם'יש האורז ומן ההטין מן עיסה סהעושה טני' )רלם(נ6יר
 סמתני' ירושלמי ' בפסח חובתו ידי ארם בה ויהצא בחכהורו

 דגן בה שוץ' עה בחלה ח~בת אינה לעולם אומר רשמ'ג דתניא ברש5'צ רלא ס%ש.
 : ברש5'צ הלכה לרךש בן שמעון ר' בשם אירי בר ?עקב ר'כשיעור

 העימה לתוך ועתן חלתה רצרטק שלא מעימה שאור 0הנוטל כ1ר31י' )רמ(תא
 דה1בון לפי שציא אחר ממקום פרנסה לו יש אם חלתהשהורמה

 א' רובע שנטל כגון ממימפונט יצחק רבינו פי' לכל' אחת חלה מוציא לשואם
 פרנמה לו יש אם חלרטה שדצרמה עיסה לתוך ונותנו חלתה הורמה שלאמעיסה
 חלה מהן מוציא לחלה טבולע רבען אחר במקום לו יש אם פי' ' אחרממכךם
 חלתה שהורמה העימה לאותה חלה להפריש א"צ ושוב שנתערב רבע אותועל
 על חלה מוציא אמרנו כאשר אהר במים פרנמה לו אין ואם פרנסה פי'וזהו
 על חלה לר5ריש צריך שם שנתערבה ררבע 4יתו בשביל פי' 'הכל
 י"א העימה ואם כטבל כולה רנעשית חלהה הורמה שכבר הוץא העיסהכל

 על חלה רובע חצי להפריש צריך י"ב ררי שם שנתערב ורובע מתוקניםרבעים
 : עכ"ל העיסהכל

 "1 אם האורז עימת לתור ונותן דנדן מעימת שאור 0הנוטל כ1ןן3י' )רמא("*
 אמרו למה א"כ פטורה לאו ואם בחלה הייבת דגן טעםבה

 שאור הנוטל פי' ' טעם בנותן במינו ושלא במינו מין שרצא כל אצמרר5כל
 אורז פי' ' האורז עימת לתוך וההגו לחלה ונטבלה נתנלגלה שכבר חטיןמעיסת
 רגן טעם ההיא' בעימה יש אם במעוקנים כהולין הוא רדי בחלה חייב עו(וינוביון

 אוסרת.4ותה אינה בה שנתן הטבל עיסה ואותה פטורה לאו ואם בחלהחיבת
 בעימת חטין עימח כגוןטבל מיןבמינו'פי' שרצא כל אומר רטבל אמרו למהוא'צ
 לפי שציאין אחר ממנךם פרנסה לו יש ואם שהוא בבל איסר אז דחוליןחטין
 כאשר העיסה כל על חלה להפריש וצריך העימה כל נאסרת לאצ ואםחשבון
 נאסרה אז טעם בעתן באורז חטין זה כגון במינו ושלא בממוךי לעילשניע

 מן העיסה פטורה טעם בה נותן אין אם אבל * הכל על לר5ר"1 וחייב העימה.
 דכהתירו משים שהךא בכל אוסר רטכל טעמא 0מפ,-ש ע"ז מם' החלה'ובשף מנ%י
 הכא ' הכרי את פו0:רת אחת חטה אפילו שמואל ראמר כדשמואל איסורו כך ע"נ.
 עכר'ם שני היי11 בר3סת כון ד' סאצמר לעי%ירושלמי ' בטיל לא וטעמא עבירי דלטעמא ותבלין קה1ר " ע' שאני אמר סרפרם חולין ךשחיטת ש'ק דאמר לי וקשהא בטל דשאור משמע ף76'

 שעשו'
 חייבין שלו על וחק שלו על זה והוסיפו וחלקו קבין שני

 ור1מיפו וחלכך שניס קבין שעעד יוצראלים שני ונפטרו דובה שעת להם וו'שלא
 ישראל ונפטדו הובה שעת לרם הי' שכבר פטורין שלו על הה שלו עלזה

 של חלכך גיחא שלו על וזה שלו על זה והום1 וחלקו קבין שני עיעשוועכרש
 טהמת לא חיב עכו"ם של "לקו כלום מרי עכף'ם של והלרך חייכ"1ראל
 לפרשו יודע פטוריואיני עכר'ם של .והלכך ישראל[חייב של הלכך ישראל שלחלכך
 דזשמאי כו' קביןח"לנך ב' שעשו עכרים שני בירה1למי ררףומר רוא דעדבושונ'ל
 בהו שייך אי ותו ' בחלה רחייב ל%'ר ליבא עכח'ם כעימת עכו"ם נלגולרדיגע
 שניהם בין איכא רהא חייבין נמי דצמיפו בלא אפילו א"כ כשדימיפו חלהחיוב

 נמי דיעוהאל אפילו ץ'כ בבצק לחלקה מנת על שעשאורצ מיירי ואיכשיעור
 ותו ' ישראל עימת רץינו הייבין אמאי "1ראל עימת שנלגלו מיירי ואיפטורה
 קכין שני עו;ןשו ועכו"ם דישראל נמי וסיפא נלנלו עצמן דשמת משמעדלישנא
 וכו' קגין שני שקהעו ישראלים שני ראמר ומציעת' בגימגום נמי אתיא"תלנך
 שעת היתה שכבר רקאמר קעאה אך בצק לחלקה ע"מ שעךטאוה למימראיכא
 שככר דה'ק למימר איכא מיהו כלל בה[ ]חו שעת להם רץתה דלא ונפטרוויבה

 : ונפמרה ג%ול בשעת לדצזחייב הראוי' שעת להםהיתה

 עראי 1כלין עלךהדרן
 ממין הן אפ*לו בזה זה וכעו קגין שני שעשו נשים .סשתי 13ך1ני' )דמב( ת"1ס"ו

 שלא חייב במןפ מין אהת אשה של שהן ובזמן פטוריןא'
 נשיכה לא להן מועיל פטוריןואין זצ"ל אברהם שמשוןב"ר רבינו פטוד'פי'במיע
 ליהלק רמופן ביון אהת בבת קבין שני לשו אפילו רמקפירות כיון סל צירוףולא
 מין אחת אשה של שהן ליחלק'ובזמן שאור שעשה נהיעם נבי כרפריש'פ"קבצק
 %'ב לעיל כרפרי' לי' ראית למאן מל בצירוף או שישוכו ובלבר חייבבמינו

 מקפ"-ות שתים מקפרת אינה אתת אעיה מתם יוחנן ר' סאמר ירושלסי ' עכ"ל "ה5נא
 מר4ידות שאינן נשים שתי נעדם כשתי אותה ש1ו מקפרת שהיא אהת אשהק
 מקוטות כשני שתה עושה היא למה מקפדת אינה אם אחת כאשה אךתןש1
 מעס לה הי' אמרה יונה דד' מלתי' ללוש היבן מקום לה פשאז יגה ר'אמר

 היא מכ4דען ויבר נקי היא מקפרת מקהצת בשתי אותן עה1ה והיא %שר,יבן
 : נשים כשתי אותן עשו רעות שתי אלעזר ר'אמר

 ח.'1 עפ אלא הסל עם טצפדפין אינן ההטין במינו מין דיא גאייק כ1יזני,)רטג(
 החטין מן רעץ הכל עם מצטרפות השעיייםרבוממין

 בנשוך מתני' פי' ' זה את זה מצטרפין רג1ינים כל וע1אר אומר נורי בן יח"נןר'
 לבלול רצשוך בין חילוק וזהו רפ"ק ברפרי' מצטרפין כולן בבלול אכלעסקי'
 מצטרפי לא ושעורין חמין נשוך ואלו מצטרפין ושעורין חטין אפי' בלולדאלו
 ושיפת שועל ושבולת הכוסמין כגון המינין בל ושאר אומר מרי כן יוחנןור'

 סס מצטרפין המינין כל תני תניי 0אית ירושלמי ' חלה חיוב לענין זה עם חקמצטרפון
 נשוך בין מה ברא תנא רהרין רעתי' על הטאל בנשוך אפילו פי' * אה עםאה
 חייבין נשוכין עליו והוסיף כשחלרו מתניא דר' אבוי יורן ר' אמר ב*ל ביןמה

 חלקו על כ'ש והומץע נפטרו וחלקו מקורם נשוכין היו אם פי' * פטהייןבלולין
 עראי אוכלין פ' כרגרסי' פטורין עליהם והומיפו וחלקו בלולין היו אם אבללא
 על זה והוסיפו וחלקו נשוכין שהיו במקום אבל ונפטרו חובה שעת להםהיתה ס5'י שכב' פטורין שלו על וזה שלו על זה והופיפו וחלקו קבין שני שעשו ישרא'סשני
 : ונפטרו חובה שעת להם היוזה שכבר אמרי' ולא חייבין שלו על יזהש%

 תצ מצטרפין אינן באמצע תרומה קב או אורז וקב קבין סשני מתני')רמר(
 בחלה' נתחייב שככר מצטרפין באמצע חלתו שנטלהרבר

 תרומה קב או אורז וקכ זה מצד חטין ועיסת זה מצר מקב הטים עימתפי'
 3 הלכס נהני ולא אורז סניתני ירושלמי ' בחלה להתחייב פי' מצטרפין א?נןבאמצע
 ממינו שאינו ע"י אורז אמרין הוינן תרומה תנינן ולא אורז תנינן אלותרומה
 אלו תרומה מתני צריכי הוי מצטרף[ ממינה שהיא ץ'י ]תרומה מצטרףאימ
 מצטרפ' אינה נגררת שאינה ע"י תרומה אמרין הוינן אורז תנינן ולא תרומ'תנינן
 תרומה מהני וצריכי אורז מתני צריכ' הוי מצטרף הוא גנרר שרוא ע"יאורז

 : טעם בנותן חלה 5היוב נגרר אורזפי'
 סם בחלה'פי' נתחייב שכבר מצטרפין באמצע חלתו שניטלה סרבר מפ4')רמה(

 סס באמצע עומר באמצע חלתה שרצרמה עימה וקב מיכן וקב מיכןקב
 אינו אורז סקכ לזו'ירושלמי זו שנושכו'כול והוא פי' בחלה נתחייבמצטרפ'שכבר

 מצטר' אינו העכו"ם קב מצטרף אינו תרומה קב מצטרף אינו מרומע קבמצטרף
 . בעי חייא בר בון וכו'ר' מצטרפין אחרת אשה וקב המינע מן א' וקב חרשקב

 אינו חלה קב מצטרף הקרש קב שאול בן חלפתא ר' תני מיד'שיצטרף חלהקב
 ראוי' אינה חלה בחלה ולחייבו לפרותו ראוי הקרש לחלה הקרש בין מהמצטרף
 מן פטורה רתרומ' שמעתא ומכולא ממתניתין שמעי' ' בחלה ולחייבהלפרותה
 ע"נ דתו בשאור שנתחמצה או שנדמעה עיסה סרתניא רופן ביוצא מוכח והכיהחלה
 ור"ש ור"י יסי ר' ר"מ רברי יום במבול נפסלת ואינה בחלה הייבת תרומהשל

 ג ס5נס שמה סהעושה בירוש' פ"ק דאמר וק"ל פטורה דתרומה אלמא החלה מןפוטרין
 התם דשאני י"ל ושמא בהלה חייבת וההרומ' בתרומ' חייבת חלה הטבלמן

 : וצ"ע תרומה שס עלי' שקרא קורם בחלהשנתחייבה
 ס%סהנ רבי אמר ס*אות ירושלמי ' אומרין וחכמים האמצעמן ייי יטול אומר ישמעאל ר' בזה זה שנשכו ישן וקכ חרש סקב מתני')רמו(
 מצטרף אמר אח לו מרמה שהוא ירי על הן כוינין שני והטין כוממיןישמעאל
 ואין הן מינין שני וחטין כוממין ררבנן טעמא עילא ר' אמר מביא וישןחרש
 .אחד מין וישן חדעו אבל זה על מזה ומעשרין שתורמין לומר טועין אדםבני
 חה על מזה ומעשרין שתורמין מימר מובר דצא אק" כן אומר אתה אםהוא
 לחלה נטבלו מרךם מכי ררבנן אליב' יעשה כיצר דסימפו"נט יצחק רבינופי'

 ההדש מן ומפריש חלה חיוב כרי החרש על ומשלים חדש רמייתיוממתבר
 ': אחת חלה כרי הישן מן ומפריש חלה חיוב כרי הישן על ומשלים ישןומייתי
 סם ' חלה אינה וחכ"א חלה אומר עקיבה ר' הקב מן חלה -0הנשל מתני')רמז(

 קרושה פי' חלה אומר עקיבה ר' דמימ%"נט יצחק רבימפי'
 פירות בפרק לעיל תנן רבהריא לא לנתחלה אכל דיעבר וה"מ חלהמשום
 ת"נ ' בטומאה יעשנה ואל קביים יעשנה כטהרה עימתו לייות יכול שאינוסמי
 הוא כך לטהוה כךרא שהוא שכשם קביים יעשנה ואל בטומאה יעשנהדע"א
 לרם אין קביים אבל לשם חלה קורא ולזו לשם חלה קורא 6ו לטמאהקורא
 בדעבר הפריש אם אבל מכשיעור מפחות מפריש איע לכתחלה הלכך ל,1םחלק
 סם מקב חלה נוטל עקיבה ר' ראקר מה נממר בעין סהווין ירושלמי ' חלהרצא
 מחייבי' וחכמי' פוטר ר'עקיבה רחנינן מה מן לא תורה מדבר הא מהלכהחלה
 סס שלא לפירות לה סרמי עקיבה 0ר' ירושלמי ' תורה מרבר אפילו אמרההרא
 לתבוא' לה מדמין ורבנן תרומה זו הרי תרומ' מהן והפריש עבר מלאכתןננמרה
 חלה אינה כאן אף תרומה אינה תרומה ממנה והפריש עכר שליש הביאהשלא
 שלא לפירות ולא מלאבתן נגמרה שלא לפירות לא רומה אינה לומרחזרו
 תרומה זו רדי לאומר לוק 1דמי עקיבה ר' אלא שליש הביאה יוזו ש*שהביאצ
 על תרומ' זה רוי נ~המר לה מרמין ודבנן ונתלשו לכשיתלהטו הללו עירותעל

 : כלום אמר דלא רגורצברין הללושרות
 ת"ס בפ"ע זה ושל עצכי בפני ןה של חלתו שגיטל' קבין 0שני מרן3י')רמח(

 י מחייבין וחכמים 1טר עקיבה ר' אהת עימה ועשאןווץזר
 חלה מנהה דשקל לה איפטרת דמבר פשר עקיבה ר' פי' * הוטרו עלונמצא
 נמצא להפר"1 צריך ועהה רצא כלום לאן דשקל חלה פי' מהייביןוחכמים
 סס סנמצא ירושלמי * בחלה שח"ב שאומרים הומרו חלה אינה שאמרו קולולחכמים

 ]אית קולו וצמרו תני תניי איתכו'
 תנ-

 . קולו חומרו מ"ר חומרו[ כץלו תני

 : רבנן הומרו קולו רמר מן עקיבאד'
 תש חלתה וירכעה שלא מעיפה חלה של שמה כרי אדם סנוטל מתני')רמם(

 שלש כגון פי' ' יילך עליה מפר"1 להיות בטהר'לעשהז'
 נמצאת בעריב' חלה שם 5ה קהיא אם ועתה יום טכולת שהיא בערים'עימה

 : כו' חלה ברי עטל יעשה סה החרומ' אוו פוסל יום רטבול טמאההחלה
 ת"ז מחייב אליעזר ר' במוריא לעכו"ם ארשים שהיו סישראל מתני')רנ(

 שתי אומר ר"ג * 1טר ור"ג ובשביעית כמעשרותפירותיהם
 ו4'א של תך% ר"ג של קלא אחז אה, חלה אומר אליעזר ר' בסוריאהלות
 7 יצנס יהצן ר' בשם אכרו 0י' ירושלמי * בשתיהן גמ*אל רבן ברברי לנרצגהזרו
 רבי תני י *נאי ר' רבית מהלין .כען אבות בתי בחכ'רי אלא רא חייבלא

 "1ההיר שלא וד1א ר' נ4םן קנס פי' ' טיר אטת טזי בחכיץ ט'ר חייבנ4ס מ'י ליעה ארעים מבייתן נפיק מה א*ע1-[ ]יי רגש כ4ם שאול בןחלפתא
בטדיא



זרוע הלהריכווז%4ר ע2
 דהייו הא4 ר%מפעם שוק ףבעו מ" י לעכהש ארי%ם יהיו שלא צ"ב%רש

 כדברי עושה מא כדברי לעשות סיווצה דתנ"א משום נר"ג בשתוקו לנהתח~ספת5
 רשע ב'"% וכגךלי ב'" כע4 ה1שה אב5 יכדי%ו1יק כ1ליהן עושה בוש ס"נסגס

 תרוט' שתי ורכעתה בסויקח חלות שת9 אמד ואת וכמה בעי חיקש בר בון 0ר,סם ירושלמי " הולך בחושר הכסיל שמר הכתוב ע*ו ב"ה וכחומרי ב"טכן%מרי
 אוטי אם כלומ אחרי' 9ש תרומה כיוט אחריה אין דלה הני ר' אמרבמוריא
 "צוק רנעו %' 1 שץא היא טבולה מפר"ט שהוא התרומה נמצא כןאתה
 שם א'ן שהשני' גמצאת ריאשתה על תרומה שם חלה שכבר דכיון אברהםבר

 לפ9 אם ני מעשר יפריש לא ואם למעשרות טבולה .ה,פ והר9 עלי'תרומה

 ה"'.מ8ר"% אם לתקן יכול שה9' ואצש טבל שבל שההש נמצא הנשארההשבון
 ייייל *רי לבוא שיכול כיון החמ9רו 6ש מ"מ ודגשאר שני' התרומה חשבוןלפי
 קלגךל לידי לבוא 4כול דד' וקךד ? דגשאף חשנון לפי רק מפריש הי' לאאם
 בייוש' כדשכח היכם הי' שכן מעשר רפריע%- לא ועדיין מיד לכהן יתנגהאם

 דאי השדה מן נשלת תרומה אבל 1 הבית מן נשלין סשהמע,%רות דמעשרית ס,מסע
 עינך הוא הטעם שק גדולה תרומ' ממנה נתרמה א4ו'ב שתיעקר ל%רןאפשד
 רבי' אבל י במכ%ר כדתנן חלות שתי רתקנו היכי כ9 תרומות שתי תיק%שלא
 דחלה משום יותר בחלה שההמ9רו טעמא דהייגו מפרש וזי' שמואל בידיצוק
 אין תרומה אבל חלה תהיה תשכח שלא ודהטו עיסתו רמגלגל ארם בכלש"יכא
 כדמפרש רמלתא טעמא ועיכך תבואתם וקמרווי' נךקעות בבעלי אלארגי6ק.

 : בדפרישתבזרושלמ4
 הלה כז9ב עד מי" להלה ארשת שלש אומר גמל1חל 0רט כ(ך432' )רנא(תא

 ואהת לאור אהת חלות שתי אמנה ער הנהר עד וכזיבאחת
 ולפ%מ אגגה ומן הנהר מן שיעור לה א9ן כהן ושל שייר לה יש אור שללכהן
 ש9עור לה יש כהן ושל שיעור לה אין אחי של לכהן ואחת לאור אחת הלותשתי
 ולנדות ולזבות לזבי' ואגצדה . טבלה 1'צ 4צמר יוסי ר' ' אוכלה עםוטבול
 בר שמשון רבינו 8י1 י כרץ לכל ונתנת השלחן על הור עם תאכלתויולדות
 ש"1י לה אין כהן ושל שיעור לה 9ש אור של משמ'ץאכרהם

 שבמקום פיי 1
 שממור מחמת בטהרה ופירותיהן עצמן לשמוף י%לין שאין טומאה נזרורהוא
 אחת חלות שתי מפריש ולכך 1 שריפה טעונות וחלותין העמים לאדץדצא
 שלא לכהן ואהת בא'" גדלימ שפירותיהן דאורייתא טמאח הלה שרי'5אוך
 עראי אוכ*ן בפ' לעיל המפורש עדעוף לה יש אור ושל חלה תורתת'סכח

 עויעור לה אין בהן ושל תורה מדבר9 שהיא סמפני בירושלמי כדמפרש וטעמא ךלנס
 לאר אחת חלות שתי ולפנים אמנה מן הנהר מן דקאמוי ההא ' מר'ם שהיאמפנ"
 של בירושלמי מפרש שיעור לה יש כהן ושל שיעור לה אין אור של לכהןואהת
 נאבלת ע%,יא מפני שישר לה יש כהן ושל 3שרפת שהיא מפ% שיעור לה איןאור

 לא בתרומה דאמור דאצצ כהן של ל4ותה פ"' אוכלה יום וטבול מד"םושתירץ
 כדמוכח אוכלה קיי בעל ואפי* פי' טבילה א"צ אומר יוסי ר'. ' בחלההח:יה4
 בורושלמ9 ואמר וליולדות ולנרות ולזבות לזביט ואמור' דקתמבסיפא

 טתודהיצרכה לר' בהם שכתוב מפי4ם דיש 0אע,צ גצרכה ין% לך,5ציט

 מתא מטחא", תהח"חצהח"זמ * ~א וי( "ם9"
 ט ל במחם' חשיי נן'וש1 0תזצעא יעשעאל ה בי ןםצחףן כהתמא ושעא%צוול
 הערק-"תי% בע9 ולא וציק עמ טבול ודקן נ%ע ישל *%כג4ה*1חה עם4שבל
 עד ב4' אברדם, ב"ר שמע%ן רבעו ופי' 1 מגופו ע*ו יצאה עט%מאהאווקש
 ע4צ%ר' אעיש ורידן דבבל ר%4ר חלת רה"ה שטאל ב'י 9צחק רבי' בשםכמה
 עתר %1ה; לההמה= ואין שכה% הערב ב1 לא מנו% ע*ו יוצאה שטומאה5מ"

 %נ סם ,עוטת ררב משמי' זהשרא מר סדאמר כמה עד מפ' לרבר ב1ץדמהג9'וראר'כ%עלת
 שמיעיץ טסר' בה רמהמי ]דאע"ג[ הע בתרומת ואוכל טובל שדץטמא
 כ"כ,יאי' אעה ונוו% שמש הערב בלא אפ9' טבילה לאחר לאכלה בהשרי

 5ב'ק טב9לה גךרם שדץ בטמא ע%4ת רב בה שמהמעי אע"ג דשמאפשוטה
 5א שכה% הערב אבל לקרי דטבל מאן ש קטן כדן 5ה ואכ51 חלה להיצה נרה יבינא אמר חלה היטת ובה'צ " יותר מק מקל שמא רשדץ יוםבטבול
 גרוו' כהן אפי' קטן כהן 6ק ואניל רבעא נל14 אמיפי לדקדק דהט עוצרירכתב
 בי%'י גם והלא טב9לה מ%רעמ כהשום ואו מגךיו הטהר שיטטל אהר לאובלהיבול
 לעיל כרמשמע ח'ל לתרומת טובלין ף%ו בבבל וגם לתרומתן טובלים כףגיםהיו
 - פ !4' כודם סדטבילו' כהעים בנות ובר9ש טומאהו בשי אלא ברוב רבה מבטלהדלא
 יצהק רבי' בשם שמשון פ9'ירבש כף ומוצך י תרומה של שמן לסובהלאמה
 יהב9 נהז לכהן נהענה רוא מיעוא עורבר ולשי זו להלה עדקךר רא9ן שטאל%'ר
 ) מדטי דלא אע"ג ~יא[ ט%עט שדבר מםא בריש שקלא דקיפמר לישנאמשמע
 דבר קטן לטקן דניחבת נמי דהד,יא משמע מ,ש בהבויא לי. שרי גבי אלאלי'

 )עה%( לפי מסא בריש לרץכקי ד%צרך שנשרפת %4תה ]הבי[ )וגם( ו%אמיעוט
 כ"כ האה לא התבוא' מן שוות' שלהם הוימן אבל להנ4ך,' משליכה]שבה[
 דחלת מירשנו ועתה ' מעשר הרוטע כנין שיעור בה "% שרךש4ומ, *נר 9שקיך ושמן יין וכן מאבר' היה עוהקטן שיעוך בה הי' לא אפי' קטן לכהן לינתןראויה
 עדעור נמי בעיא ולא שמש הערב בעע, ולא יום לטבול שר9א ודבבל דיקהא%ר
 ויקיב או1ע חלה מפר"ם קטן כהן דאיכא דהיכא שמעתתא מלקא דרביותמהני
 לאור אחת פפריש גץן כהן דלעא והיכא לקרע שטבל לנדול א98לר אן'נלי'

 אלא מפר9עדן אין קטן כהן דאיכא דאע"ג מווטת כמה יש והשתא לכהןואהת
 חלה אלא מפרישין אין שבא"1 בתב בהלכו'חלה וברף'ג אווזה ושורפ9ן אחתחלה
 שתי לרפקי9 5הם מ%ן שמואל בר יצחק רבינו תמיה ץקי' אאה ושורפ"ןאחת
 שייוו אדרבה דומה א"9 בכל ונם הנרי עד דמכזיב עצמו מכךמ מאותוחלות

 כמה ער ב8' אברהם ב"ר שמשון רבי% וכ"כ מקום ב1הו ככ% עכשץמפר"טרן
 חלה 5הפריש צרינה א"י בכל הז9ה 5הם שאין לפי %4תה ששור%ןדעכשע
 ,%ני' דה,ה שמסייעדן ולפמם אמנה ועד רצהר ומן רגרי עד מכדב כטשביה
 בתשובה כתב זצ"ל אברהם ב'י 9צחק רבש ואחי חלה הירת תשכחשלא

 מפר"%ן אין שעכשי בעימ נראה מ*ני"ל זצ"ל יוצנתן רבעו 5הרבשהשיב
 רגילין  שהע מסךם "%ראל בארץ אפילו ברבר "ט גדול וטעם אחת חלה.אלא

 בירוש' רייק הההיא רע5ה אחת הלה אלא מפרישין אין עתה חלות שתילהפריש
 פהחסףנ נוטרפת טך%רה תרומה ריינו אומרים עקיו על4 לכהן יפר,ש ולא לשר0ויפר"%

-1 14י1= 41"1 ומף4ו1 אח,4ף הרוחה שיהדימ יר% ש4א לאוף 9פריש חהא "4שףאו5פהו ב"אקי64נ חשיף מדלא ומשמ,ו נרמ1נ1 יומי ולד' הוא מותר ע?טעות דומה "י'='
 'וםי לר' מדקאמר 4ויירי טבלו בלא רע"כ טבילה בלא ואפי' ב="ק שרי 9וסי ש7ה

 אפילו בב"ק דשרי היא יוסי ר' וראי אלא נצרכה נמי לרבנן טבלו דאינצרכה
 העדב בלא אפילו רמי שפיר טביל כי אמור טבילה בלא ולרבנן טבילהבלא
 ננון מ%ט ע*ו "וצאה טומאה ובשאין מנופו עליו יוצאה שטומאה אעיששמש

 פ' כרמלוט" לך תקשי הכי לאו דאי י יום9 כר' טבילה בלא שר9 מתטמא-
 שמהמת !יאע"8 מת בטומאת במבילה הועילו ומה לנו יש הואה סוכי נמהער כ"ב7יכ,

 פ' כרמוכח אוהל לענין אפי' כחלל ה"ה מדוב מ"מ כהונתם מהמת נזהייםרדו
 הימ% לפרוש צריכין היו לא ונם להוהר יכולים היו 0לא אהילות סובמם' כ"נ ע"כלנג
 עלי' טזרי כהן אין עלי' מנלח הנזיר שאין המת מן טומאל דכל המת מןנכ% יו"גש,ק

 טבילה תועיל ומה טהרה להם הי' לא וא"כ הזאה להם היתח לא העמיםובארץ
 וטבול בא"1 וחה ילף א1'כ לאוכלה ינל שלא ח"ל בחלת החמידו לאהלכך
 עדרצה כהן לכל ונתנת ' טבילה א"צ יוסי ר' קאמר ועלה ח11ר1 במ'ק דיהניעם
 בטהיה עדשמרנ' חבר לכהן אלא ניתנת ח31ה דתרומה אע"ג ע"ה לכהן אפי'פי'
 אחד עה%נינו מה דומיא משמע ובן ן טומיאו בימי יאכלנה שמא גזרו לאבזו

 חכ%ר פטר ומדטן הבן ופריון והבכחיו.ע החרמים כהן לכל נתנין אלו זומשנה

והזרוי
 דקא והבכורים ועמקדש וקרש9 שריפה ושמן וצז והלרדיכווהקיבה.יףאשית

 יתנ% לא וע"ה הבר יש אם מ"מ י נ%מאה אשור בף% שייך רלא מיריחשיב
 לתת ת'ל ע"ה לכהן מתבות %תנט שא*ן טמנין הזרוע פרק כדאמרי' לשיה ק5ד'

 מנת * "% ה' בתורת המחזיק כל ה' בתורת יחזקו למען והלוים הכהנים ]מנתס"ב
 לכהמם[ א6ו מתנות לתת שאע עו" ' מנת לו א9ן ה' כיצרת מחזיקושאעו

 את9 כהן 0לכל הבשף כל בפרק שלמה רבינו שפי' כמו ולא ה' בתודת המחזיקים פ"ב קוו

 לומר א"א י שאתי משנה רהא ת'ל חלת לו יתנו מחזיק אינו אפי'לאשמעיבן
 היכא א"ו למחזיק9ם אלא נתנות דאין עליטהו ראמר מתנות בה חשיב רקאכן

 שמצוה ענ9 כהן ע"ה ויש למתנות וא"צ איכא א'צ רבא מיירי חבר כהןדל1כא
 דא"א הכא משמע והשתא ' הולין לו ליתן יצטדכו לו יתנו לא שאם5החיותו

דכו
 ע'"

 נרה רבינא דאמף רב9 משמע סלא כמה ער בפ' וא* הלות שתי בלא ח"ל בח5ע
 ושריא מטא בריש לה שקלא קטן כהן ליכא ואי קטן כהן לה ואכיל חלה להעצה
 ואכיל חלה תורת תשכח רלא היכי כי אחריתי חלה מפישת והרר בתבוראלה
 דליכא ה"בי אלא שני' חלח לרפריש החמירו שלא להדיא משמע גרול בהן5ה
 רידדו חלה וכ%עואיא לא'ע קרובין הן דמתנ4' מעמא דרגי משום יהיינו ל4ןבהן
 טהור כהן אפי' לאוכלה שלא עלי' דגזרו שריפה וטעתה טמאה חארץכח5ע
 ש6ן שני' והלה אור של לעולם מפיישין יכר י טמ_אה שהיא מחמתנמוף
 מחשש9' לא מ44" רד%ק שהוא בבבל אבל הכא גמי ברמפו"ם ולה תורתתשכח
 עצמה טומאה מחמת איסור שום ע4' ג"ץ לא טכש.וה הארץ בחלת יייץחלה
 התיחק וגם מגו% ע*ו יוצאה מומאה ראין ביון טמע קטן לכהן גם רועירחהולכר
 אעיצ כלל הכא מפליג ילא זב אפי' נדול כול לה אכיל והשניה ברובלבטלה
 מהכא ללכ%ד אץ יולדות ולנרות ה,בו' לובימ אטוו"ה תנן ומת%ן שף'דבח6ק
 כוץ דליכא רוכא אלא לר"ריש נוכושק איבה ובם מ%4י ה"חויה שבבבל6הרץא
 שלמה דבי% פ"' יש ' קביעה לעדלם עגו' הלה רמהצי' בכצךשת ס11'כ4ן
 כךרעש ארן רהכא ]אחךטע" חלה חימ ףדבעא נתיא כמה ש4 בפ' גךזש*ינה

 .עץיו מפנ4 אלא 4חת חלה כז"ב ער מא'" ]מהגון"ן[ כדתנן א"9 בשארטחד'
 דידדן חלה דמתדהיא כיון היא דה'ל טהי' "יות דא'א ולפנש אמנםוער רגרי בטהר'ומן ופיריתעשם עצמם לשמור כ';כ יב%לין ודו לא לח"ל]סמונים[
 שתי שם תיקצ ראעין טעם- מכח ח5ות  שתי "ט ושם לה רגצ%כ' א'"כהלת
 ובבבל בה רחמירו דמחלפ9 משום ההא לאחלופי ליתי רלא כן כמוחלות
 ה%דהא מסא בריש שק5א ר4ע כהן 4נא אי ל"ה מפישיק חלות שת9דא"כא
 פי' חלה תורת שם תשכח דלא היכא כ9 אויעז9 חלה .ספרשינן והירלתנורא
 שת9 שמפרה%ין במעם לה הסמוך ובמנךם מארי חלה תוית שם תשכחשלא
 אושע חלה אלא מפרה% שאין נשרפת שהיא שבכאן שכמו לומר עויבואח*ת
 נשדפת טהור' תרומ' ראינו עדאצ2=ו קלקול ירי 9בו(% ואד שם נםה"ה

 לובים דאפי' לעיל כרפרי' %' *בים 6יסר' בה החמירו ש,א וכו%רכרפר"%'
 בנ6קו גזור רידה לתה ומשום אמנם וער ה%שי ו% דמבז*ב בטעםת*ש שכולם אהן ח" כיא מקום בשום עכשיו להפריש אין יעה דמעם ומן,%ר,ש
 1 המ%צ מתקנת כולם ך%תרו לה ש1'צ ועכעדו %נרצ בקתא הדא בניוככלהו

 חלה בבבל וכן אחת חלה. מיא בא"9 עכשיו 5הפריש שלא עיר נ'ל זהופי'
 שהש מחמת השאר מן ריה שה9א מתוך בבל של חלה חלהך שבא אלאאהת
 דקלו יבש טתרת השני' וגם בשאר מש%4'כ לקטן נאכלת היא שהץרי%נך
 ברודה ר%4' 4 שאין ואע"פ שניה ולא ראשונ' לא שישד צרעה עהונה נכובה
 המניג על לכגצף 4 יש כשורש שיעור בה מצי% ולא קיה שהי' כען %קעל

 כהן לה הוכיל חלה לה קוצה נרה דקאמר כמה עד פ' הלשק מן משמעוקצת
 ראכיל מעקרא דקאמר ררהיא משמע מסא בדיש שק5א קטן כהן *כא וא9קטן
 4' מדשקלא כ%עם רבר שדח" משמע ממא בריש לה שקלא קא קטן טקןלה

 שמחת9 ואני עליו לממוך וראוי וברור הנון פסק רצא חה י עכ'ל ממאבריש
 1ויכא ואפי' %4תה ושורפין אחת חלה אלא מפרהעע אע מעשת"% בכל כ"בו
 חלה לה יוצה נרה רבינא אמר כמה עד בפרק . ליךיו שטבל נדול %4 קטןכהן
 בתנורא ושדיא ממא בריש לי' שקלא קטן כהן ל9כא ואי קטן כהן להואכיל
 1 גדול כהן לה טוכיל חלה תורת תשכח וילא היני כי אדייתי חלה מפדשאוהרר

 חלת אפילו ל1שכול לו *תן %9ל י4ץ בהן איכא ראי מיירי ה%4ר בחלתפי'
 ףאיכא היכא אבל קטן היבא.דליכא"כהן אלא חלות שת9 לתרום וצ'צהא%ר
 ואתת לשר אחת קטן כהן דליכא היכא דלות ע4ע" שמפר"%ן ב%להמיומות ברוב נריג וכן י4ע לכהן ולהאכיל' אחת חלה אלא לי8ריש י'צ נהןבהן
 לקרותה רבחעעו ויני*ם מנו% עליו 9וצאץ מוטא' ואפ" ואוכלין %תניןלכהן
 1 לקריו. שטבל גריל ולא קטן כחן רליכא היכא %4תה קה%ויפין מפנ* ודאורחלת

 הואיל האהי חלת חכמים לה נךו וטשלאי חרי עהק ב"ך אפר'ט לרבי%וקשה
 חה4 בשרץ עגטמא קטן לבהן אפי4 ו1מוהה ערדא ד4הי הלת לתקן להםרדן בא"" כעוצ ו,צור ' עאשבל לנדול אהנ נךן לטץ להאכ"ל' ב%ענךש לנוהאפק4י
 בדיל וא% חול ח%דת תשכח רלא ההני כ4 *מא 5תאכץג 11ד1הת ו"*ק6שצר"%

""י"



 חלודוע חלהדיכרתחוף
 ויה ביהט' דפ%שף ףצ 9 6ק ה%צן לשר אהת ח*ת שת" *תו ש"ט("1"
 שה"ש שישף לה אע כוע ושל הורה דבר עיה9' קדעוף לה "% אור שלדההיא

 טוורה תרו% ראעו 4ימרש יהץ שלא לכהן יפר"ט ולא *צוי וי8ר"%טדבדיהם
 בני יש לפ" נאכלת טמא' תרומ' יאמרו שלא לאור לא לכדע יפר"%גשר8ת
 שירעיםארם

 עע?י
 אוהה י14כין רואין הז ואם טמאה ותרומ,' טמא' היא

 למור לי "ש משם , גאכלת ט'מא' תרומ'זאמרו
 שחל"

 כלל להאכילן אין ף%4ר
 רבי' ופי' ' "טן לכהן נאכלת טמא' תר%י ראינו יאמרו כן דאם ג"ן לכהןאמלו
 לרפריש שיש טבר רבינא האוהאלא בחלת א%רי לא דרבינא 4צחק ב"ףאטים
 הלה 41ותה לכךיו שטבל גדל או גהן כוע אעא ואפ9' ולשורפ' האורדלת
 אן קטן לכהן נאכלת חלה ואותה כהן של חלך, מפריש יטוב כלל נאכלתאינה
 חלת ועל לקריו שטבלקלדול

 כדי
 לה ואכלי הלה לה קוצה גרה רבינא אמר

 לה שדיא לקר"ו שטבל גזיל או קטן כהן ליכא היי מטמא' לא דבמנע קטןכיי
 דא"כ קאמר לשרשה ולא ' שבתנור דלחם ברוב לה ומבטל לתגורא ממאבר"צ
 או נ"ן לכהן *תנה ממ 4 הפר"טתה אם ב*מר אלא ב14ר ישרפנהד4'ל
 הלחמ ברוב ומבטלה לתפרא מסא בריש לה שריא וליכא לכךיו שטבל גדוללנק

 י ישן בספר נסוצא לא זה אחרהזי חלה לה מפריש והדר דקאמר ורא 'שבתער
 רץזמ ח*ת שתי דטעם סבורים שהיו אותו הנירי שקרכצמם אפרים רבעוואימד
 שלא בירושלמי כדמפרש אלא ףףא ולא 9 חלה תורת תשתכת דלא משוםבמתף'
 לומר אין הלכך ' לעיל נרפריש' גשרפת טהורה וחלה נאכלת טמאה חלה9אמרו
 של ואחת אור של אהת הלות בשתי 4ויר9 רבינא שהרי אחריזי מפרישוווד
 השנ"' על רבינא אמר הכמים כתיגץן ושרפתה 4וף של שרפר"שתה לאחרבהן
 הלה לה מפרשא ודוף דר4שמר שלישית עוד צרעי למה וייכ חלה לה קוצהגדה

 שה8רישתה לאחר אם דוו'ק לפרש יש לי, דנרם לומר תמצא ואם יאהריתי
 נמצא לץטלה בתנוא 4' ע1דיא שטבל גדול ולא ג%ז כהן מצאה ",א טהןחלת
 ותתן ש*שית עוד וזפר"ט -לפיבך האור חלת אלא גתנהשלא

 אפיי
 גדול לכהן

 ואין הלה ת4רת תשתכה שלא כדי אלא אינה שהרי כך1בעל
 ש~

 ' עלי' חלה
 מנופו עליו עצאה שטומאה ולמ4 *בים אסורה כהן של שמה חלה אותהאבל
 ףיי י טמאה חי משום לנזור אין דיתט אושז ח5ץ אלא %'צ בא"י הכימשום
 קטן לכהן ואהת י נאכלת ה4נה לאור אהת חלות שתי להפריש ש"םפירשנו

 ושורפין * אהת חל4 כ"א מפרישרן אנו מקומותיע,אין ובכל 9 עאטבל לגיל4ע
 או קטן כהן יבא אפי'אותה

 גדי
 עבדינן דש%ר בע*י נראה ' לקייו שטגל

 ' אברהם ג"ר יצדק רביגו בשמ ל1ל כד"יי' לכהן כלל עתה מפףיש"ןדאין
 אלא מפרשת הייתי לא בארץ נשהייזי נטיתי לי שלי כרמי במדרש דאמרוהא
 שתי כה'ל ועכשיו אהתחלה

 חלו"
 ח"ל בי - ולפממ אמנה ועד דגהר מן היינו

 הנהר וער מכזיב מתני' כימ אמר הוגא 0ף' ירושל% ' "טראל 4ארץ המשכהקץ
 מטורו שופע שהוא כל ה'ל היא ואיזה הארץ היץ 4שיזה תמ 9 אמנה ועדמכזיב

 שבימ הנסין 1 לארץ דוצה ולדצץ אסבה מטורי י "צראל ארץאמנהולפנים
 א"1 ולפנים מהדוט מצרים נחל עד אמבה מטורי מתוח חוט כאלו אותן רואה]את

 שנאמר כי'י הוא רוי א"": נננד שהוא כל אומר ירצרה ר' דהל יויץמחום
 את הן מה שבצדדין ' ים גבול לכם יהי' זה וגבול הגדול הימ לבם חקין יםוגטל
 אוקיינומ ועד מצרים מנחל אוקיינום ועד מקפלריא מתוח חוט כאלו אותןרואה

 : ח"ל ולחוץ החום מן א"" ולפנים החוטמן
 חלה הלכות להסליקר

 כלאשהלכ%ן
 שועל ושבולת השעורים זב"ז כלאים אינם מזומן סהחטס מתנ4' לנב(שא
 רלבן ופול והטופה הפורקדן ודספיר הפול והשיפון רנוממין""ה

 עם הא זמיז כלאים אינם וחונין סהחטים ירוש' ' זב"ז כלאים אינם והשעשיעית-ס'"
 זבדא בר בא ש'ר כלאים ומתני מטעי ווינן אוכל שאינו דבר כלאשהשעורים

 קוצימ המקיים תמן דהנינן כר"א ב"ז בא %י לענים אותן מקישין מכץמו'שבן
 במקון %תן שמקייט-ן אל"עזר-35יון דר' טעמא מאי בו' קייש אומר רואבכרם

 אדס בני דרר אין א*עזר כף' זבדא בר בא ר' ולא בכ"מ.י מיק נאטר[אהף
 ממקומ דנין להביא[ ארם בגי דרר הכא ברם למרום ממרום ]קוציםלהכיא
למקום

 מעת"
 שהפיויות אלא "ן חטין מין יונה רן אמר החטים עם כלאי6 יהיו

 לילייני ר' בב"ר ואמרינן מזנין שהפירות מיכן הארץ תזנה לא 4חמ כהדאמזמן
 והני זונין ומפקא חטין לה זרעין הת זונת הארץ אף יצחק רן משים טביאבוי

 סאמ תרומות ב"ם' דתנן ליונים אלא לאכילה חצ ולא הם המבול מדור זומן יץס"3

ל"
 אתאמרת פרקא נל על מה יגות זוגות כלוען ,וחנן ר, -שם 11ם1 0ר, ירושלמי 1'. * אוכל שאינו ההטין על הזומן מן חוץ תרומ' תרומתו היפה על הרע מן תדם
 בפסח חובתו ידי יוצא שאדם ירקות "משה רב דאמר מה מן הלכתא דא שאו

 פירקא כל על אמרה הרא ר'יוחנן על פליגי הדא ואמר בערונ' לתרע מותריןכולם
 במנחות ישמעאל ר' דפר' והיוא זונוה זוגות נלהץ רכ בשם בא רביאתאמרת

 דחלהי: בש'ק פירשתי שעורים הטיפוזמין שועל שמלת חטין מין כוסמין דתנא יו"3ריו
 ירושל' נלאים יצמר ידודזה ר' זב"ז אינזכלאי' לפפון ס מתנף, ( י י~"ב סו

 של טפיטמ' א' מעה טטל אדם חכמ4ם דברי מנשה בר יודן א"ר.
 ונוטעה אבטמה של מפיטמא א' מעה ארמנוטל אכטיח נעשית וה,ו תוטעהקישות
 של מפשמא מעה נוטל אדם כלאים עיקין אומר ידודה ר' מלפפון נעשיתוהיא

 כלאים ונעשין מתאחין אחת בגומא ונותנן וזפוח של 'מפיטמא ומעהאבטיח
 כשנוטל מעה קורין לזרע מעה פי' ' מלפפינון יון בלע1ן לי' צווחי, כךומשום
 וכן אבטיח ונעשית צורתו שמשתנית פעמים ישות של ר65מא צר שלהזרע
 ונעשית שנשתנית פעמים חורעו אבטיח של הפיטמא צר של טרע בשנוטלנמי

 ומפקין חטין זורעין לעיל כד(ומר אחזי מין לךהמבו למ "ט הלכךמלפפון
 הקישות .0תנן דתרומות מ"ב ' כן שעה כל שיהי' ולא לפ;*ם כלומר זונין 1ה%:

 רבי מיירי זה על מזה ולתרום מינין שני אומר יהודה ר' א"ר מיןורמלפפין
 טהק"טות בירושלמי התם לה מפרש והכי . לטעמייוץ ורבנן לטעמי' יהידהוסוקין
 :והמלפמנות והאבטיה ריךשות הדא מן נשמענה יהודה ר' בה אמר מה והאבטיחה"3

 כלאים אינן והמלפפינות הק.שות נאמר כלאים אומר יתיה ר' . וכ"ז כלאיםאינן
 והאבטיה הקייטו' כלאיס אומר יהודה ר' כלאים אעו והמלפפי%ותהאבטיה
 מעה תפשוט ולא נךעמ דלצדרין הברייתא להעמיר יכול אני פי'צריכא
 איכא יוןדה דר' אליב" דתלמורא מתמא וטרי ומדשקיל והאבטיחהקישות

 : לה למיחש ואיכא יהודה כך' הלכה דמברלמ'מר
 שודה וכרי'מי כריעדן שדה ועולשי ;ולשין נלין וה:רת 0דמרת כ1תנף' )רנר(סם

 מצר4 ידדל . חדדל 9 שוה וכוטברכומבר
 והרמוצה המצי4 ודלעת 1

 דחרת אבל כלאים אוו לא ג*ם ווארת ו"רת שנו זוגות זוגות עלה רבואמר ע"" ל5ט ' לה סמייתי כ'"ם בפרק * בזה שה כלאים 4"נם וההיוב דגנצריופול
 סס דדנדבי עולשין חמא וץזרת סמפרש כ"ש בפרק כולם וכן כל~רם הווועולשין
 דנורא תרגומו יגל דאנרון חסא אומר ירוש'ר'חנינא גלין וחזרת טרוכסמיןוכירוש'
 דחקלא עלתין שדה עו4שי ~כו'[ אנטיכין ד-'א כרי' שמעון ' בגלין רגדלהכ*'

 דלעת בוסבר ירוש' תרגום גד כזרע כוסכר ק*עין שרה ברישי כריתיןכרישין
 עם כלאים ' מצרית דלעת היא ארכות דלעת גחמיה בר אילא ר' מתנימצרית
 ובתלמור ' ברמץ אותה ממתקין והן היא מרה ילעת כמין וריכיצהדימוצה
 אמר הרמוצה מאי דעובושלט מן הנורר ק פר- דאמר מלתא הך כףימא לארידן

 אש4 לרב רבינא איתיביה ברמץ רטמונה דלעת אמר אשי רב גךרקזאישמואל 7'גחט""
 ליס החרוב תיובתאסי דימוצה עם כלאים המצרית דלעת אוטי גחמיה בר אילאר'

 לחרובא: וקצוצוי-דמיין הוא פרסא מצרית פול יונהכמין ר'אמר
 ג תמס כלאים אינן וףיעונין רהרדין ורתרובתר הכרוב 0ריפתיהנפוץי הרזנ4')רנד(
 והבצולצל הבצל והשומנית השום עקיבא ר' ףומיף בזה דק,י
 ג ס5' ' דקיק כרוב סתרובתר ירושלמי ' בזה זה כ'לאים אינם ורפלשילוסדעזולמום
 לא שלפמ סוכירושלמי פרשטה פיסלום פגלנ' בצלצול ' המעמץלעומן
 ס ע בקינוח ואוכלין-אותו פעמים שכע %תו ושולין קיטנית מין תורמם זה'מצאתי

 ס כ)כס כלאים אינו והעוזררין והפרישין ורגרוסטומלין הנמין סובאילן כפת4'ינו( ננ"כ : בזה זה כלאים אינו אהדדי רמיין שעליהן כלמ כלו' העלים אחרחכמים כה ד, ברס הלכו והנפףן הלפת סמפרש בירושלמי לרין ' צדין0 אין פ' כדאי'סעודה
 בערוך ופי' הוא אגסין מין כךוסטמלע ' בזה זה כלאים לזה זה שדומיןאע"8 י יחגס והרימין השיזפון והשקדש הפרסמין והוד1רד רתפוח י בזהזח

 ס"ן בלנד זה אלא ליירה פר"צ אילן מין שא:ן..לף פריעוין שמן נכךאולמה ,רוס5וני אספרגיליז יונה רן אמר -ספר"טין קילין- הנקראש לעפצים שדומין קטגיםתשחים
 ואמר' טילשי עוזררין סאמרי מברכין כיצד פ' מפר* שמשון ויכיגו כתבעוזרדין
 " ע ת ו פ% אהדדי דמו דלא אפשר אי וזה ' בלע"ז קדינייץ ופרישין. בלעזקורבש
ר סס בשם *י בר דזבדי אחוי לוי בר סשלמן ירושלמי ' בזה זה כלאים שהםופשיטא

1 
 פליג' מהני' ' הן אהד מין כולדון אמר רב זוגות ןגות כילהו לו ען הושע

 קס

 כרן וקיי"ל י הרוגיוגים והתני בון בר יומי ר' התיב הבכיים אף דהנינן רבעל

 כרימ'ל דהלכה ודיס'ל רב כער'כ יוחנן כר, הלכה יוחנן ור' דרכ לוי בןיהושע
 שמשע רביגו כתב תם' רבינו כדפסק כרימ'ל רלכה וריב"ל יחנן ר' קיי"לדהא
 סס אתם אסורין לרס אמר תלמידאחד ראהו ח.זרד 1'ג תפוח מרכיבין היואריה סס סבההום ירושלמי ' לחזרזם ]פריו[ ומשליכין ביער[ ]וגרל תפוח מיןוזיזרר
 ירהטלמי ' עובדא הוה עוברא דהוה מה לא אגם ע"ג הא חיזרד ש'ג תפוחאלא אמי לא תלמיר אותו אמר יפה להם אמר ביבנה ושאלו ובאו וקצצוםה%
 כן לעשות רשאי ישראל שאין אע"פ אפרסק9 על אגוז שהרכיב עכו,שסתני
 ס0 הרכיב פירפיקא קיררו מנהון 3פק מה אחר במקום ונוטע ירור ממנוגוטל

 במל1ם וזורע זרע ממנו נוטל כן לעשות אמור ש"סראל אל'פ חרבון ע"גתרדין
 1%, בס וברפט שומר אמטפניני מנהון נפיק מה ולפת זרגון ברוסליגון מנהון נפק מהאהר
 ורמתים זתים י פיסטקון מנהון נפק מה ובטנין לוזין פטרופלנון מנהון נפקמה

 :עג'ן

 ון:י הנצי.ת ;נ ,ית ו"ות ":ך'יו יין"' יש, מתמ'י"
 ה"ס הלפת רעלין אחר שהלכו מהן ףש הפרי אדד כרן שהלכו מהן יש יונתןד'

 צנון דיי התיבון העלין אחר דיכו והנפום הלפת הפרי אחרי ריכווהצנון
 טעס אחר הלכו בזה יונה ר' אמר כלאי' אמרת ואת דומין ה:עלין דפריונפום
 אדך וכן ' להחמיר הע/(ש אחר וכן ' להועמיר פירי אהר פ" ירמרי

 : להחמירהטעם
 היעלים והצביים העזיט והשועל דנופרי כלב ' וךכלב 0האב כפרן3י;לרנח(

ן
 1לו אע"מ והערוד החמוף . והחמור הפרר והפרד רגום וריחלים

 שו;ל כעין קטן כופר9 בלב שמשון רבינו פ" ' בזה זה כלאש ל"ה זהשרומין
 לדת עת כדכתיב לרחל שדומה דדה מין יעלים ' הכפרים בני אותוומגדלין
 ר"ה של טשופר . ט'ד ראוהו דפ' יעל אבל *עלא דמתרגמינן אקו והוא סלע*עלי
 גיג ט ו' חמור ערוד ' פשוט הוא ולעולם נקבה כשבה בערוך פי' ההיא פשוט יעלשל
 ,, כדמובה במדבר ומצוי הכרפ0 כלאי פ' לקמן כדתנן היא דדה ומיןהבר
 , פ ג ' ירושלמי לערוףו מידמי ירושלמי תרכם אדם פרא יה" והו' מדבר למודפרא ח ו, ך" בדבתי' כי' שבמדבר לערוד שדומה ערור ר"א קמייתא סבשמעתא דר"הפ"ק
 ! 'י חהה מין שההש בופרי כנלכ מודה בהמה מין בלב א6ר מאיר דר' אע"גכלאים יט אמר מאיר דר' מאיר כר' דלא מתגי' . כלאים אינם כופרי כלב עם כלב0הא

 כ*יים' מאיר דר' ע"ר בופרי כלב עם כלבהא
 כלב עם דכלב במתניתין וקי"י

 גמ" קאמר לא דאמאי לי וקשיא קתני זוגות זוגות ומחני' כלאים "יגן .כופרי
 וזה לא גרידא דפרד מכלל והפרד הסום דמדקתני עקיבא בן כאימי דלאמתמ'
 שאתה בנרים אם מה וחומר מיי פרידה ע"ג לייצב אמר אימר עקיבא בן0אימ4 % ס5גס דגרט בלא9 פ' ביושלמי דתמא כאיס" רלא מתני' 1 עליו ולכוב ומותרכיאים

 % ""'-ן

 להנהינ אסוף ש%ת בהכעה בתערובחן אסור את זה גכ על זה ללבושמותד
 פרדו על איש וירכיבו והכתיב ' עלי' 4"כוב אמור שא"ע כעויכ לא זה עסזה

 אשר "מרדה על בנ" שלמה את וריככתם והכתיב המלכות מן למדין איןוימסו
 מעויבין אין לרן אמר קתני ובהופפחא ' רותה בראעדת ימי מששת ברי'לי

 רק צוהו אשר מכל סר ולא ה' בעיני הישר ויעש אומר הוא הר" אמרומתקוע
 א1'פ ופס9ני טוום הרנגול דפרקץ בתוספתא תניא 1 החתי אורי'בדבר
 זה שרוטין אע"פ הבר וחמור חמור הבר ושור עףר בזה זה בלאים ז4'זשדומין
 אייתות יוחנן ר' במתניתץיאמר תניגןיפי' לא סעוף היושלמי באק' זה כלאיםלזה

 ' 'ו כלא"ם א4'1 עיימין אע"פ רגצום עם או הפסיני עם תרכגול ' דל%' דבדמן כי
 א'ד בוץ גזגא וחיה עוף וכן רבי לנו שנה תמימה משנה אמר רשב"ל .זבק
 הכא תנינן תמן ופרשנתי' חהה הכא תנינן יחנן ר' דאטי להא צתיכאיונה

 . ו"וות יום" ד, אמר הכא ופרשנתי' רנמן תנינן. עוף ' תמן ופר11נת"בדמה

 % י: שור ב8' התנן רב" לנו שנה שלימה משנה ' בכלא"ם אסור ש"יק" לוזדיעדבא

 "י. ' סשום ח5עא ר' אסד פשיטא כזה זה כלאים ופיםינ* הבר הרמל טווטתרגגול ך: 'רב9 ש3ה סכאן שטעון ואמו"ד' בהן כעצא ועוף חקק 0וכן הפרה אתשנגח
 די' להא צורכא יתה דא"וי והיינו קם"ל דיא נדנא חד ס"ד אהררי בהדודדבו

?חנן



זץע כרעםרוכות14ר%
 בכשש בין דהרבעה בבלאש בעי יירי חצא %' ' תק טחטתי' 'עדגן

 והיש כתיבי לא ורהה בהמה שש4 וחטר שוו4 כתיב חרישה תבידחרישה
 התם כדרןצי וח" בהמה שאר למעוטי לאו רקרא. וחמור רשור תמןופרשגתי'

 כפל לתשלומי סיני הר ולהפרשת הבור לנפילת בהמה כל ואחד השוראהד
 ברע כיוצא ועעש היה וכן ולשבת לכלאים ולוומימה לפריעק אבירהולהשבה

 ואמר ' בל'ש להי וילעי בריה הבתוב שרבר אלא וחמור שור נאמר למהא"כ.
 ילקק דהרבעה כלאים אי . משבת שור שור יליף דהדיעיה כלאים אילכלאים
 דקתני תמן תנינן עוף ' מנלן שכת גבי' מפרש השקם משבת בהמתךבהמתך
 איכא לזה זה שרומין בעו8ות אפי' הכא ופרשנתי' בהן כיצא ועוף חיהובן

 דיי2ני ובהמה חיה גבי הכי כראשכחן ופסיוני טמם תרטול כגון כלאיםאיסור
 שסואל סאמר הפרה פרק מוף י בזה זה כלאים לזה זה שדומין אע"פ מתני' 05לק

 טייעא וגמלא פרסא גמלא התם גמי ואמר ' בזה זה נלאים ברא ואווזאות
 : בזה ןה כל,נש הוו לא דק פי' גןעי' קטן והאי עב פי' קועי' אים דהאיאע"ג

 2ני, כ!ו )רבט("יו
 ולא בוק אילן ולא בירק יויק ולא באילן אילן מביאין 0אי1
 מרכיבין אין פירוש ' באילן ירק מתיר יוערה ר' ' באילןיויק

 : מי% שאינו אחר בירק ירק לא וכן כרנו שאינו אחר באילןאילן
 דר' שיטת" סמוחלפת ירושלמי ' באילן ירק מתיר יהודה טר' כ!ר2ני' )רם(ט
 ומעה אבטיח של ממשמא מעה אדמ נוטל אמר תמן יהודה 1סמ

 אמר וכה כלאים ונעשין ומ'האחין הנומא לתוך ונותן תפקה שלמפיטמא.
 הוא באילן יק הכא ברם כלאים ונעיטין ומתאהין זה בצר זה נותנן תמןהבין
 מלפ%ן יעיו מרגש ומלפ8ון קישות לעיל יהוהה ר' דאסר הא לי' קשי'פי'

 ? יחר שזרען וירק אילן רהיינו תשח של וממעה אבטיח של ממעה אתומכלאיפ

 עץ על מאבל עץ או מאכל עין על ם-ק עץ מרכיבין שאין מנין סתכי ירושלמיסם
 דעץ משמע שמשת רבימ כתב. ' תשמרו חקתי 'את -'ל מינו בשאינומאכל
 הוא סרק דעץ נין טעמא הינו ושמא לי' תני מרלא אסיר לא סרק עין עלמרק
 מרכיבין שאין מנין דנרסי מפרים ואית ' חשיב מינא כחר מינו ביטאינו מיןאפי'
 קרוי מירות עושה שאינו עץ כל י עכ"ל מאכל עץ ועל מרק ע'ן על סרקאילן
 תדע אשר עץ רק שופטים פ' שלהי רבה הרברים באלה תניא נמי והכי מרקעץ
 את לרבות מופינו[ ]אם סרק 4ולן זה וצא מאכל עץ לא כי מאיל אילןזה
 רפליני והא מאכל לעץ קורם מףק שאלן מלמד מא:ל עץ ת"ל מה מרקאילן

 שאינו כל סרק אילן איזרן סיתנן ערים א-זהו כפ' לקמן סרק באלן ביהת"ה
 יוסי ר' התאטג ומן הזית מן חוץ סרק אילן הבל 4ומר מאיר ר' פיותעושה
 במבטלתחת התם מרק אילן ה"ז שלימוו2 שרור2 נהצעין כמוהו שאין כלאומר

 האפשי,רות מיהת על הגפן את סהמרלה מיני' לעיל התם בדתנן פליגי -ניססת?
 וכן אסור החרש הקף ואם קירש לא הביא ואם המוהר תחת זרע יביאלא

 מותר מאכל אילן מקצת על רגפן את המדלה מרק אילן מקצת עלהמדלה
 שמשון רבינו פי' ' יחזירנו החרש הלך אם המותר תהת אל זלעלהביא

 מקצתו על והרלה וערב שתי מבך במו מסוררים עצים של כנין הםאפימירות
 שם מסכך הרלית שאין פי על אף הטתר תחת לזרוע אסור הנפןאת
 טקדשין ולא אוסרין אלו המבריך פרק לקמן הנינן וכן קירש לא זרעואם
 כל ומילא זטרות והוציא רגפן שגדל החדש הלך אם ' אפיפירותטותר

 מותר אילן מקצת על אפיפירות כדין רינו סרק ואילן אסוראפטירות
 ע"ג מבטלו ארמן מרק אילן מאכל לאילן מרק אילן בין מה אמרינןבייושלמי

 המותר[ ויזיע תחילה שהיה למקום ]ויחזירע מנטלו אינו מאכל אילןגפנו
 כל טאירע ר' מבטלו אינו פירות שעושה אילן כל סכי ~'ק דפליגיהץיינו
 ~אנה ועזית מן חוץ גפנו מפני מבטלו כי סרק אילן רין לו יש פק-ותאילן
 אילן רין להם ויש נפנו מפני מבטלן אילנות רכל מבר יומי ור' ' מבסלושאיע
 אבל נפט טפמ מבטלו שאימ שלינצת שויות נוטעין שבשהו מכל חיןסרק

 : פירח2 עושה שאינו היינו מקום בבל רקתני ט-קאילן
 השקכעה סרן פי' " שייטה של מדן לתוך ירוית נוטעין טאין 3!ך2ני' )רסא(ח-ח

 נקראת משנקצצה שקמה בתולת נקראת נקצצה שלאעד
 מחבירו אילן הלוקח "רת"ר דספינה את המוכר בפרק מוכה רבי השקמה סרין ע? סו

 ויצץ טפחים עגי מגביה השקמה ובסדן וקוצץ טפח,מ ג' מגביה השקמהברצ6ע
 פירש ובערוך השקמה סדן קורא טפחים שלשה שנקצץ לאחרדהיינו
 מפני לבנה קידה ע'צ פיגם מרכיכין ואין השקמה שורש השקמהמדן

 המינתא 0שהיש4 עוקצין ריש כדתנן ירק מין פיגם - באילן ירק שרוא"ץנ
 מיןדק גורה מתם אבל 4ולן מין לבנה קירה השדה וירייתהפיגם

 נוטעין אין ירקנ מין ואורבנין וקירים רהקנש 0דאמר מעיבין בנל פ' בדמשמע ל77'
 את יה"טע תיחם שבו ירק מין חצוב . מקירו שתהא ההצוב לתוך תאנה של ירירס"נ
 מקררו שתהא קוך מלשון סמקייו צרין אין בפ' דרשיעייא רגליהון ומקטע הש-ץ נסל

 תהתבין אין י עליותיו במים המקדה מלשון קורה כמין עלץ להיות צל לצורה א,צפ4נ
 בירק אי* שויא טפני לתוכה נ,יני' זורנן2 שתהא. אבטיח לתוך גפן שלזטרה

 לוי ר' דצען זכריו2 טר' ירהטלמי * מים שת2ה הנפן ונמצאת מים מלאה שהאבטיחטףמ
 במעמיק תפתר יוסי ר' אמר הגפן תחת זרעים מיטום אמור אינו כך בלא בעי "ח

 לתוך רצננסין פאה שרשי דתני כהדא משלע1ה דצץ טפודם משלשה לממהשורש
 רגפן חוחב שוזא כך בלא מותריפי' טפחים משלשה למטה שבכרם אשתארבע
 יהידי גפן ראפילו רגפן תחת זרעים משום אסור אצלו נטע אפילו אכטיחלתוך

 ושם טפהים משלשה למטה והאבטיח רגפן שרשי כשהעמיק ומשני הרחקהבעי.
 מזה זה רחוקים הארץ סן לחוץ יוצאים עמהענפים ובמ/זם חה לתוך שקרגנים
 רנקט והאי אסור בירק אילן ומשום שרי יהידי גפן תחת זרעים משום ד24ישלשה
 רות לנל טפהים ששה הגפן עבודת מ"ו לקמן רתנן לרבנן לשלשה וצץנירוש'
 נותנין שלשהיאין הברם עבודת דאמר כר"ע לה טכר שמא דציןלששה למנכףההל
 חלסו' בערוך פי' בירק ירק שהוא מפני משמרתו שתהא החלשת לתוך דלעתזרע

י : חלמו' סבריר מלשון שהוא שמשין רבימ וכתב ארני התלמור ובלשון מלבא בליץ 1אנ
 מאס

 אינו מגולין העלין סקצת היו אם ו82ן תחת יצנונית יפת סישימז )רמכ(כ!תני,
 מעשר משום ולא שביעית משום יא נלאים משום לאחשש

 מיירי אנירין ובטומן רהבן שבן בקרקע לרוטתטד לפת הטוטן פי' בשבת'תטלין
 נדרך שלא דהייע צמן של יאגורה לפת אגודה בגון בירושל' דויא ר'גדתני
 ,לענין מגולין עליו מיצת היו אם . בהשרשתן רוצה עדאיע רעתיה רגלישתילה
 לאוהזה במה 6 אין מע6ן מקצתן אין ראי ע4יי עונא יאי בכי רוקא נקטשבה

 דאעשנ לרבי2א נקטוק ומעשר חטבי2ךת כלאש ולענז בה-ים עפר יזי1אשי'כ
 ראגורה כין חחטש איט אפ"ה מנוין העלין שמעצת במה שתילה בררך]דמחזי[
 היא נקטטה רדוי* משמע אם ולשת ברהטרשתן 4ה ניהא רלא דעתיה ת*אטמן

 רוסעש ואפילו הם כזריעים דלאו כלאים משום לא ' שבצז כהסום וה"נולרבותא
 בררך התם אטור מאתים הומיף %~ם תנן עצ"ן רגבי אצצ שרי מאתשהכרם
 דהא דאם שביעית משום וי6א ' זרישה כדרך לא באנה-ה ראיירי הכא אבלזריעה
 משנה הי דאם מעשרות משום מהערין'ולא הני אסור שבישת רמפיחי אע"געין שמוצ*4ין בתלוש הבצ*ם שעושין נדרך מפירום וווציאו 6טביעית ונכנסומששי2
 מעש%י הץבען. לא םפיחים וועציאו לשלישית ונכנמו שני במעשר שדינהשנטה
 בעלים ש4וחז בשבת וני66ן בהשרשתן' רוצה שאינו לפישגי

 ונוט"
 דמת6שין

 דאש הצר מן טלטול האי וכי ךצא הצר סן טלטול ממקומו עפר דמזיז הששצדמו
 יג ג ו' משנה סרמהא* טומגין כמה ס"פ בדשכח דשרי מודו כ"ע בעלמא ניעוראלא

 שר' דצה והדר שלפה דצה אורבי דביני סכינא האי דאמר שמואלשתותב
 זה רצא טקץת האיי רב פי' כגולין עליו קצת היו אם כתב לפת[ ]ערךובערוך
 מכיתן דוו אם דוקא אלא מעולה זריעה ולץ סגולין והעלין טמתין ראטרצתשאם
 ירק רלאו כלאים סשום חושש איטמנו*ן

 באי*
 דל%4 שביעית משום ולא רוא

 מצטרפו לא לפתות ראשי שמפה התם איכא דאי מעשר ]מעצם[ ולא הואזריעה
 דלא ~ענא ורב דשמואל תיובתא נמצא בשבת ונשלים במעשר להנךלחייבינוצ

 לשבש רחק רגם דעל שמשון רבינו וכתב ' עכ'ל ומרצינן למשלפינון מצריךקא
 נט אלא טעם בשום כן מצינו לא צירוף בע' דמעשר שפי' מה זעוררמשנד

 : ולפת לפת כל על דמחייב פשיטא ירק דמעשר בהמהמעשר
 כלאים ה"ו כאהת ושעורה הטה סהזורע כ2ן2ני')רמנ(

 ר-

 ט איט 4ומר יוירה
 עהירים ושתי הטה או הטעורה חטים שתי שיהא עדכלאים

 . פליני כלאים תזרע לא דבלרא שמשון רביט פי' ' וכוסמת ושעורה חטהאו
 . משלעאה פחהע זריעה חשיב לא יוודה ור' זריעה תי זרשם דבשני סברידרבנן

 1* ר' השיב דלא בגדים נלאי סגבי בתרא פ' שלהי פל2י גוונא האיובי
 דקרקע סברי דרננן פל2* בהא א'צ י שיטול מף תכיפות בשתי חיבוריוירה
 בלא ררקע סבר יהורה ר' כלאהם ודי זרעים בען.תי הלכך שרה מגןי זרעבלא
 אלא כלאיס וצי לא הלכך שדך בהרי כלאים שיהא ובעינן שרה מקרי לאזרע

 עסו הבאים זרעונים ושני שדה לקרקע לי' משוי אהד שזרע זרעוניםבשלשה
 בכל4ו יוצד, ד' סכרת נך הברם בכלאי י4מטי' ר' ובמברת כלאים להומשוי
 %4מר יונתן ר' ' יאשי' ר' דברי בכרם מינין שני שיזרע ער חייב שאעומלמר ל" נלאים כרמך תזרע לא סבתיב כירושלמי הכרם כלאי בפד לקמן כדאמרזרעים

 לא כתב דבר לאיזה כלאש תזרע לא שרך כתי' יונתן דר' ש,י אחד מיןאפי*
 דר' ען'ד * אחר מין אפי' עליו להחמיר אמרין חברייא כלאש ברמךתזרע
 כלאים תשיע לא כרמך כתב דבר לאיזה כלאים תזרע לא שרך בתי'יאשי'
 6יץ כימך משום לוקה שדך משים בו דו2רו שאם לרו2ראה אמריחכרייא
 ושעורה הטה שיזרע עד הכרם לוקה(כלאי משום)שדך חייב אינו יאש" לר'פי"

 דויק לפיכך לחור וששיה בחטה חייב זרעש כלאי ומשום יר במפולתוחרצן
 רלחייבו ומשני זריעה משום איסור איכא כרם דכלא 6'ל רברמך קרא יאשי'לר'
 כלאים טיא דמשמע משום ןדצן עם מינין שני יאשי' י' רבש והא 'שנים
 דכר"ע שדך בהדי מינין שני אמר דלא ' י שלאים לשדך - רמי %א כרמךבהרי
 בתרא דפן ורייא ' ברם מקיי לא גפנים גלא אבל , שדה נקראת זריעהבלא

 י'טע"ג אין תרם ואם מינו שאינו על ממין ו2ורמין אין דחם תנן התם סראמררבטרות
 א"ר אמי ר' אמ- לה ואכוי ינאי ר' אמר אמי ר' אמר מה'ש תרומהתרומתו
 6ה חלב תן תורה אמרה ודנן תירוש חלב וכל יצרר חלב כל *יש בןשמעון
 מקל ' מנין ורנן דגן ודגן תיוש ויצרר תירוש ויצרי( )רגן 4"טכחן ' 6הוחלב
 תירויט זה על מזה מתעשרין אין זב"ז כלאים שאין ויצהר תירוש ומהוחוסד
 זה'ולר'יאשיה על מזה טעעשרו שלא דין אינו זב"ז בלאים 'טהם ודגן דגן אוורגן
 תיזש ומה הבי לה ]מ%תי לה מיאי היכי והרצן ושעורה חטה שיזרע ערראמר
 דק זה על מזה מתעשרין אין אהר רבר ידי על אפי' זק"ז כלאים שאינוויצרר

 י ' שה על מאץ יתעשרו שלא דין אלו אחר רנר ע"י זמץ כלאיםורגן[שהן
 יצחק רג-ט ואומר ' דדצן ע"י אל'א מחייב לא יאעזי' לר' ורגן דרנןמקםמע
 אבל ודנן תירוש משום אלא אחר דגר ל" למימר איצטריך שטאלדלאבר
 דבהוי בארץ כחבמים זרעים לענין וקי"'ל ' אחר רבר בלא מחייכ ודגןדגן

 , הא זב(ץ כלאיס אינם ורטונין רישין פרקין רהט בארץ'וכרהגן כלאים וויזרעים

 ואמר י לעיל גרפרי' קתני זוטת-זוגות בעזנ" רכולה ' כלאים הוו ושעוריןדט~ין
 מתם דהוי ואע"נ * לעיל גמי כדפרי' כלאים ון* מינין רשני בירושלמינמ*

 יעדה דר' פלוגתא לבר מתמא בלשון  ושנאה רצאיל מ"מ ' הוא מחלורףוהדךכ
 "יעוג" מיני בשלוטה אלא גלאים רעי דלא בר"י ק"ל כסתמאיובתל הלכתאהוי

 טש 6 ל סראמר מברנין ניצד דפן כההיא נח"ל כמיתו הלכה בארץ המינ% כלדקיייי
 האבינות אז זורק לארץ בחוין ערלה של צלף ]רב[ )שסואל( אמר עירהרב

 וף1זנן ' פרי לאו וקפריסין פרי אביוטת םכר קא אלמא ! די4רשע אתואוכל
 האביטת ועל הארמה פר* בורא 4וטר התמרות ועל העלץ על %מה משש
 מתעקד- צלף 4ומר ר"א דתנן כר"ע ראמה רב בפן'הע 4ומר, הקפרימיןועל

 פוי שרוא מפני אב*תו'בלבר אלא מתעשר אין רע"א ור4ריסין ואביונותתמרות
 קיל בארץ אפי' אמינא וצה כר"ע ]ריבה[ אמרת אי י עיבה גי' הלכהטימא
 דוא ויהיר דיחיד התם שאני * תימא וני ; בח"ל כמותו הלכה באהץ רמיוכל
 לא בח"ל אפ" כטתו הלכה אין דילמא עלי' פליני רבים יהורה דר' הכאאבל
 ק6ע י 1 טיי בכרמא כשותא ללוי בשכר בני לי' 0שלחו תולין בפרק דהא יהיא
 י" כשות דהגן טרמון כדר' להו ולישלח ופרני' . עירובא בכרמא כשותא להוהטלח
 רילה בארץ רמ-קל כל בכרם-וקיי"ל בלאים וחל,א בכרם כלאים אין אומרר"ט
 5ט ל נחמן סרב דעדושין סשוק דאמר ותו . ע*ה פליגי ררבים ואע"ג בח"לבמותו
 פ"ה רסו זרע דרוהקא גברא לרטזא דטיויצ באורחא ואזלו שקלי הוו ענןורב

 כלאים הלמת אין פ" , הווריהו לאו א"ל ונשמתי' מר ניתי ליה אמרושערי
 תט1 * זרעונים תלתא אלא אמר רלא בח"ל ירצדה כר' דקי"'ל לכםמח,'ורת
 פם סרב ביאמר * דמספקא משום בח"ל איסוף נוהנים זרעונים יבהלתארפ,יש'

 נאן ל"ק א"ל מר'ם אמור כלאיט תנן והא אביי 14"ל וזרע ביזרני מערביוקי
 בוי'ל בדגאה אגצרים שכארץ הכרם כלאי ' זרעים בכלאי באן הכרםבכלאי
 בוצ נזרו יא ברו'ל ברגאה אגדרי לא דבארץ שיעים כלאי ' רבנן ברו נזרונמי

יק
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 געתא להיא ורע רב דהא ' ר114ץ והנ2 16מלתא יקש רב 1אמר *ק
 אי בשלמא אב" א"ל * 1יבוב משום לאו %ש י משא" משאא רבדב*

 משום הכא חשלא שפיר באמצע ואחת ערוגה ,רוו1ת ארבע על ארבע4"טמלק
 או דרב עובדא מהמת ב" הדר דוקש רב אי לי ומספקא ' וצא דשטעאטיחא
 גזרו דלא ' הראשטה בסברתו וקאי בי' הרר ולא אבט תשובת קכלשמא
 יטף רב בי' רור רלא ודאי נראה מירו ' נלל לארץ בויץ זרעים בל4רעל
 גמצאו דקה-ושין! ממ"ק אלפם יצרק רבי' וכ"כ אביי השיבו יבנה תשובהידא
 בחול כלאים ייןעכעדו

 נה"
 טהן "ט מראודייתא אסור מהן "ט הלקים 4טלשה

 מדאורייתא אםודין האילן וודכבת ברמה כלאי ' טתר מהן ויש מררבנןאסוד
 נראה הלכך ' מותרישוקק"ל זרעיס וכלאי פופרים מדברי אטור"ם הברםנלאי
 ורב ד4מ,נסמן עובדא שזיא ור במפולת והדצן ושעורה הטה שתהא עראמיץ דלא יאשיה וקי"')' אסורין הכרם ובלאי בת'ל לנמרי שתףין זרעיםרכלאי
 'לא י'ל ונשמתיה מר ניתי א'ע עפני ביני זרע דכף ג4רא להריא דהדוהענן

 כת6עא עלמא נהוג יצהק בר נהמן רב סאמר הנז ראאדת בק' אמרינן ורבי ק- ק%י במפלת והרצן ושעורה הטה ש"רע ער דאמר יאשיה כר' י"ע לא מיצרייתו
 עד הייב אינו לעולם אומר יאשיה ר' דתמא בכלאים יאשיה כר' ער וט, ם.,ג
 ק%'ל[ יר ]כמפולת ותרצן. ושעורה הטה שטרע ער חיב אינו ראמר :אשיה 6רר,ס-נ לא8וקי סראמר ננו ואת אותו דפ' וההיא ' יר והרצןבמפולת ושעהיה הטה עוץרע סני

 כוותירי ריכתא הוי לאפיקי דמסיק אי'ג מהייב נמי שעורה או והרצן חטה4ו
 בלא ושעורה הטה 14 גמי אמר ומרלא מותץץ דהלכתא אשכהן לאפוגןד%בא

 עד לה ימתין שעורין ,~ורעה ונמ4 חטין זרועה שדדן סףט,יתףן )רמר( תעויצ : לעיל וכרפריש' יאשיה ר' מורה דבהא עו'מ מהייב נטיהרצן
 ואח"כ אזרע יאמר לא צמהה ואם יזרע ואח"כ ויופרשתת6ע

 שאול אבא ריכיעה כתלמי הורש יהא וכמה זורע ואה"כ דצפר אלא4ופר
 שתהא עי מתלעת ככטה 0עך מאה:ירושע(מי לבית רובע ישייר שלא כרי ער 14מר נס%ס

 יטהארץ במכום כלו' דגריר במעם ולא הטינה במכץם ימ*ם שלשהבארץ
 י ויחרוש הארץ ירפוך כלו' ויופך ' יבישה שהיא במקים ולאמלוהלהת
 ש1ל אכא תני מותרת וקירטמתה בתוכה בהמתו ורוריר צמהה ואם]ירישלמי[

 כלו' דוביעה כתלמי אלא רקה הרישה הורש להיות אותו מחייבין אין14מר
 גדולי" תלמים תלמים עוד שחורשים הרביעה ש,ערר אהר להרוש אדם בנידרך
 סאה לבית רובע כולה' את להרוש דרך דאץ שאול אבא קפבר יש*ירי שלאכרי
 מה דכשתצטרף לפרש ויש אהר במקום רובע סאה הבית. 1נל לפרשץט

 : לרובע *עלה לא הרוששאיט
 "ופך אלא אופך ואך4'ב אטע יאמר לא לנהטעה תמלך 0זרועה מף2ני' )1(עשך

 לנווטע' ונמלך הבוא' זרועה שרהו היוזה פיי ' נווטעואח"כ
 ואח"כ משרש אלא אשרש ואח"כ אזרע יאמר לא לירע' ונמלך נטועהנ8נים

י

 9'קףטץעח* * הקהלאפ-4כלקיצא ת1צר אמיצעוטה-טיאמן2גן'טמ
 צרו ~שת ע"ש כל ,פשתש טשר ו ו%עו %שר נל אטת שמ עלאטת
 מק" :יזיג' %לה נ א ' אנצת שמ הוא העל מיא 'להרהען
 ומציות ד-לת ת אס ש% ושתם האחר בראש אמא ש% מה ה"ומשרשו

 טעה ו שעה ו% ו להבי מזך וטשר ושם שוצא לכל אהד ן *זע שבשתעד
 לא ש2ת שמ על אשת שף וקאמר והא א שה כל עד ושצדב הלךדמשר

 : ,טהוא כל עד שכיחז אכ1ת יט% אורך על אלא מרובשםעףהע
 נראהעהוא ת" נ2עי מיחר 'ט1יע 'ןל לתוך גנם ו2ון תור ראיס 0ה" 23רז43)רסט(

 כסי
 ,טרה אצל הטץ יטרה נמן פ" ' שדהו

 מפני מוחר שעורין שדה להוך ונכנמת סמנה יוצאה אהרונה ושורהשעורין
 : היטין שדה כסוף נראית שורהשאהעה

 כמר2ניי)ער(
 05 פי' ' המין מאותו לממוך מוהר אהר מין הבירו ושל המין 0ש6ן

ן
 אהר מין שדה אצל הט'ן לממוך מותר הטין של השרהבעל

 ל'א הטין שרה כסוף נראה אלא הבירו בשדה ככלאים נראה ואין הבירושל
 נראה דאין אהר מין שרה של המין מאותו שלו הטין שדה אצל לסמוךשתר
 תרווארו יהיו לא למה מבין ואיני הבירו שרה כמוף רנרא' משום בשדהובכלאי'

 : זה מטעם לסטךמותרין
 סם פשתן של תלם * לממוך ממ2ר הטין הבירו ושל הטין סשלו כ2תני')רעא(

 פשתן זרע אהד אומר שמעון ר' ' אהר מין של תלםולא
 ' פשתן של בתלם לבדוק מותר שדרו באמצע אף אומר יוסי ר' ' המינין כלואחד

 י'1'ס שאינו אם טתר. שרהו אפי'באמצע לברוק במתכוין אם קאמין אנן סמהירושלמי
 אנן לבדוק ומשני ' אמור פשתן זרע אפי' ר5ינין שאר לי למה לבהיקבמתכוין
 ורבנן ' שרהו באמצע שרי ולפיכך כלו' העין למראטן הייש לא יוטי ר' 'קיימין
 משום בירוש' מפיש וכו' פשתן זרע אהר אומר שמעון ר' ' העין למרחיתהששי
 כעעסר רלא כעזוך כלו' ן שלו שאינו רבר מיריש אדמ אין סבר שמעוןדר'
 אין נמי ליה דאטז אע"ג יומי ור' ' ינפעד' משום נמי כעזסר לא ' הבירומשום
 וקותר ' בשש הכא אסר %'מ גפנו דהממבך בההיא שלו שאינו אוסר.דברארם
 אלא נו הוע"ט שאין ר5שתן לקיים מתטין שאינו כלו' פשתן של בתלםלבהוק

 : אהרת בשנה פשתן בה לזריע כרי לפשתן יפה זו שרה אםלבדוק
 תא לעןדה פימכין אבל . והרייל הרדל תבואה ליטרה מוסכין סאין מתני')ערב(

 י סן כימ ' מוריקא ' הריע סמרו 'רושלמי , ותייע הרדלוקא
 מקיפין אין עלה דתני יהודה דר' מתני' ' סומכין יהאנלסמוך * מקיפ*ן איןכעזני'
 מקיפין לכל אומר יהורה ר' . מאיר ר' דברי בלבד להם?ת אלא והריעהררל

 אומר רשב"ג - מקשין לכל אומר שמעון ר' ' התכואה מן הוץהרדל'והריע
 כת י הירקס מן הנודר בפ' והר4ע' הרדל אותו מקיפין ירק[ ]של קטנות ערוגותערוגות
 עע וטעמא ' שמשת רבינו כתב . והבצלים השום הלוף כנון הסיות הן אלותמא

 : אתפרש לא תנאידהנ*
 5ס עשרה נבוה שהוא ולגדר ולנפה ולררך ולניר לבור 0סומך מתני')רעג(

 .-,, ז,,,ן שהוא ולמלע הארץ על מימך שוןא ולאילן ארבעהורוהב
 י י ,* ו י'ה ?יה' ר 19*"?רה א1פ " תי י .,11 י ם-ט-*1 [ ,יי --

 בפשת* יתטמנם שכתו' גמור פשתן שהו' רבי'אפרים איסר כנען בלשוןקנם"י
 כמו הוא פשתן קורין שאנו מה רק פשתן אבל ע*ן כמו בקנה גרל שתאהעץ
 שדהו היתה ברם שכתוב מפר*ם יש מיהו . בקמה שיתייבש עד עין אינוירק

 גונבם רגרמי הפפרים לפי אפילו ות3 . כלל גץנבם גרסי' ולח קיכים1-ועה
 והריש' התלע' להן מועיל אין נומן הנך שמשון רבי% פי' שח-י ראי' מכאן4וין

 שנה בכל צומדים הם אבל מתליעים ואזם שנים שלש בסיקע שעומדיןלפי
 ד1א כתנא בד דהאי ממאי ךו2ם סראמר דזבהים מפ"ב ראין הביא ועוך , ושנה עו,ף

 עמרא ואימא ופייך בבר בד הכךקע קן העול' דבר חנינא .בר יומי רןאמר
 קנבום ואי מפציל לנץתא ע'" ומשני מפציל נמי כיתנא ופריך מפציל עסראומשני
 ואימא פריך לא אמאי קנופ"י בנען ובלשון בל;'א אנפא שירין מהדהיינו
 אי% רענבם ץ"מ אלא משתן כמו מתפצל ואינו בבד בד דעולה כן נסוקנבוס
 פרוי דלא דהא ר"ת לו והעדב ' פשתן רוא בבד בד העולה אבל בבד ברעולה
 בגרימ וכל .ופשתים מצמר אלא להיות %'א כוצנה דבנדי משום נ4כום"אימא

 בפ'. ללצ רלית לרבנן לרבר? וקשיא ' ופקתים צסה היינו סתם ברצר'האמורים
 רבינו הימר ' ופשתים צמר בגדים בל דאמר ישמעאל ר' דבי 0דתנא התכלת 5טד

 גף: בבד בר שלמה 'רבי' בדפי' בבר בד עת'ה אינו דגךנבט שמואל מיר יצוזקפאנ
 אלא כן איט דרינבם וא%טר א' מגרעין 2ולין קנים שני ואין גרעין מכלידשויי

 : אחר מקנה שבולת שממה הטיןבמו
 בה שעלו ןגר%ת מרים וכן אסקש כפיהי בה שעלו סתבואה במך32ה יס(ס(

 אותו מחייבין אין עשבים נרמ שהעלה תלוק ובן הרבהמימן
 אסטים פי' י אהד ממין הוץ הכל ירז עקור לו אהשרי' כסח 14 ניכש ואםלנכש
 וקטנית' תבואה בה שרשין רגרנות בהיומקום שצובשן בלעיץ נ"טיא סטיםנט
 שאף .להן רלויו בץ'כ יעכןן דסוש לנבש אותו מהייבין בלע"זיאין פנגריןתלתן
 ולא ומלגן'אותה הקרקע שמחליד"את שם דגדליס הזרעים קשים הגר%תלמכום
 כפח או דניבש דכיון קאי גרנות אמקום כסת 14 ניכש ד"טהיאם למעם תוואי

 מקיים משום אחד ממין הוץ הכל ו1קר מינין באותן לו דניחא דעתי' גליאתם
 ודוטורש העלים שחותך ביסוה השורש' עם בידו עשבים שק1קך ניכוש *כלאים

 תנאים סמעשרה מרובה ו%ש תכמח לא דמתרגם תבצור לא מלשין בארץ נשאר ס26ן
 מעלי דתלתן אלסא תלתן משדה הוץ בכ"מ עשבים דמלנאין ?ישע שרוגה%".

 ן התם לה ומשני עשכ*םלה
 נ' בש;'א ומין מין מכל משר משר שדהו לעשות סהרוצה מתני' )רמה(עץ

 רברי וקרובים השרוני העול מלוא ובה"א פתיה שלתלמים
 משרי רב דבי לגינתא לה זרע רב מלשון משר פי' ' אלו כדברי ליהית4ולו

 פתיח של תלמים נ' כשיעור רהב המשר עושה כלומר פתיח של תלמים שלשה%, אהד' ממין ערוגה נל דדבה מינים ערונות ערונות כלו' רקייושיןס מפ"ק םשרי 05ל
 פלע%ן בקעה שרוי'וש0דוני לכל וכן חורע בור אהמתו'ומניה וישרד יפתהמלשון

 ]רובל בא( )בר הייא ר' בשם ל2ףר ר' זירא 0ר' ירושלמי י למייטהי העקיב ווי, 1"4

 מלשת שנהרש מקום ' ניר ובן ' אהר זרע שם פומך יותר ש רובע ביתבור
 היהיר שררך שדות 'טתי כשו אהת שדה לו יש אם ולדרך ' ניר לנםגירו

 בלא אבנים גדר ולגפה . בזו אהי ומין בזו אהד מין לזרוע מותר ביניהםמפסיק
 הארץ מן גבוה נופו שא'ן בתומפתא מפרש ' הארץ על דגוימך ולאילן 'נףט

 ' דמי רכגדר אהר זרע מבהוץ לסטך טתר זרע תהתיו יש ואם טפהיםשלשה
 אצטריכא אלא ' מכולהו עדיפא סלע של דמחיצה פשיטא ודאי האולסלע

 מהיצה שמה מכאן"ין דבפהות איבע רוהב בעינן בסלע דאפי'לאשמעינן
 ומידן ' קאי נמי וגדר אגפה הריץ גבי רישא דזזני ארבעה ורוהב 'לרפסיק

 ברוהב אלא דגדר בעובי לאו רגדר דארבע י אחד מענין דאינן העכןלא
 בעי אטת כמה ארוך אפי' דהריץ ארבע אבל ' שרוא כל שעוביו אע"פדגרר
 ירושלמי ' שפתו אל משפתו טפהיםארבעה

. 
 05 היך ' ולההמיר להקל בו ט י סגדר

 ' בו לזרוע אסור ' תבואה שדה בתוך מוקרה רובע פהות.]מבית[ פהוו2 יעבירא

 הקיפו ' מינין שני בו לזרוע מותר בבקעה רובע בית ' טתר גדרהקיפו
 : אסורגדר

 ירק ע"ג תבואה ' ירק 1'ג ףרק ' תנואה י'נ נוטה סתטאה מר32י')רעד(
 אומר ר' . יוונית מרלעת הוץ מווהר הכל * תבואה ע"גוירק תא"

 1ינ נוטה תנואה ' מרברי דבריהם את אני ורואה ' דמצרי ופול דק-טהזאף
 י שעורין על הטין כמן פי' 'הבואה

 אלא ' כדינם בזרועי% מתנ-' ונול"
 ס~הת ירושלמי0 זה' גב על זה ושוכבים נכפפים נודלם כ1זוך יררות ועלישרהסבול"

 שמטככת מצרית רלעת אס מה הנינא א"ר ? מרברי דברושם את אני רואהפוצ
 ' מארי אבא ר' א"ל , כע"(כ לא ופול קישות י טתר אמר את מקישותיותר
 אף י המצרית ופול קישות רבי דתמ הן כל ' מנא ר' אמר כןלא

 מסככין בלן שאין מרכרי יבריהן את אני רואה מעז ' בכלל מצריתדלעת
- : יווניתכרלעתן

 ח-6 פ"" יההילמי ' בדצאה ואסורין ומלקיים מלזרוע הנרם,אפורין סכ2קיאי)ערה(
 % ס6 ]מקיים לזרוע אלא לי אין כלאים כרמך תזרע לאסכהיב

 א"ר ' בל"ת עובר המקיים האמר עיוצטה כר2 מה בלאט ולא כרם ת'ימניין[
 מעעוה ידי על קיים בשלא שאומר באסוה טדש הכל היא הכל רברי]יוסי[
 כג'ן לוקה בכלאים המהפה דתמ כהדא לויץ מעשה[ י" ש קי: אם]אבל
 להלן ה4ימוד פן מה בו "וקש פן להלן ונאסר תקדש פן כאן נאמר בהנאהשאמור
 אסור לרלן האטד קרש מה ישראל מבני קדש -הי' לא להלן ונאמרתייש , פן כאן נאמר למימר דבעי אית בהנאה אסור כאן האמור פן אף בהנאהאמור
 , אסורה ביאתו דונא רב אמר י בהנאה א%ר כאן האמור גדש אףבוגאה

 : 14ם תוקד תקדש הנינא'פן ר' ראמר הדא מן נשמעינה מימר דבעי איתבהנייה
 סס ' באכ*לה וטתרים ומלק'ים .מלווע אסייים זיעס 0כ"* מתני,)רעו(

 יר .7' שהו1ש בחלב לבשר כגין אשי רב סאמר הכשר כלס'פ
 פן תאבל בבל וןא די* לך עמתיעכה* כל תועבה כל תאכל לא ת"ל כאכ'להא%ר

 ו 05 בלאי ]גבי דחמנא מדנלי ר1א לך תיעבת3 דהא לתסרי ?רעים כלאי%10יכ"
 י" יהי הכרם כלאי וא'מא[ שרו זרעים דכלאי מכלל אש תוקה פן תוקרש פןהכרם
 אתקש שרו בועאה אם4רי כאכלה זרעים כלאי בהטשה כין כאכ*לה כיןאזרט

לברגטק



דק כלאימריטת%ר76
 כרגנקר מה כשש הזרע לא שדך כ6לט חרב"צ לא ברגצזך שנאמרלבחמה
 טפא בימה וכלאי טתר מסצה היטא דבר שדך הע מותר טגה דיוצאדכר

 : שרו דלהריט מב4 לנבוה כלאש רחםגא מדאםר ד%א לך תקבתי רהא לתסיו.
 כצתנ4י. )רש(סם

 מללבהט אלא 4סורין טוק דבר לכל מותר בגדים 0כ4י
 דמי ולא לעכףש למכהי כיי כלאש לתפה= לארם מותר%'

 בלאט תזרע לא כרמך דכתיכ מלורוע ו%חמורים זרעים ולבלאי הבדםלכלאי
 כתי' תלכש דלא מללבוש אלא 4אטיר לא בגדימ בלא" אבל כל~רם תזרע לאשדר
 דק6" דה" לב"טהו4י

 רפ'ק ואמך ע*ך ה1לה לא שעאגז כ5אים רנת4
 דדו כל דשל~ה אמינא דצה ע*ר יעלה לא רויפנא אמף ד1ר רצריכי ריבמותס %ב י1'

 דלב"טה דומץש שעטנז תלבש לא רהמנא כתב כמהע מוברי השפ9' רחמנאאםר
 לב"%ה'דנפיעהפ דוכף אמינא ריה תלבש 6 רחמנא כתב ואי רגאה בהדאית
 -ור'ש ' ע4ך יע5ה לא רחמט כתב לא ףג6תה ט"טא דלא העלאה אנלהנייתה

 התם טצט"' . רומכם 4שע בו להברהה מותר אמרו עעבה ר' משום י דמכם "פ אע בו להכריח אפין בגוים עשרה עיצ כלאש אדם "לבש לא סתניא רגוול ק?1'
 מתכוע שאיןדברבר

 פ.
 דבר סבר ח='ע אכצר מתכוין שאע דבר טבר ת'ק לעי

 כגישתא ףך"ט מרליקין במה במ, דאמר כר"ע וק"ל ' מתטיןמלו שאין1'גספ?
 דאמר %' . שמעון כר' נמאן אוע יבה ירטו' מר' ל1לא מפ%לא גררדבוצרה
 ר,ט ראמר 4רפר * הה"ן לעשות "תכהן שלא ובלבד ומפמל ממה אדםטדר

 נטת טכרי %4מר י'"ש רבה מאיב ' אמר מי בכףנה אפשר ילאבגדולה
 * דגעשמים מפני ובנעומים דעץמה מפני ברוכצה יעכוין שלא ובלבד בררכןנצכרע

 מפער4ןוהצ%עין
 במוי

 דכו4מם בצ%עין למעבד דאפשר הכא חעא לאוצריהן
 ' תעבתא רבה "רמ4 דר' חוובתא ' לכתחלה ר"ש שר9 קא מכוין לא וכידמו

ס
 תלת מהני לבר ברב עביד דמר כולי סכל אב9 דאמר כרו,% וגך4ע יכ~

 * בגרירה כר"ט %לכה לכגד מבגד ומתירין לנר מנר מדליען כשכצאל .דעביר

 דהא ני%צ טעמא דחד ' כלאים לענין וי,ק שבת לענין כטתו וריכהר%איל
 ' עליך יויה לא 0תניא דביצה מפוק ' ובה ירמי' ר' איתותב אגריוה מכלאי6 ו%גד

 שאול בן יסי ר' אמר ריב"ל אמר טי בן שמעון ר' ואמר * בשיו על אהתנימא * תכרך שטי כן לעטות אסור חכמיפ אמרו אסל י תחתקי להציעו מותראבל
 תחתיהן וכלאימ ן ע"נ זו מצעות *גשרה אפהי שביףהט4מ קץשא א קרל,םףטום

 : עלקהן ישבאמור
 מלףיביעי אלא א%חן ואינן ולעים לנרל מותרע בהמה סבלאי מט4 )יעה(סס

 נקבות נקבות אצל זכרים נונש שני להעמיר אבלמותר8י'

 פפא רב סראסר הפועלי' את השובר 8' .דב"מ בההש זכרים אצל פ"י'"
 בבלאים מנאפים עויףאה עד בטגאפים שטאל דאמר כהלכתא דלא לאיסוראלי% ופשטי לריר מינו הטאי% מץ להכנש טךי אבאן בר פפא מנאידבירבקו
 : גשפופרת כמגחול עייכ%מ  9- .--

 רגצמ מן דגהלים כנון פי' זה עם 4 אטורים ברמה סבלא4 3טןז43ן )ךעם(סס
 אין כם"ד םום שאביהן החשר מן הנולרי' עם חמורשאבקקן

 זה עם זה טתרין כולן חושהמן קדלמ"ד בגו וא%ע א%עו בפ' ושוב ד%ששיף.לזרע פע4
 פי' * כחנמא הלכה שמואל אמר תייא בר הונא י'ר י הן אחת פרידות מעי וכלפא

 לחננני' ליתא שי איכ14 אלפפ יצחק רבעו וכתב י האב 6רע ד%ששע איןדאמר

דא'י
 להדדי רדמיין בוצי עיין ברימפק כודנייתא מעיה*ץ כי לטמעי' אבא ר'
 פ' ותניא דאור9תא וסימנין האב לזרע חהטשין דאין סכר קא אלמא~ע%ל[

 ולא סום לא עלי' מרביעץ אין שתבעה פרדה %4מר יוציה 0ר' דכה%בות בתףא 469
 בפרירות. גר'יו%דה ריכה אמרי ואושעהו ושמעון יצוק אמרי' נונה אלאחיר
 אבע שר%א מתברר שאם מ'ור ואיכא י האב ל41ע רההטעזין יה%דח כר'והלבה
 כדצניא דגבה אמר.ששאל דהא ' אהר מום בנו חשע אותו שוחטץ איןודאי

 חמור רברם כלאי פ' בו%ספתא תנ"ש י לשונו כאן ער לחנניא ד4תאוממתכר
 שילרה וסום אמו עם אגצר מום אביו הי' ואם אגן עם טתר סום מיןשילרה
 מין שלךה עז * .אט עם אסור חמור אביו הי' ואם אש עם מותר חשרכמין
 מותר עז מין שילהה ורחל אמו עם 4טור רחל אביו הי' ואם אש עם שתררחל
 לגבי א%ר פי' ' רמזבח ופשללנבי אמי עם אשר ש אביו וו' ואם אשעם

 : מזבח לנב" פמולין ונדמה רבלאים כףי אכלהומזגה
 בהמה עם חי' וו' עם בה.מה ח"' עם חיה בהמה עם 0בהמה מתנ4' י"ורג

 מהורה טו%רה עם ממאה טדורה עם טד4הה עם'טמאהטמאה
 *דוש אסדץ טמאהעם

 למשי
 ולרגהיג הוא?למשוך טזירה משנה כולה לתהיט

 בין בגמל בין ומוש א%ושיןסי ש%ם 8רק י בהנהנה וחטר במשיכה אורד1' גמל פ",דט
 : ומנהיג טשך חייבבחכ%ר-

 הארבעי' את סומג בלךון וווושב 'דאובעים את %פג סחמנהינ מרןג4י )רפא(ע'צ
 ראזלא רבנן סברי קא ' בכרת הישב את פוטר מאיר ר' ______

 פטרין הץכסהם ותני מפיך שטאל אמר סוהתם בשמם-אוהזין  בדמיגת *  מתמעיי פ1בו'ח
 : בגךון היושב%4ע

 שהן מומים כגון פ4' ' אמור' לרצועה קשורה שהיא סוהשלישית כסר2נ4' )רמב(ס0
 * אזלי קא חמור רבלא אע"ג חמור שם וקשר בורוןגף%ורין

 רכתי' שתים אלא הי' לא 0בראע%נח יררשלמי ' דלטז" כמאן להגיר חזיק 5ע גשי
 ושל1ים שנא' שלש ועשה פרעה עמד ' * אשר המשנה במרבבת אותוררכיבו
 שלקדן קשר 8רעה %' * ארבעה ועשתה הרששק מלכות עמדה י כלועל

 : ירדופו במד51ה שילכו , כדי במרבכהמוסש
 הקרון לאחר לא הייק בצרי לא רגצם שע עשףין מת43'.~0אין )ףפנ(תז

 ביצד ר"8 כדמשמע בקרון ששכת להית עגלה דרךפ"
 את למשוך 4מרו כדי לאחדי' או הקרון בצירי נצם רגיגלסואסבא-לקשחינ'י*טהק
 הי' אם פוטר' מאיר ר' סתני ירושלמי ' אמור משיכה אק שאץ אע"פ ' הקרט ג5;ס

 מפני *וחנן מהאמרר' שאסורמפני רגלמורש בירייה בין כעלי' ניןמסיי1
 החבל ש%שאין מפני אמר רב ' זה של עצלוהך וזה * זה של עצליתו %יאע4ה

 אני כך בשערו אם קיימין אנן מה . בשערו קשיו געי קיתי' ר' 'שגינתוס.
 מפני נאמר בחבל כשלושרו אם ' בהמה 1'ג ברגוה להרגיב אמור%4מר

 אמר יוחנן ר' ?חנן ור' רב איתפלנון אמר ינה ר' ' ההבל-רבינתיםשנושאין
 מפנ" אמר רכ י שק ש/[ עצ*תו נהטא וזה זה של עצלותו נושא שזהמפמ

 וירג דעתי' על 'בין בשערו לוטרו מביניהון נפק מה ' שטנתים רוקגל שצשאיןפי'ט4ש

 נוי ףאמר פשק * לובא שם על *בךקש מוי ' ניבדקים ת% תניי0אית " י ירושלמי "בא חמרא רבבו,ץ אמר *בדק*ם6מא4 ס0 "פה ברסה מ" שק מטא * *מ*ם 6במש ש " מתנ4"ה
 סם ירושלשר הרג"ם עשרה ועייש ' סלק "מר אבהטם פ% אבחטם '%בילם

 : עשדאלברקמייא
 מ. תירים %י "ימ ין מוענ4)רפה(

 ס0 * הטד שאבההן אע"פ הטם
 %ם שאכוקן א1ש דוצער מן ודגלדש י טץ עם שומוחרים

 י " "עם ות%הטומ ק שח%ום וסמ טישקטחקצ"צל
ט בטשיש4!ב%ק%%טת ל

נח אץ החק %"ת טן פת%ת %' ? יש"ה"ט"ת .ל%הטהב
 ?ף כןן סיי; ב% ואץ אףצ וץ' וטצבץ ,לי נןן לטדטצל
'ט ב%ק ז "עפטת אצרן חער נצסדשכגט"טצ *טןש1ו?ירטחהטץ

% סשש ם- ףנ%' צ * חיא בו קי י אמי,מ ב%ס%וש%ואץ ?  %  הג4 פע 0ר' ירושלמי נ זגבר טובתי' פי' ' סומתא בר תנונתי' אתי' זוטרע חמראבר. וטטל שמה רסק אן טא רב ' משש צשה מצ צ6ל עאיחטףרבש
 סם ל" זבנת אתון מהיון מזבן בע?זין אין נשיוה יורן דד' ל%4לון מפי4מנא

 רעצטות שממנו האיש מן רלובן ן וץמור ואבי סוסה שאש דקיקיןהאודניהן
 %צפש והרוה י והבשר והדם העור שממנה האשה מן ה%4דם ויגיין%צ%ח

 מוד"ם רב בשם ?רה ר' בא ר' ' בו שותפין ושלשתן הקב"ה שלה1צשפה[
 וצי ר' סום בן חמור בן חמ% עם חמור בן נ%ם בן במום ירץיה לר'חכמים

 4גן כן ולא זה עם טק %~ירין רחלש בני עזים בני אשא ר' בשם הךראר'
 : עז בן רחל בן רחל עם רחל בן עז בן שאמרין

 ט ירושלמי הם אחד מין שטלם זה עם זה שתר פי' מותי' ההרמר כצךזנ4')רפז(
 סס כארם*ירושלמי באוהל מטמא %מר יומי ר' היה השרה סאדני כצך2נף'י8ח( :הרמכים י 10ה ב% דת*טי -כמה כ4נם דלא רמבא אלעזר ר' בשמ אמי0ר'

ן
 סס יו% דר' טעמא חנינא בן יוסי ר' בשם עוקבא בר חמא9ר'

 יום" רבי אמר רוא ארם מין כלומר השרה מן בניל רה%רה ע5.פני יגע אהטרוכל
 בשם שמשון רבינו 81י' היי לא טיבורא פסק מטבורי' חיי %יא הוא רטור נשבר
 שלה ומעצם דקרא ירעני והוא ירוע ששמה ח" שהיא זשףי מאשפיויא מאקידי'
 עדטמה חיה אותה גדילה שכו שבחיץ משורש יוצא נדול חבל וכמץ כשמיםעועףן
 דבר בכל אדם כצורת צורתו שהט-וע אלא ודלועין קישואין אותן כעיןירוע

 ואין השורש מן היתא לחבל מחובר וממיבורו ורגלים וירים וגוף פגיםבצורת
 וכמלא ויבל את ווצרגת שפורפת החבל כמלא אצלה ליכיב רשאה בריהכל

 אלא אצלה לינךב רשאי אדם אין לצודה וכשבאין סביבותיה כל רועההחבל
 : מתה היא ומיר נפסק שהוא עה החבל אל אותהטרים

 ת, מין בר שור 8י' י קיה מין אומר יוסי ר' בהמה מין בר סשח% בטך32ה)רפט(
 פס היושלמ"ס ' מותר וחלבו חי' מין יוסי ולר' אמור ההלבוברגטה

 ראמר וא1צ וצה תמן מן עיגךו אומר יוסי ר' לעמן וערק ה%ה מכא אמריןרגנין
 סס כר' דלא כלאים אינן הבר שור עמ שור ףצי טעמא'יושלמ61 מאי יודע ו4ויניהבר ש" 1'ט משור חוץ חית בשאר נאמרו סימנין ה%י בל הי' %מני הן 0א* טריפותבא*
 * יומי כר' אהרין בר תור וזמר ווזאן דנצערגמי' חעלין כלאש ראמריומי

 ב?ה זה כלאים זל"ז שרומין אע"פ הבר והמור חטר הבר. הטחי שורבתוספתא ותנטי
 ונךב אסור וחלבו בנו ואךז %תו משום אמור הבר בעיר נאמרו דברשחמשה
 לבשר לא אבל עילכים לזבדד מקףטר בכקק ונקח במתטת %ייב המזבח*בי
 רגאמר תאו טי אומר יכו ר: דבר לכל כבהמה היא והריתאחה
 מזבח לנבי ו8סול מותר וחלבו בנו חשע אותו משום שתרבת%ה
 שלמום 4בחי לא אבל תאוה לבשר מעשר בבסף וניקח ממתנותופטור
 רצאוהרי

 כדף"
 בדי' בד ושור לעצמו ברי' תאו %4מרש וחכמיפ ' דבר לכל

 יט" לענין לרבות שמשון רבש פי' ' דבר י'כל כוד' היא ריי דקתף הא 'לעצש
 כיון סבר יפי וך' * נינה% רבףגמה מינא תורבלא מדכצזרגמינן סברידרבנן ע'" פ ו' סמפרש בנו ו4צע אטעו ופרק * לב% בהטהצ או לב% ח%תו כותב ולענין ידום

 דגאוניס רבות" התם זצן'ל י"ח ופי' * ניטז דחית מינא חיות בהרי לי'דחשיב
 סמיקא משום 4גצר וחלבו אפשט* ולא הואיל לאלתר דמו את שמבסין עליונמנו
 1ף סו5ע ' דש את מכסין ואין בץ'ש אותו עיחטין אין סכוי דאמר הא חטאל רבי%השיב' רש ]ביסוי[ על הדם ברכת ולעגין י ועאונים בדברי בתוב וכן עכ"ל' ריכהובן
 ט"3 פ4 ר' ות"ב ' מספק עליו מברכין -אין לי' מכסין ובד ומכסינן טרחינן בחולהא

 פ,* י3' י אב9 סאמר מרליקין במה ובפרק י עלי' רמברבין' כתב זצ"ל נמרוגאי ברשמהאל
 מי' י ברבה בעי לא דמאי כש פי' י דבריהם פפק ' ברבה בעי דבר?קםודאי
 ומברכין רוא דספק שני %ב מיום ופרכ?ן ' ברבח בלא ערום מפר"%ולרגי
 ומשום הן מעשיז ע"ה רוב אמר חיבא ' ביה לזלזלו דלא היכי כי ושניעלי'
 ברכה*הלכךהכא בעי דברהה' סמק אבל להשר שרוצה משסע ברכה צריר איןכף
 דמספק' לן ראוריית'אית ספיקא דאנן הכא וכשן'כ מברכין הוא ום8יקא רצאילנמי

 דוה ' הנאונש מרכותי דמסתפינא לא% אי המהבר 'ואני כדבנן אי יוסי כף' אי"
 ע,;3 ל% ור' יעקב 0ר' עוהוצ,נודו מי פרק דאמר למ'ר ברגמה והוה כרבנן רהלכהאמינא
 5סלט מחבירו משמע ורהי% סמחבירי יומי וכר' מחבירו עקיבה כר' ריכה אמרו' קאזרי-
 הני' ידו ושנקטעה עינו שנססית בכור המוקד'טין פסולי פרק סק" ותנן ' מחביריוולא

 אע רב אמר חננאל רב ואמר * מומחין ע"פ אלא נשחט אינו ושלשהעשרים תחגחי שם יש אפי' אומר יוסי ר, הכנמו2 בני שלשה ע"פ ישחט ה"ז רג*ושנשתברה
 ע", 6 י;

 פי' ' עמו נמוקו יומי ר' מ"ד כרבים הלכה ורבים יחיד מששא י יומי כר'ריכה
 הלכה אין רבים דבמקום למדת הא * קמ"ל רבים במרום ואפיע כמותווהלנה

 : לכ"ר כברמה דרף'ה דאמרי כרבנן אלא 'כמותו
 פס פרק בתום6תא תניא ' בהמה מין אומר מאך ר' ח" מינ סכלב מתנ4יל=צ(

 ן לב% חיהו עוהכותב לחכמי'*אלא ריט בין הפרש מה רגרםבלאי
 ( גי 5ס' רגורךיש בינייהו איכא והד'ג בלב לו כתב וחכ"א כלב לו כתב לא אומרר'ט
 רל9"מ החיה מן לנידר א"ב וה"ג כלב הקדיש וחכ"א כלב הקר"% לא ר%'אח9הו

 ס0 ואדם ' ח" מין והקיף הפיל חי' מין הערור בהמה מע 0ההזיר 3(ר2נ4'יצא( נו"; ס" : כחכמים והלכה בכלהו איפכא וכן בכלב אסור ולרבנן בכלבמהעו' וכן נפי
 עם אן?י ת,וש אקך "ני חייש ח= א, יסי ;זי -י סמינשי : %י "ן י, לךיןג: ה? תההש לא סכתי' ירהטלמי . ולמשוך לחרהט כולן עםשתר

 סןו יווס5תי פ5 קע""ה



 ;7רמזריע כיאיםרוכות%4ר

 וימשור ידו להור חבלט מכנט אבל וימשו בזה זה נמ*ם יקשוה סלא עצאה עא"ט בהמה במה ב8' הק תצא* כי בפ' בטפר9 אאא יצ' ' אךם עמ בדמוףאהם
 אילימא דמאן כלאים * כלאים לענין אלא לע'ש אשי רב ואמר יכרוך שלאובלבד
 נלאים אלא ולמע1ך לחרוש כולם עם מותר אדם והאתנן דארםכלארם
 אע"ג בלאים משום 44מור הי' כולם עם סותר ארם דוה לא ]אם[ אבל *דחב*ם
 אסורה'רלכך מלאכה שום בלא בכלאי'  ע1עהנה למד% מלאבה' שום עבירדלא
 שישדים אדם בני ל%4תם אוסר מיכן מרגינשפורק יצהק ב'ד אפרט רבינוףו'

 מלאכה שום עבדי דלא משוי? עופהץ בהם לצור שלר5 באוכף ג4מםכלבט
 אסורה דרגדגה כיון שמואל ר' הרב והקשה בדם. כיוצא ועוף יין סהע %ביגו שעח שור בפ' רתנן מום של באוכף נץ לקעיר 4וסר תם בעלמא רגרגהאלא

 ס"פ אמר הא לנהר לרוטרית אותו מו*בע האיך דמוקהיין פםולי עירבבלאטי
 אחד געש לוקה המורךשין פ%לי בשור יצחק"מנהיג ר' סאמר הלוקי1 רע 14י נבדף

 עקיבה בן לאטי %ע 9 מקשה המחבר ו4גי ' גיפין כשני הכתוב ועשרו האע"
 נמי רניבה בלא הנהנה א"כ לעיל כדפרי' פרירה .]ע'?[ לרכוב- סאסור דאסךיופ*9
 בלא דהנהנה לתרץ .ויש ' לך"טלותה למים אותה מוליכין היו אן י'נ 9 4סור"1עו
 אף בהמה לצורך ל4ו מלאכה מה דמלאכה דומיא היי% דאמורה מלאכה גש%ס

 דעובדא גופא מיי ' %תר לצורכה להשנןתה אבל בהמה לצורך ל14רצדצה
 המום אצל רץ חהכלב באוכף הכלב ירוטור אם דוראי ' דמיא לא 4הדן924נן
 אבל י פורח והוא באוכף רנץ קשף אם וכן ' לאימור הש ראי' דשבת ויאיהא
 אינו חהעוף רץ אינו שרבלב דגצם על יושבים ורם באוכף %זץ דגלב קטראם

 מינה שאינה 4המה ע'? בר,:שה להרכיב לאגצר ל% יש וכי אפור יוהי' למה%רח
 בשערו קשרו בעי ירמין ר' סבירהטלמי לעל אמר חהכי כלל דנדגה כאן אין הא גס5כס

 אמור אמר אני נך קיימין אנן מה וממיק בשערו אהדףי ועגלה סום שכףטר18'
 שעל ד1תה ב'לל הנדגה באן אין. הא פי' י בתמי' בהמה י'נ בר5הלהרכיב
 רץ שהבלב כגק אלא אמך לא אפרים דרבינו בעיני ונראה 8ה 4וינהנכה

 : רטוט אצל מויח %קףף ר5וםאצל
 רברם כלאי עלרהררןי
 ירושלמי י יחךי ופשתט צמר אלא כלאים משום אמור סאין 23ך432' )רצב( ת'"טשפ
 ' ' 6ספס

 אינו אומר הייתי יחדע ופשתים צמר שעטנז תלבש לא סכתי'
 לא אומר הייתי עליר יעלה לא אי ' ע*ר יעלה לא י'ל מ4בהט אלאאטור
 מהנה שרוא דכר מיוהד מלבוש מה תלבש לא ת"ל מאהוריו דגףפה9משל
 יעלה לא נאמר דבר זה לאי 9 הגקש מדגה שףוא דבר אלא לי אין אוףהטף
 ומתה כלאים בו יש מקצתו ארוך בנד הי' שאם זירא בשנר' יונה ר' 'עליך
 נלאי פ' בתומפתא הב9 גמי ותמא ' ש% מצי בו יכמה לא בו אין ומקצתובארץ
 8י על אף ' הטמ בצר יתבמה לא כלאים אחר בראשה ש"ט בנד *רגדם

 *שלמ פשתן אפי' 1מר הייתי פשתן סאי ירושלנו ' בארץ כ1נח שראשו ס0_.
 שמ לו שא"ן מ'ד אף לוף שם לו שאין צמר מה ופשתים צמר ה.'ל קניום או5עמט
 היטיב ' רועה נוקר מהו י %קך ה" מואב מלך ומישע כתיב ריב"ל אמר , ליו, שסנ"ס5

 אלא צמר קרת לך אין ' צמר אלים אלף ומאה ברים אלף מאה ישראללמלך
 אחף מין יש שמשת רבינו פי' ' קנבם או שלם פשתים ' בלבר א*םצמר
 שעם 8שתים נקראים ואין ' קנבום פשתים שכךו4 אהר ומין שלם פשתיםשקרף

 : לווי שם להם ריש משום להו וממעט 'לעולם
 רגמלים מן רוב אם בטה זה שטרפן רחלימ וצמר גמלים 0גמר מתנף' )רצג(סם

 וכן 4סור למחצה מחצה 4סור הרחלים מן רובמותרואם
 עמהן לערב מותר הגמלים מן רוב אם פי' ' בזה זה שטרפן והקנכוםד5שתן
 עמהם לטרץע מותר קנבום מן רוב דאם זב"ז שטרפן והקנבים ר5שתז וכזפשתן
 בלשון שנץרין אותה הלכך צמר עמהם לטיוף אסור קנבום רוב אין ואםצמר
 קנבום בה לסרוק כשירצו שעה כל פשתן בה שסורקין פרשט וב*'א שטשבנען
 שלא השערות אותן בין הנשאר מפשתן לגקותה צריכין צמר בגד בולתפור
 צמר בגד בו ףתפור קנטם רוב יהי' לא חוט באותו ושמא בנ4בוםיתשיבו
 וטרף משתן שהבש בר'א הכרם כלאי פ' בתומפתא תניא ' כלאימ משוםויאסר
 ארנכים צמר נולו או גמלים צמר שכולו חלוק העושה אבל זב'ז וטר8ןעמףם
 רני% %' 4גצר אק בצד פשתן של אחד וחוט זה בצד צמר של ווט בווארנ
 אחד בצד אה אם אבל זה אצל זה פשתים הטל צמר של ההוטין כעמטנישמשון
 5דלא בדבריו כהטמע והכי. מותר אחר בצד וזה גמלים צמר שטלו חלוקע4ל

 : אהר בצד פשתן של אחד תיטנועי
 משום אסורט אבל בלאימ משום בהם אין ורנלך 0השיראין כ2ר2ני' .)רצר("וב
 ר4שיייא איצבין והכלך מטג4טין רהטט4אין ירושלמי0. ' העין מראית 6סיס

 במה ר"פ ותנן שש כלכא לי ואמרו היפ מפרשי בל על וסדתי רשמ?.4מר
 נלכא לי ואמרו ימא כדיתי לכויי1 שאילתינר1 שכ%אל ואטר בכלר סה,ש מרלינןן ט"כי_נ

 נחמיה דרב קמיה הזבי דוו ואביי אפץ גהטכךא אמר ועירא בר יצהק רבשמו
 ]א"ל[ דתנן כלך היי% לאביי אבין .,4יל מטכמא לב"ט דר1ה חזו ג*תא 'ר"ם
 ]אבל[ )אפילו( ' מטקמא שיראין דמ" אירוש' ופ*ג לה קרינן פרנרץ שה"אאגן

 דאע זצ"ל שמע1ן רבינו לפשתים'כתב או לצמר דדש העין מראית כגשוםאסורין
 שיראים דהיי% משי של והם צמר של בסרבל שמשימץ לולאות אי2םלא%ר
 רוגה בינינו מצוין שהרי שבתלטוד שיראין זה אין משי של בנדים שתןדיי'כ

 סיטה ושלוו פרנרא שירא דשיראיןהי% אבח למימר דבעי מצוים אינםהייר%4ם
 לנמרי בט* ולא לבנה חכובית פרנדא שירא בטלה ביר6"ק משחרב סאמרל
 לא שר1רין תיכי אותם כתב אחת ובתשובה ' כך כל מצוים אינם כ*' אלא פע'

 פשתן מהוטי עשוין ד1ףום ה1נולים כי שמעתי 1 בסרבל שמשימיןבל1ץ
 : עכ;ע ומוהרין משי של בולם וריחבים החלולים אבל בדיקק תריכיןומשי

 ההא שלא ובלבד בלאים משום בהם 4ון ורגכד1ת סהברים כ2תנ4' )ריצה(סס
 אע"ג לשכיבה עשויין וככהעת כרים ' בהם %געבשרו

 הכא עלירם *שן 4סור תחתיהן וכלאים מצעות עשר א8י' לעידפירשתי
 בדבר גדר לא %גע בשיו כשאץ דלקמן חטור של ומדרעת וכמהות נריםנבי
 בנתון במלא לא אבל בריק מותר רתימר סהדע יהטלמי ' בהעלאה דרטשאין

05
 כשריא הבר ררך %' . אםור ריקן אפי' י מטה ע'? בנתון אבל 4א י ?
 של מטה י? כששנח בר*ע ח%5' אדם על הצדדין נבפפ*ן ע*ו חשובבמלא

 עין של אבל עליי 1לין הבף תףי תחתיו נשקעת ק1י של 14חב*ם
 : גשקע ואי%קשה

 ס0 ' ואסורה לבישה שמה עראי רלב"טת פי' לכלאים' עראי סאין כ2ד432'לצו(
 תף וף ורובו דאשו בו מתנסה שאיןהקטן טלית סתני' ד5זכלת פרקר"ט

 3 ע כלאיס לענין וכן מאי בה והוינן כלאים לענין וכן פטורה עראי בו 9וצאורגדול

 ראשו בה מתכסה הקטן דאין דהיכא פי' דכלאים אימורין לענין וכןאילימא
 מיגה שמעי' ' כציצית מדין לענין וכן יצחק בר נחמן רב אטר 'לכלאים עראי אין והתנן כלאימ משום בה לית בועראי יוצא שהנדול דאע'שורובו
 בה ריש עראי בו יוצא והגדול ורובו ראשו בה מתכמה ד41ע שאיןדהעא

 :. כלאיםמשום
, -  

 סס אע"פ לבושים עשרה גכי על אפי' כלאים אדם ילבש סלא כ2ר2נ4')ךצז(
 השער ביציאת ' המכם בהן לגנוב ואפי' ' מהם נהנהש4רנו

 שאין רבר מבר קא ' לבוש שארם מבנדים מכם נווענין שאין המכםשנוטלים
 ן.ק'ג מוכרי דהנן אמתניהץ-דלקמן סופלינ בתרא דגוזל רש כדמוכח אסורמתכוין
 י' כ מפני ובגשמיט חמה מפני ימכויךי-5המה שלא ובלבר כדרכן מוכריןכמות

 : לעיל כרפרי'כוותיה * דקיימא היא שמעון ר' וההיא מפשילי_ן.בםקל'לאחיריהן והצ%עיןהנשמש
 ת'? במגילה פי, כיר , יט, המפרים ' ומטפחו היחם סמ5פחית 3מי2נף')רצח(

 : העיר בניפ'
 ת"ו ' כלאים משום בהן אין חמור של ומרדעת המת סתכריכי 23ר2נף')רצט(

ז
 דאופר מאן מותר וח"א . אסור ח"א אמוראין תר.ן' ' כלאים לבוש ונמצא.בררר " סלנת מהלר שהי' סהרי ירושלמי ' אבל בהלכות פירשתי וכבר

 הסצוה את שרוהה הבריות כבור נרול זירא ר; דאמר דמתיר מאן * תורהדבר
 יומי ר' בביה%'ד בכלאים ולא במת מרקרקין אין "ני ' אחת שעה תעשהבלא
 לא מהני ייתיב מן ' כ4ם לי' אמר לא דנפיק מן .מת תמן הוה מתני העיבהוה
 א"ל כלאיפ לביש את להכרי' חד אמר מתני יתיב הוה אמי ר' ' כלום ל"אמר
 ד"ת לענין במח להחכמים מדקרקין אע פי' ' והבלי' מאנך שלח אמיר'

 - שהי' הוריעוהו ולא מתני יתיב הוה יומי ד' המת'כרקאמר בפני לדבראואסור
 שאמר אותו על אמי ר' שכעס בביהמ"ד בכלאים ולא ' שיצא עד מתשם

 י דפרק וההיא ' ללבוש לו ינדיווליהן להפשיט וצוהו כלאימ לביש אתלחבירו
 'ע יל פויטטן בבנדו כלאים המוצא ]רב[ )ש:ואל( אמר יהודה רב סראמר שמתומי

 3 כ .אין השם חילול שיש כ"מ הי לנגד תבונה ואין עצה אין מ"ט ' ב'טוקאפי'

 אבל מיירי קא דאורייתא רבכלאים שמשון רבינו פי' ההיא לרב כבוףחולקין
 דכ4 דהתם הסוגיא כל מובהת וכן אמי רר' בעובדא וקיי"ל שרי דרבנןבכלאי'
 לאו ' תורה רבר דאומר מאן לעיל רקאמר והא דוחה הבריות כבודבדרבנן
 ; קורה דבר הרי ררבנן שהוא תפור רלא לאו אלא ממש תורהרבי
 ""ן אינן הים וממרינת הים מחוף הבאים בגיים אטר ישי סי,מתנ4,)ש(

 הים חוף מה ירושלמי . בקנבום שחזקתן מפני בייקהצריכין
 וחברותי' צור כגון דתני מה מן ' הים שבמרינת הים סרוף או ה'םומדינת
 הרא בדיקה א"צ ' הים שב"דינת הש מהוף אמרה הדא ' וחברותיהקיסרין
 עוהפשתן עכשיו אבל מקומ ב~ל פשהן מצוי' היתה שלא בראשונהדתימר
 הנקחים במיבושיפ ונם בינינו לצוי' שהפ'מהן לפי פ'טתן בחוטי יו2פורשלא יאומן צמר בגדי נותן כשאדם לףורי צריך הילכך ' בריקה צריכין בכ"ממצויה

 ב':עת ההע: ניתק ואין הזק 'טהוא לפי ' בו לתפיר לאומן יתר וטובהפשתן מ4 בזול ':ןהקנבום במקום להתיר ויש ' במתנה לייטראל שנתנו. אומהעכף'ם
 המנעלים ואפי' ' בדיקה בלא אשר מ'בוי קנבומ שאין במזם אבל *תפירה

 : בפשתן הפורין יהיו יטלא ודיקה צריכין בלבריס בפניםהעשוים
 : דביצה קמאפרק """ מוף פה-שהי וכבר ' כלאים משופ בו אץ זיב של סמנעל 3(ך32י')שא(
 1;'ש פיי ' בארינ חחרין שהן מפני 4סור פשחן ביטל צמר של 0פז כ2ךן43')שב(

 הבנד בשפת עושין הבגר "ת האורנים שמש*מיןאחר
 פ':הן יטל הבגד ואם ' ונקרג'פיף הבגר שיתקיים כיי עב חוטע ואיבעשלש
 ויש לארינ הן דומין כלומר לארינ שחתרין מפני צמר של פיף לעשותאסור

 ן צ,.הי של צלצול פיף פי' וכערוך דאריג 14ת בהן ממבביןמפרשין
 סם ' קוענ= שלא ער מולל שהוא מפני אמורות ארגמן של 0משיהות כ2ךן3י')שנ(

 של חלוק גבי על לועוף איגמןאסורות צבוע צמר שלפי'משיחות
 שלא לקושרו או במקומות בחלוק לתומרו שררך . מולל שהוא .מפמ 'פ'טתן
 לחגוד *שים אום- שאחי בני אמרת שמשון רבינו השיב ' החלוק מןינתק
 . רכלאט בתרא רפ' דירושלמי מהווא ' פשתן של מלבוש על צמר שלהגורה
 אדרבה אנ4 ואומר ראייהו רערעתני לא ואהה ' מעולם סק רבר אמר אםתמהני
 ., מפני אפורות ארגמן של מש.חות רכלאים בתרא פ' דתנן דשרי התםמוכח

 ' ס דף סגבי מ"ק בסוף רתניא מלילה ההיא כי שלל פי' , קושר שלא עד שללשהוא
 לא שתוחבין ' סולמות כמו לעשות ל*קטן למוללן לשוללן רשאין וכולןנךיעה
 הם ומעדהות בלעיץ בשט"ש חרש למרבל שעושין פויינץ מעין רהוקבמחט
 דסר:ף' תני תניי לאא עלה סדקתגי בירושלמי מוכה וכן ראשי' שני קהטרמשיחה ע" באותה- חונר כשאדם יחגור שלא עד היינו דקתגי עשר עלא דער חטר'חשיב' מי וף מלילה דאותה מחני' טוקמ"ל אשה במה דפ' ומשיחות חבלים כמווגורות
 כ לטס גרמי' שנץ רו המתני מן בי' מכפת דו טרמיימ אלין כגון דאמר מ4עמותרא
 ומאן ' דווא כמו רו פ"' 6 שמפרש במו אמתני' פליג לא פי' י לה נחתאוהיא
 _שויא מפני מתני' כדקתני בו מחבר פי' בי' מכפת י רמתני' תנא היעודאסר
 וזמרוהכ1ת ובתכיפוי; תכשה לשון א"נ ומחבר כפות לשון ומכפת 'מולל

 טרמיים של מטלעע כמו נחושת צודפי הם וטרסיין ' במגןרבות וכש"ככרפריש'
 שי5 ת'ט שלא שנצים לו ש"ט קרוע בנר לפניהם ליגטע ורנילים סטריפווע אלודפרק
 פשתן של שהבנד ופעמים הגפהים שעושט כמו שלרג: וזמלבושללכלך
 ' כעעניו בה קושר מ/(אלה ובשעת ' העגצים ומולל אפכא 14 צמר שלההשנצים

 יררת ולא החגורה עולה שאעה הרבה קושר פי' מולל כתוב זרעיםובפירושי
 לשק הייט דטולל לפויש שרוצה משמע ' עכ"ל אסוי ודאי שוה נץשרואח"כ
 . ה4ש ההנורה תעלה שלא עךי במלבוש ארגמן של המשיחות שגוושיקשץ-ה
 נבו משמע מ'ש ' מתנץ כשהתד היי% ישר ואת'כ חטר שרוא בשעהתרר

שירשת4



דוע כל4יםהלכותשר
 כפירושי בגךטירה ש במלבחט וטובר %3ת ש1צ סתסי דלאשפ"-טת*
 '.שףעהם

*'14 
- 

 הנא היינו פי' 'רמתיר ומן ' שפישתי כמו מרמיןת תכשות
 חהמלבוש רמעיהה שאין פי' לה נחתה והיא נרמי' שנץ דההא 'רבר"תא
 כשמתיף לומר רוצה א"נ ' בי' מד1בר רלאו ולעלות לירד עויכול בטה אהקשודיט
 אבנט חנורת ע"י כג(ולקים לרדות מלבהטים ידרך למטה דבלבוש *דרההטנשףם

 ברייא זירא ר' סומודה לעל התם קאי זה ובענין כטיהטלים .ר1ם .%שטטלקץ יס5%
 פי' ' לה נחהא והיא נרמי' שנץ דדצא שרי יהוא רביתן על דעמר פימקידאסי
 זה מלבושין שמ שלובש כאדם לי' הוה והלכך ' שלנו דתלמור פסיק,ו גשפעצו
 ]1'נ צמר של חלוק ילבש לא יכול י""רי 'ותנטו פשתן של ואל צמר של א' זה1צ
 ורנליו יריו מצא לא כן ימפרש יטאינו ומי ! יהריו ת"ל וכו'[ פשתים שלחלוק
 של ח*ק 1'נ צמר של ריטא שלובשין רבר עמא כעה ד5י ופוק ' המררשבבית

 ההם אמר עור י זה לי מה זה לי מה ררבור ר"טיב ואי 'פשתן'ההוגריםמלמעלה
 מנין ובני' רעמר מנין לביש הוא עבירא היך בכלאים שיצטרש מהו ובמ סרוא 1ינס

 ר' נשוך בו והריא יומי ר' אמר תרווירצן על ועגלה דעמר פיכגך נמביכטען
 נשוך % ההוא יומי ר' אמר רנלי' בחרא רכיתן ודרדמין רנלי' בחרארעמר- רררימין לביש רו' עבירא האץי ' בבלאים ייצטרף מה עצמו הוא בעידגי
 אמר עור ' כעעסר לא אחר בענין אבל ' קשירה ע"י או תפירה ע"י נשוךפי'

 ומכ4רינת נולתא ]נו[ פריטין ליהן מו1 זירא לר' שאל מפרא ררב סאבוי דועם 1הלגס
 חכים א"ל ' רעמר בחוט ומנ"רינן מרינא נו פריטין ליתן ומהו ' רביתןבדוט
 בר יעקב ר' טתר אמר ששאל אסור[ אמר ]רבינא אם?ר דשומר רצנא לרברבי

 : נצתר אמר סא רבי בשםאחא
 א1יפ מתניו לו להגור פשתן בשל צמר של מרט יקשוי 0לא כ2וץ3י' )דש(סם

 זצ'ל הכהן 'ירודה רבי' אטי הי' מיכן ' באימצעשדוצועות
 ואפלו העור עם הבגר יחד ולתופרן בפשתן התפורות עורהע צמר בבנדלבמות
 בתשוכה היטיב ' התיר אברהם ב"ר שמשון ורבימ קנבום בדוטי או משיבח5ו
 צמר יטל זה מהריו ראשין שגי קהטר בעצמו בעווינר התם דשאני ב% דמידלא
 באמצע שדוצוע' דאע"פ רבותי' מאי 1'ב וכ"ת ' חיבור 4' ורצה פשתן וטלבשה
 בועמשת' אשכחן .ומיהו ' דבאמצע רשועה וך" אלא מיחכרי לא דעורדצדכשמתק4 ביע אטר רלא רמרא איצטרנא יחדי ל4 הוה הרד ד2ורה דבשעתבית

.

, 
 צביהם צמר וכולו נמלים צמר שבו* "*ק העווטה אש דתנ"ו דכ6שים בתרא פן
 .דיש ונראה ' אמור פשתן של אחר וחוט זה בצד צמר וטל אחר דיט בו"שרנ
 זה אצל זה אחד בצד ארנ הךוטין ע"טגי דמשמע ' להתיר אררבה ר4ר'סהשם
 זה בצד וזה ש, בצר זה התק ראי עף'6 אהד בצד פשתן של תיט קתניטרלא
 מן שהמר לומר חאין ' באמצע שמפסיק מאר41 מצרפו נמלהם שצמר אלש ישיי

 הביאה זר1ם בפירהטי ונם תוספתות בבמה בדכךזי כי ' אחר בצרוי1כשתא
 רלא אלא לאשקעינן אתיא לא הברייתא עיעי וכל אחד בצר ברו כתבושן

 נשי( אלא בבלאום אסור לך אין שאומר כלל עושה אחדונה ובשיטהנשוך י בו ד1צ' מובא אגילי התם 0דג14מר דכלאים בתר"תא בשמעתא משמע%ן
 : חמ'ל אברהם ב"רבלבד'שמעין

 *ש פ*' ' בלאים מעיט אסורות הכובמין ואותות הגרדין 40ותות 3ןך2ני')שה(
 ר1צד על הבעלים שם לכתוב חהכובסים הגרדייםררך

 : נלאש משום אסורות פעאען של והאותות צמר של הבנר ואם רוקםמעשה
 סן כלאש מה1ם בה ואץ היבור אימ אחת תכיפה סרחוכף 13ף2ני')שו(

 דהבור אחד בצד ראעד' שני עשה * פטור בשבתוהשומטה
 פי' י שישלש ער אומר יוירה ר' חייב בשבו2 וההטוכעטה כלאים משום בהו"ט

 לטומאה וויבור אימ אחת פעמ בבנר המחט שתחב אחת תפירה אחתתכשה
 בה ואין ' זה על הזה לא זה על הזה ואם זה נטמא לא זה נטמא דאםלטהרה
 ' אחת בתביפת וחברן פשתן של ואהר צמר של אחר בנר ראם כלאיםמע1ם

 אחר לצד ראשטק עעי לתפוריעשה ע"מ כקודע רוה ולא ' פטור בשבתהשומטה
 השני הךים ראש והכנים וד5ר ההו;ט מן ונשאר והוציאה רמחט שתחבבנון

 וף סנ5 ש סתעא תפירות שתי ר5ופר נבי כראמ' ונוירן אחר לצר רואשין שניונמצא
 5הנ 15 עדכנש עדש"ט4ט אומר 'ר"י שקשרן ווצא יוחנן אמרר' רבב"ח אמר 'קיימא

 1 פעמים שלעוה ףכנים ויד5ורויוציא
 סט אביהם בר שכ"טת רבינו פי' לכלאים' מצטרפין ודיךפה 0השק כ1ך32י')שח(

 פעאזים בגר של והתיכה כשק מחוברת צמר של התיכהאם
 שהם אע"פ מצטדפץ תכי%ת בשתי בזה זה החתיכות ותבף בקתשהמחוברת
 ובתעיבה ' חיבור ואינם קאי לחורי' והאי קאי לחויי' האי אמרי' ולא כ*םשני
 עושהצרבי' עריא האשה פ' נדה נממכת ' בסמוך לעיל כדפרי' אחר בעניןפי'

 %0 41 דאבד מאן האי עטרא דמר משמי' ייבא[ ררב ]ברהה יקע( )בר אחא רבסאמר
 5-נ שפיר נתק לא ואי נתיק אי ירע ולא ונתקי' דעמרא בגלימא רכטענא דוטאלי'
 בי' דגשיו ויא ורבנן י נוז טמי שוע שיהא ער רחמנא אמר שעמנז מ'שרמי
 ' נ5 או טווי או שוע או חאימא אשי רב לה מתקיף נתקי' רנתקי' כעןוהאי

 מק"ירן .בתוך טווי שאי1 פשתן יטל ר1ט לו שאבד פי' ' זוטרא כמרוהלכתא
 גהקו אי חץלנך ' מררבנן אלא כלאש איסור בו אע טווי שאינו כית צמרשל
 %5ף ווט הי' אם אבל ' דמי שפיר ' לאו או עיכךו ער שפיר נתגך אי ץ-עולא
 אי שפה4 נתקי' אי ידע ולא הם היעין טווין ו1טין דמתם ! ונוז שוע נמי לי'דרוה
 בבר בדיך ש11ן אחר מין על יחיר ר1ט סתם שכן המרבל דוט כמובלע"ז פרנ5י רצט חעאי ר4ורייתא' כלאים אימור הךה תלת ראיכא ביון משום אמורלא
 * בבנד עשוי ההא בבגיים שמסמנץ סיסן כעין אלא טווי איע אחר מין שלנדול

 ג5קאע ו עבנ(ו 4ע2 ן ועי , ט נק נעקן ושוו. בעא עק , ג(שוו וען ק, 2.כגע4 %1אט5א41ן ו5ם118שנ גםקים צסו שכוקו חקוג, אג4 2ן פש. ושק צמד שן חום'ן שמ עךס1עםלא

 עמהם וטרף פשתן שהביא בומן בד"א בברייתא עלה ןי"ני משתא ' נ5"-
 שבת במם' דאמר מהא לדברי ראי' "ט וקצת כו' חלוק העהטה אבל זמץחטרפו

 חאינה כלאים מע1ם בה אין באסטמא נאמרו רברים סשלשה אשה בנעק פרק מל
 מין רדוא בערוך ומפיש ' ררצים לרע1ת בה יוצאי4 ואין בננעים מטמאהסרצ

 על אותה ומנףלה בה קבועות ומרנליות מהבות ואבגים צבעונין מיני של .תכשיט
 בעעים מממא אין ומרנלית טובות אבנים ב"א עיץ- הבנד עאאין וכיוןר4"טה
 ' ביחר טובות ואבנים דעהב את לחבר אלא עשוי ראימ בלאים מאים בהמון
 והעורו' ההד העורות לחבר ביש עשוי ר1ום אין בפשתן התפהץ' נמי עורותורגך
 כמו שהבגד בפשתן לת%ר י1םור ודאי הגגר עם העור ומטהו המלבוש עיליהם
 כמו ולא אחר טעם פי' בעצמו בערוך ונויהו ז כלאים בו ה1חבין ואין עיכךכן

 דל~ו בעעש מטמאין ואין ריא אויג דלאו כלאים מעים בו אין דפי'שחהרעאעי
 מיטמא לא נמי שרצש אפילו מעים איר"ו מאי לפירהטו וא"ון רוא וערבשתי

1ק(  תפבעות כנימין בשרצים רמטמאה סוי'ל אשה במה פ' בראי' וארינ מיי רבעי' 
 הגן תעא כל4רם מעים בה אין אמאי הערוך לפי' רוןה ומ.די י תכשו;צ מדיןע"מ

 בקעףם להעמיד' יוחק זיל 1ר"ת[ )כה'( מיי עועין שוהן מפני אסוריןהלבדץ
 דתא והא ררכנן והא ראורייתא תץא קשים לארוגים קעדם לבדים בי1ומחלק
 לה ודריש מצרפין" ר4זגי ובספיי לבלאים מצטרפין ורגופה השק רכלאיםפוק

 בנרש אהר מצר בנךפה או בשק שתפר בטן דאיירי תימא לא יחדיומדכתיב
 בינט-ס הפסק עדש נית שרי ודאי דהדוא פשתן של בנד אחד ומצך צמרשל
 שני עזים של ממצה שרוא בשק ששינ נמן רגא אלא בו טדגש כלאיםעמעין

 י מרוצין העעיי' בקופה וכן זה אצל זה פשתים של וא, צמר של אחד רצטין'
 ף"טיבי כלאים אימור בהו ע1יך רלא גוצה של או שלויצין הש-ב שכלוא1ש
 ראשכחן כךפה או שק .לובש ארם בי רעעכטהו ואל ' בלאעם יטל דהטתי אתלחבר

 בתומפת' '1תניא וכו' אמרו בלבר רדועים ולא בשקט יוצאים סהרועים שבת נבי וףסנת
 ולא בתיבה לא אבל וגשמים מטי ובחמלה  וביריעה במגום עש(ום ו-שבת פ.מפנ

 על והנההם בואים עמהם אדנ אם והשתא וגשמים מטי במחצלת ולאבקופה
 לרברי ראי' יש וקצת ' עלקי יעלה לא שעטנז משום עובר רגשמים מפניוץששו

 סל אבל שק אלא שמ לא ייביל בשם סימע ר' בגמ' עלה צ רהילמי5יג5
 הברייתא מתוך בו דהר פ" ' לגלאש מצטרפץ ורגךפה והשק הסל תני אשכח לא %1

 קופה של דאוינה ס"טומ אלא לכךפה סל בין לחלק מ"ד אמאי 5יטתאשמצא
 לתקם מדקרקיןבמל שאין לפי שלסל סארעה היבוריותר 4יינהואטיבה
 בהיבורין רצופין ורפשתים הצמר שיהי געען ל,ךלט טבל בסףשה כטי',6ש-קו

 ה15י באחר עךע אי איא תלת בעינן ולא כלאים מרץ באחד ויימראורייתא
 ראחג כיון חום והאי ' שוע ולא טווי ולא ארונ שוע.14 ולא טווי או לברבמו
 אר 4' רממפקא כין ראבר דוכא אפי' רמי שפיר אמאי ראוריתא כלאי'הוי

 יקף בר אחא רדב זוטרא במר הלכתא תלטרא פמק והא ' לא אי שפירנתקי'
 בעצבן ןש וטווי שוע בעינן המר4ורייתא לה קאמר זוטרא רמר 4'טשמע
 *דע ולא חוטא חד דאחאביר ביון הלבך ' מנייון הד יגזרו ורכנן יחדונוז
 להשמט * "ט אתאבהי לא ואי ' רמי שפיר לא אי שפיר נתי'אי

 14ש4י
 עוי

 אבל ' דדבנן בלאים משום אסור כלל נתקו לא ואם לנמרי נפסק אםשידע
 אר ללה מספג15 אי ונוז טווי דד1השוע ר14רייתא נמה4 כלאים דדצההיבא
 ל-טנא בחד ונוו מןוי לשוע רחטנא מדאפקינהו ללובשו אגצר לא אי שפירנתנך'
 שמעתטה בך ' שלשתן שעץי עד כלאים הוי לא מר4ור"תא אלטא אהתבתיבה
 טשר ומווים בממרק יחד חלוקים ערהי יחד וטוף יחד עיע שעטנז 4א 'ועעך
 ת1יי קיע צמר של ובגר לברו' וטווי ע1ע פשתן של אחד הום אבל אהרבפתיל
 ה"ט ראתאביד חוטא והאי ר4צרייתא כלאים איסור כאן 44ץ יחד ונארנולברו
 לברו ונמוה לברו רנ"טוע משתם ראורייתא כלאים ווי דלא והאי וטווי רצאנשר
 בלאש להתיר כלאים פהשת אחר נר-,ם פרשת נממבה למה דא"ב היאולא

 כ"ששיי מעלמא רוט מביא אלא עצש הבגר מן לעע1ת צ"צית דדך אין סתעאבצי(מח
 יש ע5י' בלאים רוה לא נוונא האי ובכי הכנף ציצית על ונתנו כרכתיב נכףומתן

 אדי2. תכיפה התוכף תנן בלאים לגבי ועור י להשכירו רוצרך ולמהראורייתא
 מעלמא פשתן של הוט יהאי א1'נ ב*שים ודוה חבור תביפות שתי חיבור14ינו
 5דשת פ5ט-ין. ב"ם בציצית סמדין תנן ועור ' צמר עם נמרק ולא נטוה ולאאתא
 ש4 יץ שלא צמר של ויט להביא אפשר והא חשמאי בציצית כלאים לכ"טרי בעירלא

 בחומפתא תניא ' לעל ברפריעדת עיכך והלבך במרץ ולזרוק פשתן עמהןנמוה
 פ4 'אימפלנהע כלאים מע1ם בהם אין ורטי' מלתמא אימפלנית הברם כלאי%ש

 יף סץ" אספלניע אם לי סאמרה אביי בדאמר ורוע חלב מן ,1עועיין רטטהבערוך
 סף3 קצ בגד של מטלת על לרצתן אלו ומנרג קק-א חזה תרבא סאני שב כאיבידכוליצ
 ענ*ן 94ור ו1ץ רגל רבף' מ*גמא ראמפלנית ונראה מוצרה בבגד מ*נמאבכלים חטאי רבי' בפי' רפואה ב1זך פי' מ*נמא , טמ ש אותן ממרחין כךואהך

 : בלא-ם משום בהם חאיןרשאה
 כלאים רגכות ל4צסלינן



 79מזרוע ששלהריטת%ר

 מלשון למייג פי' ' הערלה מן פטר ולקורות למיינ סיפטע מתני' )ש, י8"
 מביכ ל3רם גדר לעשותן איל%ת שנטע בשושניםםונה

 לעשות הבטיע' שמנדל ולכךרות ' מזה וגרר מזה גרר הכרמים במשעולכרכתיב
 מאבל עץ כל ונטעתם סכתיב ירושלמי ' פקיותיה ל4כול ולא לג:ת כךרה ממגה 6של'

 סאכל ש% אותו מעווה ' פטור ולעצים ולקורות לסייג ודיב למאכל עצעאאת
 לאו1'ב אפילו וחנט' למאכל שנטעו היכא פי' ' הייב יהא למיג עיו ח"1באפילו

 : רהאירנא מחשבתו בתר ולא אזלי' נטיעה רנתר חייב לעצים עליוחישב
 הפנימי לסייג והחיצון למאכל הפנימי אמר אפילו עמינ14מר 0ר' כ2תני' )עיט(5ם

 החיצון' יחור והחיצון הפנימי פי,יחור פכוריהפנימי והחיצוןודיב
 וכי יאכל לא ערלים יהי'לכם ג'שנים שנא' ממשמע מתחלתו למד סר'יומי ירו,2למיסם

 שהוא כל אלא עץמאכל ונטעת'כל ת"ל מה רגעעו'מרבר יורעיןשבעץמאכל אנואין
 החיצוזפטור' יחור כגון ולכךרות לעצים למייג ' דפנימי יחור פי'כגון חייבלמאנל
 יוחנן רבי קומי כעי יקים בן שמעון ר' בשמעתין 4ן בירושלמי אמרוה1
 א"ל ' לסייג והעליון למאכל רעעחתון צר למאכל והעליון שייג התחהון צד5טעו
 הוא ביצד ' חייב מאכל של ואת פטור מייג של את פי' ההא' היא הדאהי4*
 זמורה מביא יונה א"ר ' למייג היכן ער למאכל היכן עד ירע במה פי'יודע
 רוזהדצן צר ניחא בע4 זעירא ר' ' למאכל ומיכן למייג כאן ער ומממן פי'וממיים
 כלאי של בצל יונתן ר' בשם ר"ז דאמר כרעתי' זעירא ר' ' הכיןאמרתן ואת איסור מתוך גרל למייג והעליון למאכל התחתון צד למאכל והעליוןלמיע
 את מעלין איסור גירולי שאין אמור כמה מומיף אפילו ו,יתלו שעכךוהברם

 וחישב במחשבה'למאכל בא למאכל עליו וחישב לסייג סנטעו ירושלמי ;האיםורס(
 מחשבה מהשבחו למאכל עליו וחישב לסייג אבל פי' ' הימ4 כל לא לסייגעליו
 למאכל עליו חישב ואילך מיכן לסייג ראשונה שנה נטעו בסמוך כדאמרהיוב
 אטי אפילו אומר יוסי ר' והתנינן . חייב יהא ' חיוב מרהטבת בו שעירבמכיון
 לעולם למאכל תמן ' פטור ווקחצון -הייב' רפנימי לסייג ווקחיצון למאכלר5נימי
 לסייג שנים שלש נטעו ' הייב יהא חיוב מחשבת בו שעירב מכיון דנאברם
 אמר רבא ' פטור תומפ' אמר ירמי' ר' והוסץק למאכל עליו רהטב ואילךמיכן
 ניחא אלא היא ולית קשיא מתחמיא ירמי' דר' הדא יוםי ר' אמר וייבועמפ'
 אמר עקיבה ר' ישראל ולקחה עכרש לפני שליש  שהבטשה שדה דתניכהדא

 אע"מ נטעו ' פטור נטוע ומצאו לארץ אבותינו שב14 סעת מת3י' )שי(יע : חייב ותומפתו פטור עיקרו והכא חייב היעמפת חהכ"א פטורהתומפ'
 לשנטעו פרמ ונטעתם תבו14 סכי דושלמי ' הייב ביבשי שלא ' נס5'

 לארץ משבאו שנטעו את מוציא שאני יכול )או לארץ באו שלא ער?עכר'ם
 רצנא ר' חייבין( ישראל כבשו שלא אש" עכו"ם נטעו אמרו מיכן עץ בלת"ל

 : פוטר פטור שורש אמרה הדה אבא ר'בשם
 מתני, )שיא(סם

 היחיר ברשות כנון פוטריפי' ירצדה ור' חייב לרבים סהטטע
 סמיחלפי ירושלמי ' בירושלים כגון ארם כני ררבה של יהיא*רנ

 )במם' בעעים מטמאין אינן וח"ל ירושלים אמרין אינון תמן דרבנןשיטתא
 לכל שהיא לירושלים פרט הבית לו אשר 'תמן הכן אומר רצא וכה י"ב( פ'גנעים

 ר1א תמן יהודה רר' שיטתא מיחלפי ' מרים מכל ונטעתם הכא ברםרה1בטים
 דשמע שמועה תמן הכן אומר רצא וכה בלבר ביהמ"ק אלא שמעתי לא אני14מר
 וטפרש דנגעים בתופפתא היא ברייתא ' אמרה גרמיה בשם הבא ברםאמר

 שעה בל בפרק אחרת לשבטי"ושיטה נתחלרף ירושלי' מבר 0רקא העיר בני בפ' נוזד
 לכל בדרך שנטע לרבים שלמה רבי' ופי' ' לרבים נטוע למעט ואתי דיבוי"אחר ריבוי דהוה מבר ר"י לבם מדכתי' לרבי' נטוע רבנןמרבי פליגי דבקראי סדמשמעפא

 הלכה הלכך ממכינן דירן ואגמרא ' פוטר יוצרה ור' רבנן.מחייבי שבזהעובר
 ואפי' לעיל כרפרי' בח"ל במוהו הלכה בארץ המ'קל שכל בדו'ל יר1דהבד'
 רו ' פוטר יר1דה ור' ' חייב לרכים המטע בתומפתא תניא ' דבים בנגד*ודר

 מאליו העולה ' בערלה דדיב לרבים נוטע הי' משמו אומר אלעזר בןע%מעון
 : ל קיימא ובכעזני' ' העילה מן פטורלרבים

 רלאו מודה יהורה ר' אפי' ב"א ' כערלה דזיינ בר"וה סהנוטע 23ךן3י' )עויב(סם
 בא"י פי' . בערלה חייב שנטע העכו"ם ' לרבים נוטעהיינו-
 ירושלמי ' בערלה חייב ונטעה ררקע שנל וטלן ' לעיל כרפרי' עץ כלמרכתיב

 א1'פ אילא ר' אמר נגזלת קרקע ויש פטור כךקע שגזל ררבי' סברשות נ18נס
 תנן מתני' רהא דתמיה מלתא וכולה ' לכךקע יאוש "2 %2ת י-קע שאיןשץ5

 רר1י רחייב כ'!ו'כ אדרבה פטור יאוש יש דאי רמשמע ועור ' חייב שנטערגזלן
 דמאן י4יש בלא ונטעיהיינו רגזל ררבים *בו,טות ע%ו[ ]לתוך כעטע*פ%ז
 : מייאש ,5רע
 עעדא כגון חרם של מפינה פי' ' בערלה חייב כטינה "יטע מתני, )עייג(סם

 שאעו בעציץ נטעו פטור הנג ובראש ובעצי'ן בספינה המטע בהומפתאבפרק, רתניא הא לך תק'טי הבי לאו דאי קיקע ע"ג ומונחתנכךבה
 כיצר פטור לאו ואם חייב לחיות יכול אם נקוב בעצ"ן ונטעו וחזר ושכרוגנצב
 פטור לאו ואם חייב יכוללהיות אם ונוטעו בארץ חופר להרדות יכול אםירע

 ו"נן בנקובה ומתני' נקובה שאינה במפינה האי אלא אהררי קשיין%י2תא
 שרמפינה כזמן אימתי ירצדה א"ר ובשבישת במעשר חייב ח"ל 0עפר רחלה פ"בסךנ

 צריכון ד4צנה איקיי חףם של טדבספינה רגיטין מ'ק שלמה רבינו ופי, נוקףטת ס8ב ,וף
 דא"ר הכי התם משמע סולא במנחות כדטכח בק-קע מונחת היתה אם לינקי עסךו8ק

 ואע"ג ורבנן יהורה ר' למדלוקת באנו יתידות גכי על וטנח נכוב ץ עצ תעזיףני"נ
 בעי אמ"ה נקוב עציץ של חרם על סכתבו כראמר ר1א חדם של עצ"ז ימתם  רףניסץ
 בעצ"ן נטעו בןזומפתא וכרתנמש יתירהע גבי על המונח נקוכ עציץ 3ראמ' נרוב פ"נ48

 וצמח וזרעו בפפ*נה שבא ד1'ל עפר וה"פ איירי בנכךבה ודאי אלא 3ו' נעבשאימ
 אותו ומותמין הנקב כ2ר ארמה שרגבי בתוכה נבנמץ המים ואין נעבהבמפינה

 כאן בנקוב כאן קשיא לא אעציץ עציץ סדמשני צבור קרבנות כל דפרק ווויא סוי
 "'ל דצ-ם של בספינה כאן עץ של במפינה כאן ע"ק אמפינה מפינה נקוב בשאינו*ע

 ואירי ואירי איפכא א"נ נקובה מדגיא חרם של אבל נכךבה מדגי ל% עץרבשל
 שהוא מתוך נקובה בעץן לא עץ של אבל ננךבה בעי' ושלוים נוצבהבי2אינה

 למימר ובעי ספלע דשמעתא והירהטלמי י יבש שהוא ההרם מן *ותד סלחלחסם
 ננובה געי . לאדחרם

 ל4ו"
 דגךלא בר שחק ר' נקובה בעי 6לעים

 מפנ* 4צמר ימי ר' בערלה ח%ב נעב עפיפ בעצ"ן דגוטע ז"ק"בי2ם
 * שרויס בפ2י עומר חרם כ* לישני' מפנק ץ2ה י' ' 14ר1 פפעפקךןודדו4רשךס

 כנגךב הא", אצל כננךב עיצא מאחר דלעת בו נטע בעי יונהר'
 6 ו4 "ע%יוק דגע1ה גיד בפרק רמפעפע חלב שאני כמו מפעפעין פי' ' ן רמרעים]אצל
 פא* ובתמי' אחר בלשון אומרה כלו' ' לישני' מפיק ועוברת' מפעפעת האילןיניקת
 רבי% פי' ' דלעת בו נטע ' אילן של שרשים לפני לעמוד חרם לכלי כח "טוכי

 נישש אי לרלעת מךגי אילן ואנב בו נטוע שהאילן עציץ באותו היימשמשון
 ור',ל ננךכה בעי לזרעים לאילן נקובה כעי לא חרם רכלי ופי' חשיב כאילןרלעת
 דגמרא לישנא מירצ ' נקיבה בעי זרעים לשאר אבל נכךבה בעי לא לרלעתררוקא
 זרעים אצל ויא כנקוב האילן אצל כנקוב שהוא מאחר רקאמר הכי משמעלא
 ההטתא אבל ' זרעים שאר ולאפוקי הרלעת אצל הוא כנקוב הל"ל רבריורלפי
 רו'ה רלעת דנקט יונה ור' ' הזרעים כל משמע זרעים אצל הוא כנקוברמסיק
 בעי חרם דכלי ממכינן רירן ראגמרא מידי ולא מינה נפקי לא מירו זרעיםשאר

 : לאילן ואפילונקובה
 סס אלעזר בן שמעון ר' 0תני ירושל' ' בערלה הייב מאלע 0העולה כ2ת3י')שיר(

 סס יוחנן 0ר' לעיל ירה2ל' ' הערלה מן פטור מאליו עלהאומר
 6 י,עם א'ד ' הערלה מן פטורה חורשין במקום שעלתה גפן יוצרק בן שמעון ר'בשם

 במכךם כשנטעה תמן בערלה חייב מאליו העולה תנינן והא נטעה אפילויומי
 כשאינ' אמר דאת הדא אלעזר ר' אמר ' חורשין במקום כשנטעה הכא ברםישוב
 לקמן ירושלמי ' חייבת טפילתה כדי עושה היתה אם אבל טפילתה כריעושה
 סיג פף ' המעשר מן ופטור בערלה חייב הבית בתוך שנטעו אילן ינאי ר' ב,2מ יוחנן0ר,

 6 ס5סס רהר בערלה הייב ש"קא מךצ למצותו שנטעו אתרוג שאל הונא סרבירה2למי
 ולקחתם תנען כן לא בערלה חיב למצותו שנטעו אתרונ ואמר הונארב
 כמה הכא ברם המצוה מן ולא ברמים לכם ולקתתם תמן המצוה _סן ולאלכם
 ירד' שנים שלש וכה מקום מכל לכם יהי' תרועה יום שופר גבי אמרראת
 שה1א בשם 'לעצים פירותיו למשמר כיט 6ה מקום מכל יאכל לא ערליםלכם
 בפרץ רוצה הכא ברם בעצו רוצה הוא כך בעצו( רוצה )חעינו בפריורוצה
 אדם אין עצו את אומר אם פרי חנינא רא"ר הרא מן ועוד בעצו דוצהואינו
 בו להרליק שנטעו זית לי' רמי מה ]בסוכות[ )בפמח( חובתו ירי בויוצא

 מה ]הכי[ אמרת ואת מרבריהם וזה תורה רבר )ה בון ר' אמר 'בחנובה
 : תורה רכר וזה תורה רבר זה המערה את כו להדליק שנטעו זית לי'רמי

 "ךנ יכול אם עמו ור5לע נרו שטפו עש ורמלע שנעקר 0אילן כ2ך2ני')שטו(

)
 פטור עפר תיכךן שום בלא עמו שנעכך הסלע מן לההיות יבול אם ערלהשני עלי שעברו זקן האילן פי, ' חייב לאו ואם פטורלחיות

 ורגההו שזעזעו 14 המחרישה וחייביזעזעתו מאליו העולה כאילן הוא הרי לאוואם
 נפפר % פטור בו שתיקן עפר בלא לחיות יבול אם עפר עליו שהרבה *כעפרועעואו

 : חייב לאוואם
 ת"7 שורש מעא וכמה פטור שורש בו ונשת%ר שנעקר 0אילן כ2ר2ני')שט0

 ברתהעא איש יהךדה[ ]בן אליעזר ר' משום אומררשכ"ג
 טיעת ויש מיתה בהן .שכתוב ספרים יש בערוך פי' ' מיתון שלכמחט
 ע*ן להם יש האורגים מנהג וכן לשבת כ14הל וימתחם מן והעיקר מיתוןויש
 היריעה ברוחכ ונועצים שבה-ים מחטין שגי ובראשו היריעה ברוחנ ארוךאחר
 הךצלץ דפרק חההיא הוא אורגים ומבלי למתחה למשחה בדי ומיכןמיכן

 תנ יף : גוונא האי כי היינו טמאה ולמיתחה לנר סרועקינו בתו*ת אחתנמרא
 ע"6 להיות הזקינה הזרה ממנה חי והוא בריכה ובו שבעכך 0אילן כ2רזני')שיז(

 ס " ומסריך בארץ שחופר מבריר מלשון בריבה ובו פי' 'בבריכה
 והבייכה האילן ונעכך אהר במקום היחור ר4הט ומוציא בעפר וטומנוהיחור
 שני עליו ועברו זקן יטהי' האילן דהינו הזקנה חזרה ממנה חי והאילןקיימת
 ו(וילן, מן נפמקה שלא נ"ז דברעטה ערלה מעדם ואסורה כבריבה להיותערלה
 נעעדת שנתים לסוף בין שנה למוף בין ובשנפמקה ערלה משום בו איןהזקן
 שנה אחר שנה הבריבה מועי' ברקתני שנפטקה משעת לה ומוניןערלה
 ממנו ]הוה הבריבה עמאין שנעקר אילן והאי שנפפקה משעת לה מוניןונפסקה
 הבריכה ואין בבריכה תלוי הוא הבריכה[ נן חי הוא השתא אדרבהאלא
 ומשעה %א נם יצא הערלה מן הבריכה רכשתצא כבריכה לו ומונין בותלוי'

 : לשניהן מוניןשנעקר
 5ס %הר בארץ שהבריכן אע"מ מי%ק ע"ג וסיפוק הנפנים 0מיפוק כ2ך2ני')שוק(

 ! 4סור רע שכחה מקום מותר יפה שכחה מקום 14מר מאירר'

 גפן של נרופית שנטל באילן ]ררכיבה[ )הבריכה( כלעען בגפנים סיפוק לשוןפי'
 גרופית שבאותה היינו מיפוק ע"נ וםיפוק ערלה שני עליה שעברו כנטיעהוהרכיב'

 רא בו גשמוובר הקצר בדבר מימוק לעוון ועדיך ! אחרת גרופית וררביבחזר
 יץו יץ *לב ובפרק ' בגנו או בחבל סמיפק ערים איזףצ בפ' ככלאים ברתנן 'להאריכו

 בארץ רםצעק שהכריר בארץ שהבריכה אי'פ ' בחוט מספז הקצררגזולסאיזוכ
 רףן טתר. בזקעהיאפ"ה שנתאחה בארץקורם ישרש שמא למיחש באר*ןדאיכאוטמנה

 ם

 2 י:מבתנ'ןי:י'ןג:גןש:ננם"ג,:י:נ
 6מר חש מותר בארץ עיהכריבה אע"מ סישק על מיפוק גפנים מיפוק בןאמרה
 ו"טדעיה שקזימח ביון בלו' . לזקינה נתאהה יטלא ער הילדה השרישהשמא
 ' ענק בכל מוהר וראי אלא ' ערלה משום לאסור ו"ט מתירתה הזקינה איןלאיחוי
 ה"8 מתאחה עעדח ר' דאמר היא ההורה רר' הילל דר' ברי' חנינא ר'אמר
 אפ" ב*' , ממש כרם אין שרשים יוחנן ר' בשם עסי ר' ' תשריש שלאער

 ' בזקעה אוי,ב שמפקח כגךדם ילרה נטזרת זקינה ראין בעלמא לומר-שתמצא
 ' עטיפכף צ גרופית של בשרשים ממש דאין גךדם השרישה אפי' שרי"כא

. 

 % על אף ' שתר שה כחה כשהזקעה ב*' ' מותר יפה שכחהמלם
 מכח ולא אילן געשה דסשוק אמרי' לא שרשים וווציאה בארץשהבריכה
5 אע סמח יהטלמי ' דלתה במאן דזקינה אמור רע בחה אבל . יד הואהזקינה  

 ברש דבר אס ' טתר ר" הזקינה מבה וד שרצא רוא בריא רבר אם 'קיימין
 ד1א כיצד במתס גדימץ אנן מה אלא ' אסור ר'ה הלדה מנח חי שויאהוא
 ה"8 גר"ו דכר הילדה בלפי רפובים העלים היו אם חגעא ר' בשם ביבו ר'יווע
 ד%א בי" דבר הזקעה כלפי הפובים הע*ם ואם ' רץרוט-, סכח ]חי[שהוא
 וץבר" סש דש*גל מיסב8 ד1ן בר ]ידן[ )בק( ר' אסר ' הילהה טבח חי"טדצא
 דיש אבף ירן ר' 4צ2י ' בעלים ממךוק נדלקו אבשו כלוםר בי" ממתבלבר,ית

 2 וקיין קגעצץ תפתרסהש*'
מינה
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 אמרי הוםיףבמאת9מ אם פירות מלאה והיא שנפסשק סבריכה כ2ר7נ4' )שים(טס

 שנירל' מה כי פירות %יו.בה ומכונה מו שנפטקד, ברינה18'
 מותרין- היו מיד תולשם הי' שנפסקה אהר ואם שתר מאביה נפמקה שלאעד
 דומספת אסור הארץ מן נעלרה שלא אע"פ שנפמקה אחר שמוסיפין מהאבל

 בהיהריומפרש ממאתש אהר שרוסיף אםור' במאתים הומיף ואםמשום,ערלה'
 לוגף דגינא ר' בשם ביבו ר' יורע הוא סכ9צד שמעתין שלהי לקמן בירושלמיסייג
 דנר מוף לא ?רן ר' סאמר 9רושלמי ' מומיף זה פחשע שו מה אחר ומניח אחרסם

 אי* אפילו אלאבריכה
 ר8ירא עמ ונטעו וחזר ובו-פידע2 שנעי" זקן אי* כ6' '

 /ונטעתס רבי ותנטש,נמי מן/הערלה 8טודה יהבריכה משמע הבא . רינוכר
 שהברען א1'פ מישקן ומיפוק גפ14מ %פוק אומר אתה %ק למברירולמרניבפרט

 דמרכיב וא' המכריך ואחד ה%טע אחר סדת"ר דר"ה ד%ק ודןיא מותר' בארץ טוף
 בשביעהן לקי"ש ושתר 5נה[ הזיחהלו 19ם שלש.ם ר;וי לפף ש=יעא ע.בפ"3

 רשמי' בשביקךת לק9יש ואשר שנה * עלתה לא ר"ה לפמ יום, משלש1מפחות
 מאביה נפמקה אבל.,ך'-'ד*לא מאביה בנפמקה ווןא בהדבכהי' ערלה דישמ"נה
 טביה נ8סשק כ"א אמור, הרנבה שתהא משבחת %א מתני' כרשכהמותר
 במנחו' ק'ישמעאל ד4ק רנ,ם'והאיא שלשה על" עכרו שלא בילהה ילדהאלא

 במאתים הומיפו אם %רות ובה בזקינה שמיבכה יליה יווזנן א"ר אכיו ר' 0דאמר סטוף
 מותר ה14לאו-,אל"-היה ערלה של שהן פירות בה שיש משום היעו א%ר,ט?

 קוור דאלו הן ערלה של שכה שפייות ל8י לדה רנקם ההוטפת'וניהא אפ"רגל
 ודךצא * דהא יותר ומופן תתלתן בזינה ומיבכה וקצצה פירות וכה זכךנהע4ל

 רתם בנולה בזקינה שסיבבה ילרה ר,אכיצ סראמך בשטה טלהמה משוח דפרס תדף
 אפ" לרה נכה אס4ו ואן'ת מותר' חיו2תששז בטילה ריכך בילרה 8ירות בריכאע"ג

 הין דבטילה משום ל% אי בזענה שסיבכה ,ענה של יחור שוה דכך נמיזינה

 שנתלש סכיון זקינה של יהוף דא%' שלמה רבינו פ" ו1יא ערלה. תורתעליו
 משום בטלה בזקינה שמיבכו יו%ר מתם נוף דלא והא לי' קיי' ]ילרה[והטביכו
 אבל ערלה לענץ בהרטש מפרש ]דיה[ לא אם כטל מה לענין יהונן הוהדלא

 מערח בפרק שתא היוני קאמר ערלה דלעמן מילתא טכחא ילדה דנקטהשתא
 למבריך מרט חללו ולא כרם נטע .0אשי מלהמה מערכי דצזדי נבי מלחמהסס

 אמר דרא א"ר המבריך ואהר המרכיב ואחר ה%טע אחר תנן אנן והאומרכיב
 היתר הרכבת דאי היתר בהרככת וכאן אי%ר בהרכבת כאן קש" לא חסדארב
 ראשתה 9לרה משום מהרד דבעי לי' תי%ק בילרה י,יה אילימא דשהיכי
 4רמ9' ארר בנזילה בזענה שסיבכה ילרה אבףן ד' אמר תהא בזקיה ילדהאלא

 רצתשע דתנן 1 ולקורות למ%ג קמ"תא לרך שנטעה וכנון בילרה ילרהלעולמ
 לדה ו%"ט דבטלה בזענה יליה שנא ומאי הש-לה מן פטור וללורות'לסיג
 מיהדר כת הנא הש מיהרר בת לאו ע4' ממליך אי התט כטלה רלאבילרה
 אם ב"לרה דילהה %נה ושמעי' ' בערלה דה%בץ מא*הן אעלו דהוה מיףהוא

 דהיעה א1צ בתר4תא לה בטלה בתרייתא מקמי דקמייתא ערלה שניכי
 *' הופוק יפריר הא הבי תימא לא דאי רקמייתא ערלה עגי בוירהרככתק
 מקמי ר4ושת' של ערלה שני שבלו כנון לוקמה ראעהנ' ילרה משומ מיהדרדבעי

 : רבתריתא עיעהשמ
 ו;'? בבטיעות שבתקיבו הברם נלאי ושל ערלה של סנ%עה כ2ך431' )שנ( קץ_

 יתכוין שלא ובלבד ומאתים באקד יעלו ליו%4 ואס ילקוטלא
 רגיזקין בפךק * ומאתים באחר ו"ולה וילקום יתבךן אף אומר ?סי ר'ללקוט

 במויבר .במקומה שדיא רנ;ץ י*זם לא תיז שלמה רבי% ופ" לה סמ.יר2י ג!לף
 לכחיל' אק%ף מבמל הו9 בט%עים להו ומבטל לפירי לנהט ובי בטלה ולא הש,יאע"נ

 כפמד לבנל %ת 4 ללקט נתכוין דלא שוננ ל9' דךוה יעלו נמלך ועא ליקטואמ
 %4מי יוסו ר' י בימול בכוונת ללכץט יתמין שלא ובלבר במחובר בטלושכבר
 ארם 4ון ושקה יתן רר' הש )ווקי'( ]רבא[ אמר התם ואמר כו' המתכוץאף

 בלא נט"עות קאר בין ערלה נוטע לך אץ בלומר אהת בנטיעה כרמו אתאוסר
 רבנן בה אהמור לא שביחא דלא וכיון אחת נטיעד, בשב9ל נרש ואומרמימן
 אחת בנט9עה כרמו את 4ומר אדם אין ימיק %9צן א"ר רבין אתא ביוכן

 הרואה כ*' בנפנים מרל 5ו9ות אדם במ דרך שכן יטי רר' סמ'ש ירה%למי יספס
 מהן מוציא יצו%ם נטהךם כשףגפנים ה%נו דטדל *ודע וא1 . רצא מדלאומר

 מהיות ב'א מללף אינו הכא אכל גדלש ויעשו בריוח השאר שיהגהלימגיטעים
 סאה תמנן סתמן ירושל"י ן פודל עדזא ויאמרו 'טעו האיך הנכועות וטניחסט

 רוזרומ' פהתה כך דיצלין שפחתו כשם ופהתו טיגן מאה לתור שנפלהתרומה
 *וטתר

 פי'-

 ואץ ההרומ' ולא פדחו החולין אמרי' לא אחת בבת וי3ל וטחנן
 .באחד ויעלה ויליט יתטין הע דאמר יומי ר' מתני' . ואסור ומחה אחדנאן

 בבתיהם. המדומע שטיג9ן הטיצים דרף שכן היא ד;'ה זעירא ר' אמרומאתים
 דשזי' על ומתיר ט%ק יט' רר' דעתי' ש ה5רם כל4וי מביניקקו נפקמה

 דויבנן-
 ן : ומתיר טוחן איןן

 וברבעק בערל' כצתרו' ורממדר גפנים ומ* וה*לבים 0העלי9 כ2ן2נ9; )שכא(ת",
 מפנץ אמור רסמדר אומר ימי ר' באשידה. ואסודובנזיף

 פ"ץ וםמדר אותן כשזומרין רגפנש מן -רלו4.א גערוך פי; גפמם מי ' פק4יקרוא
 דוערלת5 בערלה מותרין ואפע~לבלבין. תר%' 4רה ויצא לבומר *בלובבון

 . פריו כל יהי' בתיב נמי וכרבעי ני%צ פירי לאו כלהו והנן כתיב פריו אתערלתו
 אליעזר ר' בשם מינין שלשה בפרק יתני' א*שי כר' ילא 0מתני' ה4ועשלכויס5כסס

 אומר יוסי ר' ]תני[ במשמע והלולבין העלין אף ונו' ה4ין מנפן יעשה אשרמכל
 פירי לי למה בנזיר אמור אם 0קשיא ירושלמי ! פירי שהוא מפני א%ר סמדדמס

 ב9רוש' )ו'ע בכל אמור שזה אמר יצחק רר' מילת' בכל אג:ור טהא ההא פיריאם
 : החרם מן מאומה בייך ידבק לא דכתיב באי%דה וא%רין 'אתר(

 רבי אמר אסור הערלה בשדף המעמיר אומר אליעזר טר' נ2ך32ף' )שנב(סס
 ובשיף העלהם בשרף שרג2עמיר בפירמם שמעתייהושע

ן
 לעעוות חלב דמעמוי פי' : מירי שהיא מפני אמור ר5גים בשרף מורם4 מעית4ים

 רב ואמר עכרים נבינות אטרו מה 0מפמ מעמירין אין בפרק אמר חיכ' גיינה 5:דף
 אליעור. ר' דתניא תנא רא9 בי ממא ערלה בשרף שמעמירין מפני ,צחק יר חמן נע

 רבנן ל"פ רבנזע'צ תימא אפ" פירי שהוא מפני אמור בשרףערלה הטעמיר%4מר
 דו4ן היינו *' מודו ך%יר9 )בזנופ'( אבל דגוחא )בגו%פא( אלא רר'א עלי'5"5

נקם"
 קואר ההךכדץ בשרף דקלע בשקש שהמעמיד בפירוש שמיגת9 יהושע ר' אמר

 א*שר* כר' הלכה ו,לן סמוכח דנדה בש'ק פהייו שרוא ספמ אסור הפנים ב'%רף סיף
 שלא פירות והס פגיה וזנטה רצ42נה כרכוז9' פנים 'גע

 טעבעג~
 : צדבן כל

 23ר2נ_י')שנג(
 סשז*

 ורת ותץ רמק ל%4 ש5ק והתמד וחגע ייינש
 ובגזיר ובש%ויה בשילה אשדו %צרלנע' אגוזז לש9שלו

 יעוב*ת ברבע9ומיזר"
 מ"

 י אמרות
 ענז*

 ט מן וחד זעירא 0רי 9רהטלטר
 אפ9' בה בר הטי י' אמר שק4,% הב9ש שלא עד שלקו ענבים רב 2שםרבק
 ענב9ם הוא %טריגדו לשון אבא בר חיש רב9 אמר ש*ש משהבי14לקו

 רכ כמ4"% דגפג-הם' שבראשי ענבש ענכךליות כו2' ובערוה תלתוזןדלי
 5ד וף הזגע ד% האלל ר%הרצצים ה% א* 0תנן מעץ שלע%ץ ב18 ' וךץגעההרצמם י עמל גפנ"ם ק%קטז כדאמר נף4נייתא נעוו והי בשאילתות משבחאאהא.

 טףנ יוס9 רן עידה ד' רבר9 י ר8נימיים הן אי.ו הזנין ' החצוג"ם הן א*חרצנש

 4 שלהן וריעכע4 " לנבל ההפנימי זוג החיצון בהמה של כזוג תטעה ש"ץאומי

 מטמו של'ג פרח מי' , שלו ודגץ דימון קלשי ' תמד מהן שעעוה18'
 רנלעעע נרע וקיר נלען ערך בערור וטכח 1 פירות שאר של פ"ורגלעעין
 את גץצצ"ן היצ[ מאעשעי דשביעית ם חדא-%4י-!תק-6רק~ר'.וגרעינין

 תא

 ההרובץ וב%'א ,י מש?צ9או %מרי%י5_רא41נות ב"ש בשבילתהאיל%ת
 6 ןף בוסף דוא אמי 40ו,י מברכין בפיקיניצד ואמר משיגרעו ורגמניםמש"טר"%ו

 ע"3 בוסך ש9הטה בעת משערעו רגפנש דתנן ורא רינן %ל יוא ט,עהוא

 ולה8טידו ללץצצו ואטור מיי נקיא היז נרעינה לו "% הלבן בפולדשףעויו
 ש סמ חננא ר' סתני ד,טבעךת ד' כףפ היהילמי ' להפסד ילא רחמנא אמרדלאכלה

 ' חרוב9ן פפאבר

 ש%4ו"
 משירי גפנים י הנטן הוא

 ' ינה ר' אמר '
 ט י% נרוע 48 9 טערכך וסערע ,ולא בר רלא אמר גרעעין %4 גראעע להו0איבקי, %% ר5וצשי ר8' ובר"טינמרא 1 מש ט98 ינרע כי כרש מיםמשהחילו
 עו גלע פצמיכערך י, גלצעץ %א ' ד%4כ*ן את נודעץ שרגרעינין פוש 'שבמ9ר9
 בהם שכהוב מ8רש "% כת' גלען ובערר ' גרע בערך ערוך ליון כאןעד

 יש אתה 0פר4 בה=ה%למי ברחגיא .ברב1 ומותרין * גרע בערד ופירשתינרע9נין
 ת יף 0,ק מברכץ כיצד בפ' והנוב*ת - ' פגין ה,ע בומר לא פויה אתה ואישיה
 סףג בה%לי אמר הד ה"'ז אלעזר נובלות~ר' בגמ'מאי ואמר שמב אומר ה%ב*תעל

 ת "סנס ונובלות 0קתני רק"שבדמאי ובפרק דזיקא תמדא אמר *וחך ]כמרא[)תמרא(
 רפ' במרא בוש4 כמר בערך בערוך ופי'תמרה

 כיצ"
 הנובלהז ועל מכרכין

 * לרוזבשל בעפר *ו וטמרין כלל לאכילה נכשרין שאין פנים תמרי!םשהן

 כנבול בדכתיב ביר לי%4רץ ולא הרוח מן רגושר נבל בערך פי' דז9גןוותטוץ
 : מברכין כיצד בפרק בקח%יא עמר כומרא בה%לא דאמר ומאן סג8ןעלה
 ת"ט ' ברגאה נאסר העץ שאין 8י' ' ערלה של יצר %0טעין כ2!ה2נ4')שכד(

-
 כל ב8דק ' פירי עיצא מפני שילה של אגוז נוטעיןוא9ן

 טמ דף והדכיב והבריר נטע ו%אמ 9ה% ר' טדה רב אמר היודה רב 0אמרהצ,ים
 מ"נ. אי%רין שאר בין ע'ע ב9ןיבאהמורי שתר גורם וזה זה רמבר 8ין 4 שתרשרוא

 : התם קךבדא יוקש רב עבר ורגי )עכ"ל( היתר על ?זר דא%9רוא1?
 ס0 בפניות בו עדש יחוי 8" ו ערלה של נכםניות מרביבין 0אע כ2ן2נ?')שכה(

 % דף טוום פ' כדאשכהן סמדר בעודן תמרים והם , ערלה של-'
 ט"3 בכסף ניקחהע סכמנית מעויבין בכל ובפרק י כפני9תא כה א4לא 0ר'שכךגו
 קן3 י פ"רי שרשא מפעיי אמוד ממדר אוטר *וסי אמתנטעיןדר' סלעיל בירושלש*ואמר כ" דף ' שנו כפניות למ9כל את9 דלמא בזקינה 9חור אותו מרכיבין אין ה?ע4 'מקהשר

 ירושלמי ' יומי ר' עילה של בכפנית מרב'בין אין רתנא מאן ומ4ל יצחקר'
 סם

 סס זניוא ר' אוי %ין ולא בומר לא שרה אתה ואי פודה .אתח נ*רי 0תנילע9ל
 פדוי אינו שמא ופדאו עבר בעי יונה ר' ' עויקברו תמרא פנ"ן;באל9ן

 : קבורה טעוןותימר
 המא%ית ליצך העהלה הצבה - ולרורות לם9יג רגומע עלךרררז

 הער ק%8ר
 ו על*ו ץרהת לעיןוהסהנראה
 שעכרו זקן באה, ומי.ריש.,רש

 עבו שלא אין *לר"%רש'ם
 נטע ואח"כ יקדישבהוםפתא
 משעת * טנה מא*מתיופראו

 פי' פטור' ה5רשים מן בין הנזע מן בין השלהן
 ולמעלה הארץ מן ר4ילנ גוף כל בערוך 8י'ה
 וצש ' בערלה והיב ערלה שנ9 שלשי? וסן מןרגזע אהטהעולה אבל שנ9,ערלהו.ו.שלש זהו עליו %התת חמה ואין עאממוןבארץ וכל גזעו

 ד(קיישו ואח"כ 3טעו בערלה ]ממור[9%ב(
 עץ נבי על מאבל עץ שףיב9ב עכר'ם 'טץתו
 קרהלם . נפרעונ בת"כ. תנש וה"נ יטויעתו

 לףק למנין שלמה נר ופין לגטיעהר;ץו
 3,י* ל כלתהגאב

 .רב" הלכף מנען נטקה דמששע תנא " סתם ' אלול למוף דראעמבהשטעה
 לעולם נויול אה, *ש ושקר אנה נטע שנא לא מנען נטישץ דמשעת לןקי"מא
 פורן ריבהךת ובשנה טשיעתו משעתמנינן

 ואוכ*
 בשנה שחנטו כנון

 ערלה משום לעולם אמהיי בשבט נוץ כודם יא9 בשבם ט"ו לאחרריביעע2
 טהכ 1ףט שביעץ2 ערב רטרביב ואחד רג2ברו ואחי הנוטע אחד סדוז"ר רר"ה 8"קכריוא
 ים מל' פר%ת בשביעא לקי'מן ומותר שנה לו ]עלתה ר"ה לפני יוםשלעוים
 ואגצי שנה לו עלתה לא ר;'ה[לפני

 זו נמיעה ופירות י בשב"עית לקישן .
 שלמה רגינו ופ9' י רבעי ליבעי אם ערלה לערלה אם בשבט ט'י עראשרה
 משלשים 8ר%ת ערלה שמ למנץ שנה * עלתה תשרי אחד יום שהנקכיון
 ערב הום ' שכיעית ערב אעה אם הבא תשר4 עד שנה לו עלתה לאיום

 ' וקודש על מתול שמומיפין שכ"נית תומשת משופ לקייט א%ר היאשביעית
 חט% ואם שנה לו עלתה למעלה שאמר% אע"פ כו' אסורין זו נטיעהופירות
 משום עולמית הן אסורץ עריין מיר שלישית שנה של ר'ה לאחר פירותבה

 אלן נעש"ת כבר ון לאילן ר"ה[ בשבט מ;'ו ]לנטיעה ושה שתשרי שאושערלה
 משמ אבל נשבט ט'? עד ערלה מירי לצאת מתחרשת שנתה איןלפיכף

 ויאכ* ע*הן רבעי תורת פירות בה ההנטואם ולה*
 לשנה בשבט ובם"ו ב*רושלים

 יומ עלערם לה ר%עי6 לכר ואילך מיכן בה החנוט? פירות רבעי מירי יצאוהבאה
 משמיה ?חנןומנ%.בה א"ר חבא[ ה'יא]בר %י מה'ט ואמרי'התם עכ"ל ר"הילפני
 תאנלו ההמיעדת ובשנה ו%' פהי כל קיוה הרביעית ובשנה קיא אמר ינאידר','
 ועייץ שבחמ"1ת פעמים שילה מע%ם אסורע ועריין שברביעית מעמים פריואת

 ערלה שה%ות טוש שלמה רבינו ופ" רבעי מעים4טדין
 0=בי

 לאשר נמשכ9ן
 ריבי1ת ובשנה עךלה' קג9 א4*שך2 שכל4 לאחף בשבט נף'ו ל4דם הוצטון,פיות

הש'וו
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 רב*עית' שנה ]טזוך[ )ב%ף( ואף ערלים לבם יהיה ראשון 9ץ מגיף-ש18'1
 . פעמים ' מניה רם4ק הרבעי ענין על טסיף פיו את תאכ4 החמיערתובשנה

 אטרין ועריין קבט ערס ברביעית לחנוט פ*יות": מחרו אט כנוןשנשביעית
 בהקורם שחנטו כנון שבחמ"טית פעטים ' עולמית בהנאה אנצר*ן ערלהמעים
 טהךניןשגם

 חילוי
 כאן ער שנה לו עלתה שבט לאהר עף חנשתה אדדה אם אבל

 בתר הרכעי רשנת ופירי י כמוף ערלה גהלכות גדולות בולטת וכתובלעיט'
 דלא שמשון -רכיט וכתב ' חמ*שית ואתא רב*ע'ת רנפקא עד אטר לרצדפריק

 ר5עות את מניחץ סהצטעין רבש ברם 9' קנ* מעשר גטמכת דתנן כלל יהבן 56טס
 רלאלהר בהריא משמע האלו" המית על מחו4 *הא' טה הנלרף בלח1מים

 ותלה הגיה טועה ותלמיר י בתקנתן צנועין וצע-י טה כן לא דאם כאכילהשר*
 נץרש פריו בל יההה הרניעית דכתיבוכשנה ר15ערו ד1רא ופע4טא גרולבאילן
 פ"ק דררשי' הא ואשתמיטתיה פריוי את תאגלו החבושית ובשנה וכריכהילולים

 ועריין שברביעית פעמים כ*צד הא החמישית ובשנה הרכיזץת סובשנה דר"ה סי6 יל
 פי' רבעי מעעם[ אסירה ועדיין שבחמישףת ופעמים ]ערלה משתםאמור*ן
 אםודין ברביעית שנלכ-ו אייפ בש4שית שתנמו אותן הלכך חנטה' בתרישטלינן
 עכיעי יבש משוס אטר*' בחטיעדת שנלר4טו איש כרביעית ערלהישרגטומשום
 ערלה משום -סורין ברביעית שנלקטו אציפ בשלישית ע1חנטו אותןומעו'כ
 אלא היא לא ערלה' משום 1תרין כרביע*ת נלקטו אם הארמשמע

 אפהי
 שנת

 הויכט לפני וחנטו ברבי1ת שמררו רוכא שלישית שנת לה קרירכיעית
 ע"י שמורך*ן בקבם ט"ו לאחר וטהנטו היכא הרבישת ובשנה *וגרפרישי
 לא ד"'ל אכל בא"י לחילל ובש רבעי נטע כל אסורין חילול בלא אבלחילול
 מכום כל פי' ' רבעי כרם תני וחד * רכעי נטע תני חר ברך* שמעון ור' ח4א[ 'פ ]רבי סראיתמר מברגין ביצד רר"פ כןהרדא י רונ4ל רבע* כרם כ.'א חלול ב1 1י
 בכ4 רבעי נטע די.9ל רכעי, נטע תני רצ' טנ"די הר י רבש נטע ,5וד*ז סג*צך תעב ' רצמש לו אין כעו'א רבש. סכרם צד לכל יום כטהלך לק-ושלים סילך ה*ן רגעייש 0ס-6 אדמה בנךזזות אותו מציינין רבע* ' סכרם כמו רבש כרם בכהטנה ששונה ס"ס5"5
 כלנטע שאר לא1קי רבש כרס ודוקא י דבי ברט תנ* דצי וה4מגייז אהט גל 5ץ5

 וחר חלול בע" רבש נטע כל סבר סג*4דצ דחד בדרלול טו ופלינ ' דלארבעי
 ח-יל כעי רלא רבעי נטע שאר לאפוגך ח*יול כעי רבעי כרם דו-פ סברמנייוע
 ב"ר יצהק רבעו ופטק י כרייל בין בארץ כין )פל*גי ' דוקא רב1 כרםכיש

 רגניקל כל הטף4ל גלבף ברם .כ'וש גדדע חלול כש לא רגעי דכל5טעעטצל
 רבעי כרם כשנ* תראה ' כלאש בילכתז כד9ר9שוז בהע כ5רהו הלגהבארץ
 דתנן דהלול  כעי לא עגו'ש בשל אבל "טראל גשל ףהשע קהןל דף4ל  רכעינמי

 חקכ"א רכ1 כרם לעכר'ם אין 4ומר ץהודה 0ר' ק*שות ויזורם טש 5עזרוסצון "הע1ע
 קנין "ט סבר דהבא ההודה אדר' ירודץה רר' 3ךטיא פלעי באג" ואר י לל"ט

 ' פייון בע* ה4ש ' רבקף בהם לעגף'ם רלית מרקאמר מעשי כרד לך,9עעלעקהש
 משל כל של על בל 8של תורמין ?צרה ר' קאמר במנוית *שטששל ר' וגפ' טשף

 לעקרש גךע אין סבר (ש אלמא נגרי של על "טראל ומשל .שראל של 4 נכרש1ע

 כא'ש ערלה מפק תנן חהא אםי לר' זירא ר' א"ל ממיני למשה הלכהבחה'ל[
 טתר ספינך נאמרה כך אימור א"ל חרא כשעה אשחומם מורט- בסח-יאאסור.

 פירות קונים אנו הלכך ' מוחד ספיקה יוחנן לר' ראפ" למרת הא אסור.וראה
 אנו האיך קשיא הא קשיא אי אלא י ערלה למפק חיישינן ולא העכרשמן

 עצה בכל שנוהגים בכרמיהם ערלה ודאי כהם יש הלא העכף'ם מן ייןקונים
 ונעעיה השורש מן להברילו אותו וחותכין בארץ הגפגים ראשי שנועציםושנה
 אינם אם וכשלמא ' הברכה ררדימ אמור גונא האי כי וערלה גפנים שני אחרגפן

 ומלע שנעקי מאילן עדיף רלא טהר ודאי שזה ' השרע1ה לאחר כיאחותכים
 סא, 5עע ערלה ח-אי הא שנשרש קורם חותכין אם סאלא רפטור להיות יכול ראםעט

 ע"נ ואומר ' לעיל כרפריש' ראסור לאץייכ והוסיפה מאביה שנפסקה בריכהרהיינו
 בלים בכמה הענכים שכשנותנים מפיקא ררוה כהטום שטאל כיד יצחקרבינו
 הענכים כל כשנותמם ואפילו ערלה של ענבים בו אין שמא לפפק יש אחרכל

 : ומאתים כאחר נתבטלו שמא אחת ובחבית גרולהבגיגית
 5ם רר' 0מתני' ירושלמי ' מקום בבל ה:ויה מן אסור 0החדש 13רנני')שכח(

 מן הצץ בארץ אלא טהגת אינה כארץ תלוי' שהיא ובל כחיע כין בא"-ץבין י" טע נורגת כארץ תלוי' שאינה מצוה כל תמן רתנינןאייעזר
 מושבותיכם בכל רר"א מ"ט החדש אף אומר א4שר ר' רגלאים ומןהערלה
 שכן בחרש מושבותיכם ככל רר"א טעמא רבנן מקיימין מאי ' בחייאפי'
 לא א"ל עמהן חלה אף תנינן לא למה רייוסי )כשם(]קומי[ בעי יונה ר' גרד'ליצא
 טהנת וחלה כעכו"ם ונוהנים בישראל שנוהגים רכרים אלא גצזני4צזען

 מינה ושמעי' ' עכו"ם של ולא ערימותיכם ראשית רכתיכ בעכרים ולאכישראל
 כר' רקי"'ל דקירושין ספ"ק אלפם יצחק רביט ופסק עכה'ם בשל נוהנרחדש
 הואיל ותימה ' כוותי' רהכא תנא לן ומתם הואיל ברד'ל נורג רחףשאליעזר
וחרט

 טדגבתי
 העכו"ם מן תכואה קונימ אט האיך עכו"ם בשל נמי ונוהנ

 העומר לפני תשרשה העומר לפני שנזרעה תבואה בשלמא לחרש חיט1נןולא.
 פת ל ישמעאל ר' פ' כרתנן ואוכלץ העכף'ם מן תבואה קונין שאנו שפקי4צזי

 , 683 ושבולת והכוסמין והשעורין סהחטין ותנן מיר החרש הותר העומרסמשקרג
 ט גי לפני כחרש ואטרין זה עם זה ומצטרפין בחלה רדיבין א4 הרי ושיפוןשועל
 ' - לאו ואם מתירן העומר העומר קורם השרישו ואם ר5מח לפני ולקצורהעומר

 י 5ם ראמרי ]ושטאל[ )וחזקי'( סרכ כנמרא כראמר מתיר המזרח רהאירע"ע רוי מ"מ העומר הבאת האירנא לן רלית אץ'פ ' הבא העומר שיגוא ערא1רין
 00 המזרח האיר כיה1'ק שאץ בזמן מתיר עומר קיים שכיהמ"ק בזמןתרוייי

 ' הזה היום עצם ער וכתיב ' הב*אכם ער כתיכ כתיבי רךאי תר* נףש 'מזיר
 יוחנן ור' ' קיים ביהמ"ק קו(וין כזמן כאן קיים שביה1ק בזמן כאן ' כיצרהא

ורשנףי
 ח-גע:יב מתיר רמזרח האיר קיים שגיהכף'ק כזמן אמי' תרווייהו דזומרי

 ' העומר לפני ונשרעיה העומר לפני שנזרעה רךכא הלכך ' למצוה הביאכםער
. 

 רגטרח דהאיר מניה אכל?נן שפיר עכו"ם כושל נמי ומרג רדע נהקנ דחדשאע"ג
 ו ו בש 1 נטע לפדיון מעשד בין 3דלק בירי ואין סעשר טועהפשע .. אסירא וראי הא העומר לאחר עעזרעה תכואה אכל ' הכל לרברי האירנאמתיר

 טם4א1ט~
 עכויש בשל נמי וטרג ר4ור-תא ל בח' נוהנ חרש 1רואיק ,בא , עומר ב1א היע5%9ט

 שוודשין חזינן וקא ' מקום ככל התורה מן אטר החרש ניתנן נתע ד14רייהא רבעי גים ירודה ר' פטר דלא שמשון רכיט שפי' נמו תצה מוזיאת4ץ
 כעגר'ם ייין הברם וכל4מ הערלה אבל בוצמפתא קרתניא במדיא אלאמפיית
 בטר*א רבוף כרם לעקר'ם 4ון אומר ההורה שר' אלא ובדויל ובםוריאגא'"
 נ4ין לי' רדקו4ת רכ1 כרם לעכהש "ט ירוד-ה לר' באיץ אבל 4 *שחזנ"א
 אלא ירורה דר' ע4' הכמים פליגי דלא בעיני ונראה ' מעשר סררלר5קיע
 להצריט יבי ברס לעכה'ס דשרן לה"י טידו כד"י אבל לשו"י דטקרבאבסה-טי

 וכחיל טתר ובסורטש אשד בא"י במפק.ערלה רטבילתץ בהרא פ' כדהנן פריון טתטה
 רצצה נמנר וירק ה-ק נטוע שדצא כרם לוכ4ו יראגו שלא ובלבר ו4קה*ורר
 אלמא ביף לרךם שיא וכלגד ו4קח 'ורר בוד'ל צתר ובשריא אמור בא'"לו

 משכיר*ן סאע רע"ו מפ,ק וכרתנן ' דמרחקא 1דל דמקרבח סוריא רהמירא טע נו
 גא"* בתיםלהם

 ואצ'י
 1 יטרווז לא אבל. כתים לר5 משכירין כסוריא שדות

 כא"" אף אומר עמי ר' מאיר ר' דבר9 וטדהז ו45טכירין בתים להם מוכרץ.וכו9'ל
 שוית ומשביין בתים טגייין ובטריש שדות[ לא נאבל בןזים לר5כהטכירין
 כשנ* נראה דלכך ' לארץ מוצץ המק4א טריא לעולם וא4' אלו בצכריןובתע
 אכל פריון בע* לא גהע רכש כרם לנכרי ד4;*1 ק19דה לר' חכבמםדטרי'
 יצהק ב"ר ירורה רכ*ט טורי כתב וכן בו9'ל רבעי כרם טדג "טראלבשל
 לפדותו צריןי רב1 כרם אבל מברגץ כיצר פ' מק מפר4ש שיר4אןהננךא
 כשאלתות פי' כך לנהר ומטילה ושחהקה --טה שוה 1 כוד'ל אפי' רטהבזמן

 9ט5'4
 ; סעכ"ל אחאי ירב '

 ב1ו'ל מותר במוריא אסור כ1" ערלה סספק בהרא כפ' מתני' )שבז( ק5ו9
 מפ'ק לה ומייוזי לונ14 *ראנו שלא ובלבר ולוקה9ורר5הס
 ויא כך לאבול אטור שהוא במו ישראל ראי מיירי הלוקם סרכעכר,ם דקירהטין 4ל

 סעת רפ"ק נמ* ותנן ' "כו"ם כשל טהטן י דערלה מינה ושמיי' ' ללקוטאבצר
 ותנן חייכ כיבשו שלא אצ'פ נטעו פטחי נטוע ומצאו. . לארץ אבותינושב*1

 וכלאי סאבלערלה רתרוטת בתום2תא ותניא ' בערלה חייב שנטע עכו"ם 6שרק
 שלהי לה סומי*ת* ותניא לארץ ובהוצה וב1ריא ב1'י כעכו"ם שוים הכרםתיפטת6
 של הם ערלה של הללו פירות ואמ' פירות מוכר שהי' טעכו"ם *במות פ"י1שי
 בפרקין ותנן ' מורירין ולא מע4ן לא עכף'ם שרברי נאמן אינו הם שקה 1'

 סופרים מדבר3 והכלאים הלכה ור9רלה מקום בכל רהורה מן אמורהחדש
 מרינה ריבות שמואל אמר ק-ורה רב הלבה סמאי דקירושין בפ"ק ואמריעסס

   ונוהנת עכו"ם כשל נההנת וערלה יצאיל מעתה ' מסינ* למשה הלכה אמרעולא
 י עכו"ם של ערלה של מפירות נזהרין אנו שאין מומכין אט געה על כרד'לנמי
 הם אמורין ודאי הם ערלה של בוראי פירות רהני ידעינן אלו דוראיו"ל

 ואנא - לי ספק סאריוך לשמואל ]לוי[ רא'ע ל4גצר אין מספק אלא9ץל
 דפומכריוזא חריפי אמרי אהררי מפוקי """קי חנן רב בר ורכ' אויא רכ איכול טף146

 ואבר ספיקף סתום לי' שלה אהא ררכ לקמיה ירצרה רב ש4יה כרדל' ערלהאין
 לו יה" לא ~ידל ערלה אין האומר וכל גנטח שטעונין פירותיהם על ורברזודאה
 רתניא הא כי . סכרו כמאן ואינדצ ' ה' כקהל[ ]בגורל חבל משליך ונגדנין
 יוסי ר' משום שאמף דורמסקית בן יום3 ר' משום שמר יוסי מי אלישרר'

 ערלה אין הנרול אל*שי ר' משום ש4ומר נור* בן יוחנן ר' משום ש"מרוג4לי
 ש-לה ייצן שי אסי אן'ר חיש תמ ההרש אף דא'וא תנן והאנן ]ולאבוד'ל

 . דאורתתא ספיקא לה הוה הא ' מינה אגלינן היכי א"כ הפמח לאחרווורעין
 לקולא ררכנן וספיקא דרכנן רד'ל דהדש רלכה לפסוק המחבר אני כעיףונראה
 ל 0טשח מן לארץ ומחוצה הארץ מן באים והירור הצטר נךבטת סכלדהגן
 ט"6 9נ ומן החדש מן אלא כאים שאינם הלחם ושת9 העומר מן חוץ הישן ומןהחדש
 לארץ מווץ כא הי' דאורייתא דאי ררבנן תע רחדש תנא לן סתם 'הארץ
 סן הכא עומר רתניא תנא האי בי רלא מדגי' בנמרא כראמר תליא בהארהא
 רבתי' עומר שחיסר_מצות אלא בשירות הישן מן רבאות הלחם שתי כשרוושן
 ממושבותיכם רכתיכ הלחם שתי הע4ה מן ואפי' כיטרך מנהת אתחקריג
 חדיטה העלי']וכו'[והכתי' מן אפי' תביאו. אפינצן*'קרא 'והא מןהעלי' ואפי']וכו'[
 כעוירות מןרושו הכ4צת הלחם שתי אסיו ור'יעקב נתן ר' מבעי'4'לגיתנ'אהאי
 אבל כחדש אלא 4'פ צ'כ ' המנחות לכל חדשה שתהא חרשה מקיים אנילמה
 ר4* כ* רלא כמאן ' לא מחיע אין מארץ הלחם ושתי דעומי פ4נ' לאכארץ
 ח"ל חדש ור.טבר לארץ שנכנמו ערם כעומר בתחייבו שלא הארץאל תכהי כי מקיים אני ומה מח"ל כא עומה אמ- ירצרה ביד ?סי רכי רתמאתנא

 תליא כהא רהא למרת הא י מק-כינן . נמ' אקרוכי רצא רשריתא וכיוןריע הבטשה זמן תבו14 וכי משמע יושבים שאתם כ'ש ממהטבותיכם הואד4יריתא
 נמי סבר* דירהו ת"ק יעקכ ור' נתן ור' ררבנן רדע דחדש חגא לן מתםהלכך
 כדך:יא י רלחם ושתי ק-כטת כהרי ל" דהני טפי עריף מתמא חהאי דרכנן'רגי
 צצ הלכה יוחנן א'ד והא הכי עכיר והיבי ופרכי' מירי ולא יוחנן ר' איל ולארעק . וף ראע רהוה יוחנן רר' בשככותי' דהוה סמיא סדההוא ממונות דיני אחהדפה'
 לרון כשר ואינו להעיר כשר ויש לה1ד בשר לדון רבשר כל ותנן משנהבמזם
 אשכח אחרינא מתמא י1הגן ר' הטניק מ1ניו כאחת מומא לאתוי4 יחנןו1ד
 סתמא מהאי סתמא רההיא אולמא ומאי י בלילה וגומרין כיום דנין ממחצתדיני

 הלכתא לגבי לה רתמ משוס אימא ואיכעי' * עריף דרכים סתמא אימאאיכעית
 לה - ותני, ההו צכור מנדצז קךמר רהאי עדיף סתמא האי נמי רבא הלכך 'רדינא
 כ4 עריפא ולא וכלאים ערלה אנכ תני כשמעתא הכא אכל י מנחווז הלכותנכ*

 מ1ס0 יהושע רף' בר" הונא. ורב פפא 0רב ישמעאל ר' כפרק ואמיי' ' םתמאראי
 שצ לא ולםפיגמ5 ררכנן ר;'ע חרש מברי קא שיכסר ננהי רשיתמר באורתאאכלי
 חדש נףכר' בש'בסר בצפרא דאכלי אשי רב רכי רבנן טשום ו4י 'חיעדנן
 * תקון לא ולמפיקא הנף ל?ם תיקן מררגנן זכאי כן זחנן ורבן דאורייתאו1'ל

 . , אשי רכ דבי רכנן על לממוך תלמור' כ1 רלא ראשבוע היא ראי' לאוההיא

 גנ ל ואי לי שמיעא אכא מר' מילתא רא זירא ר' סראמר ששתארמלה ראשהבפן
 ואי יצחק כר נחמן רכ ואמר ליתוהי וחר הוינא תלתא במותכ שיכתובוצריכין י" פקן אחד ומת השטר את לקיים שישכו שלשה שנחתי' עכו רמן אכא ר'ל4ן
 רצא חצוף כ"ר ורלמא צריך לא תו רינא כי לקדמנא[ נפק רנן שטרא]כתב

 רכחי' חצוף כן'ר שנקיאו אלא רין רינטהן שימ שניס שמואל. דאמרגשטאל
 ואמר דכתיב ס"ל ]כדשמואל אש*' רכ דב* רכנן ורלמא אשי ררבני רינא ביביי
 מפני אשי' רב דג4 רבנן על לפמוך רכנן בעו רלא למדת הא אש*[ רבנאלנא

 סס סגטט 4א"ש אכול רצה לא אביך 54 4 טאמר' רב*נא דאסר והא י טועים היושפעמיס
כעויגסר
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 רמבי שפיר לפרש רמצינו חדא הוא רא" לאו ההץו הירייתא' וז~ע חדשדקמבר זומי שלמה רבינו ופ" י למפילף "י"ט יוירה כר' לה שגר המניסר ט1יבעאבסי
 רבינו לפי' דאפי' ותו " בארץ יהודה רר' לספיקא דהייש משום ומחמיידרבנן
 ' ררבנן רמבר. אפשר שפיר גופי' רבינא אכל מכר הוי הכי ררכינא אבוה 'שלמה

 רעברי ד*רבא אמוראיפ נמי היינן ברבר דלוקים והתנאש חשטשניות דצ4רלותו
 שעת ואיבא כמר ולא כמר לא הלכ"א אתמר ולא הכי[ דעכרי %איכארבי

 סתם על לסמוך לן אית העכו'ט מן תבואה לקנות שלא " אפשר ראיהדחק
 רמ-ה פווק בושקשש סה6 ו1, למפיר4ש חייעה' ולא דרבנן דדל הדש רמברי והאמוראים ודוזנאיםסה1גה

- מ 0  

 רצא כראי אמר שנזכך לאהך  אל*עזך כרן .רו ועשה
 4מ' אי ' שנזכר לאחר מאי בה %יינן 1 הדהק בשעת עליו לסמוך א*עש-ר'

 ביתי' עכיר היכי הרחק כשעת כרבנן אלא כרא הלכה ראין שנזכרלאחד
 .עלי' פלינ יחיר רלאו שנזכר ולאחר כמר ה"א כמר לא ריכתא אתמר דלאאלא
 הא ' רוחק כשעת ע*ו לממוך ר'ש ףצא כרי אמר עלי' פליגי' רביםאלא
 ררבים הכא בעף'ב ' הרחק בשעת רבים במעם יחיר רברי על שמומכע6רת

 0ולמה עדי%! רמם' פ"ק ותנן ? הדהק כשעת קץ4רגז לסמוך שיש נינהו ורבש סיטנס
 רמרוכים כרברי אלא הלכה ואין ףצאיל המיוכים במכךם רוחיר רבריטכירין
 יףצדה ור' ' הרחק בשעת פי' ' עיו ויממוך הטץיר רברי את ב'וי יראהטטשם

 יאמר שאמ לבטלה רגיובין בין היחיר רברי טכירין 0למה התם ראמר*ש
 אלא את"ק' פלינ לא ' שמעת פלי' איש ברברי לו %14וים אגי כגףבל כךארמ
 כרברי ועהטין ייחיד דברי שמבטין הדהק בשעת שלא א%רי יהורהוא

 אפי' יףחיר רכרי על שס"מכי' יוצרה ר' שרה הרהק ביטעת אבל 'רמהובין
 ברברי להריא כמר ולא כמר לא ריכתא אתמר ולא רואל ר5יוביןבמקום
 הכי רעכרי ואי5א נ"וצ ורכים דדבים עיה ד4טעינא הא כטף'ב הלכך ירמרוכין
 תבואה לקצת שלא לן אפשד רלא הדחק שעת ואיכא רגי רעברימשיבא
 אתנאי רממכי' בעף'כ כמר היא כמר לא הלבתא *1זמר ה,א ' העכרם מןולחם

 "ןראלים אותם ודאי אלא חיטינן לא ולמפעשא דדבנן וול הדש רמבריושטהיאי
 ת%אה ההיא וקוצףים וזורעים הפמח לאהר והורשים בודל שרות להםעו"ט
 נראה כך המזרח האיר וית"ינה הבאה 4טנה רפמח עויבוא ער יוא א1רהודאי

 .: נ%'ה משה ב',י יצוזק אגיב1ני
 לכל מפירה שתהי' לכם ופפרתם רבבן 0ת% ישעאל ר' בנפךינץ )שכט( סי1'

 אתה אימתי תהיינה תמיטת שבהצת שכע , הט,ך א1הדטהט
 בלילה ויספור ויביא יקצור ]יבול מבעהב שנה שאתה בזמן תמיטתמוצא
 ותנן בים והבאה כלילה וספירה ' קצירה כיצר הא הביאכם[ מ?ום לומרתלמור

 הלילה כל 0והתנן ופרבי' כשר בים נקצר בלילה לקצור 0מצותו %ש התם פ%וף
 בים שמצותו רבר הבלל זה ' ואב.ים הלבים ולהכ4דר העומר לקצה*ת בשרמא
 מה ריום רומיא 4לה קתני הלילה כל כשר שמצותו.בלילה רבר כלהיהם נשר 0נוף

 ב"ר אלעזר ר' הא ר' הא 4ק רבה אמר לא כיום ר4לה אף לא נ4לה רעםפ"ט
 לו אומר אחרת יש אם ונטמאת העומר מנחת את טם"ב רו'1מי רתנ,אשמעון
 בר' אליעזר ר' רבי ושתוק]רברי פקח הוי לו אומרי' לאי תחתי'ואם אחדתהכא
 שנקצר העומר שכל ושתוק[ פקה הוי לו אומר . כך ובין כך בין 1מרוטמעון
 ר' בששת שמעון %'ר אלשי ר' יוחנן א"ר רבב"ח אמר פמול בכצותווטלא
 לה שאפ'טר מלאכה כל עקיכא ר' אמר כ% רתנן אמרה אבי של רבועקךבא
 העומר קציר' דאמר כר'"טמעאל לה ומבר השבת את רוחה אינה מע"טלעשותה
 קציר אף רשות תר"ט מה תשבות ובר-יר בחריש אומר ישמעאל ר' רתני'מצוה

 אמאי כשר כמצותו שלא נקצר %'ר ואי מצוה שהי24 העומר ר4*ר יצארעועז-
 1 פמול כמצותו שלא נקצר ש"מ . שבת מררחי אלא מץ'ש נקצד" שבתתויחה

 המנילה את הגףרא רפרק מתמא האי כי יק""ל השיי אבי לבי%ו11מר
 לעשותה לה שאפשר מלאכה כל דאמר כר"ע אתהש והא פמ% בלילה 0רנקצר נששקט
 הלכה יהורה רב טאמר רמילה ר;'א בפ' חשמר ' השבת את רהשה אעה מ1,ט קםש

 ההיא וטכח בשר ביום נקצר ךעהני העומר רפ' כמתמא קי'ל ולא כר'ץשש
 כרך ולא שכח שאמ גרו*ת נהלנות רפסק "%% ' שבה רהש דלאמתמא
 זצ"ל ינך ב"ר יעקב לר' שא* רמגילה'וכבר מתמא מהך ביום יברך לאב4לה
 לי' יהבו . טפירה שכר ואמר ביום שיברך מהו בללה ברך ה"א עהטכחסו

 ולספור לברך למחר אמר אם יורע איני אבל לי' ההבו לא בצגה ספירהשכר
 בי רוךאי אמר העזרי אבי רבינו וסורי ' ברבה בלא שיספור להם ד"וב]א1[
 למתר מטה אבל לבטלה ברכה משום בעם יברך לא בלילה ברך ה"אשכח
 נראה הי' גדולות הל%ת על לרלוק בעיניו קשה וטריא ולולא ברנהבלא

 ערבית התפלל ולא 0טעה השחר תפלת רפרק כההיא לכרך אפי' 6מר ב1ניו ט-ף
 מפ'ק : התם כרמשמע כביטל ולא גשוכח הינף שתש שויית קץפללטש
 רוא רשיכרא ונףבר ביר" רחמרא כמא רננף היכא פערפא 0אמ' רבר%ת ששוש

 יצא בשהכל ס*ם נמי דאי יצא בדחמרא ומ%ם דעיט-א אדעתא ובירךפתח
 דשוכרא כסא דנגד1 י"כי אלא יצא נהי"ברברו שדגל אמר אמ הכל עלרהנן
 מאי בדעדכרא ומיים רחמרא אדעתא וברך ו1תח ה"א דחמרא ונףכרבידי'
 ומיכן ' אפשטא ולא ושא אלינן התימה בתר אצ יצא %א אלען פתיחהבהר
 ארבעה שדם ונמבור שים בחמש" רקאי יוכי העורי אבי רבי% מורידקדק
 בארבעה ומיש שים החמשה אדעתא וברך ופתח שש חמשה שהםונמכור בארבשי קאי א"נ ימים בהמשה ומיט דארבעה . ארעתי' וברך ח1!חשים
 חתימה בתר אי אלען פתיחה בתר אי * אפעוט ולא הואל יצא לאימש
 ירי ממא ולא טלי, פתיחה בהר רלטפ %י"טען ל14מרא בה טלינן 'אלען

 ידצרה רב םוזגצ* מי'טמתו רפרק וטז*ץציוץייא תטפר ומברך 'יצד ו1בתי ט6ק1
 אמת רו2צ(אמר ה1רא 1ו%חחר קרא לא וםטת י"ט קרא םפק עחיאל '*טץוו6

 ראוחקזא ףשיב ואמת וחקטן קמברק"ט ' ואטצ* חחר .אמר לא ספקו"ממ
 הש דשראא גטיה מן צא ' למ4 בתה משם בו וש1"אץ וזדה6ד
 אש עמם על אבטעוי תת1 מ1י ושיכתכ טטר: וטצך 1ורח%ך
 חבירו מן רגךי-1י מן ש"טמע כמו ולמ4ם לברך ורערן וימים השבוןעדע

 ם1ה אב% סאמר ר'"טםעאל כפרק :. :איבא וםים רפתטשה דנ1ק טשי גגא ה* ש64יט בכי בן אחדי מים וכן נויט מה עהטמע ער במימ ושהה פתח רהכירארעתא
 ש%י סג* ולא ימא מ%א1שך שבועי ומ% יגר מנו אשי רב רבי רבגן שבצ,ך למיסגי ומצוה יומאלסומנ*

 מנהנ ובן כאביי וק44ל דואי לםכןץ1 זכר אםר
 ימי בול"צ לטטי טוצץ ו14ו שבוק* ה~טצי יוטי למפגי ץא-דגץ מקףאשזעבטל

 למנח2 מצוה 1רש מריגנשבודק "רע *צחק ב"ר אפרימ רבעו אנל שבו1וכולרן
 אבל אחר שבוע *הן ימים שכעה שהיום כנון רהטכוע לכלל שיגיע ערהימים
 אלא שעברה שבוע של ימים הבאה רהטבוע עמ למנות א"צ יעשרה ותששץבח'
 עייהט לומר וא"צ אהד הום אחר שבוע שרם העומר מפירת על מברךהכי

 הסדר כל וכן ולקץטרה לתשעה וכן שעברה בשבוע מנאם שכבר ימיםשכצנה
 דהמרי אכי רבינו מורי מצא כתשוכות אבל %ש עם לריכיר צריךי שבועיאבל

 שהעם יאמר ימים לתשעה וכשיגיע ד"טבוע מוף עי לממני צריך לאדהטבו1
 סס נצצא אתה אימתי תהיינה תמיטת שבתות שבע רבנן 0הגו י לעיל :אשכא חיי שכועות שני שהם יום עשר לארכעה טדגיע ער השבוע כל וכן ימיםתשעה
 כד* לחשכה סמוך' לברך צריך הלכך מכערב מונה שאתה כזמןת1וצת
 כרי מלספור אהד יום אפי'. ירלנ שלא לר,זרי וצריך ' תמימותשתהיינה
 . אהד יום וטחיסר היכא למצוה ה"א לעיכוכא תמי%ת ואם תמיטתשתה%בה

 למצחט תמיסות אבל*ם לבטלה ברכה רה"ל וסופר מברך אינו 'ע1ב מנהולא
 בלש סופר ירצה אם כך ובין בך בין מיוז וסופר שמברך נראה ל1כובאולא
 דהא כך אהר מברך ראי% אחר יום שחימר דדיכא מכרעת והרעת 'ברכה
 סופר ברבה בלא מפירה אבל תמיטת כאן ואין יום דצ"טים באןאין

 ! כה לןולית

 %ע ולא בנכילות לא כוצרה עועףן סאין דשכיעית שבי1 כפרק 23רזני')של(
 ואהר -אכילה אע1ר אחר אלא לכם יהי וטמאט %ל מה לכם הםטמאים ס"י סשז 0כתיב ירהטלמי ? ברמטדם ולא בשקצים לאשרי1ת

 וכ"ר 1יהה בו לעשות אסוף תורה רבר שאיסורו רבר בל הנאהאיסור
 בו לעשות כצתר מרבריהםשאיסורו

 16ירה'הרי.
 פי' י גדל הוא למלאכתו חמור

 . סיצרה כו *צשות מותר ואי,ק ההורה מן ראסור ףא1צ וגמל מהמור 6מקשה

 העומר"ז כהמות אלא תורה אמרה לש 5*מר גדל רצא למלאכתוומהרץ
 ניתר אם"ק התורה מן דאמודות רא1'ג לאכילה עומרות יטאין אכללאכילה
 מוריים בהדא ויהיב נסיכ אועהרא ר' ! התם וקאמר י סחורה כהן*שות

 י מררבנן האפורין עט"ם של רברים פי' ' חלתיתא בהרא ויהיב נמיב הונאר'
 כט ק( ט"טום הנאה אטור גכי התם לה תני רמוריים 0ואע'צ מעמירין אין פרקכרתנן
 %צ נהנה. חקדב ולא היין בשביל ביולר יותר נמכר היה לא שמא המרא ביהדדמי
 ריכול ועור י בו להריח בנ4ן אמור הנאה בשא"* אלא ריר" ומחן במשא הייןמן

 1ייה מעין להן שנתמנו ורנים ועוף חיה סצרי ותק * שבו נסך יין מרמי חוץלמוכרו
 "ץ 0דוקא שעה בל כפרק לברכה צריק זכר שלמה רכינו פי' ' למוכרן מותרטמאין
 גנ וף ר' ' אחריהן לחזור אמור לכתחלה אכל להפקירן להו מצרכינן רלאנתמנו
 כא תהא שלא ובלבר ומוכר לוקח ררבו לפי לו שנתמנה מי אף אומריהורה
 להו בנתמנו שרי לא ת"ק ' בדכר מח*קת הטלש ' אוסרין וחכמים בכךאומנותו
 טדירים רגים לצור ורעתם לנרי מצורה שהשליכו ציירין רוקא אלאברעבר
 אלא להפקירן הכמים מחייבו לא כבוונתם שלא טמאים רגים להםונתמ%
 אחריהם חיזר שלא לו כנתמנו אפי* מוהר ארם כל שאר אבל למוכרןמטערין
 ונמצאו ביחר הרבה לו קנו אם אפי' ' בהם לה'טתכר ולמכור לקנות לואפור
 שאינו פוחר ארם כל אפי' אומר יהורה ר' ' להפקירן חיב טמאין מיניןכהן
 אוסרין והכמים ' לכך אומנתזו תהא שלא ובלבר בהם ומשתכר ומוכר לוקהלו למכח- מוחרש לו הביאו אלא אחריהן חיזר שלא ררכו לפי לו שנתמנהצייר
 וקנה לו נזרמן אם ]אבל טמאין מינין לכתחלה לקנ%ז ררכו לפי לו בנתמנהאף

 ' להפקירן חייב ואינו למכרם לו מותר טמאין[ מינין בהם ומצאו ביחר.הרבה
 כס אחרת אומנהע לו שאין בזמן אשתי יהורה ר' אמר תנינן 0תמן בירושלמיואמר
 ה" עבירא היבי ' שתר ה"ז היא שלא אחרת אומנות * יש אבל ' היאאלא
 ! פמיל לאו אם כשר אחרת מלאכה עמו יש אם עבירה בפירות ונותןונושא מפשט'ידי התחיל ]שכ*עא[ שבאוז וכיון שבוע שני כל ממלאכתו ובטליושכ

 רו!דרל שביעיו! שבאת וכיון ' שבוע שני כל במלאכתו ועומק ישב הי' אםאבל
 בר אבא ר' ' כשר אחרת מלאכה עמו שאין א1'פ שביעיה כפירות ו4תןלישא
 בר בא ר' אקלם רמתני' יהורה כר' ה6ה לעזר ר' בשם אבהו ]ר'זברא
 היך ! להומרא ]ה-1-ה[ )חייא( ר' תני ' מיני' זעיר בשם שמועה רמרזכרא[
 שביעית שהתחילה ביון ' שבוע שני כל במלאכתו העוסק ישב ה"ץעבידא
 לאו אם מוהר אחרת מלאכה עמו יש אם עבה-ה בפירות וליהן 4שאהתוץיל
 ולי!ן ל"טא רהחל ובשביעית שבוע שני כל ממלאנתו בטל הי' אם אבלאמור

 בר אבא ר' אמר כרא לא פמול אחרת מלאכה עסו שיש אע"פ עבירהבפירות
 אבא ר' א~מר תמן ' רמתני' יהורה כר' ףיכה אלע,ר ר' אבףצ.בשם ר'זכרא
 בר בא ר' ואים רמתני' יהורה כר' הלבה אלעזר ר' בשם אבהו ר' זביאבר

 תמן בת בר יומי ר' אמר ' כן הכא אוף מיני' זעירא בשם שטעת' ראמרזבדא
 שמהה רבינו טרי ופי' ' אונמת מלכות הכא ברם אונסת מלבותאין

 בו-

 רנבי*ת רמדצי' ירצדה ארבי לאו כר'יהורה הלכה רפסיק רהא משפיראשס1אל
 פ-כ ינו דבירחטל% ותדע ' 0קאי בורר זה רפ' רשביעית יהורה אר' אלא קאיוטריפות

 בורר זה בפ' רירן רבגמרא ותו ' וטריפוה דנבייווז טהודעה רר" 4רוזידלא " 10ה אש'ג וזרה כר' רפסיק שביע*ת "יושלמי גירסת להא "איתא בורר זהבפ'
 ט ךף ' ירצדה כר: ריכה אלעזר ר' אמר אבףצ רבי אמר פטקא לההש נמי0אטעא
 5'צ רמתני' וידה כר' הלכה אלעזר ר' כשם אבףן ר' זכרא בר בא א'ד תמןונרמי'
 אלא . אומ%ת לו כש"ין טעמא רתלי שביעית גבי שפסק כשם פ" י כן רבא14ף
 ן ס:עמא ת4 הש אלא אומנות לו שאין וכין נמי וטריפות נכעית גבי הבאהשש

 מלכות רגא ברם ' אונסת מלביה אין תמן בון כר יהן א'ד ' רמוהרריבה
 בפ' כיאמר ' מלכות אונם משום יהורה כר' מילינן שביעית גבי פי' 'אונטת
 ע"ש סם דליכ' נבי*ת כיצרת גבי קבל ארנונא נינףן מאי וץיאנמץ 0משרבו בהירזה

 6לכות תמן למימר לי' ףצה תימא ובי ' יהודה בר' שרינן לא מלכותאוט
 טרי אומר י נבי*ת כוצרת גבי אונמת מלכות אז הכא ' שכיעוז גבישנמת
 הכי ממק נמי רהתם בורר דזה ירושלמי גירסת ששפת רשגב שמחהרבעו
 הבא נמי נקם אונמת מלמת אין חמן אנבהית ור4מר 9י שביית גביוהתם
 דפתואל להתסי רגא בין רירן בתלמור מל4יר לא נמי טובא ובווכתי '4שנא
 ררמש גופא מסכהא דההשש ובריוזא ומשנה ' רגא קרן בי' ולמימדאפשקל
 רמתני'רנבילה כר'יהורה הלכה אין הלכך 1 התם נךי י בה וטרי דשקיללההי4ש
 %זש וקץף חי' ורמשט שקצים הצריפות נבילות 6 נהטו אפי' אלאוטרשא
ש  א%כטלי"ע**ח 4"ח6%*ף"טה8
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 4*מור להם נצטרכו ולא לצורכם נךו ואם ' ולכלבששלו נגהשו4שש11תיו
 כרתנן דמיהן מכדי ביותר לומר צרץי ואין רמיהן בכדי אפי' א1תם למבורלו
 לידי בהו אתי דילמא פי' ' בתתמות ולא בכבורות לא כו1רה עוערןאין

 לא נאמר סבככור רג1קדשין פמולי בל בפ' כרתניא שרי מראורייתא אבל תקלה 65ץף
 י מזיבן בביתי' הא מזיבן רוא,רלא באשלז סבמר נמי ואמ' חי תמבר תפיך,ע"ב

 לרגל 1 בנו למשתה בכור סלקח , רתנן בעיחוט ליכא ררבנן אימוראאואפי'
 לאגול אן בנו למשתה מום בעל בכור לקה פי' י לכצכרו מותר ל1 צריךהיא
 ]פרק[ דשביעית בוצספתא ותניא בסהוה רמהזי אע"ג למוכרו כ1תרברגל
 לו צריך ואין לרגל או כנו למשץה בבור לקח דו'ל שיצש ]שביעית[פיות
 שכ4או בדמיו כלו' בדמיו אלא ימכר% לא אמ אומר אומר רבי למוכרומותר
 האי רבי1בי ה('קפי' פי' שלא מה אלא יצן"ק פליג לא ור' בו/כלום נרויהשלא

 פליגי ולא אביי לי' סאמר והמשה ארבעה שנגח בפ'/שור אמר גונאל5סטע
 חצי 4ומר יעקב ורבי כעה"ב יהודה ר' שנגדצ וכ4ן שיטה הרש שורההתנהו
 נמי הכא הלכך יעקב ר' פירש ירציה ר' עוהייב מה עולא בר רבא אמר *נזק
 בט למשתה ליון שאם קתגי בכור גבי ודוקא ' רבי פירש ת(ק שהתירמה
 מררבנן אלא אסור לא שמחורתו מפני שקנה כדמים למוכרו שמותר לרגלצ

 ושפחותוו עבקיו לצורך לנךזן עאום קתני לא חצרי%ת נבילות גבי ואלוכרפר*ש'
 אשר וראי דרתם שכףק בדמים למוכרם שמותר שלו הכלבים ולצורךדנכרים
 מוחר ארם כל ושאר כרפרי' בירוש' בראי' מיאחיייתא אסורה שכוצרתםמפני
 למכור לו אסור טמאין מינין בףן ונמצאו ביהר הרבה שנ4ק הציירים מןלבד
 רונף לצייר אלא שקנה מה לפי להם המגיעי' רמים לפי אפי' מררבקאותם

 רמחמיר כת"ק לפסוק לט יש מדאור"תא לכתחלה אםוה דמי1רתן כיון]התירון
 בתרא תנא כרברי ולא כ'ש בפ' כרמובח בדיעבר דשריין אע"נ במבירתןבר1

 תקשי ולא כת"ק מבר בתרא דתנא למימר רמצש ותו י למוכרן הטרידמיקל
 אעפ"כ מתמא בלשון שנה רת"ק אע"ג אתא דלמםתמי' למימר ואיכא הףקה"נו
 פ' כרתנן די'י טעמ' מסתבר תימא רלא ץק1ה מדר' לא%קי לממתמי'צריך

 רבי ולנדה ולנקבה 6כר . תשב ואהד ארבעים יום סרגנפלת הטפלת 5טץי'
 תשכ ואחר שמונים יום ולנרה לזכר תשב -ואחר ארב1ם יום אומר"טמעאל
 ואהד לשמונים ננמרה ח*גקבה ואחר לארב1ם ,נגמר שדעכה ולנדןה ולנכךטה6כר

 בגמ' ופריך וארבעים לאחר חה זה נקבה ואחר זכר אהר אומרשוחכמים
 כרבים הלבה ויבש החי כררבנן לממתמי' תימא ובי ת'ק רדזמ סחכמים טהנקס

 קש'ל קראי לי' מםייע דקא ישמעאל רר' טעמא סמתברא רתימא מו1]פשעשא[
 לר'ישמעאל לי' ממייע קראי רהתם אלצ אתא למגצ;מי' למימר איכא רו'נדלכך
 ר*כא א1צ נוונא האי בי אשכחן הא ירךרה לר' 4' דממיץ כךאי *באוהכא

 ברם מהפכין ואין החלבים את מולחץ אץ סרת'ד רביצה פ"ק 4' רמםייע יץוי9*
 כר' הלכה מתנה רב אמר טזידות 1'ג ברוה שתשחן אמרו יההיע ר'משום
 הלכה לט'ר בשלמא ' השהטע בר' הלכה אין מתנה א"ר ראטרי איכאיההטע

 אין לכ'ר אלא ביודר דלכה לף"ל כרבים הלכה ורבש יחיר מה'אאצטייכא

 יוצשע הר' טעמא ממתבר רת'מא מר1 כרבים הלבה ורבש עויר פעיטאיכה
 *' מטאע רלא אע"ג למרת ל14ליהא שחיט ולא ממנע *' שרית לאדאי
 רוהואי

 אמינ-

 לפמוק והוצרך רבים כנגר אפי' כמותו והלבה טעמי' מםתבר
 במינים סחורה בהם לעשהז אסרה ררהורה אץ'ג ה"נ הלכך במותו ריכהראין
 והפרר אנפרות בעושה שנראה מפני אחרץקם לחזר רוקא רולינו ה"אטמאים
 אחרטשם חיזר שלא דגא אבל אחריהם ומחזר מרורה בהם שעושה תורהברכרי

 לת'ק לממתמי' הוצרך הלכך ומוכר לוקח תורה אסרה לא עונא האי רביה'ע"
 ביחד הרבה שקנה הציר מן לבר ארם כל שאר יר1רהיהלכך מרר'לשפוקי
 הייב אלא רמיהן בכרי אפילו אותן למכהי לו א%ר טמא*ן מימן בהןונמצא1

 !לרפקירןן
 זעיר בשם שמועה רמר בא ר' איקלים לעיל ברפרי' *ראדשלכ~י)ש4(

 שמע חאם כתלמירו ענוה לנרונ ארם שח"ב מכאןמימ'
 כל פ' בירוש' אי' והכי בשמו לאומרו חייב ממנו מכףן אפי' ע1ההנהורכר

 6 רוכס והנייך מישראל קטן מפי שמעת הקב"ה')למו1ר,(אם אמר א' מרועה סנתטישראל
 5פמגו אלא גדל מפי. כשומע ולא גרול מפי בשומע אלא קטן מפי כשומע כעיניך יהאלא

 נייפ5"י מפי כשומע ולא נבהש מפי[ כשומע אלא הכם מפי בשומע ולא ]חכם מפי.בעעמע
 4' ש' עכ1 מעא; עולם ימי ויזכור כו"א משה אלא רחעה ואין רועה מפי כשומע אלאנבהו
 אהך אין אחד מרועה פהגו רגבורה מפי כשומע אלא רוען; מפי בשומע ולאוגו'
 אמת עהצמר וכל אמת ורבריו אמת הוא שהר4"ה אחר ה' שנאסר רקמ'האלא

 : אומר הקב'ה שלרברו
 זצ"ל הכהן יר1נתן רבי' להרב זי'ל אנרהם ב"ר יצחק רבינו ןטפיב2)שלב(

 ר"ת פי' כך בשמימת 14 בשביוןת מתי לדו' בלהכתכת.-
 סנעמת שתרר ער שביעיה של וקש בתבן ושורפין מעץ מתי סעד כרתנןבשמינית
 נ ט פ במרדהטונ נקצר שתהא אפשר האיך שביעית של וקש בתבן ואי שני'רביעה

 ובזיתים הפסח ער בענבים שכלים תניא ועור -' בשעוית שליש שגרלהתבואה
 לרגות 1'א בשכיעית ואי הפורים ער ובתמרים חנובה ער ובנתגרות עצרתער

 שמשרש כט אהד כל כיעור ה(' שמינית שנת ברחין על הלכך בששיתאא"ב
 שביעית מפק כתבת עור 1 זצ"ל מיינון כ"ר משה ר' רוב במפר מצא וכןבזמנו
 שביעית כח"ל אב שאלת היכן ירעת' לא הברם וכלאי ערלה רהתק אי רינומה
 ומעשך תרומה לענין בהם שהחמירו מכךנות ש"ט .וא1'פ בתל נווצתאינה
 ס"י ק"ם סעמט כדאשכחן ההמירו לא שביעית לעגין לע'י הממובים ומקומות בבלכנון
 יצ כל לשביעית ארצות סשלש נמי ותנן בשבי1ת עני מעשר מעשריןומואב

 ם מצרים עולי שהרחיקו וכל נעכר ולא נאכל לא כזיב עד מצ'י בבל עולישהחזיקו
 ולפנים אמנם רמן הנהר ומן נעבר לא אבל נאבל אמנם וער דגהר וערמבזיב
 רייד1 רמפיקא דברם מערלהוכלאי שנא מאי ע1אלת בא'" ונעברואםנאכל

 5תיף : כאן ער רקירושיןס קמא פרק ב4טיץאאמור

 ושביעא ערלה ה4ת; להוסליקו

 מקוואותהלכות
 כב'אצבעו' כקךבי'וכחללה בשפרפר'הנוד מקוואות סעירוב **]כםרנני' )שלס "שפ,

 דבעינן מעומע ררגא זצ"ל לר"ת '-וקשה למיימןחהרות
 לטומא' לא חיבור אינו כופח ומשקה והכ4פרם והנונן0הנצוק כש%פר'הנוד רוקאססרות
 תנינא נמי הא ופרעי בנינרןס[ לה ומייזי רדבור לרמפיח טופח הא לטרוה ולאסאתיס

 מנךי14ת רלענין למרת האי ולטריה לטומאה פי' חיכור ' חיבור לרטפיחקטופח
 מים אבל דגוי בשפופרת שיהא בעי' הנקב הלכך ' חיבור ר1י לרטפיחטופח
 שיתמלא בעינן רמים דגם פי' שמואל ב"ר יצחק ורבינו י להטפיח בטופחסני
 שבאבן שעזות סשתי. פרה רמם' פ"ה רתנן הטי כשפופרת שהמא דעהור 14תו"הט

 לזו זו נקובות היו ואם מקודשים 4וינם שבשני' המים מהן אחת קירשא1וז
 את קירש הערם כקליפת אפילו גביהן על צפים ר5מים שהיו 14 דצח4כשפופרת
 צפין המים שהיו או סיפא מרקתני וה'5תא ' מקודשין שבשניה דמים מ1ץהאחת
 רברישא מכלל מקודהטין ושנ*הם חיבהי דצי השום כק*פת אפילו גבירע4

 ראי היצר כמלא המים גם שיהיו בעינן נקוב הנור כששפרת שבינירםוטהכותל
 השום כקליפת להו דפי צר מכל שיוצין גביהן על בער'ב סני השוםכו4יפת
 לענין הרע והוא קב ה: מלא מים ב;ינן שביניהן בנקב אכל כהעמע הלעיןתם

 בחיבור רתרווייהו וו:ו טעמא דחד המים מן' הנקב מלא עויהא רבעי'מעוא1ת
 מים לו יש שאם לטדיה וכן וה"פ רלכןמאה דומקא לטררה ר1ה והשתאהשיץ לעמן רמיירי שמהאל כ"ר יצחק רבינו מפרש טריות רמם' מילתא'וההיאתלטש
 רוה לא טופח כשיעור במקוה נתעת אם ולמהרו למכךה להשיכך ורוצהטחאשים
 רקתני ממתברא מושקות'חה"נ ודוי חיבור דוי לרטפיח בטופח אבל 'דצבור
 רב4 דברי טהרה למיה שהשיקה כיץ טמאין משקץ מלאה עי1א מקלר*עאא

 חבור אינו טופח ומשקה והקטפרם הנצוק כולה אעז ששבול ער חמב"א*ך1טע
 השקה דלענין אלמא למהר' לטומא' חיבור האשבורן לטררה ולא לטומאהלא

 לענין אבל חיבור הוה להטפיח טופח הא י וובור דוה לא טופח רמשיקנישנית
 ' הנור בשפופרת המים מן שיהא וגם רגוד בשפופרת הנקב בעיק דמווהע*רוב
 מקוואות לענין רילכט4 להטפ*ח דטופח דךיא על רממיק רגיטין מוגיא מובחחהכי
 בעעןכש%פר' מקוואות לעירוב לעניןמגךםי'יודוקא איירי לא השת4 דערטכלל
 ן רושמיני 'ביום בפרשת בפירועויו שמהה רבינו טרי כתב לענין-מ1יו אכלהטר

 לבריבה התלמי מן בלי' פי' ' לתלמי ה.0נא סמעין טבלא פרק בתומשתא תמא"י61"ן
 למעיין נוקכו עושה הוא ביצר נשאבין שהן מפני פמולים אלו הרי ושושוניםפ"1

 מטץקרין טעטים מים ונמצאו רמימפתט יצחק רבינו גורם הכי שרוא כלנקבים
 הנור כשפופרת עירוב מעיין רלענין אלמא דגדוביןאת

 אב~
 יטדוא כל כנקב

 בשצפרת צריבמ למכךה והשיקה כלים מלאה שהיא עריבה בפ'רבתרי' תניאותו
 ראי' אינה לתלמי היוצא דמעיין ההיא מיהו ' עב"ל שה1א בל ומעייןהמר
 כלי מתורת לבטלה כרי שניקגו פירשה שמהשל כ'ד יצחק רבינו ביברורה
 מבר ר1א בי ראיה יש דמיספתט יצהק רבינו של ממברתו מיד1 ל1לברפרי'
 למעיין נקבו ונרים הואיל סני עועא בכל אלג בשפופרת צריך איןדלמעין
 ונצוק ' למ1ע ומהכרן שוק בל הנקכים אה ]שעקב[ וה"ט שהן כלנקכים

 - יצססת6 סשלש בפיממטרא דתניא בה אעין מאי *רענא לא מרוואות לענץעירובוקטפרום
 - סיג ארבעום של_ והאמצעיה סאה עשרים של והתהתונה העליונה שכנחלגממיהע
 הטה מאיר אומר יוצדה ר' מהן ויוצאה לחוכן נכנסת גשמימ של חרדלתסאה
 מט4ילין אין בך ובין כך בין וחמ'א בחחתונה אומר ואני בע*ונה מטביליןאומר
 דכןטפרם סברי וקכמים מאיר ר' הרי מאה ארכעים בה שיש ב4שטצעיתאלא

 ! בתחתונה מטבילין אין אמרי רהא חיבור הוהלא
 לא ראורייתא כולה שהשאיב' תם רביט ופי' ' היא ררכנןי סו לף שהשאיבה סאמר הבית את רמובר פ' סוככ"ב מריכה פרק בנבנ"כ!)שלר(
 ש זף כתי% על מילא אפי' יכול השמיני ביום ויהי פרשת כדגים כתוהת רתניאההש
 לצ מי1ה אף שמים ביהי מעיין מה ' מעיין רנ"ל מהור יהא לכתחל' מקוהועשה

 פום4ן שאובים מש לוגין דשלש' ממיני למשה רהלכה ר"ת פי' ותו י שמיםבעי
 ארבעים מקוה הי' אם אבל כלל מים שם כשאין ביחל' רהיינו ופי' י וץמקוהאת
 פם4 לא שאובין מים לתין שלשת בו ונפלו כךרטוב חמר בשירין מים שלסאה
 י דרבנן שהשאיב' הבית את דסוכר ובפ' במרוב' קאמר ועלה מדיבנן אלאלה

 בט כההל' בין חקכ"א י המים פני על *נין ושלשת המכך' את פומליןכתחל' יי שאובע מים רביעית אומר אלישי 0ר' דמקיאות בפ"ב רתנן רא*'והבהו
 פומל רלכתחל' ש"מ מרבנן טפי א4ע,ר ר' מרהחמיר לתין שלשה שיעורןבמוף

 שאובה כולה א1 עויפמלו ב%ף לוגין שלשת על רגזרו שפיר וא~;הומדאורייתא
 מקום בשום אשכחן רלא שמואל בר יצחק רבינו ואומר י ראורייתאע1היא
 מנךם בשום אהטכחן ואפי' י ממיני למעוה הלבה פומלין לת*ן ששלשתשאום-
 בתדל' א*שי ר' רקוומר ההא מסיני למשה הלכה קאמר ד1קא רלאו לפרשיש

 פטל "ט ככר וצינורות למחטין טכיל' שיעור הוא דרביעית משוםבר5יעית
 דאממכתא למימר האיבא דוא ראי' לאו נמי ברגים דתורת והודא ע*הןמקוה
 רינצע וכן אקרא להו ומממיך נינהו ררבנן וקימנית וירק פירות מעשר כמוהיא
 "1 יף יצחק רבי' ואומר ' ררבנן ריימוע סמוכח רופן יוצא ופרק ממנו ממקרשודריש
 סף6 בחום' רתניא מררבנן אלא פסיל לא ש1ב[ ]מלו )כלהם ראפי' שמואלב'1
 מים פפק שזה 'מפני בשר מלא ומצאו ריקן 'טדגיזו מיה ' רמכךואותפ"ב

 דאוראתג רא4 מדרבנן עועוב רכולו מכלל מספק לה מכשר מדיף למקוהשאובין
 . בכולו מארי דלא למימר ויכא ממפק לה פמליק והוה לחומרא ב*' אזלינןהוה

 רריקן שלם ומצ4י הסר עיהי' ה4'ל דא"ב י חמר שהי' אלא מים בו עוהיואלא
 טי5 " ל חיגזים סהרם דפמחים פ'ק דתניא ותו ' בלל מים בו ע1אין לנמרי ריקמשמע
 אומר שמעון ר' טהורים בקרקע בין בכלים בין שנטמאו מטבחייא בי'טשקי
 שנו לא טר1רין[ בקרקע דאמרן הא מפא רב ]אמר טדורין בורקע טמאיםבכ4ם
 מהשוין להטביל דחזו רביעית רהוו אלא אמרן לא נמי ומים לא רם אבל מיםאלא

 ) ד"ו שאונ בו* דאפי' למרת הא ' טמאין רביעטז בהן אין אכלוצטרהע

 ת1זם י לקרקע בלים בין מרמפליג מיירי ששב רבכולו ראורייתא בי'להטב*ל
 מר4ור*יתא כשרה עאשיבה רבולה ו4עוצ ' נינהו עץצכ נמי מטבודיא בי'משיף
 ורבי' וממת"עא כב*ם טבילה ואין בכ*ם שבול שמא גדרה ע4יד1 רבנןגזרו

יאל
 טמע חער11פ ע-ס ונוץס פיוכ תהיס סף5 ועץ עח1ת סמטק וצנשס פץמ עו י נאשץ י סטוגץש יץס תום' סףנ כ6 חגינס ופיץ י גחסר סטקף סוס סמסן וסר6ס הצרק- מומגח אישן5 גש תסר י**נסצ
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 מים *גין ג' בהן שפומלין נזרו קורטוב חסר כשרימ מים ובכולהו י זצ"ליהשל

 שבתחל' סדאמר רשבת 6"ק ההי' כי לרהיצ' שראויין חשיבי 4גע דג' ש4צבין טא ול
 ורבי' : שאובין מים לוגין ג' עליהן שופכין והיו סרוחין מעיות במי טובליןה-ו-

 דאמר לר"ת היא מייעתא דתומפתא ההיא דאררב' אומר אברהם ב"רשמשון
 עחה מפני כשר מלא ומצאו ריקם שהניחו מקוה דקתני ראוריוזא פמולהשאיבה

 עושה כשאדם חזקה פי' כשירות' המקוואות וחז:וו למקוה שאובים מיםמ2ק.
 הכי לאו הא לי' מכשרינן היא דהזקה משום ורוקא ' הוא כיטרים ממים.מקוה
 י לחומרא בי' מראזלינן היא דא.רייתא שאיבה רכולה אלמא ממפק לי'פסלינן
 מכתשת מן ספק בצדו נתינה והמכתשת למקוה המקלח צנור פיפא דקקניותו

 מקוה רוב בו יש ואם מוכיח שהפמול מפני פסול למקוה הצנור מן מפקלמקיה.
 מפני הזקה למימר נן'כא הכא פי' ' למקוה שאובין מים פ2ק שזה מפניכיטי

 ונפם4 למכתשת הצבור מן ש:פלו להוש ויש בצרו 'מהמכתשת מוכיחשהפם:ל
 רוב ביש מדמכשר אלא כשר במקוה כשרים מים רוב יש ואם למקוהומיטם
 ואזלינן היא דאורייתא דשאיבה ש"מ כשרים מים רוב כשאין ופוסל כשריםסים
 של שאובין מים של גומות שלש בו שיש מקוה בפ"ב רתנן ותו ' להומראבה
 לגומא הגיעו שלא ער כשרים מים פאה ארבעים לחוכו ש:פל ידוע אם לוגלוג

 . היא דמר4צרייתא אלמא מם8ק לי' פסלי' אלמא פשל וא"ל כשרהשלישית
 היו שלא נשמימ במי דמיירי י'ל טהורין בקרקע דקאמר דפסהים רפ"קוההיא.
 רשאיבה אע"ג מפנם"ו משה ו-' הרב מפיש שהי' כמו א"נ שאוביןמעולם
 טהורה כולת שהמשיכוה שאובין דמבר משים טהורין בקיק'ן ראורייתאכילה
 ע"ג הכלי מן שכשנופלים המשכה בלי למים להם וא"א רצפק היתהועזרה
 דכולה אברהם ב"ה שמשון רבינו ופי' ' והנה הנה נמשכין יהיו שלא א"אהקרקע
 ארמה נ4 אבנים כלי גללים כלי כנון טומאה מקבלים שאינם כלים ע"ישאיבה
 פרק פרה ממם' ראי' והביא מרדבנן כ"א הויא לא דידהו שאיבה כולהאפי'

 פמולין לחבית מים עועברו כרי ירקות עלי או רנלו או ירו נתן 0רתנן המקד'טלץ
 מקבל שאינן פמויין טומאה שמקבל דבר הכלל זה כשרים אנוזים עלי קניםעלי

 בר יומי ר' משום יוחנן א"ר סמה"מ רזבהים בפ"ב עלה ואמר כיטרים טומאה 5:דף
 : תהא טהרה 9'י הויתן טהור יהי' מים מקויה ובור מעיין אך נדא אמר אבאכ'ג

 נלי אל רדים אמים מינ" ראי' מייתי כתי' מקוה לענין קרא דההוא א9'גפי'
 רבר 9'י ולא טהרה ע"י יהיו הויות שכל קרא דמשמע ]משום[ פיהדגבי

 עואוב בכולו הפחות לכל היא דאורייתא שאיבה ע"כ יא"ב טומאהה:קבל
 גללים כ4 בגון טומאה מקבלי דלא בכלים אבל טומאה המקבלי: כלים;"י

 ד4'ח סבשמעת' רשבת פ"ק כדאי' המנךה את שפופלין ארמה כלי אבנים כל? ט!וף
 9'י הווייתו הויא טומאה מקבלי דלא כיט מדאורייתא' דאי מדרבנן היינו דלרט"6

 דאורייתא דשאיב' מכלל ובמיובה הבית את המיכר בפ' דפריך והאיטהרה
 שהוא שאוב בכולו לה מוקי ולא דאורייתא שאיבה שים דלעאדמשמע
 בשלשת אפילו דמשמע המקוה את פוסל מתמא דקתני משום היינוראורייתא

 : במוףלונין

 הרעי עהיכין מים לתין שלשת ונפלו בו אין השחר סאה מ' נו עדשאחר
 אינו שלם שהמקוה שמעי' אלה מכל ' וכשר פי' נפלו סאה ארבעש לתוךאומר
 עה1בין מפסול בהשקה נטהרו עוהשאצבין אלא עחי ולא שאוכים במיםנפמל

 בע4ון דהיו וההי' ' מקוושת ש4ט גבי רמערב דפ' ההיא כדמוכחשת'עליהן
 ת"נ * כשר מאה ונטל סאה נתן מאה מ' בו היו סרתנן מע4ן יש דפ' וההיא סאה'מ'

 סנ נף יוחנן ר' אמר אסי י*' אמר שילא בר יהורה רב סואמר הערל בפ' להומיטעי
 1צ שאגי ו"ת 4צמר בדה1קה' להן טהר הא אמאי - פסול מרובו טפי אבל רובוער
 שאר אבל התם כדרועני כלל לטבילה כשרים שאינם פירות במי דמייריהתם
 ועלה מעלין אין ופעמט מעלין פעמים משההמיץ והתמד והמוריים הצירמשקין
 )שנפלו( אלא לטבילה וכשרים ריאוין מש אבל סאה ונטל סאה דנתן ההיאקאי

 כשרין סאה ונטל סאה נתן ]מהנהר[ )הנהו( שנשאבו מחמת]שנפסלו[
 תע בהי סרתנן ד1צ וההיא בהשקה ונכשר נטהר קמא רקמא עולםער

 ער בפ*סולו הוא לקןלם הימנו ויוצאה לו נכנמת והאמה שאובין מים מלאשהוא
 יא"ה6 שהעכירו סמעיין נמי ותנן ' לוגי: שלשת הראשונים מן נשתייר שלאשיתחשב

 פי' פי מ'ר יצחק רבינו *פי' בהשקה ש'טהרו תרתי כהני אמר ולא פמול השוקת9'ג
 40 נשעוען קורם מאה ארבעים המעיין ונמי האמה במי הי' בשלא דרוזםשטאל
 לש4צכ'ן בהשקתן מכשרי לא סאה ארבעש דליכא וכיון השוקת ולמי הבורלמי

 סאה בארבעש והמקוה שהוא בכל מטהר דהמעיין דאע"ג וקמ'ל אדםלטבילת
 נג יף סמהא בקודש חומר פ' כדאמר סאה בארבעים מעיין אפי' מיהו ' אדםלטבילת
 פא האמה מי אהנו ולא אחד במקום מאה ארבעים ובעינן מחלחלא חלחוליארעא
 עיעור ליכא גופייהו דכרידהו כיון בנשיקתו אדם לטבילת הבור מילהכשיר
 ומן לתלמי היצא מעיין שניזנהירתניא טבלא פ' תוספתא וההיא ' אדםטבילת
 כיצד נשאבין שהן מפני פ1לין אלו הרי ראעוונים ראשוני' לכריבההתלמי
 י המרובים את מטהרים מועטים מים נמצאו שהוא כל זקנו מעין נוקבויעשה
 גךדם סאה ארכעים במים ואין כלי הוא שהתלמי שמואל ב"ר יצחק רבינופי'

 דקתני והא שאובין מירי להוציאן מעיין של חיבורו מועיל ואין לכלישיכנ%
 ארכעי' לעלמי המעיין מן ואין כלי מתורת לבט4 נדי שהוא בל זקנו מעיןנוקבו
 שהן הבריכה מי נטהרו כלי מתורת ונתבטל שהוא כל התלמי כשניקבהלכך
 לבריכ' המעיין שמן הנצעטים מים של השקה ע'ץ אלף בהן יש אפי' ש4צביןכולן
 1ש י ל רב אמר ירצרה רב סדאמר דמכות דפ'ק וההיא ' מאה מ' אלא בהם .שאין
 - ' לשלשת א'א טבילה לו עלתה לא שם רבוובל רגרול 4ם שנפלה ' מים מלאהחנית

 בעלמא נריא אבל וקיימי דקוו הגדול ים ויוקא אחר במקום יהיו שלאלוגין
 טב*לה לו עלתה לא שם רטובל הנדול לים שנפלה מים מלאה וזבית תנ"וקלא
 שם עעפל תרומה של בכר וכן אחר במקום יהיו שלא לוגין לשלשת אפשראי

 ורנובל בהשגה נטריו הוה מים דאי יין אלא מים גרסי' דלא פר"ת 'טמא
 שם שנפל תרומה של ככר וכן סיפא דקתני ותדע טבילה לו עלתה )לא(שם
 רה1קה ליצ כוצט* טומאה לענין וראי אלא טמא אמאי מיייי במים ואיטמא
 במלתי' לגרוס יש נמי והכי יין בה וגרסי' גטמיא בפ' בתומפתא מתנייאוהא

 מבעיא ולא - נשיקה טרית בי' שחך ולא לטבילה ראוי שאינו ין יהורה רר(ע ו"לן[ אינו רחמיץ שלא ער רתמד 0תנן חולין דשחיטת ! בפ"ב )שלה( נתי
 ין שלמה רבימ ופירש ' המכךה את ופומל מעשרבכמף נע

 בג' המקוה 24ע לפטל לענין רצזכרו ומים בירושלים כסףמעיטר קיהת 4עניןדצזבר
 רוצה ' עכ"ל סאה ארבעים בו שהומשכו קורם לתוכן נפלו אם שאובין מיםלינין
 דפ' ממתני' טכח ורגי נפסל המקוה אין שאובין מים לוגין מג' שבפחותלומר

 קורטוב חמר מים לוגין שלשת סדתנן בגמ' לה 0ומיץזי מקוואות במם' מעלין י'ט"4ף
 שלשת פמיהו לא לסקוה .ונפלו היין מראה ומראיה יין' קורטוב לתוכו שנהן יףסם
 ונפלו רמים כמראה ומיאיהן חלב קורטוב לתוכו תמל קורטוב חסר מים לונין ע"1ט

 לת"ק הרי המראה אחר רצלך הכל אומר נורי בן יוחנן ר' פמלוהו לאלמקוה
 שלש'לוגין ואיןשס הואיל פפלוהו לא אעפ"כ מש כמראה דמראיהן אע"נבסיפא
 לוגין שלש כאן תיי חץתא בתר דאזלינן פסלורצ נורי בן יוחנן ולר' ממשמים

 מים לוגין שלשת פסי חסר מקוה דדוקא שלמה רבינו לומר רוצה ושד 'מים.
 ותניא ' לא שלם מקוה אכל סאה ש-בעים בו שרומשכו קורם כדפי'שאובין
 לתוכו ונפלו נךרטוכ חסר סאה ארבעים בו שיש מקוה במ"ק בתוספתא הבינמי

 ופסול לירים סהם וליתן ולתרומה לחלה פמולין טמאין שאובין מים לוגיןשלשת
 נךרטוב לתוכן שנפל כגט טמאין כולן אפי' לוגין משלשה פחות עליהןלרגךות
 שמעי' ' דבר לכל טרצר כך לטבילה שטהור וכשם טהור גשמים מימי שלאחר

)
 באיטק רשתם"ן שלא עד והתמד שלקות ומי כבשים מי מעלין ולא 1 פיסי א/ייינ מעלין יש פ' נמי ותנן ' לוגין בשלשת ודוקא נפסל קורטוב חסר דרוקא מינה

 מהם ונפל רורטוב חסר סאה ארבעים בו[ ]שיש מקוה מעלין ולא פומל*ן צד ' 'י
 ולא לתוכן נךרטוב מהם נפל פי' ' לוגין בשלשת פוסלו העלוהו ויאקורטוב
 המר מץה רדוקא למרת רשו פסלורצ לתוכו לוגין ג' נפלו ואם פאה למ'השלימו

 בל 4ומר יועשע 0ר' בם"ג דתגן בפךצת ולא לוגין. בג' ודוקא ' נפסל קורטובמף6
 שחסרו מפמ כשף קורטוב אפי' חסר לונין ג' לו ונפלו מאה מ' בו שאיןמקוה
 כהפ נדתניא הלוג בשמינית מיטמונה אחד הוי קורמוב ושיעור לוגין ג'בו

 בשמינית משמונה ואחר ושמינית רביעית לוג וחצי 0ולוג הספינה את המוכר ב"ח גי
 רדוקא ז"ל ר"ת פי' וכן ' ביצה ורביעית ביצה חצי הוי ושמ*נית קורטובההו
 שבעולם מים כל שלם מקוה אבל שאובים מים לונין בשלטת נפמל חסרמקוה

 שיש סמקוה 1'ב ותנן ' כדפריש' המש:יות כל מוכחי ורבי אותו פימלין א'נםת"ט
 מים מאה ארבעים לתוכו שנפל ידוע אם לוג לונ של שאובין מים של גומות נ'בו

 אין גומות כב' שלם שהי' כיון משמע ' כשר לשלישית הניעו שלא עדב'טרים
 גשמים ומי שאובין ימים המניח פרק ותנן ' לפסול מצטרפת ויטלישית הגומאת*נ

 לתוכו שנפלו ידוע אם רסקוה בתוך מקלחין היו עד כו' בחצר מתערניםשהם
 נל פרק ותנן י כשר מים לוגין ג' לתוכו יררו שלא ער כשרים סים סאהמ'
 שאוביןוהשאוב מים עשרי'מאה ובזה סאה עשרים בזה מקוואות 0שלשה המערבגע

 טהורין והטובלין טהורין המקוואות ונתערבו בהם וטבלו שלשה וירדו תלדמן
 יטלשה וירדו באמצעהי'שאוב

 ורטוב4ן שהיו המקוואו'כמו ונתערבו בהן וטבי
 ת'"ט

 בעליון הי' ]וכו'[ ביצר התחחון מן העליון המקיואות ס:מריין יתנן י שה כ1
 לתחתון שירדו ער לעליון ונותן בכתף ממלא כלומ אין ובתהתון סאה ארבעים ""ע

 וכיצד פ1ל מראיהן ושיט ומוהל יין לתוכו סנפל מעלין יש פ' יתנן ' סאה מ'"ונ
 ארב1ם בו היו המים למראה מראיהן ויח4יו נשמים שירדו עד ימתיןיעשה

 ס ברעמפ' 'ודגיא המש למראה מדאיהן שיזזרו ;ר לתיכי ומתן בכתף ממלא מאהפיינ

 משקין אפי' אלא בהשקה דנטדרו כשרים מים של במקו שנתערבו שאוביןמים
 מנךואות דשלש רהיא כדמוכח השקה להו מהניא א1'ה המקוה אל הנקכדרך

 א9ש הצד מן כשהוא בשאוב שטובל לשלישי טבילה דמועלת לעילרפירש'
 :שהמתם מבחוץ שנושקין אלא הכשר המקוה בתוך מעורבי' השצב מןשאין
 מימ השעז דהאנו לטהרו מימיו אגב כלי ומטבלין דביצה 1'ב ותניא 'עולים
 עיערבו בעי' לא וש"מ דמנא לגויה טבילה מלקא ואפ-'ה למקהה תעדובותבלא
 בפ' ותניא * מטומאתו ליטהר זרועש ונעשו סני בעלמא בנשיקה אלא4מש

 דטובל חציו של מראי ונשתט יין )מים( לתוכו ונפל סאה מ' % היוגממיא
 במקום רה1יק ורוייקו ש4צב היה נפלו לא כאלו היין במקום בע המש במקוםבין
 ט1ש4 לא היין מקום טרו המים במקום[ המים מעם השיק טהר לא והזה]היין

 קאמר מטומאצזו טהר ראי שאצכין מפסול שטהד טבילה רלענין[ )לעצמו(ומיירי
 מעורבע רוט4צבין דאין דאען'ג שמעי' רגי מכל ' שאוב הי' ולא טמא הי'ה4'ל
 מפמול מטהרי בשערה אהררי נשקי ואפי' בנשיקהי מיטהר אפ"ה כשריםבמים
 1ש ביצף העןב מן רדחק המיושת את סמטהרין פע נדתנן עליהם שהא'שא'בה
 מש מתמלא שהצא ער תחתיו ירו מניה אבר של או חרם של מלוןמביא
 "1 טטשוס חשטש ההול המחבר אגי לי וקעויא ' ודי כשש4ה אפי' ומשיגךומושכו
 במרוה. טדיהלהם

 שם"16 היכא רנ1מאהנ אכ ים נעש אינם אמאי א"ב השקה 9"
 רבי' הרב חריץ דרך ש מדרון דרך למוה והמעדכם סאה ארבעיםבכתף
 ' פמל נשר-אי אי ל*' ממפקא שמואל יצחק'בר ורבי' 1סל מלוניל הבהןשמואל
 1 5צט רה1בון לפ* אלא המקוה את פוסלין שאובין ה4ים סאין דהווטת בפ"הדתנן
 ת5והו רדצ*' ההע יעקג בן יוחנןר'א4עזר א"ר אבא בר חייא א'ד תנא בגמ'0מאןואמר
 סהפ .ש ממ4 נשמיס מ4 סאה ואציז עשר*ם בו שיש מקוה אומר יעקב בן אליעזרר'

 ברביטה מטרעית שהשאיב' טהורין והן למיה ופותקן מאה עשרה תשעבכתף
 14 חריץ דרך לסנךה שרמשען שאובין ובמיעוט גשמים מי ברוב פי'והמשכה
 ' גשמש מי רוב בשאין חשבון לפי והיינו ' מיר בו לטבול ונצתר מדדוןורך
 ופרכ4 המגךה תוך אל מב4 שנפלו היינו המקוה את פוסלין לוגין דש4טתיהא
 רמעךט נשמים רוב ראיכא אע"פ ילא ובהמשכה ברבייה סברן דרבנןמכלל
 ראי רכנן ולא אליעזר ר' לא מני טדורה כולה שרמשיכה ש*ויכה יוחנן ר'אמו* דימי רב אתא רכי הא אלא י בהם פטליןמלטבול אפ'ץק המעהנןש4צבין
 שאיבה ]כ,"1[ )אבל( גשמים סי סאה ואחר עשיים איכא כי אפי' אמרי הארבנן

 ' רצא חוני בן ויוסי כלים חשבון לפי פפא רב אמר אלא פ1ל כולהשהמשינה
 ירבנן . גשמים מי מאהי כ'ש בעינן יעקכ בן אליעשי רלר' לפיש צריךועתה

 רבי רוב ורקשה ' יוחנן כר' דימי רב דליעם היכי כי כשירה %להשהמשעה
 אבא בר חייו דלר' גוונא האי כי פלוגתא אשכחא היכן מלונ"ל הכהןשמואל
 פ*' ל4ושיזשיע"ב וראב"י לקו'4ש רבנן דימי ולרב לחומרא ורבנן לקולאראב"י
 לוגין ג' לתוכו שנפלו שחמר מקוה ב% שכתוב אחאי ררב שאילות ע"פבע"א
 חקנך'לא ולבטף קג4עו מרזיבא ש" מבראי אמ'טכינהו ואי פטל שאוביןמים
 ' טהרה בועה שהמשיבה שאיבה אמר רימ* רב אתא דכי למ:וה אזלי איפסל

 עשרים בו ע~יש מלוה 4ימר ראב"1 דתניא סאה לארכעים מצטרפיואצטרופי
 טוצר*ן ורע למכךה ופותקן בכתף עשרה תשע ממלא גשמים מי פאהואחת

 שחגהו מרדבא יוץ על אמשכעוצ השי יירנשכה ברב1ה מטררתשהשאהטן
4י"



 "מנזרוע מזהיתהלמתאד
 מקם אין ברתע חשבת לפי אלא שאובין מים פם4 %א ' פמול קבעוד*טטצף
 צ'כ הח* חוני בן ויוהש ר"פ כלהטואמר השבון לפי אלא במעה פוסלעעפ9בין
 הצא צ'כ פליגי' דלא עהש יעקב בן אליעזר וכר' רימי כרכ ומרפמק יל184ו
 לטכול כשד ורמשכ' רברבייה האמר ר%א ראכ"י רמתני' מסיק רמעיקראנ82רש
 יהי' המנךה וגם מיר בו לטכול פ1ל כשרים מים של רוב אין אם אבל מהיבו
 נפמל כבר גשמים במי מאה למ' כש"טלשנו שאף השלמה ול תועיל שלאפסצל

 ולפי השבון לפי אלא המקוה את 1סלין המים אין במתניתין וה*נובשאובין'
 מכלל ופריך גשמים:' מי סאה במ' אפי' עור תנ4ה לו יהא שלא 1מלץד"טבק
 שאובין מאה מ' בו נתן אח"ב אם וגם עתה בו לטבול פסול לרבוי' אפי'דלרבנן
 יוחנן א"ר ףימי רב ראמר הא א"כ כראב"י' רוקא למהצי' מר1צקמת פטולדבא

 % שם נפלו שאם רמקוה את 1סלת אינה כלו' טרורה בולה יטהמשיכ'ש1רבה
 עוהמשיכ' כין בו טתחלה שהיו בשאובין נפמל ולא כשר יהי' גשמים מימאה
  כראב"י  צלמא  לבול' אתיא רימי ררב רהא וראי אלא רבנן ולא ר"א לא ממהא
 ולרכנן רבייה בלא לראב"י ש1בין של צירוף ע"י בו לטבול אלא פסל ולאורבנן
 לטבול כשר יהא גשמים כו של סאה מ' אה"כ שם בשיהי' אבל 'ברביה'אף
 המשמע תנא בחר רלא מתמ' שהמשיכן'וא"כ כיון שבתוכן נפסלבש1בין ולאבו
 כשרים מים טאה במ' אפ" תנףק עור יהא שלא המנץה פוסלין חשבוןדלפי

 קורם שהי' ממה עתה טסל רצא ממאי המיה פוסלין אמאי 'א',נ כשר עףהאמל
 אעו בהוכו שהשאובין ועוזה גשמים במי להש4ם ראוי הי' קורם וראי ללךיאלא'"48ג

 לטבול טרירה כולה שהמעיבה לרבנןשאובה בין לראכ"י *בין לרוטלים עור ראצי-8ט6
 אזפםל גשמים מי סאה מ' בו יהי' לא אבל געצץם מי מאה מ' בו כשיהי' בוא'

 כלים ד"טכון לפי פפא רב אמר יחנן*אלא ר' אמר רימי רב כראטר עלמאלבולי
 שפי' ופירושו מלוניל הכהן שמואל רבי' ריב של מינטן ע"כ הצא דצני כןרוקף
 פסולה בולה ו2דגגשיכה שאיבה קי"'ל זה פירוש לפי ריבך , השאילתות פיעל

 סאין י"ם בכתף ומילא גשמים מי מאין מ"א במנךה שיש והיכא בה'ל2בול
 ראפ* רמשנת כראב"י פכצליוקי4'ל ולרבנן לטבול כשר לראב"י לתוכווד5שיכן

 ראשון רבנן 0רתצ בהחולץ כרכצכח רבנן כנגר אף ככצתו והלכה ונקי קכ פ68"6
 סמ2קיואמר ממזר אין אצמר מממיראב"י ממזר ורהטני גרול כהן להיות]ראצי[
 שהלכה איינתא ריכתא תקשי רלא היכי כי כב"ה רראכו'י לה ר1קמירוזם
 רבי' הרב הביא ועור י רבנן כצר אפי' כראב"י רהלכה למרת הא הללכבית
 רתעני' רפ"ק סויזיא פמולה כולה שהמשיבה שהשאיבה לדבריו ראי'שטאל

 שמע רגי נףמר מרלא אלא קיקע צ'ג ורמשיכן שחמטן כען נימא לין קשי,ס"8 מאי איתא ואי ניטו שאובין איכא מי בחמין טבילה רפריך לעיל "סהבאתי 1יף
 קנקמם סהמניח פ"ב רתנן הביא ועור ' פמולה בילה עוהכהטיכה ד,טאיבה מינהזאו64ט
 ישבר הצא גשמים עונת אם אומר אליעזר ר' מים ונתמלאו לנגבם רגנ בראשארז

 כי בכך מה והשתא שאוכין להו הוו ג'טמים לקכל שם שנתנם שנראה לפיפי'
 סהי: רתנן הב"1 ועור ' הכלים את לשבר לו גמה בק-קע ימעיכם שאובין הם מף55ש
 לתחתון עדרר לעליוךער ונותן ב-כתף ממלא כלום אין ובתהתון סאה מ' בעית - --

 לתחתון' עוירדו ער בקרקע ימשיכם בעליון השאובין יתן למה והשתא מאה'מ'
 ורביצ ' בה לטבול פמולה כולה שהמשיכה עיהשאיכה שמעינן הלין מכלאלא
 אבא כר חייא רלר' מעינךא ברפרישנא אתיא רשפיי אומר ש1אל כ"ריצחק
 סברי ורבנן ' לעיל כרפרישנא והמשכה ברבייה מטהרת השאיבה יוחנן1יד

 לא כולה אכל כשירה ורמשיכה ברובה רוקא לראב"י לאיוהוי והמשכהברבייה
 לרךלא' ורבנן לחונורא ראכ"י ורצי כשירה בולה שהמשיכה שאיבה אפי'ולרבנן
 לרצמר' ורבנן לריא ראב"י אבא בר הייא רלר' כה"ג היכןמצינו לך תיקשיולא

 סדתנן שרצים שמנה בפר' כה"נ ראשכחן לקולא ורבנן: לחומרא ראב"י רימי ולרב גהל
 להוך ונותן פתו בהן ומובל מלח מי הוא עושה אבל בשנת הילמי עושין איןסע

 ר' לרו איבעי'. טועט בין מרובה בון הילמי הוא והלא יוסי ר' אמר 'התבעויל
 רכה א"ל אומר יוסי ר' קתני מרלא להתיר[ יהודה ]א"ר להיתר או *שיטוריוסי
 רבה אמר אלא קאט* רלאיסו' מלחנה1תרע[מבלל דץמי ואלו מיפא מרקוזניהא

 לנץלא רכנן ולרבה לגץלא יומי ור' לחומרא רבנן יהודה לרב התם האלאיסור'
 דהכא ' לרבא רהיא רמיא רלא. המחבר אני בעיני ונראה ' לחומהא ימיור'
 טבור הי' *הודה רב אכל בפלונתיעצ' וקיימי איפלינו רימי ורב אבא בר.-,ק
 ושתק ממיפא רבה חיתב(' אוסר יומי ר' קתני מרלא להיתר יוסי רר'לפרש
 ראשטקן 1מר המהבר אני אלא ' כי' רהרר ומשמע ייצרה[ ]רב )רב'(4'

 1צמר ראב'" ממזר והשני כה"ג להיות ראוי ראשון סרת"ר הוצלץ בפרק כריצ5ם
 ממזר ושני מ'ג להית ראה ראשון ה"ק אביי אמר קאמר ]מאי ממפק ממזראין

 ונצתר וראי ממזר אלא ממפק מטזר אין אומר ראביי בממזרת ואסור היהמספק[
 יצה וראי ממזר שני כהן להית ראוי ראשון קאמר הכי אש- רבא 'בממזרת
 הצה ממזר פפק אלא מספק וראי ממזר אין אומר ראב"י בממזרת. ומותרפספק
 וראמ'י בממזרת לי' ראגיי לת-מרא רבנן רלאכיי למרת הא ' בממזרתואסור
 רבי' אומר רתענית רפ"ק ורייא ' לחומיא וראכ"י לרךלא רבנן ולרבאלקולא
 מאין כ"א לי' שני לא אמאי נמי רלרידי' היא מילתא רלאו שמואל מיר*צחק
 ונתן מאין מ' בו שהי' א"נ וכראכ'י חמין סאין 4'ט לתוכן שהמשיךכשרין
 עור נפמל אינג כשר שרגוקוה שכיון שארכין חמין )חוזרין( מאין אלףלקקן

 לנו מורה ואבע"א נינהו ראב"י כולרצ אימא איבעית המשניותבעהצבין'ואותן
 מ' בעליון רהיו ובהו;יא לקבלה' שם נתנם שלא הקנקנים שישבור בעיאדינם
 אי שמואל בר יצחק לר' לי' מספקא הלכך ' ככתף ממלא רין לנו נצרהסאה
 כלא כו לטכול בשר ויהי' שהמשיכו שאובים ממים שלם מקוה לעשותיכול
 בשאיכה שרי שלא ' אסור שמא או רהלכה פשט שמשמע כט אהריםמים

 כט שאובים שאינם מים סאה מ' כו שיהי' ער עתה בו .לטבול כולהיןדמשיבה
 רשאיבה אורדוי' לפי .פי' מפונטויישא משה ר' וחיכ ' בשאילתותשמשמע
 אי כולה רשאיבה שמועה באותה לעיל כרפריש' כיטירה כולהשהמשיכה
 מלוניל הכהן שמואל ה"ר כדבר מחלורךז שלש הלנך ' ררבנן אידאורחתא

 וה"ר לי' מספקא שמואל ב"ר יצחק ורבינו פסולה כולה שרג,שיכ' שאיכה0בר
 ונממוך בואו נממוך מי על אמ הלכך ' להכשירה לי' פשיטא מפונטתיישאסשה
 ורכ אבא כר רר"ח י השאילתות לי' מסייע דקא הכהן שמואל רי'ר דבריעל
 דקשה יתו ' לי' ממפקא רהא יצחק רבי' רברי על נממוך ולא פליגי לאדימי
 הלכך טעמא' מאי ידענא רלא משה וו,י על נסטך ולא ד,צאילתות' דהיאלי'

 גשמים % סאה מ' בה באו ואם ' בה לטבל פסולה כולה ע1זמשיכהשאיבה

 יצ ש98ב סמק5ה אלהמר ר' לו אמר פ' רטרוות בחומ2תא הנא : כשירהא%יכ
 : עלי לרקית כשד נמחה שאוכין נום מא1ם טהרעיהגליר

 יז. וכשכ32קיב2)שלו(
 ומוצהאש וצרורות וטיט רפש ימרציאין המסוה

 להזהר אפשר ואי מים מלאים כלים הצרורותעם
 למקוה ונופלים וחוזרים בכלים השאובין מים הכ4ם מן ישפבו שלא עניןבשהמ
 ששאכו ראע"פ העזרי אכ"* רבינו מורי כתב זה על ' מאה ממ' חסרבעךצא
 לטבול זה מקוה וכשירה שרי עיאיבה לשם נתכוין שלא כיוןבבלי
 פ"ב במנךואות רתנן 'בו

 0ר*
 תש ש4טת הימנו ומשכו לצרדין ר5יט את

 ומשבו תולש הי' ' לגמרי ממנו תולש ואינו שמושך מפני פי' * כשרלוגין
 וריכתא * לעיצב נתטין שלא מפני מבשיר שמקץן ור' פסול לוגין שלשתממנו
 לה סומייתי פ"ר רתנן אג1זמא דפליגא אץ'ג שמעוןכר'

 פ'"
 וי5 ןבשמעת' רשבת

 % ט "' 1 פםול בו שאין חקךך ולכמוף שקכעו פי' הצנורי הדצז כלש המנטן רברר"א

 דלא פי' י קמנים כלים ואחה גרו4ים כלים אהך בלים' מחמת כ"אעמאיבה
 כלים חעויבי רלא ארמה כלי אכנים כלי גללים כלי חשיבייואפי' רלאתימא
 ובי,ץ בי,ט רברי השוכח ואחד רמנקן אחד רמיה את פום4ן טומאהלקבלת
 לכך ולא רצאיל שאיבה השיכה דלא זיל שלמה רבינו פי' י כעעכחמטהרין
 וטהא בח1ר בשוכח ומודים ' ב,ה על ב"וג ורבו נמצ מאיר ר' אמר *נתכוין
 אנוטפין מן ונתמלאו הצנור תחת שלא[ ]בחצר )במניה( רי,ט ופי' 'טהור
 ר"ם עומדת'פי' כמימה מחלוקת עדיין ימי ר' טוצריאמר שהוא למנךהונפ*
 ' לביאט הוייו ולא ב"ה רברי לבטל עלי' ורבו נמנו לא הצצר תדצזבכצקק
 כוונה מקצת דאיכא הצינור תהת בממח ראפי' ררן'מ לגכי יוסי כר'והלכתא
 התם ואמ' ' שמעון מרר' עריפא דכ"ה הך עיני ר4צת ולפי מטרציין בי,קושכחו
 הניחן טרים הכל אמרי[ רכ ]רבי אמי( )איד משרשיא רב אטר רשבתפ"ק

 נחלכך לא טרצרין ר"ה עבים פיער בשעת פט4ן ר"ה עבים קישורבשעת
 לי' בטלה מבר מר ונתקשרו וחזרו ובתפזרו קישור בשעת ]שהניחם[אלא

 אליבא ב"ה מטהרין ונתקשרו רחזרו כעהשבצעויואע"ג בטלה לא וכף'םמדהטבץזו
 י1 אם הש5* תחת טבלא סהמניח בפ"ר תנן ותו ' כינה חשיב רלא יוסירר'
 ובין כך בין לירוח זקפה פומלת אינה לאצ אם המנךה את פוסלת לבזבז להיש
 פ"ב רתנן ואע"ג ' חשיכה לא לירוח דטומצ כין משמע פתשלת אינהכך

 פט עונת אם אומר אליעזר ר' מים ונתמלאו לננבן ועג בראהט נץקניםסרמנהק
 ע1צריך מפני דאהשבינרצ פי' ' ישבר כבור מים נועוט "2 אם או היאגשמים
 לא אכל יכפה או ישבר ובי'כ כך בין אצמר יריטע ר' ישבר לא וא"ל 'להם

 וימשיכם המים וישפעי יכפה אצ למכךה שלו שלא עד רורקע גבי עלעהמשכו כרי ישבר גשמים עונת אינה אם ראפי' רכ"טמע כך ובין כך בין ואמרפ4ג עצשע רר' 4רוחיותו זקפן אם לי ומה לנגבן לי ומה יהחטע כר'יערהיוהלכתא
 - ]תשש אמרין( )ויתן הן עחטאצבין המשכה בלא יערם לא אבל כ4 שבירתבלא

 אפי' במנקן אבל בעצכח היש "ל טרצרין הץק עבים פיער בשעתראמרינן[
 לפי סקיתינד כמו מע"ן עיןא מנץה כמו דיצ אם לו וד"ייב "ריל שמההרביצ *ירי דבר1 את חצלח ' 'עכ"ל למניח רמי לא הטיט את וממלק מודוב"ה
 רמעיין דכין מאה ארבעים בו אץ אפי' בו 1מלין שאובין מים איןרעתי
 לפמט סמעיץ בפיץק ותנן ' בתחלה משמע עהיבין מים ע4ו *שירבו ממועטיןשמימיו 5" מעיץ מי מהן סלמעלה פיק ותנן שלם עויעור לקץלם בו "2 עוצא בבלממהר
 ט,, יגי' ולמעתן בעשטדן לטהר למגץה שוה ורג2שיבו עליו ריבה כנרל משוךעעצא

 1ס סו יתלוש נתכוין לא דה"פ רומה אינה רעתי לפי ? לשאוב נתכוין שלארמכשיר ט1זי שמעת מרבי והבאת גשמים מי מקוה על רן אצזה ואם ' שהצא בל בולר15ביל
 "י1א1ם אע"פ שמעוו ר' סורה להלהט המים עם שמתבוין כאן אבל ' ר15יט ב"ארווים

 %צ הסנום אק בו רטכיל גיסטרא ר.'פ בחוספתא כרתני1ו בוונה בליעדןזרוונפלו
 שיתכוין עד מתיר שמעון ור' 1 פסול מדצכו עקרו כעא- ככגךה לוגין ג' מימיווזבו

 לטיוח ערציחה אעיש רמשמע שהב4צז כעה לך טצל שוקב1צן רמרגגהה ילתלהצ
 עייכחה לכג4היומה מןרטביל' עזיפלו כוונהו היתה שלא אע"פ רפסול זר4צ-,ולא

 רפסול במפרי ותניא י בשאיבתו ארם ידי תפיסת רליכא ראיה[ ]אינהמרגצטן
 שמחה רכיצ מורי 4טון ע"ב י ארם ירי כתפע1ז תלויכגץה

 ס"ו 1פ4ן ואפי' רמרךה' את פט%ע באצטליהש 5העלין הגהר מן הים מןמאליהן ח~טח5 ףגולין סטם טבלא פרק רתנא פמל שהצא ר5חבר אני בעימ נראהוכן זצ'י
 פי' ' ב*גטליא הצלין 94חו.כררךזני פוסלין מעצמן למקוה מיכןל4צשר
 וכשמעלין מט.ה מי כו ושואכין למקוה רבלי בו שטרעשן רגלנל הואאנטליא

 . משכל אשרי בפרשת רבה ועךא מוף כראמר ' 1צתו פום4ן אפ"הלמנךה רנלי מן רמים צפלין שמעצמן אעיש המעה מן חת למעלה בכלי המים4צז

 גלנל כערוך פי' מתמלי מתרוקן מתרוקן המתמלי אנטלייא י%נל רומההעותץ
 ארעמ חכל הגלנל על ומשליכין בטבה בשכונין הכנין על הבנאיםשמשימין
 עלה אנטליא,רמלא ושמם רלתם שני ראשץ כשני וקושרין למטה ראשיוושני

 רצהר מן 1צ הים מן בו עחטואבין וא"ל ' בכלי דהטואבין גלנל רצא שאנטליאמשם לנניתי ' עולה ואחר יורר אחר ריולם בני כן חלילה וחחרין יוררוהרינף
 ולהוצטון מים לשאוב נהכוין שהרי שמעון לר' אפי' ואצזי' לי' ופסלילמקוה הכלי מן נופלין והמים בכ4 המים ושואבין המנץה את כגקין ע1היו עסקינןגוונא האי כי וראי אלא והנ:קוה א~ז יפמלו והאיך לנ,-ו או לים ממנו נופלין אזשא"כ
 ממ' וכשנחמר רמיה את מנקין שהיו ברינונשבורק מעשה הי' וכבר 'לרצץ
 לריציא וצוה חמדי'זצ"ל ב"ר ר'משה ררב אמזו ופסל למקוה מןהכלי נשפךמאה
 ראי' שמעתי ולא ' ולנקהתן נובעין שיךו מקום דגקבים ולמתום לחוץ המיםכל
 מים.שאובין ואין מעיין הי' שבריגונשבורק הכצץה כי תמי' אני ע"ז אך מנין'ש*
 וגם ' המשניווז מן שהוביחו כטו נפמל ואיצ עליו מקוה שם הרי לכליםמיה עועא רכיון עיקר רכריו 4 ונראין ' זצ"ל שמחה רבינו סורי כמעהיכ בופומלין
 קטן תינוק כנון סאה מ' בו שאין אע"פ מקוה הוא שדגועיין בעיני נראהלארם
 בעם בפרש' כהנים כתורת כדתניא מאה מארבעים כפחות עולהשגופו
 - אך ה"ל שהוא בכל מטהי מנץה אף ערצא בכל מטהר מעיין מה איהשמיני
 מע"ן רקתני ותו * רךא בהאי אם כי בתורה בהובים ומקוה מעיין לנושאין 1וירי בארם קרא וההוא מאה בארבעי' ודסנץה שהוא בכל מטרי מעיןמעיין
 טצעטין שמימיו מעיין מהן למעלה ומטבילין טונ4ן שט מאה ארבעים בוש"צ 5" מס" מהן סלמעלה פ'ק ותנן לארם מעיין אף לארם מקוה מה רמקזהדומיא
 בצ להטביל ולמעאן באשבורן לטהר לסגץה שתק ' שאונע מים עליושירבו

כל



דק חריאתרוכות4צר86
 לאדם מיץ לאדמאף מהמנךה רמנךה דומי14 דמלין משמענמי שהואכל
 אדם מצבין דווינו ומטכלין טוכלין שבו מקוה גבי רישא רעזמוהא

 היעו טוכלין ר4זני ולא להטכיל יצ9 ימשו ע1הא כל ונכי כיםומטכילין
 ' מאה כארבעיפ אלא לטכול לו וא'ש גיולים ארם בני כ"טמע יטוכליןמשום

 ויהמא' לו נכמ1ז והאמה שאוכין מים מלא שרצא בור סרתנן רש'נ וההי14יינ
 ' שלש'לונין הראשונים מן נשת"ר שלא עדתרהטכ ער כפימולו רוא לעולם ממנו.

 לבור נשיקתו קודם סאה מ' האמה מי היו ,1לא סרמהרי לעיל שפי' כמו לא קיס40
 עאאצש ארם לטבילת לשאצבין בדה1יךזו מכשרי יא מאה מ' דליכארכיון

 ' סאה כארכעים משיו אפי' מיוצ ארם לטבילת י ק1הוא בכל מטררשהמעיין
 שכל וכנון מאה ממ' כפחות אפי' הארם את מטהר המעיין וראי אלא כךלא
 בפ' כפירוקויעבת"כ שמחה רכינו טרי כמ"ש טעמא ה.-גו בהן'וההוא שלהנופו

 אינה רקטפרם חיבור אינו זחילה דררך רמים אמת נקט רוקא ייטמיניביום-
 נשמים חררלת כנון נכנמת והאמה רם'מפו"נט יצחק רבינו פי' וכן 'היבור
 דוזלמי ומן לתלמי היוצא מעיין רתניא טבלא פ' רתוספתא וההיא 'עכ"ל

 למעיין נוקכו עושה הוא כיצר רמימפונט יצחק התם..כוןועון-דבינולבן-יכה
 וככל כ* מוצרת לכטלו ולא למעיין לחברו כרי שנוקבו רהיינו שרצא כךנקב
 ואי% בחיכורו הש4צבין מטוו בו אין ו*'ש מאה מ' כו יש *אט מיירימעיין
 משה כר יצחק אני למעשה הלכה בעיני נראה כן כתבתי כאשי ' כשאיביןנפמל
 מטרו מעין כפירושיו שמחה רכינו מורי שכתב מצאתי ושוב ' המחברנב"ה
 כבת להתכשת יכולין שהן מה לפי וכ*ם ארם ' מהשהוא לפי הכל שהואכל

 : עכ'ל מאה ממ' פחות אש' ותי%ק מרכישת פחות אפי' כליםאהת
 שנרר וכלים כהן וטוכל כלים נורר שהוא ומורים מטכיליןי אין שמרים וכ"ה כחרדלית מטבלין אומרימ סב"ש בפ"ה ןזנן ]"[ )שלז(תייו

 בוצספתא כדתנ,1 הדו מן המקלחע נשמים מי חררלית פי' ' הוטבלו לאבהם
 מתחלתן יש אמ אותם רואין מדרון הבאים נשמים מי חררל איזרצ טבלאפ'
 כ"ש דברי כרם מטכילין אין לאו ואם כהם מטבעין מאה מ' צרוף מופןוער

 ככוכסים ומעשה מאה ארבעים עונל לפניו שיויו ער בהם מטבילין איןובה"א
 שנרר שכלים מורים והכל ' בהם וטוכלין רבלים 4צז נוררין עוהיו בירושלי'שהיו
 בתוך נרר ככלים עושים שהיו פי' , כלים גוררים שהיו ' הוטנלו לאבהם

 ער ראמרי ככ'יק מאה מ' אחד במקום ויהי' ויעמרו יקלחו שלא כריהוז-רלית
 יהורה וכר' טומאה רמייל ברכר נוררין וקסכר פאה מ' עונל לפניושיהא

 נימן ביומי מקוואות לכנתי' רעכיר דששאל דאבוה סבההיא )לשל( כרפרי'5קתן
 ר5ריל כדכר מעמירע סאין ראמר יומי כר' רקיי"ל ככרכמים הלכתא וליתסק'ע

 פ',קס רתנן חו*ן דשחיטת פ"כ שלמה רבינו כרברי והיינו לקמן כרפרי' טומאה 5"ה5":

 ועלהכים הארם על ונפל סאה % יכו שנתלש סגל יחולין פ"ב לח ומיייזי ל"לף
 ופי' גשמים של חררלית משום לגזור דתימא סמהו התם ואמרי' טהוייןע'"
 בו טובלין 4ון הדו מן ככח המקלחים נשמים של זרם חרדלית שלמה רבינוכ"נ

 סאה מ' אין שודי מאה רמ' מנךה רוה ולא חיבור אינו וריךופרם הגיצוקרהנן
 חרדלת ' חיכור אש קעני הא ולמטה למעלה הרבה שיש ואע'ש אחרבמעם
 ועהר של מריו שבאין ח-רלית אמר נאון האי ורכינו ' מררון רחפרםהיינו

 ובגרגותני בסל שחלנן סמקוה כרךדש חומר פ' רבא דאמר רדבא והינו ' עכ'ל כ3~ף
 ארכעים וכעי' מחוחלא חלחו* ארעא רהא ' טבילה לו עלתה לא שם הטוביכ"5

 : אחר כמוםמאה
 כמי במים בשרו את סורחץ צ,פ כדתניא סאה ארבשם ושיעוך4 ]נ[ קץ9

 הו וכמה בוע עולה נופו שכל במים כשרו כל את מקוהכ'"
 : סאה מ' מקוה .חכמים ושיערו אגצת שלש ברום אמה עלאמה

 אבר אבר ירחץ שלא למעוטי כאהד כו* עויטנול צרן דהטרבל]נ[
 לחצאין יטכול אל ור5וכל ' כאהד כולו כשיו אתורחץ

 במכוה השטובל ' מנונה זה רוי למעה העפץ נממיות בפ' בתוסמתאכדתניא
 רישא דתנא אגכ. אלא טכילה לו עלתה לא לחצאין פי' ן מגונה רוץפעמים
 ירצדה ר' כגונה ה"ז עלי ירך ככחט לחכירו ואומר ' מנונה נמי הא תנימענה
 מיש נפ*שי לא כי ביז וכתכ ' נפשו שתצא ער על*ו ידך ככושאומר
 שתשכ לנרה רכס סמיכן דאמר יוקש מררכ לאפוקי ר"ת ופי' ' ורנ*ם יוים זףיות, בפ"טוט פי' ' ימי ושפיי ביניתא כי מננדדא כולה רךמתא ' איתתא כהולמרמי

עץ
 עטקין שאין אלא ס(1ה מ' של עוגל לפני' שיש לומר ויש ' במים צוארה ער ע""

 : אחר כמרךם סאה מ' עואין לחרילית רמיולא
 יחכין דייצ*ן ' ככקעה המקךרבת הרגצר וכפרסות וכנעישףןי כחדיצין מטבילע ' ומטכילין טוב*ן סאח מ' בו שיש 0כ"מ בפ"ק וןנן ]ו[ת'ץ

 ורחכים מלמטה קצרין נלצין פתוח 98 כל אלא מלרע ואינן כמערהומרובשו
 : כנךקע שולים להם אין ואלו ו4לומלמעלה

 סדהגקש דפכחים רפ"ק בהה"ו ברכמות מדשר9תא י~ים רמקרה "[ יז9
 כין ככ4 כין עגטמ4ו מטבחיא כית משקה ודמים הרםע'ש

 אעה רב אמר ' טדודין בק-קע טמאין ככלים יימר שמשז ר' ' טתריןבע-קע
 לא נמי ומים לא רם אבל מים אלא ש% לא טרךרין בקרקע דאש-תהא

 שלמה רבי% ופי' ' וצינורות מחטין בהן לוקג(ביל ררעו רביעית רדץי אלאאמרן
 טאה מן כתי' כי ' ד4צרייתא מקוה ושא ררביעית שמעון ר' ברברי לעילהתם

 קףטר סכל השעם המקוה רכיעית ריי% * רביעית חהאי ' דכתי' הוא באףם יףמי
 חצי דוצא לנזיר רביעיתשמן רוום מרחאדכ הם הלונ רבישת דקתני רבישית ע"מלץ
 כדתנן לתורה שמן לונ סוחצי התורה פרק מקרא לה דיליף רצזודה של שיעיר סחלף

וייפ,"
 וקאד"טיב י כמכףץט רךו לח של מדות סשבע התם תנן ושר ' מרות שתי כפ'

 מים רביעיוז משמשת וץי' מה רכישת עעני והרר הלוג ורבישיז הלונ חצי ס,צף
 כאצהל רמטמא רם רביעית רהם דחשיב ותו למיר שמן ויייעץע למצייעעש3
 פהצת שרצא סטכח מ'נ פרק רכנזיר לונ דהיי% הקנ יביעית לומר וא'א גנ~ף

 לוג וח(מ עצמות קכ הצי אומרים היו מי4תם הראשונים זנ4ים ררהמר לונ כודציט'"
 ופ"4 י היא הלונ רדכיעית אלמא לכל לא רם ורכיעית עצטת רובע לכלדם

 וצצרו' מחטין בו מטבילין יביעיוז ט .קהח אם פפא רב טאמר רזבהים גנדף

 בתורת כרתנט1 שוצא ככל הד%רה מן סטדי והמשע אתי נף דמיה דמהכשירהעי"
 : ל,דל סכרפריש' דמקוואות קמא פרק וכרתנןכהנים5א

 סאה ארכעי' צריכין רנ*ם שגם וטרו ימיה יביעית יבק ובטלו]י[
 רב נעם הן רביעזת עשד אלעזר ר' סראמר רנזיר פ.צ כההיא לח2ף

 חהא*כא *כא העו ו8ריך חתם כרמפרש חערתא והמש מומקתא דג"1 בירי'כהגא
 יבנן רבמה4 בצשהיא בר ו5ה1ני וצנורות מרגדן להטביל פי'דחוא רמרךהרביעית
 יש בהם שארמגיכל 0כ"ם בתומפתא דתני4ש סאויוה4נו % כן כמו שליםוהצריכו
 אץ וכלים ירים בהן ]טוכל[ טובלים( )וכלים ארם אין בהם טובלים ובליםייים
 5ס יף העמו",ום נע תשם"1 בלי סהלוקח דתנן רלץ בהרא דפ' ורויא ' בר5טובלין
 ע אמר כויש מאה כארכעים טבילה צריכין כין ותנא יטכל לרגוביל שדרבו4צן

 כ4מא אמננכתא ההיא אחרת טקרה הכתוב לך דצמיף וטהר ק-א אמררכא
 מ' להם חהצרימ דכלש דמקוה רביעיז רבנן שכיטלו מדדכנן כ"א ואינוהש
 ע%צא ככל שמטרו רמעיע אבל בטלו דמקתה רכ4ודת ורוקא ' לארם כשמאה
 כמוךמה דמעיין הלכה ועריע מטדו ברמעיין לרגנם שיובל רק במהללא

 דמ9ה רביעית רבם* דאע"נ כפ"ק כפירושיו שמשץ רבינו פי' וכן 'עומרת
 : כטלו לא דמעין שהוא כלמ"מ

 מיה קע בצח*ן מטיו מעיין א* השמיני כיום כפרשת כת"כ תניא]1[
 כאשבורן' ורג1כךה כייחלין מטהף רמשיו מע4ן אך ת'יכזוחלין

 נכיעה דרך מטדו מעין דונף ממעם ' מת"כ כפירושיו שמחה רכינו טריכתב
 אלא גף1י לא דאך כאשבורן מלטהר ממעם לא משיו אכל מנךה ולאחחילה
 כדתנן זוח*ן שאינם ואצש המרךר מן נוכעים הם ממעאן הימים רכלאמעיע
 י 5שה שמר יוסי ר' במקוה הימים שרצים0רכל שמבה מ"פ לה סומייתי דמנךואותפ"ה
 כאשקלת שרףו דגר ואונניים נמליאל ברבן מעשה הכעזים איץ פרקכתגתתא % ותניא 1 טכילה לו עליטה רגדול כ*ם ר1בל לי' לית וכי כזוח*ן מטהריןהימים

 ע

 ולא השתי עמהן נףוסאי כן יום* ר' אמר ' בים הנר ואונריום כמרחץ ו"'נוומבל
 שא יי לא שם ר5צבל רגדול לים שנפלה '0חכית דמכות פ"ק ואמר מים' אלא ר"נטכל
 45 % טכילה לו עלתה הכי ל4צ הא ' אחף *במקום לוגין לג' רא"א טבילה- לועלתה
 עצ בתשובה ללל ביפר" פר"ת וכן י עכ'ל וקייט דכךו זוחלים אינם רימיםאעיע

 ימו4ס : חמי שלמה כ"ר ששאל רכינו הרבשל
 .. לא ' נריא דסכור ה*כא - אמר הכ* ווה משבחא אהא מר כה'ג ננתדב]ח[

 דטכרוה מעשה ויה שטאל מר וא"ל לאתתא טבילה%רף
 הוה דלמא א'י היתי נדול א"ל ה4ת קטן א';ל כה למטבל אכא מיראלנהיא
 מהדדי פמקי ולא הדרי לייפי רלעולם אהדדי מיא רשפכי 1רתא כזעאכי'
 ושפה4 דמי כמגךה מאה מ' דרצה ערולא כי' ראית רסנור ונהרא בהן כרובותו

 דבעי כמרומה כרגים' מוצר' כפירושע זצ"ל שמחה רכינו מור* וכתב 1לטכילה
 ברע טובל ואעו הואיל מלין דין מהן בטל וקייצ ויו רגמכיים משיולמימר
 אא'צ לאישעא טבילה כי' מלרף לא מכאן וכפחות נטוה מ' וכעי זחילתורדך
 בפ"ה דדצן מהא דראייתו וכמדומה ' לנהר שמויברין שרוא כל נקב בהןיש

 5א מ'  וכעי ב%מא עצצא כק כמקוה ה"ה והפם4קה בריכה ע"נ שהעבירוסמשין
 *כע ונמשךפמל *חלתו הזר ועומא שנתמלא' לאתי ורמשיכו דערמאה
 ו1שףעכ)ל: וחוזר שהצא ככל לטהר מע4ןעויו תורת מ*וצ ח4ם מריןמיםדנפמל
 שמך זוח*ן שעשאן נוטפין כשרים שהם רגוטפין על שדבוי "-ם הצהלין על צרוק ר' העיר כטכךה ורגחצפין כמע4ן סהצחלץ ש'ה ףזנןט[
 ר' דברי שוכ*ם יורדים זבה ואפילו זכ ואפי' קנה אפי' מקלאפי'
 י בו מצדלץ אין טומא' מקבל שהצא דבר כל 4צמר יומי ר'יוצדה
 כמעחן זוחלץ עשהן נרוהז מי כגון הזחיין אבררם כיד שמשון יכעופי'
 במה כפ' דשמואל יאבוה וו?ש ' סאה מ' ולהצריך רוקא באשבורןלטהר ו1 _כמווה גשמש מי כמן רגחם8ין ' ובזחלה שוצא ככל לטףוהן

 רעוה*ן'ואין על הצטפין ירבו שמא נימן ביומי מקתאות לבטזי' שרעכיראשה
 יקש4.ט5 טעטע' עופפין רצאל כשץילה כלו' ' כשרין וםהן (בהחול" כווחלין ) םםהר*ןדגוטפין
 ' " %ט5ע אא"כ כזוחלע טכ4לה כדי שאין אפי'כמכום לאשמע*נן ו14צטריך)רצאל(

 'רציהדית כל יפמלו דא"כ פשיטא קש'ל מאי הכי תימא לא ראי להםמשלימע
 לע עחצ"ן מקוה כנון צחלין שעשאן נוטפין ' מכריך מכיפי' סהרא לם"ראפי'
 " '=' סומכין זבה 4צ זנ 4צ נףה 4צ מקל אפי' פומך וזוחלע יוצאין וסרמי שפתועל
 אשטרן תעשין אחד במנךם ווףמדין ר5ש יצי4צן מקום ופותמע ברגל 4צביד
 1מ1שה דמקבל כין טרצר א5" טומאה המו4גל דכר כל ' וטוכל הטמאוערר
 במם' כדחגן יומי יר' וושעכ"5 אקילתן מקחם מעמיוץ אין כלומר בו מזחילי'אין
 דדבר פסולע להב9ן מים שיעברו כדי ידנךת ע4' 4ו רגלו או עז סנתן פץפרה

 5ץ טויר ויג מיס מעד4 סראשק וץכחים פ"כ פעמא ומפ' ' פוסל טוכסשהר5קכל

 סע מ( דהכא התם סודה רנא דפ*ג עימה ר' דאפי' יתבן ומיי ההא טהרה ש"רצייתו
 ע"פ ר"ת הר' סממףנן פירושא ואהא יסי כר' וק9"ל ' עכ'ל הטלם עשויהמעה

 : 4ול0 כדפר"טנאליזא
 545 "טמעאל רבי הץה קקיבה רבי אמר וערוק וטש ורגולח יזנלידי סעא5 סשד וברר שלנ פומלין ולא רמקוה את מייי סא" פ" תנימ[

 מק-בא 4גשי והעעץ רמקוה את מעלה א*% השלנ 6מר כעדידן
 4ימר %רי כן טזץנן ר' לכתחלה כע-וה ועשו שלג והבי1 צ4ן להס עיאמרכהטמו
 דסר מאה ארבעים בו עדש מעךה פומלין ולא מעלץ כיצר ' כמים הברדאנן
 ספ"ק ואמר ' -פוסלין ה4א מעלין נמצ4צ העלתו לתוכו ]סאה[ מרם ונפלאחת
 בן יצחק ר' אמר י כשד אי% עצמו וויא מצטדף ראצטרופי 4וכ' סמידסוכה
 עוש מכוו%ת סאה ארכעים בו ש"ם מגךה סכמן בערוך בתב 'טבילה "י מ( 6 עלתה לא בו ורגובל סאה לארבעים ש1מצ1יף יוכהץ רגרוק טש איןאל"טוב

 ע ן י ש ף"טאר סאין כ4 הי' לבדו זכים מים לר5ריד רוצין ואי* זכין ואין עכחייןומימיו .4ש

 עמהם.ויוצא רבהם יורק את'רמים כשמרילךן הגרוק טש רגרךא ורצא טיטקהי'
 הטש בהם עהש מכוו%ת מאה במ' כמים'הטוכל מעורב שוצא מפני המיםעם
 5ח ש"1 סמכךה ב' פרק ותנן ' טבילה יו עלתה לא לבדו בו וד5וכל ' בולטבול כשי הי' לא הזה מהם נולן סאה ארכעים הי' ח14 ויטהר טבילה * תויהועה
 ' בגדט מטכלע ואין כמים מטכילין 4צמר אליע1י ר' וטש מים סאה ארכעיםבו
 גביו על צפש שדגום בטיט מטבלין פיט כאטה ובג1יט בסדם שמר יןשער'
 כטש מטבילין השין בכרם שמטבילין קה"צע ר' 1דה אחר מצר רמים היוואם
 מאלי יורר שוגףק בטש אמיו טשבאיזה

 שמר יוצרה ר' מאק- ר' רכרי 1
 שדמשק*ת מכךם אימר רוש14י כן . אלשי אבא עוכא4 הכם4ה נהה שארןמוךם
 בש1פרת רגכנם שמר שמעת ר' חכוז כפי היודד 4צמר אלהףר ר'יורהת
 פ-נ קטים באדם הצצצין אלו פרק ותנן ' פלוג רגמדד 4צמר צדוק כ'ד ר"אהמד
 מבוד ויעלני עגאמר דגורות טש עק הין מיט איזרע יוני ונץ ריהלרים תטהםרהון

שק
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 ומטמא העצרש בשל מטהר עם* ר' ב14 וות1ש טש ' 1ה 5הטש1ק
 מטבלע 1ון כהם 15בלץ ש1ן "דרכש . שזעית א* יני .גץ מרקאבשל
 עםי ר' בערוך פ" . לת כשו1א גו מטבלש ד5הא כל הטארבהם
 אחר*ם רברים בו שמשיב פהם .פ" י מרקא בשל ומטמא וש1ים בשלמטהר
 ו צאן של ששי והוא ' הנעוים ובתמרוע וגתיב * ברע הנ1יק ברכתיבלח1ך
 ואין שנסרקו רגלים לתקן ב84ה ב6ש שרף הרם נ6 לעהטי מי1קן טשו"ש
 מפני מרגף בשל מטמא יוםי ר' פבעת בפ' בו1מפתא ותניא ' ממדגך,-גדם
 פ' בתוספתא תני' ' ט' הידבים יתייא א* יני גץ ' בלים מרגך בוא4טפין
 כעזמעכין תהן רגשמ-ם ביכות עלאהן שמדלכין אלו הררבים יתייות ק א6טבעת
 רבי מאיר רב* יבר* ד11ן צררן משני רוצץ איט אחד מצד הבגדיםעל

 כנץ סוהן בשיעי פי' ' הבנרים על מתמעכין והן ' אחר מצר 1[ן כרכ*ןסידק 1מר "טטעאל ר' משוס יפי ר' אהד מצף "" "1מעאל רי משומ 4ומר יידה'
 חפירות. רם %א ' הירבים יתידות נרראש ר11ת הטיזי סים מ6לתנומות
 נכראין וע"ב הדרגים יתידות נכךאין יב"טין וכשהן ' יתי גץ נלראיןלין כשהן שיץ ההלך רג6 ומזיקין ובקיץ בחורף מים ףמלא1 הכה1'שישין

 שנתונה סטבעת בתוספתא רצוש ' כשייבשו ביזירות משופעין ע%הן העידותס"ו
 לא בא6 חץביריו יון הטיט הי' ואמ טהדה והטבלה טופח טש שלבלבינה
 רגום היו אס טופח טש כן על ונתק שאובין מים מלא עריא לעין 'טבלה
 : טבל לא כאלו וחביריו היון טיט הי' ואם טרור השטבילו בטיטשקוין

 בהן שמטב"ין "םקו שלא תמ1ת מי מהן לנק" בשץ בחוסצ4]"[ע4א

 שבל שארם כ"מ הנ4 שק ובלים ירים בהןאדם מטבלעאת)רג6ם(ףץמש4אין
 בהם טבלין אין וכ6ם עים בהן טובל אדם אין בוש טובלין וכלש יריםבהן
 רגשמים 5סקו בוצצין והךרים יורדים שדגשמים זמן נל תמצית מי הןואלו

 בצד הדופר ' תמצא כמי הן הרי הביצים במים הנהר בצר הים בצררייפר ' גבים כמי היא ררי בוצצים מלהיות פסגך תמצית כמי הן הרי בוצציןוועקרים
 דן הרי ומושכין וחוזרין שפוסקין אש'פ רמעיץ מצד באים שהן כ"הסיין
 פולטין פי' בוצצין וההרים ' תמצית כמי הן הרי מושכין מלהיות פכגךבמעיין
 פסיף"י, מעיו מתוך תוחבו רכון של שפור מביא הפסח את צו6ן סכיצר כדתנןמים
 5 ס5כס בוצצין העצים כל רדיא ר' אמר רכון של סלמה בירושלמי ואמר נקובתו ביתעד

 רמון של ואפי' בלחין אם קחמין אנן מה משקין בוצץ איע רמון ושלמשקין
 העצים כל כיני אלא משין בוצצין אינן עצים כל אפי' ביבישין אי משקיןבוצץ
 העצים כל ופי' ' מבפנים ויבש מבחוין יבש רמון ' מבפנים ולחים מבחיןיבישין
 רירן בגמרא כרפרכינן מבושל פסח לי' והוי משקין פולטין פי' משקיןבוצצין
 עלא תמצית מי פי' תמצית כמי הן הרי הביצים במקום רגהר בצר היםבצר פל ל קם החופר ' כמבושל לי' ורצה מיא מפיק שיבי בי' ראית איירי רקל שלסונייתי

 וחחרץ שפוסגךן אץש ר5עיין מחמת באים עיהן זמן רגפעייןבל בצדפסכך'רעהופר
 מאה,פ0כן ארבע.ם בו שאין א1'פ עו1א בכל פי'דמטהר נמעאן הן רריוששכין

 : נבים במי רגדסי אקז תמצית כמי הן הרי ששכיןמלהיות
 בע"ה מקיאות הל%ת להוסליקו

--

 נדההלכות
 רם זכה תרי' כי ואשה כתיב רמצורע תורת תהי: זאת ננפואשת)שלח(

 הנוגע כל בנרתה תהי' ימים שבעת בבשרה יבהיהי'
 לרבות מנין גמודה אשה אלא לי אין אקה בת"ב כהיכ ' הערב עך שכט*בה
 ימים עשרה בת * לנרה אחד יס בת אמרו מיבן ' ואשה ת'י רקטנהאת

 מקום מכל זבה אפי' יבול זבה תהיה כ* ' והלך ריבור סן תהי' "בי 6ובה 40ם
 אלא שאינם הרמים על 6מד דמיה מקור את נלתה והיא ת'ל ' טמאה חהו'ס1ע
 בעל שקצרה סאלא בותים בנות ר"פ לה מייתי הבר'יתא וזו ' וע"כךי מן 5נקז

 שאין למדט ותו ' יאורייתא נרה הף' אחד יום שבת מכאן ולסרנו ' רוזלמורפא
 ולא החצון לבית ויצא המקור מן רם שנעקר והיכא ' ר5רוף מן אלא טמאדם

 בבית מיטמאות הנעוים סכל דופן יוצא פ' כדתנן ' נרה טמאה לחט 'צאד1כ"1
 וטהטש מלמר בבשיהן בת"ב ]ותמא ' בגשרה זובה *הי' דם שנא'החיצון
 חיים מים ביאת טעון שהוא הזב אם מה הוא רין הלא ' כגחוץ בפניםמטמאה
 תטמא שלא רין אינו וד"ם מים טעונה שאינה נרה כבחוץ בפנים מטמאאינו
 פ' תנן זב אבל כבדוץ בפנים מטמאה ,יהיא מלמף בגשרה ת"ל בבחוץבונים

 רא4מיל1ע נדה רשמ'ם פי' ' לחוץ טומאתו שתצא עד מטמא סשא'נו דופן יצאסס
 ו1תרת לערב טובלת אס,פהקה.גשביעי ' והן אחד טינה ימיס ו' ראתהאפ*'

 תשנ ראשון *ום אלא ראתה לא ראם וומרא נמי וא*בא ' רולא וה'ינולגעלה
 נדמ שבין ים 4'א על" התוה הטלה הרי שבעה בל פסוח לא ואם 'שבעה
 ער תשמור ראשון בץם ראתה יאם י עם כעד יום בהם שתשמורלנדה

 רצופין ימים נ' ראחה ואם ' טרויה היא הר* קמקה אס ' לעת מעתלמחיתו
 רכת" טדיר*ן עום ז' תשב אא"ב תטהר ולא זכה דהא הר" יס י"אמ14תן
 ימ* עולין נדות שבשי קבחן חומר ויצ י תטחה יאהר 'כהס  שבעת להוס"רת
 שאי3ה מה גךלא בהן ויש ' לה עה4ן אץ ז*בה ובינו ' טהרה ימי עסטום14ץ
 טנח שים ששה ראהה אפי' רפ*' הא תחלה ' מבראתא רברי כל ללסודו"ש ' עיל ורוא ששה שפמת נרה ואס ' ים גטי *ום אלא שבעה 4ש1ףצרוה
 שבעח עיספור ' ימים שבעת שמא נדה מ4 גבי נת"ב יותי' תנק ' והןאחד
 בשרוא מצש מה ' בנרה וכהטמא במת סעשמא הוא דין תש4ש *9שץ%הלבששה
 םשםא:בנהץ גשך4א אש אחף%ה לטומא' אלא שבשץ %אי איט בטתגע1מא
 סשטו גשהוא "ש ר4ויטה לראי' אלא שבעה 1פהת אעה ה" מה יקוע"האת ומטמש* מהטמא רוא זו לדרך כלך 14 ' אחרונה לביאה איא קבעה עצ1רלא

 אפי' דנדה לף.להישא רך' י ראשונה לג'אה אלא שבעת שפוד לאבנדה
 בא ס;'פ הכ" נמ" הזני4ו ' ראש1גה מראי' אלא שנה אעה עףטה קלראתה

 "מים המשה משמשת ' טו1רין שים ה1שה טמאע ימים ]קוח[ 0)חסשה( סימן עש5י%
 משמשת ' טרודין *סום ושבעה טמאש *מ*ם שבעה ' לעולם מקמקת 11נהמטוב
 האשונה רמראי' זאת מבר1וזא למרט ' ינ1ם ושמבה עשרים כוצך יכההרביע

 "ימו' א'" עהסת רב סאמר שברנך הה~בה הזב גמ' תינונךז ובפרק ' גוטץ יךא~0ם
 ' שבעה למגע %פרת שלה בשלישי בםהרה שהפר"טה נדה רב אגא'אמר בהפ"ש

 נמי חסא י רא.טון נהוס אלא 1טה אינח רואה אפי' לי למה ספירה נדהופר*ף
 שבע' בת"כ כוהזי' תניא * שבשץ תשב ראשון יום אלא ראתה לא 'דאםדפי'
 הוד' ת'ל שגעח כל רואה שתהא ער נול שבקץ בל בזיבתח לא תהי'בנהתהימש
 י ה4לות את לרבות תרי' ה"ל טין לילות ימש אלא לי א*ן רואה שאעהאע"פ
 טובלת שאינה אחת'מנין תףיתן תהא ושץ' ת'ל מפודץ בין טב1כין בין]יכול[
 רואה יטאינה דאש'פ לך הר* ! שבעה גל ' בגרתה תהיה שים שבעת ת'למבץ'י

 ואחר טמא אחד טיום מימן בא י'פ ותנ"ה ' קבעח כל טמאה אחר יום אלאסס
 שבעה טמאה שבעה כל רחשה קא*נה אע"ם אלמא וללו שמיני טשמשתטרור
 שקסקה כנון לאו וטתרת לערב טובלת בשביעי פמנף אס רפ" והא 'ימים
 טובלת זו רוי פמקה אחת ווטעה שב*עי[ יום כל ראתה אפי' ]אלא שביעי ירםבל

 משטשת טדךר אחר וים טמא אחר 0ים פימן בא %ש כדועיא ומשמשת לערבפם
 ימים שבעת ותניא ' לערב ומקמשת טמא ריה שביעי דרמשתא לילושמיני
 טמאים ימים שבעת שאחר פי' ימי' רבק משמשת קדורים ימש הטבעתטטשים

 הסנחה מן בטררה רפרישה שלא נדה אלו סמה לעיל ותנש * משמשת הש פא 8ל
 היום כל ר1י' היום שרשץה ביון אלמא ופרעך'י טסא' בת1ה ההא לאולמעלר,
 צריכה כך ומעדם ,  עב"ל היום גמר ער ורואה רצזרוז ברטכ4עדטת

 ומשמשת לערב טובלת טהורה ומצאה בינף . ואם ר"טמחות בץבד*קה
 ומעיינה הואיל רחחשינן רשב'ש בדפי' ררנק השעא ב'א אעה ,אתובושי1ץ

 בין כל וראתה ביהש"מ קודם אהת שעה לראות רהחלה רילמאפתחץ
 מיה בועל בעלה ומשסשת שמיני בליל שנכנמה עד פמקה ולאהשמשות
 ולא טובלת לא ואינה בטומאה מוחזנךז  השמע1ת בין בדקה לא אםהלכך

 דזוינה בה נונע4ן וטהרות ליכא מפק טומאת אפי' מטי למחר ערמשמשת
 ברקה ולא בשביעי ראתה ראפי' למרתי ררי ' עכ"ל דרבנן חששא]אלא[
 החמירו שרבנן אלא ומשמשת וטובלת היא טרוה ברחכץז לביה"שממוך
 0ח י, סנדה תינוץז פ' כהדיא ]ותנן[ )ותניא( ברינף והצריכוה פתוח ומעיינההואיל
 אומר יוירה ר' עד ]וכו' טהורה ומצאתה עיחרית השביעי ביום עצמהשברקה

 טדורה בחזקת די'ז הפר"?ה ביההעמ"ש אם אבל משמע ' טמאה בחזקת ה"זוכו'[ ט'"
 ושלש , ררבנן כ"א אינה זו וברייק , טמאה ומצאתה שחרית שבדק'אע'ש

 ' לא לשני אפי' שחרית ובד?כךז רכצ(ררתה רוא שביעי לת"ק ' בבריקהמח6קת
 * השכהטות בין שתפריש עד ממררתה לא שחדית ברירךנ אפי' ידודהלר'

 יומא רהריא משום לא ראשזן אבל , בשני ודוקא ' בשני אפי' בחראיולרכנן
 עיש סס סדלר' בברייתא בנמ' ומוכח , הפמקה חשיבה לא בוב*ום נמתם וא"מנפתח

 ררי שבעה כל פמקה לא ואם רפי' הא אבל ' בר*קה מהני' ראשון~45%שביום
 שלא דוקא מלשונו דמשמע ' לנרה נרה שבין יום "ש עלי' התורההטילה
 ביום פ0קה 4"ט אלא ליתא הא יוס י"א בה נורגין אין פמקה אם אבלפמקח
 ע1מרת אחד יום ראתה ואם ' יום "" מתחילין משמ*ני פמקה לא 4'ששביעי
 למפור וצריכה נדולה זכה היא ררי רצופים ימים שלשה האחה אם וכן 'השני

 מ ד אווי ויום טמא אחד סיום מימן בא בס"פ דתנטש לרכר וראי' 'שבעהנקיים
 יום, לשמור שצר*כה מפנ* לילות ארבע ומשמשת פסקה ולא בשב*עיטמאה 8'" שהיתה והיינו י עשר שמנה מתוך ל'לות וארבע ' ולילו שמינ* משמעגתטהור
 הטנים :שמינ* משמשת טרורים ימים ושני טמאים שים שני תני והרר ' יםבער
  קץטר ושנים שמ*ני  ומשמעיע בשביעי פסקה הה1נו ועשרים עשר קשהעשר
 לתעדעי 1הו ששומרת מפני משכהטת אינה מריר שוצא אע"פ ]עשר[ואחר
 נודגוז פמקה לא ד6'ש בשביעי פמקה רל"ש הבר*יתא מאשע למרנו הרי '_וקךטירי
 ז*בתה ימי ולאט]סוף[ לנרתח ממוך רצוקין "מים שלשה שושעה ו4"1 י יס4א
 בתורת כרתנ,ו נקיים שבעה וצריכה זבה היא לעלם זיבתה ימי תוךול'ש
 ט3 ל אגי ומה ' זבה תהא תחלה שלשה הרואן; סיכול תנוקת מ"פ לה רמייז'קרגים
 פ"ג זבה תהא בתחלה ימים נ' רו*וה אבל אחד 'ום גרחשה זבה תה*' כי אשהמקחס
 אלא ל* אץ בתחלה מטמאת חאעה ' מטמאה היא נדתה אחר נדרטה עלת"ל
 מנדתה טפלנ אלא לי אין ' תזוב כי או ת'י מנץ מנדתה 1פלג לנךתהממור
 טין עשרה תשעה שמנה שבעה ששה ' חמשה ארבעה שלשה שנים ' אחדיום
 כל את מרבה אנ* אף לז*בה וכשר לספשיה כשד שוצא ברבקע' ' מצעומה
 עז בלא ת"ל עשר אחר את לרבות סנין לזיבה וקשףע לטפץ-ה מ1יין עןץאלו
 את לרגית ראשז ומה לאו אמרת ' עעמד שנים 4שע כט4בה עאאני או.יכולנרוזה
 את אנ' מרבח ומ*עט הכתוב שר*בה (וחר עשר עגים את ולהוצ,ו עשראהר
 שאעת עשף שנים את אני ומוצא נרחה עת בלא במפוית שדוא עשראחר

 שתים לרואח מנץ זבה עוהיא שלעוה הרואה אלא לי א'ן נדתה עת בלאבמפירת
 ת/'ל זבה שהאח אחר יום לרץא' מנץ נדתת כשי 1נה שי %ע זבהשהיא
 בשם עצל הק*' ממא ת/ל אחר יום להם משמרת עוהש מנין ' זובה ימיבל
 שאעו הוב אם מה ר1א ודץ ' לשנים שים תשמור כך לאחר אחר משמרתשדי'
 דין אעו לאחד אחד מופרת עווקיא זבח לשנש שבעה סופר לאחד אחדמופר

 . בח"כ שנף' כך ' אחד יום אלא לה אין לה הקי' ת"ל לשנ*ם שניםשתמפור

 זבוק אעה תשץ* שמעי שבקי שראחה ודוכא ' דהין בנמףא משונה היאוקצת
 מימן בא %'8 לרבר וראי' ' רוק עשיר* עימרת אלא נקים שבעהלהצריכה

 גד ל משמשת אעה ושוב *מש שני משמשת ' טהורץ ימ"ם וג' טמאין ימים0ג'
 שלעטה לר14ת שררגה החאל 1' 'לעולם

 כש, שחטפתה נמצא שלשה ולשפווי
 אחד ומשטשת עשד* שומהת רא,ה תשיעי שביע*שמיני ' ושש* חמיעוירביעי
 . זבה והוי' עשר ותסשה עקד וארבע עשר שלשה רזאת ושוב עשר ושנשעשר

 עלטה יעברו לא וזאת נק"ם שבעח צר*כה בי ' לעולג משמשת ואינונרולה
 עדסביעי כ"טם למרנו ,1לשה ושופעת שלקשה רואה שעה כל כי נקיש ז'לשלם
 תינחעז %'פ רשב"ם ופי' ' זבה לעעותח ותאויעי שמעי בהן4 מצטרףאינו
 לתחלת נרה מוף בין מסיני למשק הלכה לניה נדה שבץ יום עשר אהרנבי
 ששה אהת לרא*' 6שג גדה להית חהרת איט נדה יטו שבעה משכלונדה

טא



דק 3ךמריכית8ךשש
 תחלת רצי לא ימים ג' ימים י"א בהוך חזיא ואר יוומ עשר אחד עדבלו עדוההש
 את בשביעי.סותרת ראתה ואם רצופים ימים שבעה ש:ספור ער לעולםנדה
 ז' שתשב עד נרה תהלת הוי' לא לעולם וכן נקיים ימים ז' ההוזרת.ושנהרבל
 גמרא כותים בנות פ'פ מוכה כן וכרבריו ' עכ'ל מתירה שום בלא נקייםימ*ם
 ורב זבה להיות הראוים ימים אלא מטרי רצלר אין לוי סראמר קשוי' היאוכמה
 הראוין ימים אפי' יויב ולטעסי' אהבה בר ארא רב אמר זבה לספירת אפי'אמר
 טהרינהו זיכה בתר דשייבי ימים דהנך רב דאמר כיון פי' זיבתה סתירתלמפי'
 מצח: טבילת לה מתרמיא : " למפירת הראוין ימים אף קושי לעניןרחמנא
 בזמנה דטבילה י .להדיא לך רדי ברה"ר אשת ד' לאייתינהו חעתא להה1ריא
 נרה דראתה' אתתא הגאונים בתשובות ונמצא ' מתניתין כסתם והלכהמצוה
 ואינה כררבה טובלת ז' בתוך טבילה לה ואתרמי הכי בתר שכיבא להושכיב
 שמיני וביום אבילות יומי משלם ער אטרה בעלה עם לשמש אכל 'חוששת
 דלא דאבילות שמיני אלא נקיים רבתר שמיני ולא לבעלה ומותרת נמיםטובלת
 סכל וט"ב יוה"כ לגבי דתניא ' וט"ב הכיפורים מיום אבילות ימי ז'עריפי
 וחילוף ניבום לענין נמי בט"ביוכן ב1ן ביוה"כ כדרכןבין ]מץכלין[ טכילותרמיבי
 גאון היי רב פי' ובן ' במועד מכבאין שאלו דתנן ממועד אבל עריףדלא
 דההיא 0עלה בירוש' דביצה מ"ב דץ6ר לטבול אסווי רבם"ב י"א מיהו 'זו'ל
 אומר דנהנים סנן חנינא ר' ביף'כ בין ב42קנ בין כדרכן טובלין טבילות חייביכל
 כר' התם ופסיק ' בשנה מ"א טבילו7 הכהניום עליו שיאבדו אלקינו בית רצאכרי
 אמורים בהנים דוקא וי"א בט"ב' לטכול שאמור' לנדה רה"ה לומר ורוציםחנ.נא
 רוהץ שהי' סרבי וכש , שריא נדה אבל עבודה עוברי שהיו באב בט'לטבול
 בשמיני תטבול לא כזמה" רשב"מראשה שפסק 'ומה להחמי' וממתכר בממחביק
 הקשה ע"ז ' ספק ]לירי[ )משום( ובאה בשביעי לטבול דאתיא בתה סרךמשום
 הך סשייכא זירא רר' חומרא לאחר ראף איתא ראי הטרי אבי רבינומורי
 נינהו זיבות מפק כלהו האירנא 0מכרי דרבא ברי' אחא רב י'ל מ א"נגזירה
 למטנל דאתיא בתה סרך משום לי' אהרר לא אמאי דשבעה ביממאלטבול
 רב אמר אשי בר חייא רב סדאמר יוחנ: ר' לגבי בי' הדר רב דאףבששי
 בתה סרך מפני בלילה אלא טובלת אינה בזמנה שלא בין בזמנה ביןנדה
 ליכא הזה דבזמן למעשה הלבה ופי' ' שמעון דר' משום לומר צריך וצהולא

 הכירא לי' אית זירא כר' נקיים שבעה רבנן ואצרכוה רהואיל בתה לקרךלמיחש
 והא ' בשביעי לטבול אתי' דילמא חיישי' ולא לכתחלה בשמיני לטבולומותרת
 אי דמשמע דאריותא אונסא משום סבשמיני בגרש אבין בר אירי רבדאתקין
 כדאמ' זירא דר' חומרא פשטא לא שבימיו הייע ' בשמיני אשר אונמא_רצהלאו
 לי נהיא ולא ' אחמור לא אחטר דלא והיבא אחפר דאחטר סהיכאלעיל
 אטו דניחא-לי'שביעי )הא( ששי אטו שביעי דגזרינן תירץ לא אמאי רפריךיהא
 אי דבשלמא ותו ' בשכיעי תראה שמא אטו שביעי טבילת דגזרי' עצמושביעי
 מקצת וכשמפיה ככולו היום דמקצת רשב"ם כרפי' שביעי אטי שמינימרי'
 נמי אתיא בשמיני טבלה ואי מדאורחתא לטבילה חזיא כברשביעי

 למטכל.

 דכיון נמי לשביעי ומתשיעי למטעי ליכא בלילה טבילה רתיקון והשתאבשביעי
 גזירה לאו הא ששי אטו שביעי גזרי' הוה אי אבל ' למטעי ליכא רחוקדמ"כ
 ספירתה תוךימי שהוא ששי אטו טבילתה עת שהיא מתשיעי דתטעי )היכי(היא

 אטו ליגזר שביעי במוצאי טובלות נשים האיך דר"ז חומרא קודםדאלת"ה
 ברי' אחא רב כדא"ל דר"ז חומרא פשטה בבר רבא בימי הלא ותו ' ששימוצאי
 כחומרא נהגו שכבר כו'ש"מ שוינהו זבות פפק כלהו האידנא מכדי לרבאדרבא
 ביממא למטבל במחוזא שרא רבא בסמוך אמר ואפ"ה רבא של נעירודר"ז

 בתמניא למיטבל אסור הוה אבולאי משום לא אי משמע אבולאי משוםרתמניא
 כרפי' האונם מפני לא אם בשמיני לטבול להתיר בלל בעיני נראה איןהלכה
 להחמיר ראין ר"ת ופי' ' שהחשיך לאחר שמיני בליל למכול ומצותהרשמ'ם
 לידי תבא שמא למיחש ליכא רתו לילה יהי' לביתה שתשוב שאחר רק בךנל
 ויודעת מרגשת לחשיכה סמוך שטובלת אמה את רואה שהבת דריאילמפק
 בעיני ותמי' ' אמה את ראתה שלא הבת מבש'י תטבול שמא למיחש%יכי.ו
 והא גלילה לכתחלה טובלות שהן זבות ספק שהן בזמי'ז לנשים התקינוהאע4
 פתח אל רבהן אל והביאה ת'ל מבצ'י טובלת שהיא מנין זבה גבי בת"בתגיא
 ודתה א"ב אלא ' מוער אוהל פתח אל חצתם מביאה הא כיצר טעדאוהל

 בתבי כל בפרק לה סומייתי ותניא י מבע"י שטובלת מלמר ' שמשמעורבת
 ביום טבילתן מת וטמא נדה ובועל והמצורעת והמצורע מ:זבה סהזבהקורש
 דיומא וש'ק י כתי היום כל ורצלך טובל כדי בעל בלילה טבילתן ויילדתנדה
 בסמוך אמר ותו בלילה' טבילתן ףולדת נדה בי1ס טבילתן טבילות חייבי0כל
 נרה י ביום טבילתן מת וטמא נדה ובועל והמשרע והזבה הזכ הייא ר,סתני
 טבלה אם דאפי'בריעבד )דאע"מ( סמוכח ] דטועה ובהלכה טבילתןבלילהויולרת
 שהרי פי' נטבלא קמא שבוע סוף התם דפריך ' טבילו: טבילתה דאיןבלילה
 ביום ונטבלה נקיים שבעה מפרהנבר

 שביי
 קא לא בשבוע חר ומשני *

 משום ' סבילות ל"ה נכלל אותה מונה שאינה אלא שטובלת ה"נ אין פי'מיירי
 חוזרת אמש טבלה שכבר שאע"פ למרת הא ' מיירי קא לא חדאדבשבוע
 טהרואה תנוקת בפ' רתנן אמתני' דסמכי' בעיני ונראה י ביום למחרוטובלת
 וחייבין ומושב משכב מטמאין ב"ש ' ושמשה לערב תנבלה עשר אחריום

 ראהד סברי דב"ש פליגי רבהא רשב"ם ופי' ' הקרבן מן פוטרין וב"הבקרבן
 שלא עד וושבלה הואיל הלכך י שינןר[ בעי לא מברי ]וב"ה שימור בעיעסר
 מטמא אבל ' הקרבן מן ופטורה ' טבילה לה עלתה לא שביעי מקצתפפרה
 וההיא ' טבילה לה עלתה שטבלה שזבה למדת הא ' מדרבנן ומושבמשבב
 שמנתה שאע"פ משום לילה טבילת לה עלתה רלא ה"ט שמא ' רמיועההלכה
 * שביעי יום מקצת שתספור עד םפירה ימי תוך קיימא אכתי טביעי לילמקצת

 למנהג דתינוקת ההיא ראיה דאינה בעיני רניאה מגמגם לבי מירצ ' הואודוחק
 ראמר והא י היא קרבן בת לאו קטנה הבה עפקינן' בזבהקטנה רהתסשלמ
 כרפריש' ' בת"כ לה ילפי' לעזרה קיבנותי' סהבאת היינו בים טובלתזבה
 זבה ראם ותו . נקיים שבעה שפפרה לאחר גדולה בזבה אלא קרבן בתי'דלא
 לזבה גרולק זבה בין און רמנילה פ"ק לסהגיי' תל ~ו'ג י ייבן טעעהקטנה
 ' שוין ושק זה קרבן לענין הא אהד ים סופרת חו ניט ז' סו1ית שי אלאקטנה
 בגמ' ואמר י .גדבן אלא שלש שרואה ליב ראיהה שתי ררושיק זב בין טאיןכרתק
 וטובלת לוצני מי מהגי' חיגא שויןיותו סה זה ופפי'שבעה וששב לעמןסשככהא

 י טבילה לה מרג* רוקא ברעבר לב"ה דאפי' למשר קתנייומצינולשיבישטבלה
 צליבה שטבלה ואשה : ביום אלא קטנה זבה אפי' תטבול לא לכתחלהאבל

 מים לוגין ג' עצמה על תשפוך שלא טבילתה ביום למרחץ תכנם שלאליזרי
 ע קי אוכל האוכל התרומה אי2 פומלין 0א* דשבת י'ק כראמר טבילתה בעםש~ובין
 כ) שאוב'ן במים ורובו ראשו והבא טסאין משקין ח:שותה שני אובל והאוכלראשון

 מים לונין ג' רובו ועל ראשו על שנפלו וטרצר טבילה של ביום בו רשיעופי'
 הבא על גזרו דלא למימר ליבא והא ' טבילה ביום שלא אפי' פי'שאובין
 לכעלה בנדה אבל בתרומה לאכול בטובל דוקא אלא שאובין במים ורובוראשו
 מ'ט לקמן ראמר לבעלה בנדה נמי שייך בתרומה דגזרו טעמא דההה5 נזרולא
 טוב*ן היו בתחלה ]אמי[ )אשי( רב אמר אביי בר ביב* רב אמר רבנן בהוגזרו
 מים לוגין ג' עליהן נותנין והיו סאה ארבעים בהן שיש המכונמין מערותבמי

 מניחין היו והאיך בנרה נמי שייך רו'ט א"כ ' ]וכו'[ מטדיין ואלו אלואומרים שהי אביי אמר קבע מאי טומאה עליהם וגזרו קבע ועשאו' רהחילושאובץ
 אינם שבנדה כמו יאמרו א"כ גזרו לא בנדה אי עצמה'ותו גזירה זו בנדהמלגיר
 טמא יכהן י חשו מיתה לאיפר אם דצא דק"ו ותו לתרומה הדין הואטמאים
 סג ךף כעדצ לא כרת סלאימור הנשרפין הן א* 8' כדתניא ' במיחה בתרומההאוכל
 5* 1ף יוחנן ור' בתרומה לאכול ואסורה לביתה טרצרה אמר רב וטבלה שנאנסהגדה פ" סדאתמר חולין דשהיטת מ"ק כההיא היא בכרת טבילה בלא לבעלהדנדה
 ט"ת לביתה טהורה דאמר לרב נחמן לרב רבא וא"ל טהורה לא לביתה אףאכיי
 רימיו ממיתה חמור דברת ופרער'י ' מבעי' נותה איסור רוזרת כרת אימו..כו'

 ערירים כתיב לא .נדה דבמעל ואש'ג יהיו ערירים כרבתי' נכרת וזרעונכרתין
 נד ק( דאפי' מסתכר סו:לכך יבמתו על הבא מרק דר'יונה בהיקש ערית כל הוקשומ"מ
 פ"נ לשפוך שלא וגם טבילתה ביום למרחץ ליכנם שלא לי?הר וצריכה גזרובנדה
 לומר אלא לוגין שלשת הוזכרו שלא יותר או שאובץ מים לוגין ג' עצמהעל
 א"ב גזרויוא'א לוגין מנ' ויותר לוגין שלשת על )או( גזרו לא מכאן פחותשעל
 עצם א"כ נדה לענין גם זו שגזירה שפירשמ דרואיל נשים לכל משכהתלא
 ורובו ראשו על שנפלו טהור כל על גזרו דהא נדתה בימי כ'ו5 תרדצץ לאאשה
 שאובין מים לוגין ג' ראשה על נפלו הרי וכשרוהצת ' שאצבין מים לוגיןג'

 מים לוגין ג' עליו שנפלו טהור על רכשגזרו שאילה לאו הא, ' לבעלהואסורה
 ררי עלי' שנפלו האשה וכן ' נבילה וכטמא שרץ כט'מא אותו עשוש~צבין
 ' בעלמא טמאה אלא כך בעבור אותה עשו שלא לבעלה ומותרת שרץ בטמאהיא

 ודרך ביאה דרך אבל נפילה דרך ה"מ בכך כנרה שעשאוה את"ל דאפילוותו
 דאין שאובין במים ורובו ראשו הבא על גזרו דלא ריב"א כרפי' לארהיצה
 על נמי גזרו ואי בה לעמוד יכולין הצבור רוב אא"כ הצבור על גזירהגוזרין
 ותדע . לרחוץ אד" שום ינול הי' לא שאובין במים ורובו ראשו שבארטהחי
 נתינה דרך תאמר שאם לא נתיגה דרך אבל נפילה דרך דוקא מ'א גזרושלא
 דטרור את ק4י בעל מטרדין קבין תשעת האיך עצמך על תמה ~'כ גזרונמי

 ' מנ ויותר מטמאין לוגין שג' לומר- רצא טעות והא ' מטריין רטמא אתמטמאין
 שמתו מי פ' אמר קרי לבעל קבין גזרויותשעת גמי יתר על דממתמאמטהרין
 גצ וף ראשו על שנפ* וטהור מים קבין, תשעת עליו שנתנו סהחולה בפ"קבברכות
 עצ חובהם ירי הרבים את להוציא אבל לעצמו טהור שאובין מים לוגין שלשתורובו
 ' נף'מ סאה ארבעים אומר ירצרה ר' חיים מים של מאה בארבעים שיבואעד

 לונין ששלשת משם ולמדנו מטקרין. בנתינה לבע"ק קבין שתשעת משםולמדנו
 לעצמו שטהור כדתני החולה על אף גזרו וו-ובו ראשו על שנפלו שאוביןמים
 בלבר לתרומה שלא ש"מ סאה בארבעים ששחי ער אחרים את מוציאואינו
 החמיר שב"ט רבינו כי רע אחת בתשובה כהב העזרי אבי רבינו ומורי 'גזרו
 דלא טבילתו אחר שאובין במים ורובו ראשו שנכנם כר על בתומפותיווכתב
 הוא חולין דבעלה שכהבת כמו להיתר בחבורי נתבתי ואני ' טבילה לועלתה

 65 וף שלחתי ושיב ! לשונו כאן עד ליזהר טוב לבתחלה 0מכלל השוחט פרקכראיתא
 תם טבילתה בים למרחץ תכנם שלא ליזהר שצריכה שטבלה אשה עללמעשה פ'" הלכה עוהורית מר דכתב ומאי לי-' השיב אשר וזה מטרני ישעי' ר'לריב
 דשבת פ'ק בראמר טבילתה ביום ש~ובין. מים לוגין גן עצמה על לו~פוךשלא

 למגזר שייך ווצ בהרומה שגזרו שכש ואמרת כו' החדומה את פוסליןוא*
 מעלת משום רבנן גזור /טתרומה רדוקא כלל בעיני נראה איגו י לבעלהבנדה

 דוקא רהרומה את 1מלין ואלו תנן רגי רהא גזרו ]לא בחולין אבלהתרומה
 החולין אותן וחזרו בחולין נגעו אם מטמאין אינם בהצלין[ אבל פומליןתרומה
 הקרשי' את ושמאו ויחזרו ההולין נטמאו אמרי' ולא י הן טרצרין בקרשיםועעו
 מטרי-ין אלו אלא מטהרין א* לא יאמרו שמא בהולין למגזר נמי דאיבאואץ'ג
 שננעו היילין וטהורין לא בוצלין אבל בתרומה אלא האי כולי ל"גאמ"ה
 הא* בי' גזרו ולא הוא חולין דבעלה לבעלה נדה ' ה"נ וכן לקדשים אפ4'בהן
 לענין נמי ויה טחולין תרומה חמורה שבזה ובש להודו' בתרומ' כ"אנזירה
 ש וף מותר הוהזק ולא טבל דתניא דקואשכה 0נפק דורשין אין פ' כדאמר 'טבלה
 ס0 ור' י בתרומה לאבול ואמורה לביתה טהורה אמר רב וטבלה ש.אנמה30דה ע" השוהע בפ' אמר הכי ומשום ' בתרומה שאסור וכעוצ במעשר ואמורבחולין
 בעי נמי חולין יחנן ר' סנר דקא פי' , טדורה לא נמי לביתה אף אמריוהנן
 בתרומ' לאכול ואסורה לביתה טוצרה דאמר לרב נחמן לרב רבא לי' אמרכוונה
 לא והולין הוא בעלה א"ל ' מבעי' מיתה אעצר התרת כרת לאיסורהשתא
 דורעוין אין פ' כדתנן כתנה בעי רתרומה לרבא לי' דקים אע"ג פי' י כוונהבעי
 נמי תעלה ' ברת איפור דהתק לבעלה ץ טבילה דע%ה פגו למימר סבראפ"ה

 מועי אינה זו שטביל' נרה היהה שלא כגון ומתני' מיתה' אימור דדציבתרומה
 הע:ה אם אבל ' כוונה בלא לתרומ' עולה דאינה תנן התם בלבר לתרומ'ב"א
 ורוה לתרומ' נמי מהניא אימוריחשר דהוה לבעלה ץ טבילה דמהניא מגונדה
 י כוונה בעי לא וחולין רצא רצלין בעלה נחמן רב לי' אהדר ואפ"ה קלאיסור
 אבל מעלה רבנן בהרומ'עבוד אלא אזלינן קל ואיסור חשר אימור בתר דלאו8י'

 בתרומ' גם להקל אלא בלבו עלה לא ק"ו למררש דסבר רבא לאיואפי'בחולין
 לתרומ' אם שנאמר לאמר 'אבל לתרומ' נמי תעלה לבעל' טביל שעלתהשכמו
  שנזרו מה הלכך ' בחולע ולא .החמירו במרומ' רוקא בתרומ' שהחמירומה, הלא דעתו' על עלה לא חכור אימור שרוא לבעלה בש"ב אסרו קל איסורשהי'
 לא לחה,ן אבל תיומ' לנבי רוקא שאובין במש וףובו ראשו הבא עלטוסאה
 הבא שסל הרומה ורוכה כו' רווומ' את שסלין חשלו זבץ בשלהף תנןומשףץץ
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 89מה דק - נדהדימתצר

 ט%ךץ בק הטגשן קרשהם פששי לא "ו*ן אבל ששנע צמש %ץט"או%
 שכן כשוש לא חטור לאיטור גזור קל לאימור עץ אמרי' לא לבעלה %"ו%'ה
 ואף ש חולע לגבי אבל %"אה ב" ונזור מקיה עבור תתמה נ"ץ1גביהרץ
 ה6ש יץ לררהצ דעתו על 4תה מרומה 4 להקל דדוקא בזה מודהובא

 חלע בעלה סבר אלא קץ ררש ולא להקל "ט נחמן רב דךי*ן'כ'אצ עלרצ2פקי
 תרומה2האך' לעניש הגך* לא טבילה לעגין בו הקלו אם הטוד עיצ' א1ש4וא
 למעשדו הלכה ב1ני .נהאה בך' * השיבו שרבותי .טע"פ י .ז"ל מ4'י רבנאבי
 עגאגמה .נרה סאתמר ,דדצלע פ"ב נב"ה: המחבר םשצה בר יצהק בתבת* נאשרסס

 אף אמר י%ען ור' בתרומה 4שכול ואשרה לביתה טרצרה רב אמרוטבלה
 פ"ק.רביצה. .די"'ל דאע"ג זו'ל שמשל ב"ר יצחק רבי' פ" ' טוצרה לאלמתה

 אתיא שנתלש גל דמהגי' חדא כרב הלכה דכא יוהנן כר' הלכה %א" סררב %ש יי
 ולא נינרצ דץמיקי עאציי רצדצ ומצפה בעשב לה כצקי .עדגן 'רר' חשצ'ג *בוהעי'
 טהני' ייא כרב אתש רגפים לוצך שנפלו דפץיות פיצי' ועךד עיירןממכי'

 תנא לן ברב'ומתם דר,יינו לחו*ן שתר רצחזק ולא טבל ותנטש * ו"בבמבשירץ
 דדלכה ממתכר משגייריכך נף שד%יא יוחנן ור' לשחיטה כווגה בשגן דלאגרג
 הלכתא עך'מ ררב כו%זי' כצזמ' דתניא דכיגן כרב דהלבה רא %' חעכרב
 ולטעמיעקו נחמן דרב' לטעמא ררב א*בא מפרש פפא מררב יצ *ב%ת*'
 הא מעתה כרב רהלכתא שפירש% תשחרי דרב' כ%תי' דךיכתא עושדרבק
 אית טרירש הנלש ו4 הארם על שנפל סאה ארבע?ם וכן שגתלש בנלרכךעי

 מכוין ילא אדמ אף מבווני רלא בלים מה דכ*ם דומש ארם רעעני למימר*
 אה.מא וטבלה שטצמה נדה ר% רובי לקמן ואטר ' בטבילה נ%נה דא'42ו'מ
 אכלה נמי ובתתמה היא גנעלי' כועה מונה.דחברתה ואטבלה חבירתהראגמה
 מתגףת פלךצת לרם יש אם רעתה הטנטרפה ורטומא %יצתצה החרשתדתנן
 שירדה לרבק רגשר מן שנפלה נתן לר' פפא[ ]רב )הבינא( אמר ו%4ב*ה4צתן

 ע4טחטו קגולן בגמ' כדאי' דדצלע במ"ק נתן כר' .דיכה פמק% וכבר ' לרור ינעף
 טזן: כר' הלבה 4 אמר %צא לה תני רצא כו'פ"3

 הי*ט?ם עו' ימום שבעת בטמאה נכר וילדה תזריע כי אשה פך8שדץ)שלט(
 וטמא' תלר נגףה וגו'ואם טריה ברכו ן תשב ן ימים.יוסהטלשת

 )סר( שם1אל לרב .ם4בא[ דאדברי' סבה%א תשכף פרק י וגו' כנהתה שבוורם שו
 מחמרינן בזמררז ראגו זצ"ל רשב"ם פמק רפילה' ולש4קשי עגים לף%זה וירשפש

 דילמא בזוב כיולהות גךימא ולר יולדות בין ביןמפעית רוולדווז כל ומחזינןעלן
 דאשה אין והלכך זירא בר' זבה נעשי' ובו לירה נךדם בעצפי מעיצ דםראתה
 ילדה שמא חוששין נקיים שבע' שתפשק עד נידתה בימי אפי' לבויהטוצרה
 י"ר *כר טומאה ימי !, שעברו לאחר בזמת" האשה ל%כך - הרא ושעהבצב
 מלש" ער ימים שאף לבעלה מותרת נקיים ז' פטקה אם לנקיבה טומאהימי

 מן

 אמ נמי וכן * טורד דם הכהוב ררש רם שראתה ואע"מ לנקבה ושמנשלזכר
 ולא לנכ4טה טומאה י% 4ר או לזכר טומאה ימי שבעת הם והם נקיים ז'פמ1ף
 ובליל לנקבה עשר חמשה בליל טובל' ' דם רצופין מהן בשבעהראתה
 או ימים שני פסקה אם וכן זיבתה' לספירת לה עולין בהם רואה שאינה לידתהע"נ סימי חכמי' שנו שכך ימים וששת יום ששים שהן נקבה של טוהר ימי וכל ימים ניי הטלשת יום ש*טים שהן זכר של טוהר ימי כל לבעלה היא וטהורה *כרשמיני
 כימי רגקהם יכמם שאר עליהם טספת נקכה של טומאה ימי שבעת מסוףשלשה
 כי לי' סבירא רבא רהא הלכה וכן ' הימים שאר לבעלה טתרת והיאטהרתה
 זיבתה לספירת לה שייו בהן רואה שאינה לירתה יומי דקתני מתניתאההיא

1'5ז
 דבכל כרבא ריכתא נאון אחאי דרב בשאילתות סופסק כותים בנות פ' כדאמר פ'"

 שפסק להרש לך הרי ' עכ"ל לג'ש מיע"ל הוץ כרבא הלכה ורבא אב%דוכתא
 ולנקבה כדי% לזנר נק%ם ז' קאהפמיקה לאחר לבעלה מהזרת יולרת אשהבזמה"ז
 המתוול ,צעשה בספרו זצ"ל גאון סעדי' רב פי' וכן ' שפי' כש הכלבדיגה

 לנקבה ו4ד לזכר שבעה אחר מותרו2 אעשה חכמים וכיטאמרו וו'לאמפנרית
 נשיהם שאף ווצבונים הקרמונים אבותי% בימי הראשונים בשנים הללורברים

 טרצר' האשה אין בזמריז אבל וחוקיה ההצרה דקדוקי בבל בקיאים רווואימותיהם
 היא ווטועה בזוב ידה שמא ווצששין י ימים ז' שתשב ער טוהר בימילבעלה
 נקיים ז' פםכךן אם לנקטץ ו"'ף טומאת' ימי ז' לאחר בזמיוץ האשהלפיבך
 שרוושה ואוך'פ ללקבה ושטנים לזכר ט' מלאצת ער הימים שאר לבעלהמותרת
 ז' ט494טז' ימי הן חהן נקיים ז' פמקה אם נמי וכן טורד דם קוראו הכתובדם
 ק%דך לך כל לבעלה היא טוצרה רם בהם ראתה ולא נקבה של וי"ד זכרשל
 לידה ימי חכמים ש% שכך %'ו שהם נקבה של טוהר ימי וכל ל"ג וטהם זכרשל

 שני הד4 טן פסכף אם נמי וכן י זיבה למפירת לה עלץ בהם רואהיטאינה
 הימימ ש~ך ע4ום מוטפת נקבה של .'"'ד 14 זכר של ז' מ%ף שלשה אוימים
 למצר שאע כימינו למעשה הלכה וכן והימים שאר לבעלה טתרת והיאהנקיים
 שהר ב*ם* אשתו שראושה אלעז ר' באשת מעשה הי' וכבר ' הטמאל ימיןממנה
 ואויבו למעשה הלכה זיל חימ ר' את ושאל י מלידתה שטביה לאחרשלה
 ר' דיב וגם * כדבריו מעשה ועשה לבעלה ומותרת לגמרי טהור טודרשדם
 וסותר' לנמרי טדיר שהר שרם והשיבו למעשה הלכה ר"ת את שאל שילייצחק
 אלפם יצחק רבי% אבל ' פיו על מעשה ועשה טהיתה י% מלשת ערלבעלה
 דם טשז רואו' שאפי' עצמן על החמירו ישראל ב%ת זירא דא'ד דהא פי'שוע

 רריינו וגראה ' טווד רם ביש דהינו נקיים ימש שבעה 4י ה,צבצןכהררל

 אעפ"כ ר4וות *ט4ט לטיפה לוץלקה עאש'עש אמאע"פ דק%'ל לעיל פירשתיכבר טיי שההא בכל מטמא רגדה סדרם ]תנינא[ )דתניא( וף"ל מאי דאל"כ טעמי' שפקי
 דושוידנא נעד נדולות הלטת לשון וזה י נעש ז' וסופרת עצמן עלמושיזת

 דכל קיי"ל היא ביב י%דת נמי ויולדת לן *ת דשרייתא ונדה מנרצ זבותמפק
 בימי לה רעיילה אע"ג אגצרה נ1רם שבעה דפסטץ ער בזוב יולדותהיולרות
 דיא אסורה נ?ים ז' פסקה ולא טהרה ימי כל לה עה~מו י'נ יומי כמהטהרה
 בימי דם ואיהש ואי ומשתריא טנלה נקים ז' לה פס-ף וראי אבל היאזכה

 בתוך חיייא דלא חהיבא לנקבה ופ' לזכר מ' עד אי*ש טוהר דם ט*'טהרתה
 והינא כתוב ראיתי אחרים ובה"ג ' דיג ש'כ זיכתה למפירת לה עולין לירחהימי

 סדהה 'דאמר י[-ורה כר' וקיי"ל לזהברע: לה עולין *רתה ימי בוצד חזייא רלא 6שול
 כלוצ גרולות והלכות זצ"ל נאון סעדי' ורבי% שרשב('ס פירשנו דדי 'הרשה
 %מן בא ו%ש מפה4רטה *מי לה קךלין בהן רואה שאינה *רתה דימי להוסבירא

 רחשה שאעה לידתה רימי סאסיקנא. עע נדל
 וס"פ ' מפע,עה לימי לה * עו*ן ברי

 מהו להו אנעיא בדבי: סותרת *דה אין אומר מויגום ה' 9תמא כותים בנות ש" 6ז'

 י ועולה %תרת 4ונה אמר ורבא עלה ואינה םותרת איצה אמר %%שתעלה
 הוא מרינוס לר' ב1א הף שתעלה טוצ לין אבעטש בתעיבה דצ,י ראר'יונתב
 לקמן דאלו לה בעי כף נפשיה ב4שי תלמודא ול4צ "אמר מאי לקה מבע"שדק4ש
 פ"נ % 7' שבעה למפירת שיעלו כוצ בהן רחשה שאינה *דתה ימי סבעיא סיכש באבפ'
 תוס' פ4 דר' א*בא ]אלא בגמרא' פעמים שתי בעיא *שאול דוזלמוד שדטתואע

 16" ז": תליא בהא הא דילמא 4ן לה: 4רת )והכי( דהכי[ מיטה שמעדעולה לופ'" נמי קאמר %א סוהרת 4רה 4ון דמדנקט שתעלה כוצ ב1מרי%ם
 ורחמגא רצופין כגהו עא כן דאם עולה 1יכ %תרת האינהכען
 לידתה עולהיימי ואינה קאמר רונף מותרת אינה אסר לבולן'אביי אחר אחראמר
 ולעע שטשש לאחר משלמת אלא לספירתה משלימין 4ון בהן רואה אינהאפילו
 חזיא רלא וה"מ לקמן אגיי סדמפרוצ הוא אחר אהר שבו1ם אהרומשלמא פ" % ל הדרא רכי לה עולע בהן רואה שאינה *דה סימי דתני'4הן הא מרינום לר'4ה
 זיבה טומאת דלאצ ואעצ הוא אחר אדה לאו דם חדא אבל לירה בהר'דם
 טומאתה דימ' לירה רמ וכש"כ הוא אהד מ1ע דאמר לרב ל1לנותי)כדאמהן טורי רם אפלו רהא ומתרה לה רפסיק 'הא דם והאי בעינן מדם .נקתם מ'שדצא
 ועךלר; סותרת אעה אמר ]רבא[ שפיר'0הנא( מק4י טומאה דנורם משוסוטעם'
 לספור צריכה ואינה זיבתה של נקיים בהן משלמוז בהן רואה עמאינה לידדטהוימי
 סותר' לי'אעה דאית דכל לה אמינא מנא רבא אמר ]אחר[שבועים גיותר(גקי'
 אח"כ ובן אקרא' פלינ לא מרינום ר' ש'כ י ט' תטדר ואחד דתניא לי'עולהאית

 מייתי ואב% ארךא* פלע לא מרינום ר' ש'כ מיבה' דוטריה מסיא ר*להרמייתי
 דסברה מימן דבא אברייתא רפ*נ תנא דאיכא לה אמינא מנא בממוךלקסן
שי!1

 רבי"
 ]כותיה[ )מתמא( מרינום דר' למימר איכא עיעץ דפליג תנא ראהצכחן

 מלאה דקגאה ההיא לאייתויי מצי דרוה ווי" דעולה בהריא קאמר מרלאסבר
 נט ו' מוקי הוה לה מייתי הוה דיר אלא עולין דאין לטה סיאית דל1ל ריקניתובאת
 ע"3 י'כ אהריתי ברייתא סעל בשמעתע לוףן כדמשמ אליר נר' נ% רנא4

 ע מברי מצו תרוףיהו רבא ובין אביי בין לפירושו והשתא התע%בה.'לשק
 לפירושו דפיגי'וקעוה הוא מרינום דר' וא*בץץ דעולין סימן בא ד%,פבדמסכ4א

 ר' פליג לא דאכךא דעולין מלידתה ולא מזובה לה אמיגא כגא דייקרךבי
 עולה דאעה דכעו'כ מתרי נמי ממתר דאמר פליג אלישר ר' ע'צ האמרינום'
 דוכריי ובכמה וליטעמיך למימר מצי רהוה ו4ל ' לקמן נופא רבאוכדמשני
 כר' דהמפלת מליאה דיצאה התא מתועףא האיך וא"ת ' גונא האי כ*בתלמור
 מליג אליעזר ור' בפני% מפורין רבעי כר"ע רוזם לה מוקמ" האא*עזר
 ע"נ ז 7' פי' ר"ע אסנם ' בחדא כוותיה הש:יא סוי'ע בתרא פ' סולקמן פ'ק לעילעליה

 סמ ל תלת ש"מ רקאמר רטועה מהלכה ימדקדק שייו אין ראמר כאביידהלכתא
 ט"3 דטועה ההלכה י סימן בא רם"מ מברייתא לאפוקי עולין אין ש"מ קאמרולא

 ישמעאל ר' היא ר"ע חירוש של דברים אלא מונה אי% אלא עו*ן ראיןסוברת
 דמאן ר"ה אומי עוד ' עולין דאין לן פשיטא הא אבל מצוה בזמנה טבילההיא
 התם לה דחי ר"פ אבל הכי דמםיק ירישע דרב בריה רצנא רב ה%% עוליןדסבר
 דאמר כאביי מובר אלא ביה הדר דלא ותדע הונא' רב של תשובתו קבלולא
 - ומשני אפשר משאי אפשר דנין וכי כותים דבנות סומין בשף מרפריך עוליןאין
 למימר לו-"פ ליה ולמה הכתוב הקישו כרחך על אמ- פפא ורב היא אליעז!יר'
 . עולין אין רסבר לטעמיה דר"פ משמע אליעזר כר' רבא אצמר בלא"ה האהכי
 הה"נו זצ"ל ר"ש שפי' כמו ולא קנ"ם יע'ל של למ"ר דהיינו ר"ת אומרועוד
 טו ו' סעריק דרב נדה מהלכות ר%לה טוהביא בעירובין מאליו השמר דלחיההיא
 צריכה נקבה של ושבועים זכוי של שבוע לאחר הרם פסק ,טאם נקיים ז'צריכה ט'" יולרת שכהכ ' אספנרית המתהיל גאון דר"ם ברכות סירור אחר הכתובותגשן
 ג"! ז' לה עולין אין שבו1ם שבועאו דתוך מכלל *ואסיפה ליבון וצריכה נקייםז'

 ו"1עע ר"ס שחיבר ויטוךה הטומאה חיבור בדברי עצמו מפר ב%תו ומיהו :נקיים
 ר'(ת שמדקדק ומה ר"ת' על חולק יכהדקש ל1ל %פייש' ר'א כדברי דלאכתב
 תלוג הנהו אלא ד"טיב דלא לפרש יש עולין אין ש"מ רטוע' בהלכ' קאמררלא

 בר' טדר'יס* מצו'לאשקי בזמנה וטבילה היא ר"ע 'שמעאל[השרקאמ')ר"ש(]ר'
 עולץ אין דאטר היא ר"א ש"מ למימר מצי וצה עוליןלא דאין בהאירצרהיאבל

 אב" כדאטר סהדא נמי ממתר יאמר ארש דפליג למ"ר אפי* אתיא לאב%יוא
 נראת הי' וכית ' ;ולין אין סותרת אינה דאמר מרינום רלר' כותים ב%תמוף
 5נ י היא דרוא' ש"ז שלטת סגבי דופן יוצא פ' דלקמן אטראי ס%זי כאבייהלב'

 פ"מ מיהר ד דג" צמאת מפמקת תהא שלא דאמר כאביי וה"נו אחד יוםו%תרת

 . מצ* ולפ"ז קפיד לא אחר *ום כ/ש סותרת שאינה פיטה בטומאת אבלדזיבה דומטי טומאתה עויא *חן טומאת תפסיק שלא קפיד נמי דרבא לומריי

 השם יס( ותחתס יג5ס )ע'י ונאכלת וטלה טחהר בימי נקיים ז' צריכהריולרת יר(י ה(,ש ה"טר בסשי כר%ב ג '( כרכא וכשערה רציא רואה לכ1מן ראמרי דאגצראיסביר
 ס קנ

 361" ותטבול ההא בט"לה רא*ה אותה סוחרת[ ]אינה )אגצרה( טבילה קורס רםר%4זה
 "הךיצ שלא ועד מצים 2' ופפרה רנקבה מומאה ימי "'ר או רזכר טומאה ימי ז'עלי!: ירנ* עברו שאס שר"ל נראה , לשוע ש,ג הלכה וכן לנקבה ט'ו או 6כר *ובתוך
 1%ג1 5י על למעשה הלכה ר"ת נשאל וגבר ' אחרים נגךם שבעה עור ולמפורלחיר מצ צריכה ואינה לערב ומשמשת וטוגלת היא בטילה ראיה שאצתה ראתהטבלה
 אחז מ' אחרים ניים ז' צד היצצר לחיר דא"צ הוא פשט רבר והשיב נונא האיכי

 5אצי ט נמ' השתא ויא %הר דרם טוצר א%'כ שואחה הרם אפילו טבלה יא*דכיון
 לאו דהא כשתטבל וטךצרה הטג' דעלטא נרה כדם עצמה דהש ש1'נ מן4לא
 כוותץה רקי"'ל לרב רהמנא ת4 וטכלה דביומי שמעחא כולה כרמוכת היאנדה
 וכן טבילה לאחר טרור רךה לא ההם ו"ש סותרת רירט: לא המה נרה דםדאלו
 בף יצחק למעשה'ורבינו ר,לה תערה ר"ת נרבר* לךונירא העזרי אבי כ%דיכתב
 י' ח"ש ו** דרב סבפלוגתא כותש בבגות דאמר להתייא ראיה רעניאשסיאל

 ואהצ לת שמטמא פי' לעויטתן ב"ם הלכו 5יאתה טבלה לצ שטש-ה ביביולדת 6ע'"
 ]נקגה[ נילחע הכא ער כו' ועמט לח דמטמא פו' לשיטךע וב,ק יבשמטמא
 רחשה ליודעץושטויסץ ימי וסבר לא בהרא ושבוע פסי: קטא דשכוע עמכן'בווב
 איבש: ל13,ץ נשטע דלוי אליבא ב/,ט מרבר* וו:שתא קפירתה לים4 עוליןבן:ן
 כל טששז וההירה אחד מע%נ סברי דב'"ם לוי 14מר לאך כוותיה רדיכחאדרב
 רס גתרא שבוע כל דחז-א אע"ג קמא שכוע שך4סיף ו:יכה אפ"ה לננובה"י
 דרב אה~ב"ה לב"ה א"כ קמא בשבוע שטוה מה ס:יה לא אפ"ה הועטטא

 היא נק%ם ז' לה ספרה ועככר היבא חאפלו אחר מוךץ דםכר*דהלכתהכרב
טמאה
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 כףדם חוא נק%ם ז' לאחר אי ' רדשצא' ת4 וטמלה דביומי שתטבול עדטמאה
 לבו"% ש"ט דין ומשטשת,רבל לערב וטובלת שמנתה מה פותרת אינהטבילה
 %אל רשטא בעעי נראה אי% מזצ ' שתטבול עד לב"ה דו" שניהבשבוע

 שתםתור לעניןטק תודה כשל נמי עשאווו ויבש לת שמטמא תורה כשלשעש%הו
 אול עד ט' טבלה עלא בנדה 4וזם.מודים אי לב'אט ב"ה להם אמ.1 רתני,סיע ת4א בהא סףהא ללל לכ%4דה משמע והכי אהיים' נק"ם ז, וצריכה שיע* כל 6תנ'

 א'ע טסאה וראתה טבלה לא טרורה וראתה טב4ה עאאם תוכהה בזוב יולרתב"ה
 ריכו טכלה ולא שמפרה ביב ביולרת פלונתייוצ ונצקמינא רצזשובה וההעו%'ה
 ויבש לח מטמאע שנ"ה רהיכא להדיא משטע ךךי ' לשיטתן וב'אט לשיטתןביה
 טדצת רר"ז רדצמרא לפרש נוכל %ם ערב טומאת דטמ14ק י"ל מ"ון דטמאהפברי

 ילרת רב אמר אשי בר ח%א רב אמר ריץ סאמר רופן יוצא ט' ' נונא האי בכי %נו'
 טרצרה בע4' טמאה בירידה רם ממבה ונעע*ה לטררה מטומאה לטבול עדררהע'"-

 בי"טי טהש בב%ת דאמרי כמ'ה וקף'ל י"ד אהר לטהרה מטומאה רשמ'םופי'
 דמכור מן דם ונעיי ר5בילה לאהר אלא טורו רם הוה דלא רחמנא תליוטבילה
 ובא שטבלה נףדם נעכך בירידה יומשיאם או יום שם ועמד החיצון לביתובא
 וכשיצא בא .שהה% ב'ע והטבילה לאוהר אף טמאחה הצשבילה קודם הררצון לביתלו

 בבית כעטמ4טה יולרת דתנמא והיינו טבילה טהרתה דלא אחריתי טבילהבעיא
 כדפי' ערב טומאת וטמאה ההיצון שבבית לרם טבילה טהרתו עכ"ליולאהחיצון
 דא"ל ירמיה רר' במלתץק ערב "ומאת אלא טמאה שאינה להדיא ורש"ירשב"מ

 ח-עד'י רשב"ם טי' היא בלועה טומאה טמאה אמאי בירידה זירא לר' ירמיהר'
 ראיה]דמאתמול[ משום ההתם החיצון בבית שמטמאות הנשים לבל רמיאולא
 אבל ראהה הוי ההיצון לבית אתא מכי בבשרה אמרה ורחמנא ז' וטומיירצא
 ומאתמול נעקר מאתמול הא ראי' משום דאי ערב ומומאת הצא נניעה משוםהכא
 טומאתה ימי לי' הוה ראתמול האירנא לה מהני לא ראתמול וראי' ראי'הוה

 רואה שהיא ראי' דכל להריא משמע הרי ' עכ"ל טוהר ימי להו רוהוהשתא
 מטמאה ואעה ראי' דאינה רטבילה קודם לנהבה וי"ד זכר ימי ז' לאהראפילו
 טבלה שלא רכ'ע נקיים ז' שמפרח בזוב ביולרת ת'ה %'כ מגע טומאתאלא
 בזוב ליולרת ?וה דכך מגע בתורת אלא ראיה בהו מהני ולא הם טימאקימ.

 בבנות דתניא והא ' י"ר לאחר או ז' לאחר גרירא ליולדת כמו נקיים ז'לאחי
 שההש וראתה יטלאטבלה בנדה מורים אתם אי לבו'ש ב"ה להן 0א"רי כיתיפפם

 יום כנגד יום שומרת אינה אבל עיב טוסאת שטמאה לפרש לן איתטמאה
 לישנא הךצא דע"כ בעיני נראה אינה לעיל שכתבתי יצחק רבי' של ראייתומיהו
 לה עולין בהן רואה שאינה לירתה דימי ב"ש סברי דקא לוי דשני עיקראינו

 0סברי המפלת ס"פ רטועה דבהלכה אב"ש רב"ש קשיא רא"כ ח2ירתה יימי ע"נ נודי
 לישנא והאי דשוין כתנא ראמרי אנא ראמר עיקר לישנא ההיא עילין'אע"כראיבן
 דראייתו לומר יש מיהו ' לקצר ועת בתלמור רבות וכהנה נקטי' כריבתיא

 שאש "אי שסה שע"חאו חעי"%השךשעו"י"אי
% * שו ס%%שהא"חי"* ו%א רקואשש *טת,4 לי*תחא רקא 4ב שבש*י  לא% צ%א ילטו טשש יטן 

% י מטק ה4 ' פמ חטא *שש ףב לאנאלעשרח%ש  
ק מב יאא טור חו י 6ש% ק לש" ק מנ יאא שר%ו  

 ,%יקן וואטזא שכתב נן%ב יט1ח* וטזצ ? ןוצעה יו 16טטש בע*ף"
 כרב *ט%דהלכתא אמ הר*ב"ם ומלשט "יפאכרב 55" ום-שא*שסרא
 %ז שםידו אמתטףם י1קש ם' , ןטתיחתע וז*כתא ראםע' זשש5 שכתב11ף54
 הלכה בתלטצך וקבעו רב של טעמא והש שנטשם 5טת%3 לב נתנוהתלמור
 שפקי לילא אפ-י כרב רברהף אשדאים - וטף הואל מעתה י עכיעכמותו
 ש וף סאמר לנחלה בבור "ט דד*ש דרב כותקק גףשי הרשביל וחו ' עליהוממבינן
 פע הא לשתו% מאי לאתו% בכ'ש ואמר רצהלה מן וזץ בכ'ש %טית פדהתרשב"ל
 ובריוזא רשבוע אי בשלסא והשתא ' גךבן מניאה חשע' טהרה רמישמאה לי לה טחנין אע טג*רה וז5יש בניתה ]ולדה[ פהחת שיצא גייתדת'ד
 למלעה רתצא טרדו לא גזהה דב*דת שפו% רצא אחד מעץ דאמר ברב9%
 אין אכ%י א"כ הטשד %פתה הטמא %סתם ק מ1ינות דשתי כ** %/* איאלא
 ש4ש לילרת בררכן %מתמין כדרבן נפתחין המעינות הש"א טיהר שי להנותנין

 דהישר'דילמ' משום שהי שי לה יהבען רלא. בקדחטרלנ"ב *ולרת כשבקרושה
 ר6י פ4 זצ"ל טקן היים ור' ' כו'( טהרה שי ובמלאת כדבתי' נךבן להביאאתיא
 ד4'ן לאהר ע%פתח המיין כיסובר

 6פר.
 רדששנא טוצץ' * לנו1טק '4,% ולאחר

 פע ' לשמש אמוה מויר רם על היהטבה בויצ כהוב : הוא *ףה לאו נםיב%יותה סג וף ולידתה הכילא ל"% הא ררב* הטעמא דטמא ריבוי לי' דאית למאןש%ךע צ 0ומומטום אים -גי ושף ךף' דג"טניחז מכל ללה תקהד עאש*וכ *רה וו*אלא
 לנקבה ה8%ה חטשדם *כר הט*8ה שלורם דיתבה דהיכא עיה רבא אמרוכמה
 לה אטיר הטבע דעףתין או וארבעה תלתין ליליא מטיא כר מו נינהו טררהדיומי

 ל4ן ועייל דשצריהא טהרה ימי לה דש*מו , כין י חזיא דלא ואע"גלשמושי
 וכמה ' כנרה ע%א הדא למפרש לי' ומבעיא נדא כתחלת לה הויא טומאהימי
 שאמרה בין אשתו על אדם וסומך ' גדהית הלכתז צ'כ 4לה או יום רבאאמר
 ג% ל שלא שצש%ת -אלו המריר פרק כדתנן אני טוצרה * שאמר' בין אני טמאהלו

 ע"% דלא אי י נפרחם נה דידע אי ה"ד בגמרא ואמר ' נדה ומשמשתו .בכתובה
 ש%פרת לנדה מנין שמואל אמר כהנא בר חננא רב ראמר עלה נממוך בהייע

 היכא ובש"כ לרקל ע4' שמומך למרת ווי ' לעצמה לה ומפרה שנאצילעצמה
 ואמרה וחזרה אני טמאה לו שאמרה והיכא ' לו שא%רה אני טמאה לושאמר'
 ונרי' ינעוים ווי, לפכצך שיכולים לדברהה אמתלא נתנה אם אני טרצרה4

 בנפשי' עובדא יעביד לא נפש ובעל לבעלה וטהורה נאמנת רם אמחשדברי
 גנ ו וחזרה אני טמאה אמרה מרב שמואל מגי' סבעי שנתארמלה האשה פ'כראמר
 שמואל עבר לא הכי ואפי' בכימי'( דמנח כמאן לי' )ורמש ' זמגין ארבעיןמני' פ" תנא נאמנת ליכרי' אמתלא נתנה אם בזו אף %'ל ' מהו אני טהוהואמרה
 וןצמו 11ל להחמיר שרצה אלא כד הלכה עואיו מפני לא פי' ' בנפשי'עוברא

 לררב לי' מביר' דלא משום בנפשי' עובדא עבר דלא לומד יאשטי"מצא וכרא"מיע ביממי שלישית יטבוע לאטבולה לחומרא ואזיל.עולין

 אחר וראתה נקיים ז' כבי שם2יה דהיכא לימר סברא לאותה לוי וירדהואיל
 ראיה רכל ללוי לי' רפיטיט ש"מ מותרת אינה ראי' דאותה טבילה קורםכך-

 לי אמר העזרי אבי ומורי ' אחד יום אלא מתרה לא נקיים ז' מפירתשאחר
 אחרים נקיים ז' ולמפור לחזור שצריכה אומר היה זצ"ל ממייו אליעזרש,-ביבו
 ורבינו דר"ת הואיל מיהו ' להתירה שמשמע כתוב שהי' שלו הישי מספיומווק
 : הפסיר לא עליהם המומך להתירה בדבר שוים העזרי אבי ומורי שמיאל בריצחק

 בלן והיולרת יום כנגד יום ושומרת והנרה הזבה %0'ר דופן יוצא פרק )שמ( תנו'
 בימי אי יולדת אלא לחיי כלדצ בשלמא כבחוץ בפנים מטמאיןט'"

 הוץלפרומרור ורובו ראשו היד 'טרצציא סכגון כו'עי זיבה זיבה בימי אי נדה גיה ט'צסס
 לפרוסדור רצץ ראשו הולר יוציא שמא נזירה דצוטעיא רב ראמ* הושעיאובדרב
 כי*ר הוה החיצון בית רהיינו ייא בפנים רראשו ראע"ג וקאמר ואולידופרש".
 בהמה פרק דתנן הוה ילוד הוץלפרוסרור ראמר הושעיא וכדרב לידהוטמאה

 ההי' בו וצעה יהה את חי' ופשטה מעי' בתוך עוברה שמת 0איטה המקשה ע"ו'
 הולד יוציא שמא גזירה מררבנן טמאה הושעיא רב ואמר היא בלועה טומאה טמאה וףי:בגם אמאי סחיה בה ייינן רךלר שיצא עד טהורה ואיטה שבעה טומאת טמאהס'"
 מדאוריית, וטמא בלוע הוה ולא ילור ףצי נפיק דמכי בו וננע' חוץלפרומדור ראשו גע

 אבצ את לטמא לענין הלכך הוה ילור לפרוסרור הוץ אלמא במת נוגעמשום
 רראשו שמעי' נמי מהא כלו' י ד4טעא ההוא וכי ' ריא ילוד נמי לירהטומאת
 לפרומרור חוץ ראשו את הולר הוציא הלכך י עכ"ל הוא ילור לפרוסדורחוץ
 לירה לימי מנינן ראשק מיום למחר ער נולד יטלא אע"פ והחזירו החיטןלבית
 רוקא משמע הדצא מטמאות תמא רהכא ואע"ג ' להחמיר בין להקלבין

 שמיני מיומן טורו ימי לה יהבינן אפ"ה טוהי ימי לעגין לא אבללהומרא
 למימר דמצינו דחדא משום י לנקבה ט"ו ומיום לזכר לפרוסרור הראשלהוצא'

 0גמ' רפפלת רפ' ]ועור[ יום כ%ד ים ושומרת וזבה נרה אגב מטמאמז דתניא %" טל
 דרך הולד תלר שאם * למה כריתות גבי דתגן פנדל אמר ' סנרלהמפלח
 לה ומוקי ולר בלא פנדל שאין פי' אסנףל קרבן דמייתי רחם ררך וסנרלדופן
 ה"ל ראשי' מדנפיק חיותא בי' ראית ולד ' ראשיהן ודרך ' כרוכין שיצאוכגון
 דלירה אלמא קרבן מייתי גרירא ראש בלידת רובי',אלמא דנפק עד סנדללירה
 הו* הראש רלירת עד'מ אלא לעזרה חולין מייתי הא הכי לאו דאי היאגמורה

 ס%'ל תינורו1 פ' בדתניא תלמודא ליה קרי' קולא קרבן דחיוב לקילא אפי' לירהופנ

 והו'נ ' להקל כךבן לירי נביא% ]לא[ להחמיר טומאה לידי הבשונוהו אם ב"הפ'"
 גמורה לידה הראש סרלירת מ%רס או מחותך יצא גמ' המ2לת פ' משמע נס1'

 אט שמואל סאמר לנחלה בכור יש ור"פ ' היא .ע""
 הראש,

 ראיתותכ בנפ*ם פוטר
 ב%ת פרק : *רה דיי לפרוסדור חיו דראש סדבהוצאת העיל פ' משמע ות'נ ע"בד'טי
 ' נורותו רוערה ' כרמאו% תתורה הוא אחר מע4ן אמר רב ~אתמר ניתס פ"כ'

 נמזם ד5דצך נפתח הכףיר נמתם הטמא נפתח הן מ:יינות שתי אמר ולוי (גי
 וטשף שבעה לאחר שבעה מתוך שיפעת בינ%וצ[ "לבא בינ"יצ מאי ' הטמאע"נ

 ע"נ 0חעם התם דאמר כרב דהלכה שנתארמל' האשה פ' בירושלכו משמע נמיוהכי
 לכדיש אשת אמרת אתמול לה אמרין גרו,טהאני אמרה ולמחר הייתי איש אשתאמרה
 '" "5 ' עלי שבאו פריצש שי בת מפני לון אמרה אגי גרו,טה אמוית והיום הייתיאיש

 נאמנת לדברי' אמתלא עיהביאה מכין הילא ר' בשם אבין ר' ' יילהזרוג
 לו אמרה למחר אגי טמאה לו אמר' לאתתי' לאזרקוקי בעי שמואלבהרא
 שעטת המתנה לאאר טוצרה'פי' שמירט טמאה אמרת אתמל %'ל ' אניטהורה
 לרב שאיל אתא שעתא ההיא בחילי הייתי לא אמרה הדבר' את שמר ואביובמו
 ע4'מ ררב ראי'לנפעוי'מההקש מדמייתי נאמנת לדבריה אמתלא מכיוןשהביאהא"ל
 טא ., ד, נטמאתי לו ואמרה עמה משמש סהי; ר5ומאה יריעות פ' ואמרינן ' הלבתאררני
 וד5 י" צפרניו נועץ *ררבה משמי' הונא רב אמר עכיד היכי י חייב מידופירש
 את תתן אל י המצורע תורת תהי' זאת פ' בתנרצמא ואמר י ששות ערבקרקע
 רעען אל תורה ףברה נקי' בלשון ונו' בשרך את להשויאפיך

. 

 אמרה אם פיך את
 לפני תאמר ואל ' בה ותינע גופך את תהש4יא אל נרה שהיא אשתךלך

 הייתי שתנ רצלר צורת על המכצנה המלאך לפני תאמר אל היא שגגה כיהמלאך
 אלקים'אלו יקצוף למה בצרעת מוליד שאת הבנש שילקו וכו'למה יודע הייתילא

 נדתה בשעת אשתו עם אדם שמש אם אחא ר' אמר ' בצרעת שיקיןהבנים
 של ראעדן ביום אשתו עם ארם ששש כיצר ' בצרעת לוכום * הנולדשבנים
 ביום שנה עשרש בן[ לועק השני ביום שנים ]עשר בן *קה הנולד הבןנרתה
 שנה ארבעש בן לוקה הבן ריביעי ביום שנה שלשים בן לוקה הבןהשלישי
 * שנה ששרם בן לוקה הבן הששןי בים ' שנה המעדם בן לוקה הבן החמישיביום

 שהאשה שכשם על"צרה בעיני ונראה ' עצה שבעים בן לוקה הבן שביעיביום
 דמאי נקבה 4צ זכר לרתי לומר נאמנח כך ' ראטזי ולא רם ראיתי לומרנאמנת
 נ *נס ללמר אשה נאמא עחנן ר' בשם אנהי 0ר' בירחטלמי המפלת פ, אמנם *שנא
 אינה מ'ש יודע איני מיהו ' ברכה עליו תבוא והמהמיר ולהחמירברבר להזרי וצריך ' היא ונקיבה הוא זכר לומר נאמנת ואינה ילדתי ולאילרתי
 *רשזשה שהי'ל וצ"ל "מיגו בנדה )'ו4ל ' שנאמנת נרות מדם שנא מאינאמנת
 הי4ש סברא נאמנת וטאינה בלירה אבל עהים( כשני וא* אביו 'אחרלשקר
 כער'כ נעיים צ'פ בשבת מלין אם ותו ' לעצקר רעאעה ואינה שעהה ביןדכרימה
 אינם אם פ' כדאמר נקבה של טוהר סי לה שניתן נקבה ילדתי אמרהשאם
 6 ס5כס ]אם העיחשה זמן רגיע אם וראו צאו להם .אמר 0תמן.תנינן בירושלמימכירים
 מהר ברקא ברק אמרין תמן ברנץז ברקאי מהו ' ברקחו אומר הרואההניע[
 עד לוסו ודהם עיו לעסוד יכול שאתה ' הי4ש שגיהש ' נאמן אחד ועדמנריא
 מלין בשבת נולד עו'אחד אמר ' מילתא היא חכימא מנרדא וץיא ונפיקרעאל
 ר' דמלויתה ע"פ סטלטל ר' ' פי על מטלטלין כף"ם חשיכה פיו עלאותו
 י סוסיתא על הוץז שמשא דאמרן נשים ע"פ מל אבריתהוד' על מטלטלמתניא
 פ"נ ותו עליו נאמנין ואמו אביו שבעיק כ"ז רב אמר ה-ידה רב אמר זבריבר טג ןף יהודה א"ר אבא ר' אמר ה=1רה בר שמואל רב סאמר יוחמין .עשרה פ'ואמר
 % ילדת4 שאומרת אע%ה כשיכ טפו הה טזין זה לוי חה מון שק לומר וו'"נאמנת

ט
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 %כצזרוע נרהההמין4וף

 שתוה שק%ד 4 ן מש%נ
 שמאעש%"

 %4ע"ש4 [ מצ1
 נשט ז1א נר יש" ,ח' מחה אחף( )אט ממת ש' תאש חיז י61

 עייא כץ יומו כן תי2%רב
 מושלי

 נאקף עלי מעידין אגצ 14 אכע , או בעיק
 אברצ ר' אמר ערט כעגי לו געשים ואש אכיו ערים עגי צריך הטצקמן

 * 4צטית 14ז הגר כנכסי דילמא בנו שו1א בנו שאהצ מי על *סר אדםוהעיר

 רבה רב מפי שמעצה שכך קץ4נו סעץדין שבגולה רבותי כל הריארל

ן
 שהמש בהי%ק אבל מרגיע שאי% בתינוק רתימר הדא חמרא רב אמר אבוה בר

 1 המס( עדים ואגלכשגי אביו עדים שני )וצריך ריא הדא מרנ*ע כנ%4
'

 נקיימ ' שבעה ל"1ב צריכה וטפ%מה 4נשא תבעוה רבא 14כמך )שטש( 44ש
 דלא כ4כה הזש יקא בנרולה רבא דאמר איסור ער כר , ש1ף

פי"
 מאי טעמא גדולה קטנה בין גדולה בץ רבא אמר בפירהט א"ל מ1וי דסי4ש
 עוגיע בחולה *ש רשב"ם פי' ' מחמדא חמורי נמי 3הנה ימהמראמשום
 אלסבה *,1 במיפא כהרה5 רבא כראמר זמנה הניע שלא בוצלה 1,4זמנה

 מחמת שמא חופה קודם ז'נקיים לישכ וצריכה לבעל לינשא נתרציתונתפ%מה'
 ולבלהו עשור'- או ימים חופה קורם לחמור אשה ררך שכן דם ראתהתאוה
 י מצוה בעילת קורם לטבל תוכל שהרי לאו אם רם ר4צזה אם דצששין אנו4רן
 חוששין אנו ררצפה ראשון ליל ףך(יינו מצוה לבעילת המטכין ימש ז'אכל
 צריכה שרוי ' מצוה בעילת ר3ךרם טבילה לה מהני לא דם בהם תראהשאם
 חופה 3ךדם ימים ז' כל לבנים בנדים לובשת ודלכך ' נקיים שבעהלמפור
 ראתה לא ואם בים פעמים או אחת מעם ובורקת במטתה לבן מדיןופורמת
 שנתים או. שנה רם האתה שמא בעילה קודם מצוה ב1לת בליל טובלת דםבהם
 .נקיים ז' שמרה לא ואם זו בטבילה עכשיו ומיטהית טבלה ולא בתולי'בימי
 ואילך ראשון מליל נקאפ ז' שתשמור ער ראשון בליל תיבעל לא לכןקורם
 ראע"ג בעיני ונראה ' עכ"ל חימור מהמת רם ראתה ההופה שלפני ביוםשמא
 לכתחלה רוק' דהיינו ' ביום פעמים או אהת פעם רבורקת שמואל רבינורפ'
 תינוקת פ' כרתנן טהורה גמי שביעי ויום ר4הטון ביום כ"א ברקה לא אםמירצ

 ומצאו השביעי וביום טהור ומצאו ראשון ביום עצמן שבירו ורמבה 0רעב סח1ף
 ר' טהרה בדחקת הן הרי אומר אליעזר ר' בר3ך לא הימים כל ובשאר טהורע"3

 טרהלכה פ"ק וקיי'ל ' בלבר שביעי ויום ראשון יום אלא להם אין אומ4 יהושע ע"3. זד'
 נינהו' זיבות ומפק נףות דמפק האירנא יירן נשי כש"כ ווראית ,זבה אפי'כר"א
 לא הימים ושאר טרור' ומצאת השמיני ויום ראשון יום עצמה שברקהוהיכא

 אליעזר ר' שהתיר רכמו היא הש רב סואמר תעוקת פרק איפליגו ביקה ססוף
 והכא בעינן וסטן תחלתן אמר חנינא ור' ' בשמיני ד1'נ בשביעי כשברקהע"6

 לומר תמצא ואפי' ' כרב ,טהלכה בעימ ונראה ' ליבא ומופן איכאתחלתן
 ואת"ל ' נדה וספק זבה ט8ק הכא אבל ' ודאית בזבה ו;י'מ , חנינא בר'שהלכה
 טהור מצאת הטמיני דשביעי הואיל ותו סחדה לא ]נדה[ ספק מתרה זבהמפק
 בעי דלא כוותי' יקיי"ל לר.א משתרייא וש8יר הם גו-ורים שכולם לרבררגלים
 כ"א ברקה לא אם כרב דהלכה בעיני נראה נמי הטעם ומזה ' לפנינומפור*ם
 אבא בך -רמי' ר' אמר ששת רב ראמר לכעלה שטהורה טהור ומצאתבשביעי

 נ4ה שבעה לפשין סופרתו שלה בשלישי בטהרה שף5רישה סנרה רב אמרסס
 סופרתו שלה בשלי% בטהרה שהפריש' זבה אימא אלא ' לה למהמפורין
 לשמעתי' אמר ככהזאי רב אבא נר ירמי' לר' ששת רב 4ול ' שבעהלמנין
 מיום לבר יב קאמר בי א"ל שבעה למנין סופרתה בו ששמקה יוםראמרי

' 
 ג'

 א1'8 תחלתן רחם ואשמעינן שביעי עם ער ביקה ילא כגון צריכא לאפערטא
 שאין אע"8 תחלתן רסר'א תחלתן שאין אע"פ סו6_ן הכא קמ"ל סופןשאין
 ' קמ"ל לא תחלתן שאע אע"מ , סו2ן אבל אחזקת" דאוקמי' דאמרי' הואסופן

 שפירש במו האמת הוא וכן כרפי" מפיקא סמק מטעם ברב דהלבה בלניונראה
 נמי דהא ' נקיים שבעה לישב צריבה *נשא שנתפייסה אלמנה רגםרשב"ם

 איקלע בי טרב בהחולץ דאמר לדבר וראי" ' בבר נבעלה שהי' אש'פ מחמרא 5חד
 ה-א מאן אמר לשכנציב סקלע כי נחמן ורב *ומא הויא מאן אמר לררשישגו3

 רבאלמנה נו'ד ו4ו ' נקיים ז' צריכה לינשא רבאתבעוה חץאמר ופריך 'ליומא
 שאינה האלמנה כעבור מברטין שהיו לה לישני נבעלה שכבד מחמראלא

 בשמעתין ברלכה מחמרת'וחזינא נמי ראלמנה ערמ הכי שני מרלא אלאמחמדת
 רם דאתא' איתתא סרההיא היר בל רכף'פ הא הלבך ' דצא טמא חימור דדם ע"3 סל

 אין וכו' ףצא חימצד רם האי א"ל קמי' אמי ר' יתיב ףצה אלעזר רר'לקמי'
 לאש1עינן אהא יתירה חכמתו 'אלא מהכא תקעוי רא"כ ' וטרור חימיד רםלפרש
 הוא חימור רם האי אמי לר' אלעזר ר' דא"ל רהא וזשע"ל ' ר*עם רשמ'ם פי'וכן

 חהכא מדרכנן וטמא מד14רייתא טהור לפרש לך יש אז וטףצך יומוד רםדה'ק
 מר מבר ש'ל חביבא רב ב? לברי' איעמקיי' סרבינא "ינוקת פ' : מררבנן סו1ף

 ארבעה עד מר נמטר אול לארבע' סטא בי אין א'ל לארבע' בתובא למכתבפ"6
 תבעחה ראמר ררבא להא מר לה סבר לא א"ל הכי מר עכיד %ש א"לאחריני

לינעאי
 שהי' יומא הרצא מטא כי רשב"ם פי' ' נקיים ז' לישב צריכה ונתפייסה

 רביעי יום ער אהרינא ארבע' .ער מר לינטר לרבינ' לי' אמר כתובה לבתובלהם
 כהובה לכתוב רביעי יום וריוא ימים שבעה עד זה רביעי מיום אחרתבשבת
 להא מר לה סבר לא לרבינא חביבא רב א"ל הרביעי ליום הנש114 בתול'כדין
 יום קודם נקיים ז' שמרה ולא שכהה לבנך שתנשא זו כו'בתמי'ובתלה רבאדאמר
 לינטר הלבך לאורתא לבעול רהשתא טבילה מהניא ולא ראתה אתמול הטמאזה
 דצפה של ראשון בליל ז'נקיי'העיבעל ותשב רעתה אל יהתן אותריני ארבעי ערמר

 שאעלארם  עב"ל'משמ'לכאור'מהכא לחופתן ראשון בליל הבהצלו'להכנםבמשפט
 רכתובות פ"ק ]ואמרי' לבונ0ה שיוכל ברי שתמהר ער להמתין וצריך נרהלהבנים

 נרה[ שפירמה או בו' לפיכך לבונכה שאינו-יבול כתוך בשבת בא' זמן סהגיע פ'" נ%
 לבונמה יכול שאינו ומרנקט עליה לבוא יבול שאינו 8י' מזועת לה מעלהאינו
 מצוה בעילת לבעול שצריך מפני שתטהר ער נדה יכנום לא שלכתחלהמשמע

 ' בשבח לכתהלה לכעול דטתר סוהלכתא דכהצבות פ"ק ואמי .' דצפתה בלל ט"6 וו

 מברבין ואין שתטרר ער נרה תנשא סלא כתב זצ"ל מיימת ב"ר משה ורבינוס"י
 ע%ע ומברך חוזר אינו וברך ונשא עבר ואם ' שתטרו ער התנים ירכת להפכ5'
 עריות כל "ק וודה1ין בה תפסי לא אשה אחות 0מה בקירהטין האומר יפ' יאמר הץ14ח

 מורים הבל אביי אמר אלמה ננו נרה אפי' -א"ה ופרב" ' רושין ק בה ת18 לאע"נ
 עיו נרתה ותהי א"ק חזרוה אמר סמזר ףצלי עהוין המוטה ועל רגדה עלרבא
 אבל ץיהטין בה תפ1 דיעבד בשמע והיי% ףציה בה ההא נרתה בשעתא8"

 צהמ הכש שכפי השא מעי * שהטהף ער לכגמה ולא לישה 4ו1שתה4
 %% הטבעת ומקבלת טצףשה לכתהלה כתמה %ע ' נדה וירסההמ1דה

 י בידה 2ע אמ בה ש 4ת ע4' לבוא מהץרת חשע' נתכךשה לא רערייןיכ-י
 וגתב ' בטעף' קךבףא ועבר .שמחה רכעו טף וצרה שבך 4גיובמדומה
 ברוףי%ץ לברד מחיבץ בהילץ םרד רמפ*ק ובתר טשק ' אהאי ררבבשאילתות
 יצ חהום 1=.כמעין יםשל בל עמץם שהינת ערן בנז שוז שג אשראמ'"
 בו,ף הבוחר ה' אתה ברוך המההה לא דוק בטהרה שמרה אהבש14לת

 : אבההםשל
 2, קי בילת בהי דלכתא ' תההעי חצוי הטהל סרב תי%ען 8ו=ק3שמב(

 %'נ ארבע רבי לה ונתן מעשה המיא רב מתיב י ושדשמצצה

 4צתיב קץ4 לכ1ה )השמצוי( אפירכי אהדהיי 4יע ' יצר,ט עע1ר עגים כצזוך**ת
 4שינףו סשץי ה1מואל לרב אלא רבי מעשה סבר הזא טהג" תינוקת( )מדצה5כע

 אמף י ופיש מצוה בעילת בועל ונמט זקרו רבהזינו רתנש כרבותי%דאמור
 תעלא כדטמיכ אלא כונה מםרו 4 בתש3ן2 ורשב'ל יפצן ר' בה הוו ב14לא
 כרי' אחא רב 4יל ושרש מצוה ב1לת בועל הכי בה וממ%מין כרבאמבי
 * ב1לתו עטר " נפש בש מעתה אלא ]א,טי[ )אמי( לרבירבא

 הניע בין מצוה בעילת בול הלכה רהטב"ם פי' ' ופורש %כ4ו לכו 4יכא"ל
 שלא בין ראתה בין י בוגרת 14נה בין בונרת בין זמנה ףגיע לא ביןזמנה
 בכמותה היא מתשמ"1 %ר,ט אלא נדזה כ4הטה ממנה 'להרויק לא ופורש 'ראתה
 כבוד ומשום ' טו1ר בתולים רם ע1שףי ררבנן אלא טמאה ראעה בבמותווהוא
 גשרה כזבה נקיים שבעה ומשמרת ' יוחר ולהרדר3ך להחמיר רצו לאחתטת
 5ץעלים רם וה4ף בתוים רם ראתה בעילה בשעת אלא רם האתה - ש"יאע"פ
 ש י' אפי' עצמן על החמיו ישיאל 0בפת בשמעתין לקמן ד4שמר לי' רה1בי נדהכרם
 פ"6 ומצעות ונקי לבן חלוק ולובשת נקיים ז' עליו יושבת כהררל רם טפתרואות

 או פ'א ובוררוז בהם ניכר ייי' רם רט144ה עמאם ר,:מטה על פורמת לבןוסרין
 ואילך מיכן ' ומשמשת שמיני ליל וטובלת נקיים שבעה שיכלו ער ביוםפעמש
 ע 1' נוק% לבו דא"כ בדיקה בעי' לא לבעלה 0רבל פ"ק כדאמר צייבהאינה
 שש בעע* ונראה י עכ"ל ווםת שעת שיניע עד לפרוש ולא לברוק לא ו%'צופורש
 % עד משמשת אינה מעתה רבנן עעוי' נרה כרם בתולים ררם שפי'רהואיל
 פ"' ותו י לעיל כרפר"ט' ' נדה רם שראתה אעיה כל כדין לבעילתהעשירי
 מצא ולא בעל ואם משרצ בוזולי' רם שיוצהש ער מצחה ב1לת בועלרשב.ש
 מיר ממנה פורש טדור בתולים רם ; למ"ר אפי' בתולים רם ומצא ובעלוהזר
 הטהורה ואע"ג ופורש מצוה בעילת בועל הלכתא קבעי בזמה"ז השתאדהא
 יואל רבינו הרב אל זצ"ל אפרים רבינו שלח וכבר ' עכ"ל טהור בתוליםררם
 יותר ולא לילות ג' בעילה לאחר מאשתו פורש חתן מקומות באלו שמעתיזצ'ל

 *לות ארבע ואפי' טתר הי' לילות ג' אררבה ככה על ראו מה מאודותמרחי
 המעשה ש'כ שתיקה ולך להפך עהמן ואלו אמור מיכן ולאחר זמנה הי' לאאם

 ממנףג שאטית מה זצ'ל .עאל ה"ר 4 ורה1יב ' רבר רובר ואע מכמהועשית
 * חדל ה' רבר והיא * יקמן קמאי להו אמרו כבר לילות ג' פרששחתן

 שדוו ז(נ'ע שב'ש רבינו ושרי נתן ב"ר אלעזר רביט חמי בית על אגיומעיד
 א% וכן מרבר רבים ומנע וזבות נףות בל כרין ,נקיים שבעה ל"טבנוהנים

 : טמר לשומעים מנהיגים וגם אחייהםנוהנים
 63 ל ירורה ר' מוירה לאו ואם טמאה דם עמה יש אם "י סהמפלת)שמג(

. 

 ור' ' רם בלא הקבר לפתיחת אפשר מבר ת'ק קמיפלגי רם בלא קברלפתיושע %" רבאפשר בגמ' אוקימנא י טמאה וב"כ כך ביןאומר
 טהנרה רם ליל4 בי רלרבנן ופירש"י ' דם בלא הקבר לפחוחת א'א מבריהודה
 דם א5די' ולא בשד אלא הוא רם לאו דחתענה י דם מיני ארבש שלואמי'
 בלא הקבר לפתיחת אפשר רבנן דקמברי לי' חזינן דלא הו1ש ואנן איכאאחר
 אתי דודאי טמאה ולבנה ירוקה אפי' יףצדה ולר' ' יבישהא לידה וכה1כח'רם
 )דלא רם בלא הקבר לפתיהת רא"א לי' חזינן רלא הוא ואנן ' בהדהדם

 3רטא להו דים טמא ודאי הקבר בפתע2ה הבא ורם ' יבישתא לירה לעולםמשכהת 5ץ"

 סאמס טומאת יוידה ר' ר43מר וטמאה י' טמ4ום דמים ארבעה ממראה דהחחלרבנן
 מחמת רמה בה ר3ךעא נדה מעדם רשב'ם פי' רתנן וטמאה ' עכ'ל(וראי
 כך ' עצם ערם *בא דהא שלם ולר הי' לא שמעולם לידה משום לאעצמה

 בלא הקבר לפתיחת אפשר דמברי כרבנן דהלכה בעיני במתני"ונראהפי'רש%'ם
 %ש נ ל חשא לן שבתשמתמ סגבי רבהצה השמרי'רם"ק ברבים' הלכה ורבים יחיר דהארם

 י הכלבים לפני הנבילה ואת הבהמה לפני הרלועין את מושזנין רתנן שמעוןכרי.
 . .עיהה ר' רתנן במפא פיג עידה רר' אצ'ג ' והלכהא סתמא לי' 3וי'אלמא

 ]קמא[ וסיפ ' רגצכן מן יטאעה לפי אסורה מע"ם נבילה היתה לא אםאומר
 פ"נ ' ל מברה אלכטו יבישתא בלירה אימ' בעית אי רתלמורא מתמא סממיקרסכילתין
 התלשרא* כמתם והלכה י הם בלא הקבר לפתיחת דאפשר רתלטראמתמא
 סו וף שגש 3ושתה ווע,1 )מר( שמואל לרב יבא סאיני" חינויי2 ר'פואמרי'
 סהש הקכר לפתטשע וא"א *פלים 3ךעוי אז קפבר נקיים ז' תשבי ר6"יהולשלע1ה
 דם בלא ףקבר לפתיחת א"א כמ'וי סבר דרבא . רחם רשב"ם ופי' רםבלא

 התיא י שהש בעיני י3ראה ' היא רבתראה כרבא הלבהומםתמא
 הה% יביטתא ;בלה-ה.. אימא 4ובעית רתלכצהא סתמא רמתרץרפ"ק
 וכרבי שטתים בתוך נקבה שהפילה כגון הולס נמר ימי בתוךשהפ

 שופםושץ לה דמשבחת .ו4ששע *טטנש עמרת שהנקכה ראמרישמעאל
 חתר*ן. וארן מתפרקין אבד" וכמרד מנעץהה בימי ואחת עוברה בימישתים-
 עה-ש ישד6מיגוץ שפיר לה ומשגהת חלב ונעשה נעכר ררם ו1רץט "'בעלי'

 ד8' חזא .השהא. ' מניותה בימי עובההואהת בימי שתיםעועתבהץ
 טר שופעא בץ ממ)צ דהשי1ש ' ואהר ששנים לאחר שר5ילה %יריהתינוקר*
 לפתעשע ד1ו,ו כרבא קי"י %נא ה4ל ובי ףצלר עמר הרי נקבה שרפילהובין
 דדג* נאק _אוש1 רב בשם ררבא כההש רשמש. בתב שבך דם בלאףקבר
 . י רם בלא הקכר לפתטשע 4"ש טפי המפתח דולר צורתא רגסר רהיכאהלבתא

 ברבק 3ך"ע ובודאי ' הארבעש בתוך מר5פל' גרע התיכה רמפלתחעהיא
 באפשר י5פלת רש יצרק בר נחמן רב דאמר השא " רם בלא לפתיתקראפשר
 לאו י כו' שנים קעףזה דתניא הגאי דדצי ובפלוגתא מיפלגי קא דם בלאלפתית'ק
 בפלחעזיידידוקא

 לאחר במפלת סהלקו מההטע ירן שחכמים בענין ה'ש אלא '
 כמו( )יטם לתיהז 'יכול אבל יוי,טע ור' חכמים נחל3ך אה בענין חשחדשטנים

עטשכמים
 5סוש. סני ו4ח6 ססס 4אססי ו%ש דסקתע 31יי פא " וף סויאח*פץ
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 שטנים לאחר אובעועיי לאהר בהמפלת ישמעאל כר']שלטנו%דמתני'טגמ

 אפשרד1ר
 לפי4"

 דהמפלת הבי,ללתא ויאי רשמעתי' ממכ1א ה~הין דם כלא
 לפתיחה ואפשר טהורה דם עמה אץ אם דמים מיני ארבע של אפי'חתיכה
 כחכמים שטבר להעת יבול דברייתא ירצשע רבי ואפי' ' דם בלאהקבר

 ר"פיייאמר אמר *רהיתשא טמאה בשד מלא שפיר רפילה אכיו משום לאמר פי'ע"ה ' יומי ב"ר ישמעאל ר' אמה הא לרכ שלכוא בר חיננא רכ 4' סאמר : דעיזניתין גסד
 מלד[ )ה%ר( מרוקם יטאיט שפיר דאמר יישע הלכ'כר' ראין עומעתי ולאלעיל
 פי' ! רצע1עיא ר' הא ! מרוקם ע1איט שפיר בהמפלת שיל בהדקש רפליגיפי'

 ר' הא י בון הושעץא רן אמר ארשכ"ל ל1ל כראמר מחלויז בעכורראמר
 מבירא דהכי להו עאטעתי הגי נל כלומ' ' מהלונוז כצ*ל דאמר לוי כןיהושע

 דצעאית'ועטיאל אינה טק וחץד טק אחד אחטר אני א'ל לי' מבירא כמאן מרלרי
 אליכא ההטעיא כר' 4גא רכ א'ל רשכ"ם פי' ' חחטשת זה ואחד אק אחראמר

 יאין חהטשת אינה וא'צלול א'עכוד זה חשהר טק אחד 4ומר ע4גי 4ררבנןמביר'
 רוד4ר טוהר ימי לא לידה ואיןלה)אלא(]לא[מצטיז כר')רושעש(]יההטע[הלבה
 ואין טומאה ימי ויהטכת ד1ששת אמר הטמואל מרוקם ואיט רואיל הוא ולרלאו
 ממפקא דמפוקי לעל כדאבון יהויטע כר' הלכה שטאל קסכר טוהר ימי-לה
 מתני' מתם *טמואל *' %ית מחלוקת כצלול "ף דאמר רריכ'ל ואליבי'לי'

 כועך"ל , כ4הכצרי כרב הלכתא הטמואל דרכ חרא כרב וקי"'ל ' עכילרשפיר
 רתנן י אתטש כיתי' מתני' דמתסן סותו לנחלה ככור יש סובפ' כפרקין לעיל נול

 דרב כרב ריב"ל דע~וום רובי כי : ולר אינו אומר בעכור כין בצ*ללרבע)כץפ דהעותא י כףפמר בצלול ד"ף מח*וך* בצ% ריכ'ל יאמר דהא לפרש 1% סטי' וצריכין י לולד חהטשת 4ינה גטנים מלא רם מלא מים מלא שפיר המפלתעייב
 יווען ור' ריכן'ל דהא י רב בפצךם כריג'9 שהלכה וכעיב כרש הלכה יוחנןור'

 עכור רבשפיר בעיני נראה יתו ה1ים בני מפ' ר'עז כדטוכח כריט'ל הלנה םו
 ומים סדם לעל דאטר כרב רכא דלעך היכי כי דדצשש,ז רב טדה מלא שאיטס."
 ין כמה אביי אמי ' ונימוח הוא ויד שמא ניחהט גנתים אלא הוא כלום לאועע

 ואם תנן מלא אמר רבא י מעוק בהוך עוברה שניטח זה של אמו שתתחי
 חחם תנן גוונים אמר אהבה כר .14ש רכ חסר ]מחמר אתמח דאתמווואיתא
 מלא שהשפיר רשכיש פי' גףי' היה גוונ' בחר מלי' אתמח[; האתמוחיאיתא
 כשר מלא הוא השפיר ובל הי' ולר שמא למיחש *כא דר%טת' גטנים אומים
 הוה מחטך כו' איתא ראי שלם העור ונשתאר בתוכו הבשר שנימוח אלאולר
 מלא הי' עיאם דרכא א*ב*' 6היטו לך רוי י עכ'ל פצעט ובר מחזיקשנימוח ועכשי הרבה מחזק שהי' ר1ף חלל מפני בולו מלא הי' ולא שפיר עורהסר

 : נ4"ם מ*ע"ל בר כרכא הלכה היבא ואכיי חחטשתשהי'
 מצואר פי' ולנקנה' *כר תשב 4יקם ח' ש שי "טית מתני, ),צרמ(  כרי'

 שפה- איזרו סת"ר ' כחזוי שפיר תואר יפת כרמתרגם ' לי' ק%י בעור הנעון עסו השפי אדם ע1ל תחשרו יטמ רעל רהטכ"ם ופי' ' רולד דנטוזפינ
 זבוב טפות כשתי עימו הטתי מראאצ ]בר%תו[ תחלת 14נ2ר עפול אבאט%וקם
 נקבים פי' זבוב של טפים כשני ד1טמין ושני מחק זה וטרחץוח חייא רןתני

 הזכוב 1ני פי' וםבוכ טיפי ' מאוד לזה זה ומלורכץ חשא[ ר' ]תנישבההצמיו
 נקבה רדתה אם ' כעדשה וגו%תו ' השערה כרצט מתוה ופיו ' מאורשקטנים
 הלא כקכלה מפורש ועליו לו אין היגלט ידים וחיתוך לארכה כשעורהנידונית
 והתם י עמדי עעוית וחסד חיים וגו' תלב"צני ובשר קךר תו' העעיכניכחלכ
 ואישה מרוקם אטה ואפי' נקבה אם רוא זכר אם *דע כורקין כיצר מפרשבנמ'

 עגלה פרק כמ'י ד1'ל רשב"ם פי' מראשו כרי*תו ו2מלת ' מרוקםשאינו-
 כר%חו תחלת דאמר ,הול אבא דהיינו ' מחתטמו עצר ארם סמהיכן ערופה תסו'

 כיטהן סיררן ררך י ברישא עיניו שתי השיב דכף והאי שבראשו אברים דהיינוס"נ
 תומפת'[ גרים(]וגיו-ם' כרהטא)ווזוספ' חוטם מ"מ לרצ ויציב למעל'מחהסרוריןזה

 פי' י ברשון ברייחו תחלת סכר ת'ק דועזם וקשה עכ'ל לרבי נהיראלא
 ובערוך בפר"ח וה"ג , בתחלה ו-ה ריא כך כלו' ' רשעא רמתרגמי'כמלעם

 : רבחוספ' רבהובויכךא
 בכית סעליא ולנקכה לזכר תשב שליא 14 ט% "פלת מעי, )שבצק( פ1נלכד
 י ולד בלא שליא שאין אלא ולר ע1השלי4ו לא ' טמא הכית 1"ו'מ

 טנח רצלד השפיר תק וכאותו הולד עם שנדל  עור של תיק שליא רשב"םופי'
 שנתעכרה עיבורה של ארבעים לאחר וכש*א הצלד עם לדהן יוצא לידהובשעת
 ולר בלא עוליא דאין ואנ%2 י"ט4א רךלר טי8ה כ4צתה ונרצר דםמטפת

 צרכו כל מרוקם אינו יום מארכעים ובבצו רצלר ומהדקם טצר יוםובארבעים
 וא%ףע ולנקכה *ער תשב ש*א רפילה אפי' יום ארבעים לאחר אכל ולךואעו
 ח%יכא ולר כלא ארכעים לאחר שלטש אין ' וי'ר שום בה חזינן לא לה דצזכירבי

 בגמרא ומפרש ' עכ'ל צורתו רקום משנגמרה יום 14-בעים לאחר ניטחלטימר
 כרצט דומה תחלתה שליא רכנן דתנו ' לולר דדדישינן גדולה הש*א תהיןרדכי
 : כעצפח פהצרעה ש*א ואין כחצוצרות וחלולה כהורמום רומה וסופה ערבשל

 פי' י ממנה עצאין עיהרנךן תרנגהין של לקורקכן דומה שלהו אומררשכ"נ
 מטפח פחותה שההו כ"ז ולנקבה *כר ע*ה *שב חשובה שלש אץרשמ'ם
 שמפרש אלא כת"ק נמי רהטכ"ג פי' וכן ? ה%ד בה שטצר ארבעש לאהרהייצ
 יומי ר' לקמן יצאיכרבעי וויף חי' בהמה של שליא דשמא למימר ליכא והאטפי
 אלא רהצ4א 4צז תולין 4וין א"ל ! מרצ הטלטש עורב חספלת מרבי ע1או4כן

 : שליא במיט שישברבר
 אם ירוע אין ולנקכה לוכר תשכ ר"לה מה ידוע ואין סחמ*לת כ2וץ3ין )שט( נס י2

 יום סר5פלת ולנדה ולנקכה *כר תשב לאו[ ]אם ה*1 ולדפי"
 ר' ולנרה ולנקבה *כר תשכ ואהף ארכעים יום ג לולד .קףטשת איבה ארבעים פ"6 5ל

 תשב ואחר שמעים יום וו~דה לזכר ,שב ואחר ארבעים יס אומרישמעאל
 לשמונים ננמרת ונקבה ואחד לארבעים פמר ערמכר . ולנדה ולנקבהלזכר
 פי' ' ואהד לארכעים נקכה בריית ואחר זבר בייית אחר אומרים וחנמי'ואחד
 ונתעברה ושמעוה שטבלה לטבילתה ארבעים יום שליא הספלת זצ"לרשב"ם
 עה1ן שאמרו שיא היינו דל.4וו טמאה עמה דם ראחה ואם לוולד חוששתאינה
 עהטניצ מרוקם ש"יר הייצ ול4צ ' נפל לידת למחטב" מתחלהו ולר בלאשלמה
 וא1יג ' צויתו ריקום עסרה לא אכתי רוראי ולנקבה *כר תשב 'למעלה

 : הארבעים כל שיכלו עד צייתו צמרה שלא ולד עיבור חהויב לארגתעברה
 השב ושלשה וא%בעים או ף1ניס לאיבעיס או ואחד ארנעי' ליום הפילהאבל

 לתלמן ממפק נרות רם דוה שבתךש לאחר שתראה דם וכל ה~רה ו!~קבה4כר
 רכיס ולד ל14 דילמא כוהר רם ולא י ת*י אשם בו4ה ולרצזדזייכ לקצרוףולא
 כךכן ומבטשה עריע צורתו נגמרה רלא הוא ולר ל"ו צורה בריוום נראהדאין
 למימר ראעא ע*רארכעןם ועברו הואיל כולר לספוקי 14כא ומיוי טובל"האינה
 היכא אבל זבר הוזכר למה מפרש ובגמ' לה לית טרוה ףכו דנקכהימי.טומאה עלי ויושבה אינו ספק ולד םפק הלכך ' בו לרבה- יכולין שאין אלא ההשסדעף
 נדה אעה נקבה אם זכר אם מכירץ עואין אלא ולד של צורתו ריקום בודגראה
 טה נקכה בראת ואחר זכר כריית . דאהר כרבנן וגן"ל י עכ'ל לנקבהוישבת
 סו5 פם כרכנן לממתמ" וט'ת ת'ק היינו סהבמים בנמןא כהאם' ואחר לארבעיםהה

 "טמעאל דר' טעבו' ממתבר דתימא מרו כרבים ריכה ורב4ם יחירפעדטא
 בז' י"ר אב4ף מרונף השפיר וטאין ריכא וי'ל י עכ'ל ק-2'ל קראי לקהדקמס%קך

 ולר ואת'ל ולד אינו םפק ולד ספק ספיקא ספק דו?'ל תסני הגימאהימי
 ע"כ לטי סרב ד%4שר ספיגף מפק בתר אא~נן נמי נרות וכענין י ננ-ה טפק זכרספק

 אשה יוחנן רר'[ ]משמוץ צי( אעוי רב אמר אבא ר' אמר אבא )ברשמואל
 מפיקא,י להמפק עליהוממנ4אדדוה ומת'וכא מדהטבימי ומתבעלה להש"ט
 נט יף עברה ריב'ע סאמר י ספיקא אספק רסמכ" שבתודה 14סור מכל שנא דמ4וחןו
 1ש מע*א ולד נשים ורוכ נעףם רוכ אחר הלך ונאכל קרבן מבטשה ורטילהבנהר
 כדאמר ההיים שלשה אחר דהתצ מעוברת ואקה כשהיא לה ומוקכה'יולףהז
 צצ ט ל ופי' י הרשים שלשה ר"מ משום אומר מומכום העךבר הכרת 10כמה1,ק

 לשכע' בילדת[ בין ]לתשעה ביולדת כין מתמג איירי מאי דר' רהםרשב"ם
 ימי נמי לה יהכינן דבהאי מכאן ללמור יש ועתה ' רוזם מוניא ב1כחחהכי
 ימי כ'ץ וטהטבצז דזכר טירו ימי עלטהן ומשלמת טמאה יכו "'ד ויעובתטתהר
 והיכא ! גצרים קדשים מליעז לה דחשבינן ונאכל נךכן מבהשה רהאטורו
 רכב"ח דאמר ימים כ"ג עד בולד השליא את תולע שלטש הפילה הטיזכרילדה
 כו ל כסמוך דאמר וא1,ג ? ימים כ'צ ער בולר השלטש 4צז ווזלו טמעשה יוחקא"ר
 טףמ יולרת אינה לתשעה עלדת למ"ד ה"מ , כש*א דטל"טה שלשים שמעהצז'א*פוך

 למנךטעין יולדת לתשעה יולרת כמ"ד כרבא קי"ל דלמא לדירן אבללמקוטעין
 אבל העלי4ו את תולין ביר היקא ' שמעההא לאפוכי בעעןרלא
 נו ןף יתבי ריי ה-ירה[ ]ורב דרב ותלמידי סשמואל כדאמר כלל תהין איןבנפל

 ע"ב גברא לן אתא אמר לאפי' מריל מנשי4ו דדב ברי' יוקף רכ ואתאבעלי'

 שטאל א"ל אהא אדהכי ומרחי ומירמא דחיטתא בג"יא לטהדרמינן
 השליא -את תו*ן אין רב אמר הבי ]א"ל[ בעליא רב אמרמאי
 רנייורוקא *ה אמרו דרב תלמידי לכלרצ שצאל שאלינהו קיימא של כרכראלא
 וזלר נולר ואעי(ן שיצאה ש*א אכל בולד 4ירטה תולין דילד אהר הש*אכאה
 ה4ר בולי ואם,יי1קה ולנקבה לזכר ויושבת לע1לי4ו ד1ששת של"א כלאאפילו
 שמואל אעשר 4]5נזנה[ )נחמן רכ אמר שילא רב בר רכה דאמר ' אחרונהמלידה
 בשלטו הצלעאלא אקהר!לוטליא ולא שים עשרה ער בולר השיא את ות*מעשה
 אחריתי מלתא אלא ל4בריו ). טעם נותן איננו רשב"ם ופי' הולד אהרהכא
 אחר הבאה כשליא אלא רצלר 4~קר שיא תולן אמרו ולא ווא נפשהבאפי
 ונימוח זה עם ולר הי' שמא אחר לולד חועהון רצלר נךרם יצאה אכלהולר
 ררך ראין ולנקכה לזכר ותשב נימוח נמי מיכן לאחר שיצאח ולד שלושליא
 כמה ובתר עדליא שרת ולא רילירת היכא רף'ג וז"ל עכ"ל ולר וודם לצ4צזשליא
 שליא והאי לה אתמחי אתטחי ולד רהאיך עליא תימא לא עלטש אפילתיומי
 שליא האי אמרי אכל רישא מן טומאה יומי ותיתיב חשתמח רצה א%רינאדולר
 את ותלו מעשה מר ראמר דאשתהי הרא דימטתהוא הוא קמא ולררהאיך
 ביה דאית קיימא בבני תלינן כי ה?'מ ימים ושלשה עשרים עד כולרהשלש
 שליא דהא איתא אם תלינן לא בנפל אבל ונפל לש4' בזעא דאמרי'חיותא
 למיתב ובעיא ואתמח בה הוה אחך נפל ש*א והא לה איתמחא נפלדההוא
 טומאה ימי ויזיבת דילידת והיכא גדולות בהלכות כתוב : דו'ג 1'כ טומאהימי
 לה 4ת טהרה ויומי לה אוז טומאה דיומי נפל ואפילת הדרת טהרה שיובגו
 לרן איבררו מצסאה . ימי להו שר6םינך כיון נפנך לא דראשון טהרה ימיועראן
 זכר שני וולר נקבה ראשון ולד נמי אי טמא דחזשש דם וכל דראשט טהרהימי
 טהרה ימי נפקו מכי מלו לא רנקכה ועריין דשני טהרה וימי סומאה ימיונפקו
 בין רצופין כין יכ% ]שלעים[ ?)ים( רכנן רתנו טמא רהדא דם כל שניוזלר
 ועה,טים התם שנויה היא וכך ת"-יע כי אה1ה פ' בת"כ מכךמה הבריתאחאת ת" ! גרילות הלבות ע"כ רצפין כולן שלשים אף רצוף יום מה ים ת"למפוזרין
 כולן שלעוים אף 14הר כולו יום כעה יתם ת'ל מפוזרין כין סמוכין יכול,'יביןיום
 יום ויטלעו*ם וו'ל מפוזרין בין םמוכין בין חטלעוה סמוכין שלעדם יניאחך

 התם תניא ורף'נ סמוכין כולן ש*יה אף סמוכין כולן עה"טים מה ינרםושלשת
 אף אחד כולו יום מה יום ת"ל מפהרין כין כגצכין בין יבול ים ו111ם נקבהגכי

 וששים ת"ל מפחרין כין ממוכין כין ושעיה כגיכים עדטים יכול אחד כולועמטים
 איני טק מיצ ' ממוכין רם הימים עהטת אף ממוכין יום ע%ום מה ימים ועהטתיום
 נזקק רלא טוהר ימי לרצ 14בררו טורד ימי תוך הפילה שאם הברחתא מתוךמבין
 היום תשב תאמר שלא מסוכין אלא טות- ימי תנהג שלא לך ליגיר אלאהתנא
 שיעלה מה כפי טח%ו ימי תנרג שבועים או שבוע לאחר ושוכ טוה- ימי ר' 14נ'

 לרצ,ים( איכררו עיוהאמר זה אבל סמוכיןרוקא אלאכלכה
 באמצע שהפילה טורי

 יכול ימים שבעת טומאה יבו שבעת גבי תנה% ת?'נ ' כלל תנא איירי לאבהא
 ממוכין לירתה אף מסוכין נרתה מה רותה נרת כימי ת"ל מפחרין כין ממוכיןכין

 לסמוך "ט אעפ"כ מירן ' טומאה ימי להו ראיבררו קמ"ל לומר שייך לאוהתם
 מ'5מע ותו ' הקבלה פי על רבריהם כל כי כרברטקם ולנתנ ה'ג דכריש

 פ"ב וף5ץ שהיא דמים כל נקבה של שטנים כתוך סהמקשה כותים כנות פ' רתנןלהתירא
 חבירו אחר הולד שנשתהה כנון רהטכ"פ ופי' הולר שיצא ער טויריםרואה
 רכל זבה בימי ו*ץצ נרה בימי לי,ם שופה ו*'ש מקשה ל'אט ולר נךשי להיצה
 ימי בוצך ואפי' שבועים טמאה ווראי הלר שיצא עד טהור רם הוה מל4ותחוך
 מטומאה להו ופקעי דר4:שון טוהר ימי 14,ו לא דילרה כיון ראשץ ולד שלפצרר
 שניזאי ולד של טומאה ימי כ'ו" נוהבת שאינה משמע ! לשונו ע"כלידה
 מפומי' רנפק הואיל ואעפ"כ ראשון ולר של טוהר יכו בטלו ככר הלא ודגכדברי
 ע"4 יףז6 מקצתה שיצאה שליא אלשי א"ר עולא סאמר רכ'ק פ"ק : להחמיר נכוןדה"ג
 רצטרא הא רבא לה מתקעע ראשון מיום לה סונין שני כיום וכולו ראשוןביום
 ויששת לההט רכא אמר אלא ראיטון מיום לה טטהרת דהא היא קולא ליריראהי
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 כה4 נפיק כד מן לה מוגין 1מאה ינל ולענין ראשון מים לה 1נין טהרהלענין
 *דה טמאה אמו ווואיו ירו א, העובר ווציא וצנא רב סאמר 6ומרא: ש*א ט1

 אמו אין ידו את רעובר הוציא ירודה רב מתיב יך התן בלדתה וית שנאמרפא
 לחה1 שמואל דמר מימ' לי מיפרש' לדירי נוץמן רב אמר רבף לכלחועמטת
 ש"ד חה1שת אש אין והא רוביה דנפיק עד לה יהבי' לא טדרה ימיחועה1ת
 קרא והאי דצששת טררבנן אבל מךאור4,זג חווהטת' אינה אביי אמרקתמ

 מבויה לפרוש וצריכה חוששת לולד ליצש רשב"ם פי' היא' בעלמאאסמכתא
 רוב ששא עד בדרמ ב1צא ' רובו דנפיק עד כנקבה' שבועים ילרה שלאאע"פ

 ']מילתא[ תלמוד ימעע כד"נןבמתניתין מרובו שיצא עד מסורם אודאשוימחותך
 משבועים? סובןיותר לאחר לירתה איחרה אם יהבינןלה לא טרוה נכ4יימידפמק'
 תהא זכר אם גמורה לידה שתלר טהורהיולאחר ל14 ואם כנדה דם רחשהאם

 בעימ ונרא' ' עכ"ל טהרה י% תמלא ואת'כ שבועים נקבה ואם שבעהטמאה
 אפי' גמור' ליד' שההא אחרונ' מלידה דרויט טהר' ימי תמלא ואהיכ רבתבדוא

 : בעלמא דרבק דצמרא אלא אינה יד הוצאת שהרי וי'גלרברי

ק:'"
 ברכום ובגךן והשחור האדום באשה טמאים דמש סחמשה 3!ין3י' )שמ0

 בשר וכמימי תלתן כמימי אף 4ומרים מ,1 טמב אדמה וכמימי "ע
 אמאי1 מ4ור והכמי'מטררעא"ר מטמא בןמדילאל עקביא מטרויןהירוק ב"צ4

 אטהו כך ולא כך לא אומר יומי ר' משיף משום מטמא כתם משוםמטמא
 שבו כברור הכרכום וכקרן מוצר מיכן דיהה כחרת שחור המכה כיםאדום
 כדם בא מבקעת אדמהובמימי

 ומצי
 מן יע ואהד מים חלקים שמ וכמזנ מים

 וקה שבזמן ובעבור דבירורי על דמש לרלכות לר1 מפר,1 ובנמרא הה1רוני'רךין
 על לממעי לנו עשין בפירה1ם הארכהי לא כך בעבור ' להבחין בקיאין א1אין

 דעתם עמדו'ש לא אג1ראש דאפילו מוצר לרם טמא דם בין לרורותיריעתינו
 דגרגושתא ערטא פלי המנא 0ר' בנמרא כדאמר- זה בדבר יייעתם על ממכו ולא פ" נל

 עלמא כו4 'דחכים דוא חנינא ר' באסכרא בה" "טמעאל ר' עלה ל%ט בהובייק
 מטמאינא דמא או"י דלא טים* חמנא חכמתי'רר' ץדצן ר' אמר הכי חכימילא

 אמרי דמא חזאר דלא 4 גרים דבבל טיבעא זירא א"ר מטמא טטדונאמטהר
 רירע רבא והא מלתא תליא דבםבעא לכףםר ירענא בדםא ירענא לאבגויבעא
 רמא הזי לא בטבעא ]דידע[ רבא)דהזי( מה ר4ומר בעו'כ בדמא ייע ולאבטבעא

 בשם שטאל ר' אבין 0ר' ווד כל ם'ש דנדה בירושלמי ואמרי' ' אחו אנא ושנס
 עלוי םומבין אנו כן בנין כשר חמנא דר' הרעין דאנן בגין מן חנינאר'
 תרתן מן ומפיק עובדין לומי אתאי .והוון אש(]בציפורן[ )בצלי שר* וצי חנינאר'
 חכים אכויז עמי' לת מצרף החת ולא וזמן שריין ורשבל יוהנן ר' והווןזמנין
 ר' חמא מה אמרין עמי' ]צרפון[ זמן הד חריפץ דפרזילוי סבא רייאוצא

 שרייתי ומעשה מעשה כל לא אם עלי תיתי לון אמר דע עמא עלינןטשגחא
 והן פעמים שלשה ולמעשה ראשי כשערות לריבה מיבי שמעתי לא אםטציא

 י סנס חבק ג"ץ*מעם כע1ךלאותו יחד באןק רורך שם ע91בקש והחבק ,הרךללכמו
 ;' ע ו" נמצא עגש תשע בן פ' בתום8תא חניא ' וטמא כלפנש הניר אותו כעדכל
 ופי' רעעה עבירא יר דכולה משום לה וכ1קמי' טמאה אצבעותהה קשר עללה

 : וזא מקום רחד הוד גב רוינו אצבעותיה עשרי עלרשב"ם
 סס טוציה' ולמעלה מחגור טמאה למטה מחגור חלוקף על 0ראתה כ!ך2ני')ש0

 עד דגור וכן רהרפה בית כעד כלי' צדדין ל'"1פירשב"ם
 כופשת דזימנין משום התורפה מבית למעלה ע1צור אע"פ טמאה נמירו9רפה

 מן אבל הונור עד וסליק המקור מן ונפיק דם ומדלי לקרקע וגופה ראשהאת
 משהם לאו וטעמא ורמיה' כפיפה משום רם מליק לא ה4ף דכולי ולמעלההיצור
 ער אלא יעורה' עמאינה לאע1ה דו",ת לבשר דצ!ר בין רם אפלו אלא רצאדגור
 חשטיה כפיפה ידי על רהורפה מבית למעלה דם דסלקי חכמים שיעףו דנורמנום
 ולמטה מדגור דאמר הא עכ"ל' לתלות במה לה שאין ואשש וטהורה לאוטפי
 אפילו טבהים של כשוק עברה אבל טבדהם של בע1ק עברה שלא רונףטמאה
 ס דף טרור טפק טמא ספק בשרה על מר סאמר בגמרא בדאמר בשרה מהנורהלמטה

 ע"נ ולמט' מחגור אלימא דמי טףצריודכי טהור ספק טמא חלוק'מפק]טמא[)מפק(על
 בשרה מטבחיימעל של בשוק דעברה כגון ולמטה טדצור א*מא ]איבעין[ ש4כו'

 חלוקה על לאשתכוחי איבלל חלונץק על אתא דמעלמא הומא ראי אתאמנופה
 למדת לאשתכוה4הא ליה איבעי בשרה על אתא מ1פה תימא יאי אתאמעלמא
 ל"טנא כאידך טמאה ולמשה מחגור אפילו טבחים של בשוק רעברהדהיכא
 על מעלמא דאי אתי מנופ' בשרה על ' עאקפה כגון ולמעל' מחנורה ואידמסיק
 ואינם אמה עחטניהם הואיל הלשונות בשמ דדלנ' לאשכוחי לי' איבעיהלוק'

 : זה את זהסותרים
 05 התורפה בהז בעד הניע אם חלוק' של יד בית על סראתה כ!ף32י')שנא(

 כל בליל' בו ומתכם' פושטתו היתה טוצר' לאו ואםטמא'
 שנמצא כנון רשב"ם בפו*ום'פי' וכן חוזר ערצא מטני טמא' דם בו שימצאמגךם
 נגדימ תחת חקה לתוך שפושטתו פעמים התורפ' לבית מכ1ך ירה ביתבראש

 ' ]סמוך[לכתיפה שנמצא כנון רוערפ' כמד[ שלא ]מטה כנגר ונופלהעליומם
 החנור מן ואפילו מרום בבל בו ולהתכסות בליל' חלוק' להפשש רמלההיתה
 נרפך ההלוק שראש פעמים ' הוזר ' ההורפ' בית כנגר שלא יר ובביתולמעל'
 אורי"ל ראעיה בו שכעעכם' 'מעפורת בפוליום יורעת'ובן ואינה מטה של פני'כלפי
 הית' טמא' רהורפ' בית כער מגיע אם בשפהו כתם עליו נמצא אםבלע"ז
 ס!מש2, תניאס עכ"ל' התופ' בית נעד שלא ואפילו טמא' בו ומתכם' מראשהפהטטתו

 ס" א"ר מוצר' וא'ל טמא' התורפ' כנגד מניע אם שלה אונריי יד בית .עלנמצא
 לי אמרו חבירי אצל וכשבאתי לטומא' ברומי רוריתי זו הלכ' יוסי ב.'ראליעזר
 שס רשב"ם ספי' ובגמרא . הורה התורפ' כית לננד מניע שעל מי1מע הורית'יפה
 א כדקתני לטמא לאיסור וףיריתי וכו' בליל' בו ומתכם' 1שטת היתה זהדבר

 פא6 י ל רצראה סראיכא בכתוכות מתניתא מהא מייתי לא אמאי תימאבמתניתין'וקצת
 כי ואשה שנאמר להקל אלא להחמיר חכמים אמרו שלא בשגיכם למ1התילי~ף מ"נ 5ם מה להם סאמר כדתנן התורמ" דכנגר ואע"ג טהור' לתלות[ במה 4איש לת*ת בסה לה כשאין רוקא ווינו טמא' התורפ' דכנגך שפירשפ מהלאיסחייוכל

 ודאי האש' כשתרא' דףינו ' כתם ולא רם בבשרה זובה יהי' דם זנהתהי'
 אף דם יצא שממנה ודאי היינו הכתמים על רבנן שגזרו אלא בראיית'שהרגיש'
 לגךלא למתלי דאיכא היבי הלכך הזקיקוה לא למפק אבל טמא' הרגיש' שלאע"פ
 5ם בהמ' שחטה לתלות ינול' שהיא בכ"ר סתולה רתנן רותורפ' כנגד אפיליתלינן
 ברם העמוק' בצד שישבה או אדומים צבעונים במיני בכתמים ונתעמק' ועוףחיה
 ספיקי בתרי אבל תולה אחת במפיקא בהם'ודונ4 תולה זה ררי מאכולתהרגה
 05 של בק1ק עביה דת"ר להא תנינן לא ישבה לא אין סישבה בגמרא כראמרלא

 אעה עברה לא מפק עברה ספק ]תולה[ עלי' נתז לא מפק עלי' נתז ספקטבחים
 ואין * ע*' נתז לא עצנא עברה דאת"ל ספיקא תרי להו דהוה משום פי'תולהי
 גרים עד ודוקא ' הרגה שלא אש" תולה דאמר אנטיננום בן חגינא כר'הלכה
 כדתנן במאכולת תולה אינה מגרש יוהר אבל פול חצי דהיינו במאכולתתולה
 5ם 1צ ואף פול של כגרים עד אומר אנטיגנום בן חנינא ר' תולה דדא כמהסער

 פחות תולה אעה כנףש הסדא רב ואמר חפדא ורב הונא רב בהדאיפליגו
 פ דף סבעי מציאות אלו מ'פ כדחמר הוה הגא דרב תלמידיה חמדא ורב תווהמנרש
 ור' ריב במקום כתלמיי הלכ' אין וקיי"ל שנין ארבעין ער 4 צריכת אתלך ע'" צריכנא לא חמדא חסרא א"ל מיי רבו וצריךלו תלמיר רצנא חמר'מרבמיני'רב
 הלנ' הוי חסדא רב מיני' דרל כוותי' רהלכ' מותי' קאי יוחק ר' אטראבהו
 ' דדב תלמיריה התא רב במים כשרנ רב במקום יוחנן כר' רריכ' יוחנןכר'
 ט יף ועור ואותו ועור כגרים ע4' סהיו ראתמר כיתי' יימי חנינא ור' ינאי דר'ותו

 דאין ה"מ טמא' אומר ינאי ר' תלינן לא ועוד בכנרים בכגרים תלינ' כיטמא' 1" אומר חנעא ר' טהור' אומר ינא* ר' טמא' אמר הנעא ר' מאכולת בורצופה
 ועוד דהאי מילתא מוכהא מאכולת בה ךרצופ' היכא אבל מאכלת בהרצופה
 חגינא דר' אלמא תלהש ה"נ תל"ע דבעלמא כיון כנרש לה פש ייא מאבולתדם
 תולה אינה מכנרש יתר אבל בכגרים דתול' חסדא כרנ פכרי תחויירו ינאיור'
 רצופה דהמאכולת היכא תולה מכגרים דיותר ינאי כרבי הלכ' נמיובהא

 בו-

 : המיקל אחר הלך סופרים וכשל דרבנןדבתמים
 5ס בה חול' ה"ז דם ולהוציא ליגלע ימל' ורץא מכה בה ,ש סאם כ2ך2נ4)שנב(

 כתם ראיתי לו ואמר' עקיב' ר' לפנ* שבאת אהת באש'מעש'
 להגלע היא עול' שמא וחייתה הין % אמרת ביך הית' מכה שמא להאמר

 להם אמר זב"ז ממתכ*ם תלמידיו ראה עיב' ר' וטה-ר' רון א"ל דםולהוציא
 ואהטה שנאמר להקל אלא להחמיר חכמש אמרו שלא בעיניכם קשה הדברמה
 היא ותלה רשמ'ם ופי' ' כתם ולא בבשרה זובה יויה דם זבה תהי'כי

 . ' במאכולת דלאו דלעיל תליות הנך בל וכן גרשין מכמה יותר ואפילובמכה

 ' חלוקה תחתית על המכה דם ו1פל לפמה שמטה שפעמים צוארה שעלבמכה פ'" לתלות יטלה התורפה כננד מכה נמצאת אם רשב'ם פי' ' תלה אינהלת*ת גח ןף. יבולה שאיגה כתיפה על תולה לתלור2 שיכולה ובצווארה מכה לה סהיתהתניא
 לפני: ינופל מכתשה הט דם שאין ימלה.לת*ת שאינה גכה על ' כתיפהעל
 י תולהאינה

 סאמרי
 נע יף מין רער'י פי' מינין בכמה תלה אחד מין עליה נמצא רבא

 תולח אין בארום נתעסקה מיתיבי י בו תולה מץ 96הו דומה %זותו איןטי' 1" בתם חלוקה על מצאתה ואודע שרף או ע*ר כגת ' לכתם הדומה מדבראחד

 ]4עמנאןשי%ל קמיה יתכי הוה אשין ]ורב זוטרא ומר סאמימר וטמא דסר 14ץת פיק05
 ליה שריו הרר האי ני דתנן אדום להון אמר חזייה לאמימר קמייתא קרנאלי'

 להאי האי בין ירענא רלא אנא כנון אשי רב אמר אשתמ לרצ אמראחריזי
 הדבר על עמרו לא ואמודאים דתנאים וחזינן הואיל הלנך ' למדעי לי מבעיאלא
 שתראה דם כל אלא לטהר האשה ברמי לרצרות בזמה'ז ארם לשום נכון14ין

 ומשלמתן טמא דם ד"יא דילמא הוא רולא לירי דאתיא חומרא וא"תטמאה
 בהרדל טיפה דם רואת ראפי' זירא רר' דצמרא * אית רהאירנא טהורלרם

 בין טמאין הן הכתמים כל רשב"ם לעיליפי' כרפחשת נקיים שבעה ע*ויושבת
 ולתלות מניינה 4עז לקלל ולעמן בגרים לענין הן חלוקה שעל בין בשרהשעל
 שעה עד או הכיכום שעת עד למפרע ומטמאה שראתה משעה אלא מונהואינה

 כ*ם מינה לן נפק לא האירנא מיהו ' כתם בו הי' ולא  עצמי בדנך2ישתאמר
 י לפרש הארכתי לא ולכך נקיים ז' צרינה שעה דבל מקולקלת דדדאבמאי

 : כתם הרואה מקולל-ת דצ"ש היכי פ'ק היטיב פי'ורשב"ם
 ינ גוי

 בית כמר טמא'שלא רתרפה בית כמד גשרה 0רי1בתסע1 מתי' 4"
 על ו4"יל' וכדמפרש מעם אותו תורפה פי' טוירהרתורפ'

 התורפה כעד עקבה ני התורפת כעד דרויינו פו' י טמאה 1דלה ראש ועלעקבה
 ' ומתרמי עביד דפמעה דבהדי משום בנמרא מפרש רנל של גודלה ודאשדהא
 גופה ונמ'1ך לפני' וסוגה אחד רגלה את ועוגךת וצלכת שפעמים רשמ'םפי'

 שלא רגל 4ותו של גודלה ראש נמצא בטקומה עומד רו1ני רגלה ועדייןאחריו
 התורפה מבית ליפול הדם יבול שתעררנו וגךדם הוצרפה בית כנגד ערייןנעקר

ק(
 מהו כשורה מהו בשיר ירמיה ר' סבו טמאה ע4ו הכתם בנמצא ילכך עלי נ"
 טמא טויר מפק טמא ספק בשרה על ת'"ם מהו יריכה לרוחב מףן טפין טפיןפא

 של רצועה רשב"ם פי' כרצועה' דע~יר רילמא לא גתא האי כי לאי [ בשרה]על
 ואף לאו אם נדה בדם ממפקא מי כאצערה בעינול התורפה כער בשרה עלדם
 נהית ארוכה רצועה כמין המקו מן היורד דדם לתלות במה לה שאין פיעל
 טיפין ::= כזה יריבה לאורך ררבה שורות שורות ענולה'כשורה טבעת כמיןולא

 והגןבמתני'0שלא דרבנןלכץלא וםפיק' דכתמ*מדרבק ואש,ג איפשט ולא ::: : כזה ע"נסס
 : לדצבם-א בה אזלינן איפשט ולא האיל הכי אפי' להקל אלא להחמיר חכמיםאמרו

 טהורה מבויץ טמאה מבפמם פרמותיה ועל שויח על כ~ך2נין )שמט( ט"נ גו1'
 מן שוקה על רשב"ם פין טוורה ומבאן מכאן הצדריםעל

 שתי בין מבפמם פרמהי קרוי רףנל רפום כל רגלי' ירכי" קרי ולמעלההארכובה
 לצרדין ומיכן טיכן דהורפהימבחוץ בית בעד דהיינו הארץ מן גובהן כלשוקים
 מיכן הצרדין ועל ' רוזורפה בית כנגד הוה דלא סהורה מתנים בנגד ארםשל
 כנגר גבהו כל ולפמו העקכ: נננר גבהו כל ו~1וק אחורי צררין ' טהורה!ומיכן
 רנלים של דבצררים משום קאי אפרמות ולא קאי אשוקה הצררין ועל 'הרגל
 טמאה דאמרן הנך וכל י טמא ראמרינן גורלה וראש עקבה היינו רצרריםטמא

 חלוק של וכתם בשר בתמ אקדדי שווין מילי בכל חלוק של כתס בדיןבבגדים
 וכו' סמבפנים בגמרא ואמר פול' חצי היינו דנרים רשן'ם פי' היד כל ךפ, עמ", גחלף

 אמרי בהריא לה מתני אוייא דרב ירי, יי רב עפ"6
 דבי.

 עך. ינאי[ ]רבי )רב(
 .יי4.ש שקוין ווו1וק הירך ג4ץ שדוא פירשב'ם ' נלפמם עצש וחבק וץבקמיךם
 רגיחן מתיחא מיום הוא וחבק פמם קיי מתחיל שההבק מעם ערוקאצ4

בו



זהע נףהריטתיר94
 ביה תלא היבי ארום במין דשזעמקה בען פי' ' שאני נתעמקר, ' עיירבו
 דאמר ע%צר[ בתם בה תולה ארום מין עליה נמצא ]אבל שוצרכתמ
 אחףינא מינא עלי' נתז נמי הבי ירעה ולא מין האי עלי' רנתז דובי'כי
 נתעמקה מיתיבי מינין' במה בו תולה אחר במין נתעמקה ראמרי 14יכא ' מיעהולא

 בי' דאית בתרננו4ן ראתעמקא רבא קאמר כי ' בושחור תולה איןצאחם
 אהררי מתרי לא רהא להקל הל6 הלשו%ת כשתי וקיי"ל ' רמא מימכמה

 עיר אשי רב סאמר ' שך4שה בשרף תלה: חי' ' בקילור מאיר ר' ותלה מעשה רבא(]%'ר[ 0)אמר אמת' דז1ניהם השפשר נחוף
. 

 אהנא בשוק ומשעברה רם ומתיזין ורמשים שקצים אובלי' חזירים רשב'טפי' לבתמי" דצששע אין חזירים בה שיש
 ההגור מן ואפי' מבנרים יותר לכצזמיה דצששין ואין רם עלי' התיזולמימר

 ולהוצ"ו לרגלע שיכולה מבה לה אין ואפי' בכתמים נתעמקה לא ואפי'ולמטה.
 רמ,ן דחירים בה שיש בעיר ררוררת יצחק בר לחמן רב אמר ' עמ'לרם
 בהם מנקרין ותרנ%לים בה מצוחן ושקצים ואשפות ררבה טבחי' רשב.'םפי'
 שלבשה וקצרה קצרה עול חלוקה שלבעוה ארוכה סת"ר ' טעמא מאי ידענא ולא נתיף ' בהזירים תולין אין רהאירנא כהוב וראיתי ' חזירים בה שאין פי על אףבעיר

 ואם טמשת שנירם ארוכה של תורפה בית כער 'מניע אם ' ארובה של חלוקהט'"
 בדקתה ולא רירה של חלוקה רשב"ם פי' ' טנואה וקצרה ' טרצדה ארובהל4צ
 של התורפה בית בער כתם מגיע אם רם עליו נמצא ואדף'כ לבישתהנךרם
 ולמעלה היגור מן לי' דישה בטן וא"ל ' קצרה ובעי'כ אתכה אף טמאהארונה

 ' מגיע הוא שלה התורפה בית בער שהרי טמאה קצרה אבלטרצרה.הארוכה

 בית בער בשמגיע ואז מוצרות ששניהם בגון מיירי הברייתא רוו בעיניונראה
 רמקלכית וחית רמאי בץ זו תולות ואינן טמאות שתיהן ארוכה שלתורפה
 רטהורה תולה טמאה ואחת טהורה מהן אהת היתה אם אבל ' לוטוי תקלקללהאי

 בשני יום כנגר יום בשומרת תולה סרת"ר לקמן האשה רפ' בההיא בטמאה ע"6'.ס
 מקולקלת וחברתה מתוכץוז היא לפיבך טבלה שלא שבעה ובמופרת 'שלה
 שתולה ושוין מקולקלווז שתיהן לפיבך ' תולה אינה אומר רבי שב"ג רבןרברי

 שרמיה ובברצלה ' טוהר רם על ובישבת שלה בראשון יום בננר יוםבעימרת
 לשמוד רצריבה %רת' ]לה רמקלקלת דאע"נ רשב"ג ברברי ופרעף'י 'טהורין
 היתה אם אבל משמע האי בולי מקלקל' לא השתא רטמאה כ-ן המחרת[יום

 טהורות בששניהם הלכך בחבירתה תולה ראינה מודה רשב"ג אפי'טוירה
 בולי ' הרואה פ' רונ"ר וההיא ' מכךלקלות ושתההן בץ ץ תולות אינןלב"ע
 טוהר רם על וביושבת שלה בראשון יום כער יום ובשומרת ' היאעלמא

 לא ' אורטה מקלקלת אינה רהא בה שתולה שוין טהורין שרמי' ובבתולה,
 בשני יום בנגר יום בשומרת אלאנחלכך

, 
 טבלה שלא שבעה ובסופרת שלה

 הלבה ררבנן רכתמים בהיררואיל תולה אין מבר ור' ' בה תולה מברררשב"ג
 מברי תרווייהו גופא יום בשומרת רהא בחזקתה וטהורה ' לקולאכרשב"ג
 לנבה מחמיר ורבי לגבה מקיל וישב'צ בטהורה אלא נהלקו לא 'דמעלקלת

 ]חלוקה[ )עצמה( ברקה סתניא , הממיל אהר הלך רבר"ם ברשב'צ והלכהסם
 תנן רינא לענין עה1ת א"ר בה תולה וחבירתה טרצרה היא לחבירתהוהשאילתו

 הבתם רביבום רינא לענע פרש"י ' טמאה וחברת' טרצר' היא טומאה לעניןאבל
 ברטזי': ראת לי מהימנת לא אחרונה ראמר' בה תולה רחברתה תנן החלוקמן

 ולץ לנרה או לנכרית חלוקה שהשאילה 9]ראשה[ האשה פי' מתנ4' )שע( טי
 רומיא מדקתני ממאי ' ררואה בנברית רב אמר ' בה תולה נפ
 היא שנרולה 1'ל רעף'י פי' ' חזיא רקא נכרית אף חזיא רקא נרה מה דנרה-

 : הלבה וכן ראתה שכבר בהוירעינן
 עומרת אם אומר ר'מ רם וראתה צרביה ששה שהטא סהאשה מתני' )שנר(סס

 בר ובין בר בין אומר יומי ר' טרךיה יה1בת ואםטמאה
 כנון בגמ' פלונתיין ומוקמי' רנלים' מי עם רם וראתה מים שרמילה פי' יטרצדה
 האי דכי המפל כחור דם ונמצא הספל בתור ומזנכוז הספל שפת עלעויושבת
 י עניינים בבל מטהר יוסי ר' אבל ליושבת עומרת בין מאיר ר' מפליגענא

 בנמרא ומיוריואמר רגלים מי ~מעם אלא רמים ממקום זה רם בא שלאי1סובר
 לקה אורי ובן יומי כר' הלכה שמואל אמף קהורה רב אמר לה ואמרי שמואלאמר
 נבי טוציה' בך ובין כך בין ראמר ימי בר' הלבה ]לקלא[ )לעולא( אבאר'

 ואשה איש רתנן הא נבי יומי בר' עוהלכה ובש"כ ' צרכיה עושה שדיאאשה
 שמעון ור' מטרר יוסי ר' המים על רם ונמצא הפפל כהוך צרביהםשעשו
 שבהא בעי'ב ראשה מן רמים שחזיע אלא רם לרצצ"ו ארם של שאיןררךמטמא
 ראשה מן ואת"ל האשה מן מפק האיש מן זה רם בא רס2ק יומי כר'הלבה
 והוה יוסי כר' קאי בהא מאיר רר' ותו ' רגלים ממי ]מפק[ רמים ממקורמפק
 יחנן ר' בגמר' בדאמר ' שנים במקום אחר של רבריו ואין הר שמעון ר'לי'
 בוותי' והתניא אמר לא מפיקא במפק אבל מפיקא בהר מאיר ר' קאמר כיאמר
 מאיר ר' המים על רם ונמצא רמפל בתוך צרכיהן שעשו ואשה אש יוחגןרר'

 ' לקלא אבא ר' לה אורי ובן ריצ רשב'ש פי' ' -ומי בר' הלכה שמעון ור, יוסי ר,%צ אשי סאמררב שדוציאורצ מי פ' ראמר ותו מטמ' שמעון ור' מטררין עםי ור, שש
 ובשמו שמואל של תלמידו אבא ר' ' לרבר שדצצרך אחר ארם אי חכם שםקלא

 : עב"ל רצרהבן
 י לבעלה עצמה שתבדוק מהו ירצרה מרב ז'רא ר' מני' סבקך מפ"כק )ש:ה( י13ף

כ."
. 

 ' ופהיש נוקפו לבו א"ב בבך ומה ותבדוק ' תברוק לא א"ל
 שאינה אצ'פ לבעלה שתברוק מון ומת לה ויש וסת לה שאין אשה רשב"םפי'

 תברוק' לא ' עצמה על לההמיר בירה רשות הוה מי בלומר ' בטהרותעסוקה
 לבו ' לעבב לנו מה עצמה על להחמיר תרצה אם ן בכך ומה ' רשות להאין

 לאחר שמא * ושרש ' רצסת ב"ז טומאה מחזכךז לברוק וחוששת חואיל 'נוקפו
 רבעיא מיגו כנ~הרות העמוקה איטה אבל ' ממ"ו יבטל תראה ייהסילוק
 בהבי למימר ליבא נוכ4ו ולבו ' לבעלה בדיקה נמי ]בעיא[ לטהרותבריקה
 אשה בין מהבא ושמעי' ' לבעלה נמי בעי' לטהרות רבעי' רמיגו ירערמיוע
 לא בריטק בעיא לא טדרות ר4כא הזה בזמן וסת לה אין ;ין ופת להשיש

 בממוך ברלקמן תשמיש לאחר ולא תשמ"1 לפני ולא עיבית ולאשהרקז
 ר14ם לה שבקי' לא תשמיש 'לפני ולברוק עצמה על להחמיר רצתה אםואפי'
 לאחר בין תשמיש לפני רבין האמת הוא וכן י עכ"ל וסורש נוקהע לכובן

 יהורה ררב מהא לה ברשמעי' לא תשמיש לפני ' לברוק לה שבקי' לאהשמיש
 מרו אשה ה%א מרב אבא ר' בעי בסכצך בראמר לא נמי תש:ישולאהר

 ומה מזטיק 9 הבווק ש יע תלוי באשם בעלה להיב כרי עצמהשתבדוק
 א8ר ירמי' בר אבא 44,י זקיא א'~י לק-ע השמר ;- נ%רש %קפר לבו %צנכך

 ערש רבא אמר עד כו' שתברוק ער לשמש אגצרה להומת שאין אשהשטאל
 8"נ סס הטז לה י1אין סאעשה רתן'ר ח(א ' בריקה בע*' לא ~עלה כל שמואלכףבר
 ועצהש בעשות ולא מיטת ולא בתובה ולא פירות לא לה ואץ לשמשאסורה
 אמר תי כו' לבעלה לו 4צי אמרו חנן אבא משום תל4וה ודע עותחה הןעדים ביגי משמשת 4צמה אנטיגנום בן חנינא ר' מאיר ר' רברי עולמית יוירולא
 הא בטירות בעכצק' אי ובמאי י .אנטיעום בן הלבהברוא שמואל אמר יהודהרב

 לא לבעלה בל אמר הא בטדיות עסוקה בשאינה אי זימנא חדא שמואלאמרה
 ווכצז לה ע1אין 4ה1ה שממאל אמר ירמי' בר אבא ארר זירא ר' ראמ' בריקהבעיא
 מת1 לא הא רמתגי מאן בטדרהע בעסוק' ואוכ4ףנא שתברוק ער 16משאמורה
 עידה רב הרתי 4 למה לך ודקשיא בטהרות בעסוקה לעףלם רשב"ם פי' 'הא

 אבא ורבי אבא ]רר' הא קועי לא חנינא כר' הלבה דששאל משמי' הארמתני
 יוידה רב ראמר אמרה נמי ידצדה רב הא[ כך1יא ואי ירצרה ררב הא מתנילא
 יידה יב אמר ביתה את לשמש עוברת שדיא ובשעה רקעני מתני' גבילעל
 סהני' גבי )לעל היא פירכא לאו כו' בטריות בעסוקה אלא 4"1 שמואלאמר

 בק שמעי' הוה רממתני' מעץ בעקוקה אשמעינן לא יתד, ]ררברכדזני(
 ד,1ארנן דע%מחשל משמי' ואשמעי' ירצרה רב ואתא עמוקה אינה ביןעמוקה
 משנה וכ14דטה * חנינא כר' רהלבה אשמעי' והכא ]בריקה[ בעי' לאעמוקה
 מב% דחדא רבא תירץ לא אמאי ]לי[ )לי'( ומבעי' י בריקה בעירעמוקה
 רדיק פישו תם רבי% תם חננאל ורבינו * עמל לעיל ברתריץ איתמרחבירתה
 בריקה רבעי' דגינא בר' רהלנה שמואל קאמר בטדרות עמוסק בש4ונהלעולם
 דיוכ84 מתני' לא רר'וק הא רמתני בריקה א"צ לבעלה בל אמר הא לךורקשיא
 אלא 4"1 שטאל אמר יירה רב ראמר וההא ' בטהרות ראוקימנארלעיל
 שמואל'ומאן אמר יקורה ררב אליבא תנאי תרי ' מותרת לבעלה אבללטהרוות
 לההש מתני לא הנעא כר' הלנה ששאל אמר יהורה רב ראמר להארמתני
 זירא דא"ר חעא כו' שמואל_ אמר דאר"י רההיא ששאל אמר יהודה רבראמר
 וני ' אתמר חברתה מכ% דחדא נינרצ חרא "נהן בו' שמיאל אמר אבאא"ר
 עי ק1 רנתובהז וספ"ק שנתקדשה קטנה סנבי רקירושין בפ"ב אשבחנא מנאהאי
 אע1ה ר'יז לפרץלולפי' ריכך מילתא אעיז* ולא רמתני' אפירושא הא מתנילא פעש רא רמדצי מאן שמסיק רסעיין מן מים למלאות עדרדה ההתותינוכךתסגבי

 גש
 וצנא מרב אבא ר' מימ' מרבעי מיהו ' בריקה צריכה וומת לה שאיןבזמה"ז
 בדיקה צריכה עטשינה משמע ו%רש' נוקפו לבד א"ב וער בו' שתברוק מוצאשה
 לבעלה לאזרכךקי לה אגזיר ווסת לה קביע רלא 4צזתא' כת5 ובוי'נ 'בלל

 כר"ח הלכה שמואל אמר אר'" בו' לשבה1 אסחיה וומת לה שאין אשהרתניא
 לה ע1אין אה1ה לרוהמיר טוב ריכך ובפר"ת בפר"ח שסובר משרם אנטיננוםבן

 סש צף לה ש"1 אשה סאיתמר היר בל פרק ' בריקה ירי על אם בי תשמש לאוומת
 פ"8 ומצאתה ברקה רב 4,מר ברקה ולבמוף ברכה ולא ווסתה שעת והגיעווסת
 מפנ* טמא' מוצרה ומצאתה ברקה אפי' אמר ושמואל טהור" טרךרה טמא'טמא'
 ]וכוש דאורייתא והשעות מבר מר קמיפלני בווסתא לימא ' בא בזמנוש4צרח
 בשישד עצמה שברקה כאן ראורתת'[ ווסתו' רב"ע זירא א"ר ' דרבנןוומתות
 בותשתות 4"ר יצחק בר נחמן הב ' ווסת בשיעור עצמה בדקה שלא באןוו0ת

 להוביח "1 מיבן בי שמואל ב"ר יצחק רבינו בשם יצחק ב"ר ירצרהרבינו טורי ובתב ' ררבנן וופה%ת ומ"ם ראורייתא ימתות מ"ם מיפלני קאגופתהו
 בהכ* פלונתיקהו מוקי בתראה רהוא יצחק בר נחמן רב רהא ררבנןרווכיצ'
 פ6טז"די נבי בכגאך ראמר מרבינא מירצ ' הלבתא רהכי ש"מ רהבנןוומתות 81י ככף,ר מאיר רר' לוהכמים ההועיע ר' נמי ומרמוקי ב14יסורי כרבסרדלכתא כי דף לנחעיץ בכור יש סופ' רמפלת פרק וקי4'ל ' ררבנן וומתות נמ"ר רבומוקי

 ג1
 עא ללממר "1 מיבן חננאל' רבינו פץ-ש ובן ברפי' יאי'. יש מ"מ טמא מרומו מכךרלי' טמ וף 4ות רשביצ סונם בפ'בחרא לקמן רתנאי פלוגתא איבא רהא עמא מקומובמיר פ6נת4די לאוקמי מררחיק ראי' להביא אין ררבנן וומתות רב"ע ורשב"גדרבי
 ומצ4ושה ברקה ואוד'כ ברקה ולא וומתה שעת ורגיע . ווסת לה שיש.ראשה
 א8י' רגא דם גבי ברקאמר טהורה הוי נמי ברקה לא ואפי' טהורהטרצרה
 ראתהום אם לברוק אין והתם ררבנן ווסד%ת למימר ובעי טהורה נרתהבימי
 : ררבנן ר%סתות בשאילתות פסק ובן מגה מחמת רואה היא שהרילש
 00 ק1 משמא1ז נרות דם פ4 תשמ"1 טחמת רם רוואה סת"ר תינו-ז ר5"פ)שמ(

ן
 פשנ שחיערש עד תשמש לא ואלך מיבן ושל"1ית שני' ראשונה פעם

 ראשתה פעם משמשת תשמ"1 מהמת רם וראתה לאהר נשאת ' לאהרותנשא
 לאחר נשאת ' לאחך ותנשא שהוערש ער תשמש לא השילך מיבן ושלישיתשני'

 שתבדוק עד תשמש ח1לישי'מבאןואילךלא ראשונ'שני' רמ]משמשת[פעםוראתה
 דוג84 דם יוצא שממנו במכךק לי יש מבה לומר אשה נאמנת אצמר ר'סשא רקןעי חשא י זימני בתלתא חזקה רבעי רצא דרשב"נ ר"ם פי' ובן פרעף" 'עצמה
 יצה ז*מני רבתלתא ' ה4א ר,1ב"נ רי,1א אבל היא רבי רוקא מילתא רהא :קתני
 פעם רראשון עם משמשת ולר' נ חזקה רצה זיבגי בתרי לרבי אבלחזקה

 ראעינה פעם עש ומשמשת לאחר ותנעיא שהעזגרש ער לא ותו ף1נינראשונה
 אק מעז ' עצמה שתברוק ער לטלישי נשאת ואינה ותתגרש לא ותוועצי'
1 נף מעא1ע ובן ' בווסתות במותו סרהלכה יבמתי על בהבא יאסר כרשב'צקיי'ל  
 5ע של של"1י בביאה עצמה את בורקת ראעה והאי , ז1ל נאון מערי' רבלשון
 בביאה נמי בורקת השינה לאתר ותנשא העזגרש אמרי' רייאשון'אלאבעל

 * עב'ל שוות הבעילות בל שאין מעדם לשלישי שתנשא עד שני בעל שלראשונה

 ומשמע ' חזכף הוי. לא נברי תלתי דער ברשב'צ לפסוק שבא להריאמשמע
 בבעל רשב'ט פי' ובן ' בבריקה אפי' ושני ראשון לבעל ראסהי' מלשונונמי

 לה מוצו גירושין למימר ראיבא כה1ום בבריקה לה ושזירו ולא לשלישיתפשק 14לי להתגרש צריכה אחרון לבעל תקנה לו יש למימר ראיבא ושניראשון
 בדיקה ,'" ולהתיר' מפק לירי לכוא לה מתירין אנו אין לאהד ותנשאשתחנרש

 לה דזוץ ע%לישי בבעל משרודהקה אבל שפיר ברקה לא דזיטנין ברלקמןזו
 בב"שה ותברוק יוחנן לר' רשב"ל א"ל ברלקמן לווריא משמע ובן 'עכ'ל בר"ל ירי על לשמש לה התירו לאחר ותנעאש , שתתנרש יר* על תכ4והעור

 כלומר ופיץו" עעות האצבעות בל שאין לפי א"ל ראשון בעל ו1לשליערת
 - * יצש %ן מי יי ש תשמש ואלך חשע בש ו1ל שלישהןמבטשה

שי



 %מחדוע נדהדימת14ר

 ומוטב * בר?ף תצטדך לא אחר כבעל הטמא * שיטז האצבש" נל שאץ6ן
 ה-שב"ם סעדי' דיבינו למד1 הרי ' כרת 4ר תבוא ולא ותתקשחתגרש
 בויהט' וגרם"' ' בדיקה ל" אפי' ושני להאשון דאטרר' לר1 סבירא נלה1ש"השף"
 שוות האצבעות בל שאין לפי ומשני ' שני בבעל עצמה 'חזברוק ניהסוף

 . לשני 4סורה בבריקק שאפי' פשיטענ"1ם
 אפ" התיר שר"ת כד1ב וראיתי ,

 דאפז,ק לבדוק יורעים שאינם כנון הבראתא ומפרש בבדיקה ראאעןלבעל
 ער סדתניא מתומפתא ר%4' להביא ורוצה ' ושלישי לבעל)הראע1ן(שני משתריאשהש

 ומרלא ? שתבדוק ער תנשא לא מיבן יותר שלשה ער לינשא מהערתכמה
 * לראשון אפי' שריא דבבדיקה עד'מ ' בבדיקק אפי' אמורה תא במה ערוגי

 מעצמה שהעזקן ער לעולם ואסורה בבריקה בקיאינן לא בזמי? אצמוי
 בנון לפרקים אלא תשמ"ט מחמת שעה בל רהשה שאינה תשע לה יש אםאבל

 יום ' עשרה יום אלא תשמ"ט מחמת דם ראתה ולא היוד,ט בלשעוימשה
 בוומתה תולה ימימי לעשדה מעשרה וומת לה קבעה הרי ' שלערם וים ''וףטריפ
 * מחגרשת וומת לה אין ואם ' לוומת מוומת בדיקה בלא ומשמשת 'ברייץ ידי על אלא שלשים ויום עשרים הום בו בעשרה שמ ר1רש לשטשעלא

 העומד דשטר בתובתה ש1בה העזר"י אב"י מורי פי' בתובתה גבייתמלענין
 ריאי' עליו מחבירו והשצש רואה אני טרצר דם לומר ויבולה דמי כגבוילנבות
 ' כתובתה גובה טמא דם רואה שרוא לברר יבול הבעל ואין רצאילדלכך

 הטני לראשון דאמורה שמפרעוים ורקף'י ורשב"ם מעדי' רבינו דברי לפיגףד1
 אפילו דהשתא כדצבתה נובה אינ' טרצר דם רואה אפילו מעתה בבדיקהאפהן

 משלו שבלת נשאו ולא זמן סרגיע פ'אשש דאמר אסורה'ותו דדטיב בבריק' להבעל כוקז
 בהרומ' אובלת ישראל בת ארה(ה תורה סרבר עולא ואמר בו' ברזרומ' ו14כלתסי6

 מעלה אינו לבונם' יטל שאינו מתוך בשכת באחד זמן סרגיע פ"ק אמר ה וא8-סהמ
 דאי'ג רוא' .אתה רוי ' ררבנן בתקנתא דאנום משום רוזם ומפרש מזונות להא

 בהקנתא ואנום הואיל אש'ה בתרומ' אפי4 ד4ובלת הש דקנ"נו במי1תי'דהייב
 עליו דאטור' ררבנן בתקנתא ואנום תאיל ה'נ א'צ מזו1ת לה מעל' אינוררבנן
 רבי'יצחק הדב כתובת"וכ"ב לה נותן ואעו מינות לה מקל' אי1 בבדיק'ש8פילו

 * רבתובו' מההיא שבירו מה הפסיד לא בתרות'דרבנן דאגים היבא דבלהלבףמרל

 דתנן להוציא' בעיניו קלה דתהוי היבי בי בתובת' לך6רוע דיש ב1ני  נר4ו"תן
 בעל' בא ואח"ב ונשאת בעליך מת לה ואמרו ובאו למו",ק בעל' שהלך סהשש' לששת
 להוציא' בעימו קלה תהא רגא לה1ציא' בעיניו קלה תהא שלא בדי כהיב'ערבנן לה תקיט מאי סטעמא בנמרא ואמר ומחק מזוץ כהוב' לה ושוין ומ"ק מןק תצא סץבט

 עד וט' בתוב' לה ואין לשמש אמחיה ווסת לה שאין אשה סהת"ר דפ)קחשהיא
 כתובה ומי1ם קאמר לר"מ רגן אבא לבעל'ובו'עד * אוי אמרו חנן אבאבחים
 לא וזו ווכיצת להם יש נשים רוב ר"ממבר 48גי גונא האי רבבי רשמש81י'
 טם עיה עו"ט יויע הוי קידושץ בשעת לרוריעו לה הץק ווסת להדהה
 זה לא אומר חנן אבא ' אנפש' דמרע ו4ויוו הוא טעות מקה ד1דיעתו מרלאוה
 בת אם פץה א21 ל"טאל לו הי' וומת בלא נשים ו"ט בווסוז נשים רש טעותפשץ
 הרי ' עכי בבתובת' וחייב אנפשי' ארע אירצ שאל ומןלא לאו אם היאוטז
 הוה אי אבל ווסת לה הי' לא נישואין שקדם כגת אלא *" דע"ב מ*טונוכ"טמע
 אע"ג כתובת' נפקע ולא בכתובה' חייב דלב"ע משמע נישואין בוטעת והשעלה

 אם טעות מקח הוי אי ]פ*ני[ דאורייתא ויברינא לומר יש הריא ' לשמשוזניר'
 א"נ להוציא' בעיניו קלה דתהף היבי בי כתוב' לה לית לכ'"ן דרבנן אבלל14
 לה אין מבר ר"מ פליגי ובהא פליגי תחתיו ווסתה באיבדה דהאי לפרש1כל

 : חייש לא חנן ואבא להוציאה בעיניו קלה רתהף דיבי כיבהוב'
 בעלה ווסת לה שיש אשה ,וחנן רר'[ ]משמיה ר'( אמר אשיסינ רב אמר אנא ר' אמר אכא )בר שמואל רב סאמר היד בי נשר8ק )ן4ט( "ייף

 אפי' יוחנן א"ר אבא לר' ייבא בר שמואל רב א"ל עלץק ובא וומתה ימימדהטנ
 רא"ר אימור יוחנן ר' אמר מי ראתה ודאי אטו 4' אמר למטבל דבזיזא"44ה
 ראתה וראי אבל טבלה "ימור ראתה ואת"ל ראתה .לא ספק ראתה מפקייצן
 ארם רשב"ם פי' ' ודאי מידי מוציא מפק ואין ווראי ספק הי דטבלה ימרכף

 אמרי' וומתה אחר ימים שבעה בדרך ושהה לררך לו והלך באשתו תמתהירע
 א"צ וומתה שי חישוב אפלו אצלה ביושב אבל ' פטה את לישאל יא"צשבלה
 אם לבעלה מותר' אי אנפשה רמיא כמתא ראיתי' ביון מתשמיש נמנעח1נו

 אחר אפי' אני קענה ייצן ר' סאמר היד בל פרק בירהילמי וא4רי' ' עמ'ל ל14 1ס4ה
 אל לבוא מותר הדרך מן בא אם שנים ג, אחר אפי' פי' ' כ1תר שגטםמ

 ר' אמר ומת לה עדש באעוה ובלבד דעעם ומסיק ' פיה 14ז לשאול הי'צאאוצ
 ר' אמר * טבלה לא שמא לומר והש ' ימים ז' ווםתה אדך שהטההה ובלבדאנרן
 לטבול צריבה מי' ' בצטומ4טה לרהטדצת סאשה שאסור 'זש142טרתונינא

 והבאין ופועין חמרין דבנן סת1 ומפ"ק ' מצוה בזמנה דטבילה נזססה יניף
 עמהן ושוהין ]ובאין טריה בויי2 להן נעויק המשתה ומבית אכל מביץט68

 בחז-2 הניחה אם אבל טדרה[ בוחקת עוציחן בד"א ערות בין "טנותבץ
 לרבא פפא א"ר וכו' אני טהחיה לו שתאמר עך בטומאתה היא לעולםטומאה

 רשב"ם פי' ' באפיה דטגניא לא שרני א'ל מתנית' הא בי לנרעבדסוי
 רא בי למעבר מךצ בריקהי*א 4ו תביעה בעיא מי)רי1שדטת(]ראישעת[קבעי

 יושב ת~,ט דוקא לש הדרך מן באין מל דאיהו ' בדיקה בעיא דלאכ1זניתא
 בעורה משמשה בשהוא בדיק' מצריבה אתה אם בתמי' באפי' מהגניאבניתו*לא
 שיקיצנה הדרך מן בשבא לאדם הוא תרבות לפמוילפיכך ותהגנה תמאםישדנה
 נהירא ולא ' לי נרא' כך נפעיה טהחי'ברוף שהא לה דקים 6ל ' אי שתבעהובין

 הצריך רבר שבקינן גנות משום ובי באפי' דמנני4ו משום תבדוק לאלשרושי
 בבר הא יורע דאי עמקינן המתה יכר יויע עב'ייובאינו ותתגנה תתגנהיהכע~יר
 לארם אשר דין מן. ובר דין מן בר מההו ' פיה את לשאול צריך דאעפיישצ
 לה ניחא לא שעתא בהא דרילמא לו ותתרצה שיפיימנה עד אשתו אללבחש

 לארם אג1' אסי א"ר חמא בר רמי סאמר רעירובין בהרא מ"פ בתשכושיואצשיי' קעינל
 בל ריב"ל אמר ד1טזו ברגלים ואץ שנאמר מצוה לדבר אפילו אשתו אתלכוף
 בר איקא רב אמר מהוגנים שאינם בנים 4' רציין מצוה לדבר 4הטתו אתדבופה
 מצוה לדבר אשתו את הנופה זה טוב לא נפש דעת בלא גם דכתיב מ'קדגינא
 זכיים בנ?ו שיהיו ררוצה רבא והאמר איני ושונה המעל זה חחטא ברג*םואץ
 יונתן ר' אמר נחסני בר שמואל רג אמר להןת שלא באן לדעת באן ו"טנהינעל
 בנש לה הויא טצוה לרבר בעלה את שתובעת אשה%

 עמעפעי
 כהפה של בדורו

 : קמיה ארצי רארצויי אלא בפה תתבענו דלא לה וטכ-י' כמותו ה?לא
 טע ומתירה וום,ה לפני אומרה ירוד' ר' אה-ך ותני' וומתה לפניי סנ דף וסתירה ווסתה לאחך אוסרה יהודה ר' חדא סתמ דאשה פרק כטוף)שנדם
 בסוף למחזי דרנעה והא יממא בתהלת למחזי דרגלה הא *'ק והשזהלאחר
 ומותרת ווסהה לאחד היום בל אמור יממא בתחלת למחזי דרגילה הא פי'ליליא
 שעות י"ב דבל רשב"ם פי' ! ידצרה כר' הלב' רבא אמר וומתה לפני ה4להכל

 בולה הלילה בל בשפה בין באמצעית' בין בתחלת' בין בלילה ווסתה אםאסורה
 והזרתם והתניא הבי רבא אמר ומי ' אטור היום בל ביום ותשהה אם וכןאמורה
 שיפרע1 ישראל לבני אש-וה מנאן יאעויה א"ר מטומאתם ישראל בניאת

 שאם פי' ' אחריתי עונה לאו מאי עונה רבא אמר ובמה לוומתם סמוךמנשותיקם
 עונח אלא אמר לא יהויה ור' שלפניו הלילה ובל היום בל אמורה ביוםווסתה
 י'ק נמי רבא אמר בי פי' ' עונה אותה לא ומשני אררבא ררבא וקשי'וומתה
 ביום שווסהה אשה הלבך לומתה ממוך רהיינו לאחרי' בין לפניה בין עונהאותה
 כיס 5'ע ליליא במוף דחזיא דרגילא בתב ובה"ג ' ה?ום בל ומותרת 'הלילה בלאמורה
 אטתרה ליליא' ותהלת בסוףיממא וכן שריא ביממא חזיא ולא ליליא ח*ף אמירמאורתא
 %י4!עה , עונה לוומתה ממוך לפרוש צריך בביתו ביושב ררוקא שפירשו היוובבר
 מצוה לרבר אבל , עמה ומשמש פורש אינו הרשות לרבר לררך ב?צאאבל
 ' ממצוה וימנע ליטריר רלא היבי כי ל~מתה ממוך בלא אפי' לפוקדה מחייבלא

 סנ דף אשתו את לפקור ארם רויב ריב.'ל סאמר יבמתו על הבא פ' דאמרוראייתם
 ע'צ נפקא מקכא והא , וגו' ופקרת אהלך שלום בי ףרעת שנאמ' לדרך שיוצאבשעה
 בשעה בעלה על משתוריף שהאשה מלמר תשוקתך אישך ואל נפקאמוצזם
 הכי וטאפי' פי' , לוומתה ממוך אלא נצרכה לא יומף רב אמר לירךשיוצא
 לוומתה ממוך מאשתו לפרוש אדם חייב רבנן דאמור ואע"ג בתשמישפורףיה
 לררך בשיוצא לפוקרה שחייב פי' הרשות לדבר וה'מ ' עונה רבא אמרובמה
 בירם רוא דשיבוש ר"ת ופי' , לפוקרה חייב ואינו מטריד מצוה לרבראבל
 שמפרשים בעבור והם נרה לאשתו אלא נצרבה לא גרמי' ה"טנים הספריםדבבל
 רחד ר"ת ומפרש ' הספרים שיבשו להכי תשמיש פקידה היינו פקירהדהאי
 ' שלימה עונה לבה על וירבר עלי' ויבוא אשתו את לפקור שרדיב משמעקרא
 עונה( רבא אמר לשקהה.)וכמה "ט נרה באשתו שאפי' משמע אחרינאוקרא
 לררך לצאת ורוצה הואיל לה הוא ותענוג שמחה בתשמ"ט שאמורהשאע"פ
 סנ וף אומר הבתוב עליו בה ישנים ואשתו שאיש בקילעא סהישן בעירוביןבדאמר
 ט"ב אלמא , נרה באשתו אפי' התם יומף רב ואמר תענוגי' מבית תגרשון עמיונשי
 עונה רבא אמר כמה ' נרה היא איפי' לפוקרה צריך נמי התם ' לה הטושמחה
 סת דף עונה רבא( )אמר וכמה מקלחין שמימיו צינור תחת סמניחן תינוקת פ'בדקאמר
 ע"נ - נצרכה לא בספרים שהגיהו ומה , תשמיש שאינה בתלס~ד איבא עונהוטובא
 חרא ' תשמיש היינו רפקירה שמברו "פי הגיהו גדול שיבוש לווסתה ממה-אלא

 י, וף סומביאין הטומאה יריעות פ' דתניא ראורייתא לוומתה סמוך מוכחדמשבועות
 ע"נ אילימא במאי רבא בה הוי ער וכו' שבנדה ל"ת ועל עלקךטה תלויאשם
 וה"מ רקאמר ועוד , ראורייתא לווסתה רממוך משמע הרי ובו' לוומתהממוך
 ומוקמ' ישיאל בני את והזרתם עקרי' הרשות רבר בשביל ובי הרעךתלדבר
 לוימתה ממוך הרשהז לרבר יצא ואל רישות דבר ירחה אררבה לווסתהממוך

 לצאת רוצה שארם שפיר אתי ר"ת לפי' אבל ' הללו המקראות שניויתקייט
 לפקוד י'טוב לא מצוה לרבר אבל איטתו את ויפקור לביתו ישוב הריטותלדבר
 ילך שם שהוא ממקום אלא מצוה עביר ולא וממנע מסריר דילמא אשהואת

 את האוהב התם בממוך מייהי הכי ומשום לפקור לביתו ישוב ואל מצההלרבר
 שרנילים לי אמר העזר"י אכ'י ומורי ' כו' מנפו יותר ומבברה בנושאשתו
 הלי-ה כל ממנה פורש ביום לראות רנילה שאם שעות ב'וי לוומתה סמוךלפרוש
 והא , שלפניה והיום הלילה כל ממנה פורש בלילה לראות רגילה ואםשלפניו
 ן3 וף אשתך ער רבי את יוסי ב"ר ישמעאל רבי צוה רברים שלשה סראמרדע"פ
 כ רר' חומרא ומשום ראורייחא בנרה ההיא הראשון לילה עמה תזקק אלטבלה
 שפעה רילמא פתוח מעיינה והוח;ק הואיל רבא אמר מ"ט התם בראמרזירא

 מים לבר ז' מונה היא שהרי ליכא הזה בזמן והאזיבה
 ראיית"

: 
 פופר טית שהוא ונ"ב הוא ררבנן נרה טבלת בה"ג בתוב יש4ייך2י)שנט(

ן
 6ש דף וטבלה שנאנמה נרה סאתמר חולין רשחיטף פ"ב ראמר

 לא לביתה אף אמר יוהנן ור' בתרומ' לאכול ה6סורה לביתה טרירה אמררב
 בתרומ' לאכול ואמורה לביהה טהורה דאמר לרב נוזמן לרב רבא אמרטהורה ס'"

 ראין ראורייתא ער'מ ברת עון לי' מבעי"מרייי' מיתה איסור התרתה ברתעון
 טבילה נדה דבעיא ומנלן בסמוך בתו' עצמו ה"ג שב14ת' ותו ' מררבנןברת

 עק מיהו טבילה[, בשא נרה ]אף טבילה בעיא זבה מה לזבה רחמנאדאכוטי'
 בין מכ1כז בין יכל ימים שבעת לעצמה לה וספרה בת"ב רתניא כךצהנמי

 אהר חטהר אחר אומר שמענן ר' לבולן אחר אחר ואהר_תטרו ת'למ1זרין
 אסור חבמים אמרו אבל בטהרות לרוזעסק טרצרה שטבלה ב?ן תטהרה"עשה
 טבילה לת"ק אלא שמעון לר' הניחא מעתה ' מפיקא לה-י תבוא שלא בןלקהצות
 נרה טבילת שלומרים ו"ט ' לי' אתי' תטהר מ*שון ודילמא ' מנ'ל גופא6בה-'
 הנונע אם ' במים ורחין בגריו יככם במשבב' הנונע וכל דכתיב ממשכב'בע'ו

 רוקא לטהרות רההיא למרחי איכא מירצ עצמה היא ק"ו טבילה טעוןבמשבב'
 דע"ז בתרא מ"פ מראמר דאתיא פי' ת לאיור' לחולין אבל טבילה דבעיהוא
 טכ לף ' דאורייתא נרה רטבילת אלמא בהן טובלת שהנדה במים יתחטא נדה במיסאך
 נ כ הטאת.ברכתי' מי היינו ניה נף בי הוא בעלמא אממבתא בי נראה האטזמיהו

 לנרה טכילה גאון יהודאי רב מקמי' רשאלו פי' ורעוב"ם ' עליו צרק לא נדהמי
 ללמור יש ותו ' לטהרתם טבילה טמאים'שטעונין משאר גרע דלא והשיבמנין

 סך דף האשה יוצאה גמרא יוצאה אשה במה פרק שבת במסכת דאמר נרהטבילת
 ע"נ למים: שתבוא ער בנרתה תהיה בנדתה והרוה רמ'ל סומהבבבול

 . אמורות המפלת היולרת הנרה נרה ' השית בפמקי בתוב די4ייןזי)שם(

 רתני'ומייתי דליתא בעיני בעליהן.ונראה לפמ ולהתנאותלקשט
 סמ הראהטונקם זקנים בנרתה סוהדוה בבבול יוצאה גמרא יוצאה אשה במה פ'*

 עקיבה ר' שבא ער צבעונים בכגרי התקעהם ולא הפרבם ולא תנחול שלאאמרו
 ער בנדתה ת"ל מה אלא מגישה ונמצא בעלה על מגנה אתה. א"כולימד
 5ם בו לצאת אגיר לרן'ה ט לצאת חכמים שאסרו סבל רב דאמר כהיתי' רברישי כר"ע ,וק""ל ולוהרננ14ת לרצזקשט מתיר עקיבה שר' לך ריי ' למיםיטתבתי

להצף



81וע ניהריכותא1רסש
 ש תתגנה שלא בשביל הני עעא כ4ר עד כו' נכרית ופאה מבכוללהצר8דוץ

 כרע דרב תלכצדא מדמוקי ' כו' אמרו הראשתים א-ים בנדתה כרתנ,8בעלה
 דתנן %עמי' רץ כמש דדבנן בעיני ונראה * עגךבה בר' רהלכתאקוש.

 בא ש1צאישמ% אומ1נ ערט לא סמתעט4%אוש נהשןקהמוש טשל5
 כחמש אפי' א1כט4 ק1ףבצה ר' ' ]ובו'[ רבר 9-ות בה מצא כי .*נאמר רברערות
 וטאין סברי רגנן בעיניויהלבך חן תמצא לא אם וווה שנאמר הימבה נאהאצזףת
 כטעטולת ההא אם לחהט אין רבר ערות בה מצא 4אש"ב אהטהן 4צז לט-ש יולארם
 ור,ן ' דבר עתת בה מצא לא שהרי לנראוה. יובל לא זה רבשביל בעלהעל

 נרתה בי% לצול לה אין לגראוה עצל הימנה נאה אחרת מצא שאפי'דסבר
 יכה ובל * נדתה בים? מתקשטת אש" הלכך וינרשנה בעלה על תתננהרשמא
 במטה "טנש 4ונםנדתה

 אוזז'אפהי
 %ק כוזשמרי' בבגדה והש בבגדו הגא

 הוף בבנדו:ת'ש וויא בבגדה היא שת"1ןעסבעלה כון נדה להו סאבעי' דשבת %ש על
 ה6ש קךלה אומרי'לא וב'א ב'"ט ברברי נאכל השיצ דגבינה עם השלחן שעלה
 הדיעט6א ואל מההש לאימורא לה פעויט נמי ה,איכ'דאמרי לאשור' וממקנ'נאכל
 אעוה חשל טמא לא רערי 4הטת ואת "טהאל בית גיל4לי אל נשא לא ועעיואכל
 הוא רשיו אשת מה ' ייי 15טה נדה אשה מק"ט ]ילרב[ )קרב( לאנדה
 סבל הדר פ' בעירובין כראמר מותרע מטתה על והיא מטתו על הוא אחת בבית "ןיף מהיו ' אמור בבנדה %ץיא בבגרו הא נדה אשה אף אטודה בבגדה והיאבבגרו

 מבית הגר,טה עמי ' ונשד %צמר הכתוב עיו בה שרויין ואע1זו שאיש בבילה הלן 3ט
 ברכה ע*ו תבוא נדה אשתו נדה לאשתו אלא נצרכה יוקשלא רב אמרתענגי'
 א' בנוז מל"טן נמנע ארם שאין למדנו ה" ' נטרי' מאן האידנא עד השולא
 בעל לא אבל מעולם שבעל ודוכףו ' בכעצרעה והיא בכצצתו רצא טרה אשתו!עם

 סאמך דכתובות פ"ק ריש כרך1א אטר בממתה הץיש בממוצ הח אפין מוךלם טה6 11'
 יערנה אשתו בעל אבל בעל שלא אלא *"ם דרבא משמי' ררבא ברי' יוקערב
 האנעום בין יק בש ולא נדה אשתו שפירמה מי וכן דה.ק לה ומוקמי' 'עט

 דממיק ע4"חעא עצא שמא וויעה' אגצה לרצז"זור אבל רגשש בין ישינהואשתו
 ש והיא ממוצ על רצא אבל ' בבית עמו ה%צ עצ ישינה אשתו בעלאבל
 פי' בעל אבל האשה חשז את פי' בעל שלא אלא לעש מפרשים ויש ,מטתה
א בש לא אמ מעולם בעל אק ולפי ' האשהזאת  בבית "טנש אים האשה שה 
 רבחצבות פ'ק ואמר : רגעוים בין "1ינה ואשתו ה4געדם בין ישן הוא אלאאחד

 קךע1ה שהאשה מלאכות בל רצנא רב אמף וגינא בי יצחמ ר, 0אמר אע"פ 10פ, פ"נ זל
'ו

 יריו הןשיצתפני המטה והצעת רבום ממזיטז רצץ לבעלה עושה נרה לבעלה פי6
 דאמר ממוזני' רצנא לרב תגןטי דאלת'וק איבא המטה הצעת %וני ותרי ' ורנ6ו,

 אבל ביזידרא יושבת ארבע שאמרו אצש רונא רב אמר חנינא בר יצחקר'
 לך תכףד והשתא י:לי' יח1 כגע וכדחצתלו המטה 6 ומצ9ז בום לונצעת
 *פ"ש 6חם תש הטה דחציחיתתת "דבשי1"חי"לך א" ארא' 6 המשק ט1צ תטה נצשז* אעה ש ש 6 וצ1טקהק
 טצ" ש1א חאהא ' טוח של דבר חד רטצ" המן: צעת לדמי ש י ש" שזאכנ בף נש1 ר"ה רמ* ט1ם טרח עאש תןלמש
 רשועמן~ל""ע כרפירש הצעה גווני תרי דאשבחן וינא לרבשפיר
 מימת הי% לבע4 נדה דאצר' המטה הצעת שכעאל ב"ר יצץהק רבינואוכ42
 ממש מטה הציגת אבל עבירה להרנל לוצש יש נייצ חיבה דנויי ומשוםסרינים
 בע4 ב%י סרינים פרעטז אבל בעלרו בפני אפילו שריא ההיא מרינים פרימתבלא

 14 המשתח בממדת ואפי* נדה ריכות בפמקי כהמב ראיתי לא' בפניו שלאאבל ב%י אלא 4"ט רבא אמר המטה סוהצעת כדאמר שריא בעלה בפני שלא אטור' סם.
 והמפלת והילרת רנרה ברם כתב ועור ' פורש ר' וו' *דה מירו רברשום

 יושו פנע רוקשצת דמדקאסר מבין ואיני ' ן מאברהה באחר לינע לבעליועאסורות
 בידא דביחון לי' מהלפי סשטאל אמרי' הזו שריא בעלמא רציע' מכ% ורנליוסס

 עזהר מקבל ע1ד' *מר יש מיהו ' שלה שמאל מיר מקבל שהי' משמעדשמאלא
 מפתח *תן שלא נוד שלמה רביצ שהי' שמי' רביצ הרב פי' ובן ' בהמליגע
 לי' מנחא ראב% רביהוצ ~ימא[ )רמא( מהכא לדבר ראי' ולכיצרה לירה'מהיו

 פפא דרב דביהוז ' מראשותי פי' ' מדיא אבי ררבא רביתהו רבוזאאפומא
 *רה*מיז מעע מנשותעקמנדות מקבלים היו ץ1יא למרצ ספמל' יפי'עלאשרששא

 דו1בה מץף שהם איירי הכים במזיגת הההוש למימר דאיבא השו ר4ו' לאוהא
 סבלה ירהילמי ברכות של פ"ב ראמר והא י שיי רילמא בו וביוצא מפתח אבל 1סעס

 אפשי רר'ש כמש אלישי ר' דברי ברבה של מם ממנה לי1ל אסור לביתהאסורה
 כד4צשר בבע4 לא אהר בארם מי"יי רוזם ' בהצלים רם עם נרה רם יצאשלא
 אמר ]עמה[ מיסב שבעל' ב'ץ בלה לשתו'מיר מרו ר"א %צן שאלו בלה מם'ריש
 רבי מתנא ל4וכור מביאש ויש ' הזונה שותהמן באלו הכלה מן העצתה בללהם

 א' בארם סמעשה רשבת פ'ק רמיוזי עוברא הריא נבי התם רגךצי רבה אליהו יג9
 שמא לאשתו אליר1 ששאל וכו' רדב' ת"ח הטמש הרבה ושנה הרבה שגךאנף6

 לו אמרה קטנ" באצבע ביך וצע השמן את לו הבאת שמא הפך את לוהבאת
 דמצינו ותו ' ושר בקירוב עמי וישן רקתני דידן אתלטר רפליג דחרא לרחותיש מזי ' מירה הפך 4צז לקבל שאמור משמע בי צע לא באצבעקטנה אפילוח"ו
 לא רפר הבאת בשעת שמא ה'ק אלא מקפיר הי' הפך הבאת על שלאלפרש
 מ' גףנה באצבע אפי' שהשיבחו מסתברא נמי והבי ' ביך ופע יפהנזהרת
 ' בה לינע שאסור משמע מיכן מיהו ' קאמרה לא הפך את לו הביאה שלאאבל
 שלא י"ל ' שמאלית מיר מקבל הי' ע"טמואל רמשמע לעיל שכתבתי למהוראי'
 ליה ומנחא דשמאלית בירה ליה מחש' ליה עברה רוה תרתי אלא מקבלהיה

 וכפ*' לבונה בימי דהיינו ברפירש"י "'ל מטיה מקבל היה אפי' נמיאשרשיפאיאי
 השתא אמירה רלא בשפוטיע לראייתה ז' לאחר למבול רגילים היו שהםר'א
 בימי בך נקיים ז' היות ער לטבול רנילות שאין בזמה'ץ אבל ' מררבנןאלא

 ואמר במים שתבוא ער תהי' סבנדתה אשה במה פ' בראמ' נרות בימי ליבון ס1ךף
 אע"נ אלמא י התרת ברת עון וטבלה שנאנסה נרה "גבי חוין רשחיטת פ"בע"נ
 פפא ורב ואביי ררבא והא ' בכרת הויא טבלה שלא ב"ז ליבונק עת דרגיע:"6

 למימר לן ואית רמי שפיר מירה מקבל שאינו רמאהר נרותה בימי אפי'איירי
 לירה מירו אמור בהם ביוצא וכל ומפתח פך מסית בגון רבר לבלרה"ה
 מיהו ' אנג"עה אלא ז"ל אליהו הקפיר רלא לומר תמצא ראפי' ' בשמאליתאפי'
 לקבל שלא ליזהר ר%י רן' גרול ועונש נניעה *רי לבוא הרבר וקרובויאיל

 9ר מהה לקבל א1%8ר, וטפירש% ת1זש י במום שתבהא עה רבר שוםמיה
 מס 'מהת 4ש 4חזחא 6צ%קט"קוה ואהח4טר ! ופחחחשן
 %ק נח1ר ש*ת1ו מי" ניח"%חתא אדחש ן 9,* אז 'אא
 הט במה' ציהוש 1תש"הש ש1ש טז 5זמ" סחא"חטת

9 ע וין טאסמ מי ק ש"ח"ר ש%ששל אטטש ע1 1יהטצ 9י  

 . מכיריך שאין אלא *"ט שמואל אמר א5י בר וגן רב אמר עלה חשתמרחיששין
 * נעוי אה 4צז שה מבשיין נמי וד84 אכ1ר שה 4טץ אה מכיין 84בל זה 4צןשה

 פ*' .
 הכ84 ' -כא שהצי איבא ריזףתא רצזמ דהטרנא והבי וכ"טני דאגצר מעהותפשום
 אפעיט בממכ4א דךהם א1'נ שדי די*מא האכי ' פי י ששי ו14בא ריזןותא4יכא
 אריזובטשר במטה עמנה שנין רוש בו' אבל לא היו"ם ד4של כטהיאל"וכור
 כעוש מעתה ' 6ךל. בדפר"ט' בידצר אפ" שיי במטתה והיא בכצפקצ ה"אאבל
 ה1כא עינף ארכא ההא 14שי שהלו על דשרי בקערתה %ץיא בקערהוה1א

 כורי כתכ נרבעא חכמי ובשם ' ז1ר ולעאר*עותא
 אב-

 עהימרים ושעזר'א
 ש" ש לאבוללנהה

 מתך ב*מי %ף' מ8ן אתך *בר %ר נוא %
 'אצ ו4ון עצכוצ על מחמירין אע כתבו נדה ופםל י ברפי' *תא מייוט'

 שמעתי הגי * טעם שום כתב ה5א מאבלה מעדרי ח5א שלה בקערה לא14כלין
 ש"י' מבוץ אלהףר רבש את שראה * אמר השרי אבי ומורי * סכנהמטעמ
 - בפצך וכתב ' מידה מקבלו וו' לא אך נדה אשתו שותה שהיתה מכוםשותה
 בזמה"ז אדם בני עטערי בעלה 4סנל טדצרים בזכחזץ בהם %נעת עגדה ב*םנדה

 מש עליצ שיזרגך עד לקךל% יטדרו לא ובמת הגצז ובאו"ל בקברותמשמ4ון
 ו*וטתבהן ברם *נע טתרים בהם צנעת שהנדה ב*ם בך י לטהרצמויהש
 צנים %א מונה ש יושבקם 4גו ואין וגצבינו על כצזמ"רין אגו אבל *בם

 לתזיר עצובל מה וכל אחר שע אלא מירה דבר שום מוג*ס %אבמףש
 וצינים ומפתרצת ובפות וקערהז ב*ם לה אצ ונאנין י ממגה ומידוקנחמין-
 14דנם במים בנכבכצן נ1שרדטה ולקךן טוכם8רצז כעגי להשתכ"ט וכסהצ'וכרים
 יפה .שה ומנהג י ויטךר ירהה ראתה אשד וכל הבתם מהם ומעברתבנרים,
 נשים ו4ש ' *בא מומאה 4שיפור אבל י עבירה הרנל מפני לנרצנל"טראל
 עועית הן הפה רדא בעלמא רומרא ' במפר ימ*נע לבה-ג'צ מליכנםשנמנעךת
 לי ואמר רגרה איצרי מתפללות שאען נשים עו"ט 4 אמר העשיי אביומורי
 בללו ' שם שראה 4 אמר וימרהז הרב~ן * דנדה בבר4ת' בפירהט בןשמצא
 חטו ' בתה *שיוטט"%י נצה לישר %מה1טלשששהזר
 6טאח יו קששיאטו ם"ן נ" אשז וה לטז ו%א תדס *חאז6ום
 יש בעת ע*ו הביבה כך שמייף דכו שפי נדה מאשעו %הרווק ' חביחבאשת
 8ש יף אמרה מה מפנ* 4ימר כש1ר ר' הי' סרהגש המפלת פש כתיאטבלתה

 סז אצהויהשאצה שתלטהקבה נח"ציעאהצחךטהתחש
 'ואמ-בוידףש ב1אנחםוצעתהסיש:שבשקכד"1ח'חמבהעל

 עם1 רושש כעערי1 4ןן נןיש יקמא יוללל ן1ל תטיוצקשה%9א קי ו1שש 11 לששר שצר *1ם צת.*ץ ושזהץןציוהסמזםק
 חרעלך ו* ןר נ כמי וט'ויצוש וןדאח וזושעתח1ק השמש כאשרמ

ת % %1 ח  % - ט  ח % ע ב ל ח א  י%שתה םתשץ תזל וןייןוווין  ווןיןלוו11ויוו * החשהמחם * 
 דברכות בדךן' 4"1תו אצל )ןדיר מצף לרךות לת'וץ נבק ואין י הדשהבאשה יי "מטץ ,%" משאץ א ב במקזח מהזעת מהש חחהנך
 סנ יף נהצם ' טהו מש קבין ט' ע*ו שנהנו הולה קרי בעל סרת'ד שסדצ כדפ'
 סף8 הטבה יצא, ע-אי עעוובן לבן להה4ה עקינה ור' עקיבה לר' להשה ו גםאיש

 בר יומי ור' אב?ן בר ימי ר' במערטש אמוראי. הוי בה פלעי ' בשיקלתלכידש
 בינצל טאים שנאה רם"ד טעמא שנאה" הגי חהר ' לעשה תני הר יזבירא
 נע1תיהם אצל מ1ין הכמש תלכרדי יהיו קולא ' לחעאה דכן,ש הטעמא '%ץ

 5ץ לא כלעצמן בת בר יעקב ר' סאמר שמתו מי פ' בירהטלטו ואמר 'כתרפו*ם
 כרי אלא זו טבלההתיט

 מטותה-גם כמטמה1ו הללו כתרננולין "טראל ירוו שלא '
 סנ יף יוידה רב אמר אימתי ת'וץ סעונת אק"פ פ' בכהובות ראמר ' ואוב*ןויורדין
 עע גףת * אתש במטר דמיתי יבדא ההש מירצ י *"1 מ1,ן שמאלאמר

 בב* וא*ב של וצה ינאי דד' חתני' חיש דרבי בר" יציה התם דממקבגמנום
 דטדא עטדא קסי: חד 9ש הוה אתי הוה ובי לביז4 אתא הה שמש* בי ובלרב
 פמוצ כפו לרצ אמר כ*מנא דךיא חזי דלא בין שמעתי' משבתי' חדאיומא

 נפעו' גה האא,ט מלפני שיצאה בשגנה הה ' עונהו ביטל 4 9ים ירצדהשאלמלי
 : אשתו* אצל תדה- עיהי' הסו דמע*ותאמשמע

 אשה ד(וך8קכרן)שמא(
 לחי

 619 לט שדדך ופי' ' בנתר לא תרצף לא אשה רבא דאמרבההשס רשב'ש בדפירש טבילה בעת %פה כל את
 במש בשרו בל את במים ורחץ כתיב רהא טבילה נשעת בה דצצץ דבריהא' קלא ברי טבלה -רם ראשן חשז נופן את רופפה לנרתן טובית בשהןנעדס
 הךין והגא בשרו בל בי' גדינא לא חציצה איבא אבהשי אבר ולאבאחד
 טאת ירצדיר רב מרףי' שאלו רהא ' כ% טבילה בה כתיבא רלא ואיצלנרה

 דמפל את בשרו בל טמאי01דאמרי'את משאר נרע לא מניזחשכיולהוטביל'בנרה
 .פעזסן למדנו ' עב'ל שבלה פסלה בשער חציצה אלמא שערו ניהו ומאי ילבשרו
 קסהנ 1' אבעי' לקמןס דאמר רהיא נבי משמע ורג:י חפיפה צריך הגוף רבלמרבריו
 לפ,ען רב לי' אמר 4שמר כג1רא .דגעא ור' שרי זוטרא מר בללה שתחוף כוילין
 מסורא( אביטש לרב סבא ]אדא[' רב לה )ואמרי מסורא חנינא לרב סבאאדא
 בר נהמן רב ואזיל ראגףר גלותא ריש מרי דאב' ברביתדו עוברא ההה רגילאן
 *' אמרה מאי וירע למהר אתי תסני השת' איתי מאי לי' ואמר' לפיומהיצחק
 לרסיק חמרת עברי בלו' , חסרת דודי חטרת טשטקי חמרת עברי אטו להואמר
 רחיצה בשעת עליהן לישב חסרת טשטקי חמין בהן להחם חסרת רודי האשאת

 רגקס בל עדש אלא בעי4ו הוה * האי 413 רוקא ריאש לחפיפת ואיולחוף
 פ"נ לפ אם רוצץ רבר עליה ונמצא ועלתה טבלה רבאס דאמר ראי' ועור ' חפיפהבעי

 חפיפה אצל וצצץ דבר ומרצה ' ה6טמל ליצף א"צ טבלה עמחפפה דדוםב%תו
 כה1אר טפי בראש דנלף חציצה מ'"ט בראש האן חפיפה בעי רגוף רבלעוץמ

וצי
 לעינה מבעי' טבלה ובי גרו6ת בהלכו' המצ ' ש'ט הוא בגוף 1'מ אלא
 מכיינף למשרא וצריבא למיא נופא בין הציצה הוי רקא מאימה רלאבנפשה
 ועדד ' רגוף בכל חפשה שצריגה למרת הא י ה"ג ' עכ"ל לטבילתה סכצךברישא

מנשץ
 ההסרג'8 ולש פי" ייע סנת גונ ס"ט סתסי ן1 ע"5 ןק"ג בכהוםח כךערס"י ר.יזהנר תעוע 55 6מ5י')~נ":

 בח'"
 כט %6!ר יג5ו ר' סו: 65 יצ", ע"מ סבח קנ5ש 5ו5! סעק נר.מ וף' ינע'6 61  יפווו

 כתחנ,- רנ" ס!כרס 5גן סנת י34ת וען סניט וג4ר בסבו( 5כ(לוס טהג'ן 5'ן רה5תיטתו
 פכ'ים ~חע ה%ט רכ,ן סוזסי 1 דע"כ



 %ממויוע טאהדגכות%ר

 ה"ז בשרו כתובעל שם לו ע%;י' תי דגךדשר מצ פ' %ף יאמר רא4 מכ"ת י9
 כדאמ'0 בגוף אשכחןלשתחפיפה בטף'ןצ ש4כא אלטוחפ"פה לאי1חפ"נ

 פ" וו4'ת י והבורה גרב על לחופפה שדרבה מ"טהא רהפש%עא משחא 0ץא0 עע קי
 נזיר בנזירס בראמר בשער הפיפה רמתם בראש %ש חפיפה צריכה או%ה ר4ין 5נזף
 ]ראשו[ס )שערו( את לאיויף נזי0 ואמר י סורק לא אבל ומפמפם רצפף גר6-

 הרב שפי' במו אלא ספמלים היי% רלאו ר"ת אומר חמרת להטשטקי דאמר ניסט4 דווב11מיי רבירט-ו והדוא ראען' דריף רקא להלל סאשבדר' ד,טבת %'ב ואמרסס

 בהם להחם כ4נים מירים הי' ורווי ' ראשה לםרוקאת ממריקות ה %ימער רב 5765

ע"
 לח2יפה סמוך אם רגא דאמר להבריו ראי' ר'ת מייתי ותו י לראיטה מים
 דתניא ר"ת ומקשה ' ולטבול לחוף צריבה לאו ואם ולטבל לרוף א"צטבלה

 אע"מ חוצץ רבר עליו ונמצא ועלה טבל חוליןס כ"טחשת בן'ק לה ומייתי כ" י7'
 4 ברי שיאמר ער טבילה לו עלתה לא בולו דוום בל המין באותושנתעמק
 סמוך שאעו ל"ם לחפיפה ממוך 4'ש םתמא וכוזני לכן כךרם עלי הי'שלא

 רכל וש'ש וצא חפיפה בר רל4ו גופו על בנמצא ההש ע"ב אלאלחפיפה
 שעשויין משום חפיפה שצריך ראשו משערות לבר חפיפה בעי לארגוף

 ר' לה ואמרי חמאל שר' מפני ראי' לאו מירי ' תהדיו ולרובק זמץלרתקשר
 רלא לתרומה בטובל ד1לין ד-טחימצז לההיא לה מוקי זצ"ל עימואל בר"צזץק

 רבנן יאהמור דנדהס פ"ק ראשבחן שינויא האי נרץרא רלא ואע"ג ' חפשה ""( רבנן והצריבוה רהמירא לבעלה באשה רבא איירי והכא חפהשה רבנןאלרבחהו
 רבנן א%הב1ר ד/שא יעא כךשיא לאן הא מיי ' מבעלה טפי לטהרות בבדי-יפ"נ

 מרויא - ראי' להבט* יש אררבה אלא ו1רש טקפו לבו דא'צ לבעלהבבריקה
 חפ4פה ראין ריז ראי' הביא והו ' לשל כרפרי' רגוף בנל חפיפה דצריכהררבא

 שתהא חשיב וקא שיא תיקן תנ4ות עשר מרובהם ב%'פ ראמר בשיער ב'א :ק(
 רטפל את בשרו את ורהץ רתניא ' היא ראוייתא ופרץי ' ושבלת חופפח אשה ;,ס

 רילמא %'נ מר4זיר רילמא בי' לעיונ' דשערייתא אמרי שערו ניטי ומאילבשרו
 איש מינ4ר רילמא מדר4פם' חפיפה ותיקן ויא אתא חציצה משום מיר*משיום
 וה-ט מירי מאוום דילמא ממיק 'נמי דרא דוא ראי' לאו מע? ' בעויערדהץ
 דדוי %פה ובעד'כ ' מררשא האתש כשומ שיער רנכף 4ל י'נ 'בנופה

 ילמר לקךלם רבא ראמר ר"ת ראי' הביא ותו ' בשרו להר"ש רכתי'ראיר'יתא
 שרגיל קמט" רוקא ומרקדק ר4טיה בית מריהה אשה שתדא ביתו כתוךארם
 ראי' זה ואין * לא בשר שאר אבל מקבלו עי?א לפי חוצץ רבף שםלליות
 קמטיה אלא חפיפה שצריך דבשר שאר מבעיא רלא נר4 ררבותא למימרדאיבא

 ק%ל, מים ביאת %'צ רגחדים ובית הוא רגתרים בית תימא דלא לי'אצטריבא
 חפיפה נקט ולא מריהה מדנר4 מיהו בעינן %ם לביאת רו(בי רכררכדש
 רואיל הלכך ' ראיה אינו הא מ-ץ י בשיער אלא ש5בא לא רחפיפהכמטפע
 פירשו ז"ל שלמה רביט תלמירי מויטרי שמחה רבו' חהרב שמעי' רבינווהרב
 בבל חפיפה יטצריבה שוים כולם וו'ג וכן ישב"ם ובן זצ"ל שלמה רבינובשם
 בכל הועף לא הופפת ובשהיא ' גופה כל חופפת בזמה"ז אשה ריכך 'הגוף
 ולא בטץר לא תר1ף לא אשה רבא ראמר השיער את ונותק המבלבלרבר

 :. ]מסריך[ )ממריף( חול ]מר4ף[- )מחטיף( טהר 'כרצל

 שהן רבלים ירות 1 השיואתס בהרא פן ת3, השיי אב* לשוי )ע1סב(סהס

 שמר ירורה ר' מידה מכךם ער מטבלן לקוצצן ועתיר ארוכיםי
 לה מאתי ר5ק,%הס בהמה פרק ורוגמתו ' החתך מפני כולו את ששבול עד מגק(

 רכל משום מאיר רר' התם ומפרש כו' אומר יהורה ר' מאיר ר' רברי וגרמי'סונ
 לחותכן עליו דמקפיד כיק העזרי לאמ'י וקשה * רמי בחדצך ליחתךהעומד

 ופ' בתראדנדהס וק44'ל.פ' המר4יר מקוטן לקוצן שרצה במקום ה"ל ולכץצן סויף
 רובו משום רגזקפיר מיעוטן על רגזרו הערלס ופ' רסוכסס ו%ק דעירוביןס קמאפ"נ
 מנופו שאי% ברבר אלא שייבא לא רחציצה לחלק 4"1 בעיני %ראה * ראר16ף פ"6י

 צ%רן אבל הבשר בצר אפי' ומקפיר הצפורן שתהת בצק כען למלם ונראהיף
 איגה הבשר מכפר ועלה ופורהת לחותכה שעת*ר גרולה אפי' כצק בלא עצכעהפ"6

 4ען מטביל ירצבזה הלר' לכוץ י%עתט4 מקום ער מטביל מאיר ולר' 'חציצה
 כל לפרש "1 ועד'ץ ' "-1רה בר' והלבה ליגזז העומר בוטערו וכן 'כולו

 רעצם בהראס פי בנרה ראטר הא ובן רמיואות ופ"י פוש הש%יים חציצות שוף
 שחויב' במעם מבדיץ עעראה יתבן ]שפה-[ מנופה שאינן מפני חיצץ שעק4 ביןעאנ

 דילמא ח"עויק קטטים בהרחתובן
 רבוי

 ן חוצץ. רהךן שוך'נ חויצץ איט העין שבתוך כחול ששאלס ואמר * ול%רןלש הכלים בירות מששצ חוצץ רבר שם

 נשברה ולא כתיקוגה עעיר כנון ירידה ור' מאיר ר' רפליגי הא לפרש וצריך 'מ
 שמפורש בהרש* דקתני רל*0 דשלשלת כההיא ביותר שארובה אלאתק%שת
 מעף ואש להמדו ועתיד שהפכו בררכו שלא וור הכנים אם אכל קייעורו 5הסש"

 פ' רתנן ' דוצץ בל לעיני נראה וגם מטפו. הוה לא רהשץזא נשבר אצהקלי
 בררכן שלא שהכנימן או כדדבן שרגנימן ]הכלים[ ירהז כל רמקוואותס בתרא 56ס4ש

 כל בתובו תיקנן שלא מרקן לא דויצצין"פי' אלו ריץ ונשברו שמרנן או 8רכץולא
 * ירו על שחיטה אחך מירק ובכוס ' ממרקת מיתח יומאס בש ' גמר ולא הצורךיי

 מרתנן בנראה מילתא ממתייעא נראה 4א מכחוין נראה בין שחלקתי ומה פ"56י
 פי' ' דצצץ נראה שוצא בזמן בארם תרוב ו%הי' חץ מקיו11ת0 מם, ששהי 5גססו'
 בהעיוכשתו ואצכל טובל נרשק אינו ואם ' בזה במיעוט מנ4יר א רממתמא .א5

 בתרומתו וחוכל טובל טמאה טבעת בש מינה לודל כרתנן מטמאה*, לא בלועה טומאה מכחו טמא שהחץ אע"פ מת טמא האדם אםפ*'
 לו רגכנם מקוו14תס שלהי ותניא המקשהט ברמה פ' לה ומייתי%

 בשל ברן5 חוצץ וח%'א חוצץ אי% אומר ידצרה ר' ביריכוקוץ

עי"
 הכל מלמעלה העור עליו ש-ם ואמ חוצון עץ בשל אבל כךזכת
 * טהורין ]ובעיפות[ ובדזיה ובכהמה בארם הבלוע שבל ריצץ שאינומורים

 סמוביח המקשה בהמה רבפ' שוין חציצה ולענין כ%מאה לענין בלוע כי פי'5ס
 משמע וכן המתרים בבית ווטריף שנתעכל בלל רליתא במאן 4' רצה בלועדכל

 ר' מלמטה רגליו במירקי וקיסמין צרורות נכנם1 רממאם ברייתא רהאיבמיפא
 זצ'ל רמימפונט יצחק ורבינו י המתרים בית עוצא מפנ* חוצץ אינו אומרענןבא
 רמת:' ורי,קיוטעמא עץ ביטל או ורבנן מתכת בשל מתניתיןאו שלו במשנותפי'
 לא מתכת אחר פי' * חתץ ולא מיא בי' עיי* הלבך הכשף עם שרבקאתו
 חייץ לאפוכן ע4' רקפיר א בשל אבל חייץ לא דלכך מי" ילמא *'מפק
 וד1יער ש דן אגי ומין י עג"ל לא1קי שי' קפיר נמי מתנת מבריורבק

 שאעו לנלרי טש טכנת עייא ונינףק שר מהמת ב4ל' %4ש%ה[רמרונ4
 ביע מהץ עדיפי כלים דידהע ברפיישית כרנה שמקף' מ'ש * לקמן בר0שרשחוצץ
 מעכנ לא ףעור ככךימת מעלה של רבונון *וראית ממנו היא לנמרישדבק
 פנ קי חשעכה ידו את העובר סוצציא רמקשה ברמה פ' כרתנן רבהרים בביתהרוה
 ע"ש קרם מטמאה' ולא "יא המתרים בית טומא' בגמ' פףיך ועלה טרצד רגטטרכו'
 שע'צ ה4גר דמקוואות י'ו והגיא עלה רמייתי בגר לנבי וכן מלמעלההעור

 ורו4לאות והנזמים והשיראים השב4 גבי שעל ירקשקש ]המכה[)ברמה(
 ח*א באשה המתרים בית אומר עוזורי שמעון ר' ועצצין 14ן ר%יע הוצצין'ארוכ*ן
 פק51"ג רה%ץי ובית ריאש קילקי חוצצין עוווין סאלו ותנן י חוצץ אינו ובאישחוצץ
 שכמה אליעזר כר' רהלבה לי ונראה ' חוצץ אינו עליו מקפיר שאינוחעץ שיי המקפיר בל האשה ואחד הא"ט אחר אומר אליעזר ר' באיש רגהריםובית

 וצפח4ן הכלים מירות נדול המזרים בית לך ואין 4' ממיעין וברייתותמשניות
 חוצץי הלכך,אינו הוי בלוע ]הכי[ ראפי' נ"ל לקוצו שעתיר א?'פ ריבוקוכמקום
 פי' חוצצין אינן אלו רוי בררכן שדבנימן הכלים ירות בל תנ"ש רמקוטש*תופ"ז

 נתן התם וממיש ובמחבת בכךררם יר שמכנימין בררך לתובואעמ8שתיעין
 רגי*ם בי פי' ' ווצצין אינן הנצוק במנךם בע הנקב במקום בין ה1עוהזפת

 בשיוצקין עהטין ובן שולרי"ר שיורין להרביקו כרי תחתיו זפת להעדםדי%כגים
 ייות וכל ותניא ' נצוק פתרון וזה טבעות ארבע ויצוק ברבתי' טבעותלהובו
 ראשונה מלאכתן סעין משמשין אם הסבין ויר המגל מ- בגע שגשתברוהכ4ם
 5טש הוצצת אינה ולפנים )מטפח( ירה0 שנשבר' מנל ' חוצצין לאו ואמ ד%צציןאינן
 רש יפ4 חוצץ אינו המתרים רבית ההם ר4עני וטובא ' ובו' חוצצת לאו ואם חוצצתאיטה %5ה הישונה מלאכה מדן משמשת אם ולחהן )מטפח( המתרימס בבית שהשמפני
 יחר ומורבק מרובלל שלהם שיער אם זבה ש זב לטבול ירהיר בן במוטטה 5" ?" רעתי הללו דרא(ות ומן ' ורבנן רן'א פליגי בהא האשה שבטף רבתריםובבית
 ונקשנן שר ע'א רידהו ולקותא פלטרי"ר ובלע"ז יילק"ש ב4'א שקורין לברבעין

 ותו מתכת של חץ גבי לעיל כרפרי' חדא ' אותם יגעז אם הו1ש נפעעתרמכנת
 טצ סו של חתיכה כחרא ונדונם לקשור מרובלל בין נחלק אם ואפי' מנ' יותרובש"ב יף מק מש בי' ועיילו מיהרק רלא חוצצות אינן הקעירות ניכשת סר-טלשהרגך"'ל
 ה4נו לנלחם ש'א רמכנה רמפני ביון ותו המתרים' מבית ועריף בלוע ויעלבר

 5ק 7ף יצחק ר4ו"ר יצחק רר' משום תימא סובי הערל פ' בראמר חייצי ולארביתי'
 ע"6 דיצץ כולו אבל רובו אלא י'ש כהנא[ ]אן'ר )רב( והא כטלו רובו העדהרבר
 אמו ירך רל4ו ואע"ג רביתי' רהיינו עובר שאני ומשני מקפיר אינו אםאפי'
 ליגע עומר שאינו שערו וכעו'כ רבנן בי' גזרו ולא חוצץ אינו בולו ואפי'וצא

 טו 7ף סופ' רסנהררין ב%'ק ורבנן רשב"ג 4ש דע"כ ; כגופי' וחשיב דצאררביתי'
 ע"6 בין ליגזז[ עומר שאינו שער ]אכל ליגזז העומר בשערו 0אלא בנשיןהשולח

 ' ע אש'ג לקוצן שא"א כיון וכאצבעותי' ' לחבירו הנרבק כאבר רכוותי'דהוה י לחציצה וול'ה מעילה לרין כעפו נחשכ לכ"ע מבנה מחסת בין קטעתומחמת
 ררבנן אימור אפי' בו רביתיעהוא-ואין מיהא השתא כרן ;ארלה נק לארברצונה
 * רירי' בתר אלא ראינשי רובא בתר אזלינן ולא נד4יר שאימ ברובןלרונו

 צקרין משני בור הטל א' מצר בנאים של אומר יומי 0ר' רמקוואות פ'שרתנן

-" 
 ' .' מקפהר שאינו חוציז עליו רמקפיר בל הכלל זה סער רףטרים אלו פ' להומייתי

 ' גוי בארם חוצצין סאלו אשה במה ר"פ לה סומייתי מינה לעיל ותנן ' ריצץאינו

 וקצת קשורים אינם והיילק;ש שאני רקשורה רחוצצת קשורה אחת לנימארמי ע" גו ל רלא שיער בשל פליגי לא ורבנן ' בהם באים שרמים מפני חוצצין אעשיער ת'" ושל צמר של אומר ירשרה ר' ' הבנות שבראשי וודצועות ופשתן צמררוטי
 תק4שת התם וליכא חוצצת אינה רובה שפירשה צשרן אומר יוסף בן ]יוחנן[)יהונהן( ייי 05 רבן טהנטש וכתומפתא חוצצת אינה המרולרלת סצפורן ותנן ' לארוגרמ'
 5"1 נקם אמאי בירי ורפיא אג2תניתין נמי פלינ רלא ויתכן עלה רפליגמאן

 5סלט והאבר עלי' מן4יר שאינו גרול של 'נשות התם ותניא *רובה
 6"6 לרבותי וגם שפיר' לי אתברר לא בעית ופי' רוצצין' אינם , המרלרליןוהבעמי
 נשת בשעת וכגר כפרה חוצצין בכלים ההוצץ בל התם וקממיים רגועביות'מפרש'
 בהם שכתוב ורספרים ארומה' פיה בטבילת פי' ' רוצצים אינם ובחוליןטכילה
 5ת 7ף החו,ן סופ' השוהט פ' בראי' הוא חו4ן נמ* דבעלה רוא מופר טעותבנרה
 יי~ וף וטוכלו' לעיל שכתבנו יילק4'ש 4ותן לרם שיש נשים "ט בי וחט-תי ' חוליןשם ע'" רצזכר ולא וכנרה משוהרר וכעכר בגר הוצץ בטבילה עייצץ רבר בל0גרם
 ע'צ וש'א תורה חכמי בין שנרלו הן נביאות בני נביאות אינן אם להן והנחברם

 הטאר ערן נוחו שם מרי אבא רר ,טהיה קלוני1ו בעיר גם ' מדם שאלושלא
 ומצפצף פה פוצה שמעתי לא זה בענין טוב4ת שהיו בבירור ירעתיחכמים
 על נשאלתי בזקנותי עתה אך י רעתם ולרעת לפנירם לרון לב4 אז טשעיולא
 ס"1 פ"ה ראה רופפת הלכה ראית סאם בירושלמי ואמרי' . לרוזיר בעיני ונראהזאת

 ש7ד רבי בית של כשפהדע מעשה יצהק %'ר ארא רב בר רבין "4יכמר4 ]6[)שסנ( ס'" : העזרי אבי ' רופפת הלבה זה אין בי אף ניצ הצבורהאיך
 %צ רבי והצריבה שיניה בין עצם ונמצא ועלתהשטבלה

 לא ר' של שפהתו דהא לטהרות ינרתה שטבלה רשב'ש פי' ' אחרתטבילה
 ומיוו ' היתה כטהרות מתעמנךז אלא איש אשת שאינה לבעל צריכההיתה

 בשעת טובלת כשהיא ולבתולה י לבעליהן מותיות להיות נשים לשש-ה"
 ימצא שלא ברי שיניה אח ולנכך ראשה את לפרבם צריכה לרצפהב4סתה
 בפני חרצץ יהי' שלא הזבל סן לנכך כרי צפורנים ותגלחת ובשר עצםבהם

 בית דהא בתוכו מים ולהכנים פיה את לפתוח צריכה שאינה ואע"פ 'ר5ב"לה
 רראף כל זירא כרר' בה פמלה הציצה ואש" ' טבילה בש ולא רעאהמתרים
 למימר וליכא ' כעינן מים בו לבוא הר4צי מים ה"נ מעכבדמ בילה איןלבילה
 בהחולץ כרמובח לא לבעלה אבל ' לטהרות רחציצה שמעתא יגי אתמרבי

 וט 7ף והי*י ובנרה משוקרר ובעבר בנר הוצץ בטבלה החוצץ וכ"ר סרתניאביבשת
 ק"3 ראי כהטוחרר ועבר רגר רומיא האימור את להתיר איירי לבעלה בנרהנרה
 והא לטבילה מפמלה רחציצה לובשי צריך ובי הטומאה אעז לטהר לטהרותבנרה
 תב* בשרו בל את במים ורחץ כתי' לטהרות הארם את יטהר גני רר1המהעינך
 לה ילפי' מהתם טבילות כולרצ אלא ' בלל חציצה ולא טכי4ו לא. בתי' לאנךה

 מת מטמא טפי נרה רנקט %ש מיירי כטהרות אי ועור ' בהם פמלהרחציצה
 בשמשזיןה,ת רגרם4'לקמן מ8רים ריש אע"ג מיירי לבעלה בנרה שיץיא"ווטמא
 נטר עףנה% * לג4ה אגל לטהרחז דגי ]אתטר[ בי עימעתא הבי ככלדלכתא

%א

 ייג5 הוש; גדן ו21ור קוס תי ט7ש*



דק נרהדלכףזשר%
 מיוץ דמש לא מלתא רחש ררע%זל מטלתקק ם9עתא מ%תי רהא לה ח4'נווא
 נרילתה נררך אש תטבול לא אשה ר-טב'9 אמר לקףל ראמר ש1עוטץילבל
 הנהיגה וכן לה 4'נ ךגדול מנהם ב'קי יצחק ר' של ובספרו ' דרשב:ל הא ניו4ע

 עב"ל טבילה כךרם שיניהן לה%ם עירה ב%ת את 5"1מו בלם מרת אה%תו'
 עדנטהם להצות טבילחם בעת נשים ' צריבות שלמה רצי% ה,1*ב וכן ירשביש
וא1ע

 בעינןובדר' סים לביאת הראוי מעם מים ביאת צריכי 4ון המתרים רבי"
 אשה לענין אכל טריות לענין אלא חכמים אמיו שלא לומר ותכא ' וכו'זירא

 בנרה ד%צץ בטבילה שה%צץ ב"ד ליבסהו בריצלץ בברייתא 'בנמ" לא לבעלה 5ע4,6
 מ'א1 פעדטא לטררות ראי עסקי' לבעלה בנףה וראי ורבא -כה1תמרר ובעבר ובגר 4תתס6

 טררות לשום טבלתו ראין משוחרר ועבר רסר דומ"ש ועוד י ס%משתמשאי
 ומצאה עאטבלה רבי בית של בשפחה מעשה ההי' קו * וויתר לאעיראלע
 הלבה ורבים ויץיד היא יחיראה וא"ת ' אויית טבילה והצריבוה בערניהעצם

 עלה סמם בתראי רבנן שור ' עלה רפ4נ ו4בא הש דמימרא הדאכדבש
 מרעזה אשה שתהא ביתו בתוך ארם ילמר לעולם רבא ררר"1 ר4ומרוקבעחה
 ראי לבעלה נרה. לענין שכחא שמעת' ההי' ומלה טסוא' ער בו' קמכדהבית

 כולן חטאת מי שתמקו שמים טוויות היו לא רבא ובימי ' אשה מ',1לטודות
 טהידים מים עלינו לזרוק "1ראל ממךה עויבוא ער טהרה ל% חוין במתיםטמאים
 רגי כבל הלכתא ו4ת ר4צ ממתברא ודד'נ , מ'ע *צדק ב'ד שלמה 'לטהר%
 רעביר דשמואל אבחה והא כ4שטיי א'" דלבני תשא ובי ר%ץ"'%4ב4ןתרומה הי שלא בטררות עומקים היו ולא הי בבבל דלעיל אמורא* בל רהאשמעתא
 ותבשל וגמל חרם בלי גבי אשה דנקם נקבה לעען נקם.בבולן אמחףיעיל שמעהתא איירו לטדוות %41 וטדרות תרומ' %4בלות הי ה,א לבנת*המפעי
 תם ורבינו ' קךניה עצמה עיניה פותהה פי' ' פוררשע ועינ*' בנה חהפעףלהלכסה
 מכלי ומפרש נ4ון סעריה ר' שפי' נדה[ ]ובהלבווז וברוצ בפר"ץ לה דנרמינןפי'
 הראוי דמקום לפרעו'י ר"ת כודה הסתרים בבית אבל לטהרות קאי ואילךחרם

 בית לעיל דאמרן רהא ראיה ומייתי שיגיה להצות וצריב' בעינן מיםלבט1ז
 רבהיים בית תנן פ'ש מנךואית ובממכה מים בץי13 עויכוא% צריבע איןחםקרים
 פבלה ובר נתב ובוו'נ ' לבעלה והבא לטהרות רתם אע"ב * רוצציןשבאשה
 טבילת' בעת קמטיוה מריחה אשה רבא דאמר שלה בר4צ1ן נפע1ה למברקצריבה

 : ז4מ'ל ברעד"חהיעו
 טביל' לה עלתה לא וטבלה לבנה תבשיל נתנה רב אמר גירל רב 0טך ]ט סזוף

פי"
 תבעויל שנתנה ונזברה הטבלה לטביל' הפיפה בין שסמגה פי'

 רהשתא ע"נ ואף בטבילה היצץ ההבעדל נן בה נדבק ושמא טבילה כךרםלבנה
 וטבלה לאר%רטה בנה שהפשילה אעשה ובן נפל רר4גי בי איכ%ר עלה'ליבא

 : טבילה לה עלרטהלא
 לא יומי תלתא עד רמסילתא ריברא רגי אבא בי ימי אמר]7[

 הרם וקקזה של מקום של ררבו פרשב"ם ' ח4צי ואילך ומיבןחיי1
 המכה פי הונלר לא ימימ ש4וה ער שהקיז משעה יומי תלתא ער נלרלהעלות

 ושרף והחלב והרבש והריו סהרם מקוו4ות ברתמ'במס' ודיצי ריכרלא לה וההששש1ש"1
 אין לחין חוצצין יבישין הדיוב ושרף העויקמה ושרף התאגה הטדף[]רי%ת
 ימים מג' אלא ומתייבש מנליר רמבה פי ואין לה הרם הוי יסים גז ערד%צצין'

 פי סתגלר טרשות באלו הטמות בית בעוב4 שנמצא מחט גבי בד1ומר ואולך נש?ף
 : עב"ל בעיני וישר לי נראה כך השהיטה ירם ימים ג' שרוא בטיע המכהפא

 נקרא ומאימתי חוצץ יבש הוצץ אינו לה שבעין לפלוף יקבא סר 4שכ811]ס[
 שבעין'יבש קצייא לפלוף רשב"ם לירקיפי' שמתחיל משעהיבש-

 בלש'ז קרירר מרארצ לירקלהוריק י בעינן מים בו לבואויצץ.רמכךטהראוי
 בל וכן לבעלה בנרה אפי' חישי הני בל רשמש ולשיטת רעו" לשיטתוהשתא
 ויבש לח לפ4ף בין קךקבא מר' מחלק דו:כא ר"ת חהכףםה ' לקמן שמעהוזארגי

 שבעין לפלוף ער בו/ ףיצצין שאינן א* תנן חוצצין 14ין פ' מלזאתז במם'ח1י
 לה סומייתי "טראל אין מ"פ רתנן הקשה ותו י יבש אפי' משמע טתמא וסץמ ס"שם
 אלו ה"'פ בהממש שיבואו צריכין אין הכ-טש ובית המתרש סבית בשמעת' לעךי שזן

 רלפליף רמשמע מעציהע דההיא רק, ומפרש , באשה רסתוים וב*ת חנן דיצשדופ"נ
 בית דכןצי והא ' לטהרוה בשמעתין ורבא לחולין ההיא יבש אפי' חוצץאעו

 באשה המתרים רבית רכ4עני חהא לחולין היינו מש בהם שימא 14שדסתרש
 רבא דאמר רההיא ומפרש רספרים נר' מקיים בך ומתרך לטהרות הינודוצץ
 לטהרות מיירי בולה וטה ה4, ובל ותטבול הדם כלי שצ תעשר לאאשה

 דוכ-

 רכךטש ההטו אבל ' מתמא לפלוף רר4עני רמשמות ההיא תכץטי רלא וןביבי
 עוחוצץ רבר בל רקתני וההיא * בדפרי' לבעלה בנדה 1'ב מיק-י המתריםוכי2

 * ונדה ועבר לנר רהוי קאמר ע%יצצין מיו%4ת במם, רחאיב רגרן ויי%בטבילה

 הההיא ר"ת 4ומר וקור ' טהרות לענין כרירי דהכא דגדצאבל
 דדיי"

 מצא
 בכרגים עוהוצץ דבר ובל רמם איתא והבי אחר בלשק אהריתי בדוכתאבדוינ

 לבעלה היינו דלחולין משמע , ר%צצין אינם ולהולין סשחויר ועבד בגף דיצץ 5איה
 אלמא הוא חולין בעלה רקאמר מידו סכין נפלה סגמ' השוחט פרק כהשיבחן':;

 14ינו לבעלה ועךזני בריתא והך ' הציצה לענע לבעלה מדיהז בין חלוק"%
 רבדייתא ואלצ , לבעלה דוצשףן רדגרו מיואות רמם' אמתנ" קשי לאד1צץ
 בריאא כוימ קי"מ' לבעלה דדזי5 רטרוו4צוז אסוזני' כייצלץ התלכורשמביא
 ההחו"י ההש אין ובתוספתא הש אדית בר*תא ושמא ' עלה קיימא לאדויצ
 דמטו לח.ולא לפלוף היש כנו1נה ווני י44 .הר9 4 להשיב "טמעז
 להריח שצדיכה רהיינו "ל באעןה דסחרש וכית רלוזגי נמי ורשש ' לפרשהחג1ש
 נהי לעיל כד,אמר %ם לביאת ראוי רגמקום שיה1ש כד* רמתרים ובוזקמטש
 ובית רנ4צשר והיעי י בעינן מ*ם לב"שץ הר%י מקום בע*נן לא מ*םרבטשע
 כראמר לפרש "1 א'ע ' רדה5י מים לבט*ע רשים היו לא ש14ם באשהרגתרים
 מסחברא והע ' במטך כדפי' בנה את ובפג*קח באורנת טי*1ת ה%שקלקה

 סה לטרוא אי חוצ%ין שאץ אץ התם בכגלך רתנן הא לי' ת19יוא6?"
 ומכא0ץה בדמלין מקצתה לחצאין הנא1נה שמעמיד ותקיף ' לאיש אשהבין

 רמעת1ת בהוקיש תניא 1ק וכענט ' מ%ד* 4ג*עה קוד,1 או הוזמהפידת על עגעשו לףל, ב3מרי רמיר* לפרש "1 י%צץ %4נו ולו41ן ,ןבווצבכריתא. דקתני חעא י הציצה לענץ לטררות בעלה בין יהלוק שאין נראה הלכךלטדר%ז
 בשעת ובגר בנדה ו%צ%ם בכ4ם וו%צצש בל התמ רקתני ט%צמ ארץ6רק

 1מכלה ויששץ 5נ"ר הכשד בבל ראםר 6עא ? ו%צשףן 11ע ובהיש מילא 90
 וזשיא טשרוהם דוי * כנגע %ש1ר וילץ לאני6ז היי 5תלש מטוי דוצוע'צ

 ל84רי בדשדצה כ,וכ נזהרץ עאשין לשצדג ראי' ומבשש למעידה לטףירתוספתא
 : קךדאש 14 תרומה טהרת על שנעשו לר%לין בנם"י מעמידים רבשר דנלא
 דוא רלח רשב'ש פי' * רוצץ אינו העין שבתוך כחול שמואל 4שכמי]י[

 חוצץ דקין ש1צ ' ומדגקי ע*נו נסתם עי% בהוך מתייבשראי
 ועהט%ת פותחות רשיש פירש הוצץ אינו הין 1ע אפי' פורחהע עינוק היואם
 ח1שו מעבירתו שפר*ושעה לפי וצצץ אינו העין בתוך בין העין גבי על ביןתריר
 שין הבדצל את מלחלתת שהדמשק דומעות 4'א ' ממש בו ואין העין ע"נעב
 ד%צץ אי% וב.'ב ב"כ 1רחות עיני' אם לי אמר ור' ' ר' לי פי' כךדוצץ

 1נ" עצמה יוחנן ר' אמר חוצץ' ואינו לח הד כהתייבש מנהתה אי%ש1ייודמ
 אלא למדוות ה?'מ ו4'ג ' טבילה לה שתה לא ביורט- עינהה פתההביותר

 : גרמינןהבי
 נדתק נדילתה נררך אש תטבול לא אשה לק"ט בן שמין ר' אמך]ו[

 געורבה והאי1ה ' זץזים וב1מק בעודר נראה הא"1 רעעים%'ב
 לא ב*' גדילתה בדרך אלא תטבול לא אשה רשב"ם פי' בנה' אתוכמניקה
 רשףמ1ש' ירלוב' יך כר אלא באה זה ושוכףה רג4ה ולא בשרה על זרועותי'תרדוק
 לפעאט צריכה ולא לן אבפת לא בו באים סים ואין ווהעם שנכמה ומה 'המיד
 כעוהש וי14ט שנכסה סכךם ראותו משום תמיד נדרכה אלא ומתרי' ר.טטיהבית

 דגבטזוקטוט אלא דהטיב רלא רסהרים' בית נעיצ היא הילוכה ררךוזלכת
 הבהו' בהן טהר מעים ראיית נבי רהא ארם של ומעעויו ומנהגו הילובודרך
 ותנן ' המהרים לבית פרט הבהן עיני מראה לבל בת"ב בדתניא רגהרשבית
 השדה בבית זיתיט וב1מק הערוה[ ]בבי' בעורר לבהן מעו נראהר4יש
 בעורר אלא להרשתו מראי יותר ולשוח לבץש א"צ הערוה בבית ננע לו ישראם

 טדצר לר4ית יובל לא ואם. יראה לראות ברם עדבול ומה ובברמים בע%זתבמעדר
 טיאי יותר זרועותי' להנביה א"צ השחי ובית חטרער רגצזרים בית הויראירו

 עצ41טה )נמאם(]סאנם[ ואינו זרועהעי' שמנבוה זיתש בכוסק רקלהרארצ
 ובת"נ ובהוספתא מעים במם' טרור'ורנ לר%4ת יובל לא ואם יראה לרש,שצול
 נראית והאשה והש לשהין' ב1מדס ובאורנת בנה את וכמניקק בשרב'האשה
 הסתרים בית בעורב' בת"ב ותניא ' בלע"ז טורנ"ו- עיסה בעורב' לכהןצעה

 לבוף א"צ הערוה בבית עע לה יש אם כו' הרד תחת[ ]בנה אתובמניקה
 ררך דה"נו בנה את מניכך כא1 עצמה את כופית אלא מדאי יותרולשוה

 : עכ'ע בענבי' בצירה כ1 בזיתים ממיקה ' טבילה לענין והייהנרילרטה
 ס4יכמיש]"[

 כ"נ סס עםזש ' הוצצת אינם שלש ' הוצצת קשורה אהת נימא רבב'"
 ירה1למי ' אהת אלא ל% אץ א% יוחנן.אמר ור' ' יודעאיני

 סא 4יצצת רהירה אחת נימא היתה רבנן בשק זעירא ]רבי[ יוצאהס אשה במהר"פ
 הש אחת לחבירתה נימא כוטר בעי זעירא ר' ' חוצצת אינם שלש ספקשתים
 לטבול יוררת ע1היא צ אצטף ירודה רב הן[ ]שלש לשלש הן שתים לשתיסאהת
 טרס סי5י רבר למעשה הלכה פי' עלוי' וסמזי 'לעוברה רסום בזנב שערה קושרתלנרתה
 סם'מ'ן ע4ו מכ"יד אינו דוצץ עלי ומכ-יד רובו תורה רבר יצחק %0'ר ' עליווממכו
 על נמי ולינזור ' המקפיר רובו כהטום מקפיר שאינו רובו על ונזרו חוצץאינו

 פי' ' ר6ר4יד מיעוכו משום א"נ מקפיר שאי% רובו מע%ם מקפיר שאינומיעוטו
 שאינו בין מכ4יד בין אחת אחת קשורה שערה דרוב מהבא שמעי'רשב"ם
 מיעומו נמי ואי ולטבול לויף וצריכה ' טבילה לה עלתה ולא דצצץמקפיר
 רבר בל ה1אר . חוצץ אינו מקפיד שאי% מיעוטו אבל ' חוצץ מקפירשערו
 )א"נ( ולטבול לחוף צריכה בו מקפרת אם לטב*לתה סמוך בשרה עלדגמצא
 יז"1 ע"ע מכךואותס גמם' רתנן לבעלה ועמותרת טבילה לה עלתה וא"ל  שני' פעם]עצמה[

 י .עב"ל דיצץ אימ עליו מקפיר שאעו וכל חוצץ עליו רגזקפיר בל הבללזה
 ובעה-ובין בםובה פי' רש"י אבל ' איירי נמ* רבגופה יצחק ר' שסוברמשמע
 ורגךטה'ו"יז ' וויצץ רצא מכ4יר שרוא בבל בטפו אבל קאי דוקאראשערו
 כ"1 1,4 ברגא רב אמר והא וכו' יצהק רר' משום וכ'א טבילה א"צ אמאיטבילה פת ק( י'צ בנה שנתגיוה מעוברת נכרית רבא דאמר הא אלא הערלמ פ'ראמר
 יצדק רר' דההיא אלמא רביתיה רהיי% עובר ע4גי הוצץ בולו אבל רובואלא
 יצדק רר' לומר תמצא אפי' וה"ק נקטי' רלרבות' לרחות "ט מירן י בטףא%רי
 דם ס'ש מההיא ומרוט' * כו' ברג4ג רב ראמר אפ"ה,תקשי בגוף נמיאיירי

 פינ ' מילתא תליא רבקפירא אלמא חוצץ אינו הוא רבב מוכר ואס %צץ מרוש 5ת ק( רבב אינוויצץ רצא טבה ואם חוצץ בגרו על ים לי פעדטא רב אמרהטאתס
 וחוצץ רצא מכ-יר מעוע אפי' בגופו אבל עויער במו רוי רבגר י'למירו
 קשה ש נמי ועקיא רשב'ש ויצץשהביא עיו רגמקפהי בל הכלל ועה נמיווזקיא
 יוצר"ם הטל זפתים של מטפחות ה%צצץ אלו %ש רתנן מתנייא בגרים גבייההיא
 * בהם ביוצא קייצים של אף אומר יהודה ר' וצצצין איבם אילנות מפמליושל

 והשל ' תצץ אינו שיי מקפיד שאינו בל חוצץ עליו המקפיר כל רבללזה
 אבל בנ4ידא מילתא ת4א בנרים נבי רוקא למימר א?א ' נשנית גנריםואצל
 שצ דתנןס קשה5 דההש בעיני נראה אלא היצץ רצי מכ-יר משרו אפי'בגוף
 ]באיש[ )באיטה( רגצזרים ובית רה1ו4 ובית קיקליוקיאש חוצצין קואינןאלו
 דאפי' אלמא ' חוצץ עליו ושר-יד בל האשה האיוטואחר אומראחרר"א
 * אארי 3מי בגוף ק1זק דד' ההא ופו"'ח ופר"ת ' מילתא הליא בר4ידאבטף

 ורבי' ור"ץ ור"ת ורשכ"ם הואל הלבך שמואל' ב"ר יצחק רבינו פי'ובן
 רבר בל בטף* איירי יצוזק רר' לרצ רסבירא ' אהה בעדטה בולם עומריםיצחק.

 דתנן לרבר ריצץ'ור4ר' אינו חוצץוא'ל עליו מי-ר' א*ם בשרה עלד1זצץהנמצא
 "-ר הצפורן שתחת וצואה בשרו שתל צואה חוצצין שאינן ואלו ' ד%צצין0 א4פ'

 עותד1ן צחשה רתנן ה:א י ד%צצת אינה בשרו שעל צואה רלפעמיםאלמא
 רבותים ארץ %ש דתנש דהומפתא מרדףא עלה קשה חוצצת אינההצפורן
 לפרש ר,1 י ר%צצת הצפורן תחת שצואה אלמא . ' חוצצין אלו הרירגשר כנגי 4*פי' הצפודן שתחת ההכ1ק ורגדט הבשר בננר שלא הצפחין שתהתצואה
 ח1לא ' הבשר כנגר היי% חוצצת אינה הצפורן שתהת ד-צחשה ררוצימתף'
 כעץ הי% הבשי רכער י ממ"ן אליזמר רבינו הרב ופי' ' רוצצת הבשיבננר

 אס אבל : . בשחה'לבעוך הצפווץ נעייזך לצ1רן בשר בין הגראיתיהרזר*ת
 שעל ד%צץ 04 לבשי חוץ רצ%פורן רנווז חהצו14ה לבשך ויץ ב",ט הצטרןוו'
 השנה-ם בשיתם שם שרבוק ש הצטדן שתהת וצואה ' לרק4,1 ארם דרךשה

 שיי%י-ת ח-% אלא * וו%צץ 4חל ויי הבשר כ1נר א8" רשמשוץ ששזו1ז"הבצק רשה% ' להרש1 גדתנ*' רגשד כנגר אמי' דוצצין ע%יחם * עייצציןבושש"רצא
שנן



 09נדק ניהדימת14ר
 מן הטרר ד-ש כושיא לבשר צ8וין 5ן ש"ייא יש י" % ורןשק

 בדץצא אביל וחר באצכעתהה ריימא אכיל הד יומי ה-' עזדה ר' יאמר המבה"א שששף
 א"ל רוקך מאכילני אתה מתי ער בו1צא לראכל באצבעתי' י84כיל 18לשהנ

 וה5פ צואתך מאכילני אתה מתי עד באצבעתי' לראכיל ברצצאד84כיל
 : כרפרישית לצ1רן בשר שכיןבשדיור*ת

 וטיט ורגהלמולים הצפוין שתחת ובצק בוטרו שעל צואה ונלריי דדבש ושרף שעלי' ודיטי' המנה שעל גלר בארם דוצצים א6 תנןנע[
 מבור ויעלני שנא' ' הבורות טיט זה היון טש אהדצ יוני גץ היצרים וטשויק
 צהשה ולכלוכי הלח ושרף שכמכה גלר דוצצין ש4וינן הלו ' הין מטיטשאה

 נרמ הננאל ורביע י המרולרלת וצפורן הצפורן שתחת וצחאה י בשרוע1על.
 ארץ פ' ותניא ' המבה ע1על גלר דצצצין אין ונבי למבה שד1ץ גלד דדצציןנבי

 רו1ת ושרף והחלב הדכש והריו הדם חוצץ המכה שקל יבש ]סם[יסות"
 ושאר חוצשףן אין לחין דוצצין יבישין החרוב ושרף השכךה ושרף רח1ובההטרף
 פירות לבלוכי שרף[ ]עוהן )שטף( מפני הוצצין לחין כין יבע?ין כין דה1רפיןכל

 : חוצצין אלו הרי לעין שויץודגחול
 ברשיא פ' ותנהא - ' בןזרונעזו ואוכל טובל נראה אינו ואם ויצץ נראהי שדוא בזמן .כאדם תתוב שהוא הץ מקוואות מבמם' ירות כל ט'פ ר2נן ]י[8ףת

 חוצץ חוצ?וחכ'א אינו אומר ירורה רבי ביריכו נוץ הנכנם מלוח1תדמס'
 מודים הבל מלמעלה העחי עליו קרם ואם חוצץ עץ של אבל מתכות שלבד'א
 רכינו פי' , טוירין ]ובעופות[ ובחי' ובכרג~ה בארם הבלוע שכל חדצץע1אש
 מורבק ראינו דוצץ אינו מתכות בשל ראמר יהור' רר' רטעמא רמימפונטיצחק
 הלכך מיית רילמא 4' מפיק רלא משום א"נ ' חייץ ולא מיא בי' ועיילי רבשרעם
 שי, רקפיר עץ אבל חי"ןלא

 לאפוי
 קפיר נמי רמתכא מבר4 ורננן י חייץ

 ' הכל ורביי עץ כשל א"נ ' ירירה ור' מתכות של בחץ וכעזני' ' לאפוקיע4'
 מתכות לשל עץ של בין לן שני רלא כרבנן הלכה רמכ1זמא בעינידם-4עה
 מיפא רתם ותניא ' הוצץ אינו העור עליו קרם ואם דצצץ נראה ע~דיארבזמן
 עקיב' ר' מלמטה רגליו במרקי ור-מין צרורות נכנ1 ביריכו נךץ רגבנםדהיא

 בעיני ונראה רגורולרלת' וצפורן דצצצין שאין גלוק ]חוצציןם 'א6 פ' תנן ]י6(: : המתרים בית עוועא מפני ר1צץ אינואומר
 מימנים א"טס רפ' בההיא חיבורה ממקום שנתרלרלה רהיינו לפרש'י4

 חוצצת אינה רובה ופירשה נרלרלה ואפי' ' הבורן ממרום רהיינו ' כרובןשנרלרלו
 והבשר והאבר עלי' מרייד עמאינו גרול של בשות הכותים ארץ מ'פכרתניא

 צפורן אומר יוסף בן ]יוחנן[ )יונתן( ר' * דצצצין אלו הרי כארםרומרולרלין
 אומר העז'יי אב"י וטרי ' מיעוטה כעו'ב ' חוצצת אינה רובהשפירש
 בצפורן ותלוי' הצפרנים שחותבין במקום מקצתה שנקרע היינו שפירשהדצ1רן
 עהטונה ה4שון זה אבל ' שנקרע צפורן למירצי דף'ל הכי רא"כ לי נהיאולא

 צפורן אבל ' רובה ער חבורה ממגךם ונרה פירשה שכולה משמע רובהי1פיהשה
 חוצצת אינה לבשר חוץ בולטת היא אפי' כמשפטה ומהוברת במנומהו1עומר'
 ראינן י צפרנים ליטול נשים נרגו מה מפני אני ותמי' * חוצצת אינהתהתי' %41" אין הא ' תחתי' שצואה משום וטעמא לבשר ד1ץ בולטת שהצפורןדדדינו חוצעגגפ הבשר כנגר שלא הצפורן שתחת צואה רקתני הא נבי לעילכרפי'
 הנשים נהגו וכבר הואיל מיהו ' הצפרנ*ם שתתת הצואה לרצציא כ'שצריכות
 של רכעדת ורד:יא ' היא תורה אבווזינו רמנהג הזה הרבר לרוזיר איןבכך

 מטמא ולא טמא לא קטן של כשות חוצצ'ןם אלו פ' כרתנן ףייני גדול5ץ
 רבברא לפי אלא מהו יורע איני זה כשות רמימפונט יצחק רבינו לשםו3תב
 ה:בה פ. ;ל 4ךתו מעוימין לנשרפין אותו ועושין בו ו1רבק לחרבר

 כלומ' כו' ק"טות של כשות )במכשירין(ס ותנן י המבה תפתום שלא כרינעויין
 ת""י'נ

 נגע ואם ' הכשות ממנה תפרוש רקישות גרלה וכאשר לקישות רבוקה שרג'טוה
 ונגע טדור היה שאם מטסא ולא ' רמי בגופי' רלא1 טהור ויזא בבשותןכ

 כצחוה ולא הזב כבשר במיפרא ותניא י בזב ננע לא כאלו ףיכ החקבבשות

עה45י
 השיער את מוציא שאני יבול י שעליו כצחשה ולא כו תנ,8 הזב בו ובנגע ,
 טסא לא בשות תנן ואנן ' כשיער בשות המפרשים דברי לכטל י שמאת"ל
 כברייתא עדטנינו רגשות רהא וזו רטמא מטסא מרבים שיער ואלו י מטטאו4א

 ' מטמא ולא טמא לא ר4ן של בשות במגךואות פ"מ ערוך 4שק ? דוצצתשאעה

 לקישות לה שיש כשם פי' ' טיור קישות]ורגין[שלה של כשות בקץקציםברפן'ק
 רגשותי ורעא לר-ן יש ובן קטן' שישי כמין להם ש"1 קטנים ק"טואין כשדעבעית
 ]ציצין[ כמין הוא זמ'ב פי' ' אלעא"ר זנ"ב ישמעאל בלשון קישות של כשותפי'
 פרח אלנא"וור ' לשער רומה קטנות עוהן הקישות צלשת ]על[ )של(,טהן

 משיביןם רככל בגמרא מפורש שכן מגירולו רבר עוגך משום ודיב אהיגי מרחמי7: כשותא רתל"1 מאן האי' שרצימם רי'ח בגמ' ונו' מרח ויוצא כמו רואריךשות
 נקרא כן במו אמר היי רב וג4לן ' כשותא ויביטא הזסיתא די*ין רחז?1 נחקש

 בארץ שעיקרן ברקת של כגון ירקרונדן חהצין כמו ]והוא[ כידת "טמעאל כלשון8ינ
 נמשך זהב רמות כט צמח עור ופי' י היזמי רצקראים הקוצים עלופרים
 בל'א הנקראים רהטערות על מינן ראי' להביא ורציתי ' הקוצין מןלמעלה

 או מועך של בחולו צפרנים נטילת ולענין ' ראי' ואינה יחוצו שלאצתשהו"ת
 שאמרו כשם רת"ר ור5צורעם רג:יר גמ' מנלהין ואלו פ' למדנו י אבלהכים*

 מתיר יומי ור' יהור' ר' רברי במוער צפרנים ליטול א1ר כך כטער לגלח אסור עץ ק7'
 רברי אבלו בימי צפרנים ליטול אסור כך אבלו בימי לגלח אשר שאמרווכשם
 יוסי בר' וריכה באכל יר1דץה בר' הלכה עולא אמר ' כעזיר יומי ה-' יירהר'

 אברהם בר יצחק רבי' וכתב י ובץ בזו יומי בר' הלבה אמר ושמואלב1ער
 מה[ ]על ל* ת*מהחול

 מוער של בחולו ]במבץ[ צפרנים נוטלות שהנשים '
 ליטלם להתיר לנו שאין רתם משמע רת'נ ' בסכין למימר לן רוה אנור בגנימטרי 3"6 "י התם דאמר כיון מ"מ צפרנים ליטול כמ"קם רשרי ואע"ג לטבולבשתצות

 כחוה'ש יהקנן רר' קמיה קאימנא הוה שמן רב ראמר התם מרקאמר כשיניואלא
 ועצרך למה 4טלם מוהר רבמכין אטזא יאם י בשיני' למיפרי' לר1הטקילנרו
 למימר דאיבא ' לאסור ראי' זה ראין לי ונראה ' כשיניו כך כל קרנוילשהתז
 תלת עוט רתם קאמר כי רע"כ ייתק 1ק וא*ן י מכין נירו מימן הוקשלא
 1תר ועו'מ 3ראום משום בהם א*ן וש'ש ' כמוער צפרמם, ליסיל סחערער,מ
 לא עהה עד'מ אלא אשר* דבגניסטרי וער'מ ארכע עד,ט נףומר לא חשט4רלאמש
1 רבי ששק נאחה 3עטרי * ר' %א שי ששר "טלה4'  6סר ףש 

 ' מהמירהז ו"ט י בסכין לטלם רגיל4ת הגעים דהץו אומר 5")מסכע(יבסכע[

 לאסור ואין י מבממפרים יותר כסכיז לי5ול נקל כי ' לאיסור נהזה הרעתוקצת
 בנניסטרי דוקא משמע ודאי רלכאורה *י ראי' כלא מנהג אין .לרתיר רמנהנכין
 ו1לא אב6 בימי שתר שכך בעדיכ בשער שמותר כט צ1רנים ונם4לת 'אס4ר
 כר' הלכה אמר ושסואל באבל יומי ובר' בכוער טהוועה בר' רהלכהנאמר
 רשרי יווען רר' מייתי והרר אסור רבגנימטרא דהם קאמר ועולא ובזו כזויוםי
 : במוער יהודה כר' דהלכה קאמר רעולא שכהב ומה עב"לן רמועוא ברולאאפי'

 בשנההם ריא כירושלמי מוכת וכן ' י כתבתי כאשר נרמי' אשכא שיפניבספר
 אמור ברגל תני תני ואית ]אסור[ )מותר( ובאכל מוהד ברגל תני תנייאיוז ס'" צפרנים ונטילת שפה י בטעד מכבמין ואלו משנת על מגלחעם וא6 פ'דאמר
 אשי בר חייא רכ י כו' הערמה שם כעדש אסור כרנל מ"ר ט' מותרוכאבל
 שסעון ר' אחא בר יעקב ר' וברגל באבל שמקל מי כרברי הלכה רבכשם
 אמר רב ' באבל מיקל עיעא מי כרברי הלכה לוי כן יהחיע ר' כשם כאבר
 ]בנוטות[ )בטמית( ובלבר ירמי' ר' אמר ' רבר לכל צפורנים כנטילתשפם
 סאותו )פי' מעמח אחר היו זונות שני חנינא ר' בשם נהמ" בר יצחק ר'כו'

 צפורנים כנטילת ואהר כשפם אהר עלה מקום( מ4יתו )פי' מירד וא'מגךם(
 )מנמיר( יתיב והוה אחתי' רמכה אכא כר *טטאל ר' כהרא ר' להםחשעיר

 לגבי' אבא בר נהן ר' מליק כסיתון ולא לגבי' לע?ר רבי סליק טפרוי]מצמית[
 מה א"ל - לון מכמי את ר4עי מן כמיתן לא אלעזר ר' קומוי מן אוע 'וכמיתון

 : אלעזר כר' עלי חביב דאת מבראת
 3"ה יו ד' הירס כל רפל כההיא לרה"ר אותן לזרוק אסור צפינים 1לת ר23שהיא]ע[

 אותן העושה רברים חמשד אומר יוחאי כן שמעון ר'שהי'-
 עוברה שהאעיה מפני לרה"ר וזורקן צפורניו והנוטל ער כו' בנפשומתחייב
 לעמג~ שקיל אבל בגנופטרי שקיל רלא* אלא אמרן ולא ' ומפלת עליהןעוברת
 יגנ ריו-יה שקיל אבל ורכרעוי ריריה רשקל אלא ול"א ' בה לן ליתבננומטרי
 ל~י' % בתרייהו מיו-י גז אבל בתייירך מירי גז רלא אלא אמרן בהיולא לן ליתבכדצרייהו

 גקיל אשה שכיהא רלא והיכא . חיישי' מילתא לכולה מילת'היא ויאו בה לןלוז
 אחר למקום והשליכן ונטלן וחזר השליכן אם בהיא"נ לן לית מררעואכגוןבי
 ע"ס השורפן צריק הקוברן בצפורנים נאמרו דברים ג' והתניא איני ופריך 'וזרקינהו "כי" 7' בשינ" לטופרוי רשקלינרו שמואל נבי מנלחיזם ואלו פ' כראמר למיחש ליכאתו

 אשה ותפיל עוברה אשה תעבור שמא מאי מעמא ומשני ' רשע והזורקןחמיר
 כיון ' לבראי להו ושרו לה1 רמכנשין זמנין תימא וכי שכיח לא מררשאבבי

 למיוקש ראיכא מקוברן עייף שורפן רשב"ם מפרש אשתנו'ראשתמ
 בכך גוש רמכחיש מקוס עריף ד,עורפו מפרש ובירוש' ומנלורהררי

 : צפורניוששורף
 ת"ס בפץ: מעות שנתנה נרה תנן מקוואותס במם' ישראל ארץ פר4ק]ע[

 נתנה י רוקה גב על טמאה אבל מטומאתה טהורה וטבלהויררה
 - על הנתלש רוקה ע"ג טמאה אבל ' היא טהורה נרותו טהרהמטומאתSנט יצחק רבינו פי' ' טבלה לא כאלו שפתותיה ל-צה ירה קפצה בפיהשערה

 כאלו בפיה שערה נתנה ' נרה של ברוק הנוגע כארם טמאהוהיא
 בפיה מעות שנתנה ראשה מהכא שמעי' י ריא חציצה גונא האי וכי טבלהלא

 הולוכה בררך אלא שפרצתי' והרביקה קרצה שלא וכלבר לביתה טרצרהוטבלה
 : תמיר ומשפטהומנהגה

 ש וף רהשתא ואע"ג ' בנמל תטבול לא אשה יצהק בר שמואל רנ 840כ812]יי[
 סמ'צ י בנמל רשב"ם פי' י נפל רורנא(* )בי אמיץ' עלווהליכא

 2ד ולא מיר עצמה ברקה מיכן המבילה מן שכשתעל' אע"פ ' ליכארהשתא ל ואע"ג : וחוצץ טיט שמעלות נקבעות שהספינות מקום הים בשפתפור"ט
 נר7ו4 בחוך מיט בה נרבק טבילה בשעת שמא למיחש איכא אפ"ה י טיט עלי'מצאה
 מעליה טיט נפל דוראני כי אימור משכח רלא והא וףוצץהמים
 שכערך לשון שהוא לרבי ונראה .' לעוונו יורע רבי אין דוראני בי י המיםבתוך

 בשני ברראגי ברם שכתוב פפרים ויש ' נפל בצאתה במים רגלהשכששכשכה
 עכ"ל בנהם את מררה אשה ' ידורן ירורן לשון שהוא ונראהרלתי"ן
 י~ן הציצת רמפני וכתב דשמואל במלתי' לקמן רשכ"ם פמק שכך הלכהוכן

 לחרם רמי ולא הוא רחב ררכוי עליהן שעוברת בנהר מחצלת נותןהטיט
  עכוי מפצי כעינן לא החול על בגהרות רטכלינן אנן ומיהו רבעיתאומילתא

' 
 ארם מבני שכעזביישת מפני ' בנמל תטבול לא אשה פי' אלפם יצחקורבינו
 . צניעות רמעים תשדי ביומי מפצי רעביר מפרעד' יש וכן ' בהוגן טובלתואינה

 להא וףמי ' לטבול ותבועוינה אותן יראו שלא ממפצי מחהנה כסו לרם עהטההי'
 ררכותי אע"נ ' רבעיתא משום חרם כלי גבי על תעמור לא אשה רבאראמר
 א1ו מימההמ כי הציצה משום שפי' ורעף'י רשב"ם לפי' להוש לנו יש כךפירשו
 טבלה ולא ארם לבני דחיישא משום כנמל תטבול לא אשה ר"ח פי' 'שותים
 : פר'א עכ"ל הטבים העוברים מפני להצניעםפרת כניי נרר כמץ פי' י תשרי בעמי לבנתי' ספצי עביר רששאל אבוה 'שפיר
 ש וס ביומי ומפצ* נ'מן ביומי מקוות לבנתי' לרצ עביר רשנואל מאכוה]שו[

 פ"6 14 מבונמין מים של נימן ביומי מקוה רשכ"ם פי' 'השרי
 לטבול מניחן הי' ולא שם וטובלת הנרי מי את לתוכו וממשיך לנהרממוך
 סה 7ף רב דאטר לרב לי' ממייע יוצאהם אשה כמה פ' טעמא כרמפרש ' פרתכנרר
 פ"3 נחצפין ' היהלין על נוטפין יבו שמא מבר פרת רבה מהרא במערבאמטרא
 . כמ1יו הזוחלין. מקיאותם כמם' וקי"'ל ' רגובעים הזוחלין על גשמים מירדיע

 ""ס_ 1'ס
 חררל'ת כגון ההרים מן הנומפין ומים ' במקוה והנוטפין ' זחלתן ררךומטררין

 . וקיימו דקי כאשבורן כ"א כחמילה ממהרין ואין כמנךה רו'ה נשמיםשל
 אע מיהו ' בפמחי'ברכהטמע

 לא בזמה"
 דשמחאל באכוה ולא כשמואל קי'י

 לרבית וץיהונן ולא תשרי ביומי כין נימן כיומי בע נהרות בכלומטבילין
 . שיבלת י תשר בימי ומפצי י היא שב'חא רלא רמלתא רעוחלין עלנוטפין

 1יץ שעוברות מחצ6ת נותן הטש חצינת מפני אכל מרובין שהזוח4ןבפרת
 * 14תו את קצרתי ר4ני ' לשוע כאן עד מפצי בעינן לא ר1ולעל בנהרהז רטכל?ן אנן ומיו1 רכעיתו. וסילתא לחרם ח4'ר ההא רחבררבר
 ""ש "י%צ" ש%חהק1 סנל דדשן הא גבי ארעף" על וקשה ' ר"ח פי' יוכ כוזב5דצ לאלפי3עא פיר3שש במה "הה"נא ד8"יחט זה זה4זי לרבותיע ראימ י.וכנר ני5ו שאובעדדובו בנהע טבלה 4' סלק לא פרת דקסבר מנךה ידו עכיר בניסן ,ופר"ח



דק וההגטת10018
 יהם חדשא קלל טםןם "8י דדף4ת כאןם 6שד דחת81 תיז ט1ת ומףםב לאיוא"י טק%ן ת"ספזץ ושר%הישקל םו 8החשעחצ

 רתק בו כןבלץ הת4אץ מן בכח רצציח וןחמם 'של זרם נ,טףם עלועקץאז
 נטים מ"1א ין שה" סאק ' וץ מיה ]תה הש חשר אי% 1קצצםוזיק

 ה%% חרדלית 1 חיבור אינו קךצי הא ולמנןק למעלה הרבה שם עדש ואעיש א'.
 * לשצ% צ,נ ריש- ו1ל פטאליו שבארן רליז הר 4צמר ג*צן ווי ורב מררוןקטפרק.

 * רשב'ש בדפירש וקיען קוו חה"% באשבורן ב'ש מטךוין אען ר%טפיןייל הא ויצטו בו לטבול כשר מיה הןה א' במגדם מאה מ' הי אי רכמצמעהזימה

 דקי אדטבורן וכוי באשבורן מטהר %שמנףק עד כו' בזוחלע מטדרמיה אף םםהך.בזוחלע מין םה אי ער סימיום' מגךה ובור מע, א" הת)צותניא
 וגוינו.

4 ל 1 1צפז חצי למיויהם מעגץו 18 נמ%טש מטבעין ראין בפסהימס בראפר1'פנפא  
-  
 ררך 4 ש

 זוי"
 לכגץה ועררץ נמשכין כשון

 דיעא. לפרש יש ייכך %דיכד רקץ כתיבי ומקוה רבור טבילה להם עלרמקלא
 נטטין שרן מעים רפמלי ניטמים של חררלית משום לגזוך רתימא מרצדהתיחט
 פש במקוחית רתניא והא ' סאה מי -ז יאעזואצצ

 טנ"
 מעיין ' שטנה

 בזוהלין מטהר ו4ון באשבורן סמדו והרודבו ע*ו וריבה מדל מוע"ישהש
 רואע מררון הבאש נשכום מי חרר*ת הההו שררה.מתחלתו מקום עראלא

 מטבלין אז 6י ואם מטבלעבהם סאה מ' צירוף שפן ועד מתחלתן "צאיהןאם
 היעו י ענל סאה מ' דהאי למימר לן אית ' ענול מאה מ' לפניו שיהיו ערברם

 םטק שלנו 2שים דה4ידנא משום מע%ן שהם ש6ו בגךחשות בעין נימןביומי' כגץהי' לב2תי' ל4צ דעבטי מפרעדם ויש מאא-י מ' א' במכום ועומריןש1קווין
 בדים' דהגיא ולרשכש לרער" ניהרא ולא * רדים מים טעונה וזבה נינריזבות

 טעונה אין וזבה ח%ם כום ביאת טעון עצעב אלא 6ב זבה בין אין שקדמנילה.
 שהעבשיו היין פ' במץחית רתנן אפשם רבינו והקשה . חיים נוםבה1ע

 וטובל ?רר וזבה זב אפי' קטק אפי' מקל א1' מומך יחלין שעשאן %0טפיןשא
 הטובל יורר מ4ר %זו ח%ם מים טעון והא שם טובל זב היבי ותימה ' ר"ירברי
 שביטל דהיעו שעשאוזתז,ן %טפע רתק ר"ת למזמ'ופי' ה"ל ]וטובלין[יוררים
 רעילין לתו ערבט% דגוטפע את ממך ג4ה אפי' %קי דעוחלין כתוך%טפץ
 הנוטפין בשול ל" עשס טובל זנ אפי' בג4ק אפי' במקל אפי' בתוכםויבטלו

 הזוח*ן על צדוק ר' העיר במשך ברתגן ' לזב כשרס היחלין בתוךשנתבטלו
 אפי' ררך2ני האי רמאי לפירושו קשה מירצ ' כשרים שהם רגחצפין עלשרבו
 בו וטובלין יוררים לסדגי דהל ותו ' חיים מים טעונה אינה זבה האזבה
 ככעה נר14ה ריבך * גךה אפי' מקל אפן' דקתני וקנה רמקל רבותי' מאיוחו
 או קנה אצ מקל עויטביל %' עד לפניהם מומך דסימ%נם )כר( יצחק רבי%וצפי'
 בלו' נצמאה המקבל ברבר מיילין ירצדה ר' רסבר שם וטובל ויורד זבה או?ב

 זוחלין שנעשו בלומ' זוח*ן שעשאן .%טפין לומר רוצה ףדא ובך ' עב"למעמירע
 אפי' מקל אפי' מומך באשבורן נ"א מטרר:-ן הנוטפין ראין בם מלטבלונפסלו
 זב מת וטמא שרץ טטא ב%ן טמא שאר כל שם וטובל ויורר זוהלין יוץיודיא א' במקום שיעמרו ברי בזבה "צ בזב אצ בקנה 4צ בטקל ארצ מעמיר פי'קנה

 ו-ודה י' רו4נ' רדים מים ביאת טעון שהוא הזב מן חוץ ויולרתחבהנרה
 %דר עךועי ומורים מטבילין אין ובה'א בחררלית מטבילין בשיא בסמוךברתנן- טומאה המקכל בדבר זוחלים יהיו שלא ברי המקהק את ומעטידים%ררים
 שנרר ובלים בבלי שנררם במים וטובל הבלים את נורר פי' ' שם וטובלבלים
 טומא' רמקבל ברבר ומעמירין נוררין רמבר יהורה בר' והיי% י רצטב6 לאבהם

 שהיו ]בכובסים[ )כנושת[ ומעשה ' הצנור תחת שאנה טבלא 1'פוברתנה1.
 שנרר שהכלים מורים והכל בהם וטובלין הבלים את צררי' שהיובירושלים

 שהוא ב"ר צמר יהמי ר' רתנן במתניתין זפי ר' רפלינ ואע'צ ' הוטבלו לאבהם
 וב"ה ב'אם רהא יהורה בר' רהלבה מסתכר' אפ',ק בו טחי*ן אע טומאהמקבל
 ירירה בר' עוברא רעברו תניא ובתיפפהא רב רמ1יה ותו ' %ותיהקיימי
 טומא', מקב* לא וקנה רטקל שפיר אצזי לא קנה אפי' מקל אפי' רקתני האמיי
 טומאהיוהו ומרילי קיבול בית לרום ריש אירי חלו*ן וקנה רבמקל ר"תופירש
 ' בו ורואה ווצפ% רע1ש[ על 1ימי ]שדיא בשעה הנלים של בקנה לפרשיש
 ורוצה בהם מלטבול ונפם6 שניו%ו פי' ' זחשלין שעשאן נוטפין לפרש ישותו

 מקל סומך פי' - מקל אפי' םמך מכונמין ולעשותן האשמורן למגוםלרגנימן
 לית קיבול בית להם שאין רתאיל המכןה למגדם נביהן על מים וממערךול4די
 עהשס והזבה הזב ע"נ ' אפ אלא וקנה מקל ע"נ מבעיא ולא שאובין תורתבוצ

 דבר נבי על מזחילין ירצרה ר' רמבר ' בשר המ:צה נבם על והטשיךהעוביכם
 יידה ר' דביי המת ע'צ מזחילין שנתנהי טבלא פרק וברתניא טומאההמקנל

 במקל אבל בו' מחקילין אין טומאה מקבל עצצא יבר בל ייודה ר' *ראמר וה,5"5
 דנודרים עסי ר' מודה ולהעטיר לנרור אבל בהן שמזהלין מירה יקכהד6תררני
 המקרש פ' פףה במם' רהצן העהיא י טומאה המקבל ברבר אפלו ומעמיריןיסי
 מים שיעברו ברי ירגות ע6 או רנלו או ירו טנתן רזבהים פ"ב לה 0ומייתי",'ו
 טומ4שק מקבל שרצא רבר הכ% זה בשרים אגוו ועלי קנים עלי פסולים לחבית כהנף

 ר' משום יוחק א"ר מהש רזבחים ש'ב ואט' בשר טומאה מקבל שאינו פטלע'"
 ]רצוי*תו[ )חיותו( טדצר ירן' מים מקהה ובור מעין אך קרא אמר ההבאי בןיוסי

 : היא ימי ר' דההיא למימר לן אית תהי' טררה ע'ען
 תחוף לא והלכתא בלילה וטובלת ביום. יפפת אשה סהיכתא 3שמך( סתלף

 הא ל"ק * אהלכתא הלכתא קשיא בלילה אלאפ"6
 כצן ' דצפפת ביום לחוף דאפשר הא רשב'ש ופי' י אפשר דלא האדאפשר
 חפפה דאי טפי שפה- הבי משום הךצל ימי באמצע טבילתה 4ל להעה1ירע
 רלא רובא י לטנלו1' שממהרת כעעוך שפיר רריפא דלא איצר טבילת''בליל
 ב*ל' אלא חוצף לא טוב יום מוצ"י טבילת' ליל שאירע בנון ביום להוףאפשר
 ר"ה של שני בליל טבילת' וליל רהצבת אהר ו"ץק של ימים שני הלוואם

 מע"ם דצפפת טגילת' שלפני ביום ולא טבילת' ליל לרצף יטלה אינהדהשתא
 את לעומש משתאחר ?תר יומים אצ יום טבילה גודם הפיפה שתקריםרטטב
 ראסשד רהיבא האמר יהא שמפרש י"ש ' ורבי' מסרי' העתבטל אהת *להביתה

 י לעיל ברפרי' עריף רדכי משום לכתחלה הי% ב*לה וטובית ביוםדוצפפת
 פסקא אתמר דלא וטובלת ב*לה וצפפת בעם הפפה ה4א שכהה אםמט14

 נ6תא ר"צ טרי ראבא מרביתרו לרבר וראה י לכתחלה אלאיהלכתא
 אפשר רלא משום לם"מר י*כא בלילה * דשרי עו'ם חגית דהץ להדאמר

י א 6 4 א פ 8 ש %  ושרחיםר 6זףמאא ץאה %שם י ק",צ מש *ק3 חמש.ב**ח"ט
 כחף ' סת ' א6 תתף לא 4אה ה"נאט %עא יטצ16 נתםאשחע8ה
 ןון ) חאש"צעי* חכא של 1ש ב4א %" תחף אשחא ייזקז
 ם%ש את"פת נ%עת אש עא%*ומזב , ער"%צ תאם .א6
 לא תא"שו שת ב פט ב*6: . 6ץ דשטר .הט

 ש ב ואשת 8 ב4ט ש בשסז טמ*ה *5 ייל מת 6קחי"תד6חאש% א6מ4*יוג* וחי
%צנלת

 בלל"
 לדקש עאףיננ לא שבת במצצאי טבילתה זמן אם זו עדטה %פי 3

 בל"6ה ושבלת ביום חטפת אשה ורלכתא שר4ף' רהא ב%"צ ולטגילבצ"1
 תטץק זמן נשתאחר א'צ במ"ש 5העת ]טובן )שנס עם ב%"שבשא%5טבול. ב1א% ל4יף חתיר דאם חערע הממג1א' היא רבך טפי שרינן 64א אפ-מרבלא
 םטך חפיפה היתה ביזש5א טבי5תה ובטלה מסורבי' שש-ותי' תמצא ראשהאת

 עצדסעד5ה או לבנה תבשיל נתנה ואפ*' נגצך'לח1פתטבלה אם כדאמ'לטבילה
 ' קץינא""% מעעש חעאקייכולהלהזהר להטבילה עלתה לא אנצץ' 4יירי'בנה
 אפי' בלילה טצבלת ביום יהצפפת פי' עצמן בעה1ילתות ומעז; ' רבריסמככעה
 תבטל ולא ברביעי בטוב וצפפיז בשב' טב"לרטה ליל וחל ושער חמהו יו'שרצי

 6 0אס סרחעויב עומי רגץרא פ' טנילה בירוש' 'ובןמשטע בשאילתות' שדש בך 'וטץה
 ביי וצנא יב בשם בהן בר בא ר' ינאי ר' בשם יופי ר' ' ימים נ' עבילהידם וטורקת דצפפת עשה שתהא התקין דצא אף ור4ג1י עוא של תקיתהתם
 זסמה שדגיע טהודהנורצא רב בשם זעירא ר' גיות של נצבים ינרם ה,1נ'5שבת
 ר' וויה ב%ף לטבול זמנה רגיע ואפי' טהודה[ ר' כשם בא ר' בינתומי5טבול
 נרע ולא ידץגת כצה בי כ%מתבל' את כעה איל י בטה ממתכלןצרא
 ואמר חיא בר תנהום 4' בשט אחא ר' אתא הוא עמנו ה,שתבין
 והט1 רחק מעינה שמא אצמר אג4 במוף לט%ל זמן עוגיע ואפ3' טעט1בה

 רעצץ שדה במ'"ט ול%נול בצ,1 לרצף. דא~מה מאן טוציה'אלמא טפ*נהמתעצלת
 קשרץ שערותי1 אח"כ מצאה ואפ" ' יטעה תבטל שלא בכו'ש יףש דחלוובא
 עד חשיפה. 6וצעת. עימה ד,שמרה- ביון ררישינן 5א יצצץ בוטדה על 4צ באהאה

 העיאילתהז רברי בצעוך ללמצד ויש טבלהי לחפ*פה ממוך כאלו ה" טבילהשעת
 ש6ו מנהג על קשה אין נמי ולפירושם בילה דאפשר היכי ביום להוףשאמורה
 וכףר החשינ' ער בהפיפה ועוסקות בתמין ערח1בחע בען בים דצפפתעצצעוים
 "ט ועוד י לטבול נמדיות ואינן ארוך זמן עוחופפת טפי עדיף והכי 1טובלת
 י הטביל' בית על ו%רקות מסרק עמוץ %שאצת עצטןאע'ש,שחפפו עלמחמירות
 העא במי"ט וטובלת בש,1 דצפפת ו( )כצבלת שהאשה מודה אלא אטרי'לא קא89"נ שבן דאמר חסדא כרב הלכתא מרעשר סרדש התי%קת פ' בראמר התרתיזה ודאי בראשון וטבלת 1"ט יום חפיפת בע%ר זי'ל 2הן ב"ר מעילם רבינולשון
 אמר י לחפיפה פשר שוצא שמעי יום רצא 'אם עצט בשבת גען'צ אפשדרלא
 אהלכתא הלכת' קשיא בלילה הצובלת ב*לה חופפת אשה הלכתא הלבהבסף

 1,ם דצפפת ראעיה מיי שחדטן בשבצן ח,צבול צ,ט לחוף שאמרת עלריין והעדב י עב"ל אפשר רלא הא דאפשר הא ותירץ חסרא כרב הלבתארקאמר
 ע*ו "ט ק'ץ עהה השצר את התרת יוהר משך שייית ובשיצ במ"שטיבלת
 וצפפן אפשר רלא ה*בי אלא אמרינן לא שבן ]אומר[ אתה שררי נרה6התשובה
 אבל מותרת ילפיבך 1"1 לטבול שאיש שמיני יום שדוא במ'"ט וטובלתבצ"%
 שבת בערב תרצף א"כ מתיר ע1אתה ולרבריך שבת ב*ל לט%ל יכו5הזאת

 דהא' אסור חה שויית ]טוב[ )שמ( ביום ותטבול ]טוב[ )שני( יום]שלפני[
 שבול עוי%לה משום עהו ואע'ש אכצץ' לא שבן טבילה לקפיפה סמוךבינן
 בצאם חופפת ףאשה 'לראי' שכתבת ומה בכך' ומה לייף ימלה שאינה מפניחו

 לא רשבן הונא ררב ואליבא חסדא ברב הלכתא מרימר ררש למץשוטובלת
 אליבי' טעית נרול טעות במה י במ"ש וטובלת בציש דדצפפת מודה אבלאמר
 ישכן המרא כרב הלכתא פי' והכי נרמינן יימר רב בדמתרץ דיא *'נ הונאררב
 ואליבי' אלא אמר לא רו,ק של טובים ימים דשני עצצ רצא ואפי' אמרי'לא
 רצנא אררב חסיא ירב כד'ם עודיא מובטק ופירועיך נמור עויבוש רךנאררב

 ולית שכן לי' ראית יימר רב וברמתרץ נקט ולהכי יימר ואתיב ]פלע[)פריה(
 לא וריכתא כר"ח הלכתא )רצנא(]יימר[ רב של וכתירוצו ר"ק של ימים ב~לי'

 חסרא ברב הלכתא מרימר רררש ]ראדלכתא[ )רהלכתא( ופירשתאריכתא הלכתא קעויא שמעת' בשלהי דאמר שהבאת בראי' טעית ועוד י שבןאמרי'
 והלכתא ב*לה וטובלת ביום רצפפת אשה והלכחא נבה רמתנייאאריכתא הא% רפריך אריבתא הלבתא דקעויא האשר את והתרת וךא נרול טעותקאי
 יאפשר הא ומשני אהררי ץ1יא רלבתא תרתי אלו ב*לה אלא תויף לאאשה
 ומתם קיי"ל ממקנא הך .ובי בם"ש יו'ש עצחל כגון אפשר ילא %"%'הא שלב*לה תרצף אלא למ"ש ותטבול ציש תויף רלא למעוטי ]י אלא תחץשולא

 ו4יתכהק ביילה חפיפה ראסר מסורא חנינא כרב סבר חסדא ורב מרימריירש כהוצא ולא שמעתא בשלהי ממקנא רצה חקבי אלי קיימי פפא ורב ררבאתלטרא
 זוטר14 במר לה מברי רשמעתא דממקנא פפא ורב ורבא אהבה בר ארארב

 אבל לס'"ם וטובלת ב1,ט רצפפת אעשה עראי רב פמק %ותי'ובן דהלכתארשרי
 פי' ובן כרפרי' רמברי מבלל ב% למיקף מצ* רלא לכו"1 יו"ט רארקלעודבא

ת י%2גייייעייץ,4 .שו4ה ש מ  ט י 

 ואם ולטבול ל4צף צריבה אינה 'טבלה לחפיפה ממוך אם יאמרי איכאולטבול
 ולטבול ל4יף צריבה לאצ לרצףולטבול'ואם א"צ טבלה פמוךלחפיפה ראםלי,טנא האי בי יקי"ל ישכש ופוש ' לי' *צ בינייוצ מאי היטכול לחוף צריכהלאו

 : מק.מה סובאן לעילבתבהי סהי 17כ8 ובבר תשרי בימי ומפצי ניסן ביומי מקיאית לבנתי' ל4צ עביד רשכצאלסאבוה
 הית עבד*ם ופ"'ח י חסרת עביי חטרת דודי חטרת נהטטל אמו לה חאטר*' פע אמרה מאי וירע ההיתא א*תטה מאי לי' ואמר'לפיומה סא קי לצחק כ'ר נחכע רב ה1ל איכ-ר נ6תא ריש מארי ראכא 0ז288ניןז1קך)שסו(
 והשיב אברהם ב"ר יצוזק רבי' טרי יורה ונע העור'" אב"י ממרי ובןרצרהה,טכול בצגן חמע להשליר שטת( 6מר שדוצה. משמע 1 עכל הצנה מןמתי"ה את אם בצתן לרסילם חמו לך לההם *" הץ לא יורות 4י לך שישתמעצדטירה

עלע
 תדק ר(וכץ פ5 סתגפ ועסיי נחם5צת סייי סם 0ה1 גס וצששצצן ססרוסח 66 ר"ה נוסף סיסיס-6ה



 101נאזרת נדהדיטת%ר

 להתהי דוצה שויען 4 אמרו ועוד לטוצ וחה אברהם ב'ד שמשון רבי' אחיוע4ו
 ראוי זה ודבר ]הטד[ בשפופרת הנהר אל ולחברם המ'ן מש מק%הלמל%ת

 אשה רבא סואמר דנדה בתרא פ' כראמ' מרחצאות גזירת משאר יותר ]לאסור[ סו7ף
 גזירת משום טעמא למימר כרגא רב מבר ' ותט1ול חרם כלי ע"ג תעמח* לאע"נ

 ואני ולגזור' לאטור כאן שראוי ובעד'כ בו" דמי שפיר אמילתא , האמרחצאות
 והיו א' מקוה כבר שההת הקדוש ממורי או עצט מף'א אם יורע ואינישמעתי
 ואמר החורף בימות לחממו למקהה ומשליכית מים מלאה יורה מחממותהנשים
 מחמי תשיבני ואל ' אמר זה מטעם ושמא ' 4 נאמר לא ורפעם תם רבי'להם

 צ1'
 בחמין[ ]טבילה' בהמין אי4מא אמר סנמי דתענית ומפ"ק הפרש' שיש טבריא מ'"

 לחם אמר בפ' דאמר ואע"ג ' בחמין טבילה יש וכי אבא ר,שסא,ל בברבות שמתו מי פ' וכן השיבי דכשאובין פי' נימז ששבין והא איבאמי
 הצונן לתוך ומטי4ן חמין לו מחמין אמטנים או זקן גרול כר% דו' סאםהממונה
 גבי 1 מררבנן בנבולין ראמר במקרש התירו רברים כמה צנתן' שתפיגכרי

 ואין ףצא דרבנן צרוף רגא אבל דגרפי ]רמפרש[ להמפק( סלפי בנמ' קמצעויות י'5דסס
 במרינ' לא אבל במקדש סך'טרו תפלין המוצא פ' רתנן הנרצ וכל במקדש' שבווןעיינ

 בחמין שדפבי4 או שפש% טמא ורטבילו פחמץ מלא עוצא קמקומום בתרא;גג פ' דמקוואות בתומפתא דתניא והא ' טובא דתקיפי יותצ בעבורת כעוצ יג%על
 הגר לארץ איקלעתי המהבר אמ * עמל טבריא בחמי לאוקמי איכאטרור
 רגשים אם הצא*ני רקרקע מן נובעין טברי4ו חמי שם ההצ ולאוסטרינומלבודן
 ראמר למתר להם ורוריתי חטין שהן בעבור סגצפקץ שהץ בהן לטבוליכוע4ת

 כנון אבל משום שוצא כל חמדא רב אמר פפא בר רפרם סאמר רתעמת מפ'ק פה, צל
 צבור תענית כנון תע%נ מעים שהיא וכל בצונן בין בחמין בין אסור השבל%צ
 טוב4ן חבילות ח%ב* כל לי' ממייע לימא ' ]כו'[ טתר בצתן אטורבהמין
 שאובין איבא מי בחמין בחמיןטבילה אילימא במאי ביה"כ בין ב%'ב ביןכדרכן
 טובלין ' אץ טבי*ת וחייבי נימי שאובין דלאו קאמר בצונן לאו אלאנינון

 בר חמא רב אמר ' בצתן לרחוץ אמורין לטבול חיבין שאינן מקיכדרכן'הא
 שלמה רב*' פי' ' טברש לחמי אלא נצדכא ולא קם%רי בחמין לע%ם נ4עארב
 טבריא בחמי טובלין טבי4ת חיבי רבל למדת הא נינרוס ש4יבק-דל4
 דנבעו וחזינן הואיל הן דחמין איצ מרחצאות מא%ם ברצ גזרי'%א
 תעמור לא אשה רבא דאמר דנרה בתרא דפ' לרצןיא דמי ולא ' הררקעמן

 מרהצאית גזירת מש%ם מאי טעמא למשר כהנא רב מבר אטבול מ'חע"ג
 הכא אבל למנזר שייך בלי ראינא התם דרוקא וכו' דמי שפיר מילתא צצהא
 אמר מרחצאהז גזיוית משום שהטעם מבור שוו' כהנא לרב דאפי' העדעלא'
 ולא למנזר וליבא ד)רקע מן דנבעי רחזינן הכא כעו'כ דמי' שפיר אמילתאאבל
 ודטבילו פחמים מלא עוהוא ר14קומום דמקוואו' בתרא פ' בתוספתא ותניא ימידי
 רעלמא חמין דאי טבריא בחמי והיינו ' טהור בחמין שהטבילו או שפשפוטמא

 וטבל וירר אבק מלאות. רגליו היו ברישא דתניא והא ' ופסולין נינהושאובין
 שר"ל בעיני נראה ' טמא חמין במי שטבל או שפשף ' מאה מ' בו שישבמקוה
 שמא לחלש ויש ביחר ונרבק האבק את לש כמו שהוא משפשף שהת*שבשעה
 שההמין רוצה .וגם ' טבילה לו עלתה לא הלכך וחצץ בגופו נדבק הטבילהבשעת
 לטבול דהבא "דנו דרכינו שי ' וחוצץ בגקק ונרבק יחר האבק אתמרכקע
 במרוה עו;צר כשהוא ישפשף אל ויריו פניו ועל רגלי על אבק וישבמגךה
 ת"3 באבק יטבול סלא פ'ש ]מקוואות[ כרתנן שבול ואח"ב תחלה ישפשףאלא

 א"כ אלא ]בפחמין[ )בחמין( רגךמקומם את שכול ולא רגליושעל
 מל3 לרבנן הונא רב להו דאמר שמתוי מי פ' רברכות ורהיא ?"טפשף
 אן'ל במרהצאות אפשר צינה משום אי בטבילה מ%זלים אתם מה מפנירבותיי

 ייי אהבה .בר ארא רב לקה אמר בחמין טבילה יש וכי אבאר'
 דבעטש ' מאך קאי פין עם ' בחמין במרחצאות שלמה רבינו פי' 'כוותך
 םבר הלכך התם, כדמפרש עבהיה לרבר יבתי שלא גדר משומ מעינךאנתכ4ה טבילההכי רההיא ' להכא לאש*יא ההש * כעהורטבילות בטקוה ןטבילה
 נ4ין תשעה חצבא רתקין נחטן כרב רג4 מן האפי' בחמט אפי' וצנארב

 רמעו11ת בתוספתא נמי תנאי בה ופייגי טבילות כשאר בטעה נמי 1רטנילה סברי אהבה בר ארא ורב אבא ור' טבילה בו%רת שחרית ע4הם ויתןלתלמידים
 שהיו רגר 141נק4ם גמליאל ברבן ]מעשה[ דתניא רנותים ארץפ'

 באשלית.
 הטבל

 לא עמהם הייתי אני קפום בן יההסע ר' אמר י בים הנר ואונקלום במרחץר"ג
 בר אדא ורב אבא כר' קפום בן ירושע ור' הונא כרב ות"ק בש אלא ר"גטבל
 דחזינן טבריא חמי אבל בחמיןי לרכשירה טבילה לשאר ממנה להביא ואיןאהבה
 והמ נינהו רשאובין מרחצאות לחמי דמו ולא רביזיהו היינו רירקע מןדנבעו
 : המחבר משה ב"ר יצהק אני בעיני נראה בך ' שבתורה טבי4ת לכל רכשיריןנמי

-י *

 חולין שחיפתהלכות
 על אקבי'צ העולם מלך אלע% ה' אתה ברוך לברך צרך ד;שותם)שפז(

 על ]אקב"ו[ לברר צריר סהשוחט בירושלמי : השחיטהנרנח
 ר' עליה מברך מאשתי שחיטה בסשך הכי בתר ואמי שוהט וא%'כ השחיטה ס"נס'ש

 תתנבל שמא למה משישחוט אמר נהוראי בר יומי ר' לעשיקען עובר אמריוהנן
 רבנן( בשם בא )ר' כשר מעים בני חזקת הפימנים את מעויבקר מעתהבשחיטתה

 שמא לומר וחש כשה( מ1ם )ע~ואכןז כשריים מעוה בני זאבים ואנלו שחטהתני
 דאמר פזי בן יץדה רר' מתניתא היא מים במ רתמן[ רבנן בשם בא ]ר'ניקבו
 מיהו י 4יהשה ברכה להקרים יוחנן כר' והלכה הן' כושרבחזנה
 מברך לעשייתן עובר ברך שלא מצוה שכל ",ן יוצא שהיטה קורם ברך לאאם

 שאינם מפני לכתחלה ישחוט לא והערום והאלם : בברכות כדפי' עשייתןלאחר
 תיומה הרומתן תרמו ואם יתרומו לא סחמשה רתרומתע פ"ק כרתנן לברך יכולין"'ץ

 ' תרומה תרומתן תרש ואם יהרומו לא קרי ובעל והסו:א והערום והשכורהאלם
 מן לתרום יכולים שאינן מהן ויש הברכה מפני מהם ייצ בירושלמיס עלה ואמרי'ה'7

 והשכור ]והשוטה[ הסומא ' הברבה מפני נךי ובעל והערום האלםהמובהר
 אמר אבין בי אבא בפמוך התם ואמר י המובהר מן לתרום יבול'םשאינם
 ערות בך יראה לא א;'ל ' ע'ש שירו:ו מהו ערום ז"ל לאלירצ שאל חסירחד
 וערום אלם הלכך י לברך בין לקרות בץ חזקי' ר' ותני י דיבור ערותדבר
 ' כך בעמר תורמים ראינם היכי כי ' .שודגוים אינם לברך יבולים עזאינםוואיל
 שמברף יום בכל מעשים והא - לברך שיכול דק"'ל ותורם שוהט כךי בעלאבל
 כמה עד פ' ואמר ' בברכות כדפ" בתירא בן בר"י רהלכה ברכותמאה

 *)הלה( רמפריש בירושלמיף הרואה פ' נרא': הלה להפריש מברכת וע'צ חלה לה קוצה נדה הלכך ריעא אמר בבכורותס נזק(
. 

 להפריש אומר לעצש

 מאיבעזי לשכצ )חלה( להפריש אומר לאחר חלה המפריש ' חלה5פגיי
 מברך ואחר חלתה שסוצה למימר ליכאק דהא ' שמפריש משעה מברה,הנ*
 ששנים היכא אבל ' גביו על יברך ואחר יהרום ג"כ אלם ד%'כ נבה עלש-קה
 עושין שהיו עשרה דברכות בהומפתא כרתניא שניהם על מברך אחר שוחטים ת1תעזע

 בברכת יוצא אם אלם וי,ק אם יודע איני מיהו ' לכולם מברך אחר מצותעשר
 שוחט והשכור ' לכרך ראצי אינו עצמו ואלם הואיל שוחטים כששניהםאחר
 לפדצזך נא ריריברצ משום חזי לא להפלה דוקא ' רביעית שיטתה אע"פומברך

ס:
 עבירה עבר ממבר מק%-וממברו מקחו השכור בעירובין0 הרר פ' דתגיא ס'"

 ה"ה דבר של כללו ' אותו מלקין מלקות ' אותו ממיתין ב"ר מאת בהשיש
 הניע שלא אלא ל"ם חנינא וא"ר התפלה מן שפטור אלא ' לכלדבריוכפקח

 שחיטה ולענין ' מכולם פטור לוט של לשכרותו הגיע אבל לוט שללטברהעו
 פ"ק בירושלמי כראמר ומברך שוחט 4ט של לשכרותו הניע כיטלאנמי

 הטבעת ואכלת א"ל עויברך מרצ שכור יוסי ר' רושי ]בעי[ זעירא ר' רתרומות0רךן
 כל פרק כרתנן לכתתלה שוחטים והעבד והאשה * מרומרם ואפי'וברכת

 שהיטהן ששחטו הפשלין כל רמבילתי01 רפ"ק לה ומייתי בזבחיסם הפמו"ין %ידף
 בכ"מ חכמים בו שדברו חדשס,, שג ננ ועוחשתן שוהטין הכל ' ובעבדים בנשים בזרים כשירה עזהשחיטח כ:ררהע,!

 אהא רבינא בדברי בנמ'0 "מ'ל דפרעי" וקשה ' מרבר ואינו שומע שאינו ע"ב יד'
 ומרבר בפקה מפרשי' ויש י שחשה ריכות נטר היכי מדבי ואיע שומע אינוי; וחרש הואיל ותימה י שחיטה הלכו' ויודע בריעבד ראפי' מחש"ו חוץדמםיק
 בל פ' דחגן ולל ברמי"ק' שחיטה ריבות שלמר "ט א'צ ונתאלם נתחרשויי'ב

 מתקנות להןפנץית אמיש רעתה שנטרפה מי וכל ורגומא השוטה ההרשת הידס ע'צ ינ1'
 א%מר רבי דהניא לנפשה איו תבדוק בגמ'חרשת .נחרוםה'ופיץי ושנ4תשרע

 רואות שהברוועיה אלא עצמה שבדקה ריה לא בשנתהנו היתה אחתתישת
 "טהו שמא בגמ' רמסיק הא לפרש ויש * שחיטה דיכהע גמר דהיכילרוכתא קושיין ההררא ?מד שאז סה עתה לו מועיל ואינו ורבר שמע א"נ רברולא שמע לא שמעולם היעו חכמים בו שדברו חרש למימר לן אית אע"כ 'ברמיזה שלמדה בגון לה ומשכחת מדברת ואינה  שומעת בשאינה והא הא לתרוצייל איתא ואי י מרבר ואינו שומע שאינו בב"מ חכמים שאמרו חרש כדתנןשומעת ואינה מדברת בשאינה הכא שומעת ואינה במרברת רחם ' להומראות
 ]ולמען ישמעון למען לעזר בשמר' חבריי*ו דרגיג'0פ"ק ובירושל' הליצהס[ )ההולץ([מצות פרק ובירו' רתרומותס דאמ'בירושל'פ"קדרבי ככל'לי קי"ל דלא י שומע ואינו מרבר דמתני' דחרש בעיני נראה א"נ 'טעמא האי נקט וקטן שוטה משום וויע שחשה הלכות דיר1 אע'צ ימשמעוכולי

 ילמרון~
 ואינו יסדבר חףש המן בללי[רתנינן ]דרבי כללי ליוז אמרת ההיא יונהילמדוןא"ר ולמיגו יימרון למען לעזר[ ר' בשם אילא ר' מדבר ואינו שומע חיש שומעואינו ]במרבר כדון ער

 שאינו בכ"מ חכמים בו שרברו חרש הענינן ואמרה ואמר לומר יכולין שאינןלפי יוחנן וא'ד פסולה לקטןחליצתה והחולצת שחלצה והחרשה שנחלץ דהרשותנינן היש אינו מדבר ואינו שומע חרש שומע ואעו מדבר וסבריןמימר יתרום לאשומע
 מהש'י הוץ בראי' חייבים הכל דתנןס דחגיגה מפ"קעלה עי ולוצה ' כל'לי ררבי בל4 לית ראמר יונה לר' מסייע הרא מרבר ואינושומע

 מהש'י חוץ המגילה את לקרית כשרץ הכל המנילהם את רקוראפ' רתנן היא דסמכא רלאו ההיא מץהו ' מדבר ואינו שומ*5 עואינו בכ"מ חכמיםבו שרברו חדש כדהנן קיו"ל ניגרצ דעה בני דלאו חרש אף נינהו דעה בנידלאו וכ4ן שוטה טה 0
 לה מייתי סייעתא מאי דא'ע ' רמ'טנהמן להוכיה שאין במנךם אלא איירי לא רר' למימר ליכא והא ' לחרש לי' נקטוקטן שוטה דאגב לומר נראה דאין למעטו הוצרך למה לאו דאי מרבר בהרשכרחין על חשתם *

 פ'"
 ת"וש רחגיגהס בפ"ק וקטן שוטה מהרש הוץ : ראיה מייתי לר' מדר' התםכו' חכמים שדברו חרש כדתנן קמ"ל רמסיק היד רבל וההיא י טפי אהדדיקשיין תשהיאיקתניסה-ורמגילה דחניגה

 י וקטן שהצה מחרש הוץ : לכ"ש דרב תלמירי' הונא דדב כלפי' ' יוחנןכר' הלכה יוחנן ור' רב דביצה0 פ"ק וקיי"ל שטא- דרך עביר רקא והוא י יוהנןכר' הלכה מהן באחת אפי' אמר יוחנן ור' * אתת בבת 'כולם שיהיו ער אמרהונא רב אהמר י כפותו ורמקרע הקברחע בבית והלן בלילה יחירי היוצא שוטהאיזהו
 אחרים ואם י אמור שהיטתו בריעבד דאפי' עמקי' מוחזק ואינו המומחהבקטן
 אותו בודקין שחט ואם ישחוט לא שחיטה הלכות רומר שיודע בו ירעיןאין אנל שחיטה הלכות לומר שיייע בו שיורעין בר"'א בגמר'ס כדקאמרישהוט לא גביו על עומד אפי' ולכתהלה * בשירה שחשתו כהוגן ששחט אותור%

 דאע'ע פי' ' לא גמי דקבד דאפי' וכ4ן שוטה מחרש חוץ ימשהשתו לאמל אסור וא"ל משתיטתו לאכול שתר שהשה הלבות לומרואסיודע
 שקזחטו ח*יע יהרמס כענ*י פ' ותנן * כו' מני אתזו בבורקין קאי נמימומחין אשאין פי' ' מומוון אשאין אלא ' לי' מבעי' שחטו ואם קאי דוקא ול4ןשוטה אחרש אה4מא ו?'פ י ל" מבעי' שחטו ואם קאי' עלה וקטן שוטה אחרשאילימא אהיא עהטחטו וכולן ' לקלקל תמיד הן דמוערין מפני שחיטה הלכותדגמרי
 דרב בשא*לחות ופי' לכסות[ ]וויב כשירה( )שחיטתן אצתן רחשיןואחרש
ימת תטרץ אעוצ חחו'ו גהעלתר ב8' כתב ו,1ד ' צצ ס*ור בדר' רב*ד"מק ללולה אלעשי ר" ושלה ורבגן יר"ם פלוטעא עצט לבין ביצ לכסות' רריבי'אוחן רואין ואהר*' ששו,טו רהצ'ןו כרתנן מלכסו' פטורין שפיר דשחטו דמוחזקיןאע'צ ו%'ל י לכסות חייבע אותן רואין ואחרים ששחטו הש"ו מות אהץ פ'אחאי
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 מה1תהטתן אכ*ק ולא עלייי סמכי' לא שפי רשח1 ומץשלן שהשההלכות
 יורע פ"ק וחוסשזא ותנטו , עמל כשירה שחשטקן 14תן רואים אדצ"םחאם

 מייתי הגזולס *לב תן'פ , דיעכר ףוקא משמע י נש*רה עייטי1 לשה"ם פנק(
 עדע אש אפי' התם רש"י ופי' ' נביו על עומר  שנדול והוא הונא רכ ואמרפ"נ

/

 בדיעבד רו:ר:טי בעיני ונר(?ק ' ידיו 14ז לאגע שידע אלא שהיטה הלכות'
. הואי

 אפילו לכתחלה אסור ידע את לאמן דיודע ואעיצ ע1?טה הל%ת ידע ואי%.
 ויעכד דהיינו כעדרה שחיטתו רתני תומשתא לשון משמע דהכי נביו עלבעומד
 ' אתזן רואים שאחרים וכנון בריעבד כשרה שחיטתו מוחוק האינו מומהההלכך

 עךזיטתו עצ1 לכין בינו וטחק 1מחה ע4ן : מומחה ואינו למוחזקוה"ה
 לא"ן חורע ו1מחה מוחזק שרוא שאע"פ לכתדלה שוחט שע וכעומרפסולה
 מומחה בנ-ן מיירי דרכינא דההיא אע'צ נכיו על גדול שיעשד צריך ידץאת
 זצ'ול רוו'י כרפי' טמחה ואינו ב1חזק מיירי רגזול ר*לב וההיא מוחזקואי1
 קטן אבל נכיו על עומר גדול שוהא רבינא דבעי וזא בוצרצ למימרראיכא
 אפ"ה , ' ש'נ עומר גו-ול ליבעי לא אימא ידי את לאמן ויודע וטחזקמומחה

 שפזארמלה0 האשה פ' כרתנן בררבנן כ'א לקטן חכמים האמינו רלא אשכחן נן9

 של ידו כתכ זה לומר אדם נאמן כווטנן שר14 כעה בגודלן להעטי נאמנין ואלו1"
 מרב מיני' בעו דפסררמס 1'ק ואמר ' דרבנן לכללצ כנמרא לה ומוקי כו' אכא פ"6 יד'

 ער כו' בדוק רחקתו אין או בדוק דעקתו להבירו בית המשכיר יצחק ברטשמן
 נשים %*פי' חמץ ביעור על לרען*ד נאממן רגל תנינא יצחק בר נחמן י-באמר
 דלא לן בטרחק עמקינן במאי ורגא כרוק רחזנצע לעולם כו' קטנים עבדיםאפי'
 רבנן להיכגוהן לא רתימא מרו כדיקנא רגי ודקאמריבדוק

 קהז'י
 ההיא וכן ' בדרבנן רבגן הימנווע מני בעלמא בביטול ומד4צרייתא דרכנןעהמץ דבריקת כיון

 נבי דנאמנין הא י וי4ע0 שוטה הרש כיר עירובו השולח נבי מערבין בכלדפ'
 הלכך כידם אין נערות דאלו וההיא לבדוק דבירם מעדם בכ-נ%:ן אפי:כדיקה
 "'ג לשנת נבנס עאום בתב זלל הכהן חפני בן שמואל ורבינו ' בנדלותןדווקא
 , כשירה שחימה הלטת יודע אם שרוטה לאחר אותו כורקין ושהט הץץלימהולא
 רביע טרי וכתב להשיכ שרדטה בהלבות בקי שז(-י אותו רואץ דאחריםוהיינו
 ואם ררבינא אמלקי' אמר רהא דבריו יתבצ דלא זצ'ל יאל כ"ראליעטר
 ואין בדיקה ברו מןגיא דלא משמע ' כו' מחוך? חוץ כו' אותו בורקיןשחט
 אמר הא לו נאמין האיך עושסהנ( נרול וע? ' עכ'ל לקטן ו4ץ בין לחלקכירי

 רוב דאמרי' ואש'נ ' נאמן אחד עד אין אימורא ראתחזק היכא דגיטין0 רפ"ק ע"נ נד'
 שאין אלא בדוגן שחוטה בה2ה כשגמצאת ה"מ הן מומחין שחיטה אצלמצין
 אצל מצוין ורוב רובא בתר דל רבנן אמרו לאו אם שחטה טמחה אם,ירוע

 העטהיטה כית פרע ולא לאגול כשר לו שטזנו כמקום אכל ' הן טמחיםשחשה
 איסור בחזקת בחייה ברג2ה לקמ01 דאהר הךנא כרב קי"ל הא לו מאמין ך הא לליתן
 * עדטדעשה לנו נודע לא וכאן נשחטה במה לך שיוודע עד עומרת היי מן אבר ע'/,ט

 נדחטד לא למימר איכא ' 14כל שבעצט היבא ובשלמא ' כנךפ"ו רונהואימור
 דלא משום וא"ת ' לו יאמין האיך איכל עצטו כשאע אלא ' נכילותלאנול
 הוה לא שפיר דערש2ה ל%ו אי ומסתמא י מכשול רעען לא עור לפני עלעבר

 דרהה,שמ1ף מידי דממיק רבהס האשה דפרק ההי' תקש' א"כ מיני' לי' מפי ע"מוף5ח
 אי ו4ענר מאי לתנ4ו דביוו מע1ט דעיי' אי ה'ו- טכל האי ולךנמווזהקרה1-

 לתק1 רבירו משום בע*ם דעת צריך אי1, חבירו של על משלו ]תורםקמבר
 אמר אי . מנ"ל %פא היא דמתק בי' ידענא ואמר כעלים דעת צריר קסברןואי

 עור לפני כהטום עבר דלא דהקה משום דטהיסן מהימן'ה*ל דמתקן בי'ירענא
 פמולה ה"ז דגךף שד"טת פ"ק דמכילתין בתוטפתא תניא : מבשללא'תתן
 י מאלי' שנזכחה היא הרוף עהבח ה,א העכון'ם עאבח ולא ואכלת וזבחתשנא'
 ש%ם בה שהם ' פסולה עיזיטה1 ירו על שחיטה העכר'ם ומרק ששחטישראל

 בא ו"2ראל טריפה 4ותה ש,טה עמשש דבר בה שהם ' כע~ירה שחיםתה רוב14
 14ע" אפ" חטודצ(ין בסכין שדהין שהיו ועכו"ם "טראל ' באנילה טתרתונם-ה
 דבר בה שחם דנהני רהא בעיני נראה י כעה-ה שחיטה מלמעלה ו4ףץדמלמטה
 לנו'ד דוגף היי% ' כאבילה מותרת וסמר כא וישראל טריפה אורטה עושהשאין

 לטודטה איגה מבא לוי טא1ם רשב'ל אמר דפ"בם י לבסוף אלא לשררטה אעה כטיף
 דבה אמר: ' סוף ועי מתחלה *טחיטה "2נה אמר יורצן ור' ' לכסוף אלאע'צ

 פמולה "טר1% אחד ומשן עכרש אחד מימן ו"טהם יוכא מךדיםהבל
 לעווטה אינה למ'ו- אפי' ופרעוץ ' עכף'ם כיד טייפה מעשה כה עשהשה"
 והוה רצה לא נמי "2ראל שחיטת מלו נכרי עוחשת -מק-יא ה,א לבסוףאלא
 מתחלה ליחעיץ "טנה ל1'ר אבל כה1מע ' עמיל עכרש כיר נעשה בולמ1יפה 'וכערעח- בד* שוצא מעשה * טריפה מעשה ' לה ומטרפה בעלמא כנךץלה
 ובא טדיפה 4יתה שץ"ה שאי1 רבר עכו'ש רשחם דוכא בעיני נראהמעתה אפהי מאי שא*'כ י פמולה בה שחט אם טריפה מכדי בפרצת אפי' סוףועד

 הקךר פ' דתנן באבילה אמורה אינף ררב ברי' אחא דלרב ונמרה"טדאל
 והבשר האבר חהרוטבס קסק(

 רמדולה"
 לא אומר ור"ם מאיר ר' דכרי כדמי' וצכשרו ר:בר(מה נעושץה הכשר וצר,כ,ןיי5 במקומן 14ב*ן מומחת מטמאין כברסה

 קמיפלני למימן מימן בץ דדם כנתנ4וז אעףס דרב ברטק אהא רכ חשמר וצכשדו ל4קשף
פ'"

 אינה סבר ומר ' ווא שחיטק דם ודאי מוף וער מתחלה *יווטה "טנה מבר מר
 כעירוביןס עןוןצי14דצ מי פ' ואמר דוא מכה דם ח:אי לבמוף אלא לשחיטהות'ץט'צ

 מאיר כר' הלכה אם אפשוט ולא * תינך ' מאי שמעק ור' מאיר ר' להואיבע,ו
 דסבר מאיר כר' הלכה דדילמא להומרא 4סינן מעתה י ל14 אם שמעון ר'כלפי
 אלא פלע רבהא בוותי' נך"'ל לא מיץ י ואמור מוף ועד מתחלה לשחשהישנה

 כעיני נראה אדרבה אלא אןדינא כקילי פ*נתאהו רמוקמו רהם נץכאכאג1ראי
 שאה1 דבר עכוש שחט השם י לבסוף אלא לערדטה דאינה הלכה ההארכך
 לדבר וד4שי' ' בחחמפתא כדחצאו כעדרה תמרה "2ראל ובא טריפה שתועושה

 לחצות כוצ ח1למיס עולה תסור' זו דיי ל"1 אבעי' שקבלס רהב"ים כל בהפ טר5 5ו'
 דבא י,ו מדלישע ההו עדיין אמר רבא י ר'מ טדה ודאי ברא אבח אמר1צ
 דמי לוזצות רבי שחיטה הרי מאיר ר' נודה וחוי בהא דאטית לרירךלאבי
 ועד מתדלה לשחיטה "טנה לבסוף אלא ליחיטה אינה מברת נו שיל 'ופלצי
 לשידטה "2נה סבר ואביי לבסוף* אלא *טחיטה אעה סבר ררבא יוילךכךף*

 בי' דהדר למימר ל?כא ודשו ג4"ם' סץלל בר ברבא ורלכה ' טף ישרמתחלה
 נומ י 1ושקח 1ו רב מטך חםטאם ' אףיטיףעותף מ*די ולא רבא 6' מהדר %א %' לשחיטה אינא סברת מי אבש סוזיעדבא

 מני הוא בי" הדד רלא ערמ כיתי' מתוצ* כרבאי מחני נתן בר וצנאדב
 ר1זע4וס פ' רבא ורשו בסוף אלא *טחשה דאינה דבא5בר

 5 יף כית" הלכת' 4צט-
 סף6 לשוהטח ר4וינה 1ל רשב"ל ורש4'ל ר'י פ*ני והכא כו' תלת בדג*דר,טכ'ל

 * אדרבא דרבא ועטיא בהא טרשכ'ל הלכתא דלית רבא מבר א'צ לבמוףאלא

 דאמרה הכא רשאגיתר"ן
 רשב'י

 פנ יף נשדטף תמיר פ' טכח והל מבא לוי משום
 פא לא דאגטוי וע'ל , לבסוף אלא לשחיטה דאינה מבר לערים מולש הקדשנבי
 ו"טר4של טריפה אותו עושה שאינו ' דבר בה שחט רקתגי שטהא מההאפריך
 יל ותו ' כוף וער מתחלה לעיחיפה ישנה ל1'ר באכילה טתר ונמרהבא

 נףע( סיף ועד מתחלה לשחיטה ישנה דלר"מ שקבל הזבחיס כל פ' דאמרדאביי
 רר' פלוגתייהו דטקי והרוטב העור פרק בשמעהא אמרלא

 כנךן באוחז מאיי
 ר4נפלני סוף וער מתחלה לשחיטה רבישנה ה*'ל %' קמפלגי עמו עולה נדולואין

 כסכץ 4וחזין שהיו ועכו"ם 0"סדאל : איקא דרב כר*' אהא רב להכרמוקי
 בעימ כשירהינראה שחיט' מלמעלה ואחד מלמטה א' אפי'ושוחטין 15סשי

 רוכ-

 שעע בשני
 דלמא חיישינן יצצר לכתחלה אבל בדיעבד ורוקא שרי א' ובסכין אדםבני

 38 ן אטר בע'ץ0 השובר מש כראמר השחיטה את עגו'ם ונמר ישראלמשתלי

 .עכהום תשבקו לא דישראל חמרא שפכיתן כי שפוכא* להנ* רבאלרצ
 בנ"א ובש% ' עכו"ם מכח וקאתי עלויה ושדי אשתליתו דילמא בהוייכולסיוע
 טריפה מעשה עכף'ם עביד דילמא חישינן א1ר בדיעבד אפי' מכיניםבשני
 ברץעבר שרי אחר ובסכין אדם בני כשני דוקא אלא רוכא ישראל ךשחיטמקמי'
 הא בהדיה עכרש רסאע השחיטה'אע'ע נמר עד כלל  אשתלי דלא *' דלםוכנון
 ענצ במסאע ממש ראין בהרי' מסייע ואחד . דיכ% ריכא דכל המצניעם פ'קי"'ל
 עע בימין קכל תנינא נמ" 4גן אף רבינא ואמר ממתני' אטראי התם כדילפילפסול

 כה1ום ל14 הדרי בהדי ממיע קא הא ואמאי כשירה עבודתו מסייעוושמאל
 פ'צ ג ו' דאמרת ל"טנא להך ' אמרו לא כרבינא 0בולר1 ! ממש בו אין מסיעדאמרען
 הלכך ופרעד'י ' הם מומחין עוחיטה אצל מצוין רוב לא טמהה שאין אין1מחה
 כלדצ אק4 ורכ ודבא ואני" עה,ע בר רבה לך הרי ' למגרקערצ בולא

 הן דמודעקין סבר* וו?'נ ' הן מומחימ שחיטה אצל מצוין זירוב ליצסבירא
 עי-גפ"מ נושטן רב אמר ההיא נב* לקמז0 נמי והכי הלכתא' וכן חיערנן' לאולעילופי
 אצל מצחן רוב לימא תלטד' סתמא פריך ט' . ששחט אחד דאה רב[]אמר
 עמעמר או בשוק יטחוטה תרטעלת שמצא רוי תניא לא כה רם 1מחיןעודוט'
 עץץיטה אצל מצוין רוב ' אמרי' אלמא כו' שחוט ומצא והלך ושחחם צאלשלורצ
 עווטה שלהה חזק' אין לעולם בסמךך התם אסר ותו ' רםטמחין

 וטחעשה אצל רוכמצוין ושחיט ואזל שמע אחרינא אינש אימור ]א"נ[ושחינעק עה4חורי
 * היא תנאי הן מומחין שחיטה אצל מצוין רוב ההם אמר ווע י הםכצמ1זין

 דכ4ע יצחק בר טץמן רב ואמר עד ט' גד%ו לו שאבדו הרידתניא
 הלכרטו דהכי למילף אינא רגי מכל ' הן מומחין שחיטה אצל משיןרוב
 מ,ם רוא תנאי *מר תמצא אפי' הם טמחין שהיטה אצל משייןדרוב
 ך' שמעון בר' מצטשה משום לו התייור1 אמי א"ר לו וההמרודצ לצפודי טברשוכין כו ד8 שחוט נרן מצא דגעא ר' מצי(1תס אלו פי דא' יוסי ר' ב1.של דגינא כר'הלכה

 קואכדו הר* דתנהש רגללי יוסי ר' של בט חנינא כר' עוצטה ומעמם81ו1עזר
 שכבר היבא ברעבד דוקא בעיני ונראה , בוותי' הלכתא אלמא בו' נדייולו

 מצףן דרוב ' זצול בדפירוו'י השוחט כהן דאיכא ואצע ארובא סמבינןנ,טחט
 שכבר היכא ראמר ארבעא ופ*נא למברקינרו בש לא ווקלגך מומחיןכעמהיטה

 כדצוין דרוב אע"נ 6אהתם לי' שבקינן לא לכימהלה אבל לסכרקי'שחם.צרע-
 אלא לכתחלה ארובא ממכי' לא לברד ואינא רדצארל הן כ1כעץין שחעמהאצל
 פ"נ וץ כ1מחזן עוחיטה אצל מצוין דדוב כ1רט*ת שחיטה 4ורטה לא אי טמר איירע רגז ק( ולא ועלמא ל" ואזל ששחט א' דראה סוהיכא אלפם לשון וזה ' ברעבררוקא
 והלך וערצט צא לשליצ שאמר 14 בשוק ערצטה תרט1ל' שמצא הרירתניא
 * וץ טמחין שחיטה אצל מצוין דוב אגדי' אלמא י שרוט וסנץץ עייטומצא
 אין אם אכל קמא בל"1נ' דאמר נרבעא ד1ל מרבוותא ואיבא הלכתא'וכן

 אם 14הן בודקין שחט ואם יעריט לא לאו ]אם עך?טה הלכות יודע אםיודעין
 ונ-סיי משווטד1 לאכ% אמור 16[ ואם משאיטתו לאמל מותר רי"1יודע

 אצל מצו*ן רוב רנך"ול רובי * סבה-' לא ו4גן ' ויא רבחראה ברכינאהלכתא
 קשש ואי י רבעא בתר מן דנמרא מםכ4א דהכי י הש הלכה ךן טםחיןשחיםה
 כמה לך  שיודע עד עומרת אימור בחזעז ברויה בהמה רצנא רב דאמר האלך

 כ%ן התם י הש הלכתא וקי"'ל לחומרא[ שחיטה דמפק מינה ]ישטעתנשחטה
 כצכ1?ן ע1חיטה אצל מצוין רוב דק*"ל כיון הכא אבל במנין רהיתאהאתיילדא

 9 116 ע'צ אהדדי ח4'ק להא חשיתא להא איתא הלכך אתיליד רעותא טויק

 ו4טל הרפולת 1 .נר* *' דאבד מאן וא* וים-א פ' השאילתות 16ןהה
 אצל מצין ורוב רובא בתר זיל מיש שרו רקרצמון ישואל כביתואשכחערצ
 לכלבא ושדיא אשרופי אמרי' באשפה רשיו אשבחעיצ ' הן מוטץץשחשה
 ור' אומר יידה ר' ערצטין נשדע ומצאן .והרנע*ן נדייו לו עהובדו הרידחצהא
 באה1פ' כשמצאן ירצרה ר' רברי נראין א;'ר י מוזה- דגלילי יוסי ר' של בנוהגינא
 מטנפ* "4א רמטנפי ברוכתא אשתבר1 בבית כשמצאן דגיגא ר' דבריוסיאין

 כר' עודטה משוס לו התירחי אמי ר' השמר רגינא ור' יוידה רר'בפלתתא
 היש ה1חם מ*גלמא הר ראתי היכא כתב בהעלתך וכפרש' י לעי1 צובדגינא
 לא אי נמהי 4ןידעין

 הלכות נמיר אי למברקי' אבתרי' לאהדורי אצר*ך נם"-
 השי שחיט" לגבי קיכין לא נמק- לא אי דשחטין דובא דילמא אואימור *יען לא וממפינף גמיר לא למימר ואיבא הטו דספיקא כיון לא אישחיטה

 נעהקש
 ושחום צא לש6רו ר14מר נוץמן סוכ ?סף בר דימי רב דבעי ת"ם י ויאדנסרין
 לרוב4ו רה1דעטין היכא נמי ע1חום,אי והעהו א'ל י מוצ עווצט ומצא מלך4

 הזב הלכתא דהכ* ילפינן רגי מכל ' עביל רמי לכולהי ד"טהטף כמאןדםימני
 אבל ' שהט רבבר היכא דה"מ בשני נראה מי? י הן טמחים בעתזיטהמשין

 לא לברר ראעא ה"כא דבל י לי' רכדקי' 2ף4 לטהסדעם לי' שכקיק לאלכתחלה
 י רוקא דיעבר אלא אגיראי לכלהו לרבינא כין אין , לבתחלה אוובאממכי'
 שכבר כעצ אבל דונא באבדו ה14 מונטץע ארוב דממכי' דהא לומר שרשןויש
 בתיצ ענבה עייטה .ומצאה ובא הונסתלן צנכה דמכילתין פ"כב1זוכטיזא רתניא לדבר"יאם ותשובה ואטד* ועטץש גמיר לא איוי אגוי' רשע *דבאת
יט רברי אבל הבא בו1ך שמצאן רגלץי .ץםי ר' של ב1 דגינא רן רברי סיאיןד' אנ4י 4וסר עידה ור' מתקי וגלה4 טסי ר' של ב1 דגעא ר' ער1ם וסצא'ובא



 3אנבזרוע טשימהדיכותיר
 תרטולהו שצתן מי וכן עיצטה תרמלת ממוצא י בשש8ה שמצא עערהר'

 *טון יצ הרוב אחך רולבין טיבו[ ]מה ירוע ואע 14ד1ט האיק מןלאתד
 טמחין ע1הן כר עידשדן הבל י4מ הבי אמר יבינא ר"ח פי' יל יהחופשעא
 בשני ררבינא תירוץ קמד כו' שח4ןן שאין ואל'נ עייטה ריכותהעדעין
  שמהאל אמר ויורה רב דאמר הא כי נוימא ררביטא דתירוצ84ו814 וכיון 'ירכעם
 למוחזק ח4"צנן ולא עברינן כוותיה בו' שחיטה הלגות ידע עיאינו טבתכל
 אלא ממכינן ח"א מעגחינן לא הלכך רפ1ל ידע לא רשהה דכיון נמירולא
 כצמחין עיחקשה אצל מצוין דדוב ש4ל אנו מידצ ' רוץ פי' צ'כ ינמיר שןש
 עד כו' שהץטין כצמחין הכל עיחטין הבל כךעי הכי אמר רבינא : כרפרי'הן
 אשאין אלא מבעי'*' שחטו ואם קאי עלה אחהו'ו אילימא אד,יי(ו לה1וץטווכלן
 יצחק ב"ר ברוך רבי% הרב ראר' הביא מיכן ' כו' מגי אותו בבורעןסומהין
 לכתחל' לשההם להנקץו שאמור שחש' הלכות יודע שאעו רמי סויננשבורקדוול
 עןחים לכתחלה מומחין אח%אין אלא הל"ל הבי ל4צ ראי גביו על עומרבאחר

 כה%ב ראיתי וכן י ףאסור עד'מ הכי קאמר מדלא אלא אותו רואיןכשאחרש
 שחיטתן ברצגן עה1חטו %4תפ רואין ואחרי' עה1חטו ו4לם וז'ל ךג%4ניםבמפר
 שחשתו כהונן ששחט וראה נביו על וימ4 שהם שאם דעה בני בע~ךכשירה
 טבח כל שטאל אמי יהורה רב :דאמר לא לכתהלה אבל ריעבי וה"מכעוירה'
 בין רחלק הא כה1מע ' עב"ל מעוהיטתו לאכול אמוי עיזימה הלכות יודעע%אי%

 נחסן רב 0ראמר מהא מביאץ ויש , קאי נמי רעה בני ראעחשי לריעבר לכתחלהדרנע"6
 מע1ץיטתו לאכול טתר סוף וער כצעחלה רארו אם עה1דעם א' ראה רבא1'
 אמור' לכתחלה אבל ריעבר עד'מ ראה משחיטתו*מרי;ני לאכול אמור לאוואם

 לכתהל' דוקא אמי' הוה מוף וער מתחל' עדראה צריך תני הוה ראי מ"ץםאלא אסוי רלכתחל' משומ ל%4 לכרעץל' נכף דלא הא היא מילתא רלאו בעיניונראה
 עוחט כבר הה14הר א' מימן שוחם ומצאו בא אבל סוף וער מתחלה לעטדצריך
 כהכי' לכתחל'מני מוף1?,ק וער מתחלה לעמור צריך ד*עבר שאפי' ק%'לשחט ש%י נמי האי שחט שפיר רמיהאי כשירה וטחיטה רו'א שחט שפהי שלפניווזה
 דילמא שחם שפיר נמי ארדך דל"א שפיר א' מימן ד,סחט רהיכא מנלןוע'ל
 שפיר נמי ראירך הבהמה בי שפהי מימן חד דשחם הילא לך אימאלעולם
 פעמש שלשה שנים לפניו עדטחט כנון והב'"ע ראה' שלא ואצ'פ ושרישחיט
 שפיר אי ידע לא אבל עדטהט %4תו ראה וראירנא שפיר ושחט בימותשאר
 רלא קמ"ל שחיט שפיר נמי האי שחיט שפיר מיאידך רתימא ףמרצ לא אושתם
 חד הכל דויינו לםימן מםימן מע~ודםה]לשהיט'[אבל דהיינו לכרגנ' מברמ'מחזקי'

 ע'"7'י
 לתיאכוןבורק נבילות לאכול טומר ישראל רבא רמחזינן:0אמר אימא עצחיט'היא

 אשין דרב אע"נ כרבא הלכה וכן י משחיטתו לאכול ומותר לו ונותןמכין
 %'ל

 קשיא עד כו' לתיאבת נבילות %4כל סומר "טראל ל4יעו1 שההכדן הכלראמר
 אלא אעד רב רברי בטלו לא כך משומ אשי' ררב בקושיעךהיא רעמרהאש'נ

 לאותה תשובה לה 'מצש ולב%ף לתרוצה הישיבה /בני הקשו שעהשבאותה
 לאתו4 חדא מאי ל4י2ויי שתשטין רבל רערכין /פ"ק מראמ' ותדע 'עשיא

 חוץ כה1נת סעל לקמן רבא לה כרשני הינו ' מומר ישראל לאדציי וחףא כותי טט
 דבריו"וכן נתבם4 לא קשיא רמסיק רהיכא זי'ל רשן'ם פי' ובן ' קציר ממגל%"

 לי'ז שמר מעמיטתו לאכל אסיר וטמר בים שכד%ב נףולו' בהלכו'משמע
 לאכול מומר הזבה- מילא ' הצ שיכ נמך ייך דעושה בפרהסיא שבתותולחלל
 גמפר מצאתי ובוייא ' סותרת[ וו1זיטתו כרבא ףהלכה - נש"מ לתיאבוןנבילות
 14 נבילה לאכול כגון א' לדבר שמר והלכתא ' וי'ל כרבא שהלכה בןגאומס
 ת%4ות רוב ומהמת כשר בשי מצא ולא בשר לאכול שתאכ כנון לתיאבוןחלב
 ונתן סכין רבדק ורונן* מקוחיטתו לאכול מותר מןהשוק בשר וקונה ףילךבשר
 כררבא ד4ק' הלא מטרח טרח לא וראי ונהןלו סכין ברק לא אבל לפניו ושחטלו

 שלא בפרהמהש טובים וימים שבד%ת ודמחלל י כו' מומר ישראל רבא ראמר'
 הכופר שכל עכר'ם רחמורה משחיטתו לאכל ואסור רמי ליץ כמומרבאונם
 בכל כופר כא* בעכר'ם המורה וכל כלה התור' בכל מ4דה כא,בעט"ם
 ה,א מבם דתנ"ש ני%י הדדי כי ועכו"ם בפרהסיא שבת ומחלל ' כולההד%רה
 בפררסי' שבן; ולחלל ין לנמך הסומר 4ן ודץ דשמעתין וססגץ' בו' להוצי'בלכם
 אמר  ענן יב ד4ג1- ודא י באן עד סשחיטתו לאבל וא%ר נימי הדךי ביאלמא

 0מכרייתא איתותב ה4 כה1חיטךו לאכול מוחר לעכו'ם סומר 0ישראל שמואל ע"נ דל
 : כלכם %א רמכם %" סו'
 דעבר נמ' , כעהרה עץדטתן ששחט רגצמא ונן נללה סך;שרףזט )שסח( ע'צ עד

 רובה תשחט לא שמא ז2רע ופרעד" ' לא לכתחלהאין
 כין ךגג בראש בין ב*לה בין ביום בין ע1הטין לעולם ורמינרצ ' ירע לאוהוא
 התם דכןעי נמי ריקא אשי רב אמר כננרו כשאבוקה פפא 1'ר י הספינהבראש
 לכתחל' שוחט כערו כע~אבוקה הלכך , עד'מ רסומא[ ףומטש ]ורגא חטחמיא
 כשירה עאץיטחו בדעבר ושחט בטדו אבוכך וכשאין ' יבבה שמא ודישינןולא

 5שדצט לא לכתהלה מיוצ ' ביום למהר 4י אבוקה כנגר בסימפין קדברוקובלבר
 אחר שיברוק צריך ששהם יסומא וכן ' בהמתו את ינבל שמא אבוקהבלא

 אר2י לבדוק צריך שסצאל אמר ירצדה רב אמר עדע שאי% % ש" דהאבםישין
 שדטה א'צ בלע"א לה דשחטי חיותא סרי%ת שללד בויצ כתב וכןשודטהן

 דוקא בשני טראה ' ה"נ ש'כ כשירה כיאו* ושחטה לה ברקי. אי %זראסני
 אבל רואה אי% והלילה היום שראה רלי*א רומיא מימיו מ4ירות שראהכ%סא
 ח"פי' מקלקלין שבשחיטה סעשיו שרוב פשים' מימיו סשצרות ראה שלאפומא

 : משחיטתו לאבול אסורברעבר

 ' בעוידה שחיטתו בנפעד שמתח4ב ובי%?'כאשש בשנת סוץשדחט )שט( יי

 אמור' ררב כה1מי' רדב ברי' וזייא ררש הונא רבאמר1י"
 אפי' ודוס כל *ומא שבת' שחיטת באכלה א1רה של ופרשוי ליומא'באבילה

 שקמי' דהא שיעשו בכרי אסור נמי ולערב ' רעד" ש'כ חי בעוד לאכולבא
 יברי יאכל לא במזיר יאכל בשוננ בקכת המבשל דתניא יףצףה כר' ררב סלהא 1ק(

 ו"רש"י . עולמית יאכל לא במדד למף"1 יאנל קשומ אומר יךצדה ר' ' ' מאיו' ר'מ"1
 הטוגג דאע"ג לאוזריני וה"ה בשבה ולא לש'ש יאכל ב'1וגג אומר יךצרהר'

 ץייעי1ו בכדי וגעינן איכא[ כדהו מזיר(~גכ.רה אטו שונג )קנש ליבא סקילהחיוב
 הענין בזה ספרש ברייתא ההיא וכילה ' רעו" שנ מעבץיה יגאה נמטי.דלא
 ו:מגרלר ידען דר' שוגנ יהודה דר' ומויר י-ודה דר' שוננ מאיר רר'רמזיר
 רבי כין מאיר ר' גין מודו כן'ע מבש" חולה לו היה דלא רווכא מוכחולקמן

 טבע"י חולה לו שהי' וויכא עדקץ1ו בכףי לאהרים א1' אטוך שתם ד14םיידה
 דלו"ש והבריא מבצ" דצלה לו שהוו היבא יךידה ור' ו*'מ פ*גי כי שרילכ"ע
 איכא דשבת שוע אי%ר דוח א1ר *היףה ולר' לעצכצ לו 4פי' בשתנשרי
 לכ"ע ע1הבריא לאחר שחט אבל פליגי הבריא ואח"כ ששחט ודוקא הברהשיהא
 כר' להו כצרה לתלמידיו רב לרצ שרה כי אמי בר חנן רב ראמר והיי% 'אמור
 וכי שרי הבר*א ראח"כ ואצ'ג לו ושחט מבצ'י חולה לו שרו' דהיכא פי'מאיר
 כראמר מיתא רסרכי פי' ' הארץ עמי משום יוערה כר' דר?ש בפרקי לךצדריש
 ג6 דף ככוהי41 ב%ףיךצ רכנן שכיחי דלא כ'ון נמי הים מרינת 0בני שנךגו מקוםפרק
 ישראל בר לה רשחיט חיותא טריפות הלכות בסוף וו'נ וז"ל ' שרירהברטש ק" ואע"ג כר"מ רהלכתא קו'מ מאיר כר' לתלמידיו שרה רב שהי' והואילדכצ

 , ושרי חיותא משהט כעדעור שבתא לאפוקי לעיעיי כעי שהםה בשוע איבשבת
 ו1הי' לאחר*ני אבל לעלם מינה למיכל א1ר לרירי, שחטה במדר ואי מינהלמיכל
 קהודה: כר' רפסק בעיני ונראה ' וו'נ צ'כ יאורתא ו4וכלין דדותא כה1חטב,טיעור
 טרול רהא לי נראה אינו עדעשו בכדי לשרציי בשוגנ יבעי רפסק והאבמזיד
 ה"נ כרברי כתב כן כמו העזר'" אב'" מורי מידצ ' מאיר כר' לתלמיךיו רנלהו
 בחבורת' מורה הוה כר רב 0נמ' כירה פרק טעם'ובירושל' מאחה יורעואיני

 רצ"
 6 סינס

 רבמדד במרובה ופר"ח ' וץסנרלר כר',וחץ מורה הוה בצכור מאוי כר'מורה
 מאין ערע איני מיךצ ר5נרלר כר'י ףהיעו בה:אה ומותר באכילהאמורה
 ור84 ן וץעזרי אבי ומור? ר"ח( )ופי' דו'נ שפסקו כמו עיקר הגאתים רסיימיךצ
 ליומ(ו לאכילה אשרה ירכ משמ" ררב ברי' ]חייא[ ררש שמעתין כרישראמר
 דאמר והא ' והבריא דילה לו כשהיה כרחין על יךצףה ר' למימר חברייאונסבין
 כשהברהש היינו באימצא לבריא מותר כשכח לרילה השודשו הלכתא רימירב
 : הלכתא ובן בשבילו ירבה שמא נזירהלכריא אגצי ללצלה בשבת המבשל מאיר' כר' לתלמירי טרה שהי' ובררב מאירוכר'
 ג! ק( השוחט נמ' ' בש,רה שחשתו בבהמה ושנים ביף אחד סך;שרןץכמ)שע(

 פא אימא בעי' אי וליזול לשדדט כמה לא לכתחלה איןריעבר
 רלכתחלה בעוף אאחד פרער'י ' ב1רן אחד של ארובו אב"א בעוףאאחר

 רובא למעבד אהי רא רילמא לעבירה הרח,ץ מאן6 תרווייהו רבנןאצר*כוהו
 קפרא בר כףקתני לכחחלה אפי' סגו סימן בחר מדי%רייתא אבל ן עכ"לרחד
 סיצ סס בין לעוף הכחוב ו2ויל במים הרומשת רעהי' נפש לכל והעות הבהמה תורת0זאת
 נ*לאי עובר וכךףרש ' אחר כמימן הכשירו כיצד הא לם"מה דצקש שבבר4יש כלום בלא לפוטרו לרגים ךצקש שכבר א'א סימנים בשתי לחייבו לרגיםבהמה
 הכעדרן הים מן שנבר4ו רגים מ4מנים בשני הכשירה היבשה מן שנבראתבהמה
 בעיא נמי חיה הלכך ' אחר בסימן הכשירו הרקק מן עעברא העוף ' בלוםבלא
 ילפי' רמינה ממוקך"1ין לפסו4 ך4~עעש ותו ' אברי היבשה מן דהא מימניןשני

 נח דף ההטט על שנצטוה מלמר צויתיך כאשד וזבוה 4ימר ר' 0ותניא 'עדיטתיייי
 רתנן חהא רוצרה מן לעוף קוהשה ד"1 כרבי וקי"יל ' רוב שנים אחדבשר כ'" כא'"1ר רריש קא בבהמהינוטריקין שנים רוב ועל בעוף אחד רוב ועל הקנהועל
 טי 7ף עוף אפי' ה"פ העוף אפי' בעוחיטה 0הכל בנמיא ואמר שוחטין 0הכלפ"ק
 עט, כן[ ]יצחק ולר' ' אתייא מררשא אם כי להריא טפורשת שחיטתה ראיןאע"נ
 מ"נ : מדרבנן קיח,טה טעון עקש אפי' בשחשה הכל ךדפ הקפר אלעזר ולר'פנחמ
 נח ק( פנום קנה חצי שהי' הרי 0ת"ש עד כו' ברוב מחצה על מחצה אמר רבטאתמר
 ע"3 כרוב מחצה על מחצה אמית ואי י כשירה שחיטה ונמרו שדוא בל ע*ווףצמיף
 עט י לע*נים ךגראה רוב דבעינן טריפה לענין שאגי רבה אמר היאטריפה
 הנראה רוב בעיי אמרת מטרפי שבמשדו טריפה ומה דוא דבן כל ולא אב*יאול

 הנראה רוב רבעי' כעד'כ לא מחבשרא לא רובא ראיכא דעד עצחיטהלעינים
 אפסה כהנא ורב ררב איתמר וכי כרוב אי% מחצה על מחצה לכ"ע אלאלעינים
 בחצי מף'טריא לעולא אפי' כרוב 4רנו שץצה על ףמחצה מיכן למד% יאיתמר
 הלכך ברוב אינו מחצה על רמחצה הלכה ובן שרצא נל עליו והוסיף פגוםקנה
 רעירובין רפ"ק ירושלמי י לעינים הנראה רוב עוישרצט ער כשירה עידטהאין
 אחה ואם י ממחצה פחות עווחט הוא אף געמצוק על מרחנה שיעיצט %4מראתה הי" עיאם רובו ש4טדצט ער אמרי' מה ומפני י בעדרה מחצה על סקצה אמר0רב
 לענעו כרוב סירהילמי 0משמע ממהצה פרצת לעריט בג אי% רובו שישדצט1מר
 הגיינשט. קנה רחצי רעהיא ירושלמי ליי רקעויי ותו י שלנו תלמוף על והצלק רן2י*המן

 : פמםשהיי
 1ינץ)שעא(

 0או"
 אוטף אגטיננום בן אלעוי ר' מאי ברק לא ער %י שההטהי עי" ט די אחר בסימנין שיבךוק צויך רטבח שמואל אמר יהידה

 נבלה תף במתניתא י באכילה ואסורה טוייפה ינאי בר'[ ]א*עזף ר'כה1הם
 רענין כ!ה  שחימתו אהר בסימנים שיבדוק צריך השח2! הלכך במשאומטמאה
 "1 אם ורהשה השחיטה מכית בולטין ורגצמנין %בע שיפף על ועעורלתוכף
 ךדך. ףוצא העטש לפ4 הנוצה שחוחב בנוצה ההבודק לעינימי הגראה ףובשם

 שחט דאפי' לאיאל נבל2% שמאכל מפני תשמתו יזחו תיפח שב1מניןהחתך
 *4יק )אסרו מףעה בטשכל רבנן ואשכחןראחמור ויוצאה' קורעת הגתהמיוףט

 היצ 0מעשה 14כלת[בתדתשה ]שהשץ/ האשה)בהלכה( פ' בירה1ל' דאנייבקבורתם
 וע*ה כקך'ש 4ן ע4עה פ"א ת%ק"הע נבילות לישףאל מאכיל שהי' בצ1ריבטבח
 דצעא לר' שאלו אה% ו,מו את טלקקץ הבלבים והי ומת רגנ פע ונפל רגג4

 לגלכ תאכלו לא טר*פה בע4הה וביסף כת*ב לון אמוי נךמעען טןמרמי;יה
 ג אכלץ יידדון דמן א%"מעת ל"1-אל המאכול לבלבש נוזל הד' וזה %4ויתעה,כון
 כץ .דף רב קג" 4ן %שט אך אמר נדאשן רב 0אתמה * בעוף אחד כ2ך;ני')עצעב(

 ע"6 אצ.וושט אסף ר"נ ג4ה ולא יעשם אמר אהכה בראדא

 מיוחר א' סאי קגה ולא וה1ט אמר אהכה בף ר"א רדצ בל רעץ;ני אחד קנה4י
 רקאמ, דשוהד נוממן כרב ד"טמקץזא סונהש לה ומלקא 'שכמימנין

 חאי או האי אי
 בספרי וצי פר'ץק : ר"ח ע"כ הלכה וכן האי או הא* %4 שנינו ראחד מר"חוכן
 וב*ן הכבאע בין להבךיל רבדבי

 רצוהח-
 מפורש כבר לפ-ה חמור בין לוסר צריך

 ת!ציו שנשהם לב'ן קנה של יובו שגע1שם בץ לך לסההיה לך טמאה ביןאלא
 ש'כ נ4ץ או וושט אלא רוקא ח,1ט לא אלמא ' עסערה מלא לחציו רובו ביןוכסה

 או וושט או דאמר נהמן כרב יהלכה זיל אלפ'ש יצחק רב*% פסקפף"חיוכן
 : ףכר עטא וכןכ4ו?

 ע"6 ד'ס חמדא רב 40צש" רצויידין! את ש*שוצט עי אי1- יזדה 0ר' ממ')שענ(
 ע"ג גע י כאהק כולו וצולרצ ךצאיל כעוף אלא *הוהה ף' אמרלא

וועיא



זרוע שרדמהריכות14רןא
 בבהמה ואיל פטולה בעוף מימנים חצאי עגי שהט המדא דרב כוותי'ותנקש
 וורידין ירמי' ר' בעי הוורידין' ואת הושט את שישחוט ער בעוף אומר יהודהר'
 ]ואמרי ר'אלעזר אמר[ הכי מבא ]ההוא א"ל מהו בהן ררם בהן שהה ירצדהלר'
 מנקבן יר1רץה לר' וורידין יוחנן רבי אמר הכי אלעזר[ לר' סנא ההוא א"ללה
 בשעת שינקוב עד שישרום ער רמאי דוקא שחיטה ובשעת כשרין והןביוץ
 כשירה יהודה לר' וורידין נקב לא דאמ זצ"ל אלחנן רבי' הרב פי' 'שחיטה

 חומרא ש"מ בעוף מ'א אמר מדלא אלא נמי בהמה א"כ %'רטריפהברעברראי

 סרב לקמן דאמר מדקףקי' יש וכן , כולו וצולדן הואיל אחשר.בעוף בעלמא 3ט9

פי"
 הוורירין את שישחוט עד אומר ירודה ר' ]דקתני[ מהכא בחולין רישא אמר פפא
 צריך הוא לדם בעצט עלי'הוא רבנן פלימ אמאי בקדשים ואי עלי' יבנןופליגי
 פסול הזבח דאין למימר עלי' למפלנ רבנן מצו לא אמאי בדיעבד לי' פמילואי
 בתופפתא דתמא הרקרוקיותו זה ליחות וקל ' קאמר לכתחלה וראי אלאבכך
 כר' פוסל'וקיי"ל ברעבד אפי' משמע הוורירין אוו שישחוום עי פיסל יהודהר'

 בר' בוורידין הזהרו לבניו לוי בן יהושע ר' סאמר רברכות נ1'ק ראמר יהורה ע"נ חל
 הצוואר גירי דהיינו פי' הוורירץ את שישחוום עד אומר *הודה ר' דתנןירידה

 אנו שפעמים בפרידין נזווים א1 ]אין[ האיך א"כ ו%'ת ' הדם אתשמקלהין
 ליכא והא ? דם יצא דלא אע"ג אותו אובלקם ואנו בעוף אחר יובשוחטין

 סהשוחם יתנן ' מתם ואתע מח*יז לי' רהוה יה1דה כר' הלכה ראין למימר פקז

פ'"
 מסואבות בודים ונאכלין כשרים דם מהם יצא ולא ועוף חי' ]בהמה[

 אבר' אכר שחתט כגון 'ו"ל באכילה מותרין דם מהם *צא דלא אע'צ אלמ*ש ד4'5נ"ל
 ה?'פ יהורה כר' דריכה זיי ר"ת ופי' י רכשרין למימר' מאי א"כ תימאכורו
 א1 אבל לצאת לרם אין כי הראש עם כולו שצולרצ בעוף אלא אמר לא ר"יאף
 הראש עם 1לת ומ ר"י['וא,א אמר ]לא אבר אבר חתיכה רואש ד1תביןשאט

 שבלהי סהוטין רערוע פ' רב אמר ר1נא רב אמר אבא רבי אטר הץא רוי ם4וי קעלף
 בנ1ף' אי היא ולא טדגתע ש נותנין אין 4טלן יורע שאינו כהן וכל 4פמוריןסף*

 כי דה'8 תר"ן ' מינ" דמא דייב מידב עי להאי טווי כ* ה"נ 1'כ רייביכודב
 החשט עם כשצולדצ נמי בראי א"כ מבין ואיני ' דושץיכה ידי על מדייבדייב
 *נקבם לא אם צוואר דדימף וי"ל' י צליה בשעת דם מהן הוצא החטיןיהתוך

 : לעולם יוצא ואש בהם נצרר הדם שווטהבשעת
 פרעי" כשירה שהי' מונרמת על 'אנטיגעם בן חנינא ר' סהעיר פי'כק )יטער( "ע9

 למשה רחמנא אשמרי' ובי ' רגדול' מטבעת למעלה נולה ואפי'%ע
 ריכה עדות דכל ריכתא והכי כרלקמן אגמרי' ולמעלה כובע מששויהנרמה

 חיטי פרו'" טריפה' בחיטי פנע דרבא משנו' פפי רב סאמר ! פירעדי ע"כ הי**סם
 כיבתיב ופע פגע להו הכובעיאבעיא אצל ו4ה ר- 'על ומונחין להיטע דומיןגלנ'"ן
 פנע אלהים'פרעד" מלאכי בו דכתי'ויפנקן ננע ולא פנע דלמא וימת'11 בויפנע

 בווטי עיקי דרבא משמי' ר"פ והא:דאמר ' חתך מ14ר 5הם מ1ך אבל נגעולא.
 הקנה לצר ומקצתן הראש לצר מקצתן דגיח בחשי דשייו4 פרער'יכעירה
 מחטי למעלה שהם אלו פירושו לפי מעתה ' ונגע פנע רהיינו שהתכןבגע
 היכא 4' מבעי' רצה הא אלא דטריפה פשיטא הקנה לצר החטי כלווציח
 פגע דריינו דואש לצר נולן הניח אם וכש"כ כשירה אי לשניםדחתכו
 טריפה לשנים התכן אבל כשירה דאז להם מ1ך ממש שהתך צעולא
 בחשי שי'ר נגע ולא פגע דהיינו כשירה בחיטי פגע תיג אשי רב בר רמרוההי'
 ולמטה כובע משיפוי והלכתא תלמוףא כדפסיק אלא כוותי' קיימא ולאטריפה
 ולמטה'וקשה כובע משיפוי ]אכשר[ )אמר( נחמן ורב בחיטי שייר רהיינוכשירה

 מריפה בחיטי פגע אמר דרבף* משמי' פפי דרב אררבא דרבא קשץודא"כ-
 פפא דרב לוטה א"ב ' טרשה בחיטי שייר דהיינו ונגע פנע תפרש אםועתה
 ולא פגע די'פ ההיא תפרש 'אם וכעויב כשירה בחשי שייר דרבא משמי'דאמר
 כדפרי' וקשה רש"י כשיטת כן כש מפרש זשףל ופר"ח ' לך עףקשהנגע

 כשירה בהינו פגע משמי'דרבא ר"פ אטר דהץג זצ,יל הליי אושעיא ר' ררבופירש
 בחיטי שייר דרבא משמי' ר"8 מדאמר לי' 81שיט בו' ננע ולא פנע להואיבעי'
 ולא במנע ראי ' ונגע ב1ע הוי כשירה בה דגרם דהבא דפגע מכללנעוירה
 לשתי מתחלק פנע דא"ב זה 8י' על קשה מיהו ' אדרבא דרבא קש"נגע

 '_ טריפה שייר נשירה פנע אשי רב בר רמר במלתי' אמר דלק-ןלשונות

 לעהזי מתחלק שדוא למי ושמא ' שייר מדקתני נגע בלא הוה פנע הרואאלמא
 המל יצהק ורבינו ' דרבא משמיי ר"פ מדבר דצא לקין באיזה שואל הואלשו%ת
 למעלה שחם אלא בהן טע ולא פנע דילמא או כשירה וננע פגע דדושאומר
 למקהאישמ * 3שירה בתוכה רהשוחם נדולה אטבעת דמוה %רי וטריפהסעע

 מבלל נשיה בחשי שייר דרבא משמ*' ר'ש מדאמר ל" פששא והשתא 'טרשה
 ר"פ ואי אררבא ררבא קשיא ראלת"ה נגע ולא פנע היינו ףרבא פגעדהאי
 הל"ל עע וזה פגע אי וקץר ' אמר פפא ורב רגג'ל פפי אדרב לאפלוגיאתי
 שייר טרשה בחיטי פגע גרם אשי רב בר דמר במלתי' ולקמן- ' ר"פ כמועו"ר
 שחט אם הממנ1א לפי הפירוי1ים לכל מיוצ ' ררבא נמי והיינו ' כעדרהבחיטי
 שחתכן בסשי ש*יר ואי ' טריפה הקנה לצר החיט4 כל והניח מחיטילמעלה
 להם בפמוך למעלה ועיחט הראש לצד החשי כל הנטה אם וכעף'כ כשירהלשנים

 בתופפתע תניא רףבי 5שחיטה כשד הכל הריאה כנפי עד ולמטהרבשיו-ה'ומחיטי
 נפרש  ועתה י דקנה רגרמה פרשט ריי ' הריאה ועד רטבעת מן שחיסהמצות

 כמה עד למעלה הוושט רתורבץ בשמעתא א"טס ר"1 דאמרי' רגרמהיוושט ח1א
'ן

"% 
 רבה אמר רכוחסן אמר במה עד למטה יד תפיטת מקום כרי עד נןנמ1 רב אמר
 היא מהיכן בקנה שמףר חכממם נתנו ז(ר'ל ופר"ח שישעיר מקום ער אברובר

 עור ובאו %1מטה כובע מעדפוי וכרונ למטה וגיולה לעףזיטהמטבעתואמר
 כרי עד אר"נ במה ער לשחיטה הד דלא למעלה ואמרו לוושט שיעורלרען
 וזה וושט שישעיר כרי עד אבוה בר רבה אמר לשהשה דחזי ולמט'ה ידתפעשע
 שערתא רנפ"1 בו1רא הפנימית הברם זו לכרם ממוך בוושט טפח רבשאטי
 לצר להניח דצריך יד תפיסת כדי עד פרן'חוופרעף" ע"כ הא אחד שיעורובהט

 שמעתי ואני ' הזקן שר* לשת ואיבע אצבעתע כשלש ]"ראש[)הצוואר(
 יר תפיסת מקרי לא גונא האי רני נראה והראשון צפינים ד1דיאי1זת
 משנין נלפי הבהמה 1ין מפף שהי' אחד זש שראה ע1טון רבנא לנאואמר
 הס1ך בראשו 5קיות וושט של ע-מעיר'ררבו פנץם לשחוט*עך מתחיל וד'ופם
 בהמרבנא ע1שץ פ*רהשים עכיי'ה,1 רשמעתא ישקץר הץיינו כע1ןשערהע'לכרם
 דרתשח ישההט וטבושפ בוף'ג בהצ' ורחותי 'ששון

 טעהעי 14נבעי *איבע 4כהש"

 שצריך גדולים בראמים דוקא דהיינו מאיר רבינו ריב בן רבי'יצחקה-ב ופ" ' הוקן רבינו בשם רעו'י שכתב יהיינו ה"ג ע"כ ולע1הום רגרולהטבעת
 ובווצ ' כך כל גדול השיעור אין שלנו בשוורים אבל אצבעות ר'כשיעור
 אצבעי כחרתי אינש לה דתפים היכי כי היינו תפשה ברי כתוב ראיתיאחרים
 בשתי שיתפום כדי רבנן ופרשי יד תפימת כדי כת' ובאלפם , ה"ג לשוןע'צ

 רבינו בן יצחק רבינו וכן הלכה זצ"ל יעקב רבינו נוהג הי' וכן ' עכ"לאצבעותיו
 חודז אחיזת בדי "'מ שיחי' העז"רי אביי מורי וכתב נוהג הי' אהותו בןשמואל
 מעכף אינו דמלתא וסתמא בקנה למטה משיפוי שוחט שהרי וליתא צפורןשל

 פמק וכן פסולה משהו בחיטי נגע שאם כת' או י עכ"ל למטה כ"כבוושט
 שחתך דהייט ונגע פנע בעיא של הפי' כך דבריו ולפי ענ"ל ז1'ל שמואלרבינו
 ר"פ אמר הראש לצד החיטי כל שייר דהיינו נגע ולא פגע א"ר דהוא כלמהם
 בהן גגע ולא הראש לצד כולן ששיירן פיג כשירה בחיטי שתר דרבאמשמ"
 בחיטי שייר טריפה בחיטי פגע ה"ג אעוי רב בר דמר ההיא הפי' ולפ"ז 'כ%

 חלחולת פרש"י י כשירה 14הה מעמיףות וירכיימ האיל שנקבהחלחולת פ"י : י' זעע-א אמר א"טס פ' רלקמן וכוטה ' המוגיא י גדולה חומרא היא יכשירה
 * בהם ארוסק שהרי 1ותה סאמת אותה מעמייות ' ' טבחייא כרכשאשניקבה
 ררבא ל4שי' רבנן[ ]אמרוה לשמעתא( אמר חיננא בי . הונא רב)אזל במעוי ואילך מ*כן י ברובו הרבק מכןם אר'"[ עילאי ]רב* )עולא[ אמרובמה
 הכי נחמן ברב מריקי בוקי תהלו לא לכו אמינא לאו יע נחמן ררבמשמי'
 כדי בו שנשתייר ובלבד נשרה בלי שניטל ]א8י*[ הרבק מקום נחמן רנאמר
 5שט דבוק שההש הדבק מ3ךס ופרע1יי בתודא בטדא כמלא אבת אמר ובמהתפיםה
 ננימ בטדא ' יר אהטת תפימה כוי בחסחטן מרובקש הם ואילך מעןבירכ*ם
 נד'ח לתפימת תפימה בין וילוק דץ1 תריץ בכךי סני גרול שור אפי' בהעיא יאצבע

 : אצבעךת ד' רהיי% התם פי' ובערוך 'יד
 ט'צ 5 ל כארם רש'" פי' ' פסולה אהת בבת היאש את התט כמוענין30שערי(.

 ה1א ושמק בכח המכין דוחק רלעת או הקנה אתהמתט
 ר' רבי תני ' לשונם שרוט חץ קרא אמר שמואל אמר מהוש נמ' ידימה

 שחוט חץ ואומ' שחוט זהב וכהיא ומשך אלא ושהט אין ושחםישמעאל
 שחום הץ ת"ש הוא כחוט שנטחה שחום זהב האי ומא ושמר מאילשתם
 עד ומביא טליך שרץה והיכ' י פשלה בב'ש הראש שרתיז דרוכא מיכןלמרנו
 נו דף השוחטם ר"פ שפי' ,יער'י של אחד ללשון משמע לשגש המפרקת כלששחט
 ' ניסטרא לעףוי' דלא אתא למאי ילרא לה גמירי נמי הצוואר מן שחשהלה מ'" גטירי אלא מנ"ל ועינךר הנרמה חליה דרמה שהיה חעו התם דאמ'רטרשה

 לא ותו רסו את הוצא חטהו משמע ררבי לשנים המפרקת יהתוך שלאופרש"י
 לשוף' רלא ל"א לא ותו רםימנין[ ]רהיי1 אכילתו רבשר עשה ל"טנאולאירך
 כנון ' שנכתבו שהן יש הל"מ שחעןה דהלכהע ואץ'ג ידרום שלאגימטרא
 ' אשארא הלכתא גמירי וכי ומשך! אלא הטחם אין מושחם לקמן דמפקיררמה
 דרסה ]אלמא בביוש הראש את והתיז שוחט ' הי' כרתנן גשטרא קריוירמה

 ללשון לךלהריא הרי עכ"ל' לי']רהיים[גיםםרא 3ךי אחת[ בבת ראשלשוןרוזזת
 טריפה שהיא לשנ'ם המפרקת כל וחתך ומביא מוליך ה" אם עאופי'ראשון
 והב'א היליך שהשוחט אהר עוף זי'ל העזר"י אב"י שרי לפני שהביאווראטעי
 שלא גיסטרא לשווי' דלא מפרשים ויש ' והטריף לשנים העורף כלושחם
 יוצא הרם ואין הדם מן טהרהו חטהו משמע דהכי ר~ורף מן לשחו:םיועחיל
 אם לשנים המפרקת יחתוך שלא גימטרא והיינו הנפש רם שהמא המימנין מןכ"א
 שחיט אי לן איכפת מאי שחיטה ממקום מתחיל אם אבל העורף מן מתרףלהוא
 דמבליע הטעם דשמא לפי' טעם י"ל מיהו ' והביא עוצליך מון מפרריעכולה
 יהתוך שלא גיסטרא לעדו" רלא ראיתי הגאונים ובפוויושי ' באבריםרם

 : לשונם 1יב כדלקמן מרוחב משטע דושחט מאורךרסיממם
 צ"נ 5 ד' מלא במכין יש אם אהת בנת הראש את והתיז שוחם סהי' כמך2ני')שעו(

 יש אם בביא ראשין שני וו1עיז שוחט היה בעדרהצוואר
 ולא הביא או הביא ולא שהוליך בזמן בר"א כשירה אחד' 1ואר מלאבסכין
 ? כשירה שחיטתו באיזמל אפי' עןוצא כל אפי' והביא רצליך אם אבל 'הו4ך

 הספיק שלא ער ראשונה בהבאה ודאש והתיז במעיכה שוחם ה"פרערי
 יש אם להביא רספיק שלא ער הראש הותז ובמשיכה רעץלה ה%יך אולהולץ*
 וכשר והובאה תלכה כאן יש בגמ' כדמובה לצוואר חהן צוואר מלאבסבע
 והביא הוליך אמ אבל הביא או שויליך ודוקא ' אחר שיקץר והכל צוו-ןלשני ט'" חוין אתר צוואר מלא אוקימנא בסיא יאשין שני ובמתיז ' צווארלצוושי/קמלא 5" קז וייץ צוואר מלא ואוקימנא לצוחשר וויץ צוואר מלא זירא א"ר גמ'0 :[וגץל
 קינים לו שאין באיזסל מנשיא רב ואמף ' כשירה איזמל אפי' ש,-א נלאפי'
 בזע מבזע מחטא א"ל מאי סחטא אע~י 'לרב אויא ררב בר" אח"י רבוא"ל

 צריכא תורא בה דשהיט ומנינא ה"ג לשון וזה * גמי ראחטכפי רמח~ץואוקימנא
 דו'ל אלפם יצחק ]רבינו וז"ל כאן עד 1וארי בתרי /במתיא אריכאר%,ר1י

 צוא~-ים כשני לה1 דהוו צחשר כמיא לצואר ההו*ן צואר ,כמלא רבעינן[ואסיקנא
 רב אמר ' כשירה באיזמל ואפי' שהו כל אפי' והביא הוליך אק י הלכתא]וכן[
 אבל רק שצוארו בעוף ה"מ ףאמר מאן האיכא קרנים לו ש"ין ובאטמלמנשה

 וקבלה צוואר כמלא לצוואר ור1ץ צוואר מלא ופעויט ריח ופי' 'בהמהלא
 באיזמל ואפי' שהוא כל אפ* דתנן והא ' מונא כהאי בעינן רבבהמהבירי%
 קטן ומכין ]הער יוני לשון איומל פי' ' לא בבהמה אבל דק שצווארובעוף
 איזמל שהוא כל מאי ]ודהינן[ )דחזינא( ערוך[ ע' הרצעניםוהרב
 אשי רב אטמלוהודה שוצא מאיכל מפר,ט קא ופרושי )איזמל(ששניט
 עלה סמכי' ולא היא ורהף' 4' א"צטרעא איזמל דקתגי והא מסתברא וו'נואמר

 דק שצווארו בעוף שהן בל דתנן דהא ונקטינן ראושכפי מחטא.לאכעערי
 5סין סכיגים כעין באמצעיתו קרנים לו וש אטסל רהאי בש-וך' ופי' : עכילבלבר
 3טרד אבל רוצה ערצא ממה טפי מהחיך שלא גךניים להם ויש קלפש בהןשנוררין

 4ץל וכן לחוש ויש בנךנת:ז ונוקב לסטה נשמט שפעמים שלנו אתמל כעיןלא
 3ר 5"" : זצ'ל ר"ח נשם זצ'ל הטן'רי אב"י רבינו שריבתב

 אחדת שחימה כרי שהה אם ה1חט חבקיו ובא קש 11רסכין ננ:א און ע1העיחת 14 והנבההן כליו בפלו חהנבטה' מ*רו סכין נ8לה כמרזני6)קהמ(
 אתמר נם' : בחבמש וקיע בעץר נרי שהה אם 4ימר שמעת ר' *פמולה
 א"ר רבע אתא כי וכן לעוף ועתש לבהמה בהמה שהע1ע כדי ]רב[ )רבא(אמר

יותן



 14נזר,ע שתפההלמת%ר

 ים"א נף שעא בר "ן ח" ' במדםמאש "%"סף משה ' ש ןיה
 שזה5א חו%' מלצ %שש %6ד' דיהיטחצה ף%שמחעשמ

 יליחמה תף פ% וץבו טעאבשעא" םי יטי 4דר די1 כק טחןמ'
 ור' ששאל עמדו ופ",ץ :. עכ"ל להומיא יעבדק לעק שף שמשקלנםה,טש%לא

 %יא שמהם לשהית אחך ל1ףשיוך בס לבהמה גץ ואמרו אחר במעמץזצן
 כע%מחשל ההלפה באלפם פי' וכן * ע4ל כ%תארי חה6תא בהמה עידמתכוי
 בערוך פי' ובן עכ"ל שנים במנךם א%על על רבריו ואין חרין לאו רדיי יוהנן%"

 יוסי דר' ל"ו וחנזאית ו' הצשאל םזפרי%'אליבייצאםרב ולאברבריהמי
 דה%%. ו"טדצט וירביצנה שינביצה כדי עאשהה יט%,יה;עד הוה .דלא דנעאבר

 כל4צ רפודו מעשמע רעו'י ולפי' א*בייי שר4ה רצ* לבר שחיטה ברי ש,י.גךלא
 .וירביצנה עויגביצה שישר כדי ע41*הה ער %4א לכהמה שהקק היה דלאבהא

 כך. פי' הקבלה פי על שמא %4 ולקךלא כך לפרש לי' רמנא ותעשהו"טצי1

- 

 כשירה שהשתו םלו היום בל והבט5 הו4ך אפי' רעה במכין השוחם רבאאמר
 עישה* ברלא התם דילמ' מדיר" לה ותפשוט , שיצטר% כם"ו *ררות רבאבעי.
 בע%יטה פעמים ושלש שתים ד6םק 8ם עבד4,ל%מיא אפשיט רלאוכית

 : טריפה שלם עדקךר כדי שלשתן בין ושההאחת
 ר' נבילה א"מ' י*בב ר' ופסק השני תהת דסכע את הח4ר כ1ך32י'0 )שקףה(סם

 החליוש אמררב ירידה רג 0אמר ' טדיפה אומר בא צע 5ל

 דוי'ל ואטיל4ן ' כשירה רגרר תחת פפולה ופסק לסימן םימן בין הסכין4צז
 תחת אמרי רב בי י ואסור חלדה הוי עווימעה דרך יעביד למטא מלמעלהדאפ"
 וכל פרעו" אעך כוי 6צבך צמר מריר,,תהת מט4ת תהת "ו'[ יודע אי%העה4
 סכינא דחעתאושיל יאפלותא עלוי עטרא ברף1 כתב 6למרא' דאי%ראתעך

 במינדרום ש 'ננךנדרוג א% 'בגידא רמרבקא . נמי אי ח%הםמתיצתייוצ
 הרוא חטית סכינא ועיל דחיותא אפיותא עלי' *רוקעתא הו"אודביכף
 לאוזר סימגין במהףם החליי פרעוע * תען מהו סימנין במישט החלייר"פ בי : ה'ג ציכ חיותא מרצוא למיכל ואמיר הלרה דצ" רגי בבל ה%הטדוקעתא
 . כולה א"ד סימנש ברוב שפיר אשתחש הא 4גיי' % ברגשי הובועהט%שם

 ' ודאי ינכילה לן פעויטא כףא וכמעךם ' חלרה בה אית והא הא שרוטהחיא
 ש*ש ורערים שליש שחם בין קמא דפרקין נמי דגרמה וגבי ' ולחומראתיגךי
 שלישין שני שהם בין ש*ש ?צריפ שליש ושחם שליש הגרים בין שלישושחט
 חדא בכל דמטרפי טרופאי כרבגן לן מבר דילמא * מםפקא *ל"%ורגרים
 דשנינן ואע"ג לחומרא' ועבדען מינארצוחרא

 )וכפו"
 גרגרת חצי שחם לעיל

 מחצה על מהצה דאי ממ"נ ואכשרנא בעוף ו4צקימנא כע~ירה ונמרה בהושהה
 לפמולא חי"טינן לא בכשרות רובא עביד רמבי אלמא רובא' 4' עבר הא5הוכ

 דמהצה משום וטעמא דדחי' היא דדו1י' עוינויא אה"יא סמכי' לא 'דמיעה%א
.

 קנה בפלנא שהה וכי. עבד מידי לאו כף%תא ובשח*טה כרוב אינו סהצהעל
 דוושט יףא ובמיעום * יוושט בין רריה בין בחרא במיעוט אבל * אטרעשלא

 בסוף בין בתחלה בין מימנין במיעוט דשהה והיכא נתב בף'ג ואף י%טרפא
 הונא בעי.רב לקמןס ואמר ' עכ"ל לחומרא עברען לן אפשיט רלא דמון אשר 96

 והמממט ' להומרא חיקו ופרעו"י ' חיקו מהו סיטניו  במי%י%  שהה נתו דרב יר"יף"

 אלא דחינן לא תיקו מקמ4[ שמעתהא סקמי שמעהת' ריוונן "צדשמעת'(
 שלמה' רבינו כדספרש רוה אי אפי' לתה אפשטא[ כאלו ]כשמעת'דומשנוףינן
 חצהט סימנע מ-עוום תחת שהכנש סימנין במיש8 לחוש ואין ר'ת טפרשולפיבך
 השר החת כהח4ד הוה סי קמא במקוט שהח*ד "יבא[ אלא בה*כד%דדוב
 ירשים גבי הי"טינן דלא היכי כי רוא וצחיטה ליכ'למימר ובנקיב'וצשטוכשיה
 אפי' חליה הוי ב%מנש דחלרה לא או ' העור תחת החלוי אם שםלעלן

 רוב עמטחט לאחר סימנין במיעוט דחליר אם אבל לוי* .דמי דלאבמישם*ית
 שאין גרגרת גבי לעיל נדאמר ש4ש והגרים של"%י' עגי בשהט דריהכעארה
 בתוספתא ונרהגיא שהי' בעוף ליכא בגרגרת בערוך פמק וכן. ' לעוף ע%י'בה

 ולא קאי' שיצטרפו מוצ 4שד%ת נומנין -בסיעום בשהה לקמן תפרש יוכןכדם"'
 במיעום שהה ודיק נפשה באפי נמי אי לעוף' בר5ה נדי מדאמ' למפעאשכממ%
 מהו העוף רוב ושחם וחזר שהיה שישי ושהה והטט במקום עהטהה כנוןסימני.1
 אלא במיעוט שהי' גמירי לא שחיטה מפמק ולא - ]שחם[ שחיטה דבתורתכין

 דוושט רובא % דנרגרת רובא כגון % לסימן משן בין כנון בה דסנבלאבמעץ
 נבילה לא דקין ננךבח או דצושט נכךבת כמן בי' דמטרפא במירי אבלבבהמה
 יאינא למפשט ליכא לעוף ברמה שחיטת כדי .ומראטר ' חזגך שיי' נמירילא.

 :נלה 5יע ר' בי' הדר דהא *פסולה רגרגרת 'ופםוט=4 מדרבנן %'נ -קאמר לכתחלהלכרמר
 מיעוט שהיות ע"י ]לא[ אם טרי1ה הוושט נכךבת אכל ' ישבב ר, לגכיעקיבא
 שמשז ר' הרב של ישנים פיהטים פירשו וכן * שרוטה בתורתמימנ*ם
 שייך סימנין במווט רהה4ר השמועה וספי ' בתה*לת' סיממן במישטשהה

 תחת שייך ולא לסימן סימן בין שיל*בדאמרי'
' 

 כ"1 תמר דסיטן* העור
 חינו' *ז' *היטתו מימות וג' קשנים השוחט רב אמר טעיה רב0אמר
 ט"6 5 י ספורעת שחשה בעינן לי אמר דשם% קטיה אמרית' כיכשיו4ה
 לשהיטה מנין דארשב"ל מפורעת שחשה בעינן סבר רשכ'ל ואףו4כא
 לשחוט והתחיל וחזר כאן שחתך וגו"מי' יטונם שחום חץ שנאמר מפורעתי%הטש
 שחשה שהוט אחר'ח'ן במקום רהיינו וניכרת מנולה מפורעת ' למעלה אולמטה
 ושוחטין בסכין אוואין דתנן,טנים וההיא מקומות' בשני הותך שאינו דחץדומש
 בעינן דלא לרב לי' מסייע כשירה שחשתן מלמעלה ואחד מלמטה אחדאפ"

 א' ]בפבין לשנות והוצרכו בגטגום אתא ולרשב"ל לשמואל ' מפורעת,טחשה
 את שהמי אבין ר' דמותיב נמי והבי יטרופו שמא חוששין[ ואץ אדם בניוב'

 להדיא'.וכן מם'יע ולרב העשוי'כקולמוס בעעויטה להעמידה הוצרכו למטהדושט
 יצחק רב אתא ועל מקומות ושלשה בשנים דאשתחים דתורא עובדא יהיאנמי
 רבינו למרהנו זירא ר' וא"ל שופרי' משופרי' שקיל ננ4 מרתא בר שטאלבר

 כיב דהלכחא ]מוכח[ שמעתא הלין מכל ארם' בני ושמ סכינים בשנימשנתינו
 ושמואל סרב בכור יש 0ופ' הטפלת פ' קיי"ל ותו ' מפורעת עןחיטה בעינןדלא

 גכד היצ פמקו וכן כרב דהלכתא צרפתיים תום' פסקו וכן ' באיסורי כרבהלכתא
 מ"3 שחימה דהוי רוב שניהם-ףץי שבין החזה לצד א4 מיעוט הראש לצדולמעלה מט דף מיעיט כאן שחט אם אפי' *פרש רש"י אם יורע איני מירו , באלפם פסקונן

 "י",44' 4.=*ן ן ו ,.11444 בהג אצלו אחר רוב ושחט וחזר רוב כאן ששחט היכא אבל ורשמ'ליע1י4חל פליגי ואהא כשירהי אש'ה אחר במקום רוב דאין דאע"נ החירמצ וזה זכשירה
-'4, 
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 -. ' -י' י.--,ו0יקןן-0.נע,ןסמ,0ו]םיס' ' '1
 מטרף במשדצ בוושם'דנקיבתו שהי'היאיואי ול4ו עבד מירי לאוקמאמל[רנרגרת -

 ונראה המריפה' בעלמא נקב תןה נ"א מעשה לי' אזל דשרה פיה ,דהאממ"נ
 ולרצזוך לדעור אסור לשת שהשה והעופ 6*רו והשל(ך ,סימנש רוברו"%וחט
 שימות עד ימתין או *הרין הצוואי על ע1ובה מוטב שהיטה בתורתדגןעתם
 הסימנין רוב ששחט כגון סיממן במי1ט רחליד רגאונים פירהצי %רשועכ'ע,וכן
 אמרי'דהוי מי בעי דקא סאי'משמע שחיטה ]גמר[ טדם במיעוטן רסכיןחהחליד
 ' תיקו כירי לא עביר ולא חשיכ לא מיעוט אלא עביר רלא וצאיל ]א'י[הלרה

 רבנןר'יוסי בה אפליגו הא עכ"ל'וקשה חליה )אפי'(]ו%ןכ[הויאועבדעןלרצמר'
 ע"פ החוט מלא עסי ור' כולה ע"פ דוים מלא קיישיר בקו דרבנן בסיזני "8טה6ל

 בתרא' הנרם'במיעוט רצי לא יתצי ולר' בתרא במיעוט דנרמה רו ן לרבנן ןרובו
 זצ"ל מאקי ר' ריב בן יצחק רבינו ופי' י שנא רמא* ' חהע1שה לעשר,4ן%?ץה
 דבדנרמה ואע"ג * דגרטה הף לא בתרא במיעט דיגרמה *טי בר'רקף"ל
 לי' קמבעי' רבי ]אפי*[ רכשירה בתרא' במהנט דגרים דא6 גוותי'דלכתא
 בהלרה כן כמו נאמר אמ כעירה בתרא במהףט השדמה * ק%מא ה%אללרש
 ששחט דלאחר היא שחיטח טכום 16 דרהם וימהי אי% א"ר בתרא'בט"ץם
 אבל שחיטה לאהר ברנלו כו%תך יצי כגרים ושוב לשיןיטה רואוי במכוםרווב
 נוונא האי נ4 שמא ע%זיטה במגךם שור1ץ 4צ מחלהי ריוב עיים' שלאחדהכא
 ברין התא וכן'רב בשהי' 41' ממפקא בחלרה 4' רממפכף %"'פ * חלהה["א%
 להו מספקא ותרווייי בהלדה נמי *' סספק' בו%ד,ימה *' דטספכף* צעדרב

 דהא דלגךלא ועייר בדרסה לרצ פששא רתרוייהו ופ*' דחד 'השב ווידנדרמה
 גתעץץ לי ומה פירכוסה ע,,י סימנים מעי-ת נשנשיטה שהברםה חמיס'וףגךר
 אינו אם לשדצט אדם לשום אפש' ואי ' דרסה וכן ווא עכךז * מה8א*וע
 בשרכ " איכפת לא אען'כ להה~ךלולהביא עיה%זיל גידם ראשת במיעךטדורם
 הרכ%ה קצת מיהו ' * איכפת לא דרס הרונאם ע"%חטלאהר

 דנ*
 חלוזה

 אביו יואל רבי' ררב בשם רהמ"רי אב'4 הרב מורי מ'כ ' ועיגךד כאירנשהחטדף'
 ונףי במשףי לצוחאר חוץ דילמא או להו מדאיבשי כשירה סיכגין במיעתםדדם

 רילכה בלא ריבאה או רצבאה בלא דבוצלכה ביור ' דבר תדו רביא ולאארולץ4
 ררם ואם ' ידרום לא אם נרירה ברולבה הגולם משוץ בשהן לעאתוט יכול.4ין

 שחם אמ ובן * דרמה משום 4ן תי%ק לי' קמבי' מאי ' פמיא בתראבם*1ם
 שמואל רבי% אבל י ווא דרסה עכו'ש ושוו%ת ' כעדרה עכו'ש תטר שניסרוב
 ודקעוה ' לרוזיר פסק יעב"ץ ורביצ ' פסולה סימנץ במיעוט בררם פסקהרע
 שעהשה א1ש בצף אחר רוב 4ן אחד שדט דמכלתין בשס1תא הציארא
 שמעהא הך רכולה ותו ' בעוף שהי' אין אלמא כעהרה שחעהו מרובהלזטן
 מימנין שפי'.במיעוט מה ולפי ' למטה מלמעלה עידטה ררך אלש כףירילא

 אמרם הא ועור , למיבי' תי אמתני' שווטה"מן אעובדרך נאהףונה ק(6א

 שליש והנרטם 'ןליש כעו,טיעצ ואפי' * כשירה עהץש חהטרים עה4ש-ם שני שהם פץ8ש
 ' לי שמיע לא אנא דאמר רצנא כרב ורלא יוחנן וכר' ההצדה כדרב שישהטדצם

 היבה אי נפשך ממה כשירה שואטה ס אסך[ הא ]ועוד לים ךאמר )חץא י65צ5
 במקצתן פירמ דגך לדדיי ד1יכא )יהע'( אצע עבד' כלוס ל%4 ה%הה עבר סר6ש

% 1 ן שושש %י *ש% %  מוףי החען שםיז' )מקם* יבי% 4ו הוי ' 
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 מדמותיב פלעי גתא האי בכי אפ" כרחץ על מיהו ' כעדרה דעודטה מודובץ
 ששהט בגון התם לשנויי ה"ל שאל,יכ ושוהכדן בסכין אוחזין משנים אלעדר'
 אצלו א' רוב ושחט והזר רוב שהט דאפ" ש"מ אלא ' רוב שחט וזה רובזה

 דרילמא להיפוך לי מכפקא והשתא ' ורשב"ל שמואל פליגי למטה אולמעלה
 אצלו אחר רוב ושהט וחזר אחך רוב כאן ששקם היכא אלא שרי לא רבאפי'

 או למעלה אצלו א' מיעוט ושחט והור "יעוט כאן שחט אבל למטה אולמעלה
 נראה מיהו . טריפה דהחא מודה רב אפי' 5זה ע1טא רוב שניהם בין דדצילמטה
 ע, ד מנ4ומי בר אלעזר, - ר' 0אמר פ"ק דאמר רב מודה גונא האי מ דאפי'בעיגי
 למפשט ובעי לה )וטעמיית'(]וקמייהק רוב שניהם בין דהיינו אצלו אחרמיעום ג,ע ושחט והזר מיעוט כאן דעאהט ענא האי כי דהיינו כשירה כמסרק העשוי'שחיטה
 דשחיטה דההיא לה ורחו שליש ושחט שליש והגרים שליש רשהט היכאמינה
 וחזר רוב כאן שיבחט כגון לשנויי היל איתא ואי י שחיטה במים כמסרקהשטוי
 באן ששהט היינו כממרק העשויי דשחשה ש"מ אלא אצלו אהר רובושהם
 מניומי בר ור'א וכשירה רוב שניהם בין ראיבא אצלו אחר ומיעוטמיעוום
 והסתיים כשירה שחיטתו מקומות ושלשה בשנים דאמר אמרה רבבששת
 האי בכי אפי' ריב"א פי' וכן גונא האי בכי אפי' דרב כוותי' ררלכתאמיגה
 מקומות ושלשה בשנים פי' אחאי ררב ובשאלתות ' ררב כוותי' דהלכת'נונא
 שליקוי סצר נהפך ועיי מעט ושחט אחר מצד ונרפבו במימנץ שהתחילכנון
 מפסיק שהשלם אש'פ הלכך רוב הי' א' במקום הבל הי' שאם מעטוע1חט
 למטה ' הסימנע על למעלה למעלה לפרש צריך ולפוושו ' נעירהבינתים
 מיעוט ושהט וחזר מיעוט ששהט היכא אפי' אמר דרב לך וררי ' כרבדריכתא בהעלחך בפ' ופמק ' רבימן מקצת שגהפך כגון המפרקח בצר רסימנין מןלמטה
 לשכצאל אלעזר ר' מותיב מאי הגאון לדברי קעיה מירצ ' בעוירה אצלואחר

 א' בצר שוחניש ששניהם כנון הבא לשנויי ה'ל וכו' אוחזין משנשולרשב'9
 דב,יו לפי ושמא החזה מצד דהיינו למטה וא' רואש מצד ההיעו למעלהאחד
 הין וכבר ' בנמנום אתיא לא הטקשה דעת לפי ראפי' לה( )כה%ני *מתרץ
 מקום מאותו ירו ונדח לשחום הטכח שהההיל קרשנים בימים בפרגאמעשה
 וד1דב קותיאל רבנא בן ~משולם[ )משה( לרבגא ושלחו לממה השחיטהוגמר
 וכן הנדול המאור לפני למדנוה ניהר כי גךובי אלעזר ר' עם אני קבלתיכך
 פעמים למעלה פעמים רסגין הופך שהיה פעמי' כגךמות ושלעף: בשניםפי'

 עדלמטה
 )שינ"

 למעלה סכימ הפך זה א' כסים שרהחיל כן כמו הוא אךם בני ובשניסכינים בשני משנתעו רהלבהא וממקנא ' הממרק בערני ]עועשה[
 היא ויתר ' מצ גדולה מפורעת שחשה אין ממש מכוטחע בג' אבל ' למטהוזה

 ץצ וף ]כמסרק[ העשוי' שהשה סגבי פ"ב דאמר ווךד ' כרילמום ה*לטויהמשחיטה
 עע כיתי' ס"ע" רלא בעי' דלא קנו'ל וליבא מפורעת שחיטה בעען דתימאמרי

 יצדה דרב ל" מרסבירן כע* דלא כרב אלא מפהיעת שחיטה רבעי'רשמואל
 14מר כרב היינו כשייה כממרק העשוי שהיטה אלעזר ר' דאמר הא סכללאמרי'

 אחד ראש בץ אתת בשהעטץ באתת ראשים עצי בע מע*יתא שהעשהאויז כל ' סימא ושלשה בשנים הע%חם רב אמר ירירה רב דאסר ההי4ו 'לשמעתי'
 אהד באדם בט אדם בנ* וביג* סכעש נעצ* בז מעל%תא עידנצתבשני

,י( תכס מ5 יאש1ס ט"ט תעי הס ס51ם פ-4 סףנ ב1ם כש ריק1"ס ססמ6 תר*י
 י % קצ פוןטוי



וזע שחימהריכות%ר%6
 י*כר1 זורע שב"ט רב" שכתב עיה4' העזר"1 אכ"י ממרי וכתכ י' התשובהע"כ
 שניהם בין שחטו אם ארם בנ* ושני סכינין רבעצי משמע ר"ח ופי' אחאירב
 למעלה הקנה האחר רכשחט היכא רכי שחיטהי א'רמצטרפין כמימן כעוףרוב

 ע1חיטה עדעור עבר לא וחר חד כל איפכא א"נ למטה הוושט עיחטוה14ש=.
 בעוף א' במימן רל;נ י לשהיטה ומכש"נן דרכ אליבי' להו מצטרפיואפ"ה

 להו מצטרפי שיעור עבר לא נמי מהאי שחיטה שיעור עבר לא יהאיא1צ.
 רבינו והורה כמגנצא מעשה הי' שכבר השר4 אב"י מורי וכתב ' להומכשרינן
 זצ'י פו"'ח לשון חה ' להתירא אחאי רכ כרברי אסף ב"ר4ייקים

 בשנים
 מן למטה שמאל וכצר רוכו 14 הוושם ימין כצר ששחט כנון מקומותושלע1ה
 כי מפורעת שאינה ואי'פ ' כשירה שחיטה הקנה שחם כימין ששחםהמקום
 הימין . מן נקכ חתיכ' כמו ר1א אלא הצואר כל פני על כחוט משוכהמפורעת

 מיד1 ' פי' שמעתין וכמוף הקנה במעם למטה בשמאל וכערו הושטנשהט-
 כרב הלכתא רקיי"ל כרב והלכת' כשירה כקולטם העשוי' השחיטה כישמעינן
 וקיי"ל כו' דאשתחיט תורא מריוא ועור י כוותיה דאקא מתני' ועוד 'באימורי
 או כשנים רהשוחט כתב זצ'ע גאון היי ורכ י לשונו ע"כ רב מעשהבב"מ
 שחיטה ברצון בין כ14נם כין אחת בכת בין זה אהר כזה בין מעשתבשלשה
 יצחק רב אזל מנךמות וג' כב' ראשתוויט תורא ההוא רקאמר ]והא[פפולה
 שחיטה רמכר )אלא( יצחק רכ עשה כהוגן שלא שופרי משומרי מני'שקיל
 אצל נכנסת ופכין רמוטל כממרק דהתם היא ולא וכעדרה' היא כממרקרעך%ף'
 שינים שינים שחיטה שנעשי' הראש אצל ונכנסת וחוזר כצוואר ויוצאתהראה1
 שחיט' זו כצוואר מקומות וג' בכ' ששחם כאן[ ]אבל כיון( )אלא המטלכממרק
 אמרית' כי כשירה מקומות וג' בב' ע1חטה רכ אמר יהורה רב ראמר היאפמולה
 ולרשכ"ל לששאל תיובתא ומותכין מפורעת' עוחיטה כעינן אמר רששאל'קמי'
 ארם כני וכ' א" רכסכין שמעתא לה ומלקא כו' ה%והטין כמכ*ן 1חזיןשנש
 כשמואל ופטלה מקומות וג' כב' שחט ה"ל ארם בני ככ' מכינין כב' אבלקרצי

 הושט את שחמ אבין ר' מותיב נמי וכי לררב' וליתא אלעזר וכר'1כרשב"ל
 לה מפרק וקא כשירה ע1חיטת' למטה וקנה למעלה ושט 11 למעלה וקנהלמטה

 רליתא מהא נמי שמעי' י לא מגךמות וג' ככ' אבל כקולמום העשוי'בשחשה
 רשקיל אע"ג ורילמא תורא' מההוא ראכיל שלא'כהלכה'עכיר יצהק ורבלףרב
 רכיון כשרא ההוא מן אבל לא רילמא תורא רריוא שופרי' משופרי' יצחקרב

 ושתק א"ל ררךשטא וירע ארם בני וכ' סכינים בב' מ4נתינו למרתנו ר'ץרא"ל
 שרירא רב כת' וכן היי' רכ ימור ע"כ תורא כטההוא אכל לא שמואל בר יצחקרכ
 בין זה אחר בקק בין כקנה או בושט מקומות וג' בב' רהשוהם אביו זבילגאון
 וכן כנו היי רכ כשיטת מהכל פמולה שחשה כרצון בין כאונם בין אחתבבת

 : לררכ הליתא הכהן חפני בן שמואל ר' בשעריכתב
 י התורה מן לעוף מימנין עיקיר 4ין יחזקאל בר רמי סתני פ"בץ )שעם( כננף

 )לעיל( ב8רקין תניא רהא כיתי' הלכתא ולית זצ"ל ומרש"יי
 כך ואחר הגרנרת נשמטה ]כשרה הגרנרת נשמטה ואח"כ הושט את סשרצן' יףלה"ז
 ירוע ואין _שמוטה הגרגרת ונמצאת הושט את שחט פסילה הוושט[ את ע1חט פ'"כו

 כשחיטה מפק כל ואמרו מעשה הי' זה שחיטה לאחר אם שחטה נךרםאם
 אמתנית4 מתנית' לך קשיא ואי ' א' כמימן הכשירו רעוף בשירה רגרגרתנשמטה- ואת'כ הושט את שהט סרקתני מיירי בעוף רהא בעוף עינךר ריש אלמא יפסולה
 התורה מן לעוף שחשה יש כמ"ר הא תריץ הי" מתניתא יחזקאל בר ררמידהא
 תורה בשל ]קיי"ל הלכתא אפמיק ' רלא וכיון מה"ת שחיטה לעוף אין כמ"רוהא

 אכינא כר' הקי"'ל גאונים בפפר פסק וכן ' רעד'י ע"כ המחמיר אחר[ הלך_-
 קימא כר רבא א"ל אביבא כר' הלכה פמק בפר'ח וכן עיקור ישרבשחיטה
 א"ט פ' ואמר ' עיקור יש רבשחיטה באלפם פמק וכן ' עיקור ישרבשחיטה

 שמוטה מפיו זו שמועה שאמרו לטוב האיש אותו זכור ברם ואמר רשב"ל 0פתח פי

 ויקיף יביא אמר יוחנן ור' שחוטה שתעשה לשמוטה שא"א כשירה ושחוטהפ'"
 ושהט בסימנין תפם אבל ושחט בסימנין תפם שלא אלא 4'ש נחמן רבאמר
 ובתב ' נחמן כרכ דהלכה ר'ח בפי' ופסק ,4חוטה שתעשה לשמוטהאפשר
 עופות שידטת בשעת העורף אחורי כ1י דמההקינן ואמ העזר"י אב"יטורי
 לששטה ואפשר כרם תפם נמי הי'נו והנה הנה הסימנין ישמוטו שלאכרי

 תרנעלא דשחיט מאן האי אביי 0אמ* מפנין פ' ואמר ' ואמור שחוטה שתעשה נהתךי
 כארע4נ לטופרי' להו מוקימ רילמא להו מירל נמי אי בארעא לכרע" ליבבשינהופיצ

 היותא סימני מתענףא כי טבחא ירע מהיכן כתב ובה"ג י למימנץ להוועקר
 ראיעקרא לירע רעמרא כגבבע חילפתא תותי רעכיר חזי אי במימנאליעיין
 י ה'צ ע"ב טריפה ריוזי מן לגמרי רגימנין מן א' נעקר אם וטריפהמימנים
 וקאמר ויתיב יהורה ררב כהנא[קמי' רב כהנא]ויוזיב דרב אתוריה א.א ר,יתיי
 אלעזר ר' אזל פסולה ע1חיטה א"ל ' מהו נקב במקום שחט ער וכו' שליששחט
 עכרש ששחט כמי נעשה נקכ במקום שחט א'ל מ"ש ח"ל יווזנן רר' קמי'אמר'
 קרי עכף'ם וגמר ישראל ששחט כמי נעשה נקב בו ופגע שהט ישראלוגמר
 רר'א ע,וק קרי רר'" מכור ואני יוחנן ר' *על ע~י' ברי 'פרש"י עכו"ם עכו"םעליה

 ליה מרהוה רתם בשלמא עכו"ם עכי'ם עליה קרי ש,5יר רבא אמי טעמא' הא. פ"נח'1
 מכרי הכא אלא רעכו"ם בידא חיותא נפיק כי שהש ולא כוליה למישחט להמראלס4נס
 ממתברא פר"ח ' בנקכ ופגע שחם לי מה נקב במקום שחט לי מה 'שחש משחטמ:עך

 אתמר דלא כיון אלא כנכך שעע אי'פ מכשר אכשורי שחש משהטמרקאמר
 שיש העזף'י אב"י מורי וכתב ' עכ"ל ובזה בזה ופמלינן מחמרינן כשירהכהריא
 רמאי וקשה ' לר1עיר ר"ת בתב וכן פגום קנה לחצי ררמי בזה שמכשיריםגאונים
 קנה חצי שהי' הרי תנינא כעי מאי תיכעה מר1 נקב במקום שחט לי'קמיכעי'
 הלכתא רילמא 4' שמיע אמ אפי' ותו ברייתא4 כ"א רוצה מיהו , כו'פעם
 בנקב ופגע שחם שישאלנו כרי עמו לכנם כרי אלא לה נקט לא א"נ , לי'מבעי'
 לי' אמר לא כך יבעבור למכ1 אחריתי רכש רעתו ירע נמי יוחנן ור'מהו
 פנום קנה מחצי מ"ט ורגרים ושחט ברגריס רפסל יר1רה לרב וקשה יתנינא
 בשחיטה, חיותא כיוןרנפק כשחיטה הרוב שאיןשם אע"מ שהוא כל בתו'רכשר
 שהיט' כמקום שלא רהוה מהיכא שחיטה במקום הנקנ רהוה היכא דשאניוי'ל
 שחט בין והגרים ושחט[ הנרים ]בין ושחט והגרים שחט כין רש'" פמקוככר
 ואזלינן לן מכיר' רטרומאי כרבנן רילמא לן מספקא שליש ורגרים שלישישני

 ירויה ורב רר"נ כית נחמן כם1ב רבעי כעהן אפע1ט רלא וא1'ג ופר"הל4ימר"
 רפסיל רצנא לרב היטף' ה4ש כוות4ד1 רלכתא כשעיה אמרי נמי דרבמשמי'

 לא ואנא מרב שמע יר1דה רב ואמר בי' הדר עצמו הוא ותו הוא'רהקירזטה

 או כנךלמום רעשוי' שחיטה וכן ' זצ'ל נתן ב"ר אליעזר רבי; ודב פסקוכן "רי ו4'ת כתכ וכן י עמ'ל עצמו יברי על ד1נא רכ סמף לא הגה מיני'שמעית
 העזר1 אמ" מורי כתכ וכן להכשיר כשניהמ שפסק ג14נים כמפר ראיתיכממרק
 ובשערי לרבשי'יובה"ג פסגך ררטיווייהו זצ"ל ג14ן שרירא רכ ואביו היי רבכשם
 דששן אכ"י.העזר"י מורי וכתב להקל בשנההם פסקו הכרע חפני כן ששאלרכיע

 : להכשיר כשניהם לןקיימא
 ק1 קי העורף מן השחשט בשירה שרדטתו הצררין מן 0השוחט 3~1ץ3י')שפ(

 פ"נ כלו' בגמן לה מוקי עורף מכול פרעד'י ' פסולהשהיטתו
 אד1רי רסימנים ההזיר כשלא לה מוקי ובגמ' , פסולה שחיטתו הצווארמאד1רי
 נטרפה לסימנים שהגיע ונךרם לסימנים שהגיע ער כמפרנךז דצזך אלאהעורף
 רצא התם מפרקת חותך לקמן ראמר כשירה רבמליקה ואע"ג המפרר4עכשכירת
 מע% הושט את שנוקכ עיחט כשאר והוי מליקה ר1י מוף וער כ1זהלהרכולה
 גמירא הכי לאו רשהיטה כיון העורף מן עוחם אבל ' שחיטתו שגומר ערמעט
 רקתנ' הצררין נע והשוחט לה' ומטרפה השחיטה מן רגופרקת שכירת ר1הלא

 שבירת קורם שפיר מימנין משחטי רקא משתם א"רר כרלא אפי' כשירהרישא
 העודף אחורי הסימנים ומחזיר העורף מן רהשוחט משמע י רש'א 1'כרמפרנךז
 ו:מימניופ שהחזיד העורף מן השחט 1ל הטר"י אבו'י מורי כתכ וכן 'כשירה
 ממתברא דאמר בגמרא לכאורה כוכה ודבי ' כעוירה עוחיטתו העורףאחורי
 מן המולק פסולה שחיטתו העורף מן השוחט מרקתני ממאי מחזיר אףכפ'ר
 אלא נמי שחהט אפי' מולק איריא מאי מחז(ר נו'ר דאי ' כשירה מלינךזוהעורף
 כשהחזיר העורף מן רשחיטה להרי' לך היי אהרר ומתני'ברלא מיחהי אףער'מ

 לשנו*' מצי ר1ה ה"נ ראין למימר ראיכא ראי' אינה מיהו ' כשירההמימנין
 משום הכי לשעיי דהם רלא אלא טריפה הסימנים אפי'כהחזיר העורף מןרשחיטה

 השוחט רתנן והא מקומו', וג' בכ' בשמעתא רגושנה לזו פרשתי' כבר יכשירה
 צווארים שלשה כרחב בארכו עדש בסכין בגמר' אוקימנא ראשיםשני

 טל4 5ז ל אומר ר"א וכרגל כיר שתפרכס ער אומר רשכ"ג המסוכנת את השוחט]מתמ'0
 שתכשבש ער או כרגל או כיר שתפרכם ער אומרים וחכמים וכו' זינקה אםריה

 החזירה ולא ידה שפשטה רקה כהמה גסה בהמה וא' רקה בהמה אחרבזנבה
 אם אכל מסוכנת כהזקת שהיתה בר"א כלבר נפש ה1צ14ז אלא שאינהפפולה
 עיב סהיכי גמ'[ ' כשרה הללו הסימנים מכל אחר בה אין אפי' בריאה בדסעזהיתה
 ואינה אותה שמעמירין כל ]רב[ )שמואל( אמר יהורה רב אמר ממוכנתרמי

 הלכך ' בקעיות אוכלת אפי' אמר ררב משמי' שלמיא בר חיננא רכ ,עומרת
 יכולה שאינה א,ך'פ רגליה על לעמור שיכולה היכא כל חולה כהמה הרין'זה

 כלא מותרת עשכ אוכלת שאינה וא1'פ עצמה וך'י ולא אחרים ע"י כ"אלעמור
 קורות אוכלת אפי' אהרים ע"י רגלי' על לעמור יכלה אינה ואם י פרכוםשום
 15 דף ספרבום יאמר כרבא וקיי"ל ' גסה ול"ש רקה 4'ש פרכום וצריכה משכגתרציא

 ע"ת בה'ג מוכח וכן ' שחיטה בסיף חיותה שתהא רכעינן שחיטה בסעעשאמרו
 אכ"י מורי וכ"כ כאלפם מוכח לבפוףוכן אלא ל1חיטה ראינה ראי'מהארמייתי

 כ"נ סס החזיר]פסולה[ ולא שפשט'ירה רקה מתגי'כהמה כהא הלכתא רבאהעזר"י'0אמר
 בר'ץ4 פשטה]כשרה[ ולא כפפה כין כפפה ולא שפשטה בין ברגל אבל בירבר"א
 כפפה ולא בעשפשטה פעשמק ולא שכפפה בין ביןברגל כיןכיר בגם' אבלכרקה

 ' פרכום זה הרי בזנכו אלא כשכש כגפוולא אלא ריפ*ף לא א8י' ועעעכשירה.'

 אלא מביאים אינם כי ואלפם ה"ג מתוך גראה וכן מתני' הא כי רקי"לומר"ח
 עוף מיהו ' להו מבדא מתני' הא רכי ש"מ וכתכוהו והיאיל פמוקותהלטת
 וצריכה מסוכנת רויא בפחות אפי' או כבהמה בעינן אם לי נורע לאמסוכנת
 תנן הא בריאה בהזקת היתה אם אבל , פרכום צריכה מסוכנת וריקא 'פרכום

 ש קז רכ סאמר דע"ז פ"ק כעוירה'ואמרי' הללו המימנים ]אהר[מכל בהכמתני'אפי'אין
 ע"נ כתוכ וראיתי ' לפרכוס רקה כבהמה היא ההי גסה חיה רב אמר רבא ברחנן
 משום דייטראל כבהמה רוקא בממוכנת מכשרי רקא מימנים רהני דגאוניםבשם

 כל בה אית אי אפי' רעכו"ם כמפוכנת אבל ישראל של ממונם על חםרהקב"ה
 גרמהץ ארבעה ואזלא ממילא ככרעתא הקיימ' ער מכשרה קא לא סימניןהני

 : הנאונים כשם העזר"י אב"י מוו-י כתכ וכן כגמה קומתה ומליאכרקה
 % ק( שנאטר פסולה כררכה עהטחט' אע('פ ושהטה סכין 0נפלה כפך2ני')שפב(

 פ"ה טעמא גמ, ' אוכל אהה זובח שאתה מה ואכלתחבחת
 כוונה כעינן רלא תנא מאן מכוין רלא אע"ג כשירה הוא הפילה הארנפלה
 סכין זרק חברייא רמן זע'רא הושעיא רתנא היא נתן ר' רבא אמרלשחיטה
 לה תני הוא פוסלין וחכמים מכעדר נתן ר' כררכה ושחטח והלכה ,בכותללנועצה
 חתיכה לשום כוונה בעי לא נתן רר' רשמעתא וממקנא ' כר"נ הלכה אמרוהוא
 בר"ם וכןק"'ל אוכל אתה עבח שאתה בי'מה קרינא רבביןמכחו שיכוא רקבעול'
 5ץ ק( ר' אמר פומל אליעזר ור' כשירה שחיטתו לעכו"ם סהשוחט כ~רן3י')שפג(

 ט"נ פשלה שלה כבר מחצר נכרי עדאכל שחטה אפי' אליעזר.
 שמרהטבה כמנום ומה הרברים וק"ו יוסי ר' אמר לע'ץ נכרי מרהצבתשסחם
 פומלת מחשבה שאין מקום ' העוכר אחר אלא הולך הכל אץ בשקרשיןפוסלת
 יע דף סאמר כזבחים ב"ש מ"מ ' רהמוהט אחר אלא הולך יהא שלא הדין איןכחולין
 ע"6 זה לרן מבירא כלהו אלעזר . בן שמעון ור' אליייר ור' יומי ב"ר אלהמר ר'אביי
 היא ששה גונא האי כי רכל זצ"ל מר"ה לשיטת מחשנה' דויא עו:ר תהמחשב
 יוסי כר' מרהובה הויא לא מחשב וזה עובר רזה הלכה כאחד'הויא הלכהחשין
 ואתי ר1סל אליעזר כר' הלכה ואין העובר אחר אלא רו'לך הכל ראיןדאמד
 ואמר ' בירושלמי מפרש כך שמש מרבית פי' ועא שמהתי אליעזר רר'שפיר
 5ע .ק( ראתו'לצנךניא טייעי הנהו ]יומי[ כר' הלכה שמואל אמר יהורה רב סאמרבנמ'
 פע לרירכו וכישרא משכא לרירן ותרכא רמא להו אמרו ישראל לטבחי רכרייהיב
 רכי לי' שלח מאי גונא האי כי יוסף דרב לעקמי' מתנא רב בר טוני' רבשלח
 רב מ*ני' רבעי הא שפיר ואתי ' יומי כר' הלכה שמואל אמר יהורה רבאמר
 ל4 ךף "1ראל של והציה עכו"ם של חציה סבהמה רביצה מ"ב הונא מרב מבאאויא
 מחצר לעכו"ם שיאנל שדטה אפי' אליעזר ר' אסר ברתנן פמולה,ןחענה מי" הויא וטו אליעזר כר' הלכה ואי ' בהול וכש"ג כ1רט* א"ל בי"ט לשוחטהנעהו
 אך4 ודאי אלא בגווה חלק לי'לעבהש אית חלנך שלא כ'ץ דהא פ1לה על"כבד

 -מתני' : אליעזר בי' ולבה ראיןפסבי'
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 אב'ש'"1 נם ",י תוה"יי" שם ששעיתי " מתני' )שי( ""ז

 אמרי נמי מי6 של עוגל לתוך שחיט קא רמיא לשרא ראמרי רלא שים לתוך"ז
 ואז נראה הבבואה[ ]שאין פי' שנו' בעכורין רבא אמר קשחיט רמיא לבבואהמנס
 משום אסור מים של האוגין בצלולין אבל מים של ה4וגין לתוך לעוחוט מותרי

 אבל ' מים של העוגל לתוך רוקא ה4ט עכורים במים דשרינן והא 'בבואה
 דוקא היינו הכלים לתוך דאוסרין הא נמי וכן יתוכו' לשחוט אטר עכורמעיין
 אתי והשתא ' ע4ו מוכיח שביתו מפני מותר ביתו בהוך אבל בחצר אובשוק

 לתוה %א ימים לתוך לא שוחטין אין רמכילתין בועספתא רתניא האשפיר-
 על וכספינה מים של אגן לתוך הוא שוחט אבל עכורין מים לתוך ולאטהרות
 לטנף רוצה אין ואם ' הים לתוך שוחט )אין( במפינה מ)ךם אין ואם כליםנבי
 ביתו בתוך הכלי רלתוך ומרש"י ? הגומא לתוך או הכלי לתוך שוחט ביתואת

 כראש בין רגג ביןכראש בליל' בין כעם שוחטיןבין סלעול, רשיק ההיא גבי שרו עה, יגל
 לטנף לו אפשר דאי יודעין הכל בכלי דמקבל א1'ג רגג בראש ופרעד'י ' דש0פינהי

 שוהעז ורם ששוחט היינו המפינה בראש בין נמי רתניא והא ' חשר כאן ואיןנגו
 מקום אין אם רתניא והא * המים לתוך רספינה ומרופני רמפינה רופני עליורר
 ? הספינה דופני על לשחוט מקום לו שאין היינו המים לתוך שוחט )אין(במ2ינה

 מים של ולשר למים עוברש שכהץי לא והאידנא ררואיל בעיני נראהמיוצ
 וכ"כ הנומא ולתוך הכלי לתוך או המים לתוך לשחוט בפרהמיא אפי'שמוחר
 ממתברא ]הכלי[ לתוך מיהו יוקק ולד בן שמשון רבי' בשם העזר"י אכ"ימורי
 לאכלו[ ]שרוצה יחשרוךו שלא[ ]דוקא הבית בע:וך ]ככלי[ לו( )אםראשר
 הרם את שמקבל שיחשרוהו[ כר'ם כחשר אלא להאי חיישי לא ]רבנןמירצ
 : למינזר' ליכא כהץג ]רעברי[ מינים שביהי לא והאירנא[ ]לבו"ם6רוק

 חטהם לצהשא שומתט גתא ראי כי שרי רבחצירו הלכה וכן ? בכך הזהבזמן
 ד14מר גרב הלכהא ולית אסור גוונא האי כי אפי' וכשוק לתוכה' ויוררשורעז
 כרפי' אסור חדרים בחררי אפילו העין מראית משום חכמים שאמרונ"מ

 : רע"זמ"ק
 טע"ת י' יורע שאינו טבה כל שמואל אמר יהורה רב סאמר קמא פן4כץ)שש(

 עוחיטה הלכות דן ואלו משחיטתו לאכול אמור שחיטה הלכותי
 לפנעו ששחט 4'צ תנינהו כלהו קמ"ל מאי ' ועיכךר הגרמה חלרה דרסהעמהין
 זמנין גמיר רלא כיון רף"ל אתרחק הא מ"ר שפיר ושחט פעמים ושלשהשנים
 * לנו ומאכילה כן לעשות שאגמור יורע ואינו זש'ל פרש"י ' ירע ולא ורריםדשהי
 לאקרומי ה"ל הגרמה הכי לאו בריש'ראי לה דהטיב טפי רשכיח רכל בעיניונראה
 ג" ואחר רגרנרת 'נשמטה רהיינו פרש"י ועיקור ' 0]כרישא[ שנף'שהיא
 6ןמפ רובהא בשום כךי לא דהא ]לר"י[ נהירא ולא . .הושט עוחטכך

 3ר5ש טריפות אלו פרק לקסן עיקור לי' דקרי חזינן הלחי תורבץ וניטל ,עיקור

 סנ4 פ' לה ותנן ' רהכא עיקור רהיינו למימר ואיכא מימנין עיקור והאיכאסרפריך

 05ע אע"פ שחיטה הלכות יורע שאינו טכח כל אמר' לפי' והמעקר סהנוחר הרםכיסוי

 י"סע מורו ולא יום ככל מעשים ועור כוותי' וקיי;'ל ' משחיטתו לאכול אסורשהוחזק
 יעע"' שירע ר%'צ ר"ת ופי' י עכ"ל כוותיה רהלכת' רשמואל שמעתא הא כיאלא
 711 "ף שהיה כגון כאן שונה אותן;שהוא רק שחיטה שבהלכות הלכות פמקיכל

 סם 7ף צריד לבא המצוין אותן רכל זצ"ל יצחק רבי' ופי' , הרם כיסוי והלכותהמכין 1נ," בריקת הלכות שירע צריך רה"ה למיים ויש ' ועיקור הגרמה חלרהררמה
 פ"6 כלל 8' ' ריו כק" אצל 'שילך לירו שינוי דבר יבוא שאם הוא חכם אם אושירע'
 עי קי ארשב"ל חטארז ]שלש[ חייב והמורטו והקוטמו רבנף את התולש סת"ר-גרול
 פ"6 מכנף גרולה נוצה היינו הכנף את תולש וצ"ל פרער'י ' גחן משום חייבתולש

 וכסת בכר להניחו וראוי רק שרוא ראשו חותך שתלשו לאתר חי'והקוטמוהעוף

 88" עעעייימסי
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 הקנהועתן ומשליך מיכןומיכן שערו מחיט קשה שהוא לצרזנכו 5ס[והמורטו[ י ק[
 יעשה )ובכולהו(]ובשועק[לא לתוכה הרם שיכנם בשבילביתושצד
 הגומא לתוך לעודעט לע'ץ מינין חוקה שרוא מפני מי' המינין' את יחקה שלא כןחוי5י
 ' בכיתו אפי' פי' עיקר כל לגומא שוחטין אין קתני דרבי כנמר' רבא ואוקמה סס6גסי

 ויורר שותת והרם לגומא חוץ מקום עושה עושה הוא כיצר חצירו לנקר ודט4רצהנתרדכי
 רו' ררבא כוותי' תניא ' המינין את יחקה שלא כן יעשה לא וביטוק לנומא עמף,
 ורס ושוחט למפינה חוץ ירו מוציא לשחוט כספינה מקום לו ואין כספינה מהלך ט1117ה

 חצירו לנקר והרוצה עיקר כל לעמא שוחטין ואין הספינה רופני על ויורר שותתסק1ף
 ובשוק לנומא ויורד שוהעז ורמ ושוחט לגומא חהן מקום עישה עושה הואכיצר
 ' אחריו כדיקה צריך כן עשה ואם תלכו לא ובחוקותיהם שנאמר כן יעשהלא

 לקבל אמרי' רא"כ אסור עפר בה שאין ממקה לגומא ררוקא זצ"ל ר"תופי'
 בכל אומר ורעד'י ' דמי שפיר הרם לבלוע עדכול עפר בה "ט ואם צריך הוארמ
 רסינין ררך שאין מנוקץ כגומא אפי' שרי האירנא מיהו הוותי" ומסתברעשי*

 תיזנו שלא וכלכר השער את ותולש ומיכן מיכן בזפץ מקום עויטה הבכוראת
 כנגדן בגמ' הונא רב ואמר ' המום את לראות השער אטע התולש וכןממקוט
 לו אסור כיו"ט עוף השוחט אבל כמחה שררכה כברסה היימ ' מותרבי"ט
 לתלהט ראפשר ועור בתלישה שררכו אכנף רהוה מירי השחיטה ביתלתלוש
 כ4נד% וכן * וחיכ נזיזתו היינו תלישתו גיזה לו שאין סועוף בירושלמי ואמר 'מעי"ט
 ס"נ משום אסור בחול אפ" בעיני נראה זה ורבר זצ"ל ממיץ ר'.אליעזר הרבפסק
 משפירא יהורה רבינו והרב תלישה' כלא לעזהוט לי' ראפשר מאן חיים בעליצער

 ! בעזחיטה העוף את יקלקל שלא כרי השחיטה כית לתלוש כעעיר הי'וצ"ל

 : נטה כרדק שמים יאשר שבח - שחיטה הלכות להוסליקא

 הרם כימויהלכות
 עוף מאה ' לכולם אחר כימוי אחר במקום חיות מאה שחט 0 כ?ףננ4' )שפז( טק(

 אחר במקום ועוף רד; ' לכולם אחר כימוי אחר במקוםמ"3
 ובנמ' העוף' ישחוט ואח"כ יכסנה חי' שחט אומר יהורה ר' ' לכולם אחרכימוי

 שחיטה ברכ' לענין יהורה ר' מורה חנינא א"ר ' פליגי כמאי מפישבברייתא
 לאחר לברך א"צ השחיטה על ברכה לענין פרעדץ ' אהת אלא מברךשאזנו
 שחט ראמרי לרבנן מבעיא לא לפרש'" הסתיא היא דכך בעיני ונראה 'כימוי
 אלא ' אחת פעם אלא השחיטה על מברך ראינו לכולם אחר כזסוי ועוףחי'
 חיה כימוי רהשתא העוף את ישחוט ואח"כ יכסנה חי' שחט ראמר לר"יאפי'

 השחיטה על ומנרך חחר שאינו מורה עוף לשחיטת חיה שחזטת ביןמפסזק
 כסשך טעמא כדמפ' הפסק הוה לא שבאמצע רחיה רם רכיסוי העוףכששוחט
 הרמ את המכסה בירושלמיס כראמר רחיה כיסוי כשעת שבירך ראע"נ ' ומברך:יה הוזר ודאי כיסוי ברכת אלמא * בחרא ומכסי בחרא רשחט ראפשרמשום

 ויכוא אתהעוף וישחוט כשיחזור אעמ"כ ' הרם כימוי מצות על א..1,,צ אומר נס.
 השחיטה על דבשלמא הרם כימוי מצות על ומברך חחר רמו אתלכסות
 כבר החיה על שבירך שבשעה משום ' העוף את כששוחט ומברך חחראינו
 הרם כיסוי מצות על כשבירך הבא אבל ' שניהס על ובירך כעין העוףהי'

 לשוחט רומה זה ואין ' הברכה בזו שיפטר בעולם עוף דם אין אכתידהיה

מא"
 כי ואם ' לכולם אהת וברכה לכולם אחר כימוי רהתם עופות 'מאה או ודות

 יטחוזר אני אומר וראי , חי' ושחט וחזר רמה וכסה חי' יטשחט אירע גונאהאי
 כרכנן רהל' זצ"ל פיר"ח כרבנן'וכן )השחיטה(ןהכיםוי[כרפרי"וקי"ל עלומברך
 הקמחיטה על אחת שכרכה כפרש"י הלכה וכן ' לכולם א' כימוי ועוף חי'רשחט
 הצריכים רבדים כינתים מח ואפי' י עופות ומאה חיות ומאה כהמות מאהא2י'

 האי כי כל מראה מורה שאמר או בהמה או חי' או עוף לי תן כנוןלשחיטה
 לי הכיאו או לכסות אפר לי הביאו אמר אפי' חחר ואינו הפסק רצי לאנונא

 רכהס בהנץמץ ראמר והא ' הפסק הוה לא זה כל ' הסבין אצז להשחיז כךטחזת 715ח

 כנון רוזפלין מעין אבל ' ח%'ן כשיחת ו?'מ ומברך חוזר לתפלה תפלה כין סחייעי"
 רכא אמר מברכיזס כיצר רפ' לרבר וראי' ' לברך חייב אזנו תפלין לי הביאו ע", ה7

 יוחנן ור' לכרך צריך מלח הביאו לפתן הביאו לברך א"צ כריך. טול כריךטול
 צריך לףךרא גכיל לתורא גביל לברך א"צ לפתן הביאו מלח הביאצ אפי'אמר
 יר1רה כררכ לברך. א"צ לתורא גכיל לתורא גכיל אפי' אמר ששת ורבלברך
 שנאן לבהמתו שיתן ער כלום שיטעום לארם לו אסור רב אמר יהורה רכראמר

 דהלכה ערוך וגם ופר'ח ' ושבעת ואבלת והרר לבהמתך בשרך עשבונתתי
 חוזר ורא" ' לשחיטה צריכין שאינם רברים בינתים מח ודאי מירי ' ששתכרב

 כיצד כ1ראס היה פ' ירוש' ראמ' ואע"נ ' כרפי' למעשה הלכה וכן ומברך' ניגה
 אית כרחין על ' לתפלה תפלה בין סח שם מזכיר ואינו תפ4נ רגרען מצות:על ר4הטו על נותן כשר1א תפלין מצות על אקכו"צ ירו על עתן כשהוא מכרך רוא 6.ח006

 רירן לתלמוד' תקשי רלא היכי כי וטסח ננון ל2רוטלן

- 

 דאירי לה משכחת ואי
 חפני נן שס5אל חרביט פ4ניי גופא בברכה' הא פלינ אי למעיט ליכא סחבלא

 אבל כיפי אכרכת דוקא רהיינו אחת אלא ש4ונומכרך ר"י מורה ההיאפי'
 ק*ניסום רכינו פי' וכן ' בינתים מח רלא אע"ג וחרא חרא אכל מברךאשחיטה
 שהדטה בל על לברך שצריך העזרי אבי מורי מצא הנאונים ובתשובות 'מרומא
 זה ]נראה ואין השחיטה מענין שאינו דכר ביניהם וירבר ישכח שמאושחיטה
 צריכה שאינה[ ברכה יברך ישכח שמא משום ]ראטו העזרי אכ"י למוריהטעם[
 כבימוי אחת ברבה ]אכל[ חיה דם שמכמה שאע"פ ]יהורה[ ר' מורהומר"ק
 אלא יהורה כר' הלכתא לית פר"ה וכממקנא אהר בכיסוי וכ"ש כולם אתפוטר
 מנא רחרא נהירא ולא ' עכ"ל לכולן אחר וכיסוי אדיע לכל עזחיטה כרכתכת-'ק
 מוד' יהודה ר' מורה מסיק מאי ואחת אחת כל על לברך צריך רלרבנןליה
 אמ* ומורי ' ואחת אחת כל על ברכה מצרכי עליה רפליגי רכנן הלאלמאן
 רגופי' הואיל סח לא אפי' ויברך יחזור ושח'טה שחיטה כל דעל פי'העז"רי
 קאמר הרם כיסוי ככרכת רוקא יהורה ר' מורה חנינא ר' רקאמר והאמחולקין
 מודו רכנן אפי' כעוחיטה אבל אחר כגוף והוי הכל מוטל' אחת שבנומאמפני
 מ"נ ת ק( ס"ת תולי מות אחרי וקורא לו0 בא פ' וכיומא נאמריןס ואלו מפרק ראן'ומכיא
 ט: ק( אהר מפר וניתי בגמ' ופרכי' ע"מ קורא הפקורים שבחומש לחודשובעשור
 צג שטרך פ'ת עור יביא שאם פי' ' צר*כה שאינה ברכה משום רשב"ל אמרונקרי
 ששתי אע"ג ברכות שתי גורמין וצרות פפרי דהסני היכי וכי ' שניתלברך

 דוה ]אפי' שחיטות בשני ה"נ יוה'כ מענין שמרכרים הם אחר מעניןהנדיאות
 של מעכבת עד'י תפלה ראין אע"ג ' אחת מצוה רוה ]נמי[ ותפלין "חת[מצוה
 * לכיסף ורמו שתיהן על אחת שפי' לפרעו'י אחת מכרך מח לא הלכך 'הראש
 לע4על שאין היר על הוחת רראש על אחת מברך המפרשים לרכריוכש"כ
 ה4 ובעיני ' עדפרות כעותי התוקע ודבוותי' מצות שתי להו רחשיכימכיון
 דה' כנון מינין בשני וצ"ל קלונימס ורבינו זצ"ל שמואל רבינו רברי לקייםנראה
 דברכה יורו שמא' ריבה חיות אבל ושחשה שחיטה כל לברךעל צריך שאןועוף
 אוען ברכה ועוף ת-' בהמה דאפי' האמת לפי בעיני נראה מיהו ' לבולןאחת
 לדבר וראי' ' ההטחיטה על מברכין כולם שעל שוין שברכווזיהן הואיללבולן
 תה ק4 ר' הסצות על אקכו"צ מכרף הרבה מצות לפניו היו וערבהס לולכ פ'רח-'ר
 ע"6 כרג הלכה 4פא בר ר"ח ואיתימא ר"ו אמר בפ"ע ואהשע ארנע 1'כ אומריהורה
 ום יומ ה' ברוך דכתי' דר'י ט'ט פפא[ בר חנינא ר' ואיתימ' ]זירא וא"ר 'ירךרה
 ברבותץ' מעין יום בבל לו תן לך ילמר אלא מכרכ*ן אין וכלילה מכרכין כיוםוכי
 אבל שהת ברכותיהן בעואין רוקע. אלא פ4ג לא רר"י רואה אתההרי

 ועץ4 חי' בשוחט .סערטה ' לכולן א' דברכה מודח ר"י אפי' שוותכשברכותיהן
 בךוע נתוב שהרי ותרע ' לכולן :4ץת רברפה טדו ג"ע שמת רכרכותיהןובהמה
 . דיהשה פ' 1ירושלמי השמ' ' בדבסא דמני ובלולב בסוכה זמן למימר צרץ-דלא

 סע טולת על אקנהיצ 4ימר נפלו כשויא 4לב גכי רגזולס לולכ וכפ'בכרכותס
 5( אתה רן" בטכה' או בדכסא דיצא משום קויחך ועל שהיץיינו לכרך וא"צלולב

 4ישן בבדכה וצא וודף וד' בעיחט ריע אחד בזמן יוצא זמנים דבשלשהרחשה
 הלכה למפוך נכק הלנך * שדה ייד' רני אפי' דבהא יטוות שכרכותיהערואיל

לסעשה



זרוע ררם כי1יריכות4וףי%8
 חיה לברמה אהת . בברכה ולצאת דאית אלו למעל'העל שפ" פר?ויי עללמעשה

 ידושע ר' אמר ב'"%ס 1'פ פאה דמם' בירושלמי ואמר ' דבר עמא וכן ' ועוף 1שסס
 אץי וראה צא טיבה מה יודע אתה ואין בב"ד רופפת שהיא הלכה כלכיל

 והזיד שחם אם כתוב העיץרי אב"י מורי מצא הנאונים בונשובת : נורגיןהצכור
 ' מותר לאהרים אבל ממ% לאגצל לו אמד בירך ולא והזיד ביסה או בירךולא

 באיטורא אך מותר לו דגם 4 בראה אלא ביניו נראה ואינו ' מלקות חייבורוא-
 וטכח ' משחיט והדר השחיטה על לברך צריך דשחיט קמי' ומן ה'צ וז"ל *קאים
 הכי כחב מדלא ש"מ ' בשרא מהךצא למיכל שרי ושהש ואשתלי בריךדלא
 שלא מצוה שכל ' שחיטה לאח' לברך עדיין דיכול ותו ' שרי לרידי'אפי'
 בירוש' ואמר ! ~ברכות כדפרי' ודץ עשייתה לאחר מברך לעשייתה עוברברך

 לעעייתה עובר 4ומר יוהנן ר' עליה מברך מאימתי שחיטה ברכת דרואהס פ'סע
 מששכך מעהה ' בשחיטתה תתנבל שמא משישחוט אומר נהוראי בר יומיר'
 ואכלו שחטה דתמן רבנן בשם בא ר' * כושר מעים כני הזקת הסימניןאת

 דלר' רואה 4צ:ה הרי י וכו'0 כושר מעי' בני שרסכךן כשירה מעיה בני זאבים סג"פ'ש
 ששחם זה א"כ יברך ואח"כ שישחוט רגוצוה עיקר היא כך נהוראי בריוסי
 בעיני ונראה , הבשר לו לאמור האי כולי עליו שנחמיר מברא אינה ברכהבלא
 אשתלי אי אבל ו* לשחיםו ברכה להקדים ע1צריך שסובר אלא יחהנן ר' 4'פד1יכ
 .הדני אליד ר' במש'צ קי"ל דלא ראי' ומיכן ' ודיו אח!'כ שמברך מורהושחט
 וגן ' נבילה סודר בלא שחט כתב כן שכש ותדע ' נבילה ברכה בלאשחט
 לףויא ותנן קלה שדעתן מפני ישהטו לא דנשים א"י בהלכהת בתובנמצא

 לא החכם דאפי' בעיני נראה ותו הפמולי01 כל כפיק בנשים כשירה שהע1חיטה 1,5ף
 ברכה לד1וים יוחנן ר' 4'פ 1'ב בעיני ונראה י בעלמא חומרא אלא כת=פ"נ

 ויכול הואיל ריעותא דאתייליד היכא אבל ריעותא דליכא היכא אלא 'לשחיטה
 יבורק שוחט אלא הזקה בתר אזלינן דלא מודה ויברך שחיטה לאחרלבדוק

 אגף שנשבר אחת ביונה זצ"ל רש"י לפני מעשה בא וכבי ' ומברךהריעותא
 השואל וענהו מחיים לבודקו יכול שאינו מפני ולבורקו לשוחטו ורורהשלה
 שמעתי זו מעשה ' . נבילה מידי שמוציאו כיון ואמר לבטלה ברכה יברךהאיך
 כרכה בלא לשהוט לו שיש בעיני נראה מיהו ' יצחק בר יהורה רבינוממורי
 בעיני ונראה ' הירושלמי 1'פ כדפי' יברך כשירה נמצאת ואם יברוקואה"כ
 טריפה אמ עדבדוק עד דמו את מכסין אין ח.ה בששוחטים נרבף'נא דבנידרף'ט

 השוחט הדמס כימוי פ' ותנן הדם כיפוי מצות על לברך שצריך ' לאו אם היא סהי
 נמצאת אם בודק ושיכ ' לבטלה ברכה שבירך נמצא מלכמות פטור טריפה ונמצאע'"

 ן בך אחר מברך כרכה בלא וכמה שכה ואם ומכסה מברךכשירה
 הבית בפני ושלא הבית בפני ובוליל בארץ נורג הדם כימוי 3(ךגני'0 )שיפה( , פגוף

 בחולין למתני דבעי משום במוקדשין'פרעייי לא אבל בחוליןע"נ
 גמ' , העוף ועולת העקע רטאת ומוקרשין לכלהו נקט במוקדשין לאאבל

 א"ק אשי רב בד מר עדס כו' יבא אמר זירא מדר' אילימא לא ט'ט מוקדשים סרוף
 אינו נמי עוף אף קודש אינו חי' מה כחיה עוף עוף או חיה צה- יצוד איטרע:"

 ש 1ף אץ עישמ ואם י ב"ש 14תו שהטין אין כוי שמר יתן ד'הזנשס
 סףנ רב אגש% ההודיה כדרב ליכסי' פריך דביצהס ה1ק ' דמו אתמבמין

6 
 יף8עה6 ' צרכו כל בה הףשה עפר מלאה קופוצ ארם מכנים רכ אמר ר'*דאמר

 א,ה ליה[ דלית ]וי'נ לי' דלית אלא בהיה ובאפר נעוץ בריר לכמי'ולטעמץי
 אימא מפק אפי' אלא לשחוט דש ודאי 4'מ ' נמי' וראי אפי' ספק איריאמאי
 מובן בירה אפר רבא אמר עד %' קם'ל ו4בסיה לשחט*' י"ט שמחתמעום
 עבהש הא נמי ודאי גומא עביד דילמא לא מ"ט ]לספק[ לסעק מוכן ואינולוראי
 עבט% דילמא טעמא היינו מפק אלא ' ' אכא כדר' רוינ אבא כדד' אלאגומא
 רבינו ופי' ' לע'ת ודחי קףטה 4צזי ודאי ' בעזיעמה הירעבק% נמי וראיכתיע1ה
 טיה דשדו הא שני ה4א %מא עביד דילטא מן'ט טפק ומדפריך זצ"ליב"ו

 ככוי דגם ערש לא' לםפק אבל לוראי הי% עפר במכנים 4י נקךץ בדקרבדיעבר
 בעפר נעוין דקך 6 הי' אם דמו את לבסות שתר שהטו אם בדעבדשתד
 לטיא שיש לכתהלה וויע בת"%ה עביד דילמא דלא טעמא הייע ספקדמסיק וושי ' מע"'ט מנךם לה ויהד עפר כופהו מלא הכנים אם או "'ט מערבתיחוח

 אבל רנבש שם "% שמא לירא שיש וובא ריעבר אפי' שהיא"נ לידישמא,יבוא
 אפר דבא אמך אלא 'ובטש1א ' בכוי מותר.אפ4' בביר4 רגבים שם עמאיןהיכא
 דוקן נעוץ ובדיי עוך ]דה'"[כמכנימ )רהא( לספק'ונראה ואיןדעתו לודאידעתו

 מפק בדיעבד מדמה 'עיי' כןשייתא שבר' ולי,א לספק לא הזמנה כוציאלודאי
 לכסות שתר צואה בו לכסות עפר דגנים דבא דאמר לטעמקק רבאלוראייואזדא

 לכסו' עפר אפי'רננים אמרי נריבלאי 1אה % אמילבסות צפור דם צפח* דםבו
 חמא בר יוסף רב בה פ4גי במערבא אמרי ' צואה בו לבסות מותר צ%ר דםבו
 הוא דוי כוי אמך הד זירא[ ור' המא בר ימף דרב בריה רבא לה ]האמרי זיראור'

 דבא דאמר כצואה ריה כוי דאמ' הוא דרבא תמתיים כצואה אי% וה"אכצואה
 ביףש דטלטול כנהרבלא* דהלגה בעיני ונראה כו4! צואה בו לכמות עפרהכנים
 עפר והמכנש כ1אה דיא כוי ועי"'ל דמקיל אחד ס4פרי'הלך ובשל רצאמדרבנן
 טי 51 כפק צואה ה"נ ספק רוה דכוי היבי רכי 'צפור דם בו לב%' שת' צואה בולכמו'
 לא חייא ר' תני אהר' למפק 'מהנש מפק והזמנת בי"ט רעי לפני יטיל תינוקאם
 לכמותו זב"'אסוד דמן ונתערבו %י' ברמה שחט אפי' אלא אמרו בלבדכוי
 יכול אבל ' אחת בדקירה לכ%תו שא"י אלא 4'ש אסיאן בר יוסי א"רבי"ט

 שתי אסן אחת דקירה נגזור מ"ד מותר.פשיטג אחת)לעשותו(]לכםוהו[כדגןרה
 כין בדיעבד ביי'ט כוי השוחם הלכך : בירה באשר ואפי' פר1יי * קמ"לדקירות
 לתה בכךקע מע"ש נעו*ן דגך לו שהי' בין מעייש מכץם לו וייחד עפרשהכנים
 לפפק מוכן דוה לא לודאי דמוכן דמו את לכסות אסור כירה אפר לו עף1'בין
 רוה נמ* דאההו כוי דם בו ל4סות מותר צואה בו לכסות עפר הכנים אםאבל
 באפר אפי' שמות אמוד דסן ונתערבו וחיה בהמה ששחט והיבא *ספיקא
 באץה אפרש ול1ףן אחת בדקירה הדם כל את לכמות יכול איצ אלאכירה

 : בכי%י שחייבין נתערבוענין
  ו'נ נ*ס רבא אמד שמי' דכר מאן גמ'0 ' הוא מובן כירה שאפר כןרן3י'ס)שצב(

 ע'א רב אמר יהודה א"ד ' הוא מוכן' כעיה ואפררף'ק מוגע אוציא קודש במינו שאין נמי עוף אף ףיד'1 שאיןצמינה חיה מה אי 'קורש
 לא נמי עוף אף בה חלרךז לא ההה מה כחיה לא קודש במינן שיש יונהובני
 או חיה ציד יצוד כי דכתיב הואיל זצ"ל ממ"ו אליעזר רבינו הקשה ' בותהליק
 כדפי' משמע יהנה דיאכל כימוי ליבעי טמאין וחיה עוף מעתה יאכל אשרעוף
 יאכל לא ערלים כמו דלאו יאכל כמו משמע יהנה נמי רעשה דיאכל 'ר"ח

 __ ' יהנה דהיינו נפש לכל יאכל אשר דאך מוגמר גבי רכתובות0 ש'ק מוכח והבי פ"" יו'
 : רגאה אסורי למעוטי דאצטהיך יאכל מל:: לשתוק דא"כ למימר ליכאוהא

 מפני בכוי ונורג מזומן ושאינו במוומן ובעוף בחי' ניהג כמתני'0 )שפט(סס
 שילוח דגבי משום מזומן ושאינו מץמן פרש"י ספק'שהוא

 אבל מזומן בשאינו לקמן למתני אצטר!ךהקן
 לא'

 הגדל דבר מזומן ' במזומן
 לי אין עקע או הי' ציד יצוד אשר דת"רס ' כך לפרש צריך הי' ולא . בבית :ו1ף

 מיש יצוד אשר מ"ל מנין ותרנגולין אווזין כגון ועומרין ניצודין יצוד אלאכ-"
 מ'עו ואצטריך הואיל מוומן ושאינו סזומן למתני אצטריך רע"כאלמא

 : מקראלרבוינרצ
 כלעי פ' בלאים במס' ותנן * פפק שהוא מפני בכוי נוהנ כ1ת3י'ס )שצ(סם
 ואמר * חיה מין אומי יופי ור' בהמה מין בר שורהכרמס יתג:ק
 דאמר יוסי כר' דלא כלאיס אינם הבר שור עם שור תני פרקאס האי בירושלמיה"ו

 מין דאמר פי' ' יוסי כר' וראמנין בר' תור וזמר ותאו דמתרג' ואלין 'כלאים
 בשור נאמרו דברים חמשה דכלאים פ"ק בתומפתא ותניא ' הוא וכלאיםחיה
 כמהנות חקייב מזבח לגבי וקרב אסור וחלבו בנו ואת אותו משום אמירהבף
 כבהמה הוא וריי ' תאוה לבשר לא אבל שלמים לזבחי מעשר בכסףונקח
 וחלבו .כפ ואת אותו משום מותר בתורה האמור תאו זהו אומר יוסי ,ור'למ'ד

 אבל תאוה לבשר מעשר בכסף ונקח ממתנות ופטור מזבח לגבי ופסול מותר'
 הבר שור לעצמו בריי תאו והכ"א ' לכ"ר כחיה הוא חהרי שלמים לזבחילא
 אותו משום וח"ב אמור וחלבו דמו את שמכפין הנ4ונים ופמקו ' לעצמוברי'
 לשךן הלכה-ע"כ וכן דצא חיה בהמהכפק מפק אפשט ולא דהואיל בנוואת

 עליו נמנו רגאוני' ורבותינו הבר שור גבי פר"ח בנו ואת אותו ובפ' 'הנאונים
 הלכה וכן כפק משום אסק- וחלבו אפשיט ולא דואיל לאלתר דמו אתשמכסין
 כרבנן' הלכה דמסתמ' ברמה ודאי אדרבה ספק ה-ה דאמאי מבין ואיני 'עכ"ל
 ברכת ולענין ' עמו דנמוקו קי"ל הוא ריחידאה אשינ יוסי ר' שאני שמאאו

 רבינו דה%יב ' מפק להו דמשוו רגאונים לדברי הבר ושור רכוי הרםכישי
 כהול הא דש את מכפין ואץ בי'ש אתו שוחטין אין כוי דאמר הא זצ"לחננאל
 ' עלי' מברכין לא מספיק' 4ו"ד עלי' מברכין מי ל" מספקא כי ומכמיןטרחין

 נטרונאי בר ששאל רבי' והרב ' עכ"ל ממפק ע4ו מברכין דאין רראוניכך
 דכפק עגי טוב איום מברבין דהא כוותי' ומסתבר עלי' רמביכי' כת'זצ"ל

 בעי לא דברידם כפק כרכה בעי דבריהם וודאי אביי שני ב"מס ופרק ' דץא דףסנק
 כרכה כעי ולא ערום מפריש ולהכי ברנה בעי דלא דמאי כמו פי' ' ברכה ע",נג

 רוב אמר רבא ' בי' לזלזלו רלא היכי ני ושני ' שני מ"'ט תלמורא 4'ופריך

 פפק אבל לומר רוצה משמע ' ברכה א"צ בך ומעיום פי' ' הן מעשריןע'"
 : ברכה בעידבריהם

 ' דמו את מכסין אין שרטו ואם בי"ט אותו עודטין מין מןן3י'0 )שצא(ש

 יז ט ;ו ; * מותר ביצה בו לצלות דאוי ואם אפור ט ביוי מעי"טאבל שהומק אלאל'5
 על 4' וסנח במי לי' שקיל ביצה לצלית[ ]מידי בי' לאפוכי דחי ואיידיפר1'י
 אבל מע"'ט שדוכק אלא אמרו לא הוא מוכן כירה אפר כשאמרו תנ"ה 'הדם
 מותר ולחורבתו לנינתו עפד הכנש ' מותר בויביצה לצלות ראוי ואם א%רבי'ש
 כשרוכק אסוד מוקצה לי' דלית לר"ש אפי' אם לריב"א מפפקא ' בולכסות
 מע"ש הונן לא אם ב"'ט שאכוד-שלסלו בעלמא בעפר מודה ר"ש דהאבי"ט
 דד'. אלילי' א"ד ' אוכל לא כלי לא ואעו ; הכי% שלא מאחר אבן במודרוי
 קן וף 4רי,% אבל ' שהחש07 מי בפ' כר"י דם"ל למעמי' ורב הכי רב קאמריהויה
 א"נ כש4א ה*ום שכן דוה דהאי דהואל ראסוד דעלמא לעפר דמי דלא ימותר
 רי,% דאפי' לפרש שיש'שה ונראה ' לבמוי'ומותר דוא חזי נמי והשתארצמק
 משוםמודה

 רקיי'י
 רכ דאסר דדא ריב"א פי' ' כוותי' תניא בהא דהא כרב

 מותר כבר שחם אם אבל ולשחוט עליו לסמוך לכתחלה היינו בי"טכיטודסק
 וקא לטיקע במחובד הכנה ראין נעוץ בדלך אפי' הוא דמוקצה 4ע"ג בולכ%ת
 א1צ ביצה בו לצ4' ר*1י )בעור(]דם[אם לכסו'בו דשרי בדיעבדיוהא בהשרו
 שאי% בל ותנן בתוכו שטעקין טה הוא שורף דהא צמחים ללדל ראוידא*נו
 ראוי אימ אם הכא אכל דאוי איע שלעולם היינו ' בו מכסין אין צמחיםמגדל
 סם מלא ארם מכנש שמואל אמר עיורה דב סאמר : בשיבבה למחר ר4ויהיום
 במתם עפד גךפהע מלא אדם מכנים פרעף" * צרכו כל כה ועושה עפרקופתו
 הבא כךקע לנבי לה בטל דאמרי' צרכו כל בה ועושה אהד במיםונותנה
 סם גךן לה עףיהד ורוא רבה זוומרא דמר משמי' יטרא מר סדרש ' חוטראיירי
  שאעו קאי תיחוח ובעפר בעי קא רלצרכו מילתא מוכח דהשתא פי' 'זוית

 עפר לו שיש מי ריכך ' והכנה זיטן אלא ' ' כתישה ולא חפויה לאמחומר
 ביףש לגתחלה לשהוט לו שתר זוית לין וקהד'לו מעי"ט וצבור ת4שתיחוה
 ודום דמו מכמה אינו אעזמול שנשחט צפח- מיהו הדם 4ען בו ולכמהעלכייע
 לווק בכךקע נעוץ ד1ך לו ויש וצבור תיש תץ,וח עפר לו אין ואם 'כדרבא
 ב"ש הוסק ואם לכתחלה ישחוט בעי"ם שהומק נירה אפי לו יש אוורכה
 בריסק אפי' מכמה בדעבד שחט ואם ' מותר ביצה בו לצלות ראוי ואםאסור

8 ק( עעא' למעלה ועפר למטה עפר שיהן צריך השוחט זירא ר' 0אכן81)שצנ( י זוי ריב"א פירש כך ביצה בו לצלות ראוי אין ואפי' 'ביו"ט  

 פ"ת מלמד בעפר אלא נאמר לא עפר בעפר וכמדו דמו אחושפך
 לא קשה דוךקע אם פרעד'י ' למעלה ועפי למטה עפר ליתן צרץיעוהעוחט
 פיק ק"'ל וכן ' בעפר נטמן כולו שיהי' משמע בעפר ' למטה תירוח עפראגךי
 זע? קז זירא רא"ר להא לרצ אית חרורית יקק ודב רבה ועיףס חי' השוהט גמ'דביצה
 פרק ואמ' * זירא דר' כטעסי' למתני' לאוקמ' דבעי הכא מוכח וה"נ רבאמר

 פ"נ 5 ו כי' ווצתט תח4פא בר יונה לר' נירא להו בדיק דצה ]דבא[ )רבה(השוחטם
 % לף אטר וידא א"ר והא 4' דמכמי' וכ"ת כימוי בעי והא ופריךס רפרח כהדיעופא
 ששנ לה דמזמץ ומעגי למעלה תיחוח ועפר ל(טה תיווח עפר שיתן צריך השוחםרב

 פגךזא דכול' לעפד' לה דמזמין לה ושני מינה מיפרץי פכךזאי דכולהלעפרא
 וכותש מם*ע הי' הבקעה כל עפר ופירעד'? ' רבר עמא וכן הלכח' דהכיש"מ
 4' רנץמץ 1: לטון דנקט א1צ לטך' בפש ~מזמ% )טמין( תיויח שהי'עפר%

שו



 %ינהזרוע ררם כיסרהלטת%ר
% ק ת % י * * " י א קי  

 ש4השש אה לטךע%,חשץ ש%חקאשס"*ק"%ל%ו
 עו קישאן *יצ *טמע משתמשדמחיה %טשטקווש טק4ע%ש*9א טף*זטיימא
% מאח אטא דיט פש מ"טע 'פשהט-%ו  1ס 

 קעע: אחק%שזי*חטא ת4 שרש ףש טחא 9טק0 טו
 תק חל 1 חק טל טצץ פצץ אץ וטא ט3א א נ מרצ04 לטוזעע
 הרמית של 8-ן* כתשן' שלא כמטפה ולא כלמנה ח,א דגם כיכל לא מכסיןטא אע אבל ' -שטץעץ חטשיפה וגלכקצז הטזתית וכ3דד סחדף

 : דחבוז פי שעל מ%פה ' חרפיןשחילז
 כאבנים נסנו יכ% וכסדן %ד ' הב* את ע*ו יבפה לא כמר2ני'0 )ששה(ט

 מנע עפר איא לי אין כעפר ת'ש הבלי את עלע יכפהאן
 רקה חדשץ של ונסורת רקה0 פשתן של ונעורת הדק חכל הרק דיל לרכות ע-נפם

 וכטז %'ל שכתשן ומנופה ולבינה חהרמית דש-סין(וסיר )ושההיכץע אבניםהטחיקת
 שלא ומנופ' ולבינה מתבות כלי ושחירך2 דגם וץכל את מרבה שיציעצל
 אני ומוציא. עפר מין שוץ א4 את אגי מרבה ' ובדעם הבתוב שריבהאחיי א* את אלוולדוטףא את לרבות ראית וטק ' כעפר רמע ומצרסן %*ביןבתשן
 בכלל אין ופהט כלל פרט כעפר כלל וכמרי ואיט* ' עפר מע עת%ק אלואת
 כלל רה'י משום מרי רב אמר * אהרינא מירי און עפר קכט"ט מהאלא

 דצל סוז'ד ' ופרט בבלל שתו דנע שן *רט הטדיך כלל ובל לפרט ,הצריך ט64פם
 רמתני לכתשויאנא צריך העצר עטשין )דבר( כל ייען א'ור רבב'וק אטרהדק
 לבןזשו צךיך עטהיוצו כל יתען 4ו'ר רבכ"ח אמר דגם רצל וווי ' אסיפאלה
 ל*ש3א פרעף'י ' אפרוכי רמפרך צריך ולא צריך בינירי א*כא בע"דצ3ט*י
 הוא א"צ בכלל טן הא ומחער הדק דצל נךי צריך ריוצר עצאין כל דאמרנ4"8
 עיצריך כל ואטור רגם דצל דרךי בתרא - וללישנא ומותר עליו רוק ד-לותורת
 עכרינן ל-טני בחרתי יווצן דר' משמ" הצ2מר מון שע דפר'א *עי9 ביד פרוכי דמפרך ? חומור שמו וגם ווול וזא שצריך ככלל נמי הא 'לבתען
 ואל'נ לא צריך ולא צריך אכל לבתעי צריך ודוצר שאין דק וב9נןללצטרא

 : עכ"ל א6רוכידא8ריך
 מנרל חטאימ בו מבמין צמצהים שמגרל ט'ד רשכ"נ אמר כלל כפך2ני'0 )שצו(סס

 מפרש אלא את"ק פלג לא רשב'וג ' בו מכם"ן איןצמודם
 אין צמחים מנדל עמאין וכל מעליא עפי צמוום שמגרל דכ"ד דת'וקטעמי'

 חמרא רכ בר נחמן רב דרש '0 חופר זהב כט עפר ננךא א%'כ כו מכסין פוסס
 אמר ' מלטזה ארץ למעוטי פרעף'י ' ומצמיח בו עהויעים ברבר אלא מבמיןאין
 אגא בורכת' מאי נחמן רכ א"ל זה רבר וצא כורות כ*מ' כורכארבא

 עפר לו ח*ין במדבר מרלך רתנקש-הי' ניהלי' אמרית' מתנית' ו*האאם"ת'
 זהב רינר )עיהק לו ואין כספינה .מהלך הי' ומכסה( טליתו )שורף לכ%תסנחר6
 אלא ' עפר רקרי אפר אשבחן ומכמה טליתו שורף כשלמא ומכסה(0סני'
 מרקתני אלמא לו זהב ועפרות רכתי' זירא ר' אמר עפר ראקרי טנ"ל זהב דינר5סיעך

 מגרלת דאינה עמקי' מליחה רכמרכר ער,מ עפר לו ואין כמרבר טדלךהי'
 קגנךא א8ר מצינו ובהוש כעפר אלא מכמיןז אין אומרים כ'"ט ת'ץ* 'צמדדם
 עפר מקרי שדיפ" עפר וכ"ש החטאת שריפ' מעפר לטמא לקחו שנא'עפר
 הכי בהר ואמר ומכמה טליתו שורף דאמיי' הא נאונים לשין ' אקיי לאסתמא
 מן עופאאו מן טליחו עלי' רהכיב נברא איכא אי ומכמה זהב רינרשחהק
 תקינו לעכיר הצי מיותא ההיא או עופא ההיא זהב דינר עדויא רלא א"נודורטש
 וכר הדם כשוי על ומברך כטרלא י'נ ככנרא דמא וממצי למוטחט רבנןלי'
 כמיא רמא כה רמצי מנרלא רידא או כגרא ההיא ימחא רעפרא לרוכתאמטי

 למוום למחר שיניע ער בסנרל או בכלי הרם יניח וקשה ' הנאונים לטוןמע"כ כים בע כמרבר כין ההם כיסוי לענין רבנן תקינו והכי ' ברכה בלאומבמה
 רכו מככין אין מעי"ט צפור שחט )רכא( ראמר ויכפו עפרטי'
 השחץט הדם כיסוי פ' בועכפתא יתניא וה% למחר מכמין כחול דא כי"טססליס
 משמע ררבא ו"ע ' לכסות ודיכ עים הרם ליכשהאם כיוןערגיע כספינה דף3יס
 ראוי ירי' ולא הדם יתייבש שמא דרדיעףנן הבא אבל * כפנינו לח כשהרם עיצח

 לתוך נכנם אינו יבש ואם העפר לתוך ש-כנם בעפר וככיי כהטמע רהכילכעצי
 שכמו רעמרא מגבבא שנא רמאי הדמ כיסוי מצות על יברך דאיך וקשההעפר'
 %א טנן * מכמין אין הרם כימוי פ' ביצסשעא ותנט* ככנד ונמחט מוצהק

 ולא כשדצלת( )ח,ש יונה בכנפי ולא כנוצה ה"א כעצם[ ]ה"ש בנבכא ולאנקש
 אבן יתן ולא בסלהות ולא כקמחין ולא כקצוצהז[ ולא ]בנרורות)בגרוגרהז(

 דהתם וי"ל ' בו מכסה ומצ3וח עפר מין שהוא כל רבלל זה ' ויככוצ הדםצ'נ
 ת'ל וסוחט עווצזר מ%רי הלא אבל לר1ץ הים וסוחט דצזר יטאינו כגוןמ%רי
 לרכרי אהר נ1צן ח'י ' הג%נש ימתינו * לכגצך וראוי מע*אעימוי
 טעות ' 4ט4ץ דצה יאגשף לשלנ כי ממש"כ ראי' ומכקשין כשלנ סכסיןד4עמר
 בםים מעורכ הרם ונמצא מים ויעשה השלנ יתחמם שלמחך לפי ביהםריא
 חי' לו ונזרמנה השלנ כמכום כדרך הטהלך יקמטה כיצר אלא שלו רביסויויבנל
 עפר למגץם וכשיגיע כבלי הרם את ממצה לכסות כמה לו ואיז הטדעט עיף-ר

 יקח מעפר כרול זה מפמוק ומכיאין ברזל בעףדסע שמכסין ראומ' וכן 'יכמה
 כי העפר מן הנקח ברזל לא ממש עפר רכעינן משום כירו גרול טעות זהנם
 אין כהריא ותנקש כרול אבני' אשר ארץ עליו שח.לק אחר פמוק נמצא אהגם

 ורגחול ףהטרצר עליוקן רצמיש תנא ' נאצן לשון ע"כ כו' כאבנים לאמכסין
 פסילין ננךת כהושין' פחמין השחור פירעף" * רערנוך אף וי'ש ' פסיליןונקרת
 לו נץרין יון וכלעדן רש"י ע"כ 4ערפימנ"ט ' וההיניך * מן,הריח%ם שמנגךיןעפר

 לע'ץ כליטון שגךרין הצכיעה את שמחזיק עפר רהיימ שפיתרין ויש 'פרניכ"י
 וכלשון ' אינרוקי כלשיז רגקר' צכעין של עפר השחור פותרין יש גם 'אלימ"ו

 : לולאקי נקראיון
 העדחט טריפה ונמצאת השוחט וכן הטריפה את השוחט 13ר1ני'0 )שצז( עתק'

 ועוף חי' כחוין וקרשים בפנים חולין רהטוחט לעכר'םפ""
 הטחר כידו וטענכלה השוחט ' פוטרין וחכמים מחייב מאיר ר' 'הנסק4ן
 רכרין ר' ראה עהנן ר' אמר אבא[ ]בר ודיא ר' אמר ' מלכמות פטורוהמעקר
 מאוי י'של

 כ1והי
 בכיבצי שמעון ר' של רבריו חגמש בלשון הטנאן בנו ואען

 קדש חבמים בלעין דברקרום ר' קףטנה וכין השר"ח ' חבמים בלשץ הטנזקהרם

 : הדם בכיסוי שצהין כר' והלכה בנו חשז בשתו מאיר כר' הלכה ר'ד8מק
 ט'" כיסה ה,א שחט כרתנן לכסות ודיבים אחרש %תםפרעו'י סי קז *סות חייכין שתן תאיס ואחרש ששת% דמט,ץ כ2ןן43ס)שצח(
 ואת אותו לענין וכן מלכמות פטור עצמן לבין כינן ' לכסוה חייב אהר"יאוי
 ר' עצמו לבין כינו אחריהם לשחוט אמור אותן רואים ואהרים שעוחטובנו
 שאינו ש"ט שאם חכמים ומודים 4צסרין וחכנדם ארצירם לש%ט מתירמאיר
 לכין כינו דאפי' פליגי נמי איישא דהכמים בנם' ואמרי' ' הארכעים אתסופנ
 טשכ סס מניטהו הי כרכנן ר' ורצרה מאיר כר' ר' וצרה ואמ'0 לכטות תיכיןעצכצ

 ופריך מאיר כר' ר' רירה לנולה אלעזר ר' שלח עד כו' ת"שר%4שי%תא
 כי' עוהלכה ולמרנו ' עף'מ אהרייתא היא עו'מ לאו אלא הצרה נמיכרכנן
 לאכילת עכו"ם לאכילת לרפואה השוחט הרם כימוי פ' בתוספתא תניא ימאיר
 י טלכסות פטור והמענך[ הנוחר כירו ]ונתננלה השוחט ' לכמות חייגגלכימ
 חייב קיים הרם א.ם שההטכה ביון בנפשו שמתחייב אצ'נ וביורהכ בשכתהשוחט
 אע"פ לכטת חייב קיים הרם אם ליבשה שהגיע כין בספ*נה העיחם 'לכמות
 לא לרם וצריך השוחט ' טכן עפיי לו הי' אי'כ כפפינה ארם ישחו:ט לאשאמרו
 ]השתשט[ כצלקו או נוחרו או עושה הוא כיצר אלא רהטוהטין כררך"טדצט

 : לה:דש קדמה כימוי שמצות מפני לכסות ח%בודקדיש
 עז קש וכסה ושפך ת"ר * לכמות חייכ אחר וראהו כיסה ולא שחט 3פף2ני'0)שצט(

 ט"6 וכמה חכירו ובא ששחט כאחר מעעיה י יכמה עהטפךמי
 זצועיל חסיר יהורה רבינו הרב טרי פי' ' זהובים עשרה ליתן נמלקשל רבןוחייבו

 הטני משקלו כקע זהב נזם הא'ש ויקח שנא' זוצכים עשרה שוהשר3רכה
 למנתב רו'ל אה רצא לשון רמה ותימה משקלם זהב עשרה יריה עלצמידים
 אלא ' יריה על וידלבדרים אפה . על הנזם ואשים כרלקמן עלאפה רגזםוישם
 אלא נתכוין מהגה לטם שלא לךלומ-

 אמ-
 לי יש אברהם'הלכך ארוני אלהי ה' ברוך ףאמר כרכתי' השם את לכרךעתיר שאני גרמה זאת כלבו העבר

 עשרה שוה שהברכה אבההם מארוני קבלתי שכך זהובים ק-טרה להליתן
 שאצתה להוריעך י' חמר אפה על הנזם ואהטם כת" רלממן ותרע יזףיבים
 שלא י' חמר ואשם ד"א ' הכרבה לפרעון אלא מהגה לשם היתה לאהשימה
 אשם ויהי' י' חסר ואשם ועור אשוה פני על הפץ עים בירו ישים שאדםיתנן

 מזביר חזיר רם מנחה 'מעלה כלב עורף השה זוכח איש מכה השורעיחט מהכתו' *הובים י' שוה שהברכה מביא ועור ' כאשמ אשה כפני המגעלהודיעך
 במקום ער כולם וכן איש מכה השור שחיטת במכץם פי' ' און מברךלבונה
 אלמא ' עביר שפיר ארן "ב-ך( ברך לא אם הא מביך:און לבונהאזכרת

 סלאה זהב עשרה אושז כף נשא בפ' וכתי' ר-חית כהזכרת שנולהשהברכה.
 נם זהב עשרה שוה וברכה חשוכה שהן4דרת כיון אלא עשרה למהקטורת
 ' הקרוש של מפי קבלתי כך זהב עשרה כו עדהא צריך קטורת צריך שרצאכף
 ולכמות לעוחוט אחרת תיננולת לו שיתן ולא זרוכים עשרה ר"נ רחייבווהא
 "געסיף לתקון יוכל לא מעוות כרא'0 המצוה לחסרון תשלומין שאין מפני רמהאת

 ע"כ נט עמהם נמנה לא הזא מצוה לרכר נמנו שחביריו זה להמנהע יוכל לאוהמרון
 מצוה שכל ש"מ אלא אהרת מצוה לצורך אחרת חבורה עם שנה איהאואם

 וכן י ראעדנה מצחה בעבור לו עולה אעה אחרת מצוה עתה שיעשה מהעפחסר
 נ"דץ'נט רכה אתמר אבירהס שומר ונבי ' כשניה חייכ ראשונה עשה שאפי' נותןהרין
 שעה שבאותה הואיל אלא לו שתרמן אחר לעני למיתכ בש ]הא[שביהו מאי וחטתא ' המצוה מן פטור כמצוה רהעומק כאבירה שצמק כשעהלענים ס'" ליתן לי' מכעי' רלא כפרוטה משחכר רקא ער'ש אמר יוקן ורב ש"האמר

 מצוה היינו אחר לעני ליתן רכעי והאי שבר שומר לי' קרי' ]מיפטר[)אפשר(
 , לעני פיוטה נתן שלא ראשגה מצוה שחסר מה כעבור לו עולה ואינהאחרת

 ; ולכמ.ת לשחוט אחרת רט-נגולת לו נותן דד' אם מועיל הי' לא הלכך 'ראשון

 ' אותו ומל וביך אחר חהקדימו למוהלו ילר לו שנתמ באחר מעשה הי'וכבר
 שאינו ר"ת והשיב ' כרפיי' וליתן למולו אחר תינוק לו שיתן לי:ן שרצויש
 עביינן ולא כים חמרון כה היא14לית שכיחא רלא שמיתא לפי ' כלום לוחייב

 על קז מניקי מפקי' תפם אי וכת' הרצבלס פ' כרא' ככבל לי' דיינ.נן ולאשליחותייהו
 ע"נ קנמא נזקא פלנא רבנן ראמור השתא נערותס אלו ופ' רב.'קס ספ"ק ראמ'והא
 טי ק( ולא היא משונה ]רברכי[ תרננולא ראכל ושתרא אמרי ראכל כלבאהאי

 ' :1 הלה חבירו את יבייש אחר ראם חורבא מני' נפיק ראלת"ה ראכלו שונראש 2ע רגלב את שתפם כנון רהייפ ר'ת מני"אוטר מפקינן לא תפס ואי כבבלמגבי'לי'

 לא הא מיהו " לי' ריינינן רלא כיון כלום לו יחויר לא שוב * אעוף כליתפום
 כאן לרון שה-צו ער לרצ משמתינן 1ו"נ ריינינן שתפס האי כי רכל הכימשמע
 בתורה לקרות לראובן קרא צבור ששליח והיכא ' רמנהררין כפ"קכרפרי'
 לקרות חייבין שכולמ ' כלום עליו לו ראין ריכ"א וכן פר"ת ' שמעוןוהקדימו

 : מאחריני יותר בברכה זכח לא צבור שליח שקיאן ומשוםבתירה
 טיי6 ~יען פירשה י לכסות חייב הרוח כם-צ ' מיכסרת פטור ונתנלה כמת מתניח)ת(

 אצל רירצי שאין לפי ונתנלה שחזר כנון יוחנן %'ררכבוץק
 זירא ר' אוקמה לכמות חיב כקיקע רם ונבלע השוחט רתניא והא 'מצות

 ופרוו'י ' מלכסות פטור שנתכסה וכש"כ ניכר רישימו אין אבל ניכרכשרישומו
 : ראמרינן הוא קרבן נפסול ריהוי אמרי'רכי

 ס( נתערב לכסות חייב רם מראית בו יש אם במים שאעיב רם מתניח)תא(
 רם מראה הי' ואם פיעדק ' מים ההש כאלו אותו רואיןכיין

 ):'ינ סס החי' כרם או הבהמהס כרם נתערב ' לבסות חייב הזה כערעור במיםניכר
 ברם פרש"י ' רם מבטל רם אין אומר יהורה ר' ' מים רצא כאלו אותורואע
 במים ניכרת ים מראית אין ואפי' רם מבטל רם אין ' חי' של היז ברם 'החי'
 בנמ' ואמי ' בטל לא במינו מין רקסבי בטל החיה רט אין זו בהמה רםכמות
 לכמות חייב רם מראית בו יש אם לעילם ברם מים או כמים רם נפל שנאלא
 ושפך אירך ]תניא מצות אצל ריחוי שאין לפי כטל ראשון ראשון אמרי' ולאכו'
 ראמרי'ס רהא ר"ח ופי' , עליו[ בוויות מצות יהיו שלא יכסה ששפך במהוכמה

 סנק

מ י, בנ היג הסנץ ש:חוושו! מתנ'""" ח  שלא.ו-וכנ רם שם יש אם אבל רךא אלא רם שם שאיןבזמן 5ירנ א"ח' 

 אמרו מיכן לכמות ח%ב רמו שכי מלמר וכסרן 4רבצ טת"ר ' מלכסות פטח-רצא
 כ פ צ . לכסות חיב 4גפי-ם ושעל רגיט רם 1וףך ותנש ' במתניתץ כט וכו' דציתזדם

 0מם,1פי'
 נ"לסס' וננ.ץכ;עוי



דת מךמ כלףמלממ8דש*
 רשמצ אמר ' , המש . ש1 ב% דאיאטה בון טה4 אנפאםפ"

 ב5ש% מלכסות פשר רנפש דם בעה אבל רגפש ים כוה שלא בזמןברש
 רשב)ע י דגצ מקצת נואפי'[ רש םבר ירצדה ר' דכו בל רט סבר? רבנןקמפלגי
 ביסה בש סולה סברי רבנן ברבר טדא9ע הטלט ופרע4'י המיוחר. דגצסכר
 פטורג%יבמו' דגץזז ר6 כדקוגי במקצהו אלע בעצי בעי לא רגפש רם אפי'ולר"י
 כיטי בעי כאה רגפש דם ולרשב'צ אחר דם שם עיהא ובלבר רגפשו4.פי'ים
 י' שאהה ב"מ דק*'ל עזרה ר' וברפרשה ךירן כתנא דהלכתא ופר'א *עכ'ל
 אלא חלק לא יהגן ר' השפי' חכמים רברי לפרש אלא איצ ובמה איםזיהיידה
 הח י לה*ק ובמה לפרש אעשזי יורצן דא"ר מורה באימתי אבל מ'בכמה
 כרשב"נ ה6א 5הת" הלכחא רגכך חכמים רברי מפרש הבל ודברי וצאאימתי
 דם םכ%ן שאע יבר עמא ובן אלפס יצחק רביט הע ר'א פמק ובן יעכיע

 הםע~
 ועהי %צ4

 %ש היצן ור' דריב"ל פ6צת%הו ועי9י וצא עלא ים ש-ט היכא רסכץ
 סורה' ב4ימתי אבל צבמה ריבוע על התם פיג נמי חסדא סורב בעאיוב~ן חלעסע
 6שש למי,אא חאת חשחצר %גר קא"ר "בור כ%הטק צ9

ה"שעח:
 פ4אש דגר הל שיל ישפט שי מי פת בפרשתייא

% % % % % ו * % * %
ח *"פ% .ינ טשיח חאעצש הששישםצם4טחא  

 שן'יש שטצ%יידש

 ל-

ק ת"ה"ששז  א1ע%" תל 
 6" ק %ק"ט%ק%ןיהח"ה"ס ה%עפףח%ן *א4ק

שןים-
 מט% 164 שך ש% יאשם ש" יז תה 6א"ש"

'%% %  נ*שחשאח חאעתחה,6חשטש ש5 תתה תש 
 5סנ עלבעדחש לםל צחך %הח%,קשמהיחזם""-רהטךם4 %ח6ש: תחנוששפ%פימאאמשה

 ויא ק משפח פ%ד האשה %ק"4)מ4ר
 4"זב ם*ט": ישת"תא9"טו מה השתחיםא" ןה%

 טטקזש ח~יננצק

_____88פפ%ש"%8448%ש%%-----
 יףק 4עקיש*4ףש 4%י888ףש84

 ולא 'במשצי. נקב בל פרעוי רושט! ני, בבהמה טרעצת שון )הה(9"נ
 חלל4 לבטע הני ילא אע"ג חללו לבית ר4גקיב ער מטרף -מ"מ

 לא גדולה ודגובה עב עצוא דצ4ול דתיכשו רכוצ לטזני אצמח-יר התם בלבכ"א
 ראניב עי מהםי ילא פעדםא רק שרצא בוהטט אבל י קם'ע הל* לביתאצטריר

 חץ8ניט אדום היוצון *חטט לו "ם עורות שתי ')רבא( סאמר ' חללו לבית תג9
 ח*ף ד4ר לק ורמנינו' ארום החיצון לטמר ל"ל י בשר זה בלא זה ניקב לקפא

 אבל רם בא ארם מחמת לטם- טדי5העשיכא לארשמית הפנימי נתחלףעשם חל" אי ו""% ממכךמו בנטול חר כל ויה וולי% דאי שלמה רבינו פי' ?טריפה
 כהצב ע%שין 5ררושי' ה-צ * עכ"ל ""ן הגעי"וק וצדה בעוירה לבנים שניהםא6
 בתב ,צ'ע יצוק בן'ר עידה /יב" ומורי וילנ* רסופר אם יודע חויני בהםזה

 נהפך שהלבן טריפה 'ח*ף דשף ז(וע יצחק רבי' מורי לפני שפי'בחומפותיו
 י עכ"ל לעקב סופן היקבט מחמת ללבן נדמך והארום ררומה מחמתלארמיסות
 רבינו ברברי כעפרה להרהשה לחחט שאין לבנים שניהם היו אם אבלומשמע
 מר ר(אמר 0ע'ש מדן זה בנגר של% זה שנעץם נקבו לין אבעי' ' זצ"לעאטון
 .ארדבה אשי רב לה מתקעש פכ%ל בערקבן בשר בוושם _רר'פ משמי'זוטרא
 ברוי רסךצרזין זמנין *' להופשטא וגמרא רווהא בי' ופעךא בי' ראכלההטט

 לרב יוקע ורב ברי' אחא רב א"ל ' קאי' כרקאי נייח ומ-נח קוקבןאהרדי
 מגי )הלכת'(מותיך רר'ש משבו' ל" האמר זוטרא רמר משמי' אמרי' הביאשי
 ב/זרקבן פסול מושט קיי"ל הכי הלכך ' כשר זה בלא זה ניקב לעיל נחטןא"ר
 ההכים רגךרקבן נקב עמאם ואצ'ל זה כגגד שלא םק שניהם רניקבו היכאבשר
 ולא רצלי ויי שניקב ודוקא ? רבשר ר5נימית הויפה רהיינו קייםשלו
 רדרך לחוש ריש טריפה רוה וראי מהט ירי על ראי טחט שםנמצא
 בתבו וכן ' וצ'ע ירורה רבי' טרי פיו כך וגיקבתו נבנסההוושט
 בו שנמצא וקורקבן י טרשה המחם נמצא רגוף בה% אם[ ~אפי'רבותעו
 בוושט כךץ לה "צב למ"ר אפי' כשרה הקורקבן . ניקב ולא הכש וניקבמחט

 רבא הבריו' לימא רחייש נראה ררוסה לסמק רמאזדחי"ט רבריא שמאחוששין
 אבל רק שהצא לפי להכרטש קל רוושט הבריא' שמא חיישינן לא ירקבןנבי

 בקךבי עגמצא בכצש דאלו ותרע ' הבריא שמא חוששין ואין הוא עברגןרקבן
 בריאה שנמצא מחם נמו ובן י הבריא שמא ול"ח כשירה אחר מצד רגוסותבית
 לישט רמ4 ולא ענים שהם לפי ה"ם כשירה מנקבה ולא קמן רריאהבין
 בחהן ניכר ע4ון תטה הבריא שמא חייעדנן והאי וושט רגבי אחר טעם ישועוד
 אנל לארירי וועזר לי' וזמרא לאוצריו המחט דצזר בי' רפעיא דא%רידוש
 אררבה לאו1ריו רצזר הי' למה בקורקבן וכן דבופות בעובי 'וגמצאבמחם
 בתעצבו' כהצב ' לאחוע 4*הו מזיץ. ואץ 6זץ 4ותו דוחען והג"טקיןד4צכלין
 1יתה ונתערבה ממנה ורימר עגיקב תרמולת בירקבן ר' לפני באמעשה

 ודמערו ווורקבנין גם והב,1 ר' לפני חזבישם בבשירות מרשהרתרצהשז
 לטמרי ואירמי הקרקבנין תנו מכךם של התרנטלת שומן אל שב9יל4ניןלשומן
 עב'י בן עיי אתרטע התרמולו' את ר'ורגעויר

 עיצקב לפרש ויש י רוזשובה
 מ%צרמותם רחלב לקמן האקי-ע במרומהאיכע דאי במקומהשומן שלאהי'

 הקרקיש נקב הלכך כוזר בהי אלא פמא -חלב *כא הרצולת של וב9-קבן'לב"ע
 מבה 'מחמת שעלה י%ום ]רבה[ )רבא( ואמר : בעדרה סותמן חששדמן רביםננם
 מתימה בו עלתה אפי' תמתם נקב אם קיום איט פרעה9 ' כךום אינובישם

 וזרו בשך נמתם פמול נקב שפכה סבברות ביבטת ביאטץ' מתקיימת יינה עבה ש9
 סייאה מבה םהםת קשע5ת רךום לםזףשי ס4ר למעונר זרו להכעדרוי שחוזרפםול
 'סן לאחך ברו המלקא סתי6ה לין מוגש לא דטרישת נקובו רבל קיוםשאש'
 יריביים ולמתעשז במרה בבר ולמתימת סותמתה ורופן שניקבה לריאהח4'ר

 וושט ]רבה[ )רבא( ואמר ' עב'ל הש מעי9-א מעימה דוזיא ר46עבחלרצלת
 לספק ווה'עה דרומה לפפק למיתש ואיבא . בו ניכרת רם טי8ת חשין ארוםררצון שהשי לפי דדומה סלםפק מינה נפ9ו למאי מבפנש אלא מבויץ בריקה * 84י1 שעט

 בזו הארכתי לא י בבריק' בקשין עיאין ולפי לעל שלמה רביט ברפי'נכךבה
 כעןע4בלה שלמה הבריא,פי'רביט אעחוששיןשמא ףץבדטם לו ישב עולאאמר היסרוי סטרי1 אגי רמא גךע" ממממם בי לקמאי האתי עוף בן כל אלאהשמועה
 מ[ ]אין )אעו( רם ונךרט מבויץ נקב ניבר ואינו רצהטט 5תוך תתחבקוצים
 נפכה כעהכצז שקיה קרום לי' ווצה ווהברי4ו הי' נקב שמא ויעהזיו אין 54פנים
 בחרבותם אותם וברא במו נקב לשץ ורב-א שמעתי ואני ' 9-ום ואיצבוושט
 חטטאל רב בה דלקמן0רפיגי בההיא הרום' למפק 4יןחה%טין כ-בר אלמא עכשלשג

 סי:י רףב הא לאמימר אקד רב א'ע ררחשה ויששיןלמפק הל' אמימר 0אמרח41ע
 ונהחב כךץ * ש"טב ווו'ם וטריפה ררוסה למפק דחייוטי' לז קיימ' יניייכך י רשמואל לנבי' רב בי' הדר אימא בעית אי טע לא ב*' לי שמיע לא א"ל %נהם

 לרחבו עץ על הידכו בישם קוץ נםצא אבל הברעו שמא ךחייעוי' וצושטליצך
 של שדכו תמ%'ב כשירה מתח בך אלא להצכו שנתהב ר*וט ולא העאםשל
 היטטר ףתיב כהטש דרב קךיה מרבק דצשא וזיב כראמ, וה%ם ו%ל ל4צרסוגךץ

 אתמר "טב *' הצאו לא בדגא רב ל4צ אמר חאשען "טב 4שבל שזמרצפשא
 באפר הישת ברייתא עטי יניי כ"ש 5ולא *' אצטרעי לא נמצאאבל

 גרג יעצ סגךם רהיצ . רצהמט המרבץ "שתמר י כהגא ברב וקי',ל אכלע קתמובקךש
 במשהו אמר רב ובו בר. אמר הטצאל שם נקב בנ"טדייאם אמר רב בלאידיבוקו
 רגרמה גמעץ גי כוח1ם דהן הלכך כעדרה שט שחט אמ ההא עאץשהכגךם
 כקם 16 נזמ 4טר 1עאתהןחשש% םקט16 צל יח"ואיקמ
 עוכךא מר גר[ נמרי אמר( )מיימר אמר הוהטט תייבץ 4ואיו ' הואעצדטה
 מ%זח ר91 5י' ! ומרחיב דןה%ם* תורבץ ןי ומרחיב שייחגו כל שמואלאמר
 חלל פי אע%ל אלא קאי אחתך "1 מתיב ודששי אמתהת פי. כמץ וג-ץפי

 אבל מרידב אינו 11תו ובעייתכין הוא רך עיעדטם במכךנצ דעומד דצוץבו ,רצושם
 רב ומם הבי אמר לא מר פפי רב אמר * עצט וחטט הדצ מתקשה הראשלצר
 ךמ* ף;יבי הוושט תורבץ איי. במיט הךמד עיזתבו בל ]אלש אכי ברביבי
 תלמש כרא הא למר ובין למר רבין העאזא ובומץיוקס"ר שויתכו בל עצשיע%ט
 סם יב[ -למר( לב5 לרצ דוזה תורא ואמרי'0היצא ברובוי עידטה רסגךס היבאבבל
 רבא אמר עצט שדדט'בוחטט בי' תמ' בתורבץרוהטט ב*'שדרס%ה 4צזחי*עוקבא
 שיזךר חכטם בו נתנו עצט וושט רב אמר יבי ירב ס"טמי' אחיייוה ט" דכיל בללי להגי תותו לא אמר יוץזקאל בר רמי אתא דכי עבדא ברבכולא תי קז טבות רב ט4גש= עד נו' ל" וטרפינא דשמואל חץחשיי' דדב דומר4 ע4'רמינא

 ההא שחיטה מקום לאו וזושט רתורבץ מכלל שיעור חבמ-ם בו טזנומדקאמר
 רלרב 4שמא במשהו רןשמר ואפ"ה בוווטם דגרמה ואיכא בהא הא תלשה6ע
 דעבר והו ' באיסורי ברב הלכתא ושמואל ררב קי"ל חהכי דצחטט( הודבץנמי
 ה%דבץוצועים שמואל אמר נחמן ךב אטר עברי: כרב רבולא כוותי' עובדארבא
 ע0א רב לה מתקעש כשד רשזוצצן לחי ניטל רצבא חזנא ב,שד מלחי כה4שניטל
 הא *" סתני'-לרש בשלמא י מתני' קשהש ולהש מישים עיכךר 4דבאוהא

 מולוי אשמי ראינום והא הבשר ומן חלחי מן שנעקרו סימנש ' אעקוריראעיר
 הוא עעךר דל4צ הלחי בין רגרמנין על שששל הבשר ומן מלחי עחגמםסימנין

 סימנין עיקור איכא רי,יירשה קשהא לשמואל אלא 1 בבשר מעוויעשהסיטנין
 ' הבשד מן ונתלש ניתק לברו שדיח*ט ימשמע שנשל ההץטט המרבץדג4צשר

 ו 5עי5פמנ ד4גקיב העם *ק ברומ שמואל רובו4האמ' ניטל א-מא אלא בו* ניסל תימאלא
 ש' ע* אמר רבב'א אמר חהא ' הבשד( מעל שנקלף אקפולי דאכ-ל הבאאגקובי
 יק ברי' ]עדע04 )עהטת( רב אמר טריפה ברובן שנדלרלו סימניןעצצאל
 וספי6 ובאן מעט באן שנעוך בכה הנעיך ברבד י אפרוקי ראפרוק התם אירידרב
 הבוררצא ל4צ ריכך סוצבר ב*הד איצ ו4צהוםיעוםהמחובר עררובומעט

 : ברעו הדררלא
 מתניי4(

 ים-

 רובה מאי ברובה תרית פסע! מו עא תש"
 מ'צ ;ם  קךבי 14מרש "ט שלמה רביט פי' עובי" סברוב אמררב

 רוחשם מן הקנה חגצר ר%'כ הצא ח?יבדט לח* הניע שלא הול'ג דךזפןרוב
 עובי' רוב להלל'  קדנקב עד בשד נקב לא חהפנימ* הח4צון עךר מקב רוחטטדא*
 ולצהאי הצר מן הינו רג4ה ועובי משערען עובי' ברוב רובא משער*' ביכלוי
 רךי הצהאר ולעובי הקנה רוחב וזיט ולרוחב דורך רצי ולרטה הראש מןד4אי
 רוב וצי חלל 6ור שיגק הורם התנוך עובי נמדד עק ובשיעו רגךה עובימן

 א*ט הצהאר לצך משע4 עב רו4ה עפדופן מפני ודחלל הך8גות עםעובי
 רחנוך עובי ומהגי נפמק רצא למטה מלמעלה הכ-ה בשנפסק ומתם דק ק-זםאלא

 טרעשה אינה החללי רובו:רוב אן חלל חצי התהתוןווי ובמיעוט לרובא6י%לוכר
 חללה* ברוב לה ואמרי לרובו* משלים איט התצך הצובי יצץלל רוב עייפג%קער

 סבר ררב לר24" ראתיא רגרגרת פסולז הוצא י אטוד*ו פ*גי ררבאליבא
 חללה ברוב רבי' למרתט לרב אסי ורב כרגא רב איע עובי' ברוב למברקהרב

 בת*מר מני' וזבין ואכשרה הללה ברוב וברקק רףבב"ח לקמי' רבשדריה
 רשאי חבירו אין עג~ימא חבם חהתניא הכי עביר תזיבי י בעוא פעףטי%טשי
 ה6ש אמר לא 4רב הכא שאני להתיר רשאי הבירו אין אטרלטהר

 מץ-
 רכי

 וכרבה אטי ורב ברגא כרב קי94 הלכך תלכהרי" שברןדו לא למביקי' בעירצה
 ולא 14מר לא ררב ותו עדיף רסעשה חללה רוב דאעא עד טנדפה ולאבב,ץ
 עדש%שרו השוא איכא העא בשדא מהדץא זבין ידבי אהבב'ץץ ופרבי' ימירי
 בץ טלץז על % שדה ש רדין' את רן ותנקש גבי' טזל נהלי' ד-טרי'מעים
 סמ% *גןץ רשאין כולן כו' רגולית על 4י ר"טרןה על שהעעיו העדים לזהיוכןשה

 שמהו 4'שלא ריומה ומן הכישר מן הרחק חבמים אנוו אבל ' חפץ4צתו
 מתק86 הבא אבל  בעימא רצאבן ה"מ בזול, לו שיתננה לזה ז*נצי כךבשביל
 נךאשצ הבשד את שמוביין בווינא בורי% ב%ן נמי הא*רנא הלבך *סובח
 ו*בא לת'יח מ4נה ל6זבן הטרי מתקלא במו האצ קבאצא'טו ורביע קב-עווחצי
 ל* תן למימר לת"ק שדי בשומא . ששברין היבא ואפי' אע"פשהתקיהחשדא
 כושזא והתיר שוידה מה דאהאתו ולחוק לבהר ברי ממנה ושכל הבהמהטאת
 ט ס5כס ענדץצז מעודק סוצ יוצן לר' שי% יהבא "יצוק ירוקישי רניצהדפפ"ק

בזמא



 "1מזהע מהשיתריכות%ר
 בימא קתדיטין מעוהיק כוצ לרשב'ל שאל עטהמא יצוק שרי א'ל טבאב?מא
 קאמר' ברנום 4 דהב לפרש לי ממתכר ולא שתיי ואא * והב שרי ילטבא
 מתיר הי' לא זה שבעבור בעלמא טעימה לו ליתן קאמר מיעום דדבר י"למההו
 חשרא איכא הא טבחיא *קהים החזנש האיך 4 וקשה ' חוידא וליכאלו

יג"
 בנקב כריאה נייון ההאק מן למטה הקנה סניקב ' מכעויר תא טבהיש י צשב

 'ע
 הניתן שלמים של ושוק חה לנבי חזה' אייקו %'ר ' ברוב כגיגרת %א מעןוי

 שבראשי בחסדצם מתפרש שדצא כמו מןהשומןרתחתט אלא הצדדיןכלוםיבגובה הצלעות מן משבר אינו הכרם(' ער *למטה ה:ץ-קע פני את הרואה ' לבועיםלן4וט
 עמו העליונות הי4!נות צלעהע שתי וחותה הצוואר עד *ולמעלההצלעות
 ! לכהנים שנקען חזה וזרן מיבן ואחת מיכן אחת רפנהע שתי מבין ואילךאילך

 : מיבן ושתים מיכן צלעות שניופר"ח%תטה
 עלאה' קרמא דאמרי ו*י הטמואל סרב טח של ום נקנ 3מרצני' )ת50ס

 קרו;ם העע4טה' אנ"יב רלא ואע"ג ' מבפנים לגל4לתהמרובר
 )א"ר נחמני בר שמואל א"ר תתאה קרמא לה ואמין בתוכו' מונח שהמחץהרר

 לרי אם מוח דבר של כללו בה'צ כתב ' התחתון ק-ום רהיש בי מתח נ ע, שרגצח דקיטרא סחיהתא כט שק . היאא שחא' בה דמנח ח*שעא יטטך יבתן( י3א
 פמול

 נמצאת אם ופיר"ח ' ע"כ קיש רהחתון שקרום ובין קיים רע*ון שגדוםבין
 קורט ולא רושם בו אין התחתון ורק4ום קיים והמוח מות של בקרת-התוועת
 ולטרוף ה"ג כדברי להחמד וטוב תתאה קרמא כט'ר שסובר משמע כשירהדם

 לי' טרפ*' עליון בלא התחתון או תהתון בלא העלין שינלנ איזהבשניהם
 מים טיח של ה:דום בתיך שנמצא זי'ל העזר"י אמ'י רבי' כצרי ליר באמי1שה
 מקיף המות והי' מים בו שמונחש והמקום כעויעור המים במע-ום קצת המוחוחסר
 עוהיו לירו בא מעשה ושוב ' והכשיר כלל טנת4ן היו שלא סביב סביבהמים
 מקיפה והי' במחה מונחת השלפוווית והיתה קטנה שלפוחי' במוך טנחשהמים
 הבשיר זה וגם מוה של הגדום ואצל הגלנולת אצל כ% מנלה היעה ולאהמוח
 מקיפו שהמהת שביון וטזב , שבתבתי זה כשיו שהתיר וראה בה"ג בדקהטוב
 אצל השלפוהית שמנולה מביב מקיפו רגצת משאין גבל ' בריאהדר

 לרבריהם ראי' העזר' אמ'י רבי' מורי והביא ' ברקש ' רירא רל% טי.פה;נ )למוה( וגלנולת בין טנחוו שהיא 14 מקצתה אפי' וףג*ולת הכךוםלדיס
 ריין מוחי' נתמזמז ואמר לרישי' . דטרי' נברא מריוא ישמעתין ן 4 מדפריך .%1

 וכי לרו אית דינא דהד עוש ' ונתמרך ונתמסמם ענתמזמז השדרה ויטבדין
 ריב'ע אמר : ראש של מוח ווצ הש-כה השדרה רחוט במוח טדיפה רהתסהיכא
 מן לצאת התחיל שלא ער בגלנולת ררץינו שבקררה מוה קפרא בףמשום
 הקדרה מן לצאת למעךך' מיטהויהתחיל בנקכ כמוח' דצט]נירון לעשותדקרירה
 יצחק א"ר למשך מתחיל מהיכן הרוב' בפסיקת השררה' כחוט[ נ%ן החוט'לצו*

 פי על מונחין *ש ספולין שני כמין רריב'9 מני' לי' מיפרעוא לרירי נחמני בר ע"3סס
 וממתברא יורע איני עצמן ופולין כלחוץ ולהוץ כלפנים ולפנים הפולין מןהקדרה

 שח חב שטח חצ ואא שויב מ%י מי%ודשו 3איחמ4והצ
 ברוק ברק דרב קמי' יתיב הוה אבין בר 3תן ר' טרי מש טוא איט חטח
 ואעו מעלה אינו זה מות ק%ם עורו שרוב זמן כל א"ל טהו ברוב בריק הזאעורו
 שינהרנכה ' שנחמרך השררה ועט ריב"ל אמר רבב"ח אמר י הלבה וכןטרהי
 מפני לעמוד יכול שאינו נתמממם ' פסול וצקב ררך יצא היק אותונוהבין הי ואם לראשו ומסו% למוש מראעך %שפך הקרום בתוך כמים דגוהונעשה
 אותו כשאוחזין אבל מים של כיתון נשפך שיהא כ"ב לא אבל צ4לשנעשה
 יכול ואינו אוחזו ירמי' ר' בע4 פסול' ונופל נבפף רוא מידו למעלה מקצתוומנו,
 דצא חולי מאיי מבפנים מיי נתרנך לא אבל וכבר עב כנוז'שוצא מפמלי1טר
 נתמזמז פמול נתמממם אמרי רב בי לרימרא' יאיטרא תיגץ וכל תיגן' לא'או

 הבהמה להית בחו העידרה' רצט היכן עד כשרי מאליו מקצתו רמוחשנתתקן
 יוצא החוט כי הפרשות' בין עד שטאל אמר ?ערה רב אמר ' בפסילךעטריפה
 מקום ער הפרשות בין ער רענב' כל מוף עד והאליה השררה בל ע"פ המוחמן

 15 דף למטה עד אמר ינאי ר' סבעופא רץרכים כנגר לפיצולים ומתפצל מתפרששרצ'
 עוף עול השדרה חוט שנ4סק ~צ"ל שמואל ב'ד יצחק רבינו לפני באמעשה ל" ' לא ותו אגפיים בין בנגד ער אמר ורהטב"ל רילי' השירה הום כח רצהמכנפיו
 לעוף מרצבד שהכנף מכץם אגפיים קורין אם האגפיים מן למטה מוןונמתפק
 לגוף שם מחובר שאינו הכנף שכנגד מה כל שמא או כשד משם למטהאבל
 הוא דוקא מזה שלמטה ומה ' אגפיים נגר שררא כל שם וישב נכפל אלאהעוף
 מכננד למטה שנפסק עוף אותו לרוזיר רצה ולא אגמיים מן למטה שוצאכשר

 : ינאי כר' רהלכה המעשה מזה ולמרתי עעוף הבבףחיבור
 סס הימנה נשתייר סהא כלומ הימנה נשתייר ולא הכ4י ניטיה מתני,)ת0

 ואלו לקמן והתנן ' נשירה כזית הוה דלא ואל'ג3לום
 ר' והא הייא ר' הא ל"ק ]יומף[ )חייא( רב אמר ' נזית השנה נשתיירכשירות
 עעוירים ומימנך בי' מטביל רבי בר שמעון ר' לי' זרק חייא ר' ב'דשמעון

 תג וף האומר כרברי הלכה יוחנן א;'ר ?קי בר יצחק ר' סאמר פרקין רישמקמצין'ולעיל
 ט', לפומבריתא ר4מעא ' השלמץן חיל רהיינו פולממא' ההוא : לן קיימא וכןבכזית
 מילתא הא מינאי גמירו ערוקאי- להו אמר זירא ר' בהו פגע יוקק ורב רבהערקו
 מים אותו כננד מרה' במקום להנשירי רבבר 'מן שישתיי דבעי3ן שאמרו'כדת

 אמר אהבה בר ארא רב ' לכבד מחובר' שהיא במקים ולא בו תלוי'שהמרה
 שהמרה במקום היינו ' ]מעורל )מתראה( שהיא במקום כ*' היה שה'אבמקום
 חסר ובשהכבר המרה מביב יש שומן בה"ג הגאונים ופירשו ' לכבימחוברת

 וכאן כאן ההתיבות למכץם ומתרפא שומן אותו בא מרה של הבורה מקוםעד
 רבנא. פי'כך

 ובשנן מרה במוץם כזית בעינן הלכך פפא רב אמר ' זצ"ל ששון
 כחצי אלא א' במקום ולא מתלקט' כזית ירמי' ר' בעי ' חי' שהיא במקיםכזית
 - ' * תיקו מהו מרורד כזית אשי רב בעי מהו רצועה במין מהו כאן זית וחצי כאןזית

 ומעורה הרבה' במקומות שע)ץרה הכבר' נרלך6ק זירא מר' זרקא ר' מעי'בעי
 איני זה ]דלדול[ )עירור( א"ל מיו קיימח וכויה מעט ובאן מעט כאןבטרפשהון'

 במקום ומ"ר איבא הא מרה במקים ראמר מאן הוא ש241יק ומ~ךומיע מפולין יותר נדולים הם בבהמה אבל פולין שני כןין רצי בי1יף ורוקא,
 דהיינו גדול' חלל לבית זירא ר' סבש חל* לבית הלב נקב כ~ןעני' )תח(:ס

 לו יש חללים ררבה כי קטן' הלל לבית או תנן* האמצעיהלל
 אומר שמעון ר' תנן לא מי לי' מאי.תיבש' ' האמצעי ער גדול וממפוןסביב
 ירמי'( בר )אבא א"ר תחליפא בר רבא ואמר הסספונווז לבטע שתנקבער

 הלל לבית שתנקב ער ת'נ הגרול הממפון לבא שתנקב ער אבא[ בר]ירמי'
 הבא סמפוני נולי' דשפכי רוכתא :הני הסמפונות לבית התם השתא הכי 'גדול
 קנה ' וטריפה שנא לא אלא קטן חלל[ מ"ל ]נרול הלל לי מה קתני הללולב?ז
 אמר)רבא( הלב :4ה ניהו הי ברובו אמר וששאל ניקב אם במע4-ו אמר רבהלכ
 ומאי ס"ר דפנות ש'ג ופרנינן דפנות שע"ג חלב רב אמר יצה,ק רב בר]רבה[
 עתגות שתי בין שיורר שומן הייאה':4ה דופ:י שע"נ חלב אלא ביה תלי'היותא

 באימורי ברב כדקיי"ל לפני ורנחי קטנים נקבי' בו ומצא הלב בקנה ששוןימירינו *ברק שלכטה רבינו פי' הלב ]לחלל[ )לחלב( ומחובר בשדרה וריוק הריאהמ:י;1
 הטאל זה כענין נקובות ומצאן ריאות בשאר ובדק וחור במשהו רבוקאמר
 שבעול' ריאות בכל להיות דרכן נקבים והללו רביתיירצ רהיינו לו ואמרולטבחי'
 חלב במקום שלא במשרצ רב קאמר וכי ' חופיצ כיטר וחלב רצאיל טעם מהוא"ל
 טריפה חופהו אשר חלב הא דנשירה הנקב את חיפה נשר חלב קאמרירוקאבש'

 לג' מתפצל לחזה נכנס שהקג' הוה'לאחר קני תלתי מיטמי'רר"נ אמימרענ'ייאמר
 רריאה' ממפונות הן והן בתונה ומתחלק ן לריאה פריש[ וחר ]לליבא פרישחד
 שינטל עד כברא' בי דכברא משהו' בנקב ריאה' כי רריאה לכבדא' פרישוהר

 איפנא מתני חייא בר פליגי'מר כלום'יליבא הימנו נעותייר 0ולא כבד גבי כדתנן דףנ:ל
 קמא ונל"ינא שלכאה רבינו פי' פליגי' רליבא כברא כי דריאה ריאה כי רבברא ע",תנ

 החזה מן למטה הקנה ניקב לעיל ראמר טותי' יוחנן ר' לי' קם דהאמסת~רא
 כמר ולא כמר לא הלכתא אתמר ולא הואיל זצ"ל תם רבימ כתב ' כריאהנירון
 ותו ריאה' כי ריאה לנכי היינו קמף כלישנ' יוחנן ר' דשכח לחומרא'חראאזלינן
 הח:ה מן למטה ה:4ה ניקב מדקאמ. ריאה כי רכבדא ראפי' נשמע יוחנןטרר'
 בין בכבד בין בריאה דבין קלכה וכן למטה' שיעור בו נתן מרלא כריאהנידון
 בר ודמר ראמימר כחומרי כייאה ונדונים במשהו הללו. רקנים נקיבתםבלב
 ר"ת עכ'ל ועיקי במשרצ נקיבתן בשלשתן פסק חננאל רבינו יוחנן'גם ורר'חייא
 מאוד דבוק הלב שומן שהי' העזר"י אב"י טורי לפני שהביאו ראית* 'זצ"ל
 ראה ה,א דבוק שהי' במ:ץם הלב מן השומן בסבין וחחך בכח היבה בווארוק
 רבוק שהי' במקום התך ואח"כ רבוק 'טהיה במזם טעיתא יטים מבחוץ הלבעל
 ושאלתי ואסר שנצרר רם קצת בחללו ולא ]הלב[ בעובי)החלך( וראה החללער
 : כשר הי' שאז לי ואמר עושה הי' מה דם קורט אותו מוצא הי' לא אם פיואת

 רייה ומייפות היא שלה'חדא החיט ובפסק השררה 30שברה מתני' )תט( ש"ל::נ
 נקט דמלתא אורחא רע;ני השדרה ונשברה הוא' הוטמיטום

 טריפה ברובו שנפמק השררה חוט סת"ר היא' שררה שבירת ש,י חוט דפסיקת ט"3י'ת:
 ורורה לירו מעשה שבא יעקב כר' רבי הורה ' נקב אפי' אומר יעקב ר' ר4י דברי,,

 כרבי אלא יעקב' כר' הלכה אין הונא רב אמר ' רבריו על סמך ולאלהחמיר
 מחזיכך העור עורויכי רוב אמר רב רובו מאי רובו' ערפסוק ער :טייף דלאקא"ל
 המוח פפרר שנפמק מודן רוב לה ואמרי ' ליפרר המוה סוף העור שנפסקוב?ן

 נו'ר קץרו רוב גאו'ב מווצ רוב מ"ד ' טריפה קי'ם טלו 'טהעור אע"פמבפנים

 אר"נ מניומי בר יוסף רב אמר תהאה קרמא להואמרי פ'" לתי עלאה קרמא דאמרי אמי ורב ושמואל סרב שניקבה הריאה מתני')תיא(
 בתרא כלישנא לי' מביר' נחמן ררב י ריאה בי' רמנח רווררא כיתונאוסימנך
 החיצון לריאה לה אית קרומי דתרי תתאה קרמא רמנקיב ער טריפה הוהדלא
 כיתונא תחתון של וסימנך נהמן רב ואמר ארום והפנימי אוהו כשנופחיןלבן

 כרב הלכה וכן ' בו טנחת שהריאה אדום כמלבוש ריאה בה דמתנח .רווררא
 מתמא' -כדמסק תתאה דאנקיב עד מטריף לא עלאה דאנקיב דאש'ננחמן

 אנקיב תתאה מגין תתאה אנקיב לא תתאה אנקיב עלאה אי פששאדתלמודא'
 אמר חר ורבינא אחא רב בה פליגי מנין לא או מגין מאי אנקיב לאעלאה
 ]ואם שניהם ראנקיבו עד מטרפא לא הלכך י מנין והלכתא מגין לא וח"אמגין
 מיני כל שואבת דריאה רהואיל רטריפה נראה זה כנגי שלא זה שניהם[נקבו
 שניטל דאנליר' ריאה האי רבא אטי לי" ופשטא לי' גמדא :ץל ומשמעתמשקה
 נראית והיא התהתון בקרום שנשארה סומקא' כאהינא והופשט' העליוןקרו:

 ט'נ ס אותה כשנופחין ראוושאי ריאה האי יומף רב סאמר ' כשירה ארומה'כתמרה
 עלה מותבינן אוושא ]מהיבא[ ירעי' אי ממנה' יוצא רוח כאלו קולמשמעת
 עהטם בירוע הנפיחה מחמת רוקא ההיא מבצבצא א* גרפא או רוקא אוגילא
 מהיכא ידעי' לא ואי ' שניקבה ריאק משום ומישה משם יוצא שהרוחנקב

 ' נשמע זה קול מהיכן האוזן לשמיעת להבהין יכול שאינו פעמים כיאוושא'
 שכל בתוכה ריאה לבולה וטתבינן פשוריי רמיא כלי פי' ! משכילתאמייתינן
 זה ואין ' נמהם והנקב רמיכווצי לא בחמימי ' המים יבצבצו נקב בו שיהאמ:ץם
 נקב שם אין ואם כאבן אותה סקשין ' לה דמיטרשי לא בקרירי יפהיבריקה
 הקרים ומים קלו'ט שהוא מחמת העליון מתקרע בתחחון נקב ויש העליוןב:ךום
 אי לה ונפחינן בפשורי לי' מותבינן אלא ' בשמתקשה אותומותחין

 ' אנקיב רעע4עה כשרה לא ואי ' טריפה הבום שיבצבצו ]מנצבצא[)מברךקא(
 שמנין העלית נדום מפני הוין לצאת יכול ואינו הנקב דרך מבפנים יוצאוהרוח
 רבא אמר ' וכשירה קול משמיע רצא לפיכה ה:ךומע שני לבין דיוחונכנם
 טעמא מקצתה לרבא רבינא א"ל ' פסולה כולה בשירה מקצתה שהארימהריאה
 מקצתה בין כולה בין שלמה רבינו פי' ' ברי' הררא נמי כולה בריא דהרראמאי

 ק%ספ", דבכל פי' זצ"ל חננאל ורבינו ' נתן כר' כעררה סארומה לקמן בראמרכשירה
 וכי ' נפיחה ע"י במתלבנת נתן דר' ההיא לפרש יש רבריו לפי , טריפהענין
 רבי',.וטלכעה כפי' מירצ ' זו'ל נרשם רבי' של טריפות בהלבות כתוב גוונאהאי

 משמע 'ררגי נפיחה ע"י מתלבנת באינה ואפי' כשירה ענין רבכל טפימשמע
 ' הכשר אחר שמחזר משמע כו' בריא רהדרא מקצתה מ"ש מרפריך]4שנא

 נתן ב"ר אלישי רבינו מורה הי' וכן מכשירין זצ"ל אלפם יצהק ורבינו ה;'נוכן
 דרבא משמי; ר;'פ א4מר רו'ד טריפה מקצתה שיבשה ריאה רבא אמר 'זצ"ל
 קצת ריבשא דריאה אונה גדולות בהלכות כתוכ ' בצפורן נפרכת שתהאכרי
 בריא. הררא אי בידא וממשמשא במים 4ותה מניחין בצפורן נפרכתואינה
 . בשח%קזור וכשירה לקדמותה רטקזור אולי הקנה לתוך מים אותן יתן אצבשיויה
 י'* 3ר '%ש מכות כעין קלי%ת פי' ' גילרא נילרא ראסיק ריאה האי רבאאמר
 )יה י טונים מ%ים פי' * חצתא חזותא ' שוידות ' אוכמי4עכמי

פי'



81רע בשאי1תוא~ממיי42ירצ11  אדומה כנון בהו מטרפא דלא גהנים הנך ורוקא שלמה רבינופ"-
 שטאל ב'ד יצחק רבינו לפנ* בא מעשה ' עכיל בהלמה ולקמן ורגךויוקה
7ף זצ'י תם לרבינו ושאל כריו שהורות בהרות בהרות הרטשה שריתהאמל

 ת,'
 כולה שוייאה האמ טריפה סכדיותא לקמן ראמרי; דהא אומר כי והכשירה

.
 מטרפה לא רוב שם עואין כין עןו1רהז בבררות אבל לריתא ד.וא רובה 14 ס'7

 דסכשירין כדיקמן לכוהלא רמיא דהיינו 4צכמי אוכמי בי'ג שמפרש ומה 'בהני
 רוקא דר,יעו ר"ת 4צמר י ,מן דמבשירין בנוונים רהחע רבימ פי' וכןברצ

 בשיר' רוב שם שאין כיון כדי ]הבהרות[ )הבהשת( 14 אבל כבוחלא דצהדרובה
 סגבי לקמן מדאמ' של ר'א לרברי ראי' הבהש ז(רל שטאל ב'ד יצחק ורביט פל
 ירוקחן סשיעור בנמרא ואמר פמולין ירוקין אם מעיה בני ונחמרו לאור נפלה פ"3סס

 הכא מפיש ומדלא ' במעווז ירועזן אף במשדצ נקובתן מה נכובתןנעדעור
 מורי לפניו ורן ' היא דהבי עו'מ נקובה כשיעור במשהו הוה לריותאדדמיא
 נקובה' בבלל טריפהז הןצא רדצה לפרושי דאצטריכו דהא יצחק בר יועדהרבינו
 לא ינקוב דסופן משום טעמא דרצי כיון הכא אבל דעףקין ניקבו התם נמירכץזני
 ששאל מ'ר יצחק רבינו לו הודה ולא במערצ דהוה פשיט(ש רזעא לפררשדדו'ל

זצ'י
 : סמכינן לא האי כי רחינה הששיעיי רהשובה זו על לממוך אין כי לו ואמר

 דאלו ')אע"ג שלמה רבינו פי' ' בבווף מקיפין אין ררבא משמי' אמימר אמר *ת6ג"
 בריאה שניקבה סבועה לא( עצמו בועי במקום שלא רו'מ דמקשין ריאה אינקבהשעהו

 כודם אם ירוע ואין בטבחא למתלי דליכא דמבחא ירא ממשמשא דלא דהפא נרי"יל,
 אם ולראות ולנוקבה ולקרב ליקיף בועה מביאץ אין שחיטה לאחר 14 שדיטהסנ6לסם
 אבל ריאה דה"מ ' בריאה סמקיפין בפרקין לקמן כיאמרי' שוין וצקבט מףאה גש

 ושמא שעה כל להשתעת שעשוי בה ניכר מראה אין בועה בה שנעשיתכיון
 שתי מקיפין אין כמו 6ה זה מקרבין מקיפין *טון ' ונעוצה לה רוה אחרמרא'

 דטבחא יףא דמשמשא רוכא לה "אינקב לקמן ואמר ' סעכ'ל ביצה במם' חביות פ1ף
 מרי דרב ברי' זוטרא מר תלינן אסד דרבא ברי' אחא רכ תכינן לא 4י תינןעע
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 פ."
 ,יפ דטבחא ידא דמשמשא היכא שלמה רבינו ופי' ' ת*נן והלכתא תלינן לא אמר
 מלמעלה שתלשה ש יחיין העשוי נקב כנון לתלות שיטל שיורע מנום בכלאגי

 לה ומברזינן מילווא מאתינן כתרתי ומתחזיא חדא בדיכךתא להו לית להרדץע", דממיכי בועי תרתי הני רבא סאמר : עכיל נקכ שם נמצא כך ואתר בוטקה תזוף
 שלמה רבין פי' ' וטריפה נינדצ תרתי לא ואר וכשירה ךףא חדא להדרי שפכן4ו
 בועות הנקב והעלה בריאה שהי' הנקב מחמת אלא סמוכות ראינן לרבא 4'קים
 בזעינן לשנ*ם ורומה באמצעיתה מדק כמץ ונראה היא אהת ואם סכיבץ'הללו
 שם הי' שלא אצ'פ לינקב שמופן לפי פי' שטאל בר יצהק ורבי' ' מצדהבאחת
 אבל " הבועא מפני לכךי הבל אלא הריאה מן כלל שתקהן בין עהזין ומיירינקב
 יכול ואמ"ה בועות שתי בין הריאה מן ש"ט להיות יכול זצ"ל שלמה רביטלפי'
 יהי' רפסק של עויעווי איזה לרעת לנו וצריך וטייפהי גקב מחמת שם שב1להיות
 עויעור ואתה .וטריפה נקב מחמת שם שבאו נאמר(]שנאמ'[להץת שתיהן)שלאבין
 של טריפות ובהלכות ' וכשייה נקב מחמת שבאו נאמר שלא יהי' הפמקשל
 טריפה אמ"ה שלייאה וף?יער כחיט ביניהם יש דאם כתב זצ"ל גרשוםרבינו

 ' בנקב לתלות אין ודאי ראז כשירה חוטין שני קים יש אם אבל שסוברמשמע-

 דמלאין בועי דוקא שירליאק הנקרא רצא זו'ל יצחק בר ידצדה רבינו מוריוכתב
 זצ'עיתרתי שמואל רבינו פי' וכן כעדרה ממוכין אפילו קשין צמחין אבלמונלא
 שקורין דה1כיחין צמחי אבל בלע"ז' קמטור'א שקורין אבעבעות פורה כמובווך
 ונן אהדרי סמיכי אי לחוש ואין צמחין אלא נינרצ כועות לאצ בועות אדםבני

 אהדרי שפכי רלא רחינן סניאין זימנין שלנו ראותן זצ"ל יעב"ץ לרבינונראה
 בסוף הריאה בסוף 8י' ' טריפה רהשה בשיפו4 בועא האי בדו'נ כתב 'ומכשרינן
 לרבי' נדצרא ולא .דמי כנטול יתר דכל רטעם ומפרשי' האוטת בסוף אוהאונות
 שמואל ב"ייצחק

 לי' חשיב אי דמכשרינן הרטשה מבאמצע שנא רמאי זצ'י
 דהוי מיטום רטעם לתלות רוצה הי' תם ורבים ' באמצע ו?'נ הריאה במוףיתר

 ראי זצ"ל ששאל ב"ר יצחק לרבינו נראה אינו זה וגם ' רסמיכי בועיכתרתי
 או האומה בסוף דקיימא רהואיל בדבר טעם *תן ויש ' כשירה אהרדישפכי
 ור"ת מאיר רבש וטרפוה מעשה הי' וכבר - ו,נקב ליממק סופה האונהבסוף
 אנו דכן זצ"ל יצר(ק ב"ר ירךרה רבי' מורי וכתב דףף'נ מפומא ונפק הואילזו'ל
 רצדרנ' לי' מהרר ואי טריפה ריאה בשיפולי רבועא ניק1ם רבינו פסק וכןנורגין

 רוב מיוי ריאה בשיפולי מכעויר זצ"ל חפני בן שמואל ורבינו ' כשרה]בשרא[
 *דסמיכי רריאה 4וני תרתי הני רבא טאמר ' הלכה וכן לאיפוי נורגים קה*ת ע"נ7'תז
 אבלקיימא כמדרן שלא דיימי ת'מ לאכשורי כדיקה לרן לית להדרי ג"כ"ה
 שרסירכא בדיקותא לרצ לית שלמה רבי' פי' ' וכשירה רניתיירן היינו כסדרז **וננת'

 נעשה ומשקה משקין מיני כל שואבת זו עידריאה שסהצך באה הנקב סהמת זיומיק
 ונקפה מעט מעט רגקב ררך ויוצא ביצה של לובן דהאנו נליר"א כמין בתוכהעב

 ואין הנקב סותם שרךא ואשש רגאונים בתעיבות מצאוזי כך ' קיוםונעשה
 לינקב' שסופו מ-51 אינו בריאה מנה מחמת שעלה נךום אמרי' הא דיוחמיציא
 מוזדעעי' 4ן לאמצעית ממעל במירכא נדבקו הודצונות שתים כנון כסדרןשלא
 זע"ז ששוכבות שמתוך בריא יהררא ש'י מנינה חו רביתייהו היינו כפררןאבל
 וע לכאן הולכת זו כסדרן שלא כעןהן אבל וחזק רצלך והקרום מתפרקותאין

 ' לשונו כאן ער עלי' דפלינ דליכא הלכה וכן ונמתר כעעפרק ח-ירום לכאןרצלכת
 ששאל ב'ד יצחק רביםוהקשה

 שרסירכה רצאיל כשירה אמאי בכמדרן זצ'י
 זצ"ל ערם טוב יומף רבינו בצזשומת וגם ' רעד'י כדפי' באה היא נקבמחמת
 אינה זו ראונה גהי היא כשירה אמאי א"כ באה היא נקב מחמת דסירכהכתב

 לא מ"מ ' כ"כ מהרה מתפרק רירום ואין לכאן מהטבת אינה וזומישכת:לכאן
 דבר שום מביבה שאין במעךם ראפי' בריאה מכה מחמת שעלה ק-ום אלאיהא
 קיום דאיט אמרי' דגקב את מותם אלא אחר מקום בשעם רביק הקרוםואין
 היינו ואם ' כ,טירה אמאי כסדרן שבאה מירכא רו'נ ' ליגקב שמופומפף

 זל"ז האונות ממש ומנעות לזו ץ שסמוכות בסכךם הימ כשרה דכסררןמפרשים
 על ומני:ה סותמת ה4צנה אלא הקרום מן ממש דצקב מתימת דצי לאדהשתא
 * שפיד 4עעי רצה אז ביהד האונו' רובור מקחמת והסירכא שבחבירתהנקב

 סירנא שיש אלא זמ'ז מנעות שאין במקף אף כעררה'היינו רבכסררן משמעאבל
 בין רפסק ףש לוו מץ מורבק כךום שיש רודעו כסררן רשלא דומיא רהא לזומזו

 כיל סשמ' לא זל"'דהא עהויןנתעות אייפ ונש*רה כסידרן הף משמ'דדוע לע וו'

 אז ונם ' נמררן שלא מרךי א*ץ מנקךת שאין במקום כסררן שאפי'לפחהמ
 יוחר נקב בלא להם באה והם4רבא גדולם שכן רביתייהו הייט כסדוץלפרש
 ףהייט רביתיקקו ר,ן דפי' ועור ' הכי משמע לא דהא מקוטיתמבשאך
 ד4ץע זצ"ל שטואל ב"ר יצחק רבינו מפרש הלכך ' רביע*זייהו כמונניביצם
 כל עהטואבות מחמת לבוא סייכא רגילות ב% נקובה שאינה שלימהבריאה
 דצלבצ2 וזו לכאן רולכיז עהו מתוך כסדרן שלא אוני בהדי ולכך ' משקעמיני
 סירנא ואין *נקב שמופה כית ננךבה הריאה כאלו ורעי מתפריז ורםירנאלכאן
 ואע"ג להגקב ווףמרת להתפרק עומרת כמררן שלא רהוי כיון לסתום מועלתזו

 בלל עומדת רגפירכא עמשין כעוירה כסדרן אבל טריפה נתפרקה לארעריין
 אבל לר~זפרק סופה וטאין כיון וכשירה עלתה הנקב מחמת שלא וגםלהתפרק
 מהמת רסירנא שעלתה וכ"מ כךום אימ בריאה מכה מחמת שעלה כךוםוראי
 מבה מחמת שעלה דרךום לינקב עומרת סירכא דאותה טריפה בריאהמנה

 שיהא אחר במעם דבוק שאינו בעצמו אפי' מתקיים שאימ קרום אינהבריאה
 שאין שלמה וביט כדפי' האמת שכך נראה מירצ כן' ש" ויפסק לד~עפרקעומר
 שהקרום שאע'ש הקבלה מתוך תופסים הקדמוני' שרבהעינו כמו נקב בלאמירכא
 רמירב' מכךם בשום כיוך כשאינו אפי' כלום אינו בריאה מכה מחמתשעלה
 עוטרת ע1אינה במרךם סרוכה כשהיא פרוך'ולפיכך מקרום"טאינו יותר היאחזקה
 נקב כאן עורי' ונץן מעם בשום סרוך שאינו מקרום יותר ומגינה סותמתליפמק
 בנפעזה לה ובדקינן לגמרי הגקב שנמתם בבדיקה יודע אי'כ לרו2יר איןודאי

 בלא נ*ם בלא אבל בפשורי י'נ טריפה מבצבצץ אי רוקא עלהומותבינן
 כעדרה תהא כלל 4צושא לא ואי גרירא בנפיחה לבדק ממתבד לא ופיטורירוקא
 ראפי' ומשמע ' בפשורי לה בדיק דצה בדיקות' מצריך דדצה נחנוי' דר'כיון
 תר* כשיש ליזהר צריך הלכך י פשורי מצדיך בנפיחה ריאה כלל אוושאלא
 כך הרחה יצא שלא לבדוק וצריך רביתי' במגץם לףופן להדרי רסריכיאוני
 של טריפות[ ]הלכות )ו1'ג( לשון מיהו ' זצ"ל יצהק בר ירצדה רבינו מוריכתב
 בר יצחק רבינו לשון ' בפשורי לה מצריך דלא משמע זצ"ל גרשםרביני
 אפי' רב מפי רב קבלה כסררן שלא פר"ח בשם בערוך כת' וכן זללששאל
 אם וכש"כ טריפה מהדדי מפרקי ועיגךן באמצע 14ני תרי ]סריכי[)כסדרן(
 דג4צנים ורבותינו , טריפה ודאי השלישית עם הראשונה או ע ע"ג זורבוקות
 ]מרביצה והביעתא( )מבצבצא היא תבירתה על מריכא דחרא כיוןכתבו

 לא ףגאונים בשם ומ1'כ רביתיידצ דה"נו סירכ' בדהא " אבפת לאומרבעתא[
 באו לא שמא או מעיקרן מפרקי אפי' ולר~עיר עליו חלוקים הם אם לונתברד
 מעיקרן מפרקי לא ני היינו זו בצר זו שמותדות ענין שב4צתו לומר]אלא[
 אוסר שרצא פר"ח מקבלת אפכא ומוברים זי שצ י בסרוכות כן בטמותרות
 וחילוק בהלכה אינו מעיקרן פירוק של שחילוק בשביל זו ע"ג זו דבוקיתכשהן
 יותר כסדרן שלא נקראי' גביירן רעל בה קצת מפורש זו ע"ג וזו זו אצלזו

 שבשרבוקות הגאונים םברת על ' משקרן ומפינן זו אצל זו ס-וכות היומשאם
 סעיקרן וספרקי זו בצד זו וכשסרוכות טתרות מע"קרן מפיקי לא זו אצלזו

 אלא מזה זה סברתן להפך אין שמא או ' מפרן'ח איפבא סבדתן ותהי'אסורות
 שסרוכות רכער'כ קאמר עלה זו בצד זו כשסרוכות שלפר"ח מעיקרןאמשרקות

 זו סרוכות שאפי' אומרים ורגאונים ' הוא שאסור מעיקרא ומ1רכץת זו ע'עזו
 דלנמרי ממחבר מיהו ' זו בצד ץ וכער'כ מעיכךא דמפרקי אע"ג מיתר ץע"נ

 של טייפות בריכות כי ' דפר"ח קבלה 4צת' ע/ם תימה משום קבלתו עלחולקין
 לא זצ'ץ אלפם בדרב וכן זצ'ל גאת ירודאי רב של ובודג זצ"ל גרשםרבינו
 מעולם שמעתי לא מרבותי וגם . מיפרקן ללא מעיע-א מיפרקן בין חייקנמצא
 אובלים אשכנז שבש-ץ שמעתי וגם ' ברבר היתר עהגין ראיתי העולםוכל
 מיפרקי בין חילוק מצינו לא בהלכה נם ' מעילין מהדרי מפרקי אפילואותה
 בחוטא אהררי דמ"כי שני ותרתי בהם שכתוב רגאונים בתשובות ונם 'מעיקרן
 פורוק בלא ב:פיחה להו בדקינן אלא למפרקינן צריכי לא סמיכי ולאכסידרן

 דקאמר מעינךא טפרקי ומשמע כשירה מבצבצא לא ואי טריפה מבצבצאאי
 ב1מא רמר-וכה ואונא שלמה רבינו פי' ' עמ'ל מכשיר ואמ"ה בויטידסריכי
 הלו* יקר בר יעקב רב'נו טרי פי את ושאלתי לידי בא מעשה אצלהוהיא

 הרי אומ' האומרין וטעמס טעמו לי אמר והוא שאוסר ויש ' לאכול ליוהתירה
 רביתייהו החנו כסררן אבל רבא כראמר באוני אלא וטדותר מצינו ולא ישנקב
 ומתחממת הח"ק במיצר שעימדין מפמ ראוני ווצע:א קאמר לא דאומיאבל
 טריפה וב4צמה כשירה באוני לדופן רגצץכה בריאה שהרי ותףע בריאוהדר'
 רצם בשביל טעמא אמר לא ורבא נתלמור אומא מצינו לא טרי וטעם ,כרעקמן
 משום טעמא פי' ורבא "וירא בה שליט רלא לעיל אמרו הריאה בכלדהא
 לש הלכך מזו זו מתפרכץת ו14ין זו עם זו נרולות רם כך כלומר רביתיעקורהיינו
 כסדרן רכ"טו'שלא לן ראורי מלתא דעיקר משום 4וני דנגף אומייורבא וישאוני

 אשמעינן לי-ן' כדאמר כשירה הויא בדופן סריבי 14ני רצה דאי אע"גכדיפה
 ואין הרופן אצל תמיר שוכבות והן צר שהלל כיון טעמא היינו ההתםרבא

 תימא ולא מפרקהן אמצעית שררי הן מתפרכךת כסדרן שלא אבלמתפרקות
 לא כסדרן שלא ואומה באונא אבל ' מזו זו יתפרכך שלא מעמירה הרופןדוחק

 * יועפרק בהשלא יחזיק מי עומדות החלל רברוחב רכיון לאורו" לןאצטריף
 רבינו וכן ' עכ"ל אמת רברי ונכרים הנאתים בתשובות לרברץ מצאתיוסייג
 וצ"ל ץ-ידה יצחק-ב'ד ורבינו זצ"ל שמואל ורבינו זצ"ל שעךן ורבינו זצ"לגרשון
 ובפולנית במננצא וגם באומא אתא מכשירים כולם זצ"ל גאון שלום רבונם

 אונא רגיתיר כל ה"טר בספר כתב זצ"ל תם ורבינו ' כרבריהם להיתרנורגים
 דמריכן אוני תרתי ראמר רהאי לישראל טריפות ומאכיל טועה אלא אינובאומא
 אומא רהא לא באומא אתא אבל אוני תרי דוקא שאמרו במה הראיטוניםטעו כי אחת בתשובה שלמה רבינו ומדקדק לאכוטורי בייקותא להו ליתלהדרי
 הא ' אונתיט שם נפסיד לא אומא שקיאוה שוטים ובשביל אתה אלא שמהאינה
 עה?מה מטעם אלא אומא ששמה מטעם ולא דיקרקו יפה שהראשוניםליתא
 עשנ נ6 להיאה לה אית 4ךני המשה רבא אמר בממוך מדאמר לרברי וראי' ' משםיונקות י י5שת שכוים מתוך שניותס נבי ראמר רבתי אימא כש אומה לה דקרו והאיריאה
 . לה אית שבעה א"כ אונא הגדולות לקיות לרקרק באת ואם מימינאתלתא
 אהן כמו ד4צני דפירושא ' 1נא ולא רבתי אומא היא הריאה ע"ב אלאלריאה
 אבל מאוד קטנה אוץ כל4ט' דוה-רא עינונטזא נךאצרצ ביהזר והקטנהקטנה
 קרמונים קראוה שם ונינף רי4טה אלא אצו נכךאת לא ריאה והףא גיולהר~ימה

 -והיות



ט411 רועז טאי%תהלטת%ר
 רוקא ה"ט בסדרן אוני תרתי רבט שרו וני ' להרעטות ריסה בה שריםלהלת
 אלא רגית"דצ מנךיי לא רועקיו' לא רו-י(%מ 4צכעה אבל הכי רביתידו' יהאעבאתי
 בייקות' להו קאמ'לית רהא לאכנר אלא לרוזיר בא לא רבא דברי ועיקר 4רניגבי

 ומאי רביתיוקו היינו כסררן[ ]אכל כסרהן שלא "מלשר-העמ?ףהלאכאי4ייאבל
 מדרשא בי מוהו וכן ' מ-יאה ננךגי כשאר הוה שרו דלא 'אמאי י שראדשףא
 שאר עם בערוך נבר ווצא משה רל הרב ותשובה ויי'ג הנאוני6תשובת
 רבינו היתר שפשט מלטת מאותן חגץ מווס בכל לאטור נמעים וכן 'דגאונימן

 שפילפל הזקן מרבו חוץ בדבר /שווין ז"ל שלמה רבינו של רבותי יכלשי
 אלו עמדו לא גם שמועתם על עמרו שלא העולם באבות ומצינו ן מדעתוכן
 כרבריו' לאמור ובנרנוי"שא צרפת בכל טהגין וכן ' י'כ בפניהם השיבוםאלא
 כולם זליל יכ'א ורבינו זשף'ל גאון יומף רב ומר זצ"ל דגדול "לישר רגיטוכן

 או כסררן בי זו האונות נסרט שאם זצ"ל העז"רי אב"י רביט פי' 'אומרים
 נמי צ6חים והעלתה נרבקו או ' באו6א אונא המכשירים לרברי באומאאונא
 רכשירה מותמתה ורופן שניקבה אריאה רהוה מידי דכשזרה הסירכאבטעם
 מעכבים הצמחים ואין רכיוז' צריננ6לים שהצמקום משום צמהים העלתהאפי'

 זה את זה וטתמים וצא רבית' מקום הכא ה"נ הדופן מתימת להפרידרגצז*מה
 ועינוניתא שלמה רבינו כתנ : והכשיה ליר4 בא ומעשה צמהים יש אפי'כסדרן
 חמשה רבא אמר : הן כסדרן שלא דירה נ% דבולרצ טרשה רסריכא היבאכל
 הטכח לימין והיא דבדמה ' מימינא תלתא גברא כלפי אפה לריאה לה אית%גי

 יתיר או המיר אי משמאלא ותרתי הטבח' כלפי מעי' ובני ברגלי' תלוי'כשווא
!

 )דרב לקמי' דא,אי יתיית' ההיא ' ביתרת כוותזה הלכתא ולית טריפה הליף 4ן
 אחא רב 4' אמר ארשא ביבי( )בר אחא רב ית:ב סד~ה יעקכ( גר אחא6טיט
 הא אחא לרב ל" דסבירא שפיר בה -עיין לא רילמא קםי' עייליה הרר לטיח ,ט,י6 אחא רב א"ל נידלי' אכשרה לי' אמר לך אמר מא* הבית מן כשיצא לטבחסנ4

 'דדבא

 ביתית' דרבא כוותי' הלבתא לית אדשא דשךב לי'למאן ואימא זיל א'י
 מלטטה כגון ביני בינ' אבל ראוני בדרא ' דקיימא בען כשירה דיתרתות'ם
 באמצע או מלמטה הערוגות שתי בין ]שהיא[ )ש( רווררא בעינוניתאלערונה
 לקמי' דאתאי ביני ביני ההיא ' טריפה דאתי חיתוכי כמרר שלא גבה עלהאומה
 לרב אויא דרב ברי' מר[ הונא ]רב )רבא( א"ל למטרפה אעה רב סבר אשידרב
 בריאות ברייתא לה להויואמרי אית הכי באפר ררועות בריית' חיווי הני כלאשי

 מתחת פי' מקמה' וה"מ דווררא' עיטניתא טבהא לי' ון14 לרו אית רגיהטמטת
 שלסה רבינו פי' טריפה' הדס של כעלה דאסא,ג4נה בטרפא אפי' . טנבה סאבל שצעט

 ברובא]דידהו[ רידןדאית אורחאיובהני לאן ש"ם למטרפה אשי רב מרסברזצ"ל
 אונות הסרו שאם ו"'א ' כשירה רוורדא עינננית' בה דלית ריאה משכחינןאי

 אבל כן מ~אהי הבבלים ובתשובות היא ויתירת ויאיל כהדיידצ מצרפינןה*מין
 "תירת דירהו דאוני בדרי קיימא ולא הואיל כעיני נראה ודבר ואין ' שסעתילא
 תרתי משתכחין וכר ' וטריפוק תליף לה וודה חסרו' להיות הראויות ואותןהיא

 ברוךוחביריו בר יוורה רביע גרולים בה הזקןשנהלקו מורי .מפי שמעתיעינוניתא
 אורחא ולאו היא ביני רביני יתירת רהא טריפה שהוא ונ"ל ' רעתו לי פי'ולא

 ' עב"ל להו אית רני ברייתא חיוא רכל משום אלא הבשירו לא גופאדבחר

 . עינוניתא תיתי מ'ט;בה'ן כי מכשיר היה זצ"ל 'צחק ב"ר אפייםורבינו
 האדטע אבל ' להו אית הכי ברייתא חיווי שבל הלכה מדברת שבשנים אימרוהי'
 שום בבהמה אין אם ולרבריו ' להו דאית ה:ינן רהא שבעולם בהמות לבליענ

 ' עינוניתא להם יש הבהמות שבל חסירה שהלי ' טריפה ודאי דוורדאע*נוניתא

 שם היתה שלא סשמע לישנא דהא זצ"ל שמואל כ"ר יצחק לרבינו נראהואין
 עינוניתא טבחי לי' וקרו דקאמר ושמאל' ימין יטל האוטת על היתירה אחתאלא

 שלבו הבהמות נשתט האיך תוזמה ואל ' יותר שם הי' שלא משמערווררא
 ג' בת פרה בבכורות0 דתנן מטתנו לידה לענין גם שריי שבימיהם מבהשת עיינ. נז'

 רבינו כדברי 4"'1 לשנתים יולרות הם ש4:ו ופרות ילדה שלא לפי לכהןוראי
 רל'"ט ;צ"ל העזר'" אביי רבינו טריפה'פי'מו=י הוי עינוניתא דתרתי קיי"לשלמה
 מקמה עומרת ו4יש ' בשמאל ואחת בימין אחת שתים ול'"ט כימיןשתיהם
 וץא יתירת זו )אחת( ובמקומה אחת ועינוניתא ' טריפה הכל לאומות אולאונות
 העיטנית' נחלקה שאם הקבלה ע"פ זצ"ל העזרי אבי מורי ופי' הצזלמור'שהכשיר
 ב"ר אלעזר רבינו ופי' ' שכשירה אצבע כעובי למטה מקצתה ומחוביתלשמם
 חליף ררךינו מריפה שמאל בצר אבל ימיזכשירה בצר העינונזתא רוקא זצ"לנתן
 ד;י' .וככר ' כשירה מקמה שנל שאומרי' בשמאל אפי' שמכשירין רבותינוויש

 משה בר קלונימומ בר יהודה ורבינו . שבשפירא רבותינו והכשירוהמעשה
 על לרצסיף עואין אני אומר לו והשיב זצ"ל הלבן יצהק רבינו לררבשאל

 וכש"כ ימין לצד שמאל צד בין פלינ ילא למנבה מקמה נין פלינ מרקאיטריפות
 יש דוורדא עיענית' תרתי שהעיר שלמה רבינו של מעדותו ועור . ש"ממנבה

 כשירה רחדא מנלל ברייתא לחיווי ליכא רתרתי רטריף עצמו והואמביטירין
 לשמאל'וראי שני' כרחך על יתרתי אתנייהו ראי ' שמאל לצר אפי' הכללרברי
 לית דלכולהו טריפה טרתא מקומה שינתה כי ימין לצר דוקא ברייתא הנךכל
 מקמה בין ש"מ אלא , יטדיש.כולם ובנהינ חרא אלא ליכא כי ואפיי הנ*לרו
 בר יצהק ורבינו ' מירי לא ותו ' כשירה בחדא שמאל לצר בין *מין לצרבין

 שסיעך אש'פ שמאל בצי שנמצאת דוורדא עימניתא על השיכ זצ"לשטאל
 רוזלמור שמפרש דבועם מחוך כיטירה טנבה רלאו ביני ביני דכל משמעיישנא
 מצד דלריררו ברייתא רלעיוי נראה כי לחלק להוייש אית הכי ברייתא עחידכל
 נכק ולרבותא קאמר *מין מצד "4ל כו' מגבה אבל דאמר 'והא כלדירן היתהימין
 חילוק שום פי' לא וה"ג שבפר"ח אע"מ בנבה. שלא שמאל בצל וכש"כדכי
 בתלמוד המפורש אלא בפסקא מפרשים שאינם מקומות יש לימין שמאלבין

 ונם ' לעולם שיארע ארעתארצ אסינך ולא רע' שכירסי דלא דמלתא הכא.וכעד'כ
 שאמצא עד אתיר לא אני ונם להדיא עד*יסר אחר נ4ון בשם כתב זצ"לר"ת
 רבינו ביטם רע"ר'ע אב"י רבינו פי' : זלה"ה שמואל בר יצחק . לרכרסמך
 הצוואר אצל החזה במיצר לנרנרת הסטכה ימין של שב"ונה זצ"ל אביויואל
 )טריפה( דאסא בטרפא נבה על נסצא יטאפי' עליונה שהיא תחיענהממש

 הימ דקאמר יתירה 4ינה לענין לגאונים ושאלע בהם טתב ועיך :]דכשקיה[.
 מנבה ת'ר מקמה רמי היכי ' טריפה יאסא בטרפא אפי' סגבה אסלט4ץ
 אומי אנב ו4'ש אומ[ אנב ]4'ש סלפנש סקמה מלעיל ריאה יצ מנבה השיבוי

 למימר איכא ' לה יומר ומתמא הואיל נפקק' בתר או נפיח' קמי דאמאט-פא שיעוך" האי דינן ב היכ* ושאלנו ברם כתב ועור ' טרשה ראסא טרפא כיאפי'
 יוקא דאי שאלנו ועוד ' ולחומרא טריפה דאסא טרפא הויא כי נפיחה בתראפי'
 נמ" מהבי ובציר ל"ר א"ד טטירה' )טרפא( מהכי בציר טרשה ראסא טרפאכי

 אלא הטרישת על לךצסיף לנו אין הכמים לדברי ושמע אזנך הט והשיבוטריפה'
 בציוי טריפה דאסא טרפא כי רגכך לגרוע ולא להופיף ולא הכמים שמנוכמו
 דאנ64 טרפא האי שיטאלו שאילה מ4ותה אבל ' כאן ער הלכה וכן כשירהמהכי
 שבתשובת כ' העזר"י אב"י רבינו אבל ' שהשיבו ראיתי לא נפיחה ע"י אפי'אי

 דאסא טטרפא פחות אבל לחומרא טריפה ראסא טרפא כי מפרשהגאונים
 אמרי ' טריפה י עצים בקעת פי' ' לאופתא דדמיא ריאה רפרם אמד :כשירה
 מחתכא דלא היכא שלמה דבינו פי' ' כבקעת לבנה ונעשית כאופתא רנפיההלה

 שיעא רלא ' כשירה בו ניכר הפרש מראה כמין וסרק גמור הערשבחיתור
 פירשו כולם ז"ל הכהן חפני בן שמואל ורבינו ומ-'וץ__ וה'ג ' הוק אופתאכי

 כשטחין הקיר קמטיכאשר בה שאין הלקה שהיא היינו דטריפה כאופתאדשיעא
 חיתוכא לי' דלית ראנד הוא גוונא האי כי בו נראה קמט שאין בסיראותו
 - )אומות( שתי ימין בצד שהיתה בריאה מעשה , כומי מעט בקמט אבל 'דאוני
 ידו ע4 לרנשיר כרי שהוא נמור היתוך בה גיכי והשלישית נרו4ת]אונות[
 מצד אונות 'טלש שיש אחר ]שינוי[ )שיעור( ]עור[ בריאה ]והיה[ הי'( לא)אם
 5ש4ינ"ה מה ידעתי לא זצ"ל שטואל ב"ר יצחק רביט והשיב כאהר רב ואסרהשמאל
 נ-נהת, היתר נ"ל כ. ' בקבלה להו דקים מרכותיו קיבל לא ]אם[ )גם( לאשרראה
 5טך" ההיתוך הי' לא דעתי ולפי ' הרב יברי על להכריע כדאי איני נם כי 'גמור
 לומר אדם יודניך ואם , לאכור לו נראה אחר שזנוי ובלא נמור חיתוךבעיניו
 תנ וף לחוש יש טומטום להיות ואיטתני דצ%ל מומיןט אלו על מדאמ'בסוף לאימורטעם

 שע אין ' לגקבותו ;כיותו ליהפך בבהמה נמי ואשתמ חמה סרים לעניןדאיטתני
 לקלקול למיהש 4:יצא וה לקלקול ואשתני הואיל ודאי רהתם לראי' רוכההנירון
 אין דאוני בדרא דקייסא רשמאל יתרת הכא אבל ' עמו להיות הרגילאחר
 כ"ש ל"ח ואפ"ה שתים אלא בימין מהא שלא לגרום רגיל שיהא קלקולשום
 לכלום ימין לצר ביטבילו נחהט שלא קלקול שום בו שאין שמאל 'טלבשינוי
 כחול צבע ' כשירה ככוהלא ]רבא[ אחא( )רב א:ר ן זצ"ל שמואל כריצחק
 והוא יבש דיו קורט . טריפה כדיותא * שהור לא ירוק לא לאז"ר כמראהשהיא
 ]כהנא[ רב אמר בריא דהדרא ' כשרה אדומה ' כ'טירה כעשבים ירוין-, 'שדצר
 דכהא* להו קים והכי טייפה ככשרא כשירה לכבד שלהרומה שמראהריאה
 כיטותא כגון ירוקה ריאה הא' דרבא ברי' ]ממא[ )חמא( רב אמר לקותאהוי

 מוריק' כגון או ביעתא כגון או כשוהא[ כמראה ]אלא כעיטבים ולא)ירוקה(
 אלא כ;ה משונה ש;ה אלא ' הן ירוק מין אלה וכל ' טריפה כרקוםכמראה
 דוכתא ' בריאה אטום הא' רבינא אמר : ככרתי דמי היכי כשזרהירוקה

 אי ליה ומברזינן ]ככינא[ )סילוא( מייתינן י בגווה זיקא ;ייל ולאדמיטמטם
 מבצבצא[ ]אי גדפא או גילא או רוקא מותבינן לא וא. כשירה מוגלא בהאית

 . ואינה שנהקררה הריאה ' וטריפה ה'א לקוי;א לא וא' זיקא בה עייל דהאכשירה

 בנפיחה העלה ואם שתתהסם ער בפושרין יתננה ' כן מהמת בנפיההעולה
 בנפיהה עולה ואינה כותמתה[ ]והליהה עדיין המה שהיא פעמים וכןכ,טירה
 שבקנה הליהה ,טתצא כדי ביהד וינענע לסטה והקנה למעלה ה,:רוגותיהפכנה

 סהמה כנפיהה עולה שאינה ~עמים כי כשירה בנפיהה העלה ואםושבפכפונות
 כורי מפי קבלתי כך ליכנס יכול הרוה שאין רייאה סמפונות כוהמתשהלזהה
 קרום אינו בריאה ככה מהמת שעלה קרום יוכף רב אמר : זצ"ל העזר"יאב"י
 הלכך היא בריאה מכה מחמק ש;לה קרוס רריאה מרכות וכל ליסתרשסופו
 כקיתון" שנשפכה ריאה יוהנן רבי אמי עולא אמר : טריפה ;יקא נפיק דלאאע"ג

 בתור לראשה ומסופה לסופה מראיטה ונע:פך שלו קרו:ין בתוך הבשר'סנימוח
 ן כשירה ריקנית הצי' ועכיטיו מלאה כולה שמתהלה זה רוא והמרוןהקרומין

 לעולא אבא ר' איתיבי' ' חסי.ון שמי' לא מבפנים הסרון עולא קסבראלמא
 ניקכה היינו מבהוין וא'די אירי אילימא היד טייפה' יטהסיה או 'טגיקבההריאה
 ויס"מ מבפנים ודסרון פבהוין דנזקבה אלא הקרום ינקב שלא להמירה'טא"א
 ולא מבהוין ואירי ואידי חמרון שמי' לא לעולם . הכרון ש:יה מבפניםחסיון
 כו שאין נקב ה"מ ' הסמפונוח לבית שתנקב עד דאמר שמעון לר' אלאצוייכא
 דכרה שאם אומרים שהיו יש ' מורה שסעון ר' אפי' הסרון בו ייט אבלחכרון
 קיים והבשר והעור בנפזהה עולה אמ" וחסרון וקטט כרק כמין שנראהמבהוץ
 לעילם הל"ל שא"כ ' בידם הוא דטעות זצ"ל יב"א רבינו עליהם והיטיב 'טריפה
 . הכרון ניכר או 'טנכדקה כנון ל"צ ' ניקבה היינו ודקאמרת מבחוון ואיריאירי

 צריך ואמאי רכל ורברי וטריפה דמתני' חסרה והיינו כ:פיחה ועולהסבחוץ
 4'ש כה"נ הכרון הוי ולא דכשייה עי'מ הכי משני ומרלא ' כר"שלאוקמה
 קלינימום רבינו וכ"פ בשוליהן ול"ש לפניהם ול"ש בנגן ו4'ש באומי ול"שבאוני
 אייתו הדור גדוק' וכל ]נהן[ )יוחנן( ר' לנבן' על הלש ו;נינא ד' ' זצ"להזסן

 שלא סמפונהא רקיימ' והוא רבא אמר ' ואכשרוה כקיתון שנשפכה ריאהלקמייהו
 שלץ שנדע . עבדינן היכא אשי 4-נ ררבא בדיה אהא רב א"ל הקנוקנות'נימוקו
 ד*י שחלר"ה באבר המהופה הרם של קעיה פי' דקוניא צעא מייהינן א"ל 'נישקו
 שורי בה אית אי ' נשפך והכל הקרום וקורעין בנווה לה ושפכינן יפהונראית
 ררב*ז העזך"י אב"י מורי פי' כשירה' וא"ל הוא הממפונות שמירצי מריפהחיוורי
 מדט לרין שלמה רבי' נרים וה'נ י חסרון שמי' לא מבפנים רחם-ון כעולאסבר

 ושערים פר"ח אבל ' הפרון שמי' לא מבפנים חסרון דכ"ע בריאהשנמצאת
 : סכפונאה רקיימי בעי ולהכ. הפרון שמיה נך'ל דרבא פירשו ז"ל שמואלדרבינו
 כיהון ניטפכר ואינה מקצתה מאלי' נתרוקנה פי' ' שנישקה ריאה נחמן רבאמר
 לא מבפנים רהסרה נחמן "-ב רמ'ל כ'טירה קיים שלה וקיום בלום שם איןאבל
 הןונ רביעית שמח;קת אע"פ קיים שלה וקרום שנימוקה ריאה חמרון'תמ'השמי'
 ( ומהפרקת)כשסנביהין אךנופית יפה שנר4.ית וכןהל"וריאה החסרוןכ'2.רהחלל

 שהוא. שכתבו ראיתי בהשובות ]המסמכה[ כעין' נמהית אותה']וכ'טמחחכין[
 גוררו שריופא כל אהרנייהא אמילי שאמר ירצשע דרב ברי' חונא מדרבטריפה
 שנא לא ה"נ רליהא כמאן הוה שערר ומה בשר נגךא הוא חי ביטר עלומעמירו
 חמכרון דקמט להרוא דמי ולא ' וטריפה שלינ,ך התיכה שהם-ה ריאהוה"ל

 תץ לף ר"ש פי' . כשרה שלה שלפוהית סגיטלה : לעיל כדפרי' יב"א רבינוד:וביטיר
 ע'ינ( )צ תלקי ח5חי ונע5: 5:':.מ ה נין 5ק5ק וק "גרי ניגרית מ" נןי .,"היא



זרוע מ-שתריטת14ר1,4
 הי' ותנא כעוירה ישום ניטל לקמןס ב8רקע והניא ' בו טונח *שטשרצלר דישש נהדף

 לה ומייתי בבכורותס כמה ער פ' ותנן ' שלפ%ץית .היא טרפחת רוא דטסע*נ
 אלמא תלר שלא בשניל כולה האם את חותמן אא"כ םשל ם ל ,נ יוצאה והזירה פרה אין הרופא תורום אמר ' תשהירו ]ביבנה[ חנמים לפני מעשהץ;1' ובא לכלבים טרפון ר' והאכילה שלה שניטל'.האם בפרה מעשה מנהףרץס מ"נד'נת

 נהתך פסול נימוק בתוכו מונח שהו;ר כל האם איזהו כתב זקן ובמפר ' היאחיה
 כעוירה ]עצטת[ )עצמה( ונעשה ]טריפה[ במעי' הולר נימוק ממול ניקכבשר
 בזכר בין בו טנחים רגלים שמי של1חית רהיינו טריפה' רגלים מי ביתניקכ
 אלפמי יצהק ר' פסק וכן כמר"ח פסק וכן בשערים פמק וכן טריפה' בנקבהב*ן
 את מעמיר הדבק מקום שריי להתירא פסק זצ"ל נתן בר אליעזר ורבינו 'זצ"ל

 וירכים הואל כשירה רתורא ]בטרי[ במלא , ונשתייר שניטלה או יקבה ש ע"מג חלהולת כראמ'0. לחוץ. יוצאין אלא רגוף חלל אל וחוזרין נופלין ו4לנן רנ4ם מימי יף44ע
 דבר ל44שהם שלפוהית היא טרפהת היא האם דהא פי' ורבי ' איתהמעמירו'
 כלומר אלא הרחם היא והאם[ ]הכים והכים( )האם היא ששלפוחית אלאאחר
 , כעוירה שלה שלפוחית ניטלה ער וכו' שממוקה ריאה כרתניא לררתר שחהדינם
 היא האום היא גרים ובפר"ח ' שלפוחית נקרא נמי האם רברזי לפי'4בל

 למעשה הלכה ולענין ' כגירסתנו נראה הבר%תא ולפי שלפוודת ו4'גטרפהת
 אם זצ"ל העזר"י אב"י רבינו מורי וכתב ' לה ואמרינן ' רבותיט רברי עלממכי'
 ופר"ח ' שלה האום שניטל כבהמה כשר הביצה שמונוי במה המש בעוףניטל
 התליע : הזפק ניקב גמרא לקמן כרפי' לאימורא בעוף פסקו יצחק רבימוכן
 דרגלים ובשני ביבנה רגלים שלש אסיא בני עלי' ועלו מעשה ה" זה שלהבבר
 : להם והתירוה המתירין היבו למנין עמרו וברגל4שלישי כ4ם להם אמיולא

 רבוקה לרופןפי' הסמוכה ריאה נהמן רב אמר מניומי בר יקע רב סאמר פ'שו'תת
 רופן ואטרי' ברופן ריעותא תלינן אלא ' ניקבה שמא לה חחטשין איןבצלעית

 מביבות צמחים הריאה העלתה ' אצלה רויאה קלטה וכש"יתה בו היתה מבהזה
 יירה מר ' בריריה למכה תלינן ]ריעותא[ בה וחזינן הואיל לרופןםמיכתה
 ראמר ראבימי ו;צרי'אהא חושעויןלה'ושקלינן זה וא' זה אחר אמף ראבימימשמי'
 רבא אמר ' עברינן היבא לה חוששין צמחים העלתה ליא בץ צמחים ה4תהבין
 יפה וויתך ורק חר מכין פומי' דחליש מכינא ל4'מייתינן אסברה שבא בררבין
 אי מןהרופן לריאה .לה ומפרקינן הדופן מן אווזו במהטכו קרומהרטשה יקרעשלא
 נחמי' ריאה]וטריפה['רב מחמת וא"ל וכשירה רופן בתר ריעות'ברופןתלינןאיכא
 אי לה מנפח ברופן מכה ומצא שפירקה לאחר בפשורי' לה בריק יוקי ררבברי'

 וגם ברופן מכה שתהא להכשירה בעי' יתרתי ניקבה שרוי מריפה מיאמבצבצי
 שלא בין צמחים שדעלתה רבין כאבימי הלנה ובן ' מבצבצין המים יהיוי4לא

 ' מבצבצין המים יהיו שלא וגם ברופן מכה שתרא ובעינן חישען צמחיםהעלתה

 פשיטא ראי מכלל לה חוששין צמוום העותה הכי ס,מן רב .אמר ומיופרכי'
 אמר מניומי בר יומף רב והא]אמר[ הרופן סתימת סוגי לא הריאה יניקבהלן
 והרופן שהריאה במקום כאן 4'ק כשירה טתמתה ודופן שניקכה ריאהר"נ

 נחמן רב אמר וכי כשרה הלכך סירכא הה(א מיפרקא ולא תמיר וממוכיןגדי4ם

 וטרושה בריקה 4 ואץ השו 5ירכה ור4ר האי אמרינן *דבק וחהר במעט אפי'מזו י מפוצ5ה ואמ נבה%ת כך אז למנ" ער 4 ובא ח/וב מלכך רבוק ש""%ין
 . איו שאם "רי יואל רבינו אביו מפי קיבל העד'רי אבי רביט ומורי ' ה"געכ"ל
 החיהוך שניכר רצרגרת מן מעט למעלה וטפרר ביניהם אצבע להכניםיכול
 וב"פ, ' וטריפה מירכא עמן דהו אצבע ב*נידן להכנים יכול ואם גירולו שכןכשר
 ונ4 באצבע עהטיעה-ו ערועת בין ה4ו-ר שומן נבי זצ'ל נתן ב"ר אלישירבינו
 ה4 אב"י רביט מורי 4רי מעשה כא וכבר ' כן פמק זצ"ל גאון נחשוןרב

 ג*דולה ררך הלב לעצמן רבוקה למטה מקצתה שהיתה הלב שומן שאצלבאונה
 מצףק4 יותר רבוק הי' מקום ומכל מחט אפי' להכנים יכול הי'שלא

 יצהק בר אפרים ורבינו ' זה לרבר רביתינו עאור תשמכימו חץ מטעםוהכעהר
 מוחם טדור שהלכ וטעכצ שבינההם לשומן סרובו' כשערוגות מכשיר הי'זלל
 ורשצ;ש * רכרכעאא וחיטי רלבא טרפשא היינו ככובע העשוי מחלב שאינוביון
 שמננרע דגיד מן לפנים בחזה האונות או האומות נמרכו ואם ' ממריףזצ"ל
 דינו ממש נמי רגיד על שאף ואומרי' שמחמירי' ויש ' טריפה חזה כלפיבחזה
 עמ לכהן ]הצצוה[ רג-טת התהתונות הצלעות בשתי וכן ' וטריפהכחזה
 אין מראי ידשר שצר שמתור רביתא מקומ שאינו לפי ו;צריפה כחזה רינוי:וזזה
 כשמהג4ל' ש ורועה צווארה כשפושט' ומתנתק למעלה ונשמט שם 4רבשיכול
 מאימן וב(נ שלו והשומן החא מן רסירכה מתפרקת השדרה עלבהמה
 הלכך החעץ על כששונבז שמדגתטז טריפה השדרה כשומן דבוק אם וגםהלב
 ' רבית' וכעץם. רופן ךין הללו לצלעות ואין הרופן כמו רביתא מיום רצהלא
 ור'" הכהן חפגי נן וו"ש אלפםוד"י %" פ"ש פר"ת פסגך כך ' אברים ברמ"ה צלעהז בהדי להו חאויב דלא מאהלותסוראי'

 צלע מפחט שלמה רבינו אך ' ו'ל נתן בר
 ל, קש : כצזמיך לרצבטה אין הצלשת ומשהי לבר לחזה לבר לרופן חשיבתמירס וכממכת' ארבע שיע  בשתים מטריף ולרבדיו חזה בכלל הוא משמאלצלעות חטתי מימין צלעות שתי פי' ר'ח ורבינו כחזה הוא משמאל וצלע מימיןמיכן

 'ו ע ב*ן 'ידו יה4ך בנחת אך ' הם*כות ינתק פן טהר לברוק ירו מכניםוכשרסבה
 בציעות אר בווה וסגצלייז בריאה חוטין ימצא ואם צלעות ובין ואוטתערגות

 אל% נערצ סרכות ר4עו מששא בהו 4ת נ*בי מנומן ואין מאלההןומחפרקין
 בעימן אצ הכבר בחצר מרוכות האומת או האוטת אם ברטשה ויברוקרירות
 לה אין מריפה השערה כויט אפי' בנביוץ אצ בשיפולן 4צ היב בגבי אוהלב
 נכנמו אחת פעם הנאונים בהשובות יכתוכ ? אחר בענין לא בנפיחה לאבדיקה
 זברונם עמהם ותלמיחם הגאונים וכמה אבימי ומר גאון ]צדוק[ )יצחק( רבמר

 לעימן רכיוך מתיר שאתה עליך שמענו ואמרו זצל גאון יערג מר אצללברכה
 שמויך פעמים אלא . מחיר אגי כך לא ת'ו להם אמר ' וכשר חעפח ל8רקהלב

 טבלעין והיו ביותר שמינה ~%ן4%טהיתה הף-ייףע ררחוקה רכיון י רגרולה ר4צמה כער החלל ברוחב למעלה להשין
 לה חוששין אין צמחים העלתה לא ואפ"ה מתימה מהרוא מפרקא הרטןמן

 רפליג רליכא כר"נ הלכתא ובהא זשף'ל שלמה רבינו כאן ופי' ' ברופן להדתלינן
 ברופן סרוכה האומה שאם זצ"ל העד'* אב"י רבימ מורי פי' הלכך 'עלהה
 במרום צמחי' אין ]בין הסירכא 8מקו: ברטשה צמחים יש בין בצץדץה4ש

 מבשר סניחין ואין הריאה מן הסירכא ומפרירים חץרץע דק םכין מביאיןהגררכא[-
 נשבר או ברופן מכה ש"ט ברופן ריעותא איכא אי והר4ון דדיאה עם בללהצלע
 מקום על עויתן ובלבר ' ובשירה בריאה ולא רסהיכא את ברופן תלינןהצלע

 שבץ בבישרא מביך ל'"ט כשירה אז בנפיחה תעלה ואם רוקא או .נ"%4 המירבא--
 אין ברופן ריעותא ליכא ואי ' העצם את הויפה דק בנךום ש בעצם אוהצלעות
 בנפהץהתנ4ה

 וטריפ"
 עויש האונות כאבימייאבל לן בה.צסחים'וק%מא אין ואפי'

 בין בגגין בין הצלעות שבין בבשר אצ בצלקות דבונףה אם כהטמאל וב' מימץג'
 הבשר מעם עם המקיכא חותכין בברור נקכו ואפי' צמהים העלו ואפי'בשדטלן
 אב:ו מקי הער"י אב"י רבינו מורי קיבל כך ' טדיפה ל4י חשם כשך גילא אצרוק עלי כשיתנו בנפיחה יעלה אם רוקשה עם בסךצם או בבשי ומניוץים בוהרבוק
 מורי וכן ' רשב"ם וכ"פ * זצ"ל צע בר אליעזר רב*ו וכ"פ זשףל יחשליבינו
 האונוח סריכות במרום צמחים יהיו שלא דנעינן ו"א ' זצ"ל השרי אבירביט
 לריאה ה*' ולא ברופן ריעותא היה %א ימין בצד לרופן הסרובה ב4צמהטהש-רי אב"י רבי מורי ליר בא מעשה ' לרהירא מוכח זצ'ע שלמה רבש %שןו4תא
 ואף אומה ולא אונה להיות ר4יי הי' יסירכא מ:'ום בי בענז והבין אחצת ב'כ"א

 חתיבה סוקצת ה4צמה )אלא( מרום אותו כ4יפתא עדעא ויתה לל' בי%ריטי
 יש ומזה . והכשיר לארמא רסירכא מרום של מלמעלה מעט ציכר הי' ופ"ףורכש
 יצחק ב"ר ירודה רבינו מורי כתב : אהת אלא לה בע1אין אשמאל נכף להנ*ןנערמבי

 כעדרה סותמה ורופן שניקבה רטוה נחמן רב דאמר הא חמע ר"ת בשם?צ"ל
 אבל י הצלעות פוף ער דה%נו רופן נק%א הווזה מן שכבקרץ הוצסון ערךהייע
 שניקבה ריאה לענין רופן בבלל רצה ולא יהה נליא הק-קע בל8י %מטהמשם

 במיצר לצוואר ממוך שהן ראצני חיתוכא ההש רביתא מקם סוהיא ' מיתמה ראעה05
 הלכה ז(מל יואל-אב*ו רבינו מפי השר"י אב"י רבעו מורי וקיבל 'היסה
 4,צ נחתך שלא השלם אפי' ר"טדרה בלפי ראוני חיתוכה שכער בללמעשה
 גבא השורה כנגד רמכוון המקום עד האונות גבי רישץוך כננד ל'"טדישעוך
 ראה ובן באומה דשומה ההתוך שכנגד מה ובן ובשר החתהי כמו ויטר*טעי
 זצ"ל חפני בן עימואל רבינו אבל ' זצל גרשם רביט בתעדבת תם ' ברינשיכ
 דחוני כחיתובא רינו רופן בלפי לדדתוך רסמובות אצבעמת '1תי גב1ל בהבשיל
 למעשה חהלכה 1 לרופן הטרוכה באומה ריט טתר לשררה ועגצך חהשא*ףובשר
 רגרגרת מן להפרד ודרכן לנרגרת רסמוסות העלינות %שיטת * ראשטבלשע
 הא* כרא' שתמת ואינה קשה שיגרגרת לפי וטעמא טדשה לנרגדת 1םרגת1שט

 העזר"י'זצ'ל אב'ש רבינו מוף ]חמר[ לא( 4אי טר*8ה לחבוי' ושגגדכנטטשס%
 אצ בנרגדת רםרוכה רמ%ו תצ לשט הה * שכשל בשל ל"שו ימין נשלוץ.א%.

 ע4ון בשנה אלא טשתב4א לא ת1י*פה בהיץ להש 4ון %חות1שנגעשז
 מיק אחת *ימה שק רשה שי וזנא ושתי ' טערת עט עי4 שדדאיאןן
 באיצ ודיאה ט*הבה .עמצא גשררה רבוק שרוא הושצנון סמטת טשקוסה

 אלש חבירתה את מותדת ואינה היא אמת שאלה אותה תיצשצ ארםבני
 כן ולא א'ץ סותרות שהן בלבו וחדטב מועה שהוא בהן לעמור יכול שאינולמי
 חלב %רצ מרובה שחלבה שמינה בהמה של ריאה שכל כתבט אנחנו כיהוא
 במים טתנה וכעטשהה מ*ר מחפרק מפרקן וכשאתה הרש*ה את חופהשבלב
 נע4ה ולא בריאה מכה שם  שאץ ביךוע יסים מבצבצים ואינם הקנה מןונופחה
 בה מודה הצעא מר נאון מר ואף "טראל לכל באכ:לה מותרת בהמהואווזה
 אם אבל ראהש/יוטיבה נאון ירצראי רב מפי וקבלצ למרט וכן ' בעורהשהיא
 וכשם טדעשה שךד' בזה 1רים אצ אף מבצבצ*ן ק בו רווח' ומכניםיסים לוצך 'הצתבן ונו5 מפרכך שכשהשעה אחד בחווט אפי' בריאה חלב 4צתואחז
 בדי הכעירות 5שיר של4 מצווים אט כך המויפה להכשיר שלא מצוויםשאנו
 מדעה אלא אהצ וטכתבנו בט2ה רמעעה וכל ' ישראל של ממען לכלותשלא
 מכה איכא אי 5ה סשריק דלבא טרפעה עט הריאה םרכות הלכות ל4צ רצהוכן

 תטרי8ה ההא אינקבא מבצבצא אי טבחא לה עפח במים נעצה שכשאתהברקה
 אפי' לה םריבא ואי לכודשיט לה הית בשירה הסיב תופהה מבצבצא לאואי
 הש אינקבה מבצבצת הדא ערצ'. כל האשא 5זזא לה וטפרק שקלת רכדביצט
 'וטריפה

 הפ ני במתיבתא קתיבתא ר"ט ט%ון יידאף רב אמרה מלתא והדא.
 חכעא* רב בר טןד*ו רב ומר בלה ר"ט סהטטאי רב תשר רנהיר רב קמי'.קייכר
 "ש קש העעיי סחלב האטר נהמן מדרב אמר קא כוש אימודא אדעמץק מטק רקאומאן
 ע"נ נקב ר4בא היכא ' טותם דאינו נקב דאיבא ה*כא תעח הא מותם אעוכבסנע

 1צד י" ו4[ ושעש" אחא ]חף חילש( אעש )דאי 4גהם בלמי
 דם:ה ט4, שם %ן יטיפ יאמי קלא לה מרמי ]וקא[ ~ק-( 4' חשיתרבא
 צאז שנמצא מזג נמ סלן עץ הם עם,טצן אפאץ *טר טי ל" רי~ושהסן ~וזדס יירתא יובא דעבהא ספ* תא עגי חטהא בל דהא ו:הש לאממן

 ת4ק ה4ד בה עגמצא השע1 ,מצי נהיא רמתצא דבי דאמר הטקכתצת
 והדא - לצ רומה זו במייפות אומד-ם אין מ5עא שבתא רלא היבא אבללאיסורא
 מרדכ* בר יעקב ר' כצזיבצעא כהלה וטברוה נאץ יריראי רב מפי ר' אטרהמלתא
 לבי דמתיבתא רברבי לקדמנא נפק דנן בתבא מושיא רמתא מתיבתאריש
 טיגץ אט מיז ' עילה ורבנא רמרנא בר*' בצזיבצזא ר"ט היבנא רמרנאדינא

 כדש%",ם' נקכ בלא מירבה דאין רקיי';ל בנפיעה 4צרטה בורנדן אנו ואיןלר15רעם
 טבל ס*רבא רוגף ! סותם איט דלבא הטדפעא% נחמן רב דקאמר ח:א 'לעיל
 כתוכ ' נילא % דרחשא ובנפעשה כעךיה ומדבא דלחל ב4 *פה עפררדבוק

 חעהש5ה גךסא..עלאה מן לבר הר"שה את המכמה וררגוב*ת עור כעין והתשביוץ 5לשנשהש לה סידכה,וקטי*ן בלא לרו8ן ההאה כל רדבוקה רוכא דג4טצשבחשובת
 ב8קצף* 5ת וברעק העור אצהצ מן אצתה תששר*רץ מצצש5ין עצמה חרטשהוטל

 רופה ש סה4ה רבועץ ד, בעין אט רעא טי תע כשלה טוא טישח מבצנצא*י
הש



 1%נחזרוע מרי1תדיטתאד

 ובורין נופחין ךהור עם אלא העור 94הו מסנה טפרהיין שאין טרביתאףש
 ואינו ' בבשרא מביך כי מתימה דהויא ליופן המשכה כריאה' לה דדיימ94תה
 זצ"ל שב"ט ה'ר ופשט מעשה הי' יכבר זווע השי;,י אב"י רביט למורינראה

 : והכעדרה ונפחוה מע*ה העור4צתו
 יוי רב קמף 8"1לע"

 מותמתה ורופן שניקבה ריאה נחמן רב אמר מניטי בר
 בבשר ונאיהה שנמבכה ' בבשרא רמביר ורוא רבינא אמרכשירה

 מירכה זה אע עצמו בצלע אבל מפרקא ולא שרירא סתימה רהויא הצלעותשבין
 גרשום רבי' טריפו'של בהלכות פ' )םכיכה(]םתימה['וכן המביכה לירה1בהרבה בשי יש בצלעות גם שהרי הצלעו' על נ% נמבכה אפי' על,מתייק%מת'ורא

 מרוכות 1 כמיררן זלץ מרוכות ה4צנות אם אכל בהם כהוב כי הטלה מאורחר'ל
 כשהיא לה ומנפחינן בנפיהה כשירה הצלעות שבין בבשד או בצלעותומבוכות
 בנפיחה עולה אם הבשר עם הצלעות מעל רסירכ' גוררין א"נ בצלעותסבוכה
 אפי' מכוכה הוה אם כשירה די?'נ זצ"ל רשב"ם אומר וכן י לשונם ע"בכשרה
 שטאל ב"ר יצחק לרבינו נראה הי' בריכך; ואפי' בהבי' עוכרא ועברינןבצלעות
 ולא ררבותינו מפומיירצ רנפיק הואיל אלא בטוב שמבוכה כיון צריך וי'שלא

 רמגיך לא כדיך אבל מביך רוקא ' זצ'ל יצחק ב.'ר ירצרה רבי' מוריככהט"כ
 הרופן ראז רלא,סריךכלל ]אלא[היכא למעוטי בעי היאיולא מילתא חראוסייך
 סתימה הוי לא אפ"ה תמיד וממובים גרילים והרפן שרדיאה ראע"ג מותםאיט

 העלתה משמחשל רבב"ח מיני' סבעי ' מעליא מתימה רצי ראז מירכה צש כ'אסט
 שהתלמירי' אלא כשירה א"ל טגלא' תיט צמחים שלמה רבינו פי' ' מריצמחים
 כי א"ל ' כשירה זכים מים טריפה שגלא מליא מתנה ויב ראמר ברברמזדנזין
 ]רר' בתרי' אזיל קא הוה יומף בר יצחק ר' ' איתמר בכוליא ההיאאיתמר
 לא לי' אמר ' צמחי צמחי כוימי דהוה חזינרצ ]רטבחי[ )ררגלאי( בשוקאירמי'[
 והי' פריטיירוחה לי 4ת א"ל ל1 אמ יכשירנה אם הי'לרעת 4צמצא'רוצה מרבעי

 קמי' להו משרר יוחנן רר' לקמי' אוצ רכי לך אעביר ומאי %'ל אנא אקפן%י
 לרוזירא שמעון נף'ר אלעזר רר' משמי' לרצ ומורי שמעון רר' ברי' יהצדהררבי
 ניהלייהו להו טריף הוה לא נמי ומטריף לאכשורה יוחנן לר' לי' מבירא לאולי'
 ]נחמן[ )יוהנן( רר' בתרי' ממגינא הוה כי רבא אמר 2 מרבי' ל" שמיע%א

 כנרי קיימי רהוו חזינהו ררבנן בשוקא לה סואמרי רצענ?ם פי' ' רגלראי בשוק' תחיף
 אמי ורב אמי רב ' מירי ולא להו אמר ולא בריאה כברים גרולים צמחים כנריע'ע

 מכנרי גרולים צמחים ' טינרי טינרי רקיימי חדנרצ רטבריא בשוקא אזלי הוובי
 מראיהן ואין שלנו בנהשת למצוא הרגילין הן ואלו מרש"י כמלעי הקשווכבר
 בריאה ראטום בריאה אטום ווינו ולאו טגלא למראה רומין אלא לריאהרומה
 וקיי"ל 1 עכ"ל בנפיחה עולה אינו אלא רריאה מן משתנה ואין צמחים שםאין

 להתירא להו רמורו שמעון רר' ברי' יהורה וכר' וכרבב"ה כשמואללהתירא
 בה הורו שלא אמי ורב אמי וכרב נחמן וכרב שמעת ב.'ר אלעזר רר'משטי'

 רוח ואין מבהצץ נקובה הריאה ואין ' בריאה שנמצאת מחט איתמר :לאימורא
 ור' ורשב"ל פטיש בר מני ור' מכשרי חנינא ור' אלעזר ור' יוחנן ר' ממנה'יוצא
 ררך ועייל' נקט ממפונא מבר מר מפלגי קא ובהא ' מטרפי אליקים בןשמעון
 ניקכ לא החיצון כךום ומ"מ לבשר רסמ1נות ומן בממשנות ובא נכנםהקנה
 דאינקכ' חזינן ולא קמן לריאה ואיתא רואיל אש'ה לבלוע הכגה ררך שאיןואע"מ
 נקובי מבר ומר ' מחזקינן לא חזינן רכא ריעותא ועל נקט מימפונא כרחיןעל
 להוץ ויצאת הרקין את גקבה לבלוע הרגה דרך שאין נכנם רצהטט ררךנקיב
 זדיאה בחיתוכא ראשתכח מהטא הרוא * לתוכה ונכנסה הריאה קרוםונקבה
 ואיתימא ]ירמיה[ )נחמי'( ר' איתבי' לאכשורה סבר אמי רר' לקמ*'אייתוה

 היינו מבחוץ ואירי אירי אילימא רמי היבי שדגרה או שניקבה הדיאה זריקאר'
 שמי' מבפנים דכדון וש"מ מבפנים וחמרון מבחוץ ראנקיב ל4צ אלאניקבה
 ע1דרוה הרר כו' נפחא ]יצחק יירבי לקמי' שררחק הרורחסרון
 יטנויי איכא 'רהא קושיא הך כה1ום לאו ? ואסף אמי ךרבי[לקמיה
 כרמפרש אלא . אצטריך שמעון ולר' מבדצץ ואירי 14ירי לעילכרמשנין
 טעם מאיזה שיורעים המעדרו הם להם אמר מכשיי רכנן והא לי' אמרוואזיל

 הקנה ררך ברחין על הלכך ש*מה וראוה לפניהם הריאה כל באת שהריהכשירו
 אימור קמן כולה ריאה רהויא איתא אם רילמא נכעדר טעם מאטה אנונכנמה'
 ורשב"ל יוחנן רל רהא רמכשרי רבנן כרגך קי"ע הלכך מר"ת ' מינקבההחק
 בשיטתייהו קם נמי אמי ורב ' בשיטתימהו אמי ר' לי' דקם וקךר יוחנן כר'%כה
 ולא דבלעתו הכ4ה עבידא אלמא ואתא נקט מ4מ1נא לגיו כךפא אי לקמןדאטר

 לקמן הריאה כלה אתא בי ודוקא ' בה ניכר נקב ואין רצאלמרטקי'.4וסורא
 לקמן הריאה רצה אי רילמא חיישי' לפנינו הריאה שבאת כץדם נחתכה אםאבל
 ממ1נא האי נחמן רב אמר ' עכ"ל בשמעתין לקטן אכר ר' פם' והכי מץבההוה

 חבירו' רופןשל אצל מקב מחבירו בששעפצל פיצולו להברי'*אצל ראנעברריאה
 ואין הנקב את מותם ואין לעצמו עומר רצא קשה הבירו דדופן כיקטרישה
 לנקב נבנם רך עודוא הר"1ה בשד ברחוק פיצולו לאחר ניקב אב" עליו'מנין
 רקין רכנתא' הרורא האי נחמן 'רב אמר מניומי בר יומף רב אמר : עליוימגין

 לחבירו שבינו צר באותו שניקב לחברי' דאנעב בעגולה' מביב[הסובבימ]1תו
 מחטא ההיא ' סותם טהצר וחלב. ע*ו מנין חברי' שבכולן חיצון ניקבשלא

 ורשב'ל מני ר' רהייט טרופאי לקמי'היבנן אחיוה רריא' רבה בממפונאדאי1תכח
 ח%שינן מספיקא ריעותא רמחזקי כשמעתייוע בה הורו לא אליקים בן שמעוןור'
 רצרו לא נמי 14יסור רקיןוי(מצזה* או כרם ונקבה תחלה נכנסה רצושט ררךשטא
 וושט ררך אם ממפון ל4צתו כוונה האיך אשתבח רבה רבסמפונא כיוןונה

 ובא הקנה ררך ועל נכ4 רמט1נא ברחיני על ניברים רברים הלכך.נבנם'
 וראי הא לעיל ברפר"1' רמכשרי רבנן בהנך רקי"'ל *לרירן רריאהלסמפונות
 יוסף ררב ביי' מר סבר רכברא בחיתוכא דאשתכח מחטא ההיא ' דואכשירה
 אלא היא טריפה הבבר נקובת וכי מר טריף נמי בבשרא אי1י רב א"ללמטרפה
 נקיב נקובי לבר כךפא ואי ועל ננ4 ממ1נא לניו כופה אי חזינן אשי רבאמר
 ' ועל נקיב נכךבי למו רכךפה אע"ג בכ4ינתא אבל עכה מחט באלימתא ןה'שקל

 רכברא בחיתובא רבא %,1 וא"ת זצ'ל הנחק יהורה/~ר רבעו מוריבתק

 מירי מפלנינן לא רר"1ה חיתוכא גבי ולשל לבר לקופה יגיו קופה בעמפלנקע
 ח"שינן רריאה חיתובא לנבי דועזם רףטיא ל4ו ' לניו לקופה לבר קופהב-ן
 שחזר מקום בעים הריאה נקב אוו'כ שמא ואתא'כי נקט רררףפמפון ראינו48'
 אצ'נ מר 8"ף טי עתא כה4ו בבשרא אשתבח א?ו פריך רקא והיעצ 'למוכה

 ואתא נקט סטפון דהך טשטר ראפ" מעים היינו לעיל טרפינן דר"1הרבחתיכה
 החאי קמן ריאה דמאי אל4 שם שנמצאת במכום המחט שבאה שקורםאפשר
 נקבה אם היאי שד לחהט אין לפנינו ש*מה עומרת הריאה אמ אבלמנקבא
 נכף סמ1נא רררך הי1 ומברא מהר כ"כ הנקב ונמתם מבריא וצי לאודיאה
 במנךמא שגקבה לרץות יטל כולה ראינחק שלא רריאה בחיתוכא אבלואתא
 כבו כ*ס כבר בנקיבת להוש אין ונקבה קמן דצא א2י' בככד אבל יאחרים
 אעוי רב וכן למטרפה דסבר יוסף ררב ברי' מר ו4ש"ת * בשר עה41בנקיבת
 לפנימ הריאה שכל היכא רמכשרי מרכנן %'ש לבר לופה הצה כי להדטריף
 ' לגיו לכךפא יבר נךפא בין מפ*נ ולא ו4צזא נכ4! סמפץ דרך האמר"משום

 חי"טינן רלא "ל לבר. כךפה אי ועל נלף ממפונא דדרך אמר לא כבר גביורבא
 מן ברחוק יטהכבר לפי ' בריאה ככצ בכבר ועל נקם ממפונא האי כולילומר
 צר שלו הלל ובית רק לכבדא יפר"ט רקניא ועור ! בריאה משא"כ הרבההקנה
 אש'ג רכבדא רבה בממפונא בכגצך איי ררב ברי' מר טורף יהא זהומטעם
 גרסי' הספרים שבכל רריאה רבה בממפונא טורפים היו לא טרופאי רבנןשגם

 וכקטינתא בא*כצעא לגי לכךפא לבר נץפא בין שמחלק אשי ורב רבה'ממפונא
 רידה בקופא אפי' שנוכ4טע מחמת קנונת' בי שמובר מחמת זוע * ענין בכלטורף
 תוך הוכחה עאאין וכ"ז ' מימפון דרך שם שכאה לניו שרקופה במה וצכחהאין

 ררך שאין שפי' 'הטעם טן ואתאי נקיב נקובי לומר לנו "ט הממפת ררךהנבר
 בסמפונא אשתכח כר מכשק- שוצא מי '.וכן ברה1ה כמו יייר רגצצין ררךלבוא
 אלא מכשיר הוה לא רכברא מכ8וטת רבשאר לו נראה כי ר' אומר רכבדארבה
 הסימפונו' לצר מלגו בגךפה במו הוכחה' שם שאין כית ואתאי לנכובי' חוששהי'

 נקם רממפונא רצכחה עים ומאין כיון בי י דסימ1ן לצר ולא החוין לצרוחורה
 רבה וכדמפונא ו4צזאי נקיב לנכךבי לחהט לט "1 מלניו ברופה ש"1 כמוואתאי
 קשיית' טורף'וכן של לרבותא ולא המכשיר מכשיר בכוו'ג דדוגף משוםרנקיט

 ובקופה ו4ועאי נכץם ממ1נא דדרך רוכחה ר*כא כיון טריפה במרהראשחכח
 נקם רממפונא הוכחה ראינא כהטום אשי רב מכשיר רוקא שם באליכעזאלבר
 רסמפון ררך באה אפי' יניו בכךפה להכשיר אין רריאה בסמפונא אבלואתאי
 תט ק( בסמפונא ראשתכח מחטא סההוא , עכ"ל כרפריש' מקום בשום לנקכה לחושיש
 אתו מכשר מניומי בר ]אדא[ )אחי( רב י ויצאת רקין או והטט או כרסונקבה ט'" הוושט ררך אלא נכנמה שלא רכקבר טריף אירי ררב ברי' מר התא רכברארבה
 תמרה של נרעין קשייתא ההיא : דטרופאי נלימא שקילו להו אמר ררבעאלקמי'

 מימ1ן וראי הא אמר כרגא רב בי הוינן כי אעוי רב )ליצ( אמר במרהראשתכח
 ל4קב ראוי' אינה נכנמה וושט ררך דאי נכנמה רגגה דרך 1 ועל נקטרכברא
 נ*קא קא רלא ואע'צ ' הנקכ ררך כאן[ ]ו*כנם ולרטור)כהן( משם ולצ4ועבלום
 מירבל ' דחוק ע1הממפון לפי לרצציאה כשרוצה בממפונות לצ4טע יכלהשאינה
 תמיר נכנמה רבים ימים בהליכחה הבהמה שנענעה ניענוע ע'ע לה ררבילהיא
 דזיתא אבל רריקלא וה"מ ' לצאת עכשיו יטלה שאינה רחוק במעם מעטמעט
 היכא ריאה לה אנקבה י בהא נמי טריף במתט רטריף ומאן כמחט בזעמבזע

 שמתוךהדחק)הה1( מהזה במיצר שמעתי אני רבי'שלמה רטבח'פי' ידארמשמשא
 כטן לתלות עדכול יורע שרצא בכ'ש אני וכמדומה בצ1רניה רויאה קורע']היר[
 או עכ"לית*' נקכ שם נמצא מלמעל'ואוי'כ בועקה שתלעיה במכיןאו העשוינקב
 לא אמר מרי ררב בריה זוטרא מר תלינן אמר נתן בר אחא ]רב תלינןלא

 מריש אבא ]רר'אברצ[ הונא( )ררב ברי' שמואל רב תלינן'אמר והלכתאתלינן[
 ולא מרי ררב ברי' זונדא רמר קמיה"הא[ אמרוה ת*נן ואמר יצה ררפרםכלי
 אהא רב רהיינו ראבא דאבוה כוותי' משרשיא רב .אמר * תלינן לא ואמרקבל

 ע"ח ע ל כשהן והחזירן מעיים בני ונטל זאב סבא ש'ק בדאמר בזאב תלינן רהאמסתברא
 ררבא בתר זיל רבנן ראמרי מלתא הא רמנא בשמעתין 4סיקנאנקובין]וכו'[!בש'ק

 היכא זצ"ל שלמה רבי' וב' אפשר' לא אפשד דלא ]אפשר[תקיכא ראפשדהיכא
 רנשחטה רצנא ואררב אהא רסמכי' מתאכלא ברק ולא ריאה ראתפקאראתרמי ז'ינע'"

 קבלתי לא כתב "הת ובתשובה ' עכ"ל הרבר מפרממין ואין היתר בךטקתה"ה
 של ראשה גבי א4ובה רממכינן ביון מפיקי לשאר ריאה מפיכךת בין וולוקשום
 אפשד' רלא היכא אטריפה ממבי' %'נ ' תמימה ואלי' בפמח עצם ושבירתעולה
 נינסיף שלה וטרשווע ריאה הוציש רלא סהיבא רקצבייא רגלירון מקטע נטיעהואי
 פ"3 נס תה טרי1ת שום יהי' ריאה בשיוציא שמא מעט לרג%עין לו יש ליגלו' מופומיר

 ואין )אפשר( אפשר דלא היכא אבל טריפה שאכל ימפרע נגלה כךרםשאכלה
 מורי% יתן כ' אחת ובתשובה עכ"ל בטריפות נחזיקנה ]לא[ )ולא( לינלותמופן
 כ1תה אמור טרט' בהמה חלב היא רווהת הלכה מקובלני ' לעברו לרצרותלב

 דף *יק . קיבת' הכשירה מן שיניק ]טריפה אמורה רטריפה מן שינקה סכי1ירהששנינו
 ?יצ קטז קחףם אחת שעה אם זאת על מורי יאמר ומה ' במעיה שבנום מפנימותרת[
 רלא היכא מכאן למרנו * שלה ריאה מרבי למפק נחחט ולא חלבה אכלנושחיטה
 ליגלות שמו1 ברבך רבר בעלמא חומרא חמא בר ורמי ארובה' סמכינןאפשר
 דרב אתמר לא רבימ שהשיב ושמעתי ' הונא רב על ארם שום נחלק ולאמיר
 לן ראיבעי' גטרי' מינה ריעותא והא כן לומר אפשר מפיכךת' אשאר ]אלא[הונא
 סאים ת*נן ריעותא דאשתכח התם ומה באב תלינן רהא תלינןהלכתא ור"בע" ת*נן לא 4צ תלען ריאה ונקבה רטבחא ירא רמשמשאהיכא

 בה וממשמ4צו ישראל או עט"ם ידצציא היכא ולכךלא רטבהא ירארמשמשא
 ניקכח ריאה רכווה היכא ]אפי' נמצא( נקבים 14פי' רבולרצ )היכא רטבחאירא

 ]בכולת ממשמש * ומה במשמושא לת*ת לנו יש הרבה נקבים בהונמצא[
 אם הףף ' ריעיזא בה אשתבח דלא היכא וכעו'כ במקצתה ממשמש[ ליומה
 כגדה בנ* וס1לאע זאב בא אמ' הא בו תלען לא מי הריאה זאבונטלאתבא

 להטרח מעע לקעבחם וווע; בעולה וניתוח הפשט חמא בר רמי ואמרטבירצזה צ" כצביז הר כזיז 1מר עקיבא ר' מבלי צלי כזית ממנה שיאבל כרי אלאיעייט ש ק4 לא סגצכנת סבהמה צדע אץ פ' רתנן וראייתם י זצ'ל יצחק ב.'ר אליעזרהר.'ר וכן כרכדצגא רהלכה פרן'ח וכן ' עכ"ל ארם לי ומה זאב לי ומה בכללוריאה
 רצנא סההכ כאפוגך וניתות רפשט קורם בשר ארם יאכל שלא ר"אתורה
 כית 1טר ענףמא ר' רתק התא ברב מתני' תנן אנן והא כו' ,רצנא רב'ראמר
 *1 דאפ*' ע1ש רצנא לרב עקיבא מר' ראי' מהמיית* ? סעש טבע?זה מביתחי

 רב הא תס* מחרב 15צק' מאי ועוד י מיע מאי נברקה דאי רעשהנבריה
 עף,1 44"8 ' שודע4ע עצרץי שהמ בריאה אכל מפיקי גע18ף אלא 4לירי לארצנא
מכשץ קי ' מאר דוגל שיית לשאר דדי1ו ס1ען8 בין וצנא לרב לקק עג*דלח
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 עוירי דרומי מערבץז נתן ררומית משיבטז צפונה מזרהה נהן צפוניתמזרההן
 ]מתוך נוקבו אלא הרנל את בו עדבר ה4 לא דרומי יסור אל שופך ה"הרם

 גץרם שהחדינךן משם לחזהילמינו שרגיע ער ויורד הי'מפעויט % והולה ערכובו['
 לאחר שדם ומועח ברפשט אני )מפשיט(]מכשיר[ כהנים בת-תלרפשט.ותנ-ו

 אמר פמול בהם שאיע הקרעדם כל סגמ' יום טבול פ' האמרי' , הרצאה ינ9
 אי דתלטד4 מתמא לבסוף מסק והתם זריקה ירם הפשט שאין ]רבי[ מורה .טע אב-

 ' זריקת נץרם הפשט שאין מורה שמעון ב"ר כר"א תוקמה אפיי אימאבעית
 זריקה נךרס ריאה כוציא הי' שלא כיד'כ זרילק קודם מפשיט הי' שלאומאהד

 ער דפמה את מפשש בשבת להיות שחל ין'ר סרת"ר רקורש כתבי כל כדאי'פ' קטוזף
 בשלמא כולו את מפשיט וחב"א ברוקא בן יוחנן ר' של בנו ישמעאל ר"ר החזהפ'צ
 לרבנן אלא גבוה צורך לרצ אתעביר ברוקא[רהא בן ר"י של בנו)לר'יוחנן(]לר"י-

 למענהו מאי והכא למענהו ה' פעל כל ר%'ק[ ]אר"י רבב"ק אמר טעמייהו,מאי
 מוטלין מזבח קרשי יהיו שלא אמר רבא *ים-ח שלא יוקע רב אמר 'איכא
 שלא לי' מבש' ב" עביר מאי למעטי ה' פעל כל האי "2סיעאל ור' יכנכילה
 משום נתן ררב ברי' הונא רב אמר טעמא 6אי השר הפי1ט קודם אמוריםיוצ*א

 ספעך בשאר ב"א רצנא רב רבר ילא ואמר אסר ירצרה בר רבי'יצחקנימין'אמנם
 לות"'ר וחכמי זצ"ל השרה ששון ק4ינו וכן ריאה סירכי בספקי לא אבלנא-שה
 ב"2רא למזבן רבעי ישראל בר והאי בבבל שנכהבו ה"ג לשון ובן לרעתוורסכימו

 לבראי 46יאה לאמוקי צריכין כולהון רעכו"ם חיתא מן בישרא מיזבן 4צ רישאאו
 דיבשה כגון אהריתי פפיגך איכא סירנה הוה ולא מגוואי טבחא נמ:ברקהרכי
 ' שגלא או ניטיק א"נ חמירה לה ריאה'והויא שולא זיקא לה אהרר רלא11

 ' היא טריפה ספק רגי עביר לא ואי בנפיהה ומברקה נפיקה לה צריכה הלכך.
 היוצא תולעת טטרנא : גרו6ת רלבות 26ון ע"נ בשרא ההיא. מן למיכל יאסיויי'עסע"6

 עוחיטה קורם אמר 'הר ורבנן רומתאי בן יוסי אבא בה פלעה יניקבה ריקשה מן רג"מט'
 לאהר והלכתא פייש שחיטה לאהר אמר וחר ו וטריפה ונוקבה הריאה מן פרישיע
 והביאו מעשה בתשיבות שיש זצ'ל השר"י אב"י רבי' מורי כתב ? פריש שחיטהונג,
 והיו טהרה סימני בו ויש פ6מאן 6 וקורין ירצדה בר שטאל רבי' לפני עוףועי'
 קורם רילמא שחוששין ש6 רוורקבן מן היוצאין רוזולעימ מפני אוסרין הבויונת"ט

 אליעזר רבי' וגם שאכלו אביו על והעיד הכשירו שמואל ירבי' י פריששחשה
 יצאו שחיטה דלאח. הבירור להם והראה אוכלין היו הכהן -4ניטם ורבי'הגרול

 : עכילההולעים
 לבות שתנקב ער אומר שמעון ר' שחסרה או שניקבה רויאה - כ1ךגני')תיב(

 י כר"ש הלכה סראין ופסקי' ' רבמפונותסם
'"נ

 ,את טתניא ' הקיבהניקכה מתניי ג( )ת
 הח~

 על[ ]אשר את( )ימכמה
 קרום כל אף ונקלף קרום הץ-ב את המכסה חלב מההץיב נט

 ישמעאלר' ר' דברי הרקין שע"ג חלב וכש"כ רגךבה שע"ג חלב והיןנוונקלף
 הל-ב את המכסה חלב מה אומרעקיבה

 תותי
 פרום הוא כשמלה ' ונקלף קרום

 היא התינות אלא תותב אינו קיבה חלב אבל בראשן הרקין' על וכן חקרבעל
 נשאר מהן אותה כשמפרישין הכנתא מן היינו והלאה מראשו רם-קין ושעלארוק
 והלכה משנה של הצ';ה ונע ' בהם ארוק אלא הוא תותב ולא אצלם ההלבסן

 ב"ר אפרים רבי' בהא4,טמ;הא רבותינו בה נחלקו וכבר ' מחבירו עק*בהכר'.
 ' זצ"ל אפרים ר' לו כתב אשר וזה זצ"ל הלוי יצחק ב"ר יואל ורבי' זצ'ליצהק

 להביא שעליך אבי נמיומה אמור שהוא ההלב על ראיה: להביא הזקקתניאשר
 מסייעין ,ושמעתתא ומתני' נךא עריפא רהתירא כח סשום ואי מותר שדצאראי'

.

 שהמכסה מכסה שאינו אע"פ . ומשמע הקרב על אשר ההלב בל את נךא 'לי
 הקיבה' חלב מרבה כל ואת ומן פייסה' רהיינו הקרב את המכמה מן נאמרנבר
 היכ4 אמרת כאשר פריפה שאין מפני מותר ה:ךב שעל אם ושמע אזניךוכוף
 במיום אקפרימה שם גם הלא הקיבה ושעל הדקץ שעל החלב כל[ ]טאתמרנה
 וקקרב שעל חלב ניבה הרקין שעל הלב מרבה שוצא וער גרידה' בעישהוא

 חלב ל4בות לן תיתי ומהיכא אצטריך הקרב שע"ג לחלב כךא ואמינאעצמו.
 רוךא ממשמעהיה ריךב שעל מה שכל למדת הא ' הקיבה ושעל הרקיןשעל
 לרבות כל את לו אייתר הכי ומשום ממש בו היבוק אפי' אכור שרצאמשמע
 ריש כ"א גרירה חכמש הצריבו שלא אמרת הקיבהיואשר ושעל רקץ שע'צחלב
 שתויער לפסוק ]*מר[ עת"- שאתה רבותינו יורעין הץ אם באמתאמ*וא

 שודי גרירה שא"צ צריךגרירהיועור רגךב שעל שגם לך מפרש*משאררושךרץו
 מן כוע4 נקלף שועא קה6נו לכל ששי בלל עתה הראיתי ואני בירים' נקלףהוא

 צרץי שרצא מעיא לר4הם דבוק עמזא 4ותו הטתא עצמך על תמה ועור 'הקרב
 המכסה חלב ופי' ' רגרם מן נקלף שרצא אות1 בש"כ אסור שהוא בסכיןניירה
 היינו תה:ב הקרב שעל חלב מה כלו' ונקלף קיום תותב שהוא וקרבאת

 ונקלף רגיף תלב 4 והוא רמכמה שהחת הייט קיום פריפה שרצאהמכסה
 וגם נךום בו "2 טם תותב שרוא נ"ס אף לכרם הדבוק נדזם שתחת חלבזהו
 מעיא תותב'דיש ואיט ונקיף קרום שיש בקיבה רפליני והיימ אשר נקלף בויש

 בע* שרוא ובמקום הנךב את הסכסה להלב רבוק שהוא תותב הואלסעלה
 שבעי עצמו כרם שעל וכש"כ אסור נקלף והוא הואיל הותב שאין אע"פגרידה
 תותב מ1רש שאתה ואתה ' כלום רגריף מן ישאר שלא נרי נקלף שרואנרירה
 קרומין ועור ' ח4תג ]שריא[ רמבם' הלב מה אלא לומר 6 רן' לא נקלףנךום מרי א"כ הפרים' כ'א הכרם על אטור אין לרבריך רשרים' על הכל ונקלףקיום
 הךפנ%ז שעל חלב יכול בת"כ תניא ועור ' רסכם' שתחת מםיריןלמה

 לו דבוק הקרב שעל לחלב יטל הל"ל הקרב את רסכם' חלב ת"ל]אסור[
 טהר ]ריהב[ )הק:בה( חלב השתא הרפנות נקט ואמאי ריךב י1: רמנם'ת"ל
 * רירב שעל נולו שאסור ישראל לבל שפשוט למרת הא י:דפנ.ת שעלכש"כ

 ' כרת ועטש אסור הרד )הנךב( שעל ]אמרו[ )אמרת( המהול שעי קריםיעיד

 ע1חגב אלמא ]הכרם[ )ולברס( לחלב דבוק שהוא ספני שלמה רבי1%פי'
 אפילו ועוד ' במנו אסור טחול של וך,ום שאפילו אםור לנרםהרבוק
 לא ואתה עליו חיבין ואין רודבר, מפני אשר הדר על שא,ט1תו
 סוהם טדצר חלב רב ראמר הא ועוד * לנרם הרבוק לחלב אמ" הרחקההעשה
 ואפי' אסור רנרם שעל ]סכ%[ )סעל( יגנתא ושעל ריירח שע'צ הלבפה-עו'
 בעי ומרקא רוא* נקלף שריי שפיר מרוק רלא סשום סותם אי% לכרםהרבוק
 שאיו פיטא הטיישה ש דאי בעי לכרס יובוק על נרהך על רוויה חלבעל

 ארטן ועו4: ' אנ1ר ט1 ל~הם שהרבוק לםהת שליהא רטק 11 שדויםהט
 הלוי יזדה ד' העמהתי טבי י רע אם טוב אם קרציביך כבהג כ1ה בקץנץירו14:
 חלכ 6 וההאה * הכרם עהו המלב מו 1כ*ם אתמ מה לו ואמרתי הכהםעל

 1: בין אץ הלא נטה זה נ4חנה מה לו 'אמרתי. אפור ר1א אמר לברם רבוקעייא אצ'פ רטדול וחוצז ך1זדןל שםצר ומה 4וכיפ א% רטחול ער לכרםהרבוק
6ה
 6שטר יאיתם מא פר"טה ו"ינו לכהכ רבוקקם ה2נק:ם * אצבע. כמלא אש .

 לרמי רוח ' טתר אמורצש צ,כ מראץ והו רגובודמ יונם א:זה'ולרהיר
 שאטד אחא* ררב בשאלתות ר*י .רמת-ם מ יףע:י טצי ' ח:"1טת 4ותת
 חלב משאר שנא ומף,י הנוסות טטט-ז ש4 חלב 1-1 וקרב את המכסהחלב
 מנ% רכרט שעל הלב שאף סרר4מר פ4רו והם ' תותכ שףצא מפנ* רגר,םשעל
 רגרם עאשר של 4יהו ולא המפם שעל זוץ הררב את רמכסה .חלב ששאלאמר יזד" א'ד אמאי /טפרט ]אלא[ בא לא הגאת חלילה' י%יע" שתר' חלבששאר
 ובשז רצטטמ כרפה1א שעיכר לי ונדאה י םכםה רהיינו חותב עיצא משומופי'

 שמר שהחש כמו ווקא אלא דאית'א אטור רברם שעל ההלב כל ומיירבוסות
 שךאש ובהאטדית כצתר הפרישה אפ4 רגרם שעל ארכ ובץ?'כ הממם שעלזהו
 הצבור האיך האה רופפת שהיא הלכה כל ע1אמרת. מנרגו'ומה ולא רוישתלטרו 1י תלטרו יהעמיד דןגלש ארם אכרת ואשר * בדפרי' רצא הכי הלכךאמור

 )ובלומר וברוכמ בצרפת טהנץ האיך '%ט1 שם כ'ש רופפת אעה בינורג*אכטן
 כרת עלי ועונשץ רגרם סדגע בילש ובמלכותעו ]ובלומברר"'אה[בדדטשה(
 רבינו ]ה,2*ב * יצחק בר אטרש האמת ועל לה' .להורות וטוב ' תורהכדין
 פרי,1ה שהיא מבמה ה4נו תותב רגדב את המכמה חלג מה לפרש התחלתיואט
 וקרום שתהת חלב 141 ונקלף הנקלף החלב על והצא המבמה שתהתרוזם
 והצא נליף בו "ט וגם גךומ בו יש וגס חותב עריא מנךם כל -ף לכרםהרבוק
 נפרש האץי ולעקיושך ' אותב האעו ונקיף 9-ום ש"1 בק*בה רפ"גי היי%אמור
 חלב לךום ותחת 9-ם הותב תהת יש . וני מעיא ר"2 גבי ונליף כןצם תותבנל

 הלב רמכשיר דזשש טתר בעען שלשה הני נל ווא רגרב את הםכסה )כי(וגקלף
 11 י14 אמרת מ1ת רלא וצא' ונקלף רנךום אצ'נ תאב דאעו משוםוקקיבה

 רבוק רהא נקיף שאינו וקקבה חלב הנה יפה רבוק ואש נקלף נלו'שהחלבנקיף מ8רש וף(עה כפירושך שאם רשרי למאן שריתה אמאי הקיבה חלב רי'ביצי
 אכלולי' מינל אינהו בהריא רגרסי' ' סותם אטאי בחוק דבוק אינו שאםבחוזק
 ולעא בחהק וצא ררבוק אלמא טוצר חלב ברין לן מתים לא נמי ממתםואנו

 רגךב את חלבהמכםה מה נפרקן האיך "2מעאל לר' ועור * מהכאלפירושך
 לכרם הרבוק ר1רישה שתהת חלב מה ה6'ל לפירושך בו' כל אף ונקלףלךום
 ישמעאל לר' דהא וכו' בל קש ועךום מתתת עצכו נקלף ווצא וף,ו קרום לו.יש
 ק פרישה דהיינו וקרב את הסכמה מן הררשה עיגך גכף ואמאי הותב לי'לית

 מ148ון שתהתיו מה כ"א ונקלף 9-ום ואינו תותב אלא בפיישה אין לרברק-הלא
 אפר"2ה כרחין דעל ומאחר ' כפירושך ולא בפרישה הן ש6טתן שכלמשמע
 וקליפה 6מר* רבגח שאינה נפררת ק*פה בלא הלא וצא נקלף הפרישה וכיקאי

 אחלב יקאי ונקיף גךום המכסה חלב מה תפרש ואם ' קצת שרגוקמשמע
 ומנלן הפרישה בחלב לנמרי קרא אייי לא אלב ן שעליו ואקרום לכרםהרבוק
 פי' שלמה רבי% בפי' מע%נת וכי ' שכתבת* במו ונקלף ורום איע הלאראסו
 )מאעו החלב מעל רגךום ונקיף נךופ דפירש הקרב את המבסה בחלבכולו
 ושתו קרום 6 "2 עצמו חיועתב מחותב הוא הפר"טה משמע כ"ב בוארוק
 רגךום שננךף הקיבה הלב נמי ורדינו תותב של החלב מעל נקלף עצמ4קרום
 מכירים למה שאטרת השה ' תיתם בהוזק רבוק עצמו רצא מיהו המלבמעל
 רבינו פ" כיושר עליו שוכב המכסה הן-ב שחלב מפני 1-1 המכסה שתהתנךעם
 סךב שחלב טפני דקומצין והא ישדאל לבני ששתר ראייתר' גבי זצ"לשלמה
 סותם טףור חלב רב דאמר אהא שלמה רבעו מפי' שהבאת ומה י עליושיכב
 ואינו רצא נקיף שרוי הדבוק ואפ4 טמא %* הברם שעל מבלל כנתא שלכנון

 ראי בעי לכרם הדבק על כרחין על סיצ חלכ.חי' בעי מרכ4 ועור וכתבתכותם'
 רבינו ספי' ארמייתית ותו ' סותם ראעו ופששא דבוק אי% רוי הפר"טהעל

 וחלב שניקב רמסם או כגסכרם סותם אש טמא חלב שפי' בסוףרברז עיעשלמה.
 תותב דוקא אלמא רצתב אלא חיבוד שאי% לפי םתימה אינד ו:קרב א1זהמכמה
 על המרה מותריואשר ווא שאר וכל המסם ושעל דכרם )טמא(]4גןר[שעלוצא
 סותם אינו בכובע הלך2וי חלב נחמן רב ראם' הא עצמך על תמה חיההלב
 ' סותם דאיט פששא לריאה ולא %ב לא דבוק אימ הא רלכא טרפשא להואמרי
 גךםי נ' טני מד9ו וחו ' כףרכה ע"י וףצ טירכה ע"י בנון 6ימר לך מה.4ותאלא
 טוחר שר*א עיש ' רברם אל הדבוק קימא להא ממולא

 אלא.
 על שהחסר%

 וו~י שרם ר,רבוק חלב 4צחו יצ8ה רגךום הם עליו עיכב שדככמה מפניעצמינו
 צ ייק רבסל בכל שסתפשט שלךום ופסק שלמהס רבינו כתב כאשר בשרחשוי
 עא איסור בו נוהגין אשכנז ובארץ ' חלב "1 רירום 1תו ותחת חלב מעעםשאסור
 רמפם שעל חלב מדנכ4 הוא שכן ותיע ' וצא בשר דחשוי ב1גי נראהוגם

 והאי ד1א 6רם רבוק וראי וזהו ריויב שעל חלב וט:ו כרת ועס"2 אסורובית'כ
 את המנמה .ההלב עיקר ט:ו ולא וצ"ל שלמה רבינו  שמפרש כט ראסוררוא
 רגנסה רחלב אוהו שולי אבל ' ונריף נךום חותב שרצא מי"'לא 'סלוריןהקרב
 חלב שאותו ותמצא וע%ן ' שוה רינו וביה"ב המסס שעל לחלב דבוק הקרבאת

 אצטריך אמאי לכרםהדבוק
 לסנרי

 ד1צצר רצא בש"כ ובטק'עב' להממם הרבוק חלב
 מותר דרניק השאר אבל א%ר דוקאוצא עד'מ אלא רוזותב בו רבוקדהא
 .ותו ' הוא דמודפהרואיל

 מרנרי
 נפנך שביבנא וני ' שתר שריא שתחתי מה לי' רסביא עדש טיי"לאשיייין ה9יב את רסבסה הלכ עיקר זהו ולא ר"ש בפי'

 ק41."ט ב6ךף שלמה רבש ופי' ביוו'נ בעובי עגמצא מחם סרתנן מ'"ט מייוזישציקבהס רמרענה בריכה ותו ' אליבייהן ומתני' שסעתתא רמתיצא לוותיקרמונ'נו
 דפנות שתי בפולה יופנו ושפת בובע כעין שעשוי בו יש פנצ"א שיריןהכרם
 ' שמותר ט'ל א1סא שוסן ל" טרנךי דוב,'לן שגךרין סהברן ועומן זב"זאיוקין
 חלב מגךי חלב בל רפעת גבי שעל הלב ריב בג4ה הלבס רנקב ברינהוכתב
 'ט",ן"ן של אחת חחיבות עגתי גבי בנון חכמים 26ון אלא אש ועדסן טרור בץ טמאבין
 תכיכי אפרים[ רביצ ]השיב י 14'ל *צחק ס'ר יעל ' וכו' שומן של ואתתחלב

 3 ע

 ולפדושך תשובה ' גריף ק-ום תותב רווון על נמצא אז. פירושי עלהקשה
 היב אגהו ועור רכרס על ש"1 כמו פרעטה כעין הדען על סכמק יש וכי ניחאמי
 רוי דביקסלל אהצ רבדם שע4 תיהב נרידה געי שהרי נקל4 איט הרקעשעל

1



 "1שויע מךפתהלטת%ר

 שעל וכן טיב נדוע באסת' מעיא בריש לכרם הממוכין ררקין הקרב עלאשר
 חלב מכל אלא דמכסה דומיא בעי לא ייביים שכךוין טפני נמי וביה"כהממם
 נלל נדב קרו" ואינה בפ"ע שם לה יש קיבה אבל ' אתרבו הקרב עלאשר
 הכתוב ופרטו וצאיל המכסה דחלב רומיא שלה הלב לרבות אצטריךומשייה
 אחר במקום לרבות לך יש דהכי דומיא ' הנךב את המכסה ופי' חלב כלמכלל
 )כשועתב( לא ט-ב דאקרי היכא אבל ' לה ודרמי קיבה בגון רורב עלואינן
 למימר לי' רצה ישמעאל לד' חביבי כתבת ואשר ' ונריף קרום תותב[]בעינן
 הכל מ5רש ראתה קשה.לך תשובה ' ונקלף קרום הפרישה שתחתמהחלב
 ' ונקלף ליום תותב במכסה בפרישה אתניירצ תלתא ובלהו רצאילבמכסה
 פרישה ולא ונקלף קרום לומר ישמעאל ר' ראה פרישהימה משמע סכסהולשון
 ' ונקלף קרום אלא תותב בעי לא %'כ תותב וזהו פרישה זהו מכסה עיקרוהלא
 ו"ם מלוטת בנ' דאמינא לדידי בשלמא ' כעי ונקלף וקרום בעי לא דתאבמ"ש
 עקיבה ור' ישמעאל ר' מפלגי דקא היינו נקלף ותחתיו וקיום פייסה בכרםחלב

 פרימה והייע תותב זהו הקרב את המכסה מפרש עקיבה ר' רקראבפירושא
 ואם ' אסווי נמי תחתיו ונקלף קרום דאיכא מקומות ביטאר אסר דהכיודומיא
 המכסה סבר ישמעאל ור' ' עיקר שזהו אסור תותב הוא מיהו ונקלף קרוםאץ
 ונךוס חלב נדבק שהוא דכ"מ קרוי מכסה נמי ונקלף קרום אפי' אלא תוהב זהאין
 ק*ום ואיכא רואיל קיבה גבי שעל הלב הכי ומשום ' מקומו מכסה הוההתם
 ישמעאל ר' ראו מה פירושך על אותיבך ועור ' תסור אל ומזה . אסורונקלף
 שעל מחלב ללמור להם היה רגרב את המכסה מחלנ יותר ללמור עקיבהור'

 הכליות שעל חלב באותו תמצא נמי התם הכמלימיאמור שעל מחלב אוהכ*ות
 הקרום תחת נקלף הלב שום אין לרירן בשלמא ' כפירושך וגקלף קרוםתותב
 הנקלף הלב אפי' ולאסור הכרם שעל מחלב אלא , לקולא מהתם ילפי לאומ':ו'ה
 חומרא המכסה שתחת קיום כתבת ועוד ' קשיא לרידך אלא הקרוםתחת
 לי' מני מד/שא ראי' והבאת עליו שוכב שהחלב מפני בו נוהגים אתםבעלמא
 אלו נשתנו מה עצמך על תמה ' תברתך דא תשובה . דחלב קרומין ג'בהדי

 ' לכתוב כן ואחרי ולרעת להבין לך הי' מזה והכסלים' הכליות שתהתהקרומין

 נ(חול ומשני אטדעל וטחול אבליות כליות רקא.פריך וראה עיניך פקחועוד
 ברת עליו חייב עליו שוכב שהחלב מיטום ופי' ' הרר כשנגר כאן ל"קאטחול
 עליו היב ההלב שתחת עליון ' בתתאה הא בעלאה הא ל"ק אבליותבליות
 הני ברחין על הלכך ' מררבנן אפיר ותחתון עליו שוכן שהחלב מיטוםכרת
 מונה אינו כרת עליהן יטחייב אותן אבל ' ררבנן שאסורין אותן מני רקאתלתא
 אומר ואתה כרפרי" כית ;ליו '2חייב הפרייטה שתחת קרום מונה אינוומש"ה
 לרון לך אין הרי דרבנן אימור אפי' בו אין עליו שובן הקרב י2חלבמיטום
 שעל בחלב שאמר שלמה ברבינו נתליה ואשר ' ממיט בו אין כיכ4'טונך
 ולא שאומ'בגמרא במו שבנסלים הלב או רוקא הוא גמור ב'2ר היפויהכם4'ם
 משגם]] לא חופהו דביטר מי2ום הבליוה בתוך ולא נמו כראמר הבסליםשבתוך
 או,1 חופה ג,רום שהרי לדבריך מותר יהא הכליות י2על ההן דא"בקרום
 כראמי קרום היפוי ולא הבליות וי2ןתיך הבסליפ שבתוך הוא בשר היפויאע"ב
 מונה אותויוכשהוא הופה 'סהקרום אמרי' ולא שתר אותו הופה שהבשרהלב
 הכרס' שבהוך ולא לומר הי'לו לרבריך 'טבתוךהכליוה ולא הכסלים יסבתוךלא
 המסס 'טעל פי' כחבת ואיטר ' בכרת והאוכלו ' אסור שהוא יט"מא4א

 לי' מרבה ומעף'ה הכרם ש;ל להותב דבוק '2הוא אלא תוהב אינווביה"כ
 שעל כש"כ אסור הכרם על הי' שא2 מותר שאו הא רן א:ה ו2יבן 'ואסור
 תשובה ולמררשך לשרויטך הוויות הם ' ראיוק 2ביא י2אתה מה בלהמם2י
 ומש"ה ונקלף קרום תותב אינו וביר4'ב המסם '2;ל '2ל2ה רבינו ופי'דצא.?
 על שאינו אותו ריטתא ' ניסא לאירך ק"ו רון הש:א ' דבוק טהו' לי'מרבה
 מסתברא וקרא היאל לרבות יש עצ:ו הברם י2על אותו כש"נ מרבהדברס
 לרירי ביטלמא ' לקרב הוין מן[ ]יותי ;צמו הקרב '2על לרבות טפירצה

 הקרב את מכמה מ':ום ואסיר הוא ונקלף קרום בבלל הכרם שע4 אותודאמינא
 לכרם הו'ן אפי' לרבות החלב בל א: לי' אייו:ר מיט"ה ליה בראי' י,טמ;אללר'

 הכרם שעל ירבה לביס הו'ן ארמרבה לרידך אלא ' לי' ררמי' ובל ה2מםרהיינו
 להתיר' לבו על עלתה לא נריסא מרבולא '2בא מאי 'טבתב הנאון ואותועצמו'
 תותב דהוא המכסה החלב מן לל2ור ראה מה מפרי2 עקיבא דר' מיתאאלא

 לב על עלה והאיך ' תותב דהוא ומפר'ס אומר אינו הכים ש;ל הלבומשאי
 דברים בכל נוהגין אנו ובתרייהו הן מבבל הגאונים כל '2הר. להקירהנאון
 הכרם שעל הלב ע"כ א"כ הותב שאינו א;,,פ בבב? אוסיין הקיבה 'שע4והלב
 מהלב דמרבית הקיבה שעל . 'טנא דמאי אסיר הוא תותב 'טאינו א;"פנמי

 חלב שהרי עצמו הקרב 'טעל היב נרבה אררבה תותב '2אינו אע"פהמבסה
 ' עצמו הקרב י:;ל וכיט"כ הפסוק מן יט2רבה אלא כלל לתוקב רבוק אינוהקיבה

 אלא להתיר אהת רא" לך ואין ' להת'רו ואבותיך אתה ראית מה יורעואיני
 צריך הייתי לא הראיתיך'ואני כאיטר ממיט בו 'טאין בדבר ראיוהיי סוקישא:ה
 יצאו ואבותיך ' לסמוך מה ע4 לך ואין יהביא 'י2 לך אם בי לאי2וררא"

 יצחק: בר אפיים ועומר' :וקרה ו'אתה ב'2וגנ פ'2ענו נהנו לך ויאמרולקיא:ך
 קרום' תותב דרקין ;ל נמצא איך פירו'2ך על הק':'תי אני יוא4[ רבי3ו]ה'2יב

 ,2יש כמו פריי2ה כ;ין הדקין ;ל 2כסה "ט וב' ניהא :' ולפירו.2י וא2רה 'ונקאף
 לרבויי קרא איצטריך לא הבים הלב כ;ין ממש אם.הי' תמהתי ' הבףםע4

 מה הקיבה מן כשיוצאין הרקין '2;ל ברא'2ה :בם' דיי2 3יהא וראי41תירח2י
 שאמרת ומה י שלמה רבינו פי' ובן ' לרבות אצטריך ו:'2"ה בקיבה בןשאין
 אלא מרבה המנמה מהלב לאו הדקין ש;ל ה4ב ד2רבה האי כרהיןדעל
 ה,במכ4

 אי:-
 המכסה חלב מה נפריט האיך א"ב ' תוקב '42:'נו אע"פ הקיב על

 בו אין ורקין קיבה רהא מאי לאהויי בל אף ונק?ף קרום הו:ב הקרבאה
 וביה"כ המסם וכן קרב קרוין 'טהרקין '2אמית ו2ה י לרבריך קיוםתיתב
 מכל עקיבה ר' מרבה מרקא ו;וד ' נביאוק רביי אלא אלו אין הקיבהולא
 ואין ' עקיבה לר' קיב אקיי רקיבה ':ו'מ הקיבה הלן הקרב על איטרה4ב
 קרום כ"א במימנין הופם ארנו י'טמעאל רר' זה ;4לק:תר

 נק*
 כר' תוהב ולא

 ישמעאל ר' כלל איירי לא מורי לפי י להומרא :רבותיו זה רבר קיבל דהכיעקיבה
 ילפי' דלא חהא ' דאסור ומנ'ל תותב יה אין ה2כסה מפייט ורצא 'בתוחב

 מהמכסה וטפרד הכרם דבעך אל ודבק שיונק טעמא דויט עליו שוכןרמכסה
 מרם יש הלכך לחלב ממש שרבוקי' תרבא משום לימי תלתא וצךלמעוטי
 דה' מני דאורייתא שהן אותן אפ" דמני גדמי ותלתי מד%רייתא "ףשאגצרי'
 ררבנן מרם ויש דאוריית' מהם יש קרומים בהם ש"1 יש מעמות ]מנקגדמי
 דברי לסתה- בא אתה חנם על כדבריך ולא כאן מני דמדאורייתא הנידהא
 הין כי ואמר הרברים באלו עמי נתיכח משה בר יצחק ד' ודי'ב ' חייםאלקים
 ט וף הברם בכפלי ממש שטטן עוומן אותו כע:יר ח:י' דטן בביהם יצהק ר' רבהגברא
 ט"נ מעיד הי' ובן לא רמנולה אבל צררין משני יש רנרם שבשר להממם סטךכט
 הי' לא הוא וגם ' בדבר יש חילוק מה ידענא %א לותי"ר גאומ מפי גאון1והש

ן שים תי,השיב : הלוי יצהק ב"ר יואל ' כפירושך ונקלף גדום תותבמפרש  
 שטע"
 י אסור דתותב מנלן לדבריי קמעאל יין

 אסור תותב שאינו והשתא הקרב את המכסה בהדיא כת'הלא
 למה א"כ כדברי' ולא מראורייתא "ט מני קיומי דה' כתבת ואשד תותכ'כעה'ב
 עהטה וה*'ל נקלף ויום כדתני דאורייתא שרוא הככם שעל גדום מונהאיט

 הם שעה היי ' ווים אלקים רברי טתר ששנשאני ואתה ' בקרומיןמכומה:
 לאחרים ותאכיל תאכל שלא בך להתרות אלא באתי לא ואני רברם חלבל1ובלי
 שאין מחוכמים חכמים יש כנען בארץ והנה ' פנידלע"ל על הכרם יטפחפן

 לך יתירו ואם לצרפת רץ תשביר ' כן שומע ואתה וצאיל ' אותו%1כלין
 שצ לתם הנקב את מהעם הבנתא וחלב שניקבו רקין כגון מותם טהוד חיב יבסאמר- : יצחק ב"ר אפרים ' כן אהרתאכלנו

 בי' אית הלב קנה דוראי ' הלב קנה שע"ג נקב כגון א"נ 'כשירה
 כמן ' סותם אינו טמא י מעליא מתימה והוה בו אדוק טהור וחלכ נקובינקובי
 עדטת ורב ' סתימה אינה טתמו הקרב את רנוכסה וחלב שניקב המסם אוכרם
 מהו הקרב את המבסה הי' חלב זק*א ר' בעי ' מותם זה ואהד זה אחראמר

 שתם הוא טהוד שווא רמשום דרב טעמי' ' חיה של כרם נקב אם 'שיסתוום
 דרבא לקמי' אתא טמא חלב רמתמי' נקב הרצא . מהדק לא והאי בעינןדמהדק מידי אביי אמר ' סהדק לא והאי דמיהרק משום %'ד הוא טהור נמיוהאי
 ועור סותם נמי טמיא הלב ששת רב דאמר חרא ליה ניחוש מאי רבאאמר

 ואת דאוראתא ואיסורא רב לרבא ר"פ א"ל ישראל של ממונן על חסהרתורה
 ממא רחלב ברב לן קיימא הכי הלכך ישראל של ממונן על חסה רהורהאמרת
 דהלב לר' נראה זצ"ל יצחק ב"ר יהורה רבינו מורי כתב ' סותם טהור מותםאינו

 אלא איירי דלא שעה כל ע4' שוכב שאינו כיון מותם הי' לא בריאהשנדבק
 שעה כל להם שמחובר לפי הדקין נקובת ושימתום הרקין שע"ג רחלבדומיא
 ככוכע העשוי וחלב רב קאי עלה דקישי הקיבה דחלב ואמתני' ' הקיבה חלבובן
 אבל הלב על שוכב הוא שעה שכל מיירי סוהם דאינו עלה לקמן דאמרנמי

 שמעתתא הך כולה וז"ל ' בספרו זצ"ל ר"ת רגיה וכן ' עכ"ל לא דריאהההוא
 מתים דלא דלבא וטרפשא קאי' דדקין ראמתני' מתים לא רבריאה(121~מטה

 טפי דמהדק בשר דאפי' פשיטא בריאה אבל קני בתלתי אופפ4צמ45י"אמר
 מחט על ר' גשאל זצ"ל יצחק ב"ר ירךרה רבינו מורי כתכ ' עכ'ע סתיםלא
 י סותפ מהור חלב דוראי והשיב ' לאו או טהור חלב כשאר סתימההשובה י סתימה אם מבחוץ עליו מגין והשומן צדרין משני וניקב בקורקבן תחובשריא
 חלב כל מהו היה חלב משמע והכי ' בבהמה בין בעופות גין מיירי טהורוהלב
 בבהמה טמא שכנגףו לפי לי' מבעי' קא בחי' ורוקא טהור נמי והאי סותםטהור
 ' מותם שהלבו לי' פשיטא זירא לר' אפי' טמא שחלבו כנגדו שאין בעוףאבל
 י , דכרכשא היטי לה אמרי היכי ' סותם אינו בכובע העשוי הלב נחמן רבאמף
 גרולים קיטין קרטין עשוי טבחיא שקורין הרעי את המוציא חלהולת שעלחלב
 נחבא והלב ככובע עשוי הלב שומן ' רלבא טרפשא ו1ו"ל ' כובע כמיןעגולין
 טעמא והיינו % סותמו והוא לו בסמוך הריאה או הלב נקב אם סותם אינובתורו
 ולמטה גרל הוא ואצלו רבאא רהיינו ראע"ג הלב בשומן הסרינהבריאה

 נקב בלא מירכה שאין ניקבה הריאה כיחין דעל טריפה הוא ראונימחיתוכא
 בחלב יש ' תרתי נהמן ררב מש' שמעית רבא אמר ' כלום אינה זווסתימה
 מתים לא וחד י הקיבה ניקבה אם מתים' הר חימצא ובר חימצא ' הקיבהשעל
 אמרי יהושע ררב ברי' הונא ורב חיננא בר הונא רב ' מניירו הי יויענאולא

 רב אמר י פתים לא ההימצא סתים חימצא בר נחמן דרב משמיהתרווייהו
 דא"ר ת"ש חימצא בר והי חימצא הי . האב מכח הבן כח יפה וסימנך 'טבות
 טהור בהלב לי' מחזיקין להכי לי' אכלי' דלא נהי ' לן מתים לא נמיממתם ע," ג ל בבל בני לרירן הואם היתר הלב רקסברי לי' אכלו מיכלי א"י בני אינהונחמן
 בר נחמן רב לי' קרי א"י ובני בבל בני בה דפליגי ההיא ש"מ ' סותסלהיות

 קיי ומבחוץ כקשת עשויה שהקיבה היתר שבמקום חלב ראייתראחימצאיוהיינו
 ואזיל ברמפרש פליגי ובאייתרא חבל ראייתרא קרי לעיגול ומבפניםדאקיטתא
 דאמר עקיבה ר' דאפי' ' דאסור פליגי לא א"י בני בין בבל בני ביןראקשתא
 בבל בני דאייתרא פליגי כי י רמי לתותב נמי הא אסור ונקלף קיום תותבלעיל
 עקיבה כר' מערבא ובני הוא ונקלף קרום ראמר ישמעאל כר' להמברי
 דאפר ומאן ראקשתא פליגי כי דיטרי ל"פ כ"ע דאייתרא א"ד י להוסבירא
 מלתא מתוקמא לא בתרא לישנא ולהאי זצ"ל שלמה רבינו מי' ' הוא תותבסבר
 דאייתר' כ'!ויכ רמתים נחמן רב אמר ובהא פליגי רבאקשתא רכיון נחמןררב

 מסתברא והכי קאי קמא א*שנא נחמן ודרב סתים' דלא מאן א"כ שרידלכלהו
 רב ובי' עול ראייתרא אכל רבב"ח אתא כי שנהנו במקום נדאמר קמאכלישנא
 אסירי תרווייהו ולרירן ' לה קאסרי בבל רבני משום מקמי' וכפייהאויא

. 
 ומשום

 קמא וכלישנא אנן גולה בני נמי דאנו בתרייהו ואסרינן גררינן בבל בנירבתר
 לחומרא זיל בדאורייו:א מיירי אי בתלמור לישני תרי ראיכא היכי ובללהומרא
 ק מקמצין אמי ר' אמר אויא רב דאמר הא כי י עכ"ל בתרא בתר זילובדרבנן

 ממנו 'נוטלין מקמצין ואמר מערבאה אמי ר' ' קאי קמא דאלישנא רבי'שלמהפי'
 השארי ואוכלין עלי שוכב הקרב שחלב מפגי ראייתרא מההוא למעל' מעטמ;ט

. 

 קמ" קאימנא הוה אויא רב ואמר ! מקמצין אחר זקן מקעם יוהנן א"רוכן
 חנינא דר'[ קמיה קאי הוה חנינא דר' שמעיה ' ואכל ליה והבו קמצו ]אמידר'
 הכורני ' איטר בו ונרגו ישמעאל כר' םברי בבל בני אבל אינרצ מערכאיכילהו הני ושרי' נום את בבלאה א"ל מרנס קא רהוה חזיי' ואיכול לי הב קמוץא"ל

כשהייתי



דק מרןתריכמז8דא1
 18ן הלכה כשלמינו "מל הוף" רבעואכ"י טרי עלימהאימצקמים

 זצ"ל ]ור"ק אפרים רבינו בו שנחלגך לכרם הדבוק בחלב ואמרתי לוא8ולתי
 כדברי היתר כו נוהגים ואתם אמרים רביט בדברי כנען בארץ במלבותינואשנל
 * לן מתים לא מסתם ואנן *' אכלי מיכל אינהו לומר בכאן שייך אם יואלרביע

 14מר רשמ'ג תניא : להחמיר טוב כן על ב*ם זה כרבר לי שרצרה זכורואימ
 א"ר ' ליחה מאי ' היא מבמנים לטהה ' בשירה פתמת' וליתה שניקט מעיםבני
 דחץקא אגב מהם אותה ומוציאין. בפנים בהם שאדוקה ' דמעיא שט"קאבוצא
 דתלמוד' רעו'י ומי' ' בטרי1ת כרשב"ג הלכה דאין במסקנא ואמר 'דסכינא

 בבני מקימין חייא בר שימי רב אמר : וטריפה מותמת אינה הלכך לה מסיק3ףו
 שחש(ה לאחר אם שדוטה ירם אם יודעים אנו ואין נקובין נמצאו אםמשם
 שחיטה שלאמר בידוע כשירה שוה מראיהן אס ורואין בצירו אחד נקכנוקב4ן
 רב אתא אדמו ולא רבא אקמינהו דרבא לקמי' דאתו מעים בני הנהו 'ניקבו

 מברא א"ל לך מנא אבוה א"ל ואדט אהרונים בנקבים מישמש ברי'משרשיא
 ' בלל בהו רמשמש ליכא הני דמר קמי דליתי' מקמי' בהו משמשו ידי כמהרדא

 לישנא ' מילי[ ]בכל יוחנן כר' בטרימות ברי משרשא חכים רבאאמר
 רבי' : בטרשות חכים יוחנן ]ררבי יוחנן כר'אחרינא

 ורבי יוהנן[
 בטבחוו ,לכצעלי רליכא היכא בריאה מקיפין תרווייהו ראמריאלעזר
 אבל שמאלית 14. ימנית רריאה רופן ערוגה' באותה אלא אמרן לא ר3אאמר

 ' לדקה ומדקה לגסה מגסה לערוגה[ אפי']מערוגה והלכתא[ ]לא לערוגהמערוגה
 אחדת בהמה אפי' שלמה רבינו פי' ' לגמה מרקה ולא לדקה מגמה לאאבל

 חו לאונה מאונה לרקה מרקה ' לאומה כאומה כגון לגמה מנמה ל"א 'חגמתה
 זצ'ל יצוק כ"ר יהורה רבינו מורי וכתב . עכ"ל כ"כ מקילין שאע לינראית
 מיירי זכאומה באונה דאי פיר'ה וכן בכהמה דמיירי משמע ונסה דקהלישנא
 ולא ' בקנה מקימין תרוףיהו ראמרי ורבא ]אביי[ )רבה( ' וקטנה גרולהר;וי'ל
 דהיינו ' חלרולת זעירי אמר : כתבתיה לא לכך זאת הקפה על למיקםמצינא
 אותה וסותמת אותה מעמירות וירביים הצאיל כשירה שניקבה ' רטבחייאכרכשא
 דבוקה שהיא הדבק במעם יוהנן א"ד עילאי א"ד ובמה בהם אדוקהשהרי

 ברובה ושעדומן 4ן העליון דומן וניטל נקדר אפי' ]ברובו[ )בדופן(ביריכים
 חלל לתוך ולישל לאחוריו לחזור הנקב ררך היוצא הרעי שאין.ררך למיבשירה
 הנק4ו',8 שקורין האלי' ןעצמות מלמעלה השדרה הוא דחוק שהמקום ממנידגוף
 רב )אמ' במשהו רדבק במקום שלא * בחמחום מחוברין הן מלמטה ומבןמיכן
 נחמן דרב טהטמי' ררבא קמי' רבנן[ ]אמרוה לשמעתא( אמרית' חיננא בררצנא

 אמר רני נחמן ברב סריקי בוקי ב"'ס תתלו לא לכו אמרי ולאו רבא להו אמר פ"נסס
 אחיזת תפיסה כרי שנשתייר ובלבד כשר בולו ניטל אפי' הרבק מקומ נחמן רב,

 בשור אמי' בתורא אצבקף' מי' כמלאינטרא אביי אמר תפימה כדי וכמה 'ידו
 : אצבעות ר' בטרא מי' בערוך בכך דיהנרול

 אומר יהודה ר' החיצון רוב שנקרע או שניקכ הפנימי רברם 3~ך2ני')תיר(
 העיר רב אמר היודה רב סאמר ברובה. ובקטנ' טפח בגרולהפ(

 כרס איזוז נתן ר' משום )שמעון( ר' למני בצמורי טנחיא ריש שילא ברנתן
 מניא לשון ]כראשו[ בתובו( )אותו וסתום ככיפ עשוי והוא דיבי סניאהפנימי.

 חיצון קרוי הברם שאר וכל לו שונאים זאבים ואפי' וכדצש מאום שהוא למידיבי
 הטכחט שמנקבים מקום היא עצמה המנצ"ץ מן ריבי סניא 4א י ברוברייעורו
 עיקר' נראה היאשין שלמה רבינו ופי' זב' שהפנוי מקים רפרש ומוציאיןהברם
 יוחנן ר' אמר אסי ר' דכרסא אימטומכא אמר ]ישמעאל[ אבא( בר )שמעוןר'

 : חיצוגה קיוי הכרם שאר ונל דמנימי כרם קרוי שהוא בכרם יש צרמקום
 ואינך ר1איל בבירא כריסא נפל יצחק בר נחמן רב אמר היא' אעו יודעואיני
 אמר אויא דרב ברי' אחא רב בלום' ה,ש פרוטתה לא רוא היכן*ורע
 דץלך שדברס ממקום ולמטה המיצר מן י צר מקם 4יתו אמרשאני

 בשהברמ, ולמטה חזה בדופני שנחבא ממני פנימי קויוי רצא הוושט לצרומיצר
 בכרס "% מקום ' מילת בו עיאין מכום עצץאל אמר נחמני בר יעקב ר' *תיוי'
 משמ"י נמבא אמר רבינא ' הכרם מן ברותחין שנה-רין צמר 14תו שם עואיןחלק
 יוסי דר' משמי' במערבא אמרי רפנימי' ברם זר1 בכרם לוהטט סשך טפחדרב
 ריצפן בוטר החיצונ' כרם הפניכריואיזה1 הכרם זרצ בלו הכרם חנינא)אמרי(כלבר
 מן ףעוו1 טינפ"א 14תו וקורין דעהלל כל על העובר עב קרום זרצ ]הכרם[ רוב14ז
 תחת ורובו החה בצלעות נהבא מיעוטו פנצ"ה שכורין ודברם היריכיים עדההזה
 רוב 14תו כמד רירום מן יש במה רואין במתני' רקתני הודצון ורוב קיום1תו

 רצנא רב בר רבה הקרום" מן שש עדש מה רובו שם נקרע ואם דנרם וסשפ"
 את[ הרואה ]הכרם צר טבחי רפרש היכי אויא א"ר מפרעתא מאי מפרעתאאמר

 עבדי בנהרדעא מעים בני להו(מא הבהם' את בשפותחין מיר הנראהדקרקע
 בדרבן כולהו א'ל מאי שמעתתא הני בל לאמימר אשי רב א"ל ' הונא ברברבה
 צר ב14תו בולן מילת' בו שאין ומקום אסטמובא ריבי פנא שייכו' וענא רבבר

 בו הנמצא משהו בנקב צד 4ותו לכל לה טרפת וכי למטה 14 למעל' אושמדין
 הא עלה אמריתו מאי' אטדו' יודע ואיני לעיל ראמר אסי דר' ' לכולהומקיימת
 רהיינו אויא דרב ברי' איוא רב מירעןה כבר א'ל ' רברם בבל לםפוקיאיבא
 הפנימי כים ]דאמר אבינא ודר' רצא מפרעתא כנגד וההיא ולמטה המצרסן

 בנקב ונירון מנימי קרוי[ כולו הברם בל דאטיי מ;רבא ודבני ' רצאבוושט
 אנן הלבתא אפמיק דלא ובץן שלמה רבי' מי' ' מליגי ודאי רגי א'ע מאימשו1
 טריפות רגך בל ומיהו מערבא בבמ מעווצ בנקב רברם בכל לרצמראעבדינן
 ברקינן רשכיחן משום הריאה ובסירכי טובא ומקראי תמימה מהא*'בפ"ק * כרנפק' דובא בתר אזלינן כהטתבדע רלא בכטה בחרייר1 למבדק טרחי'לא

 : בתראה דדוא כאמימר הלכתא פסק ומר"ח עכ"לאבתריץקן
 ש3ןרין רברם מוף הבומות בית ' לחוץ שנקבו וביה"כ המסם 3(תני')תטו(

ן
 בו מחובר והממם רבוסות בית וקרוי ככובע עשוי פנ1א

 א; שופכין והן באמצע 6ה חיופן לזה רומן יש מבדילו כשאתה לחיבורווסביב
 שניקבו ' לדקין ומהעב' לקיבה ומהמסס להממם טבמה"ב נכנם ודגשאיכל חקלחוך
 ולאפוקי חיבורן במגךם שלא זה א יה עגיקבו כגון מכחוין שרגקכ-נראהלויץ
 זה של לחללו זה של מחל* הולך והנקכ דפנותיהם בשתי חיבורן במקים:קכו
 מהם נאן נמצא שלא מחט עיץ שלא בנקב מדני' ואיירי ' בשירה רדאשאז
 מפולש שרגקכ דהיינו רוקא מבהוץ הריאה בנקכ אלא טרימה רציא לאהלכך

 הגזולסמצף ללב בפ' שלמה דבעו צדדעסריפהיופי' משני .בשירה א' בצף ביה': %יף בקךבי שנמצאת 0מחם רבנן תנו המהם שנמ.צא היכא אבל ררבורןי במגךם ושלאסס

 משני תצץ מיצ1 ע1העוב4 מפו84 נקב ניקב ולא תויב אייא כעררהאחף
 שלא א1ש * טדיפה אחד מצד אפי' ברמסם אבל מפו14 שהנקב טדימהצדרין
 מהדי דבל אלו צרדין ובל ארד מצד וטריפה דק שדומנו מפני מפולש נקכניקב
 בעען מ1לש נקב רמו1י' נכץבי ' דכל דקי"'ל דאע"ג בעיני ונראה ' אחדבדופן
 קף 5פ5 חייעוי' דלא כךץ 0גבי לרעה4א דלית' ראע"ג דכעוידה ביה"כ 1בי גבי הכאקמ"ל
 טש מנ ולא אחד מצד טריפה הוי רק שדוממ רממס וגבי ומגין וסותמה עב שהואמפני
 ה" וכבר מבה מחמת יטעלה מקרום נכשעם שמא דחועה1ין .מפולש נקבב1נן
 הבא: ונסתם ניקב מבמו וושט גבי לעיל חייש דלא לעולא ואמי' ממו4טוגקב
 בחלל מבויץ ראי בץ?'ב בתוך המחט בגוןשנמצא ומיירי חייש' דק ועורבמחט
 מצר בע?ש עובי גבי דאמר יהא ו1יל! נקיב דנקובי נדימה שה*א משיטאהנוף
 קודם ע1ריא בידוע דם כךרט ע4' נמצא כדתגיא דם דליבא דוקא כשירהאהד

 םצר רנמצאת היכא רם קורט עלי' נמצא שלמה רבינו ומיי ' וטרימהשחיטה
 'רבין ופ" בע?'ב בעובי שנמצאת מחט ר' למני והביאו לקמן מסקי' והכיאהד

 על וגמ*ץו לבירד'כ ההפכה מבחוץ נר4וית דותה שלא אהד מצד מבפניםשלמה
 מנין שק דם לחהן יוצאה מכה שם אין אם דם'א'ד מבויץקורט פיה כעדהמחם
 דוק1ש הלכך ' וכשר עיחיטה לאחר שרצא כירוע רם קורט עליה נמצא לאומרימה'
 וטדהשה עי בעינו לא צדדין משגי מפולש נקב אבל ע'ד בעינן אחרמצר
 יאל דבץ' מאבע שקיבל כתב ז(מ'ל העזר"י אב'ץ רבינו וטרי ' ק"ר דליכאאע"ג
 שכךדם מודיעני הוא הקורט כי ק"ד בעינן ממולש אפי' מחט שע"י רבנקבזצ"ל

 בין נףי שחיטה קודם שהוא בירוע ק"ד עלי' נמצא דתניא והא ניקבשחיטה
 .רעלמא נקובי משאר שנא מאי מדמריר ותדע צדדין אמשני בין אהדאמצר
 בית דגא מחט ליכא התם ומשני הן מפולש?ן רמוזני' נקובי וכולר1 רםרליכא
 מיוי ליבא התם מי' ' סריך מסריךד1ה הוי עיחיט' דקידם איתא אם מחטראיכא
 הביטר בלחלוחית מתקנח הוא יוצא והרם מחט בלא נקב בשנמצאלמסרך
 במחטי דם סריך הוה ממרך מחט ראיכא מכא לידבק היכן לו שאין למיוהולך
 כנגר הדם שיהא בעינן אחד שמצר צדדין למשני אחד מצד ש"ט החילוקחהו
 המחם שעבד רבירא דהוה ררבי בעובדא שלמה רבינו כדמי' מחט שלחודו
 בשני אכל מנין חה דם מכה שם אין אם ר' דקאמר והיינו וחזר צרדין שניכל

 14 כמים רברם עהטטפו והיכא ' טרימה הנקב מכום סביב דם אמי'צדדין
 רילמא אמרי' אי העז"רי אב"י למורי לי' מסמקא המחט נמצא שלא עדמלחוהו
 5נ יף אכ1ר ק"ד עליו יש לבובין עורות סגבי מעמידין אין מרק כראמ' ק"ר שםהיק
 6 8' חלעו ולא העבירתו מלח איטר אסור[ מלהו ]אבל מלחו שלא אלא ל'"םומסיק

 מהתליק ריאה גבי כדאמ' לקולא ת*נן א"ד ' מועט למלח מרובה מלחבין
 : ץק ברבר הכריע ולא ריעותא בי' ראתיילידא אל'גבזאב

 הטדגמה הנג מן נמלה זצ'ל שלמה רבינו מי' ' הנג מן נפלה מתנ4'"טז(
 נתרסקו שמא חושעדן בה נראה שכר שאין אע"מ טריפהמיר

 ובגמ' הם מסיני למשה שהלכה בטרימות טעם ואין ' אבריה כלונתפרקו
 דננ מן דנמלה היכא והלכתא ' בגמרא כדאמ' כו' מע4'ע שרמה אםמפרש
 הלכה ואם מע4'ע צריכה ואינה בדיקה צריכה הלכה ולא ועמרה ידעהבלא
 נכר דהכי אחיו זצ"ל יצחק ורבינו זצ"ל ר"ת ופי' צריבה לא נמי בריקהאמי'
 בעוף דאמרי' היכי כ' בריק' כן בש וצריכ' מע4יע שצריב' עמרה רלאהיכא
 1 ש ממתמא ת'נ ' בשיר' ו"קיטת' ושחט' מע4'ע ו,1דת' בכותל וטרמה סדרסהלקמן

 פ"6 דהתם היבי וכי ' בהמה דנפילת דומיא רו3 עוף וטרופת רררומת בבהמ"הוי

 ו,טהת' וממרבמת ברמה שריצצת' או בכותל וטרמ' דר0ה בעוףטרימות 4הי לקמן דתנן ברמ' גבי מוכח והכי ' הכא ה"נ בריקה שצריך אמרי' עוףגבי
 סץנ סם רב? כהטום אנטיגנום בן אלעזר ר' סאמר בגמ, ואמר י כשיר' ושחט'מע4'ע
 1ף ואחת ברמ' אחת מי' ' בדיק' צריכ' זו ואחת זו אחת ינאי ב"ראל1ר
 שב,ט דבינו מי' ובן ' בריק'( לאוץי )14 מע4'ע שהיית' לאחר בדיק'צריב'
 ונתרמקו ו:ג מן נמלה בברגצת א"ט מ' דתניא מתומפתא דאיד והביאזצ"ל
 כעיד' ושחט' מע4ע שדקתה אם ! אבריה ונתרמקו חברת' רצצת' 14אבריה
 איו .בפ' עוף גבי רצי הזה ובלשון ' כעדרה כך ובין כך בין מיד עמדהאם

 אלא הטחם' מע4ע שהתה אם עוף גבי אין שלפמ ובתומפתא ' בעוףטרוצת
 בה בהובבך

 וטערסרי
 שהת אם להיות לו "ט כך א"א רצא' נו'ם כשיר" ושחט'

 בעי דתרווייהו ובעמיד' בשהיית' הן דץטוין אלמא בעדר' ושחט'טע4ק
 מביץ זצ'ל הלוי יואל רביט וב"ב ! בדיק' בעי נמי דברמ' בה"ג פסקוכך בדיי

 5זעוף טריפות סנל לוי דתני הא קשיא שהי' לענין לעוף בהמה. בין חילוק ישאהומ
 8ף6 ס שלא א1ש העצם נשבר עוף עליהם יתו בעוף כערן בברמ' חבמיםשכנו

 בדיקן' טק1ן שהייה שלאחר עוף יתר נמי בהא איתא ואם ' מוח יטל כךיוםניקכ
 ובץ עמדה רבין להם "ט אחד דין ועוף בהמה ודאי אלא ' בברצמ'משא'ע
 רוקףש והלכ' בדיק' צריב' נמי ושרת' עמדה וה'ה בריק' צריכ' מע4'עשחתה
 ה86 ועמדה מעל"ע עה1דצז' 4הל'מ שנפל' בהמה הלכך ' מע4'ע ולא בדיק'לונ
 חש1ש כדפרי' בען' נמי ובריק' ' עכ'ל עהטון רביגו מע4ע לה דמשהיער טרע" בחזכף לה מחדקינן לעמור .ננערה 4'ש עמדה 4'ש בבדירותאבי4יק לא חהאידנא הכידה למ ואמר זשה'ל שלמה רבינו וכ"כ בריק' צדיכהולבה
 * אבריה בל ונח6רקו טערמקו שמא חושעדן בדיק' צריבה נראה'בה שבריטאין
 פ" אנטונום בן דר"א צמלתי' ולקמן ' לעיל כרפי' במתני' שלמה רבינוכמי'
 ובש4ק ועוט' ונמסק השרר' נשבר'  שמא מע4'ע ששחת' אע'ש בדיקהצריכה
 פש דהטדדה ו1ט נפמק 14 צלעות" רוב נשתברו שמא שודטה לאחר בריק'צריבה * ש עלםה רבי' ופי' ' בטתל וטרפה דרסה 4תנן הך סמייתי בשפו יץ כדיהמביא

 מבון יאל רבינו מצא "טנים אחרים ובמירהטש טרימות מיני משאר אחתאו
 88 י9 משמי' אמימר סאצשר פיח: של כךחם ניקב שמא או בוץ כתוב שהי' ז(רלהלוי

 סשצ ניקבו שמא מעים בני בעד בדיק' צריכה שאמויו נפולה מנהרדעא דימידרב

 מה1מ" אמרינן[ ]הבי זוטרא מר ליה אטר י הרוצ4נ' רוב שנכךע אוהרקין
 בריאה בין מעים בני בין בולו החלל ]בית[ )בל( כמר בדיקק צריכהדרש
 יצחק ורבי' ' חוליות. רוב עקירות 14 צלעורע' רוב שבידת מערם לברוקצריך
 נכך14 אלו שכל והצוהער וברים' גבה היינו ברגיק של חללה בתב ז:רלאלפס
 )עמשמיו( בו נרזטה שבר עמאין אע"מ ]שאמרו[ נפולה הלכך ' בהמהדלל
 צלעות4 רוב נשתברו שמא 14 החום ונפמק רהטרר' נשתבר' שמא בריק'צדיכה
 * החיצצ', רוב נררע 14 הדקין ניקבו שמא 14 מוח של קיום ניקב שמא*1

 נעקרו 14 צלעחעי' רוב נשתברו שמא או ניקבה שמא הריאה לברוקוצריך
 בק*ניא בנ1לה מעעאה ור' וכבר טריפוהלי כהגי מבל 4יין 14 ריליתרוב

והצריךט6



 9פמזהע מף1תדוטת%ר
 מיני בכל לברוק זצ"ל אלהמר רבעו של אבי וצ"ל הלוי יואל רבינוחהצריך
 שאמרו עליו נחלנך מוח של בקרום רק כדבריו משפירא רבהעינו הטלחוטריפות
 לי, דאמר ר5ימנים מן לבר בדיק' צרזי הכל הלכך כדבריו מהת של בקרום"ף שלח זצ"ל רלבן יצחק רבימ והרב ' מות של וקרום ניקב שמא חיישינןדלא
 במימנין(]סימנין אפי' מר )אמר אשי לרב ]נחמיה[ )נחמן( דרב ברי' מררצנא
 נפילה אצל הן מימניןשקשין שאני שמא)נקרעו(]נעקרו[א"ל בדיקה מי[צריךמאי

 לא אנן אבל למבדק בקיאי דהוי קמאי ברורות ה"מ בכריק' דמתכשר ורדומהפ", ושבור' נפולה כגון בריקה דבעי כל]היכא[ בה"ג כתב שלמה רבי' כתב ולקמן0 :3ה(
 וטתר רואות שעיניו מה. אלא לריין דאין 41'נ אנפשין ממכי' ולאבקיאינן
 יפה יזהר הוא אבל ' ההם בימים יהי' אשר השופט אל 14 דכתיב עליולממוך
 מכשורא עהבא רלימטיי' היכי בי ברבר הבקיאין וכל ר15בחים כל לפניוויבא
 לרורו כך שכתב שלמה רבינו המחבר' נב"ה משה בר יצהק אמ ה:ומר 'עכ'ל
 והיו יתירה חהכמה וברור' גדולה תודה בהם שהיתה כדורו ולכיוצא דכתבדוא
 שבעונאינו גימינו עכשיו אבל לסמודעליהם יכולי' היו דורם ובני לר1רו'ר4ייים
 על יממוכו שלא העצלנים את אני משבח ' החכמה הובדה התורה3תמעטה
 מעל יותר הפריע1ה על שכר ויקנלו * להקל לאחרים יורו ואל לבדוקחכמתם

 ;הדרישה
 רנפל תודא ההוא הפרהס את שנגח שור בפ' ' הגג מן סנפלה מתני' "ץ( גוף

 נחמן[ רב ]אמר נחמן' רב טרפיה מריה שחטיה רדלאי לאריתאעיינ
 טעמא סדהיינו ואמרי' כמה, דשהק לתורא אפסדיה לא: כשירה ושחטה מעל"ע ןט שרל;ה אי מררשא בי וגמר ואזל דקימחא קכא דההוא'תורא מריה שקיל אי :6 דסס

 כמה דדלאי אריתא ארבעה הוה כמה לארעא רתורא מכריסא סבר נחמןדרב
 מתנ-תין אלא מחבט;' קא בעשדה טחבט קא דכי אשתכח עשרה הא שיתאד1ה
 להמית כיי 2והוא כל אף טפחים עשרה להמית כרי שהוא בור מה תנידקא
 שמעי' ' לבור אגנדר דאננדורי מתני' ושני ' מגיא נמי בשיתא טפהיםקהטרה
 טפחים עשרה לחשבה צריך נפילה בדרך נפל אי דנפילה טפחים רעשרהמהתם

 הונא רב סאמד : מגופה טפחים עשרה כל צריך אז גלגול ררך ואם מכרימה אךף
 י' גבוה שהגג אע"מ ' למטה לארץ ומצאה ובא הגג על בהנוה'למעלה רג.חעע6

 משום הונא דרב טעמיה ואמיקנא ' אברים רימוק משום חוששין איןטפהים
 ואפילו שב"ט רבינו ופי' , למסרך מידי לה רלית ואע"ג וקפצה נפשהדאסרה
 לא ענין לכל אכרים לריסוק חוששין דאין הונא רב קאמר הלכה ולא עמדהלא

 חוששין ראין למימרא קאמר סתמא חוששין דאין בדיקה' ולא שהייההצריכוה
 דהשתא ידעה ולא נפלה דילמא בשמצאה למימר דאיכא ואשע ' דבר לכללה
 ממה יותר להזרקר הבהשת דדרך כיון אמ"ה ' נפשה אמרה למימרליכא
 שיגרוניא בממוך כדאמרינן נפשה ואמדה קפצה ודאי אמרינן ליפולשררכן
 לארץ ששכבת אותה מוצאין שאנו ואע"פ . שכיח לא השדרה חוטשכיח
 וידעה כשקפצה נפשה דאמדה ניון אמרינן . לה כראוי נפיטה אמדה דלאונמצא

 אימרתא דןי'א : אברים לרימוק לחוש ואין בהזקה כ"כ נופלת אינהבקפיצתה
 שרגליה , בתרייתא כרעה שריין דהוויין חביבא[ ]רב )רבינא( בירודה

 מתקיף ' לה רבקט הוא שגרוניא וראי הא יימר יב אמר ' נגררין היואחרונים
 ואע'ע כרבינא אשתכח בדקוה לה אפסיק השרר' חוט דילמא רבינאלה

 דשדרן בהמות יטאד למבדק מזרקקינן ויא יימר כרב הלכתא כרבינאדאשתכח
 אילים זכרים הונא רב אמר ' שליח לא השרר' וחוט שכיח שגרוני' כף'םכרעייהו
 משום בהם אין רגליהן על עומדין אבל ממכימם 4וז יכולים ואינם זא"זהמעחים
 בעלמא צמרא אמרי' וטאבים שרואגים וקיימי רמרוו ואע"ג ' אבריםרימוק

 מהוך לארעא סנפול צמרתא אשתא כט חמימות צמרא פי' * לה דנקט הוא ק(סנת
 , בריק' וצריכין לזוז יכול,ם ואעם הוא.ל אברים לרימיק חוששין ודאי עירור;יהןסז

 החצר מכותלי למעלה אותן ומשליכין גנבי דגנבי דיכרי הני מנשיא רבאמר
 שדו אמתנייך1 להו שרו כי פ'ט אברים רימוק משום הוששין אין לארץונופלין
 שיתפרקו גכיהן על נהפכין ואין נופלים מתניהם ועל ק:ייר1 דליררטו היבי כילהו

 לר1 אכפת דלא חיישינן ודאי הכותל מן למעלה דרך אהדרינהו ואידצליותיהם'
 תשובה תשובה מחמת אבל ]יראה[ מחמת דאהררינהו וה;'מ דנפליףרי_י

 , אברים ריסוק משום חוששין אין הרחם בית נחמן רב אמר : עבריםעלייתא
 אבריו ונתרמקו נרחקו שמא חושעוין אין צר הרחם מבית שיצא היום שנוליענל
 חרעויו לו שכלו בגוויה לי' דקים היכא מיד לשוחטו ויכול מעל"ע להשר1תווא"צ
 : ועמד בקרק' פרטותיו תחב ולא לעמור ננער ולא קרקע ע"ג הפרים שלאואע"פ

 דנפל תורא ההוא אברים רימוק משום בו אין המטבחיים בית נחמן דב סאמר )מעסס
 יצחק רב על כשנפל' יללתו קול סשנשמע מלבו גונח כמו גנחותי" ק4 1אשתמע ס ך'ניק

 כמטום מר חייש לא רבנן לי' אמרו שופרי משופרי ושקל מרתא בד שמואל ברט"6
 לפול שוהה כשהא בקרקע' נועץ צפורניו רב אמר הכי לרצ אמר אבריםרימוק
 ע"ג השוי שנפל הי' מעשה : לארץ .שמגיע ער בצפורניו מתחזק הוא שעהכל

 ששאל בר יצחק רבינו והרה נפילתו מחמת הלך ולא רגלו שמערה מפניקרקע
 ' לעיל כדפרי' סעשר' בפחות לחבט חיישי" דלא אברים לריפוק לחוש איןני

 ריטק משום בי' רךה צפורניו שנועץ לאו אי המטכחיים בית גבי רהכאואע"ג
 גביו על נופל ונם בכח שמפילו מפני היינו טפחים עשרה בו שאין אע"פאברים
 על שנמל הכא אבל טפחים עשרה בגובה שנופל להיות ויכול כריט עלולא
 רנופל המעחים רזכרים דלעיל ההיא וכן אברים לרימוק איזלחוש ודאי שםכרימו
 משום היינו טפחים עיטרה שם שאין אע;'מ .אברים לריסוק להוש דישלארץ
 שור באותו אכל דוהקם הוא[ ]שכננרם כח וגש לארץ בכח שם נופליםשהם

 סאמד : טפחים עשרה שם שאין כיון אברים לרימוק כלל לחוש אין לארץ שנפל ל",ש
 השבט לה והלכה בהמה של ראשה על והכה אחד ,טבט בירו שאוחז ארםדב
 שהכה תימא ולא הראש כלפי עד השבט והניע זנבה כלפי שהכה או זנבהער
 א4א אברים רימוק לשום למיחש רליכא כלל לשררה נגע שלא וזנב ראיטעל
 דגבה אפלגי חוטרא שלים ואי מיישי" לא אפ"ה באורך שדדה על הכהאפי'
 שמא חיישי' השדרה ככל ארוך הי' שלא גבה אמצע ער אלא המקל הגיעשלא
 בי' אית ואי השררה חוט אפסיק או המכה מן מעים כני ניקבו המקלבסוף
 שמא חיישי' לראשה מזנבה שהלכה אע"פ ענפים שיורי בו[ ]שיש במקלקיטרי
 כלון ברפסק שהכתה אפסקיה מהייה וו:י השדרה' לחוט פסקי; בה דאיתעטרי

 דהיכא מפרשים ויש ' קיטרי בי' ל'ת ואפי' השדדה לחוט חיישינן הגבלייחב
 שהי' ולא בדיקה לא צריכה דאינה לה חיישי' דלא !נבה ועל ה14שה עלרהכה

 נמתפק יצ"ל שב"ט ורב1 ' מכוכנת כרין שהקצה בשעת פרבום צרוהמירך
 מהזיגן' אנו הרי אברים לריסוק לה חוששין אמ דאין שכיון למימר דאיכאברבר
 עש י' י שהיתה בד"א מטכנת של פרכוס סגבי - בהשוחט ותנן בריאה בחזקתאותה
 ר5טנין מכל אהד בה אין אפ" בריאה בחקת היתה אם אבל ממוכנחבחזרוז
 ל214 בכח שנפל המים' על שנחבט עוף שמואל אמר ירודה רב 0אמר : כשירההללו
 גךמתו מלא ששט כיון אברים- לריסוק למיחש ואיכא מרעתו שלא הנהר פניעל
 מכח רודאי מעלה כלפי המים ביאת כננד עהטט ' למעלה מלמטה וה"מדיו
 מיא ואי ' לי' משפילו רקא הוא מיא אישר למטה מלמעל, אבל שייטדירי'
 קלישת איכא ואי כשר למטה מלמעלה ו4,ט למעלה 4'ש.ממטה אינוןדקיימין
 קיימן רלא במיא ואפ" ציבי לההוא העוף כנף וקרמי' בנהר מושלכותעצים
 אבדיס* לריפוק למיחש וליכא ושייט מני יקא הוא איהו לציבי רקדמי' כיוןשרי
 ובעי אברים לריסוק חיישי' עליו העוף ונפל ב%יר יתירות ע"ג מתוחגלימא
 כפול עומר שהוא קשה שאעו בעעיח לא י ד11ו קשה שפיר רמתוח דכיוןשה"
 14זלא ' חיישינן לא מיעף עח ' קשה ואינה טה נמתהת דאינה חיישי'לא

 קשרי קיטרי מקכבי אי באויר פרמשהן ברשת שנפל עוף כלו' קיטרירמקרבי
 מרחקי בקשרי" נתרכגן שמא אברים ריסוק משום חיישינן ז4'ז קיוביםהרשת
 מטוה זצ"ל מר"ח . נתרכגך ולא נפל לקשר קשר בין דאמרי' חיישינן לאקיטרי
 פשתן כיתנא ' חיישי' לא יחר מקרבי לא חיישי' יחר מהודקין החוטיןוקשרי
 עופא ונפל במפרק עדיין מנופץ שאינו נפיץ ולא רייק חיישי' לא ונמיץדהייק
 שבר5 הנבעולין שעריין זרעים ביזרי רעביד כיתנא ' הוא רקשה חיישינןעליה

 בהבי*ת בטונא רעביר כיתנא ודישינןי לא ביזיי עביד לא ואי חיישינןמחוברין
 גישש ודהאי גיסא יהאי חיישינן. לא בטוני עביד רלא קיטין שהן מפמחיישינן
 מודדון שנעשין כיון נטכין ובאמצעיתו וגבוהין גרולין המשאוישראשי

 חיישי' לא בהשמט' ומיכן מיכן החביל' צירי על עלי' עופא נפיל איבאמצעיתו
 שהמשוי קיטרי' בי' אית ואי באמצע? משאוי ע"ג כע;גלגל אלא בקושי נפילדלא
 שמשירין פשתן של זיבורית דקתא חיישינן.' חבל של קיטרים בו ויש בחבלקשור
 שבדק' רקה רקרקתא , חיישינן למיחש ואיכא כ"כ ףק ואינו תחלה הפשתןאת
 רגדל סיב נברא ' חיישינן לא עליהם עוף ונפל משתן של נעורת הואגם

 וכ"ז חבלים ממנו ומפשילין לרצועות ונחלק אותן ומייבשין הרקליםסכיבות
 שחלקור1 לאהר תמחתא ' וחיישינן קשה רצא רצועות נעיטה ]שלא[)שהוא(
 פי' זצ"ל ובמר"ח ' חיישצן לא העץ לקליפות שע)שין כמו נברא להאילרצועות
 ונכבש בנפה מרוקר נהילא קיטמא ' רקל של עלין תמחהא דקל של עיקרנברא
 שבו גדולות אבנים רגס הול ' לעולם נכבש ואינו מהליק דמשתריקחיישינן ת'" ק(:3 לא הדק סחול היישינן לא נכבש אינו נהילא לא חיישינן קשה ונעשחמאליו
 חיישינן עוף עליהם שנפל דרכים אבק ' חיישינן עליהם כשנופל עוףמרמקין
 אי הייעד' חבילה בזגא ועביר תיבנא ' הוא וקיטה טטל ביחר שמתאסףמפני
 שאינם לפי אברס לרימוק חיישינן עופא עלייהו נפל אי ושיפון כוממיןכגון מיניידי וכל חיטי ' חיישינן לא ביגא עביר לא הוא' רקשה מיטום עופיא עלי'נפל

 כנון מינייהו וכל שערי י צד לשום מתננרר לא עופא עלייהו נפל וכיעגולים
 מיני כג' ומגנדר' חלקין שהן לפי חיייטינן לא עופא עלייהו נפל אי שועלשבלת
 נכבשין ואינן מהדרי רמשתרקי מיטום חיישינן לא עופא עליהן שנפלקטניות

 ס3,, וחפצי זויות להם ויש קטנית מין חימצי וחפצי מחימצי *לבר ומננדר וענוליןיחד לפ.וי

 53יט, ענין מה יודע ואיני עפצים חפצי כתב זצ"ל העזר"י אב"י רבינו ומורי 'עד'טים 3גי

 ואין מזה זה שמחליק דמשריק מירי כל רמלתא כללא ' קטניות אצלעפצים
 משריק לא ' חיישי ולא חבטה כאן ואין והולך ניטמט עלייהו הנופל יחרנכבשין
 וכשהעוף קלונמות גבי על דבק 'טנותנין עופות ציידי עושין שכך דבוקה 'חיישינן
 דגרבק' עוף לההוא העוף עם העץ ונופל בעין כנפים מורבקין יושב עליהןיושב
 )אמי( ורב דנפל הואיל אברים לרימוק וחיייטי' אמר אמימר ' דבוקה לי'קרי

 : שרי גפא בחד והלך' עמר א4ו'כ אפיר גפי[ ]בתרי והלכתא שרי]אשי[
 סם אלו סת"ר ' טריפה נפילה שום בלא צלעותקה רוב נשתניו כ1ך2ני')תיח(

 דהיינו מיכן וש'ט מיכן שש מטרמת שבהן צלעותיה רובהן
 י"ב לבהמה ויש מוח בהן שיש גדולות צלעות כ"ג אלא אינן כולן דביןהרוב
 זעירי '_אמר מיכן ואחת מיכן עשרה אחת או י"ב' שבהן ורוב אחר מצרצלעות
 מכלפי יותר שררה כלפי ואילך מהצי כלומר שדרה כלפי מחציו שנשתברוהוא
 בעינן ' שח בהן שיש נרולות ובצלעות יוחנן א"ר רבב"ח אנ,ר .החזה
 כלל לח*חית ברם שאין הכסלים שבלפי אותן והיינו(]אבל[ )נרא' 71טבדשיהא
 14מר זכאי בר עולא אמר ' בה לן לית שררה כיפי מחציו אפי' נשבראם

 נשתברו דלא נעקרו י"ב של צר באותו א" צד ברוב ' ה'טררה מן צלעותנעקרו'
 כלו' ו' נעקר י"א 'טל צר מאותו או בחוליא מחוברין שהן ממקום אלאלגמרי
 נשתברו אא"כ מטרפא לא נשברו יאלו סטרפא אחד צד ברוב נעקרודבי
 'טני ברוב ניטתברו בין נעקרו בין אמר יוחנן ור' ' ומיכן שמיכן צררין שנירוב
 נעקרה רב אמר ' צדדין מ'1:י נעקרו א'/כ אלא מטרפא לא נעקרו דאפי'צדדין
 לה יש וצלע צלע שכל מהוברה שהצלע מקוט היינו ' טריפה עמה וחוליאצלע
 א"ל י השררה נעיט,ת חוליות ומאותן ראטמא בוקא כעין עצמה בפניחוליא
 אמר מהו קיימת והוליא מיכן וצלע מיכן צלע נעקרה לרב אפי ורב כהנארב

 אפיטד לא תו מיבן וצלע מיכן צלע שנעקי' כיון כלו' לכו קמבעי גיסטראלהי
 גי(טרא נמי רב והא ופרבי' לכו תיבעי' מה לשנים כרעעוב' חהוי למקיימהלה

 נמי כננרה אחר שמצד צלע אותו אחת צלע עם חוליא שנעקר' דכיוןקאמר
 צלע רב קאמר כי ' ביסטרא נמי וה"ל להתחבד במה לה שאין לפי דמיכנעקרה
 ]ורעליא[ חיליא( )בלא צלע בפירוש והא ניסטרא, ה'ל ולא קאמר חוליאבלא
 וו'ל דלא קיימת עדיין חולי(: והצי קעמר עמה חויא וחצ* צלע רבקאמר

 לרב לי' קאמרי חוליא בלא צלע אפי' אסי ורב כהנא דרב מכללגיסטרא'
 דקא:' התם אמרי סיטרפא לא ובפחות אחר צד בריב נעקיו זכאי בןוהאמ'
 אבל ' זה כנגד 'טלא זה הצלעית ינשתברו מו' גפחות מם-פא דלא זכאיבן
 . א"ר והא ' שכנגד' מיבן וצלע מיכן צלע רהא להו מבעי' זה שכננד זההכא

 דלא א/'א צדרין שני וברוב מהכי בכציר מטרפא רלא עדרין שנ4 ברוביוחנן
 יוהנן ר' דקאמ' רצ;ם אמיי להו' מבעי' קא ומאי זו כגני זו מנ4דצ תרנןימי
 שקבוע על בוכנא קרוי צלע כל אסיתא' בלא בוכנא מהכי בכציר מטרפ8דלא

 אבל קיימא' בו שמהו:י חוליא של חלול שאותו חוליא בתוך שהצלעבחוליא
 צל:ג נעקרה לעיל דאמר ררג הייגו מבעי')לי(ןיהו[א"ה קא ואסיתא כוכנאהבא

והצי
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 ער15 רב בר ]רבה[ )רבא( אמף : דרב ל14 שציע לא טדימה ד1לש8ש11
 שלמה רביט פי' ' טר"שק מלנדה צלע נעייה שמואל אמר מתסש רכאמר
 נמ* ופסק ואסיתא בוכנא האנו פי' וכשערים בחה.א מוזבחת שהיאמשקום

 זצ"ל שמו% ב"ר יצחק רבימ וכ"פ ' בן פסק בה'ג וכןכשמואל.

 בבן סוכר רד' 4ס4תא כלא אכל דמעינךה לישצא משמע דהני אסיתאריעו רמעי"
 : זצל ר"ת יי' ובן יהצן כר' אוזבו%

 גלנולת שטאל 40פכפף )תש(ט

  שמו"
 ברובה

 סבי
 טבהה ברוב יר%' ר'

 כי:וף וכן העזר" אכ"י רביט ייי כתכ 1 דיקיפה ברוכ. 4צ טצ5ם
 : הראש גלנלת מאמצע יותר על. ולמעלה ה8צח בגנר מן גובהה רוב פ" סך55מצ
 ר' 1 הטודפה ארם בה ומטיל בצפ4דט שדנה רעאכ ד,מה 13ףצני' )תכ(%

 זעיי' אלים לא בנסה אכל ברקה הזאכ דרומת אומר יהורה 'ן
 ויונים צפורים הדק בעוף אשפ~'ץ רגץ ררוסת ' כגמה נמי למק%יהרזאב

 רב אמר יהורה רב נאמר /' ותרננולין 1ודן וום בעוף אישטייר הנם ףרומת.05
 חשיב ורוב ארי בנון -הימנו שגרול ובל זאב כלו', ולמעלה הזאכ מןבבהמה

 הימנו שנדול ובל נץ כלו' ולמ"לה הנץ מן וטריפהיכעו"ות בכרמהדרומתיירצ
 בכהמ" השיב דרומתה שאץ דבך ואטףו סאי למעוטי בעופות' גרול נשרכגון-

 אנן פשיטא הזאב מן תא ורףן בבהמה רורם שאיט חתול למעוטיאהימא
 דרים לא התול אבל בנמה אפילו דזאכ ומ'ת ! לא חתול אבל תנן זאבדדומוז
 כגםה ארי וררומת ברנף ועאב דדומת 1מד. יהודה ר' ורוזנן ' כרקהאלא
 ר' בגסה לא אבל כרקה רשאכ ררוסת רקעני מתני' ומ'ת ' לא בנמה זאכואלו
 ואיכא ררים נמי בנמה אפי' רזאכ מברי עלי' רפליגי רכנן אבל היאירצדה
 רבי אמר והא חוזול למקץטי רכ אצטריך להכי כרקה ררים רחתוללפהצמע
 אלא .חכמים דכרי לפרש , אלא יוידה ר' בא לא אל1ר ר' אמר יפת ברבנימן
 מאי ואכתי ררים,לרקה לא נסי וחתול בגמה כ% ררים לא אכ שנירםלרברי
 ררכנן ואליכא ירצרה רר' עלי' רבנן פליגי לעולם של * למעוטי ל"אצטריך
 רמיק קא אגברא גכרא וט' בנימין ר' אמר והא ורפרב' חתול רכ לי'ממעט
 אין רקה בכהמה אפי' לחתול דרומה אין לר"ה הלבך ' *ש ומ"ם פלינימ'ש
 עמרם רב ררומהיראמר לו יש ונריים בגוןטלאש שכרקה ברקה אכל ררומה%ו
 שכרקה רקה דהיינו וטלאים בגריים שלהם ררומה ונמי" נץ חתול הסדאא"ר

 חתול. מרב בהנא רכ מנ" רבעי כרלקמן בהא נמ5 רב וטרה ' הםרקטנים
 רא.ן ורחלים באילים נצרה נמי חמדא ורב וטלאים בגריים ואוקימנאדהומה י* לחתול ררומה אין לחולר' א"ל ' ררומה להם אין או ררומה להם "טהולדה
 דולל ררומת מיתיבי ' לחור כעופות חולרות וררופות כמתניתי" ררוסותלהן
 של"ם דארם מכלל הרקין שינקוב וער בעלמא כקוץ לחלל שתנקב עד ונמי'נץ
 ומהרר.רב ' חמרא לרב וקשיא וטלאים לגריים כשד'כ לעו1ת אפי' מזיקאיט
 תנן הנ* ררתשע אנן והא כלל ררומה להם ראין עיעי רהכי ותסבראחסרא
 לנץ לו אין רקתני כרייתא רהך ל"ק הא תריץ . ררומה לי' אית אלמאבמתנין

 לתתול דאץ פסק זי'ל 3תן לי אלישי ורנעו ' וטר5ך, רמי אההטכהצלת
 ואחצ י דרעטה להם אין ייכלכ רלשוש פסק ונם י  יוציולב %י דרומה טמיהנץ

 לשח1ל דדהטה דיש פמקו ה?צ ובפר'וה ' זשףע ה~ףר'" אכ'" ל*רינראה
 ושין נקיטינן יוסף רב מדאמר ותו ' ל"טני תדי ראיבא ביון לחומר'ראזלינן
 דדומה לה יש וחולרה ' ררומה יש רלעיל אחייני דלנולהו עף'מ לכלכררומה
 לו י,ט ונץ ' ררוסה להצ לית זוטרי אפי* באמרי אכל י נמי רגםבעקש
 בתר דאאינן דונף ברכוותייוי טמאץ עוטת ושאר ' מיני' כדרבה אפי'דרומה
 ררומה לו אין רנץ פסק חמ'ל אלפ"ם יצחק ורביט ' לחומרא ראשוןלשת

 85 דיש דאמר" הא אביי סאמר ' * "ט אלא הכי קייול ח"א וטלאיםבנר%ם
 - - רכי ' כצ1רן אלא ררוסה ההא לא ' ולרמי רגי לכל 4ו לזאב 14 לנץדדוםה
 רלא שן לא1ש י בצפורנ*ם לארם ר*פ)ק משום ררוטה רצשפ בצפורןדרים
 ררך אלא יוצא הארם שאין לפי ' ררו"ה דציא לא 'לברמה נשבהשאם

 ביר אלא רגלים ר' להם ר"ט כהם וגיוצא השעול כזאכ ריומה ואין 'צפורניים
 לעוקץ שממוך . ר"ל לא%עירים ליי קרו להנרו שלפנים רגלים של בצ"ורן אלא צפורן בשום דרומה הוידלא

 רל"
 אלא ררומה ואין ' דרוםה לי' השיב

 מפיק שעתא וההוא ' ככעם הכרמה עלן כבח עצמו ~פיל שמרעא 1מרעת
 ונעץ בכותל אלא צפורניו לנעוץ כעעכוין החה רלא מרעת שלא, לאפוקיארם'

 דד שהרורם ]מחיים['שב"ז אלא ררומה ארם'ואין בה שה1ליך אין בנבהצ1רניו
 הכהמה* על נפל ואח"כ ארי שמת מ"ר וקא מיתה' לאחר לאפוקן ררומה'רוי
 רה1תא ופרכי' ' ררומה הוי לא בכהמה שלו הצפו,ן נעץ שמת:הנץ,אם לאחךאו

 לידי' ופסגך רררים כגון *'צ מבעיא מיתה לאהר ררומה אין אמרת מדעתשלא
 כהרי קמ"ל ' זיהרי' שרי רררים עד מ"ר ממט .פורניו לש*ף רומפיקולא

 אשי רכ מרקבעי דרומה לו אין טהור עוף רכל וקי"'ל ' ז'הך" *דירש*ף
 עוף רכל רפשיטא מכלל ' להם אין או ררומה להם "ט טמאע עיפותשאר
 סס ושמואל ' ררוטה למפק דצששין אין אמר רכ "4וזמר : ררוםהן לו גיןטרצר
 %א מפק רוזרנגולין לבין חתול נכנם אמי ספק רכ"ע ' דרומה לספק רצששיןאמר
 אימור ' שונרא או כלבא אי לן ופפק רנכנכך חזינן ואי ' נבנם לא איטוו ינכנם
 רחר לרישא ונףעי' הוא רש1נרא וראי וירעי' נכנם ואי ' ררומה י ואיןכלבא
 בהנך ררומה לשום למיחש וליכא ררים לא וע1כ רוגזי' לי' נח 4וק4רמניירו
 ושותק ביניהן יושב אלא ' מירי עביר אי חזינן ולא ושתיק עדנרא %כנם 'אחריני
 מנרקרן קא ואינהו מעוי קא איהו ' רר*ה לשום חיישי' ולא שוי שלמאאישר
 וליכא אהרדי מבעתי קאבעותי

 למיה*
 ע"נ פם שתיק קא אטקו כהזס נגע רילמא

 . הוא כיעתותא מהמת ומ"ם עביר קא קלשה מרשתיק מ"ם * מלרקרן "אואינףצ

 לבין שנכנם ודוי ' ררוסה לספק "הטשין הלכתא אמימר אמר ' .וושןרקא
 נמצא או יבישה וכעד'כ לחה והיא מהם אהר של כגבו צפודן ונמצאהשוור;ם
 לבי על אשי רכ בי רהוה אווזא בר ההוא ' כאמימר חיישינן בגבו צפורןמקום
 מפק התם רבנן אמור לאו אשי א:'ר ' רמא קועי' ממממם כי ח*עא נפקקניא
 מהי' קניא אימור שונרא מפק קניא ספק ה"נ ' כלבא אימור שונרא םפקכלבא
 ררומה ראין ראי' מיבן אז רבנן אמור לאו גרמי' אי ' ררומה לעים למהקשוליכא

 ררף ה1%והא ד%,יי% אההיא רמאי ו"אאאיכווות חמרש%ששה*נ רכ 4'מ הא ' וטלאים בנריים ררומה להם ראיו מהני כרייהאדהר

 ווטחועי
 במקום אלא לרצזול ררוסה אין אמרו /א אומר בריכי רתניא כבריבידכ5%מר י ו ו,י, .,.ין הפף ר%*א חפה רא"ר

 ולא כ"נ כועם אינו מצי*ן ואין רהואיל מירו לגרי או לעוף מציליןע1אין
 שרורפין החתול שרוא' וכיון ררומה יש מצי*ן עןיש כמקום אכל ' זיהרי'אלים
 הבהמ' על ארם שמוציא ורורם כועם שרורם "ה ירו כצזחת להצילאחדיו
 רררב1 כהנא רכ בי רריי הרטולתא ההיא חהא דרומה אץ מצי*ן שאיןוכמנץם- ופרכי' . מצילין כשיש ררומה לו יש דחתול ראמר חמרא ורכ 1הירגה
 במיחופי' לבבא ומחייה כאפה רשא ואתאחיר לאנררונייא ועלא בתרהקינרא

 ושנינן ' להצילה אינש שום הוה לא והתם רמא קורטי כחמשה עלהואשתכח
 לענין הרלת וננעל לחרר שברח שכשביל רמי אהרים כהצלת עצמההצלת
 יש ונמי' נץ חתול חמרא רב שאמר מה הלכך ' לפניו שנעלו כט ר;"לכעם
 אפי' עלי' רפליגי רלעיל ולרכנן ' עצמן הן או ארם או מצילין כשיש ררומהלדם
 רב מני' כעי ' קלי ולא זיהרא .להו אית מכרי דרומה להם אין מציליןיש

 יש ל"צלרה אף א"ל לחתול ררומה אין או לחתול ררומה סיש מרב בהנא טשלצ
 לחתול דרוםה אין לתתול ]אף ש'ל דרומה אין או ררומה "ט לחולרה 'דרומה
 אין לחולדה ררומה יש לרצעול א;'ל[ ררומה להן אין או ררוסה להן ישולוילרה
 כאמרי לחולר' חה"ה ררומה אין לחתול אף רא"ל הא *'ק אהרדי קשיין ;דרומק
 וכש"כ , כעופות ררוסה יש לחולדה אף ראמר והא גרו*ם' בכבשים 'רברבי
 לחולרה דאם' והא ' בעופות חולרה ררומת לעיל דאמר חמרא וכררבלחדעל
 לשל דאמר נמי חמרא וכררב וטלאים כגרים ררומה יש לרעזול ררומהאין

 והגם הנץ מן דלץ טמאים עופות שאר אעד רכ בעי ' וטלאים בגרים חתולררוסת
 רצינן כי אשי לרב הלש[ ]רכ א"ל ררומה' להס אין או ררומה להם יש נשרכטן
 תנן אנן והא ותמכרא ' ררומה להם יש טמא?ן עופות שאר אמר כרגא רבבי

 אבל הימנו גרולה ככהמה אפי' מני' כררבה הנץ אמרי ' הנם וררומת הנץררומת
 רויים כמותו כגדולה ברכוותי' נץ א"נ ' ברכוות"דצ אלא ררמי לא עופות.שאר
 רב אמר ' ררמי לא כדכוותיירן אבל ררמי מנייהו כדזוטר טמאין עופותשאר
 רימי רכ אתא כי והא איני לעצעל' ררומה אין אשי בר שימי ררב משמטץכהנא
 חכמים לפני מעשה ובא דוני כית של כסרחץ רחל שועל וררם מעשה]אמר[
 טלה ' ררחל "יה[ חתול הרצא ספרא רב אמר לשועל ררומה ישואמרו
 איני ' לשועל ררהטה יש אקי[ ]בר עדמי דרב  משמי' כהנא רכ אמר 14'רהוה'
 ובא דןנו כית של כמרחץ רחל שועל וררם מעשה אמר דימי רב אחא בווהא

 אמר ' הוה כלב ושיא ספרא רכ אמר ' ררומה אין ואמרו חכמים לפנימעשה
 למעלה עסהיא חיה כל הלכך י .לכלב .ירומה אינ נק'טינן יקשרב
 וחיה גמה כהמה כשרורפין ' ודכוותיהו ורובים ונם-ים אריות כנון הזאבמן
 הכשר הארים אלא רגקב ניכר אין ואפי' ' ט.שתז ' ועוף רקה וכעו'כנפה
 1 כאבימי רקיי"ל לא בנסה אכל .כרקה הזאב וררומת * טריפה מעים בניכעד

 ררם לא זאל שניהם ולרברי . לחלוק ולא חכמים'בא רברי לפרש ירצדהוד'
 בין שנכנם ארי רכ אמר הונא רכ כר ]רבה[ )רבא( מראמר ותו ' בללבנםה

 רכינו מורי פסק כך ' בגמה ולא ברקה רזאכ עדש ל"אב ושכקי' 'רוטוורים
 ריש וכבריכי חמרא א"ר עמרם וכרב כרב וקי"'ל ' בשקיים וכ"פ השר'"אכש
 עצמק והצלת מצילין שיש במנךם וטלאים בגרים ונמי' נץ לחתולוי1מה

 כהיקה צריכה שאמרו ררומה הייא ר' בני אמרי : בתיננולין סרניא ההיאשלטה
 ררומה פפק דוקא :צ"ל מאיר רבינו בן יצחק רכינו הרכ פי' ' מעיים בנ?כננר
 יצדג; ורבינו ' יפה יפה ברק לא שמא דחיישינן בריקה אזלא ררומה וראיאכל
 ער בדרוסה לקמן מרקאמ' בריקה מהני' ררומה וראי פי' זשף'ל שמואלב"ר

 אע'ש מיטמע ' עצמן מימנין שיארימו ער וכמימנין מעים בני כננרעויאדים
 האהימו לא שמא כי לברוק יש מ"מ ' הסימנין כנגר הבשר עוהאדים רואיםשאנו

 מיצ מעימי בני כנגר לבדוק לו יש הבשר כשהארים ת'נ א'צ ' עצמןרסימנין
 לעיל כרמרי' ה"ג כרברי ררום' מפק אפי' כרקינן לא בקיאינן רלאהאירנא
 פ' זבחים כממכת ' כריקה ענין ולפרש להאריך חששתי לא נמיולכך

 ~,ן'י רבינו והנוטה ' כולן ימותו כרבוא אחר אפי' הנמקל בשור או המתותחטאף " ח בהם שנתערכ הזבחי' כל ה'ק אפי' מאי בנמראס ואמר כול ינצתו ברבואאחר ני ד' אפי' הנמקל שור או המתחז בחמ1צת שנתערבו החביאות כל תנןהתערובותס
 סט ו' שנתערב רוצח הנשרפין0 הן אלו פ' במבהררין רתנן חמ'ל מררכי בריצחק

 פ"נ מאן בגמרא ואמרי' לכיפה אותן כונמין אומר יהורה ר' פטורים' כולםבאהרים
 אותן כונמין יהורה ר' לימא כהא והו ' פשיטא כשרים אחרים אילימא 'אחרים
 שנתערכ רינו נגמר שלא כרוצח הכא שמואל אמ' אבהו ר' אמר 'לכיפה

 ארם של ר*נו גומרין אין מברי רבנן ' עמקי' דינם שננמר אחריםכרוצחים
 כיון לא נמי לנמרי ~מפטרינהו[ מבר יהורה ור' פטורין כולן הלכך כפני4אלא

 הכא אלא רפטירי ל"פ רכ"ע אמר רשב"ל לכיפ" אותן כונמין נינרצררוצחים
 כולן הלכך בפניו אלא ערר של דינו גומרין ואין השור מיהצז כך בע*םכמיתה סכרי רבנן עמקי' -עם שעמר אחרים בשוורים שנתערב דינו פמר שלאבשור
 ררובא זבחים גכי הכא והשתא ' לכיפה כונמן מבר ירצרה ח-' ,פטורין
 ראיטרא ררובא רוצח גבי התם ' כו4ם ימותו אמר דקרשים ופמיהאדוהירא
 ננמר שלא ביטור זקן בספר שמצא כמו נורם הוא כך ומתוך ' לכעו'בורהריוט
 קאמר רשמעהא רברישא וא1צ ' חיובא כני שאחרים משמע ' פטוריןכולם רקהני כהני' לו השיב זצ"ל עכקי"ור"ת מעליי' אחרים בשוורים שנתערבריט
 אבהו ארר' ררשב"ל ותו ' למידק חש לא מגופא למפרך רמצי כיון התם*ה מבעי' פטור פטורין פריך ולא פעדטא כשרים אחרים לימא אי אחריםמאן
 ועלה עכגך' אחרים כרוצהים שנתערב רינו טמר שלא ברוצח הכא דשניקאי
 רשכ"ל אמר החה מע*יא אחרים בשההים נתערב אבל * וכו' ומשני ררשכ'לק4ו

  ר'סר%"1 דהטור 1'זס רשלהי ומתני' .' פריש מרובא רפריש וכל דנ"רו]נככשינהו[
 דיא ותדע ' נכבשינהו למימר רליכא כשנסקל מיירי שהו[ בכל ]14מיהנמקל
 ' למ:בח הקכוע מן וממקי אחת בבת כהנים עשיה יבואו שמא תזרי' 'ולגבוה מיירי בזכחים בנהערב כולם יטהו ]ררףני[ דדבא ומתני' ' חנו שנגמרכהני
 ררוסת זצ"ל ר"ת רהיר זה ומטעם רניירו ונבבשינהו ]אמרי'[ בעלמ'אכל
 הערר מן ]עיה[ )זה( ונועואיס פןרפים רזאבים יום בכל רמעשים כרובהאכ
 כ'ד יצהק רבינו ואובר ' וץעףבי חיים רכעלי אע"ג לרצ ושרינן מצילוורועה
 אם אכל עכו"ם כיר נמצא נגון כאליו רפריש היכא אלא להתיר דאיןשמואל
 ה*וסה ספק בערר יש ואם ' פריש מרוכא אמרינן לא ופירש בתערובותנאמי

כל
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 טבעות ]ברבוא[ )במאה( עשתערבה עט של דטבעת ותדע ' אסור הערר3ל
 בהיא אבל אוםרות כיצד ושמואל רב פ4מ מהן אחת ובפירשה אמורות3הט
 מתערובתן שפירשו הנאה איסורי וכל ' דאסירא ,טרו רכ"ע פליגי לאטשא
 ע"י ' דאפשר כיון בש,ח דשאני ר"ע רברי ליישכ יש ומירן ' קרשיםיה4'ש חוין 4'ש הקבוע טן יקח שמא גזירה משום וטעמא פריש מרוב' ו4אאטירי

 )רב סרבי ' ברכה עליו תבוא והמחמיר לרחמיר טוב מיהו ' רניניירו דנעבשינהופא
 לרמיל רוצש כשהיו * דנשיא בגהיא מחו הוו רישבא[ ]יקף אשא( ברפפי

 כף במנךם רהיינו ברגוה של רגעיה בגיר במקל מכין היו לשוחטה כדיבהמה
 אתו ' אותה שוחטין ואח"כ תפרכמ ולא לשהוט נוהה ורטהא שתפול בריהירך
 אין אלא ' יש הטייפות על להופיף וכי להו אטי כתירא בן יהורה רר'לקמי'
 פפא ]רב משבא( )יוסף דבי ' כיטירה ודאי הא אנל חכמים שמנו מה אלאלך
 דאיכא 3חץ לא אכל במקל בכולייו2א מחו רוו ' צייד פי' רישבא[ אבאבר

 דמייזי חזינן קא והא ' חכמים שמנו מה אלא לך אין יש הטריפהז על להוסזשם וכי א"ל ' אבא רר' לקמי' אתא "המוליא ולנקובח ' הנירין לפיסוק למיחשר3
ס : חיה סמא לי' בדרי דאי נמירי זו מכהסחמת 15מ4

 במיעוום במשהו* הגרגרת ניקנה ' בכרמה נשייות אלו כ%תני'ס )תכא( סס
 בה נשתייר אלא לאורכה שנסרקה או ' איסר ושרון בלאי

 אהא וגרגרת תחמר במה וער ' למטה ואהת למעלה אחת ש4שה ארהוולא
 קרום ניקב ולא הגלנולת נפחתה היויטלנך ' אימר כדי עד אומר רשב"נטריפה
 לבית ולא הלב ניקכ ! הקרום ניקכ שלא אנו ורואים נפחת שהעצם ' טחשל

 הימנה ץנשתייר הככר ניטלה שלה נפמקהחוט %א השדרה נשברה 'חללו.
 לחוין ניקכ ולא במשהו מקב שהממם זה לתוך זה שניקבו וביה"נ המסם 'בזית

 מדובת4 דשף דאטמא בוקא האי כעזנא רב 0אמר : לחוץ ניקבו לא נמי ובמה"כ פש3סס
 ניבי' אפסיק אי והלבתא טריפה מבי' אפמיק ואי כשירה אמר רבאטריפה
 ראתעכול ער כשירה מאוד הוא וקטן - לעצם מחובר שבו שביאעו גיר1תו

 : טריפה גיד איתו ונתמסמס נרקב שיהאאעזעבולי
 אלא ל'אם דרבא משמי' עוירא רב אמר ' כיטירה הטחול 3של כמך2ני'ס )תכב( 3סקז

 נחומא[ ]ר' )נחומי( סאמר ' טריפה ניקב אבל ניטל 'ט"6
 פ"נשם

 ניקב אלא ' עוירא כרב רג'כתא לית 4 ואמרו דמערבא טרופאי לילהי קיאל,ינהי
 בקולשי' הטחיל ניקב כי אלא טותי' הלכתא ד4ת אמרן ולא ' כיטירהנמי

 ואי ' טריפה עב שהוא במיים בסומביה ניקכ, אם אכל ' דק שר1אבמקום
 דינר של עובי כשיעור לחוץ לנמרי כולו ניקב שלא טחול של העוכי מןאשתייר
 הבהמה כל אסורה בסומכי' דטחול טן וחתך למעיה ירו פשט ואם ' בשרזהב
 טריפה בסומכי' נימוק או נקרע בשערים הומיף ועוד בשעיים וכן בה'ג פסקונן

 ואשתייר נמי נימוק שאם השי"י אב;'י רבינו טרי וכתב ' כעוירהבקולעף'
 זצ"ל נהן בר אליעזר רבינו וכתב ' כשירה זהב ףינר כעובי בסומכי,קטר
 שנשתייר עבר לא אבל כאשר רחב נקכ בעוביו הטחול שנקב אירעמעשה
 משתכח אי ' כשר הטחול דמטל וניון ' והבשירוה ניקכ שלא זהב רינרכעובי
 העזר"י אב"י רבינו מורי לפני שהביאו רמחבר אני ראיתי י כשר טחליתרתי
 פומכיה ער הינוק של כראשו מאוד באמיעיתו נפוח קהיה פרה שלשחול
 נקרא לבטן דבוק שהוא מה זצ"ל ד%ור"י אכ"י רבינו מורי לי אמר כך)כי

 רטהול מן זכים מים קפצו וכוטחתכה הניפוה את לפמו וחתכו וצוה 'סומבי'(
 הששה כמראה בפנים מראהו והי' מלא גרול בלי מים ויצאו הנשוחסמרים
 בלשון שקורין מה מונלא כמ4 מתגרר ודי' הרבה וגררו בפנים במכין גררווטה
 לו שאמר לנו ואמר ן נרקב ש4א צד מכל שלם והי' בפנים ובדק ננו"יסנען
 נקב ש'י טריפה שהיא חכמים שאמרו דכ"מ ר"ת בשם זצ"ל סמיץ א4שירבוט
 רצאיל והכא ' ואמיר טרשה שהיא מוגלא נמו מכיביו רע ובשר ניקב לא,%אפי'
 אם פיו את ושאלתי ' והבשיר להכשיר נראה צר מכל שלם ~נמצא[ונררט
 כמו לי ואמר ' מתיר היה כן שכמו לי ואמר ' מורה הי' מה סרוחיס סיםהי'

 : יותר ולא מומכי' קרוי בכרם רבוק שהיא דבל'מהכן
 )דרבא( משמי' פפא בר רכ"ם סאמר * כשירה הכליות נשלו מתניי )תט( פאסס

 כוותי' ריבתא ופמק" אהתטריפה בכוליא לקתה]דרב[
 חיוורתא היא ומאי חריץ למכים לנץתא רמטי ווךא במש*בא ואמרילקמן

 לובן אוהו שלמהס רבש פי' י מהגש דהותי רבכוליטעא רסציעתא%שש
 שנראה במקום תולה הוא שבו שבכולי' חוט אותו הייט למתניים שמטבך5ש6

 מפרשים ויש קדמוגים בפי' הוא וכן הטליא אמצעי' חהי' שם מעוהן 1:ניריןדלב
 על רבותיט שסמכו שראה כתכ העזר"י אן"י רבינו ומורי ' קבמליא 4בןכל
 ' מוגלא מ4א כגון .בכהיא לקתה שלמה רבי' פי' למעשה' דיגה קרטנים"י'

 דמטייא עד מטרפא ולא ' כמגלא דינו הרב. מכת וך" דוו,ה לפירושוומראה
 לקזה בתב הכהן חפני בן .שמואל דרב'ט ובשערים ' הריץ למנךםליתא
 במוגלא אכל משמע כשירה חריץ לסקום רגיע ולא שגלא בלא אחת3כולי4ש
 דמשמע מתמא לעזה לימא דבי לאו דאי ' טריפה חריץ למקום הגיע לאאפי'
 שלה ר"מס לעיל ומראמר ' זצ"ל העזר"י אב"י למורי נראה וקן ? עמןבכל
 ' טריפה שהיא לשנים נבקעה שאם ש"מ בתמי' היי כף' מי יחטל ולאעבליותי

 יחזר א4 בול?ת שלעוה בה נמצאו ואם ' כשירה אתת כה,א אלא לה איןואם
 ותו כישירה." הכליות ניטלו תנן הא דמי בניטל יתר בל אמרת רמאי "כעוירה

 הכליות שתי ו%וז דתניאט שרי דלהדיוט מנלל מום משום לגבוה רחמנא מדאסר3שית
קז.

 ' בשירה שניקבה והכוליא ' והמשה %ובעה בעלת ולא אהת טליא בעל ולא 5ס

 אפי' והכשהיוה במננצא הי! ומעשה ' כשירה בכו4א זבים מים יש ואםעא
 ' רצילי אלא דכשירה זבים מים בכוליא יש דאם אמרן ולא ' דייץ . למכוםוציעו

 סריחי דלא אלא . רכשירה אמרנ לא נמי וצילי טריפה עכירי אבל הןשצלולין
 בשירה בכוליא דם הי' שאם בה"ג וכתב ' צלולין הן אפי' טריפה סריחיאבל
 דם ואילו ' מרוחין בין עכירי בין מונלי בין דכוליא מילי לכל חשבי' דראט'ט
 כלום כשר בה הי' ולא בשפי,'רא נמצאת איל של וכוליא . לטורפה חשכי'לא

 של ]וככוליא והכשירוה היה שלס הלובן ש4מקום רק צלולין ]מים[ מלשקכ"
 בתוב ' שבמגנצא רבותינו והכשירוה[ חריץ מקום ונכרת שלפוהית היתהפרה

 ואם לשמם הכוליא חותכין מגבה כוליא על מכה היתה אם הגאוניםבתשובות
 חול4 מח(ת מאליה ונתמעישה שהק.םינה טהכוליא . כשירה מבפמם מבה בה אין~ויטי3

 ' טריפה מכמול פחות ! כשירה וכפול ' כפול ער י ועז וכבש רחל כנמבדקה

 י טריפה מיכן פהות כ:וירה וכענבה גיצמת כענבה ער שגזמעטהובננק

 הי' אם אבל להיות הראויות השתים מן אחת שדי14נה והדמ בששייםוכהוב
 וכת' ' בשירה רג4ינו שלא כהלכתן שתים ונשתיירו והקטינו יוחד אושלשה-
 הוא הלבן פול פינ"א בלע"ז הנקרא רוא סתם פול זצ"ש נתן בר אליעזררבינו

 : פיז'להננרא
 בבשר מחוברין והסימנין הבשר מעל ' התחתון לתי מטל כמך2ני')תכד(

 אלא ל"ש זע!רא א"ר בהם שכתוב ספרים יש 'כשירה
 הלעמה ע"י רה1ןיות יכולה אינה אכל והמראה הלעטה ע"י להחיותשיכולה
 ובפ' ' אמורא שם נזכר לא אכל כן :תוב רגאונים ובפמקי ' טריפהוהמראה

 ס: ט( יכולה שאינה למקום המראה להחזיר שיכולה מקום הלעטה מפרש שהחשיךסמי
ע"נ : חרטומו שניטל העוף דין וכןלהחזיר

 ' כשירה שמים בירי חיותה מתני'"כה(
 בירי ' כ'טירה רעמים ע"י שנתפחרה שמים בירי שלהריאה ע"כ ד,וה שצמנה בל הרוחה איזהו סת'י

 ריאה וצמקי דכרי להני אשכחינרו במרברא קאזיל הוה רבט'ח ' טריפהארם
 אי היא שמס בידי אי למבדק מצי היכי למשאל מררשא לבי אייתיגהודידהו
 ואנחינר1 קר*רי מיא ומלינהו חיוורי משיכלי אייתי ל"בקייטא אמרי ' אדםבירי
 אייתי בסיתווא טריפה לא ואי וכשירה היא שמים בירי בריא הדרא אי 'מעל"ע
 כשירה בריא הדרא אי מע4'ע ואנחינהו פשויי מיא ומלינהו שחימימשיכלי
 אלעזר בן שמעון כר' שהלכה פסקו אלפם יצחק ורבי זצי'ל פר"ח ' תייפהוא"ל
 עופות דין בזה וכיוצא טריפה ונמרים ודובים אריות כנון בריות כל בידידאף

 : חרותה תמצאאם
 יוקיי"ל.כחכמש פומלין וחכמים מכיייר מאיר ר' כלומימטתייר- ע'" ד'ננ ולא מלאכה מחמת או שהין מהמת עורה שניטל ' הגלודה כמתני'0)תכו(
 ט"נ 7'גה ארוכה' מעלה שיור אותו דע"י כשירה הגלידה יטלא מעורה כם4ע נ,טת4רסואם
 כסלע להו אבעי' ' כולה השדרה פני על שמואל אמר יהורה רב אמרוהיכא
 פני על ארוך הנליר שלא השדרה שע'צ שהעור וקטין דאריך יועדה רבראמר
 כהוט אלא כסלע רצועה אות' של ברוחבה דאין הוא קטין אבל השררהבל
 %'ר ' וכשירה כסלע רצי ענול לי' ומשוית לארכו בהדרי לה מצרפת איאבל
 ר' דפריש ת"ש ' כסלע רצועה אותה של ברההב שיהא צריך הוא ראריךאע"ג
 מקום אמר רבב"ת ' כולה השרר' בל ע"פ כסלע ברוחכ רשמואל משמי'נהוראי
 פרקי כנון ופרק פרק בכל זל"ז העצמות שמתחברין במקום הפרקיםראשי

 התם אשתייר אי בבהמה טפי חיותא איכא דהתם והירך השוק ועצמותחוליותיה
 משום אנטיגנום בן אלעזר ר' ' לא לא ואי בריא דהדרא כיטירהכסיע
 במנךם חיות יש בהמה של מעיה כננד ' טיבורו מקום שמעון( )בר' ינאיר'

 ישמעאל ב.'ר ינאי ר' בעי ' לא לא ואי כשירה כמלע רהם אשתייר אירטבור
 * תיקו מהו קיימ וכולו הפרקים ראשי ניטלו ' מהו קיים וכולו טיבורו מקוםניטל

 סציל בבהמה כסלע העור מן ששיקי כיט ' בג%רה מיליל העור כל רבאמר
 - מן הו'ן וכיטירה' בר*א והדר מ4הא ולא לקדמותו העור בל והוזר ארובהומעלה
 ושאר ובפרסות ולמטה הארכובה מן שם ניטאר דאם הפרמות בית שלהעור
 ור' ' רך שהוא מפני עור כלל חשיב דלא מציל אינו קיים אינו כבהמהעור
 בששאל פסק פר"ה ' בנלורה מציל נמי הפרסות בין של עור %ף אמריוהנן
 בו נשתייר ולא העור כל שהופשט כל נלדה איא-1 בתומפתא דתניא ינאיוכר'
 חללה מבית האיטלקי כאימר ער אומר רשב"ג וכמה ' ארוכה להעלותכדי
 דוקא לשמואל וא4 ח% כננד כאיסר דנשחייר היבא כל מטטרתדהברייתא 3וותירי אתש לא מתני' הא בתב זצ"ל אלפם יצחק ורבימ ' אבריה משארולא

 הברייתא זו בתלטד הובאה שלא הזו הטבור על כמלע ינאי ולר' וכפלעבשררה
 כיחידאה'ונראה יוחנן ר' דאוקמא כבשרן שעורותיהן אלו ממתניתין עדיפאולא
 יר2 דרב ואע"ג * ורבב"ח ינאי ור' דששאל שבי' יחיר רו'ל יוחנן רר'לן

 ואע"ג ' כרבים והלכתא ' תלתא לנבי תרי ה"ל * שיטה בחרא שימאיוחנן
 שדוא ינאי כר' הלכה ינ%ר ורי יוחנן ר' ' יחהנן כר' הלכה יוחגן ור'רשמחאל

 דמחמיר כשמואל לחוטרא ונקיטינן ספיקא לן אית הלכך ' ?חנן ר' שלרבו
 חומרא שיותר הש מברא רברבא העזר'י אב"י רבי:ו מורי וכתב ' עכ"לטכולרו
 ניטל ואם ר4רק*ם' ראשי על כסלע דבעי מרבב"ח העןדרה כל ש,פ כמלעהיא
 מקום נשל דהא לרצמרא אולי' קיים העור ושאר כולה השדרה שעלהעור
 נמ* ובקךף לוומרא ואזלינן בתינך לן פלקא לברו הפרקים ראשי או לברוטיבורו
 כברגשה בשף לרגן כח בו אין כי ואף ' לבהמה שוה דינו העור כל ננלראם

 : הזה בדבר העוף היתר מצינולא
 1 ה4 הנתה דגרגרת ופסולן הושט נקובת בעוף טריפית אלו 3מף2נייס)תכז(

 פשמ ניבת רהיש ' טריפה %יתה שילישה מקום ראשה עלחולרה
 . בדיקה.' צריכה הלכך מטרפא לא דקרום נקיכת בלא העצם בנשנר אבל 'דגרום

 לא לברוק בקיאין עכשי אנו שאין ולפי לה כדכךנן היכי מפרשובנמ'
 בעוף כגנדו בבהמה חכמים שמנו טריפות כל לוי דתני והא לפרשחעדטתי
 אוקימנא הה*א מוח של קרום ניקב שלא אע"פ העצם נשבר העוף עליהםיתר
 ע"נ סם אוחי הני שתבי רב אמר בסימם תד*ר שהוא רך וקיומו רךאיל מים שלבעיף

 2 רמיע מים של כעוף במיס דמשתכדו הואילדידן
 פ'? סס מעי' בני וגהמרו לאור נפלה הרקין ניקכו הקורקבן נקכ כ%רןני'0)תכח(

 ואם פפולין ,רוקין אם האור מחמת מרא'תןשנשתנה
 בברמה שייך טריפות ר1ני דו"'ה העזר"י אכ"י רבינו סהרי נתב ' כעויריםאדומין
 רביע בתב ובן ' לאור רנפיל דשניח משום העוף תנא אלא ' כך אירעאם

 עיכ ס: ר' סאמר : זו'ל מאיר רק?ו בן שסואל רבינו כתב ונן זצ"ל יצחק ב'דיהודה
 מה נכךבתן כשיעור י4צר מחמת ירור4זן שיעור יהושע נן יוסי ר' משוםיוחנן
 טר*ב"ל רהיב"ל ברי' יוכף רבי סני' בעא ' במשהו ירוקתן אף במשהוניבתן
 אמר נשל4' אלא יהא לא ופרבינן טריפה מרן'יע מעיה בני בנגר כבדהוריקה
 מעוה בני ונחסרו לאור שנפלה ב'דוע מעים בני כנגד[ ]כבד שהוריקו כ'וןרבא

 עשרה (בוה טמקו' נפלה לא ואפי' העזרי אבי רבינו מורי כתב ,וטריפה
 טרי"ה בשהוריקו אשיה אבריס לריסוק לחוש שאין והלכה עמרה אוטפחים
 %'ט בו שמל שדנקב מצוו לא שבכבר טריפה( )שהוריק וא;"נ 4נקבשמופן
 כעדן .הבבד צףעריקה דכין ולמעיס ולקורקבן ללב אף והיישינן ברוזייהואגלאי
 בולויומיכן לינטל סופו שמא לחוש יש ועוד ברם ניכר לא שעדיין אש,פטריפה
 לינטל שכופו דחעעדצן הככד חצר שניקב המטריפין הנאונים לדברי סמךיש
 משופ תחלתן רנדו משהו נקנ כשיעור רגבר כשדוריק מדמנ'רשינן הכביכל

טפן



דוע מרפותחממת8ד02
 א6מר דר' לקמי' אתאה ב"ל יידטע ר' ב* דרוה תרמאתא חהיא : עכ"לסיק
 ירקין יץ 6 א"ל פמו6ן ירוקע תגן 4צן חשא ו1184רה הע יירוןהקיי

 ל"ית ידכן הדקע אבל איומים להיות שףדכן הנד וערלגן כלכ אלא8"י
.

 ,ררצה תרטולתא ההש ונבר' וגדיקכן בלב 4צשיו מעים בני ב4אי חג"יה-4קץ'.
 אףומין השץנן וטרפה היו ארומין אבוצ רר' לקכמה אתיה יקש בר יצהק רבבי

 שהארימו . והידוקין אהכבר הלב-ורגצרקקן רהיינו ע~דצריע אומץ יינשוץ
 אטר ' וכבר 4לאזלב:מורקבז בשיים ארומץ אכוו ולא י םדשה הרנהף?דעו-

 נרסות כאן ה1 ובו' ה1לק שהשימו ייין סני איד האא בד שטואלרב
 וממפקא כרן 1ל בלמא קשרא אמר" מיש נעהרה והארשי הורוקייש ה4צר ע'9 שהאךי1 ירוקז ייבתא כתב הששא אמ" רב*ט שרי אבל 'ודכת
 שוין ה-ברגשה ההךף ו4יוכ ל14ר שנפלה עא לנופה וגכנם בעשן מ"די אר6'

 עשן במעם 6גון ב6לה שדרבו מ"י* יום בבל בעקש' רגסנסאףרגעשע
 ראסרי' .בעריה והאףימר והזרו י,ןלש שהךףיקו אאיימין' ויך"ל *יאאין5א4ר ינודע ה*כא סספק נבהמה ב"ץ לההם*ר וףאוי בבר5ה טיג 4וט זה דץ 8וש:

 טצא ים מי'בף הוך, -ת 1"לעטץ
 סמנו עיצא ים עןיפעת י" תזייי מעי

 רהאדיש שאשלכן 'רוקין 14 ורוריקו שה1לקו תשסימין הןבר-א "הוושר
 : למעשה פ0הך 4גא דא ועל י עכ'9 חרפתם פי' בהת"דצ 4נלאי כדשטהשה
 ההא ולא בשלקין אלא לאצד עגפל עי אעש 6שול לא י אוי רבחש0ר
 עה%דן ב6 . בהריא ריעותא גה מ*נכר רלא ההרגא סצקקךק 6 - ר*עותאאיפתך
 רבעו טוי בחב טען ' רי;ףתא והוי 5ה רוהיק מתרמי אא"כ לה מיפעןלא

 ימע*ם נשתט אפ" לאור רנפלה רגירור על ידעען דלא הףבא חר9 הע%""אבא
 אר לאור שנפלה בבירור עיזף' הכא דהא מהזעק לא אינציא ראצשוקיבעהרה
 ה*כא ויא י בתרי' לאההודי 4המורא מרשקינן ה6א *רוקוע עףין נגלהלא

 לא החנן נפלה רל4ו לה סם-טגךנן אלא י נפלה אמ 16של מההמקדנשח%__לא
 ארכרטי רשעו בתי תי הי פי6ל-אלא-כש64וך רשיטיהנן

 בש~יעו'
 :'רטךצ,בסשצז

8)"' 0 4 ח  רגתה שנסייה 1 תרית נקן_ כשף גשיית ח6 
 הזפק ניקכ טד*פה שאשזעושפ .במכום יחא ש חירה*

 לשהפמת רירו להו איבעי' י גיפק כר' בטדפתת השדו בשט ווטצצביך שנה ,בר 5ייכו "יצדק "ף' סימט בר' מעשה סת',4 ' נטשל נאפ*'[ 14טר ר'08
 מבירי לא בזפק ובר' בנ4-פו1ן,ישזיהא רצרו 'א"ר 5התץהא בזפק ובר'לאעירא
 בען .לה"4הא בטדפחת בש"ץק פסק : תען6י

 רבינו תם" יה*' י דמנאלי
 משנה והלא לא*סור בשדשחת ,שוערה לי' מספכף העי זצ'ע שמואל ב"רהצושק

 בבבורות נמי ותנן טרפדצז חהטש בשירה ע4לה ד11ם נימה4ה בפרקיןס הךא שאימה יוזף
 בו ווקר לבלבים כדפון ר' ווזאכילה עא,ה ד4ים עגע61ה דפרה כמהס עד פ'שף8

 -1 בדפחת שניטל עוף רויאי ג1יף כ4יץ זיהבא כ"שסה דהך ופיה1 י טרפץו"
 הך מרמ*ץזי נמי ורייק חיתא רזוטר כה1ום בברג1ק שבעדרה ואע"פ6יוף

 טרשות בל לוי והאיתני ' לוןמרא בפריא פםק ושה י ריף בנא50תא'ש
 ניקב שלא אע"פ עצם נשבר. עוף עליהן הזר בעוף כבין בברכה חכמששאצו
 שסוב'ת שייר דה"נ ושייר תני אלא מרפחת למיטר מצ* רצ* ה"נ טצת שלקחש
 ובזפק ניבי' עיטל צר*ך ובברגזה גיב*' איעכול רלא אע"נ דש1יפה בעקש1דך
 כשוירה ניקב טריפה נשל ייבך לדצמרח בה אוי.נן " ומםפקא הו1ולנמי
 נידתל זפק של ננו ריב"ל תיבאש חאי ידצן ו" ואהזיכטש הטא רבאטר
 פי' ' עמו שנמו"ץ מקום אביי בר ביבי רב אמר ההנא במשדן מקב אםטה4
 נבי כראמ' ולמעלה רסוצר מן ה"צ למשוך סתחל עוצא מכךם שלמהרנףט

 אלמא )בוושט(,מחוט[ נידון לימשך התחל כטוח נירק שבנלנולת זמן כלס4ה.
 ן רקב נץ "י הרולך המעי דה"ה לכ4צרה ונראה י עב'9 משיכה רצ* הצר3גץם
 סכץמ'- רהל"ל הלשון קשה וקצת מש-1 בנקב כ3ךרקבן דעו  שנמתח מכ-וםהף

 רביצ ממורי רגטמבר אני שקבלתי כמו ונראה ' קאי אזפק דהא מעכצרגכצזח
 וב*רו רוושט אחי בירו כשמושך זצ"4 אשי ב'ד יצוק מרכעו שק*בלזיל מרדכי ב'ד יצוק מרבי% שקיבל זצ"ל אביו יחשל מרביצ שקיבל העע""אבא
 וכן הוושט של עסו הזפק ]סן[ שגבצזה כל רגךרקכן לצר העצא המעיהשגוז
 מה אבל למעלה  שבנניו מה והיינו ' במשרו 6טדף וכמע* כץשם מרוןלרען
 וסונר ש%תח שנצים שנ* לו ש*ש ב*ס כעץ תזא עטו נמתח איט למטהשיצלה

 : טפי חומרא הוי פירוש' ולרא* התחתון ולא פטתח שהע6וןבהם
 3מרזב*וס "טשט

 שנו לא שמואל סאמר ' בשוה נג4ו ייא מעיי בף *צאי
 בהן רפך אבל ' לתובה בשהבניסן בהם הפך שלא 14,ש05

 חו למעלה ?1 שהטק מכמות הזהלעש תחתיץ עלענים ויפך לתובהכשדכנימן
 ששחטו השר'י אבש רבעו מורי לפני שהבטי המחבר אנ* ראאי ' טרשה6טה
 להם חיאל לבשר עוי בין טנחים עוץיו שלו מעים םצ4י וכשרךקןרו אהראוה
 לא אם חרךו טם לנפילה למיחת1 וה4בא 6טדדפ1ה כגצך בטוב וצלך הי'אם
 י ב1ב רןלך שה?' גם ה0ור הי' שלא ה4רו שעישרצ במעם תפודדה'

 : העוףוךגעףי.את
 שלה* ופמקי, בשק-ה' יךבוף שמטת אוד )והק(מעא[ רב שר )חש( 8א פל

 בעוף ירך שטוש1ז ב"0ראל הלכה סףרווושז שמעואשע
 להרב נראה עוירלי4צן רגקיא רשא *צהק בוי יצדה רבש מורי חטזב יטד"4ה
 לקמן רמבאךר רמאן נ'בי' איעבול. דלא בשמה1ה רמ-ירי חמ9 א6עןרבעו
 מורו ב"ע ניבי' בדאיעכול אבל נ*ב*' ארעבול ברלא דוגף היעוש1טה

 טריפה דבהמה לעיל דפכ,יך' הא רמנ1זמא ' טרע4ה דהא בבהמהי0ויפה"-אמי'
 . בעדרה בעעש ירך שמוטת ום"ר ' לכ"ע מהוקמא נ*בי' ביא*עכול היךבעצץטת
 מתנא חררב ופ6ג בעדרה נמי רבברג?ה לכבוך יכול ניבי' אי?צכול ברלאהיעו
 רבבהמה מברא אין בי טריפה מרכת' דעץש יאססא בוקאשר184ר

 יטרי
 ויחמיר,

 כרב לה וכבר רעוף רומיא ניבי' איעכול נמי מיו* ט=פה יןבבימה 'יותר
 רשסוטת לכךן קאסר עחנן ר' רהא 1 יודגן ארר' יוצן רר' קשה מירי י 13זנאושסתת4

 לעיל פסק גופא עחנן ר' הא ניבי' איעכול ברלא מידי ואי ' טריפה בעעש יך 8די~ן
 לע*ל ראמר גופקק ואיהו משנה סתם שהיא 6י כבר גבי כמששתעו הלכה4טס

 שימרעש תיכא ובי ' בשירה שההש לי' יסבקי' מתנא דרב לההיא ממעטארגוצי'
 איכא .מהיו ' לטה חשיב רלא 6י רבי אתנא תקעד א"כ מבברמה עתרביף
 וטסא כי לעיל רפדי' לפ14י י בסש-פו1ז עהט"ר במו היאר דחגיל1טר
 תב טש- טעיע תחי0ש8 אהי שחט ששאב"ש חתהשד

 83הג88 ליצישי' 4רו בי מבבהכ0ה ייחר בעוף וטורף בשרה ניבי' איעכולנרלא 4ב" דהף נצ" יףאקטל ש1ר מ"ר* טרשה כיף יך ש1טז רב אטייחדה
 ר,1מת1ן כך לפרש טכל ' נימ4נ ל~ריך מפר,טי רצה אי ומירצ י ברפר*' לוייבי
 מודו ב"ן נ*ב*' א*עבול בלא אבל ניבי' ברא?עכול רוקא מיירי בעוף*רך

 לשק4ןי' דאיב' טרשה ראטר ידצן' רר' מעץ קשיא הוה לא והשתא 'רכקירה
 דם4ע הכי מסתבר לא אבל נ*בי" איעכול ברלא דלעיל העהשש ניבי'בראיעטל
 נ*ב*' דאיעכול דהיכא יהלבתא לעל יפסק" ניבי' בראיעכול אפ"המכשיר
 תור י פא אהי ש רילק ארם וא*ן ברבר סורים העולם שכל משמע *טריפה
 ורא בשירה בעוף ירך ששטת ראמר רצנא לרב רבה לקמן קאמר בי רא"בק'9
 לי' לישנ*' קש"ו ומאי טרשה בעעש ייך ש1טת אמר* מפומבייתא ר44זורכנן
 שהי' י'ל . ניבי' בדאיעטל איטץ קאמרי כי ניבי' אאעכול ברלא אנא קאמינאכי
 נמו יתר נראה צ'ב ' ירצדה רב טורף רצנא רב שמכערר שמוטה שאותהיויע

 לקמן ברפסקי' טדיפה הבי חאפי' רבא כהיר* מבי' איעכול יבילאשפירשנו
 עייי נראה ובן י ניני איעכול בילא אפי' ומטרי טריפה בעוף *רךשמומת
 הלבך י בעעש ירך שמוטת ימכשרי שמעיעזא רגי בבל ריכת' ולית ילהחמיר
 בקץף גף ח1טטת י ניבי' איעכול לא אפי' טר*פה בעף *ףך רשטטת קי"ייבי

 שמא החיהו' רטדיפה רב אמר ירצדה רב אמר בגבה רבציבר עלין פרקרה-צ
 בץ ודק רך הבשר וליום בצלעות ]נחבא'[ שהרש')נמצאת( לפי הרטשהגקבה
 וטרפעןלה נע4נה עיסא ושעשוח"שי' עם הריאה מסזעז ג8ה ובשעצמם' לצלעצלע
 אם ברקשה וטפח בגדגרת רק נךק מכנים הרטשה ת*בדק אג1י ושסצאל ימספק
 רכל ' רג'כה ובן תיבדק *ווצן ר' 4צ4י וכן י בעוירה לאצ ואם מ-שה יוצאהרוח
 לינפל לא לתמר לא לעוף ריאה וא*ן י יתר פירו1ז* העצם 4שכר נם'פרקין עהיי לכ"ן כוות" קא* דשטאל יבא וכש-כ ירצן בר' הלכה *ויצן ה-'רב

 : בריאה לביוק צ-יך אין בך*סק דצד*בה ראסוץ רגנ מן נפלהראס
 00 בהרדע חי*הטה כך אם ו רצדה1 "'ב טר*פה למפק ס*מן וינא רב ס4פכ8וש)הלב(

 יא זף ריי' מריפה פפק בוכר חהלסעא לקבעס ופסקי' ' נטרפהו1לא
 8ף8 רדומה טפק אם כטן ' תוב לבורקו וא"צ ' םשףף . לא ודשר דרדץט. "וב שהיא*

 חייתה אם שלקתה שך4שי%ה מחמת .מוה של ררום ניקב שמא אצ גפולה אצהיא
 סט0הצ לה שאץ 4י רגלים ממש בעלת 3צכרן לעניך בבכויהזס התם סךזנן"לנ( : ברייק צריבה ואעה בש"4ה דצדש "'ב את'ב'

 יט0יה רב אמר * להדיטשר* הא ' לגבוה מומ בעלת וזץ שלשאלא
 דבעל א ית*ר או שלש רבעל שה שץיסור ביר ויתיר שדחטא אלא יאיסנוהונא
 בהנל ויתהי רדסר אבל מ-"י עהה1 לו ש"ט או אחר יד .אלא שע4ך6 ' כייחמש
 כבעל ודצי אהר כחסר אהר יהר ' רמי כנשל ~ל,יהב %ש רצה נמיטריפה
 איל .נחן ב'י רבעואלעזר כחב-' כ דויי וטריפה אחררנל
 שהא"י,ףמך כטן הבירא היתר 6יתו אשאראי

 במקהי
 בם9סן ולא תי1ני

 הף 6 ש*י מהלך לצר,,אקצ סגיע אימ אם ובן עליו רנל תורת רלאובשירה
 ודאש י%5רתוק י האדכובה מן למטה ואם ' וכעירה הו* בשי נלגול אלארגל

 י ני56א- אם בהכי סטרפה רלא בשהיה לארץ מג*עש אפי' רגלים שנייוצא:ם
 רמי כנטור ע1זקהן על ומהלבת בש-ץ ונונעים יוצאין ושרבובה מן למעלהאס

 עב'ע ובעררה רנל לא הוא בשד נלנול לארץ מניעים אינם ואם 'חטריפעה
 וב6שת בורי"ל הויל שלמה רבש פי' ' ריבי סני תרתי בה ראשתבח חיותאהתא
 יזר בל ראמר ' רתא מדיב וטרפה ררבינא לקמי' ייליט"ו"אתיה לו קוריןכנען
 ררוה בשר כףק כמץ פי' טבתא ההטו י בשוירה להדרי שפבי ראי ' ימיבנטול
 רינא רב 4ויל לכנץיפה אקד יב סבר י לרגצמם 6י' להובלילא כסי מבינפקא
 כמי מבי נפיק דדעה מבתא הר,*א להו' אטז רגי בר**' הני]חיוק בל הישש ברמד

 ויזייחנאא היכ(ש סדצזיברצ ומחיתא חדטש בולרצ י:טו רצשעיא רב ליצ אמרלברסא
 טבחיש ר"1 שילא בר נתן ר' העיר י אתמר לא אתמר רלא היבא-א%זמר

 הרת4 לה דאיה באחת הברנו מן שיוצאין מעיים בני שני על יבייצש-ייי,פע
 שהי' באמצעיהה חה בראשה זה הקיבה סן יוצאין ושנירגם רבנתאהףורא
 כןם הבי משבח ילא ואע'צ הכי רה~ה זיכגין -דעוף בשירה-י בעוף וכנגףוטריפרנ
 בני יוצאש הקורקכן ער ךץפק יסן ט,פשום ררבו עוןש שבל מפו,טים דץ1 ילרן
 שק ממוך אהד במגךם חבל-יוצ,ון מלינץת משני שיוצאץ בר"א ' נמח-יםמעיים
 בה פלעי י אצבע'נעויהת רוחב בוצך ומתחברין והוזי-ין באצבע עד ובלה6ה
 -חה 'י- נשיה דקוצ* אחד ,במיש .דיוצאיס היבי ' יוכף חיב רימירב
 ועדבי הןדי ילא אע'צ למ'ץ- אלא ]באצבע עד וכלה יקתני הינו וערב*דהררי לם"י בשלמא ועדבי רלאהד" אלצ אמר וחר ' וערבי יהרר* ותאאש-
 כדי מתחגרע היעי לנקב ממוך מלמםה בלו כאצבע על כאצבע עדמאי
 וזם 'שלה הףקין ודד' ברגשה בל בתב ובפרי,ק * אחר ממכץם יוצא רייעישההא
 נענף אהר מקי ממנו עצא אם ועכשע נסשךאחר

 טינפףחמ בדצך ]בך[ ממט יעיוצא .
 ער ובלין אחד ממרום ט1שכז יצא-ן0-יפהואם סגדטת טשני אםהעקש
 דהתץ חיוא אמר חד עקש ורב רדצמי יב בה' ופלע* ' בעהרהאצבע

 אעם אם אבל אחר מעי שניים תעשש יחד וכצזתברש מלם בני ר4ה1יומערבי
 רח-א לממה ערבי הררי אי והלבתא ' ביתר עריא מפני ' ימי בטילמתערבש

 בני שני פי' זצ"ל העלה מאור נרשמ ורבינו י טייפה לא ואם. י וכשירההש
 מכנץם יוצאים אם אבל כריפה סקוכות סשני עצאים 4ם כרבעית שגיסע-ם
 לזה וה ח1ופכין וה עם זה שסצמרפין ער באצבע ער היבים ואעםאחר

 אצ'8 אצבע בעויעור ררבוק ימרום שיניעו ירם סלמסה בלץ פי' 1כשדרה
 אצבע כאורך אומ' גאונים ויש ' כשירה במעיה אמה גהצי מטה אהשפרודין
 שבא בכגנ"צא אירע כהב זצ"ל נהן בר אל*עזר ודביט י אסה שנגךאשלקצית
 יצא בבש של כעי ' עמרם ו4גי רבותינו ושאר זצ"ל חם* אלעץם רב*טלפני
 מחוכו ויוצא לתוכו נבנם ה-ועי בסופו מתום והיה ' אצבע באורך היקיןסן
 מצינו לא שאמו-נו לך:עיר בילנו- ייר3(ככיני %ז:ך:ש דק,ן אש=;נ באה הדקיןאל

 סקוכות משני יוצאין בעים -שנ? אלא רמלמור נ.ני=1_5 ,נ_2 קינה חכמישרטרי%
1בעוףכעע ש 8 4  רולך והר ,שננ,ךקש הקורקבן מןעויוצאין 
 כעדו רואואי~זה וקין שאר מן היצא יק רבא אבל רורון הן והשני הזפקאל
 נכלונאו בר שמואל ה"ר ההבי תקיה זה בענין אירע זמן לארי ועוב 'בעוף
 בקיבר זהו מקומוה  ומשני אהר מיכום יוצאים שפירשמ ביון בהרבה ורןיושב
 אלסא ו-הגן ראץ רצא יתר והשני רצא ררבו האחר ורהם יגודקבן מן בעוף3סו
 בלקץ- לדעת ררכו י.4ון כיון רצא דאהר אצצ רי? טיטשה שנק%זנהכען

טריפה



 4%3מכווע מדי1תהלטת אצר1

 מטייעא קיכי אסור הףה אלו בלבי 4גי ח"מרת4 ' עריב הרר דלא הזו 'שייפח
 ובר-זי בו' צדיקים של בהמ,ן השתא ' אטור דבר רבותימ לריזירמ5תא
 דברי יעמדו שמצאתי מה ולפי ' הפירהט כדברי שלא ומצאתי כהרעויןיחכךתי
 שרווקיירבותעו

 הרברי' כן אלא קאי אררקבן לאו בעוף ובערן לשבצעתן' וכותו
 אייף מע' מעייס ש:' כזה ריורקבן מן דיוצא י(ורוך המש מן יוצאע טעיםעגי
 קייקנ,נ-2ש י הרקין מן כשיוצא בבהמה שט-יפה מקימות שניהרצ

 קש * , שני אם אבל *  שפירשתי במו כשירה נעוףוכנגדן
 סקמיתשנ' כאצבע זה-וכליןעד אצל זה א' ממקום)ס?ןמו'(]מש'[יוצאין

 יוצאים מעיים שמ ק" ===ע' בזה כשר' אחר למעי וויו וערבידהדרי
 בני ו1נידטריפה (=ששכ4-- ק'בה וטעמא ' ערבי והדר ]אחד[ממגךם
 הררי דאפ"צרדין י -יי משני דה-נו מכץמות משני היוצאיםמשם
 דעצי' דביוןוערבי הדרי ולא 14י" מצר שנש או 'ועדבי
 יתר- הוי לא ועדבי הדרי אי אבל הרקין ניקבו וריי רמי כנטול יתר נל אמרי'ק

 חפשתי ואודכ ' יתר נאן דאין ' כשר מערב הרר דלא אע"ג ו:יוצא ראחדמכלל
 רהיגו מרוכות משני נשיתאין ברזא בן ומצאתי גרולמזבהלכות
 חלל נקב 5מ1ם חזיק מדקאמ' מעקש אב כא6 נקב למ:ץם חזינן כעוףצעק
 זה שיוצא המע* טוב חזי ' רמי כנטול הזיר דבל 4' טריף יתיר משוםמבלל
 רבותי' שפי' כמו מןרגדבה ולא זצאין דגרזל דממעש מכלל מעיא ומדקאמ'ממן
 לישנא ה4ר בי שם מצ4וזי ועוד ' נקיבתא נכוב' כאלו ה4ל כפירהטםקה1ם
 בהדדי ריק1תירו וערבי דרה9רי ו1?א אמד הר יוסף ורכ רחוכו רב בהפליני
 למאן בשלמא י רישתייוז ומשיבי הדרי דלא אוו אמר וחד ' בעוףמתתאי
 כ6ן וויו דידוי עיסקא דשלים וכ4ן דכועי האנו וערבי ררירי ורצאיאמר
 מעזש מתרצת רמעיבי אלא בלע סברת בליןפי מאי מערבי הירי דלא לם'דאלא
 מכלל בשף מלמשה ר"טתארו דמערבי טרקאם' משא. מרהט רמערבי.מעלאי.ה4א

 דה4נו לעיל שציירנו כמו מ"רי ארוך רסעי מן היוצאים מעים שנידבאותם
 מאי חקיבה טן יוצאין אם אבל ' 1ה עם זה ייבוכ1 במקרם כן כ1שמתערבין
 ומתערבים ףוזרים אינם דגורקבן מן שיוצאין שנש 4יתם והלא בעוףשכנרו

 : ל עכ' למטה מעים לבני פושט ואהר לזפק פהטט אחראלא
 הנוצה ניטלה אם אומר יהודה ר' כעוירה ננפהה נמרטו מתני'0 )תלד( 1עשנ?

 כל שעל גרולה נוצה היינו בנפ" שלמה רביע פי' יפשלה
 רבינו אפר מיכן ' כהים להם שאין לבשי רסמוכה הדקק היא נוצה 'גופה.

 הנוצה עלירם גדלה שלא מ'ז שרץ משום עופי' כל זצ"ל הלוי יצחק ב"ריאל
 מותר ביף'ט שעלר נחל בירושלמיס דביצה מ"ק דאמר עפה כל שעל רגרילהל"6

 שלא ונוזלים שרוקמו ביצש ועי כן לא ופרכען י בשחשה עצמו שמתירמפני
 הני רב ואמר ' נבירה משום עליהן לוקין ואין יטק*ן כה1ום אטורין בנפיסהקיו
 הא שקץ והא בעוהיטה עצמו שמתיר ראמרת לך וקשמ5 פי' ' שוץטןח*אי'
 עלה-ון וכנפיהון דנפקין באינון תפתר בון ר' אמר ' כנפים העלה לאשעד-ן
 משום אסור העעה שלא הכא אבל ' ביר'ט שנולר נוזל שרינן דוקאוכדף'ג

 עובריהם מימני שיי לרונירם שףש וקשקשת מנפיר 5הם שאין דגים לרחירמשן
 רלוסו,ט אהזן כעין רמים מן כשבאו נק1דו דודץיי לומר לנו ה-ט - הכאדחקדב
 ב"ר יצחק רבי' לה רדחי ואווצ מר"ת. כך זמן לאחר לינדל עתידין "וכלווץ
 עווא ע ., וב"ז מעירבין וחלמון חלבון מר אמר ' מסתבויא כר"תשמואל
 עלץק לוקה ואכלה ריקמה שאם רבינא אמר הלכת' למאי שרץביצת
 נמי טהור *וף של אפי' טמא עוף של איריא מאי האיק' על השורץכה1ום
 פ'צ ט עיניהס נתפתחו שלא אפרוחין 0לרבות הארץ על השורץ השדץ כלדהנ"*
 שס' י נמור שרץ בטמאין אבל במוערין אם- קא מירבנן יעקכ בן אליעזר ר:סדברי
 5רנף ל": עמ-ץ דל4צ ליכא ומלקות 4:יכא אימורא ריקמה לא וכי ' הבל לרברי ולוקהו;וא
 אממכתא וררא דרבנן אימורא כ"א ליכא ריקמה אפילו בטהורין אבלוצא

 דרבנן אשורא אם כי )למיחש( ליכא ריקמק דאפי' ו:ך"ל הלכךהואילבעלמא'
 בעלמא ברובא ררבנן אימורא רבל ששים בעי' ולא בעלמא ברובא בטי5הדו'ה

 5! לף רב א"ל הממן מן ביצה ואין בששים ביצה סדאמר הנשה דגידבטלה'וההיא

 ג ע' בעלמ' רביעי כמיא אינשי אמרי והא טעמא דיהבא למימרא לאכיי אבין בראידי

 שכבר באפרוח אלא מיירי בריקמה לאו ההיא י טמאה של אפרוח כה דאיתהכ"ע
 שדבשר אפרוח דוום שלמה רבינו כויפירש ששים ב? ולו;כי צרכו כלעמר
 ריקמ' אבל ' ששים בע" ולרבי הוא דנבילה טתיה 4'ש טמשק 4ש מעסנותן

 ברובאבעלמא. ובטילה מררבנן כ"א אסירא לא בשר נעשית לא וערייןבעלמא
 אכ'" רבינו מטרי קבלתי שכך ' מדרבנן אמור א לגמרי ממש שנרקםודוקא
 ניבר עניןשאינו באותו בחלמון הדם דאם זצל ממ"ן אליעזר רבינו בשםהעזר/'י

 תיכר רם מלא אם אבל רם מתורת אסה4 וצא רוקא אז אפרוח ייכום התחלתבו
 מותר שרץ סשומ באפרוח שיהא מנ"1 נרכף לא אבל אפרוח ריקום התחל-וזבו

 ביצת יוחנן ר' אמר יצחק ר' אמר י בה'צ נמצא וכן עפרא הוי לריקומורסמוך
 סף'ט העולם לאויר שיצא לאחר מותר טריפה ביצה של' אפרוח אסורהטריפה
 פי' גביל וזא בעימא עפרא גביל דקא ובעידנא מיגכל לא מימיוז דלאדכמה
 % ק1 מודים רצנא רב אמר התם סו-אמר בתמורה האסורין כל שלהי מוכח והכינוצר
 עא אדרבה * וכו' שאמור ]טריפה[ )טמאה( ביצה באפרוח אלעזר לר'חכמים
 בעלמ' עפרא שעתא ההיא דמם4ח אימת מב?צה גדל קי5 אימת ממתבראאיפכא
 היא אכילה רבת דאפיר' הוא 'מעיקרא ביצה אמירה וכי לה חאשתרי'דצא

 ר'א טודה בהדיא תניא הא ועוד ' מורה אליעזר ר' אפי' אסירה לאוהשתא
 מצא וכן ' תניא הניא אי א"ך שמותר טריפה מביצת שיצא באפרוחלחכמים
 ממש נרקם וכי הלכתא דהכי הגאונים בתשוכות זצ"ל העזר"י אב"י רבינומורי
 ואמרויצ אקרא ואסמכה7ו לשרץ דד:י משום עפרא מתחל' דויה הא 4' מהנילא
 והא ' שרי עיניו שנתפתהולאח. יעקב בן ולר"א ושרי שרץ שם מיני' פקע העולם לאויר עדצא ולאחדרבנן

 דע-

 עפרא הוי נכיל דכי אע"ג אסור טמא
 0ם _ בצימ ניעולי "ת"ר : וגו' העעש מן תשקצו אלה ואת כרכתיב היא מלךגזירת
 דמהור" 1תרת הטהוך' עם שנתבשלה טמאה ביצה עולמה רבינו פי' 'מותרין
 דמה זציל לר'א נראה ואין * באחרנייתא טעמא יהכי ולא נינהו בעלמארמיא

,י הכא עוייד לא הא טמאוח בצים של ט,נם נתינת בשמ:ןת' הכאשגוךלאוקויי
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 : שקץ משום אמורירגרולה
 עשן שנכנם ' מ:מעושנת ' וחלתה דם שאדחה , הדם סאחוזת כ1ךננ4 )תלה(7'מפע

 הררופני. צינה.ושאבלה כ1:מת שחלרטה ויסצתנת' 'בגוסה
 סם אכלה ]כשרה הרעים מים עדטתתה 1 י ותרעוים כלבים צח*ז שאכלה14

 אחחת ש'זבי רב מתיב כו' טריפה חלתית הלע*טה שמואל אטי כו' טחדתיג1ת
 פלפלין* רלסית.4ך או מאירי רצא מר ועשכ בלע"ז תור"א ' תיעה הלעיטהבו'[

 מותרת ' שיטח כלב שנשכה אן נדהם הכישה ' כשהיה ' רסות סם שאבלהשי
 סם קשיא אחלהית הלתית קעדא ' נפשות סכנת משום ו*ז0ורה י טרי8הסו1ם
 בקרטזן כאן רכשירה בעלץ כאן 4'ק אחלתית חלתית , דג1ת אטםהמות
 אמם דמות פם ' המעיים את תקב הוא חר הלתית של ק1צורטין 'דסייפה

 ולא נביית משום לא חהטשין ואין העכה'ם מן ביצים 6קחין 0דץור8 )ת6(דסנפע י דבה:ה ה0ות סם כ4ק דאדם המות סם כאן 4קהמהז
 אבוה אמר נינהו טמא מעוף דילמא. ייחוש ' טריפותמשום

 של אמ' אי טההי עוף של ולימא הוא טרצר פ6ני עיף של ביצש ב4ימררשמואל
 מכייו 4וזה עואין לך אמרתי אחד עוף של ולומר לאוטתשטי 4' *1ית טיךרעוף

 מיסני דנים' כךנומני ביצים כסימני בםימנע)והתניא(ןרהניא[ רץא'ונכרוקוטיור
 עוברי כד]סימנק0 ביצים אימא.כסימני רחמנ'אי.א אמר ת-טקשו מנפיר 1? רניס?*סו
 וחרא ועגולגולת,' כוררת שהיא כל בצים סימני ין אלו בקמם נני וחגיא ' ד3ים1*

 תני. להכי וכגבעה כעדשה עגולה משטע רצה לחורה עגולנלת תנא ד*רההא

 ראעוה מפרש והדד' בעובי' ענולה כדור.יטהיא יטל וכעינול חםצלנולתכיד?עז
 לאורכה כה1וכה אלא ממש כברור תימא רלא טוצרה חד אוץד וראשה כי14ור
 מבחו,ן חלמדן ' טמאה הדין ראשי'  שנ' כדע ראש*' שגי י ליחבהא4ן5ה
 ביצת שהוא בידוע באה זה מעורבים וחלטן חלבון טמאה מבפניםחתלבון
 ולברוק ' ועגולות אכודרת למיקם דליכא בהתוכחז עטך' במאי רבא 'דת41ץ
 מניירן זבנינן גתא]מט האי ובי , מעייב שדנל בקערה בטדופיז , השלמוןבחלבה
 לה ומזבן הדר רלמא לעכו"פ טריפה תרננולת של ב*צה סוכרץ איןודועיא
 התירו לפיכך מיניה ישראל לה זכץ לא רתו בקערה טרופות א4ו'כלישראל
 והנך האורי*תא לאו מימנין זייא ר' אנ1י אלא * בקערה טרופה כיצהלמכור
 ילכחא למאי אווה ' עייקו סמכינן ולא ניט1 מם*ני למעיה הלכה 6יסיטנין
 הלטן או הרין ראשיה שני או כדין ראשי' דשני היכא כל תק ' הנא להו1זני

 טרצר פלוני עיף של עכו"ם לו אמר חאי ' טמאח ח,וי מנפנים וחלבוןוטכ1הו*ן
 מבפנים וחלמון מכחהן חיבון חד אהר וראי1ה כד אחד ראה1ה * כהטקר ועאור14
 ראיבא עלי' הממוך בסתמא.לא עעש' ממוך דצא טוצר פלתי עוף של לו אמראי

 תיננולי'שלנו של בביצ.ם עופות'אבל שאר של בבצ"ם לזונהיוה"מ דרמידעורבא
 יודי' אמ 5לוסשהרי לחוש ואין דטתרי'רם זצ"ל ש1אל ב"ר יצחק רבימ4עסר
 ולא מימניהם רואין אנו עם 5הם רומה ביצה עים ואץ תרעל של שהםבביזר
 תיננילת ביצי אבל לד*ונה דדמו עורב בע1ל למתלי דאיכא יונה לביצתדמיין

 רב סאמר מעמידין אין רם"6 זצ"ל ?יז ורקשה * להם דומה 4יזר מצינו לא ס.מ תל
 לי למה ופיכי' רגמוכורזה מן אלא ניק"ץ אץ וזצוברין רנים קיבי רכ אסרברתא
 ומשנינן וט' רנים 1כרי מימני כך ב"צים כסימני דהניא ' ב1מנץ לברוקס1טושה

 ורהכי הבא כד9ניק דא1רייזא ל*1 סימנץ עגי לא אמאי והשהא 'בשמם11
 ללצמוך ד-1 ר4ם'רייוזא דנש עובר* רם*מני לר"ז טקשה וזןש ' מומחה רבבעי

 א ק( טעם בנותן רטרור' עם ש'1לקן טמאות כיצים סגבי הנשה גיר בפ' אלאמידי
 נד'ץ' מיירי דלא מחרות דב'צים רומיא מעניינא הלמד דבר ועוד ' רהכאמברייהא ג,1 לאגףווי* תל בעלמא דכיעא כמיא אינשי אמרי והא טעמא דיהבי'למימרא

 נ שמבין' שפירעד גרוע4ת הלכות כדכרי לר':ת נראה וש'כ ' ביצים בליקויאלא
 6ת1*רמ וא41מעינן קשה בק6פה נמורות שאינם ביצים ויולהות דרהם עלרתרננולת

 כ% 5ינ פי' יגעיל ה,א עיבף 0שורו מלשון וגיעולי י החי מן אבר משו: בהםעואין
 של המוזרותישאינם ביצים ' זמנם קודם ופלטתם התרנגולת אותםשעיילחה

 קצה רעתו ואין אימטלם שאינו היפה נפש לעולם ברם קלוט אפרוח ואיןזכר
 קורט עליהם נמצא , רבים ימים תרננו4ע עליהם שישבה ואע"פ תאכיםבהם
 הקשר על הרם שנמצא ]והוא[ ר'ירמי' הטא-יאמי את ואובל הרם את זורקדם

 האפרוח יצירת ומשם ביצה של הכד בראש הקי1ור דוזרנגול זרע הואשלה'
 השאר אוכל הלכך הביצה בשאי נתפזר לא שמ ףצא דעדיין וכיוןמתחלת
 שלה חלבון על דם שנמצא אלא שנו לא אפטודיקי רר' אבוה דוסת4ו ר'תני
 רייקול נתפם בכולא' תיבלא שיי מ'ש אסירא' כולה שלה חלמון על נמצאאבל
. ליקח מותר בביצים שנילושה עימה לר"ת נראה ' הקשי ועל חלבון עלבכולה
 רובא בתר אז6ץ רהא בביצים רם הי' שמא לחוש ואין העכו"ם מןאמזה
 בתר למיל לן אית ה'נ ומריפות לנבילות חיישינן ויא העכו"ם מן ביציםולוקחין
 רואין אגו שו:יי לריש אין טמא עוף לשל וגם ' הרם שכיח לא וברובארובא
 אבל טדורין שהן יורעין שאנו ואווזי: תרנגולת כיצי אלא מצויים ביציםשאין
 בפגךם רנלט שהי להית וצול רשכיחי היכא טמא עוף לשל לחוש ישודאי
 כע 4ורנם עיכד:ין אין טרופית רביצים ראמרינן והא *התנא
 ריזךתא של וצבחה שם שיש בקערה בטרופות דווקא ויינוהעברזם
 "ט עיסה טהס שלש היכא אבל טריפה מביצי שהם לפי כך לו מכרםשישראל

 יד' ום",שה ' מהם לאנול יכול עכוץם של מפת נזרי שאינו ומי נטר היתרשם
 ואפי' עכיש ב"1ולי ברם רשיך ביצים מטעם 'לאסור ר"ת רוצה הי' בזמנותוכי זצי שמה1ל ב'" יצחק רבינו ואמר . ור"ת זצ"ל שמואל רבינו מהםואכלו
 מאן רית שמפיש אשללות רהוה מידי שם אוסר עכר'ם של בפת דשרימאן
 הרבה היתה-וווחה קרמונית שלקות דגזירת להחיר יבול הי' לא בשלקותדאסר
 6 לף סן .0שהיא מעמידץ אין פ' סוף למימר תל:ודא בעי מדקא דבר "'חקידם
 עע שציאל ב"ר יצדק רבינו ואומר ' שלכךת משום באן לאכור יש א"כרו?רה
 אין בפי כיאמר יקר קמחא למימר לן דאית ביצים משום לאמוף אין ניזצ"ל

 5ס לף אנ1ר דריסנא כסא מינייוצ עבד דאי קטנים דגים גבי השלקות סגבימעמידין
 עיע- ק1וש* קמ"ל עיגך ררמנא ם"ר ומשני פעדטא ופריך עכו"ם בשו4סשים

 ע",
 : עיע- דל14ץא ו6סר להת*ר יש ה"נא"כ

 ט וף 14ן תאכל לא אני שומע לו ש"1 את אבול שנאמר ממשמע 0ר2"וש)ת6(
 עשנ אגי עךמע לו שאין את תאבל לא שנא' וממעימע לושאין

 ח:. תעש"את ולא בעיטה עליו לעבור נשגו למה לו ש"ט 4וזאבול
 סכל האכלו

 ר1זיראב"1לל נפגף דררא דמיפא תאכלו מא1תם מהת'להא כו' במיםאשר
 רנרס שיץ הכתוב ודתקי אתאירצאל למאי קמא תאכלו 4 באין .עשהואיפר
 1עה לקמן כדמפהש פפודש ואחד סתום אחד מכראות בשני טריה סימניבלא
 נ,חט1 תא* 6* סטרש כאת"8 מה הט91 ק סשם 41ד1ימ

וע1קשת
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 ולקטן ' שעהם כגון"תולעים שכב4ם ב%ם רגדי*ם שקצש אלאקשקשת
 'ש4ר אבל ' בכלהט אלא רתי לא בטתם כשהתיר "ש רמשתרוי מנ'למפרש
 ב1ישה האשרים ונהלים *ם'ם ורומים מבעין שהן פעיצין חדיצין בגוןכימות
 כלא ברע התיר לא נובעין שאינן להן דומין שאינן ומערות שיחין בורות4צ

 ואש מהן ושותה ששוחה ומערות עףחין כורות לרבות נוקשקשת['מניןמנפיר
 אטרים שר5ימני' ונחלים לימים דוטין ואין וצאיל רהולעים עם מלשתותנמנע

 חןיצעונעקצין ונחלים ימים הלכךאתרבו ]כו'[ במים אשר מכל תאכלובהן'ת"ל
 ואין ככלים עצורין הן ום9-ו' שיחין בורו' , וקשקשת מ:פיר בלאלא'%רא
 לכיברי שעושים אותם כש רחכט נעיצין וקצרים ארונין וכא'דך*צין טצאלהם

 אינש לישפי לא הונא רב 0אמף * וכא מוצא להם ויש ככלים 9צורין ואין רג.ם ט"חלסז
 שממננין רדך שכן ' כאורתא כציכתא תולעים בו שמצוין ת?רים שלשיכרא
 פריש רלמא מ'ש בשרתא הכי לי' לישפי ולא . רקין ועצים קשין ררךאותו

 כעויראנ' ומחר לכלי תפול ומשם יראנה ולא ועצים הקשין על באורתאההצלעת
 כראמרן מותרת שככלים המים והולעת לקשין השבר מן יצאת שלא מבוריהי'
 לרופני רפירשה אע"ג כחביתא אכל י הארץ על השורץ שרץ משום עברוקא
 רצנא לרב חסרא רב א"ל ' היא ר5ים מן פייעוה שלא ונמי רביתי' היינובלי
 יתושין כמין שמיננן יכחושין סלרכות תשקצו נכלתם את לך רמסייעתניא
 בעורה מכאיבה שהתליע קישות שמואל אמר : יין של במרתפות שנמצאיןרקין

 רגדשות בוצך רמתהלבת' רכיט לאכול החולעת וא1רה הארץהיא שרץמהוברת
 ע/ם האירץ השרץ בי' וליינא קרקע צ'ג כמהלכת הויא כגךקע מהוכרתוהיא

",
 הרא עיג5( רתני לי' ממייע לימא ' לאויר שתצא ער מותרת מיבן לאחר הת*ע אכל הארץ

~ 

 שורצים הארץ על רלאו דשתרין שבערשים' הזיזין את לרצציא הארץ
 התולעים ואת הוא' קיטנית מין שבכלימין' היתושין ואת י הערשים כתוךאלא

 שבעקרי המלעים לרבות השורץ רה1רץ כל אירך ותניא ושבגרוגרא'שבתמרים
 ויתתם שףתליעו בפרי ואירי אירי לאו מאי תמרים ושבצקריזיתים

 דשרו כאיכה רצזליע רלא והא אמירי באיכה דרתליע וו:א מעצמןותמרים
 פירי' רהתליע הא קשטו ולא באיבה ואירי אירי לא רשמואל'ומייעת'

 דושתליע ורטו רצא* הארץ על שרץ לאו באויר נפקא רלא כמה רבל שריבאיבה ואפהי
 לרבות רנךצי נמי לש1אל'ריקא תםייע ולא ואסיר הוא האיץ שרץ נופאאילנא
 בר ירצרה רבינו טרי כתכ , עו'ם גפנים ושבעיק-י זיתים שבעיקריהילעים
 בפרקין לעל פסק זי'ל שלמה שרכימ מפרי'"ט עףרליאון הנקר' הואיצחק

 קישות ראמרקמטול הא רצנא מררב סעהים לעיל ר"פ מראמר כשסואל גתיף
 עוש שתא יררר תרימר לבתר רכרא תמרי למשרי מראתי %' באיבה שהתל.ע8ף6

 יכא ורבי' וה'צ אחאי ררכ שאלתות פוסוות וכן הכי קאמר רהלכת'דאליב'
 אבי רבינו ומירי פיפקא האי מצאתי לא שלפני בפירח1ים המחבר הבי 'עכ"ל
 כשמצאל הלכתא רלית פסקו יב"א ור4י% בתשובותיו שלמה שרבינו כתכהשרי
 פ' השמיני ביום ויהי פ' אחאי ררב ושאלתות והיצ רבותץ ששאר נמיונתב
 נמי דיקא כהאי רקיי"ל כשבצאל הלכתא רלית פומק ור"ת '  :כשמואלשהלכה
 שרתליע קישות תלמורא ואמיק רירי' תיובתא והוי מרשמואל לאשקידאעא
 שיאמר תיובצזא. רצי רלא י"ל כש1אל שפומק'ן רבותינו ולרברי ע4ייא'באיבה
 רבמחובר לפרוש' עיקרי רנקם והאי עצמן זיתים רה"ה עיקרי נקט רוקארלאו
 יוסף רב כעי ' תלושין אפי' משמע הוי ושבתמרים שבזיתים תני הוה דאימירי
 אמרינן מי מרצ כנפילתה מיר שמתה ריחשה ולא לארץ הפרי מתוךפירשה
 רוזי1 עוו-יצה'שורץיהיימ בעינן לא היא'א"ר הארץ על שורץ לאצ ריכהכיוןרלא

 שפירש' סוצ העולם כולה'לאויר בעינן א"ר כטלה רצי ]מון[מיומנשעימקצתה
 אעה רב כעי . תיקו לבולעה מרצ בפיו קלטה לארץ שהניע וקורם הפרימן

 דילמא או רכיתי' היינו אמרי' מי לגבה מתוכה מהוישפירשה תמרה לגגפירעיה
 ' גרלין הם הפירי סגרעין רוזולעים כל מהו גרעיניתה אחריגג רכר ציגבשה-ץ

 רבותימ רברי ונראין ' תינך מוי לזו מזו אלא גגה על שרץ ולא לתמרהמתמדה
 עדש ומסיק נמי ריגף רממיק רתלמוד' כסתמא כשמואל הלנתא רליתוטוסלן
 ליר2א ריכך עיקר רהכי לתלטר' ר%'ל ש'ש כרפרי' תלמורא לה דחי45א

 ולא שבפירות תולעים ולא הארלן שבעיקי תולעי' אלא אמירי ולאלרשמואל

 כתב וכן ' ח%טנהטיות שסומרים 5שוקהם שבב4סע התוערן שבעואויםדוין
 טיט דג14נשז 4צ ושירי יא עלא ובלבר הלכתא דהכי השוי אבי רכשמורי
 פו,טה לן דאיכעש1 והא ' טרץ ש השמרץ השך4ן משום אטווי וצה דשלרצץ
 אליעזר רכי' פסק ובן ן כוותיה קי"י לא ויצו לשמצאל היעו מיי גרעיניההלגג
 * קסגשז של השומר בוצך התלעים נמצ4צ אם לרבריהם ר-ש וכתבממיץ

 רוי לרקעצת רמופו רכיון אטורה ד"1ה צ'י רגופלת הארוכההקליפרדושץיצונה
 6 זף ושממאל בפו?4 אמר עעדה רכ סנךרא מברכין כיצר בפ' דגרסי' אהוןכבהן
 פ-4 רצזם וממוך' רצא פירא לאו להקעית רכצפו דכין ברברו ניי' שהבלאמר

 ב"1לס אפי' וקטניות שבפיהות רילעים 1ץ פמק לפי ריכך י כשמהשלרדלכתא
 רב אמר ' כעחטש לשער צריך לחת ניקבו אם אבל בששים לשער צריךאין
 מ'ש ושבר,אה שבכבר הולעים ההיימ אסירי נץק-גי אירי דרב ברי'שדשי
 שי1 ותחלתן ה4צכ*ן עם הכחמה שכשתן אתו מעלמא כלומר נכליןמעלמא
 לוק-גי חק6תא ריעי בית ררך לשתנהו %ע אעוי רב לה מתקיף הארץעל

 .כרצטמה נכנםין ישינה כשהבהמה באומיא לה ועיילין מינסנאיםאמירימיש
 ר'א ודקשה ' הרעי בית דרך משתבחי לא הלכך ולכבד ולריאה לר4הומשם
 צריך אמאי ה1ברה1ה שככבד תולעש היינו רקוקאני שלמה רביגו כפי'אי

 אהכא הא ל4צ שרי היכי לישנא ה14ירך קאתו רמעלמ' מטעם'למים-ימי
 %א ונראה שכברוטהי הדורנים לרבות תשק% נכלתם ט*ע כרתני4*למסרינהו
 כדטמקען מעי' גבלי אי ע5דו ורצרצ כרנש רגרילי' תרלך' הם עיצ" ר'אכרפי'
 כד44ם' ברגים שיך אטוק רו14ון באוסהה לי' רעיילי *שנא משמע והכיבממוך
 ף נבל* דמינ%וצ לנו רצא ברור ככוורי תולעים סאכל ר5פינה את רהמוכרבאנרה
 : לכ"ע אמה-י ובריאה בכבד שנמצאו תולעים מירצ כדנים שייך הרעיבית ס4י רועי בית לטתכרצ ראמר מאי יודע איני מיוצ אטידי וכמעיהםכדצטטן ה1צמ1שי שריין רוגים בגוף שנמצ4ו וצלעים לרן-הלכך אכיל ורכינא שרוולכך
 הו6ים שרי'פי' רכוורי אמירי דב"טראמורנא

 שרתליי
 ותו6ףם אסורין כבשד

 בתוך' רכוורי תולעש לי אבלעי לאמי' רכעא לה אמר שתרין ברגיםשהתליעו
 ברי'  משרשיא רב איתיבהה איכול ואנא כם 5שקוץ 4צתם אהאה שלאהדגים
 לרבות. תשנהו נבלתם את רתניא מוא שנא מאי לרבעא נפחא( )בר אחאררב
 הבר5ה את כשמפשיטין לבשר עור בין רגמצאש תולעים פי' שבר5הדרנים
 ש" בוצבה שגרלו ואלו לה ח1רקא שחיטה אתי" היא עידטה בה כרמהאמרי
 לר,זצ מרגיא לא בהמה הצודטת החי מן אבר מאימור כ4צ נשחטהעלא
 שודטוש כני רלאו רגים אכל נךימו ובאיסורירע לעצמן חיהז להם יששהרי
 דאסיינן וד14 ' גבלין ברתירא גכ6ן כי הזי אשתרו בעלמא ובאסיפהני%ז
 הצלעתט אבל שחעטה וקורם מחיים ע1ית*עו רוקא היעו בבשר שהת*עותולעים
 ד*ון רכ%חרץ העד"י אב"י רכינו מורי נתב עוחיטה לאחר בבשרוטדו2ליעו

 )עהלך ררינינן רש4ףץ % הה1ורץ רהטרץ מעצם ולא החי מן אבר משום לאבהם
 וכעה'כ החי מן אבר משום לידה בשעת בו אין רגצלירן הבשר ורבאבמוליר
 הש1-ץ ע'צ שיוליד אעיש ע%המוליד לנמרי פירשו אפילו רגט בבשררצמצאים
 רבין 'ומורי דאמורין זו'ל נתן בר אליעד רבינו כתב שבגכינה ותלעים 'טתר

 ורב")שלטח( לנמ-י רטותריןוד*פי'פירשו אבץ בשמרבי'יואל כתב העזר"יאמ'י
 בבשר " הרנ לגג פירשו אפי' שברגים מתיר נמי זצ"ל נטרונאי]שמואל[כר
 פירשו אפי' שבגבעה וכן ווצזיבה לנג ]אפילו[ )אבל( החום מחמתהמת*עת

 להית דרכו ראץ תמרה לנג לפירק1ה דמי ולא .]רבית:ירצ[. רהיינו רגבינהלנג
 5ש צף קשקשין שני 4צמר ירצרה ר' ' סנפיר לו עדש כל סומגש מףצי'"4( : לנמרי פירען 14פילוכעזק4- רהך,ר"י אכ"י רכי% ומורי ' נ*1מרו לגמרי פירעוו אם ור4י אבל ' בנרעיןאלא

 פ"4 ש"1 כל רתם סתנן . בוץ %רה שרצא ומטיריו כי-הקבועין
 סצ זף קשקש' לו ש"1 בל נףטקשת לו ואין סנפיר לו ש"ט ףש םנפ*ר לו יש קשקשתלו

 1ע טמא: רג קף9קף1ת * ואין סנפהי לו יש טרךר דג סנפיר לווי,1

 טף%ת א4 עיךדדה

--
 המלטה ברמההלכות

 בן או מת או חי שמנה בן בה ומצא הכהמה את -0העדחם מתני' )תלם( פיף

 מאיר ר' גם ובזה ' שחיטה צריך שאין ירעו מת השעהפ"
 אוירא ולאו שמונה בבן איכא חדשים רלאו תאכלו בבהמה מכל דאתרבימודה
 רמהר הוא רחלבו דמו את הואיומוציא בהמה לאו הלכך מת תשעה בכןאיכא

 לקמן כרקתני עםזף
 ן

 אף שליל סכלל טציא באשם האשרים רבליות  ושתי חלב ךמה
 סרם ככריתות רקיי"ל האברים מףם גרע לא רמו אבל ' שליל מבלל מוציא בלסא
 : רצא קך5ה לאו רהא טתר נמי רגירו וממתברא כל"ת עליו עובר אברש נ6~ף

 שחיטהי טעון חי תשעה בן בה ומצא הכהמה את מהשוהט 3מןזני' )תם(פע
 כצזרבי ולא נפשה כאנפי כהמה לשוויה גיש רהרשים /י א ע'1

 שרוטת אומרים וחכמים ר"מ רברי במ השת באותו ורהיב תאנלו בבהמהמבל
 תאכלו' בבהמה מכל להיהר להו ררבנןמרבו גרמו ולע-ה דחרשים מטרוחוא%

 עכגך על אלא להקל זה בשלל בו ריבו לא אוששא ר' אמר אלע41 ר' סאננ. פיצ05
 מורו רבריו לשאר אבל תאכלו בבהמה טכל לרתירא לי' מיכו ררבנןעךדטה
 דכיון וגירו חלבו למעוטי אילימא מאי למעוטי ' היא מעלייתא רכהמהרבנן

 רתניא פליגי מפלג והא וגירו חלבו לאסור נרט ו4צירא חרש"ם חירמצאווז
 אין 14סר ירצדזה ר' ר"מ רברי אסור שליל של וחלבו בשליל הנשד; גהיטיצ
 תשעה בבן מחלוקת אישעי(ו ר' אמר אלשי ר' ואמר מותר יקלבו כש*לנוהנ
 לשיטתו יו-ורה ח-' שוץיטה לענין כהמה לי' דכהיוי ' לשיטתו מא"י ר' והלךחי
 עמקי על אלא כו הלכו לא אושעיא איד אלעזר א"ר אתמר הכי אתמר איאלא

 למעוטי עורו חלבו לאטל וטתר ' שחיטה בלא לאבלו שמותר בלכרשחיטה
 המתיר 6-ברי אישב'ל ן לונף רוראי וחמור בשור בכלאים בו וףצרשהובעו
 לרברי אף אמר ייצן ור' ברמו אוכר כחלבו האומר לרכרי ברש מתץ-בחלבו
 הלגה ורשביע דר"י ייצן כר' כרמו.וקי"'ל אצמר ירצרה ר' רהיינו בחלבוהמתיר
 ועור . ה-ודה כר' הלכה בתשובווזיו זצ"ל שלסה ר1זו ובתב ' טדצןבר'

 עטיששז 4צמר*ם חשכס*ם ררו1נ* ט-ודה כר' ל דפתם רמתניתין אסתמארסמכי'
 הבהמה את שד"1וחם יצרה כר' רלכךהל' בלשוןחבמים לה סטךש-תויורו2ניאמו
 *[ ]כדנפנף גוףו 'ולא חלבו לא בלל ל" נקרינן לא חי תשעה בן בהומצא
 קרקע צצ הפרים שלא ווו'ם טדבן. בר' ,אסור רמו אבל ' תאכלו כבהמהמכל
 ונ*דו חהלבו שחיטה  טקץן דמררבנן *הודה ר' מודה ייקע צ'ג ר5רש אםאכל
 וצהן כן אצמר שירי שמעון ר' רתנן כהמה בשאר לי' ונקרינן רש ובש"כדצצר
 פכ 9 תיק הי% עטורי שמעון 0ר' ופרבי' ' מטריתו אמו שחשת בשדה וחורששנים
 נע ירצרה ר' היעו דלת"ק ' בינ"דצ אשא פרסותיו על שעמר ר5רט כרגא רבאמר
 שחיסן? בלא בהנסה ולאנול לאהלופי ראתי מדרבנן עתהיטה טעון שףיךכיון
 עט1זףן רויקע נב4 על כרסרים ירודה כר' וקי"'ל ' אסור*ן ודמו וגיהו חלכווכן

 5ט טדפו הואכ דובא* עלי4 טפל פנךע בן הרוא ה"ל חבו בר סאדא כדאמרשחיטה
 דאטץ כרבנן עצע1י' זל %י א,1י ררב לקמ" אתא ' לרצץיות עוד יכול הי'ולא

 י1זור4 כרי,ם ,לגה ר. ר'רגינ:ז אמר זעירי והאמ' א"ל שחשה טעון ק-קע 9צר5רים
 בכגצכן ש1די כר"ם הלכה ינתן ר' דאמר לי מבירא הא כי אנא לי'אמר

 צצ ףהפרים סיסה ושמעינן חמ'ל שלמה רבינו ופי' ' לא ותו מעשרובחרומ5
 תשעכו אחת בהמה שנשהטה במננצא מעשה הי' וככר ' שחיטה טעוןק-קע
 לרבי% ה1אלו ' פרסותיו על ועמר ק-קע צצ ווקפרימ העובר וו-וואוהבהמה
 מח1פירא ירצרה רבי' כתב וכן ' אשי כרב שהיטה והצדיכו זצ'ל מטננצאיוצרה
 זצע שמר" ורב" ' שחיטה שטעון ל-קע ע"ג בהפרים אשי כרב יקי'עזצו'ל
 ז4'ל גאון שרק-א רב בן זצ"ל משלם רבימ בן זשף'ל איעזר רכימ מרבועבל
 קם ולשריוץ יין עכשל לכתהלה רו2יר ' מעשים שני עע4ה גאצן האי רבאכי

 בין ביפץ ר5אן אלא מהם אחד שהט ולא לו הץ פכןעו' בני וגםהעכף'ם
 ד,1אגי שחיטה בלא לרתירו ראי' סשם אע סק-ו ' בוצפה וושגלםע-מהם
 אנף דאסר כההש אינער ידגוי דתמוה לסלתא ודמי  מעשה היה דבויפהר%זם

רגל



 5צ1סנדק דמקשה בהמהדיטתלר

 ש4%םה ומצדכ* שהורי דרש עי" דפ*ני רבק פ?ןע:א8" בן בק*ט טדשחל
 ' ע%דטה מלא מחער שרצא פנךע כן בקלום טרו ' שירבנן 79קע שצבה4ים
 רגא פנץע כן זה קלום עלי יהמא קףל י אינעף רבירי מרכר רהגצהי טיתאסוש
 ע( שתמהעס2%וך

 איכא דו2 אמו בשדאם' ערעתר הרבר בל 44ע צכרין ק*טהי
 אדס,.מתויצין שכני העשה וכעת רדבה פקע בני לו ורוו רדצאיל הכאלבממר
 ' אחו"שע*פי ולא אמן בשל"טת שהותרו וזוכרין פעע בני אלו על תטהיןלחופה

 אהטי כרב מררכנן שחטה טעון 8עע יבן זצ'ע ג4ן שרירא רב מודהולעולם
 יייה רבי%חבו

 הכרי
 5מעשה רלכה וכן ' הרינין כמפי שהיטה הצרי% זצ,ע

 פרסות?ו על ועמך ,רלה ע"נ והפרים חי תשע"ק בן בה ומצא הבהם' אתרהשוחט
 י הלכה וכן כרגאה כשאר ל" ונס-ינן אשרץ ורמו ונירו וחלכו שחיטה טעוןתץ

 שהוא אע"פ מת תשעה כן או מת או רו שסבה כן כה ומצא הבר6ה אתהשהשט
 טריפות בעבור אסור ולא ומותר רכ% את ומוצ"ש רורעו ראטליל היצאטריפה
 חי תשעה בן בה ומצא הבהמה את והש"חם י הטרי רצא מת רנלא"הדייה
 רבי דיריה טדי%ת בעבור א%ר השו הדיא טריפה ונמצא קרקע ע"נוהפרים
 מעלש בבהמה לאהג~פי ראתי משום ונירו חלבו אם"' שחיטה לי' רמצרכיהיבי
 אט"' מראור"תא התהיא' *' משכחינא רצה אי אפי' דיריה טריפות אסרינןהףנ
 את השהשם אכל . ונירו וחלבו שחיטה כראסיי' לאחלופי כעבור מדרבנןלי'

 נחלנן כאא טריפה ונמצא קרקע ע"נ ם ה8ר ולא חי תשעה כן ומצא"בהמה
 84מור ערעא זצ'ל אכיו יחאל מרכי% * העזר'* אב"י רבי% שמורי 'רבותינו

 כאכילה אפורה בהמהטמאה ' מטרותה ששההטחה לטריפה סמנין רתק באכילה לפע
 טריפה אף מטהרתה שרוטתה אין טמאה בהמה פה באכילה אסורה "צריפה ע"נסנ

 רגושר. וטעת לה הי' שלא טמאה בבהמה אמרת אם לא שחיטתה תטהרנהלא
 ש%לדה הרי שהבאת מה לך טול הכהטר[ שעת לה שהיחה בטריפה]תאמר
 וכו' עןודטה כמינה אין שכן .טמאה בכהמי אמית אם לא מנין הבטן מןטריפה
 מן טריפה נולרה הל"ל באבילה ומתירחו מכעוירתו אמו ששה,4ן איתאוחם
 בגמ' וה'נ ' לירתה ערם שחטה אם אסו אגב רבהטר שעת לה רצה. נמיהבטן

4וף  
 סרגי

 אחר ויצא חי תשעה בן בה הטחם ברגטה למעי ירו רצערם ששעש יב
 הרי ת"ש חנניא רב אמר * לא ש מטהרתו שווטתו מיצ ק"מת שחיטתויאמופק

 לירתה קודם אתת שעה נטרפה' דא%' מנין'וקס"ר הבטן מן טריפהשנררדה
 איתא ואם . שחשה תורת עלה חל ולא לישהט רגושר שעת לה היתהרלא

 קורם הכויטר שעת זו לטריפה לה "יתה הרי . שיוטה אש כמשישחשה
 הבטן מן טריפה שנוצרה רבא %ע * לה ושח*ט יוץ' עיל כש ראישנטרפה
 * שנוצרה משעת כה רצה וראי ן טריפור2 דהאר רנל*ם חמע4 בכעלת להומשבהת

 לה הוי אבתי אמו בשחיטת באכילה משתרי טריפה שרצא פקוע רכן איתאואי
 בן עד'מ אלא . בתוכה והיא אמן את שחט אם ' טריפה להאי הכושרשעת
 משום הוחר ולא כאכילה לרי2ירו אט עיזיטת לי' טוג"ש לא טריפה שרצאפ:ךע
 נטרונאי ב"ר שמואל ח-ב*נו 'ן זצ'ל יעבץ רבי% נמי 8מק יכן תאב* בכהמהבל
 קיקע ץ'נ ר5רים ולא טריפה שהוא חי תשעה בן פקוע רבן ושמר מתירזצ'ל
 תשעה בן או מת או חי שמצה מכן נרע ולא תאכלו בבהמה מכל טתרשרצא
 לא רהאי טריפות % מתרת דו'נ הם שמתים אץ'פ אמם שחיטת שרתירתםמת
 שיש אושעיא ררב ובנמ' כמתני' פריך רלא והאי * שמתרת רה:י ממיתהנרע

 פרץי לא ראמי' מינא רירן סרתנא בגמ' כראמ' אמה"ינו אגב הבושר שעת להסס
 לרברי חי ט' כן כה ומצא ר5ריפה את האיהט אמי רכי סאמר י . רבריוונראין
 מטהרתו דה%חיטתו כאכילה זה את מתיר עו'שחטנו ער כלעוירה חי ט' בןהא4מר
 רירי' רשחיטה טריפח בשל אומר פעוירה בשל שחשה בלא המתירלרברי
 רבא ' מאכריה כאחר רצא שהרי  משתרי לא טריפה וכשחיטת כי' מרגיאלא
 מכל רחמנא בי' ררבי הוא היתירא מימנין איכע טותר נמי השע"4 לרבריאמר

 לשהיטת הוא צריך אם .אכל י אט סשחיטת אובלו רצה שאם תאנלובבהמה
 מיממם מארבע בשנים ניתר שהיא וטתר שוחטו טר"שה של שליל כגוןעצמו
 רבתרא כרבא רקי"ל הלכה וכן י אמו של 'ע4ה בוהטט אי שלו וקנה בוה4ם4ר
 שרא מימנין רארכע הלכתא רהכ* חי'ל העזף'י אב'" רבי% טרי שתכ ובןהוא

 : רחמנאב"
 כשירה ולמטה מארכובה רשטהדונים רגליה שנחתנו 0בהמה כמתני' )תמא( 4זף

4עא  

 שלא 'אען'פ רגירין צומת ולמעל'טריפהיוכןשניטל מארכוכה
 מתלולית כשר מנקיי נ'חוטיןשנוטלין %4תן חהן לארבובה םמוך ה-ואנהתךהעצם

 למעלה הארכובה מן ל6טה למטה חייא רבי אמר רב[ ]אמר יהודה א"ר 'העצם
 שלש . הראהט עם רגמכרת כארכוכה אמרו ארבוכה ובא"ה הארבוכה מןלמעלה
 הכהמה בשמפשינון ,ר5רסות עם הנחתך עצם דצא התחתון . רן רהרךעצטות
 שבו_ רשתחתק רצא וכעוף רואש עם יגמכרת רכובה נל4את ר%בה"יושה

 ככוך כההתיתו, רגירין וצובת דאכצעי עצם ריפגו למעלה 'וזקשקשים
 התחובה נךלית רצא והע*ון רואש עם הגמבית ארכובהלש4ק
 מתני' רנךצי ולמטה י ממש לנוף הרבוק הרחב ריא ובעוףבא*ה
 רמתניתין רכוכה תימא דלא קאמ' מ(ר לה סטוך הארבובה מן למטהרכעררה

 כשק-ה רעזני למטה ]ומאי האמצעי ועצם הקו*ת שבין השנית רכובההץש
 ליכא ממש רלמטה ]קאמו רגירין צומת שבו האמצעי[ עצם ומבל הימבהלמטה
 -קתני האמצע* עצם של כשיפולו שוקיא הגיוין[ צומת אפי' רהא בעוירהלמימר
 רואש'ב0מוף עם רגמנרת הארכובה מן. אלאלמטה בגובוצ בקד'כ טריפהסהני'
 ]קאמר הראש עם רגמכרת דארכובה ואזיל מלת*' כרממיים כשייה קאמרלה

 בצומת דהי% רטריפה נףמר לה סכשיך מיר האףכובה[ מן למעלהלמעלה
 בגמל כננרו אחטעיא רב4 אמר שלא י בגוכד% וכערוכ לה טמוך שהוארגוים
 בנמל רמתני' מקום %4תו כטרו/של טייפה ר4דכובה מן למעלה רתנאניכרץעאי
 רדולית שכץ העלונה ~לוקה היא דמתמ' רבובה %4שקףא ר' רקמבר יניכר
 לרב לה(. ואמרי )לרבא עולא אסר בגמל' עצם כולם הטם האמצע* העצםובין
 צומת שנשל ובן רקתני ה"% ניבר בנמל בברו ראמונא ץיירי בשלמאיידה
 עצם נהתך רווינו כעהרה וקףיונה הארכיבה מו למטה דתני משוםרגידין
 היקא בעירה בנובהי נוו2ך ראם ראלונ שנשל ובן לםתמ אצטדיךהאמצש
 ולמעל' תהתונ' רבובה ראמףת לרירך אלא * טרשה רגירין צומת במקיםדנרצ2ך
 רכובה חנא א"ל הגיףץ* צהשת ניטל ה"% משמעי כממוך כיר למעלהדקקני
 רכובה כלא רגירין צומת ותנא קתמין ח-גירין רוצם נשבר ב%ן רגהרין 4מתבלא

 שד תף יתרה ליב בהמ רש אשזק' םשםע %4י ק2י8ולי4סזטו

 רה"% בו"י וש8חמף ומעצם האח%בה ח. ,~טוח~טה ח"א( ע*רר יזחקרב
 השוי בץלית דהאנו ר4יבובה .מן למעלה למעלה כעוירה %"מ התחתוןבעצם
 כגון טריפה שהיא מקום יש האמצעי וכעצם_ שניטל' וכן ' עוחתוך מ'מטרשה
 וארכוב' הנירין הצומ' מן ]למעלה[ כנון כעהרה ,טה"ש מנץם ו"ט י דגירץ'בוימת
 וכל"טנ' שלמה רבי' פי' ' עליונה רהיש אישעיא ר' אמר סרעולא דוא איזוגהטש
 וכן טריפה שיהתוך כ"מ תחתונה רכובה מן ולמעלה ל"ומרא עכרי, דיבנ4שש
 ריכתא פמק ולקמן רכ בי' רהרר רהינן רלא ארכובה בלא דגידין צומתקג2מל
 יהורה כ"ר יצחק ורבינו " עכ'ל לגמרי כשנחתך וכש"כ העצם בנשבר אפי'הכי
 לפמוק כרכריו זצ'ל אשר כ"ר יצחק לרבינו ונראה לנולח כעולא פמקאצול
 כלישנא טכח רטפי המחמיר אחר הלך למימר הכא שייך רלא לנךכאבוףלא
 ררב ועור ' קמץ בלישנא ההורה ו-ב איתותב רר,א חהא ' טעמ'ם מנמהבתרא
 ומוטב עולא שאמר כש עצש ירורה ררב מלתא מתני בתראה. ררשאפפא

 משנממוך נמי כעולא דד,יינו בתרא כלישנא עצמו דכרי ששנסמוך
 ראי' אין שלמה רב*נו שהביא רלקמן ומההי' ' קמא בל"טנא רכ רבריעל
 למטה ש:ךוי ומה הארכובה מן למעלה שקיוי מה כלל איירי לא רהתםלכאן
 מפרי":1 שירליאון הנקרא יצחק כ"ר יהורה רכי% מורי כתב ולצ ' הארכוכהק

 הכל הארכובה עם מצומת_הנירין הכל נחתך אפי' ור"מ כעולא קיי'ערורא*
 זצ'ע יהורה כ"ר יצחק רבינו על העיר זצ"ל אשר כ"ר יצחק רכינו תם 'כשר

 רב לי' אהרר מרלא כעולא פמק נמי זצ'ל ופר"ח להיתר' למעשה הלכהעדצרת
 רבא רגירין חיות כל היכן וער מתחיל מרוכן רגירין צוכנת ורעכן ? מיריירירה
 והנידין אצבעות ושלש כשתים בשר בלא רצא עיום הפיק מן למעלהשהעצם כבשי ומהלכין העצם מן הנירין מעדוצאין * ולבר ראנרמא אמי רבאמר
 וקשורין צשתין שהן וכ"ז ' מתחיל ולמעלה ממ% שנתפרשין מ:גום בוארוקין
 * ט%ו זה ומתפצלין שמתפשטין מיום ]עד רגירין צומת קרוי וקרהשלשה

 הנייין[א?א צומ' נקראי' אין ולניו דאגרמא אשי %ד רצנא רב בררבה
 הונא כר ררבה ברי' רבא . הפרק עד שנארקש ממקום כעצם אריעתו]מ:ךם[
 עדש ומה ' הפרקים את המחבר הוא קטן עצם ערקימא* דעילוי אמי רכאמר
 שם שיהתכו וכ"מ צומת קרוי שמתפשטין מקום ער הימ% למעלה וגידיןמן

 למטה ודצא ומעלה הערעם מן מיר שמתחיל מכולהו נפיש שיעורא והאיטרטה
 . טריפה ערקום לאותו האמצעי עצם כין נחתך ]ואמן האמצעי העצםמ%ף
 נירין נהתכו נופא' רערקומא וקאמר ויתיב אבא רר' ק"' מרב:ן ההואיתיב
 לא אבא ר' להו אמר מכלהו טפי ]מחמיר[ )טתני( והאי עצש הערנךםכגר
 ט:הי רפרעי היכי צוכעז ששאל אמר יהורה א"ר הכי טפי' רמחמיר לי"תצייתו

 ורוצי' צינלך"ון אוהו כשמנקיין העצם מן הבשר לה8ר"ט הטבחי'במע'שפותחין
 שהנירין מקום שאמרו רגירין[ צהשע ששאל אמר יהורה *]א"ר נירין אותןעיטול
 ן מרבנ ריוא א"ל צומח של ארכו כמה אחריוער כניר ונראין יחר ן ברי וםחו.צומתין
 וכמה מקום[שמתפשטין ער שצומתין וממי' צומתין מקימ]שהנירין שמי'ור'יעקכ
 ארבע פי' אצכעור2.ופר"ח ארבע שלמה פי'רבינו בתורא כטרי ארכעה אכייאמר
 נךדם ' בליטי אכיי אמר מאי ברקה נרול' כ"כ אם ור2ימה ' אצבעור2 ר' ר"פבטרי

 רכים נעשו לבשר ונכנמו שנכלעו לאחר רכיבי. הנייין' צומת הוי בבשרשנבלעו
 דצור* ' רגייין צומת רוו לא כ-יני המרין צומת הוו א*מי * הנירין צומת יצילא
 ע'צ סם כיוןדזיני זצמר אעוי רב בר (0טי רגירים צוכעז רצו לא דרוורי הנירין]לא צומתרצו

 תלתא )אומר( זביר משמי'דדב ]אמר[אמימר חיוורי' רלא אע'צשקמצלו4'לבנים
 רוב אזרא הא אלימי פפיק אי נהיני ותרתי אלימי חר. הנירין צומת הויחוטי
 אלימי פסיק אי לנךלא מתני אשי רב בר' מר מנין רוב[ אזרא קטיני איפמק]בניז
 שיתסר כעופא ' כניינם רוב איכא הא נ4יני פ0יק אי מניינם רוב איכאהא
 קמי' קאימנא רצה אשי רב בר מר אמר ' טריפה מניירצ חד אפסיק א* ריוחתמי

 שמ חר 'הוה חמימר בי' ואשכח וברק עופא לקמיה ואייתו ]ראכא[)ררבה(
 ברובן שאמרו רגירין צומת רב אמר יוצרה רב אמר : תרי אשכח נפוהמחברי'
 אטייהא כי טריפה מרם אתר של רוכו אפסיק אי מהם אחר כרוב ברובןמאי
 תיי איכא הא לנמרי חר נמי מפסיק בי רצו תלתא מכרי לי אמר רשמהולקמי'
 ממכתב בר רו:תא בנל קיי"ל אעוי רב בר וכמר שלסה רבינן פי' ' ק"םורובו

 ואמה-אים תנאים וסרר ' נרולות בהלכי2 פמק וכן שבועה ומיפךאודיתא
 אשי רב כר כמר הלכתא פסק ופר"ח י זצ"ל עלם טוכ יוקע רבינו ירמכתב
 אע"נ דזיני רהכא מילתא דהיינו ופי' ' וחוורא שכועה ממיפך בר תלמודאבכולי
 נתן כ"ר ירצרה ח4בינו ' רצא טהור לבן ר5ך כולו סימנא בה ומתנח וץורירלא
 שבועה ממיפך בר תלמורא בטלא אעד רב בר כמר הלכתא רלית פסקזצ'ל

 ב'ד יהורה רבי% מורי וכתב ' רג%4נ-ם בתשוכור2 מצא בן בי ושמרואוו"תא
 כן כי תלמחרא בכולי אעוי רב בר כמר רגן"'ל שק-לאק -דגויאיצחק-זזר'ל

 רגירין צומת ובשיעור זצ'ל שלמה רבינו פי' י זל9 תם ורבינו י4למהרנינו פסרי
 וטרי%ה המחמיר אחר הלך תורה בשל במאןן הלכתא נתפרש לא שנחלנךאהר

 צומת ש6 שנחתך כ.'מ שמתפשטין מנךם ער ערנךמא מעילוי הלכך ידשריתא
 רגירין שמות עהיך ואין ' עכ"ל טרשה קים ועצם ק"מת רכובה אפי'רג'רין
 כי כאר,8 רוכ ברוכו מאי א"ר ' בשמעתין לקמן כרפי' אחרונים ברנליםב"א

 הער חר רכל תילתא איכא הא הוו תלתא מכיי לי אמר רשמואל קמי'אמריתא
. 

 אלא מהן נשת"ר לא אפי' שאמרו הנירין צומת שקואל אמר לרפנאי *'ממייע
 אב"י רבינו שרי וכ"ב 'לישנא האי כי הלכתא רהכי נראה הלכך רשמואלאיכא ורכנאי יהודה רב פיני קמא לשנא רלפי עיקי  ל4עגא פשרהיהעאי המרבלבדאם
 : וכרב ראמר. באיבא היינו וא' א' כל רוב נפסק אא"כ מטדיף דלא יו'להשי'י
 וטתר מטרותו שוושתו הקיפו ורוב עוכיורוב .ף" סם בנמ' כרמפ' קיים' בשר רוב אם נחתך ולא העצם 0נשבר כ4ר2ני')תמב(

 באכיל"
ן

 נעחר' שהבהמ' במעם ואפי' מטהרתו שחיטתו אין מטהרתוווא"ל שחע4עורהא
 4 המרולרלע והבשי האבר מלהביא כראסרי' כשרה ובשר מעים אמור אברהוי

 י' 5עי
 ט שעל כש* וייכ שם העצם נשבר אם הארכובה מן למעלה רכסאמר

 חופין. ובשר ועור קיים ]דהטכר[)הבשר(
 סם וברנה אבי חה זה העצם רוב את

 טהר וזה זה קאם כשר רוב אם האדכובה מן למטה אמורין וזח זה וא'למותתן
 ) מטדותו איןשחשחו לאו אם טחרת.ומתני'.רעזני ובהמה א%ר ]אבר[ לאואם

 אסור ואבר קאמר הארכובה מו אלמטה טתרת ובהמה אמור אברומשמע
 וזה זה קים בשי רוב אם למטה בין למעלה בין אמר ה4שאל ' מרולרלמשומ
 ' לסג4ת בין למעלה בץ טהגי' ולששאל * %תרת ובחסה אןר אבר הולםותר

'טלוץ



 דק ' דמלץה בדמהדיטת%ר1%
 הלכתא תע אטד חה טק הארבוב' מן רלמעיה הרב כ1תי' הלכתא . טתםלט
 עור אם לדדן יצא העצמ נשבר רנ"י י דב לנבי ששאל בי' דהדד לקמןוז1ו
 רבי אמר דימי רב אתא בי רובו וכמה אסור ואיל מוהר רובו את דיפיןובשד
 העצם חלל מיעוט אלא לווץ השבירה עובי רוב יצא שלא עוביו רוב .ץדצן
 מוריד ולא מעלה לא עצם של עוביו . וצךפו רוב לה ואמרי ' נכמה ורובוכלה
 העצם חלל נדטןי אפי' קיים רהטבר על העצם שמביב דבשד היקק רובאם
 אפי' מגולה הו1בקי' מביב ]העצם היקק רוב ואם ' בשירה קטן נקב ררךיצא
 אפי' נבמה הע1ם חלל בל והרי הקיים בשר לצד דהטבירה ראהט בליטת'בינה
 ננמה קץבי ר"ב ' דצופו דוב ובעינן עובע רוב בעינן הלכך ארופ ' טריפההבי
 ' קשם[ ד"אבר ע1על דיכשר רךקף דוב ועדהא הבשר נקב ררך החלל רוב יצאשלא

 והיא הקפץ סן למטה התד1שן העצם נשבר אם השיי אבי' רבי1 מוריוכתב
 אפילו קשקידם שבו רוזדוזון רמא ובעוף רראש עם בבהמה הנמברת",ארכובה

 כ"טום אסור האכר אך העוף אן הבדגטה בעדרה רובו את חופין ובשר עוראין
 האמצעי העצם ובן טתר האבר אפי' רובו את ד1פין ובשר עור ואם החי מןאבר

 ומצ4גו ברקנו ווגיוים וגידים בלא העצם נשבר אם הנידים צומת בוהמחוברים
 רובו 14ז ר1פין ובע4י עור אם ולוךף לברגטה חבמים  שמנו במנין וקיימיןשלמים
 הבהמ' ועט1- אגצר האבר רובו 14ז רצפין ובשר עור אין ואם בשר האבראפי'
 ובעוף ד4ג1מא בוקא רגקרא רגולית הוא הש*עוי והעצם 1תר העוף שאר14
 ויפין ובשר עור עטום כהא לאלו דינו שוה טץ נם ממש לנוף הדבק הרחברוא
 לרברי מצאתי ומער ' אםוד ר3ל והברגטה האבר וא"ל האבר אפי' בשר רובואח

 זזול 4הטר ב"ר יצחק רבי1 בפיסוק ונם זצ'ל יהודה ב"ר יצחק רבינובדברי
 ויצא נשבר אם ראשמא הבוקא דוא ררחב דהעצם שבתבו תשובות "טאבל
 נהירא היא העוף נם האבר גם מריפה רובו את חופין ובשר עור אפי'לחוין
 1נחת תעה שחרי לריאה לחוש עיאין ביון השאר מן העצם זה נשתנהדמה
 הללו שלשה בל הניךין נפמקו ולא מדוכתי' שף לא אס דבר -של קצרו .כעדו
 האבר וש;יפו תזב עוביו רוב את דצפין ובשד עור אין שאם באבר שוהדינם
 פכגןנן דהא אסור ר3ל והבהמה האבר רובו את רופה אין אם ובקוליתטרי8ה
 טק דובו את חופה אין א~ם ארכובה מן דלמעלה ברב הלכתא העצם נשברגבי
 ובדברי ברעולא פמק והיעו * עכ"ל רב לגבי שמואר בי' דהדר העו ' טריפהחה

 הנירן 1מת זיל השר'י אב"י רבינו טרי כתב ' כעלא הלבה שפסנןרבותינו
 משפמם כה אך לא ירים בשני אבל זנבה שבלפי דנלים בשני אלא עדיךלא
 את חופין ובשר עור ואין לרוץ ויצא נשבר 14 לגמרי נהתך אם פרקיהםבבל
 לצלעות מעבר המכה תעבור שלא ובלבד מותד והשאר אסור האבררובו
 עור ואם לחלל שתנקב עד בכץץ בדאם" . תינקב שלא לריאה לחוש ישע14
 בכנף ובן מותר.. האבר אפ" יצא לא בין לויץ יצא בין רובו את חופיןובשר
 חופע ובשר האמצעי)בין(עור בין נאבל שאעו רראשון רמרק בין שנשכרהעוף
 לברו האבר רובו את חופין אין ''ואם האבר אפי' מותר הבל בשיצא רובואת
 בשחותך ה14מור האבר עם הטהר מן מעם לשייר וצריך החי מן אבר משוםאמור
 *טנים רינם שוה ר3ל לריאה לודש שאין באמיתא ככוכנא בדופן מחבורומעט אק~עגןפי נרצזך או נשבר למף סמוך השלישי הפרק ואם ' בבהמה ופן14תו
 חיבינו ' שלמה רבין מתשובת משמע .ובן ' פירשנו באשר הראשוניםפרקים
 יש הדם נצרר ואם בצלעות לעיין שי,ט מחיבורו ברחוק נשבר אם בתבזריי
 לא או חיבורו במכךם ממש נשבר ואם לבורקה וצריך רריאה לנקובתלחוש
 לבדוק צריך בעוף רגף שמוטת היי1 האמיתא מן הבוכנא נשמט אךנשבר
 לההט אין לנוף בממוך שאפי' עיאמרו גאונים ויש ' נקובה תהא שלארריאה
 ולבדוק לחחט ד*ש ג'ל ררטשה יבדוק צריך אז נשמט אם אבל נשבר א~םלריאה

 וטפח בר4ה ומבנט ש1פרת ומביא בתולדתה בצלעות רבוקה הריאה"טניח מלפני יש)לנהר(]אהוף בדיקתה וכיצד לנוףבחיבורו ממוךאפי'בשנשבד
 ואם כשירה ועולה(]עולה[בנפיחה אם)מבצבצא נדפי או נילא רייאה עלונותן
 ב14ח מעעשה ' ק~ןל לרי14ץ להוש ואץ בעדרה בבהמה קי הטמוטת טריפהלאו
 עצם ו14תו ונקשר וואר לה בטמוך הארבובה מן למעלה עצם שנשבראחד
 לאסור לא טק בדבר בק* איני אני חו'ל וצחק רבי1 והשיב ' לחוין יצא וראנשבר

 וקלקןל אושהמות נער ו4דן העצם עגקשר ט1ד טטש * יעה *חייא
 שיה במכץ שם ובשוצתבין ~למטה[ לטויה לה וממוך בשבר כנון רהרךבשר
 מל11י לא אבל וטתך בצומה ריעותא עוד באן אין הבשד שגף במדאהלנמרי
 רבא בל אבל ברבר קבלה בידי שאין לפי לעצמי בש"ב להתירלבי

 בשלא ונם מח*ר ולא אוסר לא אני אבל בידו[ ]אמחה הבץ-ן( )אמרו לאלרוזקי
 הטה יפה יפה שנתרפא בחוץ ודומה לאו אם בשר לשאר שוה אם ובדקחתבו
 לא מעולם מעשה עעדתי לא קבלה בירי עואין מפני אבל שמותר קצתדומה
 רב" היך פ'א בדמפ"'ר לרור שהלבתי קורם משם רבי' יציאח אחרבימד"ו שכשהאתי ובבירור באמת אצי ובמרומה ' מעלם אמרתי לא ונםלהתיר

 4טדין למ"ד של בערבות משם ומטלמלין ספריו להוצמא לדמר"וממרוח"ש
 ע1הי' כמו רר הי' אלעזר ור' נתאכמן יטם בי רבי' בכית אווזות לצורכוושחטו
 ונתקשר הירר עצם שנשבר אחת דדתה 4ווית ובאותם ' עבשע נם בודר

 ן ובחזכוז שאמר שמעתי ולא מרבימ ל"טאל להם ואמרתי לו ששאלו אניוכמדומה
 ונם שאלתי ולא הדבר דקרתי ]לא[ אבל שעה מאותה בידי הדבר הי'שאב*ם

 בל ר"טשתי מעצמי בן , ספק ולא היתר ולא איסור לא בדבר מעולם שמעתילא
 איני רבינו לצורך אלשר ר' בבית שנשחטו שאמרתי 4ווזות אותם תםדימים
 הצומת מן דיבה למעלה או שאילתך במו הצוכעז בננד רהטבר הי' אםזכור
 שטרגים מעולם הנשים מן ולא מאחרים שמעתי לא אמור רצא אם אניותמיה
 חהלא לכל ידוע יהי' ולא אימוי שיהי' אפשר אי בי 4צמר רב שום ושיהאלאימור
 ואם ירצו אם מברתם על יממבו אז מאחרים שיעמאלו בעיני וטוב רצא רגילדבר
 ' זלרז,ה שמואל בר יצהק ושלום מוקדם על.יר תשובתו יוריעני רב משוםישאלו
 נשבר ווקי' אהת תרנטלת קלוניכצם רבינו לפמ הביאו פ.'א בצזשובותובתב
 הארבובהלצד מן שלמעלה שבר ]ונדבק הקיפו בבל להוץ.מקצתו ועצאהעצם
 היטבר מעולם נשבר לא באלו צר מאותו והבריא נשבר[ שלא במקוםהעצם
 להקץש רצה יא אחד עצם כאלו בעינינו ורומה הקיפו בבל מצדו יוצא הי'השני
 רנל עיאנו אשש רואין אגו נשבר בעצם הרי )שאמר אסרו מיד אם בי בלוםבו

 : אסר( ואעפ"ב העצם בלאשליכעה שי3הגא*
 ם וף דעתו היפה'שאין נפש שליא בה ומצא הבהמה את סהעצחם כ2ךגני')חמנ(

 דהטיבה ילא אובלין מומאת מטמאה ואינה ' האם בעווזיטת טזרת היא שנםהוא כ" החי מן אבר אמרי' ולא תאבלנה מיאום מחמת בהכוה
 טומא' מטמאה לאבלה עלי' הישב הבהמה מתה אם נבילות טומאת ולא4צבל
 נבילות טומאת לא אבל ' אובל לי' משוי דמחשבה בטומאה נגעה אםשבלין
 רגוי יואל רבינו רן הי' מיבן ' הוא בעלמא אובל בשאר אלא ריא בשרדלאו
 שאינה כשירה בשר עם שנתבשלה טריפה של או נבילף של שליא עלזל'ל

 דפירש' ער'מ 4צבל חעךב רלא משום כלין א טומאת מטמאה דלא רהואלאוסוית
 ומעיכרא הואיל מירן אובלין מומאת לה אית מתשבה דש'י אוצ היאבעלמא
 ש"ו י:יי: יג,ג י:,ינג:,ןצוה צג: ן 114. כ ,' טתר פי' מותר סארם של פניו כער הבא עור רצנא רב ראמר טומאהמענין ע" , דה אכילה ענין סךיליף דבבורות בפ"ק ואשבחן ' לארם חזי רלא שרי היאפירע1א
 דביון עליא לענ(ן הכא- למילף לן אית ת'נ טומאה מטהרת אכלה היתר,י*ף
 היבא האנו לבלב ער נבילה אמרי' הא וב"ת ' באכילה נמי מותר מטמאהראינה

ט דמשכךא היכא סאבל שחיטה רט פ' בריש בראמרי' לארם דהמשדמעיכדא  
 הא התם'ואיןילדטת כדמפ' ח*כילה בלב אבילת ההטיבא לא לאים דהיאלא

 ן.
 דהתם ויה איבא ואפ"ה מדהטנה שצריך בבפרים והחלב מוצר העוףלנבלת
 קע ק( סה2ליא הבע1י בל בפ' אמרי' וה"נ מר"טב' בלא לי' אכלי רבברבים משוםטעמא
 כ"נ ושל"1 בדם שטאל איירי ההתם היא ראי' ל4ו ההיא מץ-י ' הוא בעלמאפירע1א
 רב*1 ובדמפ' ' אמו בחלב נרי 4'ת מעום עליהם חייב שאי1 בחלבשב"ןלם
 *' כךי אפ'וק עט שנתבשל מה ואוסר רוא אובל ודאי דם דהא ' לאיסוראיתו ומהיכא נינהו נדי לאו ררשו למעווטינהו כךא בעי לא ושליא רם התם ז1ישלמה

 : השא גדי דל4ו משום בחלב ב'של לענץפירשא
 המקעיה בהמה על הדרן...

ן
- -

 הנשה נדהלכות
 הבית בפני הטלאת יבץ ד1 נ ( ')לסטם"3

 יצחק רביט השיב ' ובחיה בבהמה 1רג ובמוקדשיןברצלין
 לנכךן מצוה חית יריבי ]ניכךר[ )ביעור( על זצ'ל יטלמה לרבינו ז זל'ללוץק
 ובשוק הירך בבל בחיה אגצר רגם*גטה בירך שאסור מה ובל ועז וטה עער שלבכ1

 העוקץ בבנפי וגם דגעוה גיד שעל שומן ובן צנכך"ץ שלועזין הימנושלמטת
 תהת נכנם ראשו עוגיד לפי גהמה של במו בנגדה הניכךר ובל דאטמאובה~א
 רצא ונוטה לנדות ראוי זה יבר ש כנגךי שמפטפט אדם "ט ואם העצםאותו
 בחלבים אלא לברגמה חיה בין רבותי' זה רבר על חלקו שלא לפי מינותלצד

 נצרבה לא אץטיס רב ואמר וכו' עשר ללעוה "טרפו ורגידים העצטתבפמחימס ששניט במו בהמה בשל אעמור מכדצ הבא ובל גיד אבל המזבח ע"נ'דקרבים
 "1 שר'ת ' תורה מרברי יותר םופרים ברברי הושר בני ונרמינןם * ץש*טטנושפ
 קדהטים "טראל ששנינו ומה ' מיתה חחב עליהן ,העובר ה"ש ו*'ת עשה בהןי"
 לר השיב וזה * עב'ןל דו-בםה לועהמקי ע*ו יש ולבר ' כופרש דברי אעצר ןו נדגו53ר1ץ
 של בביתו יהטב הייתי ובבר- מעעוה הי' ידי על * וצ"ל ירצרה ב"י יצחק יביט1וג5
 בלבר רגשה גיד אם בי וירך מן נקרו שלא ור4ותי בי1 לסעוית 14יל לי ונכדו י'טהנ

 14מרה אם 1קע לבי והי' ברבר הרניש ולא אוצים בדבר*ם כיזעסק, דו'ודבי'
 הטאלתי ' תקלה *די היבר יבוא אומרה לא אם ' רבי לפני במהיה אהי'שלא
 לאו ואם בהדה טדג אם הנשה ניר עעמן של איטר שאילה בלשון דגי'את
 חטאר בחי' בין בברגטה בין איסוד בו נרגו קדחטים *שהאל בחי' 1רג 4ה%מר
 א"צ )חלב משום שתם נ"א התיה מן ליטול א'ע חלנ טום ה4שייםיגירים
 : עכל בהמה של ירך שמנקאן כדרך איל של *רך לנל* למנקי וזיה דם5ת1ם(

 0מתנ*' ' שטל % וביך ימיו של בירך טדג דגשה ניד כ1ר2ני,0 יסמה(שט
 אלא טדב 111 שמר יוציה ד' ' רתניא 'תדה כף'דלא נפעש

 : *מץ של שגרעת חשרעת '3אהת

 כינ לשט הגברכת פולפ"א י כף לו ע1אין מפני בקץף טדג אינו רצשה ניד ב2ר2ני'ס)תמס
 כן אעו עעש אבל בעוגל- סביב הע4ונה רגן4ת עצםמביבות

 אבח סא"ל אחד: מצד רגשעענלת לכף רוטק ואינו דצא רחב וזקה.' שעלשהבשר
 קא והא יומףלרב 5

 חזעי
 14'ץי טלען ע1* בהר ' מוצ ענל ולא לבהמה לה אית ועגיל לעוף לי'אית 1שנ יו-מי' ר' בעי * עגיל ""א 4' אית א'ל לי' דאית

 ' תיקו אזינן מינץקבתר
 בבדגטה בין ל4צמרא דאימורא תעך בל דקח'ל ופ-"

 שירלי4ין רגכרא ר1א יצהק ביי יצדה רביט פורי ובתב ' אסור"ן בעוףבין
 בין אסרען אהטבחי' אי מידן ' היא עוכץץא רלא ביון לה חישמ' לא דאנןזצל

 רגמצאז חוטין זצ'י  שמואל ב'ד יצחק דבינו וששיב : בפר"ח בעקק ביןבברגטה
 דם מלאים בשהם אמח-ין המ אם אדגי שיטאל העוף וביריבי ועוף בהמהברנלי
 ' להאדים רנה~ם עיהע רוטין בחם *רעתי לא והעוף הבהמה רנלי ' טתריןש
 לחותכם או נידים 14דנם ולה"ןליך ליאשר 13ב בי דומה באוראי יארעואם

 תדיר להיות שרני*ן העקף בעעבי שנמצאש ו14תם ' אדומין להיות רגליןעןאין ביט מדם בלועים הם מטש1 לחהט "י בי דזשממיק וא1מצא משרקי 'כט 'ולטלחם
 רסנהג מתוך ולהמירם ים העולם רנלין ואיןאווכרם

 לאובלן לעעי קשה אגי סשעפ"נ הם אןומים גי4ים אלא רם 1ק שאין*מר דיש כותרים שהם נרא"
 מצריך אעי אעפ"ב רם במלאים וטי1ים שיצדים א* אדומים הץ לעץבשבאין

 : עכיל הכי רמצרבי קש"שף לדבנן תדנן דלא ב"טול כץדםלנכדן
 נרי. איסור בו סדצש 3ךזשים ףשראל טתר שוכגו רגיאה גיד 0וזנ144)הטו(

 ח לד

)תמח(
 .14נ(רש"ת
 אמר יי

 שטואי
 ' לעצם הםשך וסממי ת גין שמ

4 טשט ומשם הש4ה בעצם סו1בר אהד רש1 רירך בנל ט%שטרורך  
רהט"טו



 127מר דוע , דנשה נדריכות14ר
 מן אסור לעצם ממוך הוא הטם דףרד ועצם רגולית טיסדףבחי ערהשו1
 האדפי לרחהכ הסהון קצר גיר ' לכשד רסטך היצון * מלגןת עלץ ח,יבץ 'התחיה
 אנצד ירך של החיצת בצד נהט וףצא רגץ4ת את ח1ככ בכף 1כשבסו1

וף
~ 

 דרב משמי' מרתא בר שמואל בר יצחק רב סאמר ' ע4ו הייבין ואין מררבנן
 הבשר תחת הירך ב14רך רו;ולכין שכו-גיריןהרנךן קנוקנות אלא תורה אסרה לאפ'נ

 אבל טעם ונותנין רכים שהם לפי אסורין הם ורם הפנימי לניר הח"צון גירכץ
 הוא בעלמא שעץ אי'פ אמר עולא ' רוא בעלמא ועץ רצא קשה עצטניר

 ראמר ממתברא רעולא כהתי' אביי אמר הקנוקנות על ולא ע4ו חייבההתודה
 שעל בחלכ וג4 רבפלים חווצי כמו ' אסוריו שבחלב חתצין אסי א'ד ששתרב

 חלב אלמא ' כרת עליהן חייבין ואין מררבנן ' אמורין רקין חוטין ישו(ררב
 לומר רהט ונראה ' קטקנא ולא רחמנא אמר ניר ה'ע חוטון ולא רחמנא4צשי
 אמירי לעולא קנוקנות ה"נ מדרבנן אמירי שבחלב שחוטין רכמו נל1רומינה
 אסירי לעולא, רקנוקנות זצ"ל שמואל ב"ר יצחק רבינו פי' וכן 'מררבנן
 ' כעולא הלכתא כהטמע ' מסתברא רעולא כוותי' אביי ומראמר 'מררבנן

 כקנוקנות אסרינן דמ"מ כתב יעקב וישלה פ' גאון אחאי ררבובשאלתות
 חייבינ ואין אסורץ שבחלב חוטין אסי רב אמר ששת רב אמר גופא 'מררכנן
 )רגוליא( שכתוך ' כוייא לובן עליהן חייבין ואין אמורין' שבכוליא חוטיןע4וע

 רבא ' שרי וחר אמר חר דדיא ור' רב * הכוליא ב~עוך ורצלך וכעעפשט]ועהר"ן[
כ. כשוה לי' גאיס אסי ר' ' לי' ממרטט יוחנן ר' ' אחדיו משרש - לי' ממרטט רי"ע4

 בכוליא הח1י אבל לבוליא
 14כל-

 אבא דא"ר ממתברא אסי כוותי'ררב אכיי אמר
 שעל אלמא כותר 4צתו חופה שהבשר חלכ שמואלס אמר ירצרה רב אמר1

 ולא רהמנא אמר רגליות שעל ה"נ הכמלים שבתוך ולא רחמנא אמרהכמלים
 רבסלים שעל חלכ אותו הצפה שהבשר חלב שלמה רביט פי' . הכליותשבתור
 חלב נב4ג מים מאותו ולמטה הכס4ם בגובה ונראה הכ4ותשתחת
 חופהו שהבשר השה הבסל כבל בשר אותו תחת ומתפשט ורק ארוס כשרתחת
 גךום לבר ועב לבן כךזם ממנו יוצא ההופה בשר אותו למטה וכשכלהמוחר
 כךום שתו ותחת בדלקמן חלב מעצם עהומחי הכסל בכל ו(מתפשט וקלושדק
 אינו קרום שאותו לפי חלב באותו איסור נו שנוהנין ויש חלב לובן ישעב
 בעיני תם היתר בו נוהנין אשכנז בארץ אבל יצא[ ]בשר'שרק חי1יחעיב
 כיון אהריו לשרש רמחמיר אחר הלך כוליא ובלובן הוא גמור כשר רדופוינראה
 עב'ל'וכ'טרי רפסיד לא והמונע יחמיר והמחמיר אסי ברב הלבתא 14יתוקמרלא
 אמי ררכ ביותי' אביי דמרקאמר זצ"ל עדרלי14ן רגקרא יצחק נ"ר יערהרבינו

 שחוץלכוליא מה לגמום אלא וא"צ שדי רלוכןבוליא הלכתא ררגיממתבר'משמע
 ראוסר. רברי הביא ולא רגיעיר רברי הביא נמי ]וישלח[ )וישב( פ'וכשאלתות

 להקל אין ומירך אביי לגבי כרבא הלכה דא"ב רבא ולא לי' ממרמט ררבהתראה
 מירצ ' הפסיר לא והמיקל המחמיר אחר דהלך זשף'ל שלמח רבינו שכתבכמו
 לו שפשוט זצ"ל שלמה רביני פי' כצזוך משמע אותו דצפעה שהבשרבחלב
 וצריך ' כוליא לובן כותר שיהא ברויא לפמוק רצה שלא אש'פ מותרשהיא
 שבתוך ולא רחמנא אמר רנמלים שעל ררשי' ראי מזה זה שנא- מאיטעם

 ' עמ'ל הכלית שבתוך ולא רהבזנא אמר הכליות שעל נמי נררוש א"כונסלים

 הדבר יוורע אם מיר1 שבכולה" הלוכן כל וחותבין אחדיו לשרש נורגין אגוכררצ
 מורי כתכ ' 4' אסרי' לא עמו נתכשל 14 ונצלה לחוין עדרשו שלאמקצת
 לאסחי רוצים שהיו יש כי רבי' אומ' עדרליאון רצקרא יצחק ב"ר יד1דזהרכיט
 אשר חלב 14כל בל בי אררן את צו בפ' בת"כ עדסניט ממה היותרת שעלקומן
 בעלי חלכ ליכךב שכשרין תכרמט חלב אלא לי אין לה' קרכן מממ*קריבו
 למה %צ ]חלב[ 4צכל כל בי ת'ע ממן רילין חלג הבהמה מן ת"ל מניןמומין
 חלכ יצא אמרתי ליקרנ בשר שככצתו חלב לה' קרבן ממנה יכךיגו אשרנאמר
 ביון ואסור חלב הוא חשיכ היתרת שעל ששומן משמע ליקרב בשר שאץדפצת
 אש'פ מותר הכליות שבהוך חלכ הבא מ?מע דהא לר' ליקרכ]ואין[נראהשכשר
 מרין גךא רמיעבו משום רררעו לומר ואין ' חלב לי' חשבינן לא אלמאשנךב
 להעמיר יביין שה%ט נין שכדב'רהא ביון אגצר ה1ה קרא ה1ה לא אי אכלחלב
 רב4ות שבתוך לחלב לה וטקי טייית ש כ% שאעו להלכ רגליות רעלמי1ט

 ראן'ל הבשרס כל 1ופ לקמן משמע והיע * ייב עוצא מטעם ל14סרו ע1אין עד'מ יףוף
 לא ארךיחלב לא אי הא משמע 4תסר חלב אגךי אלי' אי זכיד לרב מרי רנפ"*

 בנבש' חלבה לאסוך ווו'לנ4 ככבש לגבוה ו9ייבה )ןבן בה שההו ביק4חבך
 בשר שב1הו חלכ בת"ב ראם' והא ' ל4צצר ערם חטעם זה ע1אין קד'מאלא
 שם אין יותרת של עצטן אבל עליו חלב ששם דוקא בחלב הימ אגצרליקרב
 מירי שיכי לא ח:א חלב טטעם מעים בני ובל בבד ל4צצר ?ש ובי ע4וחלב
 ה1פה שונשד חלב שמואל אמר היורה רב אמר אבא ר' אמר עב'ל*עפאבהלב
 תרבא האי ש1אל אמר *רורה רב אמר אבא ר' אמר חהא איני טותראויו
 עוינכיצ עדמ שפישתי חלב 14תו של וגובוצ עליוט יז י אסור טתנירתותי
 כנען ובלשץ בללץ 6נב1,4 שנךרין במ,נש מכוסה עצמו נובה ואורצהבשו
 נראה ספף"טו וכע1דטבח ומככין קטטת מצלעתז לפגאה מרחיב שרוחבןלרוי"ש
 אברטה וצלבת בשהה* ' מפרנף פרוקי בחיה בהמה אב" אמר ' חלכ14תו
 מטה בלפי נמשבים ודגסלים מעלה בלפי נמשבים שהם פעמים והמתניםנשם
 שעל חלב שמהאל אמר יוודה רב אמר אבא ר' אמר * בהם נכסה החלבואין

 חלב וזוז כהע ועטש אג1ר וביוי'ב הממם.
 עקי

 במוף ובץי'ב הםםם י רורב
 טר",4א'שדצ' שנץרין וץקרב את ו;מכטה החלכ עיכך זרו ה,א פנצ'ש שקורץהכרם
 עמצל לחלב דבוק הקרב את דגמכמה חלב ייתו שה4 אבל ונקלף קרוםו1רנב
 הרבא האי ש1אל אמר יירה רב אמר אבא ר' וחטר . : ובמה"כד(מסם

 עצם על וטנח ג-ן רגם4מיעצם שעל חלב חוצ כרת ועטש 'אסורדייכומתא
 ~האש[ תהת חלב "ט ועליו מלמעיה האלמה 4זלית ומחובר דגעשעהץרין
 רוטין שטואל אמר עןדה רב אמר אבא ר' ואמר : 6נב4ע שגןריןרגצתת
 רגנךא יצדה רבינו טרי כתב 4 דם טאים אגודע רגטעף מן ט-לין עאעושביד

 חשם ומשיקי ביעי נבי לקמן עהצצףט כט ודתוך רודס לצלי אפי' א1חןק41ר4את
 הבשח- שטתר רב*' בשם מצאת* הייט*ן שהן עם הטינצלה

 מ1לת אלא בעי . לא נמי ק4פה חשפי' להצץ פל~ו כך דם מן בשר שבולעשכב1 פולטי כך דבבולעו
 וכולע ההר ו*ונו הדמ בלפי םנין לף) םזרקי חטל ויטין של העור עלך'רוצטע
 'אפילו וםלחיה חתביה ' ענ'ע לט4ם מ6חלח ו*ומ מת"בש הףם תםהבעט-
 ריש מזדה רב *שסר : להוץ ד1יטץ ההמא לא "ש41 ' דסי שפיל9"רה

 שעריה חלב ללהר' צרץש רק*בה מן יוצאין כהטדקין ' נריר4 ביא באמתאמעיא
 עימן ווצא אנטיר*ל שרירין לכנהא רבקיס הם *ילך שמכאן אמה אורךער

 בו שנהיו הרקין שעל חלב וזון הוורירין מן שינ9-ו וכלבד גמור היתרוטתר
 י א1רין שבעוקץ ]חוטין[ יהורה רב אמר טריפותס: באלו עקיכא ור' ישמעאלר'

 "ט מ מפצלי תלתא משמאלא ותרתי מימינא תלתא בכפלי ראיכא חוטין חמשההיינו
 רחמימי ער להו שליף ראי נ"מ למאי ' תלת' לתלת' מפצלי ותרי תרילחדי

 ענ

 אהר וראשן הזה כמספר שימצא ער ' בתרייהו לחטוטי בעי לא ואימשתל1
 הצלעות' כראשי החזה תחת ונרבקין מהוברין הפיצולין וראשי בשררהמחובר
 תלתא ' איסור של ריטין ובהן מימות חמשה יהורה רב תימא ואי אבייאמר
 דידא הרבא משום ודכולייתא ודטוזלי רכפלי רמא משום ותרי תרבאמשום
 וחוטין ' תקנתא להו לית תרכא רמשום הנך נ"מ למאי ! רמא משוםורלועא
 וחוטין רמא משום הם שאף הצוואר מזרקי תנא לא הלכך ויייב רקא הוארקין
 מתנות לענין לחיים בכלל הוא ,סהלשון הוא לועא של אותו בכלל ]לשון[של

 משום תלתא הוה קרמי חמעחק יהורה רב ואיתימא כהנא רכ ואמר !הכהונה
 רה"ם רביעי הרבא משום רכולייתא רטחלי רכפ4 רמא משום ותריתרבא
 הוה הושעי' בר יהורה רב רמא משום המוח שעל רהיינו ורמוקרא זכר שלביצים
 מעלאי לי' גאיס רקא חזיה חייא בר הונא ררב ברי' ללוי טחלא 4' קליףקא
 טפ'. ביה[ ]חות )חתכי'(א"ל

 שהוא עוביו במקוס כגובהו אלא קולמו הי' שלא '
 א"ל אשבחי' אבוה אתא ' למטה ער ורר קלוף ו4ו"ל ולחלב לכרס שםמחובר
 אסרה לא ' אבא בר ירמי' ר' ומנו ררב משמי' דאמך אבוה אמר הכי צריבתלא

 רב יהא איני ' עוביו מקום ]שעל[ )של( קרום בלבר הרר שעל אלאתורה
 שעל אילימא רמי היכי עליו' ח~יבין ואין אסור הטחול שעל קיום תנאהמנונא
 רכולי' לאו אלא ולחלב לכרס מחובר ששם הוא הקיכ חלב הא אמאיהרד
 שעל 9יום תנא המנונא רב אמר גופא ' תניא תניא אי א"ל ' בולו טחולשל

 והתמא עליו הייבין ואין אסור הבוליא ושעל עליו חייבין ואין אטררטחיל
 כוליא ' הרר כנגר שלא הא ' הרר כנגר הא ' 4'ק אטחול טחול ' עליוחייבין
 עומהת אכא בר ירמיה רר' מלתי' הלכך ' כתתאה רא בעלאה הא ל"קאכוליא
 עליו לרהחייב דהיינו "רר שע"ג חלב אלא תורה אסרה לא רקאמרבמקומה
 וויבין אין מיהו ' אסור רכולו רהיינו הטחול בכל ראסר המנונא דרבוההיא
 תתאה הרךום' שעל ממש חלב עלאה שלמה רבינו פי' ' הדד שעל רוקאכ'ש
 שמואל ב;'ר יצחק לרבינו וקעמה ' עליו חייבין ואין אסור לכוליא הרבוקכךום
 שעל חלב דהוי אמור רהוא ממש חלב רצא אם ועור ' קתני קרום רהאזל'ל

 הטעל החלב שעל קרום דהייט רעלאה שמואל בי יצחק לרכינו ונראה 'הכליות
 חילוק אין רבטחול ואל, ' החלב שתחת לכליות סמוד היינו ותתאה *הכליות
 עויטם לפי היינו ' הרר גבי שעל חלב של ' רעעאה לקרמא עלאה ק-מאבין
 בפירושים מצא ושוב ' עצמו החלב מן יותר ורומה ' מראי יותרחלב
 הקרום שעל ממש חלב עלאה ' בהן כתוב וכן כרגריו אחרים שלמהרבינו
 שנתמממסו זכר ביצ* פי' ' חשלייאתא ביעי : מלמעלה דיפה רק קרוםועליו

 ע וף קא מרלא ראמרס מאן שרי והך * אסר חר ' אסי ורב אמי רכ כגופוומעורין
 כ"נ ' בהו אית היותא מסרחן קא מרלא רשרי ומאן , נינוצ החי מן אכרבריא
 תיכול לא ואת שריין העדלתא ביעי הני ' אבא בר שמן לרב יוחנן ר'א'ל

 ונורבין סבבל שאתה מימך מנהנ ' אמך תורת תטוש אל שנא' משוםמיניירו
 חשליאתא ביעי לרירן הלכך ' אמי ורנ אמי רב בה אפליגו רהא איטרבו

 ע,, נ ו גבי בא"טס לעיל שלסה רבינו ברפי' גרירן ]בבל[ בני ברזר ראנן כהטוםאסירן
 מהדק כמו שנתסממש בהטץ ביעי כערוך פי' חו%ייאתא ביעי 'יאייתרא
 אשו רב בר מר אמר ' רניאל לו שפתר החלום כ8תרון ברניאל כפ"קוחשל
 לא דאכתי הקרום קליפת בלא שרי משגולר יומין תלתין עד רגריא ביעיהני
 בו וכיוצא אמרא ה"ה אלא נריא נקם ול"ר ' כאכרים למבלע רמאנפ"ט
 14מצי * שריין לא ואי רם כרם ש"ט כירוע אטורין זרע בהן יש אם ואילךמיכן
 רמשכחת היבי כל כולה ההירה בכל י ורבינא אחא רב כה פליגי ומזרקיביעי
 הההא בכולהי מסיימי ולא הכי אמר וחד הכי אמר חד ורבינא אחא רבלה

 מוגי לבר ' לכץלא ברבינא והלכתא אחא רב רלרימרא והרוא רבינאדמ-קל
 והשתא * יקולא אהא מרב והלכתא לרימרא ורבינא לקךלא אחא ררבתלת
 אפ4 ומלחי' ררבה חתיכות התבי' ראסמיק שמצא האי י פלוגתייצמפרש
 התבי' בלא לצלמע התנור בתוך ותלי' בש1דא שפדיה דמי שפ"-95שרה
 ות4 ר1איל ושרי דמא דייב מירב 1עט דבר צלי מ4חת כרי אלאומל4ד'
 אמר חר ורכינא אחא רב בה פליגי שפוד בלא אגומרי רציהו אבל ' דמישפיר
 לי' צמתי' גומרי ' 4' צמ*ת מצמית ודדש י ושרי לרם נומרי 4' שיבימ"צב
 רצטי דהיינו מזרקי ביעי.זבן ובן ' ואמור בתוכו ונצלה דמו מהרא ואיטלבעך
 פיש מץ,שלא מותר האברש שדם אצ'פ דאממיק 4צמצא ' הרידיןהצוחשר
 ב'ד יצחק יבימ '- אכור דם רוב שם עצאקש ב"ב ראמכרק ביט ט'מללצץ
 אותו שמתנין וך!י ' דאםמיק שמצא נוילו' הלט' בשם בפשים פי, חועאשד
 מאדים רוא הם רוב וטחוך ' אחד מקום אל הרם כל ומכנם 4' ומצמיתברומץ
 נרזין היו ' חת*כה בעי לא לצ4 אמרת דאי חתיבה בעי נמי ולצלי 'ואסור
 צלהה אחר כקדירה הככד לבשל העולם שנרצו דכט ש14מר זצי ר"תרברי
 מפלש צלי ררי איוזא ואם י דצלי כרותח הא ימלהת עגמל4 אהר טתר כןבמו
 חתהטה געינן מיח' ובהרי צלי בריי חתיכה בש דלא הכא בדאשטץןיותר

 דשעיכה כלא דמי שפי בשפורא ת4א רבי שלמה רבינו דפי' תעא ילכץ4ירה
 פ'שיפהפ התעטה דבלא נכ14 דתלמודא ול"צא , שתמקן עשה שלא ר"לומלחי"
 ששיו להסקי וכיטרוצין . ברומיץ של רראש ' בככעיא ר"טא ! לצ4 אף סנירלא
 אבוז רטסנה'14תבי' פי' כבשא ' ברמץ שחה ומטמינ*ן חמע מים עלי'טתנין
 ' דמי הטפיר החחך דרך דמא דייב טוב ' מלמטה ע1זיטה שכית ישחענה
 נתוט ימא 9י ס9* ' 4י 4 פי' 'אצדדץ

 ואמ-

 וכנבינה כט קפי '
 מיד* הוךטם בנקבי ב*ה דץ אי ' לטטה הוצטם ונקבי אגדור" א1תכ" יתקפיאגי
 דאיב ע1הממה חשבית אנהט-י' ראמרי אקנ' ' אטור לא של)ואר יסתםשלא

 כתב וץעזרי אבי רבעו וכירי - 4*טור לא חשי שר* מהףי בט; דץ 4ףאצדדין
 י לה1ץ 4וב לרם מנצם שהעא דק עץ ר1שזטם בנקב ע1עעץ וצרעי ראשוןב4טת
 כשיזצףם בכיבעאא רישא עףרלשצן רגקרא יצדק ב'" יר1דה רבש מוריבהב
 46ע ק אושץ יש ' נרא 14חו וט1נץ מש 4ץ 1חנץ שערולהגדר
 הט9ף טקים נר*שא ח1דען העי ט 4צצר צאה ה" הלציה *חרעאא

*-



1יע דגשה נדריכ1ן8ךב8
 . אבי אלא שרינן %א חשצרקפי

 כשם י%ב ש ובתדנגולת ר1ב ,דם4רב נהתץ
 הדם את. המעככים ויברים עצ1ת שוש רנרגאק כדאש לחלק ו"1 'ענץ

 ' סעפ כעים מתאקש ואין לדמא ליה רייב מטיכ האש בקרננולה אבל 'טלצאת

 רוכי כי . לרטעאי שקיטה בי לאדבוחי צריך ר"טא רמטוי האי ביצ כתבועוד
 נופא רישא באבילה ראסור רוא מונךא ואפכיה רמשתלי והיכי ' רמארתירוכ
 ולכך דם כו שיש מיח של קרום משום אלא אכור רלא בהריא משמע 'שרי
 שבלוד היןטין ]רנם[ )רדם( ונראה הקרום' בדם שמתבשל אמור הטחנם

 : ע1ע 0 )לעיל( כראט- רם משום אסורין הם שנם תחלה חתכן לא אם א1ריו קזלקיע
 ההלכ ויס1ל שבצנקר"ון ועיין ויטול שונצו עם בולוהנשה תיי הג4וקנות וינכך שבירר עצמות ראטו ]"1בר[ בו( )יש כור הטבץך ס"*:;5ג

 שבה של המעי מן אמה אורך עד וראאחרא ראקשתא יקיכה שעלוהשיום
 רננתא סן בנחת יפרירנו ורטבח 4ה אבלי' רלא גרירן בבל בני כתררשן
 יפר1ל שעל ורקרום החלב נם וינצל הכנהא עם ממנו וישאר ככח ינתקשלא
 הגירין וישלוף וביה"כ המסם ושעל יטול לגמרי בו שרבוק ואף כולו הכרםוויעל
 ור1זטין רגסלים שעל וה:ךום החלכ ושול חלכ משום שהן רפועישבתוך
 בבסל חוטין ושני לשנים כ"א ומתפצל שלעיה הימין ככמל הכמליםשבצזוך
 ער לרצ שליף ואי ' רצטין עשר שנים מ"ה לשלשה מתפצל וב"אהשמאל
 שעל שנים הקרומש 1.טול ' בתרייהו לחטו:טי כעי לא ואי . משתלפידחמימי
 עליו שוכן המבמה שחלכ מפני הכבר צד של רגבד הצד שעל והקיוםהכ4ות
 הנבר חצר שעל הקרום ואותו כךמי חמשה בכלל בתלמור מוזכר שאי1אע"פ
 הוצטין ויטול למטעי ליתי רלא כולו ליטול ונרגו אימור כו אין ריאהכלפן
 משום שהם ושכצוואר הלשון שתחת בראש שיש ודוצטין כול היריםשתהת
 מרכרי אלא נהפישו ולא תאבלו לא רם וכל הלב כל מקדם אמורין וכלא4רם

 ור' כשעורה אם- יהורה רב חלב אחריו שנמצא טכח פאוזמר : יתלמור הכמיסם
 ' כשעורה להעבירו וכאן בכזית להלנותו כאן ול"פ ר"פ אמר ' כזית אמריוחנן

 ל" רמעברין כלעברו איירי בכשעורה הלב אחר*ו בנמצא אמר עערהרב
 רמרנךת ליה רמלקינן יוחנן לר' רכ*ט-ורה שרה כוית אחריו נמצא אבלבבשעורה

 אכל להלנךתו היינו כזית אחריו כנמל4 יוחנן ר' ראיירי והאי מהעברהחמיר
 אמר ' כמלנךת לי' אלימא לא רהעברה ליה מעברינן בכ'טעורה מבזיתבבציר
 זוטרא מר ' מקוטת ושלשה כשנים אפי' וכדת אחר במקים כשעורה זוטראמר
 אבל יוחנן אר' יהורה רב ולא יהורה אדרכ 4'פ יוחנן יר' לפרושי אתאנמי

 זוטרא מר ואתא לעברו כאן להלקותו כאן ר"פ רקאמי פליג מירצ פמאאררב
 ליתן לך "1 אם אבל איירי בלעברו תרוייהו או בקלקותו תרוויירצ 14לבימר
 אמר( )מאי ירצרה רכ אלא חה על חה עדחלנך ה,א חילוק התנו ביניהמחיליק

 אכל אתר כמנךם כשעורה חלב כשנמצא'אחץיו היינו בשעורה בחלב]ראארי[
 לא אחר במקום אפי' מכשעורה פהות א"נ מקומות ושלשה בשבים כשגייהחלב

 חלכ אחריו כשנמצא היינו כזית כחלכ ראיירי יוחנן ור' ' כלום לי'עבדינן
 יהורה ררכ ' ול"פ ומא"ת חרא אמד ומר ' לא מקומות ונ' בב' אבל לי,מעברי' אי לי' מלקינן אחר במקום אית' אי כשעורה אבל מ:ךמות ונ' בב' אפ.'בבוית
 מקומות ונן כב' איירי בכזית ראיירי יוחנן ור' אחר במגךם בכשעורהאיירי
 לי' מלקינן ולא רי' מעברינן כשעורה אחריו נמצא לד"ה ר"פ לרבריהלכך
 בין לן שני לא 4שנא ולהאי ל" ימעכרינן וכעד'כ לי' מלקי' כוית אחרץנמצא
 ולרברי ' מקימות ושלשה בשנים 14 אהר במים כיית או כשעויה אחר*ונמצא
 אבי רבינו ו1רי ' שלמה רבינו לפירוש השיטה כך מקומות הטלשהבשנים- אפי' וכזית לי' מעברינן לי'או מלקינן כמקו'אחר כשעורה אחריו נמצא זוטראמר
 זצ'יהירי

 כולם בין מקומות ושלשה כשנים אפילו אחריו עגבדגא וטבח כתכ
 שמים רין עליו שיקבל ער מאוממתו אותו ומעבירין אותו מלקין חלב.כזית
 מלקין ולא אותו מעבירין כשעורה אחד במקום אחריו נמצא ואם ' עוותוויתקן
 אפי' אלא חרתי' בי' רעברינן רגי מוכחא לא שלמה רבינו ועהטת עכ'ל'4ותו
 מלקין שבכזית היא שלימה סברא מיהו אותו מלקין או אותו מעבירין אובכויוז
 ולא ליה סעבירי, אחר במקום נשעורה למעשה הלכה הלכך ' 4ותו ומעבירין14תו
 רמעברינן וכעד'ב 4' מלקינן מקומו' ונ' בב' אפי' כזית אהרע נמצא ' לי'מ"ינן
 שיש שב1דויונרא' חכמי' תלמירי ע"פ עוותו ויתקן שמים הין עליו שיקבל ערלי'

 שנסצ' מפני מאוכצותו הגכידוהו רטבה פלוני ושני וחמישי שני כבירב"נלרגריז
 חורש %אחר ' באומביתו יתעסק שלא ימים הודש ויהי' . כשעורה חלבאחריו
 וכך כך ויאמר לעייו הסמוך כעיר 11 שבעירו חכמים תלמידי אצל יבואימים
 * עינמשם ראות לפי הרץ * ויתנו הראש'שת על אני ותוהא וחטאו:יעשיתי

 חלב אחרי שנמצא מפני אותו שהעברנו רטבח פ*ני בכיווכ"נ יכרקוואח"ב
 לירו שכא הרע רסעעיה על הבמים תלמידי לפני ונתחרם תהה כברכשעורה
 והלאה ומיכן חכמים תלטירי עלי )אות( שציוו במו עליווקיבל

 זו הכרזה שישמעי וקורם ' כבראשתה ע4ו לממוך נאמן הוא והרילאומנותו החזירורי
 כזית אחריו נמצא ואם ' בשר ממנו לנ4ות ואסור עליו למטך איןכבירג"נ
 בעצמו יאמר המלנךת ולאהר ושני' וחמ"1י שני כביהכ"נ ברכים אותומלקין
 , שכתכנו כטו והכל חלכ כזית אחףי שנמצא מפני לקיתי פלוני אני רםכ:ךל
 שומן בחזעז חלבים מוכר עעע' 14 כשירות בחזנף טרי1ת מוכר הי' אםאבל
 שפשע אלא ביריעתו שלא שעשה מצי עליו הלנו בכאן כי * אחר רין לויש
 במה עד רפ' כרודא טפי עלי' מחמי' ' שבמזיר התם אבל היטב' רקרקשלא

 פי' רכנתא בטר דאטמא תרבא לזבוני חשור רדצה מבחא טרווז' בבכורות נעי
 סוב1 בב"ק רפר%א במר סטט רפרכח ףשויטה במר כסו כנתא של בהלקקפ,צ

 רכוי ומלח מים אפי' מממ לוקה*ן אין חו4ן לשם תרוטה למבוך החשוד יתנן עאגיי נמי ומלח סים אפילו עעדה כר' כמאן לרבא רבינא וא"ל לרבא אהבה בר1"ש ארא רכ לה ואמרי לרבא ריש א"ל ' אמ1זי אפי' לזבוני רבא קטן' * סרילם %זי
 י ממנו 4קה*ן אין ומעש-רות תרומה זייז בו שיש כל אומר שס1ן ר' ירצרהר'

 ומשכש ואזיל באמטזי נרו ךדרקי לי'סתם קשען ובויטיר'נופא שמעון ר'לע%ם
 רכטזא במר לרן ומזכן ראטמא תרבא לי' ומיץזו באמנוף טבחי לבנילדצ

 טבחא סדהךךא 1רר שק בפרק הטאתי,1 רץ קףעוטה ש- יבא י4סו' הלכך גס1ך
'

 וטופר*' כטי' רכי שיל י ועכר?' נה:1 רכ פם4' ץש' טתווץ' טריפת8 ונפנף פ."
 תקיזי' מא* אלא מערים קא יועריסי וילסש רנא 4רל לאכשחרי' נחגע רבסנר
 תוה 4 אע בפיי1ת החעיר אסע בר ארדו רב ראמר אכק בר אוץסדרב
 14 חשופ ברבר יל טתחת אסש-ה וא1ר 1ה1 פניק ' ששיש לטו4ס ט1לךער

 טעשה ה" וכבר * הלבה וכן הי1לו האיב בדבה עע סתחת עךיפהשי1א
 מעשה ובא עצ1 ובין בינו תשובה שעשה את'כ השמר ביט שצע אוש-ב18סר
 כקטו שדמקוי מ8ני ורוא התיר זצץל אבההם כר יצחק רכינו ' חכטיפל1י
 אח*ו שמעען רבי1 עיו ונחלק 'סשבוז

 זצ'י
 טבושש דההתש מעשה מהוזא ואכרו

 בוסטז וחלכ כשירות בחועז. פ41יפות רגצכר הלכך י  כיפריע1ז בה-רדזה
 ע4' סמני' לא הרין שיעשה וא1'פ חכמים תלמעץ מפי דין לקבל ירעישוסן

 בחזיז טדי1ת גצבר שהי' ודרי ' כרפרישית אירי כררג שיעשה ערלאבשורי'
 אגיר תעדבה שעשה ירם ומת שומן בחזנךז חלבים טנד שרו' אוכשירות
 4יז ולוקקין כוטדו 14ז אצכלי' כלכים אפי' אלא עחי ולא ' כקכורתולרהעםק

 ס%ס נביעזת ליוטראל טשב% שהי' בצפורי בטכח סמעשה עישלמי נתרוטקיב4 עעקיתה האשה רפ' תרוטת רממכת כהיזיא ' מעליו כיכים להגרוץ אפוררסו
 14ז מלקקין הכלכים והיו ' ומח ונפל לגג ועלה כע'"ם יין שתה פ'א5טי1פות

 ובשר כתיב *ן אמר קרמיוון מן מרמיתי' מיצ חנינא לר' שאלון אתקרמו
 תשאביל כלבים נוזל רוה וזה ' אותו תשליכון לכלכ תאכלו טריפהלאכשדה
 כא4יו את 4וכ4ם כלכים עמאפי' למרת הא ' אכלון דירףון דמן ארפינתל"טףאל

 תשובה עשה שלא ורף'מ בקיצרהו. לדיזעסק שאין כש"כ ' מעליו להבריחןאין
 בירהם'מפ"ק תשוכה'כדאמ' כעל לפני שעומי רבר לך אין תע1בה[ עשה]אכל

 רם יוי בי שבנרת כגירות כל ' בגרותיך כל קציעץת ואהלווז מוך מישכזכיות * נד"1כין שעשה עכירות כל אלא עור %א יוחנן א'" ' מרשעתו רשעוכשוב ש* סיף ס"ט מקבלו הקבי,ק תשוכה עשה וכמוף ימיו כל ג1ר רשע אים ע1ע'סרדי "
 קית עבירות מיעוט ממנו נפרעין עכירות ומיוףטו זבית ואהלות'רובו כמורלך

 ו:פורק אכל ' לכוא לעתיר משלם 4ט-ע בשכיל בעוה'ץ שעשה קתת מצותשכר * עתנין זכיות ומיעוטו עכירות רובו כערעה שלם שכר לו ליתן כשכילכעוה"ז
 נפרעין נ1בים מעשים כירו עויש א1'פ בתורה פנים ורגגלה כרית והמפרעול
 ורבי יונה ר' עריות גילוי 1'ז ' הבא ל1לם לו קייכצז ורצ;וין רחה כעולםממ1
 תשובה שעשה באיתו קיימין מוזאנן ' כהגצרות אמר ור8- כקלות אמר חדיוסי
 עשה שלא באותו 'קימין אנו כן אלא תשובה[ כעלי כפני עומר רבר בל]אין

 נל עשה אפי' תשוכה שעוטה רמי למרת הא ' הירהטלמי לשון ע"כתשובה
 כל על לו ומכפר מקבלו הקב"ה שליטה תשובה ועשה בתורה החמח-ו'עבירו'

 ס"נ ופט נאסנין וחכ'ש ר'ש רברי רג'טה ניר על נאמנין הטבחים סאין טני')תמם( י נ1רה כפרהעומתי
 פיג צ ד' הזרו יוחנן ר, אמר אכא כר דויא ר' סאמר ריןלב ועלעליו

 קים א דמעיקי מכלל לתשר חזרו מרקאמר ררי ]אכשור[ ')ראכשור( נאמניןלומר
 * בתמיה ירי אכשור וכי נאסנש לומר וחזרו נאמנים אין ]ראמר מאיר כר'להצ

 השריךלכדו' מהימני מלתיולא לאו וטריחא חטיטה ברן'מ[רבעי סבריסעיץ-'ירצו
 וחכ"א אסיפא לה רכצזני א1זייויאיכא להגצם דא"צ כר'יהורה סברו ובטףאחריה'
 9 נאמנין אין לומר חזרו יודגן 1יי אבא כר ר"ה אמר החלכ ועל עליונאמנין

 לפי~ך יהורה' כר' מברחה מע'נךא ררי- אכעץר נאמנין רהה וכזמן נהסן רכאמר
 ואמרו הטיטה רבעי מאק- כר' סברחה נאמנין'והרר שהן יוירה בר' חבמיםאמרו
 ' נאסנין אין אמרו כתרי' ונרירי ידצרה לרר' לה רכירי ררצו וכטה ' נאסניןאין

 הלכך ' נאסנין אמרו מאהי כר' הטנרג ורצחזק ירודה לרד' יאנעויוהובזמו?'ז
 1 ק( קמי' קאי הוה פיו4 סבר אמר.לקמן והכי ארויו לרטם וצרץ- מאיר כר'הלכה

 ע"% א"ל טפי כיה חות א"ל ' לי' גאים קא ררוה חזי' אטמא מננך וויהישמתול
 אמר )רהוה( מירי' סכינא נפל אירהעז א*פורא לי כפית' חויתיך לא איהשתא
 כהב וכן ' עוברא עכר מאיר רכר' אלמא לך אורי יהורה כר' .לך ראורילי'
 כר"מ קיימא רבי הלכך ' חטיטה רבעי כר'ש דקי"ל העזו-"י אבש רבינומורי
 שייע כניקור רטיב כקי רגזכח שעשא וצריך ' החלב ועל ע4ו רנאמניןרקיי"ל
 לרגור שצריוי ריךומין מנע ושידע ליטול שצריך יש כמה האגירין חוטיןמנין

 בבהמ' ש(וסורין "1 נייין נ"א ועאצנים בתעץבת כתוב שכך ' לעיל כרפי'וליטול
 כאמצע חאחד שמאל כצד וכ"ה ימין בצר כן'ה ג'א ממנו תאכלו אלומימנך
 וג' ו' שהן בכפל ב' לב' שמתפצלין ונ' בזרוע וג' במ"יקי ונ' א' בצר 'ב'האלי'
 בשטנומת א' דצם ובזכר בכו"א וב' כצנק-י"ן וג' עופי ב' רפרשה שהןבאליה

 של ואחר רוטני וכןכצר אחר כצר כ'זק הדי אחר ]בניקבה[ ובכחלשבמוףינפל
 ע1עד1ץ ורים הג4%4א רוטי "1 ערין שףוי היטיב זה השבון ירע ואיניעוכח

 : הניטר השיכ ויורע שקי 4 אם ני "ממוך אל נפש בעי מ"םהלקטת
 % מ שמא ד1שעוין השין סתוכהי רגשה תקי ירך לנכרי אים סשולח בץךן3י')ת0

 נ ע היא רטלמה יניון טיה יש*ה לישרש וימברנהיח1י

 * ועפלו ניטל שלא מביו ההלוגףז ד1םנו םשט אם ניבר רי' רגאאה נטא שלמימו
 ה4קףה כסבוי הא החתוכה דכען גירה הע1ה מטל אשי'כ לא דד1כה איןשלימה

 מברידןי שאין כמגךם עטקי'ארלימא בבש1 בצמיזה* ו4יכלה נידה שנ"1ל רגכרימן
 נפלה מבייזע אין 4דם טייפה ובשכא וע "טראל מקךם 1תו של טבחשבל
 רשמא בשר העט"ם נש לוקחץ אין טים וכאותו לעכו"ם למנוד כאשליזטריפה
 % וף סהתוכה 4רם טדיפה יוום באת אם יודעש א1 ו14ן טריפה השקוההם לומברו
 עש זבני לא דהא לישראל ימכרנה שכשפ למיר"1 ר4כא גידה עם "' 4שדר'נמי
 רזקש למיףהם ליכא יה"טייפה רע "טראל דסבחש לי' ניודש למשי הברתו שלאים כאותו בשר לעשץ ס1תר הרי שמכריזע במגדם אלא ' לטריפה רחי"1עןמיני'
 ניבר ש%נךכצ ואע"פ .' גידה עהטול ער לשע1יד לא נמי שי*מה היום רגרהילא

 מן חזקוכה לישראל העכרש ל" תטכע רעכרש לי' ריזץי דילט* למיוישאיכא
 ולוי1קת ךיאיל לה קשקש ורנף שםבר*דן במקום *1מא בע*ת אי , נהטר כגךכ1אין
 עכו"ם לי' חתץ- ד*למא נטהה עמ 4' לץור לא נמ* ש%ימה העכר'ם סןכשד
 העכהש חיהוך עיע מידע רעכויש חייכא י גידה עע"טל אה וסבור לי'וזבין
 כמקום אבשא ' מחטץ .טדגהף ברדך פודעה שויא ישדאל כשל עשו* אי1בירך
 %ע" "טראל זבין ש ההא 4' לטמר נמי העגה לך קששש ודקא מכרטיןשאין
 רץמנה לויץזה ל4 נהנה עהה היואה תיהו "מראל בפנ* %טי שננה שמאגזירה
 וטאש להוכטש "1 ע1םעע ב"ן שסתו' שלםה יכעו פיזעף "1 ' גידה נע1לוכמבור
 *שראל. תיתוך עבוש שהעצך. אחי באסר ג'אבל ויע טיע ר"שראלרה?1כ' איש- סימן שאא"צ עושח "4שה1האל רגק-: סו מדשמטת ירך לחבירו שולחאדם
 4 .ד1תם בו שההא[ ער א1ד בושוץ

 אט8י א"כ ז:רל אלחע רבעו הרג טהקף8"
 כין השגה ל" ויטהיען לש "יוט .פפרטז שש1ן בטעם א1' לה טעלא

ד1"הובי..



 09מהשיוע רגשה נואהיכותאד

 הינא דחראי 3ראה ה*' שצ ל"טראל* לטובהה אתי י*ע מיע ך"טר%ך"ישנא
 עיע דמירע םיטן ד*שהאל חיהוכה דוה א כשיה שהבהם' בבירורדידעען
 ולא סברטין שאע במנץם אבל ' שמברטע במכום בגון ' מיני' למזבן אתיהס
 אומר וטיץ . "טראל ורתוך י'י להכעדדה אין 6כ אם כשרה הירך אםעיע
 לחוש אץ הירך לחבירו ישראל ששולח כית זצ"ל ששאל ב'ד יצהקיביט
 פן לחהט ואין ' כך חותבה הי' לא עכדום דודאי הוא כך עצרוזיוצך ביוןל4ה

 שביח לא יהא הימנה' טובה עהו לפי טריפה נמצ14ז ואדו'ב במנוכךתקץליפנה
 ויאי אבל * טריפה תמצא הזר"'ב רגשה גיר רץכשה ליסצל ירך אדם .שינעיבלל

 עוהרי לישראל למוכרה אתי לא חתובה 4' משודי' אפי' מבריזין שאיןבמקום.
 אונם % אירע ואח"ב ישראל שניקרה להיות יכול רבוה ההופעמי' שרנה4תכען
 לעולם שבורקין כין לכך ללצש לנו הי' לא  עכשיו שמא מיוצ ' לעכה'םונתנה
 ירציה יביט שרי לשון העתק "טראל טבח באן ואין הההך ניקור כודםטריפה

 : זצ"ל עוירליאון הנכךא יצחקבר
 ראהו שלא אחת שעה שהיתה העין מן שנהעלם בשר רב 0אמף "נא( "9

 בנבילה נחחלף שמא אמר שלחמ על מונח היה ואפי' ;ע
 יקמן 3שחא חזה האי ושקל קמן דאיתא חתיבה הר שיי עופא שמארח",טי'
 ואם הטבחים רוב אחר הלך חי אמ בשר בה מצא ת,ץ ' העין מןשנתעלם

 ' ורוארן בעומד סהב"ע בטהרות הי4ו יומשנה בשר 4ובלי רוב אחד הלך מבהילתנעדע

 רעעיבות ולהשליכן לאברים לחותכן דרך שכן נבילות אברין בגבולין נמצא .ת'ש יו"נפיש
 כפירו'אתמ'אלא לאו ררב והא וכולי בעומר סה"נ ]היא[בשקלים ומשנ' כצרט"ותפ"

 קא ררזה גברא להעוא חזי' דאשתהית אמברא יתיב הוה דוץב א1זמרמכללא
 עברי רב אמר תרין אפיק שיא מילתא אייתי אזל מיני' נפל בממש רישא סכטקלל ע-נסס

 רועם נמי הוה אחרינא כלומ' שנים שצא אחר חפץ שהמאבר נונא האיבי
 שכיח יאיסורא לרכ אסי ורב נהנא רב .א"ל לתרווייהו רב נהלי'ברישאיאכיינהו

 ובי ופרכי' טפי' שכיח ראיסודא להו אמר ' רושזירא נמי האי שכטה לאדויזירא
 הא מבללא אי אתמר מכ%א או אתמר בפייוש אי נ"מ מאי איתמרמכללא
 רגמצא לראש מדאמר אםוי העין מן שנתעלם דביון מ*נה ]שמעינן[שפיר
 נרוב ררב למימר ראיכא האי כולי אמילתא למסמך י*בא בינחרן איכאומשני
 רעכו"ם יפרואא משום והכא העין מן שנתעלם אע"פ דשתר מורה ישראלטבחי
 ' בשרא אביל היכי )סובר( רב אלא ' טפי ראיסורא ושכיח טי'ש נמלרךאי

 בציירא ואב"א מיניה עיני' מעלים דלא אבע"א ' לי' אסר ונתעלםרצאיל
 דב בר ירבא הא כי בפיכגן' מימנין ליה יאית כגון ואב"א 'חץתומא
 בשר נחן מרב רצנא רב מיני' בעי ' קרנתא אתלת לי' מושזיך קא הוהדגא

 רודאי 1 בשאילה ' בחרוזין שוטה תהי אל א"ל מהו העין מן ונתעלםבחרוזים
 ]לשם )לפומכריתא( כהנא ררב לנבי אקלע מנהרדעא חנן רב ' סימןרצה

 ואכול שקול א"ל וכולייתא בבדא שדו עורבי אתו רכיפורי יומא במע4טהרא[
 לא טריפה ולמפק הם ישראל השוהטין רוב רהיום שכיח טפי רהתידאהאירנא
 . ,[ י ,- --יי.י, ' כרכשא לי' איתבר אבא בר וויא רב ' טריפה אינן ברסות ירובחיישינן

-
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 5פע ל * אפרה ה" בנ'ש בה "ט אם רגשה גיר בה שטעבשל סירד 23ין3י'מצב(

 לפדעת רירך כא* בלפת'רואין בבשר אותה כהצעריןכיצי
 הירך כשיעור בלפרצהר רגיר בעויעור בשר טעם נותן רו' ואלו כבשיההגיר
 4וסר שיר4און רגקרא הצא זי'ל יצחק ב'ד יהודה רבינו מורי כתב י4שמורה
 טעם נתינת עצמה לברה בירך יש שאם משמע בנ"ט בה יש אם ימדנקםי'

 אפ"ה טעם לנתינת מבטלין היו בהם שמתבשלת שהמיםאש'פ
 אמה-

 הירך
 "ט שאם שלמה רבינו תלמייי שכתבו במחירים שבתוב למה ראי' הי'ומיכן
  בששים שתהא הקריר' כל 4טער שצריך בשר של חתיכ' עם שנתבשל כביבאן
 מתפשט ואינו חתיבה בכולה טעם נותר' הכבר מעט שדיי החתיכה בלמן

 שהגיר הכא אנשי יה"נ עצמה בחתיכה מתפעים אלא נעחסים לבטלו בייברוטב
 בפ' לקמן משמע וכן ' במים מתפשט גיר של הטעם ואין עצמו בירךמתפשם

 ן, ק1 ביון חתיבה על שנפלה חלב טיפת ידתניא חלב דטיפת בשמעתא הביטרבל
 טיצ כולן החתיכות כל ואומרת נבילה נעשית עצמה חתיכה בחרזיבה טעםשנתנה
 ובקיפה' וברוטב בחתיכה טעם שתתן ער וחכ"א ירצדה ר' רברי מינה שהןמפני
 שמעלה היא ץ וכמה בקיירה ומשכשך הבשי שמנשי ניעי רעף'י ופי' 'ונימה בשניעי חכמים ורברי וכיסה ניער בשלא יהורה ר' רכרי נראין רביואמר

 שרמעם חכמים אמרו דאז לשוליה ומפיה לפיה קיייה משולי ויח-ייןרתטהות
 כשנפל ]ויוקא עצמה בחתיבה מהבשל ואינו הקרירה בתק- מתפשט אימורשל
 גץדם שא4'כ לנפילה תיכף שניער או רתיחות מעלה כשההה הקרירהלתוך

 בחתיכ' האימור כבר שנתפשט וביון עצמה[ בחתיב' האיסור מתפשטוותיחה
 כל לבטל ברי קרירה במי שיעור שוב וצריך נבילה החתיכה נעשיתעצמה

 לפרש לו נראה אלא הבי וכסה בשניער שם מפרש ר' אין מיהו 'הדעעיכןה
 ניערה או הדוטב ממי ההתיכה ביסה אלא רתיחה הקדירה העלה לאיאפי'
 הקרירה מי בכל האיסור מתבטל שם האיסור שנפל מקום כננרבקריה
 ירך נבי הכא רנקט והא ' עצמו באימו אלא משערין ואין מיי שםומתפשט
 בה הירך שנתבשל בקרירה יש אם למימר בעי טעם בנותן בה יש אםדגיר
 נצטרך אם היא תמיה המחזורים שיטת לפי ונם ' בה נרסי' ילא מפריםויש
 המתבשל קיירה של ברוטב ולא בירך אלא מתפשט אינו הגיי שאימור*מר
 הניד במו בבשר רבוק רכבד הי' שאם נראה למעשה הלכה ולענין ' עכ"לבה

 : וכימה ובניער האיסור כננד אם כי ששים' צרץי וףאי אז כי בירך דכוקשרוא
 סס אסררה: ת'ז בנ"ט בה יש אם הנשה גיר בה שנתבשל 10רר 23רנני')תע(

 סס מעם מעלה והרוטב בה שנתבשל אלא 4,ט שמואלסאמר
 בבשר ויוצא מפעפע ואינו לתוכו נצמת טעמו ' בה נצלה אבל ' הכשיבכל

וגץ*
 בר יצחק רבינו ואומר ' ואוכל עליון חותך כלו' לגיד שמגיע עד ואוכל

 קליפ1ן שיעור רוראי קאמר לו ממוך אלא לניר שמגיע ער רוקא לאושמואל
 הק יף את ומוציא קורעו 0הלב לקמן דאמ' הא גבי מיהו ' בעי מיהא קליפהרתיתחו פ'" " ל משום רותח השחיטה בית 0גבי פ"ק לעיל כדאמ' אפור מיהו הפחותלכל

 ט", מתלהלח אינו שהרם לפי קליפה מצריכינן ולא בישולו אחר קורעו גדעו לארמו
1 4זכ(נב/11 י/4.ן 4.ש מששע4%~4-(; במאעעש~מבה וא4מ 11ב1י1נא1ןב1ונאםקכ1ב א1נאקג1מ 1גא אבנ טנ1,ם ~ 1  .ג[קשי צ [א ן -ו1נן 1,ם[ן אם ג1ו1ע1ן 

 אין א"ל בטיה עינא טביעת לך אית א"ל לא א"ל בגויה מימנא לך איתא"ל
 רבשרא[ ]גבא )גפא( לי' איתבי חוזאה היננא רב , שקול ז'ל הכי אי לי'אמר
 זיל א"כ א"ל אין א"ל בגהה עינא טביעת לך אית א"ל נחמן ררב לקכה'אתא
 סמכינן~נמצא אמתני' אלא בהא ירב כוותי' קי"'ל ולא שלכעה רבינו פי' 'שכךל

 קיי"ל וכי יצא דחיקא שינויא ורואה דאמרי'בעומר בשריואע"ג בהבנבולין'מצא
 לא מוזני' גבי אבל ראמ' ]הצא[ דשמואל פ,גתא גבי באיסורא כרנהלכתא
 יליתא זצ"ל ר"ת פמק וכן ' עכ"ל ואכול שכץל להה רקאמ' חזינן קא בהנאורב

 אנן אבל משמע בישרא אביל היכי רב ואלא רתלמוד' מתמא מרקאמרלררב
 חנינא סר' מציאות אלו פרק ואמרי' ' ררב כתתי' נדי"ל רלא שפיר אכלינן גדנף

 משום לו התירוהו אמי ר' אמר ' לו ורוזירוהש לצפורי טבריא בין עוצט נדי מצאפ"נ
 רגלילי' יוסי ר' של בנו חנינא כר' שחיטה ומשום אלעזר בן שמעון בר'מציאה

פ8, יהורה .ר' שחוטין ומצאן והל ותרעוליו גיייו לו שאברו הרי סתניא בפ"ק ולעיל עיף
 יצחק בר נחמן רב בניועיאצש- שמצאן כו' הגלי4 יוסי ר' של בנו חנינא ר' אומר
 שבבי' באשפה פ*ני בי דאמור 4ש כ"ע שבשוק באשפה דשרי 4'פ יכ"ן]בב*'[
 להגדל עשוי אדם אין ומ"ם ' שבבית באשפה נבלתו לרטיל עשוי אים מברמר

 בבית אבל לרבר' דרנ*ם רוקא רוימ דאמר מאן ראפי' שבבית באשפהנבלתו
 אלו דפ' והריא ' לעויב רדישי' ולא שרי לכ"ע שבבית באשפה אפילוולמ"י

 מרין בר רבי בצגיית' ושיאי ]בשוקא[ בישרא רשקיל ייו סררהוא מצ*14תסס
 עגתעלם כית בשר רב אטר והא ופרכי' לנפשך שקול זיל א"ל ראביי לקמי'אתא
 ' לדרב ר*תא פסי' הא מררב פריך מאי והשתא ורו*יי בעומר אסור ,העיןמן

 מרב ופריך דרב לקמי' אתא ו?'נ אלא דאב" לקמי' אתא יל'ונ ר"תחימר
 יבדא האי 0מייתי 0ררהם מעמעין אין פרק רע"ז בירהטלמי נרםי' והבי אדרב חכנה
 מרב פריך דא בעוברא אבל ררב כוותי' קי"'ל דלא שוצט גרי מצא המנא דרי ססבנא

 אפ"ה יאביי לקמי' אתא נרמי' ראפי' אומר זצ"ל שמואל רבימ וריב 'אירב
 רליתא ונהי כו' רב אמר והא וה"פ כוותי' קיי"ל הלא אש'ג מררב פהיךשפיר
 ועה ל3ם-רצק וארצי' רשקל רחזינן רבא מיהו ' מיד בהעלמה לעורב דחיישלדרב
 נרמי' בירהטלמי שהרי לזה צריבין אנו אין מירצ 1 לדרב ליתא אפי' למירהסלן

 לרב ואפי' ידב' לקטי' אתא בהא רנרסי נמי ספרים ריש ותו י ירב לקמי'אתא
 פי' רהא שרי עין טביעות לי' אית אי דאסור העין מן שנתעלם דכיוןימבר
 לר' ברכשא לי' שרא ואפ"ק בהעלמה ראמוי כרב מ"ל הונא ררב שלמהרבימ
 דגררא יצחק בר ו-ורה רבימ מורי ופי' - עינא 'טביעות ע"י אבע ברחייא

 בשר דמפתמא הארץ כעם אפי' שרי עינא דטב*עות מאיעוירלי4ון
 שמכירו אומר אחל ש,ץ ואפי' ול'ה של אפי' בט"ע רשרי העין מןשנתעלם
 יש'ה ואשכחן . חבקיו את ולוט3יל לקלקל ד"טור אימ כי נאמן בט"ע זהלבשר

 לקרושי דאזל מדבנן צודבא האי אביי 0אמר פשוט גט פ' כיאמ' נו'ע לי' אית קסקז
 טביעות דך" מסתברא ותצ - מיני' לה מחלפי. יילמא בהרי' ע"ה לו-בר אשהפא5

 אתוץזק ולא חלפי' לא ס6ק עורב הלפי' מפק בשר דהא להב אפי' שרינןינא
 ניטין תחלת בההי' הארץ עם היא חשפי' עין בטביעת נאמן אחי ועראיטרא

 נאמן א' וער איסורא אתחזק שומןדלא של ספק חלב של ספק חתיכה סראמרי' ע"ג נ"
 קיי"ל עץ טביעת בלא אפי' לדרב לן ד*ת לדידן מעז נאמן' צ" ראפי'וכך'ל

 לא' כלל כלל  לעורב חיעו*' ה4אדטתי

 קליפה ש4ו"צ נראה ה"נ מיהו ' בלל בבשר טעם נותן ואינו מתייבששהדם
 ופרכי' ' ברכה עליו תבוא לקלוף המחמיר ומירו שלמה רבינו לשון בדמוכחכלל

 אמור הכליו' חלב ניכל שלא בהלבו שצלאו גרי דצנא א"ר והא איניארטמואל
 ל 0שאני בכולה אימוד פשכה אלמא חלב שם שאין אזנו מראש אפי'לאבול

 ובחלב מפעפע' לא גיד אבל הבשר בבל מרופשט והולך מכצבץ רמפעפע'חלכ 5,ע4"
 בגרי רמעון בכנישתא יוהנן דר' קמי' הוה עובדא רבב"ח אמר והא ' אפורמי

 * לחלגו שמגיע עד ואוכל קולף להם ואמר יוחנן לר' ושיילוהו בחלבושצלאו
 משתם ושרייה הצאי בחלבא_ כוליא אמר יהורה בר הונא רב הוה כחושההוא
 כץטנים דמם שקץ הואי' כלביתשכאילפם אמר ארא רב בר רבין ' קרמאיפמקי'
 ארמאי קמ:ילא לטעמיה להו ואמר יוחנן לר" ושאילו ואתו ' בשר שלבאילפם
 עיצריכין יוריעוהן ולא תומו לפי עליו לסמוך דמותר ואשמעינן עכו"םנהתום
 נ/(ותא ריש בי יאמלהצ ירכיים פי' רבשרא אטמתא סההיא ' והיתר אימורלרבר

 ס_
 ן אשי ן רב כר למר שאלו אתון שרי דב בר אחא רב אמר רבינא רנש,ובנייא ע,,3

 דאסרת רעתר מאי לרבינא ]הכ[ )רבא( בר אחא רב א'ל ' שרי אבא להואמר
 שנתבשל ירך אלא שנו לא שמואל והאמר כרותח הוא הרי מלהה ראמ'שטאללה
 דקאמ' ברוחח מאי וכ"ול לניר שמניע עד ואוכל קולף נצלה אבל הנשה נידבה

 רצלי רותח דרותח מכלל כמבושל ה"ה כבוש שמואל האמ' רמבושלברותח
 בפר'א וכתב י אשי רב בר וכמר ]רב[ )רבא( בר אחא כרב וקיי"לקשיא
 דמפעפע חלב שאני וכדשנינן הונא ירב כוותי' והלכתא אחר נאוןובדברי
 רתרבא חוטי גבי מדאמר ותו ' ארשמואל הצנא רב מרפריך האברים בכלונבלע
 קש 5כ'5 יוחנן ר' ראמר והא ' כתתיה דהלכתא עי'מ להו רשליף עד תקנתא להו0דל.ת

 סא 5ג לי' ראמר חרא דבריוי נדחו לחלבו שמגיע ער ואוכל קולף בחלבו וטצלאוניי
 רב בר ורבין הוה בהלבה בוליא אמר יהורה בר הונא ירב ועור הוה'כחוש
 עכ"ל* וסוגי'בוותי' הונא ררב נדחית לא ולדבריה' הוה באלפם בילבית אמרארא
 כחלב עו,טים בבשר ויש יחדיו וחלב בשר נמלח שאם בששים שהמליההוקיי"ל
 נתכשל ל"ש טעם בנותן בגידין ראין קיי"ל רנשיא גידא בוי'ג וכ"בשטתר
 רמבשל כל אסור נמלח או נתבשל כי דירי' שמנונית אבל ' נמלח או נצלהל"ם

 הא זצ"ל נטרונאי בר שמואל רבי' כתב וכן דששים כשיעורא אלאבהדהה
 ששים אכל . במליחה וכן ששש וו' שלא כפן דמפעפע בחלב הונא רבראמ'
 מורים עיעו שבשפירא רבותיו זצ'ל העזר"י אי'י רבינו מורי ראה וכןשרי

 מלעשה.בשטים מורה עוהי' זצ"ל שמריה רבעו על העירו וכן ' כעחטיםמלץהה
 אטמר1זא מהנרו בששים מליחה שהעדב זצ'ל הלבן יצחק רבי' הרב תשובתונם
 ) כדברי שמובר טעמא עחהו ונראה - רגדב רבריו פירש ולא גלותא ר"םרבי

 ברחך על שריין אמאי אטמהתא רגרי וא'ע הונא ברכ הלכה שפכגךרגאונים
 יצחק ב"ר יהודה רבינו ומורי ' ששים ברליב' וצנא וירב ששים שםרדצה
 בדבר שנסתפק זו'ל שמואל ב'ד יצחק רבינו בשם כתב שירליאוןהנקרא
 שמואל מ'ר יצחק לרבינו נראה שכך כתב רבריו ובסוף ' ברבר הרבהוגילנל
 לן קימא רבי הלכך עהום שיער שם יש אם בששים כטל פיעפוע יכלזצ'ל
 ולא אגצר עחטים ליכא ואי בשיוים דמשערינן טהייו שנמליי והיבשבשר
 חלב בה רבוק שהי' בחתיכה לירי בא מעשה ' את,מרומו בימצלשרינן
 ששים ביס הוק תא י התיבות עהשי  עם כחלבתסלח ששים בוזןיסה השהולא

כאותה
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 שמואל רבי' ריב תשוב,ז * הראו ונם שיוזירו ויאקתי ' .חתיכהכאותה
 אל הדבר*ם ושלחתי אמרתי ואגי להתירא בה כתוב והי' מורי"ל רגקראחרל
 שדכוק חתיכה למעשה הלכה בעיני נראה לשוני וזה זצ"ל שמואל רכי'הרכ
 שמולחין כדרך חתיכות שאר עם ונמלחה החלב כנגר ששים בה ואין חלכ'בה

 נכילה נעשית הלב בה שרכוק זאת כחתיכה ששים כחתיכות ואיןלקרירה
 כריקולא רנפל רתרבא סזיתא מההיא לרבר וראיה החתיכות כל ו4ומיתלר4ק.ש

 וכן זצ"ל יצחק ב"ר יהורה רביגו מורי ופי' ' הרוטכ לתוך ונפל קלרמזריכךלא- שלמה רכיפ ופי' ריכךלא רכלע במאי לשעוריה אשי רב סבר דכשרא ע"ת5ת
 כמו סל ריקולא פי' שלא רה2עם רו4-ומה במפר זצ"ל ברוך רביפ הרכפי'

 במל מיירי הי' אז מל ריקולא מפרש הי' עואם משום שבתלמור בכ"משמשמע
 ששים בה. שאין כולה ונאסרה אחת חתיכה על הזית ונפל בשר בושנמלח
 שנפל לפרש רוצרך לכך אותה לכטל כה,יכות ששים צריך והי' הכזיתלבטל
 יורע הרב 1רי ואתה הכזית לכטל רק ששים שא"צ רוטב של יורהלתוך
 רכינו ומורי יצחק ורכינו שלמה ררביפ למרת הא ' פירשו יצחק רביפשמפי
 בה ואין חלכ כה שמחובר רחתיכה ס"ל כלהו לברכה זכרונם כרוך וה"רטקורה
 4ותה לבטל חתיכות ששים שצריך חתיכות שאר עם ונמלחה כחלכא4שים
 שנמלח בשר מלא במל לה מוקי דאיהו זצ"ל אפרים רכינו מוכר וכן !חתיכה
 רוקא אלא נכילה נעשית עצמה חתגה אמרי' לא אימורי 'רבשאר מינהויליף
 חתיכה אותה לבטל ששים צריך הוה בחלב בשר הוה אי אבל בחלבבכשר
 רשכ"ם סוכר וכן ' מליחה אם כי כישיל כאן דאין ראע"נ חלב טיפתשבלעה

 שמלחו ועופות רגים ששאל אמר נחמן רב סראמר הבשר דכל שההיא ןצ"ל 1ני
 רבי' מורי וכתב . אסורין הן לברן שהרנים שלמה רכינו ופי' ' אסירי זה עם אט"נ

 רשב"ם והי' אסורין עופות עם שמלחן רנים ה4'ל א"כ לרשב"ם לי'. וקשי'טירה
 וחוזרין נבילה נעשי' שנאסיו שהרנים לפי אמורין העופית שנם מפרשזי'ל

 ' כעו1ת טעם נותן ורצא רם מחמת שנאסר שאסור כצירן העופות אתחיסרין
 נעשי' עצמה חתיכה מקום בשום אומר הי' שלא אפרים רכינו רל"י'וכתב
 לדירן א"כ ' שפיר אתא לא בחלב בכשר אלא החתיבות כל ואומרתנבילה
 רצה' יטלא נ"ה בפרק ירצרה רבינו מורי כמעד'כ זצ"ל אפרים דרבינו לןרלית

 לררשב"מ* לן אית לרירן א"כ רקרמרנים על ולחלוק רכריו לממוךעל יצחקרכינו
 אלא ב'נ עצמה חתיכה אמרי' דלא רמפרש ' רכי לפירוש נם נמיומער'כ

 ולילך לפלוט בחתיכה הבלוע טעמא מקצת יכול חתיכה האומר]כשהרכר[
 כן לעשות כח לו אין הללו ביגים שנמלע זה ורם החתיכה הטעם עםולאמור
 אכל ' ףדם מקושיא הכל היינו רש"י כרפי' ממתכרא אמר שלבסץק ערונו'
 רוק אצלך ותוספותיו רשב"ם כרברי מורה כהך וחלכ ציר כנון המפעפעדבר

 שנמלח שחוטה בשר מליאה ניגית שהתיר ישראל יעקכ רה"ר ועובדא .ותשכח
 כררך כשמלח היינו כרותח ה"ה דמלוח מפרש שהי' מפני נבילה בשרעם

 לן דאית לרירן א"כ[ אמור הוה כר"וז ס"ל 0אי נריל רכלל ]כההיא שמולחיןו4פ-נ
 כקצרחץ שכתכ ח"ל התרומה בס' יצחק ב"ר כרוך רבי' וכ"ב ' א1ריר"ת
 כתוך החתיכה מקצת ונמצא ואבנים עצים כגינית שנמלחו בשר הרבתויזיבות
 ששורה כיון בקליפה ליי סני ולא פילי בי' לית אפי' אמור מקצת 4ותוהציר
 אמור אינו מעלה של חהיכה חצי אבל ' כמכושל הוא הרי לככוש ףומהבציר

 ואע"פ הציר שכתוך מקצת באותו שמנונית יש אפי' מפעפע איפ ידםבלל-
 ואפילו נבילה נעשית עצמה וחתיכה למעלה מפעפע הנאמר השמנוניתשטעם
 ]הכי[ אפילו פעפוע מחמת למעלה אוסרת היתה חזיר או צבילה ממשרוא

 רם כולו הי' מאילו יווזר לאמור לו ואין ריל הרם שאין כיון מותרשלמעלה-
 שהשמנונית ררוקא למרת הא , בקצרות שכתכ לשונו 1'כ האוסרו רברעהרצ
 אוסף היה מפעפע שהוא חלב מחמת. נאטר הי' אם אבל דם מחמתנאסר

 מפעפע שרוא כחתיכה דכוק חלכ שהי' עלה דאתינן הא א'ע הההיטתכל
 הוא שהרי ההתיכות לכל אומרת היא רדי ששים בה הי' שלא חתיכהגאסרה

 יש מ"ם כתב הראיות ובמקום וכארהכות ' המפעפע דבר מכח לאסור בא'
 דהדמ ונהי מרם בולע והוא שמנונית יש שבציר כשר באותו פעמים כילהוש

 כ~ו למעלה ומפעפע נבילה נעשה שנאמר מיהא שמנונית לסעלה דולך אינו:
 אוניה מראש אפי' הימנו למיכל ראמור כחלכו שצלאו נרי סגכי בדאמר" חלב פא 4ל

 אפי' רךשהיכה כל נאסור לא שמנונית'ולמה ה"ה ומסועמא מפעפע דהלשמשום
 הבלוע שהרם ]כיון[ אלא אחרות תאסור חתיכה וא1תה הצא4 בתוך שאיפנטה

 כ1ן למעלה שמפעפע ואע"פ אומר רהססגונית אין מפעפע 'אינרכשמנונטז
 אסור' הכל הי' אוסרו חלב הי' אם אבל עכ"ל. שם רךלך אינו' האוסרןשהרם
 חתיטת שאר עם ונמלהה כחלב ששים ואין בה דבוק שחלב החתוה למרתהא
 שמואל ב"ר יצחק רבי' שמרקרק ומה י אסור הכל בחתיכה ששים בהםואין
 לחתיכ' חוץ הול אינו בחתיכ' רגבלע ראיסור שנפלה חלב דטיפת מההיאזשדע
 ' מעלמא שכלעה מה ומבלעת פולטת שאינה יבש ולמעוטי יוטכ ע"יאלא
 ונתייבשו האש אצל והקררה לקדירה ר1ץ רהטב שעירה כגון ממש *בישהויי1

 מה בזה זה ומבליעות מפליטות אינן הגית הן רהחתיכות דא1'גדי1עיכ1ז
 מלודצת כל "ו רותחין ועריין צלי בשר מלא מל ]אכל[ )א"נ( מעלמאשבלעו

 אבל כפירוש יצהק כ"ר ברוך רכינו וכ"כ * וציר דם פולטין רהא יבש אה44ן
 להם אין מליחה ע"י חמ*ן ואין לבףו מ'א נצלו או שנתכשלו ע"י הן חמיןאם
 מורי לי אמרו ועיב ' עכ'ע אחד דין להם יש אלא תפל וטמא מליח טהוריין
 מחתיכה וי1זיכות בבל מפע*ע החלכ שאם נפשף ממה שב1רט4 שכתכרוב

 הרבוק בחתיכה שאין אע"4 החלב את ומבטלץ מצטרפות טלם הרילתתיכה
 , חתיכה אותה 1"א נאמרה לי הרי לחתיכה מחתיכה מפעפע איע ואם ששיםגה

 א4רתיאני

 ח-

 נרפי' כך טונרים א*נם רנותי כל שהרי כן אמר שמורי
 הוא כה דבק שהחלב ו1זיבה ,1הרי כלל מש'נ לומר כאן ש'יך האיןועור
 החתיכות שאר אצל מניהה צרכה כל שמלחה ולאחך ושלחה כיףותופסה
 מיר בה יכרק וחלב רצאילהלהך

 התתיגה כבל מתפשט למ*ח כשמתדיל.
 ו4ומרת : 41נאסרה לאתר כחברתה ומכלעת פולטת ושוב התת1ה זוונאסרה
 יאיית לךחות ג"ה בפ' זצ"ל יהורה דכינו מורי כתכ 1ץ וסנמן ' החתיכותכל

 בשר מלא במל לה ומוקי מריקולא לרכריו ראי' שמביא זצ"ל אפריםרכ1
 טנחות כולם מלוחות שהחתיבות מפני מ1'נ לומר שייך התם ורדקאעגמלת'
 תרבא .כזית עליהם ונפל המלח מכח ורותחות 1 גכ על הו א אצל זחבסל

 נפילת כשעת .1לטא הם שככר מתפשט לו8ר שייך רותחות הםבשנכה

 ב,יך אותה תופם תיא אתת התיכה ורגל דבוק שהילכ הכא אכל יההלב
 אפילו ותו * רךיזיכות כל ו4ומרת וחוזרת תחלה נאסרה ודאי נמי הנאומולח
 מדפי' ממ"נ לומר שלמה לרכינו מ'ל לא בה רבוק ההלב עואין ריקולאכההוא
 נראה פנים מכל הלכך ' לעיל כרפרי' לטעמי' רבותי' כרפירשו קלרנהריקולא
 החתיכו' שאר עם ונמלח' כהלכ ששים בה ואין בה רבוק עוחלכ שחתיכ'כעיני
 הטלחת* . נב"ה משה בר יצחק אסורין שכולן חתיכה כאותה עהטים ברםואין
 ומתן למשא בראשונה שכתבתי מה והשובני זצ'ל שלמה כ"ר שמואללה"ר
 לאישרא בו 1רה אני לירי כשבא למעשה הלבה לענע. אבל כתבתיבעלמא

 מ .אמר)תור(

 וו-

 אירי ר: א"ל ' י2ץ ש מ-כעה םגאש
 י"גץ

 5" ק( שהבשר אפרווז בה ראית הב'01 בעלמא רביעי כמיא אינשי אמרי והא 'אחריני
 נ 0 אכל לא' אפרוח כלא טמאה אבל הי' דנבילה טהור' ש ל' טמא' ל"ש טעםנותן

 ברם רת'ה זו'ל יצחק כ"ר יהודה רכינו טרי ובתב ' כקדטים אפרוח בהאית
 אכל בשלימות מיירי דוקא. אם לר"ת לי' מספקא ' בכולא תיכלא היףיבעלמא
 ב"ר יצחק ורבינו ' שנא לא א"ד ' טעם נתינת כהם יש נקובות אובקלופות
 מומי ולא אפרוח בה ביש בשמעתין לה מרמוקי לרקרק רוצה הי' זל'לשמואל
 רא" שאינו לו נראה מיהו ' טעמא יהבא לא ש"מ נקוכה 4י כקלופהלה
 כיש מיהו ' משמע שלימות כיצים רמתם משום הכי לשנויי לי' משמערלא
 שיש משמע ירווטלמיס בצל כפ' תרומות ובמסכת ' ממנה לבר ששיםוכעיא 1 ה(כה אוסרת ענין רבכל ננךבה או לקלופה שלימה בין חילוק אין וראי אפרוהכה

 ששלקן ביצים ר1טב'ל כשם רבה יצחק ' קלופות לשאין קלופות ביןחילוק
 ר' יוחנן ר' בשם כא בו שמעון ר' זעירא ר' ' טעם כנותן אפרוח ברםונמצא
 ששים רבי בשם אהד זקן פלטא בן לוי ר' בירוי נרשסי' בר אראזעיא
 העיר יונתן ר' בשם נחמני בר ששאל ר' מותדות ושתים ששים אמורותואחת
 מכשיר אני מששים יותר לי שיכיא מי ואמר' ' ואחד בששים לפניגו חברינוארא
 רשמעית מה אנא אמר * הכן אמף ווקוא כן אמרת את כא כר לשמעקאמרין
 נוזמא אמ' בששים חנינא ר' כךמי אמר בא בר שמעון דשמע מהוהוא

 מורה לא אבא ואמר ברבי ר"נ לפני מעשה חנינא ר' בשם כא ברסשמעון
 בא מעשה חנינא ר' בשם רדיא ר' ' וחמש כארכעין מורה ואנא הטכעכאיבעין
 חהמים והקליפה והירק חנינא ר' כשם חייא ר' חמשין תמן אית ואמר רבילפני

 ההיתר את מעלין איטר ייפי אומר הונא ר' מתוכן ואיסור זעירא א"רמצטרפין
 שולקן אבל שלוקות בשאינן שלוקות כקליפיהן ששלקן רתימא הרא זעיראא"ר
 כשלוקות שלוקות כקיושת קלופו' שאינו או קלופות כשאינן קלופותביצים
 יג' ע'ש ' הירושלמי לשון כאן ער אהר* שיעור צריכות שלוקות בשא1ן שלוכךתאכל
 רכלא אפרוח לה יש אא"כ טמאה ביצה אסרה רלא רירן כנמראוהיינו

 אין זו'ל ר"ת מפיקת אבל רשב"ל כשם רבה ריצחק קיימא.אמלתאשמעתא
 טעם נתינת לענין קלופות לשאינן קלופות בין מחלק רלא הירושלמי מן.להתבונן
 את מעלין איסור קליפי ראמר רצנא .אררב לה דמייתי הביטול עדעהי לעניןאלא

 "ט הלנך ' בלל איירי לא טעם נתינת לענין אבל לפרש זעירא ר' כא וזהההיתר
 טמא עוף של כיצה עם שנתבשלו הב1ים לאסור וטוב ר"ת לספיקתלהוש
 עויטים שם "1 ואם ' עחטים אין אם אפרוח כרם אין אפי' נקובה אוקלופה

 . : מותר ענין.בכל

 5ס מר מבר ' רבוטדא לריכךלא רנפל רתויבא רזיתא פלנותא סהדזוא)תנה(
 רוה רלא משום ' זיתי פלני בתלתין לעועורי אשי רככר

 תההל לא לך אמינא ל4ו אכוה א'ל ' ששים כעי ולא בביטולו מזלזל הי'כשיעור
 כשיעורה תז"ל לא מר4יר4תא מתסר דלא מירי אפי' כלו' ' ררבנןבשיעורין

 טי ולא ששים כעינן זית מחצי פחות 14 נבילה זית או_חצי חלב זית חציאפי' י 'י" הלכך ' הדערה מן אמור שיעור חצי יוחנןס ףא"ר אסור מראורייתא האועור
 ר4ורייתא רעיק-יירצ ונבלה דחלב דומיא ורוקא .' ררכנן- בשיעוראמזלזל'נן
 אפי' ד4צרייתא 4רסורא בה ולית ריכנן דירי' שיעורא דעיכך כ"ראבל
 בפרק כרפי' 4' מבבלינן נמי לנתחלה בעלמא כטל_ברוכ מכזית וטפיככזית

 : רע"זכתרא
 05 שמכירו בזמן ' היתר של הגירין עם עגתכשל רגע1ה ניר מתני'0)תנו(

 ואם טעם בנותן חוא פליטחו אלא כאן ואין לחוץמשליכו
 רכל אשרין כולן מכירו שאימ לאו אם אשרין כולן אלו בכל טעם כמתןיש
 5ע ד' מפני רוזבשיל את 4ומר שמכירו אע"פ גיר רקתני סמתניתין ' זהו לומר ישאחר
 ט"נ אומר ברוקה בן יודגן ר' של בנו ישמעאל ר' רתניא תנא האי כי ףלא 'טעמו
 דר' יטה ד14זי הייא ' מותר והשאר ומש*כו ' טעם כנותן כניריןאין

 אמר מאי א"ל נפיק כי אככא ]זכינא[ )רבינא( כר, ירךרה רכ יתיב הוהחנינא
 אימא דל לי מצער נף ד- האי סאן א'י לנביה עול א"ל ניהלי' שרי' )44'ל[לך
 אתא כי ' טעם בנותן בנירין אין 41 תצער לא ' אבבא ריתיב למאן*'

 רריכ"ל משמי' להו רפורה חלבו בר יצחק רר' לקמי' לרצ משרר אמי רר'לקמי'
 דריב'ל דמשמי' כיון ומירצ לאכשרינהו אמי לר' ' ס'ל לא ולי'להתירא
 נמלח בין כין/נתבשל טעם כנותן בגירין אין והלכתא כיריהו' מחי לא להושרו
 לא ואם סעם כנות4 בו יש עךכגו אבל בו וויקא ומותר מש*כו נצלהכין
 רכים שהן מפני אסורין הקמרוות ניטלו לא אם וכן אסור קךנגוניטל

 : טעםועתנין
 ס( טעם בנתען שמנירו כזמן רג1ין עם שנתבשל תשה גיר כ2תני'0)תנס

05 - : שאני בריה ברובאס סייבטיל.
 ::'ל1 קר עם שנתכשלה טמא ףנ של וחתיכה נכלה של הזינה כ1רגני'0)תנח(

 05 אסורות כולן לאו ואם טעם כעתן שמכירה בזמןהתתיכות

סם בפני להתכבר ויכול רואיל חתיכה עפגי ברובא ותיבטל טעם:0 בפתןוררוטב
 המעשה זצ"ל מ1ולם רו,י לי סיפר רג2,בר נכ"ה משה בר יצחק אני ?האורחין
 אחת ונתנבלה אווית ג' ע1ץט כי כנורכורק הרי צרפתי יעקב י'שעשה

 להנ*ן אוזע להשליך וצהה הנבילה רצכררה ולא השהוטות שתים כיןונתערבה
 והזקיכךי ' השת4ם ואכי לחוץ אחת את וזרכך פיו על עשו וכןהטתיס'לאבול

 כתטכח כפרה .וצריך שגג נףולה שננה בי אני ואומה ' בעיני רגראה אתלבתוב
 ה4דין ושאר לויץ משליכן ש ודץזתיכה רגיר כשמכק- רדוקאנעזגיתין

והך1זיטת



 31טדוע הנשה מרדלכות%ר
 דהטאר הותרו לא רלר"א אר'ל שמעמן רבינו וכ"כ ' דהואר רותרו לאלו"'א שיקח אמרינן לא מכירו אין אבל ' טעם בנותן בהמ כשאין נאכליןחששזיכחן

 ע"נ 3 וף בהר,יא דביצהס מ"ק זד'ל שלמה רביט שפי' במה וטעו בדבר טעו שככרוירעתי ויאכל לחוץ 1וזרק היא שנתעיבה דההיא ונאמר לחוץ ויזרוק שירצהאחת
 במאתיפ אחד נתערב דאם ופי' ומאתים באחר יע4 רקתני תילתןחבי4 להתכבר הראוי' בחתיכה בנמ' לה ראוקמה ואע"ג - אסורות כולן אלאדויאר
 במינו במין רךרו כך שמתוך ויש . מותרין והשגף ' וידלק מהם אחדיעלה ' לחוץ אחת לזרוק שרינן לא ואפ"ה ' בטלה מדאהיייוזא מ"מ בטלה רלאבה
 ' 3דולה יטעו.טעות ' מותר והשאר האימור כשיעור ממנו להסיר ברובשמתבטל התיכה וגבי ' שאני בריה ג'ר גבי ושני ברובא וליבטיל אמיפא בגמ' פיבי'ובי

 הכרם וכלאי בערלה קיי"ל דהא כלל להיות א"א שלמה רבי' פי' דניףחרא משום אלא ניכול והשאר לחוץ אחת ונזרוק למפיך ה"ל אכתי להתכבדבראוי'
 ב' פ' כדתנן. השבט נזל מפני להרים צריך רוקא הוא ותרומה להרים*ל'צ ויאכל הקבוע מן יקח שמא וטעמא בהכי למשרי רליכא לתלמורא לי'דפשיטא

 לררים וא"צ ומאתים באחר הכרם וכלאי והערלה ' להרים יצריך ז1ץומצטרפין פריש מרובא רפריש כל ונימא מינייהו חר ונקרב ונמשוך בטלי ילא חשיבי ב1"יע"6 י "גנ: ומאה באחד עולין והביכורים החלה רמאי של מעשר ותרומת התרומהדערלהס דאמר אשי דרב אשינףיא בהתערובותט פרכי' ובי וצ'ות' ט' גב' כראמרי' עגק(
 ח ס5כ: יעקב לררים[ר' א"צ אמר את צריךלהריס]והכא אמר את הכאופרזיבירה?למיס ונכבשינהו פרכי' ותו ' רמי מחצה על כמחצה קבוע וכל קבוע ה"לומשנינן

 וכלאי דעילה למרת הא ' השבט מל מפני יוחנן ר' בשם אכו1 ר' זבראכר עשרה יבואו שמא נזיךה רבא אמר פריש מרובה רפריש כל ונימאדניניידו
 וא"צ בכך בטלים שר5 פירושו זהו . דקתנ' יעלו אלא בלל להרים א"צהכרם שהאיסור ונאמר ונקייב האחר שנקח פריך הרי ' ויקריבו אחת בבתכהנים

 נתבטל שכבר הכא רשאני ראי' משם אין שלמה רבינו לפי' אפי' ותו 'להרים שנתערב דועא ונאמר ונמיתנו לחו'ן אחר נם'טוך פריך לא הא אבל ' שם נשאר"
 רגא אנל ' לחוץ האחר כשמעלה מהני להכי ומאתים באחר דדבנןבשויעה4א דאמור לתלמורא לי' רפשיטא משום י בב"א אפי' כולם נקייב והש"* שמתדדא

 כשיעור כשיעלה מירי ולא מהני לא דרבנן בעדעורא נתבטל לאשעדיין ודוקא מעצמו שנפל היכא אלא שנפל הוא שנתערב הוא אמרי' דלא כךלעשות
 ערלח במסבת שמשון רבינו וכ"כ ' היתה בטעות הוראה הלכך לחוץהאיסור לאור ולרהטליך בידים ליקח אבל בעולם שאינו הגרול לים או ונשרף לאורשנפל
 5"נ סם ותנןס , צרפתי יעקב ר' כדברי לעשות אפיר פנים מכל הלכך ' כן למרשדא"א אמי נחמן רב דאמר ויאכל הקבוע מן יקח שמא וטעמא ' אסור דגדול ליםאו

 נ,'"טי
 ך א4 'ב רבה

: 
 י'ג סם מצמר בבגד המיט מלא ה~ורנ ותנןס שתרי' אחרים ויהיו לחוין אהד בנרנשליך מעצמק דנפלה דוקא נפל' דאימור הך ראמרי' כולן הותרו רגדול 14ם מוק ,[ טפ, יו"* נאמר ולא ירלכך כולם כאדיים נתערב ירלק עילה בקליפי שצבעובגד אחת ונפלה טבעות במאה שנתערבה ז ץ שלגעת

 ס1ש עלה ופרכי' ' השק ידלק בשק חסור ומפטר נזיר משער הבגד ירלקבכור מן יקח שמא בי' למנזר שייך דלא בעולם רליתה כולן הותרו הנרול ליםודוקא
 5ו ל צורת האיסור מן שעשה בצ'פרתא ומשני ' ברובו ולי*טל דתשרהסבתר' תקשי שא4'כ כולם ריתרו לא מעצמה רנפלה אע"ג בעולם איתי' אבלהקבוע

 טא הלכך דאיטר מינייהו הי ירע דלא וכגון ' שק לכולי' לי' דמיפה דחטיבצפור טבעות במאה שנתערבה ע"ז של טבשת רבט אמר יהורה רב דאמר אדרב דרב5ס
 ונשליך הם'ט מלא נחתוך ירלקו אמאי והשתא ' ידלקו .הלכך נטלי ולאחשיבי מארבעים אחת פירשה אהה למקום וששים אחד למקום מ' ופירשואחדות
 כותבי ואחרי ' כן לעשות דאסור עד'מ אלא ראיסור הוא דהוא ונאמרלחוץ היטשים כל והלא אוסרת אמאי -והשתא ' אוסית- מששים אחת *צפרתאינה
 כי לי ונודע ' סמך מה ועל כן להורות ככה על ראה מה וחקרהי ררשתיזאת נפלהלחו*ן ראמרי'האמורה המאה כל הוהרו כשנפלה]א'[לחוין דהשהאהותרו
 שנתערבה איסור של בתרננולת זצ"ל ר"ו; לפני בא מעשה בליקיטין כתוב לויש מותר*ן הששימ כל ויהיו בינירם האיסור שנאמר לחוק* הארבעים כ'טנפלוכעך'כ
 דגשה גיד פ' מרפריך האחרות והתיר אחת להשליך וצוה שאר'תרננולותעם נפלה אבל רגדול לים דנפלה דוקא אלא השאר שרינן דלא ש"מ אלא 'לגמרי
 החתיכות עם שנתערבה נבילה של חתיכה וכן הנידין עם שנתערב גידאהא שמא טעמא והיינו ' מעצמה' רנפלה ואע"נ ' השאר שרינן לא בעולם והיאלחוין
 האורחץ בפני בה להתכבד הראוי חתיכה ]וכן[ שאני כריה ברובאוליבטיל ממילא נפלה ודוקא זצ"ל שמשון רבינו וכ"כ ' בו, ויהנה הקבוע מן אחתיקח
 כנ דף ברוכא וליבטל פריך הנמקלס ושור המתות: חטאות נבי התערובות פ'ובריש לא אחר למקום אבל הנרול לים ודיקא' מזיר אטו שוננ קנסי' הפילה אםאבל

 ש" קרוי זה ואין בטלי חיים בעלי לאי אי אלמא ' בטלי ולא חשיבי בע"חומשני השאר לרו;יר פרישתם מהניא רלא אחר למקים ארבעים דפזרשו הרואכדמוכח
 שהיא בעור בה להתכבד הראוי' חתיכה קרויה אינה וגם חיה שאינו כיוןבריה בשוגנ הפיל אם דאפי' פי' ריי ' עכ"ל אליעזר כיב רב רקאמרם מובה וכןסס

 ששחם באחר מעשה מטו"ל אברהם מה"ר וז"ל ' לחתיכות שיהתכגה ערשל'מה' או הנרול לים ורוקא מעצמה נפלה דדוקא כרפי' לומר הי' נרולה ופבראדאשר
 מרבינו ששמעתי לי כמדומה ' ונתערבו בם'מנין ברק לא והאהרון ' עופותד' 'טמע" נמי ו"דרשן'ל ' דרב אליבי' נינרצ אמוראי לומי מטעברא ולאלאור

 * שעליו אימור (שקת מטעם נאסר ברק שלא שאותו שאע"פ מותרין שכולןיצחק תרומה יטל חבית רשב"ל( דאמן* מ;צמה שנפלה ורוקא רגדול לים דוקא עיעח(

 - היבא ואפי' מפיקא מפק הוי וחר חר דכל שרו כולרצ במותרין שנתערב כיון מ"מ הך ראמרי' מותרות כולם הנדול ליס מהן אחת שנפלה חכיות במאהשנתערבה
 דהא רבטלי יצחק רבינו בשם שמעתי בטתרין ונתערבה נמורה נבילהשהיתה איתא ואם ' וכו' ררשב"ל ואצטריך נחמן ררב וא'למייך ' נפל דתרומהדנפל
 מתברר טעמו שאין ברבר אבל '- מתברר שטעמו ברבר היינו ששיםדבעינן משליך במאה שבתערבו וחבית טבעת ולימא רבותא וריטב"ל נחמן רבלתנו
 ברוב ליבטיל ג"ה נבי תלמודא מרפריך ' לרבר וראי' ' אראורייתאאוקמוהו ליקח ראמור מיטום אלא מעצמן נפלו אם וכין'ב ' מותר והשאר לחוין מהןאחת
 שור רהא בטיל ולא רצא וכריה השוב דבר אחד רעוף לומר ארם יטעהואל חתיכה רנתערבה היכא כל אי ותו ' אסור ברעבד עיטה אם ואפ" לרהטליךביד

 אני ורואה ' לינוטין עכ"ל התערובות פ' כדמוכח בריה הוי ולא חיטיב לאהנמקל לחוץ ולהשליך אחת ליקח 'טרינן ואי בטלה רלא רקיי'ל ההתיבות ביןהשוכה
 והלילה שכתב מה בכל ממש אין כי ' נוטין הישר הדרך מן י הליקוטין אלוכי דהעע:כה דקיי"ל הא 1'כ שנתערבה היא לחמן שהשלכנו רה~ף ממתמאולומר
 עם שנתערב מג"ה שהכיא דבריו וגחלת כי ' כך רבותי הורו 4א שמעולםוד1'ו שעה כל לה משנחת היכי השאר אוסרת האורחין בפני בה להתכברדיאוי'
 הדרר זו ולא העיר זו לא ' חתיכות עם שגתערבה נבילה של ומחתיכההגירין פרכי' דהכי לחו'ן שהיטלכתי 'טנתע*בה היא מסתמא ויאמר לחרן אתתישליך

 דבטל אע"נ מהרבנן מתבטל שאינו דבר רכל ראי' להביא יש משם אדרבהאלא פותח י חבית במאה 'טנתערבה תיומה יט4 חבית אלעזר ר' דאמר בהתערובו,ססס
 דצא שנתערב דהוא ולומר השאר ולרוזיר לחוין האחר להשליך איןמדאורייתא 'טמעתא להא לה וקאמר דימי רב ויתיב ' דימועה כרי הימנה ונוטל מהןאהת
 דבפל נהי שלם אווז האי וה/'נ ' כתבי בתחלת לעיל כרפי' לחוץשה,טליך א"כ כלו' שלמה רבינו ופ.' ' רכא הזינא קא י'טתי נמע יצהק כר נחמן רכואמר
 חי שאינו כיון בריה אינו אווז ע1אותו כמ1ר'כ ולא הוא בריה רל~ומראורייתא אלא ויטנינן ' ליפקחינהו בטלי לא סתומות חביות דקיי:'ל הא לכתחלהרפותח
 בי' דלית גיר רהא מלתא תליא בחיותזו לאו רבריה דטעמא רצא טעותארהא דהוא א"כ ת'נ* מעתה . ושותה דימוע כרי הימנה נוטל מהן אתת נפתח'אימ'

 ק( 5יע טהורהכלשהוא צפור אכל 0 נירל רג ואמר ' שאני בריה נביה ושנינוהיותא ואומית בטלה לא ח'טובה דחתיכה רקי"'ל הא א"כ . לכתחלח לחוץמיטליך

 נ ל קנ עקק משום שהיא בכל בחייה בין במיתתה בין וטמאה ' בכדת במיתתהבחייה ש"מ אלא השאר ויאכל לחוץ אתת חרוק ש;ה בל הא לה משנחת היכי 'חטאר

 בחיותא לאו רבריה טעמא אלמא ' הי דלא א1'ג. שיעור לו ואין בריה דהויטמא שמשון רבינו כרפ?' ' במזיר וכ'1'כ אמור ב'טוננ ע'טה ואפי' כן לעשותראמור
 כמו בריה חשיב הכושר שעת לו היתה שלא דכל דגושר בשעת או אלאתליא וארד'כ מסאק לפהות 'טנפלה תרומה סאק רתנן( ואע"נ ' לעיל כרפרי' זצ"לתתשח

 ששמו בכ"ר או ' טבל של וחטה מתה ונמלה ההי מן ואבר טמאה וצפורגיר ובפ"ק פרקאס בההיא ואמרי' ' אם.ר מזיר ואם מותר ,טונג אם חולין שם נפלו ת*ט*":
 ' זצ"ל יצחק רבינו כרפ" בריה קרוי שמו איבר שלם וכשאיגו 'טלס בעודועליו טתר 'טוננ עליהן שרבה האימורין כל יוחנן ר' ביטם אבהו סר' ירושל' דועיגה גהלנ:

 שמו איבד לא הכושר.גם שעת לי' אית דהא ברי' ד1י לא נבילה אווזומ"מ למימר אתא בתרומה מחני' אסור מ:יר מותר שוגנ הוא מתני ולא אטר מזיר חהלג:
 הואיל ע"כ[ ]אלא )אע"מ( נבילה אות' כץרין ארעז ד1זיכה דאפי' שלפכשאינו ביטול לענין הו'מ ל:זיר שיננ בין רמחלקינן אלמא הדברים כל שאר אפי'לך

 דיאוי' חתיכה קיוי' אינה דתרנגולת כמש"כ ולא י בו לרועכבד ייאויוחשוב בשיעורא ]אבל[ )אפי'( נתבטל שהרי ד"י רלית' וכמאן האימור נתבטלשכבר
 ארם לכבד כשרוצים יום בכל מעשים רהא שלימה שהיא בעור בהלר4תככר פ' ותנן ' ואמור שוגנ אפי' קנמי' הקבוע מן יקח שמא למגזר וגיכאדרבנן

 ' כבוד דרך וזהו שלימה תרטולת לפניו מעמידין ובו1פות ממכתיז בסיוםחשוב שנפלה תרומה מאה ומאה באחר המרומע את מעלין אונ42 ירירה ר' נוטל6 ס,,ךף

 - ע ' ת'ל הלכך הפסידן שחתכן וזה השוב לאדם דורן לשולחן שראויין וכתףירך ראצרוך הוא ורבנן ברובא בפלה דמדאורייתא דרבנן כשיעורא נתבטלהשבבר י1י ]טובים[ גתחים * לקורננא רקיימא באטמי מותר טוקו;ך רבאס דא4,ר ר1טובארם נאבל והששי להעליתה מותר חול,ן למגה שנפלה ודוקא י הוא מתקןאמרי' י לרורן ראוי' שלימה דבעורה מקלקל שהוא מפני ע" של בסכין לחיתכהומותר ולא מותרין החולין ויהיו בשבת להעלותה מותר רעולה דקי""ל חולין למאהע"נ

 לה אכלי לא נמי שלימה והתיבה בטלה דלא חיטובה מחתיכה גרעי 1ע4חשיבי בשיעורא נתבטלה יהלכך י דופזס יוצא פ' זצ"ל יטלמה רבינו כדפי' דרימוע מאה ת!ל
 הקדהט ימפי הוראה יצאתה שמעולם וח"ו וחלילה י לה וחתכי רהדרי עראורחין המאה רמי וליתן למיכלה בעי ואי לזר שריא יטנתערבה התרומה ואפי' דרבנן י":ט'"

 אימוו: מפק של בתרנגולת בביה1'ד הוראה אתאמרא א* אלא דג"לר"ת הסאה דמי יתן ולא יאכי 'טמא כן לע'טות אסרו 'טרבנן אלא ' רשרי ה"נ 4.הןיינ[

 כשירות לתוך מהן אחת יונפלה וראית כשירה עם וראית ]טרשה[אתאמרה ]סאין[ אין( )כי לצ"ט שנפלה תרומה סאה אבל ' ה'?בט שגזל ונמצאלבהן
 נשירות שתי עס ודאית אסורה שנתערבה זצ"ל יצחק רבינו ולרברי 'את*ות השאר ולאכול לחוין אחת סאה להעלות יהורה ר' 'טרי לא והד מאהדליבא

 ושרו ספיקא ספק הוי דההם אחרות הכשרות לתוך מהן אחת ונפלהודאות דתרומה בגמראס דאמר ואע"נ . יטנפלה מאה מאהשעלתההיא רהי' ולומר יף5נק
 ) צריך ה" שלא אע"פ לחוץ אחת להשליך וצוה להחמיר הנאון ונתכוין 'כולהו דאמר אליעזר כר' לה דסבר ואמרי' מתקן קא והא בגמרא דפיבי' מחתא בעי.א 5י"יונ

 מפנו ברי' ומעין המקושת מכל בדיכות ונלנלו לפניו בהלבה דנו הוראהובשעת מן ינפל ונרמעו ממאה לפחות שנפלה תרומה סאה דתנן מחתא בעינאתרומה

 דגיע שלא התלמיי ושמע לשמעתא ושמעתא למעעוה מעשה מרמיןשהיו דקא פי' ' וט' וראי כהרומה מרמעת אומר אליע:ר ר' אחר למקוםהמדומע
 אבל ' שהבין מה כפי וכתב וטעה העיי4 על הבין ולא וכתכ ביורהלהבנה מאה ואש'ה שעלתה סאה והי' שנפלה סאה והיא מהתא בעינא תרומה0בר
 עויורה הקרוש לפה חלילה תרנגולות ביןשאר שנתערבה בוראי האמורהתרנגולת נתכטלה דלא בצ"ט אבל ררבנן בשיעור' ]דנתבטלה[ דמעלין סבר רוקאוחד

 וכ;'כ ' בטלה ולא בה לרהכבר היא חשובה דודאי מררבנן אפילו בטילה שה?אבה כחדומה טדמעת דאמר אליעזר ר' אפי' ותו ' דמעלין סבר לא דרכנןב'?יעורא
 טהורה וצמור לשונו וזהו בקצרותיו שלו התרומה בספר ברוך ב"ר יצחקרבינו מרפרכין נפלה מעצמה ואפי' לארין בנפילתה הותרו לא דהשתא סבר הכיוראי
 ) אי'ה הבשר כל פ' כראי' בריה קרוי' אינה שלימה אפי' נטרפה אושנתנגלה מתקן או'תה המעלה להוי ולא אמר מי לקילא לחימרא לר'א 4' דשמעתאימור

 דצפור למדת הא , עכ"ל להתכבר ראוי או שבטנין רבר היא אם בטילהאינה לרועיר ואפי' קאטר נמי לקולא א"כ רצרשיו דהשאר אליעזר ר' סבר ואי !בשבת
 ד"גי ]אינה[ אם אבל ' נה לרותבבד ראויה כ1ןהי כטילה אינה שלימהנבילה כרחין על אלא דשר* ררבנן שבות ל;נין כש"כ מ'תה בשן 1מ:יאדהרהשה

לר1זנכד
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 הלכך בהן להתבבד שיאףן עדעין הבל ותרעולת ואווז ' בטילה בהלהתבבד

 שור וגבי ' בטלילא
 הב*

 ה4א בנ4% בש"ץ ל4ו ראי דמשמע דגוצת וחטאות
 ']לאו המחות ודחט4ות הנמקל דשור תערוכו' ברי'אימור החי מן אבר דחשיבג א1ע בט% דלא ,מר אין ברי' דמטעם אלא חיין דלא משום לאו ' ברי' רצו ,ל.,
 ע'":נ

 ובי רגסקל וע1ר המתה[ חטאת משום ויאבל ישחוט שלא אלא אמ"ה משום
 רגסקל ושוד המתות חטאות ואיסור הוץי מן אבר איכור לי' אזיל לרך שהיטו"ה
 בדאורייתא השעם ונבילה ודם אחלב דהוה מידי כרי' רהטיכ לא שלם אפילי%.בט5ו

 לא זה בעבור ' בהן להתכבד וראוין דחשיבי לומר תמצא אפי' הלכך 'קיימי
 14ק1ה ]בטלי[ ומראוריית' הואיל שמתו היבא הקרשים את שנאבד רכנןאמור

 יכול שאיע שכתב מה דכל למדת הא ' רקדשים חומרא משוםאדאורייתא
 ד' עהטהט באהד מעשה זי'ל מטול אברהם ת'ר בשם ומש"כ ' כלללהיות
 6טעם זצ'ל יצחק רבינו בשם והתיר ונתערבו בסימנין ברק לא והאחרוןעופות
 יאמר קדה2 פה ורו'ו , לשנים וכעשן לעוינים בחומץ וראי הא ' מפיקאספק

 דרצאיל ספיקא מפק כאן אין דודאי נאמר ולא הדבר ונשתקע ' חלילה זה דברי

 בדסלוז בחייה דבציגוה ר1נאס כרב רקיי"ל היא נמורה נבילה במימנין בדק ולא דעל
 לן 1דע לא כסימנין בדק שלא וב"ז ' נשחטה במה לך שיורע ער עומדתאי1ר

 טריפה הוי ינאי בר אלעזר ר' משום אנטיגנום בן אליעזר ולר' 'שנשחטה
 לאחר המימנין ברק ובודאי ' ומטמאה נבילה ת:א ובמתני' ' באכילהוא1רה
 השוהט וגם בסיטנין בדק שלא בודאי שידוע עלה דאתינן הא אבל 'שהיטה
 : דרבה כחזקה_ דקיי"ל מפק ואינה וראית אסורה היא ררי ברק שלא14מר

 טעם שתתן עד 14סרת אינה טמא דנ ושל נבילה של ףצזיבה רבב,4ץ סףףש מ"5 קד'
 בפ*טתה אוסרת אינה ' ומבירה נבילה של חתיכה ' ובחתיבות ובקיפהברוטב
 עלי' אמודא רב ובחתיבותיאוקים וכקיפה כרתטב טעם ליתן כרי בה שיהאער

 בחתיכה טעם שנתנה כיון וררש ' מרכמ'ח ילמרו שלא לרכים והשמיעוררש
 שאר שיתן קודם עמה תחלה שנתבשלה או ! תמיר בצידה שהיתהאחת

 ואח"נ בה טעם רגבילה ונתנה כאימור ששים בזו הי' ולא ' בקרירההחתיכות
 נבילה נעשית הנבילה טעם שקיבלה זו חתיבה י בקרירה ההתיבות שארנתן

 לאביי ספרא רב 4' אמר ' מינה שהן מפני בולן התתיבות כל ואומרת 'עצמה
 מאי בטיל לא כמיע מין דאמר יהורה כר' לשמעתא אמרה כמאן רבמכרי
 דהא נמי בטלה לא שבצירה כחתיבה טעם נתנה לא אפי' טעם בנותןאיריא
 ומילק לאי1ף ומילכן בשקרם הב"ע א"ל ' בטךה ולא היא מינייהו גופאנבילה
 ה'ז בראשונה טעם נתנה הלבך ' שבקררה באחרות טעם שיתן קודםהרוטב
 נבילה נעשי' עצמה רחתיכה ואשמעינן מתסיא כמאי לאו ואי ואומיתןחוזרת
 פי' מריגנשבורק זול יצחק ב"ר אפרים רבינו י בפליטתה חברותי'לאסוד
 בבשר דוקא אלא החתיבות בל ואוסרת נכילה נעשית עצמה חתיכה אמרינןרלא
 שנים הן מתחלה בחלב דכשר רסלתא חטעמא ' לא איסורין בשאר אבלכחלב
 בכוטד חלב טיפת דאיבא וכיון שתיהן נאסרו יחד ובשנתעיבו ' היתרשל

נך
 יוסי

 דוגן לרברע רא4 ועוד ' יין חשיכ יהי' רגל כי אמרי' ח"א סותר הטים
 סס ,1ל שאור נפל אם פי' ' ד"1בון לפי אלא מחמץ דגמחמץ אין דתטרהס ך14אפרק

 מחמו אין אחרת לעימה נפל עימה ומאותה חהימצה ונתערכו חלין לתוךתרומה
 עימה ולן,א ' תרומה של כעימה בולה דה1בינן ורא חשבון לפי אלאהאשו
 אגור ערם וזה זה דכו'ל משום אלא. ל"פ נמי ר"א ואפי' ' תרומה נעשיתעצמה
 ך נבילה נעשי' עצמה דזש:יבה משום אב4 שעהס בל ובפ' הצלמימס כל פ'בדמובח

 עש5 שאר לאמור נבילה נעשית אינה מנבילה משהו טעם שקיכלה ראצטמשמעתין כי קש שהבש דמה אומר זצ"ל תם רבינו רבותיצ משיבין דברי כל ועל ' אסרלא
 ששותה החתיכה להחשיכ כ"כ חשוב ]משהו[ )משום( ראין משוםהתיבות
 למימר( )ליבא רהם דתרכא כזיתא וההיא ' טעם נותן שם שיהא עד 'נבילה
 מפעפע אפי' לבטלה ששים חתיבות בשאר להצריר נכילה נעשית אמרינן[]לא

 ראי' שאינה ולומר להשיכ יש אלא זו ראי' הבנתי לא ' החתיבות בכלוכצזפשט
 ככו סל דיכךלא לפרש רצה ולא קלרצז דיקולא שלמה רבינו דפי' טעמאדה%צ
 *' הוה בשר בה שגמלח בפל מיירי הוה דאי משום שבתלטר דיקלאנל

 שמובר בערוך משמע וכן ' עליה מונח חלב שהבזית בחתיכה ששיםלהצריך
 זיתא בי ועהטאלתם ' רגאון שהשיב דיקולא כערך התם דקאמר שלמהכרבינו
 נפל היכי ורותח רותח 14 צונן לניו עי' וקשיא דבשרא לדיקולא דנפלדתרבא
 שיזךר בה שיש נרולה ליורה דנפל ה'ק עצמה לדינןלא מברת מי 'לדיקולא
 ע"1 י'8 ףיקולא שעהס בל בפ' דוגמתו יש קלרצז ריקולא שלמ' רבי' שפי' ומה ידינךלא
 וההיוש ' בן הדיקול' ננך1ז הרתיחות שם שעל המים רתיחת היינודמיא
 נב%ה יעשה החלב זה דודאי לומר _יש דפי' לכוחטו אפשר גבי הבשרדבל
 שביורה חלכ אצל אסור חלכ נחשבנו לא אבל אמור כולו כאלו בכולןלשער
 שכיודה חלב אצל חשיב ולהכי ' ירו על שנאסר כיון בגדי יחשב אלא בסינומין
 4ג1-י' דלא י"ל חשבון לפי אלא מדמע המדומע דאין וההיא י מינו בשאינומין

 של הקדירה בצזוך עצמו רצא שהאיסור רוכא אלא נבלה נעשי' עצמהדצזיבה
 דהיתר בהוך נכנם שהאי1ר ולא תערובות ע'א אלא שם שאינו היבא אבלרותר
 *,ש ודאי התם ' ההיתר מן לרצמיף יש וגם תערובות ע"י אלא אסורואינו
 אפשר למ"ר דאפי' י"ל לבור שנפל ריין וההיא ' נבילה נעשי' עצמהחתיבה
 האיטר בו עגכנם כיון דהא לאכול נ1ר 1תר שאיע להית יבול טתרלסוחטו
 כותר אלא באוכלץ רגעלה שייכא לא והא הפלטה שום עש עוד טחר יהי'האיך
 יין אבל תומפת ע"י עור מתבטל ואי1 תערובות אוכליןע"י לאמו'שאר שלארוה
 התערובות מחמת ולא אימור של בליעה מחמת טעפ נותן אימ שהחכצץכיון "י דה1בון לפי אלא מחמץ המחמץ דאין וההיא ' תוטפת ש* מתבטלבמים
 בהיתר בלוע האימור שאין טעם נתינת לו אין לנך העהיר ריח מחמתאלא

 לפי אלא להרצמץ ולנךאעלו חוזקו מריח אימור של ב*עתהמתחמץמתערובות
 מן מנונךת שאיסה חתיכה להתיר יבול הי' זצ'ל אפרים רבינו פי' ולפי 'חשבון
 כבר או לב 14 בחלב עהטש שם שיש ביון החתיבת עם שנתבשלההחלב

 לא ואפי' בדם עהרם שם נשיש ונמה ונתבשלה ר%ערנגולת בחחיכות ה4סש1אמ בשףמהשנ*~ע כהנם אפי' חהיכה אוחה שפולנוח ומה איסור של חחיכה כולהנ:נשיה
 חלב בנון איסורין שאר אבל כולן רחתיכות כל ו14סרת בחלב כשר שלואאמור
 14תה פלטה אם שהרי כנכילה הוי לא חתיכה על טיפק מהן נפלה אםורם

 הפליטה ולא שבלעה ודם חלב של רטיפה כ"א אוסר; אינה באחרותהייכה
 דמשני משמעתין ראי' ומביא י בחלב בשר גכי שאוסי כמו החתיכה גוףשל

 ואומר' חחרת בראשונה מעם נתנה אם רוקא הלכך ' לאימיר וסלקיבשקרם
 פגבילה כה1הו טעם שקיבלה אע"פ בראשונה טעם נתנה לא אם אבל 'אחרות
 עה'מ במשהו' כמש מין רב דמנר אע"ג חתיכות שאר לא1ר נבילה נעשי'אינה

 ההתיכות בל לאסור ' נבי5ה נעשית עצמה התיכה *'א אי1ריםרבשאר
 שנתנה רךכא אבל ' אמורה נופא דהיא ואע"נ ביטשים מינה בשאינו 14במינה
 אימור של שרטעם מפני חתיבות שאר לאסור נבילה נעשית בחתיבהטעם

 מההיא דאי' הביא ועוד ' עצמה דנבילה חתיבה כמו חתיבות שאר אומרשבתוכה
 ' בלע לא דאעצר' לע ל ל ל 4 - ,כ לשעודי' אשי רב מבר דכשרא לרקלא דנפל דתריא כזיתא דההוא דלילס 3תלף

 נבלע הלב של שזית אמרי' לא כשר בו שנסלח מל היינו דיקולא ההיאומפרש
 הגא מפעפע חלב שוןי התתימת בבל ומתפשט נבילה ונעשית אחתבחתיבה

 עצמה רחתיכה איסורין כשאר אמרי' דלא אלמא ובסה ניער במליח שייךולא
 הבשרס בל בפרק 4מן דאמר לרברי יצחק רכינו ראי' הביא ועור ' נבילה נעימי' קקדף

 אתמר והא ' נב%ה נעשי' עצמה שחתיבה פי' ' א1ר לסוחטו אפשר רב וסברכ'"
 אמרת האי ס1תר חהלב אסור בשר רב אמר חלב של יורה להיך שנפל בשרכזית
 מבי קא ליילם וטשני ' רצא נבילה חלב 1תי אמאי חלב אסור לסוחטואפשר
 גדי אגן בה1ב נרי תבשל לא נךא דאמר ר%זם חןאני אפור לסוחסואפשר

 ב"ר יצחק לרבינו לי' וקשיא ' חלב ולא תורה אסיה דגדי מותר4סור'וחלב
 ' לנזית להצטרף לעמן נניי חחיב ולא חלב תורה אסרה דלא נהי זצ"לשמואל
 יעען ריא בעלמא כסים טעס הנדי נתן עיאם בעלמא מים אלא יהיו לאמ"מ
 ]נבלה[ ת*ן1ה הלא היתר של כהתיבה נותן.טעם טמא דנ 4צ נבילה ואם 'נבילה
 לענין הלב תורהולא אסרה שנרי אש'פ זה מטעם נבילא יעשה החלב גםא"כ

 שוידתר נאמר בהיהר אימור של טעם נתינת ]ש"1[ )שלא( כיון לכזיתלהצטרף
 בבשר אלא נבילה נעשית עצמה דצזיכה ד4'א ער'מ אלא כן ע"י נבילהיעשה
 נעשה א חלב שאין ביון ולכך ' הכי ל"ו איסורים בשאר אבל ' לחודבחלב
 לרבריו ר1ר' מבש וקךד ' שאכ1ר אי'פ נבלה שיעשה אמיי' לא להצטרףאי1ר

 ם4טה נפלה אם פי' ' רה1בון יפי אלא מרמע המדומע אין דתמורה0 ספ"ק דתנן ט'*רינ
 י אחך למקום חולין מאותו ונופל חהר ואם חולין של סאין כמה לתוך תרומחשל
  עצמן עיי" מטעמ תרומה שהכל נימא ואמאי ' תרומה הבל באלו מרמעאינו
 בנמיא רפ*ג אלין8ר לר' ואפי' ' נבילה נעעד' חתיבה מסעם בתרומהנעשין
 טעמא מהאי מירה תרומה לרצ דחשיב משום לאו כתרומה דמרג,ע לי'ואית
 )דבר1 ראי' וו1ר י שע4תה סאה היא שנפ5ה דסאה למימר דאיכא משוםאלא

 אחך אם האן טעם לבנ% כדי עכשיו במש ואין שלמימס לבור שנפל נסך מ%ן לף:"ן

 ע"ז לטמוה זצ"ל שס1אל ב"ר יצחק רבינר רצה לא אך ' לבסוף ער וכסהניער
 דבריו על מרף1ה זצ'9 שמואל בר יצחק שרבינו ותו ' הקרמגים פירוש עלולחלוק
 ע1שי מתסרי ולא ומילכך קרם לא ואפי' בשמעתין דרב מלתי' דבאמדאוקי
 ושחוטה נבילה כגת ומינו 5ין רבל קמייתא היתר חתיבת מע1ם אלאחתיכות
 % לא בקדרה שאש במי רהיתר מינו את מלק ורוטב *תבלה כנון אחרודבף
 ת5ש ברוטב רגכלה ובטיל' ורווטב הבבילה ונשארו כצסיפו ולא לאיסורמבטלו
 וזורוצ על" הרוטב ירבה שלא בעוד תחלה בראשונה טעם נתנה הלבךובקיפה
 ו14סרת נבילה של החתיכה על הראשונה חתיכה נתוספה וחתיכות וקיפהנתןמים
 מעהטים עתר בהן שיש וא1'פ לבטלה חתימת מצו ולא מינה שהן מפניהכל

 זצ"ל אפרים דבינו בדבדי אי והשתא ' שתיהן לבטל ברי בו אין לברווהרוטב
 י ררוטב יבטלויי עףיין א"כ רגבייה מטעם כתוכה שכנום מה אלא לבטליטא"צ
 חת*כה שנחמעטה כגון דמיירי ו"'ל ' נבילה של מחת*כה יותר באן איןשררי
 חתיכה נתנה לא שאם ואשמעי' העזר של אותה ממנה שבלעה במה נבילהשל
 נבילה של חתיכה לבטל כדי אלא דוטב א"צ ריתר של בא1זה טעם נבילהשל

 הרוטב מן דצריך בעין כט ד1א הרי טעם הב*עה שנתנה ביון אבל 'שנתמעטה
 דכעו רגףטה ותו ' ההיתר שבחתיבת הבליעה ומן נבילה של התתיכה מןשעוים
 דךין רשצהו רמשמע בחלב יבשר יה1מעתין כגופא זצ"ל שמ1אל ב"ריצחק
 1'קועא6 חלב טימ1ן הבשרט כל פ' דתנן ' בחלב בבשד שנחהנ רצא ודם בחלבשנורג
 טעם נחלק ולא רון-רה 4צן רגש ולא החתיכות מן אושז על בקדרהשנפלה
 בלום' ' חתשה ב1תה טע6 בעתן יש אם ' לברה חתיכה 16תה אלארטיפה
 ואסר ' חתיכה אותה נאמרת מיד ' לברה דצז4בה ב4ודטה לאסור הטיפהשמךר
 הקרדה כל את לאסור חתיכה ב14תה טעם בנאן "1 אם במתני' דחגן האדב

 כל ו1ימרת ' נבילה נעשית בולה עצמה ריא החתיכה שנאסרה דכזןקאמר
 שהן מפני כולן נ4ג1זת בולה ו1ז(כה לבטל כרי בהן יש ואפי' כו*וי1זיבות
 הךיעיכה בבל טעם *כא אי אבל הוחיכהי בכל טעם שאנה דונף רדימינה'
 ו1ל דצזיכה עליו החיב שנפלה מכית 4וחה שיעשה אמרי' לא במקצתהאלא
 ואינה טעם בה יתן לא ואז החתיכה בבל לרהפשט דסופה סיים וטעמא 'נב%ה
 בבל טעם יתן שלא נבילה נעשית הו1זיכה בכל פעם בשיש אבל נבלהנעעד'

 בכל יצזפעוט שלא לפי רצזיבה ב4יהטה לעולם רגזעם עגשהשף לפיוז4ירה
 %%מ-ת שא*נה טמא ודנ נבלה של חתיכה גבי בשמעתא אמרו חה"נ יאחרות
 בין החלב עדעוד לכטל התיבות שאר כוגי והיבי ' טעם ב1תן בה שקקי'עד
 כיון ' מיר* %א רידי' פי' מהגי לא א"ב ריועיבות בבל 5התפשט 11שאין
 נבילת נעשית. עצמה חתיבה נונא ראי כי אסרי' לא בחלב בבשדדאפי'

 : הטעם הען לא ואז ההתיבה בכל להת2שם שפופובין
 רגעיה נ"ף הלכות עיךהיק
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 השלחן ע/ם ו:בינה להעלות.עם ואפור י חץגבים רגים מבשר ויץ 'עבחלב
 נמאן מדאורייתא אטר עוף הא בנמראם ואמרי' ' ודגבים דגים מבשי ויץ קווף

 תורה מדברי מהן יש בחלב לבשל אסור הבשר בל היק כו' עקיכה נר' רלאפא
 מבשר ווץ ועוף ודה בנון סופרים מרברי מהן ויש ' פהמה בשרכטן
 אשי כרב וקי"ל ' ר5עורה מן ולא סופרהם מדברי לא שאימ וחנביםרגים

 כ"א בחלב אסירי לא ועוף ררדה עקיבה כר' דמתני' לסתמאד4וכהא
 כחלב עעס בשר ש"מ יוסף רב דאמר לי' סבירא הכי נמי ואביי 'מדרבנן

 אטו העלאה ולגזור ליקו גזירה נופא אכילה השתא ררבנן נו'ד ראידשצריטעא
 גזירה גזרינן דלא תימרא ומנא ' אשי ברב ולא דאורייתא ען'מ אלאאכלה

 בהן לכל וניתנת השלהן על החר עם נאכלת בת'לס דול חלת רתנן לגזירה פעסם
 הלת מעעם למנזר דאיכא בארץ ח"ל חלת אשמעינן אי בשלמא אביי א'לעיירצה
 ראורייתא עוף דאכילת לאו אי מיגה למשמע איכא טרין ולא דאורייתאהארץ
 טעמ'משום ברד'ל אלא בממה העלאת אטו ולא אכילתו אטו העלאתו מר רוהלא
 לן אבעיא דלא אע"ג הכא אבל רצא ר4צרייתא איסור שום אטו למנזרהיכא
 ' דבשר ואכילה[ העלאה אטו העלתו למיגזר לן אית ]אכילתו אטו העלאתולמגזר

 דבשר קי;'ל הכי הלכך י אשי ברב נמי אביי ררי י כאביי הממקנא וכן 'בהמה
 חלב טיפת לקמןס דתנן הא הלכף ' מררבנן בחלב.אלא אסירי לא ועוף חין י4קז

 שיה" רבעינן אפורה חתיכה באותה טעם בנותן יש אם חתיבה על ענפלהפי5
 דעעיכת על שנפלה חלב טיפת אבל ' בהמה בבשר רוקא היינו בהתיכהששים
 נמי והא גטילה; בעלמ' ברוב אלא בחת'כה ששים שיהא בעינן לא ועוףחטה

 חיה בשר אבל בהלב בהמה בשר ה"מ בכהטהו בחלב דבשר ע"זס רתנן_שלהי ט7וף
 דרבנן בחלב עוף דבשר בה;'ג סובר וכן ' בעלמא ברוב בטלין בחלב רעוףעא

 מותרות גמורות ביצים בה ומצא התרנגולת את השוחט דביצהס פ"ק רתניא טיצ 1ל
 יש אם הנבילה ביצת בפ"הם עריות במם' רתנן בה"ג ורגוטה ' בחלב לאכלןיי5

 בה"ג ותירץ ' אוסרין וב"ה ב'ש נרברי אמורה ו~'ל טתרת בשוק נמכרתבמוה
 בחלב עוף דבשר להו דסבירא אלמא הקילו דרבנן שרצא בחלב עוף בשרדנני

 רגב'נה עכנאנל יו(7 7; רגב'וה עק ז7ה ישיף מע" יייי"י

 בשלחן אבל ' עליו אוכל שהו4ו בשלחן , אטוו שלחן באיזה ' ב"ה וכיצמריב'ש
 כלהו וב"ה ב"ש ' חועהט ואינו זה בצד זה נותן רעעבשיל 4עע עליו מוררשרצא
 לעיל כדאביי העלאה בה נזרי ואפ"ה י דרבנן בהלב עוף רבשר להוםבירא
 דר' חמוה אגרא תני ' בהמה רבשר ואכילתו העלאתו אטו העוף העלאתדנזר
 כדמפרש בהן נזרדין שאינן בהפעי כלו' ' באפיקורן נאבלין וגכינה עוףאכא
 אכל ירים'שאם נטילת ובלא הפה קינוח בלא לה אמר והוא לה רצאתניוהולך'
 קינוח צריך בהמה בבשר אבל פיו ולקנח ידיו ליטול א"צ זה לאכול ובקשזה

 וברוט זה אכל עואם שלמה רבינו שפי' ממה ' בחניביו בלוום נדבק יהי'שרא
 גבינה אכל 4'ש חחלה עוף אכל ל"ש משמע פיו ולקנח יריו ליטול 4ו"צ מהלאבול
 בי' אחמור לא ררבנן בחלב עוף בשר דמבר קינוח ולא נטילה לא א"צ.וטץלה
 יהיו שלא אלא אחטר ולא לנבינהי עוף בין וקינוח נטלה להצריך האי כולירבנן
 יצחק ב"ר יהודה רביט טרי מצא וכן ' יהר ונאכלין יחד השלרע עלעולין
 יצהק רב ' תחלה עוף כשאכל דמיירי זצ"ל שמואל ב'ד יצחק רבינו בשםזצ"ל
 בשרא לי' וא"תו ' ואכל גבינה לי' אייתו אשי רב לבי אקלע מיטרשיא דרבברי'
 נאכליןבאפיקורן עוףוגבינה דר'אבא חמוה אגרא תני והא ידי"א'ל משי ולאו4וכל
 ואינא קא הא ביממא אבל בלילי' ו:"מ להו אמר לא וגבינה בשר אין וגבינהעוף

"?
 דב'ש ואוקמי'ס מריח מקנחיובתא בער'א כלום.תניא דבוק בהן שאין ות נק מ ר

 שלמה רבינו ופי' ' מקנח[ ומ'ה מריח אומרים מדיחנוב"ה ות'ה מקנח סברי -פ
 אמר ומר חויא אמר מר ' בפת פיו קינוח במים פיו הדחת בעינןדתתויירצ

 יהורה רבינו מורי וכ"ב ' בעינן רתרוויירו בפר"ח פסק וכן ' פליגי ילאחרא
 ובכל ' וקינוח במים פיו הדחת תרווייהו ולהצריך להחמיר עיקי דכן יצחקב"ר

 אבל ביחיטי ו?'מ בפת אלא הפה קינוח אין זירא דא"ר י קינוחמילייהוה
 אינו לפיכך ' כשלועם יחר נקשר ואינו הפה בתוך שמתפרך מפני לאברשערי
 ' שטר קא סשטר לא בחמימי אבל בקיירי אלא אמין לא נמי ודחיטי 'מקנח

 והלבתא ' לא כאקושא אכל ברכיכא וו?'מ ' הפה בתוך לחיך ונדבק רךנעשה
 והרחה וקינוח הן' רכין כי וירקא תמיי קמחא מן לכר הפה קינוח הוה מיליבבל
 במים או ב*ין הפת נששורה רהיינו זצ"ל שמואל ב"ר יצחק רבינואומר
 ושותה כדפרי' בו שמקנחין רבר שום אוכל או הפה לקינוח מועיל רשפירואוכל
 אסי רב מיני' בעא : זצ"ל שמואל ב"ר יצחק רכינו נהג וכן אח"כ יין שמים
 פיו הרחת אבל ' כלום ולא א"ל ' לבשר ג:ינה בין אדם ישהא כמה יוחנןמר'
 אטור בשר אכל חסדא א"ר תרח'יהו' בעי דמקנח במידי פיו בייןוקינוח שןבמים

 _בטעמו ומאריך בפה נדבק והוא שומן מוציא דבשר משום 'לאכולנבינה
 יוסף ררב ברי' אחא רב לי' אמר ' והרחה קינוח וע"י בשר- לאכול מותרנבינה
 עד עש גבינה לאמור ' בשר חשוב מי ' מהו השינים בין של בשר חסדאלרב

 מר אמר ' לי' קרי' בשר אלמא ' שיניהם בין עורפ הבשר עלי' קרי *שדטלנו
 בשרא אכיל הוה בי אכא דאלו אבא _לגכי חמיא בר חלא מלתא להא אנאעוקכא
 דלא הוא סעודה בהא זננא ואלו השתא בי למחר עד גבינה אביל רצה לאהאירנא
 ואמצעיים חולה ואחרומם ראשונים מים תניא ' אנילנא אחריתי בסעורהאכילנא
 תבשיל כין אבל לתבשיל תבשיל בין אלא י"ש נחמן א"ר רשות אמצעי' 'רשות
 לתבשיל פולין תבשיל בין היינו לתבשיל תבשיל בי; רשב"ם פין ' חובהלנבינה
 רעבה שלפניו גבינה לתבשיל בשר תבשיל בין אבל בעל:א נקיות ומשוםכרוב
 בלילה כ"א צריכה שאינה עצמה מגבינה יותר לירים שנדבק לפי ביוםאפי'

 לאכול יבול שאינו מירי ולא שלאחריו גבינה תבשיל אבל לעילכראמרי'
 כראש-ן את-יתי סעורתא או למחרת עד בשר תבשיל אחר נכינהתבשיל
 דמדקאמר זצ"ל לר"ת נראה ואין ' עצמו לביטר תבשיל בין חילוק ואין 'לעיל
 גבינה בין ישהא נמה לעיל כדאמ' קירם שהתבשל מ'טמע לנבינה תנאדלבין

 הנזכר נמי שהתבשיל משמע א"ב לבשר נךדם מרהובירה )ורם שגבינהלב.טד
 כרוב לתבשיל ביזתבשיל ביוזשמפר' נבינהיועהי לפני שאבלו מיירי נבינהק'רם
 ובין רשות אמצע'ם רעי"ל וקךד שמי" רני מאז בשף של תבשיל א"כהשיליז

 * רוחר של הקיחט טשמעען לא אם ו שהצ לא רג4'ל ולא דובה לגבינהתבשל
 לתבשל בוטר תבערל בין פי' לתבשל תבעויל בין אלא 4"ט ר"ת פי'וע"ב
 בשרא ממשות לא כאן ואין מט בר נן'ט כמו דועה ייט ליטול רשות רהויחלב
 תו ע" כאן שףש חובה גבינה 4לתבשיל בשר ביןתביל אבל וגבינה חלב ממשותולא

 5ש 1'" נמצא ובן ר6ה גךגוח בלא לאכול וסותר. בשר מסשתז כאן ואין בגבינהממשות
 אכל אם שאפ" זצ"ל ר"ת אומר מזו וגדולה ' כך גאון יויראי רב שהשיבכתוב
 ונטילת וקינחץ פיו היחת  שיעעיה ניון אחרי מיר גבינה ראבול מותר 'בשר
 עשה שלא היני רךינו אהריתי סעודתא עד אוכל היה שיא עוקבא ומר 'ייים
 מחמיר 4יצ ' אדויו מיר גבינה לאכול נעתר יריו ונטל והריח קינח אם אבלקינוח
 גוטה בלא מיד בהסה בשר אחריו לאכול מותר גבינה אכל ואם . רוהאנפשין
 "טהא כמה לעיל דקאמר ווקיינו ובחניבים בשינים נרבקת מנ הנבינה שאיןהפה
 לצורך אפי' כ*ם לשהווז שא"צ רמשמע ' כלום לא לבשר גבינהבין

 דתנא והא ' יצהק דרב בעוברא נדאשבחן בלילה צהיך נם"י אבל ' ר6הקיטח
 אפ"ה ' דגבינה לפני העוף שאוכל היינו באפיקורן 4אבלין וג:יגת עוףאנרא
 בעך כט בשינים נדבק אינו עעע שבשר לפי ' נט"י .ובלא ד6ה קינוח בלאטתר
 בדבר* פי' בת'ג אבל ' גדר בה וגדר מצא בקעה כך פסק שלא ופר"ח 'בהמה
 בהמה בשר בין אלא קעוח בעינן לא ' דמלתא כללא . י"ת וכ"כ זצ"לר"ת

 היכא הטבהר מן ומצוה ' בשיניים ולא בידים לא נדבק אינו עוף אבל 'לגבינה
 רמאכלים וכל הלחם השלחן מעל להעביו- צריך בשר לאכול ורוצה נבינהשאכל
 אלו פ' בפמחימ כדאמ' ויאכל בשר יבי4ש ואתי'כ השלחן על הגבינה עםשעלו
 7 י:5כ: רהטלחן על עמו בעולה ' הכן אסרת ואת חצות עד נאכל ופמח ימים לשנינאכלת ייס5י דגינה חמי איתא עט מתבערת הפטה עם הבאה' חגיגה תנידבריסס

 הדא יוסה ר' אמר ' עמו להתבעי צריכין השלחן על עמו העוליןהבשילין
 פי' לפימתיה לכעברא צריך נךפר למיכל ובדעת" חובץ דאכל ההןאמרה
 יש משם עמו לרו:בער צריכין דהטלחן על הפפח עם העולין תבשיליןמרקתני

 הלב להעביר צריך בשר לאכול אח"נ ורוצה גבינה או חלב שהאוכל ללסודלי
 ויאבל בשר יביא בך ואחר וושולהן על עמו שעלו המאכלים ובל ולחםוגבינה
 )למעברא( ול"ג לפיסהה למעברא מנוקר כולו שהי' זקן בירושלמי ראיתיוכן

 נראה כך השלחןי נבי טעל להעביר הכל שצריך נרסי' למעברא אלא]לפיסתה[
 גבינה בין ישהא כמה דאמר והא ' נכ"ה משה בר יצחק המחבר אניבעיני
 אבל ר"ת בדפי' ונט"י ר6ה קינוח לצורך לשהות שא"צ היינו ' כלום לאלביטר
 בשר אכל אם וכן ויאכל בשר יביא ואדוצ השלחן מע'צ הכל להעביר צריךמ"מ
 צריך לאבול מיר והרחה קינוח ע"י שמתיר ר"ת כרברי גבינה לאכולורוצה
 יבש ואווצ ר"טלחן על עש שעלה מה ובל הבשר השלחן מע"נלהעביר

 : ויאכלגבינה
 יףס יהץ ובלבדשלא במט8חתאחת וגבינה בשר ארם צורר כ%ן?ני'0)תסא(

 ע"3 ' רוא בצונן צונן הוה מאי זב"ז נונעין ובי ' זב"זנוגעין

 : בעי מיוו היחה בעי לא רקליפה נהי אבייאמר
 ט נבינה וזה בשר זה אחד שלחן על אוכלים אכסנאים שני סרישבגג"א)תסב(

 בר הנן רב אמר ' זה משל זה יאכל שמא הוששיןואין
 תמ'ה ' אמור א"ז מבירין אבל זה את זה מכירין שאין אלא 4'ש שמואל אמראמי

 הררום מן בא וזה הצפון מן בא זה אחד לפונדק שנכנמו שנים אומררשב'צ
 נבינה וזה בשר זה אחד שלחן על איכלין בנבינתו בא וזה בהתיכתו באזה
 להעלחע אמרו ולא ' קאמר זה את זה מנוין בשאין דוקא אלמא ' חוששיןואין
 ופרכי' י אחר בברך פי' אחת בתפימה אלא השלחן על הגבינה עםביטר

 אויע תפיסה כעין אלא אסור נמי עליו עואוכל שלחן בלא הא פ'ד אחתבתפימה
 אחין שני ]לאביי[ אשי( )לרב שלמיא[ ]כר יימר רב א'ל י לזה זהשקרובין
 א"ל ' לא או טתר זה משל אוכל זה שאין שמקפירין כיון מהו זע"זומקפירין
 האח*ן כל יאמרו וו'נ ' מותרין בייתום ומריקי אסורין הם-יקין כליאמרו
 בהפימה אלא שפי' שלמה רבינו לפי' הלכך ' אמורין הלכך מותרין ואלואמורין
 אז ז4'ז ש)דובת יפירושו לפרש יש אחת תפיסה וכעין אהר בכרך דהיינואחת
 על גבינה לאוכל בשר אוכל בין להפסיק שנוהנין מה שפיר אתי ' אסורדוקא
 דסומר דהא '"מ אבל ' קצת היכיא שם שיהי' דבר בשום או בלחם אחדשלחן
 שנכנט אכסנאים שני לעיל ראנד הא על קאי אחת בתפיסה אלא אגשיולא

 קז נן האחין כמוס אחת בהוצאה כשהן אלא אסרו שלא וקאמר ' כו' אחדלפונדק

 'יע מ'ר אהת תפימה ופריך ' אחת בהוצאה יטהם רהיינו הבית בתפיסת אתרונשקנו

 כלו' אחת תפיסה כעין אימא אלא ' הוצאות בשתי לי מה אחת בהוצאה לימה
 לדחת יכול ווראי כי מנהגינו ליישב אין ולפ"ז ' אחר שלחן על 'חדשאוכלין
 קטנים שריו שלהם שלחעת בין לחלק נוכל מ"מ ושמא ' ד6סק שום יועילשלא
 ר ס3ק עה?נינוס מה על לחלק נראה היי וכן ' הרבה גדולים שהם שלנו לשלחנותמאור
 ע"ת " בעליהן עם 4צכלות שלנו נדות ונשים י עבירה הרגל מפני הזבה עם הזב יאכללא
 ' אהד שלחן על לאובלין אחת בקערה שנטהם אוכלין בין ומחלקין אחד שלחןעל

 מסנו רחוק ב"א אצלו לאכיל לה שאין זצ"ל שמואל ב"ר יצחק לרבינוונראה
 שהן שלט שלחנות בין לחלק יש שמא ' שלהם בשלחנות אסור הי' ואפי' 'קצת
 9 דוץ- כל ניכי הפמק צריך שמא וגם ' קטנית שהם שלהם לשלחנותגדולים

 ילא מ'ר אחת תפיסה ופריך כלל ביניהם הפרש שאין אחת תפימה י"מועור
 ' ביגישם הפרש קצת שיש אהת תפימה נע'ן אימא אלא כלל ביניהם הפמקאין

 שלמה רביט פי' על סמכי' ואנן . ביני בעי גוכה דאיבא היכא תפשותושתי פ"י נ ו' ביף ביני עבה יליכא היכא אחת תפימה רקיי משמע ישמעאלס ר' פ'ובע'ץ
 ואפלו גבינה חה בשר זה אחר שלחן על ואוכלין בתרא פירוש' האיועל

 בשום ביניהס היכרא ועושים זע"ז מקפירין שאין ו;אחין זהואפי' את זהמכירין
 אפי' שמא או הנאכל הוא כי הכירא זה שיהא מסתברא אין בלחם מיהו 'דבר
 וכ'כ ' אחר להם להם שיש הלחם מזה אוכלין שאין וכגון הכירא הויבלחם

 שותים היו שלא זו'ל יהורה ורבינו קלונימום רבינו של מנהג שהי'בתשובות
 ליבא איסור אבל דהסלחן על מוחלקין ואפי' אהר מכום וגבינה בשרבאיכלם
 נביטה וזה בשר זה א' שלחן על שנים יאכלו ואם עושה הי' ררחקה משוםאלא

 : להכירא זה לפ3י ומפה זה לפני מפה שיהאצריך
 עאכ '6ם אמר זירא 40י'ר ' בישולו ע'" ולא אכילתו ש" לאללקית :% על עובר אינו קרעו לא חלכו את וטציא גךרעו סהכחל נ(רגני')תסנ(
 אמרינן ולא בישי אם באכילה לכתהלה ומותי :דאורחתא עליו עיבר אינורב

חטר
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 דרבנן איחוטה סהלב לקמן אמרי' ויצא ממנו נמהט דאפי' מררבנן מ*הא אברר קי,7ף

 אינו תנן אנן 1הא ' ליכא דרבנן אימור אפי' פירש ולא דשבלע כיון והאי הט5צ'נ
 ליכא נמי ראימורא ה"ה אזכא איפורא הא עבר ד'לא הוא מעבר עליועובר
 עובו אינו קרעו לא דמו את ומוציא קורעו הלב סיפא מיתני בעי דקאח5יידי

 שיעור דחצי איכא איסורא הא , כזית כו דאין ללקות עבר דלא הוא מענרעליו.
 קורעו הלב לי' מסייע לימא עליו עובר אינו רישא נמ)[ תנא התורה מןאמור
 קריעה דבעי הוא הלב ' ומותר בישולו לאהו- קורעו קרעו לא דט אתומוציא
 משום בישול לאחר בקריעה לי' רמגי הוא לב דילמא ' קריעה בעי לא כחלאבל

 ע"י חלב בו נבלע כבר רך שהוא כהל אבל . דשיע בלע לא בישולשבשעת
 ואסוי עליו עובר אינו רכ אמר זירא א"ר א"ר ' בקריעה לי' מני ולאב"טול
 ברין ]איכא אימורא הא עבר דלא הוא מעבר עליו עובר אינו לי' ממייעלימא
 את ומוציא קורעו הלב סיפא מיתנא בעי דקא ואיידי ליכא נמי דאיסודא[רצא
 איכא איפורא הא עבר רלא הוא מעבר רהתם עליו עובר אינו קרעו לאדמו
 קמא כלישנא תניא י כו' קורעו הכחל ה('ש ' עליו עוכר אינו רי,טא נמיתני
 החלב שיונקין עגל של או טלה של קיבה ' מותר בהלבו שנישלו כחלדרב
 במעיו כטם זה לזה זה בין הפרש ומה אסורה בחלבה שכשלה קיבתןלתוך

 מדדי יצא לא כלו' במעיו כנום אינו וכחל ' הוא הלכ הבהמה מדריומשיצא
 ומיהו חלב לכלל בא ולא ריא בבשר מובלע אלא נאסף ולא בחייההבהמה
 וערב שתי קורעו יהודה רב אמר קורעו כיצר , מדרבנן קריעה בעילכתחלה
 לשמעי' אלעזר י' ~'ל . חלבו עצסחט כרי לכותל בירו ביבשו ' בכיתלוטחו
 מחחלה קורעו היא מתני' ק1'ל מאי איכול' ואנא שתצלהו קידם כחל ליק-ע

 או לי קרע לי' קאמר הכ* * לקדירה אלא וערב שתי בעי' אמרי' דלאומותר.
 אלמא חזר ולא חלב הוה ומשיצא למטה ויוצא גוטף שהחלב לפי ערב אושתי
 שכשהוא ל8. מתחל' כו4 להוציאו צריך וראי דהתם לקריר' אלא ש"ו בעי'לא
 מותר שבישלו לעיל ודקתני עמו ומתבשל וחוזר גמור חלב הוא הרייוצא

 אמרה י הפסח )את( סויבשלו בד"ה כרכתיב בישול לי' קרי נמי דצ"י . בצלי 5:נ'
 בשר למיכל בעינא ננגדו התיר הקמ'ה שאמר מה כל נחמן לרב ילהאלי'

 כחל לה יתנו כחלא )זורגן(]זויגן[לה נחמז]לטבחי[זזלובחלביאמר)לה(]להו[רב
 נפיק דכי לקרירה ההיא חלבו את ומוציא קורעו הנחל אנן.תנןבשפודיוהא

 לה)מדקחני(]ודקחני[לא בי'אמר מבלע הרר וני ואתמר שחיטה חלב י'למיניה
 בצלי לה מוקי ובריי' דרב בתרא כלישנא מ,ל עליו)ור"נ(ןר"נ[ עוכר אינוקרעו

 אמאי בקרירה *ואי מותר בחלבו שבישלו והתניא הפסח' )את( ויבשלו  דכתיב5"לו"צבר
 רישא נמי תנא לא נמי דעבד דאפילו אסורה בחלבה סשכישוה קיבה סיפא 65נשע מתני בעי דקא ואיירי לכתהל' דאפי' רי'ה ונבלע וחזר החלב יצא הלא טתר*ו

 לצלי ]למעלה[ למרנו ]כבי[ כחל סוהלכות זצ"ל שלמה רבינו פסק , שביש"1 קפ"ה7'
 כוווזי" תניא דהא דרב קמא כלישנא קריעה בלא אף מותר קרעו לא ע4'ו-קורעו

 . לבישול צלי בין בקריעה מחלק דלא יהודה כרב היינו ער'ו קורעוולקדירה.
 והתניא נחמן לרב מרפרכי' היינו אסור קרעו לא אם דלקדירה דפמק נמיוהא

 מררחגי רצא בצלי ודאי דהא פי' לא' לכתחלה אין דיעבד מותר בחלבושבישלו
 חלבו את ומוציא נךרעו שמעתי לא אני משיבו אני רבהל על שלמהרבינו- השיב ובתשובות ! ונבלע וחזר חלב יצא הא מותי אמאי בקדירה דאימותר
 דרכ חדא פירושי על וקשי' ' עכ"ל אחריו ב'טר לאכול בא אם שיניולחטט וצרע- גזירה משום מגיקה לשאין מניקה בין חילקו ולא בשיטים אומר רנשרעם. שנתכשל כחל אבל בפ"ע להתירו אלא בדעבד לא לכתחל' לא בשר עםלהתירו

גחמן-
 כדתנן לצלי קריעה רב מצריך דלכתחלה דרב קמא מ4שנא אף טפי מיי

 נךיעה' בלא לצלי מותר לכתחלה ולר"נ לצלי מיירי דש את וטציא קורעוהלב
 דגכי בישולו לאחר רקורעו ואע"ג שצלאו לומר צריך מותר שבישלו דכחל ותי טשע"

 כך סכבולעו צולין בכיצד ראמיק האי[ ]וכי מאי( )דכי שצלאו' היש נמי לב7":סשי
5

"1 
 כחל( )ואין בששים כחל סאמר גי;ה דפ' ותו י דשיע לב שאני נאמר לא 1*1

 בהדי ובישלוה ט-עי' דלא היבי בהן שכתוב מפרים ויש דמנין מן ]וכחל[צדט
 בשר משיש טפי עמו בשר אין אם מועיל מה והעותא לקדירה היינו א"ב בישיא88נ

 ספרים במקצת כתוב מותר בחלבו שבישלו גברייתא יש כבאן כן ובמו .מוע
 החלב מן במים עהמם ראיכא לפרש וצריך בשר בלא לודריה דבישליייךכי
 דעכר מווזר בחלבו שנישלו נחל תניא והא נחמן לרב פריך מאי וט'מ 'רגפלט
 ולפי' ' בס6רים בדאין עמו בשר בלא לקרירה היינו 4' לישגי לא לכתחלהאין
 כצ-עו לא הבשר עם לקיירה ערץ נךדעו הכחל וה"פ עמי בשר יאע-ריה בין לצלי בין חילוק ראין פי' ור"ת י 14 נרמינן דלא י'ל זי'ל שלמהרבש

 דרב קמא וללישנא ' עליו עובר אינו הבשר עם קצת קריעה אלא קוץ3תעךט
 בדעבד אף אסור בלל קרעו לא ואם ' הכשר עם לקרירה אף ברעבדטצחר
 יאמר נחמן כרב כלל וריעה בלא כצתר לכתחלה אף לצלי אבל הבשרעם
 בלא לכתחלה דטתר בשר בלא לקדירה וה"ה עלי' 4'פ ורב כהלא להוויכן
 ותניא דרב קמא ב4שנא גחמן רב מבר ופיר דוטתא ' לצלי כמו בללע**עה
 שב"טלו כחל הגרמאות כולהו שפיר אתיין ההשתא 'כהתי'

 קרעו שלא בחללי
 החלב דנפלט דאש'נ "חטים ליכא ואפי' בשרא גלא דבשלי' היני מותרבלל
 בשרא בהדי אבל בתחלה שהי' מכמות הטעם נשתנה שלא ניון שרי ונבלעוויזר
 כהל נ"ה פ' רקאמר חהיינו * טעמו ונשתגה הבשר טעם החלב שק4טאמור
 לבטל ששים צייך בשר בהדי ובשלי' כךעי' רלא היכי המנין מן וכחלבששים
 וויט סותר ברעבד שבישלו כחל דעזני והא הבשד עם כ4' לרךירהיוצא ר4דעו ורונניא פריךשפיר והשתא ' טתר ס' אין אפי' בשר בלא אבל ההלבטעם

 י לכתחלה ה"ה ומשני נךיעה בעי לצ4 וה"ה לא לכתחלה בשר בלאלקדירה
 מותר ב% קיעו לא ואס לכתחלה עף'ו קר*עה בעי הר'ל שלמה רבי לפי'הלבך
 בכותל וטחו קף'ו מייעה בש .ולקריו'הבדעבד

 לנתחל"
 וכן עמו בשר .לא

 בשך ועם בדעבד "ף אסור ערץ קרעו לא אם פשט"'דא שקורין טש4להלעשהז
 3כוחל וטרצ קו'ו וטכרעו זזר'ל ר'י2 ול"י' ' ברעבר אפי' אסור קף'ו קרעו*מי'
 קצת קי"עה אלא סת*גךט גךעו לא אם לבתהלה אפי' הבשר עם יקרירהטוחר
 אטד כ% ק-עו לא ואם הבשר עם לקרירה אף ברעברטחןר

 אפי~
 נרעבד

 5 לכתחלה אפי' כלל כדיעה בעי לא בשר בלא ולקדשיה לצלי אבל ' רגשרעם

 לח1תכו מותר 3תבשל אצ שנצלה כ%.ישחל קייעה נעי לא טפלה %54תהע
 הכחל לכתחלה ליז1 טחר וכן פעמימ הרבה בשר בו שתתט במכץלמתחלה

ף בשר בה פחנ%"שיצי %  טהטק מה*א תשש שע שין 

 בדעבד זיצר לכתהלה לצ4 בשפור בשראע,י
 -ם-

 חק בעחער טגעץ והתם
 קדם מטף שההלב 4ד לכתחלה התם ראפרנן והא י טתרע ושמהםבך

 לסתהלה אף מותר נצלה עם 'טקרעו לאחר אנל ' קריעה בלא מםשנצלה
 אף ששים ול"ל שרי בדעבד בשר בהדי ונתבשל מאוד הכחל שנתייבשוהיכי
 כתב כך בי' מחמרי' לא האי וכולי ררבנן שחוטה דהלכ שלמה רבינולדברי
 כתב הנאונים ובתשובות זצ"ל אביו יואל רבינו וכן העזרי אבי רבינומורי
 שרי מעינךא מיובש ואי ליה צלויי אלא כלל כחל מכיטלי דלא במתיבתאנהוג

 : ליהבשולי
 דקטטיה ' עליו עובר אינו קרעו לא דט את רמוציא קרעו סהלב כמר2ני')תפד(

 כריתו' ובמסכת בכרת להיות עובר אינו שלמה רביניפי'
 גנ 7ף כרתי החב בבהמה אבל ' כזית ברמו שאין עוף בלב לה סמוקים שחיטה רםפ'
 ואינו הלק שהלב נאסר איט בשרו אבל בישולו לאחר קורעו קרעו לאאם
 ס"3 ולא דשיע טשום מותר והשא~י דרקו דבוק בין תלוש בין בשלו בין צלאובין טי הי והלב בתשובות דהטיב וכן ' עכ"ל דשיע לכ סשאני בפסחים אמרי' והכיבולע

 כיצד ר"פ עכ"ליואמר ומותר בישולו אח' קורעו קרעו כדאמרי'לא פליט ולאבלע
 ע'נ סס בך בלעה כי א"ל דמא בלע הא אביי א"ל שרי מולייתא האי רבה סאמרצולין
 ביקץ4 אחר קורעו קרעו לא דמו ארז ומוצי'ל קורעו ה4ב לי' מסייע סנימאפלנהה
 פומא אפי' דאפר למאן מולייתא האי במסקנא ואמד ' רשיע לב שאניומוהר
 ' לעיל פומא ואפי' שרי מולייתא והלכתא לעיל. פומא אפי' דשרי ולמאןלתחת
 שלכעה רבי' כדברי והתירוהו אימור של בקדירה שנתבשל תינגולת בלבמעשה
 עהג* רקאמר הא ואמר אסר ור"ת ' פולט ולא בולע ואינו שיע שהלבשפי'
 ' פויטו כך דכבולעו משם להוכיה רוצה שאינו בעלמא ריחוי אלא אינו דשיעלב
 שיצה מה אמת הרי פולטו בך דכבולעו האמת שכך דקיי"ל למפקגאאבל
 להוץ פולטו כך דכבולעו משום ומותר בישילו לאחר קורעו הלב בתחלהלומר
 בקדירה אסור והלב הפסח )את( ויבשלו כדכתי' בצלי אלא בקרירה מייריולא
 הלב אלא להתיר אין המתירים דברי לפי ואפי' ' שבלע מה כל פלט לאשמא
 הבשר את הלב שאופר זצ"ל אשר ב"ר יצהק רבינו אומר אהעז בקדרהשנמלח הבשי עם ונתבשל הלב נמלח לא אם אנל בלע ולא מנחוץ דשיעמשום
 יהא דמהיכן בתוכו שכנוס דם מחמת למיסרי' רליכא דנהי לב של הרםמחמה
 מיהו בבשרו הנבלע הדם מיהו ' ר'טיע משום גופא לב בלעי' ולא לחוץנפלט
 יצחק ורבי' ' אופר אינו אז נמלח אם אבל ור"ל נמלח שלא בשר בשארפולט
 ע"י פולט אינו בו רננוס דם דהא אסור נמלח ראפי' אומר זצ"ל שמואלבר

 קורעו כרר4תני כולו יוצא ואיני ביטולו לאחר אפי' בו דנשאר חזינן דהאמלמזה
 אין אם 'טבקדיו.ה מה כל ואוסר הרם פולם שלו קנה פי וש'י בישולולאחר
 כ"מ לפ* נפתחות ואין צד מכל רגצזומו, בדפנו' היינו בישולו לאחר קורעודלוזני ק" יף דהא לומר ואין הוה לקדרה חףן קנה ספי בפרקין כדאמ' לקרירה דעץ קנהפי

 ' הקנה לפי נפתהות כולן דהא מלעקה ש,י וה"ה בישול ע"י יוצא ]אינו[הקנה
 7ףכ3 דם הוה דם דהאי דמו את ומוציא קורעו גבי סמוכח שחיטה דם דבפ'ועוד
 ע"6 פי' ועוד ' מתכנם גב." משריף שהיטה שבשעת לפי מעלמא לי' ואתיהנפש
 אבל דשיע לב שאני דאמרי' הוא דם גבי דרוקא זצ"ל אשר ב'ד יצהקרגינו
 אומרת שמנונית גבי ראפ.' לקמן ראמ' לכבד רמי ולא לא דאיסורא שמנוניתגבי

 לא לפלוט טרורה שהיא מתוך טעמא היינו דהתם יש טוב וטעם נאסרתואינה
 דשיע נהי ישיע משום דטעמא לב נבי אבל ' דם ול"ש שמנונית ל"שבלעה
 הפרש דיש ותדע ' שעיע לא ומפעפע דקליש שמנונית לנבי דם.דסמיךעגבי
 דם ונבי . קליפה כרי הפחות לכל בצלי אמור ראימודא שמנוניתדה"
 ראי' להביא ריש זצ"ל שטאל ב"ר יצחק רבינו ואומר פולטו כך בבולעודאמר
 דהלוק ש"מ כבר גבי בדקתני נאמר ואינו אוסר לב נבי קתני מרלאלדבריו
 כלל שיע שהוא אמרי' ולא ונאמר *ומר הלב ר'א לרברי הלכך 'מיני'
 מבחוץ בין דצא שיע כי דם מחמת נאמר אינו הלב אשר ב;'ר יצחק רבינוולדברי
 שמנונית דלנבי נאמר הוא איטר של משמנונית אנל בלע ולא מבפניםבין
 ' מלח ע"י בשרו שבנוף רם פולט שר~א מפני אוסר רצא אבל ? שיע ועהלא
 בשר כשאר מלח ע"י רש פלט שכבר אומר אינו אז לכן נךרם נמלח אםאבל
 אוסר שנמלח אש'פ זצ"ל שמואל בר יצחק רבינו ולדברי ן מלח ע"י דמופוש
 א? לקרירה חוץ קנה פי אבל שלו קנה פי עש בו הכעם הדם פויט שהואמפני
 בין בישלו בין צלאו בין כלל אוסר אינו הלב שלמה רבינו ולרברי , אוסראינו
 . שעיעותו מחמת בשרו טבגוף דם אפי' כלל 1לט אינו כי דבוק ביןתלוש
 עצמו הלב אפי' בעק: !-בוק נמצא הלב אם זצ;ל נתן בר א4עזר רבינווכיצ
 הרם פולט אינו וגם 'טבחללו הרם מן בלע ולא יוא שעיע וטהלב לפיברתר
 שרי האברים סן פירש שלא האכרים ווים ' שעיעחזו מחמת בשרושבוצך
 מעהטים יותר בעוף עדש לפי איסיו אימ בנוף שנ6לם אש'ש שבבשדווהדם
 אבל עובר א:ו קרעו לא דמו את ומוציא ירעו הלב דתנן ' הלב שבחללכדם

 . דם כזית בי' דיית עוף לב אלא ל"ש שחיטה רם בפ' ואמר , איכאאינצרא
 בלנ איכא מקוום אלמא עבד נמי מיעבר דם כוית בי' דאי2 ברגטה שאבל
 יצחק ורבי' אשר ב"ר יצחק ורבינו ו"'ת לרברי הלכך ' .עכ'ל לבגלן הלבומצי
 את אופר ףעוף עם בקרירה שנתבשל עץש לב לברכה וכרו3ם שמואלב"ר

העק-

 דבוק הלב הי' אם כ%' אומר אינו הלב נחן ב"ר אליעזר ורבעו שלמהרבינו ולדברי ' עהטים בו אע אם הבשר את אומי דבשר עס טעבשל אם וכן
 שבחלל הדם לבטל בדי בה שאין החתיכה את שפר וץ' *ף שלבהתצה
 אבל רצא מותר שלם בעוף דרוקא הן מד אליזמר ר' מדברי כרטוכחהלב
 שרוא מפני אסור עמו הלב נהבשל או אימור של שמטנית עם הלב נצלהאם

 ורבי' זצ"ל אשר ב"ר יצחק רבי' כדברי שיע שיוא 4א שטנונית דלנביבולע.
 בהא לדבריהס סודים וראב"נ שך'מה רבי' שגם שפיר ואפשך שסחאל ב"ריצחק
 8ד קז רבה כאמר צולין כיצד בפרק ' עויע שרוא 4א אעצר של שמנונטזדלגבי
 עי5 לעצמות בשר בין והוזרעולים דבלאים ממלאים עהעו כמו מלייתאדשף
 צף במליחת ואפי' מוחר לתוכו שני2נין הבשר אה ב"ט* לא ואפי'שריא
 רם והתרנגולת הטלה בלע והא אכיי א'ל ' פשיטא קרירה לצורך 8מלתראי

 רעם ושואבו לחוץ שלטו כך כבולעו א"ל * לתוכו הבטם הבשר סןדהוצא
 מה לרב גוזלא בר בעיסה לי' טפל סבא ]רבין[ )רבא( חזא איני' להויןושרר
 ואיטל 4 הב בלחם ]יפה[ טעם ה"ם ט8ל* מעל* אי 44ל * פו5טוד'ששקחיץ
 אעה סולת של עיכה דספרד בסעירא 5שטי חביע לא 4טלש ' לך3ה"טאעישש

נרבנךז



 4%מחדק בחיב בשרריטת%ר
 ריש לבי אקלע רבא והא י מממה יוצא חהרם מאליה ונמרקת בו?צדבעז
 לבן שהי' * חיוורא כצזא רזינ דחזאי' לאו אי אמר אווזא בר ל" וטפלוגעורנא
 לא ' בלל אדמומית בו שאין לבן צרוף פשום כמו בלחם שזב כשרטהאה
 ז נמי זיג לא אפי' זיג איריא מאי פו6ו כך כבולעו ס"ר ואי מיני'אכלית
 דם פולט ואין וקשה רשר*!- ס4תה בשאינה שלנו בעין נקי' קמת יכחיורא
 שבתוך טהל , אסמיק בין ' רמפריר לעיל דסמיראידאמרן ]הלכתא[)דלכך(
 י הצא רם מראה לאו וראי זה ו4ורם 4צא וראי שהרם שרי אממיק לא ביןהלהם

 ]שרק אסמק לא אשר אסמיק קמחא דשאר לא זיג דלא אין דיגרודוורתא
 דעבעויו דאע"ג בת%ר תלוי' שהיא לעיל 8ומא אפי' שריא מלייתאההלכתא
 ' שהשבו האור והום פולטו כך החיצון הבשר רכבלעו שרי לרם לצאת נקבאע
 רו' 'הפנימי שמא שא"'כ .מלקתה. כרי ושהו נמלהו והתרננולת שהטלהוכ%ן
 ? מגין שהחיצון רם ממנו לשאוב באור כח שאין מפני ככ"פ 3אמר ולא14םור

 א"כ ' בלל מליחה בעי לא דלצלי וקי"ל דצאיל אלא כך לומר נראה 4רןאבל
 ' רחיצת ימן מפנשי לחוץ הרם כל עיאכ שר14ר שרי נמ"ל!תין איק שגיהןאפי'

 אגו בולחין וכשאנו צליה כשיעור מליח' ערעור רבותינו 8מקו דהאותדע
 מפני רוזחתונה את העליונה שתאשר נאמר ולא חבה*תה על חתינהמגיחין
 שבלע הרם וגם דמה לתוץ מפ4ט שהמלח בעבור העלימה רם בולעתשההא

 מן שבלעו הדם וגם והחדננולת הטלה דם ומפליט עראב ה4ירמהבהיתהירו?
 אם וכן ' מלוחים אינם שניהם אפי' שרי רמליץזא הלכך לתוכן שנותניןהבשף
 אפמיק בין שתר כלל נמלח שלא בשר ]בה[ הטם' צוה מסולת פעטריאעשה
 רשאר לא זיג לא אין זיג נקי' ויח וצא ואם יצא וך4ר שהדם אסמיק 4בין

 ונפיק רואל אלא י למעשה רלכה נן שרי אממיק לא אמור אסמיקקמהא
 ער אלו בכל להתיר רשאץ אמ צלו.אין כמי,ח' שמטלח שלמה ררבי%משמ"
 ורבי' זצ"ל אש4 בר יצחק רבי% אבל ' במליחתז4 נמלח יהא הפדיתשלכל
 בר 4' טפל זצ"ל שלמה רבי' שפ" מה לרם נראה איט זשףל ששאל ב.דיומזק
 כש טוחה היעו טשול דלשע טפילה מקרי לא דהאי פשטירא דהיינוענהלא
 *מר שייך היכי ועור 0 במוער וטופ*ת בם-לת אותם טטלות עשו!יותסבגות

 ר1א בתנור במקוכ1 אלא פים דאןצ חזינן קא והא פולטו כך כבולעו בפשטיראש"נ
 הבשר מביב יטוה שרנילין מפרעףם ע"כ ' רבר ושום שומן .לח*חעז בלי יבשיק

 ב1סה ספיל

 שבליי
 של ובסירקבנים מעים בבני מביב[ ]לעעית ורגלים רכה

 בפשנדרא אבל קלושה בע"מה סביב וטחין בש1י 14תן שמשימיןתרנ%ל'
 וישהא בישול כמלקהת בשר שימלח ער כי' עו*ינן ולא ככ"פ נלל ני'*ש
 רמחלקין והא ' קמחא שאר ל"ש חיוורתא ל'"1 סבורא *'ש צרכו כלבמלח
 רואים שאנו ראע"פ "'ל שלמה רבינו ולפי' ' כדפר"טת בכה"ג דוקא היינוברי
 ונשרף בתנור ונבלע שפלטה "ל אעפ"כ יבש שהוא בתער פשטיראמקום

 אתון מה כבדא מנייוע בעי להתם מלקת ני פפרא לרב אביי 140"ך )חםה(ע : יבש סזט וליבי ניכרואיני4
 ו4שצבן דם ודא הדי ויצא שפירש לאחר אמ"ה דם שכולו וא1'פ רם ש%לטמפמ אסוי או בקדירה שתרלבשלו בו נרצים אתם מהבהי'

 לילחק4עיע שלקי אנא דקא ר' א"ל ' מיני' ובעי' זרייה לר' אשכחי' מליקני

 אמר ' ששמע מה לו וסיפר ' דאביי לגבי מפרא רב אתא כי ואבלו הכביאמי
 4 מבעי' קא לא ו4ומרו לתוכו דוזר ממף הנפלט הדם שיהא נפשי'למיסר

 קמבעיא כי בלעה לא שעה כל ולר1ציא לפלוט היא רטרודה רכיון לי]דפשיטא
 י עמו המתבשל אחר בשר אומר ממגו היוצא הרם אם ' חבירתה למיסרלי[
 למיסר נאמרת אינה הבכד ית:ן לך מיבעי' קא דלא נפש' למימר שנאמאי

 ואינה אוסרת הבבד אומר נורי בן יוחנן ר' דתנן לך תיבעי לא נמיחבירתה
 ראיסורא בכבד ויזם רילמא א"ל ? בולעת ואינה פולטת שהיא מפמנאמרת

 רטריפה עם ובישיה היא היתר של אם נאמרת ואינה - הטרש' ףןיא עובולע לפי עמה המתנשלים את ד4ומרת קאמר שמנונית סומשום טריפה 4עז ע6ל
 מיבה רנפיק דמא אבל * כלים בולעת ואינה שעה כל לפלוט שטרורה-פי

 הוא דהתירא דמא למימר ראינא לא אי אחריני אמר אי לי .מיבעייכשירה
 הרר כי לי' מבעיא פייט וכי רשתר * פשיטא פי' שלא ומ'ז רם עיירהושהרי
 דר' ברי' ינאי יי' דאבא לר תבש' לא נמי הא א"ל זריקא לר' אשכדו'%יק
 ברן8י' קניא לן וק*יבו פזי בן שמעון דר' ביי' *הורה ר' לבי אקלעינן.אמי
 י ואכלען יחי' נתבשלו כולן והבבד והלב הרטשה לו המהובר כל עםרקנה
 לקריר' דצץ קנה פי ודילמא כטרגץניא שמואל רב תימא ו(וי אשי רב להבשזקיף
 ויוצא רטוה של נרול ויה לתוך הכבר קנה דרך שופכין הכבר וממפוני 'רצה
 דמו ונתבשל מעיקרא דליט דצה מחלם חי'נ * לקדירה ד1ץ חללו ררךהרם
 מותר בתוכו המובלע ודט אחר עם כשיבעהירצ עור שלוט שלא כריבו1כו
 פולם אי% ושוב צומתו שהחומץ בהלא' ליה חלטי רצנא דרב ' יצא שלאגמף

 מבר י ברותחין לי' חלטי נהמן ורב ' אחר בשר עם לי' סבשלי והדרעולכרת
 אסור בו שנצמת דצמץ אותו ' אסור הלייה לכומר ררבא קמי'רבינא
 היבי כי אסור נמי אירצ אמור הליי' אי א"ל . הדם מן מקצת רטציא.דקמבר
 חהר בו לפלום טרור ואינו שנצמת רכיון עצ1 מאותויימץ בלע הרררש4ם
 כ% נצלה ולא כבר נמלח שלא א%רי שמעתא רמלה 4ומה ז:רל ר'ת 'וב"יע
 מליהה שישי דהא צלייה אהר כמו בקדירה לבשלו יכול הכבד נמלה אםאבל

 א"כ ' צל* ע"י כמו מליחה ע"י פולט הדם א"כ צלי כשיעור ויג מפ''רלסי?שה
 לאבי להה ומבע?' הבשר עם לבשלו ומותר דש ככר פלט צלי עויעורכשטלה1
 'כולו דכבד דכיון צלייה וביא כלל מליהה בלא הבשר עם לבשלו ב1וזר**ם
 ולאחר דם קצת בו יש מ"מ הבשר'א"ר עם ומות'לבשלו תא הירוש ו1תררם

 ' מליהה בלא שאשר פשיטא בשר בשאר אבל אסור .שמא ממנו רםשפירש

 מליהה שלאהר שמבר ]שרולק[ ד"'ל שחולק משמע לא של4ה רבי% מפי'%ם
 ש,י בטוב ננלם ולא בשר מבשאר יותר דם בו ו*ש דם שבולו לפי אגצרנמי

 זריקא ור' * ו1לק שאיע להיות ויבול הואיל שהולק נאמר למה ט*וצ 'מליחה
 שלק מליחה שבלא לומר אפשר חשבל אמי לר' ל:' דשלקי מפרא לרבדזיול
 טעונין הא ודאי רה1אר אבל * הכבד נמלה שלא 4מי אפשי נמי בעפ"יי4"
 לבי אקלע שבא בר ]רב[ )רבא( ' למעשה הלכה לרורות כן עשו ודםמליחה
 רב בי בר נחמן לרב לי' אמרו ' אכל ולא שלוקה נבדא לקט-' אייון נהכקרב

 לשבא כרדי על והלעיט%ז רגמי4ורן לשבא גא1 נתמן רב %י אכיל לארלנא4
 מפמ נאסהת חלצה 4יסית הבכר %מר א*טר ף טע% , יש אנע ש4

 א1מר ברוגףש בן שדצן ר' של ב% "%מעאל ר' י בולעת הח"נה פיטתעיוא
 י מ14ד ררבה ונאסרת*שלוקה ואוסרת אותה מרבכין התבלין בתבליןסן1בלת
 רבי' מור* כהב ' ובולעת חוזרת פליטהה שגמרה שלאחר לפי ונאמרתאוסרת

 ד1נא רב בר ]רבה ' לרומרא עבדינן וכצזו:לת דבשלועק זצ"ל השר"יאל'י.
 עא14 * טחאי כ414 תלת לקמי' אייתו נחטן ]רב[ בר )רבא( רבה[ לביאיקלע
 דאתינא ירעיתון וצו מי להו אמר ' ורבש בשמן טוחין פמה נקי' פתסאין
 אע"פ הביי עבריתו אמאי לרצ אמר רמא מיא סמפון ב" דויה בברא לר%יחזי- אדדבי ריה שבת %ם עופ לשבת וק4את ]רכתינ[ מעה לן עדיפת מי *'אמרו
 נעב*ד היכי אלא הוא' דם בסשפונות הכ%ם רם מטי הוא רוהר בו הנבלעשדם
 שיצב כדי לצ*ת נוז1ר כששחנףצ למטה לתחתיחתוכו ותזבי' וערב שתיקרעי'

 טחלא אבל לתוכו בטם שדם מפני בכבדא י-יעה דגעי %?ש ' ויצאהדם.
 דש1 כי עאאי לקרקיה חשפי, קריעה בעי ולא דם בו ואין רוא בעלמאשומנא
 הלכה הבי דאלך ' רגףה מלתא דעביר כיומא דטחלי תבשילא לי' עבדידה1מואל
 שבסימפונות הדם שייב כדי רגהלט על לתחת %יתוכ' עו? קריעה בששהכבד
 וצרץ4 זצ"ל תם לרבינו מ*חה לאחר 4ע צ*ץק לאחר ,אלא *' מבש*נןולא

 דדבי ' כ% רליטה עביינן 45ש מליחה בשעת או צלייה בשעת עהיוכךיעה
 ' לחומרא איטורא וספק כבר בח4טת בקשויע לא והאידנא במתיבתאשדרו
 גרו4ת ברלמ' וכהוב י בשרא ביןש אפי' לבשלה שרי מלחה או שצלאהוהיכי
 דכבדא' בטיטפונות דכ%ם דמא ינטול צרעילחוהבה עהימה כבד' דמטוימאן

 לב' לנבי אלא הבי אמרי' לא הא ושתר ב"%* לאחר נךרעו 4' קרע דלאוהיכא
 שלא העולם שנרגו מה על ערץ'ותימה גויעה צרעי שדכבד המפכ4א פירשעהרי

 רג*נו טרי וכתב * דקש סקב*ם בו ונוקבים קיסם בו תחקבין אלא ש"4לקרוע
 בףר יצחק רבינו טדג הי' תע ש הלכה ממשמעות לשנות עואין יצחק ב"ריהצרזה
 שהש יגבר י1ל[ השיי אבי רבי' מורי ]כתב ' עוץ לכךרעו זצ"לשמואל
 בכבר עמ%ש ביף ט ואין שלם כבר אם היגיף כל את אוסר בעוףרבוק
 כל כטד ריתר של שעום יש אא'צ הכל את ו14סר איסור העוףחתיכ' כלונעשה
 במינו מין דגם כר"ת. נהנו שכבר ובעופות וברוטב בבשר ומשערים 'העעש
 שערם בו יש אם בעקק רגיקה כבד של חתיכה אלא שלם הכבר אין ואם 'בס'
 5ס שרינ'בח%ר מישדג רמא שרי בשרא עלוי כברא 0אתמר : מותר בעוף בברשל
 תחלה נתק ובשהככד ]למטה[ תלוי שפור של וחודו שלהן צלי כל צו*ןויו

 שירד אע"פ ' שרע משרג ורמא אותו כעוצולין עליון הכבד נמצא הבשרוא%'כ
 אלא 4בלע נהת אין צלי ע"י שהדם לפי כלום בכך אין הבשר על הכבדסן

 י רימי ונבלע'רב נדבק מטר..יך מרוכי חלב אשר בשרא עלוי כחלא * ו%פלמח4ק
 עלוי כברא דרבנן חל4.מ,שחוטה שרי בשרא עלוי כחלא איפכא מתנישהרדעא.
 חותי כחלא בין כבדא בין הלכתא.. מרימר דרש דאורייתא דם אסורבשרא
 לכתחלה לנמר* אסור ולרירן ' לא 4תחילה אין ריעבר בשרא עלוי שריבישרא
 תמצא הש%ר זגב שמרים ופעסים תלויין ולא הן שוכבין שלנו ששפודיןלפי

 לצך וטדבבד בין לפיכך ' עליון חבירו ונמצא שמשפילו ופעמש עליוןהתחתון
 ו%טף רנשלט רם דוקא היי% שרק משרק דם דאמר הא ז'ול שטאלש*%לב"ר רב" שי' ' אול שלמה רבי' פי' בך לכתחלה אשר הזנב לצד שהוא ביןריאש
 הצלי על רותה דם שופכין היו אם אכל ' מ4הה ע"י ורו,ק צליי' ע"י הצירעם

 ואסר גבר דתתאה מעדם אסור ה" צונן דם אפי'. א"נ להתיר אין צליי'ביטעת
 הרם על רותח הצלי זגותנין היו אפי' א"נ * קליפה כדי או נטילה בדיבהכי
 שריק שרוא מנוקב שהוא בכלי אלא מנוקב שאינו בנלי מכונם שאי%הצונן
 : בכע ליה אדמיק- גבר דתתאה אע"ג ליפה בדי .אסור הי' לחיו שעה כלונופל
 ע"נ סס בה לחתוך אמור בה ששחט מכין ששאל אמר נחטן רב ס14כ4ן=)תמו(

ן
 41זרען ראמ' צונן השחיטה' בית דסבר שלמה רבינו פי' שמואל ראילו דה1מואלוליוזא ריקת לע ההחה בעיא לא וא"ל הדחה בעי' לה אמרי צונן ' רותח

 ע"נ ת זף אסר הד ורבינא אחא רב בה פליגי טריפה בה ששחם פי' ' טריפה ססכיןבפ"ק
 רר4בר בצונן וו'א דטייפה ש:נונית שבלעה מפני לסכין להנעילה צריךבחמין
 ואי בצינן אפי' והלכתא נתחמם שלא רגכין בלע ]ולא[ צונן השחשהבית
 קי"ע הכי אלמא בצונן' אפי' להריחה ל"צ לסבין למכפרי' רפרסא בליתאאיכא
 בחתיכת קינוח ב"א בצונן הדחה אפי' ול"צ צונן ביה'"ט טדיפה סכין גביאפי'
 מקנתה אג בצונן מריחה בסכין שהשוחט קי"'ל רבי ,4לכך לקינוח יפה שהיאבגד

 : צונן 4'ש רותח ל"ש בה יזתך קיטה בנדבתתיכת
 עת וף הקערה לתור נתנום רותחים כשה-ו ' בקערה שע* דנים ס4יך2כ1ף)תסז(

 ע"3 לפי ב%תה לא,כלן אסור אמר רב ' בשר בהשאכלו
 מ'ט ' בכותח לאונלן מותר אמר_ ושמואל ' בקערה הנבלע בשר מטעםשבלעו
 הבותח עם לאוכלן אמורין היו ממש הבשר עם מבושלין וףו אם ' הוא נ"םבר
 עצמה היא זו קערה אבל ' גמור כבשר הוי ראשון טעס בהם נותן שהבשרלפי
 כאן "ט רדי בדגים טעם נתנה ושוכ הבשר מן טעם שקיבלה אלא בשראינה
 י ש*עד טעם זהו בכותח טעם רוגים וכשיתנו היתר שניהם ועריו ' נ'ש עטינ"ש
 האב% סשמי' חוקיה אמר ' לאיסורא טעם חשיב לא האי רכוי שריהלבך
 בתשובה שכמה רבימ פסק ' בכותח לאוכלן מותר בקערה שעלו דניםהלכתא
 ובא י טעמא כחד . והוי טובא דבלע אמור נתבשלו אבל ' עלו רוקא 'אחת
 בביצים לפניומעשה

 שנתכשעי
 בקדירה

 שבישי
 מהם לעשות ואסר חלב בה

 %כ"ב זף 4יז טהטין אין )הבשר(]שעה[0 כל רפ' ההמש לרבריו ש1ר ח*זי בשר שלטפילה
 חזא ההצור" 14ז עויסיק ער אםח-ה כולה הפת כל טש ואם באליקהתנור
 טעם רפת וכשיתן ' בפת טעם נתן ושוב האל" מן טעם קיבל רוזנוררועם
 %רגים דהוי משום אלא ' אסור ואעם"כ שליעד טעם הויבחלב

 שחתכו רצמן דפסקי' הא שפיר נמי ואעזי ' מדאי יתר בולע התנור טיחתרשומן שנתנעהי
 מחורפי' נרע לא בישול ומסתמא ' בלע חורפי' דאנב בכויטה לאכלו א2ורבסבין
 מפ' ראי' ומבקש ' נתבשלו דרו,ק אומר זצ"ל שמואל ב"ר יצחק ורבינו 'דצנון
 6 יף שכשהי ' לחבשיו גיעול נעשה ויום .יום בכל שלמים גבי דאטיי' חטאתסדם

 עא בר מש איכ% ורוזם אחת בקדירה לבשל מותרין ירגל ימית כל שלמיםמעיבין
 רבל ועדיק מחר של בשלמש והקדרה בקרירה טעס נותנים שהשלמים '1'ט
 ולא דנתבשלו אע"ג מו,תר והלכך . עויחשך ער ]ניתר[ עריין יעשה היאהטער
 עו"% שלישי טעם שרצא ההם דהטאני נאמר ואפי' * שלמים באכילת ממעםקא
 דמים שכו1ך נשר של טשלת סהם לעש%ן ויילבתבקךרה עינחבעהי הביצים מותרים נמי זה מטעם ! היטלמים בה שמבשלים בקחרהמש

 שטזבעאי
 מווצ '
ט
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 אומר חטאת רם רפ' וההיא ' אה טעם לרתק- אץ מים כ5א בנךרה ב"טלאם
 בעין הימן מה *פה מץ4ח תש אי ש רלנוח התם ח4גי ע*הא

 פעמ" וטדסכין לפי שלמה רכי% שפי' שני כלשון לסומר איבא רצנקווזיא.
 ראקה מיכן ואין הממש מן בולע צטן הוי וכשרותך ! ניבר ואי% זייושדחימן
 חלוק ראין למעשה הלכה זצ"ל שטאל בד יצהמ לרכיט נראה וכן 'לפ*רושו

 שדירה תם מרבינו קיבל. וכן ' שרו נמי טזבשלו אלא ' לנתבשלו עלובץ
 ב1תר בקשיה שעלו,, רנים הלכהא ראכיי משמי' דטקי' אמד ; למעשה ריכהבו

 ' בבותח לאכלו "מור בשר[ בה ]שהתך כמבץ שהתט צמן ' ככותח~ל14כלן

ש"
 ' 4ה ואכיל פמק*' לכ* לי' נריר קישות אבל '  בלע חורפ" ראננ צ01% וזזי5
 מ,טומן אותה טג4חין קיגרה רמתם הוא נ"ט בר לש דנים נבי שלמה רבינופי'

 ניבר ואש עליו גךוש שהשמנונית פעמים םכין אבל מש1ם משום שייהנךהט
 טפי בלע ףצרפי' דמשום ועור הממש מן הכא טעם נותן רצי הצנתוכשחותך-

 אש"ה כעום עליו נךוש אין שאפי' משמע ה*נו ועוד מרכתב ' ריותחיןמרגש
 כרקאימר לה קאמר רתלמור' עיטי טעמא דדאי ונראה ' ד1רפי' מעץםאסור
 ר1זכר לא עליו נךוש שהשומן טעם אבל * כלע חחיפי' ראגב צנוןוךוקא

 קיבל המכין רהא דיא נ"ט כר נ"ט חעא אמור אמאי קשיא והשתא יכתלמור
  פדוי:טך ועדיין טעם נטזני שני הרי הסכין מן טעם קיב/ש וצ%ן הבשר מןטעם

 בטשנים כף,ט אמור ואמאי ' שלישי טעם זהו בכותח טעם צטן וכשיתן 'מותרין
 לאכול אנצד בשי בה שמלח קערה רקאמר נמי ולעיל י שמותר בקערהשעלו
 האי אבי* ואט- מ'ש ואמרי' בכותח לאכלו 1תר במבין שחתכו צצן רותחבה

 סוף הוה מאי בלע רהירא וכי רבא לי' ואמר ' בלע אימורא והאי בלעהתירא
 אפשר בלע התירא ה4וי רבא אמר אלא הוא אימורא לירי ראהי רתיראםוף

 רמותר טעטא דהיינו קאמר לא ואמאי ' למטעמי' אפשד לא והאילמטעמי'
 ל,ק מחלא יצנון רףצרפי' משים אע"כ נ"ט' כר נ"ט רהוי משום בכותחלאכול

 דברקם ואלו מעמק-ין0 אין פרק כרתנן הממש מן טעם כמקכל וול שמנונית טץ
 ואמרי' . חלתץז של ונודט וכו' רגאה איםורי אישק ואין אמורין עבריםשל

 לפנג1תר טעם נותן מר ראטר ואשיג במכינא לי' רמפם"יי משום %ש בנסראם 5ט9
 "ם דלכך י ואמה- לשבח טעם וה"ל שמנונית 24 מחיא דהלתית' חורפא אגבכ'"

 רנותן ראע"נ ' אסור שר1א עבויים של בסכין צנע חתך וטאם מכאן ללמורלי
 מחלהש רצען חורפא אם"ה הן יומן בני לאו עכר'ם כ4 -ומתם מותר לפנםטעם

 עכר'ם של רכרי' וא6 רתנן ואע"נ ואפיר לשבח טעם 4'נוהן והוהליולטמגונית
 ותנא עכו"ם של בסכין שחתכן וצמן קתני ולא רגאה אימור אימון ואיןאסורין
 משמ'רשרייאם"ה רצי מניינא רנוצי עדיריותו דהאי שייר למימ'רמאי ליכאושי;ר

 רחר 4' דימי צנון והי'ה חלתית של קורט ררן-,ני כהטום 4' תגי' רלא והאי ש1מור'
 צנון . למעוטי קאמ' ולא מאי לקצוטי מניינא בגמ' רקאמו הזיע ' נינוצטעמא
 ולא אמיר וכולי' ראיר 1ימ הכי קאמי מרלא י רשרי עמי"ם של במכיןשחיכו
 ק"טות יאבל בלע חורפי' צנוןדאגב ורוקא כראמן פסקיה בי לי' גריר אי לי'מיגי'
 משה ב"ר יצחק רמחבר אמ בעיני נראה כך ' לי' ואניל פיסריו לבי 4'נריר
 ולאמור ולהוראתו שלמה רבינו לפי' לרצש שיש כעיני נראה כך מתוך 'נב"ה
 ראגב עינך טעמא רהאי כנותח לאוכלן כשר של בקדירה שנתבשלורנים
 שפי' טעמ' כהוצא ורלא רמכינא מחורפא בישול ניע ולא ' בלע רסכינאדצרפא
 יום בכל חטאת רם רפ' מהה*' מיר1 ' ניכר ואינו הסכין על שמנוני' פעמי'ש"ם

 רמלהא כרא לאנוחי מהר נחמן מיב יוסף בי דימי רג מיני' סאא "סח(וינ ן להתירא משמע לחבירו ניעולנעש'
 רגותח מן יפול שמא חיישי' מי כותח פי' ' רכמכא כרא נבי ניע

 להען ררך מאי רחלא אטרי א"ל בשר קרירת הימנה וימלחו ירע לא והואבמלח
 ממט ויתן וידהוי ברצמץ הכותח מן יפול שסא חיישי' מי ועזבשיל לתוךחומין

 לי בשתמרוד ' רמלחא כורא עלה ויבול לכי שנא ומאי רמי שפירבתבשיל'14'ל
 לאימור' איתי' האי מאי וטעמא ' ברבף טעם לך אומי אז בשבי מלח שלכה-

 4תא והאי י עב שהוא מפני כמלח נופל כשהוא דוא וניכר נראה הבותחבעינ*'
 יהיב לא נמי וטעמא בעיני' לאיסורא 4תא בחום'ן הנופל כותח בעיני'לאיסוד'
 זצ"ל שמואל ב"ר יצחק רבינו בשם יהח-ה רבינו שרי כתב י ברומץכותח
 6ה סמוך זה וחלב בשר של תבשילין שני להניח שלא לההמיר סיאהמיכן

 רמלחא כרא גבי הבא כראמ'  ארעתי' ולאי יחר טזערבו שמא אחתבתיבה
 בשני ניבר שהי' לפי מותר בשר או לחם שאצל לומר תמצא ואפי' רבמכאוכרא

 רמלחא רכדא הכא דשאני לחלק שיש ואע'ש ' להחמיר מברא מיהאתבשילץ
 להא מהא רנפל וזמנין רבים לימים ולמשמרת לטעם ן עוש וחלא רכמכאונרא
 מ"ם לחוש אין שעה לפי אלא להצניע עשוי שאינו ברבר אבל ארעתי' *הי'ווא
 לא ברעבר שרגיח היכא מיהו ' עמ"ל היטב יכסנו לא אס להחמיר מבראנראה

 : הטרי איסוראמחזקינן
 פפא בר חנינא ר' שריוק רכמכא לכרא רנפל נחלא -ר סןץהוח )תסם(סס

 ר' לאו אי הכי למעבר חבים מאן רבא אמר ימו1רניא
 רוא מליוזהרי שמואל אסר כי קסבר הוא רבה דנברא מפשרניא פפא ביהנינא
 מחמת נאכל טתחא האי אבל טלחו מחמת נאנל דאימ היכא ת'מברותח
 צלי ווזא בי~ים פילי בי' אית ואי ' קלשה בעי צ4 אבל חי וה"ם דואמולחו
 אןסרת פילי אין חי אבל אשר וכו6 הבקעים ררך שבולע לפי בקייפה לי' סנילא
 ובשנפל לבלוע ונוח אמצ מרככין עט שנחכשט תבלין בתבלי" אתב4 ואיבו.

 מחמת נאכל ראינו שלמה רבינו פי' ' ואמור ובלע לבלוע צמא רף'לכותח
 לא יחר ונכילה עוחוטה נמלוצ אם ולפירושו להצניע בשר מליזז בעיןסולח*

 שרנילין בכ"י מעשים רהא שרי,וקשה *לקרירה בעיןשמ%חין נמלחו כ אא אסי4'מס
 וברף'נ לקרירה כעע.שמולחין יהד איפור ושל היתר של חתיבה כשנמלחו 6ציר נטיו6פ

 ' טתיה כמו לי' ומשהי טלחו מחמת נאבל שאינו כל בשר' מימלח רש*עור כ'סתלוץ
 כעוישהה י כ"טול לצורך מליחה ע"י נפלם פך צלקה י" נפלט שהרם שכ1ו"ל
 צריבין רלפירושו ווצ ' טלרצ מחמת טאכל שאש נךרא וזה צלי' ש*עורבמלח
 עושין שאט כע*ן שנם6י היי% י האיסור עם שבתלמור מליזת כל לומרא%

 בגידא נלותא ףיש כי ראמלח אטמרוזא 0הנרצ רגעוה רניר ההיא בגון להצניע 115ף
 וזזיבה לי' אמלח' מר* ךב לקמ01 וכן כרותח %'ה מ4ח עלה ומאתי דנששפ"נ
 רבות וכאלה מנוקב כ4 ע"נ אלא בשר מולחין אין ונמט ' ,סחונוק יהדי ר4יילהנסתוי

 חש ר'א מפרש ,ר'כ י להצניען שקךעו*ן כעין שסטלחו הכל לפרש יתבן לא :%,קק
 י כרטץ' ברוצ שסשמע כמו לקרהיה שטלהץ כעין ה-צ מלהו טקא נאנ5 פ"*;ינ

 רם דגעא אהר זעירא ראמר רכהס מוצךמץ ראקקומביא
 שעמשאי

 "וששי , ע4ו שבר אעו
 יתדהרב

 אמהאה-
 ת" וז* ו%פיא דטת4' ז%ע אטקחו שם6ז ים

 בהיל ב8שטת רוה שמל4צ דדם 6י אות מעמא רחך משום ה%נו הרדי בהדימילי
 וצזם כדהג*א סולדו םחמת נאכל באעו מירי ררוזם וםליזה כרותה די'וקרמלחמ
 אאף רב שמטר תביגט ואמרי'מ4ר נמלח %ל תבינט יבול במלח  ע1מעתאבההש
 ששש1 כרי לאכרים משם עומ5חם ר'א ומפ' ככשמ טעם בו יתן יכולוויק

 וול ח-ש להי1 האים את 5ישבת שהבעה כט כולחן מחמת נאכ4ןהאברים
 תע התם אכח שמר * מה~ץ מהמת סאכ4ן ראין והיינו יפה יפה שימלהםתמלח
 יפה ימלחנה לקרירה בשר כשמולח כלו' 'לווירה

 של~
 הא מלתי מחפת תאכל

 הט-ך י מהיי מהמת נאבל וטא*נו ר1י לקרקיה כולחין  שאנו רם4רצתלמדת
 של וי1זיכה נאטרה י לקיירה מולחין שאנו כעין 4וסור של התיכה נמלחהאם
 ה6כםוף השכועה בי חול יצחק ב"ר ירורה רכינו מודי האריך וקץר 'היתר
 הז: כרברי חרל רקץ"'* אט" יני% שיי וכיש וינך אמת רצא ר"ת רפי'כתב
 א1ש שמע" מהכא *צוק ב'ד יו1רה רביט מהץ כתכ י יום ככל מעשיםוכן

 דטשכל ל14 א* כרותח מלץץתו חאיב הוי א1'ה רכים מימים נמלחשרגותח
 נביגה וט שנטלח קצת מרובה זמן עדש בבשר להח1ר יש 1יכ ' מולחומחטז
 רבר לש4ין כרותח שעליהם והמלץק הציר לחשוכ שישמ6חה

 עמשהי
 14 קייהם

 שושאזזה 14זר בדיץזה ולקרירה הדחה בלא לצ4 מיתר וטהכשי אווש בויפל4
 ץ1חן ' עשה *פה עףורח עך אבור דוא שעלי והציר המלח מ'ש צלי מ4התכרי
 ע4הם ויש לדהם הם ה2כינה שהבשד ורוקא י כרותה חשוכ שעלט וצירמלח

 ש1צא אהר *בש בשר וכן יב"טה נבינה אבל שעליהם בציר ח1 כמלהלח4ה*ת
 8טיבר נשחגע נציהזח ריעה מ4ח בו ש%ך דלא לר' נראה ההרף בימותיבש
 "8 סהם עש וטלחלר1 חחד אם אבל כלל לח5תץית כו שאין לעינים שנרא,*כש
 אבל 6%ץ מחמת נאכלין ר4ון י' חושבן עשייתם אחר עגמלתו ונכעשלדצש

 : עמל מולחן מחם' נאכלין אק לריש חשיבי לא תו שסיח1לאחד
 ס0 5ש. קף6ה כע1צא ע4'בשר שחתך *בבר שמואל אמר נחמן רב 840כזן=)תע(

 שנ8'4, ט9ש ' בה נבלע סמנו וףוצא שהדם טפנ* לאכלה 1שםורהצלי

 וווש לא אממיק לא אבל ארום הכשר שוף'ראממיק

 דאבר-

 8ו את הרט שניקכ
 ט?ש ' לא אברי לא .אכל צרדץ משני שנראה ער לצירו מצירו ועברהבכר

 ל4ו צלול עשז' קיישתא אכל ' עב הכשד מן העצא מוהל אותו שהי'רממיכ,א
 משץם במקצת גם וכ"כ לא סמיכתא אכל ר%הטתא וה"ם גרים בפר'ח היארם
 קלץשזא רנ5ד על שחתכה בשר של שהתיכה ה?ש זצ"ל אלרגן הר"ר 1פי' 'שלט

 עקה דמתוךשהחתיכה לא ממיכתא רצאואכל אממק.רם ואי,ק רקהרכעןשרוא
 טא א שמט% י דם עיוצ אע"פ 'ומדו5ממיק יחר ומתקנץ ונאקש טרי תב בהויש
 "שחק %ע שרהש א* נפשך מה לשמעי' ל" *היב התא רב כבר לההוא לכלכא לי'שר*
 אגףל רעתי'ירכא דשגינא ו"'וה הטאג* שרקא לעולם אםירא לכ"ע אםוא ואישדיא
 ררבה *צחק ב'ד ק-ודה יביט קור4 וכתב . הכשר יין בשר חמר לי' וקיי'לי'
 חם2ץ8 מוכחת ובן גבה ןץמריצ עהמ~ז4ו צייה% עאגמרה אחר לי' אכילהוה

 :כרפי'--במטוך.
 05 ףחב בי רגשי תחת כלי מנ*חין אן שמואל אמר נחמן רכ 40טכטש)תעא(

2  פ י תטרהו טשתעלה אמר ר-וש משמי' זוטרא מר ק-1נן מנא מטט נפלטכבר י ,נ רט ש חדמיסות,1ברשט(ש מראה כל שיכלה עררלעיל0 

 ושרד עצרעז ש4ום שכ"ז עשן מקיין רגחלים עויהי 4א עשן מע5השהבשר
 עשן מקץ4ן הן לקהן נתטף כשד"טומן ]אבל[ תזלבים. ככין אלא אינםע5יוץ
 נציה גחלש צר של התהתת צר ' מטף תתאה רלמא אשי רב להמתקן
 חרת* ב" מ"טדא אלא תקנתא לי' לית א-טי רב אמר אלא ' נצלה לאוהעליון
 1ע ש רגי ובתר המלחף אצל פרר והרם הכ4 בוצך בין הבשר על כין מלחאגיללי
 בו יוזערב שלא 'כדץ .וב4 אל פכלי בנדין העלין רהסומן יערה כלום' 4'שפי
 אכל טלח מעם כלו' גיללי תר* ננף ררוקא ה"ג בשם שלמה רב*נו ופי' יהדם
 רב*נו מווי וכתב י השומן עם ומתעףב כמש ועווטד1 הרם כה פוסק הרבהמלח
 בוצ* בעאק אט ראץ זצ"ל שטאל בר יצחק רב'ט בשם זצ'ע יצחק ב"ריהורה
 לקנל תדוצן בלי' לטזן 4טור לריףן ולכך לשיעורקהן ק-עזן ולא נילליתרי

 נאבל*ן 4ון רהיי% קרשיה מ4חת נרי והעופות בשר רנמלה היבי אלאהשוסש
 אחא דב 4' אמר י "טראל' בכל מנהג וכן צלי שה%ת כרי ושרץ 1לחןמחמת
 חטותו דמששלתה הני שמואל אמר מי אעף לרב ]איקא[ )יוקק( ררבברי'

 אג1ר בשר ע4' שהתך כבר שמהשל אמר העא י ממנו רץוצא הטהל טתרראת'כ
 15ים פלש' רמכעא רווצף ראגב רועם ע4צי נצלר, כבר ]כשר[ וה4רלאוכלה
 אבל ומוהר ר1א ושמנפ*ת ר14ד 1ץ ממט יצא הרם אין תמרתומשתעל'
 1כן ' יזמש החש בו נשאר ואם דורגך ר1א הסכין את עליו וכוכשכעוחותכו
 אהר אפי' היצא רם אמר ה"פ'וה צרכו כל נצלה שכבר איקיי דץטכיאלשמעי'
 םימן חה אין תכטאתו עועלרטה חהיכא ראטיר ורבא הונא רב מורו כ"צשנצלה
 דלמא למעץש ד1ש*כא 4הט* כרב רגן"ל מסנו רץוצא דם להתיר כ"צ בברשנצלה
 כ"צ:אע נצלה שבבר בכה-ור ע1עדע היכא אלא מטוי לא עלאה מטויתתאה

 וךוטתא ורבא הונא כרב מותר כרם ארום מתהל ממט יצא בסכיןשחתכוהו
 4ותו ד1תכ*ן ופעמי' בשר בשצולין א"כ ראמור רקע"ל שנצלה רקורםרפרי'
 הסמן טתסר אמאילא צלאה4 ננמרה לא ועריין ממנו לא*כול צליטזו לנעהרבסכ*ן
 ודם 6כרי פירש לא עדאן ]ףצתך[ שועא רבשעה וי"ל ' בולע שוצאמפני

 ~יד ווהה שאם כתכ יצוק כ'ד יהורה רכינו ומור* ' מהזר פירש שלאהאברים
 ושפוך י ער*ן צלוי שאינו שנמצא היכא אפי' הסכין אסיינן לא אפ"ה בוסולדת
 בולע ורמישוד ' ים פולם הבשר ור81 מותר הוא האיך תימה בשר בו צו4ןשאט
 כובש שוצא למכין דהטה ואינו - דהטפוד בולע הבשר מן הרם שננישולאחר
 ש1יץם אחי רגא אבל * שפירש קורם הבשר מגקש וכולע ודוחנן הבשראת

 4ין עכהש של הט1ר פולטו, כך בבולעו ו4ל י הש1ר כולע האור ע"ימעצמו
 : 4וטר של משמנונית שדוא אק מטעםלהתיר

 אטדץ א עם זה שמלחן ועי1ת דנ*ם שטאל אמר נחמן רב 4ממןש)תעב(
 קץשת מבשר גדטה' יעהוא אחר כשד רכעד'כ י עופות4'ר

 בכלי 4ף די,י ' כדנ4ם ונבלע הבשר מן יוצא שהרם פפני לבדן הדנימואסורין
 נם* ח1שות שפות אפ*' ממקב ע1חזו בכ4 ואי שרי נמי ודנים אפי'עופותמצקב
 דפל4ף בקץרנא ר-שי עופות מ-מאר1 רפ' ורנים מנוקב בכלי לעולם 'אסירי
 דהמם היש 8 מנוקב בב4 לעךלם שוטץ רב*צ פי' ' מנ*ירן רגש בלע'עיפוז

אפדי



 לטםםשןע מליחהרגכות11ר
 ממהרין 1 ופ%6 חךש * רך ללהן שקיום ' קהםחדצ רפ* שדנש ל% *אשרת
 נחו וכבר לפ6ם טבודץ אץ כ6' צשתן קמיטי' ועו%ת * שלוע צקי4%4ט
 כמו בשרובשר אבל דגים בלל פ%6.הלכך עו%ת ועדיין מלפלה%היצש
 ק1תחתון וכ'ץ יחד פה6טין ושגיושם מלפלחש נכה שוהה שת מלפלוט קצההשחה
 1וזכ ז:מי שמואל ב"ר יצחק רבעו ויג-ה , עכ'ע בולע אינו בפ4טהטדור
 ראעינה ראשנה המ6חה ונותנין הרבה חתיכות כשכולחין להתיר ישהיאך
 הדם יל4 ' דגימת לשו4 רבשר בין ה% עדהא ע9געום % טנוקבתלניגית
 בנוכ%ת הדם ונש~ך תהתונא בחתיכות %פל הע4ונות ההתיכות מןהנפ5ט

 אמרינן דלא תאסר ואפי' י שריק רמשרק להיות יבל ואין תחיע%תשבהתי%'-
 * כרותה חשיב לא פלשה לאחר אבל פליטה בשעת אלא כרותחמ4חו1וק

 באחרונה שנמלהו הע4עות פליט' ננמרה לא שעד9ן לפי לאסור ישמ"מ
 שריק מצי רלא כית בהם ונבלע רוזההונות חתיכות על רותח רםופו%6ת

 ה"ה טליה דחשיב רכמכאס לברא רנפל גוזלא בר מריווא משמע פל1טה שעת סושימע בלא אפ" ועוד * בולעהן לפלום טדודות שאינן וכין פלששתן גמרוחאוזחוזונתז
 תחלה שנמלרצ כ?ן י התחתו%ת לאטר יש בתחתונות נושת אין ואפי'כרותח
 עריין פולטות לב%ף נמלוי שדת4ו%ת בעור פליטתן כלתה כךוסתוך

 מתיר חו'ל שלמה רבינו שאין כיון 1 ובולע%ז לפלום טרורהן איןהשעחהומת
 תלן קור פ4טתן כלה ובשר שבשד מטעט סא ועופות מדגש טפי ובשדבשר
 מליחה ע'" שריק שאינו ששכר משמע שר*ק משרק ררם מטעם להת*יורוצה
 %ן גרמא גרמא לה מלח ששת רב גני פי' בשמעתא לקמן וגם ' צלי ע"יכטו

 זה נח זה ינ'1נח נל9ז אין לפלוט שטרורין שמ"ז וטעטא ושתר 4"1אלא
 כרפרישי ו%א תימהורבר

- 

 רוצה אינו ההנ שנא לא אלא גבי רלקמן 6מר ואין
 זו 9'ג ע נת% ואתצ בפ"ע וחתיכה חתעה בל תחלה כשמלח אלאלרתיר
 יובל איך כי ' למעלה והראשונח למטה באדיונה המלחהה ונתן ממקבבכלי
 פעמי' וריא תחלה פליטה תגטר חתיכה אהו ר,:2ליהה מךיטת ישלהבחין

 שנמלחה %תה שתנטור קודם פלשתה ונמרה היא רקה לב%ףשהם6הה
 שטתר משמע ל"ש דאיא ד4שנא ועוד ' ממנה יותר עכה שהיא ל%קידם
 מר'ת שענל ט% ש'ל שס%אל מד יצחק לרבי% נראה ע"כ ' שעוי שוםבלא
 משרק דרם משום נאמר אעו תחתק 6% שהשין אצ" ובשר שרבשדז1'ל
 אפי' בשרא עלוי בשרא לכתחלה שתר שבצ4 וכש בצ4יה כש במליחהשריק

 משרק דרם משום ' מליח מל9אתא נכי סנמכ"פ צולין בכיצר ליה דלית מאן עיזף
 פליטת שנח אע"פ בכדו'ג רשר* בשרא י'ג בשרא במליח נמ4 ה"ה שרקפא

 ורכיכי דר% ביון נךמייו% דרפי משום אמור דוקא ובדנים ' תחלההתחתון
 היה התם * הדם נאסף עף1ם גו%ת בו "1 אם אבל ' מניירצ רם שריקלא
 ואומר י בגומא נאקש שהוא שריק משרק רם לכומר רליכא מטעם לאמורלע

 בשס וגם דמותר והשיכ זה על לרשב"ם שאל כי זצ"ל ששאל כ"ר יצתקרבי%
 דרבנן האברים ררם כיון אמר כי היתר נודג שהוה לו אמרו זצ"ל שלמהרבי%
 שנמלח הבמים כתיען הרבר שנעשה דכיון מראי יותר בדבר לרפריחאין
 וכט ' לחתוה חתיכה בע מועט ציר *שאר שלא ד%'א י שתר ס%קבבכלי
 האי רמ'"% מרובה ה"נ שגא לא אלא מדאמר טתר רפחות לכל מועטשבציר
 מה ופולטתז חוזרות העליונות מן בולעות שהתחיצגות אשש ורמעם .מהאי

 כיון העליונות מן שבולעות מה שפולטות להיות יכול האיך וא"ת 'שבול1ת
 ציר שפולטות כ,ץ להזה4 עויש ו"ל * לעליונות קודם עצמן . פליסצן גמרושבבר
 שהם רם כל הציר עם פולטות הם רש פליטת אחר הרבה מ4טכתשוךא
 אין ברגים אבל ' דם ולא ציר זר% בנומא שנמצא וטה ' הע%14ת מןבולעות
 רבינו ורדב * הרנים שךר פלשת אחר מושכת העו%ת דם שפליטת לפי נןלומר
 התחלת קירם דלם פליטת שגמרה לפי אומר הץז זצ"ל מאור4ינף,%יוקף
 דרך נמהם בי העופות טן שבלעו מה עוד פולשית אען העושתפלימצ;
 שלטות ]אינן[ לכן העופות %ון( )העליון מן בליעתן התהלת כךיםפליטתן
 מליטת ננמרה שלא כין ובשר בשר אכל העיפות מן שבולעות מהעור

 לעולמ נסתמת פ4טתן דרך אין העליון מן בליעתן רהחלת גץרםהתחיע%ת
 עד יסתם לא לפלום ופתות הואיל ע4ו ונתנו מלחו פליטתן גמר ששדםשכיק
 קורם עלטק ונתנו ש4עוית חתיכה מלחו אח"כ ואם שעליו החתיכה פעאיטתגסך
 גם שתנמור ער פליטתה את שבנולם התחתונה תגטר לא פליטתהנמר

 אחת רנע נחתה שלא כ.'ז ותפלו:ם תבלע עליה שית% מה ונלהשליששץ
 רצבלע רם או עצמה דם או ל68ט אחת רגע נחתה ולא לפלום שפהעחהשכע
 מחמת נאסר מ"ם שבלע*וזי'ת מה מלפ6ט לעולם יםתם לא חתי%ת משארבה
 ב%מא רגשאר בציר שמתמסמם, לחתיכה התיבה שבין במלח הבלוע.דם

 תפלט חחר ואי% רותת דתה משום בחתיכה ונבלע והציר הדם כלאחהפלשת
 חתינה בכל רבשלמא לנמרי חתיבות של רפליטה כל כלתה שכבר לפיעור

 רצא שמועם לפי כלתה שכבר לפי 4ומרה עליה שהמלח רם אע רעלמאמלוהה
 וזעי%ת של הסלח שנתמםמם כאן אבל נלל לזוז קךר יכל ואין בטלהובלוע
 שמעודב שהצקי לפי החתיבה את לא%ד ה"ל צ6ל ונעשה שבנומא בצירדאלו
 שעל שימלח ו"'ל ליפה כרי לאסד ףול כיותח שהשוב וכין עש מבליעובו

 בו הכלוע הרם מעכב שהוא כמו בבשר מליכנמ ושה הרם את מעכבהבשר
 זה שמלחן ועופר2 דגים ששאל אמר נחמן רב אמר ' בבשר מליכנםבעצמו
 הרב בן שם"ל. רבינו הרב והקשה ' לבדן הדניפ אסורין פרשא אמורין זהעם
 עצם פי' כך וטוצך ' א%רק העו%ת עם שמלחן רמם ה4ע א"כ "ול מאיררבי%

 ריעופות %4ז ואוסרין וד%זרין נבילה נעשו נאשי שהדגש לפי אשריןהעופות
 הנחק רבי% הימר 1 העושת את אומר ור%א דם טחמת שנאטר האשרבצירן
 תפל העיף שא%' משמע רצה דא"כ הכי למימר מצי דצה דלא זצ"ל שמואלבר
 בטריר דא9רי דבטסוך טמא רג עם שמלחו טרור דנ כמו אסור עסו מלחהוהונ
 עופות נאסור למה ותו י אסרין הדנים הץ לא 5ראי זה ובעמן תפל ה%מאמליח
 כדפריש' . בצלי' נש במליחה כן לו6ר לצ ש"% שריק טשרק דם נאמר 6למה
 4גצרין זה עמ זה שמלהו ועופות דגש ששאל אמר רבנהמן אמר *לע"ל
 שלמה רמנו פ-' אמירי נמי ויפות עטות אפי' מנוקב שאי% בכ4 איה"ר

 נשאר ה*וצא שהרם לפי 9'ג]כלי[סנוקב אלא רגשר אז מולחין לקמןא*ןבראמר
 משמע דלכא%רה זצן'ל שמואל בר יצחק רבש %4מר - בבשר ונכלע וחוזרבכלי
 אחר רם בולע אי% דש דבשר ש%לט שגשעה שלמה רבעו שפירש מאחרבי
 בדם שישא4 אחי ער שא"מ בבלי רב8לח גשר יאקר לא %'כ ל8לחא שטדחרלפי

 8"6ם  שאינו לפי וק~ה לו אץ ה%וב וביע חתר עאז דמו כל פ4טת כדישבכלי
 אי% אכל אחך דם בולע פ4טה נשעת שם 6יי דפריש' מאי לפי וגםעוף
 ' טח%כת שפלשדצ כ" כ"פ שכבול1 לפי שריק מי רלא העא אפי' ירו עלנאסר
 שפלש4הו כ, שא'ש בכ4 מלעזעי אח' שטשתה' אע"פ לרת" הי'נרא' זה לפי'נם

 ויפ6ש עשור עפם צליה כרי מניקב כלי ע;'ג וינירצףו מעום יכררוה רק]מה1כת[
 תס מנוקב' בכלי נמלת שאינו כין זה בעמן לושעיר מנהג אין ומיהו ' שבלעמה

 שגע אע"פ בבשאיש מ6חה שהיחה תרצולת- ואפר . זצ"ל ר,א ל%י באמעשה
 טעם ליתן יש ועוד 7 צי מעם רק עדיין בא הי' לא גם ]צלייה[ כד* בהשהה
 בליעה מ,כ בולע בכלי המכונם בדם מעט שמשתהה ביון למימר דאיכאלא%ר
 בתוך רובה ששהה אוהו אטו נזירה שמא או פליטה שום לו תועיל שלאיתירה
 חוץ שהי' מה להתיר יכול הי' ר"ת שאסר תרננולת אותה מירצ י שבכ4הדם
 להתיר רגיל הי' בעצש הוא וגם למעלה נטילה כרי או קליפה כרי ימירו רקלציר

 מוי יצחק רבי% נוהנ הי' וכן ' בציר הי' שתחתי' בחתיכה בנטילה אובקליפה
 נרי בבעוזו"ם הי' שלא אע"פ ואום- זי'ל ר"ת בויראת להח%ר זצ'עשמואל
 שמחשל בי יצחק רבינו אומ' ' ציר מעט רק הי' שלא א9'פ ונם צלי'קויעור
 שרחצו מים ררבה שם שיש בניני' נמלחה שלא עד חתיכה נפלה שאםזצ;'ל
 פלינך; ודלפה חתיכוה ד' ב' גינית אותה ע"ג מלדן ושוב מליח שאינו בשרבהם
 לא מים בדרבה מעורב ציר שאותו רכיון הוא גסור דמותד מים לאתעםהציר
 אינו וליהשכ כרותח ליחשב נפשיה באפי' כציר ההויב ולא רותחהוי
 ציר ריבה הללו המים שקלטו פי על אף מולהו טחמתנאכל
 בהתיכה מפעפע עצמו רדם די"'ל רהא זצ"ל שמאל ב"ר יצחק רבינואומר
 רוויעיכות לאמור עולה אי% למעלה אכל למטה מלמעלה היי% עוביה דרךעצמה

 שהבשר לעצים ממעל ער רבה מנוקב שאינו הכלי שבשוע4 נשהצירהעליונות
 יתר התתתונה בחתיבה אפי' למעלה ]לעלות[ דרמ אין הדם כי עליהםטונח
 בבל ומפעפע ואוסר למעלה עולה חלב נגון המפעפע שרבר אש'פ ' הצירטן

 אין עצמו כחלב וגם מפעפע אינו דם %'מ רותחין ששניהם גביו שעלחתיכה
 לאכול אשר בחלכו שצלאו דגדי מהועא למטה כמו לטעל' מפעפע שיהאלהוכיח
 קז 26ע שנותנין לפי בשפור החלב סן לסטה היה ק%האוזן ש"'ל לפי ' אזנום מראשאפי'
 פ"3 5י פמח סגבי צולין בכיצד תנן נמי והכי . הטיב הדם שיזוב כדי למטהרראש
 עו 9ף שפודין להניח רגילין היו וגם נקובתו ער מפיו ותוחבו רסין של שפודמביא
 פ"6 סרעלאן צולין רכיצר ומסוניא ' שוכבין אותן מניהין שאנו כמו ולא בתנורזקופין
 פ", חם. לתוך בחס העליון כל התהתון ואוסר שמפעפע משמע גבר ותתאהנבר
 שמן הבשר היה אפ*' זה דם מחמת החתיכה לאסור שלא העולם נוהניןוכן

 כך מפעפע אינו שבהוכו הרם י ספעפע ששומן! לומר יותר אז סבראשהיה
 : שירליאון הנקיא זצ"ל יצחק בר .דצרה רבינו מוריכתכ

 ובכלי שחוטה בהרי דנבילה חהיכה לי' אמליחא יחל בר מרי ר8ב2)תעג(
 ל" וקמבעי' דרבא לקמי' אתא ביטר המולהים כמשפםמנוקב

 בפליט' שטרודי' כ'ץ ראמ' הדשץון ובלע עליון פליט דלמא ל"ח רם רנבי היכיכי
 הטמאיס א"ל ' לא או הכא ה"נ מפליטתן יהר נחים ושניהם בולעים אינםשניהם
 מחמת היסה:טה בשר אהמר אטור דצירן וכיון שלהן וקיפה ורוטבן צירןלאסור
 ליבלע נוה שהוא הואיל ר"ת ולרברי ' ההם מן ליבלע נוח שהוא הטרימהציר
 ענ ל כרותח ה"ה מליה דאמר סדשמואל לי' טולפימוט ' שריק משרק בי' אמרי'לא
 טיוש זיעה צירן אבל בלע הדר רפליט דבתר ובכ.:א"מ רם לגבי ה"מ ה"א מהתםאי

 כשיה דא"כ ועא רמנוקב למיחש ליכא לרם והכא מתמר ולא הואבעלמא
 טהור דנ מיתבי ' ייא ליבליג נוח וציר אסור דצירן קמ'ל לתסר, נמיוכשיה
 לא נמי דציר ועו'מ מלוהין שניהם שהיו לאו מאי מותר טמא דנ עםשמלחו
 לא דהי?תא הפל וטמא מליח טהור '1הי' כנין לא . לפלוט שעסוקין כ"זמבלע
 מלוח טמא וכער'כ אסיר פליט נמי דט:א מלוחין שנירם אבל ' מירי טמאפליט
 נורגיס גבינות-'מלהם העכו"ם ברב ש:ולהין נכינית רפוסי אותן : תפלוטוצר
 שמואל ב"ר יצחק רבינו אומר ותמי' ' בהם להשתמש רוצה כשישראללהנעילן
 איסור בהם אין דפומין והני מוחר מליח וטרצר תפל טמא וקי"'ל רצאילזו'ל
 הרפום %'כ ' בהן מועלת הנעלה היתה לא בעין היה שאם בהם כלוע אלאבעין
 א"כ ומוהר מליח טדיר רצ* בה ימלח שישראל ורגבינה תפל רצא טמאשווא
 מראי יותר ששלהיןהגבינה מליחה שהוחזק)של( לומר אין כי רגעלה! צריךלמה
 תס" ה" 1'כ בו! ליתן עול טעם איוה רסלח שהרי מלוחים שנירכ הםכא6
 עם שמלחו טהור רנ רגאוןההא תמי' למה יורע ולהנשים'יאיגי להחמיר ראומה
 חהיינו תפל וטמא מליח ]טהור[ כניןשהי' ואצקמינא בדעבר נןצי שתי טמאדג

 . שיי רברעבר אפשר נמי רפופין והני כן לעשות אמור ולבתחלה מותרברעכד
 טריר טמא' דנבי רמי לא מירן לרגעיל, אחמור לנתחלה אבל רצי:לה בלאאפי'
 דשם4ן נבי אבל ' מ6הין שנירם אשב טירה לכתחלה אחמור תפל וטמאמליח
 סןרביעור ריחק סעעם לכתחלה איןלעשות אעי'כ מיהו ' מידי ולא לסג"י4נא
 שהריו1דן ובלבד יומו בן בדפום ואפי' ' שרי בדעבר עשה ואם לו הרומהומן
 אסורע שנההם יהד נמלדצ שמהם אם וגבינה יבשר ! בשז אישר הי' שלא*פה
 תפל וגבינה מליח הבשר ואם טזה זה בולים ושניהם שלטין שניהםשהרי
 אגיר הבשר תפל %:בי:4- מלחשה רגבינה ואם שתר והכשר א:ורהדגבינה
 וכשיקה מלוחה הטריפה אם וכשירה טריפה התיכות שגי וכן מותרוהנבינה
 תפל רמרשה ואם א%רה ובשירה מ6חים שניהם וב, ' א%רה דבש'רהתפל

 במיס המלוח ]ומרוץ סעט( לקלוף )וצריך טוהדת רגשרה מ6חה5-בודרה
 ,נ"ה : גרקיה ובלי ליפה בלי וריו נוגעים שתו במןםדוטב'[

 גי~" יפה יפה שלר% אאיצ דש מירי יוצא הבשר אץ ש2"ול %2840ן-)תשי(
 שצריי ספני שה יפה שלוו דנקט הא . יפה יפהומדיחו

 ג6 נף 4צז מכיא קךייה כ*צד קרוש סגבי רכה בהזמץ כראמר צררין משנילמ6ח
 ) עא וכן אמר אביי ומעל4צ מלח[ עליו ונחען הה%פכו ]ורצזר מלח עליו ונותןהאבר
 זצ"ל ר"ת כדביי מולחו מחמת נאכל יהא שלא ער יפה ומלוה הטיב טלחע4ו 4תן וצייך צרד*ן משני למולהו כן כש שצר*ך הדיט לקדירת פ" .לקרירה
 כשיעור בסלח לרו1רותו וברך'ןוצר*ך מבפנים ל:צלחן צריכין וטלה תרנגולתוכן כצלוי מחסת נאכל שאינו גךוי זהו לקר1רה מולחין שא% של%שמליחות

 במ4ה עטעיץ ולאדשי צלי נשיעור טליהה ששיעור יטפירשו ה"ג בדבריצלי
 ומולח מריח תקא במדניתא ומריח מולח אמר דצנא רב ואתמר ' 'פה יפהמריחן
 הרוע; ,בע* לא הונא רג טטקא' בי חלל? ילא הא ט:חא גי רחללי האו4'9

נריו"
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 * טבחא בי חל4 בדלא ברישא הדחה דבי ובמתנאא טבחא בי בהחל4נר"1א

 יפה מריחו שמתפל כראמר פעכוים מדיחן צלי כשיעור במלח ע"טתולאהר
 ראשונה הרהוז פעמט* שני להריר1 ,טצריך מ8ני דע-הה רעבקי פעמים שניקש;

 האמור" רדאשוניס מים של הלחלוחית להיוק שנו מרם הבלוע המלחלהעביר.
 אותו עדרין הטבח מבית הבשר כשמביאין האינא ואנן . הבשר עלשצששןו
 היטיב אותו מריהין ואה'כ ר5יב .ויודח ה,תוות שע"ג חדפ עיתרכךבטים
 ר5יב אותו ומולחע ' ממע עדיבו כרי הדף 4ל אווו ומניץ*ן עצמן מטבשתן
 במלח 4ותו ומשהץ צדדים משני אותן 641קין' והתיכה חתיכה כלהיפכין
 ראשונה הההה - בקרירה ומשימין פעמים חותן',טלש מדעץין ואחוצ צ4בשיודר
 מים של הלה*חית להדעז שני' י הףם מן הבלוע המלח להעבירכרפריש'
 רסיס לטוד נוהגין אמ שליעוית והרחה הבשר. על קגשארו הא1דימהראטינש
 זצ'9 אשר ב"ר יצהק רביט פי' טונא האי וכי ' הראשונים במים שמעוהשנים

 רב אמר רסוטהס בפיק מפורש ראשונט מים ידט נטילת גבי בפרקין לעיל פ'צ דד'
 דוץ יצאו שמא למעלה ידי שיגביה צרץ4 ראע1נים מים חנ אמר אש' ברה"א
 וכתב ' למטה יריו שישפיל צרץי אחרונים ~ים ' הירים את ויטמ4י חחזרולפרק

 מטמאים ראשונים *ריום' במם' ותנן - דו'ששין אנו ואין יש נטלין אע לפי1 ייעע
 ברעבר מעז ' ענ"ל הירימ את מטזש=ות שלי1ףת הראשונש את מטהרות שניתולש תחלה להיהע משסין מטמא רתרומה את רפומל וכל תחלה יירים פי' ' הירים את פ"תקז

 יצחק ב"ר יהודה רבעו מורי כתב * ב4הטף " לית בן'8 וורדיכ"א לא אם*י
 אסור הרחה בלא נתבשל ואם הבשד על מתח ררם מעים הדהה דהאי 4שזפמ'ל
 ' הרחה בלא שנתבשל יבש בשר ואומרין שעליו הרם ובלע חזר ר"ימורלאכול

 לעולם אמור הבשר א"ב אחיונה ההחה בי הדם משוס דאי כן הרבריםואין
 ובולע חוזר כרההח היוק ומ*ח עליו רם דה1 אונ4* שאתה כיון פליטתורלאחר
 הדהה וצריך צלעק מבדי יהזף מונח קהי' הבשר נל אאסור ומעתה 'הרם

 לא אחדונה דהרהה נראה אלא וליי' לעמור וא"א צליטהו 4טיעור תכףבדקרוק
 עמהם ו"1ימנו דם טיפת ממנו י1ל שלא עך לבשלו שימהר פעמים אלאמצריך
 גרמא רמלה ששת בררב לעיל כדממקינן חייעוינן לא ולפלוט ולהזורבקררה
 שהקשה מה מיהו * זצ"ל מרינפףש יצחק רו"ד פי' ועיכך ' שנא לא אלאגרמא
 מייבשין שאנו כמו יבש בשר ומיהו ' כרפרי' אינה שלו וק-וי' דשמעתא פשטאסנט כדמשמע שאמור נראה ולר' ' בדם מלהכנם הבשר את' מעכב שהמלח לעיל,סיט כדפר" הא מלתא לאו הדם ובולע חוזר שפלם דלאחר בשרא אכל"האיך

 קצת זיא אם אבל לעיל כרפייש' קצת לח אעו אם רותח חשיב לא לחורףעע"
 הבשר ' אמינא מלתא ' ססתפינא לאו אי י עכ"ל נורגין וכן להריחו צריךלה
 מותר שרצא כ% הדחה בלא בקדירה והושם צליטה נשיעוי ושהה שנמלחלה

 בעהטים מינה רנפיק הרם אותו מבטלין שבקרירה ודיוטב גופא שההתיכה'
 גרירא דאימורא רבהתיבה ראע"ג מינה דנפיק ברם אלא החתיבה משערינןולא

 והיא לחוץ הרם כל ופלטה שנמלחה חתיכה האי אבל ' בקריה שדושמהירמ מאימורא הותרה שלא ראי1רא "תיכה הי1 מינה דנפיק במאי ולאמשערינן
 שקקכק~ןן כעה וכל גופה רעזיבה ודאי שעלי' הרם אלא אמור ולא ;גטרהיתר

 דנמלחסצשקס רכיון בעי דלא להית יכול ששים ואפילו בששים לבטלומצטדפין
 כההיא מררבנן אלא אסיר דלא ברוב ובטל ק1שים בעי ולא דם כטעורתלי'

 מררבנן וכ"ר עליו עובר אינו שמלהו דם זעירא אמר יר1דה סרא"ר רבה ררוומץ נ%16
 זצ"ל נתן בר אלעזר רבינו שלתב מצאתי וכן . ברובא בטל אלא ששס בעי 84"1

 הרחה בלא שבישלו נגוב רבשר ' ארם מבני יפיפית המתתלת תשובהבסוף
 במים לבטלין בדעבר אבל ' לכתחלה איסור מבשלע דאין הדחה בלא1יתו- מבשלין אין רלנהחלה רנהי האבר על נשאר ומיעום 1מנו זב דמו שאםמוהר

 זה רם ובש"ב מחלב ערקק רלא בטל גמור רם יאפי' בששית ובבשרשבק-רה
 שנתבשל יבש *ברבר לירו בא מעשה ושוב ' עכ"ל דם מתורת ובטל שנמלח סצך5ל

 דבר משפירא זצ'ל שטאל ר' בן אברהם רבין ררב * ושלח והתירו הרחהבלא
 הייתי לא לכם הוא חדש שדבר יודע הייתי לא לו והשיב ' להתיר באתחרש
 שמנפץהמלח לי' רמנפץ רבותי שלימרוני תלמודי לפי כ"א ארסבזה שמזנרזיודע
 הנממת שלנו במלח אבל היוצא דם ]אלא[ איסור שאין מבין וויתי האברמל
 את שאלתי ולא ' ים ולא מלח לא באן אין יבש כאשר אומר הייתי הבשרעל
 לי ומצאתי חרותי עתה לכן ' זה הוא פשוט דבר אומר הייתי כי ב"ק רמתי8י

 מפי שמעתי אני י מצאתי ובן יעקב ר' גךובי ה*י הרב - יר בגרילי וסעדחבר
 שאמר ומה ' בלום בכר אקי רוחץ ולא בקרירה שוךשם מ*ח יבש בשר שמורי
 מן יוצא האברים דם %ל רם מפקי לא אחרונה הרחה ומדיח ומולחמריח
 שיצא סרם מבר1ץ שנתלחלח מרם לרוחצו כרי באחדונה שמריח(ם מההמלח
 הטברק רבו כי וירעתי דם לחלוודת בו אין שנתייבש השתא ריבף 'ממנו
 מעשש ועוי ' לעולמים הי, זה רבר שכבר דאה הנה ' קלונימום רבינו הרבוו'
 על1 ונה;נים בקלהת או בפרור יבש בשד שמשימין כן רואשונים וגם יוםבבל
 דם מחזיקים ואם * בהם סולרת שהה4 בדי ער אפ" המס ומפשריםרגוים
 רלא אד'מ אלא ' במס עףריהוהו עד יגש בשר להשרות לאכוד לך הי'בכשר
 רכל אמרתי כן כמו ואני ' המא חןש ול14 אחרונים ולא ים ראהטונים בוד1ץ~ען
 רמלח הממת משוום אלא הרחה וא"צ שריק משרק ררם דו1זיכה מעל זברים
 הבשר ובשמדיחין ' עכ"ל , בלה ולכשףבש ער1ן וכלה נמם שלא הבשרשעל

 להדהה במים הבשר נותנין אח"כ בכלי מים תהלה לתת רנילין מליההלאחר.
 שחבשר כיון הכ4 נאסר לא המהט נתן האח"כ בכלי תחלה הבשף נתן אםמויו
 במלח בלוע רק הרם נשאר טוץ הרם כבר ופלט מ4חה שיעור .שההכבר

 פעמים כמה ' בהם נכשל אא"ב הורה רברי על עומד ארם אין ' רבשרשמביב
 ומיר אותו וצולין בשר מעט *קחין בשר נש1לחין שראיזי ' בזהגבעלתי
 הרי הוומרי' בקדירה ונותנץ ומרק;ין הבשר כל 6קחין המעט 4ותוכשרצלה
 לעשהז חלילה ' ממנו אכלתי וגם כעץיתי ולא וראטעי ' צליהה כשיעור שההבבר
 דדצאילנו

 חתיכה כל א"כ * צ4יה כשיעור מ4חה ישיעיר ה'צ כדברי וקיייי
 לפיע נצלית שהטזה שמה ולפי עוביה ולפי גורלה במלח.לפי 4השר1תצריך
 ולפי נודלה לפי ואוה כל אלא במעם'בשר משערין ואע במלה' לתשרותצרץי

 רבינו פי' ' ליה ומנפץ גללניתא במלחא 4' מלח מנהררעא רימי רב ס : עובט;05
 בשר ע'צ נמסח אינה שימה שהש רר1אל משמע ' שלימה נפה מלחשלמה
 הרם מן ואיןנשאר וי1זיכה מעיצ רסלח מנפץ אלא הדחה שום מצרקי רוהלא
 אשםשזא ימייתי ו;מוגש* 1כח ובן ' במלח בלוע כלו בי התיכה צעב6ם

 נללעיתא בטלחא דימו רב וקאמר בהדהה דאי*יו ומהנית' הונא ורבדשטאל
 ניפוץ תרתי רבעי משמע שלמה רבינו לשון אבל . הדחה בעי ולא להמנפץ
 מלח אנל 1 נבש שהרם מפני זמן לאחר למלה לי' ומנפץ כתב שכךוהדהה
 דבדרב סובר ה" שאם ' עכ"ל מעצמה נמסת שהיא מפני . לנפץ א"צדקה
 לנפץ א"צ מדנתב ההחה בעיא דקה מלח אבל למבתב ת9 הרהה 4'בדשי
 דיק מלה אבל דלהמ, והייט מףיה והרר מנפץ עביי תה תרתי רי1 ררבסשמע
 דא"א בעי נמי הדחה רימי ירב היא נדולה ומברא י בהההה לי וסני' מ1ץל"ב

 רבקך כהטמע הוה אוערייא"ה. של עלח ריבך חתיכה יצ לה6ח קצת יוו' שלא'
 : דקה למלח והשוור1 טחנור1 א"ב אלא ח;רחהגיפוץ

 סס בהזל~ז.ים ואינו מעים בבני רם. מחזקין אין משרשש יב ס4פכמוא)תעה(
 שמביב דכנתא'דקין הדרא הזרגומא נמלחו לא אםליאמר

 ויגבר והלב רנרם אבל ' טבחייא היינו וכרכשא קיבה היימ ומעיאהכנתא
 גופא בנתא אבל כתוב שלפני בספר ' רם ברם עויש למ*ח צריכיןורריאה
 אבל בתב זצ"ל דעלה מאור גרשם רביע ובמפר * מלחה לא אם פי'אסירא
 למלוח צריכה והכנתא כתב זצ"ל שלמה רבי' בפי' וכן י דם בה יש עצמהננתא
 אבל ' נעעל מחוברין שהן מ:ש בני דדוקא זצ"ל ר'א פין ובן ' רם בהשיש

 כנתא בה"ג איתא וכן למולחו וצריך רם יש שסביבן השומן שווץ נטאהכנתא
 כתב זצ"ל העזר"י אב"י רבינו בגוה'וטרי ררוה רמא שורייקי משום א1רגופא

 '5ןי נזר היודאי ורב ' בשר כרין נמלחה אם אף בלרירה לבשל אסורההכנתא
 מאי ירענא ולא להוציאם וא"א בה יש ףקים שגידים בה דאטז עמרי-קימשום
 ודמבח"א והקיבה בעוגל מחוברין שהן הרקין המעים עכ"ל*הלכך משומניהשנא
 מ4הה בלא רותחת בקרירה נתנן אם וכן כלום בכך אין בכשא"מ מלחןאם
 הברם בגון מעים בגי שאר וגם הדקין שסביב עצמו הע1מן אבל י כלום בכךאין
 אם וכן הבלי גם הם גם אמורין שארמ בכלי מלחם אם והריאה והבברוהלב
 והמעיט ' בששים והשאר לחוץ משלינן מליחה בלא רותחת קרירה לתוךנתנן
 מלחם שאם האמת שכך א1'פ וד5בחייא ורקיבה בעיגול המחובריןהרקין

 טוב 1'מ ' כלום בכך שאין רותחת בקרירה מליחה בלא נתנם אובכשא"מ
 רותחת לרריררד מליחה בלא ליתן שלא גם בקערה למולחן שלא לוסהרונכון
 מעים בני וגם אורכה ירוע אין. הקיבה וגם ר5בדדיא אורך כמה ירוע שאיןלפי

 מהם קצת ישאר שלא מעליהם השומן כל ולהוציא לנקיתם יבול אינוהעגולים
 יצחק רבינו בשם יצחק ב"ר יהורה רבינו מורי ובתב , דם בו עויש פירשנוובב4
 שאר עם למולחם אין העגולים מעים ובני וקיבה דטבחייא זצ"ל שמואלב"ר
 ע"י יפלוטו לא שבלעו ומה לפלוט רגילים אינם בדם הורגלו שלא רביןבשר
 בספר יצחק-בתב 1'ר ברוך רבינו והיב ' ענ"ל לבד למולחם נהנו ומ"ממליחה
 שאר עם למלוח לאוסרן אין ובדקין ובקיבה בטבחייא רם שאין א1'פתרומות
 ל1לחן נזהרין ואין בשר שאר עם ל1לחן מנהנ הוא וכן ' רם בו שישבשר
 די 5מל וקאמר הרניס אמירין זה עם זה שמלחן ועופות כרגים ראמרי' ואע"ג ' עצמןבפני
 סינ ק2 עופות דם בלעי מלפלוט נייחי וכי מועט זמן כ"א פלטי לא דרגים משוםטעמא
 אבל . העופות דם ובלעי ק-מייהו רפו דדגים משום דוקא התם פולטיזיאוי,ין
 לא מ"מ ' דם פילט שאצלם והבשר דם בהם שאין פלטי רלא א1יג ועים"111
 ליבנם יכול שאינו כיון ונפל שריק משרק אלא הבשר רמ מעס הבניבלעו

 : ברכה עליו תבוא המהמיר כל כה"ג וע"כ ע"כ בדגים כמובקל
 הרם יפול 'טלא להזרי וצריך ' למטה הרם שיזוב כריי מררון מקום מעט הרף שיהא צייך היף על הבשר את בנשכ1רליעין)תעו(
 לתוך הדם יפול שלא להזהר טוב ונם ' הכלי נאסר שא"כ שא"מ הכלילתוך
 מן ולהריהו הכלי לשפשף צריך מ"מ נאמי אינו שהכלי שאע"פ המנ4קבכלי

 צריך תם מנוקב הכלי שיהא צריה בכלי לסולחו בא ואם , הרם שלהלחלוחית
 יגע שלא כשיעור לבשר הכלי שולי בין הפמק שיהא עצים הכלי בשולילהשים
 ' מנוקב נלי ע"נ אלא מלוה בשר מניחין אין שמואל דאמר התהתון בבשרהצי;-
 הכל והרף והכלי בשר הרי מררון הי' שלא הדף ע"ג 11 כשא"מ 1יג מלחואם
 בה לאכול אסור בשר בה שמלדו קערה שמואל אמר נחמן רב ראמר יאסור
 בשרא בה דמלח אמי ר' בי' רהוה פינכא וההיא ' אסורה שהקערה לפירותח.
 דף "5 שרה לא ואפי' בדגעלה היוער לה שאין הרם של קערה פי' ' ספינכאותברא

 בקערה קצת רום מן שפלט מעט רק בכש1'מ או מודרון שאינו הדף עלהכשר
 מפליטתו נה לא שעריין מותר הבשר מיוצ והרף הכלי רגעלה וצריך אסורהכל
 וזה ' צליה כשיעור היינו כשיקךר ש"טהא עד נאסר ואינו שפלם מה בלעולא

 כך הבשר ובין הכלי שולי בין שיפסיקו הכלי בשולי עצים קויהיו צריךשכתבתי
 וע'"ט מאור רר היופ ' וז"ל בתשובתו זצ"ל מאיר ה"ר בן שמו*ול רבינוכתב
 מנוקב כלי ע"ג הבשר שנמלח מאחר ל'ל לירירי להשיכ מיהיתי לחשיכהס1ך
 התחתת בבשר צירו יגע שלא כשיעור לבשר ועיגית שולי בין ה;פסק עציםש"ט
 חכמים החמירו שלא להתיכה חתיכה בין ציר נמצ* ואפי' הבשר בל 1תראז

 לעולם מותר בשר לך אין שא"כ מרבריהם ע1צא באברט ה1בלע ברםיוהר
 ונמלרצ הואיל להו אם-ינן לא ואפ"ה הציר מן ע4הם לח*ח "ט החתיבותשנל
כתעןן

 חכמי~
 ציר מ"ל מרובה ציר לי מה ' לשיעורים רברים לתת לע ראין

 גרמא רמלח עדטת מרב וראי' מנוקב בבלי ונמלח רצאיל החתינה עלמיעוט
 גיסא האי פליט נמי חר[ האי האינובלע פליט רילמא לא מ"ט תריגרמא*ואמרי'

 ונמלוז הואיל האי ובלע האי דפליט אע"ג ומותר שנא לא אלא גיסא האיובלע
 בולעת "'ל לחתיכה חתינה שבין בצהא ה"נ ' שרי אחת חחיבה כעיןטהר

 רגאון פר",1 זקני בפני ברבר ונשאת'.ונתתי ' ומותר לץ מץ ופולטתוהולכת
 טוב ב"ר יו-ודה רבין והרב יחיאל 'ר' וסץעבי אברהם' בר קקורה ויד מתת"ר'

 היזר נורג שהי' זק2י שלמה רבי' בשם לי נאמר ונם ' עור ענו ולאועמדו
 בן שמואל ' אסור עוד לפלוט מנץם לו שאין התחתון בציר הנוגע אפסברבר
 דהנונע  שכתב וזה זצ"לי מסיץ אליעור רבי' מורה הי' וכן ז1'ל* מאיר ר'הרב
 נץרם בציר נוגע נמר4 כך כשמתחלה דוקא היעו אמיר שהוא התחתוןבציר
 ננשא"מ תשם ולארלצ במלח כ"צ ששהה היכא אבל * במלח צרכו כלששהה

 בבען" ר' בבית מעשה כתוב נמצא וכן ' שלמה רבינו והתיר מעשה הי'זה
ין'. שלא שלם אהר בכלי הושם ואוו"כ הרף על צלייה שיעור כדי ושההשנטלה

 שיצא המלעץה מי מן מ(א הכלי נמצא ולמחר הלילה נל שם והי' מטקב
 עהיהה מאחר טותד ואמר הבשר מאותו לאבול כוצ ר' את הבשריושאלתימן

 בכ1י הנמצאש רמים 14תם אין בכלי ע1צשם טרם עיעור בדי במלחהבשר
מרם
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 י ומותר ול"לחותו הבי1ר טהל כ"א זה אין הרם קמא שכבר הטשיטהם
 ומכתיבת לפניו יצ"ל שמ1' רומ,4 שמה"ר שלמה רבי' מפסקי רועתק זופעשה
 ובי' לפני שמעי' ה"ר ש הוא או שפירשו וידוע זצ"ל מוויטרי שמחה רבעוהרב
 את ועורצים בשר נשמולחין עכשיו שנהגו מה שכל ניאה ול1'ז ' זצ54ו1למה
 לרגבי' אבנים או קנים או עצים לבשר מתחת וגותנים זה ע"ג זה בניגיתרגתהים
 הפסקה בלא כבשר יגק ולא הגיגית בשולי הציר שיפול כרי הנינהז משוליהכושר

 שרמלח שאע"פ דם פולט אינו שוב צלייה שיעור כדי רשהה היכא שתר נמיזו
 שהרמ לפי אםור רוא הבשר שעל לפהשרג2לח צלייה כרי שייהה אע"פבץ-ירה קודמשיתנווי יפה יפח הבשר להדיח ולכךצריך בו מעורב אמו'שהדם הבשריטעל
 ואין דמלה עם ומת"בש במלח רוא נרבק שבמלח הדם אותו מ"מ בו.מעורב
 וכשמרץהים הכשר אומר אינו ולכך במקומו עומר אלא בבשר ליבלע כחבי
 הבשר אומר שאינו וכט ' הבשר שעל במלח הנדבק הדם כל לו הולך יפה*פה
 פלט צלייה כרי ששהה אחר אם טעם ליתן יש כן המלח'כמו מן ח שאיעלפי

 בכשא"מ זה ציר ר5ולט כשד נתנו או הציר באותו בשר ונפל צהיהרבה
 שיצא הציר בתוך הבשרונתן

 במלח מעורב שהרם לפי מותר שויא ממנו.
 כשמוצאים להתיר שרנילים בכ"י מעשים ובן בבשר ליכנם כח בו ואין בוונרבק
 שיעור כרי הכשר ששהה מאהד ציר מליאה נומא בו עהש כשר במל אובגינית
 הציר בתוך הבשר בל אם מ"ל ציד מליא' גומא לי ומה לכן מ3ךדםצלייה
 רבי' על למעשה נסמוך אנו בה וממתפקי' זו הוראה בדכר מזנדזין שישיא,ו'פ
 באו ואם זצ"ל שמחה וה"ר זצ"ל שמעי' רד"ר רבותינו תלמידיו ועל זצ"לשלמה
 בשר עם נמלח שלא בשף שנתערב מעשה : מתירים אמ לידינומעעהם
 הנבלע הדם שכל מטעם רבותינו ור1זירו פליטתו כדי עדיין שהה ולאשנמלח
 ואומצא * עצמו של רם כמו אותו בעוימלחו ממנו יפלם מלוח בשאינועכעיו
 כדפריש' אחר ממקום דם שבלע5 אש'פ ומלהי' התכי' 1" לכדירה שדידאסמיק
 במלחי' לרהיר יש והכא '. אחר למכץם הדם כל בו מתכנם חומץ שע""לוךל
 ראי' להביא ו"ט י דאסמיק ב1מצא נמו דם ריבוי כאן שאין כיט חתכי'בלא
 פולט כולה שנמי.וןה קודם י צדרין משני אותה ששלחץ אחת מהתיכה כןכט
 כו' גרמא רמלח ששת רב נבי כדאמר מלוח שאימ ציר ופולט רמלוחציר

 כשיפלוט צר מאותו שבלע מה יפלוט אחר צד כשטלח שלאח"כ לפי שריואפ"ה
 שבודם

 ר"ת כרברי כלל בלע ולא שריק משרק ררם משום לרועיר יש ועוד '.

זשףי
 כספר ברוך דהר וכ"כ , זש'ז שמלחן ועופות דגים גבי לעיל כרפריש'

 או שנמלח שבוע עליו עבד שכבר כשר ר"ת התיר וכן , לרתירא שלותרומות
 ' עליו ולהשים כשר למלוח ורועיר ' ציר ולא רם לא פולט אינו שכבר*ותר

 והתיר מלוחים רגים על צונן חלב שנמצא מעשה : שריק משרק רדםמעףם
 שלמה ורבי' דשרי תפל וטמא מלוח טהוכ משום זצ"ל שמואל ב"ר יצחקרכינו
 דוינו דשרי תפל פ:מא מליח דטרו' לומר ריצה הוק ]שמריה[ )שמחה(בר

 תתאה מטעם לאמור יש הרגים על ע4החלכ הכא אבל זה אצל זה שוכביםכעאהם
 חמיטת מכח ]אין המלח דביעת לו ריויכ יצחק ורבינו ' ייפה וצריךגבר

 דשרי: זענ'ץ ל'"ט זה אצל זה ל"ש לפלום דוחכן מכח_חוזק[שבמלח אלאשבמלח
 בעי ואי *' ואביל לי' וצלי לבשרא לי' מחתך עבדינןי דהכי זצ"ל ג4ון היי רכ בשם כתוב כלל מלח בו נמצא שלא כ2סרמ3תש(
 כקדיר' לכשולי' מצי והרד רמא כול' דדייב עד ברישא ליטווי' בקדירהלבשולי
 בשם שמואל כ'ד יצחק רביע פסק וכן ' ולאכול טלח בלא לצלות התירמרי
 לחיו שבו הרם בל ומוציא שייב מישב רנורא כלל מליחה בעי לא רלצליר"ת
 רלעיל מהרהא לרצץ כולו יצא ולא אחר לצר זה מצר פירש שמא לחושואין

 שהככר וכיון לאכלה אמור בשר עליה שחתך ככר שמואל אמר נחמן דכ 0ףאמר קעךף
 כולו יצא ולא אחר לצר זה מצד שפירש ונאמר אסור יהי' הבשר גם אשרמא

 מה שכל לחוין שבו הדם כל מוציא שהאח- ער'מ שרי מרהבשר אלא .לחוין
 שלא בו יש ואם כלל בו נשאר ואינו לדצץ יוצא הוא ממקומו ה14ר ש'ישפירש
 י ושרי כאברים המובלע הוי רם אותו בועכו נצמת אלא ממקוכו כללפירש
 אמר רחר ' אנומרי' דאנדו' יאסמיק אומצא 0נבי הנעיה דניר דל1לקהידא
 מכךשת ומשאר הץרירין מן הדם שפירש וו'ט צמתיירהם מצטית נומרידטבר
 דביצה דפ"ק וההיא ' ברומץ אותה י1צומתין לעיל בדפריש' 1 בהתיכהונו4ך

 כפי אלא ' "ליחה בעי- דלצלי משום לאו לצ* בשר עלז ששלחין סושוע פא1'"
 וכן אכיי סדאמר רבה דהקומץ וההיא לצלי' למלוח שנתעים נקם העולם רניעית 3*וף

 ' כלל מליחה בעיא לא דלצלי ליוזא לצלי וכן בהם שכתוב מפרי' ר,ט ל"דירה.8"*

 לחוץ רמו כל מוציא יטד4מר מפניכרפרי'
 ה4יר ע"י טמקומו שפירש מה שבל.

 כלל פירש שלא רם בה יש ואם . לויץ הבל יוצא אלא כלל בחתיבה נעהי*איפ
 ' אוד'כ בקדידה לבש* בדי פי' ' ברותחין לי' חלטי מזמן רב בחלא כבר*ו "8המ חלםי הגא סרב לעיל בראמר4 וטותר באבועפ. רטוכלע ריי דם 4ותו 8טגץסו ק*י

 טו אעי אטי ה4' אי רבא א'9 אמור ח*יה למימר דרבא ק%' פפא דבטבר

 לדם לי' צכות דמצמוז שרי חליה 1'ו פ" ' בלע הדר דפ*ט היכי כיאמי
 בלא חי בשר לאנול מותר הלכך ן ושרי באברים המובלע דם ור1י הכברבתוך
 יצ ל אי אנא דבא סדאמר נוטל פ' מוכח וכן ' פירש ולא המובלע כללדמומליחה
 פ"3 'בשר והייע לאומצא חזי הא לי למה יונה אבר מכינא אנא חשוכ דאדםלאו

 י4ח ל רב לטלטלו מותר אמר הונא רכ תפל כשר 0דאתמר מפנין דפ' ההיא וכןתפל
 עא חמרא רב לבי אקלע אסי בר יצחק רב והא ופדבי' ' לטלטלו אמור אמרדעטרא
 קא כים חמרון ואמר לטולא משמשא לי' קמטלטלי דהוה אווזא בר ההואחץזי
 אוך'פ עכשיו שר1א כמו חי לאכלו פי' לאומצא' דחזי אווזא בר שאני הכאדחינא
 ל'* דרב משמי' רב בר ח"א דרש הונא רכ ואמר בשיויה שרוטתו כנפשומתחייב י ל שיצא אע"פ וביוה'ב כשבת השוחט סרתנן דפ"ק הדוא וכן ' נמלחשלא
 יהודה ר' למימר חברייא ונמבין ' חי בשר אפי' לאכול ליומא באכילהאסורה
 מררבנן ארכלין כשבת למלוה שאמור 'נמלח שלא אע"פ שרי לר';מ האהיא
 באכילה שרי הוי שבת איסור משום לאו אי נמי יהורה ולר' * מעברמשום
 השוחט הלכתא מנרדרעא דימי רב דאמר ההיא וכן ' נמלח שלאאש,ן
 1ף לפיל תרתי הני נמלח.מיהו שלא אש'פ סכ%'כ באומצא לבריא מותר בשכתלחולה
 ע'צ טי רכנתא בהדורא נמי אי עכו"ם שמלח או ' ומלח בעבר ולמימר למדחיאיכא
 ע,צ ד ל חמשה רבא 0ראמר דכריתות דפ"ק וההיא ' רם כהם ראין וכרכשאומעיא
 וא' כיפוי לרם א' קדשים לדם אחד חולין לדם אחד למה כרם האמורוןלאוין
 ונכלע וחוזר לאברים חו4ן הדם שנפלט מיירי התם התמצית לרם וא' אכריםלדם
 ושתר ' מליח4 בלא חי בשר לאכול מותר הלכך ' מותר פק-ש שלא כ'ץאבל
 ער תחלה יצלגו כלל מלח שאין ובמרךם מליחה כלא לכתחילה בשילצלות
 לכתחלה לצלות אסור שיהא לומר ואין ' בקדירה יבשלנו ואח"כ דמו בלשטוב
 דם איסור כעבור לא שנרגו מה בי לצלי למלוח נהנו שכבר מפני מ*ההבלא

 : בכשר טוב טעם שיהא בעבוראלא
 3ה ל קודמ כהמה של מפרקתה השובר חייא ר' משום שמואל :4יכמך=)תעח(

 להתאנח כח' בה אין צרתה מתוך מפרקתה וכששובר רם להוציא טרורהדיא ל" שחיטה שבשעת לפי הבשר את מכביד ה"ז נפשהשתצא
 את ונוזל הבשר את ומכ;יד באברי' נבלע והדם ושוקטת נחהולר1ציא]רם[והיא

 להו איבעי' . באברים רם ומנליע הרם ה1וקל בסשקל מוכרה כשהואהבריות
 . גחל ונמצא בשר מככיר וה"ק איסור חרא כולה דקתני מבליע האי קאיהיכי

 דם והבלעת משקלה את שמככיר רם רמכליע משום מוכרה כשהואהבריות
 שהוא לפי שרי גזל משום למימר לרירי"רליכא לדויהא נקט הבריו' גוזללפרושי
 חדא חשיב קא איסורי ותרי אסיר נמי לדידי' רלמא או מלה ע"י ויוצאחוזר
 דם ואוכל מלח ע"י יוצא אינו ושוב הרם את רמבליע וחדא הבריץז אתדגחל
 . שמואל ב"ר ברוך רבינו חיב כתב ' לחומרא ראימורא תיקו וכל תיקומאי

 כי מורי טיע זצ"ל יקיר רבינו למורי משפיר'א יהורה רבינו מורי שיטאלראיתי
 לאחורי' בהמ' צוואר מקיפין הנפש יציאוז קורם שחיט' לאחר בכאן טבהי'מנהנ

 פעמים וכמה עריפה לו וקורין השדרה חוט חיתוך ער במפרקת הפכיןותתץבין
 שמואל ראמר הא אמהתי בי והחרשתי מורי כבית כחוים ושאר אמ כןראיתי
 עיכוב ש4ה יסורי מחמת כי שובר רוקא היינו כו' כהמה של מפרשזההשובר
 הייתי לא מפרעז בחיתוך אבל ' באברים .ונבלע רם שורפת הנפשיציאת
 עי1 ל רדאש רהתזת אע'ע והמפרקת הסימנין דהתך אע"ג כשר והביא הוליךהא 81 לעע והכיא רצליך שלא כגון לה וכוקמי בכ"א רראש 0רהיז שנינו שהרי ' אימורמחזיק
 וף לעע הותז שכבר הראש את לרבות 0מנין כרתניא המימנין ששחט מאחר לי'קרי
 6ך11ס דאי חותך ולא קאמר שובר נמי הטשאל הראש כל ממש שהתיז אש'פמשמע טו* ס לא מי דמתני' לישנ' ערימ טמאיזם שמפרבסין אש'פ ראשיהן רצתזו נמיוכן

 5'" יפה כמולחו ראפי' רקד'י- שפי' ו:נק . שובר כעד'כ חותך לשמעינן אמורהותך
 תץ

 שיבריא ררוצה נסי וכן ' ומטרקי ביעי. מאומצא גרע דלא ממתכר לא משתרילא
 דנעכך שתצא.פשיטא וקורם יפה ומולחו נפשה שהצא קורם מרבהמהאוכל
 ונראה ראיתי לא ורתשובה ' ע"כ יפה במולחו לי' סני ואפ"ה כולו יצא ולאהרם
 של מפרקת' השובי מצאהו הנולה מאור גרשם רבינו ובתשובת ' להיתרודאי
 באומצל ומהו באומצא ממנה לאכול אלא אמורה אינה נפשה שתצא קורםבהמה
 השיב קלונימום רבינו כן משלם ורבינו , כאן עד מליהה בלא חי שהואהבשר

 לאלרנר היר1די עאטחט ואחר עכו"ם בקצבי לשחיט מנרג במקומכם ישושכתגתם
 עט'ט ביר גמרי זה בדבר יש כהמה של ציאר ער סכימ העכו"םישים
 אסור עכו"ם ביד גמרו ושאמרו אימור שום זה ברבר אין ' לאאו

 שכתבתי זה בענין אבל עכו"ם ביד ונגמרה השהיטה רוב ישראל ששחטבזמן
." : כלל אימויאין

 הבשר כל פ' עלרהדק

 כהונה מתנותהלכות
 כ2וזנ"0 )תעם( 4יו

 הבית ב1י וכדזע ביוץ טהנין ייייבה חי"י"ט הי"
 . כמוקדעדן לא אבל בדולין הבית בפני ושלא ' קים בעודו1ש
 ה2לא ' 3וש בקךדו ' הבית בפני ובויי כארץ מדג רגז דאהטטז נכרס הקגז8454
 משם)נמ ' כצאץ חישת ב9% י8שש%ח%שת דד"ב1 ' ט%,נח%
 שצתא יהנ ודא בט1זס בח3ף טשתא ושק* נאאא י דיצ אטדים4
 "טראל ברגא ורב ! כוחעי' דלכתא כרגתאופסגוק וא"י' כףש טבר ' לכדגתאןע

 ורב י אשתו בשביל אכיל ר'ש וכן ' כדצת שרהתה אמטהי בשביל חשכייו1ה
 הטקיל חטץ.מתנתא ד1ה נמי ואבא אשתף בשכל אכיל אכץ בר ]אידי[ק)רימ4(
 בדאמרס רךה רבוע ' מתנתא ונ3וט יתיב הוה חמהא רב דשבתמ ובפ'קליהס
 ממורא ובדנן בהמת אהעת ינות שמתים נשואים ודו כדגים איום יטתעעינים

 בר לרטי נם*בי רדצו המרא דדב בטזי' חרתי אלא אשכחן לא מודעא קר ,8עי
 מתסעא מפר"8 רלא טבחא .הא* חמדא רב ואמר ' המא בר עוקבא ולמר חמי3הטת
 אשסעי' הלבתא 'למאי שנ*ן הזרתץ עשרין הא חמדא ררב בשסתא יויכף דףוצ85א טבחי . רגי עדלא דכ בר רבא אסד ' ישראל אלע דה' בש4א להף תו9

 יסי רלא לאשמעי' אר*מא * בשטתא קיימי ש"מאדר4כמהעגיןרבאברדכ

 ' רנד1ב ענשו ובכך לחזור וא"א ;ליה עבר שכבר במל"ת כארבעיםבמלית קצבה עדש אטרים רברים במה והתנן י לשמותינרו אלא למננדעהועלן
 שיקבל ער אותו מכין רוצה אינו והוא לעשות שעה בל עליו השטלת מ"עאבל

 מפני רצזראה בלא לי' דכ4מי' אשמעי' להכי אלא ' נפשו שתצא ער א1לעשות
 לון%ז הירך בל י אטמא קנים דרבא הא בי ' שנים במה זה הן ועומדיןשמותרין

 נל"ט8 כ4ים יצחק בר נחמן דב י לבהן ועחבה מתנוו2 הפריש שלא רטבחמן
 דירכןהבען 4יזץ נורגין שהיו למרת מעליו'הא טליתו לוסץ כשר מוצא אימאם

 להם ץםצ14זי נותנין שאינן עתה מומכים הם מה על א'צ כ1זנות להפר"טברף'ל
 4 ע"טאלתם והשיב אמל י1למה לרביע חה לדבר שאלו שככר טוב ומעדממך
 - עמ1הגי'בשגי שלימה משנה וחיי לבהן ליתנם נהנו לא למה ורוובה ההלרדיםזרוע
 אלעף כר' העם נרוג אבל י ברבה עליו תבא דגו.זן נל אלא הטתנט ב*דימחה מי דבריבם ע* נאמניט י בתיאי א1ראי בהם ונרגו הבית בפני ושלאהבית
 י'ק4ע"5 אומר אלעאי ר' המה וכן בארץ אלא טדגי' אינן מתעת אומר אלעאי ר'דגזס ראששז בפרק נברתניא בארץ אלא ערגים שאינן רגז ראשית ועל ע*הםראמר
 יצחק בר מממן רס דאמר לטר ודק,דא ' בארץ אלא וודג אי5 רגזראהףת
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 טשץ דב ביכו ' אסר 4 בסוצות אבל וצף בראשוז אילעאי טטן עלמא נוצנ פ"נסם

 אמצע טיי דלא ה"ב* ובי * רנרצג מר חד 1"טתא ' אכתי נרצנ לא קצחקבר
 עלי' ממכ*' במהגות נרצג הדחי בי נסי 4גן אילעאי כר' מלמעבך רגזחט"%ת

 שןל ווצותן י םתרוםה נתעה נתינה דנםר לרצ טעםא הך דתרוו"וצ ' םהען מ4ש'
 שיו" אפ" אלא בפרגך הרשי' דלא מכעי' לא נרצג ראמר ייבא דכל שלםשכר

 כר' סשג- חעאק4נא ' באשר"ץ שףנרצנ מינה לאילפי' המ בתל רף'ח דאלצש הםךא רב גבי הבי נכו 8" רשבת ונ1ק ל4ש" מהדרי' לא עב*ר וא* מויק לאענ4י"
 ובווי בארץ ריטו רדבא בל אמר חר כואשא ור' אבץ ר' ראמר הגע0.ק5ן ש"יה פן דר"ט חשהש ' במת%ת "ף רנרוג חזינן ורהטרטש הגז כראשיתארלעאי

 שלא
 רגז מראשףת לבד ' בצד'ל שםדצהע ופשויםא נינרצ יגוף וצבת דהא , לצורךלצ

 בארץ אלא נודג רצ1 ראשית אין ראמר אילעאי כמי' לאפוקי ' לצורךרנשנית

 הלש פ" אחתם עטש 5א השא . טו טצ%ת פר שטי ש שטו%חהא
 טשש'ח44 טז ה1ןת תקם 1אי שוך נשגית דבמת%ת נמי דרו"שלטה
 1יזטשן בגצ"אהא אוזנ%די תרייעז ההא מבע ואיני .* ברו-א אלעאי ר'אמרה

 קפ י היעי יגןרלאכולםבהמהשלא אגט-ר'ידצן יאםררבנמ'ח ווךאשויתהגז
 א'ימת%תיה

 יש וצדטו של4 מבהמה "ד4צכל בל יתצן רבי אמר יצוק '
 דסדצות כית*' הלבתא ולית אלפס יצדק. ר' כתב י טבלים אצכל באעימתמתות

 קף* ניי הצא ל4צ עזב לא ה% מן הטבה דעבת אלא ייהטה משום בהםאין
 דק"ש סדצחז ויך* פרקא הרץ במוף נמו ונרטי' ' שיי בשרא אבל 'באוצרא

 עכ'י: דגכתע וכן ' טבלי לא דמדגיג רצא ברור רבר אלמאטנ4
 וצלק שחשת הלכות להמליקא

 בכורותהל%ת
 * בהמה ונךנין שנירם ב*ן מעית שנותנין ' והמשיזחף.לוי רע1א* שאינו חח1ש 6 ווהמובר עכו"ם של תית עיבר הלדקח)תפ(

 אכל - בולרות וילקין עויהיו מקבלה ו"טףאל עכי'ס של שהחכצד' מטנףוהמקבל
 עובר 4צתו אם ' הבכורה מן פטור בקבלה לו והצותן י עכהש של החמחיה%ף

 בו חלק לעמו"ם ויש וצאיל קרוש אעו הוא ככור שמכר ש העכר'ם מן*שקנה
 ' עכףש רהאנו באהיים לא אבל בישראל בכור בל 4 הקרשתי שנאם' באמואצ

 בגמרא מבר יץ-ה, ור' ' הבכחיה מן פטורה עכו'ם שות8ות תנא לן מתם.
 תהא במה בנסראס בדאמר כמדגי' ונדי'ל ' בככורה חינ עכו'ש שותשתז פ',1 גר

 כ%זעךף י אזנו אפיו רצנא רב אמר ' הבבורה טן פטורה ותהא לעבה'םשיח8א
 שעושה דבר אמר הסףא רב אתמר ' וזיל אזנך שנןל ליה[ ]ולימא נחמן רבלה

 ביאמרי'0 רצנא כרב וק*4ל טייפה 4צתה עהמשה דבר אטי ורבה נבילה א"עה5ס
 בבר5ה עיתפו' לעבףש אץ אפי' כלומ' * קל מום אפי' *וחנן 4י'ר הכייל מררשא בי אשר מאי 4יל אםי לר'  אשכוד' מדרשא לבי על לא אלעזרר'

 פטויה י בעלמא ק4 מום א/לא טר*פה ולא נבילה לא %טל ה" שא1 - אזנואלא
 ' ובה חסדא מררב ולאפוקי רצנא כרב רקמףל ואמרי' - הבכויהמן

 את"ו ו% ועכף'ם לפטוסא היאא אהא לה מסרין ררצה ניורתא ההיא ואמ'0 כ"נסס
 יהודה רר' להא לה רחוט להז א'ל ' בבבורה מח"בין אי 4מבעיא י דרבאלקסי'
 חיתא ההיא לי' רייא רחל בר מרי רב ' בבכורה ח4בת עכו"ם שותפותדאמר
 בגתה לרן ואסר , מבבורה לאפקועינהצ ' לעכףש לאורניעי להו מקנוהצה

 רילמא לאצרניירצ לרצ מקני אמאי לכרגים לרך ויהיב ועבורה במזה לרצראסר מאחי ובי ' מתו ' רחל בר פוי ררב ח1תא ובלו נמורש כבכורותועבורה
 חיות' כ* מת%ץ'ם"ם בהן'גין-,ביןךלטובה העבו' עזוז תקלהישלא לירי ברצאתי
 להט"ל ארם מות' רב אמר יהורה רב אמר והא מקרועגתיעי' להו מפקא רקאמשום
 מקדושת לרצ מפקע טבח מקרי1ת התם ' הוךלם ל4ךיר שיצא קורם בבכורסום
 רב ואיבע"א ' לרצ מפקע קא נמי כהן  מקדושות רבא לרצ מפקע קא לאכהן

 העכו"ם מן מעתז 4טול שלמה רבימ פ*' נמוד קנין לאקנויי ידע ראל ברכוי-
 ומבר ועבר ואזיל אחרינא 4' וחזי *רעי לא ומ,ן בכסף' אלא קני לאדעבו"ם

 לירי בה ואתי רמים נוטל ואינו ' כרבורא, ' רעבר הוא מלתא רחל בר מר*רב
 ר"ן משה ורבנא מרנא פסק מרי ררב חיותא רכלו זו הלכה ומכח 1תקלה.

 לעכף'ם לשתופי לישראל ל" ראמיר יעקב ורבנא רמרנא ברי' רפתאמתיבתא
 היבא אבל ' נמי כעובר שיתפי' ואפי' מבכורה וולהות לפטור כריבברגנתו
 שלט כמנךטת מ*רצ ' אסור לבתחלה אבל הבכורה מן פטיר ואעגתתףרא:ךי
 לעכו"ם מזים שאנו זצ'ל ר'א ופ*' ' הבכייה מן ולפטור לעכו"ם להקנותנהנו
 רב אלל ' עצמו רב:ור כמפקיע מחזי ולא הב%ר מן ורחוק עובר של אסוכגוף
 נקם ולהבי הבכור גוף הפקעת ורוי עצמו עובר של אוזן לעכו"ם מקני רצהמרי

 מדא' ר'א ומרקרק ' אעוברים אלא אאמוןת קאי רלא זכר לש:ןאורנחהו
 מקני דדצי בוצ.לעןל ראיירי א4צהו קאי אעובי*ם רהיינו ועבורה בניזהואמרעהו
 שטאל כר יצחק ורב*נו ' קאי גופא בעובר רתיוויוצ משמע ל.ב:.'םלאזנטהו
 להפעעו ראפשר משום דימי כיב לעשות תלמורא נףסר ררוקא ]כתב[זצ"ל

 בקיאין אנו הלכך]אני[שאין ע' כךכטעקלה צ'י ולינצל ירצרה כררב מזבחמקרושת
 ציי לר5קיש אמ יכולים העולם לשיר שיצא קורם מום בו ען4הטילכחנמה
 ררףנו ודברי ר"וע רברי על הלכך ' בתרא בפרק מוכח ן וכסברא לעכ4'םרג4אה
 י לעכר'ם יקנאה צ'י הבבורה מן מפקיעין שאמ סומכין אגו שמואל ב"ריצחק
 מגף יייאה 1יי ולא האם מגוף הקנאה ש'י אלא מתיר אינו זצ"ל שריאאלא

 זצ"ל שמואל מיר יצהק רבימ אבל ' מרי רב עהטה שהיה כטו עצמוהעובר
 רבל משסע הבא רהא רבריו ונראין ' עצמו העובר מנוף אפי' להקנותכעזיר
 אלא תקנתא כהטכח ולא רצא*ל באש בץ בו בץ לעכו"ם הקנאה אמרי'ענין
 בע לעבה'ם להקנתז אמור יהורה כיב ל*עשות מרי'רירע לרב הלכך יערה,כררב
 לעכר'ם לרקנהע לן ש4י *הורה כיב לעעית ירעינן רלא לרירן ' באמו ביןבי
 פי' שלמה רבש לעכף'ם יקנה האיך לרעת אתה צריך מיוצ ' בו בין באמובין
 קני לא רעכו"ם העפר'ם מן מעות ליטול שט-ע נמור קנין לאקנויי ירע מרירב
 בעלמא ריבור רעבר רצא מלתא אינשי רמברי - פ"ב לקמן יאמ' בכסףאלא
 לעכו"ם להר4ות שרוצה מי יצחק רבינו פי' ולפי פירושו ולפי ' רמים מטלחשימ
 מן מצוה מעז ' ודיו העבו"ם מן ה14זן רמי ויקבל השבר של אחן לוקנה

 שלא רוצף רצא אם אבל ובאם ' נבלה 4צתה שעושה רבר לו שיקנהרגצבהר
 הרין ל ורי ה4צזן רמי ומקבל העובר אחן לו שיקנה רגצכחר' מן למצוהלוש,1

 דביתורה ראמר0 עחנן כר' רפםיק ר"ת לרברי מעז זצ"ל' שלמה רבינו לרברי ח(נ"ת
 ' האם את שימשוךהעבהים ובמשיבן לעכו"ם עצמה נוףהאם צריךלהקנו' בכוראלא נע רוושת פקעה ולא העכי'ם קנה לא רמיו וקכל לעכו"ם נהעובר[ )האבר( רי4ה וף5יע 4ם ' במשרכה אלא קני לא בע%"ם במשיכה0 שכו'ש ו בכסף תך ולעםי ינות מעות ע",תי

 וו':מר4ה רעובר נוף עתיע נמור קנין לאקניי ירע טרי ררב ריא מפרשובך
 קורם לו רגךה אפי' קנין 1רצעיל יכול זה ובענין ' האמתת ובמשיכתלעכו"ם
 רחל לפירותיו דקל כש ההוי לך סובר אנ* לעוברה פרה רא"ל סעוברתשהיתה
 פוכר אגי עוברי אזני י4*מרו אלא גכצר קנץ ל-ג4ויי ידעו לא וכ"ע לכ"עהקנץ

 * טרי רב של קניעו במו הלבור עדם 6 הנ4ה אפי' הקי.ין שחל. טבורים ויווולך
 4ואיו ד4 ונץ ' שיס בא שלא דבר דרוה רקל פ*רא כמו רצא קמןואותו
 ואין הבכורה מן להפקיע רעכוי ההא (טלתא ומברי א.נש* טען רקל פירהזונין
 "1 העובי גץש בהקנ4יז ורוקא * תקלה לידי ואתי יאמר לשון נאיזהלדצש
 שץם על לויש אץ פעין שהץ* עצמה הכהמה נוף בהקנאת אבל זו לתקלהלרצש
 * לרשב'ל בקף 4צ יתצן לר' נךנה עכו'ש רמעןיכת עלמא ירעו דמירעטעא

 אי4 ין ר'א לדברי דיכך. ' הבהמה גקש בהקנאת השתא עברינן שפירהלכך
 לענ*ן מיצ. * במערבה ו4ה והעכר'ם הבהמה טף אלא ב% העובר גוףלעבו"ם
 4צע שמק-ץ ' רמחבר נב"ה משה ב'ד יצחק אני בעעי נראה למעשההלכה
 ישפ*' זצ"ל 'צחק רבימ ברברי העכו'ס מן האוזן רמי ומקבל לעכו"םהעובר
 רעבה'ם דפקק ר'א לרברי חשפי' * באסו בין בו בין לעכהים להג4ות לןדשרי

 לר' ' בבקף קני לכהצוך מה לי' רל"ת היבא מיהו בכסף ולא רקני רצאבסהטיכה
 ככצ יוהגן לר' לעבו"ם משיכה שהרייורצן

 בישר4~
 גאח השרגס פרק ואם' * לרשב"ל

 בשחג וזקדש של לפרוטה נתנה דתנט* מדגי' ' לרשב"ל ממייע ומהגהזאררא
 יב שן ' יק 4 שעריין ואע'ש מעל המרחץ בבית שירהצנו בשברלבלן
 ואש פרהטה.. טזינת היא נשרה רשמיא משום ר%תן רמעל קתני בלןרוקא
 דבר על נחנה אבל לפה1וך מה באן שאין משיבה מהסרא רלא ' לחזוריבול
 מירי נקט ולא בלן רנקט רמהגי' והא ' רמעךך ער כעל לא לסשוך מה לושיש
 היכא ' רוצרה סן משרשת מערבה דאמר לרשבייל לי' מסייע ' סשיכה ביהראיז
 הא וספר * מעל למפר נתנה תניא והא ופ*כ?' ' קינות מעות למשוך מהרליבא

 רכל תספורת שוכר האי לקמשך כעי הא שלסה רבי% פי' ' תעפורת למטשךבי
 בר ו144 עבהש בספף הב"ע ' רמשיך ער קני לא למשוך מה לי' ראיעמירי

 מן בישראל מפורשת כהטינה ראסר לרשב"ל ראפי' לטרת הא ' הצאמשיכה
 דצא"ל העובר לו כשמקנה ה"נ ' קונות מעות למשוך מה לו ראין היבארוזורה
 ראפשר ואעיצ _ ' כךמת מעות למשוך מה לו ואין רצא מעדכה בר לאוועובר
 בחלשץ נקני' נמי מרחץ שכת-ות בחליפין מקמ רמטלטלי בחליפ*ןלק:ותו
 שזן מקמ העיבור ררצכר היכא לן זבריר א הלכך ' רומת מעותואע?'כ

 רבר האם סגץש להק%ת רבצבחר מן מצוה מיהו וריו זו'ל לריא אפי'לעט"ם העוב-
 להג4חז הט5אר מן מצוה ואחרי במעוינה יקנה והעכו"ם נבלה 4צתהשששה
 ואהרע ' נבילה אותו שעושה ורבר זצ"ל יצחק רבינו ברברע העוברמ:וף
 העכו'ש מן האוזן רמי ומקכל העובר של הבכור אוזן לעכויש לרג4ותמותר

 1 זו'ל תם רבימ דפסק מאי לפי ואפי'וריו
 סהנ קאש מן פטור' סום כמין שלרה וחמור חמור כמין שילרהפיה כ1ןזני'0)תפא(

 עד פעמים. שני חמור ופטר חמור ופטר שנאמ'הבכויה
 במין שילרה טרירה בהמה באכילה הן ומה ' חמור והמו4ר חשר ה%לרשיהא
 וטה1צא באכילה אסור טרצרה כמין שילרה וטמאה באכילה מותר טסאהבהמה
 ושא יף תאנ6 לא זה את אר רת'ד 0מה"מ ' טתר הטהור מן והעצא טמא הטמאמן

 ואי פרמה ומפריפ נרה מעלה שרצא לר יש ' הפרמה וממ8רשי וערהמסעלי
 י ר15ויר מן רגולד טמא אלא אינו או רטמא מן הנולר טהיר חה ואיזה אוכלואתה
 ש-נ סם וממפויסי רגרה ממעל' הבא 0ה"ק.רבר הפיסה וממפריסי רגרה ממע4ומאי

 הגמלה סן ה%לר נמל אחר פעמים שני נמל נמל אומי שטעון ר' ' טרצר אלאטמא ר6רוי מן הנולר טטא ואין טמא רצא וצא טמא גסל ת"ל תאכלו לאהפרמה
 לאמור חר ' לי' עכרי מאי גמל נמל האי ורבנן ' הפרה מן ה%לד גסלואחר
 אתים ורבנן הגמל מאת מנ"ל הלבו לאשר שמעון ור' ' חלבו לאם"ר וחרעצמו
 סגמל רלרבק טעמא ]מעתה[ אלא אשי לרב ררבא ברי' אחא רב א"ל ררשולא
 %'ש שרי טמאה דבהמה חלב ה"א רגי לש הא' הגמל מאת שסעת לר'גטל
 רציר משמע הרי וכו' שלהן וקיפה ורוטבן צירן לאמור הטמאים רתניאמהא

 רשרי טמאה רבהמה הלב לאסור קרא 4'ל מרפייר .התח-ה מן אטררטמאים
 מרוטבו פריר לא כרחין ועל . וקשה ורוטבן צירן לאסור מרטמאים לי'תיפוק
 היוצא לחלווזית אבל במים המרצי האיסור היינו ררהם האיסור עיקי היינורהתם
 ות'נ * לו הרומה מצירן פייר אלא מנ"ל טמאה בהמה של הלב בגון הא*טרמן

 *ג יף וק*8ה ורוטבן צירן לאצר ]רתניא[ר6מאים )רתנן( והא ורווטב0 העור פ'שנח
 עא טטדה ררשה אלמא ' סויי ויצסץ מרוהך חלב סוצי 4נמר ע*א לילשלהן
 רבי% ופ" מדאצרייתא' אסור רטטאין רציר סכאן לטינו איצ אממכתא, ולאהיא
 5מל' וררוטב' בהעור כרשבח ראורייתא שרצים ציי דרקא שמואל ב"ריצחק

 סן לבא ד1 ה"ו בשרצים רחמנא כתב לא ראי פריךרממיק דשרציםרמר6:אים
 מינה ברפרעי ר4צרייתא רהיה אשו רבשר ציר וון'ה בנירון לרוותהרין

 מררבנן אלא לאאטיר דרנים ציר אבל טמאה ברגטה של חלב עלבשמעתין
 בסאת4ם' רביעטז שסר יוערה ר' א%ר צירו טטא רג בתרוכצת0 בצל בפ'ותנן

 י-
 "רש

 לגס1"צ מין ירצרה אמרר' והא הכי יהורה ר' אמר ומי הנשה0 ניר בפרק עלהופרץ-
 ולרגי מררבנן אלא אסיר ולא בלו' המש בעלמא רזיעה ציר שאני בטל' לאבמימ
 טא ויי1 גב* מעמירץט אין פש מוכח נמי והכי לא( )לרצ אימורים מש-4-שני
 רר"ש ברגים[ ]דגתוויי אע"פ כצירן שבל בץ טמאים או טהורים רנ*ממפק
 בעלמא אממכתא צירן שלהן וקיפה ורוטבן צירן. לאכצד ]שקץ[ )שרץ( דגיםנבי



ע דוע במר~ת הלטתאד
% 4ט  עייטה בדך* רנב*לה התינה 4' אם4 טא דרנ דנשרפ רכל תזוא ' 

 דג מאיבי שלהן וו2ה ור"טבן צין לאסור הטמאש 4ול דרבא יקמ" ח88881נ
 דנים דצד מלהןימיאע"ג שניהם שהיו לאו מאי מוהר טמא דנ עם שמלהושיצד
 ער'מ מותר מלוחש דשנירם ורצאל מדרבנן אבצר הרי מ"מ כרפריש'מדרבנן
 לא לפ*ט וטרודין החיל בשר . חתיכות נבי וי'נ בלעו לא לפ*ט הטרוז"ןהמאל
 וטריפה ונבילה רשךצים דציר כףיל הבי הלכך - רבא קאמר אמ4ר א"בבלעו
 נבילה בשר עם שנמלח ע1חוטה בשר הלכך ' ררבק ו4מ5 וציר מדאורייתאששמור
 בה אז4נן ספינףש ואם י4מרייתא דירדצ רציר רוצרה מן אסור הטרצשהשריפה
 אמור טדור .דג עם נמלח טמא דג ואמ . לרצמרא ד4צרייתא רספיףל4צמרא
 רגים 4צתם הלבך ' ללולא ספיקא ואם מדרבנן טמשוים רנים רציר ימדרבק
 באותה רואין ש4ון ב"ז 5ימטר"'נא מאומר"'אה נעגית שטביאשמלתדם
 נמלרצ לא מפק טמאים דגי' עם נמלהו דמפק טתרץ רם הי י טמא דנענלה

 מעיה בני דנחמרו בההש טרי4תס באכו לן קיימא ותו * 6י4 ררננן ומפיכף פמי
 ' לברר דליכא הכא וכש"כ לברר דאינא ר;ינא אפי' מו1קינן לא איסורא ראהצקיפ"

 נראה הרנים באמצע טנח רצא אם ביניהם טמא דג שנמצא הני אפי'לצ
 שאר ו1יכל לדוץ ומשליבו דנ באותו עהום 4בא אפן' נולם .טתרים שהםבעעי
 מר' הלכך * במינו מין ואפי' בעהטים אימורין בכל כר"ץ טעו שכברהוגים
 דגים בציר ל4פמר בטל לא במינו מין רמבר ההווזה ר' דהא לרבנן נשמעעירה
 דרבנן דנים ציר * בששים במינו מין דאמרי נמי ובטלילרבנן במאת*םדבאית
 ואוכל לחוץ משליכו הרגים באמצע מונח ורצא שחרם שם "ט ואם ברובבפאל

 מרב מיני' סבעו : למעשה הלכה המחבר בעיני נראה בך רבל לרברי הש4ף 6881עף
 ולא ענירי דלא לרצ מבעי' לא תמלים רמומים כוצ חכצה של דג*פ מישה4ע
 ורמו דעבירי דחטר להו קמבעי' כי הטרי נפק ומשן ע*ל כהצן לחלברמו
 דענירי והאי ' נפק ומיא עיל מיא א"ר ואםיר* ממצצי קא מגופה מאף4ש
 וגמלים רמומים א'שי ' לחלב דדכצ נינרצ רטמא ]מונא[ נמי יעי הטמא'מיו.של דמשמע ' ר6מא מן אלא אמר לא מטמא מוצר הטרצר ומן טמא רטמא מןוייוצא הניתוה ששת רב א"ל ' הבשר וסרחון ח1ס4ע מחמת הוא רבשיארבלא
 דמעלי אינשי דשתו דהצצר להו נ4נעי' ני ' אינשי שתו דלא לוו קמבי'לא

 טרצר הטרור ומן ' טמא ר6מא מן היוצא תניחוה ששת רב א"ל ' מאי4רונ4א
 : אמירי ממצצי מגופא רלא ואשע הי הטמא שבתוך ' קאהצ מטמא נמןורגי

 דאמרי ול4רכא וגמליפהטרי דמתים אמירי דחמור רג4ם מי האשון לשוןהלכךלפ*
 מפני טתר רבורים רבש אסיו מה מפני ת'"ט ' אמרי נמי תמליםדמומים

 )נמו הדבש נעשה ומדם אילנות מפירחי שאונלטז ? לטפן 4תועומכנימות
 ניע הבא יהא עאטת לרב קשיא - מנשרן אותן ממצצא ו4ון ]במךהם[שהם(
 נר' טמא הטמא בתוך עצהי' בל דאמר ששת רב י שרי ממצצי מנופיעץדל4צ
 בטעמא *יצקב

 דדבש.

 )ררחיצה( אלא דוא *ופן אותו שסכניכות מ6ום 6י
 זה את אך אומר יעקב ר' דתניא הוא רכתונ גזירת בהרעש שריא3ריחמנא[

 שרץ טמא עוף שרף אוכל אתה ואי אובל אתה ע: הקךף שרץ מכל תאכלו)לא(

 . אמיר ל*זץ ה85 אבל מ1זר טמא במעי שנמצא וזקוש רטשמעגיי4ו עאין לפי בן אימ ו1דגים טוצר וששהור ,שבמקך טמא ר6מא[שבמקך
 שבמקך טטא דרך2ני מיפא אגב אלא מותר להוץ יצא דה'ה פמא במעי נקםל'ד

 עינקף ומתני' ' עיבול דו"טיב משום לחוץ בעדצא שרי דלמא רהתם אמוררג1דור
 לאיונ ' דאמרי ל4ובא אפי' ששת 4'קלרב מותר טהור רג שבלע טמא רגרקתני
 1ז שאכל כלב תנן "'א0 בפ' אהי*ת נפוק*:במסכת ורנים ע* דדגים פשיטארהבא
 טפח פותח בצווארו יש אם אומר ר'מאיר האצופה 4 ומוטל ומת הטזבשר
 וברגים ובעופות מעל"ע ימים ש4שה במעיו תשהה כמה * ר6ומאה אתמביא
 * לעת מעת וברגים[ בעופות אומ' רימ'נ ר"ם דברי ותשרף לאור שתפול]כד*
 נ"י יטמא לא עדטוב כמעוכל ויחשוב בלב של במעי המת בשר תשהה במהפי'

 יס 2 יודע מ"ר נעדאה רכי אפתחא יונה ר' דרש שהחשיךס מי פ, כראמרי'מע4'ע
 נ פ אכילתו משהה לפיכך מועטין שמזונותיו בכלב הקב"ה יורע דלים ריןצריק

 ערם במעיו ונשעוףה ' וכו' במעיו תשהה וכמה כרתנן ימים שלשהבמעי
 ' ותשרף לאור שתפול כרי המת כשר אכ4 אם ' וברגים ובעופות ' איירישמת
 שנתבשלה אע"פ י בפמה חטה בה שנמצא תרפולת ומת'רין ראי' מיבן סביאיןיש
 פלע מ'ב יהורה רר' חרא ראי' מבאן ואין ' במעיה החטה רנתעכילה משוםעמה

 ירם-שמיטה תרעולת במעי החטה ששהתה ירעינן אי ואפילו ' מע4,עומצריך
 לחטה להתענל וממרר רך שהוא בשר בין חילוק 'טיש ראי, מון אין 'מע4'ע
 ך רבעי במנחהז0 ישמעאל ר' רפרק בדךעא ' מררה מהעבלת איגה קשהעיהיא
 ' טומאה מקבלה ולא עיכול החה מי כפיפה ועברן רצצין שבלע פיל חמא בררמי
 ירצצדק בר[ ]שמעון :ר' מעים עולא ראמר מהא לי' תפשוט ' עיכול ריה לאאו

 חבמים לפני טעשה וכא היררן בעבר תיטכךת שני זאבים שני ובלעומעשה
 שריא בשד כין חילוק ר"ט למרת הא י רלכץ- בשר שאני הנשר אתוטיהרו
 , שבנללי חטין לעיל רהם בראמ' היא קשה חטה נמי וכן קעוין איהן ליצציןרך

 טמא רג שבלע טהור רג רתנן מתני' רקשיא ותו ' לפחתך נא ריךיבוצסשום ל4י אי שרו יח למנחוה ואפי' - אוכלין טומאת מטמאין לאכילה לקטןברג2ה
 טומאה דשאני זי'ל גאון האי רב ותירץ עיכול הוי לא .אלמא באכילהאטור

 הכא אבי ' עיכול רהיה באהילות אמ' הכי משום מפשינן לא טומאהדאפחטי
 שנמצאת חטה להתיר ראי' באן אין הלכך עיכול דרוה אמרי' לאראיסורא
 פש לף זר עחנן א"ר ש*זבי רב ראמר ריומאס בתרא רפ' ורויא ' בפסהבתרננולת
 ההרומ' נתחללה שכבר משום בלבר[ לראשון עצים ]רמי אלאאיממשלם ע'" שני וחוכהט 4ר1 מיטלם ראשון ואכלן אחר וכא ורקיאן תרומה שלשבלע-עהפין

 ' נתחכלה שכבר משום החם ומפרש ' חושש ואינו בו ]מתעגל[ )כעזענסישיאל טי" 1. ק( בתו בן תרומה של שמן שמך כהן רתניא רכריתותס רפ"ק ברייא ראשוןבאכיל'
 בפמח בתרנגולת שנמלגה חטה על זצ"ל שמחה רבינו למורי שאלתי בברואני

 מההיא 4צתה מהירים אנו לזורקה ויכול נמחית שלא בעין היא אםוהשיבני
 מנמלגה ראי' להביא שאין בעיני ונראה ' עכ"ל אותה שאופיים ג4צניםיש פי" ק ל מיהו ' במשהו במינו מין ראמר יהורה לר' אפי' הנשהס גיר רפ' ומילקוכשקרם

4 4א44י4ש; ש  ט_ן או אבק א[כק או111 א ם!מא ע[ן ן ,6. וי/ו6 י6 44[1 
 ,קנו2*שקוו הין~מוהי 81בקמ1מוטן~

 נוובשקוי15_
 , טעסא פקטו,

 אמרת וצרשן הנזין דבש אף יכול דבו-רים דנש "ק "ק ואיזה משר"ן טמאשעוף
 רבש אני מרבה והצרעין רגזין רבש ולרוציא יבורים לרבו'דבש ראשז6ס*ומה

 כמאן יויי שם לו שי?ם וצרעין רגזין רבש אני ומוציא לווי שם *יבור*ם[שאין
 בר'יעקביר"ת רלא במאן באבילה וטתר טדור וצרעין רגזין דתני'דנש הא8טלא
 כסתם הלנה אלא וצרעין הנזין דבש דאמר יעקב כר' הלכתא דלית פמקאו'ל

 רלא והא באכילה' ומותר טהור צרעה רבש דבורים ודבש והחלב 1סךםוההטמ, חהיין והסים הטל המ כהטקין שבעה מכעדריןס רמם' בתרא ב5ף בה8נהרתנן.תאאי
 נמי ליתא א"ב בברייתא במו בו מהכר אינו רגזין דדבש משום רנא להמ"תי
 הטמאירלפי בתוך שהוא ספני וגמלים ומומים דחטר רגלים מי ראמר עהטתרףב
 ב"ר יצחק ורבינו ' הטמא בהוך שהי' אלא מינה בתר אזיל 4 ראסך*איכא
 שהוא ששת ורב הואיל ' ?4ך לרר, רליתא נאמר האיך תמיה סריע%טת*ל
 נתרא ל4שנא אלא קעקב בר' דלא למימר אצטריך לא מיי ? כוותי' עאיאגצרא
 מומים ובשל הוא דטמא מינא מעצם אלא חמור בשל אסר רלא קטש ל5"טנאאבל
 4צתו ממצו' שאין מפנ* מותר דכורים דדבש טוק מעי י4 4 שו4

 אל"טנא למעשה הלנה לענץ ונסמוך * הצר1ין רגזין בייבש לומר חצ וכןסגהצ
 ראשון לשון לגבי דאטרי 4ובא דכל לומר 4הצר בר יצוץק דבינו דגל 5ק 'קטא
 בשל שבמ,ו דאמרי איכא על לומר רגיל בעצבצ שר"ת איפ י לצקךכט4

 כ"מ בעיץס כדאמ' המיל אהי הלך מופרש בשל רגאשטר 8יזי יאל הירה 81ף8קף
 הלך ובםנין בחבמה מחבירו גדול אהר ש ו 4 זה דיוקימ שנש סצצא,88שתה
 ורלא נ4א נל"טנא מתמא דאיכ4 הבא ע4גי ' המחמיר אחי הלר הולאחי9
 רגלים מי הלנך * יעקב דד' ו4תא קמא  ב4שנא הכא פםיק לחב* ' ה4ךכר'

 שרו: המי,וצרעיזטליצ ונקלבש רבורים שרויודבש ונמ4סיזשטוראםיי'ועצטום
 רג שבלע וטרור באבילה . סצהר טרצר דג שגלע טמא דג כ2וץב"ס )אשנ( 8ע ןזף

 חי בעצזא אלא ' גירול9 שאימ לפי ב.אבלה אגצדטמא
 דחזינא 'טעמא מוצר הטדור עייוצאמן ' שרי ניוץלי הוהבלעויאבל*ו

 למתני ה'ע דבי לאו ר4ר שנלעו נודא* וירע" משמע שבלע רמרעעידבלע
 אשרוצי אמר*' לא*ו1ינא הא ' יושינא חהאי אלא י טמא בדנ עגמצא טהוררנ

 מן שיצאע ער ומחממן ז"4הן ויושב ' בהרם מטיל מוצר רג כהמריץ פצששיג דתנקא השמיר' ריא וקךברו בגופו נשיץ הטמא בתוך שנמצא טיצר דג '4מטריץ
 אשיוצי והא *יענלא קמא האך ' נמי דבלע חינא בי אהה ' בעופותדקלעצז
 נבית עופץדצא רריואי בא דרך קדוצאין כטן עהאע. רב *ששר 'א"פריץ
 רב ' הבליעה אבשע יטמצ4צ כען אמר פפא רב 2 לאשהביד 6י 4יבשהרחם
 חא* ' דצא וגזיל שידהו כל וטנטרה ? שלם שטצש כטץ יוטשואמר ברסתטן
 נדחוינמה 6י מתני' אמי אשף ינ * טו מ4 טים משחהי תה 4עתצז
 משרקצש במעו דגע2 דתב ניק שנ4 יעי ר_ הצ בתומ שט4 8"רב4

 דנים ררוב אאא ק4ענרב י דמי בטעו מעאחיכמישבלע 8ושויץהוי
 ~טינ'"ט[ לארע"ם( שנךדין ק4ג*ם רנש. אהזם הלבך " .סשריצשבמעם

 חזינן רלא אוצ טרוים בי4זאחם שעדץ גדצל טמא ו2 בוטןהנטמנ1שקם
 טש"שים במינם דגש רובא?רייב כושי 4הפר"ץדאא24ן ה5טא דהישהנן "86רבלע
 הטטא 6בסעי 4עטץין לרבחע ה4ג6 בת'צ יחגשו וראש טחר ל4צץ אטאהשצ'
 בבהמה ליפר ראשז מה א"ענ4 ת*ע מוצר חשקד 8נמצ טשש נ"ף קטל%1

 כינ סם הוא רלעצמו וכיון לעצמו0: טלה מפריש ונקכה זכרלכהן טע'" אהד,י טלה נותן זברים שני וילרה ביכרה שלא חמורה כ2ך32י'0)תפג(
 אלמא ר5רשה לאחר בהנאה ומותר מני' לאימורא לאפקועי לאפרושי4'ל
 דתניא היא יהורה ר' מני מתני' . בהנאה אסור לאימורא מפקע רלא זמןכל
 טהודזה כר' וקי"'ל ' מתיר 'טמעון ור' יהורה ר' רברי בהנאה אטר חמדפטר
 דקי"'ל ותו ' בוותי' תנא לן רסתם בהנאה אמור פראו וטלא כיע חמוררפטר
 ק(ש פד4י' שלא והיכא יהורה כר' הלכה יהודה ור' שמעון ר' שהוצי4והוסבמ*

 כ"נ ר"ש מורה רבא ראמר כרלקמן* בהנאה ראסור מורה ר"ש אפי'וערפו
 בו קירש אם מיהו ' לכלבים להאכילו ואסור בהנאה אמור שהוא עריפהלאחר
 ראמר אלעזר כר' יהודה לר' אפי' מקורשת פרייה קורם מחהם אפי' האשהאת
 רבימ בהך ומקרשא כיטה לי' ופרקא בי' אית אימורא תטר רפטר ידעתאשה
 אמר רבנחמן אמר וכן מקודשה אינה שמעון לר' אפי' עריפה ולאחרביני
 קז 4וק מורה רשב"ל אמר וכן אפור שהוא עריפה לאהר ר"ש טדה אבוה0 בררבה
 פ'צ י היא עדי*ן אמר אלע"* ר' ואיתימא יוחנן ור' אםוי שהוא עריפה לאחרר"ש

 : יוחנן לרר' וליתאמחלורך2
 סס י יף כתי' זימני תרי ' תפרה לא ואם בשה תפרה חמור ופטר סךן3י84)תפד(

 ואפי' תפרה שלשים סהוך ואפי' מיר תפרה ' תפדהתפרה
 כ"6 אפי' יומף רב אמר בשהב"ש.ובמה דפרייתו חבמים בדברי הלכה נחשרב " ק( סאמר משקל פחוהה פרייה אין אומר ירודה 1'ר ימי ר' ' עייא בלבשה
 אכר רינר שתות שהוא מעה אלא שוה שאימ קטן דנקא בר נרצש. שהפטרוא
 ' לא דנקא בר י4ר בו4 דתימ' מהו ]פשים'[ וגרול כ4טן תנינא נמי 4גן "ערבא
 נעראה ידצדה ר' ' ר4נ"ל לא כחוש 'טהוא פטרחא אנל י  יבולליחן דוףן נהיא"נ

 4' למיתב' בעינא במה 4' אמר טרפק דר' לקמי' שדרי' חמור פטר הוצאהי
 רכא אסר ' רנט1 בינתית בשקל רעה עז בסלע יפה עין אמרו ררי א"ללבהן
 משקל ו9תר מם14 פחות ' הכא ורגיל רכא רגיל יזי תלעא ונמה ברגיאהיב(זא
 בחכמים הלכה אסדת ולעיל ברגיא הלכה אמרת רגא אריכתא הלנתאקשש
 ' רנכא ברדאפי'

 כאן ברגיא לי' אמרי' לכהן עזן מה ימלך בכא נא 4"
 בשה לפדות בשבא הלכך' ' טפי ליתן כיפינן לא דנקא בר ונו.?ן  מעצמובעהטה
 תלתא עחטוה לועצה שהחן לו לכהן'4ומרים יתן 4 '"ט טוב שה במה לשלךובא
 ב%פען 4 5עה אלא שוה שאעו בחהט בשה אפי' . מעצט פורדצ אם אבלזוזי
 וטה לו חמורוא*ן פטד לו שרש מי רשב"ל 4שמר יצחק ר, אמר : טפי *תןלי'

 פע ט ו עליו ריףידה 4דלס אמר' הא עירה לר' אינ4מא למאן בעריו פורהולפרות
 )הא*( סעףה דשי ]מ*ת[ נףמדען לא בעיי ואףל דהריצנא וצי'ג ביטהתורה
 4' קשש רבינא הכי סדעי אחא רב ' לרי,ט אלא נקט מללךא דמי]מאי[
 מונהצ2 ת4ע עירה כר' תנא * תטזם יירה כר' הלבה שמעון ור' "יודהר'

 חמהי פדיט עץא 4 עיימ ר' תע88 אפי' אלא ש6עון חרשב"לכר'מלתמה
 שלא ע4ו 5עזמר בשה תורה אמרה ח6ש בשו9 בבקף שפוררו ההקרשמן

יפדוי
 ד' נשוחא 6דותו יכול נשה פווהו האם עלי לדןן אלא בשה אלא

 רב אמר ש*רךז בעשבש בשיי בשו4ך 8"ק יקש דרב בוי'סץמי'
 ל4צ 4רבע" פדוי 8רלצ הביץ של פטרחטור השלה "תא רב אמרעףזב*
 לר היבצ לא שמשו דר' 8א4בא ? לבעלש פהף פריוט 48ז ל%דה פרויפרלט

נק
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 ו4י רקי מע רלמא או 141 רוקיש יהא המקש ,שז עףחן מי כלכאצס יי ועצי.קם וין אמר חחעצא 4' י*עךשע2ץתן בצשת'!טצו[טגי* מו4?בילף1*טוי" ה%ף 'וז הלב%שחהת"טה"ע%ט"1פ
 קני לא רבולי' אע"ג כעוה לפדוחן ריבול כיני רביני למאי לכויימ חפצדפטר
 נחמן רב אמל י לקקדש רמי מ"א ריא רירי' טמונא אפף,ה פד4צ ע4,ש כק.לי'

 לו עיאין אע"פ לכעלים כפל תשלומ' משלם חגצר פטר ' הטגכ ת'"ט יצחקבר.
 השתא הוא כאלו רצי הלכך כששררצ מיכן לאחר * "ט בו רשותעכעיו
 %'ר ואי הוא' יהורה ר' פשיטא אלא עכשיו 6 אין אמאי ר,ט אלימא מנידירי'
 דאין רקדש מכית ולא רחמנא אמר הא"% מבית ונונב לי' מרמינןלרקרש

 : מירי לא ותי י כפל תשלומילהורש
 טל4ום שני נהזן ' זכרים שני וילרו ביכרו שלא ת%רין .0שתי כ2ךן3י' לעפה( ע"6 ט7'

 ' לכהן אחד טלה נותן ונקבה[ זברים שני ]או ונקבה זכר 'לכרע

 שתי נבי אכל כ*ם לכהן כ4ק אע נקכות ושתי זכרש שני או וזכר נקבותשני
 שני מפריש ננ4ות הסתי זכרים שני וגכי שצש אחר טלה מפר"ט וזכרנקבות
 וילרו ביברה שלא ואוח ביכרה אהת . בתופפתא עגוי' רדא וכך לעצמוטלאים
 ומי'ל ' לעצמו אהר טלה מפריש ונקבה זכר ' לכהן אחר טלה נותן זכריםעגי

 העדם ומן הככעדם מן בשה תפדה חשר ופטר שנאמר בשה חמור פטררפריון
 פעמהם בו ו%דה טם ובעל :תמים וקטן נרול נקיכה עצה בין זכר שהבין

 4 לו ונהצו כהן חזר אםרובםה
 כהן בו נהגה בעלים בכית וראי חטר פטר פריון מת אם כ2ךן3י'0 )תפו(סס
 קאי: רבהן ברעיתא רא5רשי' רמעירנא לירי'0 מטי רלא אע'? פ"נל*.
 שדאט בשה לא ' ואיל צכי כדרה לא בענל לא פורין אץ מתני'0 )תפז( עא ינל

 י ולמעלה הארכובה מן רגליה שנחתכו ' טריפה כשהולא
 אלישי ר' . בבוי ולא ' רחל על שבא תיש כגון . בכלאיםה4ח

 ככלאים כצזשש
 ' מ2ק עייא מפני ככוי ואימר * שה קרוין ש בין רחל רבין . שצה שהואמפני

 טי' של אמרן הא בשוויין ראי ' קתני כשויו לא דמתני' 6ורין אין הנךבל.
 ' לך תבעי לא רר"מ א4כא ' -פקוע בכן לפרות מוצ לרצ אבעי' * פדינןנ%קי

 א4בא לך תבעי כי ' הוא מעלקש שה שחשה טעון פקוע בן מאיר רא"רכיון
 רהשתא כיון א"ר רמי בריקולא ככשרא מטהרתו אש שחשת ראמרידרכנן
 '. כו פודין אין אמר זוטרא מר י בי' קרינא שה ואזיל רהיט ואתי רהיטמההא

 %ה שה רילפת רעתך מאי זוטרא 'למר אשי רכ א'ל ' %רין אמר אשירג
 תפרה שנה ובן תמש זכר כאן אף י שנה ובן תמש זבר להלן מה אי מפםח'

 *" ארגי מאי ע%ה שה א"כ נמי פעךע כן א1' ריבה תפרה תפרה אי ריבהתפדה
 רבריו' שקיבל משמע מירי ולא לי' מהרר 4לא יטדא למר אשי רב לטהמרשתיק
 %דין אין הלכך איפשט ולא ' שה ואביו עז מין שילרה רחל כנון בנרמהלפרות מדי לרצ אבצ' ' בו %רין בשוויו אבל פגץע בכן פודין ראין זחטרא כמרוקי"ל

 . : בו שרין בשוויו אבל ' בשוויו שלאבו

 שיפריש ער לקיימו רשאי הכהן אין לבהן חמור לפטר צצו כ2ף2ני(0 )תפח(סס
 חמור פטר לו שהי' ישראל ר%'ר להא סתנינא ' תתתיושה. עצסס

 פד4צ אא"כ 6 יתנהו לא ה"ז אפר% ואני '4 תצע הכהן לו אמר ביתובתוך
 : חמוריםפטרי- על הכרגים נחשרו אומרת. יזאת אבהו בר רבה אמר טץמן רב אמ' 1לפניו

 רויב אומר אליעזר ר' ומת חטר פטר פריק המפריש כ2ך2ני'0 )תפט( סס-
 בכור יש כפ' ראמרן ' בן של סלצם בחמשבאחרעתו

 שני מעשר כפריית באתריותו חיב אין וחכ'א ' באחריותו סררויב לצלה פאדג6
 חשא בורועהי' לאכול רחמנא חייבי' בקש דההוא כאחריותו רויב אי% אכרדאם
 חמור פטר פרין על צרוק ור' יוצשע . ר' העיר ' טעמי' מפר' ובגמ' לי'אזיל,

 לאחר חבצר פטר מת ? כרבנן באחיעתו חייב שאין צ6ם לכהן כאן שאיןשמת.
 דרצאיל יקכר 4צמר 4ליטר- ר, ' לכיץ טז% לא הפריון'*וערייןא4י5ריש
 של בהנאוצ ישראל טצתר רמי א8ריש רלא כמאן ר5לה באחריות וריבווצא
 לי' קם לטלה ראפרש:' רמעירני' ליקבר א"צ חהן"א : ר5ר"1 שלא כמיטלה

 שאם י בשעתן הערבין התם סקנן ' לבהן וטלה פדוי חמי ופנד כהן ברשות סס.
 ער נתט שלא ורג1ץין ע4 ערכי שאמר שנהיבשעה ושעש בן וער דידץ% מבןהטה
 אלא ליתן לו *ון אפ"ה בפרשתוש4כין כהכתין אהר ערך לו עיש שש בןעיד'
 * נו' חורש מבן ופרויו ברכתי' ' שלעוים לאהר הבן ופדית י שהעריךכשעה

'
 ובפטר הבן ובפדיון ובנזירות בערכין אין ורמיגיצ ' לאליט חטר פטר טהק .

 שאם לאלתר חמור פטר פרית ריעמ הא נהמן רכ אמר ? משלשים פדצתדצצל
 אם ]רבנו[ )רבנן( מכלל מקאם לא פריה משת עינך אנל ' פרוי לאלתרפדאו

 פדוי בנו אמר רב שלשים בתוך כ% את דמורה איתמר והא פרוי איט פד4צ,
 שבר שאינו ' משלשש פחות חמור בפטר אין רקתני חשא %6תר פריהמצת שי" אמר ששת רב פרויס אעו מעבשיו רמ'ע רבא אמר עלה אתמר ל*צ ש" יגו'

 שלעים כל מצותו חמא בר רבף בצזיב ' עובר "אילך מעע שלשש ערע4ו
 שלשים 'בל לו"טרצוצ ' מצוה ל4י מאי ' קןד% 4ו %דוי 4ע ואילךכיבן
 בל לפרותו מצוה לא לאלתר לפראו מצוה ראמר עהשת לרב וקעויא נחמןברב

 עליו שכר או עורפו או עורפו או פודדי ש ,אילך מיכן הכי[ ]4רשלעףם
 לא בר'? הכי ואפי' להשרוהו מצהה לעולם *ק רבא אמר ' אלא 4'מבעי'

 אליעש* בר' לרוטרצתו מצוה ל' רקתגי הא ו*ק עדית ברב אלאסו2ריצנא
 היא רמתני' רבנן לאלתר רקהמ. והא ארם לבכור טמאה בהמה ככורדג1נןש
 ריכה הלכך ' מתרץ )ףו ררבנן אליבא מתרץ קא בי  שחטת ורב מקש*דלא
 לא ואם י יטלשים עד זי(ו קךבר ואינו לאלתר פרי' דמצות ששת ובררבברב%ן
 ר' פ*נ ולא מיר תפדה תפרה רבק ררעף נמי ולעיל י שבר ש*שש ערפראו

 2 בהא ט-ורה בר'ימי
 פרי' מצחז ועברו מאורע בגיפץ עור"ו ,יפרותו רצה לא 23רז3י'ס )תצ(05

 תנש * וערפהו תפרה לא וש וטמ' ויפה *אקורמת
 בס% לא ימית% ה4ש בדגאה ואסור ו)ץברו שעששע ביפץ עור% בתומ1ת'0סי*
 י שנאס לא ווץ כן עשה ואפ י שימות בשביל בפנ*4 רלת עע1 ולא בקטק ףמא5צ1צ

 בכל ' בלבר חמודה אלא בבבור עאץאב לך אע בהטהטמ4שז בגל לעל0 והמא 61רג4
 המן*פ כל 4צסר מא*ר ר4 וו' בלבר כלכ אלא ממר נהצום ע1צצר לך אק דההסם

 * טלה טםאה םצות.ברסה ]םקיים באא1 דבוצב עלי פע*ה דטצר פטרמ2אע

 4 8ק ש פוה אתה סי שודה אהה המוף פטר בשה תפדה הגצר פטרבמכלתתס וחמא * וץ6ש נצשה וישה מםת נ"1י כא6( ושןר מצףמצד וצצטלגל
 יעיף : דהומפתא טשיא והינו בהמהבכווי

 חמות עובר ה6יץ עלךהדרן

 ט * פיצרה ברנה מבנור נפטרו ש* יצש "6ש סרזכךזנים)תצא(
 כדוטש ן הגצר ופטר ארם בבור מפריון אלאנפטיו

 טץ נ ז' הוא רין במרבר ישראל של את פטדו אם מעץ פטח*ין והלוים 0הכהגיםפ"ק
 דין במרבר ישראל ככורי קדושת 4צז רגיים פשחטי קרושת הפקקה אםמי'ו הכן מפרין עצמן הן 8טרו ו6ים כדגים דריק רבא ה1רו2ק עצמן אתשיפטורו

 שבהן בכורה קדה%ת את הלוים בכורי של לוים קרושת במרכר שתפקיעדצא
 טמאה בהמה ארם אשכחן ' עצמן את אלא רפנךעו לא הלוים ככורי התםכראמ'
 האדם ככור את תפרה פרה אך קיא אמר ' דצצר מפטר כהנים רנפטרומנ"ל
 וברגטה כבכור ישנו הארם בבכור ש"טט כל תפדה הטמאה הבהמה במרואת

. 

 אלא שמעי' * עץ רמר4ו ולוים כרגים בכורי שיפטרו מנ'ל ולרורותטמאה,
 .בככור דדיבים ולוים כרגים הלכך יתו כהיאתן ה*ים * והיו א"ק יבמרבר
 ש%י' ובתומפתאיכשק ' חמור ופטר ארם בכור מפריון ופב1רין מוצרהבהמה
 כאדם בו לך שיש את לך יהי' ובבהמה בארם ומ'ל ' טמאה ובהמה ארםבבכור. ח1בין *דיט יכול ' טדורה בהמה כככור חאבים ולוים שהכרגים בשבילהבי
 היש כדגים יצאו בבהמה בו לך אין בארם בו לך שאין את בבהמה בו לךיש

 לנרגים אלא חטר 8טר ופריון הבן פרין %תמן אין אבל טמאה בהמהמבכור
 ס' יףי אדא רב קראמר בפ"ק בריי' ם*ןים כןזסש, פטורות- ובהסע 6ץה וכן 'בלבר
 מ8-ש לקמן מלתי' חריי סלעים מחמש 8טור בנה עףליה למה אהבהבר

 םי לויה אה*קש מאי ומלוי מבהן אלימא מטשן ראיעבר התם ואמר בכורס' יש]כפ'[
 " ע אמר כתי' אכותם לכית למשפחותם דאיעבר.מ"טראל אלא נמי ישראליתאפי'
 אלא רצלר את מזהמין אין רמ"ר אליבא תימא ולא מעכו"ם ראיעבר פפארב
 ברי' מר ' מלעים מחמש פטור ולכך מקרי פסול לוי רולר את מןר5ין למ"ראפי'
 ע%א דאמר התם ושאני מישראל דאיעבר' לעולם ררבא משמיה אצ%ן יוקעררב
 קיג צף תלמורא ספמיק חהלחיים וערוע וכפרק ' רחמנא ת4 רחם כפטר רחםפטר
 עע רמר פפא ררב למעהטי לאו - יקש דרב ברי' רמר אליבא אהבה בר אדאכרב
 מוי יומף ררבברי'

 .לבית למשפחותם קושש משום מעמ"ם בסעעברה אף
 ררב כרי' למר 4' מורה לא ור"פ לוי"פ מוהה טקש ררב ברי' ומר 'אכותם
 רמר ואליכא אהבה בר איא ברב וריח%ם להזרוע תלמודא פמק וכי 'יומף
 כפ: זצל שלמה רבינו לשון טכח וכן ! פפא דדב א*בא בש"נ יוסף ררבברי'
 איעבר אפי' אהבה בר ארא לררב לה רמוקי דר'ע ברי' רמר אליבאהזרוע

 מ"טראל בדאיעבר אבל מעכו'ש ראיעבר לה רטקי מדר'ש לאפוקימישראל
 נעד(כ לומ' רוצה 4ייכ מישראל איעבר אפי' כתב הרי לי',;' שרינן אבבתר

 שדינן אב בחר מ"טראל רבראיעבר מרר'פ לאפונן כתב וגם מעכו"םבדאיעבר
 בריה ומר יומף ררב בריה למר מודה ]אי% רר"פ שריע להריא מע%מעלי'
 *,ש מלעים מה' פגיר בנה שילרה לו*ה הלכך ' פפא[ לרב טרה יוקשררב

 ' בי שייך נמי מעכרש רנתעברה ' מישראל בתעברה *"% מענהשבתעברה
 "ה 7ף עכהע% סודלבצזא ררמהולץ כהויא ' הוא כ41י יישראל בישראל מ4דם חמשחיוב
 פ-נ אפי' לו* בהנת אפ" רבהן פטור וב*יה כשר רצלר (שראל בת על הבצועבר

 ב"ט כדאיתא מלעים מחמש פטור בבה מ"טראל דשעעברה נמי וכדגתלוהה
 ש שצש רנבעלה רכיון מלעים ה' חיב בנה מעכרש נתעברה אבל 'כ2ורס
 ל 5נמ5 בבכור חיבין ולוים סרבוגים יי4ל יא ' זרה לה וויש קףהטתהאיתחלה

 פ" רויב אינו רגהן אבל לכרגים ע%אם בכורות ליזן חייבים הלו*ם טרורהבהמה
 וירק להרצא'. משרשי הטחהםי בכור תורת בו לנרצנ שח%ב אלא שזא לט;ןליתן
 י ציס לכרגים נאכל סהבכור ברתק לברגים בשרו ומאביל דירשוים ומוףיר הרםאת
 ע"ש ט שעבר בכור סרת"ר רר"ה רפ'ק כהיעא רנ4ם ש4ט חי להשועתו רשאיו4ונו
 וכל ועבודה בניזה ה*צר אחר רנל אפי' מארר %ר' תאחר בבל קךבר רגליםג'

 לעצמו ומעככו אחר לכהן טת% ואי% דצלין ענייני ולא בו "טדג בכורעניעי
 שררו רמקר"ט בפ' כראי' כעף'כ ל% עצט בשל זובה וצא אחרים בשלשהיי
 %ע ע4"ש וש-כצ שהץה 11הקריש לבהן םנין ת'ל כטה 24החתו רםשי' לט;ן ההרם0בשרה
 ' ע אודים בשל וצא ודין ש4 תהא (רי תהת הוא והרי לכרגים ויצא רן4וליאמר

 וכף' אווזתו תהי' לכהן החרם בשוה %ע כעי'ב לא עצמי בשל זוכה'אני
 ן;"נ ט-ו תחת שתהא %'א אחהתו תהי' לבין רחמנא רבתב לא אי למרתהא
 מהן שרגזל הרי רגר "ל נבי נואל לא"ט אין ואם בפרשת םפרי בתחלתאי'
 בפ' 4%ן ווינ ' יזבה לא עצמו ביטל אושןים בשל זבץה אמ מתן ורסיין * בוזבץ;
 ס4צזבט% בכור"ט

 כרי
 ת! זף לפרות חייב הבן אמר המרא רב חלל בן חהגיח שכצז

1 פ יום שלעדם לאהר פי' ' א"ע לפרות וויב הבן אין אמר דצנא רב בר רבהא"ע.  

 ראי בפריונו אכיו זבה ' תפדה וצרש מבן ופרו*ו רכתיב בפדיה מצחהשטלף
 עיב ולא היא בהן דהא 6פשי' 4' הטקל 4' משיש רצה האב 4' פרקנכר
'4

 לי' עיב ולא לנפעוי' לי' שקל ברפרי' בכורה .יק בו טהג ד"'נ 94שא לכהןו
 יז יף תרומות של הנאה שבת עולא סהאמר מקדש הא"ט מש הל? ' אחי*הן

 עא ר4שה את שרש ואם ממון אינה עףרצח מי לכל לתתם שבעי ומת%תומעשיות
 ר' איתיכי' * מרורשת איטה שחרצה מי לכל ושק ווא עגם רגאה נובתבאותה
 ב"%ראל' אפי' מ)ץרשת רמע וכצז%ת ומקהטרות בצערומ4ז רצ2קרץ% לקךלאאבא
 שלא מתנות וקסבר בהן אגי אכי מבית טב*ם )ו שנפ6 ב"טדאל רבאאן'ל
 לכך מלאכתו וצמרה לתרום הץמרות דואיל פי' ' רמין שרצדמו כמיהורמצ
 לעצמו לקיימה להפרישה אלא עליו ויטל עלא שבו בתרומה בחייו הבהןוזבה
 הא י *קודשת ולהבי תמברנה היא וכך לכהן וימברנה יפרישנה יויעש-שקואף
 ומיימן מפר"טן והקיבה והלהיים הזרוע רהיינו ומת%ת ומעשר רתרומהלמדת
 בון ראין לעצמו ומק%ם מפריש בכלהו עיא ל4צ 4ו שרה ונבי רגר נזל נביובן
 ל0הן מתנות *תן%יב

 94ז-

 שהם לא רויבים שהכרגים טןצרה ברגזה בגטץ- ה"נ '
 ברפרי' הבכור רין כל בו לנרוג וחייב לצצגצ מלויש אלא אחר לבהן ל-תןרהובש

 : המחבר אני בעיני נראהכך
 שי, ל"ש לא.ביברה ביברהאם יודעאס חאי% חשכים מן נדמה "ך4~וקוץ)תצב(

 שילרה ,שטזה בת ש שטר ]"טמע4ל[ )שמשז( ר'ו
כשרוא



 3אעבזרת בטרותהיכות4יר
 לבהן ולר שתו תש4 ימים שני 4ו שנ" בשנה אחר ים כנון שנתה טת3שהיא
 ואילך מיבן לכהן וראי שתים בת רחל ' מפק ואילך מיכן ילרה לא לטןדגץדם
 במימו ויאכל וירעה ' ספק ואילך מיכן לכהן וראי ו%לש בנתז חשמהי פרה 'ס8ק
 אלו עקיבה ר' צ'ל ' לעצמי והוא טלה מפריש המור פטר של ומפקלבעלי'
 רקה בברמה רצלר מימן אמרו אלא כרבריך היה נפטדת הבהמה בלבדבולר
 אפי' הלכך רנכורה מן ופטורה ולר מי' תיי שטזה בתוך טינפה ושמא ''טי%ף
 שיורע כל רבלל זה ' וש*א שפי ובאשה שליא ובגמה י הואי מפק שנתה בתעז

 במוש יאכל מפק ואם לנהן ה"ז ביכרה שלא וכל בלום לכר1 כאן איןשביכדה
 ודאי שתים בת ]רחל ספק ולחלן מיכן לכהן חהאי שמזה בת ש סתו,ר י לבע*ם ע'" נקש

 כפרה' וחמור' םפק ולר-ין מיבן לכהן ודאי שלש בת פרה ספל ולה* מיכןשהן
 ישמעאל רבי דברי ע"כ שנים ארבע בת חמורה 4צמר יוהחףה ב'שי יומיר'

 בולר א* 1 טלת ישמעאל[ לר' לו אמרו צש א"ל ריש לפני דברים]כשנאמרו
 שטינפה עז אלא ששמעתי כמו בן' אומר איני ואמ ' ה%ליא שפיר ובאשהשיא וכגסה טעוף רקה בברגשה הולד סימן אלא ברבריך הי' נפטרת הברמהבלבר
 שנונפה רחל ' מנמט הווש עשר שמם ברמך שטזה בתו ילרת ששה[]בת
 אלא ה4ת מדה לידי באתי לא אני עקיבה א'ד בתוךשתש' יולרת שנרטהבעזעי
 מפק ואם לכהן וזץ ביכרה שלא וכל 1 ב*ם לכהן כאן אין שביכרה שירועכל
 פוטר גטינוף יההטע רר' וגמרי' ישמעאל ר' ר14פלני לבעלים']לשא[ במומויאכל
 מפטרה לא שנתה בוצך טניף נמי דאי מכר ככור וראי ל" דמשף ישמעאלר'
 דטינוף%טר ל"פ %'ע רטמף רחזינא אי לא אשיי . פוטר טינוף סבר יהושעור'
 ירצשע ר' לטינוף חוששדן אין סבד ישמעאל ר' קמפלני לטינוף ברצששץוהכא
 שלש בת וחמורה שתים בת ורחל שנתה בה עז הלכך ' לטיגוף דצעושיןסנף
 כר' הלנה אלא ישמעאל לדר' וליתא . זמנן בתוך טינפו דשמא ספק הויכלרצ

 ' פליגי פוטר בהלב עקיבה וו' -ידישע 0רר' ואפיקנא ' עקיבה יכר' קהצשע כ"נסס

 ]ער[ יולרת ראינוה ולא ישראל בבית. שנולדה או שנתה בוזוך דצלבצזשאם
 ואתא חלב ורהה שטר טינוף סנר יוצשע דר' חולבת היא והרי ששתהלאהר
 וכל כלום לכהן כאן אין טינוף ע"? ואפי' שביכרה עוידוע כל למימר עקיבהר'
 דחלב .חלבת ואפי' לבעלים במומו יאכל פפק ואם ' לכהן ווץ ביברהיטלא
 פוטר' אינו חלב אומר עקיבה ר' יהושע ר' רברי פוומר חלב בדתניא ' פוושדאעו

 אומר סרשב"ג בפרקין רתנן פוטר אינו ,דהלב עקיבה בר' זצ"ל ר"ת ופמק נזע"1י'
 אלא היה אחרת של בנה שמא הוששין אין העכף'ם מן מניקה בהמהריוקח
 ררשב"נ טעמא ומפרש כוותי' רב ופמק ' הבכורה מן ופטורה רצא בנהור44
 אי מפטדא לא לחור חלב מטעם אבל ' ילדה אא"כ מרחמא רלא משוםבגמר'
 והיבא פוטר. טינוף לכ"ע הלכף ' ומניקתו לי' דמרחמא בהדה וולר ראצאל4צ

 וחמורה פרה שנתה בתוך ורחל שנתה ברצך עז כנון הזמן בתוך רטינ1דהזייי
 ידענא דלא והיכא ( בכור הוה לא טינוף אחד הבא דצלר לכ"ע שלשבתוך
 שנתים אחר ורחל 1 שנתה אחר עז כגת זמנו אחר אפי' טינש לא אי נדנפואי

 במומו ויאכל ירעה לאן אי אולידו אי ירענא ולא שלש אחר וחמורהופרה
 ולא חולבת שהיא והיכא ' לעצמו ורצא טלה מפריש חשר ובפטד 'לבעלים
 דחלב לבעלים בכצמו ויאבל ירעה ילרה לא אי ילדה אי לאו אי טניף אי*דענא
 והוא טלה ספריש חשר ובפטר ? זמנו לאחר בין זממ בתוך בין פוטראינו

 רהמה נעצר חיותא אצר רעוותא כדאמרי רבא אמר טינוף רמי סהיכי ' לעצט ג,ש
 וצריך דפ של אכעבועות פולטת ' רדמא בעבועי אמר הטמואל . ה;וכר תישקפ'צ

 אמר ידע מנא חכם ! הבכורה מן ותיפטר הי' עיבר אם לירע לחכםלהראותו
 דהם2לת ארבעים באשה רצלר יצירת אמרו הרי חסדא רב אמר ' הכם רועהר"פ
 , נינהו בעלמא מיא מהני בציר כוהר וימ. טומאה *מי לישב צריכה ארבעים*ום

 הי' ולר דנימא הטינוף עד זבר משקיבלה תשהה במה בהמה חמדא רבבעי
 פהות טינוף אין דאמד דזעירי ה4ט ל4צ. לאביי ר"פ 1'ל . מבכורהומפטרה
 נימוק ]ל"א[ )אחר( וביום להבראות שוהה יום י דה"ק ד%'ר - יוםכהשלשים
 מתעברת שאינה האחרונה בלירה מעכב טימף אין זעירי אמר והכי 'הוצא
 אינה לוהרנעבר משהחחילה 4צזמר לקבל ההיא 1 יום משלשים פחות אח'ולד

 אפשיטא ולא אמיי' לא הולד יצירת לענין אבל ! יום שלשים עד זנרמקבלת
 וכדפרישת מתני' ברעזני דינו מה מע%"ם לוקח מצי% ' חסרא ררבבעיא

 משתבח קא אשתבוחי דבכרה[ ]איתא ראי ודאי בכור רב אמר , מאימישראל
 עכר'ם אבל עור בלידה תסתבן דלא ביכיה ]שבבר[ קחנה ואומר המוכר ילי'
 לבעלים בטמו ויאכל מפק אמר ושמואל י אמת בדבריו אין הכי *' אמרא"נ

 ורבי ' לה בעי לשחיטה דסבר בהכי מוכר אשבהה רלא והאי ביברהדשמא
 אורע איסורא דאיכא כיון ביכרה דלא איתא אם %'ט ודאי חולין אמריוחנן
 מוכר בשנה פרנום בארבע י הוריעו לא אם יוחנן דר' ת"כ 1 לי' מידעהוה

 אמה להודיעו צריןי לשדצט לאחר בנה מכר ביום ובו לשדצט פרהשמכר
 ולשאול לחיר ו1י'צ הבן את ושוהט לוקח הולך רצריעו לא ואם לשחוטי2כרתי
 תליא בטכר רתם וש%אל ריב תיובתא תוצי לימא ' אמו נשהטה רווםאם

 טעון רג(יוהד יום . 4עתד יום דצליןס בשתיטת כראמ' להוריעו שצריך מלתא פ:יף
 להכריז מוכר צריך לבך מיוחדו' בשנה פרקים רארבע אחד יום דהייצ כרתז'ע1נ

 רמי ' וצאנך בקרך רכתיב מלתא תליא נלוקה הבא ' לשחום מברתיאמה
 להו תקשו דלא ושמואל רב יפרשו בף בכורותיו להפריש ע*ו שלושהבהמה
 וניון %ותי' ותניא אתיא יחנן דכר' סברה רתלמצדא פתטש אבל *הבר4תא
 במקום וכ4'ב ליתי' רב במנום דשמואל ותו בתתיה[' ]הנבתא כוותי'דתניא

 הלכה הלכר , יוחנן כר' הלכה יוחנן ור' רב סרכל דביצה שק רקץ"ל עדגן ר' דע"5צף
 * הוי חולין דודאי ביכרה שלא ליה אמר ולא מישראל בהמה רהלוקה יוחנןכר'

 בה"ג פמק וכן יוחנן כי' הלכה יהמנן ור' סשמואל שוצצישרן מי פ' ת1מ' "'מ(
 : ווחנן כר' דהלכה יפ"3
 דם חררת ששפעה נמה בהמה 4ומר יעקכ בן א*שי 0ר' כ1ך32י' )תצנ(סש

 דשמא בהנאה ראשדה זצ"ל שלמה רבינו פי' ' תקכרה"
 הלכה בגמר' ופמקי' הבכורה סן ונפטרה ביציאתו בבכורה ונקדש הטה זכרולר

 האיוהא רספיקא רל הי'א"כ זכר ולד רשמא שלמה רבי' שפי' וממה ?כשתו
 לית% חייב אינו צ חררה אהר שבא מלר[ ה%4 ' הבכורה מן ונפטיהדקתגי
 וייא ר' תני בנם' דאמ' והא ' לבע*ם במוט ו*אכל וירעה בש רעי' אנללכוץ
 ולא במנע לא מטמאה שאעה מאחר ופריך במשא ולא בסגע לא מטמאה4שינה
 הוא מעליא ולד למימרא רנסורה מן קנפמףה לפרסמה גרי תקבר אמאיבסעאש

 : הוא מעיא ולר רספק למימרא 9" רבי %' מטמאה לאאמאי
% ק( לנךפץ מקו' עושה הב%ר את השוחט 4צמר צןמשולם יומי סר' כ1ך32ף')תצר(  

 פע למגךם ולכאן לכאן ביר העףער את מפנה י ומיכןמכן
 השער את תולש וכן ' ומיכן מיכן הצמר עם מסובך אלא ממקומן יזיזנושלא ובלבי ' הבכור את גוזז אמרי' ולא השער את ותולש הלרה משום המכיןחתך
 חלהה מטעם שפי' זצ"ל לפרש"י וקשה , לחכם להר4צת הכום מקום אתלראות
 במ"ב היא דבעי' ועור י לחלרה טפי למיחש דאיבא סכין למנקט ה"לרא"כ
 פע 5 ק( נןפץ רנקט ~פרש יש אלא ' לי' אפשש ולא מוי מסובך רצמד סתחתדחולין
 ולחתוך לעוחוט נוח שיהא כדי גרול כגץם וצריבה מסכין טפי מים עשייתמשום
 ויש בעזרה נשחטים שףקישים לפי קרשים מתם ולא בכור נקט נמי זהומטעם
 לפי בכור דנקם "'ל ועוד י מקום עשיין צריכים[ ]ואין צריך( )וכן מכיניםשם

 בו שיפול ער להשהותו שצריך מתוך גדול צמרו להיות וררך הזה בזמןשנוהנ
 5ה ךף מרולדל ושערו זקן רח*ם של בזכר סמעשה המקדשין פסולי נל בפ' כדתנןמום
 אלא לתלהט מתכוין שאין רבא כגון א%ר כצעכוין ע1אין דבר רב רמברושקמינא %" המשולם בן יוסי כר' הלכה רב אמר ' קטנים מגדיים טפי מקום לעשותוצריך
 בבכור כר'ץ הלכה רב אמר ולהכי נתלש נתלש אם ואילך אילך וששכוממנהו
 מנירולו דבר עוקר דה"ל חולין בבהמת רשרי ה'ש ובי'ש , גוזז היינו לאודתולש
 נס ט סותו*ש ופרבי' י לגוז "לא צמה שיער לתלהם מקום מכל ררך ראין ידכלאחר
 הצדרין מן שמחליקה ראשו'ורמורטו קוטם שתולשו והקוטמו'לאחר מקום'ומכל %" % העוף ]כנף[ מן נרולה נוצה שתולט . הכנף את ר~עולש והתניא גוזז היינולאו

 משום חייב תולש רשב'ל ואמר חטאות' שלש חייב השערי את הקגך מןומורט
 אורח4" יהיינו כנף שאני ממחק משום חייב מורט ' מתתך משומ חייב גךטםגוזז

 דעוי מעמא והיינו בכעזכוין אסח- מתכוין שאין דבר רב דסבר ר4וקימנ'והשתא
 במתכוין תולש ממש בכור גבי דמשגתיט תולש - גוזז היינו לאו רתולשמשום
 דה"ל שוהט לכתחלה ב"ש חולין ובהמת נוזז היי% לאו דתולש - שריואש'ה
 אבל לגוז אלא צמר עויער לתלהט דרך דאין ' יר בלאהר מנידולו דברעומר
 1 בתלישה שרדנו מפני גוזז דהיינו לתלוש לו אמור בי"6 עוף לשהוט באאם

 שהרי נתלש נתלש ואם ולכאן לכאן ביד הנוצות מפנה שיהא להתיר איןוגם
 שהר מתכוין שאין ררבר שמעון כר' קי"'ל אע מעו ' אסור מתכוין שאיןדבר
 וףמכג טוב ביום הבהמה את מקדרין אין ,אומר ירצדה ר' ביצהס במם' י"טדפ'

 " ט אף מקררין אין אומרים וחכמים ' םקרצפין אבל חבורה עושה שוצאמפני
 קירור קירצוף ואיזיו קירור אטדצ ת"ר בגמרא ואמרינן מקרצפיןאין

 מחלוקת הטלש חבורה עהצין ואין גרולים קירצוף הבורה ועושיןקטנים
 קטנים קירור מיהו אשר מתכוין שאין דבר סבר יהודה ר' ' .בדבר
 . ' מתכהן שאין רבר מברי ורבנן ' חבורה עושין אין נדולים קירצוף חבורהועהמן

 קירור בין מבר עזדי' בן אלעזר ורבי קידור 4גזו קירצקי ונזרינן4מור
 לה ואמרו שמואל אמר נחמן רב אמר רבא אמר ' שרי קירצוףבין
 רבי שהרי מותר מתכוין שאין דדבר שמעין בר' הלכה לחודי' נחמן רבאמר
 שהיי יהורה כר' הלכה מר ולימא נחמן לרב רבא א"ל לו' מודה עזרי' בןאלעזר
 ..,מ - _, שייי בן אלעזר שר' ועוד י לי סביד' שמעק כר' אנא 1'ל לו מוריםחכמים
 י' פ " 1 כירה6 בפרק נמי ואמרי' הלכתא דהכי זצ"ל אלפם יצחק רבינו ופסק , לומורה
 מתירין כשמואל דעביד תלת מהני לבר כרב עביד דמר מילי כל אבתאמר
 רק-י'ע לרירן הלכך ' בנרירה שמשן בר' והלכה לנר מנר ומדליקין לבגדמבגר
 הנוצות מפנה שיהא לו מותר עוף לעיחוט בא אם מותר מתכוין שאיןרדבר
 שאין דרבר חושש ואינג נתלש נתלש ואם ולכאן לכאן שחיטה במקוםביד

 ואמ-ין . כדפרי' א%ר וראי לתלוש אבל רישא פמיק כאן ואין טתרמתכוין
' 

 שמ משפיצ רבינו-יהורה והרב ' גיזתו היימ תלישתו גיזה לו שאין סעוףבירושלמי
 פיסק5 בשחיטה העו.ש יקלקל שלא כרי הע%חיטה בית לתלוש ביו"ט מחיר היהזצ'ל
 זדצוח : אוסר ממיץ אליעזר רבינו היה ובן אסור וראי אלא זה על למשךואין
 3כיייס שדעטו הי~ה"ב בחלון ידצידצ שנשר מום בעל בכור סשער כ1תני'"צה(

 5 'ג יודדה ר' סרברי שסרים וחכמים כעזיר כעהללאל בןעקביא
 בחלון והגתמו שנשר מום בעל בכור שער אלא עקביא התיר בזה לא יומיא"ר

 נ פ סס

 במת השתא ופ.יכי' אומרים וחכמים י מוער מרילאל בן עקביא בזה כצןואיי'כ
 ? בחלון ששנח לאותו עקביא שרי קבורה טעון בו המחובר הצמרדאותו

 רעריש אליבי' שרי נמי בחלון דמונח מבעיא שרי בו המחובר רשתושהגי
 ננץש חכמים ומעצם 4צסרים וחכמים עקביא התיר בזה לא קאמר הכיאלא
 מוגץש בו המחובר לצמר ע%חיטה דמהני1 דמעו שרי הכל דברי עוחכדלה
 ר"ח ובמת פ*גי בשחטו ירצדה ולר' * בכעז פליגי בחלון.בי ומונח לתלושנמי
 נךרס לב%ר שמחה כשהתירו וחכמים דעקכיא מתלוקת ארשב"ל *א%ר
 כר* *טהויי אתי ברגאה לצמר שרית אי נזרי' מברי דרבנן הצמרנשירת
 אצצ -ריבך ]ועבורה[ גטה לידי אתי כך ובין כך בין ממנו נושר צמרשתהא
 הךא יתם טעמא. ' אסור ושחטו מום כו שנולד אע"נ תם מבכור צמדדציולש מיתיבי אגמור ה,ה טמחה התירו לא אבל גזר לא ועקביא אמור שמחהדהתירו
 ץ".ט דצזירו רלא היכא כל חגא ' מומחה רוזהיו דלא ואע'צ שרי שם בעלסהא

 פע' ואמר לחנם אוד'כ שנראה אע"פ מוט בו שטלד אע"ננ ומאי לי' קרי תםשמחה
 סום בו . שנולר אצצ תם מבכור צמר התולש נתנאי *מא י רצא קבועטם

 מוללאל בן עקביא מת ואתצ טמנו שתלש טם בש בכור יקכר ה"זושחטו
 בשער אלא מרילאל בן עקמא רהיר בזה לא ]ארוא 4צסרים והכמיםמתיר
 מדגלאל בן עקב,ו בזה שחטו ואה"כ בחלון ווציהצ שנשר מום בעלבכור
 רחולן' החכטש מן שהוא חלפתא אבא מודה יסי ש'ר ן אוסרים ההנמיםמתיר
 גכהי לשער בחלון יניחנו אמרו ביחור אבל י מותר ,שוצא בזה עקביאעל

 לרבר1 כצתר יהא שזץטו שאם לרוות בצרט4 עדרץ' תקוה "ט שמא שנשרבש'מ
 יף '44 . על ' עם הארון ע4טמ בעיד סירעו כמו בבקיור ג*ויד באנטן פי' אבל 'הבל
 פע נו יתן ר' י 4מרים וחגמש מתיר ב"ם עקכיא ומת סמנו שתלש ש נחלקומה
 א"ב %טחה רו2ירו 16 אלא ת'קרוינו

 דת'"
 אי אין מומהה הת*רו 14 טנר

 עף*ש מום בעל דהיינו תם מבגור צמר התולש מלתי' %שמע ורבי ' לאלא
 מבצו' ותלש טמחה התית דהיש בצש בכור ' לו",ק 4גצר שמחההתירו

 יוזירו דלא אצצ %בר ימי ור' וכו' מתיוי מר,ללאל בן עקניא מתואח"כ
 ה"קסבר י לא לא 4ר אץ שסחה התק4ו אי לארכ', רבא אמר י שדימומחה
 ה*ש1 רת'ק בסלעי' 4"1כוק כעילא ל~את%ר %?ץק בסת ועקגי' רבנןפליני

*טקטצ
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 יידה ור' ' דעקבש בדצ להורקך נמת ט6ו דכא ואי שהי ה"4אש
 טטער ד"ה בשהגצ לכרמר יוסי ר' חשעי בעישצ פליני כי אמור ר"ה במתמבר
 כוחע*' בכחירתא רתנן דואיל יהורה בר' הלבה נחמן רב אמר ' במת פ6גיכי

 בדהין ורגירצ שנשד בע"מ בכור הטער כו2יר רד' הוא מר%לאל בן עקביאדחגן
 דבמת שימ מת 4צ שהטו ואווע לו2ני ומרלא 4צמרימ ההבמים שחמוחשו?וב
 ' מת וחי'כ ממ% ותלש 1מחה שהתירו בצ,מ בכור הלכך י אאור רנללרברי
 ב"מ עקב*א ושהגו ממנו ות6ט ממהה רוזירו י ויקבר אםור ש9- אותולרץק
 ורבים רקקיר כחכמט ח=יבה ' מומהה  שהתירו אצש 4צכיים וחכמי'מתטי

 כודם צמחה שהתירו בץ משו שתלש %( בצש בכור שער הלכךהלכוכרבים
 בכור שער ואצ"ל 1 קבורה ומעון 4פמור שהטו בין מת בין רתירו שלא בין 'לכן

 : דאמיר מעצמו שנשד חצ שתלשו נמורתם
 הוא מטובך אבל ' העור מן שנשר רג2דובלל הצמר כ8ף432'ס )תש(7'נהפע

 בעגוזוין רגיזה נרא'עם יטהוא ]את[ הטחטצ הצמר עאשיעם
- ש4ונו חשע ' מותר רגיזה עה1ר עם שוה המרובלל צמר העאי שחעטהלאתר
 אמור רגיזה מן הוא שטוברל לבל וניבר מדאי יתר וזץ ערצא רגיזה עםנראה
 בשחמו דעליטש עלי' דפ6גי כרבק ונ1עמא שחעשה קודם לנמרי עגוךכמו

 : כ%תיה וו%כתא ' עידה רר'וא4בי'
 בהמה הלויק עיךדדרן-

 ע4%ם ריק בבהמה בזמיץ בבבור 6טפל וויבין ה%של כמה ען8 )תצז(ס צצ טל
 ' הישש שלשה בדעק 14מר עמי ר' עם המעוים ובנמהעם

 ו4ונה דגץת עהינ*ה ' מורחה פי' ' מרובה שמיפולה מפני בביייתאמפיש
 א-ך דקתני זה ומזמן י תשת אמה עם תהיה לא חשמ י עשביבלהלאכול

 בפסהן'המוקדעדןס לקמן י האכלנו שם בו שיפ% ער ממתע והמץ לבהן %תמ 6קז
 רפם4קתלשרוש ל4צ אי ' עמו דנישקו רבים במי' אפי' ימי בר' דהלכה טכחס"8

 את קח למקן 4צמר "טדאל אם ו4פילך זה שמן 6 וםם:שק4ו י בכצתו הלבהראע
 וי"88ל כרדצ 4על עויקח לכהן לי' ב%פי' אי ליקה רהנה 1ני שמר ורגועהככור
 צול שמא ש יותר** בו 6טפל חיב 4ר% האמיאל דואהל מצם בו שי1ל עךבו
 רפ' ההרוא ' אחר לבהן תניש' כרחי בעל מתטת רדטנא 4 וכי לא לומרבהן

 חטיפנא לא מחטף מעצמו עןי1ל ולא ונתן רתניא להא ךשמענא בית מצוהיש מחביבנא דקא חבובא אמינא מת%ת הגופנא הוה מר"1 אב% ראמר וורועס קניף
 מאיר ר' הבצע אחדי וימו רתניא להא רשמענא כיון ' 6 הבו אמינ1מףמר

 מימר בפטשם שאלו ח4 א1סר( יתרה ף מש ע4 ש הטלו ')מל~ף אומרמוו6
 מרף בפ' רתניא להא רשמענא כיט ' 4כךלנא לי טהבו אי ליצ אגצינא לא .3כף לאששסס

 ' שעלנא לא נמ* משקל חולקין והגרנרנין הףטשם את צשבע הצ%עעבלפי

 שקיל דלא מאן צנוע רמקךיאלמא
 למתנתי

 : אותו בופין שא*ן משמע נן אם
 ' יתפו לא יוץ לי תנירצ הזה הזמן בתו הנהן 6 אמר כ2ןן3י'0 )תצח(ש

 ' רגרצת בבית רמסיק נכהן שנראה מפני עדטת רבאמר

 ע ש מ1" "א גהי פוי םעה ריץ0 טוק אמר4 נםהץ 8שתףששהך"ט
 פאחע 6אצ 1?נ שש רשה%ש פשע הו ושש %%ש 4% * כאאאשהש

 מש ק.%מצ% לס. שש מי' פשק טה6טצפשהשש

 אש וששש ש ב% מ"ח יגם צמ"שצ שאחאחשטםי
 אשושה*שש" טא%שחח"טו יףהשניששלמםם

 4ו ירא~חא תג דהלאד לעשיצ י רשחש 84"טט
 ממש שת לצוושתם ]צצדאשט ש4 י שאת תש שףכ%

 לעף שחעה נץן טתא שאמאעו ח%ב ב6' שףם א%ש ליעצשתקםרשי
 לעח וןון בטץ ואץ םקןם ,ףשל עד שמם ב'ג' ער בו לעחל ח%בז%תו
 טהגחן רדגצא לש' זני לא ובציב הףיהן את מהטבין יהצנועין כרהצ בעלאותו
 ער חדש *"ב לעיש ח%ב שנחו בתוך מום בו ניר בהם, אמחפץאלא

 כדן עףבוא ער וכולהו אןחשצ שם בו ונפל דצאיל בהן מצא לא ' בהןעדמצא
 לבעלים' אבירה השבת מפני יום שה4ם ח*יב'לעימו שנתו לאחר הבשרויטול
 ט ש ליתן רוצה אדם סככעה ישררצ רגשכך"ט רתנן.כרפ ' דהיב שפירושו רשאיומצינו
 פע עהשעו רחם "רע ראר'י ו1י' * רשאי י1א*נו ]אע"פ[ עויה להע6תו טקבשור
 נו ש אע רוזם סאמר םרפות אלו בפ' המל ואקן שמשט רב*נו מפרש הץ 'חייג
 פ"נ אם וקעויא ' במ5אכתן ש9טוח כשעה וי,ק בפני לעמוד רשאין אומנעתבעלי
 רנמלאכת התם שלמה רכעו ופי' י רעששי אהצ אמיי משץה לעו1טע רוצהההא

 וייבש 4ינם רשאים איגם פי' טול * שמשון ורבעו ' אויריאחרש
 ממ דמהג" ורשאי י ףויב 9יהשצ רעאי ה"נ בדפר"'ריבך ר9יביןכהר,יא
 טהג*' דע1מעתא רעהי וכל למעשה טוטך רמהבר אגי רפירוש וצץ ' ח%בפי'

 שצא ושווו מופ בו שאע תם במר 6 ש"1 "8ראל אלכך ' ה%ב פי'גמרא
 יום אמשףם השחר לרקה שלשה"דעהטים אחר ממנו שהו לייץ שחזהנוע
 לטון ונותמ מום בו ש*פול עד עגש הצלש שתים . בו לטפל "םראל חייבלגמה
 בוטך ןםום[ בו נה6ר ' . להה יהיב כהן אתי וכ* ' וכצלחו עצחטו בהן מצאלא

 כהן מצא לא כהן שימצא ער שמלר מים דודהם י"ב בו ל~םפל חייבעגתו
 גךוב אן עגתו לאחר מום כו %לר ' להה יהיב בהן 4צזא ובי וכצלרצשוהגן
 בהן עימצא ער צם בו עגשל מיום יום . שלשים לשפל ח%ב עגתולפיום

 : לוק יהיב כהן אתי ובי ושלהו שוחטו עם שלשיםולאהר
 לטפע גמצא שחיטה לאהר בצמו את ורואה הבכור את סהא1חט מתני')תקא(

 עא4ש ונשזום ר41רל 4צסר מאהי ור' ' מת*ר יהורה ר'קכוע
 4 אסמר רבן'ע שבע*ן גיגון יוחנן ר' אמר חנה בר בר רבה אמר ' מומחה פע"

 כודש ליה ושי רצה 8ל י קבוע מחז'י שחיטה ילאחר איע משתנין עפהןמפני
 טבר רש ' אז% נמריק כגון י שבמף במומין אלא נת6ז 4 * יבר מתחזיחה
 אטו שב%ף סומין גזרינן לא סבר ]ורייי י שבעין דוקין אבן שבמף מומ*ןגדען
 ד'כטע"נ וצשל 1מר ר"מ דלןני דיקא נכו 0מתנ*' יצחק בר נחמן רב אמר שבע*ן[דוקע
 לרן אנע" י שן'מ ר'ש כ4ים קא כימא קד'מ ' אטור מומחה ע"פ שלאונע%זש
 ' כה8תנין רלא איכא רמשחני איבא א"ר ' משתנע רבולךן ' רמשתניןמפני

 ם ,גן ג,בוע ע נ ון ו יש[וח ,,ו " ט'עא נקוי ושו שו "ט . % = ץ "א-"' 111יע הבשא%ע4 להם עוית% ברי הרועים בבית הממיעים ודקנאם והלוש%דרנוגים

 : בשכרן ומעשרות תרומה 6הם %תנין אין הטבחים ובב*ת הגר%תובב*ת
 עאשוכל% לי תן הזמן בתיך הכהן לו ואמר מום ב% היי יאם 23ר2נ4,ס )תצם(ש

 : הממייע בכהן הוה לא לאלתר 6' וחזי רדצ4ולשתר.1
 בין קאם שבהמ,יעק בזמן תם בע בשנה שבה נאכל רנבור כ2וץני'0 )תק(פם

 בזמן ביןבצש
 שברש"

 שענעדרבזמה" בץ
 לפנ* שנאם'

 דכתי' וקרא עגולר רורש עשר שנים בהוך בלו' בשנה' עגה תאכלנו 484היךרף
 וספרש שמ בו יה*ה כי לץק רממוך אבע"מ נמי כףי ראה בפ' בשנהעגה.

 יום ש6שים עד אלא לקיימו רשאי אינו שנהו לאחד רצרש יאב כל לק%שפץ רשאי ש%י בתוך מום 6 צלר ' עולם לש%ת ולא מנ*נן דהףהה סרלשנה ננמדא מ~ף
 עשר שנש בל לקי*צ רשאי עגתו בתוך מום לו נחי1 קאמר היכי לרו סא*בעי' נתוף

 היבא ארד ' עא,שים נמי שנתו ולאחר כהטנח,= דוד,ט עשד עגש עידן ער ריד,טסהה
 והיכא לא יצ דודש עשר שמם כל לעימו נרעא4 עגתו בדצך לודנולר
 בבור דתנעש עם'תו"1 עה4טש אלא לק"כו רשאי חוצ[ עגחו אחך 4דנילר
 מום בו נפל שלא לחבם לוש-%4תו נר%4ה ,1לא שש לבלום רש* תמ שאץבזמ?ץ
 ש%צ בתוך לו נולר לחכם להראוחו ומעצראה שנ*ם ושיש שתים לכך'שרשאי
 א' *ומ אפ*' לעימו רשאי אי% שסזו אחך ' דצדץש עש9 עגש כל לק%שרשאי
 לב4' אב*רה ר"שגת מפנ* אבל שי]וכךצו שצע ברצך בו א%לד וקם'וי 'ים שלשים לק"8 רשאי אמרו לבע4ם אב*דה השבת מפני אבל ' אחת שעהחשצ'
 6' למטענא כרש בה1נח לא בבור האי הף "8ראל ביר אם דשמא כקדהי%
 כהן משכח לא וז8י ע%ערם לקיסו רשא* אמרב רנשד *6"ח 6' שהשאשי

 בצזוך מום לו 4גולר רקאצשא יום עו6שים אלמטו י כהן עיימצא עך ומולדצשהזנן
 ' ים שלק1עט ה6אדף,כ מעצולר רצד,1 עעפף שנ*ם ער לקיימי שרעהו קאיעגון

 עך רנךגי האי למימר הינא 6צ%ע 1כא טפא בריתא תיבעי ועו"ןודודק
 אחר בו חג%ר היי% ובו' יושבת כטגי אבל וכו' שנתו אהר חודש עשרשנ*ם
 יהם בחמשהקשר מום בו טלר ת'ש * שצצ חוך כצם בו אמלר יי 'עגתו
 ' 6ש נףתבא %ן רח%מה שטץ את9 עם עש- חםשה קי מש4מן ושחווציך
 צלר שצצ בתוך דאי כףי עגהו אחר םום בו אגולר מחני' רלוזנ* עמ ש%עייערמ

 לאח'שנחו ואי בשנה כתי'עגה ההא עצהו עד לקייש חרעד'רע1ר אורםהםחטץ1
 י הטום משסלר עם עאארם 4' יהבען שנתו לצום קויב 8צ מום 6שטלר
 ותו דצד,ט יב ללרצ רשאי חדקים 18 וידש ש%צ בחוך שם בו נולרהל-ך
 ממרטץ ע41ש ושל4ו "טדאל שחטו כוע משכח 4 טו ה1חן 6ק וטוגולא

 אי% שנחו אחר מום בו נח4י י ב"8רא ר4וי 6' עץיב טץ כהטכ%ץ וכףר~בושר

 לא ואי ל*' עדב לבהן 6' משכח אי יום ל' ה4וי *ומ ל' ב'ש ]לק%ש[רעהי
 נראה שלא וה*כא ' בשרא ליששי ליה וטהיב כרע דסשקח ער ומה6הוע%דגצ-

 :ים נצ מאט שלא ףאש0 יאמם 6ק"%צ ש49מש"ישק זול 16שיחי1; שתשצשלששניםי לקיעצ םוטרק"י בו נפל ולש תס שיצא ההףעו לחכםלההשהו
 ו"'ם י *קאמנו כרדצ על פש*טא רשא* םאי שמם ו*6ט ו9זים לס%מורעםו
 ניסן קלא חי1 הקתנ' לחכס להר4וחך נראה שלא וער אאר* כצס בוכעגפל
 נראה שלא רער טירא ח6א שם ע%ז,גם לכגץם 6י4כו יןק שאין חבם6

 הם ערצא ס8ני חגמ בו שהדח ר8יי אש עיוא םעכב עצםו שהגבחימשםע
 סי,ש-ס דש8שי אע"8 לכיפה לכתגו צוק חשץ לק%ש רשאי ו4ש ' סום בוואע

 שלך* משתני כ"יצ אמרת אי ' מחיש לו הי' טה ומראה נע%ענה רלא השמריסהרי
 דלא יזרה לר' , ושרי עלירי סמבען משתני דלא איכא ואי . לו4,ק ויגצרנינהו
 ואראך בוא אושא המן יהר' ר' 4 מח הרא זטנא דארבב"ח ת"ם ' טאיקנים

ברוקץ
 יטדי

 : משחני האיכא,ילא דמא%עני ד4רבא מכלל כהטתנין
 1'סטצע יקכריואען'ג רלך2ני תנןסתמאכר'ש 6מזוו"1לממביתוס ו'טפע זה"קבר הרי 1 גשהט רגבוד את וראה םומחה שאעו % כ(ר2ני'9)תקב(
 רבעו פי' '  משתנע דלר" ורוא שבעין ברוקע דלמא קבוע מתחזירהשתא
 ' ק19יה כר' הלכה יייה ר' דריש יוצדה כר' רקייל זצ"ל ששאל ב"רי1חק
 ס ז5 נחמן רב רשמעתץ הך י בגזירותיו בר"מ הלבה אע"פס פרק ר"ט דאמרואע"ג
 צ'נ בריש ריכה דדוקא פי' אחאי הרב ובששלתות ' 4' קי קנמא יצחקבר

 צם יסטת דאמרס כר'מ הלכהא רלא נראה פמכדו ומתוך ' בקנמא ולאבנדרותיו
 פ"ג 6 ריכה אע ה"נ א.),כ קןלמית עשיר ח,א יוציא חבירו וכצעוץ הבהיובמהךברת
 והחיל ראמיא אזיא ה8ורה כר' נמי דשטעתין וסוגיא נאםא כהאיכר'מ
 מצ* ננירו י1' ד4"ם נהי ה%נו שיט םמכינן  משתני דלאיא*כא

 4ימר בי' ולא והא שבעץ ברוקין אוכףי' נמי דמחגי' ומתמאהמשתנין
 פ"נ הברגים עף4צהו מדשה ונמצא הבכווי את שהמפעוימ למד% מרברעענובה 41 קי ר' ראם4 יוטס טבול מפ' ראי' והבש בה'צ פסק ובן כר"מ תנא "דמתם
 הש עקיבא כר' הלכה *חהנן רבי אמר אבא כר ח?יא חל'ר ' בנבולין ואפי'בקץרו
 ורועףפ לא מומחה התקיו לא אבל מומהה בשהתירו אלא אמר עעבהלאר'

 כצסהה ע"פ של4 עגשהם אלש בו ישתו מריפה נמצא לא אבל מריפהשגמצא
 עא אבל בנףרותיו יוקא היינו בגזירותיו בר"מ דק4ל דהא ההי4ש מכחופסק4
 מגצ את הראה יאח'שחיטה מומחה ע,יפ שלא הבכוי את דיבךהה%חטבל4ם*ו
 שתר בו וכיצא א% נסדקה שבגוףבנון אגוריבמומין עובע*ן ברוקין קבועונמצא
 ולא ק-וע סום ' לי' דטינן צמח'והשתא ע;'פ שלא שבעין בדוקץ ששחטוחהיכא
1יענא  ה4' א וטראה נשתנה דלא מויי ואמרי %שתני 4 אי ש1עי 

 : מותר מיש6

 נמה ער עלךהררן
 .ן

 86 הי באש6ט נטברין טם בהם עגפל ץהטש יה%נו רמגדערן' פמלי ל 0כ*נתו(
 פ"6 בא*מלט גשושרן ביגך גסבר הרבה נונין שם שהטבע%ק

 רמעשר הץ רנבהי מן טץ י וזל, בשר בררך 6מכר ב6שיאונשויין
 מ* 6ל רבשר ומובר לכהן הצ%תו בכור ' ביוקר נמכרץ אם לבעלששוגייתן
 על בע6ם %מזנוי ' %צהחאלושץ 6ל*ים טגל בטר רבשרשיעה
 והחט8ם ףשת% יחיי הך ב רםומצחזצ טם בע26 :ןםה ומ"%נגו

 וטח%ט ן %6מ ח%ץ מצג :צם לצג נקחףסיסומזקשףח1מ"46ע
 8488 בלהשרא נשקיץ חשץ כך נל אדם בני, יק"צו של% ואצש בגיתואלא
 טומף*1 אם להקדץש וג*טען השקיש*ן ופש4, ' בה " 6ת יפמיר ואםבשימר
 חולו חתעצתבשי "טעי ששם בבכור פגה השול44ז.םצהכננד 1 ביקר8והצ
 8 ספש אסר ו%שאך0 מי בפ' *וישהש* * כגגדה כ1ו בשד 6שעל עצל נ5שיאעגשקל

 שטי ,שעשםה סי ל4 וה' אהי ממל בר באר'
 נאיע8רא ל~ש% סכהי בושף וצזויז* ן

מתהיין*



 146ענשאוע בכורהזרג%ת4ור

 מלאכה עושין עףה9חשערתי
 בד%לי

 משבה אמרוכלים בי.וקר 1חו ומוכרין מערשין ווע י בזול אוחו מונרץ שההיו כרי אלאב4שיא 4אל גנ%ר בו1ר אמרו כלום מוער ,1ל
 ועהפען געיהרן 14ב*ן שקהיו ברי אלא שער של כההי

 מתיר הי' עש נמנה שהז' מי לו הי' אם ח2וחקין. ושויזין אאכ*ן ו4ינץ 'בהורה
 למכור שאםור כה1מעתין שמיק התיר. ה"א עמו ע1סנה מי מצא שלא11תרי
 והבו1ר 4טע שמנקרין השלחנהז על ברדיב רקצבים ,1מהכרין כהרך בכחיבשר
 שא בבכור אמור נונא האי כי , ונדנים שם כ%זקבצין 14קם ובני שםהטוכרין
 : בזול אלא ביוקר בכור בשר למכהי עהוסור מורושלמי בכיתויה1מע"ימכור

9ע הבכור על רבהן עם ישראל ימנה לא %4מרים שמאי בית כ1ך2נייס )תקי( פק(  שם בעל הבכור על ה1ראל אורח בהן זינע שאם י %ם בעל 
 עכה'ם שרי רבי,ה דגןזני טהשאין * עכו"ם אפי' מתירין ד% ובית ' עש יאכללא

 אלא ע4ו נמנין אין בכור "עמא רץא עקיבה ר' מני טם בעל במרבאכילת
 בשפמ'ה מתיר אפי'זרים'ריעקיבה אומרי' וב"וק ב"צ רברי כרגים שבלהחבור'
 הת%פה בחזה לך יהי' ובשהם קרח . בויקח רכתי' דמיש %'ט עכרשאפי'
 לא "טראל אין כהגים הכא אף לא ישראל אץ כרגים ר%זם מה דומיןוכשוק

 בל שר או .פסח טם בו קץי' כי ראת בפיש' כתי' בע"מ אבל תם ה"מ סוב"ה ' 911
 אובל קא*ינו טמא מה יהריו והטהור. הטמא תאכלנו בשעריו4 וגו' רע מוםש"

 אינו קלש בקרשים שאובל זר בבכור אוכל ופמח מעשר שלמט קליםבקרשש
 * צבור בעבודת מכלעל רותר שכן לטמא מה ל4קרך איכא ]בבכור[ ע11כלרין

 ור' ' מטמא עריף זר ובאכילה . קאמרי' באשיה קאמרי' בעמדה אטוו%"
 צבי מה וכא'ל בצכי דכתיב מ"ם אפי'/עכר'ס מתירין דב"ה דאמרעקיבה
 אליבי' עיבה דר' ה,ק . ואירך ' עכו"ם א6ו' נ6י בכור. אף עכו"ם אפ?'ה5ל
 חר ראה בפ' כת*בי ואל צבי ת'לתא לך אמר לע%"ם להאבילו יאמרדב'ץז
 * רצם ויבן טזפרש לא זול ףבי%שלמה כתב ' אושעיא וכדף יצוקכדר'

 בשור רמרביע אושעיא רא',ר הלוקיןם אלוהן דפ' רהיינו פי' זצ"ל תמ ורבינו גנזן
 גוף 4קה הטררשין פסו4 בשור המנהיג יצחק ר' ואטר . 'לוקה דכ1קדשרן פ%ליפא

 וריינו * וכאיל כצבי נחשב בפ"ע שהשור נופץ כשני וגתונ ועשדי דשאאהר
 אלעזר ר' דתניא חוליןס דשחיטת בפ"ב הקפר אלעזר לבדר' וחד י %נין שני נסל

 מצבי למרנו וכיומה האיל ואת הצבי את אכל כאשר אך ת'ל מה שמר חקפרע',1
 מה השקרשין לפמולי ואיל צבי מקיש למר ונמצא ללמד בא ה'ץ ' מעתהו4ול
 פסולי הף הבכורה מן פטורין ו4ול צבי מה ואידך . סופרים מדברי אלאחורה. מדברי ע%חיטה לו אין ועוף בשחיטה ואיל צבי אף בשחשה השקדעיןפ%לי

 ב"ר יצחק רבינו את שמואל ר' החבר שאל . הבכורה מן פטוריןהטקדשין
 אסור או כמחניתין לעכף'ם להאכיל מום בעל בכור טותר אם י זצ"לשמואל

 בהחולץ0 דקיי"ל כמתנ*תין רהלבה לו והשיב * עחיבה דרן כת"ק רברייתא נב"ה תב7ף
 בלשון השנוי מתם וכש'ע דמתני' הלכה-במתם בברייתא ומחלוקת במתני' מתםכא
 האי אולמי' מאי שההשיךס מי פ' נדאמד אחרינא מסתמא טפי יעדיף ב"ה416נף"5
 אלעזר רר' לי' "ית ורלמא - ב"ה בלשון לה דקתני משום סתמא מהאי כצזמא %%רס6
 שחיטה לו ראין עוף ולמעוטי דהיה לשחיטה ואיל צבי מתלתא חד דמוקי הקפר קנוב-ף

 ואגן י לעכה'ם באכילה בע"מ בכור להתיר ראתא הוא עקיבה לדר' אלא מדוותפ"6
 בזבחימס העוף- חטאת רפ' דמתני' כסתמא התורה מן לעוף שחיטה דיש ס"ל סס קי.

 והרוטב4 העור רפ' דתלמודא וכסתמא הבליעה בבית מטמאה במכין מלק הקנןפ"6

 כימוי בפ' בה"ג וכן * לנבוה .העוף עולת מיץז אשתרי נמי נבילה דפריך י4י
 למיכל בעי ולא לרמא לי' רבעי העתא או עופא למשחט דבש מאן בתבהדם
 השוחט רהניא לכסויי לי' מבעי' מינה למיכל שרי למיכל בעי דאי ניוןמינה
 משמע ' עוגרו או נוחרו 'או עושה הוא כיצד ? לכסות חייב לרםוצריך
 . התורה מן לעקק שחיטה יש דסבר אלמא כמוי בעי לא עוף דבנחירתדם'ל

 בנו את מדיר האיש דתנן הבורום ושמע נזיר רייני שאמר מי דפ' וההיא גחיף
 לנזיע"נ

 לר' בשלמא ופרכן' במצות לחנכו נדי הנינא בר יומי א"ר וארשב"ל 4
 כהן ואכיל צפורים קרבן מייתי מיטמא כי אהכי בנזיר היא הלכה ראמר יווץנןלסגעו

 יוסי ר' קטבר נבילה אכיל קא הא רשב"ל ראמר חנינא בר יוסי לר' אלא~מליקה
 ראי' להביא דאין יצחק רבינו אומר ' הד%רה מן לעוף שהיטה אין חנינאב"ר
 שאמר הנינא בר יומי דר' רההיא עיקר רג4ר אלעזר דר' דרש שתהאמשם

 סוגיא ההיא כרמוכח תנא אלא אמורא זה אין במצות לחננו כרי מששרשב"ל
 דקיי"ל לומר תמצא כו"ואמי' אומר ריב'ח והתניא הבי ריב"ח סבר ומידפריך
 סברי מצר נמי דאינהו עקיבה וכר' דמתגי' כב"ה רפסק שפיר אתי רג4רכי"א
 לכדר"א וחר אושעיא ור' יצחק לכדר' חר כתיבי ואיל צבי דתלתא ואע"גכוותי'
 בהרוא איל לי' אייתר אכתי מבכורה המוקדעדן פמולי לפטורי וחררקפר

 צבי תרווייהו אצטריך אושעיא ור' יצאק דר' דברייא הקפר לכרר"אדמיתורף
 אלעזר דר' בההיא אבל לעילס מ"ב כדאמ' בבל דשוים משום מאך מבכו1ה טייף להו מפליגו רהוה למתנות אצטריך בכורה יפטור ובההי' גופין לשניואיל

 לב,'וץ אבל שפיר אתי לעכה'ם למשר? איל מוקמת ואי . לי' סגי לחודיה בצביעי"
 נמי כתב ואיל צבי בהו דכתיב אחריני :ראגב לרחוק צריךרברייתא
 שפיר מצינו בכור פטור מיניה דררשי' ואיל דמצבי ועור ' ואיל צביבהאי

 לאו אי פ"בס לעיל גמרי' הוה רחלב התרה רהא לעכו"ם לרוזיר מיני'למדרשס(
 לימור לתלמוד הוא פשוט בנויורבר ואת אותו שחיטת היתר וכן מאךדאמעוט

 דבתיב מאי זוטר סי מפ"ק0 לעיל בראמ' למחצה היקש ראין . ואיל מצבי דבר כל י73'
 בהן פורין אין המוקדשין פסולי אף בהן פודין אין ואיל צבי מה ואיל צבי בהוכ"6

 לררוש נוכל שלא להוכיח בא לא כתיבי ואיל צגי תלתא ואירך דמסיקוהא
 מיני' לן נפק' שפיר בכורה ןפטור ראתי אע"ג רהא וכאיל מכצבי אכיל'היתר
 עכף'ם אכילת היתר דורש שאינו שאע"פ לפיש בא כדפרי'.אלא לעכף'םלרוניר
 דב"ה אליב' עקיבה לר' תימא דלא ואיל צבי שלשה אכתכו למאי לך קשי'לא

 אתי לכ"ע אלא ואיל צבי שלשה רנכתבו מפי יטפיר אתי לעכה'ם להאכילדי2רי
 ממייעות ע1ה"ג זצ"ל יצהק רבינו ואומר ' לכולהו לאוקמינהו איכא רלכ"עשפיר
 המוקרשין פסולי דאתקש מטעם לעכי"ם להאכילו מותר שחלב פסקו' כיאותו
 מטעמי' התורה מן לעכו"ם להאבילו מותר שהבשר לרצ מביר' א"כ ואיללצבי
 נראה אין מוירבנן שמם בשר להאביל שאסרו ומה וכאיל' רכצכי עקיבהדר'
 מתוך שמיטמע מה ונם . כן שאומר תנא שום מצינו דלא זצ"ל יצחק לרבינולו

 אין ' כשתמ והלכה מדרבנן זהו רברייתא ]ב"ה[ )בה( שאומרין שמהדבריהם
 שטאל ב"ר יצחק רבינו שפמק פוישנו .תיי ברפרי' קיי"ל רמתני' דבב"ה לונראה

 מותר בע"מ רבבוף דממנ" כב"ה8ףל
 להאכהי

 דדר"1 עקיב' וכר' לעכהים
 רבינו ופי' ' עכהש אפי' נמי בכור אף עכו"ם אפי' צהיואיל מה4ה4בא_רב"ה

 לישראל הנאכל דויו אלא לעכף'ם להתיויו ואיל לצב* בכור טקיש דאעיצוק
 בהבי שפיר לי' ואתי' לא וטריפה נבילה כנון 4שראל נאכל שאי% אתאבל
 ר' לי' שרי ירנא ' עקיב' 'ארר' עקיבה ר4' זור'ל אפרים רגי% דפרלהא

 - לעכו"ש להאכ'לו א4י' 'אותו אל בבשרו אבל משמע * בשרו הכרעטיא%תו אן" : טריפה ונמצא העח* את דטפע~יט עקיב' 4ו'ר יומס ט%ל ובפ' ' לעגו"םעקיב'
 לא לישראל לי' חזי ולא הואיל וטריפה דנבילה שפיר %4זי ורה1תא *ולכלבי'
 כ, ק( ע24פעה גמה בהמה שמר ראב"4 בהמה0 הלוקח פ' לעיל ואיליותנן לצבירקשו
 ש פ עד בפ' ותנן ' עכף'ם דר%ה מידי לכלב ליתן שרינן ולא תקבר תץ דםחררת

 ע"ת יקבר לחבם ררארו שלא ו%רע הבכור את השוחם תנן בפרקיןס ולקמןלעכו"ם ג" י ליתן שרינן ולא יקבר הץ ונע1חט הככור את וראה מומהה עמשי% מיכמה0
 2ג' ומשליך אבר אבר מחתך ללד המקשה בהמה המיו1הס ברמה בפ'ו1ן

 מט ק( לעכו"ם יתננו תנינן ולא יקבר תנינן בכולהו יקבר הץ רובו יצאלכלבש
 כיינ החבר נסתפק כך ומתוך . ואיל לצבי רץקש לא לישראל נאכל ואי%דהו4יל

 אםור כן שמא.כמו כי לעכו"ם להאכילו מותר אם בכור של חלבו על ע1מהשלר'
 כיון כלל אכילה בר דאינו יתירו רגא לעבו"ם בשרו להאכיל דאסרי לב"האפי' 14ץ- לישראל נאכל שאינו כיון ואיל לצבי מקשינן ולא לעכף'ם חלכולהאביל
 בר יצחק לרבינו ושאל י לישראל אכילה בר אי% כשירה חו*ן בברגיתשגם

 כמו לעכה'ם חלבו להאכל טתר עקיבה לר' דודאי לו ורה1יב ' זצ"לשש4ל
 ל%4 א4 . וכאיל מכצבי לעכו"ם מותר הי' המוקדשין בפסולי שגם כיןבשרו
 % פסה. אף טתה לעכף'ם חלבו ואיל צבי מה אי בפ"בם לעיל בדאם'מיעוטא

 ' כ שמותר לו 3ראה רברייתא לב"ה ואפי' ' הלק אך רמ'ל שתר חלבורטוקרשין

 7ף65 מבליעו בהמה מעשר גבי פרקיןס מריש ל"1ראל'וראי' אבילה בר שאעומטעם
 ע"3 חלבו נמכר אינו בעצט בהמה שמעשר שאע"פ ובקרני בגהיו בחלבובעורן

 יל6 לע בכור מותר.0ת'ד חלבו לעכר'ם אמור שבשרו אע"פ ה4נ כבשר.מצבר"הקשויב
 בע"מ בכור הלכך א4תו מאכילין אומרים לנרות'וב"ה %4תו מאכילץ איןבע"מ

 ר' החבר לו שלח עור ' לעכו"ם וחלבו בשרו ומאכיל לנדות שתומאכילץ גג,,"
 , 'גע נ

 טריפה ימצא אם בכור בעור יעשה מה זצ"ל שמואל ב;'ר יצחק לרבינושמואל
 קן י' 4ום0 טבול בפ' זיל שלמה רבינו בפי' שראיתי אני במדומה כי מעיםבבני

 ע'" לעיל דפסיק יוחנן ר' על ופליג בקנורה ועור בשריפה בשר כחכמיםוריכתא
 לא מברתה זצ';ל יצחק רבינו לו ורה2יב * פליג דלא נראה ולכאורה * עקיבהכר'
 בקבורה ועור בשדיפה בשר שכתבת מה לפי בין פליג דלא תאמף האיךידעתי
 לחכמש טעם וגם בשריפה ועור בקבורה ביטר בספרים שכתו' מה לפיבין

 וראיתי עיינתי זצ"ל ר"ת של קרה1ים ובסדר ' ידעתי לא לבשר עור ביןלחלק
 הלכתא רק לנרום שלא לשמשו קרניים לו ועשה בחכמים הלכתא בושכתוב
 אין כחכמיס והלכהא בספר*ם הכתוב ומתוך י בירי אין ופירושים .כחכמים
 יעם וכער'כ זריקה קודם העור הופשט אפילו קבורה שניהס ולהטעין לאמור רקבידי
 . בעד בין עור בין בגבולין מום בעל בשריפה למה ידעתי לא כ* דשפשטלא
 אותו שנותנים דבש למוכרי % לנפחים מפוה ממנו לעשות העור כלהרגלים ע" פ ף דרך להפשים . מוב ביום בבשר מרגילין אין סת"ר : זלה"ה שמואל ב"ריצחק

 בפסולי ולא מום בעל ו4*פי' בבכור ולא ' שלמים המופשטים כבשיםבעורות
 דלא טרחא טרח דקא טוב יום לאכילה*בשלמא ושחטו שנפדו אע"מהשקרשין

 מאבילין אין ראמרי היא ב'ש חסרא רב אמר תנא מאן בבור אלא ביו"ט לי'חזי
 הינא וכי כתם שחיטה לאחר אפי' קאי בקדושתי' בע"מ רבכור לנדווע%תו
 ולא לנדות אותו מאבילין דאמרי ב"ה אבל בבע"מ ה"נ מרגילע איןדבתם

 להפשיט' טתר בע"מ בכור . כששחט הלכך בו דמרגילין ה'נ קאיבקדושתי'
 או רבש לסוכרי או לנפחים מפוח ממנו ולעשות שלם העור כל הרגליםדרך

 : שירצה תשמיש עניינילכל
 כ"3 סס ואפי' הרם את לו מקיזין אין מת אפי' דם שאחץ בכור כ1ךגני'0)תקה(

 לחזור ]דיכול[ )זלזול( מים בו עושין שאיןבמקום
 במקום למעבר אתי מום בו עושין שאין במכום לי' שרית דאי המכהולרעזרפאות

 ילא יחתוך שלא מום בו יעשה .שלא ובלבר יקיז וחכ"א יהורה ר' דברי ..מום
 יקין אומר שמעון ר' לרפא לחזור עתיד שא'ן שפתיו ניב ואת אזנו אתיסרוק
 בכור ה"ר מותר מתכוין שאין דבר שמעון ר' דסבר טם בו עושה שהואאע'ש

 הדם את מקטין ואין , טום עועוה שאין במקום הדם את לו מקיזין דםשאחי
 ובלבר מום עושה ,2הוא במקום אף יקיז וחכ"א ר"מ דברי ' מום שעושהבמקום
 יהוףה ר' ' מום אותו על נשחט אף 4;ומר שמעון ר' ' מום אותו על ישהוטשלא
 ימות שלא אלא'כדי להתיכב כרי מום בו להטיל דעתו היה רלא דכיוןמום ע'" אותו על ישחוט אף דאמר דברייהא בר"ש הלכה שמואל[ אמר ]יהורה רבאמר יי דף אידי היב ברי, ששת רב סאמר ' הדם את לו מקיזין אין מת אףאומר

 : ליה קנמינןלא
 סס ר' רברי עולמית ישחוט לא ה"ז פוגם' פי' ככור' אוזן הצורם מרזני'0)תקו(

 שלמה עליוירבעו ישחוט אחר מום לו כשיולד וחכ"אאליעזר
 קנסא.! שייך מאי בעליו בישראל דאי כרבריו גיאה וכן מיירי ובכהן בתבזצ"ל

 קע"3 ל שלש ארשב"ל קטינא רב בר ]הונא[ )חנא( רב אמר חוליזס דשחיטתבפ"ק
 בקרשים מום פנימ' , בבכור אוזן פגימת ' בפמח עצם פנימת הןפגימות
 שמואל ר' שאל ' צפורן בה שתהנור כדי המזבח פנימת כרי פגימתווכמה
 . כמו הכנמת בני בשלשה להתירו מובהק מום אוזן צרימת אם זצ"ל יצחקלרבינו

 וצפורן כ4(נה פגיסה נפגטה שאם לו והשיב רגל ושבירת יר וקטיעת עיןמימוי
 * לחוש ראוי הי' בזה היטב נכרת ע1אין לפי לאו אם חונרת אם עיון וצריךחוגרת

 רונוני בכל ומדנקיט . מובהק מום לי נראה המחום מן הרבה נצרם אםאבל
 מהו הבכור אוזן צרם מום אותו על ישחום לא בכור אוזן הצורם %4זןצרימת
 ו' 5קוון פיניום נטל גביקמרור כדתק0 לעכו"ם ואפי' לכל ופשוט ירוע מום שזהמשמע

לס שמואל: ביד יצחק : כאזנווצרם
דף נגזז שלא לפי ' מדולרל ושערו זקן רחלים של בזכר מעשה 130תני')תגף( ע'"
_6 

 של טיבו מה אמר ממונה פי' אחד' ]קמטור[ וראהומעולם
 באזנו וצרם רומח פי' פיגיום' נטל שם* בו הי' אא"כ נשחם אינו בכור א"ל 'זה %"

 ירע הי' לא שהרי להתירו נתכוין לא שריי והתירוהו. חכמים לפמ מעשהובא
 עישזירווע ראה ' סאלץ םום ט י1ל א'צ אלא ישחם אדם בו עיעע1ה טםעהו'י

הלך



זרוע בכוזתהלטמאד6א
 משדגףז ת1וק%ן הי אושז פשם ' ואמהו אוצים בבחי4ן ב1אמ וצרםדלך
 בבור דמא והר* מהם אחר של זנבה ופםשז זבש טלאים זמצת וקשרובשדה

 %4זרים בכודחז זנבהז וקשרו חהלבו שטזז*רו רשצ וףתירו חכמים לפני מעשה ובא.
 חםדא רב. 4טר ? טהר לרעתו הטלא ? אמור לרעתו שהוא כל הכ% טהואפיו
 למר מי6רקקם 9מימר דליבא סאלי מום בו שיפול רמיטמע נצם בו רו'44י'כ- גשחט אי% ל" אמרו אלא ' ענך'ם צ*. הנטר רמשהמ נףינאייש רב4פמר

 אדמ עו* נקהטה מ4ם בו נעעטה חאיזכ א"ל אכל ! מום בו שישל ל" רנהשאמעכו"ם-
 עלא וצא מפלא מברי רבא א6ר מום בי' עביר זיל לי1 דאמר כמאןבהטמע
 לי מה ה4' לי מה * 4זכוע ה4"זלהתיר ירד על טתר עדהא העכהים יורעהקה
 וארם כצמ בו נעשה ה" אמ אלא נאכל ה4' שלא הבכור על ששמע אחדבילכהש- מעעטה וה' וכבר ' טתר עצעשם שנא' ולא רוא ממלא נעשה.נמי אלאנעשה
 שמתשל ב,ץ4 יצדק לרבי% ושאלו ל%4 אם ל'רוזירו נתכוע אם טרע ולא אנואת
 : טתר נעשטק שסש לא הי' שנא לא ממילא רכל ראמר ררבא מהא ותזירזצ'ל

 הכלל טה י םותר לרעתו עא4ש אטור ליוףצ שההא בל הנלל. טה נטךגני'פ )תקח(סם
 ובצק רבלה רניח אם נרמא לאתו4 אטר לרעתו שהצאבל

 שי %וח מותרלאתו% 'לרעתו עמיא ' ויטלנו הבלב שיכוא כרי הבכור אחןע"ג
 רעכוו'ם עם תומם לפי' מסיחש הם אלא טיבו מה העכד'ם שאלם שלאתוט

 . ףצטיט לא טם ע"י אלא לעולם "טחמט לא טץ זוש ראהטימרש

 לכך
. כצם: בוששיל

.
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 לב%ר ארם לנגאר-חצעמצ לאדם רורפו מננח איל בכו הי' 23רגניז0 )תקט(סס
 וטלהש1 לפי בוע רצא ואפי' עלי "טחוט %ץ כצם בוועשה

 לא הדיפה לאחר" אבל רדיפה בשעת שכעטו אלא 4ש פפא רנ שו *נתטין
 לא ר"8 אמר ראמרי 1מבא קמ'ל מדכר הצא שררפו מה * צערי' %יפשיטא
 כר יצדק גרבינו מרכר קא צערי' נמי רריפה לאהר וכר א*ן רריפה בשעתתימא
 זצ'ל ור',ע י לעיקך כטפל ראהטון לשון לנבי דאמרי איבא רכל אומר זזרעאהטר
 אחר הלך מופרים בשל המחמיר אחר הי תורה בשל האטרי איבא דבלאמך
 : נויכונן תורה בשל רהכא ראשון כלשון הללה שניהם לרברי הכא רלכךרג2כףל

 נאמנין ישראל. רהף ארם בירי לבוא הר%ין המומין ס% מרזני' )תקי(סס
 רנחוצדו נאגגת א*ן ביצים רועי לל אירעו מא4הןלוטר

 אומר ר"מ עצט של על נאמן ואיט חבירו של על נאמן 4צמר רץצב"נבדבר
 נאמנין ישר4ל שהן רועים ה'ק נאמנין ישראל רועי ררו1ני מתני' אמרחר אלשי ור' יוחנן ר' בגמרא מפרש כולה ' מעיףו ולא רנו לא רובר עלהחעצד
 עאטש ח%שינן לא ללנימה שלהם שהבטר בהנש בבית עומדים[ ]הןאפילו
 שישחטנו כדי להתה-ו ובא משקר זה ורועה הנרגיפ 6.בבטז בא ארמ'ציי
 שהם רועים ה"ק נאמנים אין בהנים ריעי ריזני והא עט ויאכילט הנהןרבו
 עצמו שרצא רועה גהן האי רנחעטד "טראל ביר הבכחח אם נאמנים איןכהנים
 * אחרינא לכהן 4ה ויהיב לדירי 4 שכיק לא רועה האי אטר רמימרהטילו
 . רחיישיק לכהן כהןוה"ה

 רועה רכהן רדיה לן ופיף מסברא בלו' לנומלין
 עחה אעירנו רמבר לנומ4ן דחישינן אחר כחן של בטר על להעיד נאמןאיט
 ויעידני שק כרן ויבוא מום בו ואטיל תם יכור ישהאל כשיתף*י לי ינטלודוא

 בין רבו ב(ן חבירו של על הוא נאמן למימר רשב"ג ואתא כו נפלשמא4ו
 שכבר עצט בבור על אלא בהנים נחשרו רלא עצמו של על נאמן חאינואהר
 על שנהשרו כהנש דהיינו הרבר על רחשור למ*מר ר"פ ה*זא ישראל לונתנו

 מתני' אמר וחד ' ת'ק היינו מאיר ר' פריך ולקמן מעירו ולא רנו לעהבכורות-
 כתנש שהם אצש ישראל בהמות ריעי %'ק נאמנין ישראל רועידקתמ

 צורבא בהן ישראל האי שביק לא אמר 4מ-מר לשנך לו רמה נאמנש רוועים צ'נסס
 בממות רוע* כהנים רועי הוא הארץ עם רועה רסתם לריריה 4ה ויהיבמרבנן
 רכוכרע של בטת על להעיר נאמנין אין ישראל שהרועים אע"פ כהנששל

 רחייעזינן נאממן אין בהן . שלרבו ובהמות ברן רועה ובעו'ב %נימארהיישינן
 שהן כהן חבירו של על דצא נאמן למימר חשזארשמ'נ וללגימאלטמלע.

 ולא לגחמלין לא חי"טינן רלא כהן רבו של ברמותיו הרועה הכהןונאמן
 על שרהטורין כהנים דהינו הרבר על 'רהחשור למימר ריט ואתאללנימא
 את"ק ופלינ לכהן בהן אפילו רשרי ופלינ'ארשמינ מקךרו ולא רט לאהבכורחז
 "טראל רועי למ"ר בשלמא נאמנין' בהנים ורוועים ישראל ברטת רועיראמר
 מעירו ולא רט לא הרבר על חחשור ימימ4 רש האתא הייט נא6נים כהנשוהן
 נלאשמעינן[ מאיר ר' אתא מאי נאמנין אין "טראל בי כרגים דתני למ"ראלא
 ר' דתניא קופם4ר יההטעיבן רר' בינייהו איכא ' נאמן ]אע[ דבהן ת'קהיינו
 וצנים עליו להעיר השוק מן שנים צריך להן בי. בכוד 4צמר קטסאי בןירצשע
 בן יצשע ררי לי: אית ת"ק ' לא שבביתו בדגים אבל כהנש ואפי' שהןכל

 . ת"ק דקאמר )ראמר(נופסאי

 בהנים אכל נאגגין אין ישראל בי ברגים רועי
 קילא ירצשע רר' מירן ' נאמניןרעלמא

 מרת'"
 כרגים יהושע לר' דהא

 וה"ה רקאינשר לגימלין חייש וה-'ק ' לגומלין ול"ח רכהנש אככורות אפי'נאמנין דשו"
 י ישראל ביר שהוא מ'ז אכבור נאמנין דשוק רברגים עצו בהא אבל י לכהןכהן
 ולא רן לא הבכהיות על בהנים רנחשרו דביון לנמרי יההטע רר' 4'לור"מ
 בהן בי בכור אומך רשב"ג ' ישראל ביר הבבור אפי' דשוק בהן אפי'מעיד
 של על הוא נאמן ראמר לטעמי' ורשב"נ - עליו מעירין בתו אפי' בנואפי'

 ירצדזה ר' ' עצמו של על אלא נרהטר כהן ראין חבירו היינו נמי ואביוחבקיו.
 נאמנין דאע ובתו רבנו רומיא עלץ מעידין אין ביתו בני והן עשרה אפי'חומר
 י?שע ולר' ' נאמן בביתו ישראל רועי איבא אכל ולגץמא נומלין תרתיראיכא
 חסדא רב ראמר הא אזלא כמאן ' השוק מן אלא נאמן אינו ישראל רועיאפי'
 שלא רחילה כגון הוא ישראל רשל ישראל בי שנולד ככור מפק נףינא רבאמר

 ו1לו חאוהי יכהן ואחר 6 סאחר בפ"ב לעיל ראמר זכרט שני וילרה ביכרה יזש"ל
 . שנים צר*ך ישראל' ואוכלו שיומם ער וירעה ראעען יצא שמא בכיר פפקןצי

 כן יהצשע כר' במאן בבוונה נצם אץזו כו הטיל שלא עליו להעיר השוקמן
 אמר נחמן רב ' הבא ה'נ השוק מן שגים בעי כהן ביר יבבור היבי רמליפפוי
 ישראל ולא הבטרוון על נחשרו רברגים עליו מעירין ישראל בעליו אשיימפק
 המומין* על חשור ישראל הוי א"ב עליו1 חשורין בעלים אלא הכי תימא לאדאי
 ולא דט הרבר'לא על החשוד ר"מ אמר הא מוט על מעיר מי ,לר"ממעשר
 עדרי" בבו*' מומא בי' שרי בעי דאי מרימן וראי מעשר ' לאהרים אפי'מלרו
 ]ורהנן לרוש תקףזא לי' דלית ה"נ וך'ת %1י מעמי מי לריט בכור ספקאלא
 בכור ספק האי כ%ן המתב%ז מן פטור נהן ביי שחלשש כל 4צמר יוסי ר'שהיה

 את דעעי 1ןבה ולהאם דךק הווצות מן ישהאל 8טור את9 את טל שצקי
 5ם במתט' מאיר ר' ע4' ומדמחייב מוייב מאהנ ?ור' בפ"ב כיאמ' ביכה צבהשאעו

 אגיכף רחטוירי רצא כוצש עלי מעירין בעליו ?וש אלא וצא אכלה דברמב%-
 ראפ4 כראצב"נ ריכה )רב( אמר נחמן רב 4צזמר ' אגצבו .חשירי לאיעפדאל
 עשרה רא8*י ]יוגי[ ר' ברברי הלכה אמר, ]רבא[ )ובה( ? עיו מעו4ע ובחובנו

 ובדן ב% ואפ" נרן בי רבבור תדי* להשתא ' רטא 3נוט אשהו %'טלא אשהי אבל ובתו בן. וזזקא כרשביצ ודגכתא ע4ו מעירין 4לן , ב1צ בניודע..
 הביז. של ל הוא נאמן דאמר לטעמי/ ררשב"נ *מה יבש %' 1 *יימעידין
 בוו וכן ישראל ביד לשההבור אפי' נאמנים בהגים דרועים נם* ק4להלכך'
 ללניטש חי"טינן ולא שמנים כדגים בצת ו6ן "טדאל שהם דהףם וכן נאמולמהן

 קי"יל ישראל בי שטלר בכור וםפק ללגימא ו4'ח נאםנש וב% רבתוכרשב"נ
 וף5 האטל שלא בבוך לערות טוצ ער מפי ער לרו סאבעיא ! עליו מעקייןבעלץ
 3ע אט ינ 41ע שרי' ]אשי[ )אתי( רב אמר ]אמי[ )אתי( רב ' בטונה א 5צ5בו
 אאצה לקךות אלא בשר ער מפי ער אין בגשה דבי הני ההא אשי*ב
 כע1ירזה נכר 4הטח בכור ובערות כשירה שהאשה לערות אלא חגי 4י'ל *בלכד
 לבכוד ער מפי בער אכשר יהטר רב ' כתו אפי' דאמר כרשמל חלכ~'ראמר*'
 לתוך בשר ער מפי ער חהליתא - ' ננאי בלשון בוכרי שר* ימר 5יימר ע4')ךי

 בנ כצושין הע לא אלעאי ר' אמר : ב4נה זה טצם בו המטל שלאבבבור
 בו דאטל שלא עמו וטמו זה דצא בבור ואמר בעל1 כהן ובא בכור שהואבטלה
 עטשמר דה8ה נאמן שבף צ ה4א ג(כוע אי למנם לאוטויי ואתי בבווגה שהטום
 15 רמי בוכרא . ל" רצה צדוק סר' שמיהוא: ואמר שףתיר ר5ה חוא בבורואמר
 אתא שטז" איב"צ ביל א ריא בהרי ייופה ערבה של נצרש בסי שעריל"

 ' חשידנאגו' רמי ע"ה'* לבהן חכר בהן בין חלקנו ב6ם א"ל ירצשע' רר'לקמי'
 דמוזץט לבית תריסץ בעלי שיבנש ער המתן א'ע הן 4 אטר ירצשע ר'והלא
 . 10ם מנע והלכהז רגדות שואל יההטלמיס בנררים נש-ה פ' כדאמ' השואלעמך

 לאו *רצשע ר'- א"ל לע"ה חבר בין ח/*קצ בלרם הטאל ,י ועמרר ת"לשכעמירה
 רגליו 4 יהושע ר' עמר רנליך על עטר ירצשע הן אמדו טשמך חהלא ר"נ.א"ל
 ועכערו המת. את להבחיש . הוד יטל מת והוא חי אני אלמלי אעשף 4וךואמר
 ור' ודודש יהטב ר"נ יהי' ' החי את להבחיש החי יבול האיך חי חזא חישאני
 הטתוק עמור דתורנמן לחוצפית ואמרו העם כל שרנצ עד רגלי על עומךיהושע
 בן נייגתן .הטיל הי' מלטת הרוני מעשרה ר4זחינמן חצצפהז ושתק' פי'ועמר
 כהאם' נשדף מור ב4ציר עליו ר5ורח העוף בל בדצרה עוסק שהי' רבשעתעודאל
 בך ויעירו רנליך על עטד כת' במפרים * מלובה הרוני עשרה שלבמדרש
 ט ל במנהדרין אלא באן שייך ערות סרמה .השחר בתפלה ולא הכא לא לי'ו4'נ
 פא כורו . באן נכתב דהתם. ששפא ואנב ' ל" גרמי' רינאי עוברא סנבי כ"נבפ'
 ע י יראי אלא החי את להכח"ט החי יבול האיף זצל שלמה יביט .שמפר* מהלפי

 " ע רצזר שאתה בולם שישמעו בלה כך ויעידו למימר ש%ך,טפיר בי ורצזרניאמרתי
 תפלת בפ' אמ' בן שבמו כן לומר א"א אכל ' לרורות הלכה ויקכש בךויעירו
 אלא בי, הדר דלא יר'מ כטתו הלבה לשם. ופוסק ' ערכית תפלת נבי.השהך
 וא1* להעלים הייתי , סנור כ*מ' החי את להכחיש החי יבול האיך הפי' הואכך
 חבר כהן בין רדלגך רלא בר"ג דקי"י רבותינו ופמקו ' בך ויעירו ו4ציכול
 טת ל בר מנעיא רב סאמר עה"כ פ' דיומא . בההיא חשיר גטי חבר רכהן ע"הלכהן

 3"1 ב"טיבה ויושכ יקן אלישי ר' את שאלו רבכ"ח אמר עמרם רב אמרתחליפא
 .רבי _לרצ מבעי' קא מאי ' צריך אינו או בכורות להתיר רהטות לימולצריך

 כר* רבי לבית להו הנעע זה רבר. אכין בר. אירי רב ראמר הא בי לרצקמיבעיא
 ]א'1 הוא בישיבה ויושב רזקן ביון ל4צ ש רשות ליטול צריך מאי בולרוזנרר
 ויהטב זקן שהי' זימרא בן ר'* את ראיזי ףייגליווגנוראגי  חףיוש בן ף"עמד

 אכא ר' א"ל' בבח*ות לר4זיר רשות ונטל זה של טזקינו למעלה ועמיבישיבה[
 הל'כר',2.דאמר לי' מבי' קא והבי 'הי' כהן זמרא בן יוסי ר' מעשה הי' כךלא

 חביךו של על הוא נאתן ראמר כרשב"נ א"ר מעה-ו ולא רט לא ברברהחשור
 נמי ]חבר[ יכהן למרת הא כרשב-'נ ליההלכה ופשפו עצמו של על נאמןואינו

 : עצטו של הבבורות עלחשיר
 05 שטם לי הימר לחכם זה בטר הראיתי לומר כהן נאמן כ2ןזני'0)תיוא(

 ' בו ר15ילו שיא עריט לו שירוו ובלבר ושוחטו ןצאקבוע
 עם ישראל לי נתן זה בבור להכם לומר הכהן נאמן רב[ ]אמר ירורה רבאמר
 בלא וטשמר ישראל אותו שיבוא לאגלויי רעכירא טלתא בל שבו.מ,ש אטם
 פ"נ גס הא לירצרה 4' מנא אכא בר ירמי ר' סאמר ' אינע41 משקרי לא לו נתתיומום
 והמא 6דיייה' קבעה ונירול חכם' שם פי' ' לנירול שניתיה 6גידול' קבעתי''אנא
 למקן טזתי זה בבור ישראל.לומר נאמן לנירול לי' אטרי והבי פהודעה לרבשנאה
 לא ש'ר והנריל לו כשנתנו הטלה קטן ש1ר,י! יגריל בל4ן ל"צ פששאבטמו
 ? קשע טם בו הטיל טץו והאי היא אהר ושמא הטלה רהגריל משום בגוי' לי'קים

 מהנו ספומבריתא בהן לא אכל ישראל רנאמן בתרא כלישנא מחנובםורא
 ראפי' קמאבלישנא

 רגרי
 "טחט% דצא קבוע לו נאמר אם רשמא עט בהן א%'ב לישראל בבור רואיןאין ס0 ק4ודה רב סאצ2ר : קמא ב4שנא אפי6 והלכתא נאמן

 לא וויא רצא כהן שגזילת אלא ארם לכל נאכל הרי רצא ר"בוע כיוןויאכלט
 לרבנן ל4י רקים ?ר'מ ששת לרב מינה ומרפריך י לי' ואכיל 6הילהחייש
 יביאצ וכהן לכהן יתננו חכם אצל להביא לו רמה ומברא.הטו ירודה כרברהשה
 מירצ ' וליבל" למנזלי' ובעי לאו אי כמומו ישר"ל 4 נתן טה בטר ויאמרלחכם

 : כהן רליכא אצ'נ לו רואין לעיל כרפרי' זמנו בל ושמדו בעיר םהןאי'ליבא
 05 "יהט ושנשברהרנ*ה'ץ ידו שנםמיתעינוושנ,*ףעה סב%ר כ2יל')תקיב(.

 מובהקין רמומין חכמים שאינם הכנסת בף שלשהע"פ
 אמרי לוי כן ירצשע דר' משמי' תרווייהו נשץשז יהודה ור' שמלאי הן 'אינון
 כבוו4 רהרת אמרי נשיאה יוזדה דר' משמיה תרווייהו וריב-'ל[ שמלאי ר'.ףא"ל
 ' בזמהט מפי' פי' טברקין' ובמומין רבא אמר 4ץננמת בני שלשה ייפבח"ל

 כו'. שנו ' שנם:ות בטר תנינא קש'למאי
 לארץ[ ]בחוצה ה"א ממתני' אי ,

 ' קם"ל יסי דר' כהי לרצריעך מובהגדן רקתני והאי טברקין שאינן טמיןאפי'
 ש4טה רשטאל משמי' מפק )ררב משמ" ספק אכא בר ירמי' א"ר ירצרה רבאמר
 יח"ל מאי ' טמחה שאין במעם בזמ%ץ בטםיןמוכריףן הנטר אתמתירין
 שוש במ1ם אפי' ה" ממתני' אי דבנסת בני שלשה ע"פ "טויט תץתנינא
 דרהש רב אמר י לא טסהה עדש במכףם אין שמחה שאק במכףם ק%עמומהה

ן



 ?אעהדק בטוזתהלמת8ד
 במים 15בהקין במת1ן הבכור א, מתשיץ שלשה עמרם רב אמר אבא3ר
 ובול6 ב1מין מ"מהה ל% אין "קאידנא י רמתני' יוסי מרר' 4חיקי מומההש44ן
 נסמא כנון מובוקע ובמוטין בעלשה אלא מתירין ואין 1מין לענין דגנסתנני
 רבינו כדפי' ' הטחום מן הרבה אזנו ונצרמה ומיברה.רנלו ידו ונקטשקקץ%
 שרג6ו אן שלי אלא לו עאאין 14 רנלים חמש ובעל ' לע~ל ברפרי' חרל*צדק
 .בא6 אווז בשל נףנה ואהת ענל בשל נדולה 14הת עינו 4י הצצר כשלקלחטטז
 דלעיל מאץי וד' יהיהה דר' פ6נתא ר41 בשתים או באהר ואם י בשלשהמתיהן

 ' לה פראף' ה~ןיל כו' ו םומ את ומראח את.הבבור השהשא סרתנן נמה עדפ'-
 נשהם 4ו1 ושלשה עשרים שם ש אפי' 4ומר "ומ ר' מתני'0 )הגה( אי : מטקקין שאינן במומץ כחכם מובוקין ב1מע הבנסת בנ*ושלעוה

 ילכה אע רב אמר דגמ5ל סאמר'רב : מומהה 1יפ אלא'י8י6
 עמ: ני1ע יו1 ר' רתימא מוצ כרבים רלבה ורבים ידהר פשיטא ! עטיבר'

 רגיוךשע פפלי כל עלךהרדן
 בבכורה חהאב נ"ראל..דמ* ה% בן וג" שמת 3ה1 0אטןמר "יד(?ג

 רב כר רבה עצ1 את. לפרחע ח"ב הבן אמר חסיארב
 עם עהקמם לאחר האב דמית היכי בל 4י,ע למרחע ה%נ הבן אין ]אטי[דצנא
 'פלעי 6 קלמא כולי תפדה חורש מבן ופךויו רכתיב בפריה רמצוהעגה4
 לץץ פריק נמי ראי בפדיו1 אביו זכה שהרי א"ע. לפרות ה"ב הבןראץ
 האב דזכה וביון הוא כהן רהא לנפעןיה ושקיללהה להה מפריש הוההאב

 יום שלשט בהוך דמהע מ6ני בי ? שלו נבסים שאר עם לב1 מטיישובפרץ%
 גתחיב לא דרא בפרעמ אבי זכה שלא א"ע למרות חייב הבן אמר חסרארב
 ורבה אחר לבהן למיתב ומחאב אביו מיה1ן לאהר נתח"ב בן אלא מעולםדאב
 דלא נברא מכח אתינא קא רא"ל צ'ע לפדית ודיב, הגע אין אמר וצנא רבבר
 פדיון ]מטל[ )נהק( וף' 14תו %ביו 1רה הי' שאם כהריה' דינא לאשתעויימצית
 בתוך חלל בן ורגוה בועשמת ארשב"ל יאמיניא שמעון)בן( %ד אתמרלעצ1'
 אין עא4טים לאהר בפריו% אביו זבה שלא א"ע לפרות חייב הכן יוםשלשימ
 וכרשב"ל חסרא כרב וי"ל במריו%. אביו זבה שרוי %'ע למךות חייבהמן
 וידא' לכאוינדל עצכי 4טע למרהע ה"ב הבן שלשש בתוך האב רמית היפאדבל

 מלים המש %תן זברים שני וילדה אשתו .ניכרה שלא 0מי כפך32י' לעקטו( ע"י' : מצחהבר
 האב יום שלשים בחוך אחד מת בכור? מהן דאחר 6קפ"

 נת1 אם 14מר מ*ויר ר' יימין והבנט האב מת פטור רגשאר בנו ות,קפטור
 בבעל לכהן' הנבמים נתחייבו אומה יהורה ר' מטה*ין וא"ל נ,נו חלגן 'שלאער
 נקיבה רא"ל י כלום לכהן באן אין ונקכה זבר * שניהט בין למרוע וח"כיןד1ב
 אהר אילימא אימת האב רמית * רהמע"ה ר1זחתונה על ירו ובהן ראשונהיצאה
 מוייא וב1וץ נבם* לרו אשתעבירו הא מטורין חלקו בי ר'מ אמר בהאשלש-ם
 ואומר ' לי' ומרוד האי לנבי דאזיל הלנך בי שנא מאי שלשים בתוך אלאר1א

 באן 4ין במתב' וננ4טק זכרש ב' ילחו ביברו שלא 4צעףםשני "י ף של נערם שתי גבי י1נא רב סתנ* ' כלום לכהן כאן אט עקבה זכר ס4ףםה'
 לכרי

 . ' ע ' בלום

 אטץ חשם בבור האחד זכרים ב' ילדה האהת האמ כגוע בכחא וי* וזהרואיךצ
 לכאן צאן אין ואפ"ה בכור ודוא לברו זכר יולדת חבירתה נמצש%ע ה,יהוגקנטה
 ]צריך[ אי%)יבול(' הבן ואפי' רצקבה ילרה אשתו שמא 41' מדדר חר רכלב6ם*
 רבעגי כיון רורן וחגא ' אחר מאיש חבירי אלא במר אמ שמא דא'ל יע6הת
 דשרכא דכין לה משבחת לא נשויו ושתי אחר באהט לה רמשבחת הואאנשט.
 בוצ רתמ וצך רבל לה תני לא רבי משום לבהן מלעים חכה1 יהיב בכורחד
 של נשים בשתי בע נשי ושתי אהר בא"ט בין שהן כלום לכףע באןאין

 : אנוויםשני
 5( ה' לו יואיר לבהן שנתן אע"מ ש4טים בתוך הבן סמת 3(ך2נ4)תוג(

 בים מת * יתן נתן שלא א1'מ ים י לאחרסלעים
 לא נתן אם אומר עקיבה ר' לו יחזיר שנתן ואיש רמי שלפנע ביםשלשים
 "1 ון אומ' זריקא ור' ילקב סר' שרוציאודו מי בפו ואמר - יתן לא נתן לא ואםענל
 פקכ בעלמא ואמרי' מתבירו ובי' מחבה-ו יומי גר' מתבירו עקיבה כר'הלכה

ס*
 פמשש הלכה דאין אמרי' סגמי ה1קףשין מסולי ומ'פ. מחבירי ולא מחבה"ו בר,

 5, ל בויך כ1ע . 6 טקדר שנתן 1יפ ו4עע 1*מי שלמניו ביום שלשש ריםברננן ג הלבה הלכך ' מהבירי ולא מהבירו כריע הלכה תע מעתה ' מחבירי יומיכר'
 ט-5 לעךל פי' וו?'נ רצה רנמל שלמה רבי1 מי' - לו יחזיר לכיץ שנתן א,דששלעףמ
 1ש לפרותו חייב הי' חדעדו לו שבלו בנוי' נ4' וקים חי ההה אם אבל שרולמשטע יף"" שגףל. ברע הטלא רוה רנפל מלתא אנל4ו ומר2 רהואיל טזקי נתן א' לבהןסאם
 ט 6מר ואוא ' יחזיר לא אחיע שלשש בתוך ומת נתן ואם שלעדם תוךאפ"
 בבור אמלו ה1א איץ . ר1א נמל רל4ן מלתא ואגלאי ל' לאחר חי שדואאע"פ פךי בנו דאין קיח'ל המעווץ ונתעב6 ל' חוך בן את ב%דה בםמוךרהא
 אמר רהבי ל' לאחר עד פךען בר אעו אמ"ה חדשיו לו שבלו גנוי' לי'רקים
 נךדם ולא למרותו חייב אתה חורש בן בשיהי' תפרה דודץט מבן ומךויורממגא
 לקה דקים דאע"פ אגךבן רההק מזדי חרשיו לו שכל'ו בנף' רק"ל אע"נלכן
 רש דפ' כההיא שמנה לאחד .עד להנךבה ראוי אעו א""ה חדשיו שב6בגוי'
 04 ו' מבן ומרוי עג' נפך אינו בארם יום ל' ששהה בל 14מר רשב"נ סדתנמשדצףלה
 ירצה' והלאה השמיני ומיום שנ' נפל אינו בביגטה ימים שמהטע תפרהחרש

 ובפ'"
 ס"נ

 פש3 1 ו' אחא ורב ש%לר משעה אמר אביי שנה 6 מומן מאימתי בבור להו אבעי'רר"הס
 לאחר עד ]הרצאה[ )מךיון( בר רצי לא חדעדו רבלר בבף' דק"ל אל'גאלמא חדשי לי שבלו בנוי' רך"ל התם לה ו1נך' להרצא' שך14י משעה אומר יעקכבר

 י6 יף ער בפדיון מחייב 5א חדעויו לו שבלו בנוי' דק"ל אי'נ במ*)ל'(]שמונה[הלכך
 טץ3 ל' בתוך שמטרף בבור אלשר יי שלא סאמר דב"ק בפלק : שלעדםלאחר

 יבול תפרה פדה שנא' מתוך ממא בר רמי נמי חגי ובן אוהו פודין אץעם
 ובמת שנדינ טרף שלמה רבי' ומי' . לאלק אך ת'ל ים ל' תוך נטדףאפי'
 נהרנ אנל תפרה חוהש מבן כעי' דהא פודין דאין /יאשמעי' אי1טרץי לאמעצ1

 יזקשקש ו4פרקי' נפל ולא חי הוה אכ14יל לא אי אמוי' רלא יאשמעי' היא88היך ליזי5מ4משיע נמי חלגך לא מ 26 ומרחי האי לגבי ואזיל ' אחי אלא בבור אמ4"ן
 משום נבמי ךטריף למיפר ליכא והא ' ולךהי' האי לנבי ו4זיל ולרחיי'האי
 אסר אלא ' ואמאי טורמן הבנים בשביל אלא ב6ם נתחייב 6 האב רהאאנוה
 אפי2 חלגץ אפז' ךשקיל וו'נ טוכא נבסי ראיבא השי שלשט לאחר לעלםרבא
 נובה הוא מה[ ]על שהמלוה וא1'ק האב בחיי נבמים אשתעבייו רהאלר"מ
 מלעש חפהם אלא רליבא בנון והב"ע הדיב בקדעור ירהטה "ט אם דיורעהםמן

 פפא בדרב 14 אסי בררב והבא חמש חצי ולא סלעים חמש לרו אית סולב"ע עץכסס
 רב וא6ר לקור1ת ומחצה ירשין מחצה שחלע האחין אמי רא"ר 'פ6מ

 ר"פ ואמר ' רמיא בשטר כבתובה לאו בהורה הכתובה סמלוה )מפא( יוידה טו1טר
 אסי ררב לי' אית דר"מ רירוחות מן נובה ואימ היורעוין מן נובה 1'פ מלחהו4ס
 ודצי ולא דחמש י מירי שקיל לא חמש אלא וטם אין רבל וביז ההואיל וררן'מאצהצ

 ס"ל אלא רר"פ ול"ל לקוחות רוי רמלנא אסי ררב 4' אית קיודה ור' 'חמש
 ול"ל רך"מ ]ליה[ )לרצ( 4וית נמי[ ]אי בלהו ושרול הלקווצת 6ן נובה ע"מז-מלהה
 בין ל' בתוך האב 3ו2 הלכך ' כולהו ושקיל ירהצה וצי בלהו אלא אמיירב
 טובא נבסי ואעא שלשים לאחר האב מה . לר'יק פטורין הלקו לא ביןזזלגך
 חמש אלא 4בא ואי מ4ור לר2 חשפו' חלע אפ" טל1ם לחמש בהן לר1שכול
 דג"1 'לכולרי בהן להו שכןל ולר"ן מירי ולא ברע להו שגךל לא לר"מסל1ם

 : בר4" הלכה ור"י. ]ררוש[ )כר'שז .וקיי"ל חלקו ואמי'סלים
 בטהנא שמים שני ולרו ביברו אחד.ש5א שש נשי שתי בפןן2י'0 )תכףט(5ם

 אם יום 4 בתור מהן אחד מת לכהן מ6ציף עשד %תן.,
 ל' בתוך יסת ו1אל ט14ט ה' לו .עשיר שמרם פדיונ האב נתן אחדלכוע
 יבול אעו טען ברגים לשני ואם * שקל ברין ושלא דוא רמשל מלתא*גל4ו
 מרחי וחד הד רבל טדןליוצהא

 פדען בשביל ' בם מזשיק רייני ו14מר לי' .
 וזכר נקבטן ב' לכהן מל1ם ה' נהן ונקבה[ זכרים שגי ]1 ונקבה זבר 'ד1ד

 : בלום 6רן באן אין נקבות ובן זכרים שניאו
 במחבא זברים ב' לו ויל4י ביכרה שלא ואהת ב*כרה אחת כ2ר2בי'0 )תעש(ש

 אחד מת לבהן טלים ה' נותןונתערבו
 ל' בועך מרי

 טהלוגך שלא עד נת% אם 4ומר ר'ש יימים והבנים אאב מת , פנירדשוב
 : בלוס לבהן כאן אין ונקכה זכר דגבסים נתחיבו 4ומר ר" * פטודין וא'לנת%

 ונרים עגי 4לרר בערו עלא אנשים שני *ל נשים 0שחי 23ך[2י' )תיוח(5ס
 הן נטען חה לסהן סל1ם ה' נותן זה ונתערבובטחבא

 ה' ,להם מהיד נת% אחר לכהן אמ יום ל' בתוך מק אחר כצע לברעסל51
 זכר י מץץ ל"וציא יטל אינו נתנו כרג(ם לב' אם האכות שמ ויהלוגץטולם
 הייב 'ההבן 1 דהא שלי . רנקכה לכוע 4ומר וחר חר רבל מטורש האבותונקבה
 אין טקבי2 וב' זברים ב' 14 וזכר נגובות ב' ' הוא בבור רש'מ א"עלמיות
 חשזיל לי' ומדחי האי לנני ד4"יל בהנים שני שנא מאי : בלום לבהןכאן
 לנבין ראי ולהיל ולרדה' לנב" האי לטיל נמי אהר בהן - לי' ומרחי האילגבי

 כתביק לא טהרדעא אמרי "ץא ברושאה סבבא שמואל אסר 'ולרהטה
 'אורכת"

 : כתבען כפרי' דלא ריבא אבל ובפרי2 וףבא ה'מאמם4טלישעא
 שני של ביברה שלא ואהת ביברה סאהת מר2מ' )תימ( נה""ן'

 ו*לדו אגשוים .
 מוע אהסתו ב-כרה שלא שק ונתערבו במחגא זסהם שמ,

 רוה ומת חראויו 6 שבלו בגוי' ק"ל דאי למי' קצת רמשמע חרא זצ"ללר'ין
 ' מניח.תפ6ן טרע באיזה ר4וטיז שני לו שיש כו מר' פל'טמני' 4"* 1 א סב1 רבה ריוטץ ס"מ ראמ' ותו בםמוך* לעיל ברפרי' ליתא העא למרותוה%ב

 " "וע ן גךם 4ו א'י
 דאית ינוקא לן אתיליר אמר נברא הך1' אתא אדףבי שכ1?א עליך קבל אונלי
 רויב 6' תני ]סבא[ היצא אתא ' לברן לכףתב בעינא במה ראאוי הוי4'
 את תמדה פדה שט' מתוך חמא בר רמי תני והא איני ' סלעים עשר לו6תן
 רכנלעלת הבא שאני חלק אך ת"ל יום ל' בתקי נטרף אפו' .אני עימעבכור
 יד1 , רההטש עלה מינה מאתי מאי טהרנ הי1 טןן אי חהש"וא 1 רדטנאתל'
 5ע סלעים מה' הצמור שמת כסי א"ל מהו 4 "בתוך )שנרינ( בכור אלשרלר' י %0ט שלה קי1דה סיב במסירה נר4ית נמה גהמה נמרא מ"ק דקידה1ץ בירוש'אמ'
 5ט1ף 8טרף ע~א קאמ' אטשי ותו ' שמת במי כאמ' מאי טהרנ ה"צ נטרף ואי בןשל
 גסע והשתא טריפה שנעשה רךי1 נטרף ארל רא מפ' 1'נ נהרנ ר4ומ' לאאמאי
 ישהצ ההש טרקשה נמי דר1א ראעד' לוקגי ש"ט מי עלה רמיתי רבמ וו1ומץ ההי'ניח'

 מהמש פטוד ים בתוךל' ונטרף חדעויו לו שבלו א1ופ רבבורהלבךשמעינןיכונה
 : בן של סלעים בושש דריב שלטויפ ' לאחר מצרף אכל. בן שלסל1ם
 05 עבהף רלא נמרה שלא בחזקת יו6 שלשים בתוך האכ 0מת כפף2ני')תנ4א(

 לאהר שטרה ראי' עויביא עד שעקו*ם ער רפריק]אינש[
 את רפורה אתמר ' נפרה שלא ראי' שיבש ער וגפרה בהצך2 עםש4שים
 ' רבא אמר מרוי %3 אין אמר ועציאל פרוי ב1 חמר. יב *ום ש14ם בתוךבנו

 5על תנ" רוא בעלמא מתגה אלא הוא פדה לאו פרוי טעא מעכשיו 4' אמר אי0לב,,ע
 גמצ יאנ %אחר המעות לך היי 4' אמר ואי . פד*יה ש"כא לא שלעףם בוצךדהא
 נש1 והא* שלשים לאוד בעין טהן ביר לפש1ת ואיתנ"ד1 בע מדען יועלשעקים
 6ש דס ר5עות ונתעכלו שלשים אחר פליני כי ' דוטתא גרל" ריויב.לרו במאןמרוי
 דנתעכלו אעע לאו 'התם אשה אקירה1י דדצה מידי מדוי ב% 4מר רב ב1ןעאינן
 ריכה ושטואל רב דפליני היבי בל דלי"ל ואע"נ * מעבשיי למדות נידואין ע"נ סס ו:כא ' מעכשיו לקרשה בירו התם הט1אל 4"ט נמי 0רבי 3דרהטיןהץ

 : רשטואל כוטע" הלכתא רבא בריני ובשטואל באע1ריכרב
 גף6 וס צמי יךוךה ר' כע את קורס הוא לפרדת וב% לפרטע ר1א כמך2ני'0)הקנב(

 3 פ 5ס מ4ש ' ב1 את גךדם רוא סלע*ם חמש אלא רליבא דץבא בל טרים הבלקימו2 ר' סאמר - עלע בנו ומצוח אבץ על שמצותו קדסב1

 טהודה ר' י דיי גני וחמש משעבדי 6כהס רארבא פליגי ני ערץ דירי'מצוה
 ממשעבדי אזיל'חשריף וזשרי' ר1א בשטר בבה1בה בתורה הכרצבה מלההטבד
 ל14 בתורה הכתוב' מי4ה סברי ורבנן לברי' 4' מריק חיי בני חמשובוגי

 פירשתי ובבר י כרבנן והלבה עריף דיד"' מצו" הלבך דמ*א' בשטיבכתובה
 דמטש בשטר בבתובה לאו בתורה הכתובה רמלוה 3ך"'ל דוקכי רב"קבמ"ק
 . : לקוחות טריף מצי לארידע איי מפריק לא תו כנו בשביל חדי בני 'רגי יהיב ראי ערעש ריוץ' מצטקדלכך

ט 3מתנ""קמ( ס  לטהצ" אמור4מ םפרשי צמייוקא בםנה בן * 6ע" 
 05 י אדרדי יפליני זיל שלמה רבי' מי' מתוך ומשמעכגמ'

 לרקע יבול ואעי ' 4ג%זני' ופלינ ר1א תנא דגינא רד' פ*' שלמה דרג"יצ
בלום



 שיע , בטחת גצתדי.אל8א
 דמא דכתרא כרבא שללסה אע"פ דגן פצון עףק1ף במה הה5בה. מהוךכ*ט
 אעי אפווץ כ%תו' 4אר.נ4י* ורב מ15ףם.ןך:מעע הן מקףן עשיץ שדס5עד4מר
 יחר 81י8ק .עא4ו מעות עם של4ע משצז לבוין ידע עאעי הבן פדין לשעדעדע
 פי' א-2י דרב במלת4 ' להם דבו2ר בכטובע קףהם לבני סתני' משש1 אלא*ש אטדאי דכוי4צ בתשובות ראטזי סתב קיע ה"רי אבי רבש ןמצי 'טץל

 %שוז זחים ארבשק רהםלע צוד .במרינה דץהצא 1די של טנה של4הרבעו.
 הפהל 5טשל ומהצה פשהט אג* בכייציא הבהל משקל של עזבבמשן%
 הברזל כהטקל של הברזל-והפאהם לכהטקל פעדט חמערמ םלעש ה'ולפ'ץ

 רךוב עולה רגל ו13י יתר ומעט פעדם חטמינהע קולנ"א2 פעיםבק*מ"א
 שמעת* זצ"ל ר~ףרי אמ* רבי% מורי כתכ ' עכ'ל נולנ""ט דינריםלחסה%ה
 לפי בנר לפריון הבואה ה%תן ,טכל ' ו"?! לו שאמר זצ'ל ד3הן משהמר'

 ת%אה שמוי הובתו ירי כבירור יוצא טאין עשרין הת% בם*ן מאין ד'השבון
 כד סגהירנא )כחובות( במוף ואמר ארשת מבעה1ר ישראל ב4%4ץ כזול ו:דיר 6תיוט3'
 פ"3'65

 ורלימר בדמתרנמיק סאין שלש מרס עשדין בפמה בו מודדין שאגו והק1מר 3 פ וג במלע סאע כששיבעמ נקרא גדל עיבע הי' שזוק סשמע בטלע 1 סא ארבע ריר
 עומרין "נ והנה ' הוא סאין בתלת עשרא -הר"1 ועומרא דוא האיפהעשירית
 חמלע ט4ן 5כל תבחשה רטען וכ! סלע שוין והן סאין ארבעה הוו יותרומעם
 וכן ' מעות לטץן ותן הזאת התבואה דגמכרת כשיעור או סלעים המשסי-
 יותר בזל אעה שממתמא בזמתץ להיות שרגל עדגתיהצל לפי לשעריכול
 מת*ררת התבחשה ואם תבואה 14 מעות * יתן ולפ"ז שבאש הילמשעת
 חשבון 4י * הוע שפירש% מה לפי רתול בשעת עולה הי' במה רן8טכקיהשוב
 ליה מיתי ל"ה פריק ביצד בתבר ודגאונים - עכ"ל שויו 14 תבואה אומעות
 ויחיה זה בגד 4ו זה מכערט או דמים אלו הילך הכן אבי לו ואומר כהןקמי
 מלעים' חכה% שוה בו שיהיה ובלבד מסך פדוי הבבור בניא

 ד' לו "ט המלע 1
 יש דוי פונדיונץ ב' המעה 1 מעות מ'ד יש.לסלע הרי מעות ו' דינר וכלדיגרים
 אימר 4יסרין שיץ לסלע "2 הרי איסרין ב' לו יש הפונדיון ' שנדיו%ת מ"חלמלע
 הרי קוסצרקין כ' מוממים ' מוממימין קצ"ב לסלע יש ףך" מומסומין שני *יש
 משמנה סאחת הכמים שאמרו הפרוטה היא וזו ' השעוה כחצי ד5רוטה ומשקליחיו פרוטהז תשם"ח לסלע יש הרי' פרוסעת בי הקונטריק ? קונטרקין שפ"ד לםלע"2

 : עכ'ל האיטלש . לאימר פ"6 3ץ'
 ואע"ג השקלים מן הוץ כמף ובעדה בכמף נפדע וכולן מתנ4'0 )תקכד(ס0

 לא אדם כנאף פורץ אין במף ובשוה ככסףדאמרו
 לכהן ונתנו מלעים בחמש חבירו על שטד לו יש סשאם בשטרות ולא בעברים 3השי(

 פאג6
 כללי דאנן ריבה וכן * בנךקעות ולא פדוי בע אין בנו בפדיון חוב 4והו עיגבה

 : ומיעוטי רי%י ולא דרשי ופרטי " עג"
 חייב בנו בפדית מלעים חמש לו חייב עוזא לכהן בתכ 23ך2ני'0 )תריה(ו*עא

 לו ליוען חתב דאמרן לפיכך י פדוי 'אינו ובנו *ליתן
 תר-תא אבל רשאי במתנה ולהחזירם ליטלם הבהן רצה אם אחרים מלעיםחמש

 דשדיון נתן שהרי לכעויתן פדוי בנו תורה דבר עולא סאמר ' ליכא אחרית' ששס
 א"נ כלום %תנין אין אפי' בשטרות פודין יאמרו שלא פרוי איע אמרו טעםמה

 זו א"ל לכשיתן פרוי כנו נחמן דרב קמי' ובא ותני . חבירו על לו שישנשטר
 אכל מתימתאה[ ראב"ש דברי זו ]וא"ל ' מתימתאה יהורה בר עמי ר'דברי

 : פדוי כנו אין והלכתא פדוי בנו אין אומריםחכמים

 דת"ר להא סתנינא ' רשאי במתנה לו ליתן הכהן רצה אם נ2רץנ )תקכו(:עצ
 חמש כולם לפני שהניח אהת בבת כהנים לעשרה נתנו 3 עט

 רכי של מנהגו היה וכך ' יצא לו והחזירו הכהן נטלו 1 יצא לו והלךמלעים
 אף קיים אמרו בדבר[ חכמים ]וכששמעו ומחזיר נוטל והי' בהן שהי']טדפון[
 דהוה גברא לההוא חזי' ומהרר דשקיל רגיל ורוה כהן הי' חנעא ר' עהלבה
 לו שנתן סלעים חכהם לו וישיר לפני מהלך שיראנו בדי קמיה ואאי אזילקא

 לף שאחזירט כדי אלא גמורה 'נתינה ויהבה גמרת לא א'ל ' בנובפדיון
 ]4'אן )לא( אחז*רם אם פדוי בנך אין הלכך * עשית רע דבר עבדת ב"טמדעם

 בפדיון מנה הילך אשי רב ספסק דקידושין בפ"ק ן פדוי איןבנו אחזירם לא אפילו עע 1ל
 בעצמו והראה כשתיקה שנתן מהאי ועדיף פדוי ב% לי שתחזירהו מנת עלבני
 הי' שכן יודע היה שאם ר'.אנינא את ורמעה התנה ולא נתן גמורה מתנהבאלו
 : דגרנות בבית הממייע ככהן נראה יהא שלא מקבל הי' לא מתחלהדעתו
 הבן בפדיון לקבלו יכול מצוה לדבר אחד לחפץ צריך הנהן 4ימ)תקכז(

 דקידושין רפ"ק כההיא ' שוה שאעו אע"פ מלעים חמש בעבור-
 דגביא כהגא רב אלא אמרו לא אשי רב אמד . בכך ומקבלו לעצמי אותו שם ע"6 ח1' אגי מלעים חמש לי שוה ליק4י אמר הבן בפדין סודרא שקיל הוה כהנאסדרב
 בי .לא עלמא כולי אבל ' מודרא לי' ומבעיא הראש בגילוי אזיל ולא ףוארבה
 עשדה שוה מקום שם מקובי ררבא סאימי' %דרא זבן אשי רב בר דמרהא

 : בפחות לעצש ישופ רשאי אינו אחד כהן ד"כךבתריטר
 וץי' שנאמר באחריות5 חייב ואבד בנו פדיון המפרש כ2תני'0 "קבח(ינ6עש6

 : תפרה ופדהלך

 : עלילה לנורא הד4ה ףאתה ' לנחלה ככור יש עלךהררן

 ב%ר של הנוף בקדושת מייי קרא האי . וגו' בכור כל לי קד%ש"גףט(

 במדבר בפרש' וכדבחי' ' מצרים בבורי שהכיועי ע"י קניוע*ם לעצמי רצא ליזיל רשי'י כדפי' גךב%ת מקריבים שיהיו הקב;'ה בהם שבחך ין
 בכור כל לי ריו"יתי מצרים בארץ בל.בבור הכותי ביום בכור כל לי כיסיני

 תהת ישראל בני מדעך הלוים את לקחתי הנה ואני בסמוך לעיל וכתי' 1בישראל

 "טר%4 שיו,יו ישראל בני מתוך בהן 8מתי ט9כן שלמה רב*% המ' ' בכר%
 . 6ו תמ1רתם ו,תתים בהם זכיתי הבכורות ע'" שלי לעירחע %4תןשכרץ

 ' ערע ואע* ' מעכודה הבכורא נפמלו ראאצנה בשנה ייכ ' . .עכ"5תהתוזמ טטיי לץ עבדו שלא וה*ש י נפם* בעגל וכשמטי נבטדות ע%דהשתחה
 י4 יף ועגי" מוארות הבמות היו המשכן הוקם ילא סעד חטאת פרת .פ' בזבוצםדתנן

 סף6 דבכורותס ופ.ק , בבדגים ועבודה הכמות נאמרו רג2שכן משיעקםבככורות
 3 1 עצח4ץ בבכורות כן *מר דא"א ' מיירי קא ממצרים עויצאו דבבבורותמארש א

 דקגל כהטעשו נפסלו והלא עכרו האיך ועתה לעבודה חזי ל4 עגה דכןבמדבר
 שבם יירוי נפמלו לא לוים בכורות אבל ישראל בכהיות אלא נפם* לאושמא
 בבבורחץ עבורה היוזה המשכן ד1ו4 שלא עד דלךזף חעא 1 לץ עבדו לאל*י
 נתכוץ לא עריע שהרי אהין של מזרע היו שלא 4הלש לוי שבשגם בב%רותהיינו
 אהרן ונתטץ בבורות אדחו שני' בשנה בניסן דרעינו רג"טכן משדוקם 'אהרן

 : ובזףעו כו עבודהוהאה
 ע "1 דוחם את פטר אא'צ בכור מכךי דלא דבכורחזס הם"כ 4פכ2ר%י')תקל(

 645 יזמש קדמו שלא המילד%!יההי% ולנקכות לזכרים בכורוהוה

 בכור כל לי רן"1 כיצד לב% הצריך ומפרט לפרם הצריך מכלל דת"ר 'דופן
 ת*ע לפניו נקיבה יצאת' אפי' יכול זבר אי זכר תן'ל כמשמע נקיבה אפי'יכול
 מכלל פראן'1 ' בכור ת"ל דופן טצא ]אחר[ יצא %4ל רחם פטר אי רחםפטר
 דכלל פירהט' לאו רישא הך ' בבור כל לי קרעט ביצד עמו הכלל עויהאצרץ4 שתש-ם י5כלל הצריך מפרט " עמו הפרם שידיה צריך וטהכלל ז לפרטהצריך
 זכר ת"ל - נקבות אפי' בלל בבור כל וסיפא1 מציעתא אלא הוא לפרטהצריך
 שבעאאש דאשונה במדה רהטנוי ופרט כלל זהו הזכר ובצאנך בבקרך יולראשר
 ראעיסה מדה אצל דהטנךי ופרט לבלל דומה זה שהרי שבפרט מה אלאבכלל ואע 1 רפרט על ולהעכרדו ממשמעו הכלל את למעם בא שופרט מדותעשרה
 בכ%ש אי י שכפרט מה אלא ככלל אין פרט הצאן ומן הבנך מן כ% הכהמהמן
 בכ4ף זכר בכור מע%מע דהכי היחם דיד ' לפני נקיבה יצתה אפין[ ]יכולזכר

 ויךחמש ללירה בבור דאינו "אע"ג ' בכור הוך אחר זכר קהימו שלאלזכרים
 יאשץן לפרט הצריך בלל ה'ץ י רוחם את תחלה פטר לא חה ' רחם פטרת"ל
 בבחש לפרש ש"2 לפי ופירשו הפרם שבא ער אומר דנלל מה להבין "כולאתה
 לוולדות . בכור שאינו אע"פ לרהמי' בכור 4ו הוולדות לכל בכור צדדיןלבמה
 רגגדבה שיצתה א1'פ לזכרים בבוד או דופן יוצא אהר הרחם דרך עויצאכנון
 לרהמים בכוד הוא אא"כ קרוי בכור. שאין ופירש הפיט בא ' הרחם דרךלפניו
 פח וף בעפר וכיסהו אצל הרם0 ביסוי בפ' שנינו בשק כיצא ' דוחם את ופתחשפטר
 פ"6 עוחירו1 לרבות טנין עפר ת"ל הכלי את עליו יכפה או באבן יכמנו יכולוככע?
 בעפד כלל וכמר1 ואימא ומקעוינן בעפר וכטדו ת"ל כו' הפשתן ונעור'חרמין
 הצריך כלל משום.דהוה ומשנינן שבפרם מה אלא בכלל אין ופרם בללפרט
 אחד ףדכים בשני ביסוי לפרש שיש לפי ' ופרם בבלל אותו דנין וא1ןלפרם
 שברבר וכסוצ ופירש עפר לא לכך ' דק בדבר ואחר כלי או אכן בנון הגםבדבר
 רחס דרך יצא אפי' *כול רחם פטר אי ' מדבר הכתוב ומכמהו בו הנבללרק

 לכל בכור ' נכור ת"ל תחלה רוחם את פתח רדי דופן דרך יוצ4 אהרתחלה
 לבכור צריבין פרט שהן דהם ופטר דזכר לכלל הצריי פרט והיינו ' בעינןמילי
 היו לא הצאן ומן מןהביי כגון שעמהן לכללות איןצריכין שבתורה פרשיותורוב
 אין שה או שור או חטר רעהו אל איש יהן כי .ובן הבהמה מן שיכתבצריכין
 רבינו רוב טרי וכ,ב 1 עכ"ל ' הפרט על ,טמיף להיות שבא אלא לכללצריכין
 בבקרך יולד אשר זכר תן'ל דממיק דהא דפי' פרש"י נהירא דלאשמהה
 פטר בל כנון בענין וכתוב לבלל הקיוב פרט התנא שביק דאמאי הזבהובצאנך
 י תורה במשנה הכהעב דמרוחק פרט ונקט הזכרים לך יהיה אשר בהמהשגר

 בבגךך יולר אשר הבכור נל הכי ולדרוש תורה המשנה כלל נמ4 לינקטלדבריו
 עינך דמכילתא ]הנימא[ נראה לכך הזכר ת"ל לפניו נקיבה יצתה י%לובצאנך
 בכחי מקרי דלא הבריאא מזו למדנו היי ' עכ"ל רעברים ת"ל התםדגרמי'
 הרחם את שפטר .וכגון דופן ו*וצא ולנקכות לזכרים דקדים וננון זבראלא
 דבטר תנא.דבר4תא דקמבר כדאביי דשמעתין ומסקנא הדופן דרך שיצאולא

 דבר[ ]לכל לפרט הצריך הכלל הוה לא א"כ וא"ת ' בכור הוי לא אחדלרבר
 לאו דאי לאב*י לפרש יש ומה-י ' אחר בצר אלא בכור לפרש א"אדלדבריו
 בכור דר1ה ביון בכור חשוב דופן יוצא אפי* אמינא[ ]רצה אמר'( )האפרט

 פירש זצ"ל שטאל ב"ד .צחק ורבינו ' לרהמים בכור הוה דלא אוך'גלוולד%!
 צריכ* ]ותרוו4רצ[ פרסף ותרוויידו בללי תרווייהו רחם .ופטר כבורדלאביי
 סותם שכ"א לנלל הצריך ופרם לפרם הצריך בלל מוצא אתה ובכ"אלהדדי
 רהם ופטר דופן יוצא א2ילו משמע דבכור אחר[ דבר ]ומפרש אחדדבר
 םלקא שפוד ליה ממעט ובכור דופן יוצא אפי'אחר משמע רחם ליהיופטדממעם
 ר' דהא הלכתא דהב' וממתברא * בכור רוי לא אחד לרבר דבבורשמעתא
 עקיבה כר' והלכה . בכור הוי לא ]אק אהד לדבר בכור ליה ממפקאטרפק
 ש ק1 לא יחנן ר' ואפילו ' טרפון ר' לנבי כר'1 ק%"ל סנמי הכותנ ובפרק 'מחכירו
 פ"נ כריאן עוהלכה לרשב"ל טרה לכתחלה אבל כר"ט דנו שכבר ביעבר אלאפליג
 חבה אימא בעית ואי ואט' תורה כשל עשיתו דקאמר הא גבי התם ר*"בדפי'
 "ט פ' דתנן ותו בו' לפרט הצריך מכלל דת"ר בוותי' קאי  ישמעאל דר' ותוהוה
 ת1 ק1 לכךע ולא לנחלה לא בכור אינם שניהם אחריו והבא רופן יוצא לנחלהסבבור
 ע"3 בכור מבר דת"ק בנמרא ומפרש סלעש לחמש. והשני לנחלה רואשוןרקו'א
 : טוב דיום רפ'ק מתמא נךי געא האי ובי במתמא קמאתנא לדברי ושנ14 בכור הוי אחד לדבר בבור מבר ור"ש בבוד הוי לא אתרלדבר

 בכורות הלכות לרצסליק

הלכות  מצרים יצט*ת לאות לד והי' פרעו'י וגו' ידכה על לאא והיה"יא(
 הללו פרשיות שתכתו' עיניך ובין ירר על ל4ות לרתהי'

 שני' בפרש' מלא ידכה לפיכך שמאל על ידבה ועל ' ובזרוע בראשותקשרם
 הארץ עמי נל וראו רבהס דיומץ מוש אמי4 עביל כהה שהיא יד ב" לדדוש 6:ק(

 הפלין אלו אומר ר5רול א*ע"4 ר' ותניא ויר%1ממך עלןי נקי' ה' שם כ*כשנ
 מעיד כאלו תפ*ן ק"שבלא הרורא נל ברבותס יגו בפ";נ וא2-י' שבראש נ"נ יו

1לין
 מנהה בלא עולה הקריב כארו יהץנן א"ר אבא בד חייא א'ד י בעצמו שקדערות
 ןף סם' תפ*ן ומנהה ידיו ונהטל רגפ3ה נל יורגן א"ר רגב'א סאמר ' נסכים בלאוזבח
 דמנהץ בל רבא אמר במוב נמצא רג4ונש ובפפד ' ה' מזבקך את ואגצבבהבפי ש" % בנקיע ארחץ שנאמ' קרבן על1 והקריב מזגח בנה כא4 1יע מע5ה ק'שוקודא
 ' עוה"ב בן שךוא ע4 מובטח. ' ומתפלל י"ט וקודא בשףצוז ומתעטףתפ*ן

אביי
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 בו אמ טגייב אמר פפא רב ' בו ע51ט נץצם שטע בו טערבו4מ אטראבא
 ש1 ' הש1א ק תש4ן ט1ת %%ה *ודצן ד' אמר ' בו עוולם ושיע יצרשאין
 בדמר* טטצא כן אך זו טענה מקום דבותי ה-עו ולא י יוצר תיקת וזו חכמיםתעךן

 .בה לחהזיק כשר אדם של וישי רבה מצוה שתפלין חזינן קא %ש 'דגשנים
 עררין בגופן אהיה ופושעי בטו *שראל פושעי דאמ' דר'הס ר1"ק כדילא סמ1 שר

 "'ב לאחר ויךש עשר שנש בה וניר1יםשיצם

 חו"
 נשרפת וטטמתן כלה טפן

 כי רששם ףעסותם שנא' הצדעךם דגלי כפהץ תחת אפר ונעשים מפזרתןורוח
 הא ' תפלין מנח רלא קרג4תא רב אמר בגופן ישראל פהטעי עד וט' א6ר*היו
 עומק ראם רבותינו שם שמפרשים ומה ' בתפלין נזהר לרוות ארם שצריךלמדת
 לי נדידא התפלין'לא מן פמוד בוירה העומק במכ%תא דאמר דמי כמנפץבתורה

 ע,ט קורא ,טאינו בל ע"ה א"הו ת'ד שאכ0% שלשה בפ' אמרי' רוטו האיי בהי טזזף
 וערבית שהרית8"נ

- 

 תפלין מנטה שאיט בל 4ימף ירצשע ר' ' א4עזר ר' רברי
 רוקא פטור שהוא המכילתא שאומר מה ושמא הארץ עם יהושע ר' 4'קרי

 בעיניו בזוי' תפלין שמצות כנון רמיירי פי' זצ'ע 1"'ת ' בתורה שעוםקבשעה
 מפני לרגיח שירא מהמת נמנע רצא אם אכל שבראשו רצועות עליושמנהות

 בקרושה לשומרם להזהר יוכל לא שמא כלשעה רואנ והוא בנפים בעלט"1 כאלישע נקי גוף צריכין תפלין מומנעט במה ר"פ ע4ו ר' בדאם' נכן נוף שצריכה טטל
 וצריך בתפילין רגיל שויי בנופן ישראל פושעי דץ שץ אין ודאי הא 'ובמהרה
 א'ץ* * שמור מלך פי אני 6' בילמרנו ראמר והא ' ובםהרה בקרהטה5התנהנ

 בני בם החזיקו לא מה ומפגי ' כנפיס בעל נאלישע נקי גוף צריבין תפליןינאי
 ממונא מעון יההה י גברא כהד הוה עוכרא י הרמאים מפני "4*אלארץ

 בריעין ותפילי מצלי נברא חד אשנח כנישתא בי על רמשא באפיבש4ובתא
 רברי(ן מצותא נטר דוצא הרין גב4 אלא ממונא הדין נפקר לי לית ואמרוכו'
 הימניוז לך לא חחך )ר'( א:'ל י ביד ובפר שבתא לאפוקי בא נבף אפירי'נשא
 אליהו אהגלי לי' ורמך קם מעלי מכי רישי' 4 דדוה כךישא שמא לההואאלא
 רהוו סיטן ההוא גברא דההא לאתתי' אמור ז% 1'ל נבדא הףוא עלו"ל

 כיון לי' ויהבת נשאת מינא הה"ש מן רבה שמא ובלילי חמיר פסח בליליאכלין
 יהב לבינך ביני דהוא סיכנא עלי חביש את לך מה א'ל עלה חבוש שריראתא
 תאמין אל אמרו מיבן ' לאיסורינו נחזור ונתפרסמנו הואיל אמר ' לך ויהבת'לי
 במצות בנ"א"י החזיכך לא מה מ8ני ה"פ התם . רורות ושתים עשרים ערבגר
 א"נ ' גיורא דהאי במעשה רמאים שהם אותם יחשדו שלא שחשו מפניתפ4ן
 לא מ"מהש

 החזיי
 מפני ומהודים קרהטים שהם תפלין לובעד את א'" נני

 : ג'ורא רהרוא במעשה ידמאים

 ההפילץ מן פטור חולה)תקלב(

 אמריק נלי

 ביהלמ.~

 6' .לנימ יבמייש יניטת' ~ק "ש(

 תחלו4יכי לכל הרופא עוניכי לבל רסולח שנאמ' ממרק שהחולי כלו'ימים
 ' בסיתוא ולא בקיימא לא מיני' תפלין זעין הוה לא זכאי בן יוחנןר'
 %ביש רישי' חזיק בסיתווא יוחנן ר' ' אחריו תלמידו אליעזר ר' נרגבך

 התפלין-וההיא מן פטור שהחולה למדת הא דאדרעי'" לב"ט ובקייטא '4תרווייהו
 עליונים אמרה לאיגרא אמרנ" סליק דאמר דרבי אשבבתי' גבי הנושאסרפ'

 את תחתונים שיבופו דצון יהי רבי את מבקשים ותחתונים רבי את מבקשים קייף

 יהי אמרה מצער וקא תפלי ומנח לביהכ"ם זמנים כמה דעל רחזי ביון העליונ?םש"
 בקדושה מראי יותר מתנהג שהי' רבי שאני ' התחתונים את עליוני' שיכופורצון

 בו שמרנ בחוליו תפלין שלבש נמי 4לישי ר' במו עצט על מחמיר והי'ובמהרה
 שהי' מפני עצמו על מחמיר שהיה מיתותס ארבע ס"פ כדאי' ' למיתתו סמןך סח7ף

 : ובטהרה בקרושה נוהגי'6

 לשמה עיבוך בעו אי ו?פילין)תקלס

 מותר' אמר אשו'ורבא אמר אביי למת בגר האורג אתמד הרין0 נגמר בפרקק,1
 מלתא לאו הזמנה מותר אמר ורבא היא מלתא הזמנה אסור אמר אביי גע
 בהמה עח- עליה' שמלה או ציפןזהב רתמא היא תנאי עימעתאס בשלהי דדאיואמ' ו'סס
 אומר רשב"ג לשמן עילרן שלא בשירות'ואע"פ מהורה בהמה עור פמולות טמאה ע"נתק

 מלתא לאו הזמנק סבר ת"ק לשמן-פירש"י שיעבדו ער טהור'פמולה בהמהאףעור
 ורשב"ג מלתא תליא לא רבהזמנה בשירות לשמן עיברן שלא אע"פ לפיכףהיא
 התם ופמקי' לשמן שעיברו ער כשירות אינם לפיכך ' היא מלתא הזמנה .סבר

 הכךצין מן עשאן רב אמר ירורה רב אמר התכלתס בפרק ואמר . כרבא הלכתא תנלף
 בי לשמה עיבור בעי דלא פי( ' כשירה הסיסין מן פסולה הגרדין ימן הנימין מןע"נ

 ואמר ' לשמה מוויה רבעינן פסול הסיסין מן אף אמר ריטמואל קמי'"יריתה
 לשמה עיבור בעי דלא קמא בתנא רב ומתוקם ' בו' שטלה או זהב חיפןכתנאי
 עיבוד בעי' דלא הבי רהלכתא מוכח הרי באיסורי הלבת'נרב ושמואל רבוק1"ל
 עיבור בעי' לא ולרבא כרשב"ג ואביי כת"ק דרבא הרין נגמר פ' וכפרש"ילשמה

 שטאל לרב אביי דא"ל ר4זבלתס פ' מוכח לשמהיוהכי עיבוד בעי' ולאביי לשמהסס
 ורמינן וסמנע חלזון ]רם[ מייתי' א"ל לה צבעיתו היבי תכילתא הא יהורהבר
 תלת ער'מ עד וכו' באוררא לה וטעמון בביעתא פורתא ושקלינן ביורהלהו
 לי' אהרר מרלא לשמה צביעה בעי' וש"ם פמלה טעמ' וער'מ פסולה מעימהש"מ
 הלכתא ררבי משמע אלה מכל , לפרקף'י וממתעיא מני' דקיבל ש"מ מיריולא
 אביי דאי ' רעד'י פי' נהירא לא זצ"ל לר"ת מיהו ' לשמה עיבור בעי'דלא

 לא היא[ מילתא ]ראי היא מלתא לאו הזמנה א"ב לשמה עיבור דבעיכרשב"ג
 תיכךנים ושאר העור חיתוך בנון הזמטת ]ובשאר[ )בשאר( לשמה עיבודנכעיא
 כת"ק סבר ראביי ר"ח כרפי' מפרש הוא ע"כ לשמה לשוויי מגיקטנים
 הזמנה דסבר ורבא היא מלתא רהזמנא סגי ובהזמנה לשמה עיבור בעירלא
 הלבתא הכי הלכך ברשב"ג ורבא לשמה עיבור בעינן סבר היא מלתאלאו

 באימורי כרב והלנתא כת"ק רב התכלת רפ' ואע"ג לשמה עיבוררבעינן
 ואינם בריקה להם יש תפלין ברוזכלתס ות"ר ' עלי' פליג ררבא רנא שאניסס

 * ארם מכל ונקחות בדיכןה להם יש ומזוןת ספיים . המומחה מן אלאנקחים

 אם ויתירות בחסירות ברם דיקרק אם לבורקן יכול ארם בריקה להם ישפרשן'י
 אלמא ' לשמן עיבור שצריבין היורע ' המומחה מן אלא נקחין אין אעמ"נל"ו
 ונקחות בדיקה 5הם יש וכסוזות ס8יים דקתני והא ' לשמן עיבור בעותפלין
 " תיוףר דלא רוכי בי תורה בסני שלא ספרים ביטאר כרחך על ' - ארםמכל

 נו מ' לפ' שכתבתי תורו( מפר א'ל אכון יר' לקמי' יאתא היאא המקטס דפ'דהיא
 יו שאחה מתוך איע לוקח בק= א'ל כו ביר מ"ת 14ל 4טמן. עיברתים לא עהיגהו4ן
 לשסה' ]עיבור[ בש רם"ת אלמא ס"ת 5מפיד נאמן שכדךאתה 5הססידט1מן
 דרני לומר דוא תמוה עידכר איירי ספרט בשאר ההבל'ת רפ' בר%תאהלכך
 א"נ * בעי תרוויירן ודאי אלא נעי לא ו1ת 4טן שבוך בען דתפיןנמר
 שבדתים ררוק למימד איכ4 דצזגדן דפ' רההיא דמי נלשמה מתטא אלגתפל, במו בפיוש לשמה עיבוד נעי %א בטא אפ4' איר4 דברייזא לפרש"ט

 ובמלתא רולפקי' או שלחן מדם לעשות כגון לשמן שלא בהדקש אחרלרבר
 ט"נ נ ז במתמא וזבחים רזבחיסס רפ'ק בדאמר סמני' לא רמשנעת אליע1אאפי' ל סתט1 אלא לעומן שבדתים לא דמשמע למידק דתלמודא שדחא לאודאטר'

 ולא ' ביטרים לשמן שלא הזנחים.שנזבחו כל רתנן מהא אילימא מנ'עכשרים
 ואפי' אוטה לשם שלא שנכתב בל עזפי הא נמי נם נבי ' לשמן נזברצ שלאקתני
 לן אית הלכך הלשון אמשמעו' סמכי' ולא רייקי' לא אלמא ' פסול מתמאהכי

 הי' מתמא אכל י פסולה להכי לשנע שלא אלא לשמן עיבדתים לא רוז'קלמימר
 אפי' יבפירהט לשמה עיבור בעי ראי נהירא לא מירש ' אבהו ר'מבשק*
 תפלין רוראי רבותי מפרשי' דיכך ' נמי תפלין אפי' כלשמה מתמא ואי נמיטית
 קיימי ולנ1'ת לתפלין סתמא ונוילין קלפים ראטו בפי' לשמה עיבוד כעוום"ת
 הן לשמה כסתמא זבחים רזבחים רפ"ק ונרשנימ קיימי נמי ספרים לשארהא

 עיכוד בעי וט'ת תפל-ן גבי ולהבי , עומדת לגירושין במתמא אשה 'ימדין
 חי"ט לא ' בו' נקחין ואינן בדיקה לרם יש רתפ4ן ברייתא והך בפירוש'לשמה
 היינו הטמחה מן אלא נקחין דאין והא ' בכך בקיאין רהכל לשמך; שלאלעיבור
 רביון ולתפור ולחער ולבדוק רצ?פירה לקלקל שיתעצל ויתיות בחסירותהבקי
 . בעי תרוויירצ ום"ת תפלין הלכך ' יתיר או חמף רלא סגי לא דוא מומחה4%ו

 רבעי לי' דפשים' ירצדה בף שטאל מרב קבלה לא בת"ק ואכיי לשנטהעיבוד
 שמחלקים ויש ' הלכה וכן לשמה עיבוד רבעי כרשב"ג ורבא לשמהעיבוד

 ובעו רם"ת כגופה שלו דגוילים נם"וז מורה ברבנן רבא יהא ראפי'ומפרשים
 נמי רציצית ומוויית לא רפרשיות רתשמיש תפלין של עור אבל לשמהעיבור
 דתורה עפא אבל נינהו דמצוה דמו תפלין של כעור היא רמצוה רגופאאלצ
 בגופה דחשיב תפלין של שי"ן איכא הא נמי רתפלין וקשיא מניירצחמירא
 לפי' - לשמה עיבוד בעו לא תפלין לפרש"י הלכך ' מרליקיןט במה פ'דתורה
 כ" וף שנחלכך דפידושי' מילי הני מיהו ': לשמה עיבוד בעו תפלין ר"ח ולפי'ר"ת

 נ ע שמחה היד מורי פי' לכתחלה אבל ' ולפסול בדעבד ה"מ ' לשמהבעיבוד

 מצחה רבל ' מדרבנן אי מר4ורייתא אי לשמה עיבוד בעי לכתחלה רלכ"עזצ"ל
 יף סנט עלה וגרסי' מכשירין דב"ם ישנהס דמוכה דומיא ' לשמה עשייתה תחלתבעי

 נ -י~כה ברור דבר פסח לשם עשאה שלא מכיון היא ר"'ה יוסי ר' אמר ' וב"הרב"ש %" ט פלונתא "טנה מצה כן כמצה אף ' רבר בה לחרש וצריך תני ירושלמי0בגירם'
 (ס רב אמר יהודה ררב לרו לית וב"ה פריך דירןט ובנמ' ' בה דקדק שלאהוא

 ע1גי ער כו' כשרה הסיסין מן פסולה הנימין ומן הגררין ומן הקוצין מןעשאה
 לשם לך תעשה המכות חנ נמי הבי ' הובך לשם לך תעשה גרילים דא"קר4זם
 ראורייתא לשמה עשי' בעי' רציצית למימר ובעו גזולה למעוטי ההוא 'חובך
 מד14ראתא או לכתחלה לשמה עיבור בעי' תפלין גבי ףדנ ' מרדבנן טכהוגבי

 : מדרבנןאו
 פמול העכו"ם עיבוד ענין)תקלר(
 בפ"ב דתנן גביו על עומר "טראל ואפי' פמול העכה'ם דעיבור 'צ"ל רינ"אפי'

 ננ 7ף ופריך ' וקטן שוטה חרש ואפילו הגם את לבתוב הכלכשריןרגקטין0
 טינ גביו על עומר גדול שהי' ורצא הוסא רב אמר ' נינהו רעה בני לאו והאבגמרא
 דו'נ וב"ת רכשר ה"נ גביו על עומר וישראל עכו"ם מעתה אלא נחמן רבא"ל

 היא מלת' לאו נחמן רב א4מר הדר עביד רנפשי' לדעתי' נברי פסולוהתניא
 וושעניא ' כשר כתיבה דלענין מכלל הבאה לענין לנכרי לי' פסיל מדקאראמרי
 לדעת נכרי וראי והא כרתי מסירה עדי דאמר היא אליעזר ר' ההיא ' פסולעכו"ם
 ל4' דקים רנפשי' ארעתא עביר גביו על עומר בישראל ואפי' פיי ' ענירששיי

 עומד בשאינו רטעם מעיכדא שני לא ולהכי י נביו על בעומר רמיירילתלמורא
 דתניא- מעמיריןס אין דפ' וההי' . עביר קא דנפשי' ארעתא דנכרי משום גביועל

 ט"3 מילה ואגן ' גריזים הר לשם מל שבותי מפני פי' ' כותי ימול ולא ארמאיימול ני דף
 לשמה מ"לה דבש ידצרה כר' להו וטקמינא התם לה בראפכי' כו' בעינןלששה
 קא רנפשי' ארעתי' אמר ולא המול לה' א"ק ירודה דר' מ"ם חסרא רבבראמר
 ' לנירושין קאמא לא אוטה סתם אבל קאי למילה תינוק רמתם רחם שאני 'עביר

 ע,ץ קיימי לא אשה סתם אבל י קיימי לשמן זברום סתם רזבהים רפ"קוכףשנינן
 לעכב בין למצוה בין לטמה עיבוד בעי רתפלע לנו מאין יורע איני 'לגירושין'

 7סקט בשם דפר"ט' איצ לכתחלה אפי' לשמה עיבור בעו רתפלין לנו מאין יודעואיני נטנטיי

 יוכי1 חיכה מצה שאני וסוכה אטצה דהוה מידי לשמה רבעו שמחה רביט הרבמורי
 תפעץ לומר אפשר יו"ר דל"ת ש4'ן של וקמטין נמי תפין בתיבת ' המצוה נוףשהם
 סציכ"ן מדאורייתא תיתי מאין יודע איני עור עיבור אבל י המצוה גוף נמי רהםכן

 רגכי ]5הם[ )לנו( מאין רבותינו ]ידעו[ לא בדעבד אפי' רפסלי ולרבאולרשב"ג
 בדדרשי' אצמריך הא. לאות לך והי' בתי' נמי בתפלין וב"ת * חובךלשום %" ט 7' לך תעשה נדילים דסוכהס פ"ק רדרשינן ציצית שאני שוו,הלשמה רבעי'ציצית
 ע"3 ל, ל בטכה התם כרמשמע ררשי' לא ותרתי לאחרים ולא לאות לך רבהסבהכךמץ

 למלףטי דאצמריך משום חובך לשם לך דרשינן רלא לך תעשה הסבות חגגבי
 % 9 וכ'א ומזוזה רקירושיןס פ"ק בדאי' למזוזה אתקיש דתפלין משום ואיגזולה
 ט'נ בע*נן לא נופי' בגם הא ' לשמה לה ובתנ רבתיב סגם נתיבה כתיבהילפינן

 ! לשמהעיבור

 העיבור ענ'ן)תקלה(
 . במם' המוצמע רפ' נההיא ובטצים ובקמה במלח היינו העיבור דעקי3ר141רץ

 טע דף עורות שלי משמי'רעולא אשי בר חייא רא"ר דגימיןס וב1'בשבת0
 עא חיפה עפיץ %א קמיח ולא מליח דלא כמשמעו מצה וריפתיא חיפה מצההן

 וף.כנ 1'ת ואע עפ"ן ולא וכףיח רמליח עפיץ,ריפתרא ולא קמיח[ )וקמיח(]ולאדמ4יח
 כ היתה למפרעס המג%ה את הקורא פ' בדתנן בבולמ מעובד אא"ב נכתכ*ןומגילה

 המפר על ]אשודית[ בתובה שתהא ער יצא לא הנאר תצל הריפתרא עלכתובה ,"
 קט סס ! אמתר ותכתנ רבא בהיב כתיבה כתיבה אתיא מנלן בגמראס ' ואנט-י 'ונדיו

 ל" שוכתיב
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 ואני האלה הרברים כל את אלי ינךא מפיו ]מרוך[ להם ויאמר התפוכתיב
 פ"ק ואמר - הריפתרא על נכתבת שאינה גופה כה'ת וכער'נ ובריו ר5פר עלכותב

 מגבינן ישראל מהדי באפי נהלי' רממרנא פרמאה שטרא האי רבא אמר דגיטיןס ש" "1
 להזדייף יכול שאינו בתכ בעי' והא ברירעי למקרי ירעי לא והא חרי מכניבי'

 נוהנים שאע ותימה מעופץ קלף כעינן נמי שטרות לענין אלמא בילפיץוליכא
ן

 הנךמץ בפ' ואמר ' מעופצין שאינן הקלפים על ושטרות ובף'ת מגילה לנתוב
 לא בשלשה ית1ר שיטין בשני הבא קרע רב אמר חננאל א"ר זעירא א"ר רבהס כיצ 5דף

 קלף על ם"ת שבותבין למרת הא אפיצן רלא הוו ראפיצן הא ער כו'יתפור
 עדיף שלע רתיען זצ'ע ר"ת ואומר ' כלל מעובר אינו א"ב מעופץשאינו

 ולשם ישראל ע"י שיהי' בעינן שלנו תיקון הלכך שלהם ]כע"פוץ[)מעיפוץ(
 ובי . כמיר מעברינן רהאירנא ר"ת בשם שכתבו ויש י תפלין לשם או 'ס':ת

 : עפיצי ברלא שרינן גונאהאי
 לתפלין כשר עור איזה)תקלו(

 עור וע"ג ' טהורה בהמה עור ע"ג תפלין כותבין ת"ר שרצימם שמגה בפ' כחדף
 בשערותיהן ונכרבות * שלהן וטריפות נבילות הג"ג ' טהורה חיהכ'"

 מנין הגרסי יההטע ר' את אחר ביתומי שאל שאילה חו ' בגיריןונתפרות
 מן כפיף ה' תורת תהי' למען שנאמר טהורה בהמה עור 1'ג אלא כותביןשאין

 משל לך אמשול א"ל יכתוכו אל וטריפות אנבילות מעתה אלא בפיךהמותר
 הרגו ואהד מלך הרגו אחד למלכות ריינה שנתחייבו ב"א לשנילמה"ר

 מעתה אלא מלך שרוגו זה אומר רצי משובח מהן איזה שלואמפקליטור
 לפי אממקליטר שהרגה רא"כ * כקש שיחאו שמחה רכינו הרב שריכתכ - קאלום א"ל יאכלו אמרת ואךז נבילה כל תאכלו לא אמרה דעעורה א"ל י,יאבלו

 רמגילה0 ש'ק בירושלמי כרמפר' הטעם עיקי אלא עליו' כותבין למה תשובתו טרלכה
 שיש רשץיצון ועור , בפ-ך שתר מינו בפיך מותר ראינו אע"ג וטריפותרנבילות

 במה רפ' כההיא בפיך המותר מן צריך הכל ורצועות שי"ן של קמטיןלו
 טהורה בהמה קץר אלא שמים למלאבת הוכשרו לא יומף רב דתני מדליקיז0 נקוף

 בפיך ה' תורת תרד' למען בהו כתיב בהר"א תפלין לתפלין הלכתא למאי כלבדפצ
 למשה הלבה תפלין של שי"ן אביי והא תפליןם של לשי"ן אלא נצרכה לא5פגיט
 תפ;לין רתניא הלמ'טרצא נמי הא בגירין ]ולתופרן בשערן לכורכן אלא ממיניהג54טת

 א"ר 'והא ' לרצועותיהן אלא ' בגירין ונתפרות בשערן[ נכרכות הלמ"ממ-ובעות
 : גמירי מי טרירות שרמרות רגמירי נוד . ה4'מ שחורות רצועותיצחק

 טהור עוף של עור)תקלז(

 בפ' המסקנא וכן טתר שף של עח- ע"ג תפלין כותכין חנא רבאכמר
 : שרצימס שמנה קת ק(.

 : טהור דג של עוך )תקלה(כ'"

 אץ מנא ף ימי חבר"א אציון אהר בעור אלא נכתבות אינן ומזוזותותפלין
 אע ספרים אפלו -טכן לון אסר ררובה היא ו4ת עח1ות בשני אחד רףאמר
 דדוע נראה וול שמחה רבים הרב שרי ופי' י הירושלמי לשון ע"כ כןנכתבע
 וטדמפרים ומזוזות לתפלין מפרים בין שיש במתני' 3מי תמ לא אמאי שאלריכ'ע
 אחד רף על אלא נכתכין אין ומזוזות ותפלין אחד כעור רפין שני עלנכתכין
 ' אהר כעור רפע כ' על כשירין ומזוזות תפלין עף'מ הבי תני מרלא אהדובעור
 בעור רפין שני על רכשירין לומר תמצא אפי' כלומ' ' וררוכה יצחק ר'השיב
 ? לה תני לא ואפ"ה למתני מצי הוה מזו רגרולה לך תקשי אכתי 'אחר

 אלא נכתכין אין ומזוזות ותפלין עורות בשני רפין שני על נכתכיןשהמפרים
 נמי הא שייר' מרהא ' אחר רף על בין רפין שני על בין אתרכעור
 על אפי' ומזוזות רתפ/שין . למימר רמצינא ' כלום מינה תפשוט ולאעוייר
 . נאמר אם ' נאמר אין מנא י' קומ1 אמרין חברייא ' פסול אחר כעור דפיןשני

 רף על אלא נכהבות אין ומזוזות שתפלין ' עורות בשני אחר רף שאלדריב"ל
 רף על וכתכ שיטין מכ' הרף שהי' רוצה ע1הי' כגון עורות בשני ואפי' 'אחר
 * העורות ריבק ולא התהזונות שיטין ה' אחר עור על והשלימו שיטין סו'וקצר

 רבותא הוי גונא האי ובכי ' כשר עורות שני של רפין ב' על אפי' במפריםאכל
 14 אהר בעור אחר יף כעו'כ עורות בשני אחר רף כשר הוי ראי מכולהוטפי
 ומזויוצ בהפלין לאכשורי ארעתע תיסק לא רני לון אמר אהר בעור דפיןשני

 : כן נכהבין אין במפרים אפי' רהא ' אחר ורף עורותבשני
 גויל ףיכסוסטום קלף)תקמ(

 ט,תגמו קלף תיקון בו ואין קי4ף עים בלי כך שמתוקן אותו גךוירגויל 5נץ7ג זצ"* גאון היי רב פי' ' העליונה קליפתו שניטלה קלף ייכסיסטיםפו=ש,י0
 65 ק1 וייף י משפיין. רלא אכני רפרע(ינן גויל אבני כמו0 מעט ושקלף מעופץאלא

 יא עע ומ"בעוין וגךחא בתמרי עבה עור לעבר ורגילין אחד עור שניהםורוכסוממדם
 ור14י אותו מעכרין עור הבשר לצר שהוא והפנימי קלף ונדוי בעפציםץות4 ץג 3 ומעכיין מעט ראוי שיער ומצד ' ק* הקרוי והוא שנחלק ממנךם בשרמצד "כמסכי כו לכרעב ראוי השער לצר שרצא החיצון ' לשנים בעוביו רצלקע ואח"כאותו

 נ

 יץ ובלשון ' רוכמומטום וקרוי ' עויער צר והחע שנחלק ממקום בולכתוב
 השוכב וצר הבשר לצר שהוא כך זה קיוי וע"כ דוכסום הכשר קוריןרסובחר

 ך"53ט רוכסוסטום רב אמר ר5וציאם בפרק ואמר ' לכתיבה כך כל חזי לא הבשרעל
 גו' תפלין עליו כותבין רוכמומטום אף ' תפלין עליו כותבין קלף מה כקלףה"ה
 אימא אלא כקלף הוא היי רוכסוסטום תימא לא נמי לרב במסקנא ראמ'ער
 עליו כותבין קלף אף מזחה עליו כותבין רוכמוסטום מה כרוכסוסטום ה"הקלף
 4 כותכה הי' א1מר]ר'[מאיר אלעזר בן שמעון ר' * מאיר כר' ומתקסהמזוזה
 הקיף על בין רוכמוסמןם על בין נכתבת מזוזה הלכך . שמשתמרת מפניקלף

 ראסקי, לישנא לרהיא וליתא ' בשר ובמקום הקלף על אלא נכתבין איןותפלין
 כלישנא הלכה אלא - אמזוזה אירי ראידי פסול ובזה כזה שינה רתניא האלעיל

1' יי' י 0,יי י=יש,חם

_ 
 מהו בריצחק נחמן מרב ררבינא ברי מר מעי בעי ם צ שי .ממי 4=עםאש 3נ ה( כמיום יל" ,נל יכתבינהי הא אתפשיי ואייי אייי יאסימ יבה0 "%4םיףהמימ*י -מ~מומיע , . . - . י,

 : אפשיט ולא טרצר דג עור ע,צ תפליןלכתוב

עורות ביתי דפין יע' לא אני אהר נע4- רפץ שנ' נכתכין מפל.ןמקים(

 נל
 וכו' מגורשת אינה שלי והנייר גיטך 1 ריי ת"ר יגשיןס כיב אמרי, ע?-

 קמבעי' פי' ' מהו לתיבה תיבה בין לשיטה עדטה בין ר"פבעי
 לי' ותיפוק ומסקי' ' שלי לשוטה עויטה שבין מטע על גיטך הץ שאמר כנון4'

 וכתבו רגט מכ-ת שייר רגגרשס פ' וכרתנן וכשר אחר כעור רפין ה?'לשני 5,יף פי' . דמעורה ל"צ ומשני ' מפרים ושלשה שנים ולא רחמנא אמר אחרדמפר
 : בי' ק-ינ' אהד מפר אחר בעור רפין רשני ' כשר מלמטה והעדים השני ברףע"נ

 רפין שני על כתבה ראמי מוטה מנילת נכי בסו4הם מכיא הי' רפ' ההיא וכן טא6 קד'
 שכתבה ה"פ נמי התם מפרים ו,טלשה שנים ולא רחמנא אמר אחר פפרפטולה
 רפין בשני דכשר ו;'ש גט רגכי ח1מרים מחלקים ויש ' עורות בשני דפיןשני
 ס8ר חהויב לרבי יחריו עמורים לשני מחברת וחתימתם חתומים רעריםמשום
 גגי א"נ ' ספרטם שני והםיבי אחד כעור רפין שני מוטה מגילת גכי אבל -אחר
 משטע בם6ר דכתיב סוטה נבי אבל מפר נךוי רפין קהר רכתי' משום ה'שגם

 חילוקים אלו מ?צ י אחר בעור אפי' רפין שני למעווטי ומיוחר המכוררבספר
 מפרים שני מנךו א4 בףפי' נראה אלא ' נהירי לאקטנים

 )א"
 בשני דפין שני

 על כתבה שמואל אמר ירצרה רב אמר מזוזה גבי רבהס הקומץ כפ' - תתיכות פק(
 הא פסולה ס-פין בשני והניחה רפין שני על כתבה מיתיכי ' פסולה רפין שניפ'"

 שנ* על כתבה רוזם ופרעו'י י קאמר מיפין לשני רשיה ' כשו-ה אחרבקש
 בשני רגיחה רל4זני הא ברוחק לישב יש ולפירושו ' לרף ףף בין גויל שהניחדפין
 הניחה ררוזני הא שפיר ואעזי ' דעזיכות שני על רפין בשני בתבה ה"פ אלאמיפין'
 ומגיית מגט בתיבה כתיכה י4ף ספר כתיב לא מזוזה יגבי ואע'צ מיפיןבשני
 בחתינה רפין כשני נכתבין תפלין הלכר למזוזה תפלין דהוקשו רק*רהטיןס פ"ק 15יף ברא' ממצזה נמר ותפלין ' אגרת כתבה גבי כתיבה כתיבה גמר רקא 'מוטה

 וחיברן חתיבות בשני שכתב והיכי י חתיכות בשני רפין שגי לא איל אהת נע
 שבלה כ'ת בו כיוצא רכהם להנומץ כרא' רשרי ה"נ כרבק ריבקן או בתפירה 35וף

"'5
 קלה לקדושה חמורה מקרושה שמורירן לפי מזוזה מהם עושין אין שכלו יתפלין
 אם .פי' להשלים דלמא ' פתוחות והכא סתומות רבא אמאי עושין מוריריןהא

 למטה וחופין שבלו מתפלין או שבלה מם"ת הותך ג' או פשקים ר' מזוזהחמירה
 כמרומה ותו ' מפרים שני חשיב לא רמיערה ענין בכל אלמא למעזה הצר סןאו

 הקלף על וחציו עור על חציו כותב יהיה סלא דמנילה רפ"ק כירהטלמי שיש לי טהננה
 נמי הייע טרצרה בהמה עור על וחציו טהורה וד' עור על חציו הוא כותכאבל

 ' כותכה יר של כתפלה רבה בהימץ אמר ותו : דיבקזברבק או בתפיר' שחיברן 5דדף

 )אלו( לרבק וצריך יצא א' כבית והניחה עורות ארבע על בתבה ואם אחר בעורכ"נ
 ימנילהס פ.'ק ונרפי'בירושלמי : אחר כעור חשוטת כן אהרי ]אלטא[כשמרבקןגס

 שאין טה במפרים יש אמרין לינן ולמה שאיל ריב"ל אמר פזי בן *רירהר'
 אלא נכתבין אין ומצזות תפלין דפין בשני נכתבץ שרבפיים ומזוצתבתפ4ן
 קךרות בשני שהפפרים ודרובה דדיא דך' בריה יצחק י' התיב אחרבדף

 ארוכמומטום רכתבי~הו והאשיער
 במקום'

 5."1 כמכים %ף אלא מתכשרי רלא כשר
 ועל הגויל ועל הקלף על ום"ה ' דהכא מסקנא יפי ררועם לישנא דההיא 'בשר

 ס0 ר5טלית ועל הנייר על כתכה המוציאם פ' מנשה רבי כרתנאדוכסומטום
 ' בנ1'ת לה ומוקמי' כשירה הרוכמו0טום ועל הנויל ועל הק* ועל 'פסולה
 5מ ממפקא הך אלא בתכינן מי אגויל תפלין כרפרכי'0 כתבי, לא הנויל עלותפילין

 מנשה רבי לברייתא מוקמי' הוה מעוקרא רהא ' הנויל על נכתבת מזוזה אםלי
 כתבי' רמזוזה הממקנא לפי א"כ ' בתבי' מי אגויל מזוזה רפריך לאו איבמזוזה
 למזוזה מעיל פריך לא אמאי אגויל לה ובתבי' במזוזה ברייתא מתוקמאאקלף

 אקלף נכתכת מזוזה וא"כ ' כתבינן אגויל רמזוזה משמע אלא ' לתפליןכרפריך
 שלנו שהקלפים ז1ל ר"ת אומר שלנו ודי-פים ' תורה ספר כטוארובסומטום

 כעיבוד יפה שלנו ועיבור צררין משני שראוי קלף שקרוי שלהם החיצון העורככ1
 הלכך - לעיל כרפי' עפיצן כרלא תורות ספרי כותכין שהיו ואשכחן 'שלהם
 ומיהו ' ום"ת מזוזה וכעה'כ הבשר ולצר תפלין בם לכתוב ראוים שלנוקלפים
 רוכסומטום הוו שלנו שקלפים שסוברים ויש י הבשד לצר כתיבתם הנשרכולם
 הללו תורות ספרי ופוסלין עבים שרם משום שיער מצר אותו שמקליפיןמשום

 לר"ת נראית ואין' ' שיער במקום לכתוב ומכשירים , בשר במנךםרגתובים
 חז' טפי ודירן ' כלל בשר במים ראוי הי' לא שלרם ררוכסוסטוםמברתם
 "שלנו כקלפים שכותבים למעשה הלכה הלכך ' השיער מבסקום בשרבטקום
 וכמקום ' קלף רין בהם שיש שיער לצר ולא הכשר יצר ופית ומזוצתתפלין

 מצד אותם ונקה קילפו אם לכתוב כלל ראוי אינו הבשר שצד אותםשסעפצים
 *ש * לכתוב וטוב חלק הוא ואעפ"כ קילפם לא ואם ' עליהם כותביןהשיער
 ה4ו. כי שלהם שקלפים פסולין וראי תפלין אבל ומזוזות ספרים עליהטשבותבין
 כ'. תפלין של רכה ובשימושא ' שער ממקום טפי כשר לצי חזו נמי הוועפוצים
 לעיל כרפרי' אפשר אי וזה הלכה וכך דמי שפיר אנויל כתבעהו אבייאמר

סם : נתבי' מי אגויל תפלין המוצאס בפרקראמר

 כשר הנקב על עוברת הדיו ואם לתפלין פסי שניקב עור)תקמא(
 ו תגזת ריעוהא כה אית רילמא למבדקי' צריך רתפילי קילפא האי אייי40פכמדט
ן

 כ"ת 5ה בו שיכתוכ נךרם תפילין של קלף פי' * וליכא תמה כתיבה וכעי'
 חלק ושיהא נקב ע:ום בו יהא שלא ויראה בנגרו שיגביהנו למברקיהצריך
 בריק קולממא צייך לא אמר מניךירעא רימי רכ ' כעינן תמה רכתיבה .רובה
 שם יש אם לירע יכול הוא הילמום עליו כשעובר כותבו שכשהוא פי' '4ה
 אינו עליו עוברת שהריו נקב דבל רמ'ל אחרה כריקה וא"צ רבר שום שנסב
 קת 9 ע'צ תפילין כורנבין רענא רב טראמר שרצים ח' רפ' כההיא הלכה ובן 'קב
 ק"ת עוברת שהריו נקב כל כמערבא כדאמרי רקיי"ל ומכקנא ' טהור עוף שלעור
 ל מתקץש ( מחלחל דחלחולי עור סגבי וריוטב העור פ' נמי נקב,ואטרינן אינועליו

 ' וכתבתם ' בתכינן היכא תפילץ מעתה אלא יעקב בר אחא רבלה ,"
 '"ע ו

 שהר? נקב כל ' במערבא ראמד* הא אשתמיטתיה ' תטה בתיבה בעי'הא
 : נקכ איע עליועוברת

אמרי'
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 ריו בעו ומזחהז ה8ילין)תקטב(
 ~כחבתם[ פרעו" * תמה כתיבה שיהא י סוכתבתם להמוציא( בפ' טרי'ייהפאנ

 עיינ"'ן אלפ"'ן יכתוב שלא ז כהלכתן שלם תם * ומזוזו.זרתפע~ן
 ' יגנזו א* ריי י בזהב אזכרות את שנתב או י בדיו שלא שכת5ה 4י עיכו'

 טף5ל
 דיו אלא דיו מקרי רלא ר"ת ופי' * ריו בעו תפילין הדע וייא ר א במיזה

 פלי יוסי סר' היר כל פרק כדאמרינן ' בצרפת שעושים קוצים של רגדוש , " נ1
 ריו מקרי רלא ר'יז אומר ' עפמם של דז אבל ' בה ובדיק דךיותאקורטא

 יבר ובנל ובקנקנתום בנךמם במיקרא בדיו כותבין סבבל דגיטין 8"ב בדתנןדהעפ"6
 הא לאוציי ' מאי לאתויי מתקיים שויא דבר ובכל בגמ; ואמר ' מתקייםשהוא
 ווזצרך כמתניתין דיו מדתנן כשר ועפצא טריא במי כתבן חנניא רברתנא

 עפצים של ריו שמכשירין ויש ' ריו הייע לאו רעפצא ש"מ עפצא ירבות ענלף
 הטרף ' לרי יפץ השדפין כל רב אמר הננאל רב אמר ב"% פ' בדאמר%ש

 דרךדא שמר ור"ת י נומא לתובו  שנותנין עפצים של ריו דהיינו ממלם שהקאף
 * שרף גךוי הריו ממנו שעושין העץ ריפיז לח*חטז אלא גומא היינו לאושרף

 שעה6 נל ובפ' באשה רמש לחלוחית דזהחנו * דנדהס פ"ק מצוי זהשירפה במו פע יל

 צריכה אם .ום"ת ' לחלוחית אלא גומא לר אע ירכדת*וירק גבי שרף לו ש"1 כלס
 ? נהירא לא במא רהבונה ההיא שמפרש ומה י ספר בהלכות לפרש צריךדע

 כדתנן ' לאעצרא דמשמע ואע'צ בריו אטרימנט לטזן דטתר 'ר"ת 4ומר)אלא(
 בגמ' ואמ' * ובליקנתום בימום בסינךא בסם כותבין בכל דניטיןבפ"ב

 דהיימ זצ'ל רש"י ופי' ' י14שכפי הרתא ש1אל בר אבא א'ד קטךים פא יגנן
 ]היה[ ובפ' דעירוביןס פ"ק ואשכדן 4טרימנ'ש הייע ג4ג4וצם כן אם ' ןימג"ט כ"1ק1ג

 ר'מ משום ששאל אמר יהודה רב דאמר סא גבי י דאסיר בסוטה6טשל
 אמר ולא הףיו לתוך כ4קנתום מטיל החתי עקיבה 4' אצל תורה לומדכעיזיעזי

 * וויו להוך כ4קעצם טטילין וכי ער וכו' "1מעאל ר' אצל כשבאתי דברל4

 שני' ברייתא שי אלא ישרי עקיבה כר' רדלכה שפיר אתי לישנא האיובפי
 קנקנתום לר5דל ראסיר כר"ע ריכמ א"ב ' אסיר עקיבה ור' שרי ישמעאלרר'
 חייא ר' רתני לפירושו קשא קצת אבל לפיויש"י* אטרימנ'ש דהייע הדיולתוך
 ולא ' ד4עשכפי חרתא היינו רשיחור ופירשא ' בשר ובשההור באברגתבה
 1'כ * במשנתינו שנוים שאינם 4ותם אלא לשנות חייא ר' בא שלא הכימשמע
 הרתא רצא ונ4ק-זום * אדריכג"ט רוא ףשיר1ר שמואל ב'י יצחק רבונו14מר

 דעירוביןס בפ'ק שטאל רבינו שפי' כמו אלא אדרימניש היימ לאו- ד14שכפי עפ-של
 ולמ"ז . ושרו%'ילא לועז בש-וך ונם וורר"ליא בלעז שן;ורין ירוקה קיקערהימ
 ליתן ששהר שלו מ'ת בתיקון ר"ת וכ"כ ' ברץ אדרי1נט להטל מותרלכ"ע

 עכןבה ר' בי' דאפלגו קנכךזום היינו רל% לכ"ע ם"ו( של הרי בהוךאטרימנט
 4יננף אומר יהורה ר' נוטל6 היה בפ' דתניא להתירא מוכח ..וכן ישמעאל ור'סם

 " בלבר סוטה מפרשת חוץ הרי לתוך קנקנתום מטילין לבל מאיר ר,הי'
 א"כ ' הדיו בדוך כ4כ-תום לר5יל התיר רעתו על מאיר ר' עמד כשכברסשום

 : בדיו לרמיל כ1תר עצמו קנקמצם ראפילומשמע
 שרמ1ט ענין)תקמנ(

 לפי מזוזה מהן עה1ין אין שבלו ותפלין שבלה תורה מפר ט סכיןצא "זת:,ס
 סהא ער קלה לכך11ץ חמורה מקרושה כ1רידין שאין ש,ש35
 רב אמר חלקיה בר מנימין רב דאמר ' שירטוט בעי' הא עהטין טרייין עעמ(

 חלקי' בר מנימין היב פסולה' משורטטת שאינ' מזוחק כל רב אטי מריא ברחמא
 אמר )מאיר(]ירמיק[ ר' רתניא היא תנאי * הל'מ מיזה של שירטוט אמרדידיה

 והלכתא ' שרטום וא"צ הכתב טן שלא נכתבות ומזוזות תפליןמשום,רבי'
 הנתב מן שלא נכתבות חשירי העיד* שרטום בעי ומזוזה שרטוט בעי לאת48ן

 רניטיןס רבפ"ק וקשה ' גריסין כגרם מ"ט 1ע"נ.ף
 בלא פי' ' כותבין יצחקשתש א'ו-

 ופ0ק כותבין אץ מובעה מתבין שלט תני במהניתא מתבין אין שלששרטוט'
 למרת הא %'מ ' עיקר יטאינו ההה דיורע אמתני' דפיג אע"ג יצחק כר'בה'צ
 לכדעב שרינן היכי . א"ב שרטהם בלא לכתוב אמור הפמוק טן תיבות. שלשדאפ"
 היינו שרטחם בעו לא דתפלין רפסקי' רהא זצ'ל ר"ת שרטוט'ו14מר בלאתפלין
 ועוד ' שירצה שיטות בבעה לכעםה וכחעב משרטט למעלה אבל לעו'טה עדטהבין

 בין ובתפלין בם"ת ולשרטט עצש על להחמיר באים אם דאפי' זצ"ל ר"וז%4מר
 הרבר מן ר15ר "כל דשבת פ'ק בירהסלמי בדאמר רושאי אעו לשוטה קיטה נה5כה

 הכא )שאני(]משני[ רלא וההנו לה מייתי עמרם רב ובמדר הדיט' נקראועושרו
 ' ובתפלין ב1'ת לעדטה שיטה בין ושירטט עצט על שהחמיר כגוןבמשורטטין

 י רשאי אינו 'ולשדטט להחמיר בא אם ואפי' עוירטוט בעו לא אפלין פ'תמעתה
 וא"ל יוסי רן אמר תנד1ם א'ד יאמת שלום סרברי דמנילה ס2"ק ראמר וקשה טזיף

 של כאמיתה שרטוט שצריכה מלמד יוחנן א"ר אבא בר יק %דכ"נ
 שרטום בעי הם"ת למדת הא ממש 1,ז הורה של אמיתה 4פיעו'י 'הורה

 מרמקר4ון צריב' מנילה תי1ק א"כ שרטוט בעי פ"ת דאמר פי' להאי קשהמיי
 גוריא בר חמא 14'ד חלבו סא"ר למפרע המגילה את רגירא בפ' כדאם' כפר פ"יו'ים

 בחוטי תפרה שאם פפר נקראת אגרת ונקראת ספר נקר4צז כגילה רבאמר
 שרטום בעטש לא דמ'ת 1'מ ואמת שלום מדברי מדילץח אלא ' פ1להפשתן
 שרטוט רבעי' הלכתא כדפמקי' מצזה התנו ר"ת מפר' תורה של כאמיתהורייא
 לא ממש ס"ת אבל שמים מלכות בה שיש שם על תורה של אמיתה להוקרי
 הלכה נראה וד4ו מס;'ת.אלא חמורה מזוזה שתהא תטה זה ורכר ' שרטוטבעיא

 עיטיט, בעי יהא שיטיו 1ריד*ן הא רפריך 'וההי' שקיטוט בעי רפ'תלמעוטה
 דלא.יליף והא ' עדרטו;ם דבעי' ה"נ מ'ת אבל * מת2לע אלא פייך כ;:צ'תלא

 משום זצ"ל שמואל ב"ר יצחק רבונו פי' ' מ2ף מרנקיאת שרסוט צריכהדמגילה
 נץלא למצוא 4צריך הוה ס2ר שנקראת משום קרטוט שצליכה יליף רצה דאי 5512"5

 בחוטי תפרה שאם ספר נקיאת התם כראמר אנרת שנקיאת משוםבשרטוט
 שכח וה'נ ' כיטירה גירין חוטי נ' בה הטיל שאם אנרת ונקיאת פסולהפשתן

 כאזדברי נאמר דוזם דססיק כפרעף* *ליף ]תורה[עצמו טדמספי דמנילה בקיוש' תמ56"
 ונאשי ואמתשלום

 לה"
 כאן ]אף שרטוום צריך להלן מה תמכור ואל קנה אמת

 ועוד קרא' בתב תורה דאכולה כולה התורה בכל דאתדי משמע שרטש[צריך
 יריעה כל התם אמר עור ; בריו ובותבין בקנה סמסרגלין סופיים במם' אמרפ.6

 מיירי עלזן בשרטוט דדלמא ראי' אין משם מיוצ ' פסילה מסידגלתעיאינה
 קווצותיו תהי' זאת פ' רבה בויקרא ואמר ' בדפריש' בעי בתפלין א2י6דהא

 ערכי בלשון לשיטה ש'טה שבין בסרגול דאיירי משמע א"כ הסינול זהתלת4ס

 בין שירטוט *'ב רתפ4ן למעשה והלכה מסקנא  מעתה * סרגול לשרטוטקירין
 עךכףן כמה למטה וכותב רעליון שירטום משרטט למעלה אבל . לשיטהשיטה
 לא אבל הדיום גררא שיטה4,טיבעה בין ושה-נחם עצמו על החמיר ואם' 'שירצה
 בין שירטט דאם כתב שמחה רבינו הרב מורי אבל י בכך רצעפלין 4עזפסל
 דפמעש גמיר רהכי במשורטטין בהקומץ משני רלא והיינו ' פסול לששהעויטה
 * הדיוט נסךא ע"ע החמיר אם לומר בזה שייך 'דלא :ששה ששה בין שירטטאם

 1 סנס הראעין לילה מק;'ש דפטור התן גבי דברכותס פ"ב בירושלמי מיירירההיא
 ום"ת ' איירי לא כרף'ג בפטורין אבל הדיום נכךא ולכך ' ביוודא מחזי קראואם
 כל בין משורטטת שאינה יו-4עה וכל ושיטה שיטה כ4 בין שיויטוט בעיאודאי
 צרץי במה שמחה הר'ד מוו-י נפתפק עצמו ובשירכו;ם ' פ1לה ויריעהיריעה
 14 . בברזל שישרוט לעולם ונינר המתקיים בשרטוט מקפידים אנו אםלשרטט
 בעופרת כגון שוה רגתב שיהא כרי כתיבה בשעת לסופר הנראה בשרמוטמני
 בצבע או בסיכךא לשרטט רוצה אם או ' זמן לאחר השריטה שנמחיזאע"פ
 ' יהריץ גומא לשון משמע שרטום מיהו י מתקיים שרבתב ימי כל המתעיםאהר
 שצריך טשמע רצה הסרגול זה תלתלים קווצותץ רבה בוינךא שאמרוממה
 ברבי הלכה נהב חליצה בענין ובה'צ י תלתלים כעין הנראה המתקייםשרטוט
 ' כלום ל14 בריותא לי' שירטם ואי כותבין אין שלש כותבין  שתש דאמריצחק

 על תימה עדרטוט בלא תיבמז ג' אפי' טתבין שאין רלכתא דפרישנאוהשתא
 זצ'ל ר"ת ואומר ' שירטוט בלא בכהבים דכדא לישנא לכתוב שמהניםמנוצ
 שכותב היכא אבל . אביתר דד' ההיא כי דרשה לשם מתטין אא"מ אסורדלא
 שדי התם ונקי צח לשון ולייתוב הלשון את ליפות שמכוין בכתב רכךאלישנא
 רבימ בשם זצ"ל ריב"א פי' וכן . שירטוט בלא פסוק של תיבות כמהלכתוב
 נ סי צת עלשון במתבוין ראפי' סמשמע דמנילה בתרא פ' בירוש' מיהו זצ"לאליר1
 )דגא( רבי ומיתי פסוקי' מן מילין תלת 14 תרתין לכהוב מהו רקאמ' אסיר'ונקי
 תשנא מאור רובה מצער ראשיתך ברבי רצשעי' לר' כתב משלח]מנא[
 ואע"פ לררע1ה[ ועיא שלומים אגרת לשם אלא כהזב היה שלא ]משמעאחןיתך
 בזמרין וקאים רמיך ]דהוה[ ג*תא לריש שלח עוקב' מר הפ1ק מר5ך הי']כזן

 בתב ולא המלך יואש זכר לא כתב זעירא ר' בירושן אמר ועוי וכתבדשירטט %1" יף דגשעס פ"ק דקאמר שלנו תלמוד על חולק גיל אל בעמים תשמח אלישראל
 בלא לכהעב שלא מקפידים היו שלמא רבאגרת מר4זם משמע יואשהמלך
 לכתוב. הייזר שנרגו ימה אומר שמחה וי'ר ומורי ,שירטוט

 בבתבי פ1ק
 שנו הרעטמן שטרי כותבין שאנו .דיק דכתיבה מש"ם שרטוט בלאהדיוטות

 תר4עס"ס : סאפרש ולקמן כתבחשוב

 הקורש ובלשת אשורית אלא נכתבין אין ומזחות תפלין)תקמר(
וףחעיצ שדספרים אלא ומזוצת לתפלע ספרש בין אין תנן דסנילהס22מ"ק

 . אשורית אלא נכתבין אין ומיןת תפלין ' לשון בכלנכתבים
5:מגו ומזוזות תפלין י כתיבה ובכל לש.'ן סבכל וכתוביענכתבים נביאים הורהפרש"י
5ית6_ע"כ נכתבין אין ומזוית הפלין תניא נמי וכנמ'ס ובלה"ק איטוריז בכתבדוקא
 פ"5 ט י' נתב בנמיא רש"י ופי' ' והיו בהו רבתיב טעמא ומפרש אשוריתאלא

 )בלשון( דוקא ומזוזות תפלין במתני' שפירש ומלשונו שלנו כתב היאאשורית
 * אשורית לשון הייע לאו העדש שלשון משמע ולת'ק אשורית]בכתב[

 נס דף עוקבא מר אמר ח0דא רב סדאמר בסנהדרין כה"ג פיק שכח נמיודבי
 אשורי כתב ישראל להם ובררו ארמי ובלשון אשירית בכתב להם נתנהעזרא ע'" בימי גולה בני שעלו כיון ובלה"ק עברי בכתב לישראל תורה ניתנהבתהלה
 משמע אשורי ולשון קאמר ומדלא ארמ" ולן עברי כתב להדעטורז והניחוולהיק
 ע,ען ק ד, ' ' יצא אשורית ששמע ה6עז 0רתנן 8"ב ובמנילה לה"ק. היינו לאו אשורירלשין
 דאמר קשיא עברי בכתב לישראל תורה ניתנה תחלה חסרא רב דאמר האונן
 כע קז מצאו למרום משה שעלה בשעה רב אמ- יהורה רב אמר רבהס הקומץבפ'

 ע"3 פ' נמי ואמר ' שלנו בכתב דהתנו כו' לאותעת כתיים וקושר זשבלהקמ'ה
 נך ד' לפי התם דדריש הכל דהיינו כו' ג' לגבי דרל'ת כרעי' פשיט מ"טהבונהס
 כג ל אוסר אלעזר בן שמעון ר' כו' ל"טראל תורה ניתנה זה בכתב אומר ר' כויגטפ' ש" דתניא ר' כרברי מםתבר ולהכי ' תורה ניתנה שלנו שבכתב ומשמע שלנורנתב
 נכתבין אין ומזוצת תפלין הלכה לענין מ"מ ' כו' העמוריס ווי שנאמר 1י-בל ע'" נשתנה לא זה נתב המורעי אלעזר ר' משום שאמר פרטא בן אלעזר ר'משום

 : הקורש ובלשון עתה 'נוועין שאע כתב דדיינו אשורית בכתבאלא

 רנתב מן שלא נכתבות ומוחהע תפלק)תקמה(
 5נ ךף שרטום בעי ומדזה ש'רטוט ל"ב תפלין יהיכתא פקין יבל העאבפ'

 ע"נ המגילה את ריודא בפ' אמר וה"נ הכתב מן שלא נבתבות ואידיואירי
 ע"3 ק ו' ומצזות הפלין למכתב חבו[ בר ]לרבי אבא( בר )לרמי לי' שרי אביילמ2רעס
 רבה הקומץ בפ' אליקים רבינו ופי' ' כרהכא דהתם ממקנא כו' הכתב מןשלא
 כמון והוי למיטע* אתי ולא פה בעל יורעו אים שכל גריסןמגרם
 רבריס שאר אכל . הדחק בשעת שלא אפי' בע"מ לכותבם שרי הלכךהכתב
 בשש לכותבו 4סור כל בפי שערים וושינם רואיל בפיו דשגורים אע"משבכתב

 רבב"ח ראמר למפרעס המגילה את הקירא דפ' כיוה,ו - הרחק בשעת לאאם
 שכתב מאיר מר' 4' ופייך הנתב מן שלא אחת אות לכתוב אמור יוהנןא"ר

 סם

 שד"ת פי' י עדך יישירו ועפעפיך בי' דמיקיים ר'מ שאני דמשני ע"פמנילה
 - נךרין שאנו מומכים אנו וע"ז . הדהק בשעת רוקא התם לה ושקי בפיומיושרין
 . אע"נ הכל בפי שימערין מפני בש'פ ויושע ופ' ומזמורים קרכנות ופרשתע'ש

 יד דף היחירס בקיבנות יש בפ' בתמויה כראמ' בש'פ ל4ומרן אמור שבבתבדרברים
 מיצ לך ]כתב[ כתיב דרשב"ל מתורגסני' נחמני בר יהודה ר' ררש פ'הנזקיזסובנשין
 מ"3 מ ו' אתה אי שבבתב דברי' כיצד הא האלח הרברי' יש בי וכתיג האלה הרברי'את

 האיך %'כ ' בכתב לאומרם רשאי אתה אי קבעייפ יברים ב8,1 לאומרםרשאי
 . רמנרם משום זצ"ל ר4ת ואומר ן פה על שבכתב רגריס יום בבל קוראיםאמ

 לאומרן שרי הכל בפי ששגורים המ ורוקא ומזוזות תפלין גגי כדאמרנריסי
 אסור בפיו ששטדש אע"פ הכל בפי שנורים קאינם מקי4ךת שאר אבלבע"פ
 כיע ג ד' מצפוניו נבעו עשו נהפשו איך לקרא דאייתי דב.ק0 ררייק כרהיא ע"מ'לקרות
 : מטמיוהי איגליין עשנ אתבליש איכדין יוקע רב כרמתרגם מישמע מאיואמ'
 משום יוכף רב כדמקךגם דוכתא :בל נקט להכי ריב"א בתוספו' וםוכתג

רדב



וזע הפל?רימתשר152
 כטף דדוה וףיכ4 בר%תס ובממכ' בדוצבלס כרמוכה רוה נרצר טגי ?סף ררב שדף

 אםור שכבתכ ררברים משמע עבריע לשון ררי ר%ה ולא לי' כעערנם רצה לפסוקפ"ח
 כדשכח מרעתו פסוק לתרגם ראסור יונתן כתיגום נךי והוה כ1'פ לאימרם 700ף
 דהא ב1'פ לרךותו שמור בפץ שגור ר5סוק ראפי' למרת הא %,מ ,רוש,ןס עאמוף
"

 אלא נךי הוה לא ואפ"ה שירע עברי כעו'כ כ1'פ ירע תרגום ראפ4' ?קק רכ תט ו0

 גבי סרתנן נאמרין אלו פ' סודמוטה לו בא פ' היוטא ווע-יא ' תרנום בלשיןוף1"
 שגיר זה שאין א1'פ פה כעל הפגןדים שבחומש ובעשור ביחה"כ שנןרא בה"ג ס90

 שעז ותל אחר בענ'ן אפשר רלא נאמרין ואלו בפ' כגמ' כרמפ' הכל בפ.ט4נ
 : רגל בפי שגור שאי% אע"פ לו ושגור הואל ושרי הרהק פ4נ 8ד'

 ה4ותיות ותינף תמה כתיבה)תקמו(

 כתב ואפי' זה את זה מעכבין שבתפלין פרעןיות ארבע רכהס כרגומץ ען נ0י
 נצר5ה לא רב אמר ירצרה רב אמר ספשיטא בנם' 0ומרי' מעכבן אחר יי'5

קנ'"
 '.פ אות רכל לתלמורא לי' רפשיטא פשיטא' נמי הא ופריר ' יף'ר של לעצו אלא

 והיכא הכא_' ברטוכח פמול אחר נץץ אפי' שחמירה כהלכת' מתוקנת שאינה
 אות לכתוב נתבוין סתנא הבונה פ' כראמר פסולה נמי אחד זיון אפי' שחמירה בן"(
 ' זיוני בעי רלא הא זי%י רבעי הא ' פטור והתניא חייב שתים בירו ועלו אחת'ם

 רי'כך ' כתב מקרי ולא 4ות אינה כהלכתה טד%קנת שאינה אות רכל למרתהא
 ככתבי פסוק לנד1ב היתר שנהנו מומכץ ר1ץ שמחה רבינו הרב מוריפי'

 אי% הריוטות שטרי כותכין שאנג רקה רבתיכה משום שרטוט בלאהריוטו'
 : כהוגן טדצקן אי% שהרי בתבהשוב

 ירר תיקק)תקט(

 רב אמר יהורה רב אמר ספשיטא מעכבן אחר כתנ סאפי' במתניתין ר2ני דתי
 רפשיטא וללעא ימין של רגל פרש"י ' יו"ר של לקוצו אלא נצרכה לא ן%.6

 מטה . כלפי מראשו שמשור מה יו"ר של קוצו פי' אליקים ורבינו ' אות זה ראיי %'6לנע
 ראמ' והא י ראע% כפוף מה מפני כראמר ר"ת פי' וכן יור של כתרורהיינו

 רושם ונעשה בקיר אבן נער השליר שאם עשרה רהיי% יכתבם 3עי כחלקוני'3
 מפמ ראשירם כפוף שכו שהצריקים מפני רא'טו כפוף מה ומפני מועטים שבום שצריגדם מפני ביוי'ר הבא העולם נברא מה. סמפבי קאמר יור כעץ יר'ר נעשי' ע"נסם

 : לזה זה רומץ שאיןמעשיהם
 ה תיקון)תקמח(

 שרומה מפני כה' עוה'ז נברא מה מפני אילעאי כר יהודה ר, סררשסם
 שע:נו פי' כרעיה תלי' מ'ש יצא לצאת הרוצה שכללאכפררה

 אותה תולין בפנים לה' שיש נקורה ראותה למעלה רגג אלמחוכר
 לי' מעלין כתשוכה . הרר ראי ' למעלח לגג רבוקה שאיןבאויר
 ררלי"וז תגא כט ה ה"י בתחלת פירש תם ורבינו .דנ בזה ה"י כסוףיהגא שיש"י ' כתי לו קושר אני בו חוזר אם הקנ"וק אמר תגא 4' איתום"ט
 רנראה כתב ו1משון רבינו והרב בסוטהס נוטל ובפ-ק רעירוכץ ק כפ':8"ת

 מ;'ט הבונהס פרק ]ראמי[ בו כיוצא רי"ף ותגא התשובה פתח לצר שהכתר )ן9 כפרש-
 : ,יר-ני בקדי רקוף תגא מהררעיי6

 ח תיקון)תקמט(
 רחטרי רווקנא לספרי להו חזינא אשי רב סאכ1ר 5מ-

 לי-

 כלומר רח"'ת ל4גגי'
 ער ח' של שמאלית רגל שמגביה פרש"י - עולם של כרומו רצאחי

 לר"ת נראה זה ואין בערוך פי' וכן זצ"ל אליקים רבינו פי' וכן . ה כזהלמעלה
 מפרש ע"כ קאי חי"ת של באמצע ח' של רנגו משמע י'כ זיינין שני ה.מנו. ועשהעיינ ח' של לגגו שנטלו כגון הבונהס כפרק ראמ' נג'ותו ולא למנךייה היל תגא דא"כ %דף

 רגאומם: בשם נמצא וכן רגמלא הטרתא כמו ןץ כזה באמצע הי"ת של לנגור"ת

 .אותיות נקוכי)תקנ(
 יריכו כשר ה' של תובו ניקכ יהודה ררכ משמי' נרבך בר אשיאן סאמר ה ע"7'כט
 ' שם הקלף שניקצ ריף'י שכתוך 'אות רהיינו ה"* של תוכו פמול,פי' ח555'ע

 מי4ישא לרירי זירא ר' אמר ' יץ כזה אחייו של ררגל שניטל ה' של ה-יכו פ"נסס
 בשיעור ונשתייר יריכו ניקכ 4ם בשר ה"י של תוכו ניקב יהורה ררב מניהלי'
 רינץלי בר רמי רהוא תמרי בר סרמי ן : פפול לאו ואם כשר קטנהאות

 ' יביאך כי והף' בפרשת שבתפלין רויהרג פי' בניקבא' רויררנ ו' ליהאפסיקא

 צורבה כל וצאיץ למשוך יכול הי' ולא בנגדה בקלף נקכ ראתרמיבניקבא
 אמר זירא רר' לקטיה ין2א ' לעיל ברפריש' עלי עוברת הריו שאין נקברידעו
 אלא ירע רלא טיפש ולא מרעהו לקרות יורע שאינו חכים רלא ינוקא אייתיויל
 ללמור "ט מיכן ופמול הוא ירוג לא אי כשר ויריג ליה כךי אי דהזימה

 : ו' חמררויהרג
 ר תיקק)תקנא(

 לצר קצת שמשוכה פי' %מ;'ל לגבי דדל"'ת ברעי' פשוטה ו"מ"ט הכונה 13פ' " ע קדד
 : ך כזה ולא ן4 כזה ה"י לצר ולאגימל
 קו"ף תיקון)תקנב(

 תגא סמ,פ0ס
 רקי

 אמר ל כזה גנ של במופו שעושין זיי"ן כמין רי"ש לנבי
 תליא רקוף כיעי מיט קשר לו נושר אני בו חוזר אםהקב"ה

 לנו פי' הריכהדרבה בפ' הרי כו' הרר ראי ק כזה גגו עם נרבקתשאינה
 ונן"ף ר4'ת פי' הכונה ופ' ונן"0 ר' פי' ולא וח"'ת וה"י יו"ד שלתיקון
 רי.מץ רבפ' שמחה רבי' ריב טרי לומר רוצה והיה וחי"ת. וה"י יהיר פי'ולא
 בפ' הקרוש.בןר'אותיו"אבל שם על ו"'ה ראח"ר שלחי"ת ננו לפריאלא באלא

 רו;"א לכרעי' להו ]רלית[ ( )רלית בעי' ולא כולה התורה בל של מפרשהבונה
 שלו ביו"ר אלא יו"ר של קוצה וכפופה שמע רפרש' הקרוש רשם השאלא
 הבונה כפ' ששייר לו שייקי%ה אלא ' בפשה א"צ בולה העורה רבל ייראבל
 עוקצין שני לו *ש ב' מה בב' למה אושוא דר' רבה בבראשיע רמפףשב'

 בו%ק-ן לרם טדאה %יא בראך סי אותו חט"אליו מלכח%ה 0שהר מלמעלהאהר
 בעוקצו להם מראה רצא שש ברוביומה שלנוגלה זה להם ואומר מעלהשל
 י%ייר מרה44 בו' בראששז ברא שא"ר מראה שהוא שט ה' ו14מר אחףיושל
 1א * %לה רו1רה % ש5 ח"ר ת?" אה4א וישילמרשדקאי י לדגי נטיער*ר

 ככרעי' הבונה פ'רמפרש
 דקף"

 ח051 וף" 4 הראשונים רחורות בירוא4ימיס כר4ויתי מירי קשי' רלא שמהההר"י טורי אהשר דדלי בבר1' בהדימץ ימפיש מ4?

 0 'י כרעי רםךצבר םתוטש אחרתש רשל מקש סתוכרם הי שלאמ מם ולאשלהם

 האשתע1 של תורתן נראה * ראקונים של כתורתן * סבירא והתם א1ורוף"
 : צופים שבאו-רם

ינט דשיתית לערב שלא לו%הר צרץ4.)תגונ(  ט, יידהאמררב כררב דהיש מעבבן אחר כחב אפי' יתנז האאוקמ2אס
 לה שגף גויל שאין ו%4ת אות בל רב אמר ירורה רבראמר

 5 4סם שידהו בדי לשם שם בין סמציחץ במםכ'פופרי'פ"ב פסולהיו4מ' רוחותיהמארבע
 ז ס81 אל ד14ת את בו שש-ב סספר ב1'ג ' מעורבין יהיו שלא ברי ובאותיותנכרים

 נ 840 תני תניי אית ה14תית את עירב רברכותס בפ"ב בק-הט' ואמ' - בויקרא
 כשך %'ר יד1ן ר' בשם שמעון בר אדא ר' ' פמול תני הנ% ואאכשר

 * ציכה ותפארתך ארצך והפארתנו ארצנו כגק מלמעלה פ%ל ום"דמלמטה

 מברעי4 למטה פשו4ה רכף כרל' להאייך שצריך מפני שמחה הר"ר שריופי'
 וגשר ירוע חהרבר (קך ו842 בזה וצר'" רכף ברעי' וחאך ומפסיק וצף'ירת"'ו
 % כזה לשנש ד14ת ווותך מפםיק אהצ העפארתנו ארצ% אכל י ' תיכהע שנישהם

 וזייק ת?דו ככו לשאול קצת'צרעםה'פי'צריך שדומה כאות לטעות וישואעירוע
 : % כא דגע בו%ך לבה1ב "ט אלא ן נ באק מןרגהין הו4ו? להרחיק ראץןמיכן

 ג"ץ שעטנ"ז)תקנד(
 ה-מץס בפרה.

 ט"נ מם נ'ען דונעשעיניץ אותי'צריכו')שלש'(שלע~ה שבע יבא אמי

 איא אמרו ולא רוח מבל כזי"'ן ונראה 'צד מכל תגי זיי"ן לו שישי
 דדן כל נמשכין אין למעלה שוין הן דאשין שאותן לפי צרי של האחרוןוראש נ" ושל ?' ושל נ' ושל ט' של האחרון 5-אש ע' ושל שי"ן של האהיוןבראש
 ל"1 נוום ולהכי ' ז%נין בשלשה שיהיו כרי לעולם נכתבין אין לפיכךגאלכסע
 מאים ט' חהרר ז' והרר ברישא ג' ב"'ת באל"ף כמקו'כ ולא סירוראכהא

 ת' רטווט%ת ום; רשש'ע ועי"ן ש' כמזוזה כתיכי רהכי נקט רמזוזההסירורא
 8ש וכתב ' ח*יב זיוני בעי .רלא הא פטור זיוני רכעי הא בהכונהס ראמרקצת ין קש ורא4 ירץ- של מקוש נרע רלא פמול זיין לא שאם ופר"ה י עכ"ל בו'רעימ'ך

4 משמע ' כו' רלטטפת ט' דשמע ש"ע ג'ץ שעטר'ז רתפלע רבהבשימושא  4  , 
 54שקץ מצא וכן הוא סדשנך ]ר"ת[ )כת'( וכתב צר~ך לא כיץ שעטנ'?שבשאר
 ' כ4טת הן פשוטות הן זיונין שלעוה צריך ג"צ שעטמ'ז רכולהו אחרבמירור
 4שו השמאל לצר .השנים ןונים ג' מפרשים יש רחגים שהם הזייני"ןוציור

 וטמשון רכינו הרכ אבל גיקץש5ו%ץ כאק ימין לצר וא' מלמטה ואחרמלמעלה
 משטאל וא'. מימין אחד צייר זשף'ל רעה'י %'י שבת שבפירושי כועבזצ"ל
 כזה מלמעלהואחר

 ;4ע5%ייי
 כא למעלה שלקטתן קץשין שיש שם פי' עור

 :שע%5ו%ז
 מפר)תקנה(

 נטשנ י לפני התנאה ואנוהו אלי זה רנזירס ר1'ק לה ומיתי במכיית'תנא
 ובר? נ4וס בקלפים נאה .%'ת מזוזה.נאה נאים תפ4ןבמצות

 תס וף ווננא ר' תנ* בגיטיןס השולח בפ' ' נאה ובלבלר נאה בקול1םנאה
 8'ש עכהץ% וממור מץ וטנתכן. וטזוז%ן תפלין ס;'ת מפשרניא ררבאברי'
 בל.ש"או ובתבתם וקשרתם 4נא' פסולין שמר וישראל וכותי וקףן אשהועבר

 0יימנ' בפר" ונתב . כנתיבה אעו כקשירה שאעו וכל בכתיב' יש%בקשירה
 כףת רהס רתניא חשא ' עברינן נוות" כוותי' סתמא תיקמינא בואי' נחמןיב ר4ונף' וכין מפשרנש ררבא ברי' כר"ח יגנז ]עכה'ם[ שכתכו ס"ת רתניהא

 4 יש ראנוי' יראה סחמת לסורו שחזר בגר אעוי רכ אוקמה בו קורין ענו;'םשכתבו
 ע ' לקרות יודע אא"ב לכהיב רעפ*י סאינו סופרים במם' %עניא ' לשמיםרלבו
% .. ד24 כתב שמאה רבעו רדב וטר* * ממי4 או גר שנתכו ס"ת התם פסילותו  

 בותבו ד1בתן יו? הרבש את רמוצש בל הכלל 0זה . התם רנץצ* משוםממזר
 ג

 את טיא שויא * מאין יודע ואע*' * וובתן ירי הרביט את מוצץאוממזר
 איבא םופרים רמם' מההי4 רהא. חובתן יריאחרים

 למי*
 14 טוצ?ו שאי%

 למגצק שבשעיע רפניל ה"ט רממ"= כתוב ראיתי ואגי ' מדרב:ן אימד14רייוזא
 נהב%נת* אמר ואפי' ' לשמהל אזכרה כותב ואינו נחפז ה' בנהל ממזר יכואלא
 מופריסיהי% במ5' רקתני רנר ]יגר[ טעמא וה%נו _ ' נתכוין שלא משץאנן
 4יטר לנר ננילה כל תאכש לא לכ"וב וכשיבחש לתיאבון נבילות אוכל תושבגר

 כותב אי% נמי הוצא אלהיך לה' אתה קרוש עם כי ער וגו' תתננהבשעריך
 ע1ציע אליפ היעו פםוין תפלין שבתב דנ-ן רתגיא והא ' לשמה זואזכרה
 ווזהיא ' אחר ויום שנה "'ג בן רצא אא"כ מראורייתא כקשק-ה רלטעיוץלחי%ך
 נף'פ פרש"י ההש חפלין לו לוקת אכ? תפיו לשמור רדודע קטן כרתניאתפלין נשאנ ל לימור חידע קטן לאתו4 ואמרי' בתפע~ן חייבין הכל סרתניא דערביןררפ"ק
 בפ' כדאט' רצא מררבנן למצחע קטן שמחנכים דחעוך לביהכ"ם בהםיכנם 8ב 08 שלא ה%נו תפל? לשטר ראם נמי ופי' ' מרבריהם לחנכו סרה%נו רצזוללולב

 ג'ונ
 כט דף הר4ה% כל הקפת ץל-נר בנזקי ב% את מדיר האיש גם' נזיר הריני שאמרמי

 ע'7 תינמשע סנם' יח?'ב ובפ' ' דרבנן הראש גל הקפת ורחי ררבנן וחינוךמררבק
 פנ יף אחת בן עשר : בן ליעות אותו מחנבז השעה בן שמנה בן וינא א'ד מעניןאין

 ' פ בן אמר נחמן ורב * מראור%תא יעשרה שתים בן מדרבנן ]משלשין[עשיה

 'מאא~מע עשרה שתים בן עשרה אחת בן לשעות 4ותו מחנכין עשר בןתשעה
 ררבנן. חי%ך לכן'ע בתץיק מר14רייעא משלימין עשרה שלש בן 'מדדכנן

. 
8 

 ושפץ בכה0%הי לו וסמוך עה%ה-ום לכל טוב שבל ז%ק;'ל החפיר הר"* מור*בתב
 מבפנ*ם כעד'ב העין למראית מבויץ בנדצות ואנעצ משום נאה בתיקון 'מ14ר
 ' טרור זהב ס4ימה ויצפרו שנאמר מבפני0 ביהם'קשהרי

 לבך.
 נת*בה יכחוב אם

 שימעט טוב *ותר ' קטנים שיהיו כבויו בשב*ל הרי טהרה ונמוק יפה אינהרקק
 תפלין לכד1ב רשאי ואינו עבה בתיבה קצת שתוב שמים כנוד וירבהכמדו

וטח8ז



 453שדוע תפילץדיטתיר

 ת48ן נעףכתוב כתב ה1ד ' לשמה יכהוב לא עייי טהנמנם כע1תאוטזתטז
 ושעה השם יכהוב עאום כהלכה הכל שכבר שיכדוק עד השמא יכתובאל
 נדפר"טת הפלע לשם שיכתוב צר*ך תפלין וכעהכתוב * נניזה ליי דה1םיבוא
 כתיבה עיתהא דכעינן רהפלין גוף כעד'כ לשמה עיבוד צריך דש1י ר11פי'לקץל

 פרק למזהה דצקשו ותפלין מספר כתיכה כתיבה טחא דלפיע והו ' 16מה פ9
 רקירושעס: ייא'עא

 השם כהיבת)תקמ(
 שנרר מה את והולה שכתב מה את גורר בשם ד%עה יבהס רוומץ גשפן טע 5ל

 בשם ר5ועה פי' ' ה-ודה ר' דברי ' רגרר מכךם על השם אתתעתב
 ולא הטכח לאטר מקה אל ה' וירבר לכתוכ לו עיד' כנט ' כתכו ולאשדטךו
 בתקי השמ את וכותב וטיבר כנה  שבתכ מה את נורר . השם אתדנול:בו
 אומר יומי ר' ! השיפון בע קנרר ' וידבר את ותולה לוירכר שגרר כמקופהשיטה
 הא ' טרר אמרת את פי' י 4טתכ 1חק "ז אמר יצרק ר' ' השם את הוליןאף

 במעם לא אבל ' רגרר במים אלא השם את יכוללבחוב דא*ןמשסע
 השמ את וטתב דבר בשום 1 ב:רם ויידכר מוחק "ף אבהגא 4גא 'עגמד1ק
 תלין אץ מקצתו הולין כו6 השם כל אומר שירי שמעון ר' . ר5חקבמעם

 מגום על לא אתהשם טתבין אין מאיר ר' משום אומר ח4"ר כן שמעוןד'
 היריעה את ממלק עהטה ויא כיצד ' .אורצ תולין ואץ ה:טקק מקום על ולאדגרר
 אמר רבב"ק ' השם את הולין הלכה רב אמר חננאל רב אטר 1ותמר 'ו%נשז
 כמלת" .גרסי' ועתה'אי ' וכותכ נצחק הלכה מרתא בר שמואל- בר יצוקדב
 לרככ'א כין חננאל לרב כין א"כ ' %רר כעד'כ משמע השם את תולין "ף יוסרדר'
 כהא אלא ' מטחק עריף ותלין מתולין עדי[ח ערר רהא יידה לרי' לרן4ות
 1 תו6ן וכעד'כ טוחק ולרכביא 1חק לא אכל תולין דוקי* חננאל דלרכפ4גי

 מבולרצ עדיף ותולה תולץ "י ר4צ פי' תם רכיט מעי ' טרר שכןובל
 וגורד מוחק' ולא הולין דוכא סובר תו4ן הלכתא דפסק ומאן יט1לר'

 קאי *צחק דר' מוכח ר5נילה פףק בירושל' מירו ' ריכה י"ת פוסק וכן *וכותכ
 דירן אנמרא מעץו ' מטחק גרע דתולה ומשמע * יוגטי אדר' ולא יר1דהארר'
 חננאל רכ אתמר רידן כנמ' דהא י ד'רן מגמר' מעגה רברים שהרכה 'סמכיק

 הלכה רב בשם חננאל רב זעירא ד' דמגילהס פ"ק ובירוש' ' תו6ן הלכה רב אמר עס5נס
 דידן בגמ' ותו ' החול אצז ותולה חעום 11ז וכתזכ הויל את 1חק שא1מה במי54
 פי,קס סופרים וכמם' *ההייוךת' של גניזה מצריך מאיר ור' גה4ר אוכט4 'רידזז ר'שויפס
 טעה כו' עחורי שמעון ר' למעלה יתלנו אחת 11ת - וטעה השם את הנותבסאו

 את וכותכ משלפניו מההק רטש יהורה ר' דברי רה1עפין כין יתלע והטםנל
 לא 4כן ' מאיר ר' יברי הח6ף הרי ' שמחק כלמה וכותכ ודטזרדמטם
 כמי 4כה רב בשם חננאל הב זעירא 0ר' דמנילה 8"ק ירהטלמי ? גורר :היאיס מוחק לא אכל תו16 דדוקא ' יומי כר' ר"ת וכרפמק דידן אגמרא אלאפמבינן

 בפנ* אחת כל - לל4ל יכול עההא בדי אחר בעור כהזבן כעורואהפרעועת
 פליגי לא דהא פירוש' ראי לי' ממתכר לא שמחה רבינו הרכ ומורי 'עצמה
 בבית מלופלת פרשה כל שתהא ר5רשיות נין ריוח שצריך דפשיטא 'רכנן
 ' הפרשיות שכין אריוח ולא קאי אבתים ושוין דרא קאי' אהיכא הטוין והו 'שלו
 וכחכמים א"צ אומרי' וחכמי' * לכית כית כין קצת ריוח שיהא וצריך פי'אלא
 אתת כל בין משיהה או חוט שנחזמן ושוין ' מחכיריו כרבי הלבה ראזע4ל
 כל כין משיחה 11 חוט 6תן שצריך כתים כר' שכשמניחין ושין פי' 'ואחת
 אין ואם ' הבתים שתחת כעור ר5שיחה 4צ ההוט וו1כף הפרש משכם וביתבעז
 ' חר4ן עיף עצט לבית חריץ כעין שרוא הבתים שכין הפמק וצי% ניכרחרטק
 * אחד כעור בבתוכים דוקא היינו משיחה או חוט שעתן הטוין דיהני האהוש

 : עורות בד' ככה1בים אפי' שעושין רש ' לא עורות בר'אבל
 ומרריוע תפלץ של 8רק1ית)תג4ח(
 נק דף ותגש ' זה את זה מעככין תפלין של פרשית סארכע יכה הקומץ כפ'רגנן
 5ן לף כי והי' קרש ' מודרן צר סבאיזה כיגךמץ ואמ' שמע' אם ווף' ' שמע יכיאך'כי 1" וודה ' יךש הן אלו טוטפות ר' הן ' ראש של פרשיות ארכע במכילתא1

 טצ ל,ק 'אמראביי איפכא והתניא ' משמאל שמע אם שמעוהי' 'יביאףמימין
 רכינו %' ' כמדרן קודא 4הנךרא ' מניח של מימינו כאן - יירא של מימינוכאן

 ' נךרא של לימינו היינו מימין יביאך כי והי' קרש דיזני הא ל"ק זצולא4קים
 קורא ואיט זה של בראשו כשהן התפלין שרואה המנץץ כנגד שעומר זהרוינו
 ל" קיימין ר5ניח כצר שעומר וזה לקיות שרוצה כמו רייף שרואה אלאממש
 לירות רוצה הי' שאלו משמאלו שמע אם והי' שמע מימין יביאך ווף,.כילךש
 והי, קרש כר1ב שבתחלה בתורה שכתוכהז כסדר פרעיות של כמדרן גךראהי'
 כ* ורו' קדש ' נךרא של שמאלו דהינו ' שמע אם וה" שמע ואטי'כ יביאךכי

 משמע וכן פרעד" וכן ' רוא וחר ירא של ~מינו דהיינו ממח של לשמאלויביאך
 מימינא דקרש פרשת' ]ומשוי[ פמשני( לשונו חה תפ6ן של רבהבשימושא
 דהטמע ופרש' תניינא בכיתא יביאך כי והי' לי' דמסיך ופרש' קמאבבית'

 ארבע דקתני במכילתא משמע וכן ' ברכיעית שמע אם והי' ופ'בשל"טית
 כסדרן ובותבן שמע אם והי' שמע יביאך כי והי' קרש הן אלו ראש שלפרשיות

 ממתבר ולא ' כרישא ששנאן נמדר משמע יגנוזו אלו ריי כמררן שלא כתבןאם
 נראה. אין זה כמרר בתפלין נךבען אין אבל קאמר רבופר דככתיבת לרו1'כלל
 מינון הראשונות שתים שקורא פל4י:הו ראמאי ר"תמקשה מיהו ' כן לומרנלל

 משמאל האחרי'ושתים
 איפכא או משמאל האחרות וכל מימין ראשונ' הל'י

 נ ע ה' לפני לאו רכלהו מכלל ה' לפני מערכי בנר מדנתיכ ומערב מזרחדמנורה 5" דף די6ף רלחמס שתי בפ' מערבי נר גכי נט משמאל ורכיעי' מימין ראשונותרג'
 והי' קרש ר"ת ומפרש ה' לפמ לאו האחרון וחצי ה' לפני הנרות חצי אמרולא
 שמוע אם והעץ ואחרי' מכחוץ שמע הוי וץקורא ומשמאל הקורא מימין יביאךכי

. 

 פע וף כית כל רגחנקיןס הן א6 ס"פ ר"ח פי' וכן ' שחלקו מה השתא וניחאמכפנט

הן תי שלש שהן מר[ ת ]אין דמר( )מן ה' אלהים1ל
1 שלטק

 ואטור פי' ד1ל בהן אין הרי ' דול כהן' שיש מפני תיסר אין ' לת6ת וסותרפי'
 ; תיבות כשני חאיכין אם לששל צריך פי' ' צרינה 5"יי ' צריכה 6א'לתלות'
 הנצץןס וכפ' דגיט'ןס בפ"ב . חול בהם ויש י תיבות שלש כאן עהש ' לתלות97נ-פא טתר הרי ' תיבות כשתי תחשוכ יסאם " בה' תזאמין דילנ שאם מינהטפקא

 וטעה ירודה לכתוכ ונתכוין דה1ם את לכתוב צרץי שוי' רוי תניוש הבטהס "פ''פץ3
 בל על שם לטונת לבלר נךלמום עלו מעביר פרעו'י י הטבחר מן השם איןיצ אומרים וחכמים יהודה רן דכרי ומקרשו קולמום עליו מעביר דל"ת בו רגלל ה4א קוק1

 השם אין וחכ"א ' כתב רצי בהכ ע"ג דכהב פי' ' טתבו הגא כא*4יתעת*ו
 א4 זה דכעי' משום אי ' בחב דצי כתבלא ע"נ דכהב מעים אי ' רגצבהרבע

 וכממכ' ? אויר שמ וכווזכ רוים 6ה מיגכבו הלכף ' דניטין במ"ב בד1ר'טצי1
 קודש של שמות שני רגותב רהמס רתנש ' בדבר מח6וז שלש 1נא פפר*ם5"ס5"

 בראש האהרון הי' אם אומר יהורה ר' ' האהרון את ומעכב רדאשון אתמקים
 את ומוחק הראשון 1צז מק"ם דצל של שטת שצי : הראשק את מעכב.דוף

 ומקיים ריאשט את טהק הדף כראש האחרת הי' אם אומר הידה ד' ?האחרת
 וכתכ רהטם את ' למקיה יתלגו דל"ת בו נתן ולא עידה הכחזב .וזאוזיון
 או1ין ומהזק ' ה' ד' ש"טה 'ירודזז

- 
 וכתכ ונתכוין ירצדה לכחונ צריך הי'

 צרעי הי' * אחר יר4הה וכותכ מעכבו ד6א בו כתב שלא אעוש דח1ם%4ז
 את וכותב טחקו ד4.'ת כו נתן ולא ידודה לכתוב טתכוין ד"טם 114לכחוכ
 * רגצכהר נ1 זה אץ * אמרו ' ויקדשנו י4למום ע*ו טזדר שמר יוידה ר' 'יזשם

 ' יר1רה דר' כת"ק הלבה אין ומירצ י הכונהס בפ' בקאושהא דגירסא היא 4בן ס9פם
ושקש

 של~
 על כותכין דאין 6רל'רקיי"ל דפריש' ותו " י שלנו בתל6ור הוזכר

 וכותב ומעכבו ? ה1בחר נע השם 1ון ראטרו כחכמש הלכה אלא 'דג1ק
 דניטין דפ"ב וטגש ' כמ%מר המפר ריאי משום י לא השטת בבל אכל *אושא כשם דוקא אלא ומ"4ךשו קולטם עליו רמעכיר נףמר לא ירצדה ר' 5אפי' 'אחר

 : לפרש וצריך י אהדיי סחדיוההבתה

 . הבתט תיקת)חג4ז(

 ר' רברי ארכע כאן הוי לטוטפת לטטפת 5טטפת סתלר רבה י-פת רטן 9%
 פרע1יות ארבע שבטזב רשמעתא וממוא ' שתש כאפריקי פת שתים בכתפיטיש אשצריך אומר עעבה ר' ' תפ6ן של בתים לרן מיק 8ין * ישמעעל1"נ

 עור ש*קחין אחר מעור העשויות בתים בארבעה ומניחן חתיכות ארבעהעל
 משים אש אבל ' בתים לשיבע העור ~נעשה[ )יותה( ' הדפום עילפ'ןחייצ י לייבש 11חו ומנייון ריאצבעות כעין בר1ם'שוזא אתו ומניודן ש4ל שלאחד
 משום בפ"ע כית נל עורות מארבע העטייס בתים ב1יבע4צתם

. 
 לזכרון רנתיב

 יכול אי% וגם ' זכרו%ת הטלעחז עגש ולא אמרתי אחד זכרט ' 1ניךבין
 על בהבן ואם ' כרפריש' בתים ר' רבונן אחד בב"ז פרשית ר' כללהשים
 בין ריוה חלק עףהא וצריך אלעום רבי% פי' י צרז יע אמץ'"ץכםים ר' רברי בימהן ריוח שיהא וצריך י יצא ]כתט[ 4טנט( בר' ורגיון אתר9ר

 - זה פנימעת שמוע אם והי' יביאך כי והי' פי' * להדדי הויות סימן מנץץוהיה
 והא * ע"ל עלם טוב יוסף רכינו הרב שכתב הגאונים בתשובות וכן זהאצל

 ' בתורה שכתובו' כמדר בנךנטרם שפירש כמו לא גמררן נךרא הקוראדקאמר
 כסדר שנךרין וקאמ' סודרן דכיצר הברייוזא מים דדצא ר"ת מפרשאלא

 אם והקה ' יביאך כי והי' קדש רהיעו 4שמא6 מימי% בתפליןשטנחין
 ו שמעשמע

 הפרשית מדר החליף)תקעט(
 5ו וף שנא לא ומם,קנא פמולה פרשיותקו מרר הח6ף רב אמר חננאל יכס4פכ2ר

 עצ כי והי' ' כפנים שמע אם והי' קרש ששם כנון לברי4צזאגוויט1זא
 יךש עהטם כגון נמי לברייתא וברייתא ' אחר לעגין מתפרש החילטט מדרולפר"ת לפרש"י החילוף מדר זהו ' פמולה ענין בבל קיש אצל ושמע ' שמעאם וה" אצל יביאך כי ווקי' ששם כגון לנווייאתא ובריאחא מכחוץ ושמעיכיאך

 : פמול נמי קרש כמנךם שמע אם והי' שמוע אם וה*'במקום

 טהורה בהמה בשש1 פרשיות כורך)תי4(
 דפ' כההיא * טדירה בהמה כשש- כורכן פתים הישייתכשמכנט

 ל'ג , הפרערות אגרות ללוטור שצרץי פרטיץ ' בגירין וגתפרהז י כשערןנכרבות כ" ל היא ממיני למשה הלכה תפלין רתניא מה6קיןסבמה
 : בהמהטרורה בניד ולתופרן ]טףךרה[ בחסהכשער

 תפי4ן של תיתורתא)תקסא(
 ' למטה ]רגכפל )רגכלל( הילורף וצא זצ"ל משנץ שמעווןרבינו 5ס דט כתב מסיני' למשה הלכה תפלין של תיתורתא רב אמר חננאל רב 23ראס4פ

 ? עכיי בן טדצין ואין ' אחר מעור הכל והתיתורא שהבתים הינטרם פי'מתוך ומ12מע גשר של קש כעין ונראה תפלין של מושבן כא והוא הכתים פישמבמה ס'"
 עהיה בתים בד' פרשיחז ד' 2טדגיח שלאחר נשר ' תיתהיא אליקים רכינוודל

 הבתים מן יפ6 שלא כדי גשר של כעין הבתים כל פני על מתדצז אד4זתפקיה
 שבו4ם שעושה בריגוע מלמטה סביב שתופר האנו י תיתורא עיא 'לו1ץ
 בלשון שפי' מפ" נמי משמע עכ"ל באמצע שבולם הבית מושכ בעיןבאסצע
 שמחה רכינו ודכ מורי לשון וזה ' אחר מ1י הכל חשזיחורא שהבתיםראשת
 ל6ע1ה ריכה תפ4ן שלתיתורא

 ממיני.
 כבפל נקכ ועו,טה מרובע עור בופלין

 . בכפל ומכמה נקב ב1תו בתים הר' ומבנים בתים ר' כמרת מרוכעהעליון

 בתפר כפ6ם אותם בין הכתים ומחכר רפיות כתט של - תחתיהןהתחתון
 דייבוע על חחמשין ב' כחופפת מכוון ריבוע של לוכסון עויהי'ובאלכסונן ממ בחפרן רבא ואמר ממיני למשה הלכה מרוכעות תפלין כדתניא"מרוכע

 סם

 ו14תו מכוון האלכסון אין רחכו על יתר שארבו מרוכע אבל ' כרחכןשארכן
 תיתורא ואותה כנשר בתים ר' פיות על שמונח ? תיתורא שמו בפולק1ר

 של תפלה של וקליוסה דצועח ' תיהעדא כתב זזיק'ע חסיד יהצדה דבינוהרב וטרי ' עכל ומרובע פדצת 11 גורל כרוחב הבתים 4 יותר צר לכלמרחבת
זרוע



זרוע תפיליןריכות4ורא~
 רצועה איסה אלא ]אחת[ רצועה אלא ]לה[ שאץ נטטפתא ההא שלאורק

 : זו גב על זו שרכבותאחרת

 תפלץ של מעברתא)תקמכ(
 אליקים רבינו פי' ' ממיני לכהטה הלבה תפלין של מעברתא אכיי סאמי5ק0

 ' מעברתא דמכך' כגשף רהוי תיתורא נמי דהיינו ראמרי איתזצ"ל
.

 ורבינו ' ררצועה שם לשום רה1פה כה שתופר תפירה אוהה רהיינו ראמריואית
 העור מכפילת הנעעוה חור דצא דתפלין מעברתא כתב זצ"ל משנץשמשץ
 ע"ש מעברתא ונכךא ' ריצועות בו ומכנימין הבהים פי לכטת למטהכשכופלו
 ומאריך שירצה צר לכל ומושכן מעבירן הרצועות]קבועו'[אלא יהיו שלאשצריך

 ' תיתורא היא מעכרתא פי' ' מעבר ערך[ ]ובערוך ' זה ראש ומקצר 1הראש.
 שמכניסין רצא מקום וכתפלה ' תיתורא ונקראים מעברתא נקראים גשריםוכן
 במרת רחבה רצועה כמין שלו. כתיתורא למטה ותפור יר של בית עלטל"א שטלאי סבור אני בתכ שמחה ו?'ר ומורי ' רתפלי מעברתא ונכךאת רצועהבו
 ועלפני צרדין ניתך,קשני של גובה ועובר.כל יר של תפלה של בית' שלגע

 עב"ל .כתלטר רמוז טלאי אותו מצינו לא כן נפרש לא שאם רגגרוחכ
 בתכ זצ"ל משנץ שמשון ורכינו י תיתורא דעץמיר כצרי שפירש כ1ה עחדןוסבורני
 רומיא איירי ראניי נראה ואין ' שמחה רכינו הרב מורי כרברי מפרשיםשיש

 להיות דינה אין אם רצועה לאותה והנותנה ראש של בתפלה שווא רש4ןן
 ס4טק

 4ם"
 וס4ץד"ס לבריאתא גוויאתא שנא מאי נראמ' האויר* את רואה בית דאין דנמצא

 רץ4ך
 זצוק"ל החמיר ירורה רכינו הרב ומויי ' חזיא קא ולא אוירא למחזי בעי,

 ובעו ראש של ובית בית בל שבין חריץ מקום מעברתא ' הגאונים בשםכתב
 ולהרקינרצ לתתא ער מלעילא גירי תרי וחרא חרא כל ]כין[ )גכ(למעבר

 ואם מעברתא ]וישינון[ )אינון( ליתפרשו רלא היבי נישפיר.
 נפמי

 חוטין ג'
 : פמולהבתפרן

 ר2פלין של עף"ן)תקסנ(
%

 של ש"'ן א*קימ רכינו ט" . ממינ* למיטה הלבה תפלין של עיין אביי 40ט513
 ונראין מלמעלה ומתרווחין כיחר מלמטה הכתים שרוחקתפלין

 ועושהו העור את מכוין החיצוגים הבתים שבשני ש'א ש כזה ע~יןבעין
 כתוב תפלין של רבה ובעדמהטא עכ"ל' זה כבית ואחת זה בבית אחתבמיןשי"ן
 הרב בהיומורי לן לית אפיך ואי ר'רישין ורשמאלא ג'רישין רימינא רשי"ןצורת'
 ולזכרון עדט הרי ב' לטוטפות ב' לטוטפות כ'[ ]לטטפת החמיר-כ' ה-ורהדבימ
 לשון וזה , שניה בש"'ן וד' ' אחד בשין ג' ' ויליות שבע אלו שבע הריא'
 מצר ' האויר את הרואים הוזיצונים בתים ברופני עושה שמחה רבימ הרכמורי
 יורין שני כה שיש שין כמין הקךר כץמטין כץ-ש פרשת שבו המניח שמאלבייל
 ועליו ברפום הבית שקוכעין ויש ' ,נן בזה אהר ביו"ר ימין ומצר שבוה
 תואר לה ויש כיון נעשית והיא הרפומ על הבית עור ודוחקין בולטת שי"ןחקוק
 ציץ כעין בולטת והשי"ן בעוה מימטת מש"ץ יותר ובזיונה בחוליותיהאוי"ן

 מהרץ ורושש גואי ואפי' בולט אלא שוקע בתט הי' לא רגיטיןס 9'כ יתניא ט"* כל
 ש"'ן אכל - ממילא והאי וכתב בי' דכתיב משום נט לענין כתכ הוה. דלאחד"ן-
 מסתבר בירים בין ממילא בין ענין כבל עשוי' שתהא ]דיו[ )רק( תפליןשל.

 כתב הוי גט גכי ראפי' ציץ במע מנואי וטלט מאבראי שרוחק וכעד'כ .דסם"גי
 הוה רלא השינ"ין כתכ אם לבנים הבתים היו שאם לן לימא ומאן רגשיןבפ"ב
 ונם פירשו שהם זקנים כקבלת אלא לנו אין לה גמירי רריכתא כען אלאכוצי

 סאמר ' עמ'ל לה גמירי הבי ורילמא . עור של מקמנוין קף1וי שלרם רהע"'ן תפליהןסס
 מנהרדעא יימי רב ' התפר למקים החריץ שיניע וצרץ- ה*'מ תפלין של ש"ץאבא
 שמבית חריץ שיגיע וצריך אליקים רכעו פי' י צריך לא דמינכר ביוןאמר
 ואם בתים גכי רתניא ארלעיל רקאי רע ' תיהורא שהיא התפר מסום ערלכית
 של התפר מקום ער מניע שיהא רבעי' לומר אביי חשהי פמלות ניכר חריצןאין

 טפי צריך לא חריץ ראיכא רמנכר ביון אמר מנרורעא יימי ורב .תיתורא
 בתים של אברייתא לעיל לאפלוני ה"ל רא"כ שמהק ד4'ר למורי זה נראהואין
 שין של דחריץ קאי ש"ץ של אחייץ ראבי לפרש לו תראה ' מיירי בש"'ןורנא
 : מנרורעא רימי כרב פמלינן לא וכריעבר כאביי עכדינן דלבתחלה שמההד4,1 מורי ופי' התפר למקום שיניע צריך שין של תחתיתו חריץ אותו מקומטעוועא

 שחורות רצועהע)תכ4ר(
סס

 עדהיו בעי' מבויץ דולמ רמטג4א ' הלע'מ עאהורות רציעחץ יצחק ר' י4טכמר5
 שוירות בץ להיות יטלות רואש נלפי מבפנים אכל שד1רותרצועות

 בראשו לו יש הטטין יאמרו שמא גנאי איבא י ארי ורבר טאי ואיכא*' רמתר5בי הזמנין משום רואש )אבל(כלפי ארוטת לא אבל ביןלבטת דוקותבין
 שמא ר'א ואיכא . אשה כתכששי שס-אה ננאי י'נ הרצועה הארימה זהומחמת
 אלא אותו רךשרין אץ תפלין בברייתא ררן2ני ח:א ' בראשו צרעת א"נ בעלנרה
 לומר ניכל פירועד לפי עור' של ברצועות במינם אלא אליקים רביט פי' ,במעו
 של בנו כרךרקנום ארגמן של כלשומת רצועות יעשה שלא אלא תנא קפירדלא
 הבתים' כצבע צבועים שאינם אע"פ עוף של עיהיו רק רצרקנום בן א*עזרד'

 לעשות יכול. רצועות אבל שרצר בעור אלא הבתים לעשות שאין לומרומכל
 מפני יעשה לא אדומות ירוית או לבנות אם שחורות אם בו צבועיםשהבתים צבע מין לצבען מצוה מבפנים אבל מבחוין ה'מ ומסקי' כתב שמחה וי'רומורי - רצועות אלא שחרות חכמים אמרו דלא לבן מקלף תפלין של בתיםשעהיין יש בתב זצ"ל משנ', חכרהם כי1 שמשון ורבינו ירוקות אפי' לבמתאפי'
 לבר שירצה צבע מין כל יצבע בתים רעור מינה ושמעי' אחר ורכרגנאי

 בין בפנים בין הרצועות להשחיר מצוה שרצרים בבתים שנהנו ועכשיומארום
 : כרפריש' עור אמין אלא תנא קפיר רלא שלו רקרוק מכין ואיני ' עכיעבחוין

 מרובעות תפלץ)תר4ה(
 מרוב1ת שתן שיעשה צרעי הבתים שתהת התפירה אליקסרבינו ופי' ובאלכסונן בתפרן רבא אמר ה*'מ מייבעית תפ*ז סרזנאש

 "ט י משנץ אברהם בו שכה4ון רבינו כתב י עגולות ולא אלכסון להםערש
 דאש של מרובעים הבתים צריך ושמא מושבן מקום אלא מרבעיןשאע

 אלא מרוכעות קאי רלא נראה הי' וקצת ! יד של כית וכן רבוקותכשארבעתן
 אין עגולה תפילין עשה ואס ' עכ"ל רכא שמפרש כמו ' ובאלכסונןאתפרן
 מרוכעות עשאן ואם כהלכחו שלא הקרוש שם שנושא יש ומכנה מצוהבה

 : סוחו את ינקרו פן סכנה יש אמגוזא כי מלמטה שבולטיןאלא
 תפלין של דלת)תכקו(
 קסע.כ של קשר ררב משמי' שילת בר שמיאל ריכ כיי, יהידה רי40פכ~ו5

 רפי' כל שמחה רכינו רוב מורי כתכ ' מסיני הלכהלמשהתפלין
 רל"ת הכי הל"ל רא"כ חדא וליתא דל"ון התנו עורף אחורי של רקשרמפרשס,

 כח י סדליקין0 במה בפ' דאמר ותו ' תפלין של שי"ן לעיל אכיי כרא' הליט תפליןשל
 פ"נ טהורה בקמה עור אלא שמים למלאכת הוכשרו לא יומף רב רתני האאלא
 מן בפיך ה' תורת תהי' למען בהו כתיכ כהריא ' לתפלין הלכתא למאיבלכר
 . מסיני למשה הלנה תפלין של שי"ן אביי אמר והא לעורן אלא ' בפיך-הטתר
 י לרצו1תיהן אלא רממיק ער שי"ן משום כפיך המותר מן ל",ךבעי'ותיפוק
 בפיך רמותר מן רכעינ' שבהן רל"ת משום לי' תיפוק נמי רצועותיהן פריךולא
 סב ל משום תפלין עואני ומשני עור דמהופין תפלין הרי פרכי' אשה0 כמה כפ'וכן
 כ"ח ופי' ' ר*'ת תבנית לו אין אלא רל"ת משום תמצא לא ספר בשום אכלשי"ן
 הרצועות להניח רוצה אם הו(ו רשות תאמר לא עירף שלאחורי תפלין שלקשר
 רגעצ,ו ובפ' לקושרו שצריה ה*'מ אלא רמי שפיר הקשר לשמת או קשרבלא

 ע"מ ח ד, קשרים משאר דירהו קשר רמשונה אלמא רירהו קשר כעין להו רעניבתפלין0
 אינה אשה כמה רפ' ההיא מבין ואיני ' יעכ"ל שבירינו מקבלה לשנותו איןוגם
 לר*'ת וה"ה שי"ן רנקט למימר איכא שי"ן משום תפלין שאני שכשתירץראי'
 רהם שפי' ' ויו"ר לרל"ה ה"ה אלא שי"ן נקט רל"ן הכי משמע רש"1ולשון
 משד"י ש"'ן כעין קמטין שלשה בו קומט עצמו החיצון מעור שעשוי' שי"ןמשום
 כמין למזרח[ ואחת לצפון ]אהת הרצועה שקושר בקשר עשוי' ]והיו"ד[והר'
 ובופאה יו"ר כמין כפיפה כרי אלא כה ואין בה תלוי' מאור קטנה ורצועהר4'ת
 ש"'ן דנקט הא שר"ל משמע יו"ר רל"ת נמי מויפי' ' עכ"ל לח העורבעוד
 רעניב רמסיק תפלין המוצא רפ' ורויא ]ויור[ )ושין( ר4'ת משום ול'ה אלא*'ר
 אלא - מזה זה משונים קשורים שהיו לומר אין משם רירהו קשירה בעיןלהו
 כמה דפ' דעהיא מידצ ' כנמרי הירק שלא עניבה ועיטה ר*'ת נמין שקשרה"פ

 גמירי)אלא( מי טרורות שחורות רנמירי נהי מסיק רכי הגונה ראי'מדליקיןהיאי
 רביפ וכ"ב ' גמורה אות רין בה ואין רל"ת תבנית זה בקשר דאין משמעוראי

 אותיות לאו שברצועות ויו"ר ררל"ת ונראה משנ', אברהם ב"רשמשון
 בתרא פ' לרו מרחשיב שד"י של השם[ ]מן )משי"ן( חשיבי ולא הןגמורות
 ט וף ' נזרקין מצוה תשמישי רת"ר ' קרושה עצמן ףע ולא קרושה תשמישירמנילה0
 ע"נ ואלו ' ושופר ציצית ולולב מוכה מצוה תשמישי הן אלו ' נגנזין קדושהתשמישי

 של ונרתק תורה ספר של ותיק ' ומזוזות מפרים דלומקמי קדושה שי תשמהן
 שאין וה'ש תפלין של קשר אלא להו קרי לא דוכתא ובשום ורצועותיהןתפלין
 בי הארץ עמי כל וראו דאמר והא בעלמא קשר כמין אלא כלל אהזיותרומות
 ראש של תפלין אלו אומר הגרול אליעזר ר' תני ממך ויראו עליך נקרא ה'שם
 4ות לאו רדל"ת וד*'ת שי"ן השם רוכ עליהן שכתיב מפני שפרש"י כמולא
 ע5נ 5, ו' לאות ל למן0 אמר ש"י רעל יר משל יותר רנראים משום אלא כרפי'היא
 אין אעפ"כ ר*'ת זה אין שברצועות רקשד שפירשנו ואע"פ , לאות לאחרולא

 : ממיני למשה הלב' גמיר ררני פסל שינה שאם זה מקשרלשטת

 לתופרה מותר אם שנפסקה תפלין של רצועה)תקסז(

 ו'5ססהנ מןע א"ל ףתפלי רצועה ל(' אפסיק ' יוסף ררכ קמי' יתיב הוהס4יב4יי
 ברצועה פיסוק שום יהא שלא פי' תמה קשירה וקשרתם א"ללמקטרי'

 דרב ברי' אחא[ ]רב )רבא( א"ל ' תמה קשירה דצה לא תו ראפסיק מכיתוהאי
 כקשקיה וויי תראה שלא פי' י לנ4צ לתפירה ועיולי למתפרה מרן אאוי לרכיומף
 נה-גין שאין חזי פוק אליקים רבינו פי' ' רכר עמא מה חזי פוק א'עתמה
 לחומרא פירש'" וכן ' תמה קשירה ועשה אהרות קח כ*מר הרצועותלרנפור
 עצ י ו' פ' בסוף ובן ולחיין הילמי גכי רעירוביןס פ"ק ההיא בי לקולא פי' חר'לור'ת
 יוס  לף רתפלי' רצועה לי' אשמקא ירמיה ר' רמנילה0 כירושלמי ואמר מברכין0'ביצר
 'ו' פ תניימת זמן אפמק לי' ושרון קטינא ורב התא להכ שאל דרצועי גידאאפסק' יע ם זלרא ר' ' תמה תהא קשירה אף וקשרתם א"ל ממל בר אבא לר',טאל
 ' הר1עות לתפור שיכול ר"ת בפי' כהריא משמע . אולפנא מן ולאו לי'ושרון

 רףינו ירמי' לר' שאסר ממל בר אכא ור' שרי זימני בו2רי דגיר נפמקואפי'
 רקאמר העא . תמה קשירה משום ואמר למר4רי' מךצ הבי נמי ברקא'ברףטירה
 וף'ר וטרי י התיר ממברא אלא כירו קבלה היתה שלא היינו אולפנא מןולאו

 ס יעכס הלכה בל דפאה0 רפ'ץ רירושלמי בההי' ילא רבר עמא מאי פי' כן כמושמחה
 ו44ן ונרת נודג הצבור האיך וראה צא טיבח מה יורע אתה ואי במ'רוטרופפת
 מעשה מנייהו מפרשין רלא קאי רבעי אפירות פי' ? מפרשין רלא צבוראחמי

 : רבר עמא מה חזי להחסיר כין להקל כיןבלו'
 הרצועות שיעור)תקמח(
 יותר ואם מכשעורה ופחות מכחטה יותר ררצועות יוחב שי1י דמצית4,יא

 לשריך תהי רפאות כתב זצוק"ל החמיר יועדה רבינו הרב ומורי .בשר
 שקוי( )מלמר שקוי ' רג:בור ער תפלין של שרוך ]לעדן[ א'( לא)לשוררך
 לעצמותיך תפלין רצועות השרוך רוחב מרת פי' מרה[ לשון]לעצמותיך
 כ"ם ולענין ' עכיע' יחליץ ועצמותיך לפיכך טומאה לענין אדם שיעורכשעורה
 ע"כ כרי' מר וממקנא ' צרדה אצבע עד רשב"ל אמר חמא בר רמי אמר 'הקשר :~נ2 על עורפוק להיות צריכתע כמה פי' שיעורייהו וכמה אמר0 ריצועותאורך

 אלא הרבה קצרהיז ולא הרבה ארוכות לא אליקים רבינו פי' ' רירן כיררכינא
 מצוה %ן ראש של בתפלה מיירי שמעתא דכולה נמי ופי' ' צררה אצבעעד
 עשה אם מיהו ' צררה עדאצבע מגיעות שיהיו רצועות לעשות ו:מובחרמן

 עודשת שיהיו שצריך אומר שהיה ' בפוף רמרעי כהנא כרב פסל לא טטאןפדות
ררצועות



 %*עחזרוע תפ'ליןרלטת4ור
 לי' קיי ולהכי כשפושטן לאמה אצבע שבין אויר כע4יעור הקשר עלהרצועחז
 אויר כעדעור פשוט מחוי אשי ורב ' מזה חה כ"כ להפרישו אפשר וטאיכטף
 הטיב לפושטן שיכול פשוט לי' קרי' ולהכי ' כשפושטן לאנודל אצבעשבין

 צרדה אצבע ער ו"'מ ' נינהו דאצבע צרדה אמה בין גודל ביןדתרווייהו
 וכפוף ' צרדה אצבע ער הנחתן ממקים ארוכות רצועות ששותיטצר'ך
 הרצועה שמשער היינו ופשוט - שם עד הרצועה ומשער ' אצבעו  שכופףהייט
 הרצועות משערין ראש של ובתפילין פשוטה אצבע ]ראש עד הנחהממקום
 - יש מדרש שום ושמא ' הלכ ער[ שני וראש טיכורו ער האחד ראששתניע
 רצועות שיעור' יש 14"ב ראש של תפלה של ברצועו1: דמיירי שפירשנו מהלפי
 לתפלה בין שיעור דהאי פי' שמחה רבינו ריב ומורי ' אתפרש לא ידשל
 במוף מילמדנו כתוב פי' צרדה בעיך וכערוך ' יד של לתפלה בין ראששל
 אצבע ומאי ' צרדה אצבע עד רשב'ל אמר ש"י רצועה ושיעור פרעה אלבא

 אצבע היא איזו בתומפתא דתניא בערוך הביא ועוד ' ש-וכה אצבע פי'צרדה
 לאגודל הסמוכה אצכע דזו פי' ובקונטרם ' ימין שי גדולה אצבע זוצרדה
 בצרדה עפרה וכל גיא ' שקלים פרשת של במילוק הערוך כפן' ימד הקלירור"א
 שרצא אמצעי אצבע והיינו הארץ עפר בשליש וכל דכתיב משום פי' 'הכילו

 ידוע הדבר ' צרדה באצבע לפניו שמכין כה,צ סגבי דיומא ובפ"ק ן ש*שי יטעאל
 עד מאנודל היינו פשוט מחוי לפ'ץ . באמצעי בשמכה אלא קול להשמיעשא"א
 מעיקר ה"ט רכפקק פי' כף ובערך ' אמה עד מאצבע הייט וכפוף 'אמה
 ראש עד גודל מראש ]ופשוט[ בזו זו דבוקות בשדן אצבע ראש עדנודל
 רחבים אותן שעושין כתוב תפילין של רבה ובשימושא ' פשוטות בשהןאצבע
 בהכי מפסלי לא פחות ואי דמי שפיר טפי עבדינהו ואי אצבעותבשתי

 : פסולין רצועות גירדומי לןוקיימא

 בתים- ש5 עור נפסק)תרךם(

 נפסקה אם וממקנא כשירות ק*ימות טכלא שפני ב"ז תפלין תנא יב 40פי1ף 5,י
 שנים נפמקו ואם כשירות הבתים דופן דהיינו המבלאות מן אחתע"6

 טכלא ואותה ראשון בית של רמנימית טבלא כגון י"מ ' פסולות זה כנגדזה
 ]רק[ כשירות אפי'בכה"ג וי"מ שלה' אויר ורואה לה הסמור בבית רסמוכהשני'
 ודופן לגגו ממוך ראשון בבית שנכרע כנון זה כעד זה מבוון הקיע יהאשלא
 זה חשוב רנל פי' שלמה ורבינו ' מבוונים הקרעים שאין למטה גררע לודממוך
 מאי דא"כ ממתבר לא זה ופי' ' בימהן מפמיק שלם בית שיהא לא אם זהכנגד

 תמצא לא שלש דנפסכך היבא לי' תיפוק פמולות שלש נפכגן למימראצטריך
 ונפסקו בחדתא ומוקמי' בהמש אלא בתים בר' וקףע קרע בל כין שלםבית

 רקומץ ובפ' ' בה לן לית יושן מחמע העור נחלש אבל העור קלקולמחמת
 : עתיעזא וה'י חדתא דמי היבימפרש

 'ד של תפלה)תקע(
 אחד בבית ומנההה אחד עור על כותבה יד של תפלה בותבן כיצד סת"ף 5דצף

 והניחה עח-ות ארבע על כתבה ואם פר,טיות ד' כל פי' ' אחד בעורטצ
 בשם ידר לאות]על[ לד והי' שנ' כיחד עורות ד' לרנק וצרןי יצא- אחדבבית
 מבפנים אחת אות כך ' אחר בית אלא מכחוץ נראה שאינו מבחוץ אחדשאות
 הרב מורי וכתב ' לדבק א"צ אומר יומי ד' ירצדזה ר'ר יחד מרובקיםשיהע
 קדש פ' אלא הכל אחד בעמוד יכתוב א5 ש"י תפלה זצוע'ל החמיד עזדהרבינו
 שמע אם והיה ובן שמע וכן אחד ]בעמוד[ )במ1ם( יבי"4 כי והי' ' אחרבעטד
 1 יביאך 1 קרש 1 כך עמורים בד' פרעויות ד' בו לכתוב אהר קלף לו איןואם

 באמצע העמוד .בסוף חלק ויניח פרשה פרשה יכתוב -מע גם והיה 1שמע
 ויזדו נו'ת שתופרין בט בגידין בסידרן זו אחר זו ויתפרם הפדע1ה לכלוכן
 ויברכם לקרש שמע אם והיה מן לתחלתם ויכפלם בתפירה הכתילה יבמהעלא
 מביב ריזפירה בשמרבע . כנגדו פוטת ד4צתיות ויהיו לבית בשמכנימןבשערן
 לעשות שצריך לא % אחר זו לתופרם שכתב ומה * לבית יגע שלא יזהרלבית
 אלא יהודה ד' בו רסר דבא ראמר ותו עט דניטנן יוסי כר' הלכה דהאכך

 : לתוירם בתב דמלתאלרווחא
*  'ר על %4הה יעין א*ן של;ואש תפ4ה)תקעא(

 שתי לו ו"ט עד'י תפלה * שאיו במי מזדה ד' * ומודה יומי ד' קמךט
 היכי בי פי' ' ומנעןה מהן אתת על עור שטולה ראש שלתפלין

 * בפנים מדובקות פרשיות שאיו ואע"פ יד בשל ומניחה אהד בשי ביוז~רצי

 של אותה עושין ש'" תפלה יווגן 'דר' משכו' חנניא רב שלח ע:אופרבי'
 לקדהטה חטרה מקדושה סורץין שאין לפי עף'י אורטה עועוין אין האש ושלדאהט
 ומשני ' לכל ונראין ראש של בגובה עוהן לפי חמורה קרועוה ויי עו'רקלהנ
 עהטין אין הראש על רצנחו שככר היכא פי' ' בחדתא והא בעתיכךזא הא4'ק
 שטולה קאמר בההיא הונחו לא שעדיין בחדתא אבל שמורידן מפני לידאותה
 כדר~עני כן לעע%ת התירו רוחק ע'" דדוקא בעיני ונראה ' ומניחן עורע*הן
 שמכנים מהן אחת על טולה דרוכף שמחה ה'ד מורי ופי' עה'י תפלה לו  שאיןמי
 לא בבית ולרבניסן הכתים מן רפרשיות לווציא אבל אחת בבית בתיםד'

 לא קדושה תשמישי אבל מצוה תיטמישי וו'מ ' לבנד מנגד מתירין למ"דדאפי'
 מורידין שאין לפי מזוזה מהן עושין אין שבלו ותפלין שבלה כף'ת דתניאס והא פ"מדי5נ

 משום טעמא עושין רךריון דליכא לתפלה מתפלין או לם'ת מפ'ת ]אבל[)4ו(
 וי"כלת0 בפ' בדא' בלו נקט ולהכי עועדן אין לם"ת מם"ת אפי' בלו לא הא דבלו ת76ף

ע'"
 ער'מ טפסקת תהא שלא ובלבד בה ותולה אחר מסקום תכלת שמביא 'ושוין וצ'נ

 רבא אבל ' מו:ירין דבלה היכא אלמא בלאי דאי דלמא לבנד מבגדמוזירין
 מנית להוציאם רשאי אינו אבל מהן אחד על עור טולה נקט בחרתא4צקמינא
 משקרא עלייוצ דאתני היא מלתא הזמנה ולסו'ד דממיק נמי והא 'לבית

 דאתני הייט ומניחה מהן אחת על עור דטולה וההיא ' יד לשל מורידין איןע"נ לרא'י שהזמין חדתי אפי' הי' מלתא הזמנה 0 הדין נגמר בפ' ול:!"ד פי' יו71ף
 שמחה דו'ר מורי פי' נמי הרףא ' יד לשל לרצ עביד בעי דאי מע*קראעלייוי
 ק4ץ בפ' ראמר דמעי,-א' תנאה מהני לא לכשן אבל מעולם לבשן דלאדוקא

 ת'טובות שתי א"ר , הדיוט לבהן שבשיין כר"ג גגדי להגיא יל.ש ד1ומא0 1יורינ

 י קלה נרושה בהם ישתמש חמורה קרושה ,בהם שנשתמש בנדים חראבדבר
 לך אין להורידה חמורה קרושה ברם דנשתמש היכא מהני דמעיקרא תנאהואי
 כה"נ של עבודתו אחר אתקון להני מעיקרא להכי דרינו כיון מזה גדולתנאי

 אבל הזמנה מתורת להוציא רוקא תנאה מהני כי אלא הריוט כהן בהןשישתמש
 ט ק1 טובי ז' התנוס אבל העירט בני כפ' ראמר והא ' מהני לא מעשה מתורתלהוצהש
 ט"6 רבה 0אמר דב"ב בפ"ק וכן ' שיכרא למשתי שרי העיר אנשי במעמדהעיר

 מנ5 העיר בני רשאין דשמענא כיון כנישתא דבי אציפי ית'בנא הוה לאסריש
 "כר1 דנשתמשו היכי אפילו תנאה, דמהני דמשמע יתיבנא שירצו מה לכללשנותן

 "נ
 ט"ב " ד' אבל בעלמא רמים קדושת כמו אלא בהם ואין קדושה בתשמישי ה'ימ 'בהם

 ע'ש דנשתמשו בתר דמעיקרא תנאה מהני לא הנוף קדושת בהם דיש גופאבקדויטה
 :בהם

 קלף או כתב נתלקל שלא ובריקתן המומח' מן תפלין לקיהת)תקעב(
 ולקח בעבר ומיירי וכו' ראש של ואחד יר של שתים בודק מומחהי ל" 15 ד' שאינו ממי תפלין הלוקח רב[ ]אמר הסרא רב אמר תפלי01 טוצאבפרה
 לוקחין אין כותים של בפונרק' בהמה מעמירין בפ' 1-ע"ז בתומפתאכדתניא
 צבתים וש5שה שנים בירו ומצא מומחה שאינו ממי לקח רמומחה מן איאתפלין
 ונן הראשון מצבת ראש של או יר של אחת הפלה הימנו בודק תפליןשל
 המוצא דפ' ההיא עם זו ברייתא ליישב יצריך ברביעי וכן בשלישי וכןבשני
 אם או המומחה מן לקוחים אא"כ תפלין מניחין שאין מכאן שמעינן ט'מ 'תפיין
 ותפלין , ויתירות בחפירות שיברוק ע- מניחם אינו מומחה שאינו ממילקח

 הקלף או הכתב נתקלקל שמא בדיקה צריכין אם ישנים הם וכבי כדיןשנכתבו
 3 מרסה ימים להלן ונאמר ימימה באן סנאמר במבילתא דתניא וב"ה ב"ש אפליגובהא

 פ"'ז כאן האמור ימים אף חודש מי"ב פחות אין להלן האמור ימים מה ג4נלתותהי'
 דברי הודש לי"נ אהתן ]פעם תפלין לבדוק שעריך מגיר חודש מי"ב פחותאין
 אימא אבי של תפלין אלו אומר הזקן שמאי ' בריקק א"צ אומרים ב"שב"ה
 הגלילי יומי כר' בתפליןמבר ימימה דדריש ומאן קיימת התפירה הית' שערייןפי'

 נמ3 לבודקן צריך תפלין ]תני[ נמי תפליןס המוצא פ' דעירובין כובירוש'דהקומץ
 'י "עכ" אלו עומר הזקן הילל בדירף צריך אינו ארמר רשי'ג ר' רברי חודש לי"באחת

 ' בשבוע פעמיים לבודקן רצריך יש רבה ובשימושא ' אימא אבי שלתפלין

 פ"מ7יי6 : בשכוע פעמים סשנבדקת ביומא דאמר ממדזה לדברירם סעדויש
 .י בראש תפלין הנחת מקומ)תקעג(

 15ע"6 7' ר' דבי אמרי היכא קדקר זה עיניך בין ]מנשה[ ישמעאל( )י., ד.י0ףצנא
 תינוק של שקדקדו במקום פי' ' רופם תינוק של שמוחו מקוםינאי

 רואש גובה כלפי ער המצח גבי שעל השיער שמתחיל ממקום דהיינורך
 כשנ 5עק בגובה להלן מה עד ט' ראש של גובה זה עיניך סבין בדת"ר תפלין שניכשיעור

 * כךחה שעושה מקום ראש של בגובה כאן אף קיהה שעושה מקום ראששל

 ע"1 י"ט סתנא דערבין ורפ"ק דזבחימס בש'ב נמי ואמר . שיער במקום בראשדהיינו
 ע"3 ג ד' השיער בתחלת דהיינו ' תפלין מניח ששם למצנפת ציץ בין ניאה היהשערו

 כל כפ' בדאמר תפלין שני בשיעור רואש. בלפי המצח על למעלה הי'שהציץ
 עא עיניך כין כאן שאין הצדעין בלפי לצדדין דהיינו ימר שאין ' תפלין שנילרגיח "י ק( בראש יש מקום יצחק רב בר שטאל ]רב[ אמר תמלץס המוצא סובר"פהצלמים
 ":'י הראש גובה לגבי למעלה ער המצח שע"ג השיער התחלת ממקום ודאיאלא

 גורל כמה יודע איני הדבר עיקר מירצ ' תפלין מקום רצי תפלין שניכשיעור
 ן ע

 שיחזיק כרי הבתים רחב דשיעור ולומר מיבן ללמד יש אלא התפליןרוחב
 גד יף עומרס המגילה את הקוא בפ' ותק ' בתים שני רופם תינוק של שמוחומגום
 ל'נ ידו פם על טצחו על נתנה מצוה בה ואין לו יש סכנה עגולה תפלתוהעושה
 : החיצונים דרך ה"ז שלו אונקלי בית על ונתנם זהב אותם ציפה המינים דרךה"ז

 לכר נויהן שיהיו בעינן)תקער(

 05 יף שעשוי הקשר ונוי זול אליקים רביט פי' ' לבר ונויהן נהמן דב40פכ1ר
 ע"נ שההא הראש כלפי שוחזר יהא שלא לחו'1 ידחט- צד אותו ד*'תבמין

 כס יף דתפלי רצועה לי' 4צזדפיכא רצנא סדרב מגלחין ואלו בפ' וא:ר ' נראהוטד"י
 עא דלא דתפלי לי'-רצועה סא1עהפיבא רעו'י ופירש ' תעניתא ארבעים עלהויתיב
 צע : רצועה של בקשר מבחו*ן נראהז שדי של 4ותיות שיהיו שצריך לבר נויהןדוה

 סס למעלה שיה' צריך תפלין של קשר יעקב יב ,אמר ירצרה רב40פכ~ךש פ:"" תפלין של קשר הנחת מקומ)תקעה(
 נר"זא:נ* שכשיקעיד. בעורף למטה ולא בראש הראש אחורי פי' ' ימטהולא

 ע:ן4 6"- שועא וצריך יותר ש*כל במה הראש כלפי שיגביהנו צריך דאשו לאחוריהקשר

 " 6 בצייי ולא עורף ממול פרוו" ' לאחור ולא לפנים ישדאל שיהיו כדי פניםכלפי
 אליקים ורבינו ' חוץ בלפי ונויהן בפנים רקשר שיהא פנים[ כלפי ]י,1הראש
 כטך מכוון יהא שלא פניו בלפי פנים בלפי גמעט הקשר שיחזיר וצריךפי'

 ן אחר לצר מצודד אלאהעורף

 'ד 9ל תפ*ן הנתת מקום)תקעו(
 6ע"נ ל ש5 תפלין דהנחת. טדו תנאי דכולהו רמסקנא וכן שמאל זה ידך0ת,,ך

 שמניוזין לומר רוצים שהיו ארם כני היו ובבר . שמאל יד עלה-
 ובלשון כלש'ז קושרא שקורין העצל שלפני היד מן שלמעלה בקנהתפלין

 כנע~
 ג,ע י, ל עי' יצחק 4ו'ר דברבותס רפ"ב דה"א בן לומר ד14"א זצ"ל ר"ת ופי' ,לוקי"ט
 5,ע"נ ן, ]ורב חייא סרב לקמן נמי ואמה ' הלב כער שימה שתהא וקשרתםלבבכם
 בזרוע יניחם אא"כ א"א וזה ' לבא להרי לה ומנח מכוין 4ויא דרב ברי'אהא[
 ק1 ויץ הקבדה שמיבבן ישראל 6חביבין ת"ר וה"נ ' מישקא בנען בלשון שקוריןבמקים
 סהכ ~צ בזרוע אלא תפלין להניח אין הלכך ' בזרועותיהן תפלין כראשיהן תפ*ןבמצות

 ד8 5יוע סעל כית"ר יר של גובה דהיינו קיכורת זו ירך על מנשה דבי כדתנאבקיבורת
 פיע 15 אמרה ממש ידך אלא אינו 14 יד של גובה זה אומר אתה ' יד של נובה זוירך

.. 

 כאן אף שבראש כגובה להלן מה בראש תפלין[ והנח ]ביד תפלין הנחתורה
בגובה

 קה-
דו-ר שכךרין העציל מן למעלה שרעא בזרוע אלא להניח אין הלכך , יד



זרק תשץץריתת14ר%*
 כדהנן לוק"ש בנש ובלשון בלע"ן קושרווא תחסנרי

"% 
 חשרבקךם מאתש דאה6תס

 בקנה שנים אצבע בבל שי1ה יד בפימת שלעדם ער בו' באדם אבריםושמנה.
 עציל ה%נו ומרפק ' ממרפק למעלה שהזרוע אשא בזרוע אהף במרפקשנים

 משקי האומר פ' ברתנן לונן"ט שכףרין ץןיף
 אומר יהורה ר' ע4 ירי משקל ע04

 משקל רגלי משקל ת"ר בגמ'0 וקתני ' מרפינך ער ומכנטה מים חבית ממלאע'"
 ע'?סס

 עציל קתני העציל עד רדד הצכנים מים חבית ממלא אומר יהוףה ר, עלי ורי
 שמה ראהילות ממשנה ומשמע ' מרפק ה%% העציל למרת הא מיפקבמקום

 ומנדם זרוע היינו ממרפק שלמעלה ומה קנה הנקרא היא הירשלמעלוזמפימת
 ובלטון בלע"ז קושר"א הנקרא עציל .שהוא המרפק הוא הזהוע עם ררגהחבור

 שהזרוע תשבר מקנה וארועי תפול משכמה בתפי רבתיב0 והיינו לוקי"ם בנען6ינ
 במם' רקתני לונןט נקרא שהעציל לרבר וראי' ! הימנו שלמטה בקנה מרובר ננ65
 שנךרין מה וזהו עליו אצילי ויתן ארבובותיו 1'ג יתננו לא פ"וע 0גבי מופרים %"פיצ

 ומתרגמי' ידי אצילי בל על 0יחזקאל בויובתי' לישען ארם בני ררךבל שכן לוגך"טע
 היי% הרץי אצילי תחת המחבים ב*יי נא שים בירמי'0 רבת' והא ירוי טיפק6ת

 בנען ובלשון אי"צי"לש בלוךץ שקורין השחי בית ולא לוקי"ט קושר'שתחת
 הזרוע בגובה בזרוע שביד תפ4ן הנחת רמרום לן אתבריר הלבך 'פרוויא

 העציל . ער ביר מכנים דת"ר אהא 0רפריך עלי משקלי האומר בפ' טובח ה?'נסם
 פי"מלףם הפרק עד במקרש ורג*ם ירים קירהט ורמינהו העציל עד יר מק-יובי

 בקרא כהי' יד רהא ר5ר9 ער אלא הוה לא יר אלמא ווןרוע רבףחיבור
 מראוריהעא פי' י ארם בני לא1ץ אחר הלך בנררים הפרק ער רארייתאוכהטני
 העציל ער יר 9-י ארם בני בלשון והזרוע הכף חיבור מקום ער אלא יד מקרילא

 אק ירך מנשה רבי ותנא ירך רבתי' תפלין גבי והא הפרק ער ודאורייתאופריך
 ,רחק הרוע גובה ער מקרי מראור%תא פ" קכורת ראורייתא ומשניקבורת
 קירוש . העציל ער יר שכןרין ב'ש לשון אחר ריך בנררים העצל מןלמעלה
 הא ' יר פיפת סוף הפרק ער שהוא לה גמירי הלכתא בטקרש ורג*םירס
 רעל למימר וב1 העציל מן למעלה הזרוע בגובה תפ*ן הנהת רמנדםלמדת
 פרק רשבת בתומפתא ברתניא יר מקרי נמי וזתע הזתע על היינו בתיבירך
 זרועותיו על אשר העבחעו' ותהיינ' שנאמר יר שרךא לזרוע מנין הבהמ' מןרגוזז

 י ויא בעלמא מלתא 31ילוי ירע מעל אטויו וימסו באש בערו אשיבפשתים
 .5מה שטלאי ר' 0ררש רמפלת ר%'פ וההיא 49ן 0בבי רנ'ק ררפ"ק כההוא סהנ נל
 ושני צרעיו שתי על ידיו ושתי כפנקם ומונח מקיפל אמו במעי דומ" רץלר ע"ב 5ק!

 ברביו' בין לו מונח וראשו עגבותיו ב' על עקביו ושתי ארכובותיו שתי עלאמיו
 טפי ניחא הוה השעם פרוי9'א דהיי% אייש"'לש אציליו התם זצ'ל רשב"םופי'

 והתינוק רואיל ושמא ברבי בין ראשו להניח נוח הוא שאו משום בךלפרש
 בין ראשו להניח לו נוח נמי לוק"ש קושר"א היינו אצילי תאמר אפילו ,מקופש%!גש
 ועציל פרודףא איישי"לש באלףריא 'אציל שמא א"נ בישב"ם רלא ונפרש י ברכסתק%ע'
 אכיי אמר ביזע יחנרו לא 0מאי רזבחים בפ"ב ואמר לוקי'ש קושיא רךא בעי"ן51ט51

 ולא ממתניהם יקטה חגר'ן אין חונרין בשהן ברתניא שמזיעין במקום יחנרו לא 6546עי

 קושר(ש ש-ורין מה בנגר רהיינו יריהם אצילי כיגר אלא מאצליהן למ,נלה6י

 רלת'ק פ*גי בהא 1ו? הקבורת במנןמ מנהשם 1יע * איז ש(%ם דגטךםאת
 מפרש זה ובלשון ' ביכהן אר רקבורת במקום ומנהה ח4ב ולאדיים פטורכה?
 נתן רר' הע"ק הואיל מה רפטור כת'ק הלכה רפסיק רפיגי שמחה ר9שימורי
 תפלין כציח אעשר ת"ר ' אשר ' ופטור בוותייי לן רקיימא רבים בלשתרגא לרי ומתם *' פטר נטי ראחרים ט'ק הנידכ את פטר א'צ לשמאלדרעוי'

 ורוזניא - אדם בל ימין שהיא ממש בימינו ' פירוש " בשמא*בימי%שרוא
 בשתי בשולט ההש1 תניא בי אב% אמר ' ארם לבל שמאל שהיא בשמאלממרצ

 בימי%: בח 4'נמי אא רהא פי' 'ידיו

 % את זו מעכבות אינן יך ושל ראש של תפלה)תקעה(

 % ש מעבבת אינה וטר,8 עריר את מעב5ת אעה עה'י סתפלה תק התביתבפי
 כא6 על אין אבל לו ש"ט אלא 4,ט הםרא סא"ר בט' ואמר עייאת

 ך לאו להו אמר מעבמ' לו אין רבי זה דבר אמרת פי' אמרת לו אמרו'מעבבות
א האי משום בי' דהרד לעבריפ" לא נכר מצוה חרא מצהק תרי 4' דלית מאןאלא  

 מעכבין לו]אין[ אין אפי' אלא בתמי' לעבד לא נ5ו מצוה חרא מצוה תריריל מאן למימר איכא בלל להניח טול ראץ מעבבות לו אין אבל אמרי' ראיטעמא
 זבין ולא פשע )לא( מעבבין לא אמרת דאי יפשע שמא גזירה מבר מאיושיקרא
 לא וב"ב בך בע מהן אחת אלא לו אין בין לושניהמ יש בין ריבךאלאחרא
 י ס5נס שהבאתי בההיא 0ובילמר% רברבות פ"ב בירחטל' טבח ווד'נ אהדרימעבבי
 וק5ק סף לב"1 בקיטא תרוףהון ' לביש רישי' רחזיק בסיתוא יוהנן ר' נרמטיקלעיל

 ח%בין הבל דמםיק רערבין ביק מובח והי? רצה לו יש רו?ם מיהו 'דאררעי'
 וכתי' רצאל מד"א 4ה אצטייבא ברגים פשיטא וישראלים 5ףם בהניםבתפלץ
 איתא ריר במצוה ד14יתי' בל  עיניך בין לטוטפתע יזיו ירך על לאותוקשרתם
 על ילבש דבתי' ריר במצוה איתנייצ ולא הךאל בהנים ורגי דראשבמצוה
 להף לא נמי רראו במצוה אימא בשרו לבין בינו דוצץ רבר יהא שלאבשרו
 .למו אפשר ולא הואיל, והתם בו' ש"י תפלה אהרףי'ברתנן מעבב רלאר,מ"ל
 ומורי מעבבין שאינן ברתנן קאמר רג4 ואפי' רמי לו שאץ בטי היי ש"יללמש
 רתנש ?ו את ע ומעבבות בשתיהן חי1 שתההן * ובשיש שמחהבתבה"ר

 לו יש אבל לו שאין אלא 4ש ה*ל והבי השיטה החיף הסרא ורב ]יניח[)יתן( יי חגחר א? הרי מהן או1? אלא לו אין ואם זא" מעבבין ועף'ר עדיי 0תפי4ןבתוטתא
 חמרא לרב מינה פריה ולא רקין בגמ' לה איית' מרלא לי ממתבר ולאמעככות
 ובין בך בין מהם אושז לו אין ובין שתים לו יש רבין בדפרי' ב1ני נראהאלא

 : מעבבות אינםבך

 י ים בכל תפלין של קשר "שור צרל8 1ימ)תקעמ(

 בשם צתוב וראיתי קושרא אציל אפור גכי ר"ש פי' תצוה ואתה וברישטמ%
 תפילין . של קשר גבי יהודה רב אמר יעקב רב ראמר רהא זצ"ל גאין היירב

 הלב בנגר פמם בלפי שיהא רצריך יר של אתפלה רקאי פנים כלפי שיהיהוצריך-
 שקורין מה בקכורת בזרוע ש* תפלה להניח המנהנ ובן למעשה הלבההלכך

 אלה רברי את 0ושמתם הקומץ 0ובפ' רברבות פ"ב ראמר יצחק בהף' מישרף'אע"נ
 אויא ררב בריה אחא[ ]ורב חייא רב הלב כנגר שימה וקשית'שתהא ל~בכם על ע? 5זל

 "יים נמי ובעי' הלב בננר שמבוון קכורת רהיינו לבא להרי ליה ומנחמכוין
 לאחרים ולא לאות לר ירר על לא*ת לר וההה סראמר אליעזר רר' ההיאסם
 קמהה יתיב הוה אשי 0רב ואמרי' ' צ%ע מקום שהוא קכורת רהיינו לאווזסס
 רגךע ררך הפלה מתחזיא והוה תמכה בנגר קרוע והי' בזרוע מיה לו דה.ועה1ףחט.נ ראמרי ואית דדדטי 0צרי' כמו קרע לשון צירי' פי' ' בירי' צירי' רצה דאמימרס0סים

 לאות לך במגדם א"ל לאהע לאחרים ולא לאות לך מר לה סבר לא אי'ל-לרוץ
 שנקרע אלא צ%ע במקום ריא שהרי הוא לאות לך במקום נכו והאי פי' 'אתמר

 רברבותס פ',ב ובירושל' לאחרים ,ולא לאות לך שפיר רוה נקרע לא וא* ההלוק נ%נס

 ערהה משום אטור ואינו דאררעי' לביש 0ובקייטא לעיל שהבאתי ההיא גבי סשעסי'
 בזמן בש רצצץ הי' משמע מבפנים לבוש הי' אפינדימין אבא בר חיאא"ר
 יוצאה שליחה שחין % גהק לו ש"1 מי כהוב .חסירים בספר ' מבנסייםהען
 1?: בזרוע ולא הראש עליניח בזרועי ]כויה[ )כזו0 לו שיש ומי בראש ולא בזרוע יניה תפילין הנחתבמים

 יהו בשתי שולט - איטר - ג'רם)תגהז(
 ן הנירם %4ז לרבחע ירך %מרים אחריק שמאל זה ]בף"[ )בית_( 0יושכ1ך18.א1פ"8

 את לרבות ירך אומרים אחרים התפלין מן פטור זרוע לו אין אירךתניא
 יר לו שאין רגירם את לרכות ראשונה בברייתא אליקים רבינו ופי' 'רגירם
 שני' ובברייתא ' התפלין מן פטור זרוע לו אין אם הא משמע לפי' זרוע לוויש
 הגירם את לרביז 4ומרים אהרים באקה שמודר ממנדם מררי זרוע לו איןפי'

 עקמאל של זרוע לו אין אם רבי אמר ע"א י הקבורת במיים מניחן לו איןקחום
 ואתי ' זרוע לו שאין מי מחיבין אחרים שניה בברייתא א"כ ' יסין נשלמניח

 ומא'ץץ חרא אמר 'מר שמ' ברייתא על רבחעי' שבתבו ראיתי ואני 'בגמנום

ול'"
 לו אין אבל התפלין מן פטור זרוע לו אין לפרש רוצים שכך ומבורני '
 ויש יר לו שאין הגירם את לרבות ידך אומרים אחרים ' חייב זרוע לו וישיר
 חייב יר לו ואין זרוע לו יש ולכ"ע . ו*'פ ומא"ח חרא אמר ומר ' זרועלו
 א"ב וכתבהם וקשרתם רבתי' בשמאל הנחה דיליף גהן ור' ' פטור זרוע 6אין

 שמא נמי .החורם יוסי ור' רירי' ובת"ק באת-ים רגירם לרבהז ייך לי'אייתר
 הלבה רהכי  אפשר א'צ , נתן לר' לי' רנפק' מהיכא שמאל לי' רנפקאקי"ל

 אליקים רבינו לפי' ' פטור זרוע לו אין חייב יר לו ואין זרוע לו ישלמעשה
 רהיינו קנה לו אין אם . למרור באמה שמתחיל סמקום הינו רהבא ר:רועדמפרש
 בזרוע הקבור' במקום להנירצ יכול שהי' אע"פ י העציל ער יר מפימת 6שמטל
 לרבות אוסיים אדייס שני' בכרחקא אליקים רבי' שפ" במו נפרש ואםמבצר

 ואירך וציצית חתנים וברבת תפלין של גךטר אף ררבא משש' שלמיאחנינא'בר
 מצוע חתנים וברבת וציצית תפין שכיע הני שלמה רבינו ו1' שביחןהני
 משמע רדי בהן בקי שמנעוריו תלמוד צריכין ואין בהן בקקחין הכל הלכךתריר
 תפלין שביחי אמאי הכי ל% ראי ולקוו1רו יוס בכל שצריךלהתירומרבריו
 פי'. זדל וריא 4רו יום בבל להתירו *צריך ש"מ אלא ומ-לה מבתבטפי

 בתרא רריש מההש ומבש א"צ שוב עשי' בשעת שגזר בזן אלאשא"צ
 נ"% ט ל בל ישנות הן ואלו הדשות וץן אלו יצרק רב בר דשמיאל אבוה 0רתנידעירובין
 גוימא של קשר דויה משום בשבת לנדעור' פי'שאסור רצועו'מסךשרות בהןשיש

 לנךעוז קיימאוימל של גו1ר דצה לא אד ים בבל צריך[5התיו)ואצטריך(]ואם
 רב" לפי' אפי' שףוי ויא ראי' ר6י ר'ח אומר חולין רשחיטת וההיאבשבת
 ע"כ העו רשביחי קאמר אש'ה יוע בבל לרףשרן א"צ לכ"ע. ציצית הלאשלמה
 שביחא הני ואירך מראמר בב"י לקושרו אי,נ תפלין של רקשר מהתםשמעי'
 ס, 1נשס למידע לי' ראבעי' פעדטא חמנא רב קש'ל מאי בכ'י לנושרו צריך 'ואיקצ"ב'
 % ו"ן אבל . לירעם יוהד צרץי ומילה שהיטה ב' שביחי ,רגי ואירך ר"ת מפרשוע"ב
 סעעי4 מצש%ת באלו בראמ' לירעם ~האי[ כולי א"צ ולהבי האי כולי שכיחי לאקליב

 נע 1ף משעת ורבא אביי ראמר והא י בשוק מוברן שוףה י שביחי חבי ברתפין,בי
 פינ ' רגך1ר שמחזק י ריצועה הירוק היי% קשירה ההיא קשירה שעת ערהנחה

 קש סשח חוששץ אין בולר קשורה השליא אם ובגון בבלב בו 0קשורהבראמריבעלמא

 , פ1נ נ, אד'ר. בתפלה ואומרים שמבריעין סויש המפלת בפ' י מרצרקת היימ אחרבולר
 ע"ש ט י ידך על לאהע וקשרתם בעה'י רבתי' אלעצ רבינו ברברי עד'י ר"ף8ולתפלהברברי
 עית 15 י רר-טר' שמעתא 0בההי' רלקמן תרע : לקשור צריך שמניח שעה שכלרמשמע
 קשירה ץש בימין בתיבה מה וכתבתם וקשהתם .מרכתי' בשמאל הנחהנתן
 ואו9,כ תחלה רושר הי' ואם ' התש בשמאל הנהה בימין רקשירה ~כיון[ יבימין
 אין . פ' אמר ועור . נשמאל רדצחה טינה דייק א'?רובי זרועמכנים
 6צ ק( , בט-ועו תפלין לו קושרת והיתה לחבר שנשאת אחת באשה 0מעשהמעמירין
 כ"8 ריל . %'מ נךמעת בהס שבתוב לספרים ואפי' ' בן עושה האה רתמירמשמע
 תרע לו מפייעת אחת ביר לקשור נוח עיאין רלפי קטיע בעין לו קהטרתשהיתה
 לקשור א"צ וראי שי-[ ]רהפילין ראש של לתפלה מסייעת שהיתה קאמררלא
 דלתי גמירי ובי ה4'מ שלהם וקשר שעה בבל לקשור תורה צותה רלא יוםבבל

 4 ' לברך מתחיל יר רבשל ממש קשירה דשמעתא קשירה והשתא גמירי'קשירה
 ג יר של אפי' יום בבל לקף1ור שלא רב*תי נל נרעים האידנאמיחו

 תפלין הנהת משפט)תנף(
 4יש ד וצלץישאר חולץ ]ובשהוא עף,י מניח ואעי'ב יר של מניח בשהיאוטנההקףן3א

 עד,8[רב~זי' מגקה ואה"ב עדץ מניח מניח כשוצא טד'י-בשלמ' חולץואח"נ
 כשוצא אלא ' ינץי בז לסזוט1ת היו ריר ו ירך על לאותוקשרוזס

 חו"
עיד ר1לץ



  157עםזהע הפלןריכותיר

 א'ק לי אמברה רונא רב )בר( רבה אמר מנלן י *ר ש5 חולץ ואדיכעוד

 טום%ת שתים יה4 טף'ר אותו דהינו עעיך שבין כ'? עיניך בין לטחטפותחשי
 ואמר ' עיניו כין נשהן שנים שאינם נמצא תהלה יר של ד41ן הי' ואם *ע4ך

 תלמירין נתרע הוי עונדא מונמא סרבעיא עונדא סגבי הדין נגמר פ מרושפ4
 הד רמך נחרא באורייתא ולעין כחדא ושתין נחדא אב6ן יויו בנושיייז רףיו6א6נר
 דישראל לשנאיר1ן לית דלמא ווי אמר ' מצמער עט*י חכט- ליוק אגמל ילא מטזן*פק

 הי1א עבר חובא מה בה ואזיל חובא חר רעבר בחלמא לי' א"חמי 'כלום
 לתפלין עד'ר הפ4ן הקרים פ"א אלא יוטי מן חובא עבר לא לי' חם 'תלכרדשו

 מסדר ראני סבשמעתא הממינה להם אמר בפ' לפרש"י קשה ומיבן י .ר של 16'
 דרעא עכורי מררשב"ל ש"מ רבא דאמר המצטז על מעבירין א*ן גבי מ4כהשץ6

 של ולהני" להעניו- אמור תחלה יר של פתפלין נשפוגע אסהיאש1מפתא
 מעבמ-ין ראין 14ריא מאי וההטזא ' רמצות על מעבירין ראין -ראש
 בשם ר"ת ומפרש ' ראש של ממח ואוו'ב יד של רמניח מצותו רכך לי'תופוק
 ומנהה תפלין שהולץ כשעה דאיירי זשיל גאון היי רכ בשם שאמר חגנאלרבינו
 דא"כ למעלה ראש של חשדו'כ תחלה בתיק ויחנם יר של יעביר שלאבעזיק
 משום המצות על להעביר צריך והי' תהלה בש"ר פוגע הי' תפלין להנהמכשבא
 תהלה עריר רחיק בתוך להניח צריך לפינך ' עה'ר ואח"ב תחלה מניח ירדשל
 לקמן דאמר איירי משמוש רלענין פי' זצ"ל אלירן ה-בינו ' למעלה ערייואת'כ
 נ4מר ור4טתא מציץ י'ו ושעה שעה נל בתפלין למשמש ארםשח%ב
 הטנ - המצות על ' מעבירין ואין ברישא כהו רטע משום תחלה ימשמשרבאו'י

 : אמת הפה-הטיםא6
 תפ4ן הנחת ברכות)תקפא(

 אחא 4ו"ר לה ואמרי ]רכ[ )רכי( אמר ]כידרק 4מר4( בר שמיאי ט4טכנריב 05קש
 אמר ה-מי'( )כר מנשיא רב אמר לה ואמרי רונא רב 4טמר ארינאטינ

 מברך מארמתי תפ4ןשמואל

 ע"
 והא אימ ע1צהקן' משעה פי' רצחתן* משעת

 אביי לעשייהויי עובר ע*הן מברך כולן רמצות בל שמהאל אמר יוצרה רכאמר
 רלא דכמה פי' ' קשירה שעת וער הנהה משעת תרוויר1 ראמריורבא

 וקורם הניח שבבר לאחר אלא לברך אין הרי ' לקמטייתן עובר היינוקטרינר1
 אלא להניח ורוצה ביד תופמם שהוא בעור אבל , והידקם קשירותםשגמר
 המצוה על לברך שאין ללמור מכאן יש אן'ב - לכרך אין להניח התחיל לאשעריין
 רפמחים בפ;'ק משמע וה"נ . לעעו,ית שהתחיל ירם %א עשייתה בשעתאלא

 משמע להבא ומ"ם משמע מעורין %ים חמץ ביעור כעל פלימ כי טרמסיק טש ז1ף
 ' משמע להבא אלמא פי' , לולב נטילת על אקבהיצ 4ומר בו לצאת נם6מיתיבי

 ההאי ' משמע לשעכר על לעולם פי' ' בי' נפק דאגבהי' דבעירנא עהאוכה1ני
 נפק דאנבהי' רבעירנא יצא שכנר משום ה'ינו לולכ נמילת על הכארמברך
 ' לברוני בעינן מעיקרא רלכ"ע אע"ג לולב לימול לכרך אפשר רלא כלו'בי'

 ה4לב שיקח קורם שיברך יתקנו במצוה שהתחיל גךרם יכרך ריכול איתאואי
 על לברך שאין ש"מ אלא לברוכי בעינן מעינךא לכ"ע רהא יגביהנו וא14'בכיר

 ולא פשע רלמא בה שהתחיל קודם יברך שאם * בה שעוסק בשעה אלאהמצוה
 ביצר פ' בירושל' למברא וזכר ' לבמלה ברכה שעשה ונמצא מצוהעביד

 אמר ' פורם עיהוא בשעה אלא הפת על מברכין אין אומר חייא ר' סתכי מברכץ 6סצס
 תיא עלף ומברך "וגלא[ )שגלא( דנמיב ההן אט*ה הרא אבא בר חישר'
 י4חקזצ"ל ב!'ר יהח-ה רבינו מורי ופי' . תניינות זמן לברך צריך לירי' את*לא

 פורם שהוא בשעה אלא הפת על מנרכינ שאין רויא ר' מרתני להוביחשרוצה
 ונמצא ולברך לחער ויצטרך מירו ר5רומה תפול שמא ברכה קורם יפרוםשאם

 יכול הי' או ולברך לחוור צריך אינו אם אנל ' היתה לבמלה ראעינהשברבה
 ש"מ אלא ' ב.מה בלא אחרת יפרום תפול ואם פורס הברנה קודם5פרום
 לבמלה ברכה לידי יבוא שלא רחיישי' למרת הא ' ולברך להדרשצריך
 כירוש4 ואמ' . בה עומק כשהוא אלא מצוה עשיית על )אלא( לברך איןהלכך

 הונא רב ' לעשייתן 9בר אמר יוהנן ר' עליהם "ברך מאימתי סמצות רוואה בפ' נספט
 שמואל נעטם בון בר יומי ר' ראמר בשמואל הונא ררב אתיא עשייתן בשעתאמר
 פי, בבעיל' קירושין אף ו"'א ' ומבילה מתקיעה ו1ץ ברבה טעוטת המצותבל

 וטבילה תקיעה הלכך בה שעוסק בשעה המצוה על לברך שיש אמרעהטמואל
 מיהו ' לאח"ב נוברך א"נ לנמרי הברנה מן פמורין עשייתן בשעת לברך%ש

 דא"ר אףלעיל וקאי הטבילה מן חוץ אמרי 4ב בי סאסקי' רפמחי' 1יק דירן בנמ'סם
 רב כי וקאמרי לעשייתן עובר עליהן מכרך בולן רמצות בל שמואל אמרהיוד'
 לא גברא אכתי מבילה בשלמ' ופריך[ ]חטופר עדיף( )ושפיר המבילה מןויץ
 תקיעה בשע' לברך אפשר רלא משום ה5'ל איתא ואי ' מ"ם שופר אלאחזי
 במצוה עיתחל נץרם לברך עדש עוימ אלא ' בלנן מעשה כשעת ברבהואנן

 סור"ט סטס כש ססר : לפרש' צריך דתפלין והטהיא ' מצחה עשיית בשעתוהי,ז

 לתפלה הפלה .בין מח)תקפב(
 רעד" פי' שתים' מברך סה אה'* מברך סח יא תרווייהו ראמרי ס4יבניי'ויבא פ" 6ל

 מכרדוטתים'לרגטץ כןץ בלבד[' ]אעף'י לער'ר( ער'י בז מכרך)אהת סחלא
 ול' ' לשוזשני ז1ל אליקים רבי' פי' ונן בקר'ר' תפלין מצות ועל ידו' עלתפלין
 שתים שהן שאע"פ ' תפלין במצות ראש של על אחת מברך סח לא פי'ראשון
 מצות נמי היינו תפין במצות ערד על מברך שהוא לפימה נאהת ףןהרי

 מכרך בינתים מח אבל ' מח בשלא ברכה כחדא ורמיין עד'י על שברךלרצהמ
 שבירך הברכה הפמיק בינת.ם מח רהאי תפלין ובמצות תפלין להניחשתים.

 מה לא ש"ר על שתים מברך בינתים מח שאם ד"ת פי' ונן עביל תפליןלרגיה
 ובק-ושל' רתפלין רבה בשימושא וכן י עף,- על ואדצז עד" על אחתמבדך

 על אקבו"צ ירו על נותן *בשהוא * הוא.מברך סכ*צר ירא היה פ' רנרמת5ע
 מזביר ואינו תפלין הנחת מצות על אקכו"צ ראשו על נותן בשהוא תפל*ן מצהן5טנעו

ם ש  שדאה שמחה רבינו ררב נ1רי העיר ובן ' לתפלה תפלה בין סה בלל-
 מח 6 אפיי תפלין במצות עד'ר ועל להגיח מברכין היו ער'י רעל נחזץרבותיו

 עלי' וויזר בעץ היא. עבירה לתפלה תפלה בין מח ראה רג1ניםוכחעיבת
 חוזרין "ין הפסיק בקרושה או 0בורך רערול שט ביהא ואם ' המלחמהמעורבי

 תפלה שבל מפני ' שתים ראש של על לברך הייב אלא ר5לחמה מעורבי4"
 'טלא כארצז רגטה אם . תפלין מש1ת ועל תפ4ן להגיח ברכות  שתי צריבהותפלה
 סברך רבה שמי' כיי1ו 14 בקרושה אפי' הפסיק אם 161 לן קץלות בקעז-םרבר

 ודש רב שלא ווא המ" מש י עי" 4 שתוו ולברך 14ר טיןט4
 של השל תפ*ן להניח אומר עף'י תפלה על עחנן רר' משמ" הונא דרבברי'
 ברכות ע1תי צריכות , טריר בין עהע כין תהלא ולרבריהם י תפלין במצותראש
 א1יפ משמע י שתי9 ומברך חוזר סח ה"ג וז"ל ' תפלין וכמצווז תפליןלהניח
 בן אם ' הנארנים תשובת כסו רייט ' שתים. ומברך חחר 9" 4שבירך
 שמימ*ו דאוע כדברי רפשם לפי רףשרה ושיטה ברבר מחלוקתשלש

 : שותיםאגו
. 

 עעוץץ בשעת ע1התימ)תכ"ג(

 יזכ יף אהף? תפלין כגון 1 מצחה גמר לאו דעעדיתה מצוה נל סטם9נז קניתב1
 מ"נ מברך מיר1 * תפלין 6ןשות פי' ' לברך ארצ בישראל בעכהשרפסולות

 פט רגי בכול14 תמצית ונ1בה לו5כ גבי סבן דברכות בתומפתא ה"נ ,שהחיינו
 בירהט' .אבל 4 מצוה גמר ל"ו עעדיתן וכול14 עיייינו מברך עשי'רבשעת
 כ ס%א ובפ' ' טובה יף1ת קדשנו אומי מברך לעצטו סוכה סר-ץטיה רמוכהדפ"ק
 י יעעס ובהיהם' 6לב לששות קדשט אשר לעצמו'אטשר 6לכ סהעווטה ירוש' רגיללולב
 ג סטט ד*דן אתלשור פליג ירוש4 תלטר ' וציצית ומזוזה תפ4ן גבי סתמ'ה ריואהדפ'
 דמטים ה*ושלמי תלמוך וםכרת ' דירן אתלמוד אלא םמב*' ח,ח התב5תרפרק

 : עשייתה על מברך ' לשמה רפצוה לעטיתרמצוה

 פ"6 6 ל מקטכש דד' צר .באטה הבחתן משעת עלההן מברך מאימתי סתפ4ןךןיט עדו את לשמור וברכת תפיין הנחת *מןלעכ"ד(
 ב1ק ממשמש זמנן ולבשיגיע י מנץץ יאברו שמא וכעעיירא לררךלצ14ן

 עפ"נ ל סמאימתי רביכות ובפיק ' השחר ענוד זמנן זצול .איגףם רביט פי' 'ומברך
 4 דטור בין שי:ניר נרי אומר יעקב .ר' ' לכלב זאב כין לףכיר כדיאומר 4 מאיי ר' תניא ובנמ' ' ובון %כן תגלת מש*כיר*בין כשחרין שמע אתקורין

 יכירהו אמות ארבע ברהוק חבירו את עויראה. כרי אומרים אחרים . 'לערור
 מתב כהתיקין באחרים'.לק',ט ')לתפלה( אביי אסר י כאחרהם ה4כתא הונא רבאמר
 5חפ5ז וברמפ' ויכירר1 ו"ש ברחוק חבירו שייאאאת כדי תפלין .רגדצז ד~מןלמרט

 י" ט' קיימין[ אנן כי ]כו' אם קיימין נן מח דאחרים בהרא חסרא רב אמרבירהטלמי
 הס*ן'ל רברבות בפ"ק והחם ן לקיצין ואתא לאכסניא רשל כהו1א רליל ה1אינוברגיל
 כ4טום לציצית דשבקי' לפרש ויש תפלין ונקט לציצית שכקי' ראמאיתימה
 דעי"ל משום תפלץ ונקם ' בים אלא מצותן הא:אין שהז'צ ט'ע רציציתדקי4ץ
 ע"נ 5י ל סאמר בהקומץ נראמרי! מדרכנן האסיר אלא מראוריוזא תפ14 זש רוירלילה
 4' ואמינא תפלין מנח והוה והשך ]אש'[ )אמי( ררב קמיה יוזיבנא רהקרבינא
 ר4בר רואי לשמרן רלאו לרעת" וחזיתי' א~ן לי אמר ]מר[ לי1 כעי קאלשמרן
 רחייטדנן בן מורין ואין תפ4ן זמן רלי5ה הלכה קמבר פי' * כן מורין ואיןהלכה
 קשע6 סו1'פ בנדה מימן בא בפ' ראמר הא תפלין טן ד4לה הלכך בהם יישןשלא
 שינ * חועו לשמור אקבו"צ מברבין תפלייהו רמלקי בתר מערבא כני מברנין*ביצר

 . 1ף"י- לר"ת נהאה ואין חוקי לשמור שלהם ציצית נשמסלקין אפי' מברבי' עוהיוההט.

 ע"נ ט'ד דאיכא מרבר הכתוב תפלין ויבחוקת הכי אמרי' תפ4ן גכי דדוקאזצ"ל
 נ ר~עס 4טטר אקבהיצ אומר אהזן חויץ כעודוא תפלין סגבי קורא הי' בפ'בירושל'
 רפסח בוצץז למ"ר ברם ' מדבר הכתוכ תפלין בהוקת כנלי ואתיא '.חוקיו
 נסו הפ6ן גבי, ואפי' ' שאר"צות גבי כ% כתב לא א"כ , לא מרכרהכתוב
 ' למלק ראויין אין שעה שאותה כיון חוקיו לשטר לברך אין מבע"י ממלקןאם
 כדפריש' היא זמזהפלין רלילה דקי"ל מרבר הכתוב ר5מה בחנךז קי"'ל רהאועוד
 ולנך . במילוקו מצוה שאץ כיון ע*הן יברה לא בלי5ה כשמסלקן אפי'מעתה
 : תפלין במלוק ולא ציצית בסילוק לא ' ו1קיו 5טמור לברך מנהגפ1ין

 שימשמשם שעה כל %ברך בתפירין למ,טמש אדם חייב)תנץה(
 שיניחם שעהוכל
 6 קז עף? ' הטעה שעה בל בתפלץ למשמש ארם חייב תנא בריב רבה40יימר

 ט'צ מצדי על וההה תורה אמרה אחת הזכרה אלא בו שאין ציץ מהמציץ
 ' וכמה כמה אחת על הרבה הזכרות בו עיש תפלע ממט רעתו יסיה שלאתמיר
 רעחו לרגוח ולא עליו שתפלין 6כור תפילין לבהט כשהוא אדם צריךהלבך
 רצככד שם שנושא ש1כר מחמת ני ' ברם ל4ח ולא בהם יישן שלאמהם
 4ין פרק בדאמרינן בלבו שמים יראת ותופם ר4הט קית לידי בא אינועליו
 . פ"ט יראה ומדכרנא פי' ' סגחנא נןו תפלין %'ל נתיב ברערה טילו והלא א'ל6בא 5פ" 1' בדזז קא דץהוה רוץה זק-א רר' קמיה טזיב הוה ירמיה 0ר' בברכותעומדין

 לבו מכויז ביטאדם רלכך . ראטד על אלים יראת שהרי 5טמוח לי מותרהלבך
 ואסק" ' השם יהאת ראיכא רבעוצ הרעת הימת זה אין שלו בהלכה אובתפלתו
 ט צף שנתו ובטסר ' אמה מאה הי6ך כרי וווינו ארעי עדנת בהם ר"טן רהקםבש'

 פ"ש ל4צ נכדט אבל בף"טי' לי' דמחתין ובטן ברכיו כין ראשו וכמניחלאהרט
 בחם ישן מודרא- עליעצ כרץי ואי ' עראי שינה ולא קבע שינת לאבירי'
 ניחשה רלא מראהטותיו אצל עוצירן כנץ רוזם רש"יפי' ' קבע שי:תאפ"

.
 "1 -קט תפלע חגיא וערכהם לולב וכפ' לכוש כטדזא כהטמע ברס וישן למלרל,טתורה
 ט-6 בלבר שחדית אלא מברך אש וחכ'ש ר' רברי ע4הן מברך שמניעב?

 : מבדכין בוצ רממשמשו אי5ת בל אעוי רב דבי הבנן כר'וממקנא
 רינסא לבית נכנם)תר4ו(
 ע"ש ליצ ואמר לרבא זשאלו ץ מתנא.אטר בר[ ]ארא ורכ רבינא(שהימים סנ 91 להעהזץ קבוע לבץהכ"ם אדם שטנם מהו להו איבע4' כברכותס שמתו מינ2פ'
 ט6ר עראי בבקקכ"ם אבל י אבור קבוע בברב"ם ודה(א ברם טנה שמאאפור
 אטוף בידו 1חק אמ אכל בהם להשתין טתל - בראשו שהתפלה ודוקאלר,טתין
 פ"נ. בזרוש ונף?ז בטיו תפ4ן ארם ,אחז לא ת"ר לקמןס התם ברתגיאלהשתין
 .ד*כא קבוע בכירנ'ט לקמן טעמא התם כרמפרש כהם "טן ולא בהםו"טתין
 . שסטיח 6י' נט1ש'. 6ש1ם מ"ם שרו לא ]ביויה[ )ברשמ( למנקםיטז שרוברישי' לאנחיטי ג*רא* בהביש שרו( )לא כידי' ל6נקטעד1 רבק לי' שרוני1צות

 כברות ק-%טה שלאלשפשף
יע לברנ'ש שנכנם והטא ' קנוע קיי תדה4מ ש-14 ברג"ס נךי ר4ניםבניצטית ומש8שף" בעץ ש14דטם תפלץ של בדון ואיכא שפכהי
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8סחסע"שח5ש %  ,49ם נפטעטטנם ק4 * קטגא 
ש %-השעא 6שש*ש ]הל,נ% גש ש%א6שס ע  
 4ש פ%ש עועש"6ת אטפב, 4צט עש"טשט ם4"א

81עעס 4  גגיש פגס ג-ט טצס %גתא 4 8םהעטג6 
4ע%689

 1תק6 געףנצפ . שע שעםעטש5אס 8ע"
8פ  8  4  4  8  4  %  8 א 1 ,%  א   

 "שמח ע8"בגםעשפ"עס נ%%9טשש ש9ע5חשש6 .ע0ס," (אעה%ע גננ ע44שאפ%( 141
 )ו6נ: ט4 א( נ(ן( ע5שש

6 .י  
פ ש גשענ6 8 8 4פ   שאג אז א שש גףש 4' 

 %ס(4*ז(אסש8 ,2נ(זפ8ע ,סז( אאבט %פט אזטש(פ8 ס86%ג4ש4
 1ןםא ,,ישא טא1סםם %6אג [שםא ננז"4 4נ אשנ(ע שעאו (ז 842ט . טסם((סא
 צששג סמז צ(ש0 !גם 4ש8. 0שא6 ג%1ז ם6סז נ4םט 1* מ5פט י2(אףוג
 ףז %אלן4נ ,שטי 5א(ס גט אף םאץע 4ג9% אי פ%עג גצשסם .*שם

 461ש צט ששםטשמ8ם נ6צמש8 אש""ע.גאט
 שאפן 4ואש %גסעאששא[ . ישסא [פתשט *גש
 ,*ן:1 4כ11שן סס4זז 4ס(54ח8 ג( טףשנ9,%%ג נףאאףש ,( נס6 ,ניט[ם%ש6*ע
א8 א
 5ית (1 (ייט".י68

  לשת(,ם(צ%שי,םספנ1א[[%ם *9%%בון%%*4.ש80  1ב1(%  1*זפפ**9ע. ,"כ6ל *לע 8ח 4(8י"ז .סטב9 "ז .,,ג8 טםףט!1ג 4*א6[ חז[ם *ע(סז
 ,שזבז בגש8.נפצ*נפגםנ.כ1טספיאז 2ףש2 "יש"יןדעף.ג2בפבע *עתש. *קש-פי86 (מ* 4 6ק4 אט 2ןפשא( . וקא(*בש עשאח . %ם אם %8שג[ ס( 8%(1גשש(:עם

 )אא6ט(טזבתט
 (פן 4זא לככ1 %5טפ 1יףס ,שא טג%( ט8פס:

 1לש שג81סס 2*טט 1גן 1 66ץג1 ע8פ8ראגם ס%חט *א( (אף %צ[ ,נמםם,אג(אא
 םטט ןשז[ בנס ט88 -88יםטם %זח %גל' *ששש ,9שס א%(8 בלכו 4אש[(8גטשט
 *(אא 44ס י 8הפע4( 2עטףשאג( "[א *סז .גשפ (2:ע9 נש89ג 4"א1 . אט("פאנו

 בק"ס סז 2פט%.גו סז ט%"6גו *.חגו גנצ49מא פעבעלש [ג .6עזט *18זיא4
 ס(גס, ,טא אףס בגס ושנטא!,גנס

 םג נףש2נו טפס4 נגוא8 *[8, , ט,גט %*
 בנסספ*2ט%שגסשנתפג8ג%א4ןגןא52נזזבגעצשפאם"411שמש מ%גטול"ט
 (עגס (("םס גגטאשגס 6"ןאס ףסא ט964פיי גנם טצן %2גט 9סא ,%8גסז8טםא
 טפ((6 * ד8 יס "5ט 4פ5גסס נלת[ 4קב6( (טס( אסא(( *נזט ננסט :עגס1צס
 .29ע 1וג1גפח"ש נ1טא(ס נ8גגאם סום 4 %פי.ננט לנשא[ (סזטצטצוז*כגא
 נ0טאמס וטסא%(ז במג[ 1לאת[ ןסצנ .פ%בו 2נטא4 ש"גא טגסנגאג 82סט*(%1
 א%שפס  יאוסגטא ספ8נ נ1"צ(ס .ג"ס נףשנג2 !סאג 1ל%ט טשס44סא
 6אמה6ססס נ56(ז .נט נם ,ש (נ !י 2פ%טז ס ! %2"6ס -,ש

 א4( א(4ת (אשי[ ,8% יס[ם 4יג( א1גט ט4(ט[ .!ליט 4% '%י( 44סיף[ !"ש"%4 פ98% אף* ג" א י יג"1"ט%ן נ9טג 2" (ליט (י966טג
 בז טא6%ם אם ב5גבח4 (85 *סן ,*שא אףז ס4ם 4,וםג *((ם ס(ם (2ס(טטס8
 גוס 1ס84 ,9 ננש4 2גסס 4,6% ,יצספ *6ט %[ג4נס4 (וסא 2ם862טס
 טצ6%ם ,1ס% אס% פע4 נג(צ[ פע9 טצו%מ [אמח *ס(( 4ס ([4ט א2סשסם'שףט
 ,בשג( גבא אש [*ש ס~4ט [4 מ אטע( קשסט ע9 !אס טגפ(סנ0

 ~ם*א[ 2א *ם( ,*טם ט14ט (*4שט *ם*ט~ם 4ס . 92ע%2[ (לא0ט (24נ (ו[ ~אנ%[9ע8
 ףסא 1אףגשפס 0נאט4 א"א גנז[4 ס*סם ,סא(ם ןטטט (ס88 ,ס( אנש[ *זא[810

 !טם סעו[ ט(זיף *ס[ ג9 ס*סם טשם ףזא 8,ספ4ט טש%מט (ג פש"נעג 8%ינ בט4:%ג *4ם ,4ז[%טז אסףו גס8גס 1[ף *אט !ז%ס[ ם4ס טשש (4ש.82אפל4
 *טס[ ט*וסם גלאג (1( נ[סופ ט,גז .נפלע ט1א8844[ נשאע0 %4צ(ם,2באג
 נ%"ףטאו !ט גגם "פ4(ג סט4 נסס ס*ם נת8 ננצסע (ם מזסז( סא אמ[ .ט(פם
 *[ס 4גס(44 (טא4פ אאאג 6ו,ס2[4םס (זס טג6שג נשפ[ סש8מ 2א טםם~טאס
 טאשג שים *[ס 1פס49 ח !גוא ג[,ס - ום14צף סזזש 4םא ג** 2צשגס(4ס
 ממא וגזבס ,שהז5 .כא ס( 9טא (1 :6נ .בא 8לחסש א4*.%8,
 (ס,ז[ טטאג מגשס , גגס צג6הגם טס(גט (גא [ם אףא; גססס(*א6(
 אןיא 93ם ס4ס( *(8גט 1ס[(4% ס1א6 2טא"4 ףסז ס4צא (ם4ם !גגם(ס[
4 מ2ם פס(קף .9סס(  סם4 ס*ם טשח ליגט טשה סש8ט[ *4ם ףטא 

6צ %  ,4נפסן4 ,שם 6ס (טבשג ס2עס(זם פ9עפ1 וים הס טא8 ט%ש אנ5ב 244 גזאש4יעס4שחנ8סםש 1 
 )%ע1( 9ם 1,ם4ששנ ום!"סט

 1זז( (גאע[ %9[ס 4ג [נ(ם . %[ס4 (טוסא פטסףף !ל8ט גששז:

*%  (ג1מ[ . ג1א 4א[ 14[ (זיש ס,ן8ם 0וסא(ס 8גי* *שנ *סז4 נם ץ[ס עג 
.48)

 (ס ס"גז !84%ס (ט% שג"ס 6~ם 4ס נ2עא,שג (ם ף%(ם !4%*שם (טי* 8ע*ם. אטפנט 2ג% *שע[ 4ש[ (ז4ט ףג[ 8סם ס"א *א6ט [4 נעזטם 1צע( גפ /
 4(פ %עי !זז(4 4ש(48 נףשט סנם ס(8 לשא *4ס8ו 8נ[( 1א* 1א( 4ם 42ב8נשג ש0שעש
 נ((סט ס,,חא פעג סט: ס,אלם סט[ ע (נשזט ,ס9ט סובסז ס[ 82חג 8600

פע8[ע"
 פ,(4( חא 4,1סט , (ט( ע,צגם ס*ס[ 1א(4פעם ס,4ם 2ס 2(אמט נם 1צ84ג
 (עסג פ%ץף טט 3 8גםטס * ונעבו9( *עב9 *וצט ס , 2ט%ג2ספ(

 י91 וק משצחל"גש ט"א1 * "ש ףסא 8ב49 ,5א ,(9%ח%ראשס
 וע2 ס( שטזשס ס(א קאש ,סשיי%עס(אט

 אש"
 ט9:גס 9גס.

 4,*ט ,בקש סא,ש (ם גאנת י:צ 4א'9"שס4ע*שטויאיג
 0ט,תס .5א( .גחגט .ס פמ [:א ,לשט 8ןשצ, אשו בק' '"( ףאפ[ג4,

 ע,זס(( 64 ,24שם ,ש 2ס6ט טם( ףסא אע א*סטף ,%ט *קאט[% 9%א
4 טסא[ %ג(ם. פצ 9סט 8%ם 4"1ם '(ם טשיםפ 4 %45 0  ט%ל[ ש,ף שוי[ חסנשצ[ 

 18ז4ם ,סו4עמס גגס אגט 98 ,4ט אגו אס4ע (ס9% בע( 4ט(1(אמא
 %טם44 4ס 442 "4 %חם 2עע %%1ג (א 4נ88 צ8( ס(נ5צ1 שםממקף שקח םעשא4גשטשח

א פ פ ע 9 ש ק * צ - ף ש 8
 6 ב סעם ס(א נ4פ טבש( סטעץ '[ס5ם *וס[ ק4 4 שנע %אס*[צ 0 [שש 2א 89 (טש זעש [פפ4 * אטאש צשא מצ89 .1בספט
 ז08 1םא4 [נשמם סעא 4,גו *ם(צ (נע אףפו [ן(4% [גשמ[ ~עסאט ,עתם( ססטם(עט
 6 ע 0!יט.:ם ,( ט(%[* [ס% :טום ס(א נףסט 2עטס( וסצנף (אע י*א נגסן684
 ~סאטם 3ףשטס סא( סז,א סגת *סאטם ' 4.1סטם . אנם נ:92 !זט[ וסם(4א(
 עגב . ן%ע1ה 9 ,%( גשטגע9 8טצם ע9י. פ:גהש*סציא פע 2טסט4 א% (טז נשזסם טףנס( גגס2ם 0א סג1ז ס,וחמז אעע טשחטע'

 א א נעמ9 2גא סג מ%נ%א פו טעהנס מ%אט0מ5ק0 סיס.
 0ש עם הם( 1םפט )עש%%ק (מק אל(ש *9 ג5ס עט סגט9
 פ ה2ה2צ וט45 1ע גג1חנט נבו %%[ , ש , ג% טעפפ
 (9ש ,פט(*א ועאסםפ 914 . אם4 ,1קג%מ( 1*ם (ז[ [:אט 9845 [סא1ס(

ת442עאי
 ט1ס( אטאס8 סנט( אט**(5*(ז *(4א *גז( (סאס4 2סאוס( ס8טמם

 *טאבע סטט ט(טא(ס ס,,טםפ א[%גאף , אםלע (ס9% מע[ 4ת(סססא[חעם
 גג! ש( אסע !ס1ם ]ם(%ש [*(ס( ף4סם גע64את(( 04 סע8ט( (ששוטסאףסס

 9עם *ינ%םבן"ם גועטסאףא [84( נ8*סג%שם אסטז[אטש*ס*ו1ס2ם
 81 ה 1זס([ א,טטם גס[ נא !אג(ג( ןטגשמם 4עא( נ*9 *ס.ףאט אג"טש*880
 טצ(ש ט(ם( נע [1ס124ם ננ( . .יזגצגט *ס 82ס0 י52גןע81ג 12סאףס[סעשג(

 (נ(סט (טשם ט[טם יזם ט(סם 2נטסטא אע18א(ג(6ז 44 ,( 1[זא(עז*(זנס
 עיפ ז(ם [[(%ף (%2צ[ ,סא(ס - 9%שט,ם 6עוש ,ףסא ףמז פס( ,*שא *9שג((%שף
 נ4סטס.[סס4 סטם אטש(%( נ0פ4ט וזז(.בא( בנא4 מ0( (4*סא*489
 2סאףסן גשג[ ט[ט(ם אט%ןאט 41ט ץ4נ* 4נ ק4 שטא (ס9 א%שג1טא

 ףא(פען 2טס8סשגס*9א 91טאף.2יפש !זס(טם 1 4נא41ם(צגגס8
 [ס4ס( (ז8% ט(8 ס,שח4 ,1א66 סט("9 ט11ס8 ט2ח8 ט(5אט[%שסנסם

 ג(ס8טג !זס( ס%שם ט(ום טשיפ ףא[ג 46ט טם 6ם( 3ס יסא (2אם4(סא
 פ9 א*פ6 אב ,זאא (ס% גט[ 64ב יו,נ [ב84 טסאףסם . ,*ם ((ס*גשג(ףם
 "2פסש ,4פט(*( 6(סןח [ט(זסא( ,ישפו 12ס98ס( סע1וג[ !זם[( אאמפ1 .((שם

 ,4ס שג[[ [(י2ט( 4:** .2נג4ספו אע(פו ט[נעם 4ת[4(%ח( גג12[ סנעשגאפשםם(
 ,%עשא[ [ג%ם א1[8. ((סא םזאףסם אטי,ו%( אף (24ט 6ס( אףא (ם[(סאט
 , אנ8גט ,גנ י6,ש

 6ס(ס *(סא[ ט(:א (סא אצמם( ע[4וט אף יגאו אזבג!י
 4 (9%8 ם4םס(ם ן[מס4טם 1(4[ ט1,סגס8 ג1(מס א*(8 !זס([. 9ט חעםן%
 (ם4ם( ב,א8 ט((ם . אטפט( "סט 4ג [ס%ג נסס[ א6בם "כאטשייסם ט(ט:8 [2[(ם אףט( ט1*ם8 יסז אט[-ט((סא טטסש נ5נ[ ,*טם ג1א2עא
 4%שג ט[(ס [ג(ס ,"2 אג[8 (%מא טשיסס אף ((*טט אףא [ס( א1ו8(סא
 נצ ,*ם2פס( יט(ססא ,סא[. ע%( עוס( 4ס4פט(, 2ם.טם טש*סם טם נס(ששז טש ט(עסא חענשו,"(2 ט[טס גגטטטסאףסם !,ם (ז( אמו8ו ט(שס 1*ם(סן

 שננגגז מאזס[ !!ש[ 6,1יהב ןא[4פגןן[,ם 2עג,סיעז(.1ג0%ם (ציסולב9חהזבט8פז ןזש40 שם([8 אטצתן,"ש( !4 0ל[6ס :ג(2 *מ[םבבצ* וגגי ו*נ*4גםנ%ס( ,4טג נבשל84בז*
 גסזוע בנמ 4(1(גי~צ%שמגס( 4ז[,טאטא(%נ! *וסאנע1.א%(8%ז(ש(

 .5גם זלא !בנטס , צ[ט( ,(עג ס91טם בס .סן ןצל"גאט אם 5 יצו21ם
 ט(ש(ם , !ב%( נףסא 1יטפן 1וט(ס( , אט טעס4 ,*סא [ם[ (ום*ס[ סעםשעםז9
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 81%זרוע תפעץדיכות%ר
 ניטי[ עכהט הצבי ריוב יבא אבל * בוט 5נהג נ% 15 %ש . מ%"4רש
 ]דרוב[ אי? אביי ואשמעינן המוצא בפ' כרתנן יג ינ מכנעו אארעאמנו1
 ושי ' שם יניחם ולא לביהו שמניע עך לוץ וז מנטז נע1ז "8יאלגנב1
 והתם בתומפתא בד%ט9 שם מטציען גנבי מהמת דמנטר בביזי'ר צצעמים "ט ואי ' לחומה המשך בבית מניע מננבי מצ* ל14מה הסמוך בבטממש9

 לחבירו צתנן לממים ובטבנת ' לו ווילך מכמן עכו"ם סבטכנת דעייבע בנמן עא טל
 : צבצ2ים שכטנאן במקום ליזבקףדחזבההו

 מראש1תיו תחת ה1טמהטממלצומניח בעלנדי)תקאד(

 בע%החש כצ4ץו לקשמהט ואכור * תפליו לרצהמ שתר רבוק הא9סנפ'ע
4ע  ברצועה אלא אווטו אי% נתפלע פאו ה1טש שכח ' טץ 6ץש י 
 שמתר מי ובפ' ' הם עס1ייו' ע1%וים מפנ* דידים את שהשל ער בק4ףצה ה,ש סנעד

 * ע% אשתו ואפי' מראשותיו תהת תפלע אחם דשגוץ 5שציאל רבא פמקס4נ
 ואמר ]צו'[ )בן( אוהן ]%צ4לין[ )ומקבלין( אותן 15שאון ירשטיף רשו,ק ףייחסהנ אייתי 6ס בא %"'פ י ראטי כננר שלא שמת כר בץ יהמ"רםמוץ ר' תשקמה שוד
 ש יאשהצטעדשטשם יש5וי.טיהםר טשמז %"חטפימ שמתוס*ת1'פ במי רבא ק1בדא  ענר חהכ* "ם* שפהי הצד מן תפל*ן שהמ אשד רבוע
5ז

 קרשאשמ"אי
ש עא* מ"1' א"ם*ש%ט *ש 5חצא כ*. 8 8 * % ש ש %י 1  'אבל-כ* 

 6ו רמעו משמדכק דשת5ו' משא עש"נאימו פ"ח5'שתא
 נאו אישףבי %שא ]תא[ אשעאף( ק %ןתציט קכתיחי

 * נאק ה" רב ירש בך תפ*ן בו 6זיו וציחף 14ט יממדא ש' *מידמי

 הטאינו בלי בתוך בלי בנון איירי מראשוה*ו תחת דטנטון רפריעדת האאיע
 י' מטיט סת"י ' ושרי רמי אקמםרי בג*מא לכמת כר בין ומבוסים רואיל שמא %בליין
 ציצי2 בזרועו ר,פלין בר4הטו תפלין לו עףש בל %מר יעקב בן א6עזר ר' יצינך משפמי על הללתיך ביום שבע דוד אמר ועי6הם ' במתחיהן מעחה 'בבנהים וי פ ציצית ? ובזרועטזיהן ' מששיהן תפלין ' במ1ת הקב'א ט%סיבבן ישראלחביבין
 לא רסשולש העעם שנאמ' י יחמא שלא בחוזק הבל ' ב8תחו מזחהבבגרו
 המנהה במכ"לתא ותני י ויחלצם יראע סביב יי מלאך וצנה ושמר ' ינתקבמהרה
 * ממש פטור לאו פי' בפץיי ה' תורת תההה למק שנאם' מת"ת פטורתפלין
 בעצחר כדדרשי' בהם שונה איצ אפי' , בפז ה' תורת באלו עליו מע6ןאלא
 ר' חפעו לו עושה הקב"ה בתורה שעו5ק מי בל חפצו ה' בוצרת מאםונ
 ולילה יום בהורה ליגע רוצים אנו רבקף,ן רי4"וק לפני "טראל אמדו אימראלשר
 כאלו עליכם אני מעלה תפלין מצות ק"מו רקב"ה להם אמי פנאי לנו איןאבל
 ידך על לשת ]לך[ וההה דוא מלא מטיא אמר יוחנן ר' 1 ולילה יום ינעיםאתם
 מ"ת : ההיו עלטשם ה'שצאמר עי דף ימים מאריך תפלין רגציה בל התבלתס ובפרק וגו' עעיך ביןו6כרק

 תפילין הלכותמריק

 וץרושין יבםמיכות
 )יקףה( 41שוט

 84עאי
 נשים עשרה . סהמש כרתנן מ4צומתו - ניצ 84מורות נשףם

 ופ" ' שצוסהש בתו דהיעו הצץוע בוצ שיהזיק 8שתת עאנ
 _ שמואל ב'ד היק רב*!1 סהנ9ס

 כיע בצזו סאלא דממיק בבכטיא כדמו5שה וזמקא דכן
 1"הה תתה6החםקזא%ד6רבישקבקכף%ד%אאחזא

שז
 6חמה מך כז ש מך בת ו" א%ק1ז שהמשחטחתטנבי

 טז של . בשם ש-" אט1נ לשן 6"אע שקדה1חצאוטהי

א%אוי"
 שדא לא טאהקץ

 לפא אביש רדןא ק שיע ח"
 עהאה שוה אש21 הא"מף תהדמה.תשבץאוש%א'מזההך

 משטע מהו אטר הפך מו, צת נת כק אף טז תצתאחצתפה
 אשתו ובבת בנו ובבת בדי ובבת ובבתו מאנטחו בהצ ובבת שצומתו כןובבת
 אנוסה% ובאם 4ג1%צ בכת אדם השסור י בנת ובבת בתה ובבת בהישאעה

 ' רמפותה ועל שומה ש סמהם84ין דהגן חזא ' ובאחותה ובבהה באמהקאג1ר האשה מן סרגטען נוש4ון ס%"'פ כיצד ם"פ לה ימוש2י כרהנן אנומתו ובאיצת ט41
 נהטאין ר"פ 14ימנא הא אמה ש כתא את ל"צא 6 שמאר אשה שם ששש%ן
 ואם בתה בת וףיט דצצתו ה5מ ובתה אשה ידהףט חמ%צ ' סותה לאתרדוש1

 רגשרפין0 יע א* ורש 5ת-בם[! תהצ חמי41טג
 אבי בת וארצהי ' שפקי לה י*

 כנ קף שכךרש מי ביצדס פ' בדהנן באויתה 4מור אשתו את שלוהט ומשעה *לא
 פשנ ש-יית בפ' והנץו ' 16 וגם ל1 נם פתן קידהצ לאיזו יורע ואין אווות ,משתיאדין

 בתה אביה השם אמה ואם אמה ערעת שבע עליו 14מר ה" האשה אתהמנוש
 להס אין שעה עליו שנאמרו טלן ודימת שווא בשן הייתה בנה ובת בתהובת
 אשת ' בח%ה אלא ע6ו טצדה שלא אשתו מאחה חו'ן אי%רן אחרוותר
 בשמת מהאבאחיו

. 

 בלא מת אפי' האם א אחי ואשת אחרע ירע ורגהה אהי
 סט מ( האב מן בת חגלה לא אחיך אשת ערות יבטוצס על הבא רש ברתניא 'בנים
 פא לא האב מן אחיו אשת אפ" בלו' בעלש הי' שלא אחיו ח9שת ' האם מןבין

 אחץ שת לאחר צלר אם אבל בעולם אהת "טיבה לרם היתה אאן'ב 6'שריא
 גרנ ת י רב אמר כתי' היבא בעךלמו הי' עמ6ש 4ייו 4הטת ביצדס בפ' ואמר * ל"אמ-רה
 4ועז "טיבה לרם עייו,ה אדהם ההדע אחים ישבו בי נדא 4שמר רב אמרעצדה
 תגלה לא כלתך ער%ן בהכתי' וכלתו * בשלמו ה" שלא אחע לאשת פרםבעולם
 י תגלה לא אמך וערות אביך ערות כיכת" אמו בלחו' רציא אירוסיןומשעת
 אביאשת

 ומפותת אבע אצסת אבל ' תנלה לא אביך אשת ערות כרבתי'.
 חדא ' אביו ומפותת אביו באנומת ראמר ינודה כר' הלכתא ד6ת שתרתאביו

 נצח 6 שין ןליבמחשק 06 )6" *,' ח4וקאי ינאשי ישק%", ~%שעפ שצ םז אבעשתא 4ניוייהן בז איעאא וצצכת בח %1א5*
 6בם ש1צ שז יקק %מ 6אח 11ש ס% בשד % 6ק בדלף צי[ מש1תזףט
 אע"פ אחיו רצי 5צטר אלמא סשר לשתףי בגם' חשט' ' רבר לבל א1ןיו והוא9ץפ

 לאוין חייבי עכובה ולר' כריתות בהיעי תופמע ירהין דאץ א"טות באןע%אק
 לי' ונך" מפותה אלא אינה אישות ' כאן ואץ הואיל משעה ם"הות'*כהיבי
 המנאו1ת ובספר ' היא אוצחו אפי וכשצתת אבי שצוטת אחאו אלמאאודו
 היא אחותו כריתות מח%בי %4 לאוין מה%בי ש מאנומה אהיצ ואפי'כתב
 אישות לאבהה 6' דאית דוקא ו5הןמע אביך אשת בת דבתיב וא1? ע6'ט1דיב
 מחייב דלא לומר אפשר לא מאצכהו אייתו וכלה' אב אשת גבי בראמרבנבה

 פי'[ מנו' )בי( בתך בת ש בנך נת עהת נתי' רמ( ')חירן שוי' הני שיי ללש6
 היא זרעטה מאטסה בתו אב ומרלנבי' רגה הנה אתי' יבון מ4צומה 6' ד4לת חיח4

 מאנתטה ו14ןים ניטז ביהדרי ]נמי[ אווה לגבי ,5טוטשהו בבהן עלק ומ!קו*י5ף5יכץנ
 בהו תפמי 6שץ דחיבי היא אויתו נמי לאו, מחייבי ואדותו לכור' ףןי אוףםששנ

 ביש הפםי דלא כר*הות מחיבי ואפי' כרהופ לאיש תהינה בי דכת"עדהטץ
 לאב*ך 6 שאומרי' בין וצץ 5ולרת 14 בית טידת בשהר' רוזצא בתבעדושט

 ויש ביצרס בפ' י וררשה ' עביי העש אחותך לאביך-קיש לו ש14ם' ,בץ הוצא כנ,ף
1 ש לנמנם קצתשהמ  יהא נמי אחתק שבי זרעי' מ4גת1צ בתו אב מילגבי צתב 

 בת אחותו לדרה% רצצרך אעפיצ תא רבתו לתלשדא פשששש - 'מאשהו בהו'
 עףעלמא אביו בת באוצתו רוערה מן ומותר ' הש םארצתך *שמו בת שוצאאבע

 4 בה ה6ומתר הא א1ע ד6צ ]6ק עם9ת 6א1ייט1ה "חצןש4פ מי טם' ' ששזח1ל נחר א6טחצש 5שץ'%' ' תה ' ח" האתחששה8א, מקרא וילפ" ומטית כהטפתה לו ש"ש ממי ויץ ביצדס 8' כדחנן עטית טא4%זה ננש4

 א %4"י כער 'ילפר"ןולמ' קקשףקןדבק 8צףףי' ל*ישא %טנ14
 מך1%ה את 6 ש"ט נפי חק 6טפ 14ע 4את א כטרץ אח "ג*ש"
 :הם 4ק המוט ושטחח ק 1"חמ' חה' רלחה ואשז שפ' הצחת,שן
 שפחתו אבל נ4ין בה לו ראץ דנכרית יומיא אחרש של שפחה וויום בלוםלאו

 ורבי% ' עב"ל דבר לכל וצ' אחי זצת נוףלת בע*לתו עהטה אדם 4יןהק"על
 ורטען בתב ותו טוע גשן נטרונאי דרב משבו' כרבריו בתנ זצ'9 אלפםיצוק
 ללבי ]לר1מרא מלתא בהא נגףינן רבריו ומתוך מלתא 6' דממנצף אחךלנשו
 מ4 דאולטי האי אלא זרעא 6ה ולית ומית איהצזא להה ראית דויבאשיסורא
 ולא לקולא נר"ינן מגינא ולענין כצז*במר2 ולא ורצלצת להומרא ננ4םינן[רהט%שה
 בת ",נצמב בעי ואי ]יורשין[ לי' מזבני לא צפי' אירו ]אבל[ )אלא( להארית

 מג" גם לה מצריבי' שחרור נם קטי קר"ט ואי שחרור גם לי' מצריכנ'*שראל
 אוצת ערות כרבתי' אביו אחות . עכ"ל ל" שבקינן לא שפחה לט%ב ב1חשי

 בין תבלה לא אביך אחות ערות יבמדצס על הבא ד"ע ותניא ' תגלה לא אביך נו7ף
 אשתו ואחות האם[ מן בין האב מן בין אמו אחהז ]ובן האם מן בין האב שןעינ

 צשתו מ*תת לאחר למעומי בהייה עלי' גו' תקח לא אויתה אל אשהכרכתי'

 ומתה גרשר4 באחותה טתר שמתה אשתו החו6זם םצפ כדתק אח%שה דקטדקנ שסי
 בחיען 10דששי %'ק ואמרי' ' באדצתח שתר ומזה לאור מ4ה ג4ףזתה מיתרעא

 אל מואשה 4ר נפקא אחיזה אל מאשה הווא מיתה לאהר ]למעטי[ לא מבע" 9הנ סל
 דעעושג דאע"נ שסי" נל גתיה יישא כתג שי" "1שה תא שנף11א

 פא ט ל צשאין0 בפ' ומה6ען אבי באצמת דאסר היא יוודה ר' דמתגי' משוםבקדקדו
 לסטא מתירין בי,ט והא רפרבי'ס בסתם'והא הלכה ואין מחלוקז חשול,כ מתס הוההלנך
 מעים מעצה אינה ב"ה במגףם מ,ם הינש שסרין[ וב'ה ]לאחין הצדותא
 לא בפלונתא לי' ושני אביו מאטסת לר( 6י פרק- בי א"ב בב"ש הלכהדאין
 רבק במנךם יףודה ר' ללוי ר' לי' לימא יהודה בר' ריכה דאין ביון מייריקא
 איה ש-ת ברכתי' אביו אחי ואשת גךל' בת דיגתה רהם שאני משגהאינה
 נו וף. יבכצזוס על הבא בפ' ואמרי' ' רוא רי(יתך תגךב לא 4הטתו אל תגלה לאאביך
 פ"ש א1דהאם ואשת האב מן האם אחי הושת האמ מן מיהו האמ ש ולא האבדמן
 דשמש; טן בבצ ושל"מי בתו ונלת בנו ובלת ביצדס פ' לאיסורא פשטנוה נמי האםק
 בהש בן בת א"נ בתו בת בת בגון שבבתו של"ו בצ בת בה י? בצ בןבת

 אשחו של בנח בת בת א"נ אשתו של בנה בן בת כען אע%זו בבןוק61עה
 ורביזף אשתו של בתה בן בת א'ע אשוצ של בתה בת בת כגת אשתוובבת

 פם ואם חמי אם אבל ביצדס פ' תלשרא * ברמפ' חבמום בהן עגזח שניותהן א* בל חטותו אם אם דהחצ שבחשהו ורביעי ' חמי אם אם רהינושבחמיו
 בהמותו "טמעאל ו' עקיבה ר' ' רגל לרברי התורה כע ש-יה הוהדכצאו
 נ% ק( יש נשט 0איבע דאמר כרב ונףי"ל רגשרפיןס הן %4י בפ' פליגי מיההלאחר
 הפמקלהם

 ונקי
 %נ מן האכ אחי ואשת האב מן האם אהי אשת תלת בידי' רב

 7ף'נ6 אבי אחי אשת ולא האב מן אמהאם אחי אשת לא אסרו דלא פ" * וכלתוהאם

 פא כל טף אמדהער בט וגן ב% כלת אבל בתו בת בלת ולא האם מןהאב
 אסרו 4לא הפמק לה דיש אנן אבי אשת דויכוף דז1יי נמי ואעז' 'הדורות
 הפסק לה "ט ה4ם טן ה4ם אם אור יאשת וממתברא ' אגן אבי אביאשת

 ר8קק להס דאין ממתבר' נמי חיש רר' ושניות * אב צר ליבא רר%מכעה'ב
 שף ער בצ של חלציו יוצא בבל שטר לשסרא ש6, אפששא ולארהואיל

 ו וכד העולם' עד א%ד חמי אם ובאם חשתו אם באם ובן בבדי ובן הדורות'בל

 סוף ער כהס ואטד רססק לר5 אין אביו אבי ובאשת אבי נבאם אשבאם
 נ8 7ף מוכת לכ4צרה אבי אב4 ובאהות אביו אבי את באשת אכשרסאכפיכפןש : הדורותבל

 ס"נ ר%סז' סרלהז בכרובותיז אטור ר1א 6במדצ ההלץ גמ'בהחלץ
 1צ ט י מועס אמ"טר ' אב*ו אבי אוד ףאשת אכשר אגרמר והא התם דמסיקבאמימר

 ד4שמימר לן לי2 לדטץ הא משמע לה מקים אמימר מרקאם' דמבא ברא בברלה
 סר6 ק ל דעא דאינ מאן דאטית הוא א2 הא נףאס רניזל 8' אמר רה"נ ראי' זה איןמיהו
 רףנ בוות" וס"ל לאר"מ כוט2י' " סביר' ולא ר"מ ל4י מאי מאיר ר'דגרמי
 בשאילהו' פמק וק מות" י4לכה פר"ח ובן ' כוותי; ום"ל לה מךקי אמ*מרהבא
 באחט2 ארם דשתר אידן ארכעה פ' וקיי"ל * באמימר דריבה אהאוידרב
 ט וף ומותר גה אגור ערוה אי%ר דאחד על א%רה מהם אהת סרוהה רתנן יחמותו

 נר6 לינףם תחליה9טאי הגצת דנפלה סקק"ד בגמ' בשת*רן'ואסר 4טורבאחות'והשני
 נת ק( וירט וב"שת חמי באשת ארס טתר סת'ד 4 ויו' חקות דאינה ו;ך לייבםחתן

 ע" ' ה1ן מיאית מפני אקדה טה ומפני שתרת דורגו ואשת חמיו סאשתירושל'
 1% רדשה שום ע'" הדצרה מן שאמורות לומר צקפך לבך אם פי' ןתורה[ו%'ת
 אדפיך נעד ואת ארוניך סע 214 לך 4רגר) שגאטר איה טז רצפה נשא רוררעקי

נחיי
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 הךתה לא פלנש ר,יתה ראם אףה בת רצפה עדש ששאול לי" משטעב1ק4,
 ' זצ"ל ר"ת עליו ואסר חמיו אשת לישא שרצה באחר מעשה ה" וכבר 'ר4וקה

 חננקש ר' העין מראית מפני אסורין ]אחר[ בבית שגרלו והורנת דירנ אמרם .'וחו4ט
 ו*תא דידן 4תלמוד ופל1 לון חכמין דלא באתר שבון אמף אבדן[ רר']ברי'

 חורגה. יוחנן א"ר יצחק סדא"ף בסוטה כהטהה כהן רפ' כהיהיא למעשה ריכה אלא פע פל

 ן כאהתיוז דמתחזי' עין מראית כהטום לאוון לינעוא אסורה האחין ביןדנרילה

 ואפשר - אותן שמכירין במקום אפי' לזה זה לרגשא ויכולע לה אעז קלא האלא
 ' העין מיאית משום גצרנו אשת בירהטל' דאמר אהא וירן תלמוד נמידפלינ
 שטאל[ ]בר יצחק רבינו בשם כתב זצ'ל יצחק ב"ר יהורה רבינו מורימחהו

 לומר עכשע וטועים אחד בבית לברו הוא שהףצרג כגון דירהטל'טמ9.דההיא
 י ושרי קלא להו אית אז אחר כבית כשגדילש אבל קלא 4' ולית בנושוצא

 יגלה לא לרצ מבע" ורבנן משאץס פ' כדאמ' אב? של יבם בשומד' ארם ואטר 1" 15ף
 הכתוב אביו של יבם בשתמר' שמואל אמר ענן רב דאם' ענן לבדרב 5בעכנף
 הלכה דאין לקךל כרפריש' כרבנן והלכה ' לאניו הראוי אביו כנף ומאיסדבר
 אבי ומטת' אביו אפמת דאמר עודהכר'

 דליתא המקצועו' בספר וב"כ .
 הבא מיתות0 ד' פ' בדתנן ראירומין מן אביו ב4וטת ארם ואמור . עידה לררן 3שו'ט

 בין אב? בהיי בין איש אשת וכהטום אב אוטת כהטום על*' חייב אב 4"טחעל
 אהטה אכיו שנדרש ודוקא רביע41רן מן בע האיחצן מן מן אבע מיתתלאחר
 אשת משום עלי' הייבין לאו*ן חייבי עליו היא ראפי' רצץה בה לו עדעד לוהדאף'
 וה"ב' _בריתו' חיבי קייש אבי אם אבל לאין בחייבי תופמין שדיךדהטעאב

 עלטק מח9ב ולא אביו אשת אינה בהם תופמין קירהטין שאין ב"רמיצת
 וע-אע1ן בעלה יוכל לא כדכתי' לאהרים משנתארם' נרועוצ להחויר ארםהאטר

 קאמ' ומרלא רמ4 כריתו' כןרהטעכתעב* ברצ תפמי כיוןדלא הני נדרהטץאבלבהו
 מ?צת מחייבי אלא ממזר אץ יהושע ר' דאט4 ראע'צ ירצשע ר' מודים הכלמאן
 רבי מינה דגמר אב כאהטת קעיעוין בהו תפסי דלא מודה ועבר בענו"םב"ף
 דתפסי אב לאשוג דמו לא ממזר רוה רלא כרעעות חייבי ההולץ0 מ'שיהושע

 ' ב י קירושין בהו תפסי לא כריתות דחייבי מבר ירצשע דר' כהטמע ' קידהטיןבה ר ק(

 תפסי כריתות ה4בי ואי צרותיוקן פוטרות גשים עשרה חמש דתנן משמעוה'נ
 ננ וף כ*צד0 פ' בדאמ' חיצה כריתו' בחייבי יצטרך א"כ קהועוע לר' קירושיןברצ

 פ55 עא כריתו' ח9בי חליצה ביןו ולהני קידושין בהו תפמי לאוין חייבי_ממתברא

 ' דפן'ק אמחני' פליג לא יהושע ור' ' חליצה בעו לא להני עדושין בהותפמ
 5נ לף לר' בשלמא דמסק ר"גס י'פ משמע וה"נ מיירי' קא לא בפלוטזא דאמרותו
 פא לרשב"ל אלא ' שוין בחייבי תופפין קירושין ראין לאשמעינן אצטריךיוחנן

 דפשש' מילתא אלמא 1 כריתוז בהייב* תופסין קהרועוין דאין לאשמעינןאצטר*ך
 צ זף ?ןדה ר' מדקאמר האם על הבא גמרא מיתות ר' פ' מוכח ת?'נ ' לכ"ע רץאלי'
 פא5 אי ורייק ' בלבר האם על אלא חייב איע לאבץ ראוי' אטו היתה- לאאם

 נימ? הויה בני לאו חהא תרתי מח1ב דלרבנן מכלל וכריזו' מיזותבחייבי
 תנא משבח דלא להרי4ש משמע בר'יע לה סבר ההחיה ור' לאויף בחייבי להומוקי
 ב"ר יהודה רבי' מדקדק הי' ובן . נוחעדן בוצ תפםי נריתו' דחייבידסבר
 3י? י 9 ולרשה וחזר *במתו החולץ לרשב"ל יוחנן ר' איתיבי' דמםק מפ"קס זומ'ליצחק
 טערא נינהו לאוין חייבי ראמינא לרייי בשלמ' ן "אחין מן חליצה צריכהומת
 צריכה אמאי גינהו בריתות חייבי דאמרת לרידך אלא האחין מן חליצהצריבה
 לי' לימא קירהרן בהו תפםי כריתות הייבי סבר יההטע ר' ואי י האחין מןח*צה
 ' לחליצה ועולין ' קידהטין בוצ ה8מי כריתות וויבי דאמר היא יוישע ר' מניהא

 כריתו' דחייבי אי? ונדה ' קידושין בהו תפסי רלא י?שע ר' דמודה עד'מ אלא אלע,ר ר' משום אומר כיפר בן יוםי 0ר' פ'ק ותניא ' לקהתה לשוב שלחהאשר
 5ט ים האומר סובפ' נ"רות אלו סור"פ החויע ס4פ כדאיהא ' "ירושיי בה "פסי "יע אשר אחדי שנאמר אוחרח האייוחיי חו אמורה הו"טואיו א1 נרוטחו=אאףר
 רצטמא' אשר אחרי מק*ש אני מה אלא אגצרה צ ואהת זו אויז חעכ'וארצטמאה
 סן בין ראמרי. כףבנן וקי"'ל אלפס יצחק רבינו וכתב הנמתרה. ייטהלרבות
 בנ"ה ואין תועפה הוא כשר הולר הוחיר ואם אמדה האיחסין מן ביןוצ"טואין
 כחכמימ דרלכה ר"ח פי' וכן - עכ"ל ח% הולד כהן אכל ישראל וה"מתועבין

 ילמדינו לשמואל רב מכי ליה דשלרצ ההיא נבי בנ*ט'ע0 המגרש כהפ כצבח ובן פע9
 להו שלה מהו תורה קידושי וקידשה אחר ובא מראשון קול עלטה יצא רבעוצ?

 רב אמר - מהו כילור על דכר העמירו לא ע!י וכו' בירור על רכר והעמירותצא
 נזירה מ"ט לא ראשון ונושא שני מנרש אגל שני ונושא ראשון מנרשרצנא

 . כחכמים סמסקנא רכה האשה ור"פ האירוסין מן גרושתו מחזיל יאמרו ,שמא 5ט9
 מאטסתו בתו ובת מאנוסתו בנו ובת מאנומתו בתו אטורות נשים וחמשה 'רזמשיםפ"6

 בתה ובת כנה ובת בתו שאינה אשתו ובת בנו ובת בתו בת מאשתוובתו
 ]אם חמותו ואם וחמותו אנוסתו ואחות אנוטעו ואם בתו שאינה אנומתוובת
 אביו-אחוו מאנום' ואחותו ומאמו מאכיו ואחותו מאט מאביו[ואחותו אחותוחמע

 האם[ מן אמו ]אחות האב .מן אמו אחות האם מן אגיו ואחות האב מןאביו
 זרע לו שיש האב מן אחיו אשת האמ מן אשתו ואחות האב מן אשתוואהות
 אמו וכלתו בעולמו הי' שלא אחיו ואשת זרע לו אין אפי' האם מן אחיוח1שת

 האב מן האם אחי ואשת האם מן האב אחי ואשת האכן מן האב אחי]ואשה-
 בתו בת בת בנו בת בת בנו בן בת בתו כלת בנו כלת האם סן האם אתיואשת
 ש/ בתה נת בת אשדו של במ בת ]בת אשתו של מה כן בת נחו בן[טז

 אביו אם אמו ]אם חמותו אם אם חמיו אמאם אשתו[ בתהשל בן בתאשתו
 אכיו של יבם שומרת חורגו ואשת וזמיו אשת אש[ אבי ' אשת אביו אביאשת
 נשיט וחמשה המשים אלו הרי משנתארסה 3רושתו האיר~ץן[ מן אבי]אשת

 ויש ' לעיל כדפדיש' דפסק להן שיש מהם ויש מררבנן מהם יש ישאסורות
 ו"ט י משנתארמה גרושתו ומחזיר אביו של יבם שומרת כגון לאוין הייביסעהן
 תפסי לאוין וחייבי סימרים מ!-ברי שניות ב"ד' מיתות וחייבי כריתות חייביטץ
 דאשכחן ואע"ג קידושין בהו תפמי לא ב'ד ומיתות כריתות חייבי קירושיןברצ

 אמר ירודה רב ואמר כו' מאמר ועשה ]חלץ[ רתנן מר"ג0 כד"ע תנא לן דמתם . פ"מ נל
 כר"ע הלכה אין אם"ה היא דר"ע התט המסקנא וכן י עקיבה ר' דברי צ רבס 9%

 דאמר בסוטהם מביא הי' פ' כדמוכח לאוין בחייבי תופמין קידושין א*ן דאמרצ?
ב ר  וכנוסה יבם שומרת מדקתני ממאי ליבמה אמורה שזינתה יבם שומרת המענא-

 והתנן י עמה מתני היכי אסורה לאי אא"א בהרה מהני משו"ה אגורהאא"ב
 במערב' אמ-י עמה' מחנה הי' לא לו אטרה תהא לא תבעל שא* כל רגללזה
 עקיבה ר' ממ הא וכממה יבם שומרת ררךנני הא אלא המנונא כרב הלכתאלית
 דאין למדת הא י כערוה לה ומשוי לאוין בחייבי תופם4ן קירושין אין דאמררוא
 ופ' להר"ע הליתא ומ'נה ' המנונא לררב דליתא ר"ח פי' וכן ן נר"עהלכה

 י יבמתו רחמנא רבי הא נמי לאוין חייבי א"ה דתלמודא סתמא פריך ב*צד0 פיש גי
 בהו תפסי לא ברעזות חייבי קירושין בהו תפסי לאוע חייב4 מ0תכר' ראיתומה

 נילף פי' י נמי לאוין חייבי שאר א"ה פרכי' סבקירועוין האהשר ופ' ן קירושין פי6גסס
 כי בהו כתיב בהרי' )נמי( לאוין רדיבי ר'פ קידועדןיאמר בה תפסי רלאמיבמה
 רמקום לפני שנואה ויש המקום לפני ארצכה יש וכי ]וכו'[ נש(ם שתי לאישתהיע
 תהיינה כי רחמנא וקאמר כנ"טואטה שנואה שטא' בנישחשיה ארצ~ה ארצבהאלא
 קיי"ל ויה לכ"ג באלמנה לה מוקי וה"ע קירושין ברו תפסי לאוין רחייבי לומרפי'

 עביר' ויש ידושין שיש כ"מ קי"'ל'דתנן האומרס דפ' טעני' כסתם אלא כוותיה' טק(
 וחלוצה גרושה לכ"נ אלמנה זו זו ואין שבשגיהם הפנום אחך הולך וילרפע

 שהגדרועדן אלמא ולנתין לממזר ישראל ובת *שראל ונתינה ממזרת הדיוםלבהן
 לדקרק צריך לאוין חייבי שריא אע"פ לשוק יבמה מיהו ' לאוע בחייבי.תופסין

 תופסין קידושין שאין מנין רבס אמר יהודה רב דאמר י בה תופמע קירוש, אם ל?5ח
 לחוץ לזר הויה תהי'בה לא זר לאיש החוצה רמת אשת תהי' לא שגא' ביבמה פעיג

 קירושין בהו תפסי לא ב"ד ומיתות כריתות וחייבי ' זר מלאיש לרצ נפקאוב"ש
 מאחות כנמרא לה וילפי' שבתורה העריות מן אחת על .קבא זה י ואיי ממוריצ הולר אחרי' להיקי!יושיןעל יש קידושיןאבל עלץ לה שאין מי כל בהאומ'0 כרתנן ייק(
 מחייבי ממזר אין החהלץם פ' דאמ' יתשע ר' א1' דפ*ג מאן ליכא ובהא אשה תעק(

 יצחק רבינו שרצכיח כמו כריתות בחייכי תופסין קירועדן שאין טדה בריתותפ'6
 בעכו"ם טדים רבל עחנן יד רבב"ח ראמר ררדצלץ0 מההיא זצ"ל שטאל ב;ד תנ1ף

 שמעוןהתימני מודים רבל מאן ומפרש ממזר ע1עלד ישראל בת על הבא ועבד8ינ
 רתפסי ל1ין חייבי ה"מ ' ל4וין מחייבי מטר אין רתימני שמעון ראירראך?

 סורט 4 אביידאמר
 פ? ממזר הולד שאין ר5וטה ועל רנרה על בבאי

 685 ל י ודיני כל הלכך הויה בה ההא נדהה בשעת ואפי' ע*ו נדתה וחוד ייאדאטר

 גסת טנדה לבר ' ידוש*ן בהו תפט לא כריתות דו'בי וכל ' )דדועהן בהו תפסיל4צץ
 ' מה"ת נט צריכה ל1ין הייבי גףרש אם הלכך ' קייועין ברצ רתפטטוטה
 והיכא . מדרבנן אן' גט צריכה אין ב"ר מיתות וחייבי כריתות וויבי קירשואם

 האשה פרק כדתנהש מררבנן גט שצריכות יש כריתות חאבישנשא
 5י. וף ע,יפ שנשאת איש מאשת חוץ ' גם הימנו צריכות אינן שאמרו העריהז 0בלרבה
 ע"3 זה ונשא זה גירש יאמרו שמא גזירה הונא ד'א'ד בר"פס רתפ כדמפרשב"ר

 9ת יף שאם פי' ' אשה ואחות אח אשת אף מוסיף ורן'ע - נט בלי יצאה א"אונמצאת

 היא עעבה רבי דמתני' רהתם וממקנא ו' ג4 שצריכה אשה ואדצת אח אשתנע~א
 שנשא רוקא היינו גט בעיין אשה ואח1ז אח ראשת עיבה ר' דגףמןוהאי
 בקידושין הי' דתנאי ילמימר למטש ראיבא ארוסתו אחות 4צ אחיוארומת

- 
 רבים וז"ל ' גט בעיא דעא עקיכה ר' מורה נשואתו וארות אחיו נשואתאבל
 - בנישואין ה"ל תנאי למימר דלינא בנישואין אבל התם שכתב זצ"ל אלפםיצחק
 ביתי' דמתני' וכיון כוותי' מתני' הויא הלכך * גם הימנו דצריבה עקיבה א"רלא

 עליהן ובא ערוה איסור לאדם האמורות כל דכתכ מאן וחזיגן , כוותי'הלכתא
 ב"ד ע"מ שנשאת איש ואשת אחיו ואשת אשתו מאחות חוץ נט הימנוא"צ
 כלג ויוצאת נשאת בהיתר יאמת שמא נזירה 4וימורן אחר היהד להן שישמפני
 . לשונו ע"כ לן דמבירא מאי בתכינן ואנן לגןדהטין נ"טואין בין קמפליג ולאגט

 וטת ארם טתר לאיסורא אביו אבי ואם אמו אבי אם מוסעע קפרא בר ץתניירושלמי
 ס'ז פ"נ נמי חמיו סא"קאשת כיצר פ' תלמורא דפריך והא ובבתה אמו בעלבאלמנת
 גת יף בעל אשת בבה ארם שאסור דמשמע לך אטרה ובתו לך מותרת אניתימא
 ע" אהות משום באחותה שאסור אט בעל אלמגת בת שנשא כגון מיירי התם יאמו
 אבל ' בחייה אלא בה אסור שאינו לטה פסיק' דלא מסיק רקא והי?ו 'אשתו
 ובבתה אש בעל באלמנת אדם מותר הלכך . אהותה שריא אשתו מיתתלאהר

 ' ה-ידה לרר' וליתא אביו ומפותת אביו באנוסת אדם ומותר ' ובאמהבאחוווה
 שהוליר מאבי באחותו -התורה מן וטתר ' בנו ומפותת בנו באנוסזומותר

 באשת ומותר ' מדרבנן בה לנזהי יש אם מנמגם שלבי אלא 'משפר71ונכרית
 אדם ומוהר כאמימר דהלכה לעיל כדפריש' אביו אבי ובאחות אביו אביאחי

 באונסין דבתו ניון ההיא גכי רעף'י כרפי' ז אחיו ובאנום' מאנוסתו בתובאחות
 לעל כיפי' בזה זה מותרים א' בבית שגדלו וחורנת וחורג * לי'משכחת
 יהיינו ובבתו שמותר' אחותו בן אלמנה דהינו באשתו מאר אמו אחיירושלמי

 ' אחותו ובה אהיו ובת אחותו בן ואשת אחיו בן אשת אדם נושא ארצתו בןבת
 אחותה ערחה חמי אם י מותרת אחותה ערוה חמותו אם המקצועל' ספר11"ל

 ובאם מאמו אהיו אשת ובאם מאביו אחע אשת באם ארם טתר .סותרת
 אשת ובאם מיתה לאחר אנוכהו ובאחו' מאה לאחר אנומתו ובאם בנואשת
 אביו אחי אשת ובאם אביו אשת ובאם כר'חו ובאם בעולמו הי' שלאאהיו
 חטתו אם אם לו_-ר יכול 4עזה ואי חהיגו אשת שריא אעוצ של בנה בתובאם
 ואי שניות שהן מפני אביו אדות ואם אטו ואם אמו חמא ואם חמיו אםואם
 אדם שתר ' ערעת שהן טפני עריות שאר של ,אמותיהן' לומר יטלאתה
 אשת ובאהו' האם מן האב אשת ובאחו' אביו אם ובאחות אמו אםבאחות
 אחה ואי שבחמוהו רביעי' ובאחו' שבחמ*ו רביעי' ובאחו' האב מן האםאחי
 שבבחך שלישי' ובאחו' שבבנו שלישי' אדצת שבבתו אחילשישי' לומריבול

 שהן מפני אשתו של שבבחה שלישי' ואחות אשתו של שבבנה יטליעוי'ובאדצ'
 : המקצועות לשון כאן ערשניות

 וצרות ' היבום ומן החליצה מן צרותיהן פוטרות נעדם עשר שמנדן)תקצו(
 ר"פ סוטה להומעע לך סויש רמחניתין עשרה המש 'צרותי!קן

 וף )קתן נ'צרת רב אמר יהורה רב דאמר מוטה י אביו כלת שהיא אביו אנוסתואמו
 פש6 " דרב מלתי' ומחוקמה י הליצה בעי' ולא כעריות בה כת' טומאה אסורהכוטה
 ת"ל ואפ" ' אררב רפיג וליכא דהכמים אליב' בין כיפר בן יוסי דר' א*ב'בין
  5'ב ג ך, כו" דחברי' למעומי הדא דאהררי ס'ל לא סאי ר,יפ נדממיק ארדב פ*ג .אטידרב
 ב' 03 ' לא סוטה צרת ואלו מותרות כולן גרושתו מחזיר צרת ואן9ז איילני' צר'ואח' ל ממאנתי' צרת סאהת יחנן א"ר רבין א4זא כי ותו דרב' קמי' אסי דרב ליתאמ'ט

 ה?כה וכן ' אסורה פוטה צרת רב אם' יהורה לדרב 41' יאית ער'מ 'קאמר
 8"1 ס י שש ליתני עשרה חמש רתנא אייא סמאי לר' לוי דא"ל אבי אגומת אמווצרת
 אביו אנומת אמו דעתך מאי בקדע9ץ טוח לו עפ8*ן אנ* כמוימה א'ע 'עשרה

פלעתא



 "1פא דוע ומיףושץ יבומ רלכותשר
 בה יק% לא ימצ" תנא פ" ' ש.9יי ובשלחע2' היבנן אזדה דד'4עתא
 %בנן אנן מירו י אבע בא%בצז דז8פר עץ1רה שאצ אשבח לא 1ידה .ר5ר'טש%ם

 שאש רכשם בנה שמעע. לפני תפלה גמם בלא ר%4בן .ומת אהרתאשה ו* רשכן ונשאה שמעץ עמה וריליר אשה אגס ריעקב שפיר חששכדעסך"י
 וויליר כלתו אנס ץהב מ,שכחתלה ר4ונמי בלא כרגא לרב אשיד1"עיב וש* כי נמי וקיהל בסתניתי' לוי רבדלף ותו * לו אפיה צהתה כך . *אטרה
 צרתה אפורה ראיהי דמיגו ברה קמ% לה ונפלה בנים בלא ר%4בן ומת בןממטה

 איילונית צרת סדלכתא רבא דאמר ' צרתה 8טרה ש איעינית אנל ' אטדה נמי פע 1ל
 ד14מר יוחנן לרר, נמי ואיתא ' א%עלנען בו% צרת ואפ" בה הכקי "שפי'מותרת
 טתרות' נולן גרושתו מחזיר צרת ואחת איי*נית צרת ואהת ממאנת צרת1%4ז
 א%רה,הא ממאנת צרת שמואל אמר עוקבא מר אמר ממל נר 4* רא'דוא1צ

 ור' רב קיהל דוא יוחנן כר' דריכתץ שכן כלי שטאל 6בי כהבק4ל.דיכתא
 אייינא צהת אסי רב דאמר אע"נ נמי אילוניז וצרת ' ירצן כר' הלכהיוו41
 נדקיי"ל לפלוני תנשאי שלא 1ש אר6 לכל מותרוז את היי לה חשמר אשתוחת רבגרי לי מספקא הא אבל ? רשריא להריא ריכתא רבא פטק יא 'אמורה

 ו1ץ ררוזם דמתמ' אלא רלך"'ל אסורה פלוני לאותו שריא קרלכ"ע הטגרש י*ש פנ1ף
 6ימטא שלא עיש שנירשה היכא מעתה ' 4ה שרו מנת בעל אבל *ד%א

 בנ*ם בלא שמעון ומת השוק מן אחרת אשה ינשאה,ו* שסעדן וריךלראובן
 איש אשת משוס עליו אמורה הנרושה ועתה ראובן לפני *בום שתטהןונפלו
 % ' אמורה צרתה כך א%רה שהיא כשם א"כ. נתנרשה לא דיוץ' 6בידהא
 אותה ייבם כשראובן א"כ לר4ינן לוגשא שלא 1ש שנושה תאי'שמא

 קידושי נמי ופל~י הראשון בעלה גירועוי ופקעי רוזנאי נתקיים לא הריו"טאנה
 איף הירוש' ומלשון צרתה ומתייבמת משלם אחיו אשת ה"תה שלא נמצא4"י1

 נשט עשרה שש ליתגי ר'פנחס בשם ר'וזני' סרשזיב דפריךפ'המנרש לרוזמנן *בול 6-'ס1ס
 אמרה ווא הכא ]ברס ע*ו אמרה התורה תמן טעמא אתמר כבר א"לבר'אליעזר
 פוטרת..צרתה *טהטש שהה שונה אינו למה לרבר טעם טתן אם יורע ואימעליט
 אתה עףגה איט שלבך לומר רוצה שמא או ' ששטרת האמת היא כך מ,'מאבל

 : אותה אמרה שריצרה אשה לאגעת דומה שאינה לפי %טרתשאינה

)תקצ"
 גיטא בעיא אייינית מפק - ניטא בעיא לא וראי אילעית

 כ" ]תשםק
 %4 מש% או מתו אם

 שנהגהשו'
 ולא טעא מגך שמקרו איי*נית שנמצאו %4 פרש'" ' טתרחז צרותיהןי איילתית שנמצא% %4

 לפי' ובץ י זצ'ל רן'ת לש' ובין גט' בעיא לא דאיילונהן 'זמשמע אח1 אשתויתה
 כותימס בנחז יריש מהא נט'רמקשים א"צ איילונית זצ"ל מכורגיל אבררם רו"'ר פקי

 מאיר לר' לו אמרו ' מאיר ר' רברי כויבמין ולא דולמן לא וגף3ה ג4ן דהג.אעש6
 אע ומ"ט * לאיש אשה ומקשינן בפרשה כתב איש חולצין אין אמרתץשה

 איי*מת. תטצא שמא קטנה מרים ימצא שמא קטן להם אמרכויבמין
 אמאי

 קירושי אחין קידושד ו"טבי' אלמא טהרת צרתה דאיי*ניתוואילותנן
 שפירקא היא איי*נית ל%4 אי מט"נ תתייבם א"כ גתקדשה לא ובאלוטעוה
 ההיא ר"ת ופי' לי' ושריא אהיו אשת היתה לא ש'ב היא איי6מת ואי -מייכם
 סורר בן ר"פ אמר ה'צ דכי איילונית היא אפי' אחיו עליו כשקנלהדר"מ

 רובא בתר ראזלינן פי' . תנינא גמי אנן "ף מדפתי ירמי' רב סדאמר ומורה סטיף
 דיא איילונית לימא ואמא% ער וכו'- בכיאה מתלושת אחר ויום שמפ ף בתפ"6

 לאו נשים ורוב רובא בתר זיל דאמרי' משום לאו אלא - קמ"1 לא דהכיואדעתא
 גט א'י ולפירושו , בסתם ומתני' - עלי' ריבלה לה ומוקי נינהואיילונית
 מדרבנן אפ" גם בעיא ו1יא דאי בעי' לא מררבנן גט ואפי' להתייבםמדקייא
 מתייבמת ולא חולצת אלא ליבם טתית היתה לא וצרתה כאשתו נראיתדותה
 מתייבמת. ולא חולצת צרתה מיאנה ולא למאן שיכולה וכל יפעםכדתנן

 אלא - אמורה צרתה והיתה בתו בצרת נראית נפילה דבשעת סמשום בנמ' ואמר יני
 דמתנהזין ראיילונית תירץ מבורג4ל אברהם רבינו וריב * ב% נט בעי' לא ודאיט"6

 באיילומת לי' ניחא רלא בדעתו ונ*לה, . אחיו בחי איילונית נשנמצאתאייי
 מותרות צרותיהן שאמרו עריות כל הזורקס פ' בניטין דתנן והא מב*תו ששילחה ע64 פל

 נמצאו הא דמשמע ומזה מזה תצא איילו5ית אלו ונטצ% ונשאו הא6 הצרוןהלכו
 מייי דהתם ל8" לומר א% צריכין י היבם מן תצא לא וונעיצ קודםאילונית
 בגט הוציאה רחי גט צייכה אינה נמי ולפי, ' תבם בחיי אילונית שנמצאו5גון
 בין בחייו בין איי*מת. נמצאו או בתומפתא תניא רבהדיא נהירא לאאברהם תי פי' מיהו , גט כעי' לא איי*מת ונמצאת סתם כנסה א5מא טעגרשווויט
 א1'ג * גט בעיא לא א64נית תטצאת סתם דכנסה לן אתבריר מותו'מוולאהר

 בר יצחק רבינו פי' נדרט עלהץ שאין ע"מ היא סגבי בכתובות רמדי דפ' פנ9
 דאיכא שאני התם נם דצריכה תצא ג%מץ .בה ונמצאו מתם דקירשה זצ"ל שפואלסהנ

 ריכך ' לבגים אלא אעיה דשר! מחיל לא אה6נית גבי אבל י קשמיןדמחל
 ניטא בעי' לא אייל4מת עשנ ק11

 אפיגי
 דממאטז סתק ניז4נית אלמנה דפ' מררבנף"והתא

 ניטא הא להם דאין דוא . כתובה ומשמע כתובה להן 4ון והאיי*מתה1טניוה
 בלא תצא נדרים עלי' וגמצ% מתם כגסה דתנן אהא בהמריר כררייקיכןבעיא
 ררוקא ל"ק היוא י בעש גשא הא בעיא רלא ההא בתובה בגמן ורתקכתובה
 וממילא גט א"צ נררים ע4' ונמצש מתם כנמה למתני רוהל למידק עריךהתם
 רצריכה משמע ' הבי תני ' ומרלא י גט וא"צ וואיל בתובה לה ראין ירעהית*
 ו%ה אכתי גט צריבה איה ריה.תני 4י אפי' ני1ניז באלמנה אבלחתמ 'נט

 1ה ראין למתני ל" ואצטר4ך וואל הלכך ' ובלאא פירות לה ראיתאמעא
 בעיא לא דאא6ניז רא1'נ הל ותו י כתובה לה יאין נחי תנא ובלאותפ"יות
 גיט' הא לה דלית רוא דכתובה שנ*' לענין למ4רק כד%בה לה דאין תנאנט
 ן איהימת לענין נטעה שלא כדי הכי למיתני יךה דלא נהירא לא מיתבעי'

 * יוטיר לא איילונית 4שום אשתו את המוציא סדתנן בגיטין השולה דפ' והריא "1וף

 ה"תי אלו יאמר בנים למ ויהא לאחר משתנשא . לה מייקל דיל"א הטעמאפ"נ
 מועיל מה גט צריה איי*נא היתה לא ואם * מנרשך הייתי לא שכןיורע

 היתה לא שהרי נט בלא הוציאה אם מקלקלת יוא ממילא יחזיר לאשאמרו
 וראי אלא 'אילונית

 נ"י יצחק רבינו ופין ' גט רצריכה מיירי בגט ביוציץה.
 וראי שאינה דהטולה גט'והיא צר*כה לא וראיתוראי דא"לונית זצ"לשמואל
 חם אם לכרר כףר בי כח ואין איי6נית מי"מ בה שנולרו אלאאהלונית

 ' מיהו לה *ת ובתובה ' טמפק גט צריכה היכך י ל%4 אם ארלפיתפימני
 ואי ' לה מקלקל רילמא דח*ישד' מסתברא ותע * ממינא מ8י' לאד,מםפ*יו
 אין דאיילונית בנים לה יהיו לא לעולם הא לה לריקל יוכל ד4רך וד4ףאיילונית

 עט 1' לו שיש לאשתו וחולצין חולץ חמה 0מריס פיהערל כרתניא .חמה אמריםיויף מידי חליצה צריבה רדתה רשאה לה הי' שאם . חליצה בעיא מרלא רשאהלה
 %'נ אחלונית בספק דהשולח השההש ' רשאה לה אין אילונית ודאי אלא 'רפה1ה

 ' ניטא בעיא איילונית ספק ' גיטא בעיא לא- ור"ית איילונית "יכך 'נדפרי'

 איילכית מהמני)תקצח(
 פע ע ל שתי הביאה ולא עשרים בת שדיתה כל איילונית תא איץ סת"ר הערלט'פ

 ואלו ' דבריה לנל כאיילונית היא הרי מנן לאהד הביאה ואפי'שש-ות
 שאין כל אומר רשב"ג * תשמיש בשעת ומתקשה ררין לה עה%ן כל מיטניההן
 "1 יף דופןס יוצא פ' כדא' מקום מאותו למעלה כף במין פי' כנשים מעים עויפועילה

 ע'1 עוידוע היכי הלכך י לאשה איש בין נינרת ואינה עב שכץלה כל אומררשבץש

 וכגון י וראי איילונית הן'ה עויגרית שתי הביאה שלא ער עשרים בתשר,יתה
 בחזקת אותה מרתיקין אנו אם לי איתבריר לא מיהו ' איייגית סימני בהשנולהו
 מרים ונבי י רטימנין בל בה שיהע עד שמא או ' אחד מימן ע, אפ*'א*ילונית
 ירע ואיני ?צ"ל אלפם יצחק רביגו כדפסק מוץ באחר אפי' יויצן בר'קי"ל
 בל איילוגית איזהי כתכ ראיתי רמקצועות ובספה ' באילונית הרין וואאם
 הדעת ונן * איי6נית דוי מהן באחד אפי' לומר שרוצה משמע שדים להשאין
 פ' נמי ותנן . כדוצא הדדי גבי להו קתמ בב"מ כי אחר לענז רשויןנוטה
 בת שהיא ראי' תביא שערות[ שתי הביאה ]ולא שנה עשרים -בת דופןיוצא
 שלא שנה עשרים בן ' כעזייככעז ולא ד1לצת לא ' 4מילונון והטו ' שנהעשרים
 מייבם ולא חולץ לא הסרים העא עשיים בן שדוא האי' יבש שערהן שתיהב"
 ע"כ 15 1' שנולדו חהיא יצחק רב בר שמואל סא',4 רבה האוןה ס"פ נמי ו4ר' בנמ'ואמ'
 סרש ס4מני בו שנולדו כנון כגדל לי' דחשבי' וץקתנ* הא פ" ' מרים מימניבו

 וקינא דלא כמה כל אבל * רוא דמרים משום מתתי דלא דהאי מילתאדממכחא
 נמי ויקא רבא אמר * אתו דילמא ידישי' קט%ת בי' תלינן מרים נומניבי'

 ורוא עשרים בן שהוא ראי' יביא דקתגי מתני' הלכך י ש"ט רםרש ייארקתף
 י יחנן כרר' ' מהן באהר אפי' ומימנין י מרים םימני בו שנלרו דוקאוצדים
 דו4זני דהא לסהיק נמי ואיתא , אילונית והךא ירך1ני נמי אתלונהז נבימעתה
 סימני בה שנולדו דוקא החנו איילונית הה*א עשרים בת שרייא רא"תביא

 י מהן באחת אפי' איילונית גבי אף מהן באהת אפ"1 מריס גבי ומה יאיילונית
 תו "4 או חולצת 14 העליון בא שלא עד רתחחון באמימןסבאמימן 8'ותנן.נמי
 ע"6 רב]כו'[ אמר אר"1 סמכינן'מה"מ אתהתון מיהא דכ"ע בנמ'ס ואמ' כו'כצזייבכ%ז

 כ ע ט אשה אף ]אחד[ בסימן 4(יש מה שבתורה עונערן לכל לאיש אשה רנתובהשוה

 בסימן איילונית שש ' אחר במימן מרש מה הכא למימר איכא ה"נ י אהדבמימן
 סס נברכות הנבדקות כל רת"ר סימןס בא ד8' כההיא נשים ע"י ובריקתהאהר'
 יהורה ר' לאט סוסר ישמעאל ור' לאשתו מוסר א*שר ר' הי' וכן * נשיםע"י
 נעדם אין "פרק ~יך אותה בודקות נשים הפרק ולאחר הפרק לפניאומר
 הפרק תוך אף אומר שמעון ר' הנשים ע"פ מפיקות משיאין שאין 4יתן[בהיקות
 דר4ענ* דהא ומכג4א להקל לא אבל להחמיר אשה ונאמנת ' אותן בודכךתנשים
 אבל לה יזני שמעון ר' או ' לה קתני ירודה ר' או היינו להקל גאמנתשאיגה
 ור' אליעזר כר' הלכה ושמא להקל אף אשה נאמנת 'שמעאל ור' אליעזרלר'

 ת' יף נשים אשה ' ניורת גבי בהחולץ0 נכר ואמר רב דמעשה משוםישמעאל
 ע'1 שאינם משמע מבחוץ לה עומדים תדח ושני צווארה עד במים אותהמוע4בות

 פי1 י"ס ע"פ ומלין כירושלמיס ואמר ' נשים ראיית על במבילתה ומומכים אותהרואים
 6 ה5כה לבודקה אשה שנאמנת איילונית סימני בה ונולדו דהואיל לומר נראה ותונשים
 יהורה לר' סימן בא פ' כדאמ' יהודה לר' אפי' שערות שתי הביאהשלא

 סימני ואיכא הואיל ה"נ ' אנשים סמכי' דרבא חזקה דאיכאלאחרהפרק
 : שערות לענין אנשים ממכי'איילונית

 לרא" מיאק צריכה אבל להתירה מיאק נם א"צ הממאנת",קצט(
שמיאנה

 רפע. איילונית שנמצ% חמע ובאם חמותו ואס בחטתו לומר יכול אהה סיאיתני

 כו' לומר יכול אתה אין זצ"ל נתן ב"ר ירודה רב?ו פי' ' שמיאנו אוי
 נמ4 ומיאת נינהו איילונית לאו הלנך לאתים שרש% קורם מאחר ילדושכבר

 ויקיגיצ ואע"נ כ'"טס פ' כרמפ' קטנה יתומה אלא ממאנת ואין ' הן גדולהז שדיי*כא
 טונ ק 1' רב ראמר האנומהס על נושא*ן פ' כ,שלרן2ן טעות קידושי ע"י מיאון בהרמשכחת
 נהפסה הא א%רה נתפסה לא והיא ישמעאל ר' משום ששאל אמרץ1דה
 שקירושץה זו תויזו שתרת נתפסה שלא פי עי שהע ,אחרת לך וישטתר'
 לא הכא ' לה והולכת ממאנת כתיפה על לה מורכב בנה שאפי' טעותגךדושי
 טעהז בקידושי אבל מיאון נט לה וכתבו ג4גות מהטת במיאון אלא.איירי
 ע"6 זה גט הימנו צריכה ובעל תנאי על המקדש דעולא משמי' כהנא רב דאמריהודה עי 1ף דרב דההיא עלה רפליג איכא רמרירם בפ' א"נ * בעי' לא מיאון גטאפי'
 תנא מהאי לאפוקי גט בלא להוציאה בירם כח הי' ולא חכמים לפנ* מעשההי'

 י עמיל כו' נתפסה לא ההיא ישמעאל ר' משום שטאל אמר ירודה רבדאמר
 בהלכות המר4ועות ובספר ' להתירה מיאון נט צריכה דממאטז להדש פ"הרי
 סל ק( . אגוז וערלן צרור בקטן מדות שלש רבא ראטר ר%זקנלס רפ' ההיא הביאמיאון
 פ"6 למטשון ]מתקדשת[ בגףנה ובערו לאחרש[ זטה וא*ן לעצמו ]זוכהונוטלו
 ונוטלתו אגוז וזורכךזו צרור לה ירבין דבד דעתא בה דאית רהיכאופירש
 יתומה 8י' * במיאון נפקא לםשק בעיא %4 ' מדעתה אחיה או אמח להומקדשין
 אחי' או אמה לה ומרו"טין ואגוז רצרור דעתא בה אית אי לבגרות מטיאדלא
 ושוו ואנוז רצרור דעתא בה מיאון'לית בנט נפקא הכי בתר לכופק ובעיאלדעת'
 . ונפקא מיאון גט צריכה לא למיפק ובע" אהי' או אמה לה ומקרשי כהדריעלה

 יהודה כרבי' %בר * 1'כ לרעחה שלא ובין לרעתה לה דמין"טא בין שנאלא
 רבי, נשאל וכבר להתירה מיאון[ גם נמי ]צריכה מיאון הצריכה כ4נה נתןב"ר

 מרעתו ושלא הבעל בפני שלא מיאון גם לה לכתוב בן'ר רשאין אם זצוליצחק
*י1 הוצרך לא כי ירעתי וו"ל והעדב י מיאון נט לה לכתוב רוצה אינו הבעלכי
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 ע4א נעל נרדושל על ני פא יבף %%רוו בי !4תנייבר"

 משק נט טתבין ואין ! מיאון נט בלא אדם לבל /סאלתר וטתרת למאןקטק
 כשאותם רגוט1ן טיעו לא לאושר הדבר לברר להודיע ועדות ראטהאלא

 אדם עיס עמך "ט אולי בי בלבי ותרתי למףווק ריכו או מתו בפניהם שמשצה'
 את המתרעמש ויקבלו בן להךביח "ט ראיות מב6ה ואמנם ברברלפמפם
 נמור מהשון בפניו שלא בבעלה שמעצה הקטנה אמנם בי המיאון עלתשובתן

 בפניו 4ומרי' ממאנתיוי" בפניו דוקא ב%יוש" בעוש ב"שס דתנןפ' ובשר וצא7ישע"6
 בפני מיצה אפי' אלא בב"ר שמיאנה 1 מלעי' לא ' -"ל וכה'א בפניוחטלא

 לבל הטזרה שמיצה ומשעת בעגים שמכשירים הינ כאותו הלכהקחליצהם מצות ופ' ב'"טס פ' רפמקי' מיאת הת ולבעל לה ולעדטע .לדין רבשרים שניםסס
 ביתו על כצ%ח נעשה ' ו1וח עומר ואפי' ' בלל לעכב יבול הבעל ואיןארם.
 מצו היבי לעבב ויבול הבעל ברצט ת*י שאם י בים שטבעה ומפעהושנשרה
 תובל שאם לפי איוטת אלא מטצין טאשין ב"ש פ' רק"ש טעמא לפרשאמוראי
 אחר תמאן שמא הבעל ?ע9רא בי קמנה' ל~שא ארם יחפוץ לא למאןנעהאה
 נשואה אמרת דאי ' פרי מאטם ראט" ואא י צות בעית בעילתו ותהאנ"טחשיה
 ואם * בה שמיה מה מעודה ושסטי המאן שמא שיתייא להו אכל שמיטתמאן

 ב'שס פ' אמר היבי לעכב יבול הכעל אם ועוד * ירא למה ברחו על ממאסע אינה קט9
 ברכוזותיו רמברת רא?רי מעום דידי' ניטא ומבטל דהבר" מיאט את, רלאסה6

 לה דמשבש במאי שני לבעל 4' איכשת מאי לה ומשבש אזילובקריצהעיו
 ? מרצונו לא אם במיאעה לשוק מותרת להיטע יבולה אינה אם הראשוןבעלה

 להו ראכיל דשמיט בא עבףו קטרי תרי דלב"ש ב'אטמ פ' ראמר הנמל ופישון 9ע"ני
 מי%ן שיכעוירו דברים בשני בפחטה במדה לה ומ4רו שלה מ*נלנכםי

 ממאנין ואין ארוסה,לב'אט אלא ממאנין יאין אע"נ בפניו ושלא נשאהאשהו.
 בבפניו בפניו ושלא כאהומה נשחשה שקהטו רףרי בתרי רצעילו מה בפניושלא
 כ"טמע נמי ולב"ה ' בעהמ לר1 מני 4 הא לשוק מ*נשא לעבבה יבול שהי'בין

 השש"' הא ווףד לאו- אם ברדו על מיצה אם פליני לא רבהא כרחו עלשמיאנה
 במןציא קטנה 4מטתו נבסי על רוצאות הגיציא עגפ*0 האשה ופ' המפרודספ'

 בעבווי נפסעיטי דלא דובי בי תגףוזא רבנן רעבוד רמי אהר נבסי עלרוצאטז
 רגזחבר חשני י עב"ל לירא * "ט ממה לעבבה יבול ואם י תמאן שמאעונט2ירא

 שממאטז לומר יבל שאני מיאון נט בלא להתירה ראית .אינם אלו שבלנ'ל

 רבפינן שמיאנה רהיבי ונ"מ , מטין גט צריבה מיהו ' שהובחתי במו כררובוי
 אע"פ משת נט לה בתב שלא ב'? מיהו ולהתירה נט'מיאון לה לכתובלי'

 בשס רפ' מוווא ת"אי( עיעי ב1ני נראה אלא ' לשדק משתריא לא שמיאנה קס41
 משום ונתקרשה ועמדה מיאנה שלא קטנה ת"ם . מהו נתקדוטה לרודאבעיא

 בלא לע1ק כהטתריא לא חש* מיאכטק הן הן ערועדה אמרו בתירא בן יייהר'
 תנא -במתנימא וא'ל טהורה רב ראמר ותו6 קירהטין בה תפסי האיך מיאון גט קי91

 לאתנקבא גלי'( בעי; אנא ולית העינא )ולא .בי' צבינא לא כותביןגט היו בראשדנהט"נ
 פ*ני ביום הכי תעט בניטא לאהלופי א~י אמרו רבורא רנפיש דחי ביןלי'

 עףבתבט"%ט11 בגימא לאחלופי יאתי יופרעהע באנפנא לפמ'פ פ*ניתמשצה
 .אלא לנרש בא איט מישן ינט למרת הא ' את%ה לנרץטבו נירהוןבור.בגט
 פלונ* בים בו שסחוב נופי' מישן כגט למר אתה ובן י שמיאנה וערותלראיה

 ה"א כלל בתוב איט הבעל בשם הלו שמיצה ערות לעין דדדיט פ*ניתמעצה-
 ניטין בשאך ה'ל א"כ משון בגם אלא מ6תרהא לא ואי ' בנט הבעלהחכר

 בא"ט הממאטע ב'"טס פ' נמי והנן ' מתהיה שהוא רבעל בשם לכתוב צריך והי'סס
 גט לה נהן ' רג1צנה מן פסלה ולא ביךוביו מותרת והיא בקרובותטה מותרדצא
 ממזשמן ואי י הברונה מן ופמלה בגךוביו 4שסורה וויא בכךובותיה אמוררצא
 לאחר עעטשז ומיאגה חשתוירה נט לה נתן תנן ועוד י נרחטה לה רצי' נםבעין
 ההירה ד44מלא 4עדצ לחזור'6 אונתגו"יהמותרת ונתארמלה דגירושיןמן

 בו וב1זצה ושרה בי אם"ה לראהטון 4שסורה חטזארמלה הנירו,טין מן לאהרונשאת
 השני' בחשיה דוי ה4א 5נעשא )אפי'( ובמלה ' הש ריהנה שיה ג* -מיאון4טעי
 צריכה ש4פם להתירה גט שש ממאנת אלמא ' לאחך שנשאת נרושתומחזיר

 נ ג,, הממ4גת נייניתס אלםגה פ' דהגן והא * אוצי ג6 ומבטל אחר נט אתי היבי טי מל
 טרכא בלאטע ח4ש מינטע ה4א פיות לא בתובה לא להם אין לונית

 כנסה 4תנן המיייס פ' בדדיא1נן העש נעשא הא בעיא רלא העש כהצבה למירק עגוף
 געשש הא בעךא דעעג ההא בדשבה בכחובה שלא תצא נררים עלי' ונמצאו מתםע?

 כהיבח 5ה שאין ?דע רוטעי וגצ1לא גם צריבה אינה למיתני דרול ישא"הבעיא
 לא 5הם דאץ טיעגא דצה 5א אכתי' נם צריבות אינם תני רוה אם אפי' הבאאבל
 בנמ' ח"מר ' כה%בה חגא וגי התני אגב הלבך בלאות ולא מזו1ות ולא.פירות

 עטצאל ממאנת וב"ט בהצבה לה אץ בגם יוצאה קטנה הגי יב ניזונלעס אלטגה פ'סס
 טמ תרי ל8הט ואין בתובה לה "ט בנט יצאה כתובה לה אין ממאסעתנא
 מת1ן נט ששריכה טצח דצדור דעת לה ש"ם קטנה הי?ט דקתני וממאסעקטנה
 בא"ט הממאסז הנעא נף'ל מאי התם ממיק לו4ל'ההא בדפי' שרירא רבברפ*'

 ווא גם נתןלה הכר1נ' מן פמלה ו4 בט%רביו שתרת והש בק-ובותי']רוא[טתר
 בהרי ה4א איירי אחת בקטנה דהכל משמע לה נתן מרקזני ט' בק-ובותי'4סור
 התם * למשון מתק-קף בכמנה רממיק,וכצרה התקבל רפ' חעהיא ו נףנהנווני
 אפי' מטץ בפדית אבל משין צייכה ר6רק בזה אווה או אמה קרשה אמ פי'הבי
 פוק רתנן טרל יצדק רבינו דקדק ועוי ' ו"עהדי2ם פי' ובן צריבה אעהמיחון

 לכודהט ריבא עץזיר ה'? ב'וש מעשה ובל ומטשצין חליצה שמרי מצא דב"מס ע"ט גו
 לע טוהרת האש" ניתט לא שאפי' לפי ליתנן שלש עלטקם ונמלך הץלכהעבהם
 בשמר הדהומין בפני ומישן ח*שה שמרי ונחתש שנבתבו 'ובין ומיאוןחליצה
 הטוצא לה ירגו ולכך לראי" אלא לשפר עור צריבה ואינה ' בבר האשהמותרת
 היבם או רחהומים אם אפי' בי ' שמין בן יוקש לשני למעיט רליבאדובא
 ביון בי בלום ברברטה' אין השמר 1'י מותרת שתהא חפצים ואינםמוחים
 ורא" שטר אם בי זה אין רהא השמד יעשה טרם ריתרה בבר אמתעןהשטר
 מיאע נט ל:טעני נמי ה"ל טיאון גט אלא.יע שתרת ממאגה אשה אע ואיועדות
 אלא עץזיר לא זה יהדי ושוברין שצ2נה דיייצך עבדש ושהרורי נעזים גימראצל

 שחלצה . או בפנ'ו מיאגה ייבטתס ר*"ב תזיא ל"תירה מי4ון נט יא"צ עף'מ גסו'
 מקח שדה ווועמשעל רערים מע1ם בעגש מישן למ"ר אפי' ישאנה בפניו.פ"נ

 יצחק רביט פ"יש ' זה לרבר חבמים חש לא אשה שועל

 ב-

 טרל ששאל
 לרשעה9 יסו*ן ששר עשו לא עטשפי' ומטשעע ח*צה שםדי עשו לא אפי'רמירי

 סו יף 4 מעשה פזרו2קכל6 עלה ואמ' * ליברזה הכמט השו לא אשה נט הימיש שיה על החוצ%ם לשצש 5ה דמדמה טש9 בה*צה בץ גכיאט ב-ןבערווע
 : 'פא % חתימה של מעשה איכא נ% רבמיאגהללפניו מעה ומשמע עבדי רבוראעברי

 האש" להתיר שמעידין ערות אלא היאלא
 טהר' שבעדטון ביון מעשה כךף

 מן לשנים לאמר ערט תשכור שמא יוד"טי' התליל רפ' ההשו אבל ילאלתר
 לפי ריבור אלא מעשה ד"טיב לא היתן..לאשתו נט הבעללבתובהשק'בשם
 עדיין לה בא לא האשה להם ש1ותה מה השוק מן *שנים שאמר אחראאא"

 רףעו אם חשפי' ' לה ויתן נט לה שותוב עד שלאם שיי עדות י,י ריתרעים.
 ולבך חלקנה אן רמיאון בשטר אתום שוצא בפני עיחלצה או מיאגהמפרעים

 לא מעשה עשו שלא 1ש בערות. אבל חתטטה של מעשה שעשו נדהטרולא
 רלעדים רטץי לעשא סותרת שטר שבלא שפי' על'מה קשה רוה לא אפ'א"טאנה
 דצא דהבי הרע ' ברפי' אלא בך ר6" אין מיהו י תינשא לאחרש תינשאלא

 השעימה בששף שחתום מעעם מעשה עדותו עשהשוב לפניו במיאנה לכומררליב'
 לעו טיהע עיוא בפניו שחלצה או מיאנה 64נא משמע לא רהא מעשההיא
 בעוש ערות טו'ב ן בוף'פ לפמט שמעטי אלא חמליצה מיאון בשמר 'חרמםשרצא
 שטר בלא בח*צה שמותרת העולם בל יויו בפניו בחלצה ועור י מעעיהחשוב
 דחלהנה יומי' בפניו ומעצה שטר עויהא בלל משמע לא בפניו חלצה ובןורצאיל
 נם צחכה אינה רממאנת למעשה הלכה ין אתברהי הלכך י .יטר ולאב1'פ

 : להתירה4%ון

 %יגין אין ר4הק ובין הוא בק ליבמה שחלץ ר%ח*ן נק אהךלתר(
 כרת צרה על 4לא כרת חלוצה עללא
 בין הצרה על ' ברת החיצה ש חייבין האוון אבל ברתחלוצה עע י ל על וויב אינו וצא רשב'ל אמר עליה בא שח"ב *במתו הטלץס%4ך2כ1ך

 אין האוון בין רצא בין אמר יוחנן ור' ' ברת .הצרה על וויבין האוון ביןהוא
 6 זף ביתא רבחיא יודגן בר' וקי"ל * ברת צרה על ולא ברת חלוצה על לאחייבין
 פש אבל ז תלת בדגי ררשב"ל בוותיה ילבתא בהאולץס לקמן בראמר קאיבלאו
 "עא ל אחד או הוא ורטר יבמתו על הבא ראתמרס ותו יוחנן בר' הל' תלמוראבבח4א
 אמר וחר בעשה אמר חד ורבינא אהא רב בה פליני צרתה על ובא ה"חיןמן

 רב רפ*ני היבי רבל זכן"'ל ברשב"ל בברת ומ"ר יוחנן בר' בעשה כו"ר 'בברת
 ריבה ' לילא ברבינא וה6תא לכךלא ורבינא לחומר' אחא רב ורבינאאחא
 אהד .או הוא הקר ליבמתו החולץ הלבך י קאי בלאו ציתא דכולא הכיקיי"ל
 גט~בן וצריבה ' קירושין ברצ תפמי הצרה את או הח*צה את וקידש האחיןמן

 : יוחק בר' רריבה ר'ח פי'.

 עאינהה ערהטה גרושתו מהירלתרא(
 י, משם אימי ביו בן יט ייתניאס

 פיצ * ל הג"טואץ מן גרושתו המחזיו א4הי
 מוטה לרבטז רוטמאה אע%ר אהרי מקיים אני מה אלא א%רה זו ואחתי4"קו וחב'ש רצטמאה אשר אהרי שנאמר ' מותרת הזוירומין מןאסח%ה

 בשר הולר החזיר ואם ' אסורה האירוסין מן בין הניעואין מן בין ךאמייכרבנן וק""י זוע אלפם יצחק רביט ובתב ' נבעלה נטתרה מאי וממכ"א 'שנסתרה
 כהן אבל ישיאל וש'מ ' תועבין בניה ואין תועבה היא ' היא תועבהרכתיב
 סם לן פשעמא שאפי' לי' 4ת במוטה לאו ביפר בן יוסי סולר' י עכ"ל חללדצלר
 וינה ' ב*י שה קאי ולחבמים ו בלאו עלה קאי לא בעלה תחהדזיטעה
 לא נמי זנהי זניי ואפי' רמםיק והא . עטינתה אשתו על בא רלוי-,.אםכחכמים
 אמר עגאון כתב ר"ח אבל ביפד* בן יסי מרר' היינו בה כתיבה ואיעיתדהוהו
 מ'ש שנירשה לבויה אסורה לא זט9 זנ9 אפי' גרושה הש הבי ישמעהאגירסא
 ד,ו,כ לרבנן אפ" המכג~א זו דצי הגירמא ולפ'ץ ' עב"ל בה בתיני ואישותדצץה
 שזיטשעמותרת נרושה אבל בעלה תחת במזנה אלא לאו ראיבא רבנן קאמרילא

 י"סהנ ל מתנה עשאעו שוין הבל בפוטהס מביא הי' פ, רתנן י רלכה ובן לבעלהלמזור
6 שתיבש בל הבלל זה שתתגרש אחר על ולא שתתארם ירס ש לאעמה  
 .לאהר זינחה אמ עלע נאמרת שאינה אלמא עמה מתנה הי' לא לו אפורההיתה
 ע"1 אשמ תאמר אם ' ברצון והשתא באונמ השתא רער משך אובר כך אבאמבית עי 91 אברת* כאשר אברת* אברתי כאשר דררשי' אסו2ר נבי דסנילרף טיץיאמהתמן
 הי4 ? עיש צריבה רגרושה ההאיל יל י יטירנה ומוה1 מריני גירשה4

 למלך, יבולע פןירא
 בנפל תםפן הךהחטק אם שק צרק-)הרב(

 עפשנ י לףנה הן אלו * במוך משמעאע נעים שלש נחמן ררב קמי' ב,בי רב0טי
 מרקאמר ורייקינן תמות ושמא י תתעבר שמא כףנה ושעףומיברת

 מצי% 4הב מתה ולא ומיעברה כאנה ואיכא מכלל תשת ושמא תתעברשמא
 לקה *מא עיא*,כ בנפל תופמין וטרגךרושין סיכן ללטר 4 ו"ט . טטשנתחמטע
 הםפינף משום טיט תכצת שטא רקאמר והאי י ממאנת דגצת מציט לא*ךלם
 והיעו מתה אז נתעברה קיימא בילר ואי מתה אינה ואז בנפל טעברהשמא

 "ט הכי שני מרלא אלא * ממאנת חמות מצינו לא ולעולם תמות שמאדטשמר
 דמות ומצינו דשות לה ווזי' בנפל . תופמין שקירח1ן ריףנר מעים לומרלי.

 ועתה. בבר גרולה בת לה לאהשיש כנון נ"מ אמת זה דבר הי' ואממם4גת.
 עצמו רוא חו לאה שבמעי מה שקייש ואחר קעעשין יעקב בה וקבלנתעברה
 נט דומע א"צ ה'? בנפל תופסין הקירהטין אס ועתה * רנרלה לאה בה"ץדש
 ש 4נפל תופמין קירחטין אין ואי בה תופסין קירושין וא-ן אשתו אחות להררוי'
 .בנפל תופ1~ן שרודושץ למר כלל בעיני נראה אין מיוצ י גט הימצ צרעהששע

 פ"6 קיישין מה בשר בחתיכת אבל ' לאישות ורחוי' חיים 6לל שבאת באשההיינו נ קז ק*רחטין רצו לביאה ממורין שאין דקייעין באביי מקדשס האיש פ' רקי"לדאל'נ
 נמצ לבערביא תלהטין . זו ערוגה פיות ש וערומה טה? מיצברין זו ערגהפירטז פנ ק1 אמר א8ל יעקב בן א*שר א"ר כן על יתר ה4ומרס פ' ותניא ' בהעאיבי
 לא ובה[ יבא( אמר ' ק9מין רברי ונתלשו יטל"ט ודגיאו ויתלשועה~ט
 במאן ואמר באגם אפי' אמר יוקף חיב לא באנם אבל בשחת אלא ראב"יאמר
 אמר לא * * סנךדשת נקבה אשתך יליה אם לחבירו ד4צמר רוציא האאולא

כ*ם
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 דבריו בוין מקץ אאוצ אבל מיברת ' א1הו שאין אלא *1 .פיש ו4יד 'כ4ם
 הוכר שלא אץ'פ יומף כרכ אי י עוברה בשהוכד כרבה אי 1 במא י1יט-ן
 דאיכא העובר הוכר שלא אע"פ * מיר מלךרשת שהיא שמשמע אעמ"י '1ברה
 שאינם נשים דוב בתר אזלי' עוכרה שהוחזקה רצאיל מ"מ נפל הוא שמאלמיד"ט
 טקי דהא כשתלד אלא קירושין גמרי לא מיהו מיד לקידושין והי"טי'מ"לות
 תרומה שחלה קאמר לא ואיהו דראכ"י אליכא דאפלנו עמף ורב כדרבהלה

 מאיר לר' זירא מר' ירמי' ר' מני' בעי המפלתם בפ' ואמ' י כשנתלשו אלא ננק1
 למאי מהו קירושין אביה בה קיבל י הוי מעליא ולד אשה במעי ברמה דאמרטץ6

 ר' אמרה לא רב אמר ידצדה א"ד והא דחיי למימרא כאחותה לאתמורינ"מ
 כה תפמי לא מתקחם שאי% דרצאיל משמע מתקיים ובמינו ךצאיל אלאמאיר
 היתה בנפל מיכרת היתה שאפי' "'ל הכי שנא דלא דשמעת' והאקידושין

 : הכי שנא לא הלכך 'מתה
 על לממץי יכול א*שר 4 שנראה מחמת ממא~ט שפירש אדם)תרג(

 יאכילנו שלא היהר בו שנוהנאותו
א *פששא  שההמיד יודשם ואחרים לו השתר בדבר עצמי שאן 

 לי פשיטא ' עצט ,טהריר אלא היתר שהוא שידע א1'פ עצטעל
 ולא ישראל בבית אוכל שנזיר כמו יאכיל~צ שמא לחו,ט ואין אחרים עלש%מך
 רעען לא עור לפני משום עבר דלא מאכל כאותו יין ישראל בו שם שמאחיישי'
 ' נמתפכךע בהא אלא ' תרומה יאכילנו שמא *ץץ בהן בכית ישראל וכןמכשול

 רגפ8כלים טאשלו לו שנראה מחמת ממאכלים עצמו שפירןט ראיכן שעה( מל5מנפ"ר
 לגמרי בדבר טועה שראובן לו ונראה גמור היתר כהם גוהג ושמעת ' לו אמורים5עז6

 ראובן את תופם עהטמעון רצאיל אמרי' מי שמעון בכית לאנול ראובן יטלאם
 טעותו שמחמת אלא אטל היה מותר שר1א יודע הי' אם עצט ראובן גם 'טועה

 דלא מידי להברי'אינש פ"6 5' ספי לא דילמא או מעירו ולא ד% לא' הרבר על החשוד במהם ער פ' דתנןי, *אסור כט דידי' לנבי' וה'ל יאכילט שמעון שמא לר4ובן לדצש יש הרי * מניח מטו5'ע
 )מביר"

 דאפליגו מרויא ליקדק ויש ' ליה ]כשירה[
 כדבריהם עשו אמר ושטאל ' כדבריהם ב-'ש עשו לא אמר דרכ ושמואלדב

 דטדעו משום מב"ש %'ה נמנעו דלא והאי ' כדברידם ב"ש דעשוואסקינן
 : לי' מפי דילמא חיישינן ולא ע*ו שמומך אלמא ופרשילהו

 ישראל אבל - לקירושיו חוששין 4מן 5,מה"ז שקיך,ט עכן"ם)תרד(
 לקירהסהו חוששין שקירשמומר

 23140י ק,כ-
 לקידושץ חהישין בזמרף'ז שקידןט עכו"ם אמי רב אמר יהודה רכ
 בדוכתא פריש מרובה דפריש כל והא : הוא השכטים מעשרתשמא

 חבור חלזון זה בלחלח וחבור בלחלח וינחם כרגא בר אכא רכי דאמידקביעי
 אמרית' ני עד בו' וחברותיה חמדן זה מרי ערי ' גינזק זה גחן טהר ' הדייבזה
 ]הכא כנך א"ל לקידושיו חוששין דאמר אמי דרב להא פי' ' רשטאלקמי'

 אמריתי' כי וא"ד בנה בנךאלא הנכרי'ק-וי מן הבא ואיןבנך בנך[ קתימישראלית
 בנים בי בנדו בה' שנ' גמורים שעשאו'עכו"ם עד משם זץ לא אמר' דשטאלקמי'
 אין לכ"ע קביעי דלא בדוכתא אבל דקביעי בדוכתא אלא ל"מ ע"כ אלא ילדוזרי'

 אמי'מיהו ררכ להא דליתא ל'ח פי' יקביעי בדובת' ואפי' עכו"ם לקיףושיחהטשין
 ועלה טכל גר גבי תץולץס %'פ כדתניא קידושין קידושיו ' שקירש מומרישיאל
 ישראל בת ומקדש בי' הדד ראי הלכתא למאי ואמר דבריו לבל בישראלעה"ק

 : רצא רשע דישראל גט וצריכה קידושין וקידושיו רצאמומר
 מומר 4מ שנפלה יבם שומרת)תרה(
 משתריא לא מומר לפני שנפלה יבם שומרת תאינים "שפתכתוב

 וקיי"ל קאי בקדושתי' ראשתמד אע"ג דהא לה דחל"ו עדלעלמא
 כר גאון נהשון .דב מר אמר והבי קירושין בה תפמין ישראל בת מקדשדאי

 ישראל כר הוצא ומת קידושין כשעת טמר אח לי' והוה אשה דקדישישראל
 יאח שמדותי' דקדט ביון היבום ומן החליצה מן פטורה אשתו בניםבלא

 מ'ש היבום ומן החליצה מן פטורה אשתו ישראל בר הייא ומיתלקידמטין
 וכן ליבם או לחלוץ יבם לפני האשה את מפילים רואשונים דנישואיםמשום
 זקוכף מומר 1פני שנפלה יבמה גחלים גבי על בשד במפר מצאתי וכן 'הלכתא
 לעלמא משתריא ולא אמורה מומר יבם ליבמה מטהא דאח זיקה עלה ואיתליבם
 דאמרי' עלה חלה לבעלה אקדשה כד דמן מ'ש מומר יכם ריצא סן דחלצהעד

 לכן טרם טמר הי' יבם ההוא בעל נמבה בד אבל ,מפילים הראשעיםמשואין
 כי ידידי הטכתב רבותיט תעדבת מצאתי עוד ? עכ"ל מיניה חליצה צריכהלא
 אלא מלביפ ושבדינו הדרך את שעקמ% ד1'1 שהתרנו היבמה מן בעיניונפלא

 שנאמר זקנים מפי כמצוה לאסור.ולרטעיר עמינו בני 4טע להנהיג אנושטזהרין
 דכרנו *דינו מעשה ובשבא לך יגידו אשר 1'פ ורטוב הישרועשית
 נשאלה שכבר דברבי באשלי דתליא ומצאנוה בירודה על הלכה להעמידודרשנו
 לפני שנפלה יכמה הזה כענין עליה והשיכו מחמיא רמתא הישיבה לפניהשאילה
 בקדהטתי' אכתי כעל קדשה אי דאוריי'מיהו זיקה עלה ליבסואית זקוקה מנמריבם
 בעל נמבה בי ודאי אבל מפילים הראשונים נישואים דקאמרי' לי' זקוקה קאירצה
 בה שמצא% רן:שובה היא זו חליצה צריב' לא לכן קודם הוה מומר יבםההוא
 בראיות הרבו שלא אע"ג רגאוניםמן

 ידע~
 המ וכדי והגונה נכונה שתשובתם

 בעצמינו לקיים ראינו אנו ואף ישראל לכל יוצאה תורה שמהם עליהםלמטך
 גרם נבי דאטר ההיא משוס אי בה להקשות יש ומה ' לקח ויומיף חכםישמע

סס
 ל ש , 1

,  

 עליו צווח כעכף'ם'מ(יא שהוא ובמכור הצכור מן דמריש דאע"ג מעשהעביד דרמ" מעעם שין יד ,[ ]
 כגוים נה" אומריס אתם אשר תהי' לא היו רוחכם על העולה שנאטרכמה
 בן מרף,ט אם וכן מיני' גט וצריבה כישראל ה"ה ישראל בת מקדש אםאלמא
 5שראל לי' הוה קידושין דבשעת כיון ונשתמד ישראל אח לו ויש אשהישראל
 מלתא מתרע ח"ו ואס ' מקדק דהכי אדעתא רמקדש דכל לי' דזקוקהאמרי'
 אס אבל י מפילים הראשונים נישואין אמר *להכי כדכתיבה מצוהתתקיים
 דרבנן . אדעתא למימר איכא מי הי' מומר יבס אותו קידושיןבשעת

 שסתבה ותורה תקלה ליהי בה רשזי סלתא ומתקני רב1ןמקדשויימי

 נ11מר מי ' ע*ה יבא יבמה וגו' מהם אחר ומת יחדיו אחים "טכובי
 י1דבת מקיש אלא נועם דרכי דרכי, בתיב והא עליה יכוא מומר רצאאפי'
 ביהרות ע*ה יבוא יבמה אף ביהרות מהם אחד מת ומה להדריאחים
 תפטר ולא יבוא לא תימאוכי

 מידי.
 דבידים הוא התם שקידש אטמר רהוה

 ואס ' לעיגון למיחש דאיכא לא לאו ואיסור דממילא הכא אבל מיתהואימוד
 כנ ינט' אשת את זוקק מקום מכל אח לו שיש ממי שנינו כבר הרי לומד אדםנפש
 לו שיש מי ליתני ' מקום מכל ' לומר אותה ומפרשין דבר לכל ואחיו ליבוםאחיו
 בקדושתי' דקאי והוא ' מהיתר כין מאימור בין מ"מ מאי אלא עיקר כלאח
 במומר ואי לו ולטמא ליורשו הלכתא למאי ואמ' דבה. לכל אחיו מדקתניממאי
 פמיקא לא דטמר ומלתא קמיירי בטמר לאו ודאי אלא ' לו מטמא ו% יורשומי
 דקדשה רמתיבתא רבנן כרמפרשי ליכום אחיו אשת זוקק מומר אח ראיכאלי'
 שמר אח ואיכאן מפילים הראשונים נישואין דהנהו ישראל אכתי כשרצאאחיו
 דיבמה ואיטור ' דאח נישראין מקמי נשתמד בי ליבום אחיו אשת זוקקדאינו
 אמרת מאי ' חייאוי' ענונות ולתקנת הכא ליכא בידים מומר וקידושי לי'קליש
 הפילו לא הראשונים רמשואין כיון יבום מצות עלי' רמיא וקא בי' הדרדלמא
 משגחינן לא הכי בתר בי' הדר אי הוה מומר דאכתי הפילה לא נמיומיתה
 הוצרכנו דלא ואע"מ ' ואסורה בנים לה שיש אח כאשת היא ריי עלי'יבוא ש" ל י יבמה גפילה כשעת בה קורא אני שאין יבמה סכל רכ אמר יףודה ~'רדהא
 לפי לידירינו בתבנו עליהם למשך רצא שכדי הגאונים תשובת עללכיצדי
 עינינו יאיר כ"ה ורמקום מינה בלל לאזוזי ו*כא וראי' ממך דעתינומיעוט
 ומיתה הפילו לא הראשונים דנישואין ביון התשובה כזו שכתכ ממה 'בוצרתו
 משמע ' משגחינן לא הכי כתר ני' הדר אי הוה שמר דאכתי הפילה לאנמי
 והיו אחיו מת ואח"כ בתשובה וחזר אחיו נישואי בשעת מומר הי' אםאכל
 אע"פ ו*כום להליצה אחיו אשת זוסק אז מיתה בשעת ישדאל בדתשניהם
 ושמעון ראובן המחבר אני בעיני נראה וכן ' ארוו נישואי בשעת מומרשהי'
 ואר ואח"כ ראוכן המרהישל בשעת אשה שמעון ונשא ראובן והמירארום
 . מחזיק ראובן הי' שמעון מיהעע ובשעת הואיל שמעון וכעע בצעשוכהדאובן

 וליבום לחליצה שמשז אשת וזוקק כיהודו' אחת ישיבה להם היתה רויבתשוכה
 נולר כאלו כתשובה שחזר ראובן האי לי' והוה מפלת מיתה לן קיימאשהרי
 פ"נ 5 י אשי כרכ לה מבר אי הנ"הא ולרבא אחיןם ד' פ' ראמרי' שמעון נישואי4הר
 כרח' על ומסקנא מפלת מיתה דאמר ולרבא פי' גירש' בלא מת למעוטי היאזו

 רמיתה דהלכת' וכיון אשי וכרב לרבא והלכתא ר"'ח ופי' ! לי' מכירא אשיברב
 תשוב' בעל יהודי וה" הואיל ' אחיו נישואי בשעת מומר הי' אפי' מעתהמפלת
 נחהטון רב שגם ואפיטר ' מיבם או וחולץ מפלת מיתה הרי ארהו מיתתבשעת
 שאע"מ כדבריהם מפורש ראינו לא שהרי כן מוכרין גחלים ע"ג בשר ום'גאון
 - אלא ח*צה בלא יוצאה יבמתו שאעמ"כ אחיו מיתת קודם בתשוכהשחזר
 הי' אפי' מפלת מיתה דפסק ולפד"ח 1 מפילין ריאשונים שהנישואיןשכתכו
 מייכם ולא חולץ לא אחיו מיתת כשעת מומר הי' אם אחיו נישואי בשעתיהודי

 : יהודי הטה לא מיתה ובשעת מפלת מיתהשהרי

 מתייבמת מומר אשת)תרס
 בת אשה לו ויש שהמיד מי וששאלתם הנאונים בתשיבתכתוב

 המומר ומת יהורי אח לו ויש ממנה כנים לו ואין המירה ולאישראל
 נ דנאונים פירשו וכן כנות או בנים לו וילדה בהמרתו נכרית שגשא ואע"פיבום אי חליצה צר4כה הישראלי' אשתו רודאי הלכתא הכי ' מישראלי' בניםבלא

 המקצועות כמפר מצאתי זותעיכה

 מותר הבן -אותו ונתנייר בן ממנה והייד אט שבעל עכו"ם)תרז(
 : בישראל ממור הוי גונא האי רכ4 אע"ג בקהללבוא
 בנכריו' השבטים עשרת שנטמעו ממזרים רובן רש"י פי' ילפמול ס;" ט ל וכולן יוהנן ד' אמר ודימקי חידקי ]מושכי[ )ויושבי( ברר שמיאל3140מרט
 ש"ט בעבוד משמע הרי ' ממזרות אימור בהם ונוהג כישראל הם רויובמהם
 ננ 85 כהם נודג ממזרו' אין כעבו"ם אבל ' ממזיית בהם נורג כן על ישראל צדבהם
 פ"ש- הולד ישראל בת על הכא ועבד נכרי דבינא קמבד לימא %'ב0 אמרי' נמיוהכי
 צד אלא שנתגייר כנכרי ויי דלא גרמי' ממזר דהולד התם רער'י פי' וכן 'ממזד
 דבינא דהא וליתא בשר דצלר דגדמי מפדים ויש ' ממזרו' בו ושייך בו ישישראל
 ממזד הולד יוחנן ד' אסר והא ותמכרא למימר לי' והוה אמר יוחנן רר'במלתי'
 ג" ועבד בנכרי מודים הכל יוחנן ר' אמר הנה כר בר רבה סאמר החולץ פ'דהא
ך רבינא דמדקאמר גדמי' ממזר הולד ודאי אלא ממזר הולף ישראל בת עלהבא
 ת, 5ף בישראל נודג מכטרו' שד'ן ממזרו' כו לחוש יש כנך כויוי הנכרי מן הבא בתךבן
 פ"1 לויה אהכה בר אדא רב דאמר לנחלהם ככור יש דפ' וההיא ' בבכרייםולא

 ארי' מאי ולוי מכהן אלימא ממאן דאיעבר מלעים מהמש פטור כנהעיילד"
 י כתיב אבותם לבית למשפהותם מישראל דאעבר אלא נמי ישראלי' אפי'לויה
 את מזהמין אין דאמר דמאן אליבא תימא ולא מנברי דאיעבר פפא רבאמר
 ]אלא[ מזוהם ואינו כשר הולד ישרא4 בת על הבא ועבד נכרי שמוברהולד
 משמע א"כ מקרי פסול לוי ממזר ]לוי[ )הוי( -הנכרי אחרן הולך שהולדליי מזוהמין העכו"ם מה מפני כדאמרי' מזוהם והוי ממזר ]פסול[ הולר למ"ראפי'
 שקשה חרא כך לפרש אין התם הנכרי בתר לי' דשדינן היבי ממזר הוישיותר
 כדפריש' בעבו"ם ממדו' דאין משמע סונין כרחין דעל ותו ' אדרש"ידרער'י
 מי ודיינו העכו"ם אחרי הולך דאינו מזהמין אין לכף'ד 4'מ ה"מ התםאלא

 מזהמין למ"ד אפי' אלא הולך לויה שהיא אמו אחר דא"ב ממזר הולדשאומר
 ) סס פטור אמ"ה כשד הולד שסובר אותו דהיינו העכו"ם אחרי ]שרצלך[ ( הולך דאי%)

 לרן ושרא פליג האם מן באחין אפי' יעקב בר אחא דרב נושאיןם ר;'פואמר פ"נ 15 1, דמי 'טנולד כר1ז שנהגייר דגר דקיי"ל ותו ' מקרי פסול דלוי סלעיםמחמש
ן וא1'ג מעולם אחים הוו ולא דמי שנולד כקטן שנתגייר דגר דהדדילסנם(ב.גשי  ' ע ט ' אמ"ה מיתותם בפ"ד העריות על הוזריו דעבו"ם דהוי הוא מערוהדסמזר 6 
 טהג מטזרו' דאין ותו ' דמי שנולד כקטן שנתגייר דגר מסזר הוה לאכשנ,גייר
 כהנים ממלכה כדכתיב להם נרמה קדושתם לישראל אלא כדפריש'כעכו"ם

"ם : קדושועי
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 לרנהך עתיים מטרים אם)הרה(

 מכיר שאיט כל תני במתניתא לו פתין ש"כל הר דרא ש? הרפמא 0כטא4 פא יזל
 שנאמ' משא% עכוקה תיא רבא אמר - 4טם נפנה ושבטומשפחתו

 פרש'" . תריתא לרצ *ת רידהו 418 מיו 4גאש ממות אפרם שא%ניר
 רבתי' תכוזא איכא גירצם עררי דא* מגיהנם יתר זה לדבר ורעה עמוקהוהיא
 אינם ש"ממזרים משמע תקטעא לדו לית דעזצ פסו* ואלו אפדם שאולמ"י

 לי טץירא ולא ' לעתיד תקפעא להם "ט ררי ליטדי עתירים דאי ליטררעתירים
 רגיהנם רומש רהא תקנה להם "ט לעתיד אבל בעוו?'1 תר4ה להם דאין*מר
 רממ41י' סובר שרבא נה1ה ריבך,רעתי * ללעתהי דומה א מגיהנם והעה.םקאמר

 שמ5זרט יוסי בר' הלבה שכצאלס דאמר להא וליתא * ל9ל טדורים אינםלטא
 רבי' ברפי' ירועות שאינם ממשפחו' להתרחק שיש מינה וב"קא * ל9ל טרצרט סנוף

 מינה דנפקא ופי' ? למעדחא ה5כתא התם *' רקששו זצ"ל שמואל ב"ריצחק
 דךאיל ירועות שאינם רגמטפר1' מן לחחרחק ע1א"צ יומי בר' והלכהדואיל

 עשרה רפ' אדש%אל פ% ררבא לי דטבירא דצאל ולריר4 לעתירשטדודים
 : ירועו' שאינם ממשפדצ' להתרהק לעףל?ריך מוצרין דאין מאיר כר' וסברידסע
 שנפיה ףבמה באמה ואמי באהותה מוהר שמהה יבמתו .לתרט(

 לו אממרט אחותה את מהם אחר %דרש 41ין שמלפני
 את המקדש יכנום ואו יכנט % "חלוץ שאתיך ער המתןלמקרש

 מלבעול המרע לו 4צמרט אץ המקרש ננם אםאחותו
 באחותה מותר ומתה לה חלץ באהותה מותר שמתה 0יבסדצ ברוצלץ טן תס9

 אמר הונא רב אמר ביצרס ובשרק ' באחותה כצתר ומתה לאהר נשאת יע"
 שמתה[ יבם שומרת אמר ירצרה ורב באמה ]שתר שמתה יבם שומרת רב עאנ י!1'

 ירצר' כרב רתלכה זיל אלפמ יצחק רביגו ופמק י לא באמה אבל בארות'נצהר
 שימרת דתנן הטש רשמו4ול ירורה ררב הא יוקש לרב אביי א'9 "מןס ואמר יח לסס

 רגטזן * אומלים אמרו בתירא בן עידה ר' משום אויתח את אחי שקע"ט לםנא
 ופר"ה י בתירא בן "הודעה נר' ריבה שמואל השמר מעשה אחיך עדעשהער
 בשמו*ול הלבתא בהא באימורי ברב ריבתא וקי"'ל היא ראיסורא ואע"גז~הל

 מררצ %י1 קתמא באמוראי רב רהא ' אחי בתרי ואפי' זיקה יש ח*מררמחמיר
 דין"'ל רדטתא ורלכך ' עכ'9 בשטאל הלבה ריבך בשכצאל לה ומוקמינן4'

 ומת מאמר בה עשה בעולמו היה שלא אחיו אשת סגבי ר)ךזני הא זיקה "ט תסשן'
 בה עבר דלא רא1'נ למתני' ר1יקמ' לררבא איתא _מתייבמ' לא ח%צתשניה
 רוה שלא אחי אשת צרת רויע מיבמה לא יבומי חלצה כעהלץ שנטהקאמר
 רבי, מורי פי' ' מעשה אחץי שיעשה עך המתן לו ראסרינן והא בדכחבשלט
 מלבעול רגטזן 15 א1מרים אין כנם אבל )ורש רוקא זצ"ל יצרק ב"רעידה
 בין זייק מפקעי לא קידושין אבל להפייע נישואין אלימי להופה שבנמהרבע!

 בנמו 1 אחין לה חלצו רקתני 4החיץ0 מתניתין מובח ורני הנישו1זין גמר שלא ט6ק(
 דההיא רמי דלא ואעע זיקק מפו"ת שוגניפה אלמא ' אשתו את יבטםסא

 ממתכר %ש ז)ךכךצ אחטז שכ"ם אימור של ננימה הכא אבל ר,יתר שלכנימה
 שמעתתא מוכח ובן מלבעול רגטזן לו אומרים עיאין כנם שאם רובברברי

 קודם מצלר זיקה לה ופקעה דמיא בכנומה זיקה שמעון ר' קסבר סראמר לקמן עע של
 :שיבם

 אחוהה את מדן אחד דקיש אתין שני לפני שנפלה יבמה)תרס
 או אהיו י" חלץ מעשה אהיך עיעשה ער המתן לואומר"

 היבם מת אשהי 14ז יכנ"ם היבמה מתה אשתו את יכנוםכנם
 אשהו מתה בח4צה אחיו ואשת בגט אשתו אתמוציא

 ביבמתו'מוהר

 עחנן א"ר הירושלמי גימת המק1עות בטיכתוב
 רברי_

 רמקרש ר"ג
 שקידשה בין היבהם ומן הח*צה מן יבמתו נפטרה יבמתואחות

 אינה אחר אה לו יש ואם לכהן ומותרת מוהו לאחר שקירשה בין אדרוברדי
 איכעי, מתני' הא על 0אמר היצלץ בפ' ' ע"כ הצום ומן רחלשה מן פגורה מ6ל

 ראמר4 רגינא ה4' רב ! ביבמתו מוצ אשתו מתה להוכש6
 אעותו כצזה תרוויה-י

 ? ביבמדצ אמור אשמו מתה תרווייהו ראמרי אמי ורב שמואל . ביבמתומותר

 * ביב5חו מותר אשתו מתה תרוייהו ראמרי אנינא ' ור כרב אלפם יצחק רבי'פסק

 כ%תי' קאי יוחנן ר' הא ועור ' באימוי כרב רהלבתא חרע נרב וקי"לופר'?ץ
 שדותרה יבמה דויאי בראשעה מוהר שניה מתה יוחנן ר' אמר ובןרגרמי'

 ירהטלמיס ' דרב טעמא והיעו הראשון להיתר תחזור ורוחרה וחזרה ונאמרהיסטת
 ' באשתו מותר יבסחו מתה אומרים חבמים אבל א4עזר ר' דברי זו ערגן ר' אמר ס'ייפי?

 ]הגורם' מחמת הבא רבר בל חכמים[ הכרי ]אי'י ביבמתו מותר אשתומתה
 במקימו: האיסור הגורם שבמל אע;'פ אליעזר ר' ורברי האיסור בטל הטדםבמ%ק
 וצלר במשפם הנאונש נחלרו וילרה שפחה שבעל ארם)תר"ש(

 על 4חייב היבונן' מן אבע אשת אצז פתטר מים מ% ס " שיש "י תני כנ9
 ומן השפחה מן בן * עדש ממי חףן דבר לכל ובנו קללתו ועל מבתו 1פא
 ע*ו לא לה שאין מי 0כל דתנן הא זצ"ל גאון נמהצנאי רב בשם פר',ץ ' יגברץןקיטפן

 בשפחה ה'ש ' ונכרית שפחה %ר 1 ואיי בטה רילד קירוערן אחרים על ולא פעש
 וילרה רירי' שחה ש הבא אבל ' בה כ4ין לו עאחין רנכרץע רומיא אהייםשל
 עושה ארם אין רגנן אמור רהא ' הש בדצ דהרות גם נקשא רלא א9צהימנו
 יצחק רבעו ח"ל י עכ'ע בהו מעים ח%ב עליה בא ואם זנות בעלתבילתו
 הנברוז ומן רה1פחה מן בן לו שיש ממי ויץ רבר לכל ובנו רתנן האאלפם
 בגוה קנין *' רלית דנכרית דומיא ראחרים שפחה מילי דני רבוטשעאאסדי
 משמי' ואחמר ' זנהע ב1לע בעילתו עושק ארם דאין לא רירי' שפחהאבל
 הולר קירוקוין אחרים על ולא על4ו לה שאין מי ובל רתנן ]הא[ רגי נטרונאיריב
 בא אבל רנברית רומיא ראחרש שפחה ה'ט . ונכרית שפחה ולר י ואיץבמוה
 היא בתו מעי' ו1רות נט נקיטא רלא אע"ג בת ממצ וילרה שפחה'דידי'על

 משום חייב ע4ה בא ואם עות בעילת בעילתו עושה ארם אין רבנןראמור
 4' דמספקא שד לגאץ והזינן * אחיצ משום חייב בצ עלי' בא ואםבוצ

 5אה דאהת ד4וכא איסורא לצב4 ]5רוסצן8 מ5תא בהא נקע1ן דבריו וםסוךפ5תא
 אלא. זרעא לטע ו4ת ומטזיטזתא

 5הוטהא נעשען[ השפהה מן י14לקי האי
 איהן א5א ל", יית ולא לקךלא נקטינן ממונא ו4הע מתייבמת ולאוחולצת
 עוצזר נם 5ה ט1דבי "טראל בצז למגמיב בעי ואי ]יהישףן[ להה מזבנן ה4חגופי'
 4 ש4חה ל%מכ בי טו מעיה גע1א לה סצרני שהדור גט כףו' רךישואי

 צ רבו בפנ* אש" שנשא עבר ייד אסי רב 4טר אמנא ר' אמר זיראר' מ ר11טר בגיטיןס העילח פ' מובח גאע נמרונאי רב וברברי ' עכ'ל 4'שבקינן
 *' 14מר ' אעירא למעבר שבקי' דצה לא דשחךרי' דיף,לאו פי' ' לחט-טזהמא
 מאקי ר' לשפהוצ אייומין שטף רבותב שוגה ו4גי בירך "ט בך כל עדצןר'

 כשרבו ש"יא בר ]רבה[ )רבא( בהאמר 4קודש' אעה והכ'ש כצךד"ט'4צמר
 ]דצה[ לא רשחרהי' *י ידאי פי' ' אשה לו השש גירבו ויע תפה~ן לידגיח
 4'מעכיר

 אוסוהא,י
 4וסורא לי' מעכר לא מיריילעברי' איכא מי ופריך "יה.

 דצרע בת 5תטי4צ איסורא 4' מעבד לא דלעברי' פ" ' אעירא 4' עבירואיהו
 בר גחמן רב אמר . שפחה שטשא איסורא לי' מעבד ואיוו שהטץוריי לאאם
 . שחרחי לשון זה ב5שק "ט סבר מ1שיר ר' מ ורוזקרשי בו צאי לה ראמריצחק
 גרקיא בו רתקרעף לה דאמר אי פרעו'? * שייור לשון שק בלשון אין מבריורבנן
 לך יהשק ו"ק בו ור1זקאעוי בו צאי 5ה 4אמר השתא אבל מעעךא שחריהוראי
 ב4טון "ט סבר רש בהאי ]א5א[ שחהרה רלא מלתא גלי 4ירומין הטטרשהיהי
 שהרחי לשון לי מקורש' את[מזי

 דו1"
 ור"נךעייצ* בו לי ראו"לרוזקךש רף

 שיההה דודאי מקודש' היא * חתכךשן לשפהתו שאמר ףהיכא למרתהא
 שמכךש במה י ועבירה איסורא ד4כא ואלצ קמן שחרור עירי רליבאאע'צ
 ע*ה שבא וףכא בער? שתה מקרש ו?ה' לא ששיחררה לא אם וראיאמרי'
 זסוז בעילת בע"~זו עושה ארם אץ וטקה *מר. שיש ועבקי' איסוראאאיבא
 4ימר רוא דאפ" המהבי אגי בעיני 1-טראה ע*ה בא הי' לא עהטץשררה לא'אם
 עצמו מעדם ארם דאין דחדא מודכע לא כעלת* זנות ובעילת 4צתה שדירתילא
 סשע ו חשחר וצא לאעם4 רבעמ פלעי עקף, רב דאמר דסנהדדיןם רפ"ק כהריא 'רשע

 רבה עד רשע תשת ,אל אמרה ורוצרה הוא רשע לרצוני להור%מצטרפין
 ה'? מעתה * רשע' עצמו מקוים ארם ואץ עצמו אצל נךוב ארםאמר
 עצמו משים עעא זנות בעילת בעילתו עושה ארם אין חוקה רבנן ואמורהואיל
 א5א רשיעא נפש"ה לשווהה כמיני' בל לאו י עות בעילת שבעל לומררשע
 שתרר"וראי

 לומר נאמן אי% שן רעחו הכמים שינר"י רצאיל הףר ' מעיכךא
 עדיסהש בית דגזשביר לרצ אבעי' דפסחימס 'פ'א דובתין בבמה אחרבראשכחןבעגין
 הו" מי סוצ י גרוק שאיצ ומצש ברוק בהזקתלחבירו

 לא 14 טעות במקוץ
 אגרא הקבי דלא באתרא מבעי' לא אביי דאמרת.'*

 וברי
 לאינ.ש ליה ]רניחא

 שעש 4' דניחא וברקט 'אנרא ריהבי באתרא אפי' אלא בנופיה מ*חהלקיומי
 1רתי ש דהכי ארעתא גףמר רשובר אע"נ התם תיי ' בממתיה מצוהלקימי
 נע31 י ברי'הרבא אתא רב א"ל רמנחותם קמיהזא בשמעתא ואמר ' רעתו אתחבמש עובריעי במו הכמים ארעת א5א . ארטרי' ממכי' לא אעפ'צ טעות מקחוהוי

 ב4ט בלה 5שם אי סאמר בלולה מנחה לשם אי לכהן נעריל" ועתה 'וט' בילה-בעלט* 5טם %י שמעון ר. אמר מאי ב*לה לים חדיבה אי אש.'לרב
 19מר אפי' קאמר נ4מא נלה ר4ט רעתו אצן הבריקן חבמים א5א 'קאמר
 הכ1ם שרנריעו במו אלא בלום ברבר* אין קמצתי ב5לה ]מנ"ה לשםבהן
 לשון שמשמע כמו נתכינתי בהן .דגףמר כנון למרחי "וכא כווי ' רעתואת
 9-שש דמחשבת מינה לשע1ט רלא היני ני יצחק רבינו שם ששי, כמו ארםבני

 זוטא דיומץ בפ' ךתנן ראי' להב"ו לי יש אבל ' דבוד בלא בעלמ'במחשבה
 * בכךמץ ולא בללונה בלבונה ולא בקומץ80יגל

 פ רב אמר בגמרא ו4מרי' י רגיזיר בכל שטגול ער שמרים וחבמים כרתעליו ן חהייבין פינול אומר מאיר רן
 על העועוה יטבל י פיגול רגל דבדי בשתיקה רלבונה ואת במהשבההימץ את נתן אבל ' במחשבה הלבוגה ואת בשתירה ריימץ את שנתןמחלוק'
 יצא ער*ין אי"י וכן טוה4קת הוא עריין אמר ושמואל ' עהטה רצא ראשונהרעת

 הלבונה ואת במתשבה וקומץ את שנתן הצא בהא רפ4גי אלמאמחל"וז
 וראי אלא ונשייע4' לאו אי הלבונה 4וו נתן ראשונה מדהטבעה על איבשתיקה

 ר"ט נמי ואם' * דעתו את חבמש שונריעו בש אלא ארבורי' ממכי'לא
 עע נ ל רילמא ורהינן ' דמי בלשמו מתמא אלמא בשר 4סתמא ססח לשמ האדזבחימס פ'"

 לא רףג1ט דבץ ואע'צ ? ההש.עושה ראשונה רעת על ר1ושה דבל רחםש4גי
 ראעצנה רעת ש אמרי' רני אפי' שהטתי סתמא אלא ראשונהנתכ%נתילרעת

 1פע ל ולר%מא 4רע סדמצניע בשבת ותנן ' אדבורי' סמכינן ולא ]שחל)שהטתי(
 *תני ה15ניע למתני לי למה שריאייפרבינן בבל עליו בשב'ח%בולרפוא'והועיאו

 מהו סתמא מפיק קא והשתא ' הצניעו מה על חטכח שהצניוף ב%ןעמקינן במאי רנא אבא אמר * עיהוא בבל עלי חייב ולרפואה ולרוגמא ליעהטצש
רתימא

 בטהי
 ק"יה ראשונה דעת על העושה כל כף'ל קמייתא מחשבתו בטלה

 4 נתכוונתי לא רקאמר ופשיטא עמכן' הראשונה מחשבתו בשבח רועםהרי
 אעפ'צ הראשעה דעתו שבח שדוי הראשונהדעת

 הכריי
 רעתו את חבמים

 ג6 ק( בחו את סרמקרש מקרש הא"ט פ' ואטרי' י מפיק קא רואשונה דיןרש
 ע"נ רשויתי' צריבי לא ער וטן בב% קטנט הא ורייינן ' בכ% הבוגרת איןמחם
 לא לן משמע מקבלקא קא ריהה ארעתא נדיושין מקבל ב4 דתימא סיצשלטת
 אבל מיני' הנאה לי' דלית מירי ועביר מיני' הגאה 4' דאטז כודי אינששביק
 בטתם אלא כצזם או?ן לשום נתבוונתי לא 4צ ל1 אלא קב5עי לא אסדאפין אלא רודושוה קיבל אטו לשם ארבורי' .ממכ" ה"א 4' עהיינן לאלרירי'
 בההש ותו , רעתו את חכמש שהכריעו כמו אלא איבוריי סמבינן לא ושכיאפי'
 עע אעף ררב ברי, אחא רב אמר מאי טעמא ואמ' ' מי4ון וצריכה גטצריכה "י ק1 שמ"של אמר אבהה לרעת שלא שסזקרעטה קטנה- ס4צזמר לעילפרקא
 האב טזרצה לא שמא מי4צן וצרנה בקירושין האב סץרצה שמא גטצריכה

 שמעתא. כההיא ולקמן ' טזרצה לא אי טעדצה אי לי' ערילינן ולאבקירושין
 ת: קז דחמה% כםא מניעצ חר שקל ' בבבל ופי תותי המרא שתי ךךוו תךי בי5דצףך
 ס"ט למאן אפי' רבעא אמר ' לברי ברתך מיקרשא *' ואמר לחבר" 4'רהיב
 *' אטרו ' אמרינן לא הבן נתרצה' שמא האב בחרצה שמא ו1שעדןראמר
 ,לאבוה 5שיי' נפשי' אינש חצעע לא לרצ אמר עדיה שליח דילמא לרביגארבנן
 של4ה וצי שלידו לאבוה דעדוי' בב*רור ירעען ואי הואיל *מר "ט חהט1זא 'א%ית

 חטירא ידבין כההיאומגורשת
 ר'"

 יט הי ב(ימוגח של~ח בר"ה סרשיטה ר14מר
 עאפנש



 ' .65פנזרוע וקירועמן 4טםריטת%ף
 וט" %6אש%'טטע 64י69"ה אא'טטאחףר

 ? ט*ץת ק44 ומ ץ%ח*וש 4א,טו עו ""%םשחי4% הי 4

 צטט' 6* יאי 4לא י96 אט ש*ח אבע שז )הה אם יעחונקתהגש4*'
 כטן *שר כלל * נהיא %א דשי' ושז וטמ1 ו ייציק 1% 16% ' 'אדטה

 לאכד4ש9*'אי1וצאי%ט1ו%ןאיהי"~ושז~"םיהענ1לעלד*ת'
 ביחו%טניש ו%וטיע בי י1צ'יק נטךטשד1"אחאאוא1נ

 על %4 1בך ט4ן מליז לכש" ,הי ויי אמר טצר ' להקל תאץשן41חמי
 רנףסר כגון 1'ב ודהם 4*מור' מתם אמ טהר נרר ע', של אט 4גוד נדרוטטש
 חבהים הבריעו ]אלמא[ דאטחי פש,טא דא"כ שמים בשל ליויר סעכ9נתילא

 ואמר בההמ סנדר בס1ך התם דתנן והא ' ואכור נדד שמים שנשל דעתו את שש נר
 ולא *ר1 נלל נתטין עלא משום היט שמותר ימ של בחרש אלא סהרת*לא
 המא. בר רמי בעי רנררימס %ק סוף ואמר" כ4. נרר לענין נפעוי' א1דתיישטע

 זבחי דמרות כנון ומסיק מר1 דמש זריקת לאחר שלמש זברר כנשהדר?קיי
 5%ברהירא' מתפים קא בעיקיו ]מאי[ כשק זה ואמר גבי' ריהירא 5מררתעלמט

 לנץשן .גברא ראי אתא אי חמא בר לרמי לי' ג"כעי מאי ועתה ' מתפיפי
 אמרי' בתראס שתים שבועות פ' מקעו ' דעתו 4ת הכמים שהכריעו. כטוSאלא ארבור" למסמך רליבא מעה עומע נררת'אלא היכי לטה אגדרי'ל4מא5א"עעילי

 המתכוין נשחטס ת1ר נף,פ וכן שעורין ס%ז והוצ*א דרמרן פת להוצ"% בלבוגטה
 לזריעה נרוגרת חצי ר1טדא רבא בעי המצניעס ובפ' םעשר ואמר תרומהלחטר

 ,? לאהרי לו ובא לפנץ להוצא המתטע ותנןס לאכילה ע4ה והלך וטהה א9

 שנך ידעינן במאי רבות וכרגה שמונה וזרק ארבעה *רוק נתטין חירק" ובפרקע"1
 ב"ר לפני וקאטר בב"ר להו%אל שבא התפ שאני טח ' פיו * לא אם טעכיו 5נ י'ט
 עושה ארם אין חכמים ע1אמרו הכא ריכך ' דעתו את חבמים ,ןהברי1 נמר 3 פט אלא נאמן איט דראי לפנינו שהמעשה במנךם אבל י כו%תי הי וכך עשיתי כר פ"נ4ט

 אינו בשתיה זנות ובעילת שחררתיה לא אמר אפי' וראי ' ז%ת בעלתבוךלחו
 ורבי% ר1אל מ"הו '. זצ"ל גאת נטרונאי רב כרברי שיח-רה וראי אלאנאמן
 רבי כדברי נקץטה למעעיה הלבה לעמן לחומרא רבוואתא באם 6רל אלפם-יצחק

 : לעיל כרפריש' ז1'ל אלפםיצחק

)תרי"
 ממזרת בה או ממזר בן או בת % משר בן והניח שבוז מ4

 היבום מן פנורהאשתו
 ריבום מן אביו אשת את פוטר מיים מכל בן לו עיש סמי וז13 ננק(
 טהנסט

 הבת בך היבום מן פוטר שהבן ובשם עליו עיין לו אין יבן רש,ק %ש . 8מזר 3 פ5ט לאחויי יהודה רב אמר מאי *אתויי מנדם 6מכל בגמרא ואמר.
 בן יבום רלענין כיון נוחליןס ריש קמייתא בשמעתא כראמ' היכום מן שטרת קטיף

 שהבת והטעם ' ניט1 הררי כי ובת בן נמי גחלה לעמן נינדו הררי כי ובתפ'"
 אם וכתיכ לנחלה תהתיו קם בשמייבפ שהיבם נמצא פוטרת אינה שהבתתאמר- שאם זצ"ל משה בר קלונימום בר יהודה רביט הרפ מ8רש הי' היבום מןפוטרת
 על ינךם רכתי' ררא לומר רוחק לו ונראה ' לבתו נחלתו את והעתם בן לואין
 4ט95ץ ? כתב פתם דקרא בלל זרע לו יוז' בשלא רוקא היינו לנחלה אחיושם

 ראעינה בק5ה שמשעת ירוע הרבר דוי וץ*נור ד4'בר שנ" לבהשהרי"טים
 ע"6 5ז 1' היולרת סרוב הדו*ן בפ' דאמקי' 4הרצ ? כמשפטו חדעדם לנ' %יכרנתעברה
 ניבר אינו לט' יולרת מיעוט הא כהטמע ' ימהה לשליש ניבר עוברהלתשעה
  קגיבר זה מעתה . לעולם ניבר אינו לגמרי ימיה משליש פחות ש'מ ימיה*טל"ט
 שמאין ורבי' ' נתעברה ראהטונה שמביאה בידוע שנהת לבה5ה חוהטים ב'לאחר
 ופיריט עלטה שבא כגון חרשיו לו שכלו בנוי' לן דקים כתב זצ"ל אברר5ב"ר
 אמר*' חהכ* , ימים ושלשה ושבעים למאתים וילרה ע*ה בא לא ועיבממנה
 16 ק( הטב1ם למאחום אלא ויולרת מתעברת אשה אין שמד%ל אמר כותימס בנטעפ'

 דבן לן ואעעבריר הואיל מעתה - חר,טי לו שכלו בגויה לן דקים להמשכחת פ" כו?צ הלכך ושלשה ושבעים למאתים או ושנים .הטבעים למאתים אוואחר
 אפי' הלכך ' היבום מן ולפטור *בום *נךק כגדול המ הדעויו שכ* אחדיום
 1 ת4.ס דאהלותס פ"ק כדתנן ' היבום מן ופוטר ליבום זוקק נמי גומם אחר יוםבן

 אפי' מנו4ר אפיל נפשו שתצא ער מטמא אינו ארם שמחות במם' נמיתיתא
 ומלא מנאח אילנא גורו כט מעייד ואפי' ' היבום מן ופוטר ליבום זונקגומם
 ופוטר להנשא' אמורה יבמתו גומם שהוא ובק *בום זוקק חרב וחכורותפצעים
 רדעאיל היבום ומן החליצה מן פטורה אשתו גומם בן והניח מת ראם ' היבופמן
 אין היבום מן ]ולפטור[ לזנךק כנרול *' רהטבינן חרשי שכלו אחר יוםדבן
 4ו בגוי' לן קים ]רלא[ היכא אבל ]כ[ ' גרול לנוסם קטן גומם בין לחלקביזיי
 6 וף יריטע רב לי אמר עשי רב סאמר החלץ ר'פ א6ף הא ' לא אי הדעףוכלו
 פ"ס פ"נ ' נפל אינו בארם יום שלוטים עהטהה כל אומר רשב"ג תנן התם אירי ררבברי'
 ווולצת פי' דוה מפיקא שהה לא הא היבום ומן החליצה מן אמו את ופוטרפי'
 רכלר בגויה * נךם אי אבל ' חרשיו לו כלו אי לן רממפקא וכטן מתייבמתולץ
 קנ 1ף ואתטר סוכדפרישת5]נ[ רופן ביוצא כרתנן ופהטר א'דקק יום בן אפי' חרשיולו

  פ1 "טיאל אשת אם ררבא משמי' רבינא אמר ונתררשה ועמרה שלעוים בריךמת,

 רוא כהן שקידשה זה אם פי' ' חולצת אינה הש כהן אשת  ה5ם דולטץהיא
 שרבהש רב שולר וממכינן חולצת אינה ע*ו תאסר תחלהןשאם
 מץן אשת דאם כרבינא ומסקנא ' חולצת זו ואחת זו אחת אמר דרבאמשמי'
 ר"עץ פי' פסק וכן . כרבינא רהלכה אלפם יצהק רבינו פסק וכן חולצת אינההיא

 לאשת בניפ לה ויש שנשאת היכא שמרמה ו"'ת ולרברי ]ד[ ' ברבינאררלבה
 . דלא בנים לה ויש שלשים תוך רנשאת זצ"ל רעף'י לנירסת מיכן ללמור ישכהן

 ת 6" ר"ת וז"ל ]ו[ ' הלבהם בפסק לעיל כרפרישת לאמהפוקי דאיכא אלאתצא
 ל5מץי יש אם יום ל' בתוך ומת זכר שר5*טה יבמה רבר על וששאלתזצ"ל
 ע'א ננ ל סנבי שנינו שהרי לממוך שאין מ'ל תצא. לא בנים לה "ט שאם שאימר ה"געל

 והולד ומזה מזה תצא בו' בעליך מת לה ואמרו ובאו למד"ה בעלה שהלךיבמה
 אומרים חכמים אבל וט' עקיבה ר' רברי זו בגמ' וקמפ' ממזר ואחרוןראשון
 ראיכא אע"ג נפקא מיפק הא רי רלא דוא ממזר למירק ואיכא מיבמה ממזראין
 ק4הטלמי רתלמורא למילתא מייתי ופר"ח ירושלמי בתלמור מפרש וכןבן

 שאם למרים פרט בישראל שפ לאחיו להקים יבמי מאן יחריו אחים ישבוכי
 מה שם להלן ונאמר שם באן נאמר אומר ההורה ר' ' יכול אינו שמ לרקיםרצה
 אף זרע להלן האמור שם וטה גחלה כאן האמח- שם אף נחלה לרין האמוריטם
 על להלן האמךר שם מה ררף'פ אפרים לרבינו לו ונהאה . זרע באן האטרשם
 שאין במקום לירש וע נךויה בת שגם בלומר זרע בנחלתם ינךאו אחיהםשם,
 לפטור בן שאין במקום זרע ק-וי' הכת אף בלו' זרע ביבם האמור שם אףט
 ' רהכא עליו מעיין לן נפקא היכום את פווטרת רבוג פי' ובי'ג , היבוםשז

 הבן בן . בן אלא לי אין יחריו אחים ישבו בי תאני כתוב המקצועותובמפר
 ת"ל מנין הבת ובת הבת ובן הבן בן ובת הבת ]בת[ ובן הבן בת ובן הבןובת

 מורר בכן כראשבהן0 מיבומ פטיא הוה לא בת ' לו אין לאן עליו'אי 1יז * איןט1ץרץ
 הרי ' המקצועות לשון ,ך'ב עליו עיין לו אין כתי' יבום בן'לעגין דרוקא 151רה סח2ף

 לו מאין לה ודרשינן מיבום פוטרת רכת בפירוש שנוי' ברייתא שיש פשפעסרנ
 : גרו*ת הלכות כדברי עלוןע%ן

 ירענא דלא והיכא ]כ[ . נומם הוא ואפי' היבום מן אמו %4עי ופוטר ליבום אררו אשת את זוקק הדשיו לו שכלו אחר יום 2 ב% ]6[)תר1(
 ואם ]ג[ חליצה' צויבה שלשימ ביום או שלשים בועך ומת לאו אי חדשי כלואי

 י ר5יךש אותה ובונם ריבם לה חולץ קירשה ישראל אם דא4צה בלאטעקישה
 לה ויש נשאת ואם ]ד[ ' חליצה בלא מקיימה בחליצה שאסורה ידשה בוץואם
 שמקיימה שקירשה אכהן רהוה מירי ' חליצה בלא ומקיימה תצא לאבנים
 שמא או יולצת שמא קטן שהיבם היבא מיהו ]ס[ ' אררבנן דממכי( חליצהבלא
 לפי הלכה היא כך בניה על לעז להוציא שלא כרי חליצה עלא מיימהאמ"ה
 שמת רוקא אומר זיל תם רבינו אבל ]1[ ' זצ"ל יצחק רביט וכן רש"יגירמת
 נשאת ואם חולצת בהן קירשה אפי' שלשים בתוך מת אם אבל ' שלשיםביום

 : תצא בנ*ם לה יש אפי' ח*צהבלא

 אם פי' ' היבום מן ופוטר ל*בום 1קק יבו בן סתעוק רופן ייצא פיק תני 5גוף
 מן ופוטה ליבום אחיו אשת את זוקק אחי מיתת נץרם אחר יום נולר יפן:

 תיק4
 סדקים בגמרא לה וביקי ' ארעע שעה חהיה אביו מיתת לאחר נולד אם רףבום

 האה שאם מעשה 1'י רבותי פ4' כבר חרשיו לו כלו ודף'ר ' חרשיו לו שבלו לןפ'נ
 לן קים לא כוו'ג לירתה יום ער מטבילתה מלאים חדשים ,ט' עליו מונהאמו
 משמע לן רקים רלשון החליצה מן אגפו 4טע פוטר ואינו חר,טיו לו שבלובנוי'
 טבילתה שמנין חו ' חרשיו לו רבלו ובצריים כאור ר1א ופשווט ברורע4דבר
 ראשכחן לומתה ממוך ער לטבילתה סמוך נתעברה לא שמא ברור זה איןבירה

 מתעבר' אשה אין אמי ר' אמר יצהק ר' ראטף המפלתם פ' מוף בה ראפליט ע?ל4
 שנא' לטבילת' ממעי אמר יוחנן ור' " חוללתי בעון דע שנא' *ומתה סטוךאלא

 ואיתא למר איתא ושמא בהא הלכתא לן אתבריר ולא ' אמי יחמתניובחטא
 מעתה י ררוק ופעם נךוב פעם ווסתן מי5נות שהנשים ככ"י מעשים ונןרטר
 בגויה לן רקט ת'ר אלא חרשיו לו בלו רלא ואשתכה וומתה הרוויק4למור
 ב' ולסוף ר%רש ער עלי' בא מ6א פעיוש רשוב *טכ"4שה סטך על" שבאכטע

 חולצת אינה היא כהן אשת אם הלכתא ופסק כו' ונתקרשה ועמרה ל'~48ומתוך
 לאפוקה ולא תחתיו להעכור' ישראל באשת דחלצה להיוהאי מפקי' לאאלמא
 .ורוקא ונתקדעיה ועמרה ל' ביום מת ה"ג אלא איתא הבי לאו רשמעתאדגיר' פ'" תצא רלא למשמע ליבא ותתגנה'ומהכא בחשש בטה הרי הבא אבלבהיתר עי 9 כשכנמום גועם'דהם דרבי ררכיה משום נשואות חולצות ראינן סאמרי'וסמ"ק
 רתנן היא ספיק' בבכור דאמר כר"ע הוי ספיקא ל' יום רבינא רקסבר ל'ביום
 תט קי ואם יטול לא נתן אם אומר ר"ע שלפניו כיום ל' ביום סכעע לנחלה בכור ' "טפ'
 ש"6 ,ור('ע ממרבר הורש חודש גמרי ררבנן בגמ' טעמא ומפרש יתן לא נתןלא

 תלמוד' רקאמר והיינו תצא רלא רבינא קאמר ל' ביום מת ורוקא ליהממפקא
 דאיכא כיון כלומר בותייהו עברינן אפשר רלא היבא רשרו רבנן דאיבאכיון
 דד1י ל' ביום הרחק בשעת עליהם לממוך ר5 בראי ל' בתוך אפי' רעורורבנן
 דאמר*' הרשים ז' רעברו היבא אלא שרינן לא ל' ביום מת הופי' לר"עמפיקא
 ע"3 פ ל מילתא גבי בהערלס כראמ' אט במעי דאשתהי למימר רליכא היבא אבלאשתהי
 מן שנפל כען אלא אמרן לא נמי שבעה עבר ואפי' הוא רנפל תצאאחרית'
 לא אם פר"א בשבת כדאמרי' נפל הכל רבר* ומח פיהק אבל ארי אבלו אוהגג

 יי ק( י*נים ובספרים כהם שמרקרק למי ובה"ג בפר"ח גרמין שלשים ויוםהבשס
 8ף6 דוד4ול רצא שיבוש ל' רבתעי 1קר וכן הביא' לא אם פר"א ובשבתביבמות

 הדושק בשעת סמכי' היבי איכא דאורייתא ואימורא ברשב"ג דיכהופסקי'
 ג,,1 נן " מאי בה ורוינן וכו' איעזר כר' רבי ועשה סמעשה רנדה פ"ק אמרי' האארכנן
 הדחק בשעת כרבנן אלא כר'א הלכה ראין שנזכר רלאחר אילימא שנזכרל4עמר

 פ ט

 מלכף5 והכי וכו' במר ולא כמר לא הלבת' איתמר רלא אלא כותיה עבידהיכי
 גרמי' ספרים ברוב מיהו ' זצ"ל ר"ת עכ"ל אופיר באהב צרופי שפירשמעתא
 רבעו שרי כתב שכן וירא פ' בשאילתות גורם וכן שלשים תוךבשמעתין

 ע סי
 ביום ו4'ג גרמי' ל' רבתוך שמואל בר יצחק רבינו בשם זצ"ל יצחק בריועדה
 שלשים לתוך שלשים יום בין חלוק שאין כיון ל' תוך לי מה ל' יום לי רמהל'

 . סס ביום ורטביצ רבנן פליגי ו4ו"כ שלפניו כיום שלשים ריום בכורס יש פ'רתגן

 ריום *ה אית עקיבה ררבי רמשום לומר ואין שלעוים בתוך במושלעוים
 כן דאם שלשים ביום חי הכא לרבנן ליה חשיב שלאחריו כיום מפקשלשים
 והיכא י ליה משדי מפינץא נמי ר"ע ועור נמי גמליאל בן שמעון לר'אפילו
 נחלגך בהא חליצה בלא ונשאת במאי לאימת1קי רליכא בודאי *בוםשזנוקה
 ג14ן יהוראי רב רמר משמיה ואיתמר רבה האשה פ' אלפם לשון וזה 'הגאונים
 מכעל יטה מזה תצא בנים לה אין אם חליצה בלא שנישאת יבם שומרתזצ"ל
 בעלה שהלך באשה ו-מיהלפה משום עולמית להם ואמורה בחליצה ומיבםבנט

 לה נותן ישראל יבמה היה אם נישאת ולא נתקדשה אם אבל היםלמרינת
 חוטא יהא שלא כרי עולמית לו אטרה שקרשה ומי ליבם ומותרת גטהמקדש
 . תחת ויושבת היבם לה חולץ ישראל בעלה היה אם כנים לה והיו נעמאתנשבר

 ונישאת הים למרינת בעלה שהלך ר4הטה רביון לה מפקינן לא ואפוקיבעלה
 רוה ואם בניה על לעז מוציא אתה תצא אומי אתה אם ומזה מזה ממזרהולר
 לב6ש לו ואסור ממנה פורש אלא ח1צת אינה ממנו בנים לה ויש בוןבעלה
 בלא בנהה מד% ואם לכעלה מותרת היבם מת ואם יבם של חייו "טי כלע*ה
 נהטום שנאמרו הדברים אלה בחיטנה "פיבם בנם מבעל תצא רובם נח%זרע
 דליתנע הן רממכא לאו טחי דד1י דאטר ט%ק ואיכא . זצ'ל גאון עידאירב

בגמ'
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 גיטין וממכת רמעם ב1 *יאל יץ בתש% ברויא דנרם" ועודבגמדא
 ור' מקיים ו"ק רולץ זה 4ימר ירמיה ר' חליצה בלא שנישאת יבמה הז%קפרק
 רבונם ייצן לר' ממייע מתנית' זבירא א"ר תצא אמר אילא תצא.ור' אמריוחנן
 עשר הטלשה ומזה מזה תצא איילגי' זו ונמצא' 4חר נישאת וצרהה יבמתואת
. שמעי' ומץק 5זה ממזר ותלר רי1זני רוא בנים לה בעדש מתני' והא בהדבר

 ליה מ1יע מתני' ומזהמראמרי' מזה תצא עהנן %ד בנים לה "ט דאפי'.מינה
 לצאת הא מיבמה ממזר אין והכ"א רבהה ר'"ע כ,וום ר"מ הברי אילוואסיקנא

 סבר רבי היך פנחם לר' שאל יומי ר' * תצא יוחנן ויד תצא ר'ה ומזהמזה
 זקן עלך כתיבנא לא ואי בך הזור א"ל מקיים וזה חולץ שק ראמר ירמיה בר'%'ל

 מתם אלא בנים לה אע בין במם לה יש בע אפרישו לא ]רתניי[ השתאסמרא'
 ירמ"ה א"ר רלא ומסתברא ' ממפק להתיר מנ"ל תצא אמר יוחנן ור' תצאשנינו
 למקצת ר4.שכחן מילי אילין הוא וברור בנים לה בש"ט אלא מקיים וזה ר1לץזה

 ודאי מברא בתר ואזלינן ערוך תלמוד שבקינן ולא נינהו רמברא ומילירבואתא
 מיניה גמרא שתיק ר1ה לא זצ"ל גאון יהוראי רב רמר מילי להני איתנהו4י

 כמו אלפם שדבריע כמו זול ר"ת סובר וכן רבה האשה פ' אלפםעכ"ל
 נתיךשה שאם גאון יוצראי רב שכת' מה אבל ' שלו בתעךכה לעילשמפורש

 שקרוה ומי ליבם ומותרת גט רמקרש לה נותן ישראל יבמה היה אם נ"טאתולא
 עליו להורטות שאין בעיני נראה נשבר חוטא הה4 שלא כרי עולמית לו4טורה

 ]והבעל[ רילץ שהיכם פי' חולצת הטש ישראל 14סת אם ברידלץם ףאמר מהא פיינז'6
 ולר שרוה הצזם דעיאני עולמית עליו ל14מרה להמקדהט ליה כ1מינן ה,שכונם

 שאך שמא התם יבום זנ1קה ש%ראי רוכא אכל מח4צה אותה ע21טרוכמבור
 : זיל נאון יהוראי רב לרברי דאיתמי שפיר ואיפשרקנמא

 ]הנכרית[ )רגיור"(" על או ונשתחררה השפחה י ףזאדך ]ח[)ה"ר(
 י מירו שציאין אין כנם ואם יכנום לא דועונקגיירה

 הרי דקול אותו בעבור בעלה ורוציאה דפמיק קלא ל" איש 4הטת על הך"%ור]נ[
 מן בנים לה דאין ואע"ג ' יוצטש לא כנם ואם לבתחילה יכנום לא זהחשוד
 מוציאין- בי,י הרי ממיק דלא קלא לע ע,ה חשוד היה אם אבל ]ג[ 'הראשון
 רגץל זה עבור יוציא כנמ ואם יכנום לא והחשור הק% זה עבור מבעלהאותה
 * תצא לא הראשון מן בנים לה יש אמ אכל הראשק מן בנים לה 4ומאין]ד[

 לה "ט אפי' שדנתה שראוה רראשון כ1ל על טומאה שדי כאן יש ואםוק[
 כשבאו תצא ר8סיק )רלא( קלא ע"י רוצקשה ואפי' תצא הראעין מן בניםבמה
 ור"ת אלאכפי"ק הכי קיי"ל לא מה-1 רשן'י לששת הלכה כך טומאהעמיי
 ער אלא קול שום ע"י מבעלה אשה כ1ציאין אין שלעולם ]ו[ ' וו?'ג*%ל
 הוציאה שהבעל והיכא ]ו[ ר"ת' וכרברי פר'ץק ברברי המנאפים כמגרגעדראו
 בנים לה ראין אע"ג יוציא לא כנם י: חשם יב%ם לא החשור ה"ז רפםיק קלא1'י
 אם אכל ]ט[ תצא במם לה ר"ט אש'ג טומאה עירי באו ואם ]ח[ החשורמן

 בנים לה 24ין אם יוציא ה"ז החשוד בנם אם אפילו פמיק ילא ייא ש"רךציאה
 במה לה יש אפי' טומאה שרי ב14 תצא']קואם לא לה יש אם אבל החשורמן
 יום יוצא הקול עודיה כגט פמיק רלא קלא רמי והיכי ! תצא החשוד מןבנים
 רליכא וכ%ן הלעז הוא שכך לומר אחר גץל וחצי יום באותו יצא שלאוחצי
 אם 14 יראה מחמת שלא הלש את להכררש אוהר כץל יצא אס אבלאויבים

 : רפמיק* קלא כדין יוציא לא כנם אם שיביםאיכא
 לא וו'ז ונתג%רה רגכרית על 4ו ונשתחדר' השפחה על סהנטען תנז ]ח[  כריף

 לש משום ישאנה לא לכתחילה פי' מירו מוציאין אין כנם ואם יכ%םןטיינ
 והוציאוה א"ט אשת על ד~טען תנן ]3[ ' רא'טק קל היה אמת יאמרושלא
 החשור םק יוציא דתנן הא פי' וכערים רב אמר ? יוציא שכנם אש'פ ידגמתהת
 עידי באו לא אם אכל ' שזינתה שראוה רואשון ק% על ערים שב4ו כ%ןשכנסה
 אהר ראפסקיה אע"ג יכנום לא לכתחילה דגץל שק מחמת הבעל ורוציאהטומאה
 לה כשאין בד'א מיתיבי עהטת ררב ברייתא כדשנינן יוציא לא כנם ואםלקלא
 בנים כמה לה "% אפי' טומאה עידי ב14 ואם תצא לא בנים לה יש אכלבנים
 אבל ' רואשון מן בנים לה כשאין יציו רגטען כנם ראם בריא פירעה'י 'תצא
 ועברי' ין2ש לקלא מחזענן נף לה מפש' דכי תצא לא רראשון מן במם להיש
 ושנינן ' מפקינן נמי עדים בלא בנים לה אין אלמא מ'[ באו ]ואם ממזריםלהו
 יואיל א"ר במיגר דצנרת ואשה יוצא רובל רתניוש דךא רבי מתנ?יתא .דדגי

 תצא הרבר ומכוש- הואיל א'ד הכילה מן למעלה רוק תצא הדברומבוק-
 ואיבעית ופירשיי תצא הדכר ומבוער דואיל י'ר המיטה תחת הפוכיםמנעלים
 )בשק( דאמרי' כעץניירנא ורגי ]עדים[ )בנים( בלא נפקא לא בנים בלאאימא

 כותיה הלכהא ואסקי'0 רדצ כל ביל מבעלה אשה דמפיק אמרינהו ר' ]נפקא[ מ:וף
 14תה מוציאין הנטען כנסה ואם מכעלה אשה מפקונן דלא מין רפמיק 4 דרף5"6

 עדים באו ולא דפמיק קלא היה אם אכל הראשון מן בנים לה דיש אע"גהימ%
 לה ראין אע"ג יוציא לא כנם ואם יכ%ם לא הנטען היי מעצט הבעלוהוציאה
 עדים ד4כא דאע"ג פמיק רלא בק/וא רר' כותיה והלמתא ]ג[ הראשון. מןבנים

 הר4הטון מן בנים לה כשאין ]ו[ יוציא רגטען בנם ואם מבעלה שתהטציאין
 לה יש אפי' טומאה שרי ב14 ואם ]ס[ תצא לא רואשון מן בנים לה ישאבל
 מפקי' רלקךלם'לא פי' זצ"ל חננאל רבי' אבל מ[ רש"י ששת זו תצא במםבמה
 שר4ו ויעירו עדים שיבו4ו ער אלא כיעור של על שום נעבר מבשהאשה

 היבי ורבנן %'ק0 מכות ובמסכת הפועלימס את בר,ןכר כדגרמי' מנאפים כמ1צ אלף
 הלכה רפסנן' מקא ]ט[ ' מנאפים מנרג משיר14 במנאפים דאמר כשמהעל רייניש"

 הרי פמיק רלא קלא ע"י מעצמו בעלה שהוציאה היינו ]8מיק[ דלא בלא ברבי ע"ת (ל
 לה יש אבל רגטען מן בנים לה אע אם מעץ שציאין כנם ואם יכ%ם לאנטען
 אפי' טומאה 1די באו ואם ]'[ ' פכדק רלא בקלא אפי' תצא לא הגטען מןבמם
 וכנסה לקלא אחר דאפסקהה והיכא רגטען* מן תצא וגטען מן בנים כמה להיש

 טומאה' 1יי ב14 לא אם תצא לא רגטען מן בנים לה דאין אע"גדגטען
 ק""ל בהא קלא האי בעבור בעלה וו1צטשה רפם*ק קלא היה אם אבל]ו[
 באו ואם ]ח[ הנטען מן במם לה דאע א1צ תצא לא הנטען כנ4ה דאםברב
 כל זצ'ל פירן'ת וכן תצא רגטען מן בנים כמה לה ייש אשע %מאהשדי
 ער מבעלה אשה מוצטוין ראין בריצ שפי' מה מיצ ברו'נ וכן כפר'ץץדטוניא
 מנאפים סנדג כעויר%4 אלא הכי לימא לא הא בשפופרת כמכחולש"ראה
 ישק ק" י 4516ד עץ טה4 עד ג1 שעש סג5ק פ5 ננתני(

 : לע*ל כדפרי' מבעלה אשהמו:מאץ
 בר ה-ידה רבעו מורי פיר' ברצו1 נטמאתי ואמרה שנמחרה 4ישןק)ארמ1(

 שנאגגון חמל שנטאל בר יצחק רבינו בשם זשף'ל יצחק.
 מיה ו4ולכ אחך יהורי עם בדרר שהלכה ואשה * כעלה על עצמהלא%ר
 הי' זה ב4ונס טמאה והשני תי4ה שהאחר האשה ואמרה אחר יהוריעליהם
 ל4סהר אדם וצריר זשף'ל יואל בר אליעזר רבינו מורי לבעלה והתירהמעשה
 4 וד רנררשס בתרא כף'פ ' פלוני איש עם תסתרי אל לאשתו יאמר שלא רעהבזמן
 .5"נ רביתא מרא אתא ואיטשתא הוא בכיתא מיהרזק דהוה נואף די1אאמרי'
 14הא האם שריא אינתתא רבא אמר וערק ]לו1צא[ )לכרא( נואף ההחשפרטוק
 לנבה רעל %אף ההוא * מירבם דוה אירכומי גברא דן1א 24ימורארעבר
 תמן תחלי מחתן 1ר11 בבא בכלאי ויתיב טאף מ4ק גברא אהא איתתאדההיא
 איתא אי שריא אינתתא רבא אמר חויא רטעמינט מבהון תימל לא %אףדךצא איי ראיטשתיה רעת' בלא תה4 מךצך למיכל דביתא מרא בעא חוץ2וטעמינון
 ודם נאפו רבתיב ולימות הייא רנימל להה מחא 1אף הרוא אי1ראדעכר
 טעמי הני דאיכא טעמא ז%ל שמואל בר יצחק לרבינו 4ה וקשה 'ביריהם
 למר%הן נעה רגי שרינן להכי ר4מות ליה ניחא רלא עוברא וכהאי אירכםרלא
 על 14סרין דאין קיי"ל הא אמאי אגבריוקו להו אנ1ינן הוה טעמי להני ליכאהא

 ף2 ק4 רבי% שפי' ז(מל יצחק בר יהורה רבינו מורי וכתב יוחסיןס עשרה פ'הץקור
 5"4 שנהרציתי אני טמאה שאומרת כגון איירי עוברא תרי דבהנהו שכואל בריצחק
 שותקוז והיא לו נטמאת אם לה עאטואלין כגון א"נ עמו נמתרתי כן ש'יעטלו

 דאורעיה עוברא ובהאי אירכם דלא קמא בעוברא טעמי הני לאו איהלבך
 דמוצך נעלה על לה אכיי' הוה אני טמאה עף1מרת החיל חויאדטי5מינון
 יוחמין עשרה דפרק וההיא בעלה על עצמה לאשר נאמ~ע כתוכתהשמפמרת
 רבי% נ1רי וכתב ' אמ טמאה 4ומרת כשאיגה היי% הץזד על %מריןשאין
 א1 טמאה ואמרה ברצונה שנמתרה עאשעוה יצחק רבינו פומק כך שכ1עוךההורה

 על עצמה לאטור נאמנת כתובתה להפםיר שנאמנת רמתוך בעלה עלשאטרה
 גווו"ףל נראה ואין נו'ת להפמיד נאמן שכרו להפמיר שנאמן כראמרי'0.רמתוךבעלה
 ס"נ אני א1מה ובאומרת עמקי' כהן באקת עוברי דהנהו ולפרש לףדית יצהקלרבי'

 ואטורה %דמנא הוה אירכם ריא טעמא האי לאו אי הלכך לכהן אסורהשאנומה
 נאסטז תהא לא שנסתרה אע"פ ברצון אלא אסורה ע1אינה ישראל באשתאבל
 ר%'ם יצחק לרבינו נראה אינו זה כתובתה שמפמרת ברצוןאשיפ שנטמאתלומר
 נתנה עימה שנאנסה שאומר' ומה יחור ]אלא[ כאן שאין ביון 4ותה נאמרלמה
 דבאשת יצחק לרבי' נראה וראי אלא לאמור אין כףרכם אירכומי אפי'באחר
 אוכיים כו?'ג רנל נמתרתי כן שש'מ ברצוני אני טמאה ובאומרת אייריישראל
 )רש( לש אי ריגך נטמאתי לא באומר' יוחמין דעשרה וההיא היד1דעל

 הרבך אנברייהו להו אסרינן הוה ד1יא רטעמינון ד14רעיה ותו אירכםראירבומי
 בלא ויוצאה כעלה על זו4מורה ררי נטמאתי ואמרה ברצונה עעמזרהאשה

 : סתירה עויעור אפרש ולקמןכתובה

 מהזר.ון שהיתה לפניהם ומיפרה רבותי' לפמ איש אשת שבאתמעי
 חמרה מצאה לא בי יחירה ברדך יוודי עם והלכה מזונותיהאחר

 ביער וכשכאו עמהם והלך ג' ביום חבירו בא יומים עמו הלכה כאשרויהי
 ובוכה וצועכ1ז יולכת והית' טמאה וריאע1ן ותי4ה השני והלך לנוהישבו

 שקבלה מפהה אם כי הדבר נויע ולא ממפרת היא כך ה%בים לעובריםוקובלת
 הולכוצ היתה והיא במשמר שנש אותם ורוו ונתפמו מרום רייני לפמבכפר
 י1די %תו שומד ע"י וועציאם אהד יוידי אחר השופט ששלח עד בכפריו?דה
 שמר שמחה ,%'ר ומורי לבעלה אותה מתו*ין מרמתי והיו למלמתם הלכווהם
 . לויז"ף לו והשיב הלוי זצ'ל יואל רבינו בן א4עד למורירבי% רבריוושלח

 לפענ/ץף נ"ל ' אירע אשר ררע המעשה על הרב למורי רגמטיב הנני תשובתווזאת
 כהדויא שרועיר הפה הוא שאסר הפה פיה על אם כי יחוד עירי רליבאמאחר
 עס"נ ל 4הוך לחוש לה והוה בדרך פריצים שני עם עוהלבה ועל ' דכתוב%זסרש'ק

 ק(45.5נ דינא נש* כולהו ראטו שלה מגו ר5מירה לא בשק רקרהטיןס בתרא פרקכראיתא

 ג"כ ו ל ומכטלינן ראסא בציטזא רקריש גברא היצא גכי דקדושיןס פ"ק כראמרגמירי
 רממיק אוך'ג בעלמא ררהטשא הבא כ'"ט איש 4הטת הטריא מברא בהךהקרושין
 גמוהין קרושין ה1ו דצעם לה ד1שו ירוסע דרב ברהה התא דרב למ דשמיעאתון
 דאינם קירווטין לה דנתן רהיכא דינא הך 41'צ דח%עדע? בעלמא מקלא גרע%א
 מלר1 בקירושא ליה ניחא לא אי למישדינהו_ דהרל פקדין בהורת לדהבאים
 ד1למת ויום יום שבכל בה"ג אבל לה חחטו קאמר הלכך גמירי רוביקהו אונשי
 לא בידם מוחים אין תורה שבעלי ורואות אנשים שישה או שנים עםנשים
 בגנבי אינעד אחזוקי כדאמרי' בפריצים אדם כני להחדק בירם ראין ראמורירעו
 ממץ לענין כגנכ 4ן כפריץ לבו שעויק עד כשה אדם כל ומבורות מחזקינןלא

 יצ ס יי יקף %ד בכוטה עשרה ודיציאוה ההה מעשה לא בפריצים אכל בכשריםאלא קיאשו ש% לא רב[ ]אמר ייודה א"ר רממס דאמר לפריצות גניבה מדמהותלמודא
 שטועורנ ר%עכעה ואל מהדדי מיכספי %א כשורא תנכי עשרה בי דמחכריתרע
 ש6 1 5ס כףשזל' ד1ה עעדה ורב רב דאמרי'0 בכרף'ג שטת נמי יהודה רב עורריבכך

 , 5א איע מנעצם כרעך דל לר"י רב א"ל קמיהו איתתא ההץש אזלא קא ווהב4ורחא

 ד' כגון אלא ואת אנא כגון לאו והשיב דמי שפיר בכשרש ראמר הוא מרוהא
 ער כשר בחזען מווקינן אהם דבל %ל הוה ירודה ריב ונ"ל וחביריוחנינא
 ורב]ם'ל[ כדפרי' לנניבה 4ה רטרמי יוידה ורב כרב אעו אפי' כפריץ לנושעדע
 סע וף וישראל נכרית זונה רבא אמר דע"0 בהדא פ' כראמרי' תקיף דעבירהריצרא
 פשו 1נה תקעש לא דיי"נ יצרא תקיף רעבירה דיצרא נףי שרי חמרא ]אצלה[מפובין
 וגב* גרירה ב%ער%הו עלייה1 וזיל' יואיל מ'ש 4*מיר חמר' מסוכין ועכו"ם"טראלי'
 רוב ולא בעריות פרוצים עכויש ררוב עלייהו ולא לא ישראל עם בעלמא'חוד
 ב%"'א. וק9"ל לבעכה' 4סירא לא ונתיחרה ועברה ל*יחר אמורה אם ואפי'ישראל
 מא ס ל כמן מוכיח מעשה ראיכא לפנינו שדוט בעצר קו'אלא נאמרת ראשה סאיןדאמר
 כו זף דפירש לפירעה'י ריבמותס דרוכל כההיא ממערים רבריס או מצאתי פר1חפתח
 עע המן הירושלמי לטון וא בירושלמ* המריר בפ' וקצת:כוכקץ , הבעל מןרוצא
 התרה לא אם רמראה צריבה 0עובה בלא יוש(1ת חכ1ם שאמרו נשיםתנינן
 1 40 סס לה אע רע שם משום והיוצאת ב?רושלמי0 מצאד1 והו כה1בה ויתן עציא'גהן

 אמר זעירא ר' 'כרי1ה שרנן פי' הדה %דנן %מב מוןבלאהע
נסבה



 7"פרדוע וקי-שץ עמםריטת14ר
 ף ,י11יול-קאם יא"א א55 ר' ף4""איי4נצהטצה

 רק באהכשוהתותט מטך רצליטאטעאזטחזמח1תב1ו
 מןחןר מע*ףאט תצא רדבר כט%ר ירצה מפרה תצא הובר כישר תיטה9צ
 ר' בשם 4יקא בר וצעא ר' ]תצא[ הדבר נקיר 4טל כטים צים י שנ"םאו

 בא מעשה רב כשם אדא רב נאמצן צץק לר אמתלא הבשה אם וכ~ם*חדה
 לאטר )4ברידאץ אנולא 1עה לא אן' 1' בכך5ו'ל מק ושדלשירבי
 באחר פיהנאמ*כהבאתמעעו %ועל %תן %4קו וט1 אפ" קושיבכך'בעת

 פק בלא תיטק אמר יםי ר' שצראקון אתא יה[ על פע איצנחן,1טי
 פרן בלא תצא הש מוטה אי ואמרין ערעין ווון י בהובה בלאפי'
 אינה הרי כתובה איכדה למה ערעין היו פי' ' שלם פרן תטב לא141
 כר1ב חששבחון טרנא אייתון נ)ן-ינה פירנא אייתו מנא ר' א"ל . וראימוטה
 פלגו תיסב בשחזפתי' תצבי ולא בעלה פלן להדין תסני פלניהא הדא איןבגווה
 תאבר לאחרים *שוק ורוצה בעלה כננד 'שינוי האשה זאת תעשה אם פי'פרן
 ליה דסנית כמאן פהה על פיו שיתן עליה עירובלה מכין אכין א"ר כתובהחצי

 ירושלמי ע"כ ' צריכה מגף ' םומה ]מריק[ )רריק( תרעא ס5טה מנשקיןע םומה מגפפין סוטה חובה(* לא חהוא חובה )רצא פרן פלנו אלא לה ו,4ת5פו%
 וגם המתירה על לאס4ר אין אמתלא ליכא ואפי' אטתלא דאיכא היכאומשמע
 ' בה התרה שלא זמן כל פיה על פיו בנשירות אפי' כד1בתה מאבדתאינה

 הבעל אבל בנים * אין כין בניום לו יש בין חילוק דיהבינן רצא רובל רגבי אלאסינ לא.14מרי' תצא הרבר ומטער הואיל כההיא ריבטותס 1יב הילכתא רפמקי' ודשוי נרי
 בנים לה אין בין בנים לה יש בין .טומאה בעירי אלא מיניה לה מפקא לאעצש

 פ"ב חננאל דרבי' רסקצועות בספר פסק וכן לני ל , ומ,ל פי מנאפינו במנוג שיראו עד במנאפים דמכותס פ"ק בראמרי' מומאה עק-י יה"ד ט;;, ' ערים משנט פרות שבערוה דבר אין וכו' זיטזה  אשתו בקידושיןס כדנרסי' סוצ9
 סהדי דחזו ער מכעלה לה מפקי' ילא כהיז שפמקו אע"פ ר"ת פסק וכןריכטת

 רמכותס ספ"ק כרבנן אלא ור'ע כר"ם קח"ל דלא נ'ל אין כשפופרת כמבחולסם
 בפריצט מהזק%ן דלא לרברי וראיה י ההקור על אוסרין דאין רק,רושיןס בצץיא 60:ו פ' כראמרי' ה"ק איחור לה אסרינן דלא אמתלות בה שיש הזאה האשהוכ"ס

 מדברת עד וכו' לה כשרה שהאשה עדות "ק מיתבי דטזובותס ק פ' עי גי י טינע
 ריג ואול מינה אסי רכ איתותב דהא בערים נמתרה מדברת פי' שבוקהדוינו
 .הא קקושע ר' להו ואמר הן בעריות פרוצי' עכו"ם דרוב שכויה שאניורן'א
 פמולין ברוב ואפי' בר'צ ווולכתא לעריות אפשרופום אין ראמתתר כיוןנמי

 ובבתה בה ומכשרי' וארומתוס ארום היצא גבי כדאמרי' כשר דיעכד אצלהסס
 ולית ביוח1ן עשו מעלה אמרי' ולא ' יוחנן וכר' לוי[ ]כן יהושע כד'דקי"ל
 ולא נאמנת נמתרה דאפי' מינה  שמעינן ט"ם ' יוחנן וכר' יהושע בר'הלכתא
 משמע וארוכדצ ארום מההוא יוסף דרב עוכרא וההוא במתירה כחהוירע

 ועיצ ובבתה בה[ ]רהטו )חעויבה( לא דרבנן אטור' ואפי' רב מעשהלהיתרא
 ואם שריא מררבנן אפי' וכו' נאסרת האשה אין דאמרס א[ ]רר )כר'ש[יייא-1

 לפרש אליעזר לר' לו היה א"כ מררבנן אלא נאסרת אינה רוירה  שמןכדבריך
 באשפה מצאו אפילו אוסד ר"מ היה ראר"נ הא על גימיןס סמכת בריש כדז5מר פ"6 דל

 דבר ר"מ היה אוסד רני אי מתנינן מדאוריית' אנן תימא וכי דמסיקוכו'
 טן ראיה ראיתי ל4 דברץי ובכל ' דברי לפרש אשרא שדרך ליה מבעיתורה

 אחד ער ואתא ממאה וחכירתי מהורה אני רההיאס רק לאסור בבלי התלמורנטנח
 עמה היו שנים בי ויעיר הער יבוא שמא ]שכן[ וכיון וכו' טמאה את לה ט5מר ננוף
 הדא ראיה אינה וזו 1תה לתפום עכירה עוברי ירי ס9ע .וףאחר אנמה והאחר 4.ע

 %זו מעידו ולא דנו לא ברבר והחשור בידוד חשוד וצא גם ויעיד *בואדאפי'
 ]לר'[ )ר'( א"ל רמעשה קורסס למרש רגיל אני וכן הזיאסר אסתן כצר ערים טף6טמ

 הנו' וכן ותיאסר אפחן בצר דעדי' נאםרת לא זה רינת על והשיכ בעלם'רעון וי התם סהדי איכא אינשי אמדי הא פי' כו' הים במדינת עדים איכא האחנינא
 )ךל להך ונבי דגךרושיןס להך דמיא ולא וכו' אינשי אסרי והא נוחליןס יש 1ש 4אש

 מעצמינו באנו אלא דמי ובוילא מפלו' שמע פ6'מהיכ' גטיןס דמוף כההי' דהבר'ע"%
 4שםור' ודאי מנפעויקהו אזלו נערהס דפרק 5ההיא עוביא הך רמי ולאששהבאת דירושלמי ההיא לפרש "ט ובן כעל נחחט לא זה עדט יבואו שמא לתלות עפ*נמ

 אשחהרחז 5יצוי דוטת' נמי חישי' רולכך רגנבים עם הורגלו סכורםרדעזם
 תהטא וזוק דעץשבינתיה ביב* רב ש4גי  רמשנינן קידושיןס רסוף כההיאאליהם

 ל14מרה לאמייו-י ררפביבי אינהנאםרת'ו%'מ.הך בעלם' ביחור אבל ]בהה[ 60ק4
 למד% %4הדע-י דגייסי לר1 חזינ' קא ומסקנ' בעיירצ שליח רבא ,1קי דרב'ץלקמיה דאתי וארומתו ארום ריצא רכתובותס פ"ב לכתוזילהוכן ליחד שלא אלאפ"6

 פרפם שלא היא שא%סה מוכיח .הזאת העלוכה מעשה וכל הענין לפי,טדגל
 עיהם מחפה היתה נתהצית ואילו עדשנלכדו היאוצעקה כי.אם רבראדם
 בידי "ט השובה בי ודע ככה על לעגנה למורי ראוי ואין לכבודה חהטשתוהיתה
 שם ושדוזה העכרום עם מרצונה שהלכה ישראלית על.אעוה מרי אבא4נשאל

 ע"י משם והוצי14ה בביהם ימשג'
 עיחד.

 לנעלה טתרת הש אם עליה ונשאל
 דכחובות דפ,יק והירושלמי שהבאת ראיהז אותם בל לרהירוהביאודטיב.
 רךדא על ףורושלמי הביא נמי חפ*ן ובספר  רשאי אינו לקיימה אבלשהכאת

 ירהט' רפליג אמר אבי ומורי לא אי עלה סמכי' אי בתב ולא רכדצכות פ"ק דר"א.
 ואם לו שומעין אין בשני בירם חכמים מידצ ולא בשלישי לשאת נרגו ואילך ס"1שי5 הסכנה מן הירושלמיס לשון אכתוב פליג'ועהילה רלא 4ומר ואנ* רידן 4גמראטצ8ת

 לא לשליעוי שני. בין יש מה רגשפים מפני האונם מפני מוצ מותר האונםמפני
 עליו יערנ שלא ימים[ ב' ]וישתהא ימים ב' למשתהא אהד יום משתה'דומה
 פתח מצא לשי ר' בשם אילא ר' ]דמר[ יכל לית המקח ע*ו ויערברגזקח
 אנוסה ~טמא[ )שאינה( 6מר וחש י כוטה ספק משום לקייטנה אסורפוצח
 ? הוא אחד ספק לא אנומה משום לה תחהט ואפי' . יא%סה יוצא על 'הש
 כהטום לה תחח1 ואפ" יטי איד להחמיר מר'א ספק מפותה ספק א1סהספק
 שלא עד ספק משנתארמה ספק מפותה כפק אנוסה ספק הן ספינ9ת ק1ני4גוסה
 דוזם נרס4' הזו באיליןקנסיי' לן לית בר1פה קע"ט' להקל מך"ת טץ' ב'התארס

 להפסירה שלא דן"א פועחה בחבא בוגרת ]קר*ספא[ ר' בשם יונהר'
 דגינא ר' הך כי ואתייא סומה ספק טשום רשא* אינו לנדימה אבלסבהובתה

 איכן וא'ל רבי לפני ובאת סתוליס לה נמצאו שלא אהת באקה מעשהאסר
 שלא דתיטש הדא רב* והאמינה ונשרו נבוד,ין היו אבא של מעלותץ 6 אמרהק

 וקףי כי השזשש פתטה מפק מעים רש4ר איו לקאמה אבל בהובתהלהפמידה

 ףש מאתימ כחובתה האררוסע כ1 הזיצה גרהטה טשלמ5ה בוולה תמןדחנען
 רוטשי' אעו לק%מה אבל מאתט מנה ככתוב' הרא ייש( ]כו' בחולים מענתלה

 בעדש' שלא ביהידה חמיו אצל ראוכל תטן כדתנינן ואתטש שטק ספק.משום
 לכי1ב' דתימ' הדה צמה מתטזר שהיא מפני בתולים טענת לטעון יכולאי1
 תמן כדת4ען . חשזיא מוטה ספק משום רשאי אינו וק"מה אבל מאתיםמנה

 הרא ום' משארסתני אומרת היא בו1*ם לה מצא ולא האשה אתהנהטא
 כי ותיי סוטה ספק משום רע1אי אינו לקיימה אכל מאתש מגה לכתוב'רתים'
 כו' את איש דרוסת אלא כי לא 14מו וווא אני עץ מובת 4ומרת השרתמנן
 טמאה. מפק משום רע%4י אי% לק1מה אבל מאתים מנה לכד1ב' דתימ'הדה
 משום לקיימה אסור פזוח פתח מצא יחנן ר' בשם אלא יא"ר היצא מןובלרצן
 רדמ בבי הגי בכל ראמר הא בעיני וזא כך הירהטלמיופחרו% עב"לסומה
 *ה יהבי לא בה ד4גיר דכמה דמברה לעעו רצונה שאם מאתים מנהלענין

 1א בשימוש עמה ית1ע או כהובה ויתן שיוציא לכופו רוצה ובכךאחרנייתא
 גטסת 1ציא בבגיה ורויא בבנדי אני אלא אפעף אי האהשר כדאמרי'0 הבנותבמשפם

 ג'" רצא דאבר םט%: מפק דה1ש משום כתובה בלא לגרשה רהנה והבעל כחובהויתן
 ויתן יוצש או לעננו רנאמטז בירהטלמי ]קאמר[ )דאמר( אהא נפש בעלאו

 ההיא בבנדי ואני אק9מנה לה ה1זובה שאתן ץדם הבש אמר אם אכלבתובה
 או אלא בי לא אומרת ודאשה לו האסור דבר האדם את מאכילין שאיןבבגדה
 לק9מה ח9ב אינו פי' לק9מה רשאי אינו כתובה ויתן יוציא או משתוישמש
 וכולהו כהובה בלא לצאת שתתרצה עד ויעננה אצלו תהעק 4צ הב%תבמשפם

 משום לקיימה אסור פתוח פתח מצא דאמר יוחנן ר' בשם אילא רר' הראמן
 בחרא התם דסחמףינן היבי דכי אלא דד' מהך למרו כולם פי' ' סוטהמ8ק
 דירןס בנמרא לה כר1קיספיקא

 נשסח בה קבל ובד ישראל  באשת או כהן באשת '
אבהה

 קירושין'
 ט4נ * ו ספיקא חדא ו15 אע"ג נמי הבא אחד וימ שנט נ' מבת 5חותה

 לקיימה 'חפץ אם אכל הוא נפש בעל אם לקיימו לקה כפען לא מ'ט דנאמנתהיא
 אילא הר' בההיא "4 לקיימה אסור*צ דבכולרצ הליו! דקרוךזם ש5א רב%זי עטשי ועל ע*כם ונפלאתי בעזרושות

 פ"נ 1 1' שפי' מה בעיניך יפלא ואל * יחנן א,-
 יף 5לץ וכי,ט אבותס ארבע פ' כראמרי' נקט קלילא דלישנא חדא חייכ אעו רעואיאינו

 פ"3 % ")פירעויי ו1' לעמוד רש4ין אומניות בזיי אין .רירןם בגמ' רוגכ%זושמצי%
 מפיק פקיושו על להעדב ש"1 חשע"פ אחדט במלאכת ועסוין חייביןאין

 נח וף דתנן מערכיןס ראקה ועור חיטע 1י רשאין ר*שת למדגו %ש(דקייוו1ן
 פ"נ רבות" דברי ולפי ' חי7 4רנו פי' רשאי שאעו אעיש לרשי את אדםמחרים
 תט1בה להוציא וכופה "9מה אסור אבל לנהובה דנאמנת להודמשמע
 נס קי צדיכ' רת על עוברת ל4צ דאיבעיו יבטס חטומרת ארומה מפרקלרבריהם
 להפמידה לאו מאי לה מנ4י )ץ94 הא שתיא דלא ווא מ"1תא כתובהנוטלות %" ולא שותות לא יכם ושומרת ארומה ת"ו א'ש 1 בתובתה להפסירההתראה
 כתובה קעוי:אבל בעיא עליו ל14מרה פי' זמ,י ל14מהה לא אב9 אמרכתובתה
 קיוכ%ה א"טה- גבי מקלע דמפי אלמא עמו שנתטץדה כית קינוי בלאתפסיד

 ולקיימה לכתובה דנאמנת הירהטלמי מברת הפך כתובתה לגבותמלהאמינה
 כרפר"שית? טכחא אפ"ה דקנ%ה' תדושה ואפי' כרפר"שרת ערימ אסור,אלאקקא

 שמחל ובעל שתרת לקיימה הבעל ורצה דת על רעובר' דהתם מסקנאוסוגהא
 אלפס'והיכא ודב פ"וץק פסגך וכן סתירה ל14שי ולא מת1יה נךרם מחול קינויועל
 *כול רצא נפש בעל אם אך למד9ל יכול סתירה לאחר אפי' לה קינאדלא

 ש ל %4שר בעד טהיטזה אשתו גכי קרושין0 כמסכת באלפם נמי וב"כ ע"עלהחמיר
 חו* כבי להאמינו הבעל רוצה ואם משנים פוית שבערוה דבר דאיןדמכקך'
 פ*' לענ% רוצה היא 14 לעגנה רוצה וצא אם כחוכתה גביית ומשפטרוחי
 וז"ל כדברי שכתב ומצאתי שכ'ש רבי' כדברי ובדקתי ? הירושלמי טיטתלעיל
 ענ י' שלא יוצ4ות אלו בהמרירס דהצן )הא לק9מה יכול ונסתר' קינא דלאהיכא

 ט-6 בלא לנרשה רצה ע1אם אלא לר1ציא אתו שכופין לא דת על העוברתבכדצבה
 יוצטש דתנן היכא כל שכתב א1'פ פ' בפר',ץ ראעזי וכן בירו רושותכתובה
 ליה כייפינן לא לרוציא 4ותו כופין בהרי84 תנן לא אי כה"ג וכל כדצבהויתן
 ר"1 בזה רברי נ"ל אין ימיוצ מהירהטלמי דבריו ההוכטמ רצציאבה ליה אמרי'אלא
 5טק ל לאשתו שקינא מי בסוטהס דתנן הא בי שכופץ מרום יש בופין שאיןמקום

 והתם כהיבתה וץזן יוצ"ש להשרותה חפץ ואי% ר5ורח מעוף שמע אפי'ונסהרה
רורהטלמיס לשק אכחוב רמר וממיכות*' ' לאיפור משם שדבאת מ4יר ותמק-גילשימה פ" יגא 4סור דאעו נדרטס במוף משמע וכן רבות כועה ווךד עליו נאמרה שהריכופין

 גווס ומקלרית באחר עעיה %תנת אשה תהא עףיא לומר חזרו ופירועי
 7 0עה ויה אם מסתברא לא אילא א'ד לכיתה מוחרת ע1הט8 פשמטא לרברקהראיה 0"" הביאה לא אם ]הא[ * לרבריה ראוק תב(א לך אני טמאה ה14מרת אלא בעלהל
 חנינא רר' קםי עובדא ]אתא בתרומה לאבול אטורה טקן היה אם ' הההטחבר

 נכנ1 איטטרטי4ות וכרפא רףטא ייע אגא דגא איד בהרומה[ *כלוהתירה

 שבול השזקי' ברכי על עה'ו והטיל הבקגי אעטטטמר ואמרה אשה ובאתלעי
 עה4 הב'הם ו4צוה אהת באשה מבלא3 בר יצחק ר' גךכר עובדא אתאבתרומה
 אטר את והבא ואמרה[: אמר 14ז ]הנא האכ1שה 4ומר הב1ם אץ א'לפתני

 ט4טרה עצמה להת*ר כאת הכא ברם עצמהוף~זו-ה 6ש1ר באתה תמןוהתירה
 מהימנש לא לביתה מוהרת עךיא פעדטא עיני ראות לפי 1דש הירהטלמיעבל
 נפש בעל או חכר הקק אם ומשף י מ4צינה א"צ אמ ראיה בלא בעלהלרוב
 . עףש חבר ומרנ)ף אעצטו מחמקי המלתא מתמא נגף וחבר ' ירצה אםיחוש

 אצמרק* 1'נ ? לה ]משוק )משני( נ%4 לבטשה שתרת דהא שריאדלכיע
 לביתה אפ"ה חומרא סשום בחרומה לאכול א1רה וךה ראם ד54ווצלאה1מוקךנן
 וקמזלג* לבעלה ובעש בהרופז 5שסול חתיה כף עוכרא את4 'מותרת
 ס"ב 5 ל שעלה אמהה להו א*בקץא נררטס אאל כרם רגרם" ורבא עהטה דרבבפ6גתא
 על להוצינלעז שלא 4יכלת אמר ששת דב בהוומה שתאבנ' מיצ אניטמאה
 . שאם שעוז רב וכוהה רב' אמר דולץ דאכלה אפשר אוכלת אינה אמר רבאבניה

 לאכול אגצר' סבר נמ* חנ4 ורכ כו' שבלת ק1אינה סזגדעטק אונתארםלה
 המיל השיבוק ת4וטז מוזב אלא חמעשה ההז בך 5א אך עלטה כא אםבחדומה
 פליגי דלא למ*מר אהגא א"נ לאכול רוזירה הלך באשה בלא ברכ*וה עלש"ז
 וכו' שעות כרב טולה נתנרשה או במזארמלה בושרוכ%ה לאכול דאסורהוהך
 א,ו, שהביהט וח-יתי בע* שוןא ואמר ברברים שרלנ* פי' פחגי טהי הבקי5ער

 וטלי רגרופ סיג ל( ליף דקוו1ן תט"ק ק ןיס ,%ט 6ש-ס נת%5ה עשסןין 1717 י נוי" י ס1ע ינ שי



זרוע ונוהשין יביםריכרתיר1%
 - רועהשלי

 עצמה להתיר ובאתה מחק גרול אונמ לך אין והנה היה בהמותי
 ראיה ואין הוא דאונם אע"ג ארם ככל הביהם כך כלומר אוסר הביהם איןוא"ל

 לעיל שכעזירה לפי ואפי' לעיל כרפרי' בתרומה לאבול את ואמורהלדבריה
 אבל בתרומה לאכול התירה ולכך עצמה לאסור באת התם בתיומה לאכול'

 הששה נך ' נמתרת קינוי שבלא כיון ' מהזרת לבעלה לעולם אבל י לאבמיפא
 הכותרת'תזכה גילת אדוני ויתרת'ולך מחטרת בלי נחברת' היא ולבבלי 'נפטר'
 * זו'ל הלוי יהשל רבי' בן אליעזר שהבך כנפש - נךת מרומי ע"ג ולשבת 'לעטרת

 : לבעלה האשה והתירו לרבריו כולםוהמכימו

 אל שנים בפכי ל4הטוצ יאמר שלא בזה"ז להזהר אדם צרטיך ]5[)תרטז(
 תקנה לה אין שמם בפני תסתר שאם פלוני עםתמתרי

 לה אמר ואם למיברקה מוטה מי האידנא רליבא עולמעז עליו ואסורהבזה'ץ
 בלבנה מוזרות בה ויתנו שישאו או מתירה לאחר ראילו סתירה קורם להימחול
 שמא פלוני עם תמתרי אל לומר יקנא לא לבינה בי% ואפי' ]כ[ למחול' יכויאינו
 סתק-ה עידי נמי ואיכא לה שקינא והיכא [ ]ג - וררשב"ל מוראה לרר"חאיתא
 אפ" ערים שני ש'פ שהיא סתירה באותה שנטמאת ראיתיה אני אחר עדואמר
 חטתה ובת חמותה אבל כתובתה לה ולהפסיר לאוםרה נאמנת שפחה אפי'עבד
 קינא שלא ומי ]ד[ ' כתובתה להפסירה לא אבל ל4ומרה נאמנות ויבמתהצרתה
 אשתו הרי ושותק תרי כבי עליה מהזמן אי זינתה שאשתו אחר ער לו וא'לאשתו
 אשתו תרי .ככי עליה רמהימן אש'ג יורע איני אומר או מכחישו אי אבלאשרה

 : זצ'ל ר"ת כדברישריא

 לה ומשקה שנים ע"פ לה מקנא רא"א לאשתו רמקנא ךמיטח רש'קי2נן
 שגי9'פי' ע"פ לה ומשקה שנים ע"פ לה מקנא אומר ירצשע ר' אחד ע'שו
 אחר ער אלא מתירה עירי שני דליכא אע"ג קינוי עירי ואיכא הואיל טברר,א
 נאטרת לה שקינאתי אחר שנסתרה ראיתיה ואמר מעיר עצמו הוא אמי"או

 שיהע ער א' ער ע"פ %א פיו על נאסר' דאינ' אמר יהושע ור' שתשת' עדבמת?ר'
 וכן בטתירה ותרי בקינוי תרי דבעי כר"י דקיי"ל ופר"ח שנסתרה עריםשני

 וליתא שנים ע"פ שהקינוי לב"ע מורו ובקינוי הוא מרב"ש שמותי דר"אמסקבר
 מקנא לאשתו המקנא ר"א משוום אומר יהודה בר' יוסי ר; דתניאס לברייתא צ עס(

 מבר דרשב"ל ואע"ג ' מתני' מקמי ברייוזא דסמי עצמו ע"8 או אחר ער ע"מלה
 ע"8 שהקינוי דאבייס משמיה שלמיא בר יימר כרב קיי'ל אנן עצמי ע"פ שה.י1%סס

 למכרקה מיא דליכא בזה"ז שנים בפני לאיטתו שקינא אדם הלבך ]5[ 'שנים
 כי תקנה לה אין שוב ערט בפני תסתר שאם סתירה קודם הקינוי למחול ימהר,

 כתוף
 להו דאיבעיא יבם0 ושומרת ארומה רפ' כההוא למחול יכול אינו סתירה לאחר '
 על שמחל שבעל ופשטי' מחול קינויו אין או מחול קינויו קינויו על שמהל בעלפ'"

 שנסתתי' היכא הלכך מהול אינו טתזרה לאחר מחול קינויו סתייה קודםקינויו
 אפי' אלא שנאמרה מתירה עידי איכא ראי ול"מ ' לבעלה להתירה תקנה להאין

 שש4ןפ שקינא מי כדתנןט אסורה ה"ז בלננה מוזרות ונתנו שנשאו ערים איכא פא5ו'55
 אומר יהושע ר' ר"א דברי כתובה ויתן יוציא הפורח מעוף שמעונסתר,.אפי'

 אינה עדים בה שאין סתירה כלומר פי' בלבנה מוזרות בה וטענו שישאועד
 מיהו ' ערים שגים ע"מ משקה דאמר לטעמיה יהושע ור' ' עליונאפית
 מיא אפי' דהא ותצא הרבר מכוער בפריצותא בלבנה מוזרי2 בה ויתנוכשישאו

 בלבנה מוזרות בה ויתנו שישאו ולא היא וטהורה פ"קס כדתניא בדקי לא תו ע'צ 1ק(
 נושאות היו שכבר לכל מפורמם קלקולה שהיה ל'י המים מן הניצלת ולא היאפי'

 עדים לה ויש שקילקלה דהיבא למדת הא בלבנה מוזרות בה לדברוטתנות
 אלא קינוי ראין לן שאיתבריר ע"פ ואף ]נ[ י אסורה שהיא קלקולהשנתפרסם

 אל לבינה בינו אפי' לאשתו יאמר 'שלא ליזהר לארם טוב אעשיכ שניםש'פ
 לא בזה'ז ביתיה לאינשי אינש לימא לא מסוראס ראר"ח פלוני עם תמתרי ע"3 3י'

 וממתתר' עצמו ע'ש קינוי דאמי יוסי כר' קי"'ל דילמא פלוני בהריתסתרי
 דרשמ'ל ותו דלעולם אימור' עלויה לה וקאמר למבדקה סוטה מי האידנאוליכא

 אינו אם שפירש"יס כמו הפמייה לא כתובתה מיהו עצמו ע"פ קינוי מבר נמי 55ק(

 ואינה שסרת השקה בלא וטהמתירה ' כתובה וטזן יוציא להשקווזה רוצהע""
 שני נמי ואיכא לה שקינא עדים שני דאיכא היכא אנל ]ג[ ' כתובתה מפסרת "ע"ד":

 נאמן ה"ז מתייה באותה שגטמאת ראיתיה אני אחר עד ואמר שנסתרהעדים
 שנטמ4ען ראיתהה אני אחר ער אמר כיתנןס כתובתה לה ולרפסיר לאום-הס0

 אף נאמנין אלו הרי שפחה ואפי' עבד אפי' אלא עור %א שותה היתהלא
 אלו הרי בעלה[ ]ובת ויבמתה צרתה חטתה ובת חמותה ' מכתובתהל%סל'
 ראיתיה אני פירש"י תעיותה[ שלא ]אלא מכתוכתה לפוסלה ולאנאמגות
 עוף ע"פ לר"א או יהושע לר' עדים שני ע"פ שהיא סתירה באותהשנטמאת
 כתובתה לה להפמיד אף בה נאמן אחר דעד ' שותה הייזה לא ' כאוירהפורח
 אי זינתה אשתו אהד ער לו ואמר לה קינא שלא והיבא ]ך[ ' לדברשרג*'
 איני אומר או מכחישו אם אכל אסורה אשתו ושתיק תרי ככי עליהמהטן

 הנזקיןס ב8' זצ"ל ר"וז שפי' כמו שריא אשתו תרי כבי עליה דמהימן אש,ג יירע גז"(
 עמו ישה הית נטמאו עמך שעשיתי טהרות ו4ו'ל בטהרות עמו עושה היה רת"רמ"3

 עמך שעשיתי טהרות איי נאמן נתפגלו עמך עושה שהייתי זבחים ו%'לבזבחים
 נאמן אינו הדין שורת נתפגלו פלומ ביום עמך שעשיתי זבחים נטמאו פלוניביום
 דאשכחץק כגון אמר ורבא נאמן שבירו כל אביי אמר סיפא וט'ש רישאט'ש

 ה4צמרס דפ' תם רבינו וועקשה ' וש'ל אשכחיה הכי ולבתר מידי לא %'ל ולאקווסץ
 דתרוויירצ התם ומשמע שותק והלה אחר בער זעתה באשתו ורבא אביי פליגי סןלף

 אכלת אחד ער א"ל וכן דנאמן שותק והלה טהרותיך נטמאו אחר ער בא"ל מודופ'צ
 הכא ליה רמהימן אע"נ קשה נמי ומרבא בידו ראין אע"ג נרבע ושורךחלב
 * לא מע%ם בידו היה שלא היכא אכל תחילה בירו שהיה משום היינו כירובשאין

 בשותק בהאומר וזזם אבל א"י ראמר או במכחישו רהנזקין דרהיאופיר"ת

 באיפורין נאמן דע"א מינה למששט רבעי האשהס ב8' מוכת וכן דמיא רכהוראה פ,י
 אשתו וגבי רמיא כהוראה ושתיקה דאישתיק משום הכא שאני ורילמא ורהיע"נ
 בשי1 לאביי ומהני רצי עןתק סמיאס דהריא ועובדא בשותק פליגי נמי זינתהקי~ו:ץ
 ליק מהימן א%'כ משנים פחות שבערוה דבר אין ולרבא רצא נזלנא ד"אי כשרסם

 תרי כבי עליה מהימן אפי' מהיסן לא א"י אומר אי במכחישו אבל תריככי
 כראית למר רחזא הוא מכרים ידברש רמורה שתיוורו משום כשותקררוקא

 טשמם פדות שבערהה רבר 4ין דל~ל מ,טום לאו ואביי ליה כדאית ולמר*ה
 טצ י י בלונף אלא אחד בעד מיתמרא ולא מממון דבר דבר ילפי' סוטהסדבריש
 לה מוק* ורבא א" באומר או במכחישו לה מוקי אביי אלא לעיל כרפרי'וסתירה
 לא אפ" אכיי דאמר הא א"נ מדרבנן היינו תרי נבי אחר ובמהימן בשותקאפ"
 לא דאמר טעטא חלכ אכלת גבי דרייק והא מדרבנן היינו ]אמורה[ כב"תמהימן
 דלא ול"טנא דמי אכלתי לא באומר %'י אמר אי מרימן אישתיק האאכלתי
 ט קש חיה נאמנת גבי יוחמיןס י' ובפ' שאכלתי ידעתי לא משמע שפיר גמיאנלתי
 * " ]14אש אי ודייק ערעור ]עליה[ )ע*ו( גךא שלא בר"א בו' חהלוי כהן א*מר

 רכ% כמכוושו א"י באומר ש'כ משנים פחות ערעור אין והאר"י הרערש4[
 בפהיוש כטכה"טו א"י ממקנא הילכך לידע יכול דאין להכרושו יכול איןדהתם
 מעיקיא בודו והקה דצאיל עכשיו בייו דאין אע"ג ולרבא בידו אא"כ מהימןולא
 בעץ ה*ה רלא אע"ג מהימן שותק וגבי דאשכדדה קמייתא בזימנא דקא"לוכגון
 ואי אסורה אשתו ושהעק תרי בבי ע*ה מהימן אי זינתה אשתו ולנבימעולם
 'פדצת שבערוה דבר דאין 'רשותק אע"ג שריא אשתו בב"ת ע*ה מהימןלא

 : כרבא הלבה ורבא דאביי הלנתא[ ]והביטשנים

 ישא לא טעתם ובפני נכתב בפני ואמר ממדה'י גם המביא ]5[)תרט(
 מא'" המביא אבל ממכ" דעליה מ,טום אשתואת

 הדטזיו מת ואמר בעלה על לאשה המעיד ועד ]3[ ' ישאנה סמכי' זצליהדלאו
 האשה את שאסר ההכם ]ג[ ' תנשא לאחר הא אשתו את ישא לאהרגנורצ
 ולא לה לרו2יר להבם ובאת לה הפר ולא מבעלה הנאה שנדרה בנרר בעלהעל
 נט והמביא החכם וכולן ]ד[ ' חשר משום ישאנה לא ואסרה לחרטה פתחמצא

 לאחיע ומד% בשע'מעש' נשים להם היו אם ליש' שאמרנום להשיא' באש'והמעיר
 העיר או גט שהבי' בשעה שווי חשר ליבא דהשת' להמ להנשא אלומיתרות

 וכן ]ס[ י נתכוון וו את לישא ולא קיימת אשתו היתה חכם אסרה או הערבה
 וכנון לףם' להנשא אלו מותרתע אח"כ ונתגרשו מעשה בשעת נשים להס היואם
 את להקנש התחיל שהוא קטטה הוא ארגיל ואי הכי מקמי קטטה להודהוו
 כנסו אם ל"טא שאמרנום וכולם ]ו[ , שרי קטטה ארגילה היא ואר אסוראשתו
 6ת זס וץ כשהעיר או חכם כשאמרה לאחרים שנשאו הללו הנשים סוכולם ]1[ . יצק"ולא
 נחנ% וכולן[ להם להנשא מותרות גירשו ]או שניים בעלים ומתו בעלה במיתתעד

 5יוע לבדם להם אלא אסורתז ואין אהעם המתירים אלו של ולאחיהם לבניהסמותיות
 שישא לאחר שמא דחיישי' ובאחותה ובכתה כאמה אמור האהטה על הדהטוד]ל
 מוציא אם בנם אם בהא לי אתברקף ולא ' עמו י תזנה בתה את או אמהאת
 ש ובא אשתו שהיתה היכא אבל בעלמא באשה בחשוד ווו'מ ]ט[ ' לאואם
 בעלה שהלך והיכא ]י[ י לו מותרת אשתו במזיר אפי' אחותה על איאמה

 תצא בעלה[ בא ]ואי'כ ערים שני ע"מ בין ע"א ע"6 נין ונשאת היםלמרינת
 שמתה וא'ל וניסו אשתו והלכה אחיות שתי נשואים שהיו שנים ]'5[ ' ומזהמזה
 ל"ש וגיט אשתו ל"ש וגיסו אשתו באו ואח"כ אשתו אחות ונשא וגישאשתו
 לאמור מסתבר בארוםתו מיהו ' שריא ואשתו אטרה גיסו אשת וגיט81ע~ה%
 י% ולפנ חי שבעלה קול יצא ואח"כ מיר ע"מ שנישאת והיכא ]'ב[ ' לקמןכרפריש'

 קלא: להרצא תיישי' לא באלא

 קש יטזוס ישא לא נחתם ובפני נכתב בפני ואמר הים ממדינת גט המביא תנן0]5[

 ג ט 'י כ בפ"נ שו'ל מפני הים ממדינת דוקא בגמ' אוקימנא אשתו אתי

 פ'נ 3 י אשתו את ישא לא הלכר לשמה בקיאין שאין מפני טעמא בגשיןט כרמפ'ובפ"נ
 לשמה בקיאין שהנל לומר שא"צ ישראל בארץ אכל סמכי' דבריו ועלהואיל
 ממרינה גט המביא א.פי' דהאיינא לי מכתבר מיהו ישאנה הץז סמכי' עליהדלאו

 בבל לבבל מא"י או לא"י מכבל ואצ;'ל בא"י למדינה ממדינה או בבבללמדינה
 מתיבתא והאידנ' לקיימו בעינן ולנ"ע ררבא ליה אטז רבה דהא ישאנה לאאלו
 סם %טר רש אשוצ את ישא לא הרגנווז הרגתיו מת תנן0 ]כ[ : ישאנה ולאעליה וממכ" ובם"נ נכהב בפני שיאמר צריך הלכך רגלים עולי נמי ו*כא שכיחילא

 רו'גתץ רמת קיי"ל וכת"ק אשתו תנשא רוגנוהו אשתו תנשא לאריגתיו
 דלא בהרגתיו דפליג דר"י ולעזא תנשא לאחר הא ישא לא ניהו דרךאהרגנוהו
 רב להעמיד וטרינן דשקלינן ותו כרכים הלכה ורבים דיחיר לאחריםתנשא
 טהנ סס 2%4 שאסר החכם תנןס ]ג[ ( דהלכתא אליבא ררבנן אליבא יוקן ורבמנשה
 לה הפר ולא מנעלה הנאה שנדרה פי' ישאנה. לא בעלקוו'ז על בנררהאשה
 : חשד משום ישאנה רא חרטה פתח מצא ולא להתיר לחכםובאת
 ט ו' סם החכם וכולן פי' להם *נעיא כותרחע ומתו נשיפ להם שהיו וכלן תנןס)ד(

  דהשתא להם להנשא א* טתרווז זטן לאחר ומתו מעשה בשעת נשטלהם ט'* עייו יכנום לא .בהו דתנן להשיאה באשה והמעיר גטורטביא
 גוימת אשתו היתה חכם שאסרה או הער בה שהעיד בשעה שהרי חשדליכא
 )אברצ( ר' א"ל לא נתנרשו אין טד% בגמ' ויייקו ]ס[ י נתכוין זו את *שאולא
 י%אי דלא ]הא ג4טה דהואי הא ל'ק נתגרשו אפ" והתמא אשי לרב]הלל[
 דעדיין הני מנךי ע-4טה להו דהוה כגון נהגרשו אפ" דקחני הא פי'כ4טה[
 דארגיל הא ר4טה הואי דלא והא הא אימא איבעלנ זאת על דעתו נתןלא
 . שהוא ל4טה הוא בדארגיל לא נהגרשי דקתמ הא פי' היא דשיגלה האהוא

 אפי' דקתני הא אשתו את להקניםהתודל
 נתגרשי

 עדדא ר4מה היא דארגילה
 כם וף לרצ אבעיא בנמ'0 ואמרי' ]ו[ י לישני לתרוייהו ואיתנהו ]תחילה[דה4יטתו

 ע"נ על שאסרה הכם ש לינשא שהתירה העד או גט המביא פי' שיוציא מיןכנם
 אמר כדצא רב שיוציאו מוצ כנסו אם חשי משום לישא להם שאסרנובעלה
 כדברי פפא רב דבי זוטי רב לרצ תנא מוציא אינו אמר אשי רב מוציאבנם

 מה3טען אעד רב לה בריליף יהציאו לא כנסו אם הלכה ובן סוציא אי% כנםהאומר
 לנטען רמי ולא יוציא לא כנם דאם ונתניירה נכרית ונשתהר~ה השפחהעל
 הדכר ונעט1ה זה והלך זה טפנק בעלה והוציאה הואיל דדוזם איש אשתעל

 ט ש נושאין ור"9 ביצד0 פן'פ רתניא בהא מיוקו ~ח[ ' מוציא כנם אס הלכךמכוער
 פי אם כנם אם לי אתבריר לא ובאחותה ובבתה באמה אפור האשה מןמהשען
 ע"1 למ שאטור עהאמר% מילי והני ]ט[ * ל% אם ברננמז )יחלק יש 4ם לאן אםמתרא
 לא במ1יר י1פי' אד%רטה על 4צ אגטה על ובא עשתו שההןה היכא אבלהיל ש*ו ש*צא בשעה אשת. שאש בבתה אטר היינו ובאחותה ובכחהבאמה

אמרה
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 ו5"מ -%ןאן ,נחיקך לא עשהה ,מר רכהפ האשה ד1 טייא שי 11%

 א"יצ,שבשיש אי4וו 4 נהזלקונבא .כטה. ועל אהטתו 4צן שמש חמותו ע4 נ16ש 99.
 שליזח"ן 4 5סל לא ובתש פסל שבש"א ת1הי קן 4בא מ14 הימהטל- של4 .ץ*י "זת % גן9 וב'א .בןש טיש לא יוגטי 44,ף פטן לא וכה"א6טל
 בנל 4ש.טחדת שבעיש בנ4דנעוס טתרהא

 4צץ ק,"4" שבשלה אנשה*
 ו4פרהי מאימור האומרה סיובהאעצר אוסרתואטףה.,והש

 אי1הה עיצא.
 .4הא, מה -הח1 יין 4הלא בווונותקה .אלא אמרת4 לא ההיפ שבקךלם %ייםבלל

 5, במותר נאמרה לא לה ב%ור יטגגה. שכעלם אגעףם בכלאתעסר'
 6 בטותר נאסר שלא דין אינו 6 בקרתעתטי.שגנ;ב%צר אלא א5דתוש6 ד4"

 לםוד לשוצ והדת)
 כג'ןןת'י

 ולא שסרתה *ע*בתה א6עה אותה
 אויתה שכיבוי

 ו5אי אעה4 את פטל לא לבויע .אשהו א4"ע על 5בא -4תצ לף' הרי 'אומרתה
 ירצרה 45' ולא קי"ע וכר" נכ"ה 4ה"כה פמל לא ולב"" 5מל לב"ש חטחיעל

 ב"כצזי' איכהרא דעגר ררוו' וו0% ' יוירה כר' הל,נה אין אמר.יטמהשלס דאי'"סם
 אמראה ייהה בר, יל5ה אמואל-א-ן ראמר לאו אי 4ו'י ונגדיה ידידה רב 4וזאסס

 ; ליה, שרש %שתו.ואשתו לאפסלאת בטיר אפי' אשתו י"4 "י חסייי.' על הבא הלכר עפי י54מזיר: *ש ומדנגויה דלעים אה1ראעלך
 שנשאת בע ב4יר 6ע לה ראמ4ו ו* הים למייטע בעלה שולר ט]-__4ק

 למיעבד לה רצה במאי עוברא למה1בד סבד 0ין,פ נדאמה' ומזה תצא,מ,ה עי51 65יף עגי ע"פ ב"ר ברשות שלא שנשאת בין אוש% קר פי על ב"רברשות
 דרב ברהה. וצנא יב א"ל ן בערים שממת איש אשת לבעלה לרשץדר ורצהט'ע

 ונסטך ניכךם אע41ט% אע א'ע שנינוו ולא %י בשסעתא התם לרצדמ%תי כוליי למהעבף דו"ל מאי אמרי' דלא פ" ' מ,נ4תא הני השהניא לרישיישע
 אמרי' דלא שמשנן ממילא אק התשובה לרחות ומהדץ דוחק טק אםכ6מר
 דמרשתק פי' ומר"ח עובדא עבד ולא ופק ופיר*יי ' למיעבד לה הוהמאי
 עהים שגי 1'פ נישאת דבין עד'מ יהושע דרב בריה הונא לרב פפא רב4ה
 עכוי לעולם 5הם לוץזור ואמורה בגט ומה מזה תצא כ'ר . ע'ש נשאתובץ

' 

 למימר מסתבר ךךה ומזה מזה תצא נמ4 עדים דע"פ לן ואתבריר יתאל]יש
 ארר' ולא קאי נפחא יצחק דאדר' ? יופי כר' הלבה שמואל אש- דאר"ידהא
 ריאשון לבעלה לחזור שתרת עדים ע"מ סכר אמי דר' אליבא יוסי דר'אמי

 מי דתנן0 נפחא יצהק אדר' אלא * כר'יומי הלנה דאמר לרשמואל ליתא וא"כ %לף
 ואח"ב אחותה את ונשא אשתך מתה לו ואמרו ובאו הים למדינת אשתו שהלכה1"

 פוסל אחרים ש" פוסל שהוא כל אומר יוסי ר' לו לחזור טתרת אשתובאת
 דום למדינת וגיט אשתו דאזל דאע"ג םבר דת'ק בנמ'0 ומפרש עצכו זן'י ע"נסס

 ו4ש שריא אשתו אפ"ה אגיסו גימו אשת מיתמרא רקא נשואין הני]דאדגי[
 שקלינן יוסי דר' ויש*בא עליו אשתו תיאסר אגימו ניסו אשת שנאסרהמתוך

 הא וגיסו אשתו דאל הא דה"ק נפחא יצחק ר' ו14ג,טק יסי קא"ר סמאי חטרען 5הקז
 נימו אשת ]וגיסו ארוכהע ל"ש וגיסו אשתו ל"ש סבר רת"ק וגיט ארוסתו דשטלטיצ

 ליה דךה תנאה למימר דליבא וגימו אשתו יוסי ר' א"ל שריא ואשתואמורה[
 דאינא וגימו ארומתו עצמו ע"י פומל אינו אארים ע"י פומל דאינובנישואץ
 לעולם פי' עצמו ע"י[ אף פופל ]אחרים ע"י ופוסל בקרושין הף'ל תנאקלמימר
 איכא פומל ואינו פומל ומאי בע"א בנשאת רמתני' מיררא ואזיל כדנגךםאסיפ'
 אשתו ר"י וקא"ל ' וגיסו איומתו דא:יל וחרא למדה"י וגיסו אשתו ראזילחרא
 שנייה דנשואי ידעי וכ"ע וואשונה באשתו להאי ליה הוה תנאה למימרדליכא
 בעלה גירשה אפי' רהא זה ונשאה צירשה-בעלה למימר אתו ולא הןטעות
 אשה כשאר גימו ע"י פיסל אינו מהרי דאטעינהו ידעו ומירע להאיאטור'
 אמר, מחזירה ואם כו' זה גירשה למ*מר דאתו הוא רהתם י אחר בערהנשאת

 אבל עצמו ע'" פומל אינו הלכך לא הכא אבל הנשואין מן גרושתו מחזירזה
 אינשי ]פברי בקדושין הף'ל תנאה למימר דאיכא ארוסתו קמייתא דהואיהיבא
 אשה אחות משהם ואי זה ונשא בעלה נירש' ואמרי גמורין נשואין שנייהדנשואי
 לבעלה גימו אשת הדרא ואי נתלרים ולא הראשונים בקירושין[ רי"לתנאה
 והואיל אחרים ע"י ההו פוםל הלנך משנשאת גרושתו להחזיר טתר אינשיאמרי
 אמחיה אחר בעד דהנשאת טעמא ולת"ק עצמו ע"י נמי פוסל מעשיוואהנו
 דקגסוה משום אלא משניסת גרושתו מחזיר זה לימרו דלא טשום לאולחזור
 לר' אסור' נמי עדים ע"פ רבנשאת ואמשר ' שפיר דיילה דלא משוםרבנן
 ור"פ יהושע דרב בר" הונא ררב אעובדא דשמואל פסקא פליגא ולאיסי
 דאזל והיכא ' שריא נמי גיסו דאשת וגימו אשתו ראזל דהיכא יומי כר'וגך"ל
 דרואיל כתנ זצ"ל אלפס יצחק רבי' מירו ליה* אסורה נמי ארהשע' וגיכצא4יחמתו
 ולא קאמר נפחא יצחק . דר' אליבא אי קאמר אמי דר' אליבא 44 לןדמםפכ14
 רברי ולפי מספקא אנימו גיט לאשת שרען לא פסק ממירצ כמאן לן4צזברהי
 4צז"ל אפי' מידו פסק יוסי כרר' דרילמ' לבעלה ארוסתו שרינן לא נכווע4ען
 יסמני' דראשון לבעלה בעףים הניסת אשה נוקיר לא אפ"ה קאי אמידאדר'
 נפחא יצחק דאדר' ואת"ל יהושע דרב בריה הונא ורב רר;'פ אעובר'.לאצר
 ואדו'כ בן'ר ע"פ או עדים ע"פ שנשאת והיכא ]ע[ : ארומתו ליה שרען לאקאי
 חי"ט"פירשש לא ץלשא אשי דאויר מבעלה לה מפיף' לא חי שבעלה דכוליצא
 נפחא יצחק אדר' ולא קאי אמי ארר' דשמואל עסי לרד, ליתא ו4ו חש"ת 'יא להדיא חי"טי' %4 בא לא ולפנינו חי שבעלה על יצא ואח;'נ בב"ר נשאתאם
 בנשואין תנאי דאין נר"ע דקיי"ל לן ותקשי בנשאין תנא* דאיכא לן איתא"נ

 ד4ון עיל דודאי קשיא לא הא י קידש או כריתות חייבי נשא נבי לעילבדפרי'
 וטזה מזה רתצא טעמא סבר דאיר1 יוסי כר' קי"ל לא בהא אלא בנעדאיןחגאי
 דקיקה שלא ]מפני[ טעמא אלא וליתא זה ונשא "[ נירש יאטרו שלאמשום

 בנשואץ תנאי אין סביר' א"ב קאי יומי ארר' ששאן דאי קשיא ר4ונישאת'מייי
 כדפהיקד'י בנשואין תנאי דאין וה'ט זגות בעילת בעילתו עושה אדםואין
 ראיתמר רמריר0 מי' אדשמךאל דשמחול קשיא מעתה .' די"ע בכילתיה לעילוקג
 אינה אמר ושטאל גט הימנו צייכה אמר יב סתם וכנסה תנאי על שרשה 3צ

 אה4' אחולי דנשה גיון דרכ טעמ' היינו תימא לא אביי ואמר גט הימנוצריכה
 ג4בר תימ' לא פי' זנות בעילת בעילתו עושה אדם שאין לפי ה"ט אלאלתנאיה

 לענין ירב ה"ט אלא - מנרשה אם לה למיתכ בעי וכתובה לתנאיה אח4הרב
 עלי' היו ואפי' קרושין לשם ובעל זטת בעי6ז בעילתו. עושה ארס אין יקקכרנט

 בלא תצא נדרים עליה י1גא שאם קא4 בהגאיה ממונא לענין אכלנרריס
 ' בנעיאין תנ4 ויש זנות בעלת ב1לתו אדם עושה מ?ר ש1אל חנל ' כהעבה טנלף

 אפשי אי דאט- דלא כר%בה 1'ש ישמואל 0אליבא בוימריר התל 41*ף וחכיכ'1

 וישה אדט 4 ליה 4' שמהאל דהא פיץי" תבעי .לא טו טבאשת'נההמ,אהה
 ארטטאל רשפש/ש וקשה ננשואץ תנ% "ט 6ט"ל שתשל4גל"ץ.בו6.

 ואדם  בנעואין תנאי ר"ט שמךאל סבר תנאה דךה דוחי ך"יינן היכאו"ל
 יאמרו שמא הכא למעזוי רליכא משום אלא בנישהשין תנאה מרגי רלאמ"עם 6י גיסו באשתו יוסי כר' שמואל יפמק יא בעלת-צות ב1לתוששמ::
 דדוה 6מר תש4 ואפי' הךה לא םפק תנאה ויה.4ה דםפן ' שה ונעאש 8ה1רש
 פרוטה משוה פחות ונעל טאי עי וב* במעלה המקדש אר"א אנאבר גגף6 *1לא דיד כלום קשיא לא מעעךא ריואם וא4בא בה 6 היטעיה דנ"טואין עלמא ידעי אשתו  אהות יוזייט גשו %שת. וכשנשא תמו מהלאיטה
 ' בעל ולא בכנמה אלא ושטאל רב פלעי לא פי' גט הימנו צריה ר'"'וב%
 תנאי ואץ זנות בעילת בעלתו עושה אדם דאע קי4ל הכי למעשה הל5הולע5ץ
 דקךלא כהשמ" כרגא דא'יבנשו44ן

 סרוטקדץי
 סס 1ה גט הימנו צריכה ובעל חגאי על

 ל1לם רלבה וכן ופר"ח גם בלא 6זצט5ה בחכמים כח היה ולא מעעוהריוה
 : גט דוטגוצריכה

 כגון 6 אמורה עךעתה מחמת שגירש ה1א( דכל בעיני נרי4יהלעריה(
 נרושה לבה"ג אלמנ' וכנון ומזה טזה דתצא דפרי2דתהני

 שאפי' בהם תופסין שדקדושץ לאוין דדיבי בהן כיוצא וכל הדיוט לכהןוחלוצה
 נו ס5כס מבוי ב%תו ולא ווצר באותו לא עמה ייור לא הץ אם"ה האירומין מןמרש
 א ["4'י חצר באותו לא עמו תדור לא אעיתו *%ע המגרש וטורקס פ' בירו'דניטיןדאמר"

 של מפנה אשה[ 4יש ושל ]מפנה א"ט אשה של הצר היה אם מנוי באהזוולא
 וזה לכאן פותח זה הם יכולים חשם י האיש מפני מפנה אשה ' מפנה מישנה%ם
 ושיהן נשאוי לא אפי' לאיבכהנות ניו1או לא הא שנישאו בזמן לכאןבד"אפותה

 שאין יפנה לא ת'ז מאמר בה שעשה אלש ליבמתו ההולץ היא 5נשואהשכוורה
 שלא אמורים דברים במה פי' ' הירושלמי לשון כאן ער גטר קנין קונהטאמר
 הנשוא*ן מן ונתנרשו שנישאו בזמן מבוי באותו ולא וזיבר באותו לא עסהידור
 עמה ודר לפנות כלל צריך אין ' לא האירוסין מן ונתגרשו נישאו לאאבל
 וקיימא לבהן לו אמורה שהנרושה ובכהנות בזה- "ק גס לבם אין שויי אחרבחצר
 ידור שלא רבנן אחמור בזה זה נם לבם ואין נשאו לא אפ" בלאו עליהלו

 שאין אע"ג לוק זה ארוסים שהיו הואיל מ"מ דהא בטבוי ולא בחצר לאעמה
 דתנש בלאויוהייט ויעברו 6ה זה יתנךבו שלא חיישי' האי כולי אהדיי גםלבם
 ם ק( כהןלא היה ואם בשכתתו תנשא לא 4יוטתו את סרגגרש שנתארמל' האשהס"פ
 %ש במבוי עמו תרור לא כהן גרושת והיא היא שפציה ]אע"פ[ ב4לוי ומיתרור

 רבנרושחו ש"מ תדור לא קתני וסיפא תנשא לא רישא דקתני בלישניהדמרשני
 ליחד דרכם שהיה שביהורה וארומה מבוי באותו תדור לא וליעני עמכונןפנוייה
 ע"6 ע ל בהו4ם לטקךןטענת יטל איט ביהודה חמיו אצל דכתובו'0האוכל פ"ק ברא'אותם

 עמה ירור לא גירש' ואם היא בנשואה בזה זה גם ולבם עמה שמתוקדמפני
 . דכהן למדת הא ישראל נרושת היא אפי' מבף באותו ולא חצר באותהלא

 הואיל מבוי באותה ולא חצר באותה לא עמה ירור לא האירומין מן אפי'שגירש
 שאסור' מחמת שגירש היכא כל א;'כ רבנן אחטר בלאו עליה וקיימא לושאפורה

 ולא ' מבוי באותו ולא הצר באותה לא עמו תדור לא האירוסין מן אפי,לו
 ולא הצר באותה לא עמו תדור לא כהן גבי דאמרי' רהא לומר כלל ליממתבר
 בעבור אלא מעלה כאן לומר שייך דאין ' בכהני' עשו דמעלה משום מבויבאותו
 משום עצמה ע"י ממנו לר5רע בהן לגרושת שאמרו כמו רבנן אחמורד"טש
 ע"י להפרע לה אסרו לא לו מותרת נרושתו שהרי לישראל אבל איטרחשש
 נהן אשת אפי' לאחרים שנישאו העא מיהו בכהןי רסוניא כל כדפירעריעצמה
 ובלבד מבוי באותו אפי' שלהם המנרש עם לדור מווערין שנתגרשו הניוכל
 _6 כרחגש בו דר שהמנרש בית שאצל בשני ]ב"ש[ בשלישי לא אבל רביעיבבית
 %' שכונה אין סתנא ףך'ז מפ"ק ואמרי' בשכומצ תנשא לא אשתו אתד5גרש
 ס69 1 ד ופרעיש לשכונה משכונה מצריך  ששת רב דניטיזס פ"ק ואמר מנ'בנ"אפחותה
 שרוי לישראל כהן בין לחלק בזה מל שאין בתים שלשה שכונה סתםההם
 ועץ מבוי ב%4תו להנשא לה שרי א1'וק בלאו דמנרש ע4ה קיימ' שמשאתכיון

 ויה אם ר5נרש שאצל שליע~י בבית אבל כדפר9' רביעי בבית רהיינולשטגה
 דוה אם אבל מפניה נדחה[ דצא חצירה היה ואם ]מפניו נדושה היא שלוחצר
 4עשות להס אפשר ואם מפניו נדחית הטש 4ותו שוברים שהיו או שניהםשל

 כדאיתא טתר זה למכוי והש 8ק למבוי פתח יפתת ואק הבית באמצעטחיצה
 כגכסי תחתע שהש בקךד השכה שלוה ורףכא ' לעיל כדפרישי'בירושלמי

 תפרע לא רגשואין סן ט*ושה דךתה אס עגו-שה ער לה פרע ולא שלהמלוג
 לרכ עצטן לץ לדעא לכ14ן או% ואי ' ברברים טזליבו שלא כרי עצמהע"י

 . הקויטע דרך ברהה רצנא לרב לרצ משמתינן פפא לרב ליצ מקדליךנן לאששת

 חזען תי עצטה ע"י נפרעת הץ האירוםץ מן ט,שה היתה אם אבל להומגגדינן
 סטסת וארוסהף דארח1 הדוא כי עצמה עף" תפרע לא האיויהדן סן אפי' אהדרידניימי

דאוי
 נ6 91 11ץ 1גרוית משמע והכי הדדי בדדי דגיע(י רועא בינייהו ש*חא רבא

 9ה6 יודטץ וחס כהן ב4הטת רגצגיא כל שנתארמלהס האשה ס'ש שפירש"יכ1

 ד%4וששי לפירקף" עצמה ע"י תפרע דגשואין מן גרושה אפי' ישראלגיושת
 9ן

 ב*%דע או % בחצר עלרים רמ* רלא הי"טינן לא לאו איסור וליכא היאבשמא
 משאת שלא ישראל בגרושת ות'מ יתי-בו שלא לחוש ויש מצויש שתדירמבוי
 נאשמ' לאהר נשאת אם אבל עצמה 1'י להפרע שרינן בלאו עליה קיימאדלא

 היוא.למוה, משמרה 1ק שב4' מפני כהן בגרושת אפי' א"א משום עליושט1טי'
 1" אף א"1 אשת כ"טום עליו *]שנאבף עכשיו( של בעלה בתר דגריר'לייר

 יגט%ן 9
 רב יוהסיןס עשרה פרק סףאטיי' 1 דוש %42*[ רבא עמה שבעלה רוכא ליירעי למיחש וליכא משמרה משבשה

 ביב-

 14 קי ר5ריכו בתר יוסף לכי//הב איקלע
 / ור4"ר ביבי מתותי דרגא שקילו אמרייפת'

 'ק4"
 טהן *ון ב1ר

 אלמא ביה וניסא ריאן רשושביגתיה ביבי רב שאני עדר משום להחוששין
 ישראל נרושת ה6ך בשר דבעלה ואע"נ ביה רגיסא היכא ליחורורשיי

 מן שסץגרשה הי5א עצמה ע"י תפרע לא עליו ונאמרה הואיל לאחרבשמשאת
 רבואטית ההיא הלכך ' אהדרי דגייט רטינן אי האירוסין מן א1' אוהנשואין
 אן אדס רש לעניים צרקה מחלקין כשהן רמסיק נח את אלקים ו*זכור פ'רבה

 ועבייה הכא יתבין אתון מה ר' 4ה ואמרון לגביה אתון לנרושתו מיתנותן
 2א4ז לגרושתו' מקךת נותן פלוני 4וש ראינו ש'ל ראיתם מה להם אמרובא

 ההש 1רושחי יה אמר זו יך הש מה א'ע צטרא 6ו וזתן ואייתיבההעי4
ספנ*



זרוע הקירושין י1ביכטושוך3גרך842ררש 8טע
 רחמים ע*ה וט2מלאתי בצרה אוגה ראי2י בי רבי איל מית 5ה נתת מהשפף
 רבעד'ע אמר למעלה ידיו תנחומ' ר' הנביה שעה בשתה בן ירשת אהוהש
 אתהשכתוב רחמי' ע*ה ונתמלא אותה ראה מצנות עליה לה שאע זאת אםימה
 עאכיץ ויעקב יצחק אברהם בני יריריך בני בניך ואנו ה' ורחום.. דנתבך

 ישראל גרושת ההיא ' העולם ונתרווח הנשם ירך מיד רחמים עלינושתתמלא
 לענין זצ"ל גאון חני46 רב מר אמר הכי בת' ובתשובות . חואי נשאתשלא

 והיו 3ףנים בנים ממנה לו והי אשתו את שגירש ישראל בר דהאישאלתא
 בטת לרם נותן היה שליש ע"י אם ובלאות מינות ולה להם מעלה והיהאצלה
 לה עתן היה שמים דלשם הימט גט צריבה אינה ודאי עמו נתיחרה ולאומזון
 ומתיחד' מרבר' וראוה לה נתן עצט ש'י ואם לה ונתן לה להעע חייב ואינוהואיל
 מאחרון גט וצריבה ממזר הולר נשאת ואם שני גט הימט צריבה וראיעמו
 מ1נות שמעלה מי ביר למחות שאין דגאון לרברי וראיה . התשובות.עכ"ל

 אחא[ ]בר יעקב ר' נטוניתס אלמנה פ' בירושלמי ראמר אחר ש'י לנרושתו גשנט
 על חם ארם בך אלמנתו בכור על חם שארם בשם ר"א בשם הילא ר' ראיבשם
 הע2עלמ אל ומבשרך עזריה בן' ר"א בשם אחא בר יעקב רא"ר גרושתובבור
 לגביה ראב"ע מליק מנין ליה מעיקא הוות רריוינ אי!תיה נהרא גרושתוזו

 לך יהיב אנא ]א"ל %רנא לה ראתן לי 4ת א"ל אייקרך היא רלית שבקהא'ל
 דנמבה מן רקרתא למררייט' ונמיבת אזלת ושבקה פרנה[ ליה יהיבפורנא

 על דטרתיה זמן חר *ה ומרברה קרתא כל על מחזרא והות נהור מגיאיתעביר
 להה אמרה חורן שכונת רב4 *ת לה אמר בלום ליה איתיוהב ולא קרתיהבל
 ריה"נ עבר לה חביט שרי לתמן לה ע9ל בחי* ולית רמשבקי שבונה הכאאית
 ממיק ורגה ריריה מן ביתא חר במ ויהבון נסבון בשקא מתבזי קלוןושמע
 אלמא נרושתו זו תתעלם אל ומכשרך שם על בחיין ררוו יומין בל מזומןלון

 היה אהר ע"י דרוקא למימר לן ואית שרושתו ובמות מזון להמפיק רמידשפיר
 : נל"ה בר'.משה יצחק המחבר אני נ"ב בד מזונות להןמעלה

 עמה צרתה אחת וכל אחיו מש4 לפניו שנפלו אחית שתי ]5[לתריט(
 לצרות יחלךן אלא צרותיהן נפטרו לא לאחיטעוחלץ

 מהן לאוש2 נט יבם ונתן אחר מאח יבמות שתי לפניו נפלו ]נ[ אחית.ויפטרו
 צרתה נפטרה לא לה הלץ ואם זיש2ה דק*שא ב"ב היגנת חליצתה איןשוב
 ואה'ב מרם באהת מאמר עשה ואם ]נ[ רגט* בעלת ותיפטר לצרה יחלוץאלא
 מאמר' עשה ואם מאמר לבעלת נט וטען לצרה יחלוץ אלא צרה נפטרה לאחלץ

 וחליצ' מאמר.]ד[ לבעל' גט ויתן שירצ' לאיזו חולץ גט נתן ולשניי' מהםכאחת
 רבי' כורי מיהו האחין בל על לחזור א"צ רמכר בשמואל רקי"'ל נראהפ1לה
 ה4וזין: בל על לחזר פ%לה ח*צה והצדיך למעש' הלבה עשה 'צ"ל השי"יא4.'י

 אחין שני למני שנפלו יבמות ..אחית שלש א'ד הונא רב בר רבה ס4יכ1ך8 טדף
 ח*צה צריכה ואמצעית לאחת חולץ וזה לאחת חולץ זה יבמיןנהנ

 בלומר האחין כל על לחזר צריכה פמולה רח*צה רריכר משום פי'משניהם.
 מעל9ת' חליצ' לאו הלכך היא חלוצ,זו ראחו' יכול אינו לייבם רצה שאםגרועה
 כה1ום דחר בחליצה רתרוייהו זיקא מיפקעה רלא בולן על לחזר וצריךהיא

 ]אחת[ בבת נפל ראי ררב מי6קיה ואוקימנא אתרוייהו ורמיא רקאדאלימא.
 גם שנפלה ער לחלוץ ריאשונ' המפיק' שלא כאהת לחלוץ באו שאםבלומר
 ראמצעי רב קאמר בי . האחין בל על לחזר בולן צריכות והשלישיתהשניהה
 וח*צה ראובן לה חלץ חרא נפלה זו אחר זו רנפיל בנון לרער צריכהדוקא
 בשירה י וגם שמעון לה חלץ אירך נפלה ' לייבם יבול רצה שאם היתהבשירה
 ' זו נפילת קורם אויתה חלצה שבבר זקוקה אחות באן ואין מייבם רצהשאם
 בלום ובולא היא שניהם ראחות-חלוצת מצו לא *בומי בעי אי שלישיתנפלה

 הלבך החולץס פ' לקמן פופרים מרברי אלא אינה חלוצה ראחווע נפקא לא נמי ע"נ תל
 ומי9 לייבם מצי לא חפץ שאם היא מעלייתא ולאר רהו בל חל'צה האיחליץ
 ומיפקע האי וחליץ בחליצתו זינךזו ופקעה לנירוע שתיהן שוטע וזיקתוחליצתו
 ח*צה לה ורועש ףקה יש רמכר רשמואל ]אליבא[ מילתיה ואו3ומנאזימה

 חלץ א' סמאי ואוקימנא לבלן חולץ אחר אמר ושמואל ' לחזר וצריבה פסולה 3ו9
 ועשה לשנייה שמעון וחלץ לראשונה ר%בן שחלץ אאמצעית רקאמר לכולןע"5

 עומעק לה חולץ אעש"ב בה שוים ושניהס חלוצה אחות שמהם עלתטליעדת
 לרטר א"צ .פמולה דח*צה שמואל רסבר ופירטר" ' ראובן לחליצת צריכהואינה
 ל6יפטר בעען מעליא חליצה שמואל אמר בי אימא בעית ואי . האחין :לעל

 בבת דטיל היכא והלבך לשלשתן וילץ אחר הלבך פי' פטרה נפשה אבלצרתה
 וחליצה מעליא חליצה באן אין בי לבולן רולץ אחר לישני רתרי אליבאאחת
 אעי2 קמא ללישנא זו אהר בזו רנפול והיכא האחין בל על לחזר א"צפסולה
 ויכולשמעון רואיל %'מ וקאהין בל על לוקר א"נ פםולה דח*צה שטאלדמבר
 'ולאירך נרועה חליצה ראובן לה הליץ לא לשנ9ה מע*א ח,צה להלתלוץ
 לה הל"ן קעלש ח*צה לה לרלוץ שמעון רמצי אש'ג אלא קפידא ליבאלישנא
 א*בא צרהע נפטדו לא לאחיות חלץ ראמר ו'טשאל ]5[ לן. איכפת ולאראובן
 נפטרו פסולמ4ולא הליצה אחיות חליצת והו"ל זיקה יש רמכר קאמרדנפשיה
 אשה אחות צרת לה הרויא אמרי' רלא מעליא חליצה להן לחלוץ שיבולהצרות

 חליצת הלבך בערוה לצרה לשויה זיקה אלימא רלא דאמר אשי בררב בזיקק..
 לבעלת וה*ן ]נ[ . אחיות נפטרו לצרות חלץ ואם רדא מעליא ח*צההצרות
 וחלץ זיקתה*מ[ דקלישה ב"ב ריגנת ח*צתה דאין משום צרה נפטרה לאנט

 לנכיי מאמר בעלת שטרת אינה י שה*צה צרה נפטרה לא מאמרלבעלת
 חליצה לה ודציא זיוה יש רמובר שמואל הלכך למאמרו נט צריבהשעריין
 לחזר דא"נ מבר ואפ"ה לעיל ברפריי זי:שה דיש בשטאל קי"'ל רהאפסולה
 האחין בל 4 לחזר א"צ פסולה רחליצה הלכתא רגי הלגך ]דן . האחין גיעל

 פי' 3ודמת ממן אין מאמר ובעלת הגט סבעלת לוצ דאיבעיא לרבי וראיהסספ"נ
 ו3ף ל9בם אמד וקוב 16 וגט בזו מאמר זה ועשה נשים שתי ו* שמתאהע
 %ד י צרתה ולפטור לחלוץ רגונה סהן איזו לגרש שהתחיל ב.ון יבנה בלא4ה
 לא עריף גם א' גט אחר ומאמר טאסר אחר ט קףש רן'ג וטרה י'שאשוי
 מאש4 ואי אבהריה מאמרלעעני

 ער"
 הררי כי ש"מ אבתריה נט ליהני לא

 חבירתה שטרת עוהארשע בעין העעש5ע י ניטי הררי כי פירעד'י י ו"מניסרי
 רחליצה סכר אשי רר3 אלסא ' גיועה שתיק קלליצת עףרצה 6והו5*ץ

 טף ישמ5י * "1 הלעך יוץ ע21יש צדיכ24 ו4ינן חבירתה שטוז2פטלה
 נל הקן2 מפרןעףז םר5 א' היצת אלא האהין בל על להזר א"צ פטולהרהיצה
 נל 4 לה1י צריבה אינה פמולה דחליצ' הלכתא רהבי ביני בראה דיכךהאהין

 כל על לר9ר פמולה והצר*ךחליצה מעשה עשה ר4ףרי רבי'אב"י מוריהאחיןמיט
 בשטאל'ופ*' דיכהא לית ]פפק[ טפה בף89 דהא טעם מאטה יורע ואיניהאחין
 כל על להךעירה פמולה חליצה מי3ךיא דלא זצ"ל יצרק בר ירצדה רבי'טרי
 כחלוצה ודמש זיקה לה דאיקיש היבא אלא ושמואל רב בה שנחל3ןחאחץ
 צרת ובן זי3ה בה אין וחלוצה בד4אצה כבר ררמיא גט בעלת צרת ב1ןכבר
 זקוקר. אחות ובן דמיא בכעמה מאמר דעו" זייץ בה אין שהרי מאמרבעלת
 8"ק 5ן בהאשה רוא1 ע1אטר ררבנןס סוטה ובן או1ה לאחות רוכ1ת שהן חלוצהואחות
 "8ף8 י בירושלמי לוה ו9שי צרתה %טרת ראשון של מאוזיו ח*צתה ש ביאתהרבהם
 1 למוטה שרומה לפי ויקה לה דאיקלשא- להני דמיא נמי הא פמלהחליצה

 ש ע פטרה לא ה4כי בה כתיב רמומאה העריות מן באהת וחשובהדאור9תא

 מאום פמולה חלעה שאין היבא אבל האחץ' בל על לאזי וצריבה צרתהחליצתה
 ,הלעה ובן יבום רהם עוייך דלא עשה רח"בי ח*צה כגת זיקה לה דפקשקירמיא
 ל"ס"8 בה '1יך דלא ה1לצת צרתה או היא סדאי %'ק דשמנן גרושתו מחזיריצרת
 מח4י ופי' צרהה את פמולה חליצתה ופטרה ב% זייק קל"טות באן איןיבום
 ולא כלל הליצה שאיבה חליצה ברץ ט4 אם רה"נ זצ"ל יצרק בר' עידהרבינו

 דליצה ואין ולחל4ץ לחזור ויבול פשלה לגמרי היא אלא בן ע"4 זיעץקאיקלשא
 1 דכוא אריבתא בהליצה אלא לרב אפי' האחין בל על לחזר צריבה כזופמולה

 ריבם לפני בלל תרוק שלא ע1צריבה ומיבלני כתב השיי אב"י רבי'שרי
 ע"3 על לחור צריבה פטלה חליצה הה'ל נפמלה שמרירם וביון האהת עלנפסלה קי 9 שכבר תחלהן שרריף סיבמה דאמ' להא לחוש ריש חליצתה קודם הדיעיןולפני
 ממ"ן א*שי ה"ר ומורי בבך להיהר הרבר טוב להשיב שיש ואשש האהץבל
 וצריב' פנולה חליצה יהא שלא כרי נשים ב' לישא ליבם חרם להתי טדגריה
 ה"8 ורו1תא דגזק4ה נגזרה לא מצוה שבמעם אומר ותה טחין % 4לח"י
 לא רבותי ושאך במ:ךמה הגזירה תעמוד החליצה ואחרי ולחליצה ליבוםעולה

 י לשו1 באן ער בןנרגו
 רגשהאות ומתו אחיות שתי נשהשין מרס שנים אחין 84ר8בעה ףק)תרב(

 באיצ2 ראידהן שרותזו כנון אחת בבת האחיותאת
 זה אחר' בזה ואי ]נ[ י יוציאו ובנמו קרמו-- ואם מתיבמות ולא ד1לצות אלוהרי
 טת יגע ד1לצחע אלו הרי בראשונה נפלה ואטו ראשונה 'מתה מהן איזה ירשנן ולאמתו
 ו5שן אי אבל ]ג[ י מק9ם באחרונה והכונם כוציא בראשונה הבעם ובטצ קרמוואם
 ואם לראשונה[ מיבם ורה1ני תחלה לשנ" רולץ ]אחר בראשונה נפלה איןירעי'
 אחת היתה ]י[ י היא נם חולצת אלא לרעעייבם אטורה השניהה לראשגהחלץ
 בחטחו אמור חמוהו שהיתה כגון ערוה אימור מהם אחד על אמורהמהם
 תחילה ח1ת ראינה הך שטלה ובנון בשתיהן אסור פ"1ני באחאהומותר
 : חטת מ9בם ו%ףך חמא ראעה קך מייבם וזען תחלה חס1ת נפלה.ואם

 אחד יבם לפני שנפלו יבטת אהיות שתי א"ר יצנא רב40פכ811

 ח"
 נ, וף לראשונה

 עש3 מוטה יאצ"ל בעגייה מותר ראשונה מתה הותר' לשניה חלץוצתרה
 תחזור 9יתרה חורה ונאמרה שהוהרה יבמה דהוי בראשונה מותרשנייה
 אגיר ראשונ' מתה אבל בראשונה שתר שנייה מתה אמר ה"א הראעיןלהיתרה
 הרי ע*ה יבוא יבמה נפילה בשעת בה 3ץרא אני שאין יבמה שכל מ"טבשניטה
 ' בו"" רהלבה זצ'ע אלפם יצחק רבינו ופמק ואסורה בנים לה ש"1 אח כאשתהיא

 סה5 ו ל אטור ראשטה דמתה קיי"ל רבי הלכך דביצהס פ"ק בר"י הלכה ה"א רבדבל
 בר יומי ר' ומותיב ראשונה להטעיר' רחזרה בראעינה מותר שנ9ה כצ!הבשניטה
 את הנ4ואין ומתו אחיות שתי נשואין קהן שנים אחין ד' רתנן ~ורגן[ לר'חנינא
 לה ו*חלוץ מגיירו חר לי3ן ואסאי מתיבמות ולא וצלצות א* הריהאחעת
 והותיה וחזרה ונאסרה שהוהיה כיבמה אירך לנבי ראשונה ותירצילשנייה
 ? טשנה אינה זה ב4מר שנאן מי יורע איני אחיות 4ו'ל הראשונה לרותירהתה1ר
 זדנ5 אפשף דאמר ]ווא[ וריה"ג אחת בבת דנפול 4ה ולימאופרבי'ס
 עא אינה ולרגי אחת בבת שיפלו וא"א פי' בריה'2 תנא לן סתם לא ומשנילצמצם

 ת נ יף דקיי'ע אע'צ הלבך ~[ היא משנה זו לרירן הלבך רעירונין6 הן'קיחו*ןם פ"ב ]רבי[ אשראי דמברי ארם ביץ לצמצם דאפשי קייל אנןמשנה*ומטז
 באחרי ראשירם שריתזו אחת בבת דנפול לאונץם' דאיב' היא משבשתאלאו עם"סע מתני' כן אע"פ הראשון לרו2יר תחזור תיתרה 9ץזרה ונאמרה עיעתרהדיבמה

 סוע ו"ם דלבךמהמ' לצמצם אפשר ארם דביףי דקי"ל זצ'ל שמואל בר יצחק רבינוברפי' .סאסנתי
 זצ"ל בדפר'ח יוצךאו ובנמי קרמו ואס מתיבמות ולא הולצות ולהכי אחתבבת
 ע94-ל לראבא חיישי' ולא הלבה ובן יוציש וכנסו כךמו אם 14זיות שתי גבישניט
 מניקז דחר ת'נ 1 אחר בי נפיל אי אבל ]ג[ " יקיימו ראמרי לו",1ולא

 וכנ1 וקרט ברישא נפל הי ירעינן לא ואי ]נ[ י ראשונה מייבם ואירךלשגיהה
 ידעי' יה.רלא ולימא מרפרבי' מקיים בשהרונה והכונם מוציא תחילהדבונם
 ריינו א"ה ומשני ר1לצות שניהם ולוהכי לשניהה חלוץ להה ד*מא ברישא נפ*להי

 אמר שני אלא לך שריא מאן א"ל לראשון בשלמא יוצש1 וכנטו קרכ1ד3דנני
 שנאן מי יודע איני אחיות דקא"ל היינו מייבם ראשטה אנא ייבם שניהחבירי
 ה9ט י ראעדנה מ9בסא ירעינן הוה אי הא הוא ירעען דלא משום אי,ץפי'

 באימור דודאי אפיק 4י'ל לראשון בשלמא אמ9 י1ש דקתני הא ב*מרד29ני
 שניה ראשונה עוייבם אחי *מא עגי אלא ' בודאי כנטת ובאעירא כניסהבשעת בוראי ר,יתה זקולו2ך אחותה ריא לך שריא מאן וףא ראשונ' די'נ *רךאתא
 ואן'נ תזתרה 9זזרה ונאסרמ שויההה יבמה ראשתה ור5וי לחלקיאיעה

 פ' כררעש סוצ?א 4ינו אר1ת זיקת ספק אלא באן ואין כנם וכבר רו4ויל מהמ4ןיק באדות פגע וקא היא שנ4ה שמא למץעש רההיל ]לבנום[ ל4 ודה לאדלכתחילה

 3ג קט אחין שני לו ורףו מע קיר?1 לאין ואיזירוע אהיתע מע1!י א1שן שקירעו סמיביצי
 עע אלא ה*גא מע9ם פ" מידן מתמאיו אין וכנסו קדמו .ס9בם ואחד דולץאחר
 ד4ו בלומר עגאן % ירע איני אחעת ו?יש'ל רוש ואטקי' ז3ףקח כאו1ת %עספק
 לא הראשע 6יתר תויור ויותרה ווורה וט1מרה שוותרה יבמה פוברתמהג?'
 התמ. עוצן דה " רית לויוו הלקי * סוומא האגי נעוין[ יציאו למתני4הל
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 ה1פודוע קירושץ יבוםהלטת%ר
 11שז רווטה דתנן 1ד84 4[ מקיש? באד1זנה המטם מוזמ' חיילה הטתםד5טןש8
 אמוד באחותהוהשני בהוטתר אסור עדוה יטד 5טהר 1שטדהט1ן

 חפת נפלה אי אבל חשת.תוולה דאינה הך דנפ5ה כ%ן ר"פ 1ונ4הבע%ז?קן
 : הלכה וכן חשת מ%כם ואירך חטת דאינה הך מ4כם חתןתחילה

 או ובתה אשה או אחית שתי נשואין מהן שנים סאחין שלשדן "תרכא( 3חוף
 ולא חולצות אלו הרי כנה ובת אשה או בתה ובתאשה

 שנאמר הייכום ומן החליצה מן בשתיהן %טר ר"ש סתניא פוטר ור'אן פז4בטתסם
 לי3ךחין לך קהיו לא לוו זו צרות שנעשות כשעה לצדור תשק לא' אהותה אלואשה
 דר'ש: כוותי' הלכת' ה.ת כרבנן דריכה ומריח מהן כאחתא8ילו

 מת מופנה ואחד אחיות שתי נשואין מק שנים סאין שלשה 4ובב(ע
 מת ואח"ב מאמר מופנה בה ועשה אחיות מבעליאחד

 את מוציא ובהיא אשתו אחות משום תצא והלזו עש אשתו כעויא השניאחיו
 על לו אוי אשתו על לו אוי שאמרו היא זו בחליצה אחיו ואשת וחליצה בגטאשתו
 מאי למעוטי היא זו בגמ' ואמרי' הלל כבית והלכה ' אחיוא4טת
 כריא גמ*אלאי כרבן אי אלא כותיה עכדינן דלא קקושע דד' הךלמעוטי

 אחת של בעלה ומת ג4נות אחיות 5שתי נשואט אוון שני נ.שס פ' דתנן פ" י9
 קטנה של בעלה מת וקטנה גדולה חרשות שתי וכן אשה אחות משום תצא מהןעא

 הקטנה את מלמדין אומר ר"א גדולה של בעלה מת אשה אחות משוםתצא
 ותצא שתגדיל עד תמתין ל4ו ואם ]נואגה[ מיאנה אם אמר ר"ג בושתמאן
 אחיו אשת על לו ואי אשתו על לו אי %1כ2י קהווטע ד' אשה אחות משוםהלוו
 למעוטי היא צ הכא דקרעי והיינו בחליצה אחיו ואשת בגט אשתו אתמוצוש
 דטעמיה כר"ג קי"ל ולא בר"א' אי בר"ג אי אלא כותקה עבדינן ילא יהה%עדד'

 זיקה ךיש קי"'ל אנן הזילו זיקה אין דקםכר משום ביצד6 בפ' מפרש דרוצ *חפ"6ל
 אר"א וכן כר"א ריכה שמואל אמר ר"י דאמר כר"א מישט פ' מסקי' ולהדיא 8"6לקי

 : כר"אהלכיקן
 נכרית נשוי ואהר אחיות שתי נשואין מהן שנט אחין סשלשוץ ~זרבג( 5ע"78'

 אשהו את נכרית דגשוי וכנם אחיות מכע4 אחדמת
 ומת מאמר כה עשה צדתה משום ושניה אשה ארות משום יוצאה ראשונהומת
 כה ]דעבד[ טעמא בגמ' ואמרי' , כעזייכמת ולא דוולצת שנאה נכריתרג'%י
 הוזיךח לייבום ונפלה אחות בעל משמת זינף יש דאי אחדיפי' באח אפי'ויץ אין אומרת זאת אר"נ מיבמה נמי יבומי ]נכרית[. מא"ך בה עבד לא האמאמר
 בזיקה צרתה זו נכרית ונעשית דמיא לא אחות בעל על דהא לבדו נכריתלנעיי
 ומדסכד בזיקה אשה אר%ת צרת מעים עלרגשאר רנכרית תיאסרוכשמת

 דיש קיי"ל אשי כרב אלא לדה"נ וליתא בחד אפי' זיקה יאין ש"מרמתיבמת
 חלצה מטמלץ נכרית מאמר בה עכד דלא אע"ג ה"ק ומתני' אחי בתרי אפי'ז*קה
 קניין גךנה מאמר דאמרי מדב"ש לאפוגך מאמר דל4זני והא מיבמן לאיבומ'

 : בב"ש דלא ל24'ענשד

 ד1וידחיימ4%% 4'ש ליבום נפילה בשעת ראויה . שאינה יבנכ2ןק)תרכי(
 אח באן ואין אשתו אחות לפניו שנפלה כנין לגמריביתא

 דלא אחד אח דאיכא 5יש לשוק ו5רש בלל אח זייז ע*ה דאין הואאלא
 *יש אחר אח שכנסה עדם אשתו מתה ול"ש ~ימרי[ ביתא מהאי*ורדדיא
 בעל על אטורה גוו3א האי בכל ומת אהד אח שבנפה אחד אשתושמחה

 ן עולמיתאו%ת

 יבמה נפילה בשעת בה כץרא אני שאין יבמה בל יד ירודה דב 15פכ2י8סם
 מאי ופרבי' ואטורה כמם לה שיש אח באשק רהא יהי עליהיבוא

 מת נכדית נשוי ואהד אוןיות שתי נעיאין טהן שנים אחין ש5שה תנינאקמ'ל
 ואח"כ שני של אשתו ומתה אשתו נכרית.את נעיי וכנם 1טקיות מבעליאחך
 אחת שעה עליו ונאמרה הואיל עולמית עליו א%דה י הרי נכרית נשויסת
 נפילה זמן שכל י ראע%נה בנפילה ליה 41חזיא דלא תכא ה'מ רתימאמר%

 בנפילה ליה דאיחזיא היכא אבל ' %1הורטה י%דיא קייב%ן אהטתו ד,יתהושששהטה
 אימא ' נכרית נשוי כנסה ולא אחיו 1תת אחר אאט שמתה כ%ןר%41ונה
 שתי נשואין אחין שני הנ?א האנסי פרבי' ותו א%ףה רא%" ל4'לששוי
 עולמית עליו אמור' רוץ עגי של שטתו מתה ואה,ב מהם אהר ומתאווות
 ביתא מההיא לה דאידחל היא התם מ"ר אחת שעה עלע "שט2יהד%איל
 ואין לשוק ונפטרה נידחית אחותה בעל זה אלא אה באן אין טשנפלה ?5פרי
 נפילה בשעת י לנמרי ביתא מהאי אירחייא ילא רובא אכי זיטץ עורלעק
 עדיין נכרית לנשוי דחזטש. מי% אימא ליבום תנךקק נכרית נשד שםשהוה
 ותייבם להאי נמי חזיא ראשונה בנפילה ועודה אויתה כ%עה בו עיההזיקרטף
 נפילה שבשעת ר4כא לרב ראמור' ה"מ 3עהו אמודה הכי דאפי' רב קמוללהאי
 ליה אתתיא דלא היכא אכל אשה או1ת איסוד בגון דאודייוזא אימוד לפנוקהקץ
 ויזו-ת אלא אסור'עולמית לא לדב גוונא דאי בי דדבנן זיץק מחמת טילהבששז
 לא בהא מיף% בשנ4ה מותר ראעינה מתה לעיל0 כדא"ר הראשונה לרףתק4'?ל

 אג* שאין יבטה שכל בשניה אפוד דאשונה מתה דאמר כד"י אלא ברב.ק%ול
 מחכ" אלא מיהניא דלא.ואי'ג ואםיר' בנים לה עדש אח באשת היה ע*ה 'בוא יבסה נפילה בשעתנךרא

 : דדבנן זייק

 בה ועשה מרש אהי ומת נפריות נעהם ש*ט נשואין אחין סשלשןץ )הרכה( 886יס-י
  עגאםר מת(בטת ""א דילצות אלו הוי ו6ת מאמרהעגי

 רכל פה' ' יבמין שני דק' שע*הל ולא אחד יבם זעך2 שעלקק עי"ה יגחאיבטה
 רוי מאמרו זיכךז עלה"1 עיחוספה עלהה דאשון זיק? עריץ אה בנכ%ה עא"אזמן

 מאטן ומ דקמא זיקא פכ34ה ווה כג%3ע ואילו שבירס זיגך2 עלטה ניחגו זהבשמת
 זיגך2 אלא עלה וי1ו לא סאמר ענד לא 11 א"נ שני זיקת אלא עלה הותלא

 * שתים זילז עלין יש טאמר בה שעשה ר4שתא אבלראשק
 מייבם רש'"

 5חבמים ר"ש אךל דץ2ניא כיצרס פן שעמטה וממרש לעגיקץ וו%לץ שיצה 5יירשעא
 סאמריאם

 אעו שני[ ,%ל פש*מהו חשם בועל הוא שני אשית ]סאמר עגי של
 (במץ שנ* דקת טו ףר:ק א*בא ט% ימי * בו5 דןא וזישון .אא%זכ1ש1ר

 ו11 שפי אם9 תוהה פרויע אלא ומש% הבלא לא נ1 ח*צהו%1ר"חא

 % מי צרתה ריתרה למאטףו גט נתן דבא סאמר מתייבמותי אחד מבית הב%תיבמחז
 צרתה שהש הראשונה אשתו ףותרה מוז ואח"כ לזיכךץ ולא למאמרו גטמאמר ע'" העועשה אה נתן שאם קאי אכעזני' גטיפירעד'י כבעלת דמטקלפא אסורה ההאאכל

 למימר אתי לא והשתא נינהו צרות ולאו שלייה דעכד רמאמר לש*ע~ילהתייבם
 אחד מבית לאו' דהכא מייכמא וחדא חלצה חדא אחד מבית יבמותבשתי
 אדדו על לשסלה יבנה בלא ליה דקם משום ולא י אסורה יוא אכל ,מוקזו
 היכא רגט בכעלת לאיחלופי דאתי משום אלא לזיקה גט נתן לא שהרירגשאר
 לא ודאי למאמרו ,גט ]אבל[ מידחיא ודאי דההיא ו6יטזו למאטרו נטדעבר
 נתן רבא אמר דאמרי איכא , במקומה ראשונה זיקה ונשארה מאמר אלאדהי
 והוה ' שקליה דעבר מאי ' שמ כשימות לשלישי היא אפי' רותרה למאמרוגט
 ודוק' הראשון אחיו זירך2 ]מחמת[ לשל"%י ומתייכמת מאמר בה נעשה שלאבמי

 והכי אחין אכולהו יבנה בלא קיימא פתמא אכל לזילךזו ולא למאמרושפירש
 5כ דכ ריכה 'אי לי אתכריר ולא קאמר לזייךע ולא דלמאמרו במר"גס מילתאמוכח
 נ ע' ס"פ דפ*ג תנא דאיכא מאמר בעלת של צרתה *יבומי דאסר דשמעת'כתנא
 פ3"נ 7' נשא ומשהגדיל יבמתו על שבא אחר ויום שנים ט' בן דתנן דנה0האשה
 חולצתומתייבמת השמיה משהנדיל הראשונה את ידע לא אם אחרתאשה

 ידעה ולא הואיל עליה *במין שני דזיקת פי' מתייבמת ולא חולצתהראשונה
 תשע בן ביאת ויעשו בגמ' ופריך י דאשונה נפילה מידי יצאת ולאמשהנדיל
 * בגדול כמאמר ט' בן ביאת ויעשו פי' ה4כום מן צרה בגדול.ותרחהכמאמר

 אלו הרי דסתני לעיל כרפרי' אחין דר' ההיא בי היבום מן גמורה אשתולדחות
 יבמין שני ]זיקת[ בעלת צרת שהיא מפני נדחית גמורה אשתו ואפו'ד%לצות
 תשע בן ביאת עשו לא רכ ,ואמר ' ומתייבמת חולצת שנייה מתני' נךזניואמאי
 כלומר ' ויעשו ופריך ' עשו אר"י וכן ועשו עשו אמר וששאל בגדולבמאמר
 מיטום ומר עשו %'ל אחין דד' תנא היא תנאי ]ומשני[ י שנ4ה מייבמהואמאי
 והאי קאי דבגדול משום גדול דקתני והאי כקטנ וד4,ק בגדול ואשמעי'צרה
 דר4זני והאי כגדול וה"ה ואשמעי'כקטן צרה משום גזר ולא עשו פ"ל דהכאתנא
 7 3עסי קאי דשמואל הכא וכ"ש כר"י הלכה יר'" דב וקי4'לס קאי דכקטן משוםקטן

 ע", מתייבמת מאמר בעלת של דצרתה מבר רבה האשה דפ' דתנא ומכרבר"י
 עיקר אחין דד' דההיא משטע ובפר"ח למעשה הלכה האיך לידע בידי אןמעתה
 אשתו ףותרה ופר"ח צרתה הותרה למאסרו גט נתן דבא דאמר אההיאדכתב
 דמיחלפה משום אפורה גט לה דנתן אע"ג מאמר כעלת אכל צרתהשהיא
 גט לה דיהיב וכיון גט האחין מן אהר לה יהיב דילמא חישי' הגטבבעלת
 מרלבמת גט כעלת חזינן למים- אתי זו תתיבם אמרת ואי אחי לכולהונאכיה
 דעבד מאי היא אפ" הותרה למאמףו גט גתן רבא אמר כתרא דלישנאואע"ג
 לדומרא כה עבדינן הילכך היא ב4ק דילמא דח"שי' עלה פמכי' לאשקליה

 : אחין ארבע דתנא אליכא דרבא קמא כלישנא פסק הריעכ"ל

 שברצונה אשיפ בעלה עןעא וכפבורה לאחר שנבעלה ישראל אשד2)תדכו(
 הויא כעלה שהוא סבוד' שהיתה בזה ואנוסה הואילנבעלה

 ףיא מעוכרת שמא הדשים ג' מבעלה אותה ומפריעהן לכעלה ושריא אטסהלה
 שנכעלה קהים אם וכנ לי4 ראויה שאינה קטנה היתה ואם לו שנבעלהמזה
 אם מבעלה מעוכרת היתה אם ידעה ולא בעלה עם משמשת תריר היתהסה
 מת 4אם מיד אותה מואירין להכשיר בבעלה ותלינן להכחין *כא דהשתאלאו

: : עליו כהן,שנאפרה אשת היתה אם וכ'א% לכוינה א9ר'בעלה

 )ג דף לזה זה של החליפו לחופה כנימתן ובשעת נשים שתי שקידשו שנים-ניס

 3 ע משום אף עחין היו אישואם אשת משום חייבין אלו הרי לזה זה ושלי

 טשום אף נדות היו ואם אחותה אל ואשה משום אף אחיות היו ואם אחאשת
 ראויות שאינן קטנות היו ואם הן מעוברות שמא חדשים נ' אותן ומפרישיןנרה
 יהודה רב ואוקמה ' הכהונה מן נפמלו כהנות היו ואם מיד אותם מהזיריןלילד
 בעלה שהיא היא וכפבודה אשתו שהיא במבור שטעו תחלפו תמלמתמ'
 מפרישין לבעליהן שהותרו ואע"פ שרי מישרי כישראל ואונם הם אנופיםדהשתא
 שמא דחיישי' לילר וראויות גדהית. שהן היכא מבעליהן חדשים ג'אותן

 שמא כשד לזרע פפול זרע בין הבחנה ובעינן ממזרים והוולדות הןמעוברות
 אותן לילדמחזירין דאויות שאינן קטנות היו אם אבל בבעליהן העוכריםיתלו
 ויש לכעליהן נבעלו לא שעריין לפי אותן מפריש?ן גדולות כהני ודווקאמיה

 כשך והולר מיד אותן מחזירין להבחין היכא כבר שנכעלו היבא אנללהבחין
 ע"6 ,ינ'ן יבסס ושומרת ארופה ס"פ בדאמרי' הבעל אחר בעילות ודוב דוכא בתרדאזלינן
 טעדבא[ ]בר תחליפא רב דתני דומה ישא ואל דומה כת אדם ישאוריכתא
 מד% ואם ' הבעל אחר כעילות רוב בשרין בניה מזנה אשה אכהי דר'נהיה

 5ס זף ש אמר מילתא הא עמרם א"ר פ"פס דאמדי' לכהונה פסולות הנשיםהבעלים
 ע"6 אם ואצ"ל לכהונה פפולה לכעלה שמותדת אע"פ שנאנמה ישדאל אשת ששתדב

 : לכוצנה פפול4ז בהן נשי היו אם כדתגן שאסודות בהן נשי היו-

 לר5תין צדיכות שנתנרשה וכ4נה שנפרית ושכויה יטותה 84נרכמה"תרכז(
 או שנשתחרר, והשפחה שנתגיירה ףגידת אבל חדשיםג'

 : שמיאנה קטנה וכן חדשים ג' לרמתין א"צ שזיטוה ונ4נה ועין בשןשיצתה

 חדשים ג' לרסתין צריכות רגשים בל ו4ניכ4א בפר"ח כהוב אחין ארבעהמ"פ
 דחינא כתב אלפם יצחק ורבינו : עב"ל כר'י וק"ל ומשתה א%ממאפי'
 . צדיכה ומפותה אנופה דתניא יהורה כר' בהא הלכתא ]דפסקי[ יבואתאל41ת

 ידעי3ן לא ואנן סיר ולינשא ליארם מתיד יונף וד' ר"י דברי חרשים ג'להמתין
 ,"י .יופי בכ' הלכה יווד' ור' יומי ד' דק?'ל פימקא להיר לה גמרימר,יבן
 שמא חדשים ג' אותן ומפרישין דיו2ני מתני' כמתם ידצדה ר' דקאימשום

 אפי' דבהא הכי למימר ליכא ם8רישין וכהני הן א%סות הכא דהא הןמעוברות
 ריא דמזנה ]דירעה[ מזנה באשה אלא ו6" דל4ק דמפר"יין טדה יפיר'

 %1קימנא והא עיזתהפך בדי היא דמזסה ידעה מי הא אבל התעבר של4ומתר5כת
 6% החה4ץס פ' דרוזני ופשום ואי טלתא דצה דבטקץת למע1ראבדוחלפו

 אבקה לבית לילך דדופה ו%ך,יתה יו" טזנמש יתארסו לא מ1ם נל ש1ףוק
 פמנא האי קשה.6 הלכך מ9תה לח שמה סי* שץכ* 5א ס1יצ וצ"4%3

ו*
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 *שידש1שטה8-4 בע-מ תראה עכ'ל' לה נמידי כויב' רמלתא אעיהרא ל4נןולא

 ששאל אמר לה סלשש4ע2רי יאצשיי'51'"פה6 .כחעי ' 5וטיש1 .דהלכתא ופשטא למעשה הלכה לענין פריוץ עללממוך
 וט"

 'הה4ם)י"ו לרג1זין)נ,' ,צריבות
 שנבקה4 גדדלות "טראל בנווע כולן פי' גרולה ומשוחרית%גיורת

 וע1את 44ן ז%ת ישואל בת בגרולה דגזר חרשש ג' להמהע צרי%תומפוהות האפ*'ש*מצצ"
 מעמא בדמפר' לחמתין צריכות שאינן גרולה ומשוחררת מניורתדיץ.

 פ,טיטא במיח1ן אי ובמאי חישים[ ג' להמתין א"צ "טראל בת ג-נה ,ודין' ל-"
 מש%ה שסואל דאמר רבעיא שכצאל האמר בגט אי בעיא דלא שמואל אמרדוא
 ידצאה נרולה דאץ גרולה מעים למינזר דליכא פי' חדשים ג' להשזין4ו'צ

 גדה4מ 1%4 ר-נה דבנן גזור פי' הדשים ג' לר5טזץ צריבה גט לה נתןבמיאון
 41א ממהצ*  דאימתייעא עינץי ל"טנא והאי ' שבהקא לא בג9נה דזנות בזנותאל4
 בוצ דשבעזש ומשוחררת גערת ופרבי' שעה בהוראת מתני' לשנוייצריב'
 ש,ש עצזרע לזרע בקרושה שמרע זרע בין להנחין בדי שיסתינו פי' כזורזנווע

 4ו שנפדו והשפחה וויטבווק הגירת דתנן יוסי בי' דאמר הוא הטנינןבקרועטה
 מתו4 יוסי ר' ר"י רברי חרשים ג' להש(ין צריבווע שנשתחררו אוששתגיידו

 דאשה טעמא ברמפרש גזר רלא יסי בר' דאמר "יא פירש"י מיר ולינשא4ארם
 נ*ע%א, י5ו זנה שמואל גזר ב"טראלי' ומיהו תתעבר שלא בדי מתר5כתשבה

 אבל ומפוחה באנומה לקמיה בדקתני גזר דלא יופי בר' ס"ל ולאשמתעברת
 מבען נשואה גיורת ראפי' דבבותית נישואין אטו שבכוועית זנות גזר לאבגיורת
 של4 6רע בקרושה שנזרע ש*ע בין להביהן בדי נמי מתהפכת לאיגיורידרעתה
 היא א%מה נמי רהא שמואל אוסר בשבוהה דוזש לומר לי רש ום%תהבאנוסה ש1ר" כר' 9שי רשמיאל לרויא פי' דשיי ' ק-ף'ל בדלר4מהה בקרןשהנזרעה

 ויוזטיז יוסי כר' שמואל קאי משההררת הט%זה בגיורת אבל נשהוה אג1גזד.
 יהצאיז "ף במוזרפכת ואוקימנא דרצאיל נדפירעד" יומי לר' שריא נמי ועיןבשן
 מאיה בו ואין 'לה קלהוא דודפוך ביון למיפרך השתא ליכא נמי ועיןבשן

 צר רהנש וזץולזס דפ' חשהיא י לרוזעבר רוצה אעה מצה אשה דבל מההפבת טנ9
 הוצה דאעה בעל לה שאין בגיורת אלא יוסי ר' איירי דלא ימי לר' אפי'ר14עיא חמי בם-יצועק יידזה רב4' כ1רי מפרש רי' חדהטים ג' לר5ט(ין צריכה וגיורתסי6

 ב*י4 לה שדש זו אבל מיר גיר%זה 4וזי לישראל לרגשא ורוצהלהתעבר
 שנטיע וע בין ב"בלהבחין ד1עווטת ואיבה מתד5בת. אינה בגירותהעדימנה
 ששאל בר יצחק רבעו רבו 6 הודה ולא בקדושה שלא שנזרע 6רעבכךושה
 גר במררש ש"ט 1מרים ו"ט יומי בר' ולא יהודה בר' מעמירה אלאע'ל
 ומעףטה לסורן הץזרו פן בגירות יחר יתעיכצ לא בכות"תם יחר שנישאותיורת
 משמע רהכא כן לעשות הוצרך למה יצחק רבינו ירע ולא מזה זה והפרידוםר,וה

 : שבצתר שמע ש'ב שטיאל מרב" ונם דשרילהףיא

)א"
 שנהגרשו ש שנתארמ6 בעולות ואהת בתלות אחת הנשש כל

 אבטה לבית 6על רגילה שהיתה רגשואץ מן בין הארומין מןבע
 מעוברת למימר ד6בא מרובה זמן אביה בבא עמרה בעלה לכרתת סמוךועת
 א1 זקן בעלה שהיה 14 עדכהטה ולא בעלה מבית לולך בעם לה שהיה אוווא
 4חר ור5פלת האסורץ בבית חבוש בעלה שהיה או חולה היא ווהיתה אוץילה

 זאי6נטז וקטנה שלה האם ונשל רחטה שנעגך עגךה שהיתה או בעלה4תת-
 ארבעים לאחר בעלה ומת עשדים בת ושנשאת סם מחמת לילד ראויהוטחשינה
 צריכות בהין לדג"אש ביעת' ה" ולא שנים עשך ראשון בעלה אחרוששדמה

 : בו שנהארמה מים וחהן בו שמת מיום וצץ חדשים שלשהלרג21ין

 נ' לה שיהו ער ינשאו ולא יתארפו לא הנשדם בל שאר ובן מחו"0 תה נה6ו'68

 חטזן נשואות ואתת אלמטת ואהת בעולות ואחת בתולות אחת חדשיםי
 הארומה מן חוץ ימטאו . הה4טיוסות יתארסו הגשואות אומר טערה רביארוסות
 מפני רט*4צה ש ויץ יתארמו רגשש בל אומר יסי ר' בה גם שלבושביוידה

 שנתגרשו 4צ שנתארמלו בעהית ואחת בתולות אחת ה"ק אר"י נשואות נינהן 8"3מנ וי בעו6ת נעוצ הי ארומות נעוצ הי בתולות נעהו הי בגמ'0 ואמר * האעול לסס
 אמי לר' אשבחהה מדרשא לבי על לא רש ' וצשואין מן בץ האירוסין מןבין

 ]יוסי[0 )טי4ה( כר' הלכה יורצן א'י רגי א"ל מדרשא בי אטור מאי א'ל 1צס'כק
 שהקק 14 אבקק לבית לילך רדופה ע1הית, הר1 ור1ץניו אין עליה פליג ד1דטך4שה ו"ם05 מכלי

 חולה היא שריתה או חולה או זקן בעלה שהיה או בעלה מבית לילך בעם להס5נס
 שהיתה או בעלה מיתת לאהר והמפלת ו4ג1רע בבית חבוש בעלה שהההאו

 חיעוים נ' להמתץ צריבו' לילר ךאויה ושאעה -8כ'ילונית וגהגה וזכ4העק-ה
 ' יוחנן ר' בו חטי אבא בך חייא %ד מיך  ו4נשא 6ארם מתקי עזףה רוריוומ
 הלכה דאמר יחנן ר' דהא חרא כר"מ דהלבה "ול אלפם יצחק רב?נופמק

 טידה א"ר אע"פס פרק רנרסי' בגזירותיו נרן'מ דקיי"ל ועור ביה הרר בר'" 5ולף
 נו*ט הלכה שמואל אמר8"ת

 בנזירותי
 4הל'פ פ' בדפסקי' בר"מ דהלכה פר,ו ובן '

 היא דחיש ששאל אמר מדר"נ לאפיכן דילמא שרצציאודיס מי פ' ראמר ואע"ג יויוף
 דאירומין מן נתארמלו 4'ש בולהו הלבך ' ר"מ היינו דמהגי' וחגא לה חיישי' ה4אני"6

 חדעוים ג' לרגט(זן צריכות כולן שנישאו 4,ט שנתארסו ל"ש רצע1אין מן4"ט
 מיום ווצץ שמת מיום חוץ חדשים ג' לך5תין צר7ה ודיכת' לקמן9 כדפמקי' תג1ף

 דעשעיא ח*א דר' בדביהוצ סם כעהכ1ז פירעף" ללד ראציה שאינה * בו שנתארסהס-6
 ולא בעלה אהר שנים עשר ששהתה פי' אלפפ יצחק ורבינו ' דעקיתאס ממא עזליהו

 אהר שיטרושה נל ששאל אמר דאר"נ ס אחיז ד' כף'פ 'כרהי' להנעיא ברערטק הקץסנע"נ
 אלא ל"ש ארש רבץ אתא כי מתעברת אינה שוב ונישאת שנש עשר בעל'%צכק

 לאחד שנ"טאת בגון או'נ מתעברת להנשא דעתה[ אבל ]ל"געיא דעתהשאין
 מבת פחותה ניסת דאר"ח נוחליןס יש דפ' כההיא איש 5 פ-'יו וכז אדבעים יעל

 אינה ע1ב ארבעים בת ארבעים ער יולדת עשרי' בת ידומן'ס יו6.ת עשרים8-נ
 בה אפל*גו חבקיו  גרושת או חבירו אלמנת שלשה תוך דש ק' ואם 'יולדת

 שן'טה תוך שקידש פי' וברח שלשה תוך קירהטה דאיועמר החו"0 ר"פ אכיראי כ"6 5!ל
 וחד יה משמתינן אמר חד ורפרם אחא רב בה פליגו גרושה א1 אלמנהשום
 בעי דלא דעתיה דגלי גיטא למצתב למיכפייה בעי ולא ממתייה עתקוקאמר
 אבל מםתיקק דערוקי' הלנה דבן אלפס יצחק רבינו ופמק ' זמ% עדלכנום
 מינה שמקף' ולא ממתייה ערוקיה ואמר[ ]עוברא רפרם עבר בתב%"'ח

 פ6נ אחא ויב ססתיה ערויה דא%י רוא רפרם למימר ר4רכ' הכי)רהילנתא

%4ש 4 ) דהו4 שה ויוז, %י ונ הח-ה ושאהא הצ* טא86 י 

ש ש פ1ל 14 ביזז 4ע 5'"י"1, *ם ער%8אבל ב"*4א י 6 %אי' 8ש,8י%ת4:,יי"  צם יחן למכפ-ה וצהך צרוז*י1 
 המ,ן: 4טט, ר,וץ ווץ בושש 4"ש די44רל;

:

 )ל944"
4 טר נ6[  4  חב*רו ומניעז הניו מובהת 6יס אי 

 מיס והץ בו עצו.לר מיום דויש ב"ד עימתיןשי,)'ל
 זמ% 4כשיגיע בגם בוצש אלא בר5רשה 4ה סני לא נשא ואמ בועגה14עה
ש *מט25ט  אירם השם בק . שלמית מדהיר ואעו בגט פציא דצא כק 

 וא'א% בר5רשה 6ה רכני ראורלינ"ם יקש תד ווךיה מעשה 4יה[ זה *שא ו86!

4 שש4 בר 4,ש"1  מצריך אהא* דרב בשאלתות ובן גם מצרך 
 להנעאש משויוויו? ע%משון רד41 דצדה בשה מנייה והש גחעה הוזה )טם ח דגם

.
 גמלהו להנשא מוחרת בנה כצז ]ס[ לאנשא אסורה לכצינ1ק 'בטה'",נתטה ' 14סרים שכואל בר ור,,י זצ"ל תם 8יבעו אוושי ררב הטאילתהז וזדעהם ני %4ש4

 : לדגשאאגצרה . .'
 בפ, רזבה84נ6(.

 היי"
 ) ולכשעיעזם% יא וחכש רר'ש עולמית ישי' ולא עצטו נשא.. 8ש 6* ואם הביו ומני9ז תכקיו מעוברת אדם ישא ,לא

 הבחו6ת %4שא גם' לממן חורשובדפמק נ"ר הוינו16ד44.ק1ם%רוי
 אנ י ,טיץ % שנו4 מיום ]דוץ1 חח"ט , בן'ר לר5יזין צריכה מנקק%'?4יצת'

 טע נ44תי כרש הלבה דקי"ל ואע"ג כחנמט ךינה ופהא בו .ש5חאוסהמעם
 אבל מוי אביה לבית ללך רדופה שהיתה ה-י כיתניא תי אםו טי יתיטש
 משמע טע כחבמים בר4צ וב"ננ עב'ל בקנם כותיה ריכתא ילי" קנש ל4טורבא

 לא או לבדע תנ4תא יבק עבתי מ* מא' לכהן ראעסיבא אבירו*.46ים, 1 8"6 ל5ן מעוברת אשי מרל א?ץ ררב ברהה ההושע רב מיבעי לרישפשח?."מחא
 ט4ר דרש אליבא ראי ררבנן אליבא שקלווטרן וצצ ל6י 4לא)הטש"ץ'ן'

 ב'"ש עולמית ירטיר ולא יושףא מאיר קא"ר ישראל גבי אפיי הא 4ה ציניא.קא
 ת1זא עבור רלא ומסג4א כרבנן רהילכתא בעי קא דרבנן א6בא %שר אל4כוע
 חכמיום ולדברי וא"ר יוציא ראמרי ברבנן קץלמית עליו ו4ש%רה שצטו אלא.ל,1ע

 שימה ש' עקעחירלינ'שזצל ודקשההיד ]נ[ ' עף'מ' כדע-יפר4יא יתרא יקהצי נמי ריגא ימדא' מר ואמר בהפרעיה ליה ,מנ4 ל4 פיגאטנ*;שעט
 לגיעא 1מלת ח6ש שיתה לא הגירו ו5ניקת חבירו מיברת דאמר.א"ם יבםסהימדת
 לא ונםהר' לה וקינא הבירו ומניקן הבירו מעוברת נשא שאם פ" יר'טכהובה
 עייה דר'ט * לו אסורה רהא הוא אישה ל4ו והאי אישה תחת דכת*בשותה
 עאשי ולא יוציו נשא ואם חבירו ומנייע חבירו מעובר' ארם ישא לא 18מרר64
 בהפרע%ה לרבנן אלמא זמן לאחר ולהחזירה לר5רישה רצא עצל 6שכ'שעה4'
 להה מני ולא בגט יוצש רלרבנן יאוקימנא דירן אמכגהא וקשש ממב444
 ומר תהכי הבי משמע להפריעוה אבל גנט. דוקא כושכגע ד?ה%הא ו"'לבר85"שה
 ולזני ג6 בלא לפיש יבול שה%ת* שריש וחכ"א קתני מדלא ד*ק הכ*יטרא
 א'ז בגם היי% להפרישה יבול דקתני ארוסה דפ' וההיא בגם דדוקא ערשמוצמש
 וקינא דדצאיל התם רשאני תקעוי לא ואפ"ה גט בלא רווקא משטע רלוע4ר4שאה"ל
 רנא אבל בעלמא בר5רשח ורץ ע6ה יבוא שמא האי כולי ח"עף' לאעולמית עלי אוסרה הי' השקאה 4"יים בא אם וגם הדצרה מן ע6ו טאטרהלה

 על? לאנאסרה עליה בא. אמ וגם מררבנן אלא *עק רלאאסיר'בשקשתץ
 באוזד מעשה הטה ובבר 1 עלטה בא שמא דח%עד' בהמרשה ליה סני לא41מעז
 לא לר"מ לא בגט להוציאה שא"צ דשרלעש עקש ויד ה-ןרה מניקתשקט*ש
 וגרושת חבירו אלמנת רבקידש ראע"ג בעלמא בהפרשה ליה סני אלאלרבנן
 אלא האי כולי אחמור לא הבא ברח א%לא בגט לרצציא צרעי ג' ר%ךחבפ4ו
 וע"ב כרפרי'. גט בלא אפי' לר5ר"1ה ויא ריבול סוטה גבי חכמש עיאמרוכבצ
 דתד71 לרבנן שתזה דאז עיי- גט בלא מפרףטה דלרבנן רפרי' ל"טנאהאי
 לר"מ במו שותה אינה א"ב נט בעיא לרבנן ףאי נט וא'ז ה1אל בה רר,נןא"טה
 ע4ה יכוא שמא חיישי' לא ונסתרה לה שקינא 4יה ואסירא ויאיל וראיאלא
 בלה דקי"ל עלץה ואסורה רואיל חבירו מנייז בשקירש נמי הכא ברפרשהודיה
 וריה נשואץ רוים עליה יבוא שמא חישר' לא בנדה לנעלה 4*מורה ברנהבלא

 לא הא דרבנן אי4יא והכא ר14רייתא אימדרא איבא סוטה דגבי ואע"גבהפרשה
 ראינה קי4ל אהוםה ראי עיה בא שבבר בבר אימרא עכר מוטה רנביקעיא
 איסורא לי יש בך הלבך בעלמא קירושי' אלא איפורא עבד לא הבא אבלשותה
 אשור' דעבר היכי ראוריהעא איסודא בש אשורא עבד רלא היכאררבנן
 אלא עשה לא נמי חבירו מינעז רבנשא גב על ואף מהדדי ילפוושפיר
 עשהאישרא שבבר ההם שאני בגם להוציא צייך הכי ואפי6 דרבנןאיסורא
 בגט לרצציא שצריך עע4ה בא ולא לנשא הרע 1יא עלקק באשכבר
 סע"נ ל ההם דאמר פיס על "ף מפ' ראיה ועורהביא ' לבטשה נישואיןרמתם
 חדא א"ל הודש עשד כחמשה לארם כוצ א"ל ראביי לקמיה אתא ראבייארע1ה
 כריי ריבה קףלא ואאשר כמ'ה הלכה וב"ה 5"ש ]ועוד[ בר'ש ריכה ורערר'מ

 א1ז נ"ש חמשהעשרדצדש א"ר לישא חנינא ר' התיר 6ואמרמרעוקבא
 צריבה תרהייהו ראמרי ועומהשל רב א"ל יוסף דרב לקמיה אתא כידלארם
 בתרהה ררם בו  שנתארסה מיום ודצץ בו שנולר מיום רצץ וורש כ'דלהמתין
 בתלמור מים בשום טציט ולא אדרביה ולא בחלא פרסא תו"ד פרסיתלהא

 לארם אסור בך 6'טא שאסור כשם ודאי לם(חילה מיז ' לרצציאשהצר%4
 05 תתארם לא הץ חורש ב"ד בחוך בעלה שמת מניקה סת"ר אע"פ בפ'כראסר
 שמואל בר יצחק ורבינו . ר1דש כי,י ער חששאולא

 זצ'י
 להוציא ומצריך אופר

 רגע1א' חבירו מיננץז נן מררבנן לבעלה אמורה ברבה נלא שכלה שפשםבגם
 4 נראה ואין בר5רשה 4ה סני ולא בגט שציא ואפ'א מררבנן אטורהלו

 כי ראיה אינה ראע"פ וההיא בעל שבבר איסורא עשה שככר הבא דשאנילחלק
 .שמת מניקה דה"ר וריצא וטהיה,' כמו המעשה כל לכ6וב לתלטר היהטורח
 משם משמע היה לבאורה חודש ב'ן- עד תנשא ולא ההארם לא תץבעלה

 מפקי' בנתארבה דאי תנשא ולא תתארם לא מרנךעי בג% ש%מ* אי1דבקידש
 . .כ5טמעיה'

 שפ*ר מינטה לה מפקי' לא אי אבל תנשא ולא 9זני דיל5מזא ל44י"
 הא כוהו זמנה ער תנשא ולא טתה מפריעאן 9ז"רסה תושש"ם)"יטקתנ)לאלל

לאי
 יא,ה.

 צ ולא ת"ארם ולא תנשא לא ברצ רנרם" מנשרים ד"% וטהמש4 ו-8.
 איכא תגשא ולא אארם 4 .נח יוי' האי" 14 ח*י ששמון* 1אה
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 3י1פזזרוע ישין ע1י 1 9בוםרו%ת%ף
 אפילו וורש ב*"ה המתיר היש *ךורה דר' משום תנשא לא דתנאלכומר
 או ה1סיב דעבר היכא כתוב וירא פ' זצ"ל אחא* דרב ובשאלתות 'ל4צעמש
 זצ"ל שמואל בר יצחק לרבי' 3ראה ריבך י כרנהה בנש' 5ה מפע'אקד"ט
 מזי1 לעיל' כדפרי' כחכמים רריכה יכ%ם לכנום זמ% ולכשיגיע בנטדטוצששה

 רבי' ברברי מסתייה ערוקי' ]וברח[ חבירו ומעוברת חבקיו מימעז קיףשאם
 שלא מניין בתוספתא תניא ' שלשה תוך קידה% גבי לעיל כדפי' אלפםיצחק

 שתישה ן'מ ול 'אגמעגויי;:ןן:נומזויל1"""
 זצ"ל דשמץ שמשון רבי' זקעו.של זצ"ל שמשון ה"ר הורה בה מניקק%עיא

 נדרה סרתנהש אש'פ מפ' ראיה והביא חרעוים ג' אחר  הנשא-פפשיךרתל
 ומנקהו כופה ובת'א מפיו דר שומטת אומרים ב"ש בנה. אתמלהנ'ק
 ג' אחר להנשא להניקימותרת מיחייבא לא רגרושה אלמא כופה אעונתנישה
 עד להנשא לה אסירא בנה את להמק חייבת שהיא אלמכה גבי דדוקאחרשים"
 דלא גרושה אבל בנה את ווורגת לב"ף ]לבוא[ שבושה מפני דהרשכ'וי

 התינוק מכירה ואפי' חרשים ג' אחר להנשא טתרת בנה את להניקמהץייבא
 הסכנה מפמ וממ%זו וכופה שכרה לה נותן מכירה היה ראם דאע"ג להנשאע%~א
  ושאילתות ' להנשא שריא במ'ר '. בפוה שלא כ"ז מיהו בב"ר כופה דוקאהיינו
 דפטרה איתתא וירא פ' בשאילתות כתוב שכך בנרושה אפי' שסרע אחאידרב
 ער לאינמובי לה א%רה מנקה קא או ומיעברא גברא שכיב %4 בגיטא .גנרא
 עכ"5 מניה בניטא לה מפקי אקדיש או ואינסיב דעבר והיכא מניוותה0ישלם

 וזץ וערש כ"ר עד אסורה מניקה גרושה דא%' יצ"ל ר'ת %סק וכןהשאלתהז
 שאר ובן גמ' החולץ מפ' ראיה ומביא בו שנתאהם' מים וחהן' בו שנולרכרום!

'[ט"
 בתוך תנשא פי' תנשא היא רמעוברוז לן ]דקים[ היכא :דפריך רגעףם.םו'0 כל
 שמא ומשני חבירו ומניקת חבירו מעוברת ארם ישא לא תניא 1%~ה חדשיםנ'

 הכי ובתר בנרושות בין באלמנות בין שייך טעמא והאי סנדל ינרהתעשה
 הראשון מן עעתעבר' זה בשתלר פי'. קהמא למ%קה מיברת טעם א5עכאמר
 תחתיו שהיא זה שמ .מבעל' נתעבר' הזמן בתוך ודילמא להמקו ה"שעומדת
 ולעבוע לב"ר ]ל%א[ בושה שהיא מפני אביי כד%4גמי ליה י4טיה חלבהומיעכר
 בתרוייהו דמיירי עדמ לאלמנה גרושה ב? מפלינ ולא מנה1זואעיא' עבור חלב מחמת מעצמו מת פי' בנה את והורגת ,וחלב צצים ' לה ליתןיורעויס
 לבא שבדשה עתר בגרושה שייך ואררבה בתרוי*הו ש"יך טעמארהאי

 פפא ורב להם נזקקין דאין דכד%ב%ז6 ש'ב כדאמר" מבעלה ולישאללב;ד גחק(
 גרושה לפניו נשבאע להו סנניד הוה דר"י[ ברי' ר1נא ורב להו .טשמית ]הוהפא

 ראיה ראינה ותו כהן' בגרושת דכתובו' פוגקו פי' רעה'* מיהו לב'ר' בעלהעם
 לה אמרי' מלהניק להמתלק יכולה ואינה להניק שהייבת אלמנה דוקא ד"לכ'ע

 לברה לה וקטלה מיעברא רילמא לחוש ויש להניק הייבת שע'צ ףדואילל"גשא
 אחר לרטר חובה ועכיו לאביו הבן ולהחזיר לרג%זלק בי4ה יש הרי גרושהאנל
 ומשיב בגרושה אפי' אוסר זו'ל ששאל בר יצחק רבינו גם מיוו לבנו'ממקה
 להניק לכופה שיבול דניון במכיר' אפי' בנרוש' שרועיר ויר-שמשון דבריעל
 למצוא התינוק שיובל רוצים אנו ט'מ ממרה אינו אפ4 ועור ' תנשא דלאב"ש
 לו יהא לא שמא או היא אלא אהרת מניק' למצהש הבעל יובל לא ישמאמניקק

 ניענית אלמנה כתובותס כדתנן מלאכות מו' ה*ע פטורה שהרי בנה אתעלהנזק חייבת אינה כתובת' תכעה אם קיי"ל דאלמנה הףך ' והלב בבציסממממסא
 הוו מזונות תחת לבעל שתיקנו ידיה דמעש' שויקס יריה מעשה טזוטיםבשבסי

 אלא שמעתתא הני ככל הלבתא ולית שנתפתת'0 נערה ס"8 ואמרי' *ורעהן ש1ף
 ואין והואיל מזונות לה במ'ד.אין כתובת' התובעת שמואל אמר יהודה כריבס"6
 בר יוסי דא"ר ניזוניתס אלמנה רר'מ וההיא ' במלאכות ח%בת אינה מזו%ת לה טוף
 שלא כ"1 היינו ליורשין עושה אלמנה לבעלה עושה שהאש' מלאכות כל דגינאפ'"

 תלמודא מפליג סרלא ינשאו לא אלמגות דכל קי4'ל חופ"ה כתובתהתבעה
 להניק הייבת שאינה אלמנה דאפי' למהת הא ' תבעה ללא נתובתה תבעהבין

 עד להנשא אמורה להנ:ק חייבת שאינה א1שי נמי נרושה הלבך לרגשאאטורה
 אע"פס בפרק ]ד[ : בו שנתארם' מיום והוץ בו שנולר מיום חיץ ר%יש ר כ' ט"נ4ס
 שמת י מניקה פי; מיר להנשא מותרת מת או גמלתו למניקה בנה נתנה ,,ר 3 פם

 להמתין וא"צ מיר להנשא מותרת הזמן בתוך אהרת לממגןז בנה. נתנהבעלה
 הא כי עובדא למיעבד מבור יתשע דרב בריה הונא פפא-ורב רב הודשכ'ץ4
 ר"ג והא איני ר"נ לי' ואסר עוברא הוה בדירי םבתא ריעא להו אמר'מהניי
 בהו הירי לא למניקת' בנייד% יהבי מכי ר"ג דבי שאמ ג*תא יי9 לרניא
 יויי%4ה המנוק' אותה למניק' בנה עעתנה גלותא ר"ט בי של מניקה אלמג'פ"

 בה רורא דילמא לא אחריני אכליבאינשי הע בשציימים שבנ"א לפי בהכעהזור
 מהא תסברו' לא ואתון פפי רב לה1 אמר וימתכן האם אצל הבן ויהירהמניק'
 חרשים ג' להמתין צריכות בולן כ4' אביה לבית לילך ררופה שד,יתה הרידתניא
 שאמור' זו ברייתא מתוך ללמוד יורע" הייתם לא רר"נ עובדא לאו 4ר פי'דר"ם'
 כגזירותיו כק"מ הלכה שמואל אמר נחמן ו%'ר כו' ללך רוזפ' שרית' הרידתניא
 זרע בין להבחין משום כאן דאין אע"ג מררבנן סחמיר ע%דוא מקום בבלפי'

 לאשה אשה בין שלהם גזיר' בתקנת פ*ג לא מיעברא לא .דהא לשנ*ראשונ'
 שמת במניק' רבנן פלוג לא נמי רבא חישים ג' אשה כל שתמתין מתםונזרו
 לא בלומר לאו-אדעתין ליה אמרו ' מנייהו שאינה בין טניקתו שהיא ביןבעלה
 בעלה שמת מניק' למעש' הלכה הלכך לרבריו' והודו הברייתא מא%עההוזכינו
 חוץ חדשים נץד להמתין צריכ' הזמן בתוך אחרת למניק' בנה רנתנהא;ף'ג
 אש" בפ' ההם ואמרי' ]ס[ ' בו שנתארם' מע% וחוץ בו ש%לרכיום

 והלכת' '
 אמר אשי רב בר מר להנשא שרוצה מחמת שנמלתו פי' אמור גמלתו שתרמת
 ולא וחנקתי' עובדא הוה ומינמנא ואזלא 4ה כ4לה רילמא 4מור נמי מתאפי'
 רבואתא חזיגא ופר"ח ' לבניירו דהנקי נשי עברי ולא יךאי שוטה ההיאהטש
 רב בר דמר היא לא והילכך מוהרת מת שאם הילכתא פמין דקא עלמאעמודי
 חודש כ"ר בתוך הבן מת והלכת' מותרת מת שאם כהלנת' %גיץ אלאאשי

 אמורה מת אפי' אשי רב בר טר ראמר ואע"ג אסור' גמלתו מיך להניטאמותרת
 : עמ'ל וואי שוטה ההיא היא ולא ראמיקנ'נרחית

 עמו תניק לא זו ריי להניק בן לה היי.שגתנו י" א1"ס בפרק "%(סם
 בשכירו' להניק לה שנת% פר"ח חב,רת' בן לא בנהלא

 קימעא לאבול פסקה . הלבה וכן חבירת' בן ולא ב3ה לא ע% לאתניק זורוי

 טועם4ן מזונות לה ליתן פטכן פירקר" משלה עהטת י'ר וממכ4א הרבהאוכלת
 פ" כתב ובפר"ח ' תמטזנו ולא הרבה חלב לה ש?קיה בדי משלה הרבהאוכלת
 הרבה אכלה אם דצעהטים והיו הרבה לאכול לה וקשה חולי בה היה אםקימעא
 צורכ' כרי קימעא שתאכל עמה ופפקו ליונק רע שהא לה יפה שרוא ממהיותר
 כ% לעשות חייבת כתאוות"אינה הרבה תאכל לא אם מצטערת בחוליהחקיא
 אותם לתבוע לה אין צורכה כ% עמה מזונות פסקו שאם אלא עמהשפמקו
 קימעא )פסק' חוליה שמומיף ואץ'פ מיטלה אובלת שהיא אלא מתאחה שהיאממה
 עכ"ל משלה( הרבה ואוכלת יותר עכשיו ורוצה מעט אלא ממפיים אינםועתה
 סם בהנא א'ד לחלב הרשם דברים עמו תאכל לא להניק ]לה[ נתנו סת,ר *פר"ח
 אביי ואדמה מלוחים קטנים רגים תבוא' זרע של עשבים פי' וחזיז כש%זכגון
 הדקל על הגדל רך פי' קורא אמר פפא רב קוריינ"ץ פי' וחבושה קרא אפי'אמד
 אשי רב בקטנותם קטנים תמרים פי' ו%פרא ' זו בשנה הענף על שנומףמה
 חלבא עכרי ומנייהו האשה חלב שפומקין ה%ו בדברים מהם יש חלב'פמל מנייוי , שלהן וציר בחומץ מטוננים רגים פי' ורימנ' בותח פי' כמכא אפי'אמר

 : עוכרין אלא מפסיקין שאינן מהם והםפי'
 וף י3טח בכךוביו אסורה והיא בקרובותי' אסור הוא ליבמתו החולץ רזנן0)תרלא(

 באביו אסורה מותריןוהיא והאחין קיימת שהיא בזמן ובאחות' בנה ובבתבתה ע"י ת ובבת בבתה אביה ובאם אמה ובאם באמה אסור הואי
 בחליצ' שניות גזרו להו ואיבעי' אחיו ובבן ובאחיו בנו ובבן בבנו אביוובאבי
 כ5 קז לשל בדפרי' כיצד0 פ' כדאיתא באשתו שניות שהן אותן בל בנון *'גאו

 ע'" וארבע בחלוצתו אמורות באשתו השניות וכל בחליצ' שניות רגזרוומסריא
 משום כולהו בתו ובן בגו בן אמו ואבי אביו אבי כגון בגמ' חיא ר' רתנימד"ם

 : מיתנא משום ולאחולץ
 ש'3 או לה ויחלוץ אחרת הליצה וצריכ' חליצה שכעה לאי לס וף מעוברת סרהליצת נרשב"ל קי4'ל והפילה למעוכרת וןקףץרלץ)תרלב(
 אפי' האחין כל על לחזר צריכה נזו פמול' הליצה ואין האחין מן אחד אוהוא
 אלא האחץ כל על לחזר צריכה[ ]פמולה חליצה אמיי' דלא לשל כדפריעד'לרב
 עצמה חליצה בדין שטעו הכא אבל זיקה חלישת ע"י חליצה דנפסלההיבא
 אסור אעמ"כ מיהו אריכתא כחליצ' רמיא לה וחולץ וכשחוזר למעוברתשחלצו
 (( אסור' %קיא בקרובותי' אסור הוא קיימא של הולר אין כרתגןם מדרבנןבכךובי'

 שמה לא נמי מעוברת וביאת ' מדרבנן רשב"ל ואוקמ' מכהונ' ופסלהבקרוביו
 הביאה בזו לשוק הותרה לא צרתה והפילה מעוברת יבמתו על בא[ ]ואםביאה
 ובא חוזר אלא[ בו ]הותר' לא בגט להוציא' בא אם עליה שבא אותה נמיוהיא
 של הולר אין לר"י רשב;'ל איתיבי' כדאמ' בגט ומוציא' שהפיל' לאחרעליה
 מעובר' ביאת הליצ' שמה לא מעובר' ]חליצת דאמינ' לרירי בשלמ' *קיםקיימא
 פי' הכי ביאו פגי רלא ויקיים ויבעול יחזור יקיים[ ריחגי היינו ביאה שמהלא
 מבעי יקיים רצה יוציא רצה לדירך אלא שהפיל' לאחר ביאה בלא מיפטראדלא
 דקיי"ל דלרשב"ל למרת הא ' ליה מבעי יקיים רצה בגט יוציא רצה פי'ליה

 הביאה בזו אבל להנשא צרתה והותר' שהפיל' לאהר ולבעול לחער צריךכותמה
 פ דף יבמתו את הכונמ כרתניאס להנשא צרתה הותר' לא מעובר' כשהית' עליהשכא

 עקק או לצרה חלץ אם לי אתבריר לא מיהו צרתה' תניטא לא ה"ז מעובר'ונמצאת

 : שהפיל' לאחר ובעל חזר שלא אע"פ בחליצת' הותרה אם שבעל אותה חלץאם

 מיהם חדשי' ג' לה שיהיו עד תתיבם ילא תחלוץ יא 1 ף;י3בכ1ד ]"[)תרלג(
 צריכה לילר ראויה בשאינ' ואפי' בעלהמיתרו

 שמת חרשים ג' בחוך אהין לה חלצו ]נ[ ' לעיל כרפרי' כר"מ דהלכהלהכעזין
 ' הדשים שלשה 4אחר לה הלצו ' בעלה משמת חדשים ג' להמתין צריכהבעלה

 היבמה ]ג[ ' מיד ונייטאת הולבת אלא חליצה משעת חרשים ג'א"צלהמתין
 שלשים .;וך : בין ירה מתהת יוצא גט ואין נבעלתי לא ואמר' היבםשכנסה
 קודמת חליצה מצות למ"ר ואפי' ולבעול ליבם אותו כופין שלשים לאחרבין
 יוצא דגט אם אבל כנמה שבכר רואיל ולבעול ליבם אותו כופין לכ"עהכא
 ל' תוך ואמרה מדרבנן עולמית ע"ע ואפרה לזיקתו נט לה שנתן ירהמתחת
 רהיאסהיכגא לביאתו גט א"צ בעלתי אמר ואפי' לחלוץ אהעו כיפין נבעלתילא
 בעל שלא מורה הוא אם ל' ולאחר אנפשי'. מוקי יומין תלתין דעד בעלשלא
 מבקשע בעלתי אומר הוא ואם לה שיהלוון אותו כופין חורש י"ב לאחראפי'
 והוא שנבעל' שלשים לאחר אמרה ]ד[ ' וחליצ' גט וצרינ' לה שיחלוץממנף
 הראשון מגט לבד גט צריכה אבל הליצה וא"צ בנט יוצאה הט בעלתי לאאימר
 ריה ל' לאחר אפי' נבעלה שלא מורים ששניהם והיכא ]ס[ ' לזייהו להשנתן
 גבעלתי לא אומרת והיא בעלתי ל' לאחר אומר גט,]1[הוא צריכ' ואינהבחליצ'
 שכנם' יבמה ]1[ ' הליצה וצריכ' לביאתו גט צריכ' בעלתי לא ואמר שחזראע"פ
 מיתמר' לא צרתה נבעלתי לא זמן לאחר יבמה ואמר' צרתה ונפטר'היבם

 : צרתה דאסיר' מסתבר בעל שלא מורים שניהם אם מיהובהכי

 יו6 ןף מיום פי' חרשים ג' לה שיהו עד תתיבם ולא תהלוין לא היבמה תנן0]מ[

 0"ה מיעבר' רלא ויאסר אליהו יבוא ראפי' בגמ' ואפקי' בעלה ע1מתי

 0"3 סס ג' בתעי אחין לה שחלצו יבמה 0ת"ר ]נ[ ז לה מיבמינן ולא ביה משגהינןלא

 הרשש ג' אחר בעלה מיטמת חרשים ג' להמתין צריכ' בעלה שמתהרשים
 ק,6 דס ' הלכה וכן מיר ונשאת הולכת אלא חליצה משעת פי' הדשים ג' להמתין%'צ
 ' 4צ שיחלוץ אותו כופין נבעלתי לא יום ל' תוך שאמר' היבמה ב"ש0 בפ' תנן]נ[
 יב"ח 4אחר אפי' מורה שהוא ובזמן לה שיחלוץ ממנו מבקשין שלעהם לאחרלה
 לא שליטים בתוך ואמר' היבם שכנם' היבמ' פי' י לה שיחלוץ א%עובופין
 קע ק( וער בגמ'ס ופרכינן להלוץ אותו כופין בעלתיך ורץא.אומר ליבם לונבעלתי
 . יוצא יבמין וגט נבעלתי לא שכנם' לכמם' יום ל' תוך * שאמי' איירימ,ני' כ'" פי' . ירה מתחת יוצאה בשגיטה רכ אמר לייבם ניכפנו לח*ץ אותושכופין

 להתי41 הליצה אני וצריכ' נבעלתי לא לו ו4ומרת שגירש' גמור גט וקם"רמת"י

 בגט שמגרש' מלמר ובעלה כראמ' בגט וךייך בעלתיך אומר והוא לשוקאותי
 אינש סוקי יומין תלתין דער נאמנת רהיא לחלין אותו כופין עליה שבאכיון

 ,לא הלכך שבעל נאמן והוא נפשיה מוקי לא שלשים לאחר מלבעולאנפער'
' 

 חתיב' לנפש' שויתה בעלה שלא שאמרה והואיל ממנו מבקעדן מיע לעןבפינן
 שאסר' יבסה מיתיבי ' לה שיחלוץ הימגו מבקשין הילכך עלמא אכה.דאימורא

תוד
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 ב4ת* 6 אומר שיוא בין -%מר_בלתי ש%א נין נב4תי לא .ים *טך
 14מרת היא לה שטקלוץ רדמ% מבקשיד- יום ל' לאחר לה שיח*ץ 14תוטפץ
 4ומרת והץ1 בעלעי 4ומר ר1א בגט יוצאה ווץ בעלתי לא אומר %ןאנבעלתי
 מרלאמר פי' ' וחיצה גט צריבה בעלתי לא ואמר א1ש.שחזר נבעכתי5א

 נבפ% לחלהן אותו בופין ר"%א לזני ואמאי עסקינן גט לה ראין מכלל גטצדיכה
 בידה שגיטה לוףלם פי' ' רנט עם ח*צה צריב' אמי א"ר 'ליבם.

 ו%"
 צריכ'

 בעלתי לא ואמר שחזר אע"פ וה"ק קאי אמבקשין ףיהני וא1" גיטה עםהליצה
 קמא 4ויבורי' דממכי' בופין אין א%'ה טרה וועא ויאיל מפין למימרראיכא
 בעלתי לא אומר וויא נבעלתי אומר' היא דגד2מ והא ר1א ל' ולאחרומאיל
 לביאוזו גט הבא אמר אשי רב ' קבלה שכבר בגשה ריה פי' בגט יוצאה%'ז
 צריב' בעלתי ראמר וביון *יבם נבפינן לא לפיבך עליו ונפמל' 6יקךצ גטועזם

 אע"פ[ %?'ק ]רגוזני א1'פ ממתבר והשתא הגם אחר ביאה ר"ט לביאתו 2ט,
 גם בעיא אפ"ה חליצה אלא גט תבעי לא למימר ו%4כא בעלתי לא ואמרשוטר
 שנתן עליו נפסלה שבבר משום לה שטקלוץ 14תו כופין דכוזני ר"טאהישך
 בע5ת* מעעך' אמר ולא בעל שלא מורה הוא אם ל' לאחר נבשה שלאל'- תוך לומר מהימנא דד,יא לביאהו גט א"צ בעלתי אמר ואפי' 6יקי גםלה
 שיח*ץ אותו בופין יב"ח לאחר אפי' בעל שלא שדה מוף וער מתתיל'אלא
 ואין לביאתו גם צריכ' בעלתי 14מר הוא אם יב"ח ,לאחר אפי' ובפר"ח י5ה
 לרוזיר' לה שיחלהן מבקשיןהימנו אלא ל' לאחר נאמן לח*ץררוא אותוכופין
 ורוא נבעלתי ל'[ ]לאחר אומרת היא ]ד[ ראיסורא' ד1זיכה נפשה ושויההואיל
 אבל חליצה צריכ' ואינה נאמנת ריא ל' רלאחר בגט יוצאה יז בשתי לא4ומר
 בעלתי אומר רצא ]1[ ' לזיקתו לה שנתן הראשון מנט לבר לביאתו גטצריכה
 רלאחר וה*צ' גט צריכ' בעלתי לא חשמר י%חזר אע"פ נבעלתי 5א אומרתוהיא

 נט תיב1 לא למימר דאטא בעלתי לא ואמר שחזר א1'פ נאמן הואשלשים
 מנם לבר לביאתו גט וצריבה בעלתי ע4שמר ]לן2א[ אריבורא ממכינןאפ'ץק
 אבל ]ס[ * נבעלה רלא קאמ' דהא בעיא נמי וחליצה לזיגךזו לה שנתןדיאשון

 א"צ ש*טים לאחר אפי' נבעלה שלא סוף וער מתחיל' מוהים שניהם העאם
 6חר פי' ירבא לגןטיה ראד1 טרים שניהם דגרי ברפירש"י חליצה אלאנם

 ירה מתהת יוצא לדלישק ונט נבעלה שלא מודים היו ושנירם 5כנימהשלשים
 נט צריב' השענקש 5רבא שרבש רב א"ל תיגרא יה ושרו לה חלוצו רבאא"ל

 אמר ומעילךזש ופירטהוי וחליצה גט והצריבם פי' תנץו תמא אי א'עחו4צה
 חלשה אלא גט א"צ מוף וער מתוהל' מודים היו אם אבל משמע בעלתילא
 ? הלכה רבן ופר'א ז1י נתן בר ירוהה רבינו פי' ובן שלשים לאחראפי'

 ויבם שכנםה יבמה פי' מך1 צרתה מר"נ נחמן ררב ברי' רון מניה סבעא ]ו[06
 ריבורה כ2פני צררעה ליאמר כוצ נבעלתי לא זמן לאחר יבמה ואמ' צרתהונפטר'
 כופין שאצו מפני פי' צרה נאמרה ומבלוטין כופין שא% מפני וכי א"ל זושל

 צרתה * צרה נאמרה ראיסורא חתיבה לנפשה שויתה ראיהי לצורנהומבקשין
 : מיתסרא לא הצרה הילבך 5אלתר בועל האש' את בונם רחזק' נאסר' לאוראי

 שא%%הפ ר"ת פפק הבעל מיתת אחר חרשים ג' היבם שא דזיננא)תרלך(
 : היבם ממיתת חדעוים ג'להמתין

 פשי1 ר"ת עליה השיב הבעל מיתת אחי חדשים ג' היבם ש"היכא
 ב'"טס פ' דאמר ואע"נ מארומהיע~6 יותר לבהשה שקרובה להמתין שצריכה ובא אני ומורהבעיני

 4מטתו מינהה בזיז יבמתו בפמחימס רברים ובא*
 יעחו שמא גזירת לענין אבל נפשיה ר%לוכד שלעדם גבי בגון ו1'מ מינה בזיז לא פביף

 ומיאונה רחליצתה רא"צ גףנה וממאנת ח*צה בגון מפורשות אלא מצינו-ה"א טפי שטשה כךובה ' חדשים ג' דהמתנת טעמא בהןולץס ברמפרש בו' אחותוע"3
 ושומהות דארטצת רעלמא קט%ת בכל אבל גד5ה לא ונם נתעברה שלאשבטהין
 א1ע למילף אצא וקצת ' למכירין אלא לב"ע הובהה רליבא למיגזר איכאיבם

 ג' אהר אחין לה שחלצו היבמה בהחולץס רת'יר ממאי תלטר צרע רלאט
 צריכ' חףשט ג' אחר יבמה שמת יבם שומרת הא משמע להמתץ א"צ חרעויםש

 %,1 נכ4יה שרוזלכיד נקטהה הבעל %תת משום וא'א שחלצו מרנקטלהמתין
 נבעלה שלא היא הובחה ג' אחר שחליצה חליצה דוקא נקט ויאי אבל כו'מנט
 היבמה בו' לרם שיר1 ער ינשאו לא וכולן בתומפתא שנוי ונן חדשים ג'תוך

 גדלו באלו לרונם לך ויש שצריכה פששא יבם שומרת אבל כו' להשחלצו
 יבם אמר ואם ונשוא1ת לארוסות לרחוקות קרובות בין חילוק חש*ן הביתבהוך

 : לעיל ברפרי' מהימן בעלתי שלשיםלאחר

 עצמה לפטור נתבוונה ולא בעלה בח% מיבמה הנאה הנןר81ר2 ]6[)חרלה(
 1ה כעם לרום שההה אלא בעלה מיתת לאחרממנו

 אמרה ורוא הואיל בעלה מיועז לאחר ' לה שטק*ץ היבם את טפין זהעם
 לבך נתכוונה ואם לה שיחלוץ הימנו מבקשין יבום מצות לע~ךר עליועצמה
 שטהל4ץ הימנו מבקשין גומם בעלה שהיה בשעה שנררה כטן בעלה בחייאפי'
 איבעל שלא אני נרורה בלומר מן.רדהורים אני שאמרה-נטולה והיבא ]נ[' 'לה

 'מותרת בנים לה היה שלא בין ע1אמרה בשעה בנים לה שהיה בין יצרילש%ם
 : תחתיו שריא זמן בל ומשמשהו חלקו מיפר הבעל אבל רפרה וא"צ.ליבם

 נתבוונה לא פי' בעלה בח% מיבמה הנאה הטרדת ב"שס %ש ר2נ1 % ע6יף
 זה בעם להם שהי' אלא בעלה מירעז לאחר הימנו עצמה לפטורי שע

 ה4א ר1איל לה שיחלוץ אותו בופין ' ממנו עצמה הרירה בעם ומחמת זהעם
 אי% עצמו בעל אפי' רהא להפר יבול אינו היבם כי הייבום את לעקורנתמונה
 ואם ליה כפינן לא הלכך יבום מצות לעקור עליו עצמה אמרה והיא,יאיל בופין אין אבל פי' לה עדחלוץ הימנו מבקעדן בעלה מיה%ז לאחר ' בירמיןמיפר

 לירור נתבוונה גוםם בעלה שההה שבשעה פי' בעלה בחיי אפי' לבךנתמונה
 בופין אין אבל פי' לה שיחלוץ ממנו מבקוין לו ועזייבם עלא ברי ממנורג4יה
 בל באתטרת "'ל א"נ בשבהףתם בראמרי' שבועה ולא מצוה רבר על חלין כסיף רנררים משום לה שטקלוץ אותו יבופין רתנן רהא נתן גר יוירה רבינוופי'

 שיחלהן ממנו מבקשין כעלה מיועז לאהר רתנן נמי והא ' עלי תש%שך הנאתץ% ב4ומרת בבהובותס בראטרי' בעלה על 4%י' מיתמרא רנה"ג עליה דגאות,וע"6
 4%ין זיכך ריש ק%"ל אנן רהא בריה דזין ומשום 'אחין כתר* משנתי% לוד1מהיע בעיני ונראה מיפר אי% יבם אחיןס ר' פרק במ'? ךאתיא עירה רב*% פי'5ה

 טט?ה מיפר ד_ אחד יבם 5פני דצפלה היבא הלכך יבמ בהד וב'אט 84שיבהרי
 אע זיקה ד"1 רא1צ מיפר 4ו% לש1ים מיפר לאחר דאמר ירושע כר' י4לדהא
 אה בהד אפי' רמתני' *מר מל א"נ קונה מאמר ראמרי לרב"ש ו*תאברירה
 בגמ'0 ואמר ]ג[ ? בלודמין 5הפר מצי רע"א לחלוץ דוקא 14תו בופין בר"טאאבל ז1קהנ לוז4ךו להה כפינן רלא היבי בי להפר ליה כפינן רלא רוצהלהפר שאי%וכען

 ע1די 5שום אבעל שלא אני נדורה ב*מר היידים מן אני נטולה לדצאיבעיא פ61
 וק4"ל עלי תשמהטם הנאת ראמרה וכמן נאסרה נמי ואבעלה אב"ע נאסרהקתה
 אבל משמשתו תהא תחתיו שתהא מ'ז נררה את יפר כלומר חלקו יפרשהבעל
 רומש אלא אשףו בנררי להפר רשאי הבעל ראין מיפר אי% ירויים טא4יכלפי
 רשנצרה 1ק נרר ומ,% עליו ח1זננה שלא ביי אתקשט שלא בנת נפש 1נוירנררי
 שבבו?'נ היכא לן וקמבעיא מיפר הלקך אפשר אי ד6רה בלא אבל לגמריעליו

 בע*ה בימי שנררה זה נרר מפמ ליבם 4טורה בלו'מאי מאי ליבם בעלהנאמר'ש
 אועתש נמי ונררה יבם כ24י %פלה בנים בלא בעלה רמית ארעת' מסק' מי לאש

 מיפר מצי לא נמי ויבם חלגך אלא לה ר6ר לא ובעל *הורים שאר ככללריריה
 דידץ? אדעת' אסרא לא 14 * 4בם לו ואסורה בקורמין מיפר אינו בעלש4פי'
 1* 5ו שטתרת מי כל על עצמה לאסור אלא ע נררה המא ירורים טטשךבכלל
 כר* באהר עינהה ב%הנת יהשדנה שלא בעל של דעתו ולהפים בעלהגירחטי
 5נ גיררשין ל%4שי ]אפי'[ ועומרת לו שאמורה איבם אבל לנרע1העיתרצ'
 פירש כבעל אי% יבם אמר רב י גירעוה ולא כעל' מת אם לו וטתרתנתמונה
 ממק24 רלא הפרה בלא מותרת ליבם אבל להפר הוא וצרץי נררה רבעלאדעתא
 כין הפרה בלא ליבם רמותרת ברב והלבתא ומסקנא יבם לן2י רנפלהארעתה
 ליבם שרשש לעולם כשאמרה בנים לה דוה שלא בין כשאמרה בנים להען;יה

 : הפרהבלא
 כעלה משל נו.;'ת נולה לכ'הה ריאשינ'ם חיים ן נמה נ"ו)ייי(

 *בם ונתרצה פבור א1 בנום או שתבעתו חדשהם ג' לאחר ברין עמדה]3[
 הש למדעת הלך 14 חלה 14 מרדין מחמת או משן .מחמת או מחמתהוברח
 בדפ1' יבפ משל ניענית ]אינו[ וברח ליבם נתרצה לא אם אבל יבם משלניעמת
 והיבא מענהז לה מעלח אינו ל4ו ואם מןנות לה מעלה ליבם נתרצה אםלרין ותבקךי ברח לא אם רה"ה פירושו ליי תראה זצ"ל שמואל בר יצחקרבי%

 *ב6 לפני ]ג[נפלה ' במענותהה חייב מאמר בה עשה שלא אע"פ ליבםשנתרצה
 לא ניזעית ואילךאינה מיבן בעלה משל ניענית הראשומם . חרשים ג'קטן

 : ג%4ה משמיא יבם משל ולא בעלהמשל
 ח6 וף כעלה טשל ניימת הראשונים חדשים ג' עמה %ד ההיץס 3נפך38מ]6[

 עשנ עמדה יבם משל ולא בעלה משל לא ניענית אינה ואילךמיכן
 להנשא ימלה שאינה הראשונים חדשים ג' פיי יבם משל גי%נית וברחבדין
 מו1ל לא נטוגית אינה ואילך מיבן בביתי ארמיתיך מיגר. ימי בל מנכמי אS' בבטז* אבא תהא את לה כתב שכך בעלה משל גיענית ' בעלהמחמת

 נ"ט%4ן שאינה טן כל רהתם אלמנה לשאר רומה ואינה יבם משלולא
 אגטהא הך אך מזו%ת לה יש גרול עלי שבבורו בע4 פלוני מחמת ו14מרתלאחר
 לו שתיבנם ער יבם משל ולא מענות בעלה נבמי על לה אין לפיכך ביבםביה

 מו1ל ניזונטז וברח פטור או ב%ם או לדין שתבעתו ' ברין עמר ]נ[ י.לר1פה
 רוק' זצ"ל שמואל בר יצוק רבי% בשם זצ"ל יצחק בר עערה רבינו ובתב '*בם

 פא לה אין יריה מעשה לו שאין וויאיל ליבם ליה משעברא לא ייה מעשהריבמה י וף גזירותס ריימ פ'שני בראמר לא נתרצה לא אבל יבם משל ניינית 1יבםשטערצה
 שנתרצה היבא אבל יריה מעשה תחת מזונות תיקנו י4'ל דהא ממנומענות
 ליבם נתרצה שלא והיבא ברח לא בין ברח בין במזונות רבנן דריבוהוליבם
 וברח רנגף והאי ברח לא בין ברח בין מזונות לה אין יריה מעשי לו ואיןרצאיל

 רך4ל אותה וזנין לנבסיו יוררין שב"ר וברח ליבם שנתרצה רהיבאלאשמ1נן
 ברמפרש בהא מודה שטאל ראפי' ותו איש לאשת טו%ת רפוסקין וה5בת'ברב
 שמואל בר יצחק רבינו בשם זצ"ל יצחק בר עירה רבינו מורי כתב ועודהתם
 מחמת או מטן מחמת אפ" אלא בשביל' רוקא לאו וברח רגןעני דדאי"מי5
 ס0 וכהטנ* לצררי רחייש *טמואל מינה רפריך גזירותס ר-ני שני פ' ברמשמעמררין
 לנבה רעתי' מיסיבא רלא מתפים לא ליבמה צררי לצררי אי לה ניחהטלמאי
 שיש אלא בשבילה אלא עיקר _בל ברח שלא לי תי%ק טעמא האי 4ולכעק
 %תרצה בדין בשעמר מיר בנסה שלא הואיל ליה יסי' טפ"ה ו"א מחמתשברח
 למרינת הלך או חלה ה"וק אלא ברח דוקא רלאו ש1ואל בר יצחק רבינוופי'
 )וא1ש( בירהטלמי אמרי" חהבי זצ"ל אלפם יצחק רבינו ובן פר'ץן ובןהים
 1 שט: חר ובמלרצ רמי שברה במי למרה"י הלך רמי שברח במי חלה אע"פ[0]פרק

 הים למרינת הלך או שחלה ער וי;מתין מיר בנסה ולא דדצאיל איבאטעמא
 פבאנ וף ח5ה לפיבך ראמר רבתובותס ררפ"ק לההיא רמי ולא משלו וניעני' 5יהי4כךק
 שלפנ* מיירי רהתם ' מזו%ת לה מעלה אינו נרה שפירסה 14 היא שחלתה אודצא

 לו רדה ונתרצה זמן בשרגיע הבא אבל נמי זמן ובעידגיע ד1לה ריה זמןשהניע
 פר"ה' בן משלו ניענית רחלה א1'ג הלבך להכ%זין לו דדה ומה מירלב%ם
 רדבס אין ל4ו ואם ממנו ניינ*ת לענה הבעל נתחייב אם יבמה בבתובותתוספת'
 נפ5ה בהד1לץ ואסקי' ]ג[ ' לעצממ ומציאתה ירושתה בך ובין כך ביןחייב
 אושו רב בה 'פ*גי חרשים ג' לאחר פי' מאי מבעל לה לית מיבם קטן יבםלפני
 : רכיסוה רוא משמי' לה לית והלבתא ואסקינן לה לית וח"א לה אית ח"אורבינ'

 ]6[לערלז(
 ןץכתמ.

 בזכע ולרה מעוברת ונמצאת חרשים ג' תוד יבמתו
 חליצה ולא גט לא וא"צ .יוציא קיימא שלשהולר

 של וצלר אין אם ]נ[ ן מצוה במקום שלא אח אשת שבעל בק-בןוחייבין
 רצה אם מקיימה רצה אם שיבעול ולאהר יבום לשם זיבעול ויחזור יקייםקיומא
 נם צריבה שהפילה לאחר בעל ולא לנרשה בא אם אבל ]ג[ ' בגטמגרשי
 כר"א קיי'ל אי אבל ]7[ י במתני' קיי"ל אי הילבתא הבי לדקתו וחליצהלביאד1
 חל*צה בעיא ולא בגט ומוציא לקיימה לו אסור קיימא של רולר איןאפי'
 ועם עם הליצה אף. מצריך זצ"ל מא* ה'ד בן יצחק ה?'ר ]ס[ * רש"יכרברי
 חליצה ולא גט 5א 441'צ יוציא קיימאן של והולר כנסה חרשים ג' לאחראם

 : וברפרישית אליעזר ' לר אף יק~ים קשמא של ר1לר אין אם רקיבן מןופטורץ
שו



 6"פחדוע יירוולן עממדיכותיר
 ע1צלר בזמן ףלרה מעובדת ונמצאת יבמתו את המנם מחי"0 תנן נ6[19

 אח אשת משום עליה אמירא דהרי בייכן וחייכין יוציא ק"מא שלי
 ר1י לא נמי ומזיד שוגג דיוי חדשים שלשה תוך שכנם וכגון בכדבןוחחבין
 ורוב רהואיל מייכן פטור נ' לאחר כנם אי אכל מעוברת שהיתה ידעדלא

 הצ"ל למיעבר הה'ל מאי עוכרה הוכר לא וזו ימיהן לשליש עוברן ףוכר נשים טק(

"%
 לאנום מרט בשבועה האדם דשכועותס מ"ג כדת"ר מקרכן מטור ואנום אנום

 אמם ומתה בשעת דשלא דטומאהס ידיעות פ'מ ואמרי' למזיד פרט ונעלם יחלף
 בגט להוצש למיג4מיה אמתני' ר"א מליג ד1ה לא חדשים ג' לאחר אי ותו הויע'"

 עליה אסורה קיימא של עןןלד היכא הילכך מתני' איירי חדשים ג' תוךאע;'כ
 גט לא צריכה ולא זנות כעילת אלא אינה עליה שבא וביאה אחיו אשת משים5ן
 ומניכוז חבידו מעוכרת נבי בגמ'0 ואמרי' י~יא רכךזני ואע"ג י צה חל ולאיינ

 דקתני נמי דיק' עטרא מר ואמ' בנט יוציא חכ"ים ולדברי רבא אמרהבירו
 זמנו לכשיגיע יפריש למיתני מצי דר1ה התם ע1אני. ימר-ם קתני ולאיוציא
 ימריש למתני שייך להחזיר זמן לאחר לו שמותר היכא דכל יבעםלכנום
 במתני' אכל כגט- שידציא דבעינן משום יוציא תני רלהכי עו'מ יציא קתניואמ"ה
 ותו ' עולמית ע4' אסיר' דהא ימריש למיתני .מצי דלא למיתני בעי )ציאע"כ
 רתני בגם' דתנינן ואע"ג ידניא רישא תני יקיים מימא רתני דאגב למימראיכא
 דתנא לשנו" מצינן כותיה וקיי"ל לרשב.ל אכל לר"י היינו רישא אשונומ'
 של דהולד רכיון חליצה ובלא גט בלע דמתני' יוציא ולעולם מימא אטווישא
 יחזור מי' יקיים קיימא של ד1לד אין אם ]נ[ . זנות בעילת אלא אינה הואקהמא
 לא הלנך ביאה שמה לא מעוברת דביאת כותיה דקיי"ל כרשב"ל ויקייםויבעול
 רצה ויבעול שיףחור ולאהר שהמילה לאחר ויבעול שיחזור עד יבום מצותעים
 ולא בגט מגרשה דצה רבר לכל כאשתו היא הרי ובעל שחזר דכיון אותהמקחם
 שהפילה לאחר ובעל שחזר קוד6 לר1צי4עה_ בא אם אכל ]ג[ ! חל-צהבעיא

 אמרו משומר"א 0תנא מ[ ? עליה כא %'מ דהא בעיא נמי וגט חליצהצריכהס(
 אח אשת איסור לספק דנכנם משום בגט דיוציא ליה קנמי' מירעי" בגט'וציא
 מני ה*צה בלא בגט וטיהו הוה מעלייא ריכום מילתא איגלאי רהשתאוא1'ג
 נט ומצריך ל-י דארישא למימר בעי ולא ' מליג אסימא רר'א מי' הר'עכ"ל
 אמימא מליג אלעזר י' נהן בר 'הוד' רכי' וכ"מ בכדובותיה לאוסרו כדימדרבנן
 של ףולר דאין אע"ג אק-י וקאמר יקיים קיימא של הולר אין דקאסרדשזני'
 מעוכרת כשהיא עליה וכא אח אעמע אימור לממק ונכנם הואיל ליה קנמינןקיימא
 ועיקר' שמעתי זה סני חליצה בלא רבגט עלמי' יחזירנה שלא כדי כנט*תשנה
 קיימא של שהולד בזמן קאי אר"טא כגט יוציא אמרו ר"א משום תנא*'א

 ואמרי' כ4ומורא בהאה בה רעבר משום עלי' מחמרינן ה1א קיימא רברדהואיל
 שם כדמרעד'י מי' הוא גם עכ"ליהרי בקרובותיה אסור שיהא כדי בגטייוציאנה
 שלקוה תוך שננם היכא דוקא אלא מלינ לא דר'ש לומר לי יש מיהו יהעיקר
 הובר ולא הואיל כנם בהיתר דהא ר"א ליה קנים לא ודאי שלשה לאחר איאכל

 בזמן מעוברת וגמצאת ג' לאחר שכנם היכא ולכ"ע למיעכד הו"ל מאיעוברה
 אין אם רגרבן מן ומטורין חליצה ולא גט ' לא וא"צ יוציא קיימא שלשהולד
 ד;'א ברברי זצ;'ל דיבץ וכ"מ רעו'י ו%'ש ]ס[ י לכ"ע יקיים קיימ' שלד1לד
 ליה נדידא לא הוא מעליא ריבום מילתא דאינלאי מגי חליצה בלאדבגט

 וע"כ כלל ביאה לאו ולדידיה כ"ל לר"ש דהילכת' דאסיקנא זצ'עלהריצב"ם
 ויוציאה חליצה אף צריכה ביאה שמה לאו דכיאתה דכיון וחליצה גט דצריכהפי'
 ככעעני' קיי"ל 4ף לי איתבריר ולא ' גט להצריך רבנן ריסוה דקנם קאמר בגםאף
 משמע ה1ה אהר דבר אמרו ור"מ ד'א רבא ףקאמר וממאי כר;'אאי
 שאכי* אלא נר"א הלכה אין ה'נ לעיל בדמרי' כר'ט הלכה ראין היכיבי

 : לדדבאדחאה
 כופין ואין בידם מווון אין להתייבם שמהם שרוצים ויבמה יבנכם)תרלח(

 דוצה אינה והיכמה ליבם רוצה היבם ואם לחלוון14תם
 לו שנאמר *ה לאטעויי מצינן אי לדבריה אמתלא שנותנת מחמתלרמיכם
 וחליץ ליה כפינן לא ואי ליה מטעינן זוז מאתים לך שתתן ע"מ להדהיץ

 והיבם לדכרוה אמתלא נתנה לא ,מאם וד61יף ' זצ"ל דיבץ וכן זצ"לבדמירעוא
 דבי' מובר וכן כלל 14תו כומין שאין להתייבם רוצה 4ונה והיא ליבםרוצה
 בוים מוחין שאין לדעזייבם שניהם רוצים שאם באהיע זצ"ל שמואל בריצחק
 כומין אין לדבריה אמתלא דנתנה אע"ג דוצה אינה והש רוצה שדיאוהיכא
 שניהם ו4עאי' כךדכעז חליצה מצות דבזה"ז מסק זצ'ע ור"ת כלל לחלוץאותו
 שכעזכונים בנווייד1 לן קים ולא לן אתבריר ולא בניו" מתם והם להתייבםרוצים
 חלפתא בן יומי ר' כגון 6צוה לשס שמתכוונים' בגויה לן וק'ם לן ברידהיה אי אבל היבום מן ]לחתרחק[ אותם ומגקשים כמילי 1תן כומין מצוהעקים
 לחלוץ דוצים ואם בידם מורון אין ליבם רוצים אם יכשת י;'ב שכנם הר1אוכען
 אתם טמין אין אפ';ה מצוה לשם שכעעכונים כגוייד1 לן וקים לנו דבריראע"נ

 חיצהמ"שתו "יית נףנ' .בינ נצמ יחייתה"ם מאסקינןי, : לח*ץ אותם וממחיןליבם

 ' התם תנן מירעף'י י כומין ואין א"ר יבום למצהע קורמת חליצה מצהעאמרו
 כומץ אין לינמימי לתרוייד1 לד1 ניחא אי ' כומין ואין רכ אמר * בכודותב0מכת
 מיבם *בם בעי אי אלא כעדוה ומגע מכוני למצוה דל14 דנימא לחלוץ14חו
 הניכוים רברים ואמרה ליה כעינא לא אמרה ואיהי ליבומי צבי דף1א דוכאומידצ
 לי' מט1נן צז מאתים לך שתתן ע"מ לה ח*ץ *ה[ ]ולומר לאטעויי מצינןאי
 שאין עוחין טכה לפני שנפלה *במה מנין ששת ד%ד וחל"ן ליה בפינן לאואי

 אודם ישבו כי לטז וממיך ברישו שחי תחמום לא שנאטר לפמו 14תההתצון
 ד4שמר לדבריה שהעזן אמתלא כל אלא דוכ4ו שחין שכה תימא ולא*הייו

 פי9
 הש ינולה חכמים ואמרו בורמי אח חי שמת בכורמי בציירן מעשה סקמדי0

 הלכת' ממקי' ועוד לקכל יכולה איני ולך לקבל יבולה דויהי לאודך שתאסרט68
 שומרת על מרר אגרת מתבע ואין "?טה * מרד אגרת כותב'ן אע"08 6רק סווף

 כומין אין הני ובל נתונתה ושקלה וחיץ 4ה כ4פיק. טעמי הלין ומנל *בםפא
 זשויל נתן בך ההוועה דבי' פי' וכן ףש"י עכ'ע לרו ניהא דתרייע ה*באדהנא

 ב"ש0 פ' דתנן לטה בעיא לא דאחע אע"ג מיבם בון דאי הזסיף כרעוי הנל יו6יף
 קתני ולא לה עדחלףן מממ מבקש*ז בעלה פיתת כ4נםה.לאחר הם4ה ו1תע-ת ונש'

 מיבם בעי ואי למקמל ליה כמינן דלא משו רצאה נדרה דלא כ"שהיכאכומין
 הניברים דברים ואמרה ליה בעינא לא אמרה ואקהי ליכומי צבי דהוא היכאוממהו
 לדכריה אמתלא נתנה שלא דהיכא להדיא מי' הרי י רש"י כמו הכל ומייםוכו'

 ן ומיבםימשמע ליה שבקינן אלא לחלוץ אותו כומין שאין ליה בעינא לאואמרה

 5"5 יהויה רכיע וכןמי' כתובת' שקלה לרבריה אמתלא שנתנה היכא דדוקא'מירש"י
 ; "עי1' זצול שמואל בר יצחק ורבינו לדבריה אמתלא כשתתן כתובתה ושקלה נתןבר

 שהוא והיכא בידם מוחין עיאין להתייכם רוצים שניהמ שאם מוכר כןכמו
 כומין אין לדבריה אמתלא שגתנה אע"מ לרוזייכם רוצה אינה והיא ליבםרוצה
 ענינים ככל דמיירי כומין אין הבא רב דאמר דהא וממרש לחלוץ כלל14תו
 " ע היא ע ישיבתה אימא ליה אמר' עמודי בתי לה אמר דרחב"א לקמיהראתיא י ק( ההיא כגון חליצהס מצות דפרק עובדי הני מכל ומדקדק לחלוץ כלל כומיןואין

 למיכליה וקכ1 לה דחזא הוא ממונא אין ליה אמרה ליה ]ידעת לה אמרעמידתה
 כונמה אתה וככך לה חלוץ ליה אמר לא ליה אמרה לך ניחא לא לה[ אמרמיר
 כי מעל*א חליצה לה חלוץ זיל לה אימסלא מינך השתא א"ל לה דחלץלבתר
 שהעען מ1ע על לה חלוץ דא'ל דהתם עוכדא דיצא וכן לעלמא דתשתריויכי
 שכך י"ל מיהו למיכפינהו להו הוו להטעות להם היה צורך מה זת מאתיםלך
 אם תימא מיהו יכפח-1 אז להטעות יוכ* לא ואם להטעות חממים תקנתהיא
 לד6עותו טוב יותר ע"כ יצחק לרבינו גם כגיהו בטעות' צורך כעה לכו[עיכולין
 כי נובל אם להטעותו לכתחילה שמהדרינן בהכי ניחא לרש"י גם הלכךמל.כומו

 אומר ובורמי שחין ממוכה ראיה שהכיא ומה נכפנו' אז לאו ואם טוב יותרכן
 ראיה מיכן דאיןרי

 לשא-
 עי ק( מוליפום ובעל שחין מוכה להוציא אותו שכופין א* -כהמדירס כרתנןיוצש אותו שכומין מהנך דף1ו התם דשאני אמתלות

 גסי על מרר אגרת כותבין ואין ארוסה על מיד אגרת כותבין שמטל אמרקימנא %" בר- טוכי ד%'ר אע"מס מפ' ראיה שהביא ומה והבורמי' והמקמץ נחושתוהמצרף
 בלא אפי, כותכין אין רהתם היא ראיה דלאו יצחק רבינו אומר יכםשומרת
 כמשנה דששאל הא כממקנא התם כראוקימנא קוד6ת דחליצה משוםאמתלא
 שמכש זצ"ל רש"י לדברי וא"כ יבום למצות כודכען חליצה מצות דאמרואחרונה
 אלא דכומין רול"ל אמתלא בלא אמי' לדבריו לחלוץ ליה דכמינן משםראיה
 כומין דאין משם להוכיה דיש יצחק רביע אומר ואדרבה היא ראיה לאוודאי
 הל"ל מניה עדימא מרד אגרת ]כותבין[ דאין למימר *'ל היא כמייה ברראי

 דבינו מק-1 אמתלאי רליכא משום כומין קאמר דלא י'ע מיר1 לחלוץ אותורכופין
 1מק זצ'ל וד"ת לרבריה אמתלא יהבה אפי' לחלוץ כלל כומין דאין סובריצחק
 מצוה לשם שכעעכוונים לן בריר ולא בנוייהו לן קים דלא במ'א מתם הםראם
 אותן וכומין היבום מן אותן ומרחקין מהם מבקעדן לרוזייבם רוצים שניהםאמי'
 שמתכוונים במייהו לן רקים כנ"א הם אם אכל לזה זה יתייבמו שלאבמילי
ל רוצים הם אם יבמא י"ב שיבם ההוא וכגון ח*פתא בן ר'י כגון מצוהלשם  

 לן ובריד בגוייד1 לן דקים אע"ג לחלוץ רוצים הם ואם בידם מוחין איןלהתיבם
 רתניא לח*ץ אותם ומניחים לייבם אותם כומין אין אמ"ה מצוה לשםשמתבוונים

.. לשום א"טות לשם נף לשם יבמתו את הכונם אומר שאול אכא בשמעתיןלקמן

 יכמה וחכ"א ממזר הולד להיות כעיני לי וכדוב בערוה מוגע כאילו ]אחד[רבר
 ע',1 ג י' רפרכי' מרמ"קס ראיה ומכיא שאול כאכא הלכה ר"ת וממק 'מ'ט עליהיבוא
 חליצה מצות דאמר היא שאול אבא מני הא ושנינן החליצה ומן היבום מןוליתני
 דמ"ק נמי סתמא וההיא שאול כאכא תנא לן מתם אלמא יבום למצותקודמת

 דף(ימ קפרא בר תני כ"שס מ' ולקמן שאול כאכא נמי בשמעתץ הנא רמייתידבכורות
 ע'" אומר שאול אבא דתניא שאול כאכא בחליצה דברים בשלשה ארם ירבקלעולם
 ףיסי ש'ר פרת א"ר אע/'מס מ' ואמרי' כו' אישות לשם נוי לשם יבמתו אתהכונם
 ק"ה קורמת חליצה רמצות משמע לו נזקקין אין ליבם * נזקקין לחלוץ תבעיוחנן
 ע"מ וריב'ל ר"י גדול וחליצת כ4(ן ביאת ראיתמר בשמעתיןס דלעיל וההיא יוחנןלר'
 דאמרי דאיכא עד וכו' עדימא גדול חליצת אמר וחד עדימא קטן ביאת אמרחר

 אמי' דהא קודמת יבום מצמז דלר"י אלמא עדימא קטן דב,יאת ל"מ כ"עבכיאה
 בנויה-1 לן שקים ככ'א באותן דההיא ר"ת אומר גדול' מחליצת עדימ' כ4!ןביאת
 סעס5 ירהטלמיס דיבמות מ"ק רריש ההיא כמן מצוה לשם שכעעכוונים לנווברור
 נטע נטיעות וחמש חרש חרישות חמש אחיו אשת את יבם הלפתא כר יומיר'

 בר' מנחם ד' יומי בר' לשר ]ר' יומי בר' ישמעאל ד' הן אילו בעל מדיןוררך
 יבמות י"ב שייבם הר1א וכגון יומי כר' אבדימם ד' יומי בר' חלפתא ר'עמי[

 עשוסמע ה,ש ביחד יבמות "'ב למניו שנמלו באחר מעשה ריבמותס בירושלמיכדאמרי'
 אג' אהת כל אמרה דב' לקמקה 4עזי אלה כל ימרנם מי אמר ליבמםרצה

 העיבור חודש אפרנם אני א"ר העיבוד חודש יפרנם מי אמר חרשיאפרנם
 רבי לבית כולם באו העיבור בחודש תאומים כולם היבמות ונתעברוויבמם
 בשני צעקה קול מה אמר רי4נים הנערים צעקת ד' ושמע בעליה יושב ר'והיה
 החלון מן דבי הביט מיד העיבוד חודש לכלכלם נדרת אשר וילדיה' דנעיםא'ל

 עך"פא דביאה ר"י קאמד הני כל ףווקא ' העיבור חודש וכלכלם וצוהוהכירם
 נמי והא יבהם למצחז קודמת חליצה רמצות מכד כנ"א כסתם אבלמחליצה
 ואין ארוסה על מרד אגרת כותבין שמואל אמר קימנא בר טובי דבראמר
 שאמרו אחרונה כמשנה בממקנא אוקימנא יכם שומרת על מרר אנדתכותכין
 כמשנה ]כאן אע"מ מ' התם משני כי ותו יבוח למצות קודמת חליצהמצות

. 

 כאבא והא אחרונה כמשנה רכולהו *ה לישני אחרונה כמשנה כאן ןףאע1נה
 והא הכי- יהלכתא שאול כולןכאכא להעמידן שרוצה ערימ כרבנן-אלא והאש14ל
 כץרכ1ז יבום מצות לומר חזרו יצחק א"ר אבא בר אמי א'ד בהחולץדאמר
 עובדי ומהמ * רגוחמיר אחר הלך תורה ובשל כות-ה קי4ל לא חליצהלמצות
 שמצות ראטק להביא אין לחיץ היכם מטעין שהיו חליצה מצות מ'דלי4ן
 אינה יטהיככעה דצזם ד,טאני ר4'ל להתייבם קניהם שרוצים היכא עדמתח*צה
 לה שמצדיבין הוגנת עצה ווא וזו לחלוץ 14ת4 מטעש ולכך לריזייכםדוצה
 שאיע יבם לפני שנמלה ההיא כגון להתייבם רוצה שאיגה כיון ברהו עללחלוץ
 שבא משמע מלקא בשמואל ףשמעתא ומוגיא אע"מ 8' במר"ח וכ"ב להרגץ

 כדבה קיי"ל השתא בפר"ח כתוב בהיילץ והכא קורמת חליצה רמצותלמ1ק
 רוצה %ע יבום מצות קיש שכנסה דרך איזה על ףאמרי כרבנן למהני'דאוקמה
 ' וכ"כ נךהטת יבום מצות דאמר כרבנן אלא שהוול כאכא הלנה ראיןלומר

 דהו41ן לפימכ"ש ייתא כבש עלץה יבוא יבמה ראמרי ברבנן דקי"'לבאלפס
רףנה
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 יפ" אביימי בר יצחק אררב פליג אלא כיבנן ריכה לפסוק בא ל4ררבה
 הואיל וא"ת כרבנןי אפי' רמיתוקמא לומר רבה ובא דוקא שאול כאבאברחתא
 ואין רב רקאמר האי מאי בירם מוחין לרוזייבם רוצים שניר5 ראפי'דפרישית
 מצות דקתני קאי ראר"טא זצ"ל ומפר"וו לעיל' כרפי' לחלוץ כופין אררבהכופע
 לייבס אותו כופין אין לחלוץ רוצים ראם רב ואמר חליצה למצות קורמתיבום

 פריה מצות רבכורותס פ"ק כרתנן כופין ראין פשימא ויעירה פרייה רנבי יאע"ג ע"מ יג7
 למצו'פריה קורכעע יעירה מצו' וערפתו תפרה לא אם שנאמר למצו'ערטהקורמת
 רגבי ראע"ג כו' הליצה למצו' קורמת יבום מצות והפרה יערה לא אםשנאמר
 משום רכופין מ"ר הוה יבום מצות גבי הכא בופין ראין פשיטא ויעירהפריק
 שרוצ' היכ' ליבם כופין אין ראפ"ה רב קמ"ל בישראל שם לאהיו להקיםדכתיב

 דאיכא כופין ראין רב לומר הוצרך ראשונ' כמשנה קיי"ל רלאלחלוץ'ואש'ג
 לשם שמתכונים בבירור יורעים שאנו באותן כגט אחרונ' למשנ' אףנפקותא
 דאפ"ה לעיל דפרי' יבמות י"ב שייבם ההיא ובנון חלפת' בן ר"י בנוןמצוה
 לחלוץ צבית אי ייבם יייבם צבית אי להו אמרי' אלא לייבם אותם כופיןאין

 במתכוין אפי' לייבם כופין ראין סובר יהורה רב ואף ראסקינן והיינותחלוץ'
 צבית אי ליה ואמרנ' רחליצת' בגיטא יהודה רכ מראתקין מיוה לשםבוראי
 ]שבאו[ באותן מיירי רממתמ' משום רימינא ריגלא איטלע לאו ואי ייבםלייכם
 נוי לשם ולא מצוה לשם אלא עהתכוונים שאין יורעים אנו ראז ]לחלוץ[לפנינו
 רלא כנ"א בסתם מיהו יבם ליבומי צבית אי להו אמרי' ולהבי וממוןואישות
 להתייב' רוצים שניהם אפי' מצוה לשם שכעזכוונים לן בריר ולא בגוחהו לןקים

 יתייבמו שלא במילי אותם וכופין היבום מן אותם ומרחיקין לחלוץ מהןמבקשין
 וכ"כ לחלוץ במילי אותו שכופין החולץ פ' יצחק בר יהורה רבינו מוריוכ"כ
 אנרת עליו כותבין אין רק לחלוץ במילי אותו כופין אע"פ פ' שמשוןרבינו
 והיע לומר כחזרו הלכה ואין ר'ען פוסק כן רוצה ואינו לחלוץ תבעה אםמרר

 וכן ' לומר כחזרו ה4כה דאין נאמנים הטכחים אין גבי הנשה0 גיד פ' אשכחן ע7ף
 מצות פ"ק בב:ורו' התם תנן ' לשונו וזה קאי רארישא שמובר בפר"ח מעימעע"נ

 ]ועכשיו מצוה לשם מתכוונים שהיו בראשונה ח*צה למצות ערמתיבום
 לומר חזרו יבום למצות קורמת חליצה מצות אמרו מצוה[ ליטם מתכוניםשאין
 *יבם אותו כופין רקורמת כיון תימא ולא חליצה למצות קורמת יבוםמצות
 רחטנא תלא ברירך להו אמר ררב לקמיה אתו הוו ובי כופין אין רב אמראלא
 כמיר"ת פי' הרי עכ"ל חלוץ לייבם לך ניחא ]לא[ ואי ייבם ליבם לך ניחאאי

 זה שאין הוא משובש פי' כו' לומר חזרו בפר"ח מ"ש מיהו ארישא ררכמילתא
 יצחק ה"ר ובתב ישים שתי על שנזר גרשון רבינו תקנת משום לייבם יכול אינו, הרי נשוי היבם אם כזוי'ז מיהו ' קאי רמשנה ארישא לפ*ש אלא המשנהמן

 מהו הלה מיבעיא לה רבעו ואיכא רמסיק בההיא רבתובות רמ"ק זצ"להלבן
 רתקינו התקנתא אנים התם א"ר אנים הא הבא ראנים משום מאי טעמאהתם
 ררבנן בהקנתא האנוס רנל מרקיק אני מיכן הלבן יצחק ה"ר וכתב רבנןלה
 ער ליך לחלוץ רוצה איני יכם יאמר שאם ועכשיו שבירו מה להפמיי לואין

 שאינו היא ררכנן תקנתא 3מו דהשתא שיחלוץ אותו רוחקין וכך כך לישהעען
 הנאה המוררת ב"שס פ' ביבמות שנינו מזאת וגדולה אחרתי אשה לישא יכולקשק*

 היא פשיעותא מקצת שכמו אע"פ לה שיחלוץ אותו רכופין בעלה בחיי מיבמה פ"נ-
 ויהלוץ אותו כופין אלא רבר לשוס לרוחקה . היכם את מניחין ואין כה"גוכ"ש'
 ררער'י בפייה וגם לחלוץ בשוטים אותו רכופין המחבר אני בעיני ונראה 'עכ"ל
 היכא וגם זצ"ל ר"ג תקנת משום נשים בשתי שאסור לייכם יטל ש4ונו ביוןדהא- בשוטים אותו שכופין נרא'בעיני לעיל כףפרי' לרבריה אמתלא שנתנההיכא
 בשוטים אוהן כופין וראי לו לרטעייבס יכולה שאינה לרבריה אמתלאשנתנה

 היינו במילי ר**ירס פ' ופירקף'י במילי ראי ' שיחל4ץ ער בשוטיס ליה וררינן עזק(
 ברברים התם0 כראמ' כפייה באותה לן איכפת מאי כרברים אותו שמימרים 1'שע"6

 ולא. איעדת לשום ולא נוי לשום מתכוין שאינו אומר שךוא רמאחר הדכריםףס ונראין י היא סנרא מאי במילי לעיל רפרישי' רר"ת בפייה אבל עבר. עסר לאה6

 ולא בגויה לן קים רלא משום לייבס אותו מניתין אנו ראין אע"ג ממוןלשום
 אותו כופין וראי אלא בשיטים נררהו טעם מאטה ט'מ מתכוין מה לשם לןבריר
 היינו כמילי רכופין לומר ואין אותי ומבקשין בדברים אותו שמיסריןבמילי

 אננדא מימנו דבמערב' שנרגוס מקום כראר"פ משוטים עריפא דשמתא שמתא גנק(
 שמיסרים היינו במילי המריר פ' ברפירער'י אלא אשמתא מימבו ולא רב רביטי6

 : ברבריםאותו

 המת נכמי על כתובתה המת נכסי וירש יבמתו שיבם היבם ]6[)תרלט(
 לא אם אבל רשותה בלא כנכמיו למכור היבםויכול

 משועבריט היבם נכסי כל אז המת בנבמי היבם ירש ולא למת נכסיםהיו
 רשות בלא ]למכור[ יכול שאי3ו כשם רשותה בלא למכור יבול ואינוליבמתו
 ' שקלה רש"י לרברי לרבריה אמתלא שנתנ' מחמת לה שחלץ והיבא ]נ[ 'אשתו

 ב"ש לה וחלץ ליבמה רוצה אינו והוא להתייבם שרוצה היכא וב"שכתובתה
 רוצה ואעה לרבריה אמתלא נתנה שלא היבא אבל ]נ[ ? כתובתהדשקלה
 שניהם דאפי' רפמק ר"ת לרברי ]ך[ ' כתובתה שקלה לא לה וחלץלהחייבם

 : נתובה לה יש מיבמין ולא חולצין להתייכםרוצים

 כתובת' שתהא ובלבר רבר לכל באשתו היא הרי כנסה בהדולץ רננן ]6[7עו"6
 מן לו הקנו אוגה מ"ט בגמ'0 ואמר" דדאעין בעלה נבמי על7'5עצ'7

 יכול לכתובתה נכסיו שיעכר ולא השמים מן לו הקנו אשה רער'י פי'השמי'
 שלא כרי מ"ט משל לה תקינו מראשון לה לית ואי ' שירצה עת בבללטכרן
 היינו רראשון בעל' נבמי על בתובת' ראמרי' הא פי' לרצציאה בעיניו קלהתהש

 אוזיו בנכסי זכה יבמחו את רגונם בהחולץס כרתנן המת מנכט שירש בגוןן ע"76"ת
 עצמו נבסי אבל אחיו את שירש נכסים אותם על כעלה נבסי על כתובת'שאז
 מאחיו נכסים ירש לא אם אבל רשותה בלא למוכרם ויכול לה משועבריםאינם
 רשותה בלא למוכרם וא'" לה משועברים נבסיו וכל גמור' באשתו היאהיי
 אמתל' שנתג' מחמת לה שחלץ והיבא ]נ[ ' לרוציא' בעיניו קלה תהא שלאכדי

 בעלה מנבסי אי פירשו ולא בתובת' ריטקלה זצ"ל ריב'ץ וכן פ*רש"ילרברי'
 פטור לנמרי החולץ שמא או למת נכסים רלית היכא דחולץ מנבסי אידווקא

 לא רצלצת ובל להוצהש' בעינע קלה תהא שלא לומר כאן שיך שאיןמכתובת'
 שאיגה היכא דךא גך ואם שמת רואשן בעלה טנכמי יוטו אלא נתובת'שקלה

 היאשון כעלה טננמי כחובת' ה8מיד' מ"ט אמתלא עים בלא לר4עייבםיוצה
 רבג~ועות ובספר ' כתוכת, תפסיר לזה לר~עייבם חפיצה ש4רנה מפניובי

 כוצכ' לה לית ביבם לי ניהא לא אמרה ובי ]ג[ בתוב וחליצ' יבוםבהלכות
 חממינן רלא עעץין טבה רהף יבם קמי נפלה כי הנ"מ כתוב' לה אית אמרי'יכי
 * כתובח' פר34ה מייבמן לא ואי לון חסמיט הוא שרדן מוכה לאו אי אשלה

 דנפלה בין 'כתובת' לה למיתב ליה מבעי מ"מ ואמרין רפליגין לרבק ואית]ך[
 : המקצועו' לשון כאן עד שרדן מוכה קמי נפלה רלא כין שהין טכהקמי

1.

 חננקש אדונינו ררבינו בריה נתן ורבינו ארשינו לפני זו שאילה)תרמ(
 כנירת"ע דינרין ק' לו ור3נים' אשה שנשא ארםגאון

 בשומא אותה ומעלין יגעדה ואבי רהטושבינין כאין מאור שוה שאינו אע"פשלה
 דערי וחשבי כתובה מעיקר ויץ כ~זובוז' כופלין זאת כל ועל עהטוה ממהיוהר

 ' דבעיא קטן יבם לפני ,ונפלה בת ולא בן לא הניח ולא בעל שמת היבאתומפת'

 אם מיתזנא מרלנא מיבם. ולא מכעל לא לה לית ומזוני שנין ת*סרלמינטר
 בדחכד1 דנירוניא כיו4 אמר"' ]מי[ עלה תהא מה ספקה לא יריה ממעש'תאמר
 של"ט לה ומוקמינן לו שהכניס' נירוניא בעלה מנכמי מפקינן קיימאיבמה

 רשילא ההיא רווקא מ~ידונהע מפקינן לומר תימצי ואם שלה מנירוניאומיתזנא
 בץ דילמא או לה רמיבם ער או לה רחליץ ער יבם בחזקת רוי וכפילהליה
 מר יליף של"ט כיד ויהבינן כוליה ומפקי' יבמה בחזקת תהוי כפילא ביןקרנא

 ת6 קש משל ניזונית אראשוניס הראוים ג' יבמה ת"ר החולץס פ' ראינו כךלתלמירו
 טע לה אין פירות אפי' חכמיס אמרו ועוד ' דקנמוה הוא משמיא ער ט'בעלה
 ט"נ ס ל פירות 4וכל ר1א קרקע בהן ילקח משת אחיו הניח שנפלוס האשה פ'רתנן
 הנבנסים שהנבמים מתה שאם מציט אבל מ"מ יכמה לאעוה מזונות מציטולא

 5ט 7ד כצזה שנפלוס האשה ופ' הר1לץס פרק רתנן האב יורשי בהזקת עמהוהיוצאים
הנתובה ע" נחזעזן ננסים נת" עמה והיוצאים רגכנמים ובנכסים בכתובת' יעשוכטה

. 
 ע"3 פ י האב, יורשי בחזקת עמה והעצאים הנכנסים נכסים הבעל יורשי בחזקת

 כדחכןע' הן הרי בעלה נכסי אפי' בהזקת' שיהו בחיים יבמה היתה שאםוכ"ש
 מ"םת יוסף רב ראמר מכירה מכירתן אין אחיהם מנכסי יורשין או היבם מכרואם
 גט6 יבם שומר' ודצהה שמת מי ותנהש זביני זביני' הוי לא דזבין נב עלסאף
 3 ע נכסיו שכל ימטך לא מנה אלא אינה שכתובת' אץ'פ מנה במאה נכמיםוהניח

 ק( 05 סשלה'וכיון תני ורשב"ל שלו לקרקע המחוברים פירות וחכ"א לכתובת'אחראין

 ע"6 פ3 מקצת ]תרצה[ אם הלבך עומרין הן יבסה בחזקת ע1הנכסים בירינושהוחזק

 שיהו לתגרין או עיב זך" לה נותנין עיב עליהם ונתנה שלה מנירוניאממון
 אותה מייבם הוא אם הנער יגדל שלא ער מזונותי' בשביל בהם ונותניןנושאין
 מעט בין לה שכתב מה כל ממנו תגבה אותה יחלוץ ואם למקוש הממעיחדר
 5ה ק( פלנית' אץי השולחס פ' חכמט אמרו שכועה יבמה וצריכ' . גמירא ער הרבהבין
 כך ועוד ' הוה יבמין גט ההוא אשי וא"ר כו' שבעולם הפירות בל עלהואסרת ע'" מרי איה רמתקרי הריא בר ]ראחא[ )ראבא( מירי ניטא קבילת פלניתאבצן
 אלא היתומים מן כתוגת' גובה אינה שיבמרי ישיבה מראש עואילה אלינובאה

 ולנכסי שבוי לנכמי שעושין כשם תקנה לה ועושין הנשים כל כשארבשבוע'
 ראוריית' רינא ושמע ומעלי נכסי רשפי אינש מפקינן אשיס רב ראמריתומין

"'3 
 7אט

 : -דמקצועות מם' העתקתי זו תשוכ' ' ליה ויהבינן ררבנן שכעעא מקכלולא
 נוסח חה כתובה לה לכתוב חייב יבמחו מיבם שהיבם דהיכא)תרמא(. ע'"

 פ, ביום , דהטלום עליהם הנאוניס רבותי' כתיקוןהכתוב'
 בד רפ' קרמנא ואמר נפשיה ברעות צבי פ' מתא רמן פ' כי *1יך.פ' כו'זמן
 וירית וברתא ברצ ' שביק ישראל ולכל לרבננא וחיי שכיב אבי רמן אחיפ'
 פ' כת פ' רשמה חרא איהעזא ושבק שבק לא בישראל שמא וטקיםומחסין-

 רבתיב כמה עלה ולנניעל ירטה ולפרנם יתה ולמיזן ליבומי חזינא פ' בר פ'ואנא
 רא פ' וצביאמ ויבמה לאשה לו ילקחה עליה יבא יבמה רמשה אורייתאבספר

 מיתנא לאחוהי לאונץמי בריל יתה "יבעי כמה בעלה אחן פ' בר לפ'ואתייבמת
 ולא המת אוזיו שס על יקום חלר אשר הבכור והיה רכתיכ במה בישראלשמא
 יבמתי דא פ' בח לפלתית. לה וכתבית פ', בר פ' אנא וצביתי מישראל שמוימחה
 לה דכהב בכדעבת' כהיב דהוו מראודחתא לה רחזו מוהר' זוז מאתיםבכתוב'
 והוכפתי וצביתי וכך כך ליה. דרגעלת נירוניא ורין קרמאה בעלה אחיפלוני
 ייודאין פברין כהלכות יתה ואפרנם ו4יקיר אפלח ואנא וכך בך מרילילה

 אחריות פ' אנא ע* וקבלתי בעדשטא לנשההון ומפרנמין 'וזנין וטנדיןרפלחין
 כאממכת' דלא ר"טראל בב3תא דנהוגין כתובות שטרי בל בחומר דאכתובת'
 ארומה נעוהיא ריאשון נעלה מת ביה.4אס למיקניא רכשר במנא לעילומפורש. רכתיב מה ככל אינתתיה דא לפ' דנן פ' מן וקנינא רשטרא כטופסיורלא
 בבתובת' יבמתו דא פ' בת לפ' לה וכתכית הכין כתכ כתובה לה עןיבתובזדם
 לה למיכהב דלה ש-ום אחי חזי ר,וי אור*יתא מן לה דחזי מורוה זוזמאתים

 ! וכך כך לה ורצמפתי וצביתיבכתובת'

 מרנ של אביהם ואם אחיו שאר עם בשוה וחולקי שמת אחיו בנכסי חיקו הפסיר לא ה"ז ליבמתו החדלץ ]6[)תרמב(
 יה, ק( ' יריכו יוצאי לכל גךרם האב נוחלעס ביש כרתנן אב של דגכמים חי יבםושל
 ע"6 ושל מת של שאכיהם אע"פ המת אחיו נכסי ככל זבה יבמתו את ר3ונס]ק
 כתב הככור אחיו אשת את שכנס והיכא ן מיכן']נ לאחר גרע1ה ואפי' קאםהיבם
 היבום ל14שף שכעז אביו בנכסי שנים פי שנוטל זצ"ל שמואל בר שמהה ה"רמורי

 : ה"נ כרברי במר"מ משמע ובן ראוי דרוי כהב בתינאכל

 ע", ת י ואם בנחלה .האךדן מן כאחר החש הרי ליבמתו החולץ בהחו"0 תן]6[

 לאשמעינן ראיצטרץ* יבגמ' ומפרש אב של נכסים אב שם ישי
 דהואילדמד"א

 שהחו"
 על זו בחליצה שנפמלה היבום מן לאחיו אפסרינרו

 נץדם האב מר ראמר אב של הנכסים אב שם יש אם י קמ"ל נקנסיההאחין
 נירשה ואפי' פירעו'י אחיו בנבסי זכה יבמתו 8ת הכונם ]כ[ ' יריכו יוצאילכל
 בין אומר ר"י קם וררי רחפנא אמף אחיו שם על ינדם מ"ט בגמ' ומפרש 'למהר
 כר"י הלכה לנף'ד איבא בגמ' ואיפלגו אב של רגכמים אב שם יש אם כךוגין
 כרבנן וקיי"ל זצ'ל אלפם יצחק רבינו וכתב ' כר"י[ הלכה ]אין. למ"רואיכא
 שיבם דדכא ירית לא יבם במקוט ראב רמקצושת במפר ונ"פ לרד"'יו*הא
 ]יקום[ מ'ש ואטרי' אחיו בנכמי זטק יבמדצ את ו:כונס הב'ל גש"" וכו,כהיבם

 -על
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 *ורש אכיהמיכם שם שיוט ואש'ג הלכה* וכן נף ודוי רדטנא אמר אחיו שם*
 שאמ' ואע"מ מילי לבל הוא רטת בנכמי[ המת ככן ]רטת בנכמי ריבם המתאחץ
 נדחו האכ של הנכפים הולץ כין כונם כין דאמר כר"י הלכת' נפחא ורץעולא

 כנכמי זכה יבמתו את הכונם ראמרי כחכמים אלא כד"י הלכה ואיןרבריהם
 כבן המת בנכמי דיכם שכתכ ממה מלשונו ללמור ויש ' עכ"ל הלכה וכןאחיו
 ראוי הו"ל היבום לאחר אביהם שמה היכא א"כ מילי לכל הוא המת בנכסירטז
 היה וכבר ]ג[ י המת של ככורתו חלק יורש היבם ואין ראוי רהוי בוז'נוכ"כ
 אחיו אשת שיכם היבם על זצ"ל שמואל בר[ ]שמחה ה"ר מורי וכתכמעשה
 ותבע לחלוק האחים ובאו אכיהם מת זמן ולאחר אביהם כחיי שמתהככור
 כשוהי נחלוק לכן היה ראיי טענו והאחין אשתו אה עדכם המת אחיו חלקהיבם

 בא כאילו והוי האב כנכמי כצדהק רר~י משמע לנחל"ס ככור יש שיטת לפי גנוף
 המת אהיו לגכי ראוי שהשוב מה ורק י במקוט ועומר המת אודו מכח בהרשא'ע'"

 ואבי המת אבי נכסי ראב'כדאמ'רוזםאבל ראבא כגוןנכמי ראוי אצלו נמיחש~ב
 אבא נכמי לנביה דליהוי ה3עץ כן רצא כא%ו ליכם רהטבי' ולא מוחזק הוירוכם
 אבל ליבום מיתה בין נכמים ששבחו בשבח אלא 4ש התם אביי ראמרראבא'
 ' חלוקה בהם לאחיו שיש האב בנכמי מיירי וההיא שקיל לחלוקה יבוםרכין

 ורוחק האכ' כנכמי שנים פי השרהשקיל רבגוף ער'מ כשכח אכייומדמפליג
 מחים שמת הכן וזכה שמוז הבן כחיי האכ כשמת מיירי רההיא לףחותרוא
 נכמי משאר מ"ש אשכח ריריה דק-קע ליזכי נמי כשבח ר~ו"כ רקרקעבגוף
 בין כמו שמת האח אצל זו וטיקע יכם ליה רשקיל מיתה לאהר שהשכידירגשע

 אני אח לימא שנפלוס האשה כפ' ראמר והא י שנים פי דהטקיל לחלוקה יבום ע6דף
 כלומ' אלא לתרשו ]כנו[ )בא( דאינו בלישניה דק לא קובר אני אע ואשתו יורשכ'6

 לענין נמי ככור יש ובפ' י ירושה קרוי המת נכמי וכל זוכה אני אדד יילבירועיה
 * ירושה רחמנא קריי' המת אחיו מכח לא מירצ ירושה נמי 4ה ליי יוכלחזרת

 א"ק אב של הנכמים כך וכין כך בין ראמר דר"י מ"ט החולץ פ' ףאמרוהא
 ככור מה אי נמי יכם אף האכ כחיי לו אין ככור מה ]כככור[ הבכורוההה
 האב בגכמי שנים פי שקיל דלא ומשמע נמי ילם אף שנים פי שקיל מיתהלאהר
 ראוי היכם שהיה האח אנכמי אלא האב אנכמי כלל וטרי שקיל רלא[ לומר]יש
 האב בחיי לבכור ואין רחמנא קריי' רככור משום כבן וירש האב וקדםלירש
 אחיו בנכמי בהם ויזכה וקדייק י אכיו בחיי המת אחיו כנכסי דדבם יזכה לאכך
 כחלק' האב מירעע לאחר שזוכה הבכור והיה כש האב מיתת לאחר בעין הםאם

 חלק לאחיו יהיה ולא האב מיתת לאחר ליכם האח נכמי קהזרו כךהבכור'
 מכנו ירש שלא עצש האב כנבמי וט'מ מעולם' האב בדם זבה לא כאילובהם
 כתיכ אביו שם על יקום מירי ומשני עומד במכץמו שהרי ]שנים[ פייטול
 עמו זוכין אחיו הלכך הם רגעע נכמי לאו ירש עואכיו וכיון כתיכ אחיו שםעל
 לשון וזה ' האחין נוטלין והשאר שנים פי נוטל שהיבם האב נכמי בשארכמו
 אינו ככור מה לככור מקישו הבכור והץה דר"י טעמא סמאי הירושלמיר"ילז
 מיתת לאחר יורש בכור מה אי אביו כחיי יורש אינו זה אף אכיו בחיי יורש ''י

 גאמיש, ירש לא בכור מה ומינה זעירא א"ר אביו 6יתת לאחר יוש זה אףאבץ
 שוכ לירש שראוי בשעה ירש שלא כיון זה יורש]אף אינו עדב לירש ראוישהוא
 אמו ומתה ככתוכת' ה~נמים אמו ונטלה אביו מת אם בכור מה פי' יורש[אינו
 אחר הנכמים הלק לו באו ולא הואיל יבם אף בכורה חלק לו תחזור לאשוכ
 בשאוי במו עמו זוכין אחיו אלא כולן נוטל אינו אביו נורושת אלא אכיומיתת
 פירשו שרי'ג מאחר אבל השטעות ליישב כך לנו היה מברתינו האב'לפינכמי
 דבריה' לפי המת אחיו של כנו הוא כאילו אותו ועשו 4בם ראוי הוי האברנכס4
 דלגכי לעק נקט ככור משום דאבא אבא נכמי לאיתויי ככור "? פ' שאומרמה
 המת' !אחיו כן הוא כאילו רחשיב אבא[ראבא ]נכמי כמו האב נכמי רצידיבם
 בחייו חלקו נתנרר שלא כיון צ"ל כו' ביטבח אלא שנו לא אביי דאמרוההיא
 ירושלמי נמ' וההיא נוטל' ואינו ראוי כמו ]היבם[ אצל הוי בחייו דויכההולא

 בא*לפרש אלא פליג לא דרשב"ל בנו'צלמחדסי"ל גבי זצ'ע רכי'שמואל דאייתי קזנטנ
 כמיניה כל ולאו דביכורים ובתומפת' דב"כ בתוספתא היא ברייתא שהריוהו

'ס'1'ן וכמקום קאת'נא דאבא אבוה מכח אמר ש"תס מי ובשלהי אכרייתא למיפלג דייסכ"ט
 כתב זצ"ל יואל רבי' בן אליעזר רבי' ומורי שמחה' ה"ר כורי עכ"ל קאימנא אכ

 אחיו אשת שייבם יכם כין נוחלין ביש שפי' שמואל רבי' פי' לפי מחלק ואניסנרית
 רחמנא קרייה בכור הפי' אם פשוט אחיו אשת שחבם יבם וכין הככו המתרוו"6
 ראוי'מפר' והוי חילוק אין רבותי שאר שיטה ולפי רמת אחיו כן בכור דחאן*כנתרזע'
 ס4נ"נ

 : זצ"ל שמואל רבי' שיטת לפי אף הוי לעולם א"כ רחמנא נךייה בעלמא ככור

 לה דמשהינן הגאונים פמקו עקרה ונמצאת יבמתו את הכונם . )תרמנ( יטי
 שנק עשרגביה

 לקיימה מהו עקרה ונמצאת יבמתו את .רבונם יששאלתם המקציעותבמפר
 אשר הככור והיה בה קורא אני אין היא אולורי בת ולאוהואיל

 עשר נביה לה משהינן דילמא או לאלתר ומנרשה המוז אחיו ש'ש יכץםתלד
 הכין י מאי הלכתא לה מנרש ילרה לא אי הכי ובתר רנשים בל כשאר שנין.
 עשר עמה ושהה אשה סנשא רתנן שנין ~טר גכיה לה דמשהינן חזינןינתותךף

 זכר ירבר ראיה יטאין ואש'פ ורבוו מפריה ליבטל רשאי אינו ילדה ולא שנים פ"תס7
 לשכת שנים ע'טר מק'ן שפחתה המצרית רגר את שרי ותקח שנאמרלדבר
 שאר 4'ש יבמה ל'ש לאשה לו אישה לאברם אותה ותתן כנען כארץאברם
 עמה ששהה היכא ישראל בארץ דוקא התשוב' זו ולפי י התשובה עכ"לנשים
 הואיל מקוימה עשר לאחר אפי' לאיץ בחוצה אבל להוציא' צריך שניםעשר
 שאין ללברך יבמתו על בהכא עלה מסיים דהכי לראיה הברייתא זווהביא

 , המנין מן לו עולה רצ"לישיבת
 חלוצתו אחות בצרת ואסור חלוצתו צרת באהות אדם 3פורגוט ]6[)תרמד(

 בת ובצרת חלוצתו אם בצרת אסור שהואוה"ה
 אבל מאחיו חלוצתו צרת שהיתה היינו ראסירא חלוצתו וצרת ]נ[ יחלוצתו

 צית אותה ומת אהרת אשה ולו לאחר ץ חלוצה ונישאת לה שחלץ לאחראם
 אלא ערוה צרת אסרי' דלא לאחר נישאת שהיא אמו צו-ת במו טהרתחלוצה
 בר יצחק רבי' בשם זצ"ל יצחק בר ירודה רבי' טרי פי' כך מצוהבמקום
 ואחות מתייבמת ולא דולצת ומת אחיו שנשאה חלוצתו ואךית הרל,]נ[שמואל

 אכל ח4צה']ד[ בלא ימאה ו"ע עיטת ועדייןטישתו ומת אחיו שנשאהנרהטתו
 צרת על ההבא מתי*במת או חולצת או ה"ז אחיו מת ואתע נרושתו מתהאם

 : ממזר הולר איןחלוצתו

 ט"נ ת נ' לאה ראובן שנשא כגון מי' חלוצתו צרת בקרובת ארם מותר בהחילץסתני

 שמעון מותר צרתה לאה שהיוע' לזלפה שמעון וחלץ וכעז וזלפהן
 קרובה בצרת ואסור חלוצתו זיפה צרת לאה שהיתה לאה אחות שהיאברחל
 אךעת רחל שהיא רחל וכצרת אחותה ברחל אטור ללאה חלץ אםחלוצתו
 לב* כהרה ראזלא הא מיפא שנא ומאי רישא מ"ש בגמ' ואמר הל"צתולאה
 מ"ש פירש"י רבנן בה ל"ג דינא לבי בהרה אזלא דלא הא רכנן כה גזרורינא
 ששתיהן חלוצה קרוכת צרת סיפא ומ"ש דשריא חלוצה צרת ק-וכתרישא
 דינא לבי כהרה ראזלא הא י אסור וכץזני לנכרי ונשואות וצרתה היאנכריות
 ואיכא יכמתו מנייהו הי ירעי לא וכ"ע לב"ר עמה אחותה מולכת חולצתכשלאה
 צרת אמרי חלוצתו קרוכת צרת היינו רחל ]צרת[ נמיב וכי חלץ רלרחלדמברי
 הא לרחל' חלץ שהרי היו אחיו נשי וצרתה שרחל מכרי ראינהו נמיבחלוצתו
 הלכך לב"ר עמה רצלכת צרתה אין חולצת כשהיבמ' רינא לבי כהרה אזלארלא
 רער'י כדכרי פר"ח וכן נמיכ חיוצה אחות אמרי לא הצרה אחות נמיבכי

 אחותה שט4כה משום חלוצתו אדצת בצרת ראשר היכי דכי בעיניונראה
 *הלא נמי ובתה דאמה ח4צתו בת ובצרת חלוצתו אם בצרת אמור ה"נעמה
 רבנמ' ואע"ג ' קתני מתמא חלוצתו קרוכת צרת נמי ומהני' רינא לכיבהרה
 וצרת אמה צרת דרי'ה ממתכר אחותה אלא רוזכרה לא אחין ר' ופ'רהחולץ
 ' ובתה אמה רה"ה זצ"ל יצחק בר יהודה רבי' מורי מלשון העתק וכןכתה

 קט ךף טתר ומהה לה חלץ החו"ס שלהי רתנן זצ"ל שמואל בר יצהק רבי'והקשה
 פ"6 כ'"? כרפרי' רמיחלפה משום אסירה חלוצה אחות צרת השתא ואמאיכאחותה
 פ"3 ת יי כהחולץ0 נמי ותנן החלוצה היא שהיא כמכורים שהרי אסורה עצמהשאחות

 יאמרו דינא לכי בהרה ראזלא כיון ואמאי חלוצתו בקרוכת מותריןוהאחין
 7ףיג (ורע ואין אחיות משתי אחת שקירש מי כיצד6 כפ' ותנן נשא אחיוחלוצת
 פ"3 שנים לו[ הע לשתיהן חולץ אחד ]אח ולו מת 6ו וגט לזו גט נוהן קירשלאיזו
 יצחק רכי' ופי' ייבם אחיו שחלוצת יאמרו והלא ואמאי מיבם ואחר חולץאהד
 אזלא דלא הא רבנן כה גזרו דינא לבי כהדעק דאזלה הא זצ"ל שמואל.בר

 לחלוץ היכם עם החלוצה שהולכת כיון חה"פ רבנן כה גזרו לא דינא לביכהדיה
 רלא הא נדובתה צרת גם ן ואמרו ן אסירא שהיא לנרושה ורמיא ככ"רלה

 ולא כב"ר לה לחלוץ היבם עם הלכה שלא הצרה פי' רינא לבי כהדיהאזלא
 איחלופי מטעם כלל ואינו קרובת' מותרת לגרושה רמיא ולא מעשה כהנעשה
 והכי כה גזרו לנרושה ררמיא משום אלא עמה אמה %א אחותה לא דברה%א
 אצרה רקאי ישנים כמפרים שכתוכ הא שנא ומאי הא מ"ש 4שנאמשמע

 בהדיה לא ול"ג דינא לבי אזלא רלא הא הכא דגרסי ספרים יש ונםואחליצה

 חמ'ל שמואל בר יצחק רבי' בשם זצ"ל יצחק בר יהודה רכינו מורי ופי']נ[
 בגון מאחיו חלוצתו צרת שהיתה רוקא היינו אסורה חלוצה דצרת רקי"'לדושא
 ע1חלץ לאחר אם אבל ביחל אסור ללאה וחלץ אחיו ומת אחיו נשי ולאהרהל
 שריא לאה צרת ההיא ומת אחרת אשה ולו השוק מן לאחד ונישאתללאה
 מצוה' במקום אלא ערוה צרת אסרינן רלא לי' דשרי' אמו אצרת רהוה מיריליה
 י4 י9 מתייבמה ולא ]ועלצת ומת אחותה את אחיו ונשא ליבמתו החולץ תנןס]ג[
 גרוע1ה אחות רבי שנה כאן ארשב"ל פטורה וכו' המנרש אבל אימא וכןמאי ל" כגמ' ואסרי' פטורה ה"ז ומת[ אהותה את אחיו ונשא אשתו את המגרשוכן

 משום דיוצאה החליצה מן פטורה פירש"י י מד'ט חלוצה ואחות תורהמדברי
 כל בחייה עליה דכתיב מר"ת גרושה דאחות קיינעע ואיטתו דהואיל אשהאחות
 אם אבל אחיו מיתת בשעת קיימת גרושתו שהיתה דוקא שר"ל משמע 'שבחייה
 ואע'צ מתייבמת או וחולצת שריא גיושתו אחות אחיו מת ואח"כ גרושתומתה

 ובששת הואיל אפ"ה גרושתו אחות הוות רהא ליה הזיא לא אחיו נשואידבשעת
 וכן מתייבמת או וחולצת ליה שריא אחותה גרושתו מתה ככר אחיומיתת
 ע"ם ינ ל מפלת מיועה וקסכר קתני זו אף זו לא ראמר מ"קם ברבא קיי"ל דהאמסתכר

 פ'ש דמיתה וקיי"ל הואיל הלכך אעד וכרכ כרבא דקי"'ל בפר"ח כתב אהין רןופ'
 כותת בשעת 4ה ואיחזיא הואיל נשואין כשעת ליה איחזיא דלא אע"גמפלת
 תפ"נ ל בקרובה ארם מותר משנת על בגמ'0 ואמקי' )ד( ' מתיבמ' או חולצת אואחיו
 ממזר הולר חלוצתו צרת על הבא שטאל אמר קיסנא בר טובי א"ר חלוצתוצרת
 דגרמינן לדשמואל דליתא זל'ל אלפם יצהק רבי' וכתכ קיימ' באיסורהמ"ט

 פ"נ ' 7ף על חייכ אינו הוא רשב"ל אמר עליה בא ואוו'כ ליבמתו ההולץמ"ק0.איתמר
 על חייכין האחין בין הוא ובין כרת חלוצה על חייבין האחין אבל כרתחלוצה
 על ולא כרת חלוצה על לא חייבין אין האחין בין הוא כין אסר ור"י כרתהצרה
 *טא ד' או הוא וחזר יבמתו על הבא איתמר שמעתאט בההיא גרמי' ותו ' כרתהצרה
 בכרת וח"א כעשה ח"א ורבינא אחא רב כה פליגי צרתה על וגא האחין מןא'
 וכ"ש לקולא כרבינא הלכה וקיי"ל כרשב"ל בכרת ומ"ד כר'א בעשה דאמרמאן

 : ממזר רצלר ראמר לרשמואל ליתא הילכך כותיה ר"י דקאיהכא

 4יכם א' ררצה אם שמחו נשים ר' נשואין אדון ארטבעה ]6[)תרמה(
 ליה שבקי' אותם לפרנם במה לו ו"ט כולםאת

 מיישציז אותם לפרנם כמה לו אין ואם אותם ייכם שלא לו מיעצים ואיןלייבם
 רעלמא דארם או חרשה לפרנם מ'א מקכלות היבמות ואם ]3[ י לייבם שלאלו

 יוהר לפניו נפלו ואם ]ג[ - 4יכם שלא לו מייעצין אין כולן לפרנם י'עמקבל
 שומע אינו ואם לייבם שלא לו מייעצין לפרנם במה לו דיש אש'ג יבמרזמארבע
 "'ב שייבם ]באחח לעיל דפרי' בעוכדא אשכחן דהא בירו מחהין איןעצתינו
 שאם רטתבר אני לי אומר לכי לפרנם כמה לו שאין היכא ואפי' ]ך[ 'יבמוה
 שנפלו מי ]ס[ ' מצוה לשם שמתכוין הואיל בידו מוחין שאין עצתינו שומעאעו
 או אלא שתיהן את מייבם ואינו לשתיהן חולץ אינו א' מבית יבמות שתילפניו
 מאותן היזה ]1[ י לשוק ו:צתרת פטורה וצרתה מהן לאחת מייבם אוחולץ
 עתגרתק כגק לטונה פסולה ואחת לכדונה כש'רה אחת לפגיו שנפלושתים

מאיש
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 לכש?רה יי%ץ ה6ש לפמולה דולץ דולץ .ה" אם אחיו שגשאה קודם אהרמאחט

 : עארצה אטו מיבם מייבם היה ואם *הטה אוהה שכול שלאבדי

 שנהם תרול רצה ש וטז נשש 1 1 נשמ מ ד ביךילץ רצנן %:ינ
 מ14ון ארבעה '4ומא מ%בם מאן ומד% נרגוצי מתו ומול ארבעה אלא הץ דלאע כין פי' %'ר אחין ר' בגמ'0 ואמ' ביוי הרשות בולם את ל%בםפשנ

 אחץ עאור דאיבא אע"ג כהטמע שבהם דגד1ל במתני' ומדרךצי בירוהרשת
 ובמה בתמוק פירש"י ליה הטבקי' ופרבי' כלם 4צז ליבם רגדול ביד מוחיןאין

 שלא * מייעצין אין ארבעתם בל לייבם *ה שנקי' וכי וה'ש בולם אתשרנם
 עצה לו שמשיאין מלמד אליו ורברו שלוחן ולא הן לו וקר1 ורוצהשליבם
 לך ]מה לו 14מרי' ילהה חהיא זקן הוא זגןנה ורויא ילר הוא היה שאם לוההתנת
 ביתך לועך כףטה תכנים ואל שכמותך אצל בלך זכףק אצל לך מה יידה[אצל
 הכא איצ בעצתם היבום שמבם4ם אע"ג לו רךעגנת עצה * שמ%עצשאלמא
 צדיבה לא ומשני י נלן את יפרנם נמה ייבם שאם ל%בם על4 נ5עץנמי

 שלא לו מייעצין ואין ליה שבכך' הלכך 6ונן ויבול הוא שעשיר ליהבדאפשר
 עצמן והיבמות לינן לו אפשר ולא עשיר אינו הוא שאם ח?וק ]כ[ *לייבם-

 עובדא בהדהא לייבם שלא לו כריעצים ואין בולן את לייבם ליה שבקי' ה"נב4, את 6ון עצמו על מקבל אחר אדם 14 תרשה אחת בל לזונן עליוץמקבללת

 חורש 1,ן קבל ורבי חדשה בולן את לזון אחת בל שקבלה יבמותס רי"ביזי
 דוא ו1טיר רואיל פי' נמי מובא אפי' ר' איריא כ%ר הכי אי ופרבי' י ו,עיבורוטם
 לו מיעצין ואין ליה דשבקי' ארבע נקם אמאי אתבולן ולפרנם 6ק "שפשר9?ס4ב

 י4"ל טובה עצה ושנען ]ג[ ' היא ועשיר וואיל נמי טובא אפי' לאבםעלא
 בוויש שבת אהת בל בדודש  עונה רנסשזימז היבי בי 4 טפי 8רןארבעה

8וף  בב"קס בעתו יתן פריו אוטר חרן שבת לערב שבצז מערב ת'עה של דקץסה 
 בדאשנחן טובא אפי' לייבם לו מנעץין עצתימ ע1מע אימ אם מ?צ ובכתובותסע"6
 במה * אין שאם בעיני נחשה נמי ונן ]ן[ ' יבטת "'ב עףיבם עוברא ברייא 5"נ"

 ואין סצחה לשם ומוזבוין הואיל ל%בם % שמניחין עצתיט שומע ואשלפרנם
 נידו איןטחין וני נשים ר' *יבם אותו מניחין אנו ובי פי' ושבקינן ד1ישלומר
 היה שאז בקיו טחין אין דכ' ומשום ליה נראפשר ומשני נו' * וע-אוודהנקש
 מזו רונחה ומאין בעלמא עצה משמע עצה לו משיאע קתני השא הברייתאמן * מקשה מה עאייב בך ר8י' אין ע"ב ' בירו טחת עעיר איע אם אבלמשמע

1ןף  רגעל ח*ץ בית א"ק טובי' בר זוםרא א"ר לתרוויר1 ונההלוץ בתים שני בונה "ע השינו בונה הוא אחר נית אח? בית את יבנה לא אשר איק א-יי אבא בר ח5אוג איד לתרוויעי ונ*בם בגכףס ואמר צררטה פתטרת מהם אוזע של ח~יצתה 4ןס"נ בעטעה ומת נשים ל8תי נען* ע8היה מי בדי1לץס תנן ]ס[ ? שמוחת רנריתא 
 לא אם אוק לחרא ונייבם לחדא ונחלהן בתהם לשני חולץ חשינו רולין אחרבית
 עולה שאימ ובל לה*צה קךלה *יבום העולה נל יינם חפץ הא האיששץפוץ
 ? ח*ץ ומקצתו במי מקצהו בית יאמרו שלא ועור לחליצה עיה 4ימליבום

 היה ואם לפסולה חולץ ןולץ הוק אם פסולה ואחת נעדרה אהת היתה תעס ]סש
 כגון פמולה ואו1ז שה1ה בשירה 4וי2 רדרטה פי' שעדרה מ5בםמי?בם

 הכעהר' את יפסול ולא לפמולה ו1לץ לחלמן יבם בא אם אחר מאיששמענרע%ה
 בשיה אה פי' לבשירה נויבם לייבם בא ואם * להם א"צ הוא חא1צלרם- צרינים חשתרים בורו מי אדם "ט1ך לא רבי שנה כאן יוקף רב בראמרלכוונה
 היא בשיה לריויה דושש לבד1נה רפטלה מיינם ירצה אם או *יבם יצהאם
 )לא( אם :ריענר מקקו בירו רושות לייבם ירצה אם דאףבעירה לבשיר'מיבם- תני ששירה ה6א לפמולה יוקא לפנ1לה ]דולץ[ חלץ הא -אם דתני אגבאלא
 שלא בדי לבתודלה אלא רבנן אטר דלא היא מע4' ח*צה לנקיהחלץ

 : 4ר1נהיפמלנה
 שלא מרי אשתו 4עז לנר,ט ורצה חיה ר14בז עתהי' ןץן=י)חרמו(

 ר%בן ומת אחיו שמין בעי ומיחה ל%בוםתצטיך
.

 : לח*ץ 14הו כופין אלא 1ייבם לו מניחין אין לייבמ שמעקורוצה
 ז1ע רבבא ריינא שלמה בר צמה רבי' אמר הבי המק%עא בם8רכתוב

 לבקרו רי4קל ונבנסו 4טק לו וההה וממוכן ד1לה שה" ראובןעל
 של4גתפול ברי בגט 4הטתך פ5ץר וא"ל למיתה ממובן רצא בי הדעת נכךיוהאו
 ראו חרשים "'נ ונסוף ומת אהיו בירו ומיהה לפוטר' ורצה *יבום אחעילפני
 בהליצה לפוטרה ויבם רצה ולא לו הזחלהן היבם אצל עהלכו מב"ר קשהבי
 שאמירה ואמר ורורה ' לאו ואם לו טתרת היא אם הצאלנו שונמה מבקשאלא
 גילה בירו מיתה וה1א לפניו תפול שלא שרשה רג:ת אחץ נדעת והיה הול6

 לשום נף לשום יבמדי הכונם אומר עהצל אנא רהניאס אח אשת משוםילו ואמורה אחיו בחיי 14ויו באשת עעיו נתזן ווי"ל שונמה רוצה "שהיהבדעתו
 קודמת יבום מצות ותנןס ' מטר הולר לומר אמ וע-וב בערוה פוגעכאילו עועו,-

 לשם ממבונ*ם שאין ]ענעויו מצהה לשם מתטונים שהיו בראשונה חליצהלמצות
 אחוהי בח% רעתיה רגלי וניון ' יבום למצות כךרמת חליצה מצ5ז אמרי מצוה[פ"ם

 אלא לבונמה לו אמורה בנם לפוטרה לאחההי שבגדה ולא למינסב'רברעתי'
 -בעל ואפי' לה שומלוץ עד לנרותו ההש בדין לחלוץ רוצה אינו ואם לה יקקלוץ

 : המקצועחז לשון ע"ב הלכתא וכן בשירה מעושה חליצה רקי4לכרחו
 נעהשת השם מספק גט צריכה שנתקרשה יבמה ב?ני 3ן=אףן)תרמז(

 נתעובות אבל המחנר נ"ב'אמ כך ממזר מפקרןלר
 ן נמור כשר ובנה בוראי נם דנחכה גמוה כפנף' שהיאמשמע

 ]תופמין ייהטץ ע"ין מנין רב אמר ?ערה אן'ר רנהס ר4שה בנפרכן 8י
 בה תהי' לא זר ל4רש הו1צה המת אשת תו9ה לא שנא' ביבמה[ 'ןטךנ

 לא האי לשטאל ליה ממפכף גט צריכה בעניותמ אמר הטטאל ור ל4ושהויה
 היא והרי ראתא רוא %"ו אי הגצן-א פ" יורעים אט שין רעתעועמחז מתוך פי' ' ראתא רוא קיההא בה תפ1 דלא אי רי(זו ר1א ללש איתהטה
 עשה כש בה אין לעיק ינמה שמא 1 קייזשץ בה ותפמי לשין ודיניבשאי
 ללא תהי' לא עשה עשה מכ* רבא ה~1 אהר ולא עליה יבוא. ינמהדכתינ

 אהר בא ואם טמפק נט צרעה בתקרש' אם הלכך ראתא הוא ערהמ בה תפטי)
 ואסור מכאד רילרפפק חליצה נשאתב4 ום8קואם מזהוירשה1-כהגט

 הלכהא דהבי נעיף טראהבממזהת
 דק""י

 דעך84ל ראקףצ להרב ולטז' בשטואל
 ה4מ ר11 נותהה עימי ח"ץ ינאי דד' ותו נאעצרי כרנ הלכתא ה4מאלרב

 ביבמה תופמין קירהמן אין וגמרו נמטבחבורה
 מש1תעו לא רני יוחנן ר' וא'י

 ששש ר קי*ל הבא אפ"ן ררב לרו אית וב"ה רב"ש משמע נמי קמא0 ופרק ןהיא
 4צש* הכ' 4"טי לרב רחל בר מרי רב איל רהא ממפק גט שצריבהנשכואל
 םבר אעוי ררב אלמא ל4ן ורותרה גט שני לה טתן "טראל ינמה ה"אם דשטשה בותי' הלכת' אמימר ראמר ההטתא אשי ]וא"ר בשמדאל הלכהאמימר
 מרבא %ש אמימר ראמר השתא רבא אמר רגרסי' פפרים דיש ואע"ג 'כש1אל

 שם 91 אי כרב אי לי' מספקא. אב% רעקולץס ונף'פ בשמואל לפמוק ראיה ישנמי
 5?נ מטיק דבי ראיה אינה רפ"ק וההיא גם. צריכה 1צ 4ה רממפכףש חהואילבשמואל
 רמצינן ה"ה בו' קירושין שאע מנין רב אמר וקורה לנררב מבעי' לב"ההתם
 רגנקצועות שבמפר ובתשובות ' נקם מניירן וחרא שףשמואל להו רמבעילמימר
 חזינא הכין התשובה לשון חה ? גמור בשר והולר בוראי גט שצריכהמשמע
 ביבמ' תופסע קירושין שאין מנין רב אמר ר"י דאמר ושטאל רב נוקדה%

 ושמואל עליה זר לאיש רציה אין לאיש'זר החוצה המת אשת תהוה לאשנאמר
 ולכה אמימר אמר הני אשי לרב רחל בר מרי רב א"ל גט צריכה נעניותנואמר

 והא ממזר' רולר אין קיףועה בה רתפמי וביון קירושי בה תפמי אלמאכשמיאל'
 ששע י' שזינהה ינם שומרת רמנונא וא"ר ונממה "נם ושומרת ונשואה ארוסהמטיתי מש" עלא סאמן מהא אלא ליה מספקי רמפוקי למימר קאמר בעניותנושנואל
 ינם שומרת מדיהני ממאי עלמא לגבי דמיא איש באשת אלמא לינמהא1רה
 לחזור אםהרה תהא לא שתיבעל בל רנלל םק והתנן ליבם שריא ס"ר ואיונטמה
 ו~בם שרי' אלא המטנא כרב הלכתא לית במערבא ואמרי עמה מתנה היה לאלו

 4 וף ממשש ר1לר את אומרי' חבמים אבל ר"ע רברי ע רתניאס כרבנן ס'ל ואנןהיא ר"ע ומתני' ' משר ח% ואין ל4ט וראי קירושי בה ותפמי רמיא בפמיהאלמא
 5א עט1ן יבם עימרת ועל הגצטה ועל ר1רה על בבא חטוין אחריתיס ותניאמינמה
 שם קז שנתעישה יבם שומרת אמר גאון יהוראי רב ומר ' הילכתא .ונן ממזרהולר
 נ פ לו שנתקי,טה למי ואמורה ליבם ומותרת בשמואל גם צריכה נישאת לאאם

 : רמעע1במה לשון באן ערעולמית
 אטר לאחת.מהן לזען2' גם ובתן יבטת שתי לפני שנפלו יבנבט נל)רנרכעה(

 השמ"ר בה טתר םהן נאחת מאמר בה עשה ]נ[ 'בשתיהן
 * מהם לאחת וחליצה שתיהן בכךובחע אסור לי ונם 16 גט נתן ן ג ן 'בצרתה
 שים 4 נאמרה מהם אחר גט לה נתן "[ ' אהת ליבמה יבמין שמ ונן]ד[

 מהם אווף בה עשה ]ל ' בכךץבותוק כותר והשני נ)ךובותי' א%ר גטורנותן
 י בכךובותיה אסורים גם שניהם לה נחגו ' בה אמור והשני בה טחר היאמאמר

 : וח*צה משתיהן גם צריבה מאמר שמהם נה עעו]ו[
 1ע 3 ל בעלמא רמדני משם מוצי ביבמה גם רננן אמור %יט יף י"אמרה

 לא מרגט להוציא וחליצה לרוצקש גט אמרי גט מהמ לא אמרתראי
 ח*צה מראורייתא הא לייבם יובל לא ושוב יבנה בלא עלה למיקם מו1יביבמה - ט רבנן אמור מן'ט פי' ' חליצה אחר למבעל ואתי סהני ש נמי ח*צהמהני
 בבל בעלמא רמרגי משום בנה' שלא בין ביה קרינא לא גט ומשום רבתיב'היא
 ליה שרית ראי הגם לעלת בצרת אשי נמי מה"ט הלנך בשו עבר וקאינמם נמי חליצה אחר בונם הנט שלאחר ןהואיל להוציא נמי וחל?צה מוציא גטאינעף אמרי יבנום הגט אחר- שעסה רצה ואם נוצי לא הכא אמרת ואי לרהגרשרגשי'
 8ע קזי כר' קיי"ל נמי ופ'קס חלוצה צרת למיבנם נמי אתי רגט בעלת צרתק~כ%ם
 ראעע כרת צרה על ולא כרת הלוצה על לא חייבין אין האחין בין הוא רביןיוחנן

 פ' שטאל בראמר לצרה לחלוין צרעי ע"ב שרוי שתיהן בכךובות נמיו4סור הרדי בי בולהו ומיתסרו קעברא רצרה שליחותא נמי ואיהי ענד דאחיןש*חא'
 שו 91 רבי' ופמק רגט בעלת נפטרה לצרה צרה נפטרה לא הגט לבעלת חלץ אחי01ר'

 מצותה רה4נו ליבמה מותר מאמר מהן נאחת עשה ]נ[ ' וצט בעלתבקיובת ט-* נמי ואסור בקרובותיה ואסור לצרה חולץ הלכך בששאל . רריבה אלפםיצחק
 קושש אין ר"נ יףבר מכרי ר"גס ברברי ברפרבי' בצרתה ואסור בועל ואח"במקרש
 פשנ הא ' לשניה ליבומי אתי דילמא גזירה תתיבם נמי ראעינה מאמר אחרמאמר
 לבעלת נט ונחען ברשטאל לצרה חולץ הלנך אמיר' מאמר בעלע רצרתלמרת
 שא סם נם אהר גט אין אר1צ ביצר ת"רס ]ג[ ' שתירן בכך'ובות ואסור למאמרה.מאמר
 לראשוגה ד1לץ אומר ר"ג לזו וגט 16 גט ונתן אחר יבם לפני שנפלו יבמותנ'

 וח*שה שתיהן בקרובות אטר 4חכ"א שנייה נקרובהע ומותר בקיינותיהואמור
 אחת יבמה נפלה שאם פי' אחת ויבמה יבמין בב' אומר אתה ונן ]ד[ ' מהןלא'
 ' בקרובותיה אמורין שנירם ררבנן אליבא ט וזה גט זה ונתן יבמין שגילפני
 ו4צצר חולץ גט לה שנתן אותו הלנך מניה בניטא למפמלה אחוה בעאמחמיא טך6 בנ"א יבמה ליה רנפלה נבר' הרוא ננסיסס לה שנפלו האשה פפרקאמרי' שנ קז ורגי בה אמורין שנטשם אפיזק נתן לא והשני גפ לה נתן שאחר נמי והיכי]ה[

 נט נלל השני לה נהן שלא הכא א"ב גם' אחר. גט ראין משו0 בקרובהעיהמחזר והשני נם לה נהט ששניהם היבא נראריצ כיץבותיה נותר והשניבקרובותיה
 08 שנפלו ינטת שתי מאמר אחר מאמר אין אר"ג ביצר לב"עס בקרובחזיהמותר
 לראשטה נם טתן 4ומר רזצ בזו ומאמר נזו מאמר חעשה אחר יבםלפני

 ואכ1ר לשתידץ נם נותן וחכו,ש שניהה בקרובות ושתר בקרובהזי' ואמור4 וח"
 רבמה יבמין נשני אומר אתח ונן 4[ ! מהם לאחת חץליצה שתיהןבע-ובתז
 ופמק ווילצת גט טתן הה גט טקמתן מאמר מאמר%ה נהשק עשה נס יאתת

 : נרבנן רקי"ל לדריצ ד*תא אלפם יצחקרבימ
 על מון א' ובא אחין ב' לפני שנפלו אחר מבית יבמותי עותי ]ט ' נט צריב' ורטר.וקיוקטה לה וחלץ לינמתו גט נךצן %)תרמט(
 ל*במה1 הי1לץ ]ג[ ' גט הימנו צריבה צרתה את וקירש אחיו או הוא וחזראהת
 נם הימע צריכה יבכ1ת לשם שקידעם' בין אישהז לשם שקירשה בין וגדרשהוחזר

 ? זצ'ל אלפס יצחק רבי' פסק זהבל

 גם הימט צריב' חליצה לאהר וקירשה רטר אם בלומר ב*ם ח*צה אחו-יש יכיש אבל ל4וין בחייבי תופסין קירהשרן אין ראמר ר"ע דברי זוי ע? 3 ר אהר ירודה א"ר כאלפם ובתב כלרם ח*צה אחר אין וחל נט אן ר2נן0]6[
 רברש אין אודהג?ה

 רל)י
ארל- נעיחה ח*צה עושה שודה ר'1 לרברי אלא אסיים
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 איד כ*מה1א חלשה אחר ים1תאן לשם קישה 4צל 4ף%ת עשםושטו
 ל וקישה וחר 4בטשדחלץ

 14ם-
 גט השט צ1עה 4אשת לשם נףחש; אפ

 ש 1 ' תם1גט צרעה יבטת לשם ירשה בע ,ישא לשם שדשה בעותףא
 בתחלה ' שח בזק וצולה נש ותק פים הכעלה 6מר 6ש 4כל דתקט1
 אחרעק "ט נמי הבעלה לרבגן אכל הוא תנא דהאי א*בא כלום את-'אץ
 ובא אתין עגי לפני שנפלו אחד מבית הבאות יבמות שתי כגון ]נ[ ?כ*ם
 אהת על האהין מן )מהן(אחר

 מרי
 צרתה על ובא האהע מן אחר או רצא תקוי

 היבא כל וכוי'ע בכרת והש בעשה אמר חר ורבעא אחא רב בהפ.לעי
 קמא בפרקא לנא ביררנא ובבר ' רמיקל כרברי הלכה ורבינא אחא רבדפ*ני
 לפרושי בנם' טרינן נף ויטעשה והזר ליבמד% בהחלץ ורבנן ררבי פלוטעאהאי

 דאמר שרביא דרב מימרא מנייהו והר מימרי כמה בה ואיתמרוטעמידו
 אינה מברי ורבנן פוטרת פמולה חליצה סבר דדבי 5מיפלגי פטלהבחליצה
 'הא פטרת אינה פםולה ח*צה רבנן אטור היבי לרבחשעא לר% וקשיאשטרת
 מסתברי רלא פירהטי לה פר"טו וכ4ו ]כו'[ פחטרת פטלה הליצה פקיקאכולה
 בריר' פיושא[ לה פר"טנ' ואנן 16 מתב~ק לא ולהכי ]פירכא ליצ איתדכלהו
 לייפלני הטטואל ררב כפלוגתא ורבנן רר' סבר שרביא רב פירהטא חהכיןוסקירא
 פ%לה 'חלוה ראמר כרב מ"ל פתשרת אינה הכא דמ'ד אחין ד' פ' בהדאיפלנו

 וקידש' רטר אם האחין[ נל על לו1ר דצריכה ]ובין הארון כל על ל"זרצרינה.
 ולא באחין אגידא עדיין דהא נם ד,ימנו צריכ' אחין חליצת קורם יבכצת16ם

 לה מבר %טרת ומ"ד לגמרי 8מץ4ה והלטנה ]ברט-,יא[ פ'ש )כרך1אאשטרא
 חליצה בעינן דלא ד4טץין כל על להזר אן"צ פגץלה חליצה דאמרנשמ%אל
 צריכה ואינה נפשה דפטרה וביץ פטרה נפעוה אכל צרה למפטר אלאמשלה
 דהא נט היממ צריכ' אינה יבמות לשם ומידשה הזרה אם רשטהין נל עלל4ער
 ה4מ לגמרי ביתא כיקהוא ]לה[ )4ה( העידזזטש יבמין ועז מניה פרההקא

 דאיתמרו טעמי וכולהו פפק ובלא קועיא בלא שדבקש דרב כרמר' דדאיפעישא
 אלא 3ינר1 דהלכתא א*בא דלא% עליירצ ממכ" לא ורבנן דד' פ*נתאבהאי

 מהביריו לא מהבירו כר' הלכה דפ4ל לרר' וליהא נעוי בעלמא%קט%נא
 גט הימ1 צריכה יב%ת לעטם שוףו"%ה בין א"טחע לשם שקירעטה בין הלכך]נ[

 : א,פס עב"לכרבנן
 טתן מקרש הוא וכיצר ]נ[ י בועל ואח"ב מקרש עמה כ1צדרן ]"[)הרנ(

 על %4 הגייר על לה כותב ש פרוטה שוה או פרוטה5ה
 בא ואמ לי מ%רסת את ררי לי מכךדשת את הרי אדש בו שאין אע"פההרם
 שהוש סבור עוויא בשוצ בץ יבמתו על והבא ]ג[ י ו4ק קיהת%ין ב6(ע*ה
 והטו שוננ הוא ואפילו מצוה לשמ ולא זנות לשם שנוזטין במזיר בין אחרתאשה
 ואפ4 קנה אמ"ה למצוה נתכוונו לא דהרווייהו עעגנת וריא נטיד רוא %4מזירה
 אגוסי'ננון שניה' וא1% עלי"נך[ ובא יבמתו ותר4תו לאשתו שנתקשה כטןאנום

 ערה יעץוהיא "[וצא קנה' אפ"ה בין זה ודבקו' עכו"ם ותנ4ו' 6אשכ%שנתקשה
 תיר נים ולא גים שהוק כטן מנמנם שהיה %4 ער והחש "טףנה היא רותה קנהלא
 נפל ~[ י קטץ ל"מדכר מדכרו ובי מברא לאהוורי ירע היא *'ועני דק-ו תהי%א
 קנה ביבטו%"א[ ורטיה בכהעל לרטיח "[נהכו, ל4הן לא ביבמד% ונתקע הגגמן
 צדדין קונהיויש אינה נשיקה אבל הבנם'העטייה הינו חהש-אה גךנה והעראה"ן[
 גמר וכי בהעראה קני יותר עשה ולא שהערה דהיבא פי' שמשט הד נךנההיאך
 לקנות ש=וצה פי' מ'צ מאיר רבי' בן יצחק וה'ד . ביאה נמר על רעתוביאתו

 וכן ביאה בגמר אלא קני ולא בטשה גמר על דעתו במתם אבל עגהבהעראה
 ענין בכל גךנה העראה פי' יעקב ורבי' שני לשון יבמתו על בהבאפר"ה
 רקיימן רגשואין מן ביבמדי אלא בתרומה מאבלת אינה ביבמה שוגנ וביאת]ט[

 . דאמרי איכא א*בא כרב]"[

 ועשה בעל ואם בועל ואתצ מקרש יבמה מ1ת וונא סאוד ר"ג פרק ג6[יג
 בביאה קנייה דהא פששא מאמר ועשה בעל אם י קנה מאמר 'יע

 תנא והאי מדרבנן מרדות מכת לוקה ורוזני4ו קנה ט4צ42 בלא בעל אםאלא
 נתן מאמר ניצר סת'יר י]נ[ בביאה אמאןדמקרש ממיר דרב כרב נול לוקה דאמר%

 הרי ש"8 בו שאין אע"פ החרט על ש %יי * לה כ' כקשושטר שוה %4 כמףלה
 והאי אלפם יצחק רך" כ' מקוישת' 1 הרי מ4ורמת]לי[ את הרי * מוךדשתאת

 על הבא 6 תנן ]ג[ ' פרוטה שוה או פרוטה לה נותן לב"ה אבל דביאט א*בא עז9
 מזירה והיא שוע הט אפי' ברצון בין באונם בין במזיר בין בשתנ בין יבמיצטצ

 קנה אנום לא וווא ההע'4גומן אנומה לא והיא אגום רצא שוטטז ודוא מזיףהוא
 . מצוה לשם ולא זטת לשם מזיר ' דוא אחרת שאשה כסכור ' שוננפיכעו'י
 קמבוונא והיא שוגנ הוא .מבעיא לא ל14ט- מיבשא לא אפי' מאי בנמ'ואמר
 ' קנה אפ"ה למצוה מכווני לא דתרויקהו מזירה והיא שוגנ דצא אפי' אלאלמצוה

 לא והיא אנום הוא במתני' ריזני נמי והא]ד[
 אטם"

 כדתמ אנוסש שנההם ה"ה
 אטסה לא חןא רניף ע:א אנוסים שניהם מזידים שניהם שוגנין סשניהם חייא ר'ס0

 הכא נמי נו14 מזירה ורהא שוגג רצא לעיל רנכ4! משום למ1ה שמתכוונתדמשמע
 אנוסים כשניהם רוייט מזילה או עץגנת אי אלא אנוסה לא והיא א"נ לישגיהדי
 זצ"ל שמואל בר יצחק רבי' מפי זצ"ל יצחק בר קהורה רבי' מורי פי' כךח"וק

 עליה'שניי ובא יבמד% ותר14זו שנתטוןלאשתו דמתני'ננון אטם השמקי'0 נ7וף
 אטסין

 יבא ב9ק זה ודבנום עכהיפ ותל4ום לאשתו שנתכוון כגון רמי[ ]היכי הייא דד' פ"ת.
 רבעגיהם ו*מר לטעות ואין לאשתו. נתקשה רעו" מפרש לאשתולץקינתכוק

 לדר' %יל[ ]לא אנן אבל רוקא ח"א לר' דמשמע דמי היכי חייא דר'אטסים
 ויפה ראמר רצנא ולרב וגבי בשרא0 אכל היכי ר('מ אלא נכי כרמ8רער' וץ*יא 7ף"יו

 משמע דהתה אטסים שנטהם דאמר ו;ייא ולר' ממיק לא דרצא 0 מי,1 קינהל6ע"נ
 פ"נ

 משום דרא אנוסש שמהם קאמר אלא הונא ולרב כימשמע לייין ולא ילר"ח
 להריא ראמקי' ותו נרפרי' דר'ץק לה אית נמי ומתני' בפירוש בה איירידר"ק

 1ק(
 לא ישו יהודה רב סאמר ]ס[ י קני ראפ"ה למצוה מיכיני לא תרוויירו דאפין

 אפי' ואמיקנא בפר"ח י לה דמכוון ער עליה יבוא יבכעה ויא"ק ביבכצזו קטהפ"מ
 לאהדורי ירע ולא ועני ליה דלרי תיר ולא תיר ניט ולא נים מחנמנם ולאמדגמנם
 ובא מרכר עשית וכך כך או דברת וכך כך לו ואומרים ליה מדכרו וכיסבדא
 בין ערה בין חי"טי' לא היא אבל קנאה מתנמנם ולא מתנמנם ווצא יבמתועל

 י קטק לא וביבמה% דבוץ' בד' חיב ו0עקע דצנ מן נפל רבה סאמר נו[ ' "%ינחשס

 נתבין שלא 8*' קךז * ביכמה% השצמץ בכותל 0זכתן-להשיח רבה אמר]ק
 בעולם' ביאה לשום מתכ%ן קא דהא קנה ביבמהי והטטע בבהמהלבהשה'לרנטעה

 המערה אהד תנו ]ח[ ' עלה מייויב רהא ביאה שמה רברגטץ דביאהפר"ח
 יס ה( לבע5: אשה ביאה ביאה אתיא לכע6ק ייבמה בגמר'ס ולפי' קנה הגומרוא"ד
 יי"3 אצבעו שממח לאדם משל גשיקה זו חעיאה שמואל ואמר ]קיחה[ קיחהאתיא
 %'ר ו;ודה בר ששאל רב אתא כי הכשר ירחק שלא לבשר אפו1ר אי פץעל
 אינו ואילר מיגן ממש ביאה ]נמר[ ביאה גכד העטרה הכנמיו זו העראהיוחנן
 י העדאה ליה קרי לנש"קה רשמואל פ" אדשמואל ופליגא ופטור נעדקהאלא
 הרן ררב יוחנן כר' הלכתא מ'ש שמאל לגבי כרב הלכתא דהא דשמואלוליכא

 ופשטה בה שהערה כנון מינה נפקא קונה ביאה סוף או קונה ביאה תחילתלהו י%'" יף איבעיא דקידושי'0 מ"ק דאמרי' זצ"ל נ%ן נכים רב והקשה ' כר"י הלכהיווינן
 מא4 בביאה בהולה קני דקא גדול לכהן נמי ש' מאחר קירושיה וקיבלהירה

 בהעראהי קני ולא פי' ביאה נמד על דעתו הבועל נל דרבא משמ" אמימראמר
 נערה פרק כדאמרי' נשואין לשם קירושין אחר של בבטוה מיירי דרבאותיויץ

 "ח דף ובן בהעראה. ומני לנשואין דיריה חצר מתם ללון דעיה חצר סתםשנתפתתהס
 ע"3 ליבם ליה אית דיבמה רומי' ואמר ודיסיף אלפמי יצחק רבינו ותירץהקשה

 מעיכךא קנין להו דלית הך אבל מעיקיא קנין לה ראית לבעלה אשה אףזיקה
 על דעתו הבועל דכל ביאה בגמר אלא מגי לא לה למקני רבעי ר%א השתאאלא
 בחופה מיירי ולא בתיבה קידושין גבי קיחה דקיחה לפירושם ביאה'וקשיאגמר
 קונה העראה אמר דכי תירץ ש3%"ץ שמשון רבינו של זקיגו שמשון וה"רכללי
 אבל ביאה אגמר דעתו שייך דלא מיד ופירש העראה אם בי ע11ה שלאדוינו

 נל נקמ ולכך ביאה גמר על דעתו ודאי דאז ביאתו כשגמר אי-יבקירושין
 בהעראה קונה דבמפרש פי' מאיר ר;"ר בן יצהק וה"ר המערהי כל נקט ולאהבועל
 ורבינו ' אחד יהיות קרובים הללו טעמים ושני ביאה אגמר דעהו במתםאבל
 על דעונו הבועל דכל דרבא משמ" אמימוי כדאמר הלכה ]דאין[ פי'חננאע
 המקוס ובזה ' רמלים בזה במש לה דפשיטא גךנה בהעראה אלא ביאהגמר
 1% ולא קנה הגומר ואהר המערה אחד במשטזינו זה בפ' דתנן הדין זהעינך

 כמברת דהיינו ביאה אגמר דעתו בביאה התקדשי אמר אם שאומר מידיש
 ביאה כנמר העראה שנתרבתה דמאחר פי' זצ"ל יעקב ורביט ' זצ"להריצב"ם

 לע; ק-י בביאה דחשיבת ומשום העראה היינו ביאה שמזכיר מקום בכלא"כ
 הכנמת זו העראה ולמ/'ד קונה העראה סוף או קונה העיאה תחילת וה"קביאה
 בה שך1רה כגון מינה נפר4 דקאמר והא ומוף' תחילה בה ששייך איירירטטרה
 מבעיא אלא לקנותה הערתו לגשר שצריך ופשיט' בה לואןרות שר%זחילהייט
 בלל'עד קונה אינו או יבמוף לשטמר' העראה כעעחילת דגןין כעזחיל אםלפה

 טף ואי בביאה לקרש כר4'ג יבול לבסוף בשננמרה מתחילתו קתה דאילבסוף
 קורם בתולים השיר שכבר כהעראה אפי' בביאה לקדש יכול אין ]כךנה[העראה
 טע כ י ופ' בפ'כיצדס דאמרינן הא רא"כ שמואל ה"ר 'והקשה הקנין חל שאז העראהנמר

 גנ'צ ו6א עשה איכא נמי האירוסין ומן לקדש יטל שאין כמו בביאה יגכעזולג4טן " קי יכול כל'נ אין האירומיזנמי מן קושיא מאי תעשה לא ו*דחי עשה ליתיהאירוסין י מן אלא גדול בהן ליבם אלמנה גבי בסנהרדיןס כהץג ופרק יבמתו0 עלהבא
 יכול בהעראה רקני רכיון שפיר אתי רפרישית ל"טני ולשאר דגשואעי מןכמו
 אבל ושרי קאתן הדרי בהדי והו4יין בהולים דר"טרת כדמפרש בביאהלקדש
 והך העמרה הכנמת זו העראה ראמר כמאן דידושףן דמוניא ו4ל קשהלפיר'א
 סורר בן פ' כדמוכח בתולים משקי אינו דבנעןיקה נשיגף זו כ%'ר כיצרדפרק
 ט 7ף דיבשת %צ משני ביאה גמף על ףעתו בערושין דאמר דרבא ואע"נומורהס

 ע"3 אצטריך לא %'מ שנייה ביאה אטו ראשונה ביאה גזירה האירומי' מן כרף'גגבי

 ואמרינן גךנה הנומר ואחד המערה אחד תגו ]ט[ ' נעוילף זו ל%'ד אלאלשנויי
 7ףיט קנאה רללו גרועות הב,1ת מן באחת פי' לכל קנה רב אמר קנה מאיבגמ'0
 %" בא ולא הש למרינת הלך )אפי' היא כהן אם %ר בתרומה ואונלת יברשל'
 בפרש' האמורים לרברים אלא קט; לא אמר הטמואל * נמורה ביאהעליה

 בפר*ת האטרה פי' היבום מן אחץ אשת את ולפטור אחיולירעגבנכסי
 בין במזק- בין באיגג בין ליה דררשי' על,ה יבו*ו שה מקרא בה שכתוביבמה
 היטם מן ולפוטרה ' המת אחי שם על יקום דבתיב לירש ' ברצון ביןבאונם
 ח"ש בנט ו%ציאה אם או לשוק אהריו שתרת אחרת מאשה בנים ולו מתראם
 היכא ואמ' י זו של בבט*עה נפטרת צרה ]לה[ היתה אם ]או[ חליצהבעיא
 פמיה רגךין ובטל וכשמת אחץ בחת אכלה שכבר רגשואע מן לפניודופלה
 סן פליגי כי אלא י להאבילה נרועה ביאה הך לה דקמא 6'פ דכ"עמלאכול
 כי אמר ושמואל במזיר שוע ביאת רחמנא רבי דהא אוכלת אמר רבהאירוסין

 בחיי אובלת שהיתה שבמכךם פי' בעל במקום לאעךמ' רחמנארבי
 תאכל.

 שנלת האשה דאין אגלה לא הבעל דבחיי מבעל לאלומי אבל זהבשביל
 דעת בש בביאה ]ודוקא מניה א*ם לא נמי האי לחופה שתכנם ערגתרומה
 האיופין סן א"ר ' לששאל אפי' ו4יכלת היא אשתו גשרה בביאה ' אבלנ4ין[
 דהא אובלת אמר רב הנשואין מן כ"מ בעלה בחיי אכלה לא דהא אכלה לאר'ה
 כמדר עיננ ביאת החמנא רבי וני %כלת אינה אמר הטשאל מעיגךא קאכלהד%ה

 אלפם יצחק רבי' כתל לישנא האי ועל לא לתרומה אבללרברי'האטרי'בפרשה
 לא ראשת ולעין באיסורי גרב ריכת' ושמואל רב דפליגי היכא נל ונךי"לז1'ל

 ג של8ני באלפםווזבר
 ח6א דילץ לא חטה םרים לאשתו ה1לצץ דצלץ אדם כטך8יכם ]5[)הרנאם

 אשתו את מיבמין ולא מיבם לא לאשתוהולצין
 למרויק ארוך קי*ח עושה ואיט מש והמטיל רתקץה מעלין רגליו מי ואיןאהטה כבוטי חלק ובשרו רך ה1ק-ו זקן לו שאין בל חמה סרים של %ממן דן וא*]נ[
 אלא קשור אינו זרעו ע~שכבת וכל קכלי כשיץהין מנןיחין רגליו מי שאיןובל
 ואינו לגךי שקולו וכל עשן כמין חמימות הבל מעלה בשרו שאין וכל במיםצלול
 לא עשרים בתוך שערות שתי שהביא רךבא כל ]נ[ ' לא"ם אשה ביןניכר
 השפי' מימנים אלו מקצת שנולרו והיכא רסימנים אלו כל נו שיהא ער מריםהוי
 ועא עשרים בן שיהא ער וסריס בגדול להחזיכך מעשה כו עושין אין מהןאחר
 ואם עכשיו עד הוק כ4ן הרי יביא אם לו מצפים עשרי' עד שנה ומ"'בהביא
 י רבריו לכל כמרים רו,ק מיכן לאחר הביא ואפי' הוא ומרים וצא נדוללאו
 רריט שנה ו,טלשים ששה ער כקטן נידון סרים מימני בו 1לרו שלא חקיכא1
 מהמת רנהו* זימנין כחישותא מחט; ד0ערי זימנין סימני יצי נס[ ? שניורוב

נרישתאן
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 מי ]ו[ ' לץק אכהשינן דצא בריא אי להה אברינן דמא כהחט אי הלנךנהא"א
 .אחת ביצה אלא 6 שאין ומי טליד איט רוע ביצת14שז אפי' ללעגפצעה
 אדם ביצת כשויתכים להזהר וצרטים ט*ר הץ אדם בירי גיטל'הזטנ%ה

'

 : ימין של עלא.ע,עבו .

 לאשחו וחההרן " שהמרש שמעתי *ההטע א'ד הול0 בפ' תנן "[ט
 אני עקיבה א',י לפיש לי ואע לאשתו חהש, ולא " לא ורנישי.'

 שם'לא הכושר]נו'[ור"א שעת לו שדיתה וחולצי'לאשתו ועלץ אדם סיםאפרט
 ר'יוסי העמ- רפוא' שאין6 ח%ציןלאשתו ולא חולץ אדס]לא[ אלא"י[מרשכי

 רברי לקיים אשתו את ויבמו ארם מרים בירוש4' שהיה בןמגוסת עלבןבתירה
 איילומת ובן מייבם ולא חולץ לא רברים נמיס ותנן אשתו את ימיבמ,ן לאשתלט רולץוחולצין ארם סרימ דאמר כר"ע הלי דיכך היא הלבה עדות כל תן"לר"ע
 שמים בירי אילונית מה דאיילונית דומיא סרט ,זני מתייבמת ולא ר1לצתלא
 וכתב לא שמים בידי אץ אדם בידי ראמר בף'ע ומתם' שמים בירי ס-ם-ף

 מתם ואדו'כ מחלו1ז ורי'ל ע כר' רהלכתא מינה שמעינן זצ"ל אלפם יצחקרבש
 שערות שתי הביא ולא כ' בן שווצא בל סרים איח-1 ס%'ר ]נ[ ' כמתם חהלכתא פ"נ פ7'

 זקן לו שאין כל סימנין הן ואלו דברי לבל כסיים וי,ק מיכן לאחר הביאואפ"
 ר' משום אומר רשב"נ אשה כבשר חלק מחליק ובשרו ' רך פי' לקויושערו
 ואיט מים הממדל כל ו"'א רתיחות מעין רג*ו מימי שאין ]בל[ יאיר בןיוידה
 שאינו פי' דיהה זרעו ששכבת כל י"א ' למרחוק ארוך ק6ח פי' כיפהעושה
 אין דיהה אחר לשון פי' זצ"ל נתן בר ירצדה ורבינו י כמים צלהל אלאקשור
 מימי ש14ן כל ו"'ע המודת ביצה כלוב! דיהה כתב ופר"ח עו'ז כשארטראיתו
 בימות שרוחץ נל 14מרים אחרים ' בבלי כששותן ממיודן פי' מחמי1ןרגלי

 בל אומר רשמ'א ' עשן במו חמטות פירו,ט הכל מעלה בשרו ואיןרגשמים
 דלא חמה סרים איזהו פי' ' לאיטה 4וש בין ניכר ואינו למףשעךלו

 הו"
 ולא

 ה"ה מיכן לאהר הביא ואפי' שעתת שתי הביא %א עשרים בן שיצא כלמיבם
 5ימני"דבלא הן עכשץ'ואלו ער היה כ-ן אייתי דהשתא כען אמרינן דלאנםרים
 ע*ה דליהי בעינן פרימות רגיים והוא נראמרן כסרים לעץ ל4נאתשבעןםימנץ
 מימני בו שנולרו היכ' הלכך אמו ממעי ,וי שהיה לט שיתברר כדימשגולף
 ה"ה מיכן לאחר הגמ4 אפי' עשר*ם כן שהיה ער שעתת שתי המא %אמרים

 כולם שיהו עד אמר ר1נא. רב סרים סימני ואיתמרס ]ג[ ' רבריו לבלנסריםס(
 שההיו ער עשרט בתוך שערות שתי הביא דלא היבא סרים 4ה חשבי4 לא 'פי'
 כאחד אפ" פי' מהן באחר אפי' אמר יוחנן ור' דפריש' רסימנין אלו כלבו

 ופסק עשרים בתוך שערות שתי הביא רלא היכא מרים ליה חשבן' ה%וססימנין
 אין סרט אבהו ר' רקאמר והיינו ז אלפס רביט.יצחק וכ'ש כר"י דרלכ'בפר"ח

 בלא לנרעיה ובא ילרה ולא שנט עשד עמה ושהה אשה 3ש4טלתרנב(
 מחמת' בנים שעכבת אני יח-ע ח"ומר שטוען מהמתכתובה

 שען לגרשני בא ואם מוליר שאי13 קתמא ביירעק 14מרת ורדא כתובה אתןולא
 שע1רו והימא אלפם יצחק רבי' פמק כך כתובתה את ליתן חייב ויגרשניכתוגתי
 ובאה לרוזגרש תובעת האשה אלא לנרש תובע הבעל ואין הולירו ולאביחד
 תבנה שלא לה שירוע וטוענת לקבורה ומרא לירה חוטרא רבעיא טענהמחמת
 כך כתובה וליתן לריציא אותו כופין לרבר רגלים נמי ואיכא אשה שוםממנו

 סס ק( 4צמי א"י מינהה אומרת והיא מינה אומר וצא יבמתר על הבא יפאמרי, : עע1 ונן למעשה הלנה ש"ל ריוי יואל רבי' בן אליעזר רבי' מוריהורה
 ע"ת כחץ ביורה לה קים אץקי ט'ט מהימנא ריא לביגה שבינורברים

 לה שהוין היא שבשבילה אני יורע ' מינה פירעו'י כהץ ביורה לי' קים לאאיהו
 אינה כחץ יורה שאינו ערץ כל כחץ ביורה לה קים איהי ' כתובה אחן ולאבנים

 רברים אמי רא"ר הא דקאמר לנ4ון חזינן זצ/'ל אלפם יצהק רבינו כתבמזרעת
 דתנן עובדא עבדינן ולא היא ראשונה משנה לרברי נאמ~ע היא לבינהשבינו

 ]האומרת[ מנייר1 וחרא כחובה ועטלות יוצאות נשים ג' אומרש הץברא6תה
 נותנת אשה תהא שלא לומר חזרו דתנן לה אירחהא ]תזא לבינך ביניהשמים
 דרך יעשו לבינך[ ביני השמש האומר' אלא ביעלה על ומקלר.ת באחרעינימ
 אלא ראשונה משנה דין לאשמעינן אמי ר' אתי דלא הכי ס'ע לא ואנןבקשה
 ולא שנים עשר עמה ושהה אשה נשא דתנן אמרה דהכא אמתניתין אמידר'
 רשהה ודבא לן -וכ-יבלא כתוב' ויתן יוציא עלה ותני ליבטל רשאי אינוילדה
 אמרה והיא אולירה ולא שנים עשר גבת שהאי רהא לאפוקא ובעינאכתוכה ע* לה ו*ת היא אולידי בת דלאו הוא מינה וקאמר ילרה ולא שנים עשרעמה
 וקאמר מאי בהובת4 לי הב לאפוקי בעית ]אי הלקי בחץ יורה דאינך רצאממר
 לא הלכך[ כחץ ביורה לה קים דאיהי נאמנח ויא לבינה שבינו דברים אמירבי
 נתנה עיניה שמא בכה"נ למיחש ו*כא , כתובתה לה דיהכ ער לאפוקהמצי
 עיגןי הרין על לאו ראשונה משנה אבל כרחה בעל לה מפקינן אנן דהאבאחר
 לאפוקיז למיתבעה ואתיא שנים עשרה בעלה עם עירוזה ]שלא[ במי אלאאמורה
 ]חי"טינן רלא ראהטונה למשנה לאפוקה כלל בעי לא ואיהו בתובה להולמיתן
 דחיישי'שמא אחיונה[ ולמשנה כחובתה ונוטל' עצאה באחר נתנה עיניהשמא
 עמה ושהה אשה אנשא דקאי פר"ח עכ'ל*ונן בקשה דרך יעשו באחר 1מהגחנה
 רבי, בן אליעזר רבי' סברת כך אלפם יצחק רב" וכסכרת ילרה ולא שניםעשר
 שאץ שאומרת מחמת להחגרש שתבעה אהת נאשה מעשה דץה זצ'ע'וכבריואל

 : והשיב לו ושאלו מענה מחמת וב"ה מבעלה ליבעל ראויה אשהשום
 העואילהוזו

3דץ3י
 ודיפה' החזק וצופה יפהירהשה ט'ד אחר הולכימ מטה התומי ייז בית
 ה"טר וררך מומר אורחות ' המורך ולבות ' ררך תועי ללמר פהמשים

 נפעות ולרוטקות לרלות המשפט מעין יוצאה ואורה הוראה ומשם ינשר'ואיזה
 ע1אלתנו על להשיב דוחקת השעה צורך הברוכים'כי ממימיו נמכיםע1רהות'והמך

 ני נחיה* פיו ועל צרקתו ויורה ענוותו ירבה דבר ובלא בר בלא נכנסט ואם ןי"'ל עשרים בתוך שערות שתי הביא אם אבל סרט סימני מקצת בוונולרו
 יא כע ב,קן ות שש שת שיניא הגא כ,א בטקן שו15 סעו פ,לא,ט
 ער מרים נעשה ראין ל"פ כ"ע זקן קצת לו דיש היכא פ" בכולן שיהו דערפיני
 סרים הוי לא בזקנו שיער מקומות מנץטת 6 ד"ט והיכא סריס ס4כצי כל בושירן
 בר"נ בהה עיינו לרבנן אבוה בר רבה לרו כדאמר סרש מיממ כל בו שיויער
 רצה דיקנא פיכי ר"ג לא הונא כרב כמאן נרתי לפה אהזיב הבל מעלה  בשרוא*

- ליה רבציר מרים סימני כולהי ר*תטז כיון אלמא ברתי לוה איתיבליהיפירער'י
 דריג4א םיבי י בסרש ליה מ'ח1ונן ]*א[האי

 מקוטת מבוטת כלוטר זקן יתזדו"
 נעשה דאינו וקן ליה דא'ת כיון מורו י, כלומריבהא ' עויער בזקנו לוהיו

 בשם הייא ר' ירושלמיס ' ד1"'לכרבה ופי" יפשנין כל בו' עךרן ערסייםפ'
 אדם פרים אחר אומרים חכמים אבל יישע ור' ור'ש ר"ע ד"רי זו יוחנןרן

 את מ%במין ולא חולצין לא האחין גע ר141 ולא מיבם לא חמה מריםואחר
 ולא סרים מיממ בו נולדו שלא 1יכא ]נ[ 1 כרפרי' בר"ע קי"ל אגן מיוזאשתו

ן
 האשה 1ש כרא' שנים ל~ו עד ק-ן בואקת לץץ ט1עק" שש-ית שתי הביא

 בג-ן ליה ת*נן כמה עד פי' במה עד סרט מיסגי בו 1ע'רו לא וכי רבהס טא6 715'
 זצ"ל נתן בר יהורה רבינו פ" וטנותע רוב עך ודיא ר' תמ אהו יילפ4פווד"טר'
 שערות ווצי "[ ' עעחזיו רוב חהם ש1ה 5ל ער וסף'ח שנה שבעש רוכער

 מחמ' טשיש שהם ופעמים -רם של שמניטהו מחמת נחטרים שדםפעמים
 כחוש היה אם אותו ובודקים אותו מבה"טים שמן ריה 4שם דיקאכדושותו

 דר' לקמי' אתו וני רבהם "4שה ס"פ כראמר" שתו ובורגדם אותו סא4טניםסם
 זימגין פימנין דדצי אכחוע1ה דל בריא אי אבריוה זיל בחהט אי להם אמרחיא

 הערלס בפרק תנן ]ח י בריותא מחמת דטערי דמנין נח"טוהא מחמת תתה פפאל
 בגמראס ראמר וקשה ' מהן אחת ואפ" ע%ו בצים שנפצקן כל דכה פצוע אהדצ טסק(

 נן ודגן ני' איע8א
 נרוי

 אלא לו שאין כל הכמים מפי ביבנה בכרם שמעתי
 פרימ פי'.והלא מ'ר חמה סרש ופחך וכשר המה סרים אלא איט אוחבהנה
 למימר וליכא וכשר חמה נמרש אימא אלא דולי מחמת שמשווצא ביויהמה
 מוליר ולכך שמ*ם בירי ישמעאל רר' וראי שליד אינו ולכך אדם בירידכאנ"
 סרש חהלא פ" ס"ר חמה סרים כדפרבינן 14ירי ארם בטיי ישמעאל דך'ר1ש
 בנ"א נמה חזינן קא הא ועוד אדם' בייי "טמעאל דר' וך4פי שטם בעיחמה

 הם מאין בניהם על וחזור צא לומר כגצשבר ולא ושלקין 14שז ב*צהי8כורתין
 דניקב טדול גבי וכן כשירה ניטלה טריפה בגולש לקתה גב* נמיטבראט1ץ'ס טלה כשניטלה מ%יד דיתר לפציעה טהא בץ י6ק ש*ש טל רואושמר

 ריב"ב של בנו ישמעאל בר' ריבה ומסתמא ' כשר ניטל חשם טדשהכםומגיה
 וחביא ' בטה רו-ר רכרמא ממתגי' בהדצ"ם כראמרי' רכר6' מהנא' דדהא כין 8בק(

 ודה לא אמי א"ר שמעא ממאן *רע. אט ו*ת גוו1, בן רש של בעי*שמעאל ' בר רלכה שמעו,י יסא שיר . ימםק םקיושלמי שחק . רני1 בן זיש אלתע %ימע
 אני אחת ביצה בעל לפני יבוא אם אמר שטאל זיר נש בר סן לה שטע שמיר'

 בר יוין 4י,- רעם'ב של בט *שמעאל כר' סבר דו[ אמר חתאה 1'.מכשהרו
 כשגשל' נלל מתחילה נפצעו ש%א שלשין אלהגו וזד פ" שלהטז וגלברוגך

 רבינו אבל כרפר" כשר אש ניטלה ואו1'כ מתהלה נפציץ אם אכלוטשחת
 ימין של ובלבד תיבות שתי שהם לסהט 8ראה עחר כי שסר אביקטשק

ק 6 א א צ 1 " - . % ק % 4  ום%:שה-"א"%-

ביייי;י,_
 עק .יאש.ו.ועק.ב[[צע"1ו 144.ךן שתקט.ןעק עויקמ; שייעי שיק

 במם לא לה שאע טעמ מחמת ובאה ממנו אשה תבן לא של1לםתשבעת )י ולין נוטים ררך כי יויזר י,מבול יכולה ה"יטק עגיכ "ע שמד עףטרצזהבעלה
 כמה מ תחתץ נענ" יהרבה זזתה לעת עיהם להשען שתטל%שניתים

 החמיצו מה רבינו היה מ4ה להם'גם היה מה ירענו שלא ונתרחקו נתקרבופעמים
 אנם לא רז וכל רועלנו ולא ביניהם שלום להמיל כרי ופיומים בבקשה דינהאת

 לא לו שאין זקן חתימת בלא יוצא הבעל כי רב" וידע ' עויחה ננרעלך'לכן
 רגאונים וכל כלל בזקן גומית ולאשיער

 פמרי
 ידע סריפיועור ע1הוא יוחנן בר'

 של אינה אמרצ כי זרע יראה שלא מתא מדומי ימש זה קול לו יצא כירבינו
 עיסוב כאן יש עדיך'בי השבנו זה נשנה.ואת לא דבריו אחרי כי בוריו עלדדבר ויעסט- הכל לנו יברר מיניה,ורבי' שהוא סייג זה גם חסר באצבע ומכךלקלבנין

 באסתו ולבודקו לנוולו יש אם סייג,לדבריה לעשות כדי אמ לנו וחורהתפילות'
 מחמת ובאה בני לה אית אפי' רוצים ת'ג כי רבי' לנו יבאר הכל לנוולו איןאו

 כר' חשיב סרים זה אם יורה רריכה מרברת בענךר ואם כתובה לה איתטענה
 שאין בחור שיש אומר דעתו לךכוף נכתוב שמח' ה"ר במורי לתלות ושאליוהנן
 בניו על שיחזר לו והשבנו ברבר בקיאים אנו אין א"כ קנים לו ויש בזקן ש"ער6

 וריטיכ כר"ע' קי"ל ואנן אליעזר כר' שמתרפא מאלף אהר יש שמא אומאין
 בעיהם פשרה להס1ל יגון הדעת מאומד לרברי' רמי' יש נוטה מדעת חףלזה

 שלא שיגרש ער לנרותו הקהילות המכמת ומכח ירו השגת כפי קצת להולתת
 ורנלים לרבריה אמתלא עךש במקום ידים בשתי הענונה לרחות %א זאתתתענן
 ומן ' עכ"ל הבילה תפרר באחר עיניה נתנה ולא תואנה מבקשת שאינהלדבר
 * זלה4'ה יצחק בר גחן ' ושלום חיים ושנווז טים אורך לך יפיפוהשמים

 : זצ"ל שמעון בראלשמר
 בר ר"א %אדוני וקיובי מורי נתן וה"ר אלעזר ת'ר לרבותי התשובה ן4פךןד

 נךכתכם לרקל אר ממתני עכה קטנכם כי ירעתי משיב אנישמעון
 נוטה תלמירכם דעת .כר הברית ארון עמכם תרעו ולא ירעתי מה סניףעשיתומ
 65 7ף רסשנה מ"ט שא4'כ טענה מחמת בב4ה מיירי רנררימם דההיא האמתלררר
 פ'" עיניה לתולה אדיונה משנה חששה "כן להוציאה אותו תובעת יויאראשונה
 בקשה דרך לו יעשו אלא כתובתה לו מוחלת אפי' לגרשה ליה בופין ולאבאת-
 הוא ואם לנרשני תונ1ז איני ואעפ"כ מעיה אמרה רהיא מיירי ריבטת הךאבל
 כחובתה לה אתן ויא הרבר נדנה אמר תזא כתובתי 4 יתן גט לקבלכופמ
 לחהטדה אז והשתא מיניה טפי כחץ ביורה לה ר1ם מהשנא ראיהי אמרבהא
 ליץ כייפי' לחושדה ראץ והטא אחרונה כמשנה והלכה בארד עיניה.בתולה
 סו מ( ואפ" מרר אצרת עליו סובותבין אעיש ס"פ בדמונח אגי רוצה ולומרלנרשה
 ' פ"6 יו*ד ולא כחץ יורה אינו *מר מהימנא עליה לבוא ויטל שמתקשה טרהאם

 ובן לנרש תובעתו שהיא דנדרים והך כחובה ויתן יוציא לגרש הוא תובעואם
 % "( מי כחץ ביורה ירע רבביאה נסי אמרה אחרונה רמשנה בנמ'ס בנרריםמשמע

 פ"6 לחושרה לו אין ראם מנ% לנרשה הא כשתובשת משקרא הבי משוםירע

 ישאילנא ובעובדא ' י מודה תם בביא' ירע אפי' כ1ומנא איהי לעילכרמרי'
 אך ]לנרעה[ תובעת עןדיא כיון באחר 1נהה בתולה להחטדה לנו הץזקדמשק
 בזק1 בלל עויער ולא נוטת * שאין שכתבתם אגרתש רבוים שנראשמאחד
 עדחמא מל אך לשב צריר, 1ד לט יש מה יורגן כר' ילכה כאשה וקו*העלין

יתן



 "1צאזרוע וקדושין יבוםדיכות%4ר
 שבאה כון מרש 4 מה עקר 4 מה כהובה * מילת אט תמ"ט טגההק
 פטכך כן שמתכתם הצ טרברי לקמדה טוא לוה השיא יביא טקהקסתטת
 נ'ל לא %4 באסהו ולבודקך לנחלו קט אם עה1אלתם טטה * גאטש ש1ףטן

 ברק? רבני שמתסבעוכרא 8' כראמ' לעוול חכות* ברבר נ8קותא ע%ם הוה שאשם ק9%
 בבריק' אפשר דאי לרבנן ל4צ קים לתעטול'אך ורוצה ברבר זכות * הץ; אם תעפ"ט

 כחץ יורה איט אמרה זרע ובוציא כעעקעוה אם ר*1פי' כע;ימבא או;י אמרוהלכן
 זקן דסתם סרש 4מין מהני לא ר1עהושק זקן לו "ט אם ואפי' לונילכרפך"

 בהערל כדאית' דדיכ1א לסיכי טבי למימר עףזי רבי' העלין זש דואשבתלמור
 טחוף

 וקיי'י
 העלין בא שלא ער לבוא לתחתת אפשר סימןס בא 6' דאם' כחכמים

סה6
 ולו"

 באיסור' רוקא חכמי' שחשו בתדחון ואפי' תמיר עגראה ברבר נשרו שמ1ו
 אצלינו תריסין בעלי עם ין בדבר ונתתי ונשאתי וחליצה4' כמיאהולהומרא
 יצחק שרבי' אלא אמ'ל אלפם יצףק רבי' כסברת למעשה הלבה הבל פי'ויי ועזרי אמ" הרין מעונש המלנו יעטיאל וצור בו%בה ויתן ש*המאוהמכסגו
 עגים עשר עמה בדשהה דוקא מוימנא אע,י ויאמר אמי רר' הא מוקיאלפם
 עוטד עהשה בתשובתו הגקי ולא הטהב מתמ' השיי אבי רבי' וב%רי ילרהולא
 וזזכיר ולא יצאיל מ'ש שנעם "ץ בטזר ,טהו עלט; שהשרב רעובדא ואעו'פשנים

 כה"ג וכן שנים[ עשר שהה בלא אף ]סהטטע שנים ע-טר שדהיוזבצזשובוצ
 קירושין בהל' ח"ל עגים עשד שהה בדלא לה מוקי %0ן אחאי דרבובשאלתות
 כחץ יורה ראי% מינוק אסףה ווויא בני 4ה ולית עגים עשר שהה רלא%יבי
 כיור' לה 1ם היא מ"ט נאמנת לכעה שבט ים"ם אמי א"ר מינה אומרה1א
 ברךטה ררך יעשו לבינך בעי דתןמים רעזני הא חאלא 4ה 1ם לא איזכהץ
 לא רבנן דאטר מע%ם אלא סי1מנא רלא משים לא ףוא סוימנאיש לאאלמא
 רבאה היכא אבל טענה מהמת באה ה4ונה רוכא ט?'מ הני למיעכרטוזבעי
 )שנתן( רקשינן מאי לפי עגעןהכי לא רבלאטינה וא1'ג נאטת מעהקמהמת
 נראה הכי שנינן רלא אע'צ שכהבו ומה * הרג עכ"ל הכי ממקנא ח4עולםשנען
 ראמר המטנא לרב בנררש ישיד הא ההינו זיל שמואל בר יצוקלרבי'
 הכא העא בקשה ררך ייעעי מההוש נאמנת גירטתני לבעלה עאמר'ה1שה
 טפה ריא דינ המטנא רב נךבר- מהימנא דלא ועץזני בה ידע יבעלהדיהעה
 ושאלהות כושויא'וה"ג הכי ומע%ם ידע מי כחץ ביורה ירע דכבטשה נהיאמרה
 מתרץ רמשעךא המרוטה שמובר לפי שכהבו וזרו שנאמנת פירשו אחאידרב
 פידושא האי יצחק לרבי' לי' נהירא %א נאמנת הש 14לם אבל סכרתולפי

 ג' ד1שכל כהטמע ב14ושי עינקה נותטץ האשה תהא ע4יא לוטר וסרורמרקתני
 נאמר לא מעגה ארין 14קטה טענה מחמת רבאה רדיבא י"ל .מעי קאינשש
 לידה חומרא רבעי4ו כך כל מעליתא טענה לה עויש כען באחר נתנהדעיניה
 עבדים 1 נךובים לה ערש היבא בווטה דדך יעשו רויזגי כתובהנחהא להחש

 ממ מ?ץ תולדות ואלה פרשת בע4לתות מעמירה וכן צ1הה לעתעו"טמשוה
 יורה שאינו ביק ח'ע טענה מחמת באה וארנה עבדים לה עהט ביוןד%עהטת
 "ר'ל יצחק בר' א5רט ורניט ' אגכי מתה אע ואם עגאמר נמת חשובבנים * ע1וין רמי בני בעיא %'מ א'ע קפדא כךולהכי בל תשמיש רג14ז לה איןכחץ
 ח,ש מינוק אומר' לכן ינרשנה שלא רוצה שהא כטן אמי רר' הא מפרשדףה
 כחץ ירה אינו דהא יוליד לא כן כמו אח4' אשה ישא ה*ם יגרשנה אםי1ל
 והא כתובה ליתן לו ו"ט קאי לשל"טי ואנישאת 4בטת זכו שלא משוםולא

 זבה לא אומרת אלא מינהה תובעת שאעה כגת בתובה לה אין לעילדקאמר
 שניע קךטר דהט4שי עם בשר1עה רהבא מפרש היה שמואל ורבי% ממנהליבית

 בר' מיתוקמא' רלעיל רברייתא ואע"ג חזקה הוהש זימני בתלתא ראמרוכרשב"ג
 והשתא דרשב"ג אליבא במג1ך איירי בנפלי ראחזונך הבי רבתר מוגיאמ"מ
 מירצ י הווטקה ולא מיניה אמרה והיא זימני בתלתא מונה אמר ריא שפיראתי
 וכן זצי העזרי אכי ואירבי' אלפם יצחק אדרבי' נסמוך למעשה רלכהלענין

 : ברברהשם למעשההלכה
 אי% ילרה ולא שמם עשד עש חטדונה "טראל בארץ אשה נש4ט ]6[)תרע(

 כדצב' לה ויתן ינרשנה או אלא הבנים מן ליבטלרשאי
 לנרשה בשומים 4ות-ו טפין לגדשה ]רוצה[ איע ואם עמה אחרת ישאא%
 שרי אכל ר'א פי' ובן פר"ח כך תוספת ולא מאתים מנה כד%כחה %יתן]כ[
 יצחק בר יןרהרבי'

 זצ'י
 רבינו בדברי כהטמע ובן לה יש נמי רתומפת כתב

 במהדי בהדיה ריירנא היא אמרה ואפ*' לה יש נמי רה1מפת זצ"ל אלפםהנהק
 ' אלפם יצחק רבי' פסק כך בתובה וליתן ליצצטש איצ כופין אלא 4ה שבקי'לא

 רלא רצא ראשת רשמא היא עכךה אמרי' ולא לאחר להגשא מוהרת גירשהמ[
 בנים * יש אא"כ לשל"טי תנשא לא שני גירשה ]ו[ * ממנה להבטתזגה

 תצא בה הכיר לא ואם בכתובת' תצא בה ההכיר בנים לו שאין למינשאת
 ולא מרובו' שנט עש ששרוזה אע"פ בחו"ל אעוה נשא אבל י ]ס[ ' כתו'בהבלא
 עמה שהה אם ובן ע1רין הן הרע משוס רשמא לרצציא .אותו כופין אץ"44ה
 היא שהיתה או חולה הט; ר1א שנש עשר ובאותם שנים עשר ישראלבארץ
 עמה ע~ישהה ער המנין מן לו עולם אינם ה4*סורים בבית חכושים יטדיו אוד1לה
 שר5ילה משעה שנה שנים עשד טיך ר6ילה ואם ילרה ולא בעףפי עגיםעשר

 בתוך ר5ילה 1מר והוא לההרא לבופו כאש וכשאנו ]1[ ' שלפמה אתתיתרת
 אפילית לא אומית והיא ע1הפילה מעועה מונה דז;א לרצציא זמן אין וערטןעע1ף

 4ףה חומרא רבעיא טענה מחטז *ובאה להחגרש תובעה אעה עקיה אלא 516ע
 ווטרה הפילה ]ו[ ' כתובה וליתן לרצצהש אאו וכופין נאמטן רוא לקכורה וטסאשא

 עשר לע1ית ו%'צ כתובה לה ויתן ויוציא זימני בג' לנפלש דצדטקהח;פילה
 תרי הפלה אומר רוא ]ח[ ' זצ'ע נתן בר ירצ?ה רבי' פי' כך לא בתייאכ4
 להוציא אותו וכופין כו7ימנא היא תלת אפילקז אמרה והיא 14וא לאימני
 ורביה פריה לכןים לכופו שעלינו אלא נירהיין תובעת שהיא ולא כד%בהויתן
 רבינו בפירושי וב"מ מענה מחמת ובאה גירושין תובעת אם וה"ה פירשן"בך

 אשה לישא לכופו עלינו ש"ט פנוי ארם רכ"ם ללמור לי ויש ]ס[ * זצ"לירצדע;
 והיא בחו"ל שנים קהטר עטזה א1 ב%'י שנים עשר שהה רלא והיבא ' פהירלקיים
 מחמת באה ואם אותו כופין אין לגרשה רוצה אינו והוא להוערשתובעת
 מנה כתובה ויתן לגרש אותו בופין לקבורה ומרא לירה ר%טרא רגעי'מענה
 כהובה ליתן לבעל רמח"בדי היכא רבל אלפם יצרק ורבי' פר"ק ובןמשתיס

 לא: הוםפת אגל סאתט סבה יווקא האשה תביעתמחסוז

 רעהי עגיןאינו עשד עמה הטהה אשה נשא יכמתום על הבא בפ' יצנןש
 ט ק(

 סס דף בסיפ%ויד1 למיקם ליה ראפשר ורצא נעים כמה ארם סהטא בגמ'0 ראמ'ברבא י" ת1ל עמה 4ישץת אשה עשה 4ו יט"טנה 14 אש פירעף"4בטל
 עא 4' דאפשד אע"ג אשר לרידן מה;ו כרבא רדיכה אלפם יצחק ורבי' פר'יץוכן

 יף1ט1 דשטאל קמוק אמריתה בי לפסולות אלא מעעדן אין א"ר ירצרה א"רהמרירס מ"פ ואסרי' זצ'ל נרשום רבי' גזירת עלינו פשמה שכבר ב%פוקייהולהיקם
 טא לישראל ונתינה ממזרת הריוט לכהן וחלוצה נרושה לכה"ג אלמנה כגוןאמר
 א*ן ילדה ולא שנים עשר עמה הטהה אשה נשא אבל ולממזר לנתין "טראלבת
 ושהה אשה נשא אפי' שמואל אמר אבימי בר תהליפי ורב להוציא 14תובופין
 רקיי'ל אלפם יצחק רבי' ופמק לדךציא 14תו כופין ילרה ולא שנים עשרעמה

 במהדי בהדיה דיירנא אמרה דאפי' נמי ופסק בשוטים אפי' לר1צ"רכופיןאותו
 ע"3 05 על הבא ]פרק[ פ'המריר0:)כ[0ת"ר ועזןברצב'כרנרםי' יוציא שבקינןלי'אלאלא

 בשמעתין לקמן בפר"ח וכהב ממנה ליכנות זכה לא שמא כתובה ויתןויוציא %" לסך ליבטל רשאי ילדה[אינו )ויליה(]ולא שנים עשר עמה ושהה אשה נשאיבמתוס
 לשוט אכתוכ ולקמן תופפת ולא מאתים מנה דרוקא והפילה וחזרה הפילהגבי
 ע"3 ראמרי' איילוני' כמו כהובה תומפ' לה ריש הוא רפשימא רמילת' מעיםכה%בה גי לף לה ריש שנים עשר עמה ושהה אעיה לנשא ככתובה כתובה חגאיאע"פס ר"פ רהטיב דלא דהאי כתכ זצ"ל יצוזק בר יר1רע; רבי' סורי אבל ו"'ת סוברוכן
 ק6 ק( אם לעשות יכולה מה הבא רהא כהובה תומפה לה ריש ניזוניתס אלסבהס"פ
 ט"6 כתובה לה אין אילונית רהא תם לרבי' נדאה ואין להוציא' חכמים אותוכופין
 כנת .דיהיב דמתנה לה יש זוספת אבל בלל קירשה לא רהכי רארעתאמשום
 אתבריר' 'ולא ניזונית אלמנה רם"פ וחברותיה ממאנת וכן אילונית שהיאשיורע
 נמי תוםפת לה ריש שסובר אלפם יצחק רבי' כרברי משמע וכן זו' תשובהלי

 לא שמא כתובה ויתן יוציא כולהו ובהני והפילה וחזרה הפילה גבי כתבקהרי
 לבעל רמחייבין שכתובה כתב רר"נ בעוברא ולקמן ממנה ליבנותזכה

 תובעת האש' שאין היכא אבל משמע לא תומפת מאת"אבל מנה האשהב1זביעת
 לטזן חייב לגרש 14תו כופין שב"וי 14 לנרשה בא מעצמו שרצא אלאלהחגרש

 עו ק( רוטני ורשאי לאחר להנשא מותרת סגירשה כמתני' ותנן ]ג[ , התוספת גםלה
 כדרייקי' בנים לו יש אא"כ תנשא לא לשלישי אבל ]ד[ ' ממגה לודבנותזכה %" רלא הוא ראשון דשמא היא עי-' אמרינן ולא פי' שנים עשר עמה4טהות
 ע"נ 05 וגירשה שנים עשר עמה ושהה ראשון נשאה שאם פי' לא שלישי אין שניבנמ'0
 לעניין רקי"'ל לשלישי תנשא לא ומרעוה שנים עשר עמה ושהה עניונשאה
 בריה יוסף רב רא"ל עקרה שהיא והוחזקה דעקה רצי זימני רבהרי כר'נישואין
 כרשב"נ הלכה אין וא"ל כר' הלכתא יומף מרב מיניה בעאי לרבאררבא
 כר' ומלקיות נשואין לך ופשט הוא מתמא לא א'ל בי אחיך קא אחוכי איןוא"ל
 כר' רידן תנא לן רמתם פי' ' ראמרן הא גשואין כרשב"ג המוער ועירומתהץ
 סם יף לה היו לראעדןולא ות"רסנשאת לאחר לינשא מותרת רכךזני נשואי'משום למ;יי היא עקרות אחזוקי לענין דמתני' וא1ע לא שישי אין שמ השני רשאידנךצי
 בה[ הכיר ]אבל בה הכיר שלא פירוש:וכען כתובה בלא תצא בנים שאין*למי ע'" נשא1ז ואם בנים לו שיש למי אלא תנשא לא לשלישי כנים לה היו ולא לשניבנים
 רהכא שמואל בר יצחק רביע פירש וכן ' התומשת ונם מאתים מנה להדדיב
  רשאי שאינו לאלתר שיגרשנה וקאמר בה הכיר ולא לשלישי בנ"טאתמיי?י

 אין שני למידק ואיבא שנים עשר עמו להשרךתה השני ורשאי כדתנןלשהותה
 עתהז סרקחני בתומפתא משמע וכן חזץק הויא זימני בתרי ראמר רצא ורבי לאשלישי
 ס ערק נ"טואי שנישואיה מפני בכהובה שלא תצא ובנים[ ]אשה לו שאין למינשאטע
 ילרה ולא שנים עשר בששהה לרצציאה שחייב ע1אמרנו מילי והני ]ס[ 'טעות
 להיציאה חייב אינו מרובות שנים עמה שהה אפי' בוי'ל אבל בא"י מיליהני

 עשר עמה ושהה אשה נשא כרת"ר עכורין הן חף'ל רבעון ]דתלינן[)רתנינן(
 ממנה ליבנות זכה לא שמא כתוב' ויתן ויוציא ליבמל רשאי אינו ~לרה ולאשנים
 בארץ אברם לשבת שנים עשר מקץ שנאמר לרבר זכר לרבר ראיה שאיןואע"פ
 הגר על בא שנים עשר מקץ פי' המנין מן לו עולה חו"ל ישיבת שאיןללמרך
 שנים שם שהיו כנען לארץ בא שלא ער קמאי שני בהנך לה נסיב רלאוהאי

 חו"ל בעון משום דשמא לו עולה חו"ל ישיבת שאין ללמרך ארם בפרןמרובות
 שהיו 14 היא שחלתה או חולה רוא היה לפיכך הברייתא ומיום ' ק~ךריןהם

 וקא הואיל לפיכך פי' ר5גין מן לו עולה איע האימורין בבית חכושי'שניהם
 אפילו ' הררין מן המונעה דבר בכל רתלינן המנין מן חו"ל ישיבת שאיןוטינן
 ואץ רגצין מן לו עולה 4זינו האיטרין בבית חבושים שהיו 4ן שחלו היבאכא"י
 זצ"ל. גרשום רבי' גזירת לן ר4ות לרירן ראפי' לי ומסתבר להוציא אותובופין
 רבעץ דהואיל לרצציא אותו בופין אין אש'ה אחרת אשה לישא יבולשאינו
 אם ותנן ]1[ ' דוקא מזאת להבטת זכה לא לומר כאן שייך ואין תלינןחו"ל
 ולא שנים עשר עמה ושרה בא"י אשה נשא פי' שהפילה משעה טנההפילה
 שלפניה' את ופותרת מיטעה-שה8ילה מונה הפילה שנים עשר אותס ובתוךילרה
 סס יף אף אמי א"ר אפילת לא אמרה והיא עשר בצו אפילת אומר הוא בגמ'0ואמרי'
 ע"ב ששהה היכא פי' מחזקה לא בעיי-תא נפשה ראפיל איתא אם נאמנת היאבזו
 . ביעך הפילה אומר והוא להוציא לכופו באים ואנו ילרה ולא שנים עשרעמה

 אפילית לא אמרה והיא שהפילה משעה טנה דתנן להוציא :מן אין ערחןעשר
 ממנה' להבנו' זבה לא רשמא כתובה ויתן ויוציא לנפלים הוחזקה אנ3 עקרהאלא
 נתן בר יהורה רבי' שפי' כמו א"נ לההגרש תובעת שאינה וכנון לפרשויש
 מיפקד' רלא יהי לאחר ואנשא להוצ,זני זקוק אתה והרי אפילי' לא שאמרהזצ"ל
 ראמ' לקבורה ומרא לירה חוטרא דבעיא הימנו לפרוש רוצה אפ'(;אפו"ר
 לרוערש תובעת דאפי' משמע ר5קצועות וכמפר ' כפינן וראי הא כילקמן
 י1מרת והיא אפילה אומר רהוא היכא כתב שכך נאמנת טענה מחמת באהואינה
 מהימנא הימנוה נוונא רהאי במררשא ואמור עובדא הוה אמי %'ר אפילי'לא
 הוה לא וא1ל דאיעבר איתא אם באחר נתנה עיניה למימר ראיכא אע'עמ"ט

 שאינה ואי עכ"ל לה נסכין ולא אחריני לה רחיישן בעיקרתא נפשהמחזקא
 בלא מענה מחמת בבאה ואי באחר עיניה נתנה רלא פששא להחגרשתובעת
 נאמטז מענה מחטת באה רכל מהימנא אחריני לה נמבין ולא רחיישןמעמא

 פי'רבי'ה-צרת למ1לים הווטקה והמילה ווורה והפילה וחזרה הפילה ']ו[בדאי'לקמן
 כהוב'דהטסא ויתן ויוציא כרשב/'נ )בונ-י(]כהלתא[זימני לנ5לים נתזהוחזקהבר

לא
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 תנא דמתי-לן וא'ו'ג לא בתרי אבל עק%ר לשווית וא"צ סמנה לדיב%ת זכהלא
 , דמסצועות בספר וכן עכ"ל טת-ה הלכתא לית בנפ*מ בנישהפין כר'דידן
 צריך ולא לאלתר ונפקי' בנפלים ףוהזקה זימני תלתא ואפילה דאיעברוהינא
 דוחזק' ורפילה והזרה והפילה והזרה דפילה דת"ר שנין עשר בהרהלכמעודו
 אבל הימנה ליבנות זכה לא שמא דאמר לרידיה בנפלים ד1דטק' וכיבנפ*ם

 עכוי לה איתכתובהס(
 אמרה'תלתא והיא זימני תרי אפילה 14מר 0הוא ]ח[ '

 דלא איתא דאם מהימנא היא ואמרו מרישא בי ו1ה עוברא אלעזר בן יצחקא"ר
 היא אדציא ולא זימני תרי אפילה אומר הוא פ" מחזגף לא בניפלי נפשהאפילה
 לכופו שעלינו אלא גירושין תובעת שהיא ולא ופץ"1" אותו ובופיןמהימנאן
 ן מרימנא לא גירושין תובעת היתה אם אבל מדבריו משמע ורבי,י פרי'לקיש
 ו5הבנות הימנו ודוצה"4שרוש תלת אפ?לי' אמרה ורדא פ" נתן גי יוצדהורבי%
 ללטד לנו ויש' ]ט[ ' אמת ותרוויירו לקבורה ומרא ידא חוטרא משוםמאחר
 אנו דרהטתא אשה לישא לכופו עלינו שמצוה עשרים בן פנוי אדם רב'"טמיכן

 דקידהטיןס פ4ק כהששכחן שישא נדי את את לגרש אותו כופץ נטף
 רב דאוי

 שנה כ' בן רונא רב ואמר דנסכת עד לאפ4פי חדת דלא וסי המ%נא לרב הונאעיצ
 שנה עשרים עד ישמעאל ר' דבי יתנא עבירה בררהור יכלו כל אשה נשאולא
 אמר נשא ולא 3, שהניע ניון אשה "1א אימתי לארם ומצפה הקב"קיושב
 נמיבי השלמלי בשיתסרי דנסכי טהבירי רעדיפנא האי ואר"ה עצמותעתשח

 מצוה לגרש לכוש דוקא י"ל מיהו בעעך' :ירא לשט! ל" אמינא רוהבארבשר
 זאת בשנה "טא לא אם טוי אדם אכל אוות "1א לא זאת שנשוי זמןדבל
 אותו 4פץ שא"ת י ל"טא טפיזאותו ה~ךאע מפ"ד יבטל אחר'לא בשנהישא

 דאמף כרבא ק"4ל דהא אחות *,טא נכפרן ]לנרש[ 4ותו %פץ שאנו % לישא.
 ש4ם עשר ע4ה ושהה אשה נשא גבי דקתני היכא וכל י לישא לכו1עלינו. שמצוה האמת לי מיהו במיפקיירו לעטד ערטל ובלבד נעוים כמה אדםגהטא
 אותו כופין או להוציא אותו רכופין פי, דוינו להוציא אותו רבופין ילרהולא

 יבמו01 על הבא ס"פ אמ1נן י במתמ' רש"י( )אמ' מורי פי' וכן אחרת לישא ססזן
 רבי דאמר ת'"ט לא 14 בפה'ר מהןייבא דאיה%ז' עלה פי' עלה ד1י מאיסיצ

 ויתן יציא ואמר בלףר* דרוי קמי' כמשתא בכ* דצה 1יכיא ח:ינא בראחא
 כפען אנןאמאי אכל תיפוק ענידתה[ כד1בה.)מאי מפנףזק לא ם"ר ו4וכתובה

 ולטית*לאפוי
 הימים נל תעמוד מיפקדא דלא ;ניון ולנייהטין ל% מה כחובה

 והאי משקרא לא לך אימא לעולם פי' טענה' טחמת באה ר"מטא ישניקחחתע
 ותבעה' פי' אמי רר' לקמי' דאתאי בההיא טענה מהמת לבאה ליהדבפינן
 מא* דילי מסיבו 4ה אמי' משקדת לא לה אמר בני לץן ל*ת משוללההגרש
 דר"נ לקמיה דאתאי ההיא בפ*נן ודאי הא כי אמר איתתא דהך עלהתיוי

 לקטרה ומרא *רה הפזרא איתתא הך בעיא לא ליה[ אמר' מיפקרת ]לאאמרלה
 טפקרא לא ם"ד ואי יוחנן דר' בעוברא נתןזל'ל בר ר"י פי' כפינן. וראיבי'הא
 שכפאו מה אלא תלמודא קפיד דלא ומשמע כתובה ולסיהן .אמוקי כפינןאסאי
 היתה דלא ס'ש דאכתי אע"נ קפיר לא לגרש שכפאו מה על אבל כתובה*תן
 כהובה תובעת שאינה היכא פירושו לפי משמע היה א"כ י טענה מחמתגאה
 כלל נראה זה ואין טענה מהמת באה שאינה אע"פ לגרש אותו %פין גט אםכי

 מענה מחמת וגם לבינך ביני השמים אמרה מדלא בביאה ומודה וצאילדהא
 מיפקר' לא פי, ורש"י לגרשה' כפינן אמאי מיפקרה לא ורביה ואפרי' באהאינה
 ר!כיר לא כחוכה וליתן להוציא וכפ"ה כתובה ליך אין לצאת את רוצהואם

 דבא~ה דאוקימנ' ובססקנא לגיש חייב אעו מיפקר' לא לה אומר והי' נלללנרש- רוצה היה לא ]אבל[ כשתבעתו לנרשה מעצמו לה שנתרצה י"ל הלכךבפירושיו
 אחר באדם מעשה היה וכבי ' לנרש אפי' אותו שכטין שפיר אתי טענהמחמת
 הוראה אכרהם בר' יצחק רבי' ועשה לה *זקק יכול היה ולא אשתו עםששהה

 ולא בו יחזק יעמר ולא ]ביתו[ )בי( על ]ישען[ )"טעו( שמתחלתבתשובה
 יבמתום על הבא מ"מ לכולה כדאיתא ליה כפינן טעגה מחמת באה שאם יגךהסס

 רבי; ופי' גט' ואינו כדין שלא והו';ל כאןכפייה לית טענה מחמת באה 4וינהואם
 עה%התה לאהר דידהו עובדי רגהו ואי ישראל בארץ אמי ור' יוחנן דר'כלל המחבי אגי כעעי נראה ואין עשר שעוהתח לאחר דר"י ביבדא ,נתן בריהורה
 רוצה וא'נה טענה מחמת באה אינה אפי' טענה מחמת דבאה אקייא מאיעשר

 עשר לאחר לי יש כך ועור כתובת' וליתן לרצציאה נופין אנו כלללההגרש
 קי אמל בחויל בבבל ור"נ ישראל בארץ עשר תוך כמו חו"ל שרצאבגכל
 המקצועות ובספר ' הוו עשר תוך עוברי הנהו דכל ב'ב הלכך כפינן וראיהא
 שהיי ואמר' בני לה לית והיא אחריתי מאתתא במ לי' אית דרוא והיכאכתב
 בכתובה שלא תצא בני לי' דהוו לגבר לאינסובי למיפק ובעינא שנין עשרלי

 לאו דאמרה והזו טענה מהמת באה ודאי ואי אפו"ר מיפקדא לא דאיהי%ש
 לה ושומעין טענה טענתה לקכורה ומרא לירא חוטרא בעינא אלא פו"רכהטום
 ברוחק בעיני ונראה ' עכ"ל שנין עשר דשהה והוא כתובה לאעבוייהלמץהחב
 לדבר רגלים הרי לה 4ת ורוא בני ליה "ית והוא דרואיל כדבריולפרש
 ממון נוציא טעם טאיזה טענה מחמת כשבאה אפי' א"כ מחמתה בניםשעכבת
 טעם מאיזה ואכתי דוחק זה בל ומתו לה שהיו כגון ולפרש ולהעמירממנו'
 ליה דמחייב~ן דכתובה שאומר מ4 ויש לעיל בפ-'ח ונתב מטן' ממגוניציא

 וחשיב וכו' למוחלת למונרת מינה נפקא למאי דמי בכתובה כתובה תנאי עאיפ"ג א"ר אייבו א"ר אע"פ0 פרק בתחילת דגרסינן מהא וראייתו מאתים מנה לבעל גרלף
 לה חערב לא והא רווומפת והיא ככתוב' כתובה תנאי דרינם לכולר1לו1

 ארעתא אבל קמיה למיקם ארעתא לה אקני; דכי היא דעתא .ו14מדןבהרייוי
 יחברותיה הממאנת לך קשיא ואי ' לה אקני לא כתובה לה והב אפקהדלימא
 רצה אלא לה כתכ אמאי ונפקא ומיחרטא גדלה רילמא היא דקטנהירע מכרי לה קקני בהדיא התם תוספת להם ויש מאתים מנה כתובה 5הםשאין
 היא סיוע זו תס ךואיה והיא ה"ץ לצאת שעומדות בחברותיה וכן בנכטיולזלזל
 שיש נשים ש'ש אלא תוספת לה יש כתובת לה שיש מי כל שלא שאמרנולמה
 ותוספת בתובה וסהיינל תופפת בלא בתוב' יש כך כתובה בלא תוספתלהם
 נלשון הכל אלפם וכ"ב עכ"ל משנא מפקי' לא רמכללא ברורה ראיה צריךבזה
 האשה נתכיעת לנעל שמידיבין ץ שכתובה שאוטר מי יש שבתכ אלאפר'וק
 אוהו כופץ ב;'י או מנרשה גשהךא אבל מאתים מנה כ"א לה איןל"הגרש בתובעת דוקא שר"ל ומשמע פי"ח בלשון וכו' לא תוספת אכל מאתיםמנה

 : רחוספת גם גובהלגרש

.
 לו הטכ1זה לבעלה ברזל צאן נכמי שם שהכנימה 4פשןן ףק )תרנר(

 וגירשה המטיים ודבר כלים בהם והיובכדיבתה
 נותן אני דמים אהשר ורוא טטלת 4גי כ* אומרת היא כתובתה לגבותובאה

 למכו הב4 רוצה ואם ב*ה ו%טלת עמה הדין בשומא עלי שקבלתיםכמו.
 אם וכן הלכוחהז מן תוציא ורהא יגרשנה 14 מת דשמא ימנור לא כליםאותם
 מוצי; הכעל חבירו דעת בלא ' מהם אהד מכר ימכור לא משלו שוש לההכנים
 מהמא הבעל היא[ ]ומתה ועא( )שתה הוא מכרת ואמ" ]נ[ י הלקוחותמיד
 נתטלחן מלאבתן מקןן משמשי אי ומחתו ב* שאם במר"ח ופסק הלקוחותמיר

 פדי?ההו רכהטלם פסק אלפם יצחק ורבי' ]ג[ י פהתייר1 דמי משלם ואינוהאשה
 : שגוועים ו:מנרג כפי אלא נדניים[ )רבים(' עואיןאלא

 ש קי אני נ4 אומרת היא לבעלה שוס המכנמת איתמר לבה"גס אלמבה ר"8ה[
 פא הדין אמר עידה רב מי עם נותזהדין 4גי רמים אומר ור1אנוטל

 אם מר בעןראמר עט הרין אמר ר'אמי דוה דירה אכיה בית שבח משוםעמה
 ע1ם רמלנסת פ*1 וכדיד"רמו קיימי ברשותי' לו ו?תירו הותירו ואם לו מתומתו
 וכשגיהטה רבגףים ורבר כלים יהם והיו בכתובתה לו עהטמה בחל צאןנכסי
 ,4בח כהטום כלים ותטול עמה הרין הם ושלי באוויותי הם ומ4ט בשומאעלי שקבלתי" כמו אנ*'%תן דמים בו' %טלת אני כלי 14מרת היא כתובת' לנבו'ובאה
 בשן' 'נח עההא מתוגל הרבר ראין ז(ה'ל נתן בר ה4ורה רב*ג פי' אכיה'בית

 גו1בת' בדמי להו שקלה אקהי הלכך ביר'אחר אביה מכית ע!הביאה כלשאביה
 אכר דר' כותהה תניא 'דר" טתי' תניא אמי דר' כותיה תניא ' וונאומשום
 יזדה דרב כותי' תנ*א לאשי? לא אבל לאיש ועין בשן יוצאין ברזל צאןעגרי

 אפי' אלא עוד ולא לא4מכור למבור הבעל רצה אם לב*ה שוסושבנמת
 שה לפרנמה שניהם מברו ימכור לא למכור הבעל ורצה משלו שום לתהנמם
 ימכור לא פי' הלנךחות מיד יוציא הבעל ואמר ]רשנ'ע[ )-ע( לטי מעשההיה
 דמילתא 4ורחא לפרנסה' זה 4י זה 14 שניהם מכרו י כליה ותטול יגרשנהשמא
 מיבשא לא מוציא הבעל - למזפות אלא תשמישו כלי מונר ארם שאיןנגף
 אלא הל1חות ,מיר טצישז שמיא גירשה 14 ומת רעתה בלא הוא מכראם
 גדימת יטר,יא זמן נל דרא מכירה לאו דמכירה הלגךחות מיר טציא היא מתהאפ*'
 דמכרו זצן'ל גרע1ם רב" בת-עי%ת נמצא שכך זצ"ל נתן בר' יהורה רב"ונתב
 וכ"מ מעשה בה רניעבד שפיר איפשט לא הלקוחות מיר כצציא הבעלרשבן'ג דקאט- לפרנמה שניהם .ממץ והאי כתב אלפס יצחק ורבי' זה בלא זהשמהם
 ירודה כרב הלבה אר"נ רבא סאמר ]כ[- 'במר"ח

 אואי
 סס בותי' ורוזניא לר"נ רבא

 שבח משום יר1דה ררב טעמ' מטזבר אמי[ דר; כותי' רתניא ]אע"נ אמידר'
 אם ברזל צאן בגכסי וי,ק ברזל צגן בעבדי במתני' מדקתני פר"ח אכיהבית
 משמשי דלא ממש מתו כעין דוקא ש"מ לו פחתו פחתו אם גךזני ולא לו מתומי1
 אבל ' דמי ומשלם באחריחזן ווויב רמך רליחגיצ דבמאן כלל מלאכתןמעין
 האשה %טלתן מלאכתן טצן טשמשי אי ופחתו טובא דבלו א1'ג איזנהואי

 כדץ רצא אחר דינם ברזל צאן גכ0י ברזל צאן עכדי שדין דמים משלםואינו
 דיוקא להאי חזינן לא ואנן כתב אלפם יעחק ורבינו ]נ[ . עכ"ל אלו דין כךאלו
 דתנן מהא הרוסה אכלה באחדיות' דמחייב היכ' כל ל%'ד בגמ' מקשינןדהא
 תרופק כדשיני יאכילנה לא עליו שמזונהזיה אע"פ מישראל פרה ששכרכהן
 מי דמיה וביתירות בכחישה באונסש דמיחחב גהי ותסברא מפרקינןוקא

 פרה שכירות גבי הכי מפרקי' מדקאמיחייב
 מכ~

 אפי' מיחייב ברזל צאן דלגבי
 דרגך ייוקא ,להאי ד*ת' וערימ בתרומה אבלו ולהכי רמיה וביתירותבכחישה
 בכחיש' השתא לבעל ליה מחייבינן לא הכי דגמרא רריגא אע"נ מירצ אלאקמאי

 ברזל צאן נכמי דמקבל מאן בל הכי עלמא נהיני דלא דכ?ון דמיהוביתירות
 אלא מיחייב לא הלכך עליה לר1 דמקכל היא רמנהנא אדעתא על" להוובתב
 פירשו כולם זצ'ל נתן בר יהודה רבי' וכן ובפר"ח בפירעויי ' עמ'ל מנהנאלפום
 דוקא ולאו וכו' נוטלת אני כלי 1מרת היא וכשנרשה לבעלה שום מכנסתגכי

 אני דמים 4ומר תיא דמסיק משום אלא כליה נוטלת מת ה"ה אלאנתגרשה
 ולא שמת והיכא. ' בגרושה ייכ דרךינונותן

. 
 או שנננב* ער כל:ה ליטול המפיקה

 רב מורה לא[ ]מי ל4ו( )מאי בממוך כדמסיק לשלם חייבים היורשיןנאבדו
 : סאי ברשותהה נובייגא דסי1מר כיוןירודה

 1תם הטכ1 כלים שנ' לבעלה שהכניפה אשה)תרנה(
 בא*

 זוז
 : ונוטלת רנרה נותנת ואהד בכתובו:'נהמית אחד נתגרשה 4ו דמת . אלפים בשני ועטרווהזביחו

 ש ק( והשביי זוז באלף , ב*כ שני לו הכמסה טזרה רב אמר לכה"ג6 אלמנהרט"פ
 פ"ה ונוטלתו רמיה נותנת ואהד בכתובתה נוטלתו אחד אלפים בשמועמרו

 זכן פר"ח 4הטבוח הבעל ברשות דאשבוח דמאי פי' אביה בית שבחמשום
 ח הלגס שיסתמשו רעתה על עלה שלא לכרהע0 אלמנה ירושלמי ' אלפס וכ"פהלכה

 : בכליהאחרים
 חפיי בבית ארומתו על הנא ]"[)תרנו(

 הולד עלוה שבא שנ"ם וטרי;
 עיבחק ממי ירוע ואע ,טעיברה ארומה אבל ]3[ 'בשר

 ריסא ואי כשר ורולר לה שדינן בחריה מעלמא רימא ולא מארומה דימאאי
 נאמסע נבעלתי 5ארוסי אמרה אי לאמיה ל" ברק?' מעלמא נמי ורימאמארומה

 לי אתבריר ולא ]ג[ י בממזר' ואגזר .מסזר מפק רולר ידענא לא אמרהואי
 14זבריר ולא ]דן ' לאו אי מרימנא אי מבחישה ורוא נבעלתי לאויום.באומרת

 לארומי למימר מרימנא אי מארוסה רימא ולא מעלמא דדימא הינא נמיי
 : מבחישה ואינו קמן לארוכ%ה רליוזיה אע"גננעלתי

 סע וף רולר אמר רב חמיו בבית ארומתו על הבא איתמר לבה"גס אלמנה פ, בט]"[
 3 כ עליח שבא טדים עחטנהקס אען'מ פירש"י שתוקי אמר ושמואלממזר

 אמר ושמואל ' מניה ואיעברא עליה בא נמי אחי ופרוצה.היא ויאילחיישינן
 אחריגא מאינש או ובשר תא מארום אי לן סמפגף דהא ממזר ספק שתוקיהולד
 רבתרץק ב"על'פ על4ה בגא דאמרי איכא מ[ י. הוא שק ממזר הלכךוצא
 ממשי הולר אמר רב שעיברה א"וסה איתמר ודבי כשר ורולד ליה שדינןדיריה
 רולר אמרושמואל

 שתולי
 כ1דיס שהט:ההם העא דכל *ק1א האי כי קת"ל והכי

 עעט3 ד' ההוא דבתוכות0 פיען כדאם' נשד ורולד ליה עודינן דידיה ובתרטה ,ייהשב4ז
 אפ4 מיני אין אמר נויא מיני' אמרה רוא יוסף דרג לקמהה ראו% וארוכד1ארום

רב



 מ~3בזועע קירהם'ן יטמהלטת14ר
 שמרם של אהוראה רממכי' אלמא מורו קא דהא חרא לה ניחוש למאי יוקשרב
 התמס רתנן כא"ר דהלכה יוהמין עשרה בפרק משמע -ורי'נ י לולר ל(ה וטכשרינן-ניא
 בממזרת ומותר ממזר הולר אמר רב שעיברה ארוסה דאיתמר ארשמואל דשמואלגף6 ורמי אדרב ררב ורמי ומסיק כי"א ד;לכה א"ר יהוד' א"ר בנמ'0 ואמ' אסור טסיף כספיקן ומפיקן בחיאן וספיקן בספיקן ודאן מותי בוראן ודאן אומר אלעזר ר' 'ע

 רהרוא אליבא טובא התם וטרי ושקיל בממזרת ואמור שתוקי הולר אמרושמואל
 או עליה שבא שניהם שמורים רהיכא עיקר ראמרי ראיכא דלישנא ער'מלישנא

 והבי כשר עילד ליה שרינן דיריה דבתר מורו ב"ע ערים ע"פ לנושנתכרר
 ודאי ממזר הולר אמר רב פירעד'י ממזר הולר אמר רב שעיברה ארום'איתמר.

 לפלוגתייהו אביי ואוקמה שתוקי אמר ושמואל ליה שרינן רעלמא רובאדבתר
 הולר מעלמא ריימא[ ולא מעיה ריימא אבל מיניה נמי וריימא ]מעלמאבדריימא
 למימר צריכק מעלמ' ריימא ולא מיניה רריימא אילימא כראסקי' לר"הכשר
 צריך ולא ליה שרינן בתרי' כה"נ דכל לתלמור' לשה מ'!1שא הריטותיכול
 אלא לולר ליה תלינן 'רנבעל לאו או נבעלה לבשר אי פיה ולמישאללמבדקה

 ממזר הולד ויב אמר רבהא מיניה נמי וריימא מעלמא ברריימא פלוגתיהיו ~נות*ע
 ארומתו על הבא איתמר זד'ל אלפם יצחק רבינו וכתב ' שתוקי אמר ושטאלור"5
 ב"ע עלי' בבא א"ר שתוקי הולר אמר ושמואל ממזר הולר אמר רב חמיו בבית63רוס

 אמר שעיברה ארוסה איתמר הכי איתמר כי אלא ליה שרינן ריריה דבתרי'ל"מ
 בפ' טובי בה הוינן קא שמעתא הא שתוקי רצלר אמר ושמואל ממזר דצלדרב

 ספק אלא הוא וראי ממזר לאו ממזר רצלר אמר רב רבי ואסקי' יוחסין.עשרה
 לאמיה ליה שבורקין הוא בדוקי שמואל דאמר הטתוקי בממזרת ואפור ר%ממזר
 ליה דקם כשמו4ול בהא והלכתא נאמנת ארוס דהוא נבעלתי לכשר אמרהואי

 בדוקי מאי ואמרי' בדוקי לשתוקי נךרא היה שאיל אבא רתנן שאולכאבא
 כאכא הלכה רבא ואמר נאמנת נבעלתי לכשר אמרה ]ואי לאמיה ליהדבדק"
 לא ואמרה לה[ ברקינן אי וראי אבל כותיה דקאי כשמואל הלכת' הלנךשאול
 עשרה פ' פירעו'י וכן ' עכ"ל שמואל פ*ג לא ובהא דצה פפק ממזר הולרירענא
 היבא *לי אתבריר לא מיהו ]נ[ י ארום רהיינו נבעלתי לכשר אמרה דאייוהסין
 לשני הקוגיא להסכ שיש מהימנא אי מכח"טה והוא נבעלתי לארומידאמרה
 איתיה אי אבל נאטנת מארומתי ואמרה ושאלנוה נתעברה ממי לן אתברירויא קמן דלית* והיכא בשר שרצלר עלי' שבא מודים ששניהם היכא שי"לצררין
 אפ"ה שמא או מהימנא לא מעולם בעלתיה לא ואומ' ומכחישה קמןלארוסה
 לא נמי והא ]ד[ ' הידוע לשנות מעיזה אינה רהא כ"ש או לשמואלטהימנא
 לארתצ למימר מהימנא 4מ מיניה ריימא ולא מעלמא רריימא היכא לןאתבייר
 -ליה דשרינן נשם רשמא מכחישה ואינו לקמן לארוסה דליתי' אי'גנבעלתי
 שדינן ה'צ לעיל כרפרי' מעלמא דיימא ולא מגיה רריימא היכא ריריהבתריה
 או מהימנא ולא מניה דיימא ולא מעלמא דריימי היכי רעלמא רובא בתרליה

 : אימורא ץלמא ולגבי היא היתרא ארוסה רגבי רמי לאדילמא
 ולאחר נבעלתי לכשר ואמרה ויידה עוזינרעה האע1ה משפט)תרנז(

הנירושין
"מן~ומ~ע'-  אחר יהויי בבית מינקת דותה שאמו בכתבו שהביא אחי ביחריכמעשה

 הביא והתו נבעלתי לכשר 4ומרת והיתה וילרה הימנוונתעברה
 מלעלה גרושה בחזקת אמו היתה גרול זמן ממנו אמו שנתעברה שקורםערים
 אלא רג4יתה ולא רגירושין לא שראו מעידים הערים אין אך שמת בחזקתונם
 חזיק אותה מכח וגם מותרת ובחזקת פנויה בחזקת שהיתה בעלמא הברהקול

 והחמיר זל'ל הלבן יצחק ה"ר חשש לא זה ולכל המעשה אחר השגי לבעלנששן
 בפרגא כיוצא ההכמה על בעיני היא פליאה יצ"ל כהן היים ה"ייךושיב : ל"יה הנט בא כן אהרי שמא או רקדקו לא שמאואמר
 אם איש אשת ירועה באשה נישואין לעשית והניהו רקדקושלא

 היה הרי מיתה( ש'י או גירושין ציי או היתר בחזי2 שהיתה כבירור ידעולא
 ושקה אותה ריי כן אחרי ורהיר הראשון מכעלה האימור חזעז האשק לזאתלה
 שנתנרשה האשה עיני ראות ולפי ' היא חקה מעשה גןרם בה מחזיקיםשהיו
 זמן זה בגם מגושת הייתי כבר האשה שתאמר ינולה וזיטשה זמן בו שאיןב:ט
 נעמה-נה ולא לירה גיטא סטא אימת ראיה תכיא נאמר ולא נריגת ואינהגדול

,5 
 הצלה ב4ץ אין זמן בו' אין אי רמשמע קאתי דידה להצלה רקאמר דיבמות ט"ני מהריא כ*ם קשה ואין , בגימין זמן תקנו מה מפני לרבר היאי, חזקתה על

 כרי בגיטין זמן תקנו מה מפני דגיטיןס מההיא הפי' כך כי אינו זה אותה ודצרגין עוה קל
 עדחתטצ ימצא לא שהרי לחפות יוכל לא שבעל עדודעת כיון יריאה אשהשתהא
 א'צ זאת יעשה לא בעלי תסבור היא כי חוששין אנו אין ולרמאות זמןבלא
 סמיכה על תזנה לא ורדא למייע' יכול שאינו שירע מאחר גט הכעל 'יתןלא

 שקר בעלויאמר לה יורה לא שמא יריאה גרשתניישהיא *מר 'נאמנתשתהא
 אהר לזנות תמחוק ה"פ דיבמו' ואות' לזנות ויריאה מעיזה אינה והיאהוא
 דאמרן *נות כרי מחרף קידושין זמן בשלמא תמחוק )ולמה('ולמה הנטנתינת
 בו שכתוב עליהיוגט ירננו שלא כרי רציא רירה הצלה בגט אלא - הייתיפנויה
 נט בא שלא להיות ויוכל שנה בתחילת תינה ואפי' כשר גט דהצי שנהשבוע
 שהיתה מאהה ל'"ט נמי הכא איסור חזקת לה אין מ"מ שנה בסוף כ"אלירה
 נשואין קורם היתר רהחיל מאימת יורעין אנו ואין נשואין קוד' היתר חזיןלה

 ררי ראמרס וכרב נתן כר' הלכה שמתס במי דאמר כרבא אזלינן בסוף ובתר קננדף
 ברה"ר בריית' דההיא רב רחילק לא' מציאחן במקום שלא אבל מציאתן ובשעתני5'עד' מציאתן בסכץם דאמר כו'0 בלילה באחר דננע מההיא קשה ולא ביגרת היא ס"5ע'צ

 פסולין ברוב אפי' נאמנת דהיא היא גרושה שעה מאותה אומרת האשה זאת יהריטיוות
 דמ'מס ממ"ק כלל קשה ולא וכר"אס וכר"ג שאול כאבא ד(הלכה זה ולר לגכי נו'ץ5"ה

 עדים יש וגם בכתבו הרב ובתב לידה גשא מטא אימת ראיה אייתי דאטרריוום'ו'7'
 עושה שלען רחקת אין תורה בשל לומר רוצה שכר יףעתי הניע לא שמא שק; לירה הגט הגיע מתי יירעים אינס אך גט בעל' לה שלח יכן קירם שנים שכמה ע'"מי
 יוחגן כר' אמרי' לא לקולא אמרי' ולרצכשיא בעירובין0 נחמן כרב שליחוהו ל;ךף

ע"נ
 מו4 ששת כרב ולא בעירובין כר"נ רהלכה שרצכיח מה אבל עמו' הדין בניטיזס

 בעלמא אחר מער גרול שליח שאין ששת רב מודה רההם אינו זה רגיטין ?חק מר7ף
 שחיטה בתרומה אלא אמר לא ששת ורב משנים פץת ואינו שבערוה רבר ריייט"נ

 יבוא איטר איזה בגט אבל איסור ויאבל עלי כומך זה סובר עוהשליחוקרבן
 )כויללנמחלע[0 כר"נ להוכיח יש אם אבל שלייהו יעשה לא רמצל~ח אם לבעל ע", 'נ7'

 ערים שני עדבואו מחה אבל הרב כף"ט מירי * נפשי לא והבא ל~צכטקיש
 חהוו2רה גדול זמן הקדי לפני המעשה נץרם רגט לה דצבא בפני העיר האמדוףאץ
 מראה והית' גט מעשה קורם האשה ביד שראה העיד והאחר ירו עללינשא
 ידע' לא עצמ' היא אך מכח"טה אדם היה ולא נתגרשתי בזה ואומרתלכולם
 ערות ו;רבה בעיני נראה זה לרבריה מוףה היה אותו שראה מי כל אבללנדותו
 לא ואפי' זה בפני שלא זה עכו"ם לעצי דמקרינן פרמאה משטרא פחות איןכי
 אושעיא ור' הייתי גרושה שאמרה והיא חזקה עדש כ"ש כ"א."ק יותרהיה

 נג יף חנינא ור' מעיוה אינה בפניו שלא אפי' סברי בהמנרשס הונא ורבבכתוב'0
 5ט דף ערים ב' צריך השוק מן נאסף עליו נאמנין ואמו אביו בשוק שרצאב"ז ט'" אסופי שהרי ולר לגבי גיול דבה האם וערות דכתובות0 בירושלמי יוחנןור'

 קדנן ראמרס אליעזר לרן ואפי' ולר לגבי אחר כער האום עתהש עט האםלא מ,:ה4 אם נאמן ' אינו לברו אב לך הבי ערים כשני ואמו אביו קרושיןסובירושלמי
 ל' 5"ד עחסיןס בעשרה ררבא ליה ולית יבא ספק מטר ליה ולית אסור בספיקןודאן
 7 קי~יז די' בירושלמי סכר ורב דר"א ליה אית רב דהא הולר להכשיר אחר נערדאם

 :ה3טנ אלא אמר לא ררבא נראה אינו בקהל לכוא כשר ממזר ספקואמרס ט'" טד כרבא הלכ' לו שנראה הרב שאמר זה ועל וצלד. להכשיר אחר כער דאםיוחסיןס
 3 ה5גס אבל דרשה לררוש להמ יש צ,כ א"כ טתר גוראן ספיקן דאמר ר2"קלרברי
 , קיו:'ן בהחולץס כדמוכה ההורה מן אסור בוראן מפיקן לומר רוצה אעו אלעזרלר'
 לו דף אינה ספק מגורשת ספק מפיקא ספק שהוא הרב שאומר ומה אהלכתא'הלכתא כ"י טג תקשי דלא היכי בי כר"א דראמ'י ומעמיר אלעזר כר' ורב כרב נן'ל הכאועיר

 " ע מצוין דרוב נראה אינו נכעלה. מעכו"ם שמא מגורשת אינה את"למגורשת
 היא שהרי מעכו'טהיה אמרה בעי דאי טגו כאן אין ומגו הן ישראלאצלה
 מינו ב'ל ויותר בזה כיוצא מגו דאין ומישראל גרושה עיהיא מעולה טענהטהמת
 כמו אותו יראו ולא בא הוא שלפעמים מצוי וזה עלי בא בעלי בעי'אמרהויאי
 ב:ג3 יבול שלא כ"כ ריחיק לא וזה רפדצת לכל חדשים ג' עד ריגישו שלא הכאכ.'ש ג'ט'וין חיישי'ס פר,א ולנמלא מקומותט בכמה פיים שמא ניחהט אומריםשאנו
 ע; ברבה אמר0 גרול ורבר שאמרה מה מכל נקל היה זה פעמים כמה ולבואל'לכת

 7 '3שת ולא כלל מצוי שאינו מיעוט והיוו שתא ירחי תרימר אשתהי ראמרתופפאה

 ט'" להי באותן ניוצא שירצה שעה כל לבוא שיכול במקום תמיה אני ועור רץלרפסלינן
 ' דף סס פ; כראמ' להאמינה לנו אין מסזר שריא העיבור על אומרת היא אפי'מקמר2
 אותו מסתמא היתה כן וראן גרושה שהיא מעירה אחר ער ועוד יוחסיןעשרה
 אשת איסור עובר היה לא שדיי 1תרת שהיתה ירע דבריה לפי ע*השבא
 והיא מעיריה לאחר נשאת אם שהרי הולר על מעיר כאילו ולר לנביא"ט

 ו נתונו' דאמר0 נמי יהושע ולי' ולד לגבי עדי' כשני ואם האב לכל. כשר לי בריאומרת
 פ"ה יג לנבי ערים כשני ואב ראם כשר הולר לארומה מודה כשהארוס חיין אנו מפיהלא
 : כרבריו והתירוהו הרברללהי2ר ויצא זצ"ל כהן חיים רבינו תשובת ע"כ 'ולר

 בנימ לה שיש אע;'פ בנש בלא השני בעלהומת לשני ונשאת ומת הךאעדן מבעלה בנים לה עיש 4פשדץנתרנח(
 . '~פמו4 : מתייבמת או חולצת ה"ז השני מן לה ואין דצאיל הראשק מן.

 פרט בנעוריה יבם לשומרת פרם אכיה בית אל ושבה ת'ר טתרותס ישמ"מ
 בנים לה אויש כיון אומרים אין בנים בלא השני ומת לשני ונשאת ' בעלהומת ע" בנים וילרה לראשק שנשאת אשה פי, וכו'י היבום מן לפוטרה השני מןבלר עי 7ף הראשון מן ממזר וילר עשה שלא במקום מה הוא דין והלאלמעובר'

 עדש אע'ש רהטני מן לה שאין כיון אלא היבום מן היא טרה יאשון הבשמן
 : מתחבמת או וחולצת ל"בום זזקה וי,ק הראשון מןלה

 בה ש;ש. וידם נ'ן אחץ ;.' %1ת אחד יע ת" בן ביאתיתמ(

 מאמ. אחיו בה שעשו קודם במקום רוקא אלא פומל אינו אחד ויום תשעבן
 אבל אדדן ע"י בנש פוסי אחר ויום תשע בן של בטשעו לאחר ואפי' אחרויום תשע בן של מאמר לאחר אפי' אחר ויום תשע בן- ש'י פומל אחין מאמראבל
 ע"י פוסלת אחד ויום ט' בן והליצת בקרובורניה ליאסר גט לאחר נם לואע

 : חליצה וצרטהארדן

 ופרני' ' ירו[ על ]פוסלין מאמר אחר וחליצה וביאה גט וטעגו מאמר בהועשו אחין עליה באו ואם אחין ע"י פומל יבמתו על שבא אחר ויום שמם ט' בןכיצר בג וסוף החילה פוסלין והאחע תחילה פוסל שרצא אלא ירו על 1סליןי 5י ד והאהין אחין ע"י פוסל הוא אחד ויום עגים תשע רבהסבן. האשה בפ'י2נן
 זביר רב והתני פסל לא ולבסוף פסיל תחילה הוא אחר ויומ שנים ט' בןבנמ'
 שנים ט' בן שהוא אחיו בא ואף'כ ביבמתו מאמר העושה אושתףא דרבברוץ
 פסיל תחילה מא:ט- לבסעם אפי' פסיל ביאה ומשנינן פסלה עליה אחדויום

 ומפרש תחילה פוסל רצא קתגי והא בסוף אפי' וביאה ופרכי' פמיל לאולבסוף
 והן תחילה פוסל הוא סיפא קתני[ ]הכי קאי')רוףני( אביאה אלמא לאלתרביאה
 אח' ט'ויום בן כיצר בסוף אפי' פומל ביא' אבל במאמר ומוףבף'א תחיל'פומלין
 דהא תחילה מאמר בה שעשו אחין ע"י פפל פי' אחין[ ע"י יבמתו]פסל עלהבא
 לפגצל גט לו יש פירש"י גט לו "ט שמואל אמ' ]נמי[ארע איעמ' אבסקקקאיכיצד
 לו ו"ט גט לו יש תנ"ה ' יבנה לא שוב בנה שלא בכיון עלייוע רקמה ן אחיןע"י

 לר'צ ]וזוטר[ לטה אית יהושע ררב ברי' רצנא א'ד ואסקינן ר"מ דברי.מאמר
 לרן:נן מ"ני קטן אחר בגרול אכל גרול אחר בגדול ה"ם נט אחר 3ט אץדאמר
 מהני לא גדול אחר קטן אבל גר% אחר בגדול ה'ט גט אחר גט ישדאמרי
 ]בגדוי[ כגט ליחות תשע בן ח*צה עשו פירעו'י בנרול בנט ט' בן ח*צתעשו ורמ"* דתנטו נמי והא כר"ג ולא כרבנן שהלכה וגם פלוגתיעצ לעיל פי,וכבר
 לפור אינה השע בן )דחליצת( חליצת[ כן ]חליצה וצריכה אחין ע"ישפוםל

 מ4דר.: על' דאיתא בפי"ח ומשמע לפסולאלא
 פ"נ מק ווו9'כ יבמתו על הבא אחד %ם שנים ט' בן רבהס בהאשה ף2נ1)תרס(
ן

 לא רש'א ירו על פסל עליה אח' ויום  שנים ט' בן שהוא אחיו בא,
 וניון בה תטסע דשניהם מאמר אחר כמאמר ררי"ל ידו על פמל פירעו'יפסל

 יא רש"א ' יבגה לא שוכ בנה שלא בכיון עליה ביתא בולי קם משני גטדבעיא
 ביאה אנה שני בהשן בושה ראשון ב"את אי לחכמים ר"ש א"ל בגמ' כדתניאפסל

 ד'מה מס ביאה ' סביאתו קי"'ל הא במזיד ראי שנגה שני דבבי4ות ווננוןופירעד'י
 בביאק אנל שוגג בביאת אלא ר"ש פלינ דלא שר"ל  משסע עלץונרוגת

 ל"
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 ,ןמעע דביו ז:מלפי' נהן בר ידודה ורבעו יי על שפמל שדה הש אפי'מזיד

 ש ימסתמא פר'צס בדאטדו מאמר אחר מאמר אין דאמר כר"נ ד91 פמל לא 8"6 גל
 דר' פי' א1" דוג4 בשוע לפ*גתיעי ד14קמה זצ"ל רבי' שלמה אדדבי'פ*נ

 ירו על פסל בשוגג שבעל בין במדד אוץיו שכעל בין הלכך כר"נ אתיא שמעון.
.

 : ל1ל בדפ" לדר,צ ליתא דהא
 1" פמל צרהה על בא ואיכ יבטי ש שבא א' ויום שנים ם' סבנן )תיסא( 8"נ טל

 לדאע1נה פמלה נתן בר ירודה רבינו פמל'פי' לא רש"אעצט
 ביאו1 דאין וכיון בתים עגי ולא בונה הוא אחד רבית לשנייה ב"ש עצמווו"

 כולי ג4 גט ריהיב וכיון נט להצריכה שנייה ביאת מהניא גמור נ4יןבראו1ונה
 ראשונה ב*ושה אי לחכטיום ר"ש א'ע תניא בגמרא וא' יבנה בלא עליהבטעא
 אינה נמי עשביקה בעוון בי14ה אינה ר4הטהטה ב"1ה אי בטשה אינה שניה כיאתבטשה
 ביבמה בין יבכות ושתי אחד ביבם כין מאמוי אח4 מאמר אץ דלף'שיבמות- ושתי אחד יבם גבי בבא באהיך נכמ ררו'ם נתן בר ירצדזה רבי' ופי'בי14ה
 ]דהא[ )כהא( לדו"ש לטעא נמי דבהא למדתי פיךושו ומיעך יבמין לשניאהת

 : לרריצ *תא"
 על שכאו אחר ויום שנים ט' ק ]נ[ ' תבום ומן החליצהי מן פטהיות ריייאלו ומת נעדם שנשא אחד ויום שנט תשע נ=ן ]5[ )התצ(-

 עלהה בא אטלא אבל ו%מיה. גט לה %תן שגדל לאחר על" בא שיסטצ
 : *יקר1 הץליצה לביאה1 נם צריבה. עגרללאחר

 אלצ פמ%דןה ריץ אויו ולו וכ1ע יבמהו עוארנה אעוה נע4ש פיר"ש'"י פם פגטזץע וי, וכ1ע אהמה נשא 4וש- ויום עגים ט' כן רבהס האשה בפ' רזנן]6[
 עקךות  שתי עףבטש עד בלום קטן קניץ חאין גףדועדן אין כףךושיו ביאהדבעשה1
 תנעא בנמ' ואמר ' עמ'ל כמאמר רבנן שויה לו וזנךיק ויאל כן אינווביבטה
 ומן החלהנה מן פצודות אלו הרי ומתו נעדם שנשאו וקטן שומה דת'דלהא

 מש ין בפדק תנן ]נ[ ' חרשס בפ' לקמן בדאיתא חולצת חרש דאשת חרשוויבום?4צ
 8"נ עד נם טתן ואעו קמשה יבמתו על שבא אהר ויום עגים תשע בן רופןסעצא

 '[קי4'י כששמר תשע בן ביאת קךטו והתנץש ליוה סני ולבשינר"ל-בגם בגמ' ו4בי'שעדיל
 תשע בן בטשע אף 6יקתו וחליצה למ44מרו גט צריך בגדול 5אמר מהבגדול

 פ

 יבעול לכע~ינדיל ל4מרז הכי ]רב )רבאז אמר *יקתו ההליצה לבי1צ גטצריר
 וכ'צ לזעץ1 חץליצה לביאחו גו, צריכה לכערגדיל יבעול לא אם אבל גטויתן

 כן שבטשע וחליצה נם צריכה כהטועדל עליה בא לא אם התם חטוךאבפר'א
 : עב"ל גטרה נ4ייה נ4אה מעוצדיל בעל אם אבל בגדול כמאמרט'

 וכץז,טין יבום הלכות ליוסליקו

 חלעהריכא.
 פמ%ה ח*צהו בע%ט הלץ ואם ביישה ח"צה מצות ]5[נתרטך[

 ]כ[מיו1 מילתא לפרמומי בחמש'כדי רבנן ט;גוח,אידנא
 י מ"טראל ואמו אבי שיהא צריך עאומרו %' ]ג( ' כשעיה ח*צת' בג' הלצהאם
 וצריך דיינין1 בעין להקרות עדדעו ובלבד כעדרין ה1-יוטות ע1לש1זן חשפי']ד[
 פסל עיניו בשתי וסומא *במה ולא ליבם לא לטה זה קרובים יוצהדייניןקילא
 דיבמה נפיקמפומא בי רוקא למחזי דייני ה%ריכ' כשר מעיניו באחתת1מא
 לוץלףן כדי פלוני למכךם נלך ויאמדו חליצח *שם מכךם לקבוע הרינטוצייכין

 : בפמהם לולהן כרי בך לשם מסרדט להעת הדינין וצריבין י,1ם
1

 רזניס עא
 הלכה אריצס רבא ואמר בחמשה 14מר יוירה ר' בג' חיישי מצהי

 דשמעתא מסג4א ובן כותיה תנא לן ומתם הואיל בג' חליצה מצות י 8"נסס
 דדציא לדבנן %יחק בה' ח*צה אומ' שהיה ממה יויףה ר' כיה דהדרSבראמרי'
 14 יץב מהן אחך ונמצא בשלשה 4ו בשנים חלצה נמיס ותנן ' בג'חליצה
 ארעס מניומי בר טקף חש"ר מבעדרץ דגצדלר ור"י ר"ש פמולה הליצתופםל

 הלבה א-ע דבא דאמר ימנא חדא ד"נ אמרה הא י וזוג כ4ותו דג'כה איןע"נ
 קמייתא הך איתמך דאי צריכ' טתוק תנא. לן ומתם הואיל בג' חליצהמצות
 כ4ותו הלבה גךולאץ פי' קם'ל נ5י תרי ריעבד אבל לכתררלה ה"מהרא

 איהטך ואי מכעירין ווהני  בשנש חלצה בדקתני הוא דדיעכר דאלצ הענ.
 בנ' חלצה כרקתגן דיעבד בתלת דמני ויש הרא פי' דיעבד היש ר1"אבהא
 אבל כעויהה חליצתה כשרין כו, הא פסולה פמול 14 ץ-וב מהן אחדונמצא

 הלקש ' סני שתחילה בג' ד4ט4' קמ"ל )נט( מזדה כר' חמשה *בעילכוטזילה

 רוה כדגא א"ר מילתא לפרמוטי מ1'[ ירושע דדב ברי' ור"ה רוש דלעיל0 שבדי% רגי כי מילת' פרסומי משום ם14י ומעמא אחמשה לאהרורי עלמא נהוגיוד"טתא "רל יב"ן רבי' ופי' בריעבד, בין לכתח*ל' בין בג' חליצה דמצות לן4ותבריר
 לפרמומי המשה למ*י דנ4י *יררא תא פוק לי אמר ]יר1דדק דדב קמיהקאימנא
 ולק"צו אינעןי דליתו א"נ לבהן לינמבה ולא הףא דחלוצה הדבר פי'לט-מםמילתא
 אפי' חמשה מ*נן דהא בשירה חליצתה בשלשה כ'ש חלץ אמלא מרהועלה,]נ[

 יהודה דרב קמהה כ4י הוה בד4 שמואל דרב עובראס כההיא לחליצה בפמו*ן%
 רמלינן למדת מילתא')ג(הא לפרסומי א"ל 4גא גר )ואמר(]ואנא[ טים שלב.ד ולא ישראל של ב"ד תנעא א"ל 4י( )אףל דכ4י *רא ותיב[ המקאמרל41נוז(

 אביו ששקא עד לחליצה בשר דאעו כרבא דקיי"ל לחליצה בפסולי' אפי'חמשה
 שנים קץד וטמיפין בפניהם שקהלצו ב'י , להיות צריבין נ' הלקך מישיאלואמו
 הייומות הן אפי' כשרין ג' 1תם ]ד[ ' הלוצתו שהיא הדבר לפרמם כדיאצלם

 דויומית שלעותן ואפי' ריינע בנ' ה*צה מצות בדתנןס לדירות שידעו ונלבד 8"1ט
 ג' דבעינן קם"ל הא לי למה ד4נץ הריומות שלשתן דאפי' מאמר בנמ'טשמר
 להכךות שיודעין בג' חליצה מצות דתו'ר להא תנינא דיינין כעין לחזיתשמףעו

 במוק עובדא עבד ל4טפאה ח4א בר ]דבה[ )רבא( כדאמרי'0 להרלע 4ת'ץג מבוזץ 4ותן דואין ועדים שמואלס אנטי יהידה רכ האוקסה והכעויר קךףבה ר,מףנ לפני מעשה האטרעובא בבית ל5עה ביט שחלצה מעשה דתנןס והא ד%נין כ1ן קן91
 תניא פתמא *לה 14 תניש מתמא מוק .אי ]גץדא[ )הש( מא9 ואמר4שמרה 8,ט- בלשון.גנאי פירשן'י כייהאה דעבר גוברטק רב כמה שמחאל אמר בלילה בידףרי 41%

 לה קתני ריחקןאה בעץירי עביך העי *' קשטש קא עיריאלא
 פטל או עיוב מרו אחד ונמצא בג' או בשנש חלצהדהנן

 ובא לבינה בעו שחלצה מעשה מנשזע ויש הסנרלף ור"י פ1להחע4צתה
 כשני' אפי' ור"ש הסנדלר יוחנן י' דמכשרי בין פר'ח והכשיר ר"ע לפנימעשה
 פמלי ורבנן בלבד פשר באחד הה*צה נמצאת פטול או קרוכ אחדמיץונמצא
 חאינו כיחטהאה דאעון רגי כי ועבד מתמא שבק תיבי אמרי' באחד מכעייההני
 לרו קרי כהש  מבשרי  כול*י ה""ע שמעת ור' והםנדלר יוחנן דו-' וזהתילנר4טה
 מהן א' ונמצא 4ג' אלא פליני דלא רקו" וכן זצ"ל ריב"ן כדפי' תראהעידאה
 וטהבשיר קאי אה",% דקאמר ויהידי בעגקם הע4צה לה רוצ%א פסול 14קוזנ

 רבינו בי ושנג ; עב'ל בפשתן ממש שהפיר עג* ס'בלע1ן לבינה: נינו ח1קמת ט"נלנג
 אין הרנל קבשר נעע העי יאץ הנגש בתוך דהלב4 דכין פיש כדיןלמה
 בפנים עור שמחופה היעו אביי דקאמר עוה ומדופה דינל מ1צ נעל ח*צעבן
 דשמואל . אבוה דאמר הא נ5י וכן היד אלא הרנל בבשד נגע העץש4ן

 שצריך זצ'ל יעקב רבי' ופירש י. צפנ*ם' שמישהפה דרעו רגל ודברי ק1ריצ1"טה
 מהם שגם א1'פ וכלב סוס סשרי ולא והחש דומש מוצרה טגךצטזהנגל
 דנש דמשום דוקא לאו ךתחש ףנען ה * ,א 1ן*% בשקץש לעשיהרגה4פ
 כדבריו לחומרא יעשו מפופוה תפק מת ה1ש נכו שך מכל. אע המנ*

 שעם של ים1ל םהר שה" רתתש ווס4א ריבה נע* רנעי ו4ש4טרםבהםש1ר'

 פ4 רגףמע בקכ של(' )וטדל הוא וכגין וקשה ~מי[ לטף( פירשש מיב[נמןי
 עירן ראהט שם ק-יומבנט קיבול 5ית בה ויש רגל כמיןדפום עושה רג*שנקטעה
 שמהלך מי הרנ*ם בסמיכות י ומנין קוטה לבד של קילצו"ן לארץ,בטקומשענת כע1קי קשורה אשק4'נא לו ה1 ה*כה ולמשענת קב נךוי היא עליו נסמךו5עו
 ומבניכו עור של או עץ ע1ל מהחתההן סמיכה להם עועיה רנליו את וגוררבידיו

 ת1מך בטקט שמכנעץ מפני עח4 של בתים לי"ו שעושה הידיםלהוט'ממיבות
 אין אם כמשנה ששנינו עץ של סנרל ו5ן א6 בל ' רגליו את דגיררעל4הן
 אבל פמולי חלטטעו חלץ ואפ בהם יהלוץ לא הרגל לצד טכפנים עורמחופין
 ,לא לכתחילה הינל לצד 'בפנים עור מוופין הםאם

 יחו"
 חליצתו חלץ ואם

 אפ"ה תדהט ואנעלך דדייקי דרבנן אליבא לבריירטו ד14ר4ץק בראב4כשירה
 בחא אאב4 פליג לא ורבא ריגל לצד מבפנים בעוד במחו8ה בדיעבדמבשרי'
 טהגי' ליה מעער4הא דלא אלא ההש ואנעלך דףייק כ4ון העפי' במחופהדמבשיר
 הל%ה במתני' דתנן נמי והא בדידה היתני 4פ4 דא"כ מעים דרבנן4ליבא
 : הכל ק1ף.ודברי בממופה דשמיאל אבוה שכ4' כשירה חליצתה עץ שלבכגדל
ול

- 

 של נשולא גש'ה י*וצ שי ל באנמלש ח,ה

 חל"ן ולא לחלוין פסיל דזלם ריא דיגל סגב אלא רגלו סדרם במנךםזערם
 שנהתך מי ]ד[ ' בנט להוצטשה ביףו הרשות ואח"כ מייבמה אבל ריב"ן ופי']ג[
 בך לחלהן פסול ולמעלה הארכובה מן לחלוץ כשר ולמטה הארכובה מןר4לו
 לפ* ואפשר ]ס[ ' הג4ון בשם ופ",ק וריב'ץ שלמה דדבי' א*בא הלכהררא

 : בו לח*ץ פכול הארבוכה מן למעלה ער ארוך דמנעל שאםדבריהם
 דכתיב הוא רמגין מידי ונעל נע4 רכתיב בעינן דמנין מידי פ1להי דק"טעא בגד של קלצ"ה שלמה רבי' פי' פסולה ח*צרטה באגפ*לי4ש חלצה ןזנ5,01[

 עע לנ4 באנפה14 למחגי' רבא ו14קמה 4עהדדי כעעני' סרמינן וכבכשיא י תדהטחנעלך
 דטושי והא לכתחילה ףף בו וחלצין דצא מנעל עהי של באנפיליא ,אב.ל בגדשל

 בי4טת לה תני אחרינ* א4ב דיעבד דכהטמע בעדרה עור יטל באנפיליאבברייתא
 הטעה ואם דיעבד' אפי' פסול' בגד '?ל באנפילקא סיפא דתני משום ותודיעכד
 אב4 כדזיכךטק כעוירה חליצתה עור של ומבפנט בגר של מבחוץאנפיליא
 ואפוך רי"ט ו14עלך דדרשי דרבנן הא*בא מבפנט עור במחופהלבר4תא
 בה לחלדץ שבעדרה מארבובה למעלה עד ארוכה הזאת ה44פייא הי'דאפי'
 בה קרינןולא

 מקי
 חלי:מץה ולמאטק הארכוב' מן דתנן שלמה דבי' לפי' דמעל

 בעליח1 ודורם רפוך שרגלו פירעו'י חל"ן לא דכרעיה ל*תתא לעיל רסנימאן פ'" לנן סה4ף אמהשר דאמר ורא ]נ[ 1 פםולה חליצתה ולמעלה ד%רכובה מן בעויר4-
 האדכוב' סן דתנן וא1צ ]ד[ ' רנלו מדרם במכךם דורס עמאינו בלומר רגלשל

 זומ'ל נהן בר ק-וד,ה רבי' 44 וכן ' עכ"ל הוא רנל ל4ו האי אבל שוקדהיינו רנלי מעל אמר ורחמנא עיק ליה קם רנלו נחתך דכי ווא החם כשיר'ולמטה
 הינל פעשע ע%ררי הוא הרגל מתחת והאי כהיב רנלו מעל עוד ואמרורצפיף
 בעיר י1טנ* ואפי1- בלל דמנעל ב14רך מחני' אייר. לא לפ"ז מעתוזמלמעלה
 שנ4הכה כף מינן לל1ר "ט-ל* עם ]ס[ ' הארכובה מן למעלה ארוך ר1אאפי'
 הרנל ע"נ ודורם 1 רגיו שם-וטכה אעף'פ כשוק שחול ושרכובה מן למטהרנלו
 מבד* נ14ן כתכ פר'וץ לשון וזה ' בינמ;ם וח"לק רעד'י ע1פיר,ט ככצ לחלויןפסול
 שינלו מי כ'"ט נשרה הארכובה מן למטה ' השוק מן חליצתה רגלו נקטעהאם

 פטלה חליצחה יכרעטה איחתא דממגי מאן אמימר שאומר מפני וד5וכהקיימת
 . לתדצן דצא נבה דעל ברעיה לתדץ צריך מאי מעמא אהא פירוקושמעינן

 ד%י שאע במי הו"ל תרצה ולא לכרעי' דאיתא וכיון לעיל ר1א ריליהולתחת
 רש4" ככ1 מובד הא ' עכ"ל בה לעיעני צריכין עדיין חאנן בו מעכבת בילהשאין לב* ר4וי והוי הארכובה מן רליץ דאיפסעק אע"ג למתרצען יביל ר1הפסקין הי לא ואי מעיעיא כרעעק תריצן דרוו היכא אבל בו מעבבת שבילהלבילה
 לחלוץ כשר הארכוכה כן למטה נחתכו ואם לחלוץ פטל רנליו נר5כושאם
 ורביפ . כעוירה עוחליצתו וקארכובה מן למעלה עד ארוך רמנעכ שאםואפשר
 למנאה רגלו נחתך שאם שפי' פירש"י ליה 4עזבריר לא זצ"ל ש1אל בריצחק

מארכובה

 שחו"
 דזוטי ברעיירצ דאתר5ד וקיפוף מאבץ עריף דלא בעיקו

 שחילק ומה חלץ קטוף בר ולא חולץ אבין בר לא אמטר רקאטר למאי אשירב
 דנחתך רגלו בנהתך כלל אירי לא דמחגי' ופי' ליה נהירא לא שלמהרבי'
 שלא שצריך אידי ארזך במנעל מחני' אלא פמול מ9~-בובה למטה אפי'רנלו
 דמעל מ,י ולא מעל דכחיב משזם הארכובח מן למעלה עד ארוך המנעלקץא
 דמריך ואעוצ דמעל מעל עיוי אינו רהעיק בשר הארכוגה מן לפטקאבל

 %" א סתשרנש1ע 14סת%ש% שה' ונ"1
 נששץ השי ס1רס"י 6' כ5סה 6% ססוק תי1טי 6% סנטר תרלגטק ט6ח1ר עוס רגט5 טע ומצ * תע אנפל 4%ו נו

 ין כס6 ווועווץס ש1לס נגד ס5 ו5גס5"ש שר נתנ1סס ונונמועה גסרס דחק כז ס5 כגד5 כתו תוחר סר61 גר4ט א: סכטמן 80סטלןס נואי 5נו' סתהוץ 5ש שןץ ננד נח14 הט 8%%8נ51%
 : וננא ו0חייק סמ"ג נסס נס:ע עץ וט' נ5סון שיי" כט עלה %ן גטרתשעס



צנ5צ1דוע חדיצההרכותאהא
 טטרכובה רלקטה מתני' על בנחתך דכחרי קבין לבעלי פרט מרגליםבגמרא
 דפמלת הלי וא"בני בשק רנל נךוי דשרנו אלמא ,טפיר .פריך מ"מכשר

 %'כ יגל אברי ר6ו משום הארכובה מן למעלה עד ודווך גבוהכשדבעעל
 פי' הרי שלם רגל שיהא ובלבד רגלו מעל כהנב חליצה נבי ומשני נמילמטה
 רבותי' כל מירצ ' בו לחלו,ן .פסול הארכובה מן לממה אפ" דינל נחתךשאם
 .ראיתא נך'ל כולהו יצחק וביגו ובן בפר"ח שבהב רגאון וכן שלמהרבימ

 דאמר דאמימר מילתא עם דמתנ4 מוזמא ליישב וטדו שקלי דהאלראמימר
 רקאמר ולמאי אעוי רב ואמר הל'ץ לא דכרעי' ללירשזא לעיל דסגי מאןהאי

 דרב לדעתי' דאחלשוה משום חליץ קטקק בד ולא חל4ז אבין בר לאאמימר
 דאמרן הנך וכל זצ"ל נתן בר יוידה רבי' ופי' ]נ[ ' מנלחיף ואלו בפ' אש. כה1ף

 היא גם ' בגט לויציאה בירם ה-'ט:ת ואה"כ קייבמי אבל ראוייןלחליצה דאיןמ"ג
 כאמימר הלכתא להז שאומר מי יש כתב בפר"ה אבל לראמימר' דאיתאמובר
 כתב הרי מיהו פ"ל לא רהוא מכלל אמימר דקאמר 4מאי אשי רבמדאמר
 יצחק רבי' לשון וזה ' לראמימר ראיתא סובר '2הגאון דמשמע הגאקבשם
 לא דאיהו מכלל רקאמר למף"י אשי מרא"ר לראמימר ליתא מ"ד איכאאלפם
 ולמטהיחליצת' מהארכוב' פמולה חליצתה ו!מעלה מאיכוב' תנן דהא ועודפ"ל

 אמתני' מיפליג אמימר ליה רצד סביא להאי ' איח דאי הכי נו'ל לא ואנןבשירה
 ליה מותבינן הוה אמתניתין[ פליג אי אמתני']ועיד אמימר דפליג ל:ימרויבא
 ואמיניי לחור טעמא דמתני' ש"מ מינה עליה אותבינן וסדלא מינהתיובתא
 כדקאמר יחליץ ארעא על רגל4 לעייוצי דבע' לאמימר דס"ל לחודטעמא
 לא דכרעא אלודשזא דמסגי והאי לכרעיה ל:ירחסיה צריך דהליץ מאןבהריא
 ולמטה הארכובה מן דקתני ומתני' חליץ לא מלכך ארעא על רגליה לתרר1מצי

 מן למטה הס:דל רצועות שקשר נגון אלא רגלו דנקט;' לאו כשירהדן;4צתה
 וש"מהארנובה

 דשוי
 )משים( יבמה שה;ירתן וכין ביה קרינא רגלו מעל נמי

 הארכובה מן בקושר מתני' כיני בירושלמי6 וה"נ ביה ק-ינא ינלו מעל ]משם[ס"'ב
 קשיא לא הלכך היא יגלו מעל ושוקו רהמנא אמר רגלו רמעל היא טצוהמים שקו מעל דרהרת וכיק רצועות הערת חליצה עיקף התם נמי ונרסי' 4מטה נס5'

 ולמטה מארכוב' דעזמ טתני' ובין דיריה מינהרא .בץ מידי.דל'נ' ולאלדאמי:ר
 וטעמא להור טעמא דמתני' ' פלוגתא כשירהחליצתה

 דאמימ-
 והאי לחוד

 לא ]דאי ס"ל ר/וא מינה שמעינן לא אמימו- דק.יומר למאי נמי אשי רגדקאמר
 הכי אמר ומדלץ כאמימר הלכתא ולית בהריא אמר הח; באמימר ן ס"להיה
 עכ"לי לראמימ' איתא הלכף .מילזא האי בבי דא(יטי שמעת' למידרר טצינןלא
 למעלון ארוך מנעל ונם להלוץ שפסול רגלו נקטעה ענ'"ם ,ר"י בפ" הכל פי'היי
 ראיתא הלכה וכן לדאמי_הר דאית' נמי ופי' בו' לחלוין פטל האדכובהמן

 :לראמימר
 וטתגלה המנעל בגב תפהיה דרך שנקרן רהיינו שנפים כזנעל ]"[)תיסו(

 יחלוין לא מלמטה היגל רוב את שחהשה אע"פרגלו
 מלמטה הינל רוב את הופה אינו ואמ כ.2ירה חליצתה חלצה ואם לכתקילהבו

 המנעל בגב שנף4ע והיכא ]כ[ ' זצ"ל ריב"ן לפי' הלכה כך פסולהחליצחה
 שיהא הקריעה שיעיר כמה לי 4צזברה- לא התפירה במקהם שלא שלםבמקום
 אסתוירא את שיכסה עד גבוה שיהא .בריך והמנעל ' בדיעבד אפילו פטלמנש
 את חופה אם מיהו ריב"ן לפירו' הלכה כך גלין"ט כנען בלשון שזריןמה
 המנעל שיהא לכתחילה צריך חליצה ומצות ]ג[ ; כ'טר בדיעבר חינלריג
 כיק רגלו למיהק עשוי שאינו אפי' בריעבד מיהו חולץ של רגלו למיחזזיוי
 אם וכן כשירה הליצתו גרול שהוא מחמת מרגלו נופל שאינו בו להלךשיבול
 שאין והמנעל ]ד[ ' כשירה חליצתו בדיעבד רנלו רוב את והו5ה קטןהמנעל

 יש רגליו אצבעות חונף בננד אלא פנד'א כנען וכליטון בלל'ז שו"'א עקב'לו
 שני נוףל היה ואם ~;[ י בריעבר אפי' פטל בו ומהלך נסמך שוזא מעםעור

 של המנעל שיהא וצריך כשירה ח*צתה שניהם את ילעה זה ע"ג זהמגץ4ס
 לו השה ואם כשירה']1[ חליצתה חלצק ואם לנ;ח(לה יוולוץ לא וכשאולהיבם
 המנעל שיהזיר ובלבד לכתהילה בו חולץ להה;יר י'מ כעזנה מנעלו אתד(קד

 : לו שהקנהלמי
 בנמס אמךינן ],[ רנ1ף

 מנעל משום ואסיקנ' כן"ט לא לנרעתילה מנעל %1י
 ררג את שחופה הכפרם בטנ* חלצה לקטןס .ותנ*א מרופם613

 פמולה חיצתה ריגל רוב את ויפה שעיע נט-ם במנעלה כיטיר' ה(.צתה הרגל פע5ס
 אפי'בריעבד' דפסיל חופה שאינו אטו לכתח.לה נזרי' הרגל רוב את וחופהפי'
 רגלו ונתגלה פנתא של תפירה דרך נקרע נפים זצ"ל נתן בר "ועדה רבינוופי'
 גכ פנתא פי' ולעיל ' ענ"ל מלמטה הרגל רונ את שחסה מרופט מנעליה4נו
 את חופה שאעו היינו המר61ט מנעל משום ' נה-ה דאסע4א לעל הל:ךהמנע4
 לגזור שיש וכ"ש דידיה אמטו בהם לחלהן שלא המגעלים כל דגזרי' ה-נלרוך
 כן נמו 8י' . שלמה ורניט ' לכתחילה דידיה אטו ריגל רוב און שרצפהנ5רם
 רוב את והיפה התפירה במכךם גבו ש:כדע מנעל הלכך תפרומו לשיןהגפרם
 שלם במרךם המנעל גב שנלךע רדכא אבל ]נ[ : בדיעבר כשר מלמטההרגל
 רוב את שדצפה היכא לאכשורי ליה מהני אי יודע אימ התפירה במזםשלא
 לא שלם במנךם אבל ליה מכשרין התפר במכום רוקא י"ל י;ממא מלמטההרגל
 דרכיך וכין מלמעלה. כ4היע מרופט לעיל פי' ורעו'י הנכדע מנעל לתנידא"כ
 את חופה בש4ונו *ויאפ" דמייתיב ואפענ- אכרעיה ליה מיירניב דקריעאי'ג
 אתבדיר ולא רנלו את גחופה אפי' שלם כמנךם בקרוע פסלינן שמא ולהכירגלו

 זקני' )כגק(]כמלשפעי דיגל מן 2צפל מרופרף מרופט מנעל פי'לרורבי'חננאל
 ע'"סס

 רבי' ופי' מנעל חצי מעףם ג1רה לא לבהעזילה פמנעל נמי ואסיקנא שמתרפטים
 למעלה דדגל חצי עד מניעים מנעלים אורע שאץ מכימות שיש נתן ברה;ורה
 אסתו"'רא עד למעלה קרוי והרגל ' ענ"ל מנין דלא משום לחליצה הםופסולים

 מ"ר דאי נחית ארעא עד אמתוירא האי עו'מ דדצ"'פס ג4ז"ט' שקוריז מה יייני קגדף

 קביל"א אמתוירא האי פי' ' דשעל מעל ושיקא מעל איהי הר'ל פסיק מיפסקע"
 עד ונחית היא רוגל מן כולה נחית' ארעא עד ' והרגל רהטוק שבץכלש'ז
 א"כ הוא בפ"ע אבר י'ד ואי י בעקב הימנו למטה אחר פרק עור ואין:קיק;
 מעל ושוק מעל אסתוירא ליה רעיא הא רנלו שנקטע ימי בשוק דולציןאיך
 אהטי רב לה דרחי אע'" רגל הכל יצי ולמטה דמעמחוירא למרת ה4י 'דמעל
 ועומר השוה פי' רמי בכיעא כרעא דבהרי כל פמק סיפסק תימא אפ4ואמר
 ממבי' 4א אשינויא אש'ה ' דמ. וגביעא רצא מעל ל4ו הרגל כף עובילטל

 את הופה אם כדיעבד מירן אימתוי"רא שיכסה ער אהך שיהא מצריכינןאלא
 דפסו*ן ריב"ן כרפירש פמול בדיעבד אפי' המנעל חצי אבל כשר הרגלרוב
 וטל רגלו למדרנ ע,שי המנעל שיהא לרד יליצה ומצות ]ג[ : לחליצההם
 עינ 5ם למיד' עשוי שיהא פי' לו וויאוי נעל לעלו %'ל מה י'כ בגמ'0 כראמרהולץ
 שמהלך בשעה מרנ* שנופל מ" בו להלוך יכול שאינו לגדול פרט ירגלו
 הו4ול לו גדול שרוא אע"מ סרגלו נופל שאינו בי לאלך יכול אם מירצבו
 וףק6 יבול שההו גגדול חלצ"' כדתנןס כשירה חליצתו בדיעבד מרגלו נופלואינו
 טהה חליצחו רגלו רוב עת חו~ה שאינו כ4ק מנעל ונן בשירא חליצרט; בולהלך
 רנלו[ רוב את חופה רגל,']אבל רוב את חופה שאינו לקטן פרם כהע"רפסולה
 ס0 הליצת' רגלו רונ את חופ4 שהוא בקטן או כדתנןס כשירה חליצתו.בדיעבד
 05 ריב"ן פ4 פסול עקב לו שאע כשר עקב לו עויש בסנדל חלצה תנן6 ]ד[צשירה:

 עור יש רגליו אצבעית ח:רי כנגד אלא עקב לו' שאין בלע"ז שולע'א עקבזצ"ל
 ךאקסנ מרבא ברור בן נח"יה [ ]ר' 4עיה סבעא ]ס[ עכ'ל: בו נסמךימריך שהואמעט
 פ. מעל העזאי י~אי לעילאי דשלפתהה לימא אי ודד ]מהו[ זה ע;'נ זה מנעלים'שני

 לרטעאי ושל2תיא לעילאר- רירעתיה צריכא לא דמעל מעל ולא רחמנאאסר
 ליכא והא בעינן כיעא נלוי דילמא או איכא והא בעינן חליצה מאי עילאיוקאי
 לימא אי דממיק אהא לא לכתחילה מנעל למ"ר גכי לעיל זצ"ל של_;ה רבי'ופי'
 מעל ולא רחמנא אמר ומעל דמעל מעל וארק;א מעל פנתא רהו"למיטום
 גלו*י ש"מ כשירה ח!יצתו מדאמי אלא ופירעד'י נמי דיעבד אפי' א"הדמעל
 דכו שפ*ר לתרוייהו שלפא כי זה ש'ג זה מנעלים שני ואפי' בעינןכרעא

 דקיעתיז אלא ליה מבעיא לא וץ'כ מהו זה ע"ג זה מנעלים שני לק_,ןכראמרי'
 מי' וכן . ' ען'ל דמי שפיר לתרוייהו שלפרלבהו אבל לתתאי ושלפתיהלעילאה
 לעילאי ר2לפתיה זה ש'ג זה מנעלים 'טני נעול היה הלכך ' נרע בר יה:ההרבי'
 חלצה ואם רמעל מ;ל ולא רח:גא אמר רמעל חליצה הףא לא תתאיוקאי
 לעילאי רקיעתיה יהיבא איכא והא נעינן כרעא דגלויי ני2ירה חליצתהש(הם

 לתתאי.וש!פתיה
 ווזאיל תלוי נשאר עילאי וקאי ופף'ח אפיטש' לא עילאי קאי

 קיעתי' מהו שרפתו ר'ינאי בעי וועלצ" וחיזרה לחומר' בה אזלינן איפשיטדלא

 פי4עו'י תיז ייכא בעינן היצה דילמא או איבא והא בעינן כרעא גלויימדי
 ועבדינן בתיקו יעלושה ו"ר"ח ושרפתו ברגלו כשהוא הסנרל על גחלתהניחה
 ררבם של המנעל שיהא וצריך ]ו[ ' היא דאורייתא אימורא דחליצהלרימרא
 .השם כשירה חליצתו בדיעבר גו חלץ ואם בו יחלוץ לא המנעל לו 1;שאילוואם
 לכתו1;ן בו חולץ וז'ז להחזיר י'מ במתנה לו שהקנה או במתנה אהד לונתן

 י4 ק5 אדם כל של נעל נעלו אלא לי ,אין נעלו ס%'ר י לבעליו המנעל שירהירובלבד
 * ע א"ל לחלרץ יבטה אתאי יוקש דרב קמיה עזיב הוה אביי מ"מ נעל %'למגין

 והעץ*ץ ליבם סנדל ליא הנ 8" דשמאלאי סנרלא ליה יהיב מנדלך 4ההב
 ]מו" ש* שאינו סנרל .לאביי ס'ל ד!א רשמאלא ליה יהב 'בו

 א'ע ,לכזוןילה
 - דיעבד כשירה חליצ"ה בימין שמאל ש4 במתני' רבנן דאמהי איטר יוסףרב

 רבנן דאמור אימור נמי עלו שא*נו סנדל הבי ]אי א"ל ' אמור מילכתחילה
 פי'שיהא יה ואקמ ליה הב זיל לך קאמינא הבי א"ל[ אמור מי לכתחלהדיעבר
 . לכהיילה יחלוז לא ש4ול שבסנדל לאביי יוסף רב ה:דה תיי ' במתנה .שלו

 וכן לכתחילה בו חילץ במתנה אדך לו נתן ואם כשירה חליצתו בריעבראלא
 יגמף רב דמסקמא לו לנחענו ומחזירו חולץ להחןיר ע"ס במתגה לו נתןאם
 דקיי'ל ותו להחזיר מנת על אלא לנמרי ליבם סבדלו אק ליתן לאביי אמרלא

 ך דגי דמנדלא בשמעתיןס לקבץ אמר ותו ' מתנה שמה להחזיר ע"ממתנה
 " " דאין וקיי"ל התויל והשתא לחליצה ומיהמר לב"ד לו שהיה מנדל פירושדיגא

 על אוחו לו שהיו.נותנים למימר לן אית ע"כ לכתהילה שאול במנעלחולצין
 ש פ י ' : עכ"ל מתנה שמה להחזיר סשע על ומתנה.להחזיר טז , ל מנת על לחלוץ הבא לכל אותו ונורזנין ומנדלא ]שופרא[ )סיפהיא(בסנהדריןס כדאמר" לחליצה ומיוהד לב"ד להם שיש סנרל לקמן ריב"ן וט'פ להחזירמנת

 ט שהיבם פי' מכשיר' אליעזף ור' פסילה ח4צתה בשמאל סחלצה)תרסז(
 לו וחלצה שמאל .ברנל שמאל של מנעל ]נעל[)חלץ(

 דר"א ותו ' כרבים הלכה ורבים דיחיר כרבק וקי"'ל מכשיר ור"א פם;ירבק.
 ק5 יף פ4' כשירה ח*צה כימ*ן ש2אל של י:במנדל בממוך לשל דתנן והאכרבנן יהלכ" תרומות בסטי זו'ל יצחק בר ברוך ה"ר וט'כ הוא מדכ,טשמותי
 ע" לכ"ע ההוא בריעבר כשירה חליצרטה ימין בהגל ש"אל של פגעל נעלשהיבם
 שין של מנעל דבעינן לא לכתחילה מיהו נחלץ ימין שרגל רואילכשירה
 כרבק בדיעבר אפי' פסול והלץ שמאל ברגל ימין של מנעל נעל ואם ימיןברנל
 גמפר יצרק בר ברוך ו1'ר וכתכ ' ימין רגל דבעונן ממצורע רנל רגלדיפי

 . ל~צעל תטדות וראשיוק תלויות ארוכות רצועות במנעל שיהא וצריךתרומות

 מ5 כדאמ'0 קשרים שני יחד שתיהן ויקשור ברגלו המנעל סביב אותםויכרוך
 ובז  רצוקךת פי' מ*תנא בה קטרינן קרפ*ם פי' חוסרתא בה דאית 4אך'נ דירןהאי

 . מ

 הרצועהת קשר מתרת האשה תהא במנעל' צריך רצועות אלמא ואררךזאפנתא
 שמאל תהא ולא בימץ הרגל מן המנעל שומטת ותהא ' תחלו'ן וארו'כבימק

 מסייעתה ושמאל בימץ שולפתו היי5ר בסשי שפי' כמו ולא כללמסייעתה
 העקב ושסשת רגךטר רצועות רוזרת בימין הכל צריך אלא היא ולא)כלל(
 וטרקן קושרו עושה ויא גיצר בירושלמי" איתא וכן שמאל סייע ובלא בימיןרבל
 6 10ה שתוכל כדי עונבו הלל ררי בריה ח~ינא קא'ד הכי ובתר בו לריך שיכלכרי

 הטומטן בשמאל והופסתו בימין מיורתו עושה היא ביצד מירה באהתלרוזיר
 קשר שעושין ויש בטין והחדה חליצה שתהא כדי בימין וגוררת ביטיןעקב

 על זה קשרים שני לששיין "יזר וטוב דורוקלמי דברי לכהים הףטר עלועניבה
 לה'תהי שתוכל כר' הינו עניבה בירהטלמי שאומר דמהזה

 שושן בידה ביי
 ' שה על זה קשיים שני קשורות תלוית ררעועות נק קשר שעחטין וישבימין'
 כרי יותף טוב הה הדצועות של קשרים שני מלבר בלולאות קרמים שניועוד

 ב*ה דאית אך'נ דידן הא' חליצה מצות % בראטי אלימתא חליצהלעשות
 ךנראה רצועות' הייט מיתנא קרסים היינו דעכם4תא מטזנא ביה נףרינןחומרתא
 ינילף גיר וחלצה כתיב דמי בימין לחלוץ האשה שצףיכה מה הואמררבנן

 ל,4טע ]אסר יהודה רכ. סאמר ' עכ'ל בשיניה חלצת נירמת אפי' הלא ממצורע ידיר
 לשוק יבמה החרת זצ"ל ריב,ץ פי' העקב רוב בשמיטת לעוק יבסה החותרב[

 יה 51 ליה דיךי כרלקמןס לחודה רציעה ברוזרת לה סגי ה4רזינ על רלפומלהכלומר
 פא חכמים קיטנו מכ4ש כל דגיכדן0 נ' פ' כדאמר רמשץין על טמלת פסולהחליצה
 ל5שע אלא וצי לא לשךק ו1שיתה אבל ד4י;ין על ושס"ז פמילה ' עמולהחליצתה

בשנ*טת
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 חלצתו שלא. אע"פ הסנרל מן העקב רוב עהטמטה כיק העקב רובבשנוטת
 רוב שעוטט או ומנרל מנעל רצתךת היא התיר מיתיבי ' עמ'ל דיתרהכולו
 כשירהירוב חליצתה היא שמטה הא הוא רשמט טעמא פמולה חליצתההרנל
 ליה נדי ומאי העקב רוב היינו הרגל רוב ודינו ]לא[ לא העקב רוב איןהרגל
 דשמטה אש'ג רצועות דוא רגזיר רחים'פי' עליה רכרעא חילא רבה,א רוגלרוב

 ינאי לר' 4ה מסייע ' פסולה חליצתה היא שרתיר' אש'פ הוא עחטמט אוהיא.
 ריא טשעקיה ויא יהטמם או ודא ושמטה הרצועות הוא התיר רעזני האפי'

 חא שדתירה בין ]היא[ ושמטה הוא שהתיר בין ראמר ינאי % ממייעפסולה
 רלא המסקנן וכן היא' ותשמיט השש שהעזיר ער פמולה ח*צתה הואולמט
 זצ"לייהא אלפם ר"י וכ"פ העקב רוכ ריא ותשמיט היא שתתיר עד לשוקרצתרה
 שהתירהההא היינו האחץ על נפמלה לחודה רצועה רכהתרת חמ'ל ריב"ןרפי'

 הגט כל ור"פ כלל חליצה כאן א;ן שמט בלא ]רצועה[ *רבהתרת הוא ושמט 65ניע
 ח*צה ופומל פם% גט חכמים עוזטנו מרךמ כל ראמר אמוראי בה א-פלגו 5י)ר~ת

 ו*לה שמאל אלעא- רר' משמיה אמר: כמעיבא האחין .נע ופומלתפסולה
 הלילה שמאל גבי ופה-אף" פוסלת ואינה פמולה ואנפיליא קטן ופומלתפסולה
 נערצ ח*צה לאו ואנפי*א קטן ' בהכשירה נעשית לולא אלא עליה חליצהדהטם
 אלא האחין על פחמלת פסולו7 ח*צה ראין מבר אלשר רר' משמע הדי 'כ%
 ולילה שמאל כגון ליפמל לה גורם אחר שרבר אלא גמורה חליצה שנעשיתהיבא
 רכ,"ט לומר לי ויש בעינן ומנעל דאיש חליצה כאן אץ ואנפיליא ]קטן[אבל
 לא כאן אין רהא בלל חליצה כאן ראין שממה ולא רצועות שהתירההיכא
 וגרעה פסלה לא כהו'ג שיסבור אפשר שמואל ואפי' כרעא גלוי ולאח*צה

 רמהא לא היכם הטמיטת וחליצה' כרעא גלוי שם ר"ט ואנפיליא מכ-ן זוחליצה-
 אם פומל יהורה ורבי' הו1ויל חליצה'מיהו התירת לכלל דאתי ריףץ מןלשכרטת

 ראפי' ממתכר הטמט'הה1 הוא שהתיר היכא מיהו עליו נחלוק לא *רנו מעשהבא
 כהש וקי"ל ' טמל א*עזר ור' כשירה ח*צתה בלילה סרזלצדץ )תרמח(7: : האודן על רטמלת ימבור אלשרר'ן

 עבד ר14מפאה ודיא בר רכא בגמ'דאמר
 . כייראה רעבר גובריה רב כמה שמואל אמר בלילה כההירי כמוקקךכדא

 בלילה דחלץ וטובר שחולק כלומר לה קאמר גנאי רבלשון ריב"ן וכןופירער,י
 רועיא עבר כיחיראה רכולהו שמואל פליג ראכולהו ואמנךנא פמולהדה~צתה
 אליעהב בן שמעון ר' את ראיתי עני יומי בר' ישמעאלא"ר
 למיכויא זשף'ל אלפם יצחק רב" וכתב ' בלילה במהיויי כמוקשחלץ

 אלעזר רר' משמיה אמרי במערבא אמרי' רגטס כל ט' כותיה הלכתא רלית כוזף
 וצריכי כתוב המקצועות שבספר הג4ינים ובתשובה7 ' פסולה- ו*לה שמאלע'ש

 ב*לה חלצה רקתני מדצ" כהאי הלכהא רלית ביממא רוכתא למיקבעב"ד
 כולהו הני אימא חשיבעית 4.ובפר"ח עכ"ל רפמל כר'א אלא בשירהרה~צתה
 כו' ראיתי אני יומי כר' ישמעאל א"ר רתניא לכתודלה בוע מכשריההיך4טה
 חישש בר רכא על זהטר ועל לכתחילה אלא שמראל פינ רלאמשמע

 רצועא מתרת וויבמה ]ד[ 1 לברעיה רףרום כגון לשלם טתטה חא ש"הפי
 הידהת ]ס[ ' לעיל כרפרי' הימנית מדנלו בימין מנעלו הילצת בימיןמנעלו
 נפיק כי רונףש למחזי יייני צריכי רכא ראמר היוק את ב.'ר עויראן וצריךבפניו
 יוצא ורווק רונקת שודא בעוד פי' וירקה' הזקנים לעיני דכוןב דיבמהמפומה
 דאמר דיכם אפיה להףי הרוק דימטי וצריך ]ו[ ' הזנ4ים לעיני שוהא צחךמפיה
 ארוך ריא ]הלכך[ ( )הילכת' ' כ*ם ולא עשה לא חרוח וקשתו ררקהאביי
 ל להרי ד"מטי עד בעינן נףן וווא איוכה היא בפניו איכא הרוח וקלטתו גוצאוהיא
 אהטר לא"ט יעשה ככה *במה לה ומק-ען ]ו[ ' בה " 4ת אזיל אי והרראפיה
 וירקמם כרר' רגעל חלוץ בית בישדאל שמו ונררא אמיו בית 4וז יבנהלא

 .פי' רגעל ח*ץ בית מ'פ אומרי' שם העומדים וכל ]ח[ ' כלרפרשהשהרךא
 ר8רעיה בל את וערנ4ום ר' שדיךא זה מעשה מאחר י וכשהקרא ז:ו'ל'ריב"ן
 האי הנש חלו'ן בית בישראל שט ונק-א שלאהריו מרךא ליבמהכולה

 נ"ר
 נךרין שב"ר ללמרינו אלא בא לא מנךא של פשוטו שהרי כן שמצוה ולאכו'
 ריהטבש תלמירים בתלמידים מצוה ולא כריינץ מצוה ' רגעל חיץ ביתאותו
 לומר שם העומדים ריינים כל על משה חלוין' בית לקרותו צריכין איןשם

 ולמורי כאיא פעמים בג' גמורה שס רךיאת שתהא כרי נרמען פעמים ג'הנעל ח"
 כרפר"טץז חליצה מצה7 כך ]ט[ ' עכ"ל למינרם בעינן הנעל חלץ ביתנראה
 ט" דה~צתה קראה ה4א ורנקה חלצה כדתנןס מעכבת אינה וץקריא' מיהו גו'לאיש יך ק( יעשה ככה ו-דאה ורוקקת יילצת גו' חפצתי לא ונךרין גו' יבמי מאןעראה

' 
 הראף כל דאמך זירא ונרר' אלמים ואינם לקרות ביודעץ, יאוקימנאכעוירה
 ר4צי עטאין רכל מעכבת המיאה אלמים היו אם אבל מעכבת בילה איןלכילה
 מעיץיא בחדארם הי'ש נתחרש ולבסוף פקחים *'ש מעכבת הבילהלבילה
 יטשנ י' חרשת ד1שמר למברתהה וליתא שסאיס בית בפ' רבא דאיתותכ מעכבתהליאה
 טעירףיא רי-ויז ר1שפי' יוקק טרב גך"ע באבי אלא מעככא לא קריאהמעינךא
 אשי' פםולה חליצתה שח5צה יהחרשת אכהני' בגמרא ופרער'י ' מעכבתריךטש7
 גזנ שני הישס פ' ותנן בגט יוציא לההניא רצה ואם ביבום אלא תקנה להד1רן
 רי-טת בעל פקח מת חרשת ואהת פקחות חחת נכריות שתי נשואין פקקיןאחין
 עע י ל שמאים בית פ' ואמרי' ווציא להחרא רצה אם כונם פקדש7 בעל פקח יעשהמה
 אחיו אשת פרךשע היתה אם מעי כגם טציאה חמז'כ שכונמה תקט(ההיא וי חליצה בת שאינה למדת הא י מעכבת דדגדיאה מעום לא חולץ איןכונם
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 ' בברתתא העני1ו חרשס פ' כרתנן לעולם מהנ'א ואינו כתם ולץ חרש והה1פקח
 סם

 וכן שלמה רננינו פי' מעיש בית כאן אין חלצה ולא רדהה ולא קראתה]י[
 ה,א ורקקה נךאתה כיפמלא לא האסין על דא1פ" מיחהט בית ב"ן אין חמילריב"ן
 נד ק( חליצתה חכנום שעעו כ"מ הנטס כל פ' רקי"'ל הא1קין על פמולה חליצתהחלצה

 כדאמרי'0 האודן על פומלת נמי לוזדה ורענף האחין על ופהטלת ]פמולה[פמולה
 וףנון

 פע מני מט1זץ לה ד4ופסלה מכלל תהלוץ שדקקה יככע7 רהימואל לאבוה ליהשלרצ
 ' שה ש ל4ציה רקיטה פמלה ננף ךר"ע דאיבא וממר4א כי לר"עאילימ'

 ססע"ת יא חלצהוגדזשזה דתנןס כשירה רקקהחליצתה ור,ראתהולא חלצה]'ל

 רנרה( פ"ק ראמר והא פמולה חליצתה כלילה חלץאם
 כל לא"ט יעשה ככה ראיה סשם ר"ע א"ל מעכב שמעשה רבר כ/[ יעשהואיש אמר אף"

 מיררי בשאר אבל טריות במרר רה'ט ר71ם אמקינן בארבע כר'ש הלכהשמואל
- דאינא היכא אלא סיררי בשאר כותיה הלכתא רלית אמרי' התם מיהואיבא

 : כותיה הלכתא דיהוי כותיה קאי מאן .הכא אבל בהזיהרקאי

 עצה לו נותנין והן ב"ר לפני ויבמהו הט בא חליצה כ1צדרן ]6[)תרטם(
 זקן הוא ?קינה והרא ילר הוא ההה שאם לוההוגנת-

 שככצתך אצל כלך זקינה אצל לך מה ילרה אצל לך מה לו אומרים ילרהוהיא
 יבמי מאן הקודש בלשון ליבמה ומקיין ]3[ ' כיתך בתוך .קטטהואלתכנים
 ' לסךעזה חפצתי לא ליכם ו~ה ומקרי' יבמי אכה לא בישראל שם לאחיולהקים

 י שעולה ח*צה ותהא הרחק ע"י שתחיץ כרי בקרקע רגלו אטז היב' ויהקק]ג[
 : הימנית מרגלו בימין המנעל הטומטת כימין מנעלו רצועת מתרת והיכמה]ד[
 וצריך ]1[ ' מפיה כשיוצא הרוק לראות ב"ר וצריכי' היבם כפני ורורךך2]ס[

 אוטר לאיש יע,טה ככה *במה לה ומררינן ]ו[ : דיבם אפיה לקרם הרוקרימטי
 וכל ]ח[ : וגעל חלין בית בישראל שמו ונק-א אהיו בית את יבנהלא

 והם ק-או ולא ורנהה אלצה ]ט[ ' זימנין תלתא הנעל חלוץ עתין התםריתבי
 ומוציא ומיבם פמולה חליצתה אלמט היו ואס כקדרה חליצתה אלמיםאינם
 על לפוסלה אפי' מירצש בית כאן אין חלצה ה,א רקקה ולא רךאר,ה ]'[ ,בנם
 רקקה %א וק-אתה 'חלצה ]'6[ ' האודן על פומלת לחוו-ה רקיקה וכןהאחין

 : כשירהחליצתה

ק:ע
0 ק  לו רויננת עצה * נותנין והן ב"ר לפני ויבמתו הוא בא חלצה ,מצית 

 . יבמי אבה לא ער. יבמי מאן אומרת והיא עירו זקני לו הדאושנאמר

 יבמתו ונגשה לו אומרים היו הרךר,ט ובלשון לרוזתה חפצתי לא אוטלהיא
 יעשה כבה ואמרה וענתה לב"ר הנראה רוק בפניו וירקה ונו' .יים לעיניאליו
 תחת הורקנום ר' וכשרירא מנךין היו ע"כ אחיו בית את יכנה לא אשרלאיש
 עד רפו.שה כל מיךין שיהו התקינו הפ,שה כל גמר ]עיטם[ )עכן( בכפרהאלה
 ר' בתלמייים מצוה ולא כריינים מצוה הנעל ח*ץ בית בישראל שמוונלרא
 הנעל'פי'אפי' ח*ץ הנעל חלוץ לומר שם העומרים כל על ]מצוה[ אומרירורה

 לו ליתן כ'ן- על מצוה אעפ"כ מצוה לשם ומתכוונים לרהייבם שניהם -וצים.
 מלמר ורנרו שלוחן ולא וץ לו וקראו פרקי,ס ריש ברתביא לו ההע70 עצהק6ק(

 ,ילרה והט1 זק ויא זקינה והיא ילר הוא היה שאם לו ההוננת עצה לו שכהטיאיןעיצ
 תכנים ואל שכמותך אצל כלך זקינה אצל לך מה ילרה אצל לך מה לו4עמרים
 נועל רץכם להלוץ הכאים כל וכן להלוץ נתרצו ]נ[ ' ביתךי בתוךקטטה
 .כדילפינן בלה'ק ימקרץ,ליבמה מנעל רצועוה וגךשר ימין היגל ימין שלמנעל

 להקים יבמי מאן ליבמה לה ומץ-ין עניה רעניה בג"ש נאמריןס ואלו כפרק 5ה 5נןף
 לנךעזה חפצתי לא ליבם ליה וסקריו יבמי אבה לא בישראל שם לא71יוט"נ
 האי אמימרס ראמר מעולה חליצה שתהא כרי כיךקע רגלו את היבם ורוחק ]נ[ קגק(

 עומר בין והתניא לאמימר אשי רב א"ל לטיעי' למירהם" צריך רחליץ מאןט'"
 לרדעק למירחמי' פי' לכרעיה ליה רדחים ולעולם ]אימא[ שטה בין יושבכין
 לקירחם 4ערחיה לאו ומוטה חלי'ן רשטק אץי רב 4ה ופריך בנךק;רג*

 ו1ט1ש' ריא מרב'ש שמותי רר'ש עקיכה כר' וקיי"ל ' באיש שמעשהר;ר
 זצ'ל שלמה רבימ בשם ריב'ץ ופי' פמלה לא ]ריקה[ עקיבה י'רבגמרא

 האחין על למשמלה מידי חאדבא לא אלמא מעכבא לא רקייק ר'ערמרנףמר
 לאבוה ליה רשלחו . 5הא ענךינן הכי ומשום 8סלה , לא עטץלצה ירם רקיקואם

 פי' אץץ לאו אלא ממיק כי ובממקנא לשהין מיפמלה שרקקה יבמהרשמואל
 ולקךלם, פמלה דרעיק שד'מ "14ץץ ו-אשסלה לאשמועינן נתן בר ירצדהרכינו
 עגוב' ר' מאודן רא1פסלא תחלוץ שרקקה ינמה ר,טמואל לאבוה *ה רשלאוהא
 הוה לא דאי רהוז1יל מעכבא לא רריקה בר"ע שהלכה מפירושו ולמרתיהיא'
 ראתיא רהטתא אגל לה ורינן דךה רשמואל לאבוה ליה רשלחו הא בר"עאתיא
 רנךץק ולא ונראה דחלצה הלכח וכן כר"ן איתא עיעמ לה ענךינן לאכר,ע
 מו,ט פסלה רלא י"אה ס"ם דר'ע טעמיה מפר-ט ובממנ4אכעוירה

 , 4ת אפיך האי ויא מצוה קנול הא הטנינן היאטתני'- מי קם'ל וא"שו הןראה יר-ן 1 הזולצת וייוא יראה הל,צה 'יון-)תע'(
 מה לח*צה ריקה שהוים בין לו-קיקק ח*צה שרקרים בין רני נמי חנ,ובה

 מ בר כא ר" העיכ הוה אמי דר' לקמיה דאה4ו ההיא אמר ולעילס עשוישעשה
 א"ל תיט-א לה ושרי לה " זיל אמי ר' יל רתחלרן מקמי רנקה קמיהממל

 ' ט

 בעה ליז קמיטהא ו-קיקה אטרי ותירוק העישרר לה רקקה רעו למק-ק ביאוהא
 רחויי מבר הךא מעכב' לא כמררן בעינן והא 5אחיו חליצה למשרי ואעזיסששא

 בץ לרקיקה הליצזק שדקרש בין התניא ואוטכח רק נפק ליה מדהי קא,
 לא גיטא דמנךץ טאן ר4ף אביי אמר ' עשוי שעשה מה לחללצה רעק,שהנךי'
 בבת יבמי אבה לא אלא זבמי אבה רמשמע לדוד ואבה להור לא לדידהלידךי
 . ל"ורץה ]לא[ )אבל( לרעיה לינדי לאאחת

 ושטל רמשמע 4וחה חפצתי
 ]אמעך[מי*ז' אמר)א8וקי( רבא א' בבה לקחתה חפצתילקחתה)אבל(]אלא[לא

 מצ,5י רוף כוצא לרב אשכחיה אשי "בהירב לית )ואגצקי(]ואםתן[מילתארוא
 בלא רבא מורה או'ל ררבא להא מר לה סבר לי'לא אמר יבמי אכה לא להמקרי
 דליטזה כשעת רימטה אח הסקרא חליצה גט רמנןץ ו'ל ריב"ז פי' יבמיאבה

 0-סי' היא מילתא אסוקי ח4יצה' גט קרוי חהיא וההש הוא עדאין עוודומכראות
 קיר ועלטק פליק מניה יבנו ראבה משמע לחודיה לא ק-י חשפי' הוא רברמיום
 ' כאוזע יבכה אבה לא לוקקרחעה וטורח מתעמק מצטער דהוה ' לקחתהחפצתי
 לא רויאי משמע מפסיק ראי יפסיק שלא רכעינן ' יבמי אבה בלא רבאמורה
 סטק לא כלומר לא בייטראל שם לאחץ להקים יבמי מאן דאמרה קאיאיישא
 לא האי למימר *כא -יאקו פתיהת שהיא חפצתי בלא אבל יבמ4 אבהאלא
 למויח במיך רידה אריבודא אמריק רלא בה לן לית מפסיק אי הלכך קאילעיל
 חפצהר אלא אומרת כשהיא לא איוז ונףמר יבשי אבה לא אומרת שהיאמה

 הכ""ה אין לכילה הרגת לעיל ראמק היט בספרים דכתב ורא כר 'לקוזינה
 ררבא אמילתא *ה וספר,ע ליה גרם ובפר"ק ' עב'ל ליה נרסי' ולאמעכב'.
 בשצן לאקרויהה כ-דינן לא לקהתה הפצתי בלא הלכך *ה אתבר"י ולאהבא
 כדבא ררב כשברא אוזז בכה ל4גךדיץ7 טרחינן יגמי אבה בלא אבלאוצז

געימת : הלכה%ן



 ש4נךדע חלצהריטתיר
 היתה אם רם יכמהשרקיץ ]נ[ * ניכןןןח%שתבעויניה ]6[)הרעא(

 לא בשותת ואם הטנחר ק ה4צה רושמוצצת
 לא ררקיק' לשוק והותרה רוא כעוירה חליצה מיר1 הגיבחר נש חליצה-די"ש

 אלא כדאה ולא חלצה שלא היכ' וכן ]ג[ ' כר'ע י%נה שיי כרפרי'מעכבא
 על נפמלה לא בשור1! ואם הארדן על נפמלה מוצצת רץתה אם דםרקיה
 איפכא פר'ח זו'ל'אבל נתן בר ירידה רב" ונן לפירעו'י הלכה רוא כךהפיין

 חליצה הףא ובשותת האחין מן נפמלה ולא 'הג1בחר נש ח4צה הויא לאבמוצצת
 וירקה גרגישתא אבלה וירקה שום אכלה ]ד[ ' הארון על תפקלה הגטוברש-גע

 : האחין על נפסלה נלא המובחר נש חליצה כאאץ
1ע  לאראנמב יר " מ 

 שיייף ומה שץ4ץ
' 

 ביר נעלו וחלצה בתיב מי א"ל מדרשא בי ה1ייל אתא ביףי' וזה לא רמאאג1?
 שתחלוין מרו נתן בר ירצרה רבינו כן שלמה רבי1 פ" ' רוק וירקה בץזיבכר

 )וירקה בתיב מי ממיק כי א"ב בשיניה חולצת אם היתה הבעיא הף.לשיניה
 בהדהש בירהטלמיס איתא והא בעויניה שחולצת פשט הי ביד[ ]וחלצה רוק[ %ושי5

 )מא ומופר ]וחץ[ דיין רריש נש בר לן[ רעזן ]בעא לר' אמרין מיכ1ניאבני
 גירנץז ליה ע1אלון מימי בר לוי לת יהב צהיבין כל " רעביר רמהנ9ן[תגש(
 היא במה גידמת %ל א4תיה ר' אגיבון]כו'[שלה לא כעהו רם רקשה הולצתבטה
 נתיב ]מי[ א'ל מהו רם רקקה בשעיה הו1צת ביד וחלצה כתינ מי %לדולצת
 בכתב הרטום את לך אגיר אבל ' כשר רוק ציוונוחי בו יש אם רוקהרקה
 רשום ףין גזר נחתם שלא ער א"ל 4גטע למה רשום אם ריהם למה אמת אםאמת

 לי עשו א"ל אגיבתונץ לא אמאי אלא בידך הן רגה א'ע אמת גו,י5מ1נרשזם
 מי בר1זנעמש נבלת אם בי ונהיים עלי רווי ומפה עלשה והףשיבוני גרולהבהטה
 -בהם שטז4שאתי .על לר1זנבל 4נרם

 אם.
 הלבה למרת הא ' לפה יר זנותה

 מהו דם רקקה דממיק הא . נמי ובן ]ב[ ' ב4ניה רולצתלמעשה.שדגידמת

 חליצה רךיא מי %רשו לא זה מע4א*אבל ח*צתה ח" י 1ל רנץ קפוי
 ררגדלף כו*'ע יהלכה לשל ברטי' היא דח4צה.כעדרה רפששא ל~וכעהרהאם

 הג1בחר מן מצוה כלומף מעל9תא ה*צה הוי 4ו להן מבעיא אלא מעכבא'לא
 למימר איכא אילאו חליצה.כלל היא אי לרן רמיבעיא לוטר תיפשההשפי'

 דאי כונה " נפק! ולרירן מעכבא ררקיטה רמבר לד1 י4טבעיא הר';אר4א4בא
 ה1ק ש פמלתה ר1יץ רם רכ1 אלא חלץ ולא. ץכא רעףקה רו?אלר"ש

 שלא משמע רליהוי רוק וירקה כתב 'מן ופט""ט רוק ויריץ נתיב מיומע4א
 אפשד 1 נמי רבא אהר ורבר רוק אפ" כתיב וירקה.סתמא רוק אלש שםהץא
 רקקה אלא חלצ' שלא נכר והיכא ' מעליא חליצה ורי?ו 8" רוק צח1ציבלא
 יבמה דשכמאל לאבוה 4ה שלחו לקכע אמד" והכי ט14דן: לה 14פםלארם

 %א תחלוין רעו'י פי' הרוק צחצוחי בלא לרם שא'וש לו רטזא רםע4יקקה
 אמה ומפי מפיו היוצא הרם יהא יכול מיתיבי זמ~ירן ראיפס4 עודי1ז9בם
 ואי ' פי טריר אלא טמא אמה ומפי מפיו היוצא רם ואין הוא טמא זובו ת"לגומא
 יש והא טהור אמאי נמי זב מפי רףוצא רם הרוק צחצווזי בלא לרם א"א4מרת
 וכן רש"י ופ" בעיר1ז כאז במוצצת באן ל'ק ; שרן בכל שמטמא רץב תקבו

 בלא להם אפשר ואי הדם עם רק ממשכת עדנית מבין רם מוצצת זצ'9ייב"ן
 ויורר הואיל רוק רגושכת רליכא מפי דם בשוהעז עמקי' זב וגבי רוקצהצוחי
 מן חליצה הויא ומוצצת הרם את שריקה יבמה רבריהם לפי הלכך 'מאי*ו
 את רקקה אם אבל עור תתייבם שלא האעהין על פוסלת כץ ורקיקהה1גווי
 מיהו המובחר מן חליצה כאן אין מאליו שותת ום שהיה אלא מצצה ה,אהרם
 לא בזו ורקיקה ]ג[. ' מענבא לא רנןקה דאמר כן"ע רכוי:ל לדירן בעירהחליצה
 תניא כי להיפך כתב בפר"ח אבל ' חולצת או ומתייבמת האחין על8מלתה
 מן בשותת קאמר וכי רוק וליבא הוא רם נול". וד% רהתם במוצצתהחטש

 מלרועיבם פוסלה ואינה פמול הרוק רוי בטצצת לדידיה א"כ עכ"להיגיבים
 למר רם רקקה רמכשריק והא מלרוזייבם הפופלה בשר רייוק ר1יובעיה1ז
 אינו שה-וק אע"פ הרוק צחצווץי בלא אפשר רלא מע1ם בשוה1ז ולמרבמוצצת
 בוראי וידעינן הרקיקה שרואי' הו4רל אעפ"ב הדם נ"א הדיינים לעינינראה
 את מביא היה רפ' ביהיווזיא נךינן לעינים הנראה רוק הךוק צהצתץי בו.ערש

 פי' והתם יבמה ורוק פרה ואפר מוטה עפר עדראו צדיכין ג' רת"ד מנחתהס סזיף
 הרוק עויהא צריך לפרש נראה היה א"כ . המים בתוך מוטה עפר מכד שיאא טדיך5"ב

 התם פירשו ופר" שלמה דבי' מיהו פרה ו1 מש רעפר תמי' הדם בהוךניכר
 הרוק שיהא לפרש רתרם ואינם ידקה וחלצה הע4ים לעימ דכתיב יבמהרוק
 ויבטל המחבר אני לי וקשיא המים בתוך שניכר רעפר דומש הדם בר1ךנהשר
 שייך אין ביחד מפיו שניהם שב4ו רוק..הכי רהאי ורביתיה וךאיל ונ'ע כדםרוק
 מ"ט רוא כלום לאו וירקה גרגיע1עא אגלה ויריה תומא . אכלה רבא סאמר 1[ פשנ יי, י כתערבו לבר חה לבד זה שהיה ברבר אלא בימיל שייך ע1אין ביטול בו'

 איזיי"לא גרגישת' וכן הרוק ומרבה ממשיך שום פי' ה.בא בינן מעצמהועיקה
 שמרבה עוירוע רבר כל אכלה הלכך גרנישתא מהרננונן הארמהבמעבה
 ל4ו כרנאמר האחין על בה אפמילא ולא מע*יתא חליצה נאן אין והיקהדסץק
 קודם לחלוין וצריך תרומות בספר כתב זצ"ל יצחק בר ברוך וה"ר היאבלום

 שאכלה והיכא ' רוק רגורמים רברים תאכל הרוקפן מפגי האשהשתאכל
 שלה הרוק עדהא אח"נ יתשהה במה אתבריר לא רוק לירי המגיאיםרברש

 אפי' אמי %'ר להתקיה רובם אחר היכת -במה ברר0 זה 1ש אם"' ' נשר 94
 : עירה זקני ה,א עירו זקני לו ויך14 ץיא מאי אבוו י'ר לצטדי מטבויא5ע

'

 הגומיז ויהיו ]כ[ . ' הערוה בבית שערות שתי יביאוי שנתזיהם לכלל שיבואו עד לחלףן כשרים והאשה הא*ש אץ ח[ )חיעב(
 ' אחר במקום שניהם שירךו צריך האלו השערהז ושתי "[ ' שץ-ת שלבעכךן

 כדפרי" הכל ב1ג[ ניטלים ]שיהו שערות( )שתי כרי השערות 4ודך ושיעור]ד[
 ער הביאו אם 3אבל שנותיה' לכלל  שדגיעו לאחר שערות שהבי(ו ורווף]ס[
 אפ"ה שנותיהם '4לל הניעו בר של4ט,ר א1יפ ש1תירם[ לכלל רגיעושלא
 אחרות וטערות עיבטי עד ני1י שומא והשערות חולצץ ולא עדיץ המקטמם
 לשנחזיהם עועיעו קודם אוחם כרק1 ולא שנהזיהם לכ4 שהגיעו ווזיכא]1[
 הבי4יאם

 אלו רוי השערות והבי% אינמ בףג4ו עתה אמ כי לש אם שערש,
 אג1ץז ודיף אלא ני1י חטוטו 14תם הבץ1 םכןדם שמ' חאער' יא יי%'טיל4

 וטאץ אלא והב""ו שנהזיוהם לכלל שהניעו והיכא ה[ ' 491ין 14תם הב"1עתה
 יצחק רבינו ן ר הבשר מן השש4 יניכוז במקום נףנהז 1טת יש אם יודעיםאנו

 בא"ט נדולות תם שער רבוי "ט ב1מות'א6 שאיןביאייהביר רךאיל זצ"לבר'ש
 היא גדולה הרדין הטו ואם בדדין אשה יברוק ירצה ואם מגיואשה

 נעויס]א1"1[ פי על להיות יכול אש שערות אמהביאה האש']ח[ובדיקת

 חו'ל ר"ת ונן אלפם יצרק רבינו אבל חננאל רבינו בךפם' עגותיהם לכללשהגיעי
 רמספנף והיכא ]ט[ ' שטתיהם לנלל וועיעו הו4ול אותס בודגות שהנעויםפסון
 עליהם להעיד נאמנים ההאם האב נאין[ )מן( ש1תיהם לבלל רעיעואם
 ורבינו זזמ'ל שמואל בר יצחק רבינו פסק בך לח4צה בעי9ם עיר1 כרישהגיעו
 לכלל שהגיעה רץבמה על על יצא ואם ]י[ ' חר'ל מבון הלוי יצחק בריואל

 ורורסקה שנחזיה לנלל עךע*ע' כשבנותיה ה1חזקה בהכי לה חשבינןשנותיה
 : זצ"ל ר"ת ב"פ בריקה 4ו"צ בשכנותיה לכרסגיןורגיעה

 כע החולצת חליצהס מצות בפ' רגנן]ח[

 רל-

 ךל שהלצה קטנה פמולה חליצתה

 ק: לף מאן בגמראס ואמ' פמ%ה חיצתה חלצה לא ואם משוגדיל תהיץי
 ' פ"נ אשה ומקשינו בפרשה כתיב איש דאמר ר'מ רברי 1 א"ר יתדה א"רתנא
 קטנה בין גרולה בין אשה אבל בפרשה כתיב איש אומרי' הכמים אבללא"1
 ס, יף יוסי ר' התקבל0 מ'ש רי"ל דאץ'ג כר'מ וקי"ל בו' דוא יומי ר' חכמיםמאן
 2"ן" ואינפ לאיש אשה דמקשינן מאיף כר' קי"'ל אפ"ה יומי בר' קןברא רבירעבר 1" ואע"ג יוסי כר' רלבה יומי וך' ר"מ שההמ14ווס מי פ' נמי וקי"'ל עמונמונך
 אחד ויום שנה י"ג בן הא?ש עההא שנהקיהם לכלל שיגיעו ער לתליצהכעוירים
 לא1ש שש-ית שתי ותביא אחר ויום שנה י"ג בת וה4"טה שערות שתי'יביא
 קמ 1' שתי הביא אם בודקין פי' ימי4ונין לח*צה בודלן ש1אל אמר ר14"צשמת0 מי דפ' בההיא הוא כ4ין שערות הביא לא אם אהר ויום שנה י"ג בןשה1א
 פ" שומא הני שערות י ל4י דאי אחד' ויום שנה "'ג בן שך1א א1,פ ורעינושעיהז
 תס י עיזי אייתי רלא אי דו'ר זמן ל14,ר דאי רופןס יצא פ' חשמרי' סימן ה4אנימי
 פ"ב בסמוףס התם אמר ותו אחר ויום שנה י"ג לשזי זמן לאהר פ" רךא קטןשעדית
 ג~ יורע שאינו שאע'ש אחד יום שנה "'ג בן לרבות א"1 ת'ל מה ש4א כיאיש

 ' ע לאו אלא רצא קטן שערות שתי אחתי דלא אי רמי היכי קיימין נרריול,ץפעלת
 , ומבהא אחד ויום שנה י"ג בן עדהא ער איש רצי לא דויזם סוגיא כה,אמובהא - ורבי איש ליה רהוי הוא אחר יום שנה "'ג בן וטעמא שערות שתיראייזי

 אשה רמקעד'י כר"מ נמי " וקיימ' שערות שתי יביא אחד ויום שנים י"גבן שידשי עד לחלוץ כשר ואינו לחליצה דבודקין כעימחעל נן"ל הלכך שערותב'
 05 שו"נ עא1תעע לכלל שדגהעה כףונה רבא דאמר רהץס יוצא ר% בההיאלאיש

 -אבל למ4ץ יכולה שאינה למי(ין ררהנף ואמי' מימנין הביאה חזקהבריקה
 ו*ום שנה "'ג כת עוהיא שנותיה לכלל שרגיעה אץ'פ בדיקה בעיאלח4צה

 ויוזקבלס ר8' וההיא לאיש 4הטה רמקשי' כר"מ רהינו וחולצת גדולההיא סס דף ע1אז שערות שתי שהבסשה ונר4טה אחעה שנבדוק עד הולצ'אחד)אץש(שאינה
 וריךשו נדר נרריהם נדרים לעונת .שרגיעו עד וכו' בכףן מירות ג' רבאראמר 1"

 וההנו נריים לעונת שרגיע' בנהנה וכעדו פירש"י חולצת בכהנה וכערורקרט
 או1ה ומקשי' גרולה רוא שאז חולצת מימנין והביאה אחר ויום י"א בתשהיא
 ופע"ט"י אררב' ררבא וקשיא נינהו שומא יהטערות לכן כץדם אבללאיש

 יהמא דפ' כקךיא שמועה הףקי הני ס"ל דלא אע"ג כללי בייל דרבאבתשובה
 ורבינו הסימנין ותביא אחר ויום שנה י"ב בת שתהא עד גדול' הויא ולאדופן

 וים שנה "'ב בני שהם רהיינו נדרי' לעונת הגיעו הכי דגימין ההיא פי'שמואל
 שכבר אהד ויום שנה י"ב בעז שהיא בכףנה וכנגר' לאיש ממונים שהםאחד
 ז1'ל לר"ון נראה ואינו רופן יוצא בפ' רבא כדאמר והיינו וחולצת גרולההיא

 לרברי יומי התם)א"ר כראמר חולצת קטנה חליצה מצות % ראמר יומי ר'לדברי רמ*ר" ופהי"ת בגרולה ולא איירי דפקטנה כ"טמע %'כ בקטנה וכנגדןמדמסיק
 אדרב' היבא קשה אכתי מיהו בפעוטות בר'[קטנ'ו?לצ' של מרברי אמיר'(א"ר
 רממיק רהא וי"מ נדר" לעונת שתגיע ער אמר רבא חליצה מצות ס"פ התםראמר
 ףלר' אץ'ג וה"פ רבא מדברי רהיינו שערות שתי שתביא עד והלכתא הכיבתר
 הלכה אם"ה אחד וים שנה "" בת דהיינו חולצת נררים לעונת כשתגיעיומי

 שתי ותבי' אהר ויום שנים "'ב כת שתהא עד חולצת שאינה כר"מלמעשה
 גר'נ 5 י' ראטר שעהס כל דפ' בההטי אשי אררב אשי ררב מתרצים זה וכעניןשערות

 נהזר של דהש1דין ע"זס שלהי דאמרי' וקשץו בנורא פרזלייהו אשירב
 מגעי"

 גש
 אמר חמץ וגבי ליבון צריכי לא בלע רדותרא משום טעמא אשי רבומפרש
 אירי הלכתא שעה כל פ' רמסיק הא אלא בש רהיתר' אע"ג בנוראפרזלייהו
 בנורא פרזלייהו מחמיר שאני לדה4י ווו'ק אשי רב מרברי הוי ברותחיןואיףי
 ט'צ 1 ל לך ואימא עשרה לי א9תי זיל בגדתאה חנה לרב שמואל א"לרכה1בותס פ'ק ארשמואל דשמואל מתרצים והכי ברותהין ואידי אידי למעשה הלכהאבל

 ן מקץיה מקד"1 גבי הסנדלר בר"י פמיק אע"פם ופ' קנה לעובר המזכהבאנפייהו
 ' ע לעובר ההמזכה והלכתא פ"ק דממיק דהאי ומפרשים חולין ררג1תר אע1הידי
 בהתקבל דהתם בתב שמואל בר יצחק ורבינו ' שמואל מדברי דהיינו קנהיא
 פייאיה מאימתי קטן איתמר שמתס מי ובפ' ב' בן שיהא עד אניו בנכסי ולמכורממיק
 בן ר"נ אמר רבא כ' בן עדהא עד אר"נ רדננא בר הונא רב אביו בנכמי1כר
 הסונש אין אבל רינא לרב רבא דברי הגירמא שמחליפי' שם ספרים ךשי"ח

 מההיא מירי גרמי'ו4'ק רבה הלכך]בפרק[התקבל הכי 4'ג בפר"ח ונם כןמוכחת
 הילבך בעיא:בדיקה ש1תיה לכלל ררגיעה ראע"ג היא הלכתא דופןדההיאדיוצא
 וצריך ]נן ' שערות שתי ויביא אחד ויום שנה "'ג בן שיהא ער חולץ האישאין

 . בא רפ' כההיא הבשר[ מן ]השער השער( מן )בשר יניכךז במקוס רגומותשיהיו
 סימןס בא רפ' ההיא כי א' במקו' שערו' שתי אלושההו עפ" ל וצריך גוטת']ג[ בעיקק צריךעדהא שאמרו שערות שתי הונא א"וי ר'חלבוסי'0

 ),,,כ סם שתי שכואל אמר דאר4'י
 אחת אפי' שאמרו שערות שתי תי'ה בצים ע"ג וא' הכף על אושז אפי'שערות

 ג סם

 אצבעות*' קע1רי על יד[ואחת של אצבעותיה קשרי בכריסהנא'ע"ג ואחתבגכה
 אחד במיום שערות ב' עדהיו ער אסי א"ר ורבנן ר"ם רברי רגלשל
 אחד במקום שערות ב' דבעינן בחכמים דהלכה זצ"ל אלפם יצרק רבינוופמק
 ט"ת קס א'ל. אעד אחתסדא"ר בגומ' שערות ב' דאפי: וך"'ל התרומות בספר פמקוכן
 ראי גומיז לאשמעינן תנא .4עיזמהט לא מסההא חנינא רב בי? קשי זוטראמי

 נ' ראפי' קמיל גומות בע1זי שערות שתי עויהיו ער אמינא ווה 1מה,אשמעיגן
שעיזת



צשוע חל42הר%בותחצר48
 ביוג ניטיות שהירו ביי ארוכות יהטערות עדרצ וצריך ]ד[ ' אהת בנוםא~שקךה?

 שקרות ,8תי פן5וס יא בפ' דתנן לעייךן ראעץ לבוף כטדי ארוך ותר ידיעו שע
 י" י4רי לעיקרן האשז לכות, ברי בב"ם והאמורות ובנמך' :טףה ה4ומוו?ת'

 .5זוג ניטקשת ויו עה. בדי שמר עקיבה ר, בצפוק . ללךהן בדי 4ןמר ור"ח"מכאטאל
 הלשה לענץ ההא גדולה שמא .מטונה לא בצפווץ נהטנררצת פי,ו"לההכיר- בילן פרברי . הלכה עוקבא אמר'מר 5ארץץ דבולרו רבה טדעורא דהאנו רעדיופי'
 עאעורא .דאיפא עד הלצה דלא מרפי' עכ'ל דבירן רבא קרעורא ראיכאעד
 הא בוג נשלת .שתהא רו*נו דבולהו רבה דשיעור' נמי ח2ו' הטויצרבה
 לא 4""ה לעעךן ראטץ יכוף ש*כול ארוכים כל.כך הם שהשערות אל'גלמהת
 שפבק תרונוות בספר ורלא בזוג נימ*ן שיהו יוובים שווז עךחלצה
 עיגיעו מרצי]עד והשערה?י4ש ]ס[ ' לעיק-ן ראשן. לכוף כדי שערותדשיעה-
 ויום שנה "'ב בת והאשה אחד ףום שנה "'ג בן שיהע'הא*ש ינחזיהםלנ%
 כרתני4ש נינהו שומא אש'ה בשיוךהן שערות דהביאו אע"ג לכן' ידם אבלששר

 'שאפי' 4חר ויום י"ג,טנה בן לרבות א"ט ונ'% מה יפליא כי אהט דופןס יוצא .4 שקי
 איא הוא קק שקךות "שתי אייתי רלא אי וו"ר ק"מיז רבריו לר5לות יורע 4מפ"6

 תוך א-ש-הא ליה רהףא. הוא אהד ויומ "'ג בן וטעמא שערות שתי -דאייתילש
 בתנאי יצרק בר דש"'נ ותו זמן כלאחר זמן תוך מ"ד חאיהיתב זנע בלפניזמן
 זמן כלפני זמן תוך 'הלכתא רבא ואמר זמן כלפמ זמן תוך דב"ע לא עהוכו'

 ץותם יהיו חום נינוצ שומא והשעוית י4ן נלפגי זסן תוך הלנתאהלכך.רני
 ער הם הסטנים .נערצ שתמא אפ"ה שנהזירץ לנ% שיגיעו ער יימיןשערות

 בעיא. הפרק לפני בשלמא טימן" בא ר"פ כדאמרי' אחןות. שערות עויביאווף5ט
 אליבא בסמוך התם . ' אסע .וה"נ .נעהו שומא ר5רק לאהד משתכחי דאי בריקהפ"נ

 רשרק ערם שבש שערות רכל " השעבריר וצ4ול לדק4ק יש והשתא 'דד'ש
 ולאחר הפרק קורם פעסוים .בדקה צוןכין 4'כ ה2"ק לאחר אפי' נעהודשומא
 ' רם. וסיע הפרק לאחר מ'א הפרק ידמ באו לא השערות שאלו לירע כריהפרק

 .ביי הפרק בדיקה_קודם בעיא ור4ו שלכתח"יה שמואל בר יצחק רבימ ופסק2ס
 וץלא ה'נא אנל ר%טץק לאחר ער השעתת אלו באו שלא האמת על הירעלברר
 ו*וץ היא גה%ה וך4ו אמר" השערות הביאה הפרק ולאחר הפיק קורםברגך

 ר' רא'ל חליצה0 מצות 'מפ' לרבר וראיה נינהו הטומא באו לכן מכךדם שמא ססד5
 שא"ל'לבורקה לו"ות יש מיהו ' לבן מקודם בדקוה לא והתם בדשץ זיל לאבדןפךנ

 להבמש יש אבל התחהק שבא ער אפשד חשי העייח סימן עחהו רטו אםבדדין

 וערערו ומת אביהם בנכסי ו4מכרו ברק רבני בעובדא שמתס מי מפרק ר4וה ו:י
 ההתם אע"ג לבודקו מהו לר"ע ושאלו ובאו וצא קטן לומר המשפחה- .ף ע*יפא

 לבורקו מהו רה"ק ולפרש לדחות *ש זה גם מיהו לכן מקודם בדקוהילא
 רהטטר על .רצר2מין הש-ים אין הףמר ררשב('ל חזקה עם הסימנין עלולםטוך
 להביא יש אבל ' גדול המוכר שיהא עד חותמין שאין רה"ה גרול נעשהאא"ב
 היא גדולה כיצר .להקל לא אבל להתמיר אשה נאמנת רקתני סימן באמר"פ
 שלא להעיף נאמנ? .שההא ק14מר ועכשיו תח*ץ שלא היא גהנה ,תמאזשלא

 רדא גדולה אמרה הלא.אפי' חולצת היא נדולה אמרה 4ו הא משמערטהלהוי
 נדולה שת:2אן היא קטנה .לומר נאמנת אינה אבל סיפא כרל4?ני יחולית44נה
 קטנה לומר נימנת שודא וקתני דהא שמהאל בי ה" יימר אלא שתחלוץהיא
 ומצאו הפרק לאחר אנטוים שברעךה כמן מיירי תחלהן[ ]שלא )שתחלוץ(ורא
 ידם ראתה .שערות שאותם אומרת האשה ועתה להעה פהכעייוה שערות.בה
 היתה לא אם אבל קטנה שהי4ש עליה בכךלהעיד היא ונאמס? נינהו הטומאחפרק

 ' רהטערו על ומכין[ (]ם יףינעםימנץ לכן מקול שעיות אלל בה שראתה מעירהההא-

 לבלל 4ועיעי ומיפא ]ו[ .ר5רק' )ודם בדנ4וה שלא אשש לחלוץ אותהומנשיר"
 במקום קטנות גטו' יש אם יודעים אנו עהין אלא. רהטערה? והביאושבוו?יהם.

 בקיאין אגו שאין הואיל שמואל בר' יצהק רבי' פסק הבשר נץ רהטעריניקת
 פקק ועיך ' מגי ובאשה באיש גרולות וגם עדער ריבף יש אם ' בגומות להכיר קזגא

 סטן בא ותנן0 היא נדולה הרדין דשצ ואמ ברדין האשה יברוק יצה שאס'פזם,א
 בא שלא ער באיהעלען כצזייבמת או וצלצת 4צ העליון ש%א,בא עדדהחתק
 או חולצת או וחכ"א מתייבמת %א רצלצת לא רמ"א א8שר ע4ו אישהתהתק
 לבוא וא"א הע*ון בא, שלא יר לבחא לתחו2ת אפשר מפנישאמרומךזייבמת
 ורבים ריחיר כרבנן דהלכה אלפם ר". ופסק .התחתון יבוא שלא ע~יהעלית

 באשה חנמים משלו משל יצא'-דופןס כחתס'פ' העלית כי' ושיעור מרבי" הלב'159
 אביה,כאי ובזו בזו נעורים אלו'ימי תעוקת'טי% עוךה פגה וצמל ב4,ל פנה.סף4

 ףשה לאביה אין שבגרה ]כען[ צמל נרד*ה ובהפר' יריה ובמעשהבטשףאתה
 רן'ע הדד[ תחת וקמט מעיעלה אטו 'רג4לי יומי ]ר' טימנ4ה ויא אתובה

 שיהא כדי אומר יוסי ר' ר5טמית טשתשחיר אומר שאי בן הררין טשיטוצמי
 לה שאין זמן כל פטה' פירעריי "חיר' 'ועיהה שיקע והיא העוקץ .על ידו.)א0יתן
 מט-ש צמל ' היא ונערה שערות ב' .שהביאה ביוזע רדים קצת להשכהמן "טכך שבוץ* רהאנים כמו קצת גדול כשר5רי בוחל ' בשערה? %א בדרין לאמימן
 קצת דדיה שגד* קמט ר-י אצמל סימניה.' רוא איזו ' נוטריכק לשון בגמ'לה
 ' ד5ממית ' יוונף גדולים מטיט ' ט-ם ומוה החה 4 מצת ידיה קףכצלער

ם ש ה  רר של חודו האנסין *לו.קצי כמוס עוגח ' פשמהי נימלה כטס הדד~
 פליגי רלא שפי' פירען'י לפי עכ"ל' העונץ סביבא רועו ופיטמית יונקשהת*נוק

 שכשיש כ"ע מודים נערות בסיכני א"כ גףוי דאצמל שפי' בגרות במימני444ש
 4צ וחולצת היא ונערה ,שערות שתי שהבט4ה בירוע קצת ירים סימןלהם

 אומר צרק בר' ר"א בנרות סימני רע אלו בגמ' דת"ר קטה מיוו 'מתחבמת
 אומר יוסי ר' החתטם ראש מעוכסיף ברתח'אוטי בן ייחנן ר' הדדיםמחהתקשו

 דר' קעדא פ*גי בגרות בסימני דבמתמ' שפי' רעף'י ולפ" העטרהבהטתררף.
 שיהא כדי ראמר בגרמ2 שימני אדיינא ע1יעורא יהיב דבמתני' עסי אדר'עמי
 דהא לפירושו לומר 4גו וצריכין להזור ישוהה שוקע וויא העוקץ על ירונותן
 בסימני רבמתני' לפרש יצחק לרביע ונר4צ? ' זה' הוא ורוחק רצא שיעורא הדחזש

 בתב הלכך יוסי אדר' יוסי דר' תל,צי %א בגרות בסימני ובברייתא פליגינערות
 בדדץ' האשה יברוק ירצה שאם זצ"ל שמהאל בר יצחק רבימ בשםבפי'ת

 פ*גי נערות גמימני רבמתני' שפירשנו זה גפיי דהיינו גר%ה הררין המוהשם
 מע41טו במתני' דאמר גר"ע שהלכה לו מנץ *דענא לא מההו ' בפירהן'יוהמא
 עדי יוסי דר' דשיעורא רמסתברהדיין

 "'ג בן שההא ורדבא ' דר'ע משיעורו

 בו נולףו ולא אהר ויום שנה "'ב 3ת הש וכן אהר ויםשצה
 נ' שנת עד להם ממתינין בנקיבה איילונית וסיבגי פרים פיטניפזפר
 ק( ח%צ*ן ולא את*נית. והגקבה יוים ועכר ריי .השערות 4ט הבואו שואם

 ע-נ הביאה שלא שנה נ' בת רופןס יוצא פ' רהנן 'כרו-גא ,מייבמעולא ע~
 ולא חולצת לא איילומת והיא שנה ב' בת שהיא 'האיה ~?בש שערותעאזי

 ודצא. כ' בן שהוא האיה יניא שערות[ שתי הביא ולא 'טנה בן.ג'5עהיוסטו2
 ור"א "'ח בן ואה זה או:רום וב"ש ב"ה רברי אלו מייבם ולא חולץ5רשילא

 . האיש' לפני לבוא סמהרת שר4נשה ב"ש כדברי 'והנקבה ג"ה בדברי הזפר4אכר

 קתי הבטו שלא שנים כ' נן ואהד שנים ט' בן "הי ורמימי בגם'ואמרי'
 ]רוא קמן אלמא בגדול כמאמר וביאהו להם ארד דין שניהם פי'שערות

 0ימני שנולדויבו רב[וויא יצחק]אמר רב בר שמואל ושנען,ו"ר בענאמתוני.ו(
 בהערל המפורש פרים סיממ לו  שנולדו פגק ייפן טצא דפ' מתני' .פ"סךים
 י.מידק וה"נאיכא ש"מ הסרים והוא רקץני נמי ריקא רבא אמר לע*לכדפרי'
 טיכ3י שנולרו היכא כל הלכך אי4נוז והי1ו התם נמי קתני רהא ' ,ויילפהזגבי
 והגקבה סרים הזכר הרי עשרים בגקבה.וחם-בני אחלונע? וסומני בזכרמרים

 הטנת רוצה' שהיא מי לכל לשוק היטה. ונשאת מייבמין ולא חולצין לאאיילונית
 שלשש טמנה שיצאו כען אלא מעת'לעת שליבה ש5ה צריך 'אין עהומרנועשרש
 "ת דתנן אמר ועולא מעל"ע' פרקין גכולי הלכה רבס ראמר שלימה שנה וו"זיום
ש א' ויום עעיס ג' בת כנון אהד ינם 'דתנו "יכא פירש"י תנן[ ]לא תנן ודלאתנן  

 לא שערח?.רוזם שתי הביאה שלא כ" בת 'דלףני מסיפא בר דמתנ"ובולהי
 בעילא הך"'ל ' עכ,ל כ' בשנת אחר יום משנכנמ אלא שלישת שנים כ'פעינן

 והכא אהד יום קתנ' הכא דעד היינו לעולא בשלמא דתלמודא פתמאכדמפיק
 שנת ר('א טשחם אומר בטר בן יומי ר' תניא ועור ליתני לרב אלא קתנילא

 שנת בלוד ר' הורה ובן דבריה לכל ב' כשנת ה"ז יום ל' ממנה עףצאועוטדים
 יוסי '1דר' רר' בשלמא רבריה לבל "'ח בש3ת הוא וריי יום ל' ממנה עדצאו"'ח
 שנה רתניא הוא תנאי -קשיא לרב אלא כב'" והא כב"ש הא קשיא לא כיפרבן

 שש שבשףה'אחתה שנט שתי חומה ערי בבתי האנורה שנה בקדש-ם'האמורה
 כעולא ר"קא מתני' . היי לעת מעת כולן ושבבת . שבבן טן עבר4שנעבר
 אי'א נוזמני בר יצוק דא"ר ותו בותיה מתנ" ראתיא לעולא .בשלמאכדממיק
 קאמר כותיה דסטתברא ומסקנא ר"א משום שאמר כיפר גן יוםי פר'הלכה
 רבינו תמ'פ לעת מעת שלטה שנה כ' שגת נעינן דלא פעולא הלבההלכך
 עשרי' בשנת א' יום משנבנס שפירש"י מה מיהו ן כעויא 'ההלכה 'אל5םיצחק
 ועהלם שש עד )ףנים בחזיח להו מחזקינן פימניאיילונית ובנקיבה בזכרסרים ע'" סימני נולרי שלא והיכא ז שנה חשוב בשנה א' יום מבר רף"מ ורייאר"מ " ק" פליני רר'הס ובפ"ק יהם ל' בעו ביפר בן יומי ר' הבין ר' דבין 4 אתברירלא

 "1 2 בתר'ס בבבא שמת מי ום"פ רבה( האשה ום"פ רופן( יוצא דמ'פ כההואשנ"
 וךר, יף אנחשוה לרצ אטי בריא אי אבריוה להו אמר נחוש אי חייא רר' לקמי'אוזו נ5"ת : כי שבותיו רוב ער חייא ר' תני כמה ער מרים סימני בו נולדו לא וכידאמק"
 ט"נ : בריותא מחמת ראתו וזימנין בהישותא מחמת דאתו זימנין 'טימניןרהני
 יו'ל פף'ח השערות הבשב אם ירענ:ו ולא שבהעיהם לכלל שרניעו והיכא]ה[
 שרציעה אע"ג שערות שתי שהכיאה הקמגה על להעיר נאמנת ה4אטהשאין
 אשה נאמנת דופן יוצא פ' דתניא הא ואוכדמנ' כר'ש וקי"'ל שנותיהלכלל

 ררכא חזקקה ליה ה,ת הפרק ולאחר רר'ש אליבא להקל לא אבללהתנרר
 יע תה לפני אומר ההורה ר' לאמו מומר ישמעאל ור' לאשתו כוסר אליעזר ר' היהוכן יף .נ5", נשים ע"פ נבדרוו2 הבלדגךת כל וו'ר סימן בא 9פ' זצ"ל אלפם יצחק רבינוה"ל
 שאין אותן בודיית נשים אין המרק תוך אותן בורקות נשים הפרק ולאהרר5רק
 ונאמנת אותן בוד)ית נשים הפרק הוך אף רעף'א נשים ע"פ ספייתמשיאין
 תדיוץ שלא היא ר4ננה תמ4ק שלא היא גרולה כיצד להקל לא אבל להחמק4אשה
 'אומר ר* מר אטר ' ' שתחלוץ גדולה עועמאן היא רףנה לומר נאמנת איןאבל
 בדיק' בעי' הפרק 'לפני בשלמא ארתן בודקות נשים הפרק ולאחר הפרק*ני
 רבא והאמף ל' למה הפרק לאהר אלא נינהו שומא הפרק לאחר משתכחידאי
 אמר כי ]סימנין[ חקה-הבהשה בדיקה *:ינה.צריבה שמההה לכלל שהגיעהקטנה
 בורקות נשים אין ר5רק תוך בדיקה בעהא לחליצה אבל למיאון דחקהרבא
 *ברנך ולא אגשים ממכי' לא דרמא חזקה דליכא הפרק תוך הנשים ובדקיאנשים סמכ" ררבא חזקה דאיכא לאחר'הפויק ר5רק כלאחר הפרק תוך קסבראותן
 . ' 4שה תאמנ' נערצ' שומא הפרק לאחר משתכחי ראי בריקק ובעיא הפרקכשני כ"הצן ל,י הפרק חוך )ףבר שתן בודקות נשש הפרק תוך אף אומף  ישמעאל ר'נשים
 הוב"א חזוףהפרק יהודה ל אביא לה ק,ני מאן הא להקל לא אבללייזמיר
 זמן תוך הילבהא דפמקינן רסוגיין זמן כלפגי זמן תוך רמבר כר'ש ]בויאיי"ל הכי דבזב מהבואתא אשכחן-לחר ' ררבא רהקה ליה ולית הפרק ולאחרר'ש
 ידציה חזלף תא ש'מ דרבא רתקה דחי כמ2יה דלוי"ל[ רף'ש וכיון זמןנלפני
 * כותיה ושי"ל , למיאתץ בודקין ששאל אמר האר"נ ותי עלה סמכ" ולאהיא

 הא הילכתא וץ-בא חזקה רהאי חרא הבי ס'(ל לא חאנן זה' מפרש דבריו.שלאלו
 רבא אמר בי ופריק ]לרר" תיובתא מינה מותבינן קא רהא .להחיהוליכא
 מינה ' כיתבי רצה לא היא היכה לאו הוי בדיקה בעיא לחליצה אבל למיאוןחזקה

 א*ה יהורה דך' וכיון יהירה כה' הלכה ור"ש דר'י קח"ל דהא ועודתיובתא[
 סהצ4' דסתם וכ"ש היא הילנתא דרבא רחזקה שמעינן ממןלא ררבא חקה4ה
 4צתן בודקה? ו2שים וס"ל שימתא. בהרא קיימי בולהי ור'י וף'ש ור'שהיא
 דאין וקיין'ל רבים אצל. יוזיד ר"ש ליה והוה דרבא .חזקה דאיכא הפרקלאחר
 ו*'א בלבר ומן ועך לענין אלא לרר"ש לירזא הלבך רבים א% כיחירהלכה
 רתל"ן מי* ר4ל בהא גמי כותיה הלכתא הויא בהא כותיה רהלכתאביון

 בחברתה עדיכא ולא נפשה באפי קיימא מנייהו מילתא כל אלא נינהובהדרי
 ותקה בייקה א"צ שבה?יה לכלל שהלעה קטנה דאמי ררא רבא דהאתדע
 לכהטמע ליכא וכך האיל זבע בלפני זמן דתוך הלכתא דפסק והוא סיסניןהביאה
 ליה. לא היש אתברו- דלא וכ"ש היא הלכה דרבא[ החזקה עהימ כר'יריגה ור"ש דר'" ]וקא"ל ה-בא ד,זקה לטה אית מךר'י וראי אלא עלה למסמךו*כא דוא פריכא וטעמא רדבא חזקה למויחי זמן כלפני ןמן רתוך דם"ל סבראמהאי
 דרבא רטקה 4ה ל14ע ראמרי' והא *מר יש אפשר בררך ]אלא דרבאדסקה
%אויי שמעון ר' ואב"א הפהק חשעוך ר"י אב"א לה יומר מאן ווא :ףמר4דהבי[



דוע חרצהדיכותשר
 אתוך לה כךעי יהודה דר' ראפשר וכיון דדבא חזקה ליה ו*ת הפרקולאחר
 חזקה לר,ט רם"ל בין ומ"מ ח-בא חזקה 4ה 4ת דר"ש אתבריר לאהפרק
 כל הלבך ' ראמרן טעמי מוצי היא הלכה הרגא רחקה ס'ל לא ביןררבא

 אחזקה דסמכי' למיצן בין לח*צה בין היא הלכה נשים ע"מ נבדגךתהנברכךת
 וראי ולמי4צן ולחליצה ולקירהיין לניטין בודקין שטאל אסד הש-'נ והאדרבא
 הביא' ' וטק בדיע א"צ שנותיה לנלל עועיע' קטנה דאמר ארדב' לאקשויאיכא
 לה משכח' היכי בורקעלמיאון שמ1אל דאר"נ[אמר )א"'נ(]הא 'הכי דאמריסימני'
 לאחר ואי עובדא בהו עבדינן ולא נינרי ד-טומא קיי"ל הא זמן ותוך זמן גךדם]אי
 סימנין הביאה וזזקה בריק' א"צ שנותיה לכלל שו1יעה קטנה רבא אמר האזמן

 תלנת'דח4שי'שמא איפמכף הא מירי אשכחזבה ולא טז לאחך דברריוהאע"ג
 בה עייגינן ואנן לה[ משבחת רדבי למיאכין טרקי' א'"ט רא"'נ הא וא"כנשרו

 דאיפסק' האי כךעויא דהאי פירוקא קהש והדין רשמיא בסייעהא פירוקאואשכרן
 ובעל זמן תוך רקדיש היכא אלא הכי אפמיקא לא שמאנשרו רח*שי'דילכו2א
 אחר בעל רלא היכא אבל לעיל נדכתבינן דאורייתא ]פפיקא דרו"ל זמןלאחר
 רלא רבא אמר ולא נשרו שמא חיישי' אמרי' לא ררבנן נישואין להו[ רהיזמן

 דאוריית' אימור לזהץ אלא סימנין הביאה חזכף רבא אמר דלא להבדקינן
 ברקי' דרבנן בספינף אבל ]נשרו[ )נשרף( שמא גדקי' ולא להומראדעבריק

 שתי משבהיק לא ו14י גרולה לה דדציא ממאנה לא שערות שתי משנהינןואי
 אמר דאר"נ חה"ן וממאנה היא קטנה אסרי' אלא נשרו שמא *'חשערות
 ולא זמן חוך ובעל זמן לפני או זמן תוך רקדיש הינא למיזינין בודקי'שטאל
 ואיפרק נימו 1-רבבן נשואין אלא נינרי האורחתא נישיאון דלאו זמן 4טהרבעל
 זי'ל ר'ת יכ"מ ' שן'ל היא הע"צא ום:רא רילן סגרא הו1ו הרין כהוגןקהטיא
 ידענא הלא וווכא ]ט[ ' נשים ע"מ שנבדיית שנה2יהם לנלל ערצי1רהיכא
 ויום שגה י"ג לזכר יש אס עדעץ אנו שאין שנותיהסדהיינו לכלל דגיעואם
 הם שאם זצ"ל שטאל בר יצוק רבי' פי' אחד ויום שנש י"ב ולנקבהאחד
 להמתפק אין אז בזקן או הערוה בבית הרבה ש1-ות להט יש או הדבהנרו*ם
 אעם ואם שהאב שמואל בר יצחק רבי' 4ומר בדבר מפע י,ט לא ואםוחולצין

 בני בקדהטץס השמר בפ' כרתניא שמתי' לכלל שהניעו ש*הט להורד גאמנים 38יי
 לנדרים נאמנים אהד ויום שנה י"ב בת וו בתי אהר וי9 שנה "'ג בןזה-

 לרךחיק נאמן אינו פ" ' לעונשין ולא למכהז לא אבל ולהקר"טוה. להדמיםלערכין
 רממתמא יצחק רבינו ולהענישיואומר ללקות )שאין(]נדול בחצף וטלהןשערות
 ו4וינו שבערוה דבר דהוי נאמןלחליצה אינו כך ועונעמן .לטבהע נאוץ שאינונשם
 ויום שנים י"ג בן שהיה בנו על מעיר האב קווה קעקח ריה ובבר 'נאמן

 בה4צמרס דתנן נאמן שהוא אצמרים שהיו ויש לחליצ' ראוי עויהא כדי אחדסס

 וא"ר נאמן קדשתיה אני ואמר אחד ובא קידשתיה למי הי'י בתי אתקד,טהי
 ' לו ולא הוטא ארם אין גט ליתן נאמן לכנוס נאמן המני גט ליתן ן[ ]נאי)נחמן(
 זצ"ל הלוי יצחק בר' יואל רבל אצז לו*ושאלו ולא דצטא דאיט נאמן האב נמ4הכא
 דאין ומההיא ' עמו שץר עד יצטרף א*'כ נאמן האב שאין להם וה-?יבמבון
 היכא באימורא גאמן דאינו דקי"'ל אחד ער שא'צ ראיה *כא לו ולא חוטאאדם

 המ'ל ר"ת פסק לי' נהירא לא מבון זי'ל הלוי יצחק בר יואל ורבי'ולעונשין
 ומאן מיתה לאחר הארי את משיבין אין אומרים אנו רבי' רברי לשוגו'ועלוזה
 רהא למעשה הלכה עשה אם חמיהני ומיוצ בעיימן ורמינן מעפריה לןיהיב

 אבל חזקה הוי לא דקול קול ע"י מיירי לא ושץזרך' על הצק,ן מ,יןראמרי'
 ברור היתר ולא לן ברור איסור מתחילה הוחזק שלא ובדבר וטקה ויימ1טה
 ע17:'ן ומחחילתה נריז בגדי ולובשת מעשה שעחטה בשבינותיה נרה הוחזקהבמוס
 ס0 מפני אלא ודאי שבנה מפני לא וממיק דאנ'מעשה כחיפ' על לה מלרכבשתינוק ע"י פ י סבאשה נמי והכי להחמיר אחזקה ממני' הלכך נרה במפק אלא עומרתאין

 דרבצי' אהרץק בכרוכין דאמר ומהעי' לחומר' בולם ובן מעשה וזהו אחריהשביוך
 רמעשה אחזקה פמבי' הלכך לפפול הבנים הוחזקו לא נמי רעזם*וחסץ
 כותיה והלכתא ייהנן לר' הוץזקות על שורפין אין הרומה לענין אבלדכרובין
 אלמא ' עיסה בצד שההינוק מעשה ראיכא ואע"ג טדך' בחזקת דעימהמשום
 שרוא רבר וכ"ש דיאשון מחזקתו ליה מפקינן לא לטהרה חזקה שיש דברבל

 להו מפקינן רלא חליצה לענין ר4נה או נער האי כי איסור וראי בחזקחעומד
 ממבי' לא חזקה ליכא רפרק תוך דהא יועוד על ע"י כ"ש הז"ה ע"י אפי'מחזקתן
 הכךל עלי' שיצא כשמעידים כ"ש הסימנים ראימ שמעירות להקל.אע"פאנשים
 ותו ' נלום שאינן האמיז יודעות ואיק אחד ועם שנים "'ב עליהשעברו
 שן ק( הברה קול הוי לא ואמר מידשת ה"ז מכךדעית בעיר שמה יצא בניטיןסדתנן
 פ"3 להחמיר דאפי' אלמא ' וכו' ובנ"א שצעות ומיטות דולקווה נרות שיהו כריאלא
 ה"ז מגורשת החס ופירעו'י להקל וכ"ש מוכיח מעשה יש א4'כ קלא תשבינןלא

מגורשת
 דוכ"

 לפרושי ליכא לשוק. ולהנשא להקל מגורשת דאילו תחתיו ל"טב
 יואל ה"ר שהקשה פירבי הני כל עכ"ל' לעלמא א"א שרי' לא קול יציאתדמשום
 הש רץ ברור קול כמו זרצ 'טלו בפי' קול רבי' שהזכ.ר רכעה להזנרצ ר"תעל

 קודם האב שאמר הקול ע'" אלא חזקה להך ,ק משכחת לא אחר דבענקהחזקה
 סמבין רלא ופי' רבינו על שרוך4טה ומה ' לשקי לו ומה נדול בנו שהההלכן

 רךזם טהורה מפק נרה פפק דיעיייא מוטום אלא נדה משום ע*ה ללקותאם,זקה
 תינוק שהיה הכא כי רדבר חזקה דאיגא הרבא אבל דשכינות אחזקה דממבי'הצא

 יוחנן מדר' ראיה והביא מיניה מפקא ושכינות קול חזקת אך;יא לא קטןבואקת
 מריה ליה שרא עומד"' טהרה בהיך2 רעיסה מיטום חזעק על שורפץ איןדאמר
 אעם רעימהיאיברא חזקה לאותה סמש דומה ובריכות נרות ווקקת הוא סברוכי

 נסם 5ע החזקות כל מינה רילפינן דבית להזכךז דומה ' העיסה ררחקת "כשם אלאףומות
 יעיינ ל דהקילה נפשות לגבי ו1טתא ליה ליקשי אותם שמרמה ולדבריו רחולי,פמ"ק
 שפירש ומה עשה' ראימור תיומה שריפת כ"ש להרוג מחמיר אט-נה עליהםהורה
 ' להקל נפשות מפק ועוד היא קולא אררבה הנפש הורנים שאנו חומיא היאשץ
 וטמילא הואיל הטש חזקה לאו קטנות דרהיץ בתרא פרק בקירושין פ4 שכןותו
 למימר שיך רלא דחו*ן רפ"ק ר"צ מורי של מתירוצו ועור גדל' נשהוא להאזלא
 לא מי לרברי ותו ' עכשיו לפנינו שהחזקה ברבר אלא אחזקה אוקמהלמפרע
 ה"נ תימא וכי בעלה עליה ילקה והיום היתה טהרה בחזקה דאמש דאע"געסקינן
 לפנינו ראתה ואפי' לעצמה מופרת רנרה אמרין רהא ליתא הא הכי' אמררלא

 .1אומרת כית לחומרא לכן קורם היר2ה ודאית טהורה אפי' עליה יי4-8ללרךת רשרינ"ש4%4ע ותו חוטא' אדם אץ והא אמאי לתקנו נץרו השימ אשוראדאתחזק
 ואמאי בסופה עליה שההמרת ומשומחומו ומינסבא דרחקא משום ע"א ע"מאיש
 ד'יקא שייך לא 'הכא בדהכא לו ולא חוקא אדם ואין וצאיל טעמי להניצרינין
 דמוחזק היכא את(]בפלוגה'[רר'ורינוק ירעה'ועוה)ספל ולא וקיא ררהנהומינסבא

 לחזנךז ועקריה רמי עדים בי לשנך לי מה פבר רר' ופ*גי בבני ולא באחי"
 ' לאקשויי איכא לר'נ וה'נ לו ולא וווטא ארם אץ נימא לשקי לי מה בלאאיסורי

 להו ואמר למאן איתתיה ליה ואמרו שכיב דהוה ההוא נוח*ןס יש בפ' ותו )"ס1ף
 היכא אפי' אלמא לה חוש אמי בר גתן לרב רבא *ה ואמר רבא לכרגא חזיאע'"

 מחזכך2ה להוציאה נאמן אינו לו ולא רשוטא אדם אין ו1ד לשנך * מהראיכא
עשת

 רמוח-

 לבנום נאמן אמר רב בירושלמים כרמשיון דמילתא עיכךא באהי'ודני לן
 מהו הימנו למרין ואין לכנום נאמן אמר יחהנן ור' גט *תן נאמן אמר ושמואל ה""9'צ

 ואמר אחר. ובא מכרתי למי יורע ואיני סכרתי משוותי אחד ודמנו למריןואין
 למי וי'י קירשתי מבגותי אחת כו בירושין ]"ק הימט כל לא לקהתי'אני

 94ירב פליג' מעני' הימנו[ כל לא ירשתיה אני ואמר אהד ובאקירשתיה
 הוחזקה תק אשתו את "?א לא ובפ"נ נכתב בפני ואמר וום ממדינת גטהמבהש
 שממ בפני אלא א"ט אשת הההזקה ]לא[ הכא ברם בפניהכל א"ןאשת

 אימורא דאתחזק ודכא כל משמע והיינו ' שקהישה זהו ףאקרו עתיםלכשיבואו
 רו2ם גט ליתן נאמן דקירהטין ההיא אבל ' אחד בער לה שףק לא א-טבאשת
 איז לנו עדים שאין אע"מ מראורייתא לאומרה נאמן ראב ונהי קאי פמיהבחזעז
 היתה' דפטיה חז1ז' על מעטדה זה נט לה כשנותן והשתא איקר ועעז בהברור
 עדים שמ עיו יויעירו ער לחל4צה לה שרינן לא בכהן דויחזק הכאאבל

 כעלמא מילוןא גלוי הץלבתא ההצ"0 פ' רפמרן' וףטו ' שנותיו לילל ,שרגיע 5טקז
 ומתירה לה ףילץ חמת אךו עףיא עליו מ1יים פי' אשה ע-ובאפי, אפי' 'היאפ'צ

 לנלויי דעבידי דכרלתא דכורהצזי כהטום רו2ם רע*גי שמואל בר יצחק רבי;פי'
 ההיבה ל*ני ליהמלל עש~זר ראעו דאשי' זי'ל שכיאל בר, רש פי' ועוד 'היא

 לנדרים שנאמן עשו האב וו'פ רעומא נלום בכך אץ בזניהכ"נ לעעמך,וההקש*ם
 ראיה זה ש4ון בן'ת שייא ראעו שאם זצ"ל הלוי יואל רב4 ת~שולרקדשא

 עוציעו השבנים צ'י שולוענך תיבא ]י[ : שבעה למנ-ן עולה קטן קיי"לרהא
 ' לעטתו וזה ' ארטעץ רסמכיי שלו חליצה בסור זי'ל ר"ת כתב שטתיהמלכלל
 בשנינח2יה ההוקה בהכי לה ההטבינן שנמ2קה לנלל יבגשה שרגיעה קול יצאאם

 צריכץבדיק' אעה בשכינאיה למסמן 1צישץ והוהזזק שנרזיה לכללשוגק'
 רנכצש1 זשזם הוומה שה-פים ש14ין שע"פ ריעגית על ומוק14 מלקץ ניאמריטםע"סץ
 אחד יום עגה י"ב על4ה שעברו כךל עליה ערצא ה"ט ורצחטע4ה הצא בעלמא עקז

 בר' יצף1ק רבינו פקיש וכן לש,נו כאן עד סימנין לה שיש קךל עליה יוששש ונםפ"6
 רוחוכך שלא כגץ טירי ולעונשים למכת2 נאמן ריונו דתניאס והא זצ'ל' שמואל יףט
 ' האב ע"פ אם כי יודעום אנו ש4ון מקום באותו נולדו שלא שבינותיה יךי על ג"מסנ

 שמיי "השוךות *אשף 4ר השכמם- פי על שנים ל לנ4. עו שדגו התץזנך אםאבל
שסטי

 רברהתא ש' ותו חקה דציא אשתו שהיא בועקן יום * ארר בבית שהימדש .',צכס חששה דאיט ד.ו4זשץש ובירהטלמי עליה לוקק בעלה בשכינותיה נדה רצדהק
 ורביאו עגים לכלל עיציעו מ1ד וקאב שערות כאן ראין מ4ף נאמן אבראין
 למכות נאמש ההא שטא- ששיטע ר4צכא היכא אבל נאמן אהצ .הלבך ונשיושייחז

 פ* 11-פ סמ סשר1ני 14ק י99י1ס 1יי 5טטק 5ף1 6! ספנ:ס פ"פ בסיכץ וסוו9קס ללא*6

 ראץ משום קידושין לקול דומה ואין האמינתה והתורה טמאהשהיא
 לה ומרמה ראיה בתורה ק-יאתו שאין נסי שאמר 'ומה מיטנים פחות שבערוהדבר
 כק רף שיחזיקורצ ליה ניחא עבר דרו:ם לראיה דומ; הנדון אין רכתובותס דפ"בלעבד
 חזכף קה"ו2 אלמא ראשק שכךא ראית מה כהן שהוא בזה מוחזקני אמרדרו;פם כ"נ עוברי בכמה דהא חייק ד"? ותרע ' ניחותא מאי הכא אבל משוחררבאורת
 היימ עבר י~פי' שבעה לסנין עולין הכל אומרי' שאנו ומה כדפרי'' טעמאמשום ש3 צ לא אם למימר לן הוה רבי עבד גבי ה"נ נה1ה לגבי ראעוון דקרא העאהיא

 תי.ה לירי בהו ליתי רלא היכי כי קטן ובשם עבד חזך2 בשם אותושקורין
להחזיקו

 בגהי
 האידנא 4ותו גךר.ן שאץ דבר עמא מה חזי פוק ותו וסשוחרר

 לטעות שיבוא במלום שייך לא וחינוך אחרינא דליכא היכא אפי' שבע'למנין
 לממקר לנו יש דלמה לחסם לי יש כך תם רב.' פי' על לחמם יש כרפרי"ואםבו

 רוב שערות לו יש אם ונברוק לבדוק ש"ט במקום התורה וקריאת שכינהזאחזעז
 דדעקה מילת' תיגלי הךיא לא ואם נינהו שומא דלאו פשימא שעדותהמביאים

 ולסל דוקא להומרא היינו נשרו, שמא חיישינן למ"ד דאפי' היוש מילתא לאווקול
 : ליה מצזזקינן גדול בדענ24, ההוערות בהרי וקול דחזקה נ"להפהות

 : ירורה בר(4ישר
 כונסה אחה ובכך לה ח*ץ 6 שאמרו כגון מוטעת ךץק8יצןץ ]ה[)חרענ(

 ע"מ לה חיץ לו שאמרו בגון טטעת חליצה אבלפסולה
 6תן חיבת אבל כלום לו תתן שלא א1'פ נע~ירה חליצתה ין מאתים לךשתתן
 נחגה ולא זוז טאתש לו שתהן מנת על לה שחלץ והיכא בעלמא טרהושבר
 דץיגך2 ופכהה כשירה חליצה זו רוי התנאי נתקאם ולא אחר תנאי על צ'נכלום
 לפך"ח הלבה בך' מדרבנן אפי' נט א"צ יבמין במאמר וקדשה וזזרה ואםלגמרי
 מררבנן: )אפי'( גם צריבה זצ"ל שמואל בר יצחק רבינו ולפי' לפיף'ת.אבל
 1 יד ש1מרים בל ארשב"ל מוטעת חליצה איזהו בעדרה טטעת חיצהסת,,ן8

1
 לה הלהועל

 ובני
 שיתבווט עד פסולה חליצת' הצא נתכוון ולא היא שנתכוונה בז דוא נתמונהולא ש" ויא שנתנוון בין ]שונה[ אני יוחנן א"ר בונסה אתה

 בל כצטעת חליצה איזוצ ואלא כשירה חליצתה אמרת ואת ב"חדעגההם
 רלא אע"ג זול ריב"ן פי' ' זוז כ"יתים לך שרעזן ע'~ם לה ח/~וץש14סיים,לו

 11 97 מבני ]תנאי[ רכל בכתובהזס המויר פ, כרמפרש נשירה והליצתה לההיהבה
 כרשב'ל הלכה ואין יוחנן בר' והלכה ההליצה לבטל תגאה דצי דלאבהמריר פירש'" וכן עכ"ל דבר של טעמו בהוחיו מיעיל תנאי אץ הע~צה כגתש*ח י:ו" אפע4- רלא הגאה ובל תנאה דצאיה הוי נלער ארץ אצז להם לףעעשלקה סר* .1" דהריל ההם כי שליח צ'י לאתנויי דאפשר הנאה גמרי' ד4ךבן ובמגד

 עהשי' יחץנן ר' רברי על להוסיף שבא אלא יוחנן רר' לוה אית גופיהורשס'ל
 ההאל כותיה קי"'ל ולא כשירה ח*צתה בונמה אתה ובכך לה * 6אמיו
 בר חייא רר' עובדא מוכהא והכי יוחנן' דרבי מתיה נסי עליה.ותניא פ*גור'י
 לטה אמר לה דחליץ לבתר כונסה אתה ובכך לה ח6ץ בראשטה 6 שאמראבא
 . ל"למא דתשתרי היכי כי מעליא חליצה לה חיץ זיל לה אשסלא מינךהשזא
 מדרן רש ואהדריה כתסה אתה ובכך ח*ץ אביי שצל רר"פ חטה בתעבי

הדגן



זרוע חליצהדיכרתאח=190
 בירושלמיס דאמר מ"יושלמי הב"א זצ"ל שמואל בר' שמרסה ה"ר ומי" י קתץנן הנ'ו5'"נ

 חזר . עליה פליג יוחנן ר' שמע כד כרשב"ל ועבד רצנא ר' קומי עובדא4צזא
 )כגון( א"ל אבא בר חייא ר' עמי עוברא אתא תניינות זמן לה וחלץוכפייה.

 ועקור לה חלוץ אלא יבום ררך ק!ך להנשא רוצה אינה הזאת ה4ף2ה]בני[
 ובכך לה חלוץ פרשב"ל היינו פי' ' נשואין דרך לך נש4צן וההע ממגהויקרטה
 דר"ח לקמיה דאתא דירן בגמרא דמייתי גופא עובדא הא והיינו כונסהאחה
 לא ושמואל משה אתי אם א"ל לה דחל'ן מן בירושלמי מסקנא והבי אבאבר
 טעות של ץ בחליצה להתירה ושמואל משה יעמדו אם אפי' פי' להשריי
 לו ליתן שחיבת שמחה ה"ר מורי וכתב ' מתירה היה לא הוא כונסה ח1זהדבכך
 דא"ל משום אלא פועל מכל האי מ'ש זוז במאתים עמו קצבה שדרי פעולתושכר
 קוד'והטעתו שהיבום היכא טעסיה לי שברו"ומסתבר אלא ואיןלו בך אניכהבטה
 אפי' ליה ולירז להלוץ. עליו מוטל הרי קודמת שהחליצה היבא אבל'לחלוץ

 ראין משום טרחו שבר ליה סראית ]למעבורת[ )למעוברת( דמי דלא טףחו שכר יה)"ק
 תנאי ו4ון כעורה חנאי על רחליצ'.מוטעת " אחכריר מיהו להעבירו' עליומוטל

 בחליצה ר:נאי ףאין יצחק רבינו וכ"פ בחליצה תנאי ראין מר"ת וכןבהליצה
 אמר ררבינא דפר"ג0 וההיא ' בחליצה תנאי אין פנים דמכל בהמר"ר פח'ח ונן 8" פל

 סמכי' ולא הוא שכויא ררבינא רההיא בהמדיר פר"ח בחליצה תנאי ישרב"ע
 שאפי' לגמרי הויקה פקעה וגם לעךה והותרה בחליצה תנא" אין קיי"ל אלאעיה
 יצחק ורבי' תם רבינו מדרבנן'אבל א1פי' גט צריכה אינה יבמות לשם וקד'2הדהד
 עטה וגם כותץק וקי"ל בהראה דהוא לררבינא דליתא לומר רוחק להממ"אה
 גטרא חליצה מצות דפרק עובדי ואכולהו רהמריר אהההן פלינ וירבינאלומר
 דמוקי אשי לרב )בץ( תם רבינו רפריך ותו ' לעיל כדפרהטית וירושלמידירן

 וחזר לינמתו בהחולץ דפליגי איריא מאי כפול תנאי ביש ורבק רר'פלונתייהו
 בר' יצחק ולרביגו לר'יז נראה הלכך ' בעלמא ,2וק בלהתירה ליפ*וו?ד'1ה
 'י=בנן בין לרבי בין ולכ"ע בחליצה תנאי דאין. ש2יר ליה 4וית ה-בינאשמואל
 פליגי ולא לשוק הותרה התנאי נתקיימ שלא אע"פ תנאי על שחלץ היכאב4

 וקהישה שוקזר יבם לענין אלא חוס'עיץ
 דוקא-

 גמ צריכה אינה יבמות ל'טם וקרשה חזר שאפי' ,נמרי זיקה י"יעה בח"יצהסועטח תנאי ביש פ4וגתייהו אשי רב ו4צקי

ס'"
 4 ל 4 י. ו ,ןכ אלא לשוק לאומיה בהליצה תנאי ראין דאע"ג מבויי וחכמים מדרבנן אפי' יק;

 על שחלץ היכא כל הלבך לרבנן בין לי' בין מרבריהם נט צייכה יבמהעלשפ
 וקירשה היבם דםר ואם לשוק והותיה כשירה חליצתה וט;נאי נתקיים ולאתנאי
 לר' איטי ררב ואליבא ' ררבינא אליבא עלמא לכולי גט צייכה יבמוהלשם
 : מחבץ-יו ולא מחבירו כר' דהלכה כרבנן והלכה גט צריכה ולרבנן גטא"צ
 מורעא לבמל צריך לחלוץ הבא)חרעד(

.
 מעושה וגט כ.;ישה חליצה פסול לעולם מוטעה וגט.כשירה 'ום ]לעלם[ מוטעת ח,צה ה"ק ער וכו' .כשירה מיטעת ח,צה 9ךך,ן= ש 9

 דלא הא אני רוצה דאמר הא לר קשיא ולא פמול חימנין כשרוימנין
 על יכול אותו שכופין מלמד אותו יקריב דתניא אני רוצהאבעי
 מוצא אתה וכן אני רוצה שיאמר עד אותו בופין כיצד הא לרצונו; רו'לב=חו
 משקלי ה%4מר: ט"פ היא ומתני' אני רוצה שיאמר עד אותו כופין נשימ בגיטילנ

 אגיטא מודעה דמסר מאן האי ששת א"ר בנמ' רוזם ואמר עליס
 קמ"ל בטליה בטולי מ"ד ואירצי דעשייה צריכא לא פערטא מודעאכורשה
 הואיל הלכך למודעיה ליה רמבטל עד שיאמר עד מאי שיתן עד ליתניא"כ
 מודעא שיבטל גט גבי רבעינן היכי כי שוה דינו וגט רחליצה בשמעתאוושינן
 מורעה מסר דילמא רחאשי' מודעא. לבטל צריך לחלוץ כשבא חליצה 3ביוו'נ

 מורעה מורעיה הליצה נבי ה"נ מודעה מח4עיה גט רגבי היכ' ר5"אחליצה
 בב"ד כשירה ישראל ש( בב"ד המעושת חליצה בתוספתא ותניא לבנלהנריך
 פ*ני שילראל מה עשה לו ואומיים %תו ו1בטין ובעכף'ם פסולה עכרשו*ל
 ואני לחלו*ן כשכא מורעא לבטל שצריך שמהה ה'ד מורי כתב וכן לאומר
 לבטל לו שצוה וראיתי לפניו בשחלצו במעמר הייתי המחבר משה בייצרק

 : שחלץ כךדםהמודעא
 עףכהיורצ ער להם גזיקץ ב"ר אין לח*ץ שב4ו יבמה יבנכם ]מ[)הרעה(

 ונט ]כ[ אךדו: שההו מבירץ שאין אע'ש לה כותב"ן שחלצה שירעים כיקחיצה גט לכתוב שבאו העדים לפיכך האב מן אחיושהוא
 9ק( עיהלצה: לראיה אלא בא אינו חליצה רתירתה שכבד לר1זירה בא איגוחליצה
.

"8
 מכיחןממ4ציואש,פ עאוע אע'ש חולצין סדהיה א"ר הונא א"ר רבא ]6[ץ4מכמך8

 גט כהזבין הויו מכירין אא"ב ח*צה בותבין )שנחץ מכיריןשאינן
 א"ב אלא חולצץ אין אמר דיריה ורבא טועיו לבו'ר רדיע~י', מכאיי! 4של'כסראט
 מני'ן שאץ אילש חלוה גט נחזבין שעך מבירין אא"כ מם4גין תלןמכירץ
 נזנקץ ב"ר אץ %' ' טקץ לב"ד ו4'ח מכירין שאץ אשש כואתין גטתמתבין
 הערים לפיכך אביו מצך הנשע ייל אררו שר1א שיכיהווצ עד ל2נירםלחלק
 האל'9 פליני של רינו בבית י פלונית חלצה כפנינן בותבין שחלצה 14תהשראו

 שאיניק5מק(
 רין בבית דקדקורצ שכבר לא או רגזת בעלה של אחיי דעקולץ, כי 4ודעין

 מעים %חליןס יש בפרק טעמא ומפרש י להם הרבר תתברר לפנירם שחלצהפיינ
 מכיק שאץ אע'ש * נזכךךן דרו אם ריכך ריקי לא דינא בי בהר רינא.יבי
 ככורין ידיו י דייצה ע"פ לינשא לפמרם שבאת ב"ר שיהו וצרבה *דיאתי
 מחמת מת של אודו שההו הךבר תתברר'להם שפק- דקרגך הראשקשב"ר
 עד להל4ץ יזכ4ך שלא רבק תקנו דיכך ]ב"ד[ אחר לדקרק דדכם,שמשין

 14פם קצוק רבעו ופסק ' אביו מחמת מת של אהיו ע1הוא -הרבר להםשרוזביר
 רתימודא סתמא דבעי נוד%ין -1 ק דפר_ םוגיע ' מובחא ור;כי כרסארה*ה

 06 ק( ה-ודה רב ראתקק רהחולץס וההיא ' כרבא רהלכה תרושת במפר יצחקבר' ביו ה'" הף'ב כרבא דהלכה שמחה ה"ר מורי וכ"כ דה4כתא אליבאלדרבא
 ע'נ ההא אבוהי מן דמיתנא אחוא פלוני רהרין ואישתמודעעוהי דחליצהבגיטא
 ה"ר %ורי פ" מכירין אא"כ חליצה גט כותבין דאין הונא כרב משמעדהיינו
 לפניהם שחלצו ב"ד על שסומכין משוס 1'איעמעמורעינת;י דכותבין דהאישמחה
 מורי וכהב י אביו מן המה של אחיו שרצא שהכירוהו עד לחליצה נזק-ךשלא
 לחוש יש גמורין הדיוטא בב"ד נמי כעררה שח*צה דכיון זו'ל שמההה'ד
 כן אם אלא בותבץ אין דלכך מכירין עיאין אע"פ וחלצו בקיאין היו לא רב"רנמי

 עדים מצאו 'ולא רים למרינת לילך רוצה היה שהיבמ הדחק בשעת מיהו 'מכירין
 אחר תחדר ואח"כ מכירין שאין אע"פ וחולצים הונא אדרב מומכיםהמכירים

 ואישתמודעינוהי יו1ד' רב ראתכץן הא לומ' נוכל דבריו עכ"ליולפיהערי'המכירין
 הונא כדרב דמבר סשום ולא הריוטות לב"ד דחחש" טעמא מהאיהיינו
 לראטה אלא להתירה בא לא חליצה דשטר זצ"ל ששאל בר יצחק רבי' וכתב]נ[

 ' עדותט 1'פ ונשאת שחלצה עליה מעירין חליצה שטר כתבו לא ואפי'שחלצה
 בעסש ולא חלצה שהרי להתירה בא אינו חליצה וגט כינב שמחה ה"רומורי
 8א כ ל אוחזיר בשנים ' רגיע בעלה מנכסי כתובתה ביה ולמנבי ביה לאינסיביאלא
 ב"ד מעשה וכל ומיאונין הליצה שטרי טון אגרות ]שום[ אגרות מצאתנן
 אלא דאימ, מיאונק משטר בר ממון לראיית כולן ומיהו לראיה כולן יחזירוו'ז

 בין חליצה שטרי אלא ' כתובה לה אין בסיאון יוצאה דהא ביהלאנסובי
 דמבה כתובה עמו ואין גט הוציאה כמו כתובה ביה למיגבי בין ביהלאנסובי
 נשים בש"ך כמו כתובתא וגביא ומינסבא ברבי סגי עדים לה יש 1אםכתובתה
 חדצ : עכ"ל דחליצתא גיטא בעיא ולא גירושין ובעירי מיתה בעירישגובות
 לסרגליץ צריך חליצה גט וכרכתכ אלפס יצחק רבינו כתב נאשר חליצה גטטופס

 עלקה ומיהתם הוינא כחדא תלתא במותב למיכתב וצר.ך בוייתא ולאבמסרגלא
 פלוני ביום ' חליצה גט הוא ודין : להקרות שיודעין ובלברהלקא
 למ"מני דרגילנא למנין עולם לבריאת וכרין בדין פלוני ליו-רז כו-ין יוםררוא
 הוינא כחדא תלתא במותב לתתא חתימין דמקצתנא ריינא אנחנא פלניוואבמתא
 גבר קדמנא ורירבת פלוני[ ךארמלת פ' בת פ' קדמנא וסלקח דינא בייתבין
 מאבוה דנא דפ' אחוה פ' בר פ; ד4ן פ' לנא אמרה וכן פ' בר פ' שמקהדי

 ומחםץ ירית וברת ובר שבק ישראל ולכל לרבנן וחיי ושכיב ליה נטיבנאהוינא
 ]כען[ )בעו( יתי *יבומי חזי אחוהי פ' והדין ]שבק[ בישיאל.לא שמאומקיים
 .רינליה קרמיכון לי:נלע לא ואי ייבם יתי ליבומי צבי אי ליה אמרו דיינירבנן

 דא לפלגית ]ואישתמודענוה באנפוהי ואירוק ריגליה מעל סיניה ואשיידי:ינא
 יי-מה ליבומי צבי אנא לית ואגמר באנפך ותירוק ריגלך מעל מינך ותשרירימינא רינלך קדמנא לה לטלע לא ואי יבם יתה לייבומי צבית אי ליה ואמרנאויא מאבוה לפ' ראחורף דנא ל% ה"יעיתמודעינוהי מיתנא[ דפלוני אינתתיהדהויא
 ואף יבמי אבה לא בישראל שם לאחץ להקים יבמי מאן דא לפ' אקרנוהמיד
 סיניה ושדת דימינא ריגלא לה ואיטלע לקהתה חפצתי לא לטק אקרעא פ'להאי
 אכריניה ותו ארעא מפומה.על לנא ראתחזי רוקא באנפוהי ורנךו ריגליהמעל

 וניךא א)ךינה ותוב .חיו בית את יבנה לא אשר לאייט יעשה ככה ראלפלונית
 מיננא ובעת דנןולעל' 4ןיומא בירה ימחה לא ואינש דיתיציבי מאן לכלליוזנסב' למהך דא לפ' שרינוה קדינא דנא עוברא ומדאתעביד זימני תלתאהנעל חלוין ענינא קמן יתבץ דלוו וכל דיינא ואבחנא הנעל חלו*ן ב"ת בישראלשמו

 וכתבנא רא דחליצתא גיטא דאפלניתא
 והתמני

 משה כדת *נו לה ויהיבנא
 אלא ירחי תלהא חליצה בתר לאמתונו' בעיא ולא עליה תלתא וחתמין 'וישיאל
 ' עכ"ל בעמירה אלא דבריו אומרין ואין רבעיא מאן לכל לאינסובי לאלתרשר"א
 י4ועה %א כהלכתה מזויינת בתיבה לכתוב בא ואם שמחה ה"ר מוריוכתב
 לא אי ומיו1 שירטוט א"צ ר14ועה בכתיבה ואם שירטוט צריכה דגט כטזבאלא

 למטה וחתימי דיינא אנחנא במתם אלא הוינא תלתא במותב ביהאיכתיב
 ב6תמא כתיב אלא דייני אנחנא כתב לא אפי' א"נ תלתא למטהפשעימין
 דמי שפיר ריין פ' בר פ' והר חר כל תלתא לתחתא וחתימי למטההתי*י
 6 יף ערים בלשון וחתימי דיינא בלשת כתב *'ש פרוסבול גבי בהשולח"נדאמי
 חד רךינא תלץא במותב למיכתב רצריך הרי אלא חתימי דלא ווכא אלאתלתא מ'" במותב צריך ולא דמי שפיר ריינין בלשון והתימי עדט בלשק כתבל'ש
 פא 5 ק( קיום על ומעיר שכויב עאטר וכל רכרצבותם ופ"ב בורדם זה פ' כד4יתאליתוהי
 דהנ'8 משו כדת וקיים שריר במקום כותבין אנו חליצה ושטר אשה נט כעןמצוה

 : עכ'ל וקים לישנא'דעדיר אלא ברן שייך לא הטיעבור ממון גש~י אבלוישראל

 להלוץ שלא שנשבע יבם)תרש(
 לא בץ זכע קבע בץ )4להן שלא *שבע י% ינט טיתשובה

 4רמ האם דמי הטפיר נייבם היבמה על בגךבל אם זנקקבע
 ןיבם לו 'נזכקץ "היץ תבע ייען דא'ד לה כיפינן לא דהא ניבם לאמ)ךבל
 ימים נ' 4רעק שלא שבועה כעה4יכץי ה4ו גרע ה"א המצהז על מעבירץיאץ וקי-ך לעיגונה רחיאד' ועוד מץ גדיא' מצוה לך ואץ המצוה את לבטלנשבעין וארן ורביה יייה בטול ראיכא מ"י לא שקבע זכק עד *שרי ו4י'ת .לאלתר וחל"ן *קה בייבום אפשר מדלא קכוע מצוה חליצה לה הוקח לו גזרהיןאין

 שהה4צה 5עכףש לתלות כח בה אין שמורדת נדאה כך . ותמרודבעכו"ם ס'" כה בעצמה תולה 4רשז כל חהא א"כ שתמאן כטינה כל שחץ שכה וטאינו מילשני י בנת%' שנפלה יבמה ששאלת תשובה של ממר4א זה וגם לא"תרם ו*שן 4ותושמלקין
 רבר לארם מאכ-~ן שאין אפשך אי 4יחו%כופ'מעושתפםולהאלאםטעץ

 : לצער ה*ש נשענה לחיים רבנן האמח- עלי קשקשנפעי
 חליצח לכותטליק



 4%טדוע מיאץריכותיר
 שהיו כגק לרעת' 1דהמ' שקביאיהואמה מ% י385הש1י)חיש(
 כסףוזהב תכשע1יןעשל אותה ומלכ"טי' חתני' כילת לה קךעד' ין
 וזה ' במיאון יוצאה תע קידועויה בעצמה רוא שקכלה %4 בעל לפנההומ1כירי'
 שיכול'לשמו' מיאוץדינודוקא צריבה ואחיה אמה בקכלת 1 שבקבלתהש11ה1
 רבינו לנירנו אבל שלמה רבינו לגירם' לאגוז[ ]ש4ור בין שמבחנת הא1קירדשיה
 צרור בץ מבחנת אפי' מיכן פודת אכל שבע וכת שית בת עותהא דעףוחננאל
 שהיו כנון לדעתה שלא קידושץ וארוה אמה שקב* 1יכא מיאון' א"צלאגוז
 נסכירי' ן ה ולא וזהב כסף של תכשיטי' אותה ומלביעדם חתנים כילת להעועהם
 קירוישיה לשמור יכולה שאינה רתינועז בפרא למאן'ופסק 4ף'צ ה'ץ כעללפניה
 גרלה: ואפי' שריא~לעלמא כלל נבעלה לא ואם כפנו4 שתהא ואחיה אמהוקישחה

~ף

- 

 לה1תה ואחיק אמה שד"טי14זה נל למאן שהילצריכה כףנה איזההףא סתנל
 תינוקת כל אומר אנטיגנום בן חנינא ר' למאן א"צ לרעתה עלא העדשהי1ע

 שתהא בעינן לא לת"ק פי' למאן צריכה אינה קהיושיה "טכ%ד יכולהק1ינה
 לרעתה איזהו בירושלמיס ומפרש בעינן לדוגתה אבל קידה1יה לשפ%ך יודעתע1ת
 שלא גבר לה ומרכרץ גוזמידן 14תה ומלב"1ין נננא לה  עבר.ןש4שעףנ

 ופירש גבר לה פדכרין ולא גוזמיזין לה ומלניקדן גננא לה עבריןלרעתה
 ש ותלויק הענק על נתונין של-זהב עדיץ יון בלשקי גחמהין בערוך ונםרא
 . מגנוניה נפיק כחתנא תרגומו מחופה% יוצא כהתן בערוך פי' גננא ' שלהד1ה
 קירושיה לשמור שיכולה וגם רעתה רכשנן וסבר פ6ג אגמרגנום בן דשינאד4

 ה1פף" עח9
 בנמראס

 ובגיטין אנטענום' בן חנינא בר' הלכה ששאל אמר 1ידה א"י
 לעצש זוכה ונוט4 אנוז וזורנך צדור בר4ע מדות ש*ט רבא אמר התקבלס %פע
 וכנגרו שלמה רבינו ופי' . למיאון כ1זרךיוטת בר4נה וכעיו לאחרים יבה ואהן מסשף

 או לרעתה אמה כקידועד מתקרשת סירושיה *1מור עדעת לה חהשינ8ש
 שצריכה ' למץוון י אסיחומהרףא עצמהקבלת

 למ-

 בלא יוצאת ואינה
 למאן א"צ נןרושיה לשכרר יכולה שאינה נלחעוקת ביבמותס דתנן כראק 10ף

 ט-ס:בהתקבל וב%",ץ י אלפם גיהמת וכן * ענ'לוגקימתו ההא *טט%ר *רדעת וזו8-נ
 כו' שכע כבר שית כבר והוא בממלם6ן ממכר ומטכרן םקח מנךקהפע%1ת
 רפרק כזה אחיה או אמה קרשוה אם פי' למו4ין מתקרשת בנ-נהוכפדן
 בפחות אבל משמע ענ"ל. צרע' אינה מיאת אפ" כ1ה אבל,בפרצת מיאוטדיכה
 לרעתה שלא אבל לאגוז צרור בין מבהנת א*פי* כלל מיאק צריכה 4הנהמאה
 בפר'ח וכתב מיאון. בלא ויוצאה בלל מיודשת א*נה גיטה לשמ1ר עדעתאפילו
 ואחץץ אטץ וקרשוה קה1ושיה יודעת*טטר שאינה דהמנולז %נההיעונן
 לא ואם כפנויה רהיא קו'מ למאן צרינה אינה 4גטע1ט בן יגינא' ר'מןקאמר
 דברי בין איכא פ4ף הכי תימא לא דאי גרלה ואפי' לעלמא שריא כללנבעלה
 : הגאון רברי .על להעויב ו"ט ' עכ"ל נ1תיעירולכתא בחרווייוי שמיאל אמר ירךרה רב רק14מר ב"ב יה1רה ר' לדביי אנפרמ1ם נןריח

 לזה מותרת ב1ץ והממאנת ]כ[ ן ח6צה בעהש לאי ביבם והממאנת וביבם וממאניןבבעל ינשיאית אח% כ8כמאנ" ]6[)תרעח(
 למאן צריכה בפניו שלא והממאנת בפניו שלא בין בפני בין וממ4גץ]נ[
 וודא וממאנת ]ד[ ' מיאון מיאונה בר'עבר כ' בפני משנה ואם הדיוטות ג'בפגי

 קטנה היא וערין לשני ונשאת בראשון שמיאנה כנון פעמים וה' ד' אפ"נ-נה-
 : ולחמ"טי ולרביעי לשלישיובן

 בש"א ונשואות ארוסות ובת'א ארוסות אלא ממאץ אץ ימרים ל"ש ]5[:ש
 ואנהה במאמרו ממאנת אהטעיא א"ר וביבם בבעי ובוישבבעל

 שאם אלא ממאנת אמרו לא ביבם ממאנת דאמרי לב'ה פי' בזי1זומס%4ת
 חליצה אבל למאמרו גט צריכה תהא שלא ועוע-תו ממאנת מאמר בהעשה
 ממאנת אף אמר עולא . ה6צה וצריכה בכואונה עי-ה לא זיקה מע1םשררא
 רבינו ופסקו בעיא לא חלהנה ואפי' פירוש עי-ה קא גףאי נע41וין מ'ש76ךצ
 : חליצה בעיא ולא לעלמא ושריא כעולא דדלנה פרץץ וכן אלפםיצחק

 האחין מן באחר יבמה מיאנה פי' 6ה אמורה בזה מיפה רב סאמר ]כ[ ס"נסס
 אםורהיבמין

 לכו"
 אמי רב לזה מותרת בזה כיאנה אצשף חטמהשל '

 בזה מיאנה אר"י רבין אוזא כי לעצכו' * * אפי' 1תרת בזה מי1האסר
 לאחין מותרת יוחנן ר' מרקאמר פי' ' אהטעיא ר' לו רידה ה,א ל14זיןטתרת
 לחצי מיאון רהו"ל אין אחין א*כא אי מיהו במשמע ]נמי[ נופטה ףאירצאע"ג
 אושעיא לר' אמירא ]ש6מה[ יבם( )בשל כזיקה דמ,ונה יבם בחד אבלזיקה
 לא נמי אסי ]רב[ )לרכ( לה ואמרי 6יקה מי1ץ ד4ין שרשו נמי יבם בחדאפ4
 יצוק רבי' וכת' ליה. ולא אמר לאהין רוגף ץחנן רר' אהטעיא ר' וכ'"1 לורךרה
 כית שאומר מי ויש כתב ובפר'ח כותיה יוצן ר' דכףי נשמראל והלכתא~פס

ח4-
 הלכה יוהנן ור' רב דקי"'ל ראטי ררב בותיה הלכהא ליז לאחין מתירה

 לית אוקימנא הא לו מורה אי1 אהטעיא וי' רבץ דאמר ואץ'ג יוחנןכר'
 רבוותא ופסקו הואיל 6ישג וצריך ' עכ"ל הו4? שמץע אמי ורב כותיה~כתא
 אבל לו הורה לא אושעיא ריא ל"טגא הרוא לפי לעצש אפי' טתרת 1צכר*'
 הוה ול*'ק בכלל עצמו רצא יודגן ר' רקאמר לאחין ומותרת 6 הח-ה אסירכ
 מת'ר ור"י לעצמו אוסרה שמואל ראילו שמואל לו הודו לא כשר למימר נמימצי
 ל"טנא להך לעצ1 אפילו רמותית כתב זלע שמחה ויד מורי ונם לעצמו'אפ*'

 טף6פס
 דרו-

 סבש"א ]נ[ : המיקל 4חר הלך פופרים רבשל אסי דרב ליה אית
 כב"ר ושלא בב"ר וכה"א בב"ר אומר ב"ש בפניו הטלא כפניו וכה'אבמניו

 ואלו אלו "בב"ר וש.לא בב"ר ובה"ו במ'ר אומריט שמאי בית כנמראותנה"
 מומחין בם'ר שלא ה-נו בט'ר שלא ראם-י אפי'ב'ה פי' שלשה שצהיךמח-ים
 בנ'ואיר ]מכשירט[ )14מרט( ייאב"1 יהורה בר 'וסי ר' בעי דיי1ית ג'אבל
 נאותו הלבה דאכוץ הא מרבוות' וקבלנו זצ"ל הזוג'פ"'ח כאותו הלכה 4ו"ניוקף
 עכ"ליוכהב ריעבר ער'מ מכשירים מרתני ודיקי לא לכתחילה אבל רץכרהזת
 רמיאנה בעל ומררה לבינה בי% אלא מיאנה לא א8י' ומסתבר שמושו רו'רכ%ר*
 משום אלא ב"ר בשנן דלא בשנים דמ"1נץ ניק מיק דמשינהבו
 'אשי כר ח-א ר' בשם בא ר' קצת נ%בח ההיהטלמים ו*טת . עדותעיע
 עבר 1 ארוסך הא לה אמרין בנהר לנבם שיץיה בתיטקת מעשה 6ר~שס

 לך אץ ואמרו חנמים לפני מעשה ובא * ותנשא אמה תלךאמרה
 הגהר 'גב על נשש בפמ אלא מ"נה שלא משמע מזה גדולמה1ן

 עכ'ע: לגיהם להעצי' שצריב*ם שם מצהץ אממם אע וממתמא לכבףטהש1מרו'

 4ול פעמש וי ר' אפי' קטנה היא ממאנת לנ"ש מ'ה להם אמרר תנן]ד[
 ער ]וממתנת[ )וממאנת( ממאנת אלא הפקר ישראל בנות איןב"ש

 שמואל אמף יהורה רב רפליגי אע"ג כבו'ש קיי"ל ולא ותנשא ותמאןשתגריל
 להו רקשיא משום רב"ש טעמייהו ולהסביר לפרש היינו רכ"ש אליבאועולא

 : לן קיימא הלל כבית הלכתא לענ1ן אבל זימנא חרא מיאנהוהא
 סען5 5'ע ונתקרשה ונחגרשה ברףנותה קידושין אביה" בחיי יתוסה1 י , היתה ואם א"צ סיאון אפי' אביה בפני שלא שנתקרשה מטנה)תרעט(
 :מץ לרעת שלא שנתרך,טה קטנה סאיתמר מקרש האיש בפרק מיאון צריכהלרעתה
 נט אס בגו דברים קרנא אמר %און וצריכה גט צריכה' שמואל אנוראביה
 מנתי אפכוה בכפרי דיניה ובי ]עוקבא[ מר הא א'ל גט למה מיאון יאם מיאתלמה

 לזרעיה ליה וחם מ.אק וצריכה גט צריכה האלקים להו אמר ררב לקמיהושררוה
 צריכה איקא דרב בריה אחא רב ]אמר[ מאי טעמא הני רלימא אבא ברראבא
 ביו'ושיה האב נתרצה לא שמא מיאון וצריכה בקידושיה האב נתרצה שמאגט

 לדעת שלא שנתקרשה קטנה אמר עולא כאחותה ר1פסין קירושין א'ןויאמרו
 לף 1ס חמרא שתו ררדו תרי בי הנהו לקמזס ואמר" צריכה אינה מיאון א"י'אביה
 ע"6 "ה מיקרעוא י'ל לחבריה ליה ףהב דחמרא כטא מיניההו חד שקל בבבל ציפיתותי

 נתרצה שמא האב נתרצה שמא חיישינן ל%'ר אפי' רכינא אמר לבריברתך
 אסר עדוייה שליח ורילמא ]לרבינא[ )לרבא( רבנן ייה אמרו אמרינן לאהכן
 א"ל ויטתיק קמיה ארצי ארצו1 ורילמא ש6ח לאבוה לשוו-ה אינש הצץע לא6ה
 בר' שמשון רבי1 ושמואלזפ" ררב להא מר לה סבר לא בפירוש *ימי בררבה

 מיאק ואפ" ני1ז רבחדא* עדמי בר ורכה כרבינא הלכה שכך זל'לאברהם
 רמחמת נם רהצריכר משום אלא מיאון הט1אל רב הצריכו רלא צריכהאינה
 יף סם בשמעתא רמכילתיןס ופ"ק באחותה. תופסין ירהטין 4ין יאמרו שלא חי"טינןגט

 .' ר"ן מעמם לגךוביו שכרה 4ון אמר קךשה נ"שאין או עהטה אידוסיןד-עךד
 הדיום לכהן וחלוצה גרהטה לכוי'ג אלמנה שנוכרה ושוין לק-וביו מוכרהאטיו
 רלא ש"מ בחמיק לה גךית אלמנה 3פשה דקדיש אילימא ת'ר אלמנההאי
 אע"פ כותיה רהלכתא קר'מ כותיה רתלמודא מוגיא ומרקאמ' מקשון אפי'בעיא
 דף כשמואל רקי"ל אע"ג נשט רוב אחר הלך נמי רפרץי רכתובותס רמ"בשמצינו

 ש* המשנה תיטי שלא ררב אליבא מתרץ התם ריוב אחר כממון רצלכין איןראמר ט~
 צריכה לא אכוה לרעת שלא שנתקרשה וקטנה קידושין הלכות בסוף בה"גוכ"ב
 ל עחא לרבינא סומראשכחי' זו'ל אלפם יצחק רבינו לשון וזה עכ"ל מיאון ולא גטלא

 ט"6 רכו ושמואל כרב הלכתא רליוז שמע" הטמואל ררב להא סבר ולא בתראהדהוא
 ובעל ]משגחא[ )מסברא( אחא רב כגון פסקו הכין קמאי רבוותאוכולהו
 ורחו כרבינא פסקי כולהי הני בתשובותיו האי ורבינו ובה"ג פשקותהלכות
 נפשה נערה או קטנה רקרישה היכא בנערה בין בקמנה בין ושמואל ררבלהא
 נהרצה. לא בין האב נתרצה בין קירושין קידועדה הוו רלא אבוה רעתבלא

 ורבא לאביי ראשכחן משום ושמואל ררב להא לה רהש מאן ואיכאהאב'
 איהו אמר לנךיבאי[ איהו אמרה ]ראמר. ושסואל ררב אליבא וטרידשקלי
 וידשה י-יביה.באיגרא אתא ושתו אראכלו לקרובך תיהוי ואסר כפתיהלקיובי
 אין חזקה אמר ]רבא כזב ירברו ולא עולה יעשו לא ישראל שאוית אבייאמר
 ממתבר' ואלן טרח רלא בינייהו[ איכא בינ-הו מאי ומפסירה במעורה טורחארם
 אמר דלא אע"ג ה"ק אלא ושמואל דרב א6בא ורבא ראביי הא שיכי דלאלן

 בחשאי קיףטי' משרר וקא נתקףשה אביה לרעת שמא הייעדנן לא לנךוביתיהוי
 שיכא הטטאל בררב תימא אפ" אלא ליה כראית ולרבא ליה כדאיתלאביי
 עד כבתראי הלכתא ונך"'ל ושמואל ררב הא %'ל לא בתרא רהוא רבינאהא
 צריך ברם המשפטים ואלה בפרשת זצ"ל גאון אחאי רב לשון וזה ' לשונוכאן
 האב נתרצה ץמא ]חי"טינן[ )האשה( מי אביה רעת כלא נפשה רקרשההיכא

 דשדיך היכא לך תיבעי כי נתרצה לא רור4ף לך תיבעי לא קטנה לא אובקיושיה
 ת"ש לא רעתיה בלא רקדיש כיון י'ר ליה אתנהא הא מעיקרא רשריך כיוןמאי

 עדמי בר רבה להו אמר עד כו' בבבל ציפי תותי חמרא שתו דהוו תרי בי]הנהו[
 שנתקרשה קטנה ראמר ושמואל ררב להא סבר רלא מר אמר ' בפי]לרכינא[

 כמאן הו"ל רשריך כיון אמרי' ומיאון גט צריכה שריך כי אביה לדעתשלא
 עכ"ל כרבינא והלכהא ליה ניחא מינח רשתיק וכיון ושתיק קמיהרארצי
 ונמ קטנה כתב בם2רעו אבל נערה ושמואל ררב במילתיההו 1רם שהואונראה
 כן דאם ושנואל לרב רכינא חייש לא שריך כר ראפי' אחאי רב שסוברמשמע
 מתמ'; אמאי רא"כ רבריו על וקשה ושתיק קמיה ארצי ארצויי רילמא למץהשהף'ל

 דמתני וסשני א"צ מיאק אפי' רעולא מילתיה על בתמיה שירכו ואפי'תל1דא
 הכי 'נמי רגינא הא בשטיכו אפי' שלא אמר אי גךעויא ומאי הא מתני לאהא

 ]ראמר[ ראמרי באעא רנרמי הספרים לפי ומיהו . כותיה וקיי"ל ליהמבירא
 ממאי הומאלתות על לרקשהז אין מיאת גט א"צ ואבו'ה רעוריך האע"געולא

 נמי הכי אין לשנו1 מצי הצה מקשי כי רע"כ בתמיה רשרכו ואש'גרמקשינן
 5אחר ונשאת ונתגרשה ק.רושיה בה וקבל אביק שקירשה והיכא . רשרכואע"פ

 כהנא רב רמתיב במיאקם יוצאה ה"זבקטנותה
 וכו"

 1טסץל תיבתא וכו' מיאנו או מתו
 %ע "י יהומה )מוושה( מעשה בה שנעשה כגון לה מפרק ההוא לה מותיב הוארעולא

 2ע כיתומה וודא 1תגהטה אביה שהשטשעה קטנה ב'ש" פ' נמי ותנן האבנחיי
 : האבבףוי

 ממאנת לשון באיזה)חרפ(
 שקרעוני בק*דהטין אפעף א* בע6 בפיני אפעוי אי ראמרה מ,ין אותרנ'ר1

 מבית.4יבץק ורךלבת באפרין יושבת אפי' יוךדה א"ר ע"כ יתר וארואמי
 ד14יכא דאע"] רבותא תיינו פ" %אוןי זה בבעי אפשי אי ואמרה בעלהלבית
 ההורה א'ן- ע"נ י,ר ' מיאט הוי א*פ"ה יזידל תיו1ת לוץ בעיא לא אילמימר
 אפעוי 4וי ואמרה ע6הן ומשנף עומרת והשו כעלה בבית מסובין אורחיןאפי'
 עוצן מישתק דדגי ותו ב"ד יכא אפי' רבותא פי' מיאון. הוא זה בעליבפלוני
 נתן בר ירצדה רני' פ" ' מזה גדול מיאון לך אץ בעלי בפ6' אפשי איואסרה מעהי הפץ להבש הנוני אצל בעלה שערה א8י' ירךדה א"ר ש'כ מורעיזיתרולא
 ) הף המשק משמע י הוא דאטרחה משום לכרמר ואיכא חנוני אלא דליבאזל'ל

 לב*נה בינו דאש' לעיל נה1-' שמחה לה'ד וממייע בפני שלא בירדדאם"
 סף5 ע44 בתעויז . מעשה איטי בר חיא ר' נשם בא ף בירהטלמ04 כףא?ר מיאוןרוי

 לו ותנשא אמה חיך אמרה עבר איוסך הא לה אטיין בנתי לנבםשירדה
"נא



ןררע מי14ןרוכךת%ר2ע1
 אלא מיאנה ש44ש ב"טמע מטה גדול 1אמ לף אין ה1מרו חכמים לפני מעשהובא
 ,טם מצויין האגש.ם שאץ מסתמא לכביטק שעומרות הנרר נכ על נשיםבפני

 עגלתה תומה לפי אלא יכרה לא אפי' מינה שמעי' עיניהם להעציםשצריכין
 שיד אמרוד דאבהן דכלעיה עוכדאס וכההש חשוכ מיאק הוי ברבור' דעתה וףלטיל
 הני להו אמי4 או1 דקא גברייכו חזו נשי להו אמר למיכהנךנהו ררבנן זוגא ר' ע'צקה

 דש1מרוד התם ש14י מיהו ' מזה גיול מטות לך אץ א"ר ריףבו נברייכוליהוו
 : כפה שיציאו לא אם מיאון רה1יב לא דמרר התם חזינן מיוי מהם וברחומעיקר'
 ונתקרשה עומדת מיאנה שלא קמנה)תרפא(

צףגג'"
 קו-ושקק הן הן אמרו ריכ"כ מעףם ונתקדשה ועמרה מיאנה שלא יצה תנא
 : דו4שאי כנשואין אמילו בתירה כן נר"י הלכתא ואסקי' מיאונקק הןהן
 ממאנת הבת מוזי עך)תרפב(

 טמזם כא בפרק~,:
 שתקיף ער 14מר יוםי ר' הלבן על עיחור שירבה ע ,,י ,ןענ ףד"מ שערות ב' שתכיא עד ממאנת הבת מתי עי ת"י

 בצידן חכינאי בן חנינא מצאני שמעון וא"ר שתנלכל ער אמר שלקות כןהעמדה
 לך י%*מי ואם ממאגת הבת מתי עד * אמור ר"ע אצל מגיע כש%.זה ליואמר
 ביבנה כולכם כמעמד העיד שלקות כן והלא לו אמור שערווז שתי שתביאעי
 א"י זה כלכול לי אמר ר"ע אצל כשבאתי רכר לו אמרתם ולא שתכלכלעד
 ולית ופר'ח ' שערות ב' שתביא עד ממאנת הבת מתי ער מכיר איני שלקותכן

 אלעזר 4ו'ר אכהו דא"ה להא חי"טי' ולא כר"מ אלא בהא יהורה כר'הלכתא
 בורשן אר'נ שמתם כמי תרמינן ' כותיה קאי רכיה ר"ע דהא כר"יהלכה

 ורודא ' עכ"ל הלכן על עייר שירבה עד דאמר קקודה מר' לאפוקי למשינין קטק(

 מי' כא וכ1 נהטאיןם וכפ' המר*רם פ' לה דאייתי ישמעאל רר טעית ה יהט דק;'ב56"נ
 מישרת נתפשה הא 4ג(ורה נתפעמה לא חהטש ישמעאל[ רכי ]משום יח"'י[א"ש פ"נ ט'
 טעות קיהועוי שקידושקק זהו ואי מותרת[ נתפשה שלא שאע"פ אחרת י ]ו"ט ב"6 :נוי

 רכי' פמק המדק- כפ' לה ורצלכת ממאנת כתיפה על מה*ככ בנהשאפילו
 ובעל תנא* על המקדש דעולא משמהה כהגא דא"ר ישמעאל לרר' הליוזאאלפם
 לאפוקי גט כלא לדוצטשה בחכמיפ כח דוה ולא מעשה וךה טק גט השנוצריכה
 וכו' נתפשה לא והיא ישמעאל (-' משום שמואל אמר ירךרה ד%'ר תנאמדאי
 םימן בא פרק וגרםי' . ישמעאל לרר' לוזא אלמא אלפם יצחק רבי' שםוכתכ
 שירכה עד 4ומר יהורה ר' למאן יכולה אינה שערות שתי עוהביאהתינולז
 נכעלה שאם ירודה ר' ומודה ירצדזה כר' הלכה אלעזר א"ר אכהו א"רדהטחור
 כהנא דרכ חכרייה למאן יכולה אינה שוב שערווז שתי שהכשה'לאחר
 כך לא כהנא רב להו אמר דנכעלה ואש'ג יהודה כר' עוכדא למיעכדסכור
 מויככ וכנה למאן המדרש לכית שבאת "טמעאל רבי של כבומ מעשהריה
 נדולה ככייה ורבתה ישמעאל ר' של דבריו החכרו היום ואו,זו כתיפהעל

 שטאל אמר ירךרה דא"ר זרעו בו יכשל צדיק אחזו שאמר דבר אמרוכבי?'מ

 ער מ' ור'נ ק1ה ביבי וב יי1י ה4ה מי וממ4צח י תשאת הדארם ג'שאתה
 *דה בששז אלא גהלא ההא דלא אהעא ואי ובו' טקךת בקידהמ להמשכחת

דוונ-

 הלהת לען* ונעטז הד,1ים ג' שדוזה ח*א כרן?ירטץ ע4מקחנה צנק להו4טה
 ד*עו1שה דאעא לאחרק שכעה בן יפפק לראשת תשעה בן ~ם2ל רהשתא*'

 נףעי 'ופיר חלמך בשה נץאק ד1שנה הויש כשף כהן וממ"נ פיקביאוימנא
 גףיא הו*א הרעז המ,יעת ע4'מ אלא שה הטל זה של ככ"טצ2*ו דקךלהכב4פ'
 הויא הרין הטשעת חמל שמחה ה"ר מורי תם'כ רד4וה זה * אתבריךולא

 ג נערות דאלו מהה*נדולה
 ערעטץ בעלה ומתה מואנה שרא ל-נה)תרפי(

 יבת4של ירהה במעע4ה ולא במצט1זה לא זכאי כלה יצה,אט אימי י"סרזביא
 וש יק ובר לכל כ("יהי איט דבר של כללו יורשה ואינו ניריה בצהפרתולא

 במצט1זה זבאי וכעלה כ,ם נ4נה מעשה יש אומר יהושע ר' מיאון שצרינ'אלא
 כאשתו הש רר* דבר קל כל4 לה ומיטמא יוהשה נדריה וברפר יריהוכמעשה
 יהושע ור' דד"א חרא יהחטע כר' וקי"'ל פר"ח כמיאון' שיוצאה אלא דברלכל
 בגוצוכו' ומפורוס כותהה נ-י כותועבדיני ההלכחא שמואל ועוך יההטע כר'הלכה
 קם יף להא מוקי ורכ דר'א להא רחו הומואל רכ ותרווייהו במופום ניזוגוז אלמנה1'
 ט-6 כלומר לדידהה מדידה אלא יהושע ר' קאמי לא ע"כ ואמר כותיה יוושעדר'
 8ט ל מן רבר לעיד מהצין כ"ף כענץ רבהם דראשה בגמ' גרסי' ויצ ' יח-עוההצא

 פע בי'א כקומתה מושתענצד כער'א נףנה אשתו יורש ארם מאעשזירהורה
 בגקיומה בגצו ושנלה לה ומממא ו:ורשה משתכעל 4ימר ר"א לוצפהמשתננם

 וש.ק" בעל לה ירית אמר( ורבנן אכ לה ירית מדאורייתא הנא והא עדוכו'
 וגזקץ בפ' גס* ותנן כו' ע4-פיף מנין יצחק דא"ר הפקא כ"ףרפנך

 סס ךף ר"'י 0תעה-
 פש6 "טראל בת קטנה ועל בגק עןיו1חה אביה שרהטיאה דעהרשת על טדגדאכן

 כהלצ מהמ קמעינן יוהקה כעלה מתה ואם בתרומה ש%כלת לכהןשניעטשז
 היי רכ הגאצהם רבותיט אמרו וכן ית-וסה בעלה ומתה מ,צה ולא שנימתהכ4נה
 רבל באלפם וג"ג י יורשה כעלה ומתה משנה שלא קטנה שריראורכ

 : זע"ל פף"חכלשון
 גמהאה קנ%ה' ג4אה שנדלה אהר בעל א* שנתקדשה קטנה)תרפה(

 ל ש15ס צץיכח 4רנה אמר הנ ועמדה]ונשאת[ והנד*לה מיאטה שלא קטנהכ14ירנכפוש הו' מפיקא בש לאתשי
 5הנ קס פר'א ' בשבעל ואוק*מש מע1י גט צריכ' אמר ושמואל מקניגם

 ש ואי נכ1רה קג"שמ נ%44ט שגדלה 4יי" בעל אי שנתקדה%ה דל-נהומסע4א
 דשנינן תלוי"יואען'ג קייהטיה ו,ו4צח 14ז חמקדע4 תניא דו(ו רצי ספיקאבעל
 גט צריכה לאהת ונתקושח וגרלח בעל לא וא* .ם8כ*' לא דחיקי אשינויילה

4 ש,ועת ען  ט_,הטו ווע:ג _ע* ע, ו ואע,ו ונע,עו ו= שטעה/ 1עועוש  

 םימן בא פ' דרהם ר4יה אין משם מיהו עכ"ל עוברא עבוד ולא פירהטשערות
 אמה והשיאתה יתומה והיא שנתקדשה קטנה כגון טעו,ז קיושי שקיושי'פר'א
 האי כי ועל לה והולכת ממאנת כתשה על מורכב כנה אפי' בה כיוצאחשהיק
 תנאי על שקייע1ה היכא אבל "טמעאל כר' הלכה שאין להביאמשמ "טגוונא
 כפ' פיש פר"ח וגם ' שמחשל בר' יצוץק רכינו שפירש כט "טמעאל ר'מירי- נמי דבבוו'ג למאן הובל שלא ]ראיה[ )התנאי( משם אין התנאי בתרויםולא

 ולא הגאי על שקיד,יה כגון היינו "טמעאל דר' משת קירושי קיההייהנוש4ון
 כקדשה אפי' "טמעאל לדר' רלוזא משמע המריר מפ' מיהו התנאי3תי'ם
 לעיל פירשת* השערתז ענין וכל כיפרי' התנאי נתעים ולא תנאיעל

 : חלהנהבהלכות
 כמימנ'מ רע הרי בנים)חרפנ(

 ואלו בצ2ך בהטמשות נשים ג' נחמן דרכ קמיה ביבי רכ תני ייבמותם 8"ק עעע1'
-
 עד ובו' חשצת ושמא תחעבר שמא נהנה ומנץך ומעוכרת הןנףנה ,

 מתה ולא רמיעברא ר14נה י4רבא מכלל תמות ושמא תתעכי  שמארמדקאמר
 אש חגנות וע4טא הטזעבר שמא לעולם אלא עד וכו' ממאנה המות מצינו%'כ
 ואפי' ממאנז ילדת אין הלכך פי' ' כסימנים הם הרי בנים טרא א"רלטיא
 גדילה נעעוית הריון ימשעת חמל יצרק בר יהוהה רבי' מדי ופי' קמנההיא

 4ו ודבבה בקבר בגר יש יבא רכעי נערווזט אלו מפ' והוכי, ממאנת ואינה 5חיף
 נ' ח-'נ קמזק כיכי רב תני והא מיעברא ומי רצי ודאבוה בקבר בגר אץ דימאפ"נ

 כשהטש וילהה קטנה כעמ:יא דאיעברה וכ"ת וכו' ר4נה במוך משמשווזנשים
 פירו' כלכד ודעדם עחטה אלא לבגרות נש-ות כין אין שמואל %ימר והאמשלה
 תםצת דשמא הבא 14קימנא הא ליה קששו ומאי שילדה נךרם בנרההרי

 וילדה נףנה כעיהיא שנתעברה כבת דרבא בע,ו *רן2ה מעתה מתה ילאואיכא
 נרולה נעקדת רייק יכהטעת עד'מ אלא שבנרה גךרם ומתה גהולהכשהשו
 ' ילרה לא ואכתי בוגרת נעעוית חדשים ו' ער הריק דמשעת אפשר לאהלכך

 מהם אחי ופירש עומדס בדצים עשדה שמואל דאמר נועמאין0 מפר' הבשו ךרן ע"נ קו'
 ובזנות ופרכי' וכזנות כרצנה מדין אוחו שכהטתקים סיקימנא שתוקי הולרובעל
 בעלה אור מאי וילףה וניסת הדשים ג' כעלה אחר שהתה שלא מי ורהנן גזורמי

 כשלמא ע*ו אתנין והן ע4הם 14נן הוא םיפא 4ומא בעלה מיהת אחראי*ם'
 4יננץ הן אלא דקם' עצמות ולינךט בנשואק]דעצי[ לה משכהת אצנןע*הןיצא
 נט .. אחר כזיה אחר ומאי בנרועןה ואלא להה מ"ת קמא לה משכחת היכאלץ
 טטמ14ין רץאק כשלב11 * מממאץ אץ והם להם מטמא אינו הוא סשא אימאבעלה
 להם מטטא- אין הא אלא הךא בריה ל4י דלמא אמר וחר חי דכל לחומראלו

 שפה- ר"א בריה 4י מם"נ ליח ליטמא לראשק אלא ליה לענמא ל% לשניכשלמא
 94שר כעלה אור ומאי כזטת לאו אלא הצא חלל הוא בתרא בר אי ליה מטמאקא

 ישמואל ותיבהא ד1לק ואיט זה ושל זה יטל בכהטמרו עולה סיפא וקתניכועלה
 במיה1ז דהחשה כ"1בושז היכי אלא' זה הטי זה וטל בכהטמרו עולה למתנימצ. ולא לעבודה הוא רפטל מץזוקמא לא כזנות למלם פ" כממאבת שמשהא"ר

 ולא בבעלה שמי4גה ירימה כמצט*טז הוא כיטר וטהן להם מוטכ1ו ואיןשניוהם

 ההא לחומרא בח ועבף*נן ויא .מפ*קא מלתא . דהא רגתב מק ייינןברויא
 טו ' 5מכ4' לא אשעה" רשנען ואע"ג תלו"ן קה-ועדה הקטנח את חמרך"טתניא

 , ודוא מץ4א מכהא והאי ומטו מזה גט צריכה לאחר ונתקישחלאבעלתדלה

 ט"ה זבץ וצך ףקרץ1: הימא בהלי' ורטי, נשרו שמא חהולן הלכתאמנהרדעא יי וף דור דב אמר בת של וטערות ע1ז*  כעגין וזפזם יוצא פ' כחד"רגרט4[
 תוך,טן כגק לא מעירךא. אבל ד4ור-תא רשרן14ממףקא זנק קאחרובעל
 .אתששז אי לח בוקען א4 נל4יו שמא ח'"טינן לא צס[ לאחר בעל]ולא
 ,טעי?ת יע4זי אוטבהען לא ואי פטאנה ה*א רוא גדולח אמוי' ץערה?שתי
 ליה 'וויה ממהך דרבנן קטצה דנשו4ר כה1ום בכראק הזצא עד"ן רהא נףנהאמרי'
 . דקטנה מעה ושמהרו לנךלא דרבנן וסינ4 דרבגןמ2יקא

 והנדילע סישה של"
 גט שצריבה אלא ]במיאת[ יוצאה אעה שגדלה לאחר נכלח עלאאע"פ
 גט וצרהבהסטנו נךררטיישני בה זזסםי גט דצרעטה ההא רמהרבנן וכיוןמדרכנן

ומסתבר%"
 סט ק( בודץ על דבר )ערות( כה מצאר, ולא הנצרש0 רפרק הדיא גי לא ראאדןו1ע4א שני מגראטה אכל עגי עח1ש ראעיך מגרש לג1ם וזצה חשני קאם

 נ ט סושא ,יני. כגרש אבל שני ונושא ראשת סגרש וץנא יכ אמר הה*]מה[
 נמר:יצא והא ה4מרסץ מן נרוע4עו מחזוי ]למימר[ אתו דלמא גזירח *יחאעףן
 ומזה " ]נט וצושבה זה[ ועל טה ]על )ע4'ץ( אטדה קודא הש למרעתבעלה ץהלך כאסה לה דחיא מתרדיהו גס וצרעה לת-ייירן אסו% ראעיוגיריאה רךדם ' עלטה ב4ו אבל ראשץ גידטי קיס עליה בא ד*ש חימא וייהששבה
 לאחר רבעל והיכ' תודה נעיאי ולא נינהו ררכנן רנהטטו כה לית ממזראכל

 ראסר לרטמסשל ויתא כיכ משני גט וא"צ מףאירייתא גמור ג4ין רן14קשגרלה
 קידועהה רקטשה המקרעואת התנשו והא הר4העטים הגשו(ין על רעתו הבועלנל

 : זצ"ל  עכ"ל-אלפמ רשמואל תיכתא ריא 1'מתלוית
 למאן הראויה ר4צה יחומה להשיא מותר אם)תר%(

 אתא כף ואכחחצא אק טעען תכוד גשן אסר בפר"ח טיב ישרע'8
 טיהאלמהא ולע עכ'ל כעלה מן לה ]מ8קען[ )מעקינן( לא מזוליה בע ]ת(פינא[ )נש"פנכא( 4ה טכחיק נףנה יתומה רטנסיב ת-ינא רבנןכרו1מהף י"ה רצפשימן מן יףתהדצך כיי ה*א יכתרת ראיה תכעזן לקדהטהיתומה לקמי

 תגיקז הלמא ה*טדא ברמפרש ה4נו בטהמיאונץ אדם יזרחק לעולס דאמר דהאזי'ל פ"" שמהה ה'י
 סי* אין אה להבר מ*4ון ליץ תבהא שלא יתומה להעיא שלא אכל ומוקהם'.גרלה
 קיישק רבנן לה רוצוט דעיון הממתכד שמחה ה'ד בצרי וכתכ משסר4וה

 לקרעי יהומה יטל אביוע אגןטישו%ן
 יב': עמא הט את' שעףשגג יחס לה להגק



 498צז דוע' קנעה מיאץחיכות%ר

 שברות כתיקק מיאק גט %פם יי)תר%(

 פלניתא ( )פל' אמר' וכך רנא לבי לקימנא א' פי' " י %נל ייהעטי

 ינועזא ואנא פלוני בר לפלוני יתי וקדוש יתי א~ווך אחא ופל' אמהי
 רעינא לא גברא להרין ליה למיהוי לי ניחא לא ומבען ידענא הוה ה,ארוינא
 ובדקנא ליה לאתנמבה בעיא[ אנא ]ולית ממזר( ולביצבי )ול?ת' צבינא ולאבהה

 ענינא כהדין רא פ' דא5ךת דהזינא וכיון היא ג4נה ועורה דאבפלניתא
 משה כדת דיתייצבייין גכר לכל להתנמבא למהך דנן מיאון גט להכהבנא

 רב דאמרט היא דטעות יצחק רבינו ואומר ' לה ונותנין וחותמין 1"טראלק(קן
 ביה צבינא לא מיאון גט כותכין היו בראשונה תנא במתניתא לה ואמרי .הךדהפ"ב

 אמרי דיבורא דנפיש דחזו נק ליה לד.ענמבא בעיא אנא ולית ביה רעינא%א
 ' באנפנא פ' כר לפ' פלונית מיאנה פ' ביום הכי תקינו בניטא לאהלופיאו1

 ובפר"ח ' בספר שיש כמו אלא כלום להופיף ע1אין יצחק רבי' 14מרהלכך
 וכ"כ באנפנא פ' בבעלה פ' בת פ' מהשנה פ' בשנת פ' לחורש פ' ביוםכהעב
 דאמר והא ' חכמים בו שתיקנו ממה טפי בו להומיף שאין שמחה ר' הרבמורי
 לגרש גירושק בגט בור טפר שיכתכנו נתן בר יהודה רבי' פי' לאטקלופידאתי
 והיא לו אמורות קיוכותוה ואמרי בניט' לאיחלופי דאתי פי' ופר"ה ' אשהבו
 אלא בא ואינו להתיר בא אימ מי%ן רגט רש'ק פי' וכור ' בקיוביו אסורהנמי

 שתנש' לראיה מיאון גט צריכה לכר שמחה הר' מירי וכ"כ מי4נה שכברלדאוק
 שאמר' האשה בתוספתא ותנ,ו מדרבנן למאן ראויה שאינה לכשהגדיל אפי'בו

 : לדבריה ר4ויה תביא מיא4תי לדבריה ו-איה תביאהלצתי
 שלום לבינה בינו שלום הים למדינת ובעלה ה.א שהלףה סהאשה )תרפח(7יג

 תתייבם בעלי מת תנשא בעלי מת ואמרה באתהבעולם
 מת ואמרה בעולם ושלום לבינה בינו קמטה בעולם ומלחמה לבינה בינושלום
 בוכה באתה אלא]א"כ[ נאמנת איטה לעולם אומר ירורה ר' נאמנת אינהבעלי

 חק-ום ששז שאין בעולמ ושלום פי' תנשא' זו ואד1ע זו %4הת א"ל י-ועיםובגדיה
 הואיל ודאי חרשים או חה"ט הימנה פירש אם לבה משמד בדרמידתימא
 חיייטא רמית חזיתטה לא אי ]חירום[ שעת ילאו דר1איל ליפטים ריגוהו חזרילא

 בהאש'רבהסי מקולי'כדאמר שנישא'ותהא לאחר יבוא )לקולא(]לקלקולה[שמא פ"נ סו
 עליו' עצמה לאמור רוצה היא 4'ל]מתוך[ששונאתו מהימנא לא לבינה בעול4טה
 בדדמי' דאמרה משום דמלחמה מ"מ רבא אמר בגמ' כראמר דמלחמהוטעמא
 דאיקטיל הני מ"ד.בכל דמברה וכדפרישית דמית דחיעיה דלא ואע"ג לבהמאומד
 דמחו ,*מנין וחזיא נטרה לבינה בינו דקטלום דכיון ואת"ל ]פלי6[ )פליגי(אי1
 סמטרי לה דעברי ואיכא ליה מיית ודאי השתא ומברא ברומחא 14 בניראליה
 בע4 מת אמרה כי מלחמה דאילו ממלתמה גרוע רעכון רבא אמה יוח%

 ראמרה עד רעבון ואילו מהימנא מיטתו אל מת הא מהימנא דלא הואבמלקמה
 בתי כל מפיל היה סערה אורוח עליו אבית שנפל ' מפולת ' וקברתיומת
 ועקרבים נהעהם שילוח ' מהימנא ולא ברדמי ואמרה כמלחמה הן הר* 'ווךר
 כמלחמה לה אמרי ' דבר ' מהימנא ולא בדרמי ואמרה כמלהמהה"ה

 שב אינע~י אדאמרי דממכת כמלחמה אינו לה ואמרי בדדמיואמרה
 ומהימנא בדדמי אמרה ולא אזל לא שנירע בלא ואינש מותנא הוישני
 : עכ"ל כמלחמה הוא והרי עבדינן ולחומרא הוא וספיקא בפר"חובתב
 מלחמה שיש יודעים היינו שלא פי' מהו מלחסה היא החזיקה להואיבעיא

 שלום אמרה בעיא דאי לשקרס לי מה אמרי' מי ]מפיה[ אלא בעולם 7%ף
 לי סה למימר ליכא הכא דילמא או .מהימנא נמי השתא ומהימנאבעולם
 כדדמי אמרה מלחמה ראיתחזק כיון אלא לשקורי מיכו4נא לא גומה דאיהילשקד
 מהימנא ולא לחומרא בה ואזלינן בלין איפשטא ולא ' שמת היאומבורה
 הא בעולם שים דקעני ממתני' ליה תיפשוט זצ"ל נתן כר יהודה רבינווהקשה
 דאי קאמרה במלחמה בעלי ]מת[ אמרה כי לע%( אמר4 בעולם מלהמה)אפי'
 על אמרה כי לעיל אמייו מלהמה אפי' בעולם שלום איריא מאי נוטתועל

 ההש החזיקה והיינו לאשמעינן איצטריך כמלחמה מת ודאי אלא מהימנאמיטתו
 ושלום דהואיל מתני' ואשמעינן מתמא מת דאמרה מתני' ותירץ בעולםמלחמה
 קאמרה כויטתו על מת מסתמא בהריא מיטתו על אמרה דלא אע"גבע%ם
 על דאמרה עד קאמרה במלהמה מת ממתמא בעולם מלחמה שישובזמן
 מת היא ואמרה בעולם שלום שיש כגון לרבא ליה מבעי קא וכי מתמיטתו

 נשאר והיא ברחתי אני עשן ונתמלא באש בית עלינו הצ*תו אמרה 'במלחמה
 מת הוא למטים עלינו[ נפלו ]עכו"ם עלינו נפלו אמרה נאמנת אינה ומתשם
 אכא עם באים שהיו ת"ח בשני מעשה ת"ש עד מהו כמלוזמה אחד עדיו איבעיא ' עליה זיינה כלי אשה אידי רב ראמר אירי כדרב נאמנת נצלתיואני

 קמזס אמקינהו דאמרו כגון עמקינן הכאיבמאי עד וכו' במפינה מימ4וי בן *ימי עאנסס

 הוא אסימנין ממבי' קא כי ממכינן עלייהו דלא מימנין וקאמרי לאלתרוחזינדו
 לא סת והכירוהו שנטבעה כמפינה אחד וער אשה ש"מ ופ-'חדממכינן
 איפשט ולא אלפם יצחק רכינו וד'ל ' עכ"ל ממל"ת ואפי' עכו"ם וכ"שמהימני

 בוינלת טבע רקא גברא ההוא דלקמןס כפרקין דאמרי' כיון מץקו אלא בעיין קנ96
 דשושביני' אפומיה לדביתהו רבה ואנמבה דשכימתנא אגישרא ואמיהו "ע

 אפקוהו דאמר היכא ודווקא נאמן שא4'ם במים דע"א שמעי' יומי' ה'לבתר
 [ וכדאםיקנ' )ואםקינא(ן פלוני דאיהו ליה ואישתמודענא לאלתר ווץזיתהק"מאי
 דטבע גברא וכההיא מימאי בן יוסי אבא עם באים שהיו חכמים בשנימעשה
 ואי וקברתיו מת דאמר במלחמה לע"א דמי והוא אגישרא ואמקוהובדיגלת

 ואשה אחד עד וכ"ש עלייהו ממכינן לא מהדי תרי ואפי' הכי. מסהדילא
 לבינה בינו סקטטה הל'עכ"ל: וכן מסהדי קא דעתא אומדן בתר דילמא דהישי'ק(

 פ' כפני גירשתני לבעלה באומרת שמואל אמר אר"י לבינה בינו קטטה ררד ע"6הטן

 ' אטשש ולא מהו בנ4טה אחד עד להו איבעיא להר'מס ואמר וש%*נהו ופ' פ.נסס

 פר"ח ' קרועים ובנדיה באתה א"כ אלא נאמנת אינה לעולם אומר יהודהד'
 : תנשא זו ואחת זו אחת דאמרי כרבנן אלא יהורה כר' הלכתאולית

 תנשא כעלי מת שאמרה 4וטה פי' כתובה ותטול תנ,טא 430ש,4פ )תרפט(סס
 א"ל כתובה תטול ולא תנשא בה"א פיה על כתובהותטול

ע שאין מצינוס ב"ה א"ל הקל המשן את תתירו לא חמורה ערוה התרתם כ'שקן
 כותכ שהוא נלמד בתובה מם2ר והלא ב."ט א"ל פיה על לנחלה נכנס*ן האחץ

 וה% ב"ש כדברי להורות ב"ה חזת ליך שכתב טה תטל' לאחר לכשתגשא*לה
 כתובה מדרש ררשו הן פיה על לנחלה נכנם יכמה איבמה ר'א אמר 'כב"ש
 קם רחמנ'ודרי אמר המת עיאשת(]שם[אחי יקום תורה מדרש נדרוש לאאנו
 : נתייבמה שלא קודם היינו פיה על לנחלה נכנמין האחץ שאין ב'ה דאמריוהא
 לינשא אותה מתדין להנשא התירוני בעלי מת ואמרה לב'ד באת נחמן רבאמד
 אותה מתירין אין לינשא אף כתובה לי תנו ' כר"ח והיינו כתובח להתותנץ
 מדו כתובתי לי תנו לינשא החירוני לרן איבעיא ' אתאי רכתובה ארעת'מ"מ
 לאינש ליה דאית מילי כל די4מא או אתאי דכתובה אדעתא כתובה דאמרהכיון
 כתובתי את לי תנו לב"ד א"ל דאינש מילי כל את'ל דינא לבי להואמר

 דלא משום דילמא או אתאי רכתובה אדעתא ודאי הכא מהו לינשאוהתירוני
 ]התירגני[ )התירוה( להו אבעיא זצ"ל פר"ח ז"ל תקו: משתריא מינייהו בהי*רעא
 כתובתי[והתירוני לי כתובה]תנו לה וניעין אותה מת*רין כתובתי 4 ותנולינשא
 את לי תנו דווקא לחומראימשמע ועברונן בתיקו ועלתה אפשש איבעי'ולאלינע1א
 מתירין כתובתי לי ותנו לינשא התירוני אבל בתיקו עלתה לינשא והתירוניכתובתי
 פי' ונן לומ'[ תמצי תמצי(]כאם דהלכ')אם שר"ל משמע כתובה לה ונותניןאותה
 ל, ק( נעשה וגמל ח%ר שור נגח לדר"מ 4ויתא דאת"ל בההיא וה'0 ד' שננחבע1ר

 ך, דף חוץ להנשא לדתירה נעלה שמת אשה על להעיד נאמנת 0ןץ23ל)תרצ( ע'" : ה,ו הלכה ארז"ל כל דקיי"ל לכל מועדן
 ט4נ נאסנות שאינן כעלה ובת ויכמת' וצרת' חמותה ובתמחמותה

' 

 זו בלבה שאומרת שונאתה חטתה ' לקלקלה ומתכוונות אותה ששונאותמפני
 אידהה ואני ואמי אכי עמל כל תירש אומר' חמותה בת וכן ועמלי יגיעי נלתאכל
 אמי במקום באה זאת אומרת בעלה בת צרתה להיות סופה שסא יריאהויבמתה
 בה אזלינן הלכך אפשיט ולא בגמ' לן מבעיא חמיה ובת עמלה כלואוכלת
 כדתניא להעידה מהימנו לא נמי וכלה אב ואשת מהימנא ולאלחומרא
 בה אזלינן הילכך איפשט ולא בגמ' " מבעהש מיכן לאחר הבאה וחמותבנמ'

 פופה ושמא בעלה אם ולא היא יבמה אם מיכן לאחר הבאה חמות פי'לחומרא
 והנשאי חלצי או לבני והת.יבמי בעליך ]מת[ לומר נאמנת אינה חמותהלהיות

:

 וקאכיה ברי יבם קמי ונפל' בעלה מיית דילמא אדעתה יבם אם הך דממ-קלאהר
 פר"מ וכן לבנה עור תתייבם שלא כדי מעכעויו לקלקלה ומתכוונתלגירמאניי

 ראובן בנים 'לו ו4ט ורחל לאה נשים שתי לו יש יעקב פר"ח שני לשון אחדלשון
 . אם ראובן אשת אומרת הלה לאה וחמותה אשה נשוי וראובן מרחל ויומףמלאה

 אלא ותצערני אמו רחל ותבוא מאביו אחיו ין4ף יכניסנה ר14בן בע*ימות
 תיאפר לאח' שנישאת אותה ו"מצא יעקב ונשיבוא רהל ותנשא יעקב שמתאומי'
 בבית זו תמצא לא יומף ויכנימני בעלי ראובן ימות ואם ומזה מזה ותצאעליו

 : לצערנייעקב
 ושלהו בעלה שמת לי אמר ראובן ואמרה כ'ד לפני שבאת בלאהמעשה

 - אומרת והיא לה אמרתי לא וגם ידעתי לא ואמר ובחש אחריוב"ד

 טיע 11 י' העזרי אבי רבי' מורי וכתב ' השטאה כלשון ולא עדות לשם לי אמרבאמת
 כ3 ךף וככתובו'0 ביבמותס כראמרי' נאמנא ררוא אני אומר עתה מודה שאינואע"מ

 7ף53. אשה געדות כשר עד מפי וער ונו' מת לא אומר ועד מת אומר עדובפוטהם

 ע"6 שבועת פ' מדאמרי' ברורה וראיה ההכחשות לחלק ואין נאמנת עצמהוהאשה
 5נ יף לב"ד דא"ל ולא לדירה דא"ל פטור שהוא מיתה בעד . מודים הכל אר"פהערותס
 ע"נ של ממון כפירת הפמר אין פי' כו' תנשא בעלי מת שאמרה האשהדתנן

 דגביא וכיון שכעז ,צא"ל להעיד עד4ן נאמנת שהיא עדותו בכפירתהכתובה
 עד ואמשביע ליכי שכתונ מה טלי לאו;ר לכשתנשאי כד4ל "נשא טתר:;כתובה
 בפני דוקא היינו אחרים מפי ששבע והיינו קאי ורבנן ךייאב'ש פלונת'אחד
 ולא ' בב'ר השביעתו ע"כ וא"כ כמתני' התם . כדתנן לרבק בין לר"מ ביןכ'ד
 מהימנא דאי-לא שכעז דא"ל לומר טהימנא איהי ואמ"ה בדבר' שכדהט לכ"דא"ל
 עצמו ומפי קודם בב"ד שלא שהנשבע לפרש וא"א בשבועתו ממון כפירתאיכא
 והיינו קאי אחד עד אמיטביע דהא לפנההם כלום)שמא(]שלא[בא לב"ר א"לולא
 כלום לומר רצה לא שבב'ד לפרש אין וגם בב"ר דוקא והיינו אחריםמפי
 לאו או הן לומר ב"ד יכופוהו להכחישה הוא נאמן לה,דאם אמר שכברמפני
 שהאמינו וכיוז עלא כאן הוי דהתם וחומרא גיטין דמוף קלא מבטלען ללאודמי
 לא דמ"ד התם דאמר היכי כי להקל קול בבשול אז*נן להתיר אשהכאן

 לקולא להטך הכא ה"נ בקידושין הומרא והיינו נשים מפי אפי' מ"למבטליק
 נג יף באו ואח"כ כו' עדים לי ויש נשבתי אמרה סת"ר דכתובות וגרמי'בפ"ב :לכ"ע
. ט'" ראיה מ'ל דשכועות ההיא אבל לדחרת יש הראיה וזאת ידענו לא ואמרועדים
 דדמי לו והשיב שמהה ה"ר למורי דברים ושלח ' עכ"ל מעשה לעשותוצ"ע
 ענ דף מלמד לה וספרה האמיטעה דהתורה אץ'ג נדה משמשתו המדירס דפרקלההיא

 ע'" אזול וכי נאמנת היא הדם את לי טיהר פלוני איש וכשאומרת לעצמהשפופרת
 סס מעושרס שאינו מאכילתו גבי וכן היא ולא נאמן הוא שיקרא ואשתכהושי!לי'
 פטח" שד1א מיתה בעד - מודים הכל העדות שבועת מפ' מורי שהביאומה
 לבינה בינו לה אמר הוא שפיתשו פבור אני לב"ד אמר ולא לדירה להדאמר
 נאמנת היא שהרי בב"ד להשביעו צריכה היתה לא כן פי[ ]על אף בעלהדמת
 כפידת כאן אין צורך בלא שמשב'עתו ומה כתובה ולינמול לינשא הערבלא

 במקום ממון 1די השביע ואילו בעלמא דברט כפירת היה שבועהממוזדבשעת
 לך אין חייבין היו וכי ערות 4 שאין ונשבעין לפרוע מעמן והיה מודהשהלוה

 : זצ"ל שמחה רבי' עכ"ל מזה יותר בעיקרמודה
 ס"ר' פ"ב כדמוכח לכהן התורה מן אמודה ראינה דוקא לאו ח4צה בן0)תרצא(

 5תסנת דויא ל"טנא יחיד בלשון ליה זהינקט יעשה אומרין 4וין ' דיבמותי
 וונט בן אם פ-ש"י. גרושה בן זה יעשה אומרים אין ' זמם כאשר לוועשיתם

 יוכל שלא כהונה ומרין יפפל אומרים אין ישראלט רם אפי' "'ל מירו ועאכהן
 . ]דקאן משום _]בכל[ ששוה ממזר במת%י' נקט לא אמאי וא"ת מהן הכהןליסח

 דקתני במיפא וא'א ' לכהונה פמול הכא נקט בגמרא כדאמר ן כהן בתאזוממי
 ש%ך גלות גם י"ל ממזר ]נכף[ לא אמאי גלות שחייב פלוני באישמעי.ני
 . 14 שהפמידו תשלומין כאן יש והלא וא"ת ' כה"ג במות ע~ודזר כהונהבענין

 אין לכך 4'ל שבביתו תרומה א"נ לו טתנים שהיו כהונה ממכידיתרומה.
 בגמרא כדאמר יפום4ם יכולין אנו שאין מאחר למהצה מוזמים דאיןמשלמין
 הוה אמאי א"כ גרושה בן נשטיז דאין להזימן יכול אתה שאין מאחרוא"ך2
 יד בודקתס היו פ' וא"ת ! כיה קרינא להזימן יכול הרי ש*קין כיון וי"ל ערותערותן

 ע'"אמר



זתע עמנהדיטתןךא4
 *מף עויט4ן מתוך נהרגק אץ ההתמו הטשישה נשיה על בא פ5צ*אסר

 שאי עץית לה חויא הא כוס-לי לא דאינון ובית ופריךי באנו בעלה עללאטיה
 יכולאתה

 שאתה עדות שתה קורא אתה שלוקין כית דהא גץעדא ומאי ל4סימ"
 יכול אתה אץ 4היגת וכיק נפש תחת נפש רבעינן התם אואגי "ל להזימה יכול'

 יבול שאתה ערות שפיר שיא שיק בק נט ב'ד בפנ" על4 רףהטהאלרהיכטה
 יכול 9-י זה אין לוגךן אפילו א"נ ההא קילא דגברא לולן אץ "'ללהדמה

 רגנב מגמרא לעיל כיובהס פ' וא"ת י ל,ךל בדא' ליצרגו שבאין כען להימה51סס
 וטבחתי טבתי אץ 4וףצ ואמר גנבת ואמדו תרי בי דאתו .םבת חשת,,ב "ק%9"ןטיג

 בתראי להנך ואזמינהו פהדי ואתו ופלוני פ6ני בפני אלא בפניכם על4ומיוו
 מ4ר משלמי רלא מע1ם להזימה יכול 14זה עאשי 4היערות ונךץ ופלוניפלתי
 אמאי מלגךת חייבינן ואי העדות נךדם היה בגךם ורמוד' בפנירם חצבוקטדה

 לוקין אינן לו רכודה כין רר~עם י "'ל י לוקוימן יכול אתה שאי עדות להגךי.
 מחיבים רם דהא למזימה יבהנ שאתה ערות מי9יי הוה לא *לז היוחשפילו
 גלות שחייב להזימן יכול שאתה עדות באן ואין מממון, פטירי ואעוצ ממק14הו

 א"ל רתקס ה"תי מזיר לומד יבול הלא ואמאי ג*ת חיב ההט לא אבל טהטמע לגהתו
 לא לומר ריכול דיבוריה דטתרץ פמור אכלתי לא אמר ה1א חלב שנים:אכלת עעי6

 אש שוגג אכלת'ין
 טו-

 א"נ וריגו חבירו על ונפל מר5זו הבחל נשמט בפנינו י"ל

 אינו סהשונא רתנן מהא כאןמזיריוא"ת ראין חבירו על ונפל דגולם נשבר בפנעו קזמם"
 בכ1 חהשתא מזיר דז1נו מהדי ראנן גולה היח השונא אפלו א"ב קחןבו"1כטיז זריק'ראי ב,טאר אלא רךצ השמט' בלא מ"רי וע"ב עלה ה4והב אבל משמע טלה עזס

 לא אמר אי וראי י"ל ' הייתי יבולג4מרכייר ה4והב בך גולהעיהשטאאעו
 ואיצ חיב אינו ולנך ששותק כנון והבמ'ע רבוריה לתרץ מצי וצה ה"נדוגתי

 5וידאה שתיקה ראמרי' משום דילמא קאמר רבהס האשה ר"פ ו4י'תקמבח-י
 ומובח נאמנין 4ון אכלתי לא 14מר ייא חלב אכלע אמרו דשניס תדעדמרא
 הטאת ומחיבת חלב אכלת אמר דחר היכא דמשש ברצד4טה ד,טתי9ק :דניהרוזם
 טעמא דצי קךים בשנים וה5א ורהטתא דצראה משום דח"ב שותקוהלא

 וע נאמנין דוראי שותק עהה ביון דממתמא מפרשי' דבשמעת' חהאידגאמנת
 : רמהא* כו1דאה שתעך דאטינן משומ ל14 אי חלב גבי 4'ל וצדאה לא'מטעסנש%ן

 אשתו את לרויר טפו םשני ש 91 להוור שנדונ אדם יק)תרצב(
 רבי' לפני דנתי שכה . וזכורני "כי משנה יהד פין ל יצ"ל י"העדבנ

 ר' בה זצ"ל שלמה רבי' של אחי אשת את ורושףט זצ"לשםמאל
 עם פנים של פרצוף על ]אלא[ מידץ אין מיישמאיטס יצדק ר' של אחיו בנימין ל*3סא
 בגמ' ברתניא ופרחדצ חהוטמו פרצופו אם בי נשאר ה,א שנריג אדם דייטם טץ6קנ

 בגופו סימנין שוש ואע'ש עליו מעידץ אץ מש5טתן אחד חמר ואם ע*ו מורין'
 רשהן חשפי' נפשו שתצא ער מעיין אין וחוטם ופהחת פרצוף ליכא איובב*ו
 ואפי' וויטם בפרהת בפרצוף עליו מעירין 4ין בו אוכלת תיה צלוב אומגוק-

 חי *רוע אארם קאי לא ימים ג' ער מעירין אין גטוד[ ]במת ג1וה()ברבדה
 אלא 14תו עההו עויורלם כעו מהני ימש ק' ער דאפילו למעק-וניכר
 מקום וראשו ורצטם ופדושזו פרצוף מיבגי ע"י כ"א ימט נ' לאחר ק-וע בא*ןזך'ב
 אץי עצמך על ותמה ניבר אינו וברגליו ובגךמתו וטנטרו דצוארו "טפתושיש-
 רחירתו שהתורה אלא ליתנהו רכולהו וכין היטם פההת פרצוף י" ג' בתוךניכר
 ימ'ח לאחר אפי" עין בטביעת אבל יצטם פההת פרצוף בפימני בישהער
 שנה חצי לאחר הילום בעל ע*ו בשהגיר שמעוז ר' רקרוש והרב : ניכרמת

 שמאבר ט"ע בו שאין ביון ווצטם פדחת בפרצוף אבל חי הו4ו כא*ניכר-
 עין טביעת או כולו רראש עץ בםביעת אבל מעט רק נשאר שלא ביון עיןטביעת
 4צ'פ ררווני תרע וראדטו ררובו עין בטביעת ובן עלי 'מעידין ראשו עםב1פו
 ו1טמו נהתך אם חי ארם שהרי עליו ומ1ייז עדיף בט"ע אבל .בטפו פימנינעויש

 אין רקאמר מוכהק והלשון רוא לא ויאמר יכחיעים אפי' בשו'ע עליומעהיים
 מעיר הפרצוף שעל הא1מא על מע*דין אין ככו פנים 4רצוף על אלאמעידין
 מרברת הארם על אי* אבל היא וכך כך 6עה- דהטומא ועל פלומ לפרצוףעיומה
 ועור החוטם עם פנים פרצוף האה אא':ב מעירין 14ן לקטצת לתנא הטההמשנה
 תהיה לא זאת עין טבועת עוד לו יהיה לא חוטבצ לאלתר תחתך נהרגאס

 על ולא מע*ך פנים דעל.פרצוף כרב1כח דמהני' *שצא לישבדלכךן-ט
 והכי יום ועע4יים יכדם ועשרה לאלתר עץה עץ שבטביע' שלו  עיןטביעת

 רשיטבינתיה 4שומא ימי חמש' לבהר ד4גמבוה ווייאס דמהצ" לישנא איתרמי נה516
 ינח לבתר נ*בר רלא אע"ג וחוטט פדהזו במימן אלא ט"ע בו הסה לאפא

 כמו אלא ט"ע לו היה לא אנל שי היה.מעיד תפח א"נ כהרי אכ*רצנפעד'
 כתב וכן : בבך הו1דו * ויה לא ום"ע היה ששושבינו ואי'פ מילתא4יכ1?
 וראשו שלם רובו עאש1 נ5יר - בם"ע אבל זצ"ל נאון יוצדאי רב 5תבכך עהי 5שנים וו1אר ורצטמו פדחהו נומני עוים ריהבן אה1ה גבי רבנן אג1יבה"ג
 ועצטזותי ופיו במטורר אבל מרובה *מן אפי' עיומעידץ

 הטערו וצואיו ופנץ
 במו אלא וחוטם ופרחת פנים בפרטיף ט"ע *כא נחתך או הטדרהמ ונופונע1זז
 לר"ה מובדק מיכע במו פלוני ופדויז פנים לפרצוף ו1יימה שמעק- בעלמאסיוע

 דיין ולית רין לית עעא טביעת איכא 4ו אנל *כאי עינא טביעת אבלי14דייתא
 לנהלהט בכור "ט ברמסיקפ' פנים ופרצוף שנים במה אוז- אפי' עליו דמעןרץ טוף

 ובי גךששא הכי וקטני תלמודא מירן אחרינא שינוי4ש ד4ובא ואי'נ בחוטם עדטע
 ובולי ודצטם הייטם עד פנים פרצוף אלא רהשה אדם 4יז שאם לומרדעתך
 של חתיכה חשז עט1מר בעלמא סימנא אלא עין טביעת טה אין ליזאשאר
 החה1ם ער פנים פרצוף של כהתיכה נראית וחוטם הוצטם עד פנ*םפרצוף
 עינא טב*עות אבל ולהעק- לומר יכול אינו אהר בענין אבל פלוני שלוחהטם

 אנא הא ועל במימנקה ירע רל4 אע"פ ףךא פלניא דנ-ן הץאי ביהדרעוירענא
 עיטזא מע1ס ולא איפור חשש כא ואין ו1טא אלא 4ונו ברכר הבוצדר וסלםמיך

 : ע"ב תחיה של אמירטה כהטום אלא בןפה-שתי
 עכו"ם ערות ע"פ אע1ה כהוטהא דין)תרצנ(

 בהית יףד מוו4נא רפחה תהת ו5נא במבצר דדים י,יו והת1 אלנסנדף181ני
 בהר על וליפש רגטלך חיל ריק השני ב1לכום המלב*ם בקהמלתמה

 בשמ4צם עשו ס4עו נלל *ט נ5ז1 מ11לא וז; יצבא 'יל 'שמע נ'%%י1% ה" *ישא הם"- שס ק"ש*מן וע"חטחץו וצלך שם בא ש6י חדישש86

 הרשת אבל ריוו1נש וברחו אחד ים נלחמו שאז רואשנה בשנההראשון
 הףה לא כי מלחמה בלא מעצמן התחתונים שחזרו השנייה בשנה אה-עהבחור
 והגהר מלחמה בלא השר לאייש בסךוב לו רכב והמלף,וליפש וממפוא לחםלהם
 מעךפלנ"ן וחנא רחוק בי אף ווינא למבצר קופ*נץ נין מפריר הוא רינוםהנרול
 בפולמום גם ריינום לנהר מעבר מוי1א הפחה במדצז וגם פרכ4צת לב'9-וב

 בעת בלום שם ונחרב נשרף יטלא ורגלש בלל שם מלחמה היחה ל44רואשון
 ההה הלנבדינ"א רהטלטק כי ואף האויכים שעברו מקום בכל עשו באשרההיא
 הבחךף ויקם מווטלא נהר על נךפלינץ אצל המלך מחנה בהית ויהי עטוישלים אלי מויעא הפחה 4צז עויביא דדטני בפולמים וליפש למלך ונדר הפחהאוהב
 ימצא אולי ליופלינץ ולבוא ריעום לעכור ללכת פניו וישם מעות בידוויקח
 הץה כי נמוכים מנע*ם ונעל בביתו שוקיו בתי והניח ולהרויח לקנותרבר
 בסךפלינץ ראורו לא וגם לביתו שב לא והנה דפחה של במהוז לבכ1ץ ללבתמבור
 שבר היה אחד יום והנה וחצי לשנה קרוב זה לו היה מה הנה ער נורעולא
 בחיו הבחור מבירים ע1עיו תומם לפי עכו"ם לו וי4שמרו ,הדרך באצתוחמיו
 ר1הו שנהרג יום ג' שבתוך ואמרו מהם עצב וחנך ריוג שראוהו לוואכיו

 ונם הנהר לרינום מעבר ויינא לצד הנהר שפת על צף היה כי יפהוהכירוהו
 מפי שמע שבך ממגנצא א6רים ר' העיר בן וגם בידצ ע1קיו בתי שעוראומר חמי וגם נמובים במנעלים שוקש בתי בלא וומצאוהו מימנים אומרשעוד
 עהטמע עה1מר עבון'ם ו"ט חמי עם הלך הוא בי חמיו באשר.ריכר מם4'תעבו"ם

 והיוצח וימהוצ ובגריו המעות שיקת נפשו על מבקש שודה בשנהרג קלורק.
 ויהטז הללו ברברים ולררוש לתור לב* וטשזי ' לפחה יקבול פן אבה לאאכזרי
 ]והנני להנעמא להתירה בעיני נראה רבותי ימכעץ ואם בדבר נבשל שלאר1ן
 י1 קז נגר הדברים מתוך יבטתס ממכת שלהי רבותעו עגו י בקיקע לפניהםדן[

 סק להעת תיואנך אחר עד פי על נשותיהם ר"ג והשיא ארזא בתל רווגיםשנהרט
 וספי עבד ומפג אשה מפי ואשה רגרובים ומפי אשק ומפי ש- מפי ערמשי4ון
 9 ש 1ות  ערומן 114 מתכוין וןה אם ובעכרם מינהס לעל ותנן הלכתא והבישפהה
 ט-ג .נה6 * לפ"ת במסיח נאמן רעכה'ם ומסויא בגמרא ורשב"ל ירודה ר' בהופ*גי
 חיאי שכיב היואק ב' איבא ]מאן חיאי בי איבא מאן ואמר נ4טיל דהוההןצא

 סעצמו )יתחיל( העבו"ם עדתחל רק ומכל"ת פ4 לרביתהו יומף רבואנסבה
 העי9י 4רע הי9- הדברימ לו שחשל ישראל מיבן 5אחר אם אפי'ווברים
 ]בביא[ )בבת( דחזשזינרצ כיון התם ומשני קאמך חבירנו איה והאבדפרבינן
 דמתהיל קיון כדברי האלפסי וב"ונ וקברתץ מת וא"ל חבירנו איה להאמרו
 וא"ת י פיו על ומקףאין שפיר הדבר ולברר ליה וליגלויי למיהרר מצינאעכו"ם
 אכי לטמר צריך לא במלהמה אפילו הא וקכרתץ מת לכדמר איצכויךאמ4ו
 יי דף וקבלה ודה כך שהיה מעקה "'ל שלומס האשה בפ' כדאמר רעבת גביאל4
 ס יגכס אוהווהואמעהב שעךאלין בל אמר לקיש בן שמעון ר' אשה לו שמזכיריןכל סי סיק 14' יודצן ר' טזכוק איזרו נרם4 ריבמותס ובירושלמי ? הדברים ויו שבןבירם
 גנ בדי הושעיא ו4 בנגר כצזדיסים שריו שנים בל' רבי' זכור לריב"ל חגי%,-

 נתר6 להתיר בנתכוק אלא לעבר4ם פמל ~א כגץל ורשב"ל בממ*'ת אלא מכשרולא י תר4ס מחמיר יוחנן דו4 כה1מע דהין ובגמרא עליו קבל לא והוא כרשב'ללעשות
 דעתח לו שמוגירין אלא לו שואלק אין א*פ4' יוחק שלרבי הירהטלמי לפרש צריךלכן
 ,3ס11.3 חבירנו אקה אמרו והן בבוכת ומיהו ממלן'ת הוי לא בעלה שמת האשהשם
 :ד"נ חעא דפריך הא טפי שפיר ראתי כ"ש ולרשב"ל ערות רהוי יוחנן ר'מורה
 ססס5'ע יוחנן ד4 מ-סי, רפונרקית מקךטה סגכי בהיושלמי אבל קאמר חבירנואקה
 אטר סיסרטא בר שמואל ר' ]14זר[ )יותר( על שנאמנה בהיה שתה עשואמר

. 

 ההא 4ת מנא ר' קומי בעי 4יימטוון חר ל1'ת שמסיח כעכרש אוההעשו
 הע חברינו ואיה פי' משיב והוא או,זו ששוא*ן בל דאמר רשב'ל עלפ*גא
 בן שמואל רר' בההיא א"ל עדות ראיט להעיר מהבוין וווינו 4יתושואלין
 שנאמבז בחיה אותה לטו דאמר יוחנן דר' גההיא ברם לן איתמימרטא
 חבירט איה 4צתו שוא*ן אפי' יוחנן דרכי פי' ]אחר[ )יותר(על
 מג וף רקירוקי1ס בתרא פי' בראיתא וצאמגת דחיה רומוש נאמנת מק4'ת ףצירלא

 ע"נ דיק ובגמרא ובתרמילו במקלו לרבריה פנים מראה שהיתה משוםוטעמא
 ארם יבוא דאם * סימרטא בר שמואל בר' והאנו בממלו'ת לפונרקיתאוימנא
 ק( יסיח ובעלה הש קהלבה האשה ותנןס רמלכים בין רותה רמלחמה רעת כ"טוםלש-ער

 ושלום לבינה בינו ]קטמה בעולם וסלחמה לבינה בוו שלום תתיבםבע4 ע" יו מת תנשא נעלי מת ואמרה וגאת בעולם עהים לבינה בינו שלום היםלמרינת
 בררמר האמרה משום בגסרא ומסק נאמנת אינה בעל* מת ו4שמרה באהבעולם[
 לבינה בינו רשלום כין השז';ל פ*ט 14יהו ראיקטול הני בנל ארעתהרממקה
 מיית וראי השתא ומברא ברומחא ש בגירא ליה רמחו ז"מנא דדהטו ערנטרה

 ומלקא מהו במלחמה אחי ער להו וא*בעיא וחיי ממתרי להק רעבדי ואיבא ליה'

בתיי
 מירצ ; ד4צרייתא בספיקא לחומרא דאלינן מ"כ זקיני ורביצ פר/'ח ופמק

 דפמקינן ]סוף[ להם שאין למים תלמודא לה מרמרמי תצא לא נשאת אםנ"ל
 ויוא ]הה מהע לת אסר פלן הזא ]רץ[ חמר ררבי ביומאאתא י עטם נש בר חר היץ מן נשמעעה נאסן שקקא מךי במלהמה אחד ערבירושלמים מדאכיינן לי[ ]ועורנראה ' לכתה"יהלא אין בייעכר בהדהאבגמראדידן

 פ"
 הא טו סטז א'ל

 י באיס הי לא וסי פ4' מת*ם ריו לא בחיס ףצואן אלו א'9 טזים ונלתיי
 סאן ואמר ר' לפני בא מעעטה חנוא ר' בוים ]ירמהה[ ר, י לכרתי לבואתרגום
 מלחמה בשעת ננרי בר אייס א"ר תנשא לא ניסת ילא ומאן נימתרנימת
 והיא לקתודלה תנוא ולא מלחסה בעעת נאמן אחד שעד אמרה הרההיוזה
 בלל השש ס*לתא ל4ו היתה מ5חמה עת הלא לבך.טקפך אם מעתה *הש
 ותו לעיל שכתבת,' כ% גלל מלהמה שם החז' 5א בשנתיג השני שב1למוםחרא

 בח~יץ עד5ן שנעינ כמו להלהס הלף בעלה עיה"טדאל טכח רגמראדץ4שנא
 עם הולכי' עדשראלי'מפרר

 רגשי
 פיט איהו ר4יקטול הגי בבל מדג-מר לרלחם

 בלש בלי ההולבים שבנ'4 ףצא גי1ג ועוד ליזינ 14 לריוג רךלך שהיהמשמע
 לא ועור בדיכר אמהה לא ,הלכך עליהם מכ-עין שאין המלחמה .לראותזיין

 בדאמרינן חמלחמה והיתה בכגדם טיז ש סת א'צ אלא במלחמה מתאמרה
 אבל מהטגא דלא ]וצא במלהטק' בשי מת אמרה כי מלחמה דא4בהאשה
 1שט מעהו כטתש המלחמההיע עיארהתה בשצ1ס ברויק נריג 4י מתואם 2י )ק"ימען( ג-מר[ במלחמה מת הקא אלמא כהימנא מימתו על מתאם'אמיה
 לתש הדש ידסיז והעץז סה ל48 טהרנ בומה שהקק שלום בארץורבא

 'ש



 1%צחדק עמנההלמת8ד

 מ6טת בכל ך6ט ב וש5ם ל%4' 1ט%ו ע%ם יי~חשן ן""ף קצל ויצרח%%ט
ם 4 ט % ן 4 ו ט % ח ש א ש %

 עעי צדי ושיר חצמ ייכאשף וטטו ט" בר כלעיה בת*שדאל לעקואץ
 ע1?תה ערכחן ה4נןז'ש'אשעתכריש" סעתש[סבתז:קמתדטיטה בעלם למלחמה בך6ט "%1ם ןטתבץ וףל בח~ט?"דתהשיגצשאיף4%סס צששו

 בצפק נהאמה ו?תה הח"ט מן ושו: ברחם וקמק ובאתנק ב1פקסלחמה
 נטצרה ' :ט%שז וזץץם ק האו באתי אטותפןוטפק זא ו ,ו[זץץםהמשז

 מ6זטת ה-עממש?תה '%"וק"חי"סצו
 בצי
 שכצפת הצוה ה%צן מן טצצ 1

 ]אבל וז-זמ מן סוכאת ברר ניתה ו טהעגא דלא קץ :דתף%טא ועדטזז
 בביתר יךשצ כי אמת ו4ו% באתי הצפה מן 'ואמרה הדרום[ מן יבאתה.נצאק

 להתיר סבחיה 6ה ופעהם מאי למפך ודכותה באת הדרום מן עלוםשממעם
 ע"ע ונאמנת ראעצרא ויזיכה לנפשא עייזה למימר " דדצה אהו'נ קמ'א"ע

 כ"טום בה ורגףלו עייא אפ"ה 1דהטק0 במסכת כראיגצ ערים ממאה עתר מסזף
 באת מלחמה שמבצךם שאמרה בזה עצמה לרהיר הלזה סבורה ואכך*' עי%נאע-נ

 ,ווז%נ מיזה מצוי ששם מפני במלחמה מת טמר טשמינוה שיותר ימבודהםצשץ
 במה כוימנא ולא מת *מר מהיכגא אפ"ה שלום מגךם שהצא מברדוםיותר

 ' 4צמדנא בתר א6נן לכ"ע הבי רימרא ופלג*נא באתי מלחמה מסעםעח%טיה
 משמע ה5שק שאין מה נאגננת ו1שינה א"ע לרשעיר םבה*ה לפרש נדדצק אםואפי'
 אחד עד אצ היא הרתפ מן ובאת בצטץ מלחמה שאפי' מעה שמלק מ"מכן

 רי%ם נחר בררום ה"תה המלחמה אפ"ה מ5תמה מקום חיל חניתבמים קופ6נץ כגךם השבינן אי אפילו עלה ראתינן ובעובדא ' שנאמא ברתםואמרה
 בעדות הטרען הצפת מן ובאו רינום לגהר בצפון משם ברחוק עצהרגוהערות
 גרמעז ותו 1 שריא כלל מלחמה שם תתה שלא הכא וכ"ם מםל'אעכו"ם

 לר1זקי מבורה הלך למלחמה אוטר _ותא מת משתו 4 1יט-ת היא התססירק%
 עצכעה אטז להתק4 מבורה לפרש צריך שבתובה גצ וק4ש-ג(א ו%4ם עצכטה אצז פסינווות

 על להנשא התק%וה אם מירצ שגמלחמה מכחיקה שער נית נאמגתדאינה
 דירן בגמרא אמרען משתו על . ומת כרעולא הראשק מרוזירה תצא לאפטה

 סבורה מת כומהצ על ו4הנו במלחמה אומרת ורא רנרס נהאה וטפירמהיפגא'
 מא%נ'ם שאנו משמע רסבורה ולישנא דר"טא רומיא והיינו א"ע להתה%השו
 כ%אט רשדיא הכא כ"ש באת שלום שממרום שירענו כען מת "יר%4תה

 במלתמה רהא נףכן" ומימנים מוכיחים דרברים כיון לר1זירה יש יעוד 'ל1י
 מהימנא נוטתו על מתאי-איוה

 וא1"
 בררמי דאמרה מיגו לנוחש רהר'ל

 כיט מוכיחין רדבריה רבנן בה אקילו ש"שנוטה עמז גכל 5מרמערמת
 קני ממעשה ליה ופשיט כוצ במלחמה מת להו[ ]ראיבעיא ממק אמרהשלא
 ' מיפ ומדמי נשים ע"פ נעיתיהם ר4 ורהעטש , וגף בםפינה באים קווות'"

 לא מהשנא לא לעולם ורוונן דמי נשים כקאה אחר וער למלחסהשמ4ש
 ודחינדצ קמן אמקינוצ ראטק כגץ ב"ע רנא אלא במקא6'ם לאבמלחמה
 ראסימנע עו'מ סמכינן אם*מנא אלא םמכ"' עלייו רלא סימנא וקאמרילאלרט"
 6כא כי אמךינן נמ* ובחרוואדצ אחר הכל ומשא6'ם במלחמה]ומלהמה[סמב*נן

 את"ל גרם4 ' טצי%ת0 תצאיובפ'אלו לא ובדיעבר תנשא לא סימנאלכתחילה נתוף

 ואע'ש יפה עדכיתו רק שרווה ע4ן באטה אל4 ףנאק הש דלא קמןהשסעטי
 ומטהו י5מר שק 4צ זה או עאו סעצין הטאר העמגצ "דהדן סימנישכתב

 עקב ורדה פר* 4ייו*בשאשלאן'דדב
 תשמע"

 אץ יכמות במוף תנ-א ובתוספתא עהכור% רק במטמע והמימנין רעכירולא נעי ו4הא לאלתר טצצדנהן רשכיר
 ,איצא אחד אגצי אבל עיו ושם שי[ אביו ]ושם אט עיימת י שיימירין
 %' אשלצ הצ,טא דיא אל% ל"ג"צא[משם אם העיר באטץה ופשפשו פלונימצד

 וצא תףש עטיג "קוהזא ת6ק א4'אז* חפ תה לאכשאטשו
 _ בתחהיחיתר חצש חצרשתת י מיי 1 %ש ז%מז תית משם הו4 יכמת:צה

 נמשע"
 ושה ס1א ישףז טזב א4? - רט%ש

 התשבה את משזק והצ* ספ5א עכר'פ זוע וףתירנ מל4מה בשעתלזה
 מ6א במלהמה אחד  ער אם כי רבי% וו,י ' עמדהמ. ה6א רברי בפוףלשים
 'לעי5;,ר5א שכתבתי ככצ רדב טקם צש אלא לוימרא וש"לינן 6האששש
 . ט%קום משט ברדצק םהתנ נמי ש בעצכו שגל"ט נ%ן אלא במלחמה מתחוי

 .שכתםון דץו*מ ל להההש רוםיאדטלחמה
-' 

 הלשא%ר א4ד בתד גא חצכ
 נודץה-;אחד עבר'ט,4ה4וב*קש שם שבא"צטי

 שם.לחמ"י
 פשעק%. ב'

 ההת* %6 ,4ם ,יי 4י1 -%5ה..ייא:, %שץ . ע%ף ףייזי אי4 6 ואמר רצהולא
 ' ודגת? 5 5עת רצה שלא %5צףףצ%וש %6סםו" שחףםשןי כהרך לךעושה
 סנ6 %ח ביבמות 8שיךגדאמג עלל .46הש 'מל5.;4יאט ערצת 1ינה שהו בעעיטראה
 גיף' של4א לא םו 6יו,% ושדי אספטתח לאשלא5וקסא דאמר עכרשטווצא

 אשמהיזטע 4 באףל ה6ש צה1%צןא 5ן%ץה,ויל11ירה 1שא'9, "טהאל כפלניאי
 מ5זד אטימאהישל ל עי"ז'יי5ן?-ו4ראםילנו הף רי4ו רצןםומםגך'
 עם ה4ל "א שבקא- -ב' _שתו.ס%שה ק%לע הטומאאחד באג כי-שנההנ-
 ק אחד ששה4%י בא %עה פקך6עש .כומל.אחף. בחצר שמואל ר'אב?

 .פון ושא5יי יגהלא.
 ש%טם הרעתי יפהנא' אטהה . :ש עבי 8*8י,אמ רא%.

 אמר נונוך איצ . הטרה אנע %ו %4שש-י . שנהדנ הלףצר עבור%י4ט
 ושתיתי ביעא מהטט ;שקך"ן חה% יץ שגר ווה כי מכירו וווזי 4גישה
 עצמבר הראשק חיש יו ווה זה הקך04מ י השמר אשאי פעכום כמהכגצו
 6 חל*גהשה ויות הטבל ' נהיג כי עור תראי לא בביתר כי רןקם

 אווך בא חא אם דאפ" לא%ק לדגעןא וסחזר' לוה4ץ או לר1ז"בםשטתרת
 עירי של' חץיקיקט ערות פמה4 נב4 רישת רוב בתר אז6נן חי שהואו4ומר
 צרך 4ון כ9 להארץי .צריך אינירבהשה

 לנו.
 בתעצבה מבוררש בי וקש בו

 : העצ"'י אב"י ' ל%ים מהטשזכף דגולה ס4צר ט"טום רב4 וולזו
 ללכצן רגיל רדה ר4צבן לפני צ עטולה נשאלה *רצדה בר' צשום%י

 רנרכים שימה המש-ופהו אל מהם ולקנות להם למכור ודרכו רומיםיום מהלה ריףתו נז"י ק4וב'ן הרבה ולכרנין הרבהלמרוכצת
 דעהב וק רבסף מן- בידו משמנות קצמש מצו%ם בירם רטד~ים אץוכאשר
 אויבו מעל א"ט ששול6ם ברמה עם פרו4שטש בירם מח6ף היהופעמים
 בכר ומזץח ביולר ובצכרם לושרתו ומביאם בירו .הבהמות רנצי קךלהוהיה
 ההטרים ולב הנשללים הכפרים בני ומהאיב ושכע עדט שנים זה בעניןוהרניל

 -..- -.-... 4.-..... *.4...א,"
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 רלאו חשע"ל ' היכמי ל4צ%ץ רכה ילא ידק רחל וח4ק רוה נטכים ובמנעלים יגיף עיקים בתי בלא עט?ה שאומר מיטק טיא דדוי נראה ריבמותס בתראעע
 היה ולא נ' בוצך ובמוהו בידע קדבא%והו שאומר כען אכתי מנדצ טבר4וןטש

 סימנע רער'* עצץכיר ומה רער'י גרפירש כך כל נים- ואש במים5תשתית שעשוי מפני יפה יפה עויבירוהו -ם*סנין ווהמרי רנףמר וה1ויהייטם עם פנים פרצקק ום"ע פניו כטהכרת ,גדיל מעק לך אין להקועיז שעעעיעת
 עד וכי מךצ במלהמה אחר ער בתב האלפם4 ורבינו ' נקם רטמראל"טנא
 ותא אגשים הממכינן מ*נה . למיגמר ו6כא אמימנים אלא סמבינן על%וצדלא
 ]רלקמן[ בפרקין דאמינן גיון מ*רצ אלא בעיק אפעויט ולא במלחמהושש
 ודוקא נאמן במשא6'ם דע"א שמעיק וכו' רבא ואנםבה רטבע נבראוזזא
 פלוני ראירך 6ה ואישתמרדענא לאלתר ווויתיה לקמ*ו 4וסכךדו דקאמררוכא

 לע"א ווי'ה ברינלת הטבע היצא וגבי ת"ח בשני מעשה קביכדששטקינן
 תרי איכא ואפי5 הבי מסההי לא ואי וקברתיו מת ראמר היכאבמלחמה
 רעתא באצמרן רלמא דוזייעוינן אשה או 1'א וכ'ש על%רצ סמכינן לאמהרי

 שאמר אחר ער .זצ"ל0 מיימק בר' משה רב*% כתב וכן הלבתא וכן ססהף גןש יעצק
 באלו וכ?צא ומת הנרול בים קטבע % במפולת או במלחמה שכעז ר1רתיותרונה
 "ט שהה* יפה י8ה שיכיהתי רק ערמ מימנץ ו"כיר . ולא ליה חששתמצדענא ש"' הגיצ ומרכתב 1 עכ"ל תנשא לא קברת*ו אסר לא אם למיתה שדוגו רבריםניעה

 והאנו פנטשם הכדת עץ כ"אטבקת בגו% וסימנץ עצמא להם שאיןגנ"א
 האנו סיכט שצריך נעק רבר נכצלין'וכלל סימנין בעינן רלא מיהצ' אלאשכזב
 במלחמה אחד לער ה?" הףב רכתב והא ל"-סיכע אלא 4צהי מכהיין שאערוכא
 ש*כירורצ צריך ראי'ה וקברתיו מת נקט לרבותא וקברתיו מת ראמרדוכא
 וא1'פ האשה בריש בדאמרל רעבון נבי אלא צריך לא וקברתיו אבל יפהיפה

 מדגי' ות*רץ ממהצי' היא.מלחמה רחז*קק נבי ,זצ'ע שלמה רבי'שהווטה
 אמרה דלא אצ'נ בעולם ושלום הריאיל מתנ4 ואשמעינן סתם מתדאמרה
 קאם מהבריו ומשמע ג4מרה משהו על מת ממתמא ברייא כוטתו עלמת
 . ר1קא בלל רקרוק אי% זה מוימנא לא נחיג ש6ם בקעת מפרון'תתה

 פי,
 היא ואמרה בק%לם עהים וייש בגק לרגא להה מיבלא ווה וכי לבטףרבי'
 תל ררוני רחא תרע למיטי אתא במלחמה מת דדוקא אלמא במלחמהמת
 כשנוש-ג כשצעק כךלו עכה'ם ששמע כית ועור ' נשים ע"פ השיחצקאהא
 וחכא אשהצ 4צז ורהטי4צ הכירוהו ה"א והלכו כטן חהרימ גחש נשנני פלוניטמגךם פלוני איש בן פלוני אהש אנ* שאמר בא4חד בצלמון מעשה כראמרי'כצתרת
 כל הפ' לההוא רמי ולא כהפיישין למידהן 6כא מלחמה יטעיז ומשוםהכא-ווצ

 קרוצים מירי רהתם מתים ךצמר* חשם חוהרו עליו ר%תנין ל*הרג סהשנא ו,נם גחוף
 ראפ*' ע*נונא משום חבמש הקהל ועמה ברין 6ה רטכו סשפשר ולרור% לרוןע"נ
 מ"ה ראקבא בירחטלמיס כהסמע כיז 4צ טהרנ פלוני איש בשטר כתוכ מצאן 1הנגר.

 ימיה כל ישראל בת נענן שלא וכמה כמה ףוכחות דאיכא היכא וכ'אןבצרט-ון
 הןאחץלילהלנולעשות לידיכךלא וחומושדאתי  בשתיירים ולאנרחהלקךלם
 ולא ברוזי ובת'ג לרוזי' פשחט בעעי טקשץ בי ק% פסולים להרבותםנהיר

 הת4ודוטכש? שסעל איש ה"ט?םיק %" קא ואמגדנהויטכאיכהיא6,ם

 ה%ר קבשח' וציבים והמ ח:ה ח'ע בי בי קע,4וו 1[נם נ: ם : ב ע ישק/מף[נ:
 משכנותם על פעמים כמה עמו המתרימטים רבים האלה הש6טים מןיש

 ווה המשטנות ומן תמיר אצתו וכגזמים חוטפים היו ובעלילה בידוהנרהנים
 ירצדי' שלקיצוצ ופעמים ונשל לפריק והולינורצ שלקחורן ופעמים פעמיםמוכר
 ונוצלו והוליכיהו מבניו לההצ ופעם בשבי6. י מטנם תפסרו לפריון%4קהים
 עם מלך שבא אחר אחד זמן עף ההאדדים חצא ובא יוצא ווה הזאתובםכנה
 לעירו קרוב במצור אחר כרך שם ויש לס%עו עמו בורננא וחילידדילותיו
 רצצ4צה להם למכור החיל בתוך שמה ללכת עירו בני ורנלים ום י חצימהלך
 ויעכב כמנהנו לכן קודם ההוא במהוז קמה הלך ראובן וזה השלל מהםולקצת
 ירם שמצאה ערמה ככל ו%וללים היו החיל ואגשי חדעדם כמשלש החילקמה

 ראצבן של שונאים תו הקל6ם האלה השרים מז מהר, הביאו עמהם רבשלל המלר מן נרעוים וכואירתם לבתיהם השלל את שולחים היו לכרכיהםח"ירובים
 מצאווז אשר האסורים בבית נאסר כי בעירו שם יצא אשרש החא-תוכךרם
 מן שמה עור ני רחוק במרףם נקבה ואומרים באים ואהרים והוליכורצאויביו
 4גי לררוביו חומרו אנשים ב4צ ולאח"כ נתינ כי %4מרים ועוך הרחוקיםאויביו
 שכר לי ותנו אלי ףרר אחר איש לכם ברו ר4צבן שס שמהינ ר,מקום*דעתי
 הוא כזב לשלהקכם עויראהו אומר קזה מה פל ראו אוטר וזח הרוג אראנוואני
 ממצ ימצא לא לעולם כי לקם וידוע זוזים מכם להוציא אם כי אומר ואיטמדבר
 לא ו%ת סימן בא ולא רהה רבר על נשלחו שלוחים וכמה וץה במלכותסינע
 רמי קנצרפו עד נמצא ולא לבקשו הלכו מק-וביו יהורים שני ועורנהאה
 תמשה שנה כשיעור האלח בעמהות ובאו נףל לחשבת השלוחיםפרוטות
 ומתן קוהי זה חהרבה ואירמה לכךובים ושאלה אהסתו על וקפץ שמעון שבאער
 ויש הל6 בכלרהעסו1ת ל"טען במי יהוע אין ועתה למשואין קרוב זנעושם
 זה בענין לינשא מיתרת היא אם בספק מוטל זה דבר להם אה1ר אנעויםבקהל
 עבו"ם ביר אפי' בערש ממצ סינע נראה ולא בבירור הדבר נשמע ולאהואיל
 בעולם לראיה אפ4 נשמע ולא ממנו נראה לא וסימן מם/""ת "טראל ולאמם6'ת
 מטה רעתי כך : בקאלה וכתוב מק לפי היטב באר לשוא6ם יוריעוהכל
 ענתות תכ4ת מקום חכמ,ם הקילו הזה שברבר רבותי ש6מרוני מהלפי
 פי על משיאין 5יה והיחןגן שביחא רנותה ומשום רעה לתרקות תצאושלא
 ואפי' שפחה עבךומפי אשהומפי מפי אשהואשה וטפי ער מפי וער אחרער
 ע"נ קו ובא וניסת מת אימי ע"א רתנף אשתו תנשא נו(רנ לא אוכך אחרועכו"ס רה ינתוח טשרנ פ5ני א"ע וחמה קוט לק4 חסיח אחר זה מעשה ילענין מט6'ת עכה'םמפי
 ) תנשא לא נקאת לא הא הניקא' טעמא והויקבה תצא לא תץ מת לא ואטיאחר

 לכתד4לה לינקא והתיתף מת אוסי צ"" ה"ק ומשמנן שמםהמים אחר של חבר ואץ שנית כאן וו*י אחה עד הצרה שהאמינה כ"מ עולאוהאטר
 אחד עברש ואם הושקק[ כומחרק תצא לא. מת לא חשמר אחר~בא
 פי על אף נווינ לא %8מרים עכה,ם ושני נהרנ פלוני איש אמר קומולפי

 תצא[ שנשאת אלש מת לא א%כוים ושנים מת אצמר ער ]רתנן תצאץנשאת
 בפסולי צר'כא 5א טגיינן שנש בכגץם אחר קל רבר*ו אץ פעויטאואמרינן
 ואץ אחד באיש אגשים  כשני אתת ב%שה נשים שתי ועשו ריעות רובאתף הלך 1א ]הצדה[ שהאכונה כ"ם *ימר נחמיה ר' הזנ"ש נחמיה .כר'ערות
 4 רט ופשא פלגא אחד[ני בא"ט נעוים ע%זי ]אבל שנים במכום אחר שלדבריו

ואם-



 ואוע. עממה נצתדי.14ר86
 שלא אהו'פ נהרג לא 14מר השחד פלפי א"ט נהרג 14מרים עכהש 1די שניואם

 ]וויט רישת דוב בתר יאזליק עדות בפמולי להנ"ל מאי ואמר תנשאנשאון
 ואם ו4נ"ל לא לנץלא אבל לחומרא דיעות[ רוב בתר אז4נן כי רתימא מהוק-
 לה אין נהרג[ טמרים עכו"ם ]הטני נהרג לא תומם לפי אומיים עכו"ם*ני

 תנשא לא ת'ז נתנרשה לא אומרים ושנים נתנרשה 4ומרימ שמם ד%,ר0 תקנהבשטת
 שבאו בונק תצא אומר 4גי ]אומתי אומר יומי כר' שנחם ר תצא ג נשאת ואם'ון

 תרי מכרי האמר תצא[ לא ערים באו ואח"כ נשאת אבל נשאת ואויכעו-ים
 מעידיה לאחד כשנ"טאת ששת רב ומשני ק4ו באשם'תלוי עליה הבא נינהוותרי
 עד אינו שהנושאה כיון והנא לי ברי באומרת קיימא תל-י באשם גופההיא
 לדגא1א לה אפשר לא הלכך קיכר תלוי באשם תרווייהו לה ברור הרכר אץוהיא
 שאיןמכח4שין הממ4'ת העכועם רברי לברר תוכלו אם אכל הדכר שיתכררער
 נדיג חהשאומר בשבת באחר נחבש נשבהאו שאומרים שאלו כנהזא"ז
 ובלבר להנשא רחירוה נהרג נחבש או שנשבה אחר לומר ש4'ל בשבתבשני
 וכן תומם לפי בממעזים אלא להעיר 4לא *נשא אשה להתיר לא יתכוונושלא

 : יהורה בף' גרשום : הרין(
 ועמר קיוביט עם גד4ם היו כךנים יתומים א4ים שני שש14לך2נט)חרצד(

:
 עכר'ם אצל והעמירום הקיובים והלכו בארץחהיום

 ונררו ימים עים ורדו עליהם בא חיל כי שמעו כי אצלו שמורים להיות בכפראחר
 לעכו"ם דהטכר לפרותמלשלם רגרובים כאו למוף רהטמירה על שכי הקרוביםלו

 הנה חהשני מת אחד שלכם הנערים להם אמר 1תם העכף'ם וכראות לושנררו
 עמה שהה . ולא אשה שנשא ער עמהם הנער וגדל להם והלכו לפניכםעומר
 שם ננךא רפעם ובאותו הניח ישראל לכל והיים שמת עד "מים הוהשכ"א
 על ורורש שואל התחיל המת על יושבין שהן ער שמו ופלוני קהלינו מבניאחר
 ורדו היה קרובה ארוני חשמר היושבין מן אחד וענהו בן או אח לו הישהמת
 ואז פרימום העיר מן שובים שללנו בפלנ"ו שהיה החירום ובעת אהימשנים
 בשדה השליכום והטרה אל העיר מן וכשהוציאום ונשללו היו שניםאאם

 בוכים יהטרה פני על מושלכים שניהם ראינו ירימ עקור אותו וגםוכשהוציאו
 אותם וגם להכנימנו ממצ ובקע1,תי והכרתיו אחר כנען וראינווכשזאנחים
 ירדה אכברנוושכרו השבי נע ויוצי14נו השמים מן עלינו ירחמו ה"םהנערים
 ושיא הכנען .בית אל ובאתי השבי מן ויצאתי נס לי ונעשה עשה וכן עלימוכן
 ורדה למכור בפרגא אהר נער עכף'ם הכיאו כי שמענו זמן אחר לביתיוהבא(זיו ולנך"י לפניך הוא הנה והשני מת הנערים מן אחד לי ואמר הנערים עללבקש
 בא אשר משוחרר.אחד ועור יווני 4רצרי ונשמט נשבה פרימוט מעיר כיאומר
 ב"טפט ררב לנו יורה ועתה בקושטנטינא ראליהו אני א~מר יוון כנען,מארץ

 צרייה כל על וחרךתי השאלה ברברי עיינתי ' להתיר אם לאמור אםהאלמנה
 שכך שתחפוץ מי לכל למנשא היא ומוחרת איטהי צר צ לאשה מצאתיולא

 מהם אחר וחלה דוזמרימ עיר לצוער שהלכו לי בנגי מעשה במשנתינוס שנינוקננק(
ע"מ

 וקברתיו מת להם וצמת חבירט לפונריו7;איה אמרו ובחזירתן. בפונרק ךהניחוהי
 כל לא לאוין חייבי ר4זרה ב"ר מיתות חייבי אם תנשא אףזו אשתו אתוהשיאו
 לא א"ל רתק' רדתה ענף'ם נמי פונרגדת היה עכו"ם שהניר זה תאמר ואמושכן
 כהנא וא"ר דפונרקית' ' נריעותא מאי בגמרא ואמרינן כפונרקית כהנתתהא

 משו"ה היה מם4ת נמי זה עכתם ' כעינן מם4א ו1'ת היתה' עכף'םפונדקית-
 ואשה ממש בהם ואין כן את-י לכם שנשמעו הבטלה לרברי להוש ואיןמהרת

 : תנשא הלכך ממפק ל"ומרה ואין עומדת. לשוק היתר בחזקתי
 ! זצ'ל הבהן ירוך'ה רבינ'ץ עהל הדינ"'ם ממפ"ר ז"ותשוב"ה-

 בין אשה לערות כשר רמם4'ת רכל לשראל היא חו,ה ףזלבנה)תרצה(
 במתכוין אפי' העכו"ם על ישראל ונ1טיף ישיאל ביןעכרים

 גבי בהגוזלס וכראיתא דיבמות בתרא ופ' שלום פ' כראיתא ולהעיר לר1עיר קייקי
 מםקי' בלבר אשה לערוה .אלא כשר מם4'ת 4מן אשי א"ר רבורים של נרדלע"נ

 עי4נא משום וטעמא בלכר באשה רק לא דאור%תא אבל מהימנא דבררכקהתם
 בירושלמיס רט*יך הא על תמיהני לירן ראתא: ואנב ' ומינמבה ררייקי וכהטוםטיטת

 לא בקוטנן אין כנורלן כקוטנן שר14 סה בגוילן להעיר נאמנין .ואלו משנה ל %יס"נ
 ומשני זה נחיל יצא מיכן לומר וקק אשה ברויק[נאמנץ יחנןנבן א"ר תקוהא
 הי' בעיכו[ לא ]במ8ריה )לא( רוזורה מן ]גזילו[ אין,לגזהיר( רכורי' שלנחיל
 דכתובה ק84 עור אפי' לכך רמם4'וז נחיל גבי אבל בגורלן רוקא ולכך להעיריע במתברן התמהייצ כדאיתא ררבנן רדא שגם רכתובה )בשלחו( התם לקרץלו
 ונראה ' בטרלן שראו מה בקוטנן המעירים עם רנחיל ב"ב יוחנן ר' מרברונכטטת

 בה ראין בכהוכה המנויין ררבנן מילי משאר אפ4 דגרוע למימר בעיר"יושלמי
 ער מפי עד ראפ" הוראה פשטה רגם ראשינה לעניין גיעור : שלום ררכירק

 מם4'ת עכו"ם שיש שלפנינו הנידון בזה צ'ב נאמנין שפחה ואפי' עברואפ4
 עם פנים בהכרת גמור ורדכר עט בטביעת והכירוהו הכום ע'צ צףישר14הו
 אשתו לרוזיר לנו נראה פסוקה הלבה מתוך חמה ולא צוננת לא בעתההט1ם
 היתה בי ימורינו ]אדונינו[ להעמיק רובה אשר אך ברבר לפד-קהשין

 'רמלחמה משום רוזיר וארוננו חלל נמצא שלא בכגךם ריצם של בצר'זהמלחמה
 כבאן *מר לנו נראית אינה הסברא טשז וכורדרושלמן' בררום נמצא והואבצפון
 לחוריהם טהף ולהביא לשלול רינוס עברי בכל פחטטים היו הגיורים כי ידועכי
 לומר תימצי ואפילו זאת לכל צריך אינך כי לנו נראה אסנם יטרף היוצאוכל

 אכל להתיר קונתכוון אלא 4'ש ארשב"ל נמי איתמר להעיר שנתכוון זרצ מתם פ"נקג, מרל לרצ ר4זיבעיא 0 ב1א ההוא משום לאמחי אין שלום ולא היא מלחמה עת וףינו1ת
 ברני כרושעיא מ4א היה בך לא יוחנן ר' א"ל ערות ערוחו להעירנתכוון
 להתיר שנוזבוון אלא שנו לא לרם ואמר זקנים והמשה שמונים כנגרשהתרים
 מתניתין אלא ופרכינן חכמים 'לו הודו ולא ערות ערותו להעיר נתכווןאבל
 ערות ערותו נתכוין לא הא עףות עדותו ]אין[ מתבוון היה אם ובעכו"םרכוצי
 הממקנא ובן להעיר ולא לרוזיר לא אכוון שלא בממל'א אמר לה סשכהתוהי
 לא מתכוין היה שלא נונא האי בכי אלא העבף'ם ען'פ לה שרינן רלא יוחקלר'

 והססקנא פיו על שרינן מתם שאמר "כוין ולר'ש ו4ימואל להעיר ולאלהתהי
 בטזיה רסללתא שסואל לגבי וכ"ש כר"ן הלכה יוחנן ורן חיב ותו יחקכר'
 בירהטלמי ואמרי' בשך מם4'ת רעט"ם טו",ץ ובן יהץנן בר' עוברי הני רכלווצ

 ששואלין כל אמר וישב"ל אשה * שמזכעשן כל אמר יהחגן ר' כלזכוין סאטהצ'נטת
 יהודה רביט ממורי וקבלתי לחומרא 'ורשביע לנךלא עדצן רר' פהטיב 1?א * עערק
 הגאהם יו אג1רימ םרא.ף רהרח1למי להקפייישם ש1ן עףף14ו זול *ציק יר ס*סס

 בהו לעח1* בוףנן ולא ו"1ק גמרא טותועז נצזר ירועה~ף טומ"ו2 ימחלפיקדידז ילמי :צאא6 61אצמק ,י%ח**הא 1 לחןא טי" ה דםטת
 יחק]אמר[ 41 רעק בגמרא כםו מרףטלמי ודג הלכך ממכיק הדן 4גמראאלא
 כ1ן תוט לפי דמי ורדבי כצזכוץ הוי )השב"ל( משיב והוא אותו עדטוא4ןכל

 שכצ2 לרגיר רו1ול שמעצט אלא כלום שאלוהו שלא לרגיר מעצמושהתויל
 טעצמו העכרש שיוטק* דכיח העזף אבי רבי' מווץ %ם'4 אוטה ו"כירוולא

 לפי ממיה ר1י ה1נך *דע ושואלו הדברים חחר שוב ישראל אם אפי'הרברים
 אה1ה גבי בו?'ג וכ":נ זשף'ל אלפם יצחק רביצ ומ'פ אהטה מזכיי שאינו וכגוןתהמו
 זזר'ל יהודשר רב וכ"כ שלו סיממן ושאר וחוטטו פדההי סימני עדים ריהביער

 : מו1ה כר' יצחק : שריא איתתא האיהלכך
 1 י(אכ נהרנ או 8*ני מת כתוב שטר מצאו וטתס שלרף 4רישלכ42)תרצו(

 בר בת ]ר' אשצצ את מעדאק ]אמר[ ירמיה ר'פלתי
 עדש שנים פי על ירמהה לר' ממייע מתני' אשתו[ את מעויאין אץ אמרכהנא
 אין ועכשיו עד מפי ער פי על ולא אחר ער ע'ש ולא מיצרגמן פי עלולא

 מתמ' עד מפי ער ע"פ השתא מעויאין אין וכי בהמיה פי' ער מפי ערמשיאין
 פלתי 6ת שאמת שהעדים השטר מכח הערים כח 4פה רתני בון לר'ממייעא

 אץ פלוגי נהרג 14 פ' כצז בעאשר כהיב מצ14 אהטחו 4צז מאדאין פלוני נהרגאו
 אגי בששך כתוב מצי ר%'פ רמחבר אני בעיני ונהאה ' אשתו אתמשיאי'
 רמתוך עיטנא סויך אשתו משהוין אומר ירמיה ר' שמעץן שמת ערר1בן
 מברייתא תל"ודא. לה %ציוזי בתחילה ע4ה הקלת בסופה ע4ה שהחמרתרומר
 משמם עד מפי עי 1'פ להעףא נרגו האמ"ק עד מפי ער מששין איןדמר'א
 החהום ר4ובן ממנו ירע ד* אהך'ג רהטטר זה 1'פ לה,טיא לט ש"ט ו?'העיטנא
 ממיעא מתמ' ' רוז?ו יטנא מא1ם אפ"ה לה שרינן לא רמרא השטרעל
 ביני ונראה וכו' הששך מכח ערים כח יפה רתניא כהנא בר בון לר'לי'

 ובריוזא כותיה ב1רוש מיתנש חהבריתא דד1אל כהנא בר בק כר'דהלכה
 כתבטש הי'ל נוימק בר סשה ור4ט מריוקא אלא 4ה מטייעא לא ירמיהדר'
 כת י~שס פלתי .נררג או פ' בן פלוני מת'איש בשטר כתומ סמצאו בהלכותמטיןי"ג

 שבתכ שדעתו בעיני ונהאה ' עכ"ל אשתר תנשא רוו ישראל כתב אוזהונורע
 4רני אבל 4נשא מתיר' 4וני 4רי מעשדג בא אם מיהו עיגונא מפנילרועירה

 בפהיהט כותיה ותנייש כהנא בר בק כר' הלכה בעיני שנראה טמני להנע1א4ומרה.
 לסררהיהה איכא ודילמא האי כהי 4 מיפרשא לא ירמיה דר' ברייתאאבל
 המפורש 4צז הזופסין וזצזום אצז מנטהין אעפ"כ תלמורא לה ררר רלאואע"ג
 כתבו ש"טראל פשיטא שלנו רוא אם ישרא4 כתב אידוא וטדע מיש א"יוגם
 שלנו כתיבה כתוב שהוא רצאיל אלא כתכו שהעבו"ם נאמר מה מפניוכי

 בכתב כתב ריא דיפי' להתיר בא ריא אם שמא או ' בתבו ש"טראלפשיטא
 שמעיר "טראל אהר כאןער יש ררי היא הש"כ כתבו ש"טראל וכיוןשנודעעכהש
 עא*שמר ופשיטא שמתע*ו

 טתר"
 וכי בתבו שישואל יודעין שאנו רכיק

 בלעין ע*ו מעיר אחר ער אם לי רמה נרע עכו"ם בלשק שכתברמשום
 הלקי נאמן שמעי 4ק בכל אלא לעז לשון עליו מעיר אם לי ומה שמתרגודש
 : נב"ה משה בר' יצחק ב1ני נראה כך בון כר' והלכה כדפף' בעינינראה
 פא. לה כעררה אשה הא בגמ' ואמרי' לה כשרים אין רק אף להי כ3 קט האשה.כעףרה, שאץ עדות כל הבלל זה יר"הס ]בפ"ל )נפ"ב( סך2נן)תיצז(
 או1ה לעדות כשר דדבריהם נה, 1מרת טשז מנשיא א',4 לה בשרין וץאף

 ש'ט יבמות שלהי בפר'וק עלהוכתב
 דגז"

 . וכ"ט אה1ה לעדות פמול ראורייתא
 כתב אלפם יצו1ק ויבינו ' עכ"ל יטפסול כולה רוצרה לנל טשומ4 הואאם

 אבל אקאו את ישא לא נירו הוא אשתו אוז "1א לא הרנתיו מת יבמוו2שלרן
 ער רשע תשה אל . אמרה ורוזורה רצא רשע אמרי' ולא אשתו תנשאלאחף
 רשע עצ1 מעוים ארם ואץ עצמו יאצל קיוב ארם דאמרי כרבנן ' לןרקיימא
 זאת. מנשה. א'ד בפ"ק בר'ץק ]וגרמי' צשה לערות פטל ירשע מיגההטמש'
 אגףונן נמי 14יד אהטת כיצד וכפרק אשה[ לערות כשר דדבריהם גזלןאוטית
 מנש' רב וסחמרמינה

 גז"
 לעדחץ פטל רר"ת ]נזלן "שה לעדות כשר דדבריהם

 מדרבנן פטל אבל אה1ה[ לעדטז רפמול הוא מד"ת רפמול מינר', ושמעינןאע1ה
 מד"ז חפב1ל " ומסתכרא אהטה לערות ]כשרין[ יוחכהייו בנץביא המשדשקבנט

 השדיכתב אבי ופ1רי ' עב"ל מעכו"ם גרע רלא עלפץ אמטה כהטיאיןמםל"ת
 איערומי רילמא "טראל בטיב רירע רכען בידיה דרפיא. דיבטתשלהי
 לאלתר המם4'ת דק-ן נתן בר א4עטי רבי' פסק : להעיר ובווצצקמש-ים
 מלספוד באים אט רוי התינונךת מן שמע אפי' אומר ירורה ר' ברתנןפכשר

 וף ינטת לייות רצומקו ברתנןס לא צע לאהר אבל ' וכי פ*מ א"ט .אתומלקבור
 סע )ה5 ברוע סם4'ת בעינן אלמא קק 1ש ולא קטן מפי גךצי ולא אוטה מפימשיאט
 זף סם אלא כשר מכצ4א אין אהטי א"ר גרמינן בתראס הגוזל ובפ' יבשר הוא%אלתר
 פ"6 יצ באיסורא ולא כשך מם4שע ררבנן רבאיסורא ממנהא בלבר אע1הלערות

 9י ק( אכךלו בשמהה וכן רבנן בה אקי* עינונא רמשום אשה בעדות אלאיאור%תא
 או. עכו"ם ואפי, קטן ול"ם גדול ל"ש רממל"ת רבנןכה

 ט"ג- אב1 יבי' ומסיי ' נכרטז

 ררבנן ומי4 אשה בש-ות אר54 ממכי' זנק -לאחר ראפי' אומר בב1 בןהשיי
 ש'ט ובו' בממ4א רועם עוברי הרץ ומייהו רגוזל בפ' תלמודא להו]כרמיתי[
 הטפחה עכר מפי רךצי מדלא שרלךק ומה נקט מנייצ הרא עצרה ה"%'ש
 4"ט ס54 כקץרו ל"ם אר54 ממבי' לא הלכך ס*רי להעיר במתנתים התםוי-ז
 במד"להוניי

 בעאשר מומא"ב לפ'ין ב6מיח לא אם בעדב2 ביוטנן שר14 מה
 ס"ט ו ו' אפי' רפמחימם בפ"ק כראמ' בררבנן רבנן רדמניטי קטנים דבעודן ררבקמילי
 שר14 מה להעה* ב1ר5 נאמנץ ואלו ףכהובותס בפ"כ כרהגן בגה", וגםלהעיר
 י.סה תקט רהנהל וההש י רץיבק והיומה ררבנן תד1מין בהד"ר1 )קהשיבבנוטנן
 גף6 ' להעו= גא אם הדין ודוא רדה כך שיה מףמ וסם4א כףן ררבנןבתרומה
 כז ק1 שבצז רטעום עיצ לומר נ4טנץ שפהה אפ4 עבר אפי' רק*צי מעם-ץס כיצרופרק
 ע"נ באץ אגו די4 ע'ע *אמר לא אם מריכע רלא משום נ4ק בהרחרו קתניולא

 החמץ את בדקתי כשאומף וכן צוד מעטטה 1'י רבהיבות רב1,ב הני וכלבשבת
 בכתובות ה1קשנא בתרוטה1 לאכול המפר מבץז יהמא פלוני איש כשדוהובן

 איט אם הדץ ודוא ההה נך עועה מ1שה דדגרזל והך דרכנןבתרומה
 : .וימו לפימסהה

 ענ1ה הלטת*

--
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 ורב הוי 4'ב בנ*' דגט מעעם עהטין "'ב הנט לשיטט הע%ס 3ןץגן)תרצח(

 כריתא ס8ף דכת*5 מה1ום גאת הח רב בשם פי' גאוןמעדיה
 נ"פ י1האהיונים מפוץ6 ר' בט הרי ששין ר' למפר מפר בט רב"בס פ"ק ואמדי' גרנ *1'

 אלא שאינו חא1יב נץ לא הורה למשנה וידבר בין אבל .עויטין "'ב והם עויטיןר'
 ' ספיים ר' בין אףש כריתות כמנין לעשות נהגו לכך ר5ורה ושונהחוזר
 הולרת ספר שץ ובמהרש ' עוירטוט הנט עויצטרך מקום בשום אשכחן לאומ"מ
 ונה'צאמרי' "'ב בגי' חה מפר ק-וי נמי וגט ארם למר המפר מירטל אפי'ארם

 מווירבי' וכתב * הוי ולגין "'ב בגי' זה המע1חה שמן גכי רהוריותס בחרא בפ' "קי
 4ו חסר אי ל1מלו אין בתלטר בגט שיטין י"ב ההכרו רלא רכיון השרי אביטצ

 א1 שלימה שאינה ]האחרונה[ )הא( הששה רגט מיום עלרבותינו. שכתבו מה ]כתב[ משפירא הלוי אשר בר' יצחק והיד ' שיטין מ-ב4תר
. 

 בידינו אין
 : ראיה להביא ע4ו בכך לפופלו שבא ומי שלימות ששות י"ב שצריךהאיה
 נחתם ובפני נכתב בפני שיאמר צריך הים ממריבת גט ד:כ1בניא)תרצט(

 לפי אמר רבא לשמה בקיאין שאין לפי אמרם רבה מ"ט טץ נ1'
 ערי4נן יבפ"נ ב1צ השליח כשאמר רבה ברברי פירעהיי לקיימו מצויין עריםשאין
 דא"צ פ" זצ"ל שטואל בר יצרק ורבי' אין אומר והוא לשמה כתוב איליה

 ננתב 4ו ליה שה4נן לא בי צייך.א"כ ראי ובפ"נ בפ"ג רק יותרדה41חלומר
 אשבהן לא ההא לשמה בלל משמע לא דבריבורו כיון פסול הוי אץ ואמרלשמה
 שפיר משמע רלרבא היכי בי ליה'ותו שיילינן לא אי פמול ריהוי רוכתאבשום
 הבעל זייפו בפניו שמא ליה שיזלינן ולא ריבור תומפת בלא קיום לשוןבפ"נ
 ליתני א"ב לרבא למיפרך לרבה הוה הבעל החתשו אם ליה' שיילינן ראיוהתמו
 משמע ה;'נ לשמה בפ"נ לטעני לרבה רבא רפריך היכי בי הבעל החתישבפני
 נכתב אי הכי בתר שיילינן אי לטמהיותו וחתט הבעל שכתבו ובפ"נ בפ"נלרבה
 רגי בתר 4ה שיילינן רלרבה -בינייהו איכא נמי רהא הו4'ל אין ואמרלשמה
 אך לשמה נכתב שפיר משמע נכתב בפני וראי אלא ליה שיילינן לאולרבא
 פריך להכי זיוף בלא שמשמע כמו לשמה לנמרי משמע לא נחתם רבפנימשום
 אין פי' לקיי1 מצויין ערים שאין לפי אמר רבא : לשמה בפ"נ לכתובבסמוך
 שיהו כתבתיו לא ויערער לומר הבעל יבוא שאם לכאן משם מצויותשיירות
 משום לרבה בין לרבא בין לשליח והאמינוהו הערים חתימת להכיר מצוייןערים

 בינייהו איכא בינישץו מאי ואלא ררבא ליה אית רבה לקמןס ואמרינן , ע.טנא טצ י1'
 כפ"נ לומר מצריך רבה הים במרינת מרינה באותה וא"נ תרי ביראתיחהו
 האיכא דהיכא כרבא ומוגיא אלפם יצחק רבי' כת' מצריך' לא ורבא נחתםובפמ
 דמרוימי עדים רלינא היכא ]אבל[ ובפ"נ בן'נ לומר צריך לא ליה רמקיימועדים

 לקמיה אתא גיטא לאתויי בעא הדיא סבר : עב"ל נחתם ובפני בפ"נ צ"ל ליה פ"נ סל
 בטיב יודע שאינו כל רקי"'ל רש"י פי' ]אגשי[ מטנה רהוה ]אחי[ )יומי(רר'
 רדבי לאורויי רבא גברא ממנו ורוו עמהן עסק לו יהא לא ]וקירהטין[גיטין
 ור' אמי דר' לקמייהו א~:א ואות אהע בל על לעמור אתה צריך 1'ל 'ניעבר
 אתה לחומרא אעביר וכ"ת אחת בשיטה אלא פי' צריכת לא ליה אמרואםי

 לא רכה"ג חששא ראיכא היכא רכל עוץנ פר"ק ' הראעדנ" גיטץ עלמוציא-לש
 אכתיב לא קמיהפלנא[ ]4וכתב פלגיה גיטא אייתי בב" רבה לחומרא'עברינ'
 אינו שוב אהת שיטה אלא בו בתב לא אפי' ואמר ]רר"א[ לקמיה אתאקמיה

 ר1ולמום תיקון פרש"י מגילתא וקן קולמומא קן שמע אפילו א,נשי0 אשי רב צייך כ'" ייף
 קולממא קן ט-אה %י אותו ומחליקין אותו כשחותבין בשתקנוהו שמעוהקלף
 קן קן שאומר במי נשמע שדוא היריעה ייל אותו בותב בשהוא הקולמםקול

 וראה מגרשה ייאני פלונ" לאשתי נם בתוב הבעל שאמר שמע אפי' פר'חעכ'ל'
 פירש היי ורבינו " ריו לשמה הגט בה לכתוב והקולמם ר5גילה המופףשלקח
 לכתוב הםפר שחהזך המגילה וחיתוך וק%מום ףדתוך שמע קולמהמא עלשמע
 ר5גילה וחיהוך ק4'ם רה"ע קויין הקולשם חיתוך ערבי בלשון שבן רגטבה

 להית ויכול אההרי סתרי ולא פליגי לא בולהי לישני והני עכ"ל אלר"קקנר'ע
 וכן כותיה תניא דהא אשי כרב וקיי"ל ריו שיהיה מהם ואיזה אמתשב%ם

 : אשי ברב אלפם יצחק רבינופמק

 אמר חר חנינא ור' יוחנן ר' רהטליה לה נותנו כמה בפני 140יין3מך )תש( סם קי
 דאמי ]רצא יוחנן רר' תסתיים ג' בפני וח"א שניםבפני

 לה הב זיל א"ל יחץנן[ דר' לקמיה גיטא אייתי חמרא רב בר ררבין שניםבפני
 והכא בתלתא לק"מו בעינן דב"ע ואמקינן ובפ"נ בפ"נ להו חשימא תריבאפי
 נעשה שלהץ קסבר שנים בפני מ"ר קמיפלגי ריין נעשה ועד ער נ1טהבשליח
 קיי"ל הא שלמה רבינו גרים רבי ' ריין נעשה עד בררבנן קיי"ל והא ופרבי'דיין

 אלא ' שנתיימלהס האשה בפ' שטרות קיום גבי כגת ריין נעשה עו- רבדיבק כ5דף
 בשנים מכ?רת אי גיטה להביא בשירה ראשה ביון מ"ם קמיפלגי בהא הכאע"נ

 חי"1י' לא טבר יוחנן ור' זה בגט לאבשורי עלה וממבינן אשה לה רמאתאזימנין
 רתניא כר'י והלכתא אלפס יצחק רבינו וכתב ' עלה ממבינן ולא ירעימשץע
 יוציא. ובפ"נ ב1'נ לה אמר ולא לה נתן הים ממרינת נט המביא רתמאבותיה
 ויתן ויחזור הימנה יטלנו יעשה ביצר ממזר הולי אין וחב"א רר"מ ממזרווילר
 ובפני בפ"נ לה אמר רלא משום ור'מ ' ובפ"נ בפ"נ ויאמר שנים - בפנילה

 הוי אמר רלא ומשום נבתב ובפניו בשר נט וו:א פ4 ממזר והולר יוציאגהתם
 בל ר"מ וקיה אומר רעולא משמיה המנונא דא"ר ל0אגמיה רימ אין ' ממזר הולר'

 שמחעל בר יצחק רבי' פי' ממזר' הולר במטין חכמים שטבעו ממטבעהמשנה
 ממזר ליהי יבוא שלא יעשה בשר שמשאת קורם לר"מ קאי מצי ביצד האיזצ"ל
 ביצר כהטנשאטע אף קאי ולרבנן תקנה לה ואין תצא נשאת אם וא,נשי וכי'שלט
 מצי לא יעשה ביצר אלא גרסי' ואי שלנוובו' הגט יתקן משניסת אףיעשה
 ראתא משום אלא דמרקאמר ' 'אדרבנן ולא נישא(ע ואירם אר"מ אלאקאי

 אינו שלפני ובפפר הימנה יטלנו ממזר הולר יהא שלא יעשה ביצד אלאלמימר
 דלא וכ"נ ' אלא בהם בתוב אין ובפ-"ח באלפם אלאיגם בוכרצב

 גרם-
 אלא

 משגיסת ראף כרבנן והלכה כרפרישית ואררבנן ארר'מ ביצר נ,איושערוייוצ
 ' נחתם ובפני נכתב בפני לה ויאמר שנים בפני לה ויתן ויהזור הימנהשלנו

 לאי"1 בחוץ גט שהביא סשלהץ זצ"ל מי'מון בר משה רבינו כתב וכן תס'0"י
 וב1'נ בפ"נ בפניהם ואומר שנים כפני לה ונותנו וחוזר היכגה נתטלו שנימתסי"ו פי על אף ובפ"נ בפ"נ .אמר ולא שנים בפנ* לה שנתנו אצ לבינה בינו לה וטקגוג'וושו

 שלא אע"פ מירו עכ'ל' בחותמיו שיתקיים ער פמל היז ממנה נםלו ]לא[חשם
 ר4'א משום ור"מ ברמסיק כותייהו דקיי"ל לרבנן ממזר רולר אין הימנהמטלו

 אה'מ אש תל1דא סתמה רלא ובו' לטע-יה 4',ם אין מכסר רצלר ובפ"נב9'נ
 כטטר הוי רלא םברי ראףנה1 6יוי .ולא מתמה לא לרבנן אבל בדבי ממזרדשוייה
 חי5נן מ5לל ר"מ רדה אוטר רממוק ותוג-גי

 מבטר' הוי ולא ברגי ע4ה פלעי.
 ע4ו חלנן לא דהא ממטבע סהמשנה כף'מ דקי"'ל אומרי5 ישונפר',ז:,1'ל
 יהא וכרר' 4ה.גיטא דאאתו גנ8*ההו הונוו סהוי קייכד רהא בהאחכמים'אלא

 .,אעא ה-י4 לפםוק בא ' עכ"ל ביה מעכךז ב*לה אע לבילה הראוי כלדאמר
 משום בנן י( !.בון. סכסר וילך בגשץ חכסש שטבעו ממטבע דהמשנהבר'מ
 זיא דר' .טא ומרמיאי ובפ"נ:'. בפ'צ עייץ לומר וישכטהם כךץ עדיםרקיימי
 מיהו ובפ"נ' בפ"נ הימר ולואוך ממנה ליט4 1ו'צ דלרבק רמבר לכא1רזהמשמע

 לא הלבך בו מעכבת בילה אע 4לה הראוי בל ראמר זירא כר'""לדרף'ק
 אפילו ממנה וים4 ..הגךה 6 וי1 11צ ב1'נ גףמד רלא במאי הגטמיפמל
 ר' גמרא לקמן בטיעץ רכתד והא ובם"נ' בפ'צ לה וי.אמר שנ"טאת-ויחזורלאחר
 נ רענס מאיר כר' הלכה לעזר ר' בשם יעקב ר' למטץ.ירושלמיס כא"י עכו אומרמאיר
 ולא בר"מ הלכה באן שיהא כ"טם ללמור אע ' רבים 5נגר יחיר אפי'בגיטין
 וחזר הימנה נטלו לא אם וגם נשואין' אלאנדרם וכו' ףדמבה ויטלנו שיחזורמהני
 רתנן קאמר ]רלגולא[ )וו"ה4א( ]לן[ קאמא ]ההא[ ממזר הולר עויהאואמר
 סם ר' בירושלמיס אטעא והכי ובפ"נ בפ"נ ואממ'ל לנינדן ישיאל כארץ עבור1'א
 זעידא ר' והוה בגיטין מאיר ברבי הלבה לעזר ר' בשם אחא בריעקב
 שויא מי ברברי ריכה אמר יאהע בי מםתכל את למה א"ל ביהמםתכל
 עץיד אפ4 הכא )אוף( לא רבים אצל יודר אצל באץיר מימר מברין בר"םמקיל
 לר1מר' אבל ובפ"נ 'בפ"נ ואצ"ל לניטין ב*י'י דעכו כר'מ רפמק רו:יינו רביםאצל
 משנימת יאף ברבנן רהשה כרפיישית י"'ל. הכי הלכך ' כותיה פסיקלא

 .רגט ואמר נטל'וזץר ש ואם ובפ"נ נכתב בפני לה יאמר ויחזור ממנהיטלנו
 ע"נ )ולא( מים ממדינת נט רמביא בתומפתאס תנטו * ממזר הולר אין מיהופמול
 לה ונותנו שנים כמה לאחר הימנה נהטלו ה"ז ובפ"נ בפ"נ אמר ולא להנתנו
 לאחר איופי' משם להתבונן אין נוהו ' עביל.תומפתא ובפ"נ בפ"נ להואומר
 לאחד ובפ"נ בפיצ צ"ל 'הגם וכאצותן נ"טואין קודם רוקא דילמא אונשואין
 אומר ואינו ובפ"נ בפ"נ ואומר הימנה ונטולו דחוזר אמר כך ובעבורנתינה
 כ"6 ס י' הספיק ולא פקח כשרוא לה שמהגו סכגון לעיל אמרי' והכי ' בירה הנטבעור
 ואו' ובפ"נ ב1ינ 1מר נתינה דלש1שר' רכהטמע שנתחרש ער ובפ"נ בפ"נלומר
 ל'5 י יף חנץ ןיב : נתינה לאחר דיבור בדי בתוך בן רצ'ל שמואל בר יצחקרבי'

 מנהררעא אי לנהררעא ממורא אי ידענא ולא געטא אייתי בהנא רבכהטתעי[
 לא ובפ"נאו ב1ינ למימר צייבנא איל ררבא לקמיה אתאלמורא
 כ"נ סס אהטגחינן לא מעדעד בעל אתי ראי איציז עברת ואי צריכתס לא א"לצריכנא
 . בפ"נ אצ"ל לא"י ומא"י לבבל מבבל גט שדגוביא רשמעתא פוגיא פר"ח 1ביה

 ביה משנחינן לא ימערער בש אתי דאי 4ה מהני ובפ"נ בפ"נ אמר ואיובפ"נ
 שמועה הדרך זה ועל היא מזוייף הגם עהה ראיה יביא אם אלא בטלועירעורו

 תס5' פ"ו ממקום גט שהביא שליח ז:רלס מ"מן בר משה רבעו בתב ' עכ"ל מלקאזו
 1' 'י ט עדיו שאט אע"פ שנים בפני לה נותנו ה"ז לאשתי זה נט תן ואמר גטהבעל מרם'ע לו נתן אלא עריו הם מי ייע וש הנט כתיבת ראה שלא אליפ בא'"למקום
 ג 'עכט נורעו ולא נתקיים לא ואם בחותמיו יתקיים הוא מזוייף לה שו1בא ונטמעולם 0נ גרשתי לא ואמר וערער הבעל בא בוס ותנשא מגורשת ותהיה אצלינוידועין

 מגורשת םפק היץ הנט אבר כגה"1ת 4ונה שהרי 5מזר והולר תצא כללעריו
 שמא ק,ו י ב*ייי ,גט להביא נאמנות אינן זא'ץ שונאחע שהז-זן נשיםלפיכך
 סס הנש" הן ואלו בעלהס על איאסר  שהנעיא כרי אותה לליקל ותתבוין הואמזויעש
 ג יענס הצרה היתה מטי' תרתה חמותה ובת חמותה זו את זו שונאותשחזנן2ן
 הנשים בל שאר אבל בעלה' ובת : אחותה היתה אשפי' וצרתה לאחרנשהאה
 ס צס מח"ל[ ]או לדו'ל מ1" אי בדע"ל למקו' ממיים גט שהב'א סושליחכשירות
 שנים בפני אומר ה'ז חשעימתו הגנו כתיבת בשעת עומר רהטליח היה טל4ו"
 אצליט ירועע ש-יו שאץ אץ'פ בו יתתגרש בפניהם לה ינתן ואח"ב ובפ"נבפ"נ
 סס וערער הבעל בא להסס חוששין אין הע%"ם בשמהז עריו ]שמות[ היוואפ"
 1 י~ע5 נאמנהע זו אןע זו ששונאהז רצשים -ף לפיבך בו משגיחין אין לו חושעויןאין

 ס0 ובפ"נ בפ"נ ואמר בא"י גט איהביא ש4ח וכן ובפ"נס ב1'נ ו4מר זה נםלהביא
 1 ספה עומר רה41ח אין ואם בו משגהקין אין ויערער הבעל יבא אם שא"צאע"פ

 להיהע לשלץץ ]ויש בחותמיו נתקיים אא"כ לה ינתן לא וחתימה כתיבהבשעת
 ער פמול ת'ז לה ונתן נתיימ לא אמ בחאמיה אותו ' שקיימו הנ'מבלל

 וףחפ"נ עבר סת'ד : עב"ל מגורשת אינה נתקיים לא וערער הבעל בא ואםשיתקיים
 בסמ להשר וצריך לך' כ-יים ונכמיי עצמך בו וכתוב הים ממרינת גטושהביא
 לא נכמים י לקיימו ערש וא'1 בפ"נ ל4מר שטץרורו על הוא רנאמן ' קנהעצמו
 מךן לך קנויים נבסיי בל לוצ איב1א ' שטרות קיומ בשאר ערים רבעי 'כ4דץ
 דיבורא רבחר ביון נכמי בל אבל נינהו דיבורי תרי וננסי עצמך אמר"מי
 קנה' עצמו שקנה מתוך אביי אמר ' קנה נכמים ומתנת עצמו שיחרור ליהאתו
 ]אגם רעלמא( עמטרוונ )אקיום רהוה מיף קנה עצמו בשלמא רבא א'לנכס?ם
 אביי אמר אלא רעלמא ש10יות אקיום רריה מירי ליקני לא נכמים אלאאשה[
 מירי יג-י לא נבמים בשלמא רבא א"ל עצמו קנה לא נבמים קנה שלאמןעך
 אמר אלא אשה אגט רהוה מידי 4קני עצמו אלא רעלמא שטרות אקיהםררוה
 לרבא מחנה' בר ארא רב א"ל קנה לא נבמים קנה עצמו זה ואחר ע; אחררבא
 * חודין בן הנא לעברו נכמיו כל הבותב רתנן ריבורא פלגינן ראמר בר'שבמץ

 יציש לא שרדא 5ל לרקע שייר ' קנה נמי נבמים שאר ובל נבמים בכלל הוז*שאף
 רש-ר אמרינן לא אנן לשיורא רנהת רעתיה נלי לא רישא רבשלמא חוריןבן
 גתונת נבסי בל קאמר וכי שיר נמי לריריה אמרינן לשיורא רנחת רדבאאבל
 4ה. אמר רלא ביק שחרהיה ולא קאתי ליה ולחנופי קאמר נבמים אשארלך

 1ץע ק( ' ב.'ח דצא לעולם סר1א שמת מי פ' כרמובח קיקע רוקא ולאו ונבסיעצמך
 0"ג לפלוני נתונין נכמי בל מתם שיאמר ער ' גלי לא גלי רלא ומאי גלי רגלירמאי

 מ-בוא[ ראחד אטהנן רר21ם משיי' הצא מה יפרש ]ולא מרבוא מאחר חהןעבדי
 דעץה אע"ג בגנמים מרבוא אחר אלא 4ה חשיב לא ואיהו עבר היינוררף1מר
 נכמים שאר רקנה היבא ל"ש אשמעינן הורין בן רוא לעולם ר"ש ומרקאמ'טפי'
 חוץ נבסש ושאר עצמו קנה רהשתא פלוני מקרקע חוון השיור שפירש כגוןעש
 הקרקע'שע("ר שם וקכיר שלא בגון נבמים שאר קנה רלא היכא 4'ש מטיורק

 תשף חד רבבל ק-קע שוס ג4ה לא רהשתא ק-קע בור מבית חוץ ליהרכתב
איכא



זרוע געטזהלכות%ף98*
 ולא דוא ק8קע ל94 דדוא תדק בו הה אפן,ק דעףי דיצא הףמ למימר*וכא
 % דוש דינורא ש%*' שפ שבוק 6רבהש א' הלשק באה עויאמר ערשיירא
 לא נננףם כ14ק עצמו דק4שש-ת מן ח*ז חרע *לא זה ולא 4ה ישמרננמי
 ר' שעלם אע"פ 4שי'צ .כגיומי בר והאצטף.זמצ,לסף ' לך טבירא בר"שקטה
 ף'ש אתיוםי

 הלנה.
 ר'יוםי לפני רבר" בשנאכוז דחגהש 6יתת יטש דלא כר'ם

 "טק 4פתש וחה המץיא 4עייא.
 מאףב.

 רלא הכי א-ע ומ4 ' נבהים דברים
 ועמד . לענדו נבםיו נל *כ' עוש 4ו'ע םניובר יהאףבר ש,י וד4פ ריבוהאפ6ינן
 כץ1רקטציר יטם ע*ו יצא בעבר%ו'[שדוי חושי 'השעו בנכםי' ץרח

 טעת נדלאר םעםא רויי התם אשף א"ר ר*בהקש פלגען אלמא עתשבו לתשתעני
 ההא הגא דיבה"א פלנען דלא מ*ום 6ש ]מעמא כרש הלכה דא"'נחאיהתם[ גש"

 מעמא 94*ש להרר%ן המש ילא ר'ש[. כ4ומר 4הימ קיקע ערחי שמ הצקיבהנ%
 ענרים ושיחרווץ כריתות פפר כתיב אשה הנבי ה"א געמא דלשכרותמשום
 בהו וביק לה ונתב וכת" ]עא( ניתן לא ~יפשה דכתיב מאשה לה להגמר

 בוצך ההכר לא וויא לטערא גחת דהא דאהייה למימר ראיבא וביקבריחשז
 מבר וף"ט הוא גשר בריתות 96 לך ג4יים ונבם*י עצמך כתב דלאהסתנה
 היבא אבל שברק מר*בוא כ%יץד דיץ * עיבתוב ער כריתטז הוי.גם ר4רדבבי
 טן נל אהת שעה ונשתחהר שם עלי לצשת כריתא הה . הכא בי עייריהרלא
 הענר נכו דרבא מילתא וגבי 'השם שקידשו לחזור יכל אינו הצב חועל4
 כ1ק עצמו אכל קים  רבעען כךה לא רנכבום ת1ד דיא גיטא כהתות גטושהביא
 לעבדו ,ננמיו נל שכתב מרע בשכיב כר'נ והלכה כרבא דיבורא'והלכהרפלנינן

 : ונו' בעבר ההר ו%נו בנבם*ם עןיזרועמד
 עוררין עלע יש חשמ ובפ"נ בפ':נ שוי14מר א"צ ביא ם המנטו כצךזנ4" )תשא( עא נו'
 והא-'י הד ערער אילימא במה ערש4 בדאזברוס טזקיש צ" טל

 חז,ז מאי נינהו וה%יי הוי תרי ערער ואל4ו כהטנקם פדצת ערער אין רבל .דכרי
 במ"ב .ייצז ףך' מילתא * 1ל- בעל ערשי אלא אןגי סמוך ארגירממבת

 בירהטלמיט אחר ער עלפי שרצנה מע4ן אין אומר יהודה ר' רבתובותסגמ':ני
 : משנים פחות ערער אין יחנן ר' נשם חיא ר' "הב
 ובפני נכתב כפני לומר יבול ואינו דום ממדינת גם המביא 0 כןךזב4 )תשב(ד,'2%

 יומף רב אוקמה : נחותמיו יוזקיים עדים עליו "ט אםנחזם
 : עצתחדש[ ]ער ונפ"נ בפ"נ לומר ר5פק לא פקח בשרוא לה שנת%כ%ן

 ולמביא לכולץ9 ע%ו עבףים עדחדורי ואחר נשים גשי אחד כמך2נייט )תשג(ט
 : ובפ"נ בפ"נ*מר

 הטחרורי נשים כגימר דצוו פסול בותי ער עליו ש"ט גט נל כמתמ'0 )תשר( מ"6 יק(
 מפרש בטמרא נעדם מגיטי חהן שטר בל בלומר 'עגרש

 כותש ערי עייו והיו אעוה גט ע%זני לכפר ר"ג לפני והביאו מעשה 'טעמא
 נעהם בגשי בין פטל בותי עד והאי"נא.נל אלפם יצוזק רבינו כתב 'והבעויר

 ,טעעאשום עד כהטם זזו לא פ"קס חולע בוטחי:מת רגרםינן ש2*ות בשאר בת יס"6י
 דינם ר,סהז ולבטל רשתז ליתן בין יין לנםה בין לשיוטה בין גמוריםכעכי'ם

 אמף ו1א ב4מא המ8א ששיא ברש9 קמ בצם4 טתנה אלא מרפהכי'ה*מר
 ר1ש ב4מא חס8א ששהא ההא* אלז ששג וינא דסלכ%זא דינאש%6ל
 *ץ ע"4 בבא הזוהצףי שלרש הקמעע הי*עק לפנ* ההצב*8 הצ4רל היאכ*ם *טהא96 חזו אךצ םן הבא ב" גני ימשת פ9 4 ונעע%ה .ההילמ"%

 קף6 נמיע*9הם םטזב 1? כצצה ושזפש" דע*שיוקזפ ,זא 86 כיףהעטדוצף
 ר*ו כן הקרקעופ1' ןה' עךכאטז ,ן'פ ץשתטןב ישטר דכל אטר ונ%כ*וו1תטשדז
 י מצשחמ )"צת עהמא נלמם משט% של וש"מזשתתטת י יף מ'וצאם דט%%ש המ ושאשס הצף לשק 1ל שמת% ת"מז" נףנאןק"שיי הכי וףא וען4טדםש וצדדדט* דהחיל וקנא דמלפטזא ח"צא נףהגבי

 דעא,צי
 %ש

 * תא ו"ןמ%י ח%ך חפ1ו ו הם"% טזעשוהד ק*תש %6ומצה6מבמ
 .ה6ל

 צאמיו"ו~מטתום*
 הש1שחאפ'*חף חצ*% ]ח"נחםק

 שצחב ק%ר *צל 9 ףמ הטוזי ףםחעלםחא נטםשן וצטל ח41הםעה
 *צף חמאא *חצק 86 יאי על זדט1ז יימ נשעאמןשע  לאבנעחה8
 כוש כשוד"ם טובם ההול אצפש*דצ מרעי דלא לכומך רבא ש%ך ךלא ביה:רגבי
 ' דעא המלכותא דינא אם"ק ,א במתנה זכה לא ההא נעלמא חמפא.היטמ' דהטול נעהם מכגיף .דוץ הגי *יכטש ד*יבקךון עגי לע%ק לש9 ונ'"ט.דיקא"טתים בעלש משזזקת הבףת לדיצחש בח עצם ל% אץ בשמר כתוב ע%,4המ מה לפידנים
 בל4ם ל4י ההשאשר ההשיל בביז 5זמאקודצ הןקכאהז דד% אשצ מו הכאמעתה
 1שץ 6צ%' אקעטמ שהיתלל גף-י וא""שא תף ח*ר .טחו -אהא

 *צןצק דק'נתהרםעהכטחם חצדויעמע נים ]מ1ט[)ממ%(
 י%השי6 נצ%ל אפ"ה הקכחלןיפהץן הדאנץ ע'"ן ו"פםר זטש%"וצ%ןבזה 4עי אתטשועור צ"9י ש כאאש נהן ה"ז עהחץדם ןהףם םתצףשאצק דששי ט"ףתשכש

"% 8 י  4 צי שי   4 א  ח  ק   יש"ל ,41את בקציח"צהטתקץ וט"א% 4ה4נא 'שצען ולקמן:מ י ה"*שףםי"*ץו א 
 ערכ%טז דזרל-רפרם בוןדא ו*4שם ועמ'יצחק )טזב וצש עכ"ל נשום בממיכ"ש מ8תלאצצלט ע%צצעצואם"שש)בצתן נצט' וויא הו%פט דצישצ: בעחכאחזוריקא הם29 בםדוו זמן נט9חו ע1ףו ת1 פ' ישתש9כגק "%ז*חטקנלת ,םהבר,1טזרחקץ

 אץ ק4,תפ וצ4צע"ם ושע"ם אבל ישהתיא מקבלי ו"*ש זרצ(ןח ויקאוזק
 א6.

 בר כ4שת דףי לש%ז חה שחתרא כצץמ. וץ*8 נטוחדו קש גךם רלא שעחףסעועטטד2
 5ש בצוו ריץוש*שוי כצצלט ויי*9י זמט"פ יטחהשטיק וזטשרחז כל " זצ'כומק
 םםץגאאף ומשףט' ו"פם= ףכחונ בפמדכו חטעתז עדהע והוא חזצ חטטריוממכר

 *א4 מכל רבר דצדו)שתשץ(]עא%ץ(העהרש ואם שהזר)יוןק(]יזלן[קנ6הז שא.;ן ערוןן שהים ,להן ש ז, ועל השנר לזי שהן ם,יפ"ובי.ס ".,%יי,שנ **יףםירווברהטוקףרן,ףטףץבקךצ%4ת,טלתןאבל המיוזמכרלפלזיבךובך

 4=9ה4ם * 9שיייי אה4י ףיי4י אי"א יר ה*שה ורף" א4"ח %4%שש41יי111 א".שא%%יע אטהא חאי זה רהוי זה אלא חוהמט איו נט )~ירי והלבחא 'בווכו"ם

 עאשין אע"פ בתראס בפ' בראמרינן רכרתי הוא הגט מסירת עירי דאמר אלעזר שוף
 בעירי שימסרנו מנשר בהבי נמי ור'ש עדים בפני לה שנתנו אלא ערים עליע'"

 גט רא-יא ראע"ג שפםול מתומ במדייף אלעזר ר' טרה אבא והא"ר"טראל
 פטול פסו6ן עדים בו "ם אבל עדים עליו יסאין רווץש בשר .ערים ע6ושאין

 הב"ע * ע4ירצ ומסמך באגפייהו למימסריה אתי רילמא רפסולץ והישמררבנן
 לא דדצ שכצזזא ברגרצ רמםקי ישראל שביחי רלא רעבה'ם צבףקע סבשמות י6וף

 מרמי-4' ע14מר מי "ט פהיח ' הם ףעכו'ש ייעי רמיףע עלייהו לכרםמך %4עאש'6
 פמלינן לא שמעון ברבי ליה מזרמן אי בגיטץ בותיה רהלבת' כר"א לר"שלי'

 : ענ"ללהה
 היטאילה רוזשובה זו . 4 וד"טבתי הטק אביגדור ה"רשאלני

 עכהש -טל שאצרות לעשטז הורגלו פעמט מףינה נאותם ניכתבתד4ששי
 שהלוקח %4הר בטז בעסק לפנינו רק בא עצה ע.חבהרו ירוריבק

 לא אבל עכר'פ של עיבאות ]פי[ על ענשיו בי דר החש והנה לי מכרתטוען
 הוציא חהלוץה מעולם לך מנרתי לא 4ומר והלה ערקץר בלא חזקה שני ' בודר

 ארון מה רבהזי' מלפני עי4לים אנו טק ועל המכירה על ענויש של שטרטזלפנינו
 בעדרין עבו"ם של בערכאות העול4;ם רהטטרהז נל דגשץ פיק שניע שהריבהת

 משמע אלמא נו' מנר בשלמא אה לש ",ם'מבר הזני פסיק קא בגמ'141מרי'
 אבל נפשירצ מרעי רלא נאמנין ריינין ע,פ רעבידי הנהו אלא מכשרינןדלא
 וכותב %רם שיי רמאםף עכףש סופר בגת יארמאי בכינופיא רעביריהנהו

 מפרי בהני דשכעזי משום דינם מה לן מספקא לפניו שעושה מה עלשטררת
 רקבועין הריינין לפני עכרש של בש-באות רמלקי ואע"ג נפשיירן רמרעאראיכא
 על נעשה לא רהמצר זה בי לשונך טתוך לשונך'והבנתי ע"כ נהו ודיי.ישלהן
 בערכאות העאצר שה הובא בך שלאחר אלא דארמאי בבינופיא אלא .ערכאותפי
 %החזיכךהו[ )והךטיקו( רהטמר זה פי על )הזו(']4דמ[ שלהן הקבועץ הדייניןלפני
 הוא בעלמא המפא שטדא ףההיא בעיני נראה הוא וא"כ השטר זה פי עלבבית

 בכינופיא לאכשהיי )לה( סבר רבינא דגשיןס שיק מראמר מששא ביה ולטז "ק(
 ]שאר[ לאכשורי סבר זשףל שלבס, רבינו ופי' חנן ערכ4ית רפרמ א"ל יארמאיע"6

 עוברא*הא עבר ולא רפרם ו4טהרריה ערכאחז שאינם רארמאי בכינופיאשטרהז
 והכי ' היא כלום רלא1 ערכאצת ירי על שלא בנינופיא שנעשה דשטרלמרת

 אסי י עכף'ם שיי והע שאן בבית יצא שטד דפרקין6 בירושלמי אמרי' נמי 1הלגס
 יוחנן ר' מפרש אבהי ר' פסול ות'א בשר אן9 חר ורשמ'ל ר'י איוזפל1ןאמר
 ר'ץ הך"'ל בשי אמר רשמל פצלאמר

 תלת מךצי בף כו4" הלכה  ורויב"י
 להאדב רין לבעל ייש וא1צ זכותא שים לה לנן בהא השמד 1 ש בכאע", והזעךוו עה*ק הקבועין הדינין ל5ני השטד שה דהוגא כהצום הוי ' רההצלץס %זף

 ט "מעמא היא ולא נויס ל:נ'נן חק תו' דשנ'נן אקר'נאר..שנא
בד5ר"

 כע וה אמ- לא ששיל נ.'פ בהוא. כרעהל כות.ה -ל ייבא עיל
 שנ* חלמודא אלא עכף;ם בש9כשתשל דשטץתהעלץ ]אמהני'[)ממתנ"(

 אחףעא נלףצא רברבתא ופםק נשימ םבנינו ךצץ עצי .א6ףנא חיעגאהני
 :המהנל:ג ןנ:::מנצהגט:: ג:גצ :גש 4 . :סי בעב:2צ נצ:ג מי:יהצו:ג ייי סויי גנננ 2י מ-עג'מ21כמ:ה4 נצנה:2כ::נ י-ע:ע גגסזקח יג1מננג דסלכהזא רדינא מטעס*8 לא רסהג" רמעמא * דאיתבריר והשתאנרפר"

 : המתכר נב'א משה בר יצחק .' רחעהטא מירי ולא משמטאביה
 1 רו(ו לענר' וה שיייר היטר לושת' ד ש ת. הופר 3(1ז3י")תשה(
 שאם י5)'1 נאלא (ושק.וי אן "ת ושלא ]ריא' עכדי א( לין ש..אתה

 כנח יה לא במךן-שב ה,ב לב./ל רוו,פס אר'" ' ז';י שר.אממ;'
 הוןגאמיך4ננצך ננעל נמ' רי~א ל4. א'מן.הב

 שגםיי
 משנתם יא'". '

 לאשרינר
 ולא'רסב .יע'וביתא',

 בפנ'י רלא ש
 לא שיח דעשאו א,ן-ו ב;ימא אבל .

 ג-8עש55-,ש:ןיגש1."11":"1ה
 פ,, י'י כאיי.,ז ה-ב רכ אט- לו וו'ב ש,ר לולר. מ:ה י לקמן'כ-, ל לי ל.,ך

ח



 1%קזהע גימץדיטתשר
 האשה בפ' ט-מינן ! אלפם יצחק רבי' כתב כך חהר אחצ *ץחי באחשט

 גט הגאכה מר"נ רבא מיניה בעא שלומם הט למדינת ובעלה היא עטדיכצה עחק(
 בפניו שלא לארט וזבין לה רצא זכהע ליה רמניא ניק מוצ יבמ במלןם לאקוצסף6

 שלא לאדם חבין ואין לה וצא חוב ליבמה 4ה דרהמא דז*מנין כיון רילמאאו
 לרבג רבינא א"ל מתייבמת ולא וחולצת לרבריה חההטערן הניתוה א"לבפניו
 לה הצא זבות בהדיה גחטה לה ו4ות ביק מיי כףטה במים לאשתו גטיצפגה
 מלמיתב דו טן למיתב טב דארשב"ל ת"ם לה עדיף דגופה צוו1זא דילמאאו

 ~ענו שלא עטעתה ה4מיה בעיני נחשת זצ'ל שלמה רבעו השיב י"המ*
 ש*ח פ*ני שבמכךם פלתי את מטבה ה"ני בפניהם ואמרה אחך במגןםעדים
 שנטמא' צ אהטה ונ"ש הונטע ששלידצתו ונהרצה השלוץ את והצדי2ך גטילקבל

 עגאמרה מאהר האחר י טעמש מבמה בשר עלי1שלוחותה ונ14סרהבעבו'ם
 ]יממוד[ )איטר( הש*ח נדטעה לא ואפי' מתהתיו שיוצאה לה רךא זכותע*ו
 וו?,ץ פלונית לאשתי זה בגט זבה הזה כ*טת ויאמר שירצה מי 4ד רגטהבעל
 שיוייהא הטטר לאשתי זה נט תן לשלוצ וד~צמר דתנן זה של בקבלתו נודמנו-טת

 לא אבל נש*ם בגע1י הץכ'ש מ4ור ד"ר זוהי בשנירם לחזור רצה לעבייזה
 רזבות ביק מאשה לה לה דנמר עבר תעא בי לארם לו שזבץ עבריםבשהיורי

 לאשה ת?'ה עאיח העבד מנהו שלא אשש מקבלץ בפניו שלא לו הבין לווצא
 מאשה דגמר אלא שה~מות טעם ביה לן קיימא לא רעבר לה' רצא דעכהעדדנא
 מר"ג רבא מיניה דבעא ועוד שליחמז הר בהיג ועעני שיחות בהדכתיב
 אילא נלומר ליה רסניא בית אמר4 מי בו' מהו יבם במרים לששתו גטהמזבה
 אחי ע'" לה זכה בי הלבך דסניא ואינאהרחמא

 לה מטפקי' מדעתה שלא4
 ךהיכא מינה שמש' מתייבמת ולא ח%צת מת ואם מגורשת ואינהומגורשת
 לקבל שלהד יהיה פלתי עדים בפני ביו~שאמרה חובתן שגירושן נשים*טאר היפ" כוצהו לא ואפי' זכיה בלשת לה_ לזנויי בעל מצי הכא בי לה נותדודאי
 זנות ומעתה שביניהם איבה מחמת. בגירועוין חפיצה ד'1רטהא!והיא אעעגילרטה
 לה נ*צש דלמאי שלוהה 4נשות שטזרצה מאחר ויא גמור ושלוחה לההוא

 ש4ח הוי ולא דעתה ממבה לא צבי לא אי צבי אי ביה רלא'ירעה ניוןדילמא
 אי לה דרחט משום אי דעביד ביה דירעא מאן אלא משויא לא דמילתאמתמא

 גשא ד,טדר דהףיא ףצלנה0 שלוחי גבי מובי אשכהן רנה"ג מצוה מעךם*וקק(
 מנימי בר לאבא ניהל,ץ הבה זיל א"ל ל" ירענא לא ש*ח א'ל לרביחוצ עיננע

 שלא אש'פ הבעל זה של שלווצ אבא נעשה אלמא נעהליה ולטעבה ירעהדהוא
 ילמדו מכךם מכל ' יודע איני רייסרין טעם עה~ח תעי פה אל פה עמונדבר
 רהף פ*נית לאהטתי זה בגט וזנה ףשעקבל שתירק הללו לשונו1ע *מרוגגרש

 : יצחק בר' שלמה 1 בהורתו  ע:ינו יאיר וצורנו ' מכהצשלץץ
 ימר הרב יבול מינה שמעית ]ובו'[ס ירצה שאם 23ך:3י'ס )תעה(ל"ט"נ
 עברו יר הגץטע ת'ש ומכק~אם זנך ואיני עמי עשה לעבד עא1'יג
 ואיני עמי עשה לעבד לומר הרב יכול עך'מ לרבו ח-פואתו שבועי ני,ען חבק14 של נ פסס

 רבעי היא ריייה רפחשעו ליה[ אצטרינא רפואתו פשיפא ]שבוצ ' אר'מזנך
 ואיתמי חריפא ממא 4ה ועבדו .ומי לחמש* ראמרווצ צריבא לא בהאתנציי
 י הוא לרביה טטיינא דההיא קמ"ל היא דידיה צערא דתימא מהו יומיבתלתא

 מנייהו חד גבי זוו אמתירי חמש פש הרדי בהרי חחטבנא רעביר 3ינאי סר1דן7'7ע"6
 חושננא עבד למוף כרניה וקנו ארעא מרי באפי ארעא למרי ניהליה הבינהוא'ל
 אעביר מה 4רל דר'נ לקמיה אתא מידי לא גביה פש לא לנפשיה דיליהבין
 שלשתן במעמד לפלוני תנהו בירך לי מנה רב אמר הונא רב דאעשר חראלך
 גבאי ד*כא יהיבנא דלא קאמר מי הא? אנן רבא א"ל כרנך קנו הא ועודקנה
 שנתברר וכית זצ"ל פף'ח 1 חוזר בטעות כ1יין ובל הוא בטעית קנתז א'עגאמר
 ואמר להזור רן הרין בעלי בהוראת או עדים מפי בהשבון שטעו נחמן רבאצל
 הדין ובעלי ראיה אין אמ אבל חוזר בטעות קנין וכל ףצא טעות קנין כה"גבל

 או בראיה ועטעות לברר ינול הנתבע ואין הים למרינת הלבו או אותומבחישץ
 בחזקת לחבירו שטר הכותב ירהטלמי ' ממש ברבריו אין הרץ בעליבוצראת

 אש'פם פ' נעץחילת מלום לו חייב אימ לו ח"ב שאינו ונמצא לו רדיב שדצא10ט6
 דעלמא שטדי נל רבי תימא לא ראי זשף'ל אלפם יצחק רבי' בתב ובז 'עכ"ל
 מע4יתא מימרא מילתא רהא ש"מ אלא ונשטור ועיא.מילתא רבטעהע נימאנמי

 חזרתי אמר בעי ראי ממ ליה ראית ואש'ג זצ"ל פיר'א ובן 1 היאמטיצא
 נרעעיו לי תנהו א"ל למחר הן א"ל כירך לי מנף רתנןם מהא משמע וגן יפרעתי ז'סמסו
 חייב בידי לך אין לפמןור ע"ב5ת

 ובפ'"
 לויתי לא האומר כל טעמא מפהט רכ"בם

 שהייתי שטשתי בירי לך אין לומר מףימן לא ואמאי דמי פרעתי לא באומר ע'" ודף
 אח"כ פרעתי אמר בעי ראי מיט נלום לך ידיב ואיני לך חייב להיותמבור
 "ר'ל . שמואל בר יצחק רבי' והקשה 1 שטעה. לומר מהימן רלא עו'מאלא

 ואמרו בירי לפלוגי מנה שאמר או'מ רבא ראמר פשוומם גט פרק רמוף מההיא קטסדף

 נאמנין דאץ הוא ריתומע ומשמע נאמנין אין פרעתיו אבא לנו ואמר חזר יפומיםע'"
 גופיה איהו אבל תנו שאמר במה וומעה פרעתי האב ואמר שחזרבמה
 פרעתי אח"כ אמר בעי ראי מיגו פשתי לומר מהימןויה

 יתומים א"ב מהיכו הוה דאעץו איתא ראי זצ"ל שמואל בר יצחק רבינוואומר
 אלא אוו'כ פרע שאנינו או כן אחרי פרענו אמרי בעו ראי מיגו בהאי ירמנונמי
 לא שטעה ואמר שהזר ירעינן הוה אי מהיבן הוה 3ופיה כטיע דהעביב האיעו'מ
 אבל לטעות ור3יל עליו צלולה רעתו אין 3ופיה מרע רשכיב אלא מיגומטעם
 הלכך הודה שכבר מאחר במגו אפי' שטעה ולומר לטעון יבול אין ארדינאאינש
 או עדים ע"י שטעה ברורה בראיה נתכרר א"ב אלא בשבועה אמי' מהימןלא
 חייכ רב אמר לו חייב שאני לפלוני מנה הולך איתמר : רין בעל הוראתע"י

 לי .החזירם ולומר לחזור בא ואם זה שליח מיר יאנסו אם באחריותוהמשלח
 ]אם כאחריותו שחייב מיצך אמר ושמואל חוזר אינו צררך ממך יאנמו'טמא
 חוזר אינו הלבך רמי[ בזכי הולך סבר רמר קמשלני בהא לימא חוזר לחזורבא

 י רמי נזכי לאו הולך ומ"ם לזה לתה צוהו לא שהמלוה באהריותו הייבומיהו
 רליכא במתגה היה ואם רמי כזכי הולך בעלמא כלומר רמי בזבי הולךרכ"ע
 באחריות שחייב מיגו מ"ם קמיפלגי בהא והכא חוזר ראינו ש1אל מורהאחריות

 לפלוני מנה הולך ררב כותיה תניא מיגו אמרינן לא ימ"ם חסר לחזור גאאם
 בא ואם באחריותו חייב בירי לו שיש פקרון לפלוני מנה[ תן ]לו חייבשאני
 ביד פ:ריע שיהא מפקיף של רצונו אין משלח האי לימא פקרת רצזו' אינולוחוו-
 לבעליו ליה דניתא מהרי ראנן כפקדון כפרן זה משלח כשההץק ז--א א"ראמר
 אלפם יצחק רכינו כהעץהיובתב ותניא הואיל נרב דק"'ל זצ'ל כהרויפר"חאויצא

 ההלך בכצזנה נפוןאבל בפקרעכשרצרטק %נ במלמ. רצ'ט יטהנןהולףכזביוני
 5נ ש 'בשלץץ סהנה רט4ח ניטינן דאטר לקמןם השולח ר"פ באביי דקי"ל כזבילאו
 עץ בש לאוינזנה[ואי ריל מתנה שליח ]כך כזבי לאו ףצלך הגט עהטלטץ בשםהגט

 אף כזכי * דמברי ושמואל כרב במתנה קי'1ל עב"ל%1א ביה הדר מצילמיהרר
 ש זף 7'י דאמר בר"ש הלכה פסקי' נמי ספרכןן ושלהי רען" פי' כרמוכחבמדצה
 ט"6 ר"ת פי' וכן ' במתנה בזכי לאו דר1לך משלח ליורשי יחזרו ואמרי מעשהוהיה
 בחוב אלא במציאה ולא במתנה לא בזבי הולך ולא בזכי תן אמיי' דלאזצ"ל
 דאי משום וטעמא עיחרוד גט גבי נמי וכן בשצ ל"וסיר לר ש"ע ררקאופרית
 נשלמא וא'א 1 חוב במו הוי ליה משחרר וצה לא נפאדה ניץץ 4ה דעברל1ע
 הנעדא כר'ש יומף רב רפמיק פרקין משלהי שמעינן מחצה לענין כזכי לאוהולך

 1 מנל מתנה לענין כזכי רצה דלא תן אלא כרפר"ורוז דהטולח ר"פומדאביי

 רתני בית בני תן הוי דבמתנה 4ותא דאי ז(מ'ל שמואל בר יצוץק רבינופ4
 לו ח"ב שאני לפלוני מנה תן לכעעני ליה למה בזכי דדולך יפקףון מלוהגבי
 לענץ בזבי דל14 אע"3 ומלוה פקרון גבי כזכי ךה%ך בבר תני הא בזבידהוי
 בזכי רףצי מתנה לענין כזכי דדךה תן שכן בל ' בזכי( )דהויטזנה
 אלא קתני זו ל*מר צריך ואין רזו לומר ממתבר %א וכלוה' פקהוןלענין
 כזכי ומלוה פקרת גבי לכמתני 14יצטריך ולהכי כזכי לאצ נכו תן במתנהודאי
 גבך לי אית רמוריקא קבא ברדלא אחא לרב רב רא"ל ראיה הביאועור
 ניחנו לא הללו ךדברים פין הדדנא רלא לך י4מינא נאפיה ל~לניאיהביה
 אע'צ כזכי תן אמינא הוה לא הבי לאו הא שלשתן מעמד דהוי מאצקלחזרה
 במלוה דאפי' ומבר ריתה דמלוה ולומר לררות ממתבר לפלוניילא יהביהדאמר
 אלא בררלא אחא רב ברשות היה שלא למימר נמי מסתבר ולא בזבי תן רצילא

 שלשתן מעמר בלא לפ' בו זכה לו אמר דלא והאי רוחק דב'ץ לאחרהפקירו
 גתוספתא רתניא ראיה הביא ועור 1 בע"נ לפלוני אחא רב בו שיזכה נריהיינו
 לפלוני זה מנה תן שלו את האיש שיקבל עד באחריותו וחייב יחזור לאל"זור רצה אם בירי לו שיש פקדק[ ]או לו חייב שאני לפלוני זו מנה תןהאומר
 מתנה שמד הולך לפלוני י מתנה שניר תן לפלוני זו מנהרילך

 יתן ולא לנותן יחזו'ר שכיז ומצאו הלך ירהור לחזור רצה אם לפלוניי
 מתנה בשטר זכה לפלוני זה מנה ר1זקבל לפלוני זה במנה זכה*ורעויו

 ומצאו הלך יחזור לא רהחזיר רצה אם לפלתי זו מתנה שטר התקבל לפלוניזו
 מיתה לאחר למת לו זכין עזאין יחזיר זכה מיתה לאחר ואם ליורשץ יהזירשמת
 אין לכופו יורשין רצו לפלוני זה מנה יהא לפלוני "ה מנה טול לפלוני זה מנהשא
 רצה אם לפלונ' זה מנה תן מיהא קחצי לו והתקבל לו זבה גאומר ואצ"ליבולין
 המחבר אני לירי בא מקהטה : בזכי רךי לא מתנה לענין תן אלמא יחזורלחזור
 - מנה שמעת על ראובן שטען לשמעת ראובן בין ב"ר שהיתי שנה כשלעויםזה
 ידי על שמעון השיב לריגנשבורק מבהם שלחץי ביד לך ששלחתי בירךלי

 מופקר שיהיה היה רצוני ראובן אמר לך החזרתי לי ששלחת שליחאותו
 והייתי לי לפרוע חייב אתה בררך שנאנם ועכשיו לריגנשבורק בואי עדבידך
 - חיינ בירי לו שיש פקרון לפלוני מנה הולך כהתניא שמעון את לחייבדן

 קודם אמר ר"צבן אם ורהטיבני זצ"ל שמחה רבינו למורי ושאלתיבאחריותו
 רדיב שמעק בררך ונאנם ליליח שמעון והחזירו לך שאשלח מנה לי שמורלכן
 רביוזא' אמטא אגכ ליה אקני או התקבלתי רמפקיר ראובן לו שכתב לאאם
 למ"ר ראפי' בשבועה פטור שהגפקר מבורני בררך ילא בשי השליח אברוואם

  וף נ'" ביר פקדוני שיהא רצוני אין למ"ר בין פטור הכא דדיב לעדמר שממר0שימר
 ע"6 15 דדש1 בשבועה לי מהימן לא היאך בשבועה לי מהימן ]אנת[ למ"ר בץאחר
 סס סבחאם דההיא 3בה ראפקיר רשומר דומיא מעיקרא לשיח מפקיד הימניההכא
 )המפקיר( פטור מסנו שנאנם עךים אין אם בררך השליח נק נאנם אםואפי'

 הימנת אנת ישבע ואפי' הימנו שנאנם לשליח מאמין איני אמר רמצי]רגפקר[
 הנפקר מן המפקיר ביקש לא ואם בשבועה לי מרימן לא לרירי מע"קראליה

 והחזירו לראובן זה מנה שמור ואמר לו מסר השליח אלא המנה לולשמור
 הייתי לא את רירי רברים בעל לאו יאמר שהגפקר סבורני לשליחהנפקך
 לא המנה היה ששלך אע"פ הייתי שלו שומר מנה לי מסר פלוני שלךשומר
 עיי אדם שום שמירת קבלהי לא אהר של או שלו או היה מי של חוששהייתי
 לשני הראשון שומר ואומר לשומר שממר שומר שכל לי שמסיו מי אםבי

 כעיני נראה ואין 1 עכ"ל ראשון לשומר להחזירו היה לא ובי לפלוני מנהשמור
 שמעון וקבלו שתשמור המנה זה לך שלה ראובן לשמעת אומר שהשליחרניון
 של ונפקר עליו קיכל ראובן שמירת ודאי וץיי לראובן לשמור בדי השליחמז

 ליה בראית למר לשומר שמסר עדמר אמרינן רכי נפקר הלבות לבל הואראובן
 לא שהמפקיר ונם אחר לשומר במתם ממר שהשומר היינו ליה נדאיתולמר
 ראשק שומר שמירת אלא שני שומר עליו קיבל ולא אחר לשומר ליתןצוהו
 השליה מן שמעון וקיבל לו שישמור לשמעון שליחו יר 1!ל שלח שראובן הבאאבל
 הוא ראובן של נפקר וראי הרי לראובן זה מנה שמור השליח לו שאמרכמו
 אמ חוזר אינו להזור בא ראם וק"'ל רהואיל בעיני ונראה י הנפקר הלכותלכל
 וגובין השליה על חוזרים המפקיר או שהמלוה לנפקר או ללוה היטליחהחזיר
 3ובין רצו הלכך גזלינהו רהחזיר שעתא ההיא הלבך להחזץ4 לו היה רלאממנו
 זצ'ל אלפם יצחק רבינו כתב י המלוה מן או הנפקר מן 3ובין רצו השליחמן

 הוה בריא אי משלח מה למשלח יחזרו מצאו ולא ובקשו הלך לפלוני מנההולך
 כזני לאו כבריא הולך רקי"'ל משלח ליורשי יחזרו נותן בחיי מקבל מת אםחזינן
 ייים מצוה רקיי"ל לו שנשתלהו מי ליורשי יחזרו מקבל בחיי טתן מתואי
 יחזרו מעות מתן בשעת למקכל איתיה אי חזינן הוה מרע שכיב ואי המתדברי
 במתובים מריג שכיב ררברי לקיים( )מצוה רקי"'ל לו שנשתלחו מיליורשי

 ויקי"'ל משלח ליורשי יחזרו מעות מתן בשעת למקבל ליתיה ואי רמיוכממורים
 : עכ"ל הלכה ובן למת קניןראין

 קמאההף~עלרנהטטהי-
 1"1 . : פסול נכתב בפני לאאכל .11 ק( נחתם בפני בפ"נ לא אבל בפ"נ ואמר הים ממרינת גט סךץ:2בניא)תשח(
 סס תציו הי י פסול כולו נחתם בפני חציו נכתב בפני כ2רןני'0)תשט(

 שיטה אלא נכתב לא אפי' והאר'א ראשון ווציואילימ'
 צייך אינו שיב והזמן והא'טה האיש שם שכה ראיטונה שיטה פי' לשמהאח:
 אחרון בחציו אשי רב ואוקמה זו'ל מר"ח י אחרק חציו ]אשי[ רב אסראלא

אפי



זרוע מטןהלכותאור2%
 כשמעתי' מגילתא קן או קולממא ע שמע אפי' בתהילתו אבל פמול ע'שמהאפ"

 : עכ"ל דכשד כר"א בראשונה אחת שיטה לשמה שכתבוכ"ש
 מעידים ואפי'שנים חציויאר"ח נחתם בפני כלו ננתב בפני מתנייס )תקף(סס

 לאו חמד*ו רב זצ"ל שלמה רכעו פי' פסול שני ידי חתימתעל
 ואמר מומיף דידיה מבדא אלא בהכי מתני' יל4יקומע אתא טתני'לפרושי

 רהטני עד יד התימת ]מכירים[ שהם מעידים השוק מן שנים דאפי'דבותא.
 שהאמונוהו שליח בעדתז חכמים בתקנת כולו או הנט כקיום כהי או מ'ט '.פסול
 אני ן שליח חד אמר דאילו מידי איכא מי רבא לה מתקיף ' כשניםהכנום

 בפ~קס קמייתא בשמעתא כדאמר נחתם בפני אמר שלא ואע"פ כשר מכיה1ףנט"ב
 השוק מן ואחד סהעולץץ ה~א אפי' רבא אמר אלא פמול הרי דאיכא השתא טש:ו%

 דעלמא שטרהע בקיום לאיחלופי אתי מ"ט פמול שניהם ידי חתימתמעידתלעל
 איכא טי אשי דב לה מתקיף סהדא דחד אפומא דממונא רכעא נני נפיקיקא
 פסול בהדיה אחר השתא.דאיכא כשר דבוריה לכו*ה איהו ממיק ד14ילומידי
 הגט בקיום כולו 4צ מ':ט פטל שני עד אני שמר הוא אפ" אשי רב אמראלא
 בדה-הו אלא ורבא חסדא לדרב וליתא 4הטי כרב והלכה חכמים בתכ4וז כולואו

 ואני אחר בעד בפ"נ בפ"נ אמר אהד ירושלמי0 זצ'עי אלפם ר"י פמק טן 'כשר 104ה
 נעשה פסול השני עדרוא

 כנו~
 : אשי ףב של טעמו חרן .חו'ל פר'ת ' כעדותו

 עדים בעלי בפ"נ בפ"נ 4ומר יאחף בארבע מחיתם ריה 1רושלמ501ס
 וא"

 תרין
 אמר דאיתפללון וישב,ל יך"י תפ*גתא עמקהיה מה ידע אנא לית14חק
 כשר אמר רשכ'ל למחר ומכ4עזן היום מקצתן חשתמו זה בנם חתומולעשרה
 שבתוכ ומה כר;'י וע4'ל ביום בו שיחתמו עד אמך ר'י תנאי עלחייאר

 ביוצא אבל יףו מתחת ביוצא פליגין משצ אמי א'ד המימרא זו אצלבירושלמי
 ורשמ'ל , דר"י אפלונתא קאי לא כשך שהוא מורו דבנן אף אחר ידימתחת

 : יהךדה ור' רחכמים אפלוטעא אמתני'אלא
 שנים פסול נתתם בפני 4צמר ואחד נכתב בפני אומד אחד כ~תנייט )השש( עא5ס

 ור' פמול נחתם בפני אומר ואחר ]נכתכ[ בפנינואוסדי'
 שמואל סא"ד כשר נהתם כפנינו אומר" ושנש בפ"נ אומר אהד מכשיר יהודה טויף

 גט אבל עגיהם ידי מתחת יוצא גט עטאין אלא שנו לא יוחנן א"ד יהודה ברט'"
 הים ממדינת גט עוהביאו שנים קמבר אלמא וכו' כשר שניהמס ידי מתחת יוצא ט"נסס

 שטאל א"ר אהיינא 6שנא וכו' נחתם ובפנינו נכהב בפנינו שי*ומרו צריכיןאין
 זצ"ל פר'ה וכו' מסול שניהם יךי מתחת יצא גט ואפי' יומנן א"ר יהודהבר

ל
 אלא יוחנןס לר' אמי ר' דא"ל לישניזכיון תרי עחנן דר' כהטמיה דאיועמר כיון תט'"

 יהודה ור' פסול נהתם בפני אומר ואחד נכתב בפנינו אומרים שניםמעתה
 ירי מתחת יצא הגט היה אם הא שמהם ידי מתהת יוצא גט דאין פעמאמכשיר
 שלא היא יתד א"ל הכי לן אמרת לא זימנין והא אין א"ל רבנן מכשדישניהם
 גט שהביאו שנים מיניה ודייקינן יוחנן דר' כל"ק קי"'ל בי הדרי כלומרתטט
 רהטנים זצ"ל אלפם הצחק דבי' וכן,פמק ' עכ"ל ובפ"נ בפ"נ אצ"ל היםממדינת
 יטהביאו שנים קיי"ל הכי הלכך ובפ"נ בפ"נ שיאמרו א"צ ממדה"י גטשהכיאו

 וערער הבעל בא אם מיהו להנשא ומותרת ובפ"נ בפ"נ לומר א"צ ממדוו'יגט
 ידי מתחת יוצא הנט שאין אלא שנו לא שלמה רבי' פי' שכך לקיימוצריכץ
 אחד אלא גט שהביאו שנים הוו דלא בהבאתו שלוחים שניהם שאיןשניהם
 י בב'ד ' יוצא גם אבל י _אמר לא וזה ובפ"נ במ"נ לומר המביא וצריךהביאו
 כלום דלא אע"ג כשר ' שלוחים ושניהם כו ארוקים ששניהם ' שניהם ידימתחת
 וקמבר דעלמאי שטרהת בקיום ליחלפו דלא תרוייהו לומר אצריכוה דלחדקאנן.י

 משום דטעמא ובפ"נ נכתב בפנינו שיאמרו א"צ הים ממדינת גט שהבי%שנים-
 סוף דמוף כיון קשיא ואי לקישו מצויין עדים והרי לקיימו מצויין העריםשאין
 לא לקיימו מצויין עדים והרי מהם אחד לי מה שלוחים שנקהם לי מה הםשנש
 דלא באלה ובודק מבחין דאץ יחידי לבא אנשים חבורת עם בא בין דבנןפלוג

 הבי*וו כעהטניהם אבל זה את יכשירו זה את להכשיר באת ואם מילתאמוכחא
 הואיל פי' הרי ' עכ"ל רבנן כה אחמהי ולא היא שכיחא ולא דמוכחאמילת4

 בינייהו איכא רמסיק פ'קס בתהילת פי' וכן לקטמו מצויין שעדים שנים שהם ע"ג 1ד
 הם הרי הבעל יערער ואם הן שנים שהרי לומד בעי לא לרבא תרי בידאתיוהו
 כפני לומר א"צ הים ממדינת גט שהביאו שנים הלכך ' עכ"ל לקיימומצו%ן
 מזוייף וערער,ואמר הבעל ובא נשאת ואם להנשא וסותרת נהתם ובפנינכתב
 לאו בו אדוקין ששניהם דפי' הא כ;יהו תצא קיימוהו לא ואם לקיימו צריבהדוא
 עשה הבעל אומרים עהטניהם אלא בגט ואוחזין אדוקים שנץקם שיהו דא"צרוקא
 האחר ונווזנו לאשתי גט הוליכו שניכם הבעל שאמר כך על שלוהיםשניהם

 בנט טץ שבקך לא פי' א"ט כאשת תרץ ואל כפנףה שתרון טטבאמר
 כבר עהיטזה *קודם פה כעל ואמר הזמן בלא מתם כתב רגט אלאוהקדימו
 נתיבת שמזמן ' פירות מעעם אמר מ'ל שמעץ דבי ' שן קודםגירשה
 מ*ך הגבה היא מלוג נכמי. הפירות הבעל ימכור אם ואילךהגט

 *דה היתה לרין ובשתתכענו והולך מוכה היה זכץ בו היה לא שאםהיוחווע
 כר' 4מי לא מ"ט ורשכ"ל ' מכרתי דגירושין קודם לה שיאמר רהחתונה%
 טצ 05 י לבע יש קמבר כרשב'ל אמר לא מ"ט ור"י שביחא לא זמת לךס אמרעחנן
 אתיא דכי מידי מהני לא רגט כתטטה זמן הלכך ' . נתינה שעת עדפירות
 לבעל אין מבר ורשב"ל ' לידה גיטא מטא אימת מהרי לאתויי בעי4ולמיטרף
 מוציא*ן מאימתי דאיתמר להו שמעינן איפכא והא ופרכ" בתיבה משעתפירות
 זי'ל פר"ח ' כתיבה משעת אמר רשב"ל נתינ' משעת אמר יוחנן ר'לפירות
 יצהק ורבינו ' חרשים ג' מנין כט בת*נה משעת שאומר כו ויש יוחנן כר'וקי"ל
 משעת דאמר כרשב'ל הלכתא מ"ד ואיכא בר'ע הלכה מ"ר איכא כתבאלפם
 מאימתי ]לענין[ דהתם היא מילתא לאו והא חרעדם לעניןג' כדקי"לבתיבה
 מונץ כתיכה משעת עמה מתיחר דאינו וכיון מילתא תליא בי1ד לגטטנע
 תכ~ו כףאמר מילתא תליא כפרקונה פרי לענין הכא אבל כתיבהמשעת
 כל הלכר לידה גט דמטי עד מיני' פיכץנה פקע רלא ונןי"ל .פירות תדצזפררונה
 לבעל )להן( הט דאמר כר'י דהלבת' וש"מ פהיי לה איוז בפרסךנ' רמירויככמה
 ע"6 לה מתקיף כתיכה משעת אמר הטמואל נתינה משעת אמר רכ * להמתיןצריכה " דף שהאשה חרשים שלשה 1 לגט טנין סמאימתי ' עכ"ל נתעה שעת עדפירות
 שפירש אחד אדם של בחצר נשים שתי יאמרו לשמואל הושעיא בר נתןרב
 חה"ט בכתיבהו 6ה קדם שזה ביום'4לא בו נשיו לשתי גיטין עעי וממרלש

 ושמרו בנ"א ויתמהו חדשים ג' למוף וזו חדעדם שני למוף תנשא זאתולשמואל
 טניח גשה זמן ]וצ עליה מוכיח גיטה זמן זו אביי א'ל י מותרת וזו 4טורהץ

 משועיע חדשים ג' בדרך שליח ונשתהה גט השולה דרב כותיה תני4שעליה[
 עמה' נתייחד לא שהרי הוששין אין ישו ולגט ג'חרשט להמתין צריבה לידהנט

 פע קז מאחר עמה שנתייחד כל ישן גט ואי?וצ ישן [ ]בגט מגרש ארם דאין תנינאלקמזס
 מ"נ לה תתנהו אל וא"ל לאשתו גט המשליש דשמואל כותיה תניא ' להשכתבו
 שהרי חועחטין את ישן ולגט מיד 6נשא טתרת לה משנתנו חדשים ג' לאחראלא
 פפא רב כזיבה משעת עברי אעד ורב פפי ורב בהנא רב עמה נתייחדלא
 : נתינה מוטעת והלכתא נתינה משעת עבדי יהושע דרב בדיה הונאורב
 ביום נכתכין ב"ד מעשה מה דמש ב"ר כמעשה כתובה שמואלאמר

 פירש"י בלילה ונחתמת בים נכתבת כתובה אף בלילהונחתמין
 )ספק( מעמם דדוכיה ' פ!ד מעשה מה ' הוא ב"ד ראנאי דמיא ב"דכמעשה
 בים ונכחבים הקדמה שם אין הלכך איחתש דלא ואע"ג הוא דין]פמק[

 חתנות דקירוב לחופה דנכנמה כתיבה משעת ' כוצבה אף ' בללהונחתמים
 איכתיב רב בר דדדיא כתובתיה ' עב'ל אטעתום דלא ואע"ג שיעבודיה חילהוא

 כשמואל לימא מידי ולא להו אמר לא התם רב הוה בליליא ואיחתיםביממא
 בלילה ונחתמין ביום הגכתבץ דשטרות ' שנו לא צוזק בי' אר"אתניא' ' כשר שטרות בשאר ואפי' חתימה עד מכתיבה ' הוה ענין באוועו עסוקיןמ"ל
 וכתב ' כשרין ענין[ באותו עסוקין ]אבל ענץ באהזו עסוקין שאין אלאפמולין
 זצ"ל העזרי אבי רבי'מודי

 בפירועי
 דהלכתא קיי"ל כששאל דאנן מכתוכה

 ארץ מלכותינו בני ממכי דא ועל ענין כאותו עסוקין דאין דאע"ג כדיניכותיה
 שבת במוצאי וחותמין שבת ערב כהובה שכותבין ובפרגא ]שפנייא[)ששוניא(
 דקירהב לדצפה דנכנמה נתיבה משעת כתובה אף זצ"ל שלמה רבי'כדפ"
 דגבף תוספות לענין נמי ומהני איחתום רלא ואע"ג שיעבודיה חייל היאחתנות
 קג יף הנושאס בפרק וכראמר הוא חתנות וקירוכ לחופה _שנכנם משעהוהקנה
 ע"3 וכך כך לבתך נותן אוזה כמה וכך כך לבנך נותן אתה כמהנבי

 בלא כומבה שאין יודעין והכל להדדי ומקני גמרי אהדרי גבי דמיתחתניאגב
 לכתוב עתה רגילות ין א כי כתוכה לעיקר כמו לתוספת קול לה וישתומפת
 יצהק רבי' כתב וכן ' תומפת לה שאין כתובה לך אין אלא בלבד ומאתיםמנה
 בשטר חותמין דאין כנען כארץ ראיתי בשמעתין כתופפותי זצ"ל מרדכיבר

 טב מיוצ ' דמש ב"ד כמעשה דכתוכה משום הטעם ופי' שבת מוצאי עדבתובה
 בס.ין ממנו שיקנו בכתובה לכתוב כמה ההתן מן בע"ש כששואליםלהנהיג
 משעת דוצטפת גם ממשעבדי שפיר, וגבי קול לו יש הקנין כי יכתבוואה"כ
 ט"נ עואין לפי אמר חנינא ר' כתובין שאין לפי רשב'ל אמר עולא אמר מ"טואמרי' פי ק( מעעעבדים מנכם,ם פירות לאכילת מוציאין אין בהנזקין6 לקמן כרתנןהקנץ

 מוליך אחד הוליכו בולבם ההמבלס פ"ם בדא' שניהמ כמ,זמד טווס
 במוומי

 וף 05 רהה את לזח ,1מו ופממה האטה אה הנושא מנוח בד הונא רב מחיכ סצוכיז בולם'
 נבתב שלא אע"פ בחו"ל גט שהביאו שנים כתבס זצ"ל מיימון בר משה ורבימט"נ

 לה נותנים אילו הרי לאשתו ליתנו הבעל להם ונתנו הואיל ~פניהם ונושעם תס'פ"1
 כגץיים שאינו פי על אף זה בגט לערער יכול הכעל אין שהרי מגורשת ותהיהגן

 אע"פ מגורשת ה"ז נתגרשה בפנינו שנים א"ל שאילו עדיו הן שלוחייעוהרי
 מתחת יוצא אינו אבל שניהם "די מתחת יוצא שהגט בזמן כר"א גט שםשאין

 אמר בעי יומי ר' ירושלמיס ! עכ"ל ובפ"נ בפ"נ לומר צריכין ]שניהם[ ידי ס5'מס"ג
 3שמעינה להתימה כתיבה בץ הבעלים בישות נתייחד אלא ובפ"נ נכתב]בפני[
 בפ"נ אומר שאחד מפני פסול נהתם בפני אומר ואהד בפ"נ אומר אחד הדאמן

 הבעלי' ברשות שנתיטהד אלא ובפ"נ בפ"נ אמר אם הא נחתם כפני אומרואחד
 כשר אין בבליא יומי רבי אמר ]כו'[ כשר לחתימה כתיבו; בין אחתעועה
 ער רוא ואני אחר בעד בפ"נ בפ"נ אומר אחד אלא כן אמר לא ר"בא זהאלא

 : בעדותו כנוגע נעשה פמולהשני
 ב~לה בלילה ונחתם[ בלילה ]ביום ונהתם ביום נכתפ 0 3טרןני' )תשיב( טק קל

 טקרם'ביום גט כאן ואץ יומא חר כשרידרוינו כיום ינחתם גסלסס
 איגרשא ולא איגרש יומא מההיא דמשמע הוא דמוקדם פסול' בלילהונחתם
 ' והלואה כעזנה של מכר של הגיטין' כל רש"א שהיה מכשיר ור"ט ' למחרעד

 דכתיכה מיומא לקוהות למיטרף דאתו ' פסולין בלילה ונהתמו ביוםשנכתכו
 תקנו מה מפני איתמר ' עבידי לנובייני דלאו י נשים מגיטי חוץ ' כריןושלא
 אחותו בת משום ר"יאמר ' היא דגוביינא שטרא דלאו כיון ' בגיטיןזמן

 הונא רב העילחס בפ' בירהטלמי כדאי' עלקק ויחפה תזנה שמא אשתו שהיאס"ג
 שהיה באחד אירע מעשה עה1ידע מעשה מפני בניטין זמן תקמ מה מפניאמר
 גט של זממ והקדיום והלך איש אשת שהיו עד וזיטעה אחוהו בת אתנשוי

 ,י* ,,, "-ו .,יי,.יי=א/ן,י .,ןן ין
 נ לינה חייב כן כמו עמו ופסקה לאחר ינישאת חמש בהוך וגירשה שניםחמש ץ*ויין:-

 ניזונות בנותיהן מתו מזונות דמי לה נותן ואחר זנה ]אחד[ )ואח"כ( שניםחמש
 מנכמש והבנות האשה למזון מוציאין אין מתניתין כדלעני חורין בנימנכמי'

 ככ"ח שהיא מפני משועבדזם מנכמים ליזונית אשתו בת אותה והיא' 'משיעבד"
 חנינא כרר' מסשעברי גכיא כתיבי דלא ואע'צ שנים חמש דקציצי כיוןאלמא
 ומחם מידן בשקנו שלמה רבינו פירש מידן כשקנו עמקינן במאי הכא לעולאוקשי'
 אע"פ קול לו יש עומר לכתיבה קניין והאי דהואיל כלומר עומד לכתיבהקנין

 ש ק( ראל'ל פשוטס מגט ראיה ועוד ' הקניין משעת העויעבוד חל גכתב לאשעדיין
 היכי ]כי כיה רקאמיתו ימא כתובו לא ואי כתובו כיה דקניתו יומאידעיתו ט'" אי אקנייתא שטרי כתביתו כי אקנייתא שטרי דכתבו להנך שיל1 רב בררבא
 דקנו יומא בההש דבתיכ דשטרא שמעי'מינה זצ"ל ופר"ק כשיקיא מתחזיד[לא
 אי מדקאמר דמי שפיר קמאי מהדי הני עלה אמהידו יומי כמה וכתרמניה
 שפיד וץשידנא עלטה רחתימי ואע"ג יומא ההוא כתובו ביה דקניתו יומאירעיתו
 נכת' דתנןבגט בלבד אשה בגט אלא יומא בההוא ויזימה אשכרטרבעי רלארמי
 עלהה פ4ג זצ"ל שמואל דרבי' ואע"ג ' עכ"ל הלכה וכן פמול בללו ונחתם_ביום

 עליהם לסמוך זצ"ל מרדכי בר יצחק ורב זו'ל פו4'ח הוא כיאי רוזםכדפרי'
 משה ורבינו ' טובים ומעשש תויה בעלי שהיו נפש נוחי אבוועינו מנהנוליים
 תל פכ"ג שקנו יום ה-עו אם מרוכה זמן נהינתו שנתאחרה שטר כתבס זצ"ל מיימוןבר
 ת~ה חלק ולא עסתב עכ"ל חתימתו זמן שאינו אע"פ הקנין זמן בשטר כתזבעממנו
 : שמהלק זצ"ל שמואל רבי' כדבריודלא ס"י %ה בהס לאין אדי-ית בהם הט ובין הלואה לשטרי וממבר מיק ושל מתנה שטריבין

אתמר-
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 נתכוין שנים יההנן א"ר לאשתי נם כתבו לעשיה אמר ץשירןנ2ר )תש?( ק9
 י ערש לטם בו לחתוםע"נ

 וכו"
 בו החתים לא השאר י

 ויתמין אא"ב ניטא *הוי דלא זה בגם דטויל גכוד ותנ4*י ברבים לבישהאלא
 אמר דלא *מא 44 %'ד י להחתימן נתכוק עריס בה1ום גה, אסר ודשמ'ל יבולן

 אלא לחתום_' צריבין בולם דאסרי 5ער1יירן וקשש* ' הותמץ ושניס טתב 4חך נע ל21,4תי גט ]י1זנו[ כתכו לעשרה אמר דוזקבלס בפ' לקש ת5ן הא בלגם להר טנל
 בין י ביגייי מאי ן כהיצ דחתימו עד גיטא שוויה דלא י בולכם ל4ןדאמר
 מההש במיפא תנן נמי דרבי להה1ם צריגין נולן עוים מעום בין תנאימשום
 בי ]דדו1ם ביגייהו איבא ' ר1תמין וכולן טתב אחד לאשתי נט כתבוכלכם
 ' כולם חתמו לה שנענו וידם '- ימים עירה ועד ס*כן ואינך ניומיה מניק-1[תרי
 עעשעמו עד ש*מה עדות רגי דלא ' פשל  עדים משום מ'ד בשד ועאי משוםכו'1

כו"
 נגון א"נ ' נ1קדם הו'ע כתיבהו ביום חתמו לא דנולן וביון

 ונמצא עדש מאה אפי' וקי"לס פסל 14 עץכ מרם אחר שנמצאסטץדץ
 בשד תנאי משום %ד הלכך בטלה ערותן פסול 14 ייוב אחד פא ס7'

 רביט פמק וכן יחהגן בר' הלגה ור,1ב"ל יוך3ן ר' ו3ך"'ל  עדקטפטל משוםט'ד
 אלא בר"י וובדא עבדינן רלא געינן נראה יוחנן'מייו כר' הלכה אלפםיציק
 לכתהילה אבל זה בגט נינ4?.'כבר או לררגי זה שריך בגון הדוק; בשעת14

 לאשתי גם כתנו בלכם לעשרה 6י ראמר דההוא גרהג"ל עברי'ד,י"'לכרשט'ל
 דריט'ל לקמיה אתא ]ימים[ עשרה  ועד מינן ואינך ביומיה מני'ון תרי ביחהום
 נכתב דאמד דמתני' ר"ק ויא בדאי ' יןל1 לסטך 'ר"ש הוא גראיאםר
 זה עיהלך שלמה רב1 פירש הדוזק בשעת ע*ו למטך בשר ב*לה ונחתסבעם
 אבל 5אלתר אלא ר"ש רגשמ- לא רשב"ל והאסר ' זה בנם בבר ניקת אולדרכו
 משום שמם והא"'י ' לריכ'ל נ4'ל בר"י בההיא ' לא ימיס עשרה וערמיבן
 ואמאי בשר לרבנן ואפי' נינרו הקדמה'רתנאי גאן ואין תנאי משום וגלןעוים
 אשבח ולא ס'ל ברשב'ע בההיא ' עלי לממוך שמעון ר' ויא ברא"קאמר

 משום כה, ראמר ט'ל גדשלע כהא אנל וכר" ה-'ש אליבא אלאלאכשווץ
 טנ4הו תרי בי לאשתי.ודהוס כתבוגם ליוחבולכ6 הלברהאן יקךים
 בזה לינע1א אותה מתידין אין לכתחילה ימים עשיה קר מיבן ואעךבעמיה
- ממבינן זה בנט בבר שנימת או לדרכו הבעל שהלך הדחק שעת ר;יהדגם'ואם
 הלבה ורי1ע י"י דקי"'ל לינשא הגט באץ לה ה2רינן דמתניתץ ואד-,טאה-'י

 כתב0 חמע מיימן בר משה ורביט דמגילה מההעו זצ"ל ר"'ת בדפמק כריב"ל הרויס"ט
 הע אם ל1כך תנאי משום ורה1אר עדים משום וץ בתדולה עו1תמין שניםג1סט
 ' כשר הק חרבה *מים השפי' למחך וזא היוס זה חתמו ש 8מולי! השאךסגט

 מת
 אני ולי לכתהילה' ואפי' נר"י פוסק עב"ל בטל _גם הק חתימה נךדם מהסאחד

 פסול או כךוב בתחי5ה חי1ם :0אי בדפר"2י' כריב.'ל דהלבה בעיני נראה רצ2הברקף
 אתו הסול לה אמרי הוא דתגאי בשד לה אמר* בשר לה ואמרי פסול להאכוי

 3ך'וב חתם הר21,4וניל בשנים שלמה רבינו פי' רעלמאו שטרות ב1סלאחלופי
 דאע"ג תנאי משום דאמד למאן 1 גשר לה אמרי ' בעם בו חתמו וכולן פסולש

 יחשב תיא לעדות בראוחן תהקיים העדות פסול 4ו ]כךוב בריקא_דאיחתים
 לאאש4ט2ו= אהי ' להנאי וההרור י1דות 4שח היוה הישריח אח דממתמאלהנאי

 צעיף תהת נשום אוהו וטתנין צמר של בובע כעין בשה פי' ואנדונתריבי8ה
 ע"ק 3ו 7' צורות עליו ורוקמין תכשיט אנדוכתרי יוצאהס אשה בבמה כדאמרישוריהן
 אלא וקבוע כתוב שאינו לפי בתב אינו הנם אותיות ע*הן ריל-ו ואםבמחם
 קשיא לא אלעזר רבי אמר עולא אמר ' תחובין ראשיו ושני הבגד עלמוטל
 שלא לפי כתכ אינו בולמות וה%תיות וצידיוץ אותיות של תובות דחקהא
 ' מאליו האותוות ברפום שהיה במו סכיבותיהם חכק אלא האותיות אתצייי

 ' כתיבה היא ד הבתב ששיקע ממש דהיינו אותיות של ' ירנותיהן דחקהא

 מן דיו טיפת לו ונפלה גם שבתב מי זצ"ל שמואל בר יצחק דבי' פסקמינן
 כאות או פ' ונעשית בית האווז חלל בתוך בטן האות חלל בתוךרגץלמום
 תוכהז חק זרו ה%ת מתוך הטשה ומהק עליה שמה עתה שאין בה ניוצאאחרת
 ונדבק פתוחה מ' שכותב פעמים או ופמול תובה מחיקז ע"י ר4יתשנעשית
 ש י' שלא סוכהבתם הנונה פ' ואמר סח1ם ועשאו התחתון משך אל שמאלהחרטום
 ט'7 ומווק רפסיל' נמי איכא דמבשיר התם תנא דאיכא אע"ג מתומין פהוהיןיעשה

 ולכתוב ' לחער וצריך ופסול תוכות דק זהו פת*חה לעשות בדי בסניןהרבי3ךת
 בההיא בשבת להתחייב נתיבה מיט-י תוכות דחק ואע"ג לכתחילה אחרגם
 הבונהסדפ'

 3ך ל דמלאכת התם שאני וויב זיינין שני ועשאו . וץית לגגישל נטי
 ע"ג פי' תובה וחק שתיקנה לאחר קולטום עליה העביר ואם תורה' אסרהמחשבת

 פ"נ נ י' שלי והנייר ניטך ףהז 6ת"ר : כלום מועיל ראינו התרומה בספר זצ"ל ברוךוו'ר
 הנייר דכל דביון מגורשת אינה לעצמי מעבב אני הנייד כל פי' מגורשת'אינה
 4ן? לי שתחזירי ע"מ ' ב14יר פורדית אותיות ונמצאו כלום לה נתן לא,2לו
 פפא רב בעי ' מתנה שמה לושץזיד 1,מ דמתנה ותחזיר מגודשת ווץהנייד
 או לשיטה שיטה שבין נייד אמר פי' מהו לתיבה תיכה בין לשיטה שיטהבין
 ולא רחמנא אמר א' דסשר לי ותיפוק ופרבי' מהו שלי יהא לתיבה תיבהבין
 ארונות אותיות בו שהיו ' במקצת דמעורה צריבא לא ספרש ושלטהשנים

 דדוקא אהד כפר ל" הוה הלכך ותיבה תיבה בל בראשי לששה טשיטההמני1ז
 השימין שבין ומים והתיבות השיטין מקוס אלא לה נת?ן ואינו מעח4הבשאינו
 בעויקח אילו מעורה שהש עכעויו אבל ספרים שני להה הוה שלווהתיבות
 מעורה שהוא מקום לה להנטה צריך לשיטה עויטה שבין הנארלעצמו
 דשני אחד בעור נמי והכי אחד פפר שפיר ומלרי אחד בעוד דפין שני ליהוהווו
 הגם מקצת שייי כתב זצ"ל ובפר"ח ' ביה קרינא אחד מ2ף אחד בעורדפין
 ' עב"ל בשר השני בדף מלמטה והעדים תורה ספר דפי ' כגץ השני בדףוכתבו

 בריבה דפין הרבה עדש דט'ת דומיא עורות בשני דפץ שני *מר שרוצה.משמע
 קיי דבשמעתין י"ל דבריו ול1 אחד ספד דמשמע ס"ת קרוי הכי ואפי'עורות
 התיבות ובץ השימיו בין שלו ' ה2לה שלו רוא בנ"א שני דשל משום ט2"םשנים
 למעשה הלכה עיק- אלא כלל' זה נראה ואין ' התיבות ומקום ושויטין מקוםושלה
 ספר ביה כךינא אחד בעור דפין שני דדוקא זצ"ל שמואל בר יצחק רבי'כרברי
 ההיא הפירוש ובן ופמול :מפרים שני והו"ל עורהע בשני דפץ שני אבלאחד

 ע"6 5נ 1' לי2ני ראויה כעדרה אחד במף הא פסולה מיפין בשני והנהקה רבהסדהיומץ
 ' אחד בסף דהניחה ואע"ג פסולה שהיא עורות בשני דהיינו פי' קאסרמיפין

 ירח דח ריז וץימ נויי וטהנטה דפיז שני על כהכה ההם פירש"פנ4עשלמה
 כדפר"טי העייי אלא סיפין בשני הנישה דין?ני הא כדוהק *ישב יש ולפירושו חהם עדות לשם ודאי זה למין אתו ברישא דחתם דכיון ' דעלמאבשטרות

 : פשתם בנם כתבתי שטרות שאר ולענין ענ"ל העיק- הםמסירה
 ובכל ובקנק1עם בימום בסיץיא בסם בדי כותבץבנל ש2רזנ )תעףך(?"1
 אורפ'מנם פי' ממא מם ' דיותא די ' מת1ים שהוארבר "ט

 עיהוא דבר ובכל ' אדדמיפש ראה2כפי חרתא שטאל גי רבא אמר"מקנל-וצם האילן שרף לומא ליטם מיניף'ו אוזם צבע שמה סרךתא רבב'וץ אמרסי3ךא
 דתני הא לחתויי מאי ל14זויימרצדים

- 

 ואפצא ' עפצים כין שרוא פרי ששורין מיס טריא מי *'א גקנרם מי פ"טייא מי כשר ואי2יצא טריא במי בתבו חנינא
 ע"2ף באבר,' כשד'פי' ובשיר1ר בשוזד באבר כתבו וויא ר' בל1זיתניל'ק

 * דאושנפי חרתא י ובקיחוד ' פחמים ' בקחור ' ומא11רץ בסיםהעופרת

 םפרים של ורשוג השדוד כדתנןס בחל ' שחור ' 1שית ' "בר זוע 8"'ח פ?5ש
 : -ענ"ל ' כבויה טהלת ' שעיד י המגילה ש ורחטס שנחלקתע6
 דבר בנל ולא פירות במי לא במשקץ לא נותביז יז '0 גע' נאע )ת,1פו(סם

 עדים מר"י ל3ךש בן שמעון ר' מיניה בעי * 1ימא שלשא?ו
 או ]כתב עליון בתב ויהתומו בסיקיא לוצ עדכהבו סון להתום יודעיםשאץ

ע"נטל"
 נפרק אנן פסול הזביר לא 4אם בגם ה2מה )%*( ט"[ סתב אעו %ע כתב אי1

 תיקון מפני לו עדש עים וכל פלתי א"2 כהזב עוהא הזק רצ רתץז ה61ל 4ני
3רנ

 העו"
 שט זה שאין בעלה מרשה 4 16 ט" ש לעז יתמא שלא ופיץע

 אמרי שוה ופורתא מרים רובה לה כךו דרוו הרוא בגמראס דאמר והוטלה ולא נכתכ לאחהע עויאמרו לעז איכא הרי גלל שמה יהכיר קלא ה3אומשזה
 דהיכא 4ויתא ואי לה' דאית שום ובל שרה ה5א לה דאית שם ונל מריםטהרדעי
 טפי עדיף דהכי סתמא מוהרת את הרי ליסוזוב ' בשר כלל קימה הזבדדלא
 שלמה רבי' בלליטם שסה יזכיר שלא סגי דלא ש'ש אלא בלל למטוך אתידלא
 שמה יזכיר שלא מני דלא למדת הא 1מ4 שר1א בגט לבה1ב צריך כריםפירש
 ר1זכר שלא אשה דגם " אתנריר הלגך בגם לכתוב צריך מרים פי' שךיבנט
 שאינו ואע"פ * זית של העלה על תנינא נמי אנן אף אשי אסררב כשר הנאהיףנעא איסורי על כתבו מתם ץעורי סטפא ראח-יירנא; פצם4ים והבנים פפול בנטשמה
 הרבה שים עם ' לאיצםרופי דדאי זית של עלה שאגי דילמא ' כלוםשוה
 לא3 הנאה איפורג אבל פרתטה שוה דלא ואע"ג בהמה למאמל 14 עליהםלשנב
 ולא. דרבי ].כ"2כהוה[ דרע1ה לוי י בשר רצ14ה איטרי על כתבו אומך רביחגיא
 דרשה פי' וקילכ1ה ררבופ משמיה ' יחידאה משום לה דאמר משום 'נךלסוה
 האי נו* מדטרח אלמא ' וקלסוה מיניה ד*קבלוה ררבים משמיה אךויתאדמנא

 : אלפם יצחק רבינו פסק וכן הלכה ונן נותהה 1כתא אלמא טניהד*קב6ה
 יךא גתיבה לאו דחעקק, למימרא י בסכין בטבלא 1' חכה ולש וכוגבת"ר

 ב1ז פי ' ופינ3ף דף' פי, גכ"טבלא שעל בכתב )לדורות( שיצא עברורטיטז
 שייג בכתב לא אבל ' לרדרות יצא ' בעם ע*הס שחוכץוט גלוום של14תם

 בשני דפין שני דהיינו ספרי' ונ' שנים ולא רחמנא א1מר אחר פפר פטלהדפין
 כר משה ורבינו ' השמועה בץ הארכתי תפילין ובהלנו' פסולה שהשעורות
 ססל' פ"7 הגיטין שני בין והערים מוה למעלה זה דפין בשני גיטין שני בתבס זצו'למיימון

 נירוסץ שהערי'נקראים ץ יד מתחת יוצא היה אם משני ולמעלה הראשון במוףעונבבבאו
 הכ"3 מנורשת, אינה למעלה ניטה בראש נקראין שהעדים . וץ מנורשת ר;"ז גיטהבסוף

 נטסר ואם גם אינו מאחריו 4ו מצדו או גם של הדף בראש שחתמושהעדים
 העדים נמצ4ו באמצע והעדים זה דף לראש זה דף ראש הקיף כשר בעדיםלה

 שייר כשרים שנעהם בעדים לה נמסרו ואם בטלים שניהם הגיטין שניבראש
 שיהטו והוא כשר השני הדף 5מוף מלמטה והעדים וי2ני בדף וכתבו הנםמקצת
 ענ השני בדף שישלים הסו2ר נתבין ושלכך נחתבה שלא במגילהנצד
 רב" בדברי שמפרש ומשמע ]דפרישית[ )דרפריש( דהמגרש משנה היאוע

 דרישא דומיא אהד בעור דפין שני שבתבו בגק שמיירי זצ"ל שסואל בדיצחק
 אבל כשר כי'ג ודו3א אהד בדף דמיירי מזה למעלה זה דפין בשמ גיטיןדשני
 מקצת שייר ולבתוב לפרש לו היה שא4'כ דפמל סבר עוררו בשני דפיןשני
 עו'מ אלא לבאר לפרש מקום ננל דרבו כן כי אחרת בעור וכתבו זה בירהגט
 עח-ות שני תפר אם מיהו פמול עודות בשני דכל דמבר ש"מ הכי כתבמדלא
 כתב ' צ"ע זה ודבר כשר הוא שמא עליהן רגם וכהב בדבק חיברן אוידשי
 גמה כתיבה לבתוב ונדגו פר"'ש לבני ששלח הנט מדר בתיכךן זי'לח'ת

 עכ"ל' ישר'חסר יכחוב שלא שלימות והתיכות שורות ו"'ב ספר נעץובשירטוט
 ואין גמה בכתיבה כתובה שאינה אות שבל היא תורה מנהנ נרגו שכתבוא1'8
 כח 7' פרשיהת ד' רבהס בהקומ'ן כדתנן ופמולה אווז קיויה אינה אותה מקיףגויל

 קצ-"6 א"י פש*טא בגמ'0 ואמרי' מענבן אהד נתב הנפי' ז4ו"ן מעבניןשבתפילין
 סס של רגל דהחנו שלמה רבי' ופיר' יר'ד של לקוצו אלא נצרכה לא %'דירודה

 ד'ן
 ע'" כט מה היינו יוד של קוצו זצ"ל אליקים רבינו ופי' אות זה ראין דפשיטא ו*תאימין

 מפני בדאמרט זצ"ל פירץץ וכן יוד של בתרו דהיינו מטה כלפי מראשושמשוך
 ג ס3ת נער השליך שאם עשרה דהיינו יבתכם נעי בחלקס ראמר והא ראשו ב1ףמה
 ע 7' אבל יף'ד בעין אלא קאמר ממש יו"ר ל14 יו"ד נעשית רושם ונעשה בקידאבן
 טא דקח ובבתיבה ' מטף בלפי מראשו שמ'2וך מה והיינו מעבנ דרךצו ק""ליו"ד'
 שנכתנ חירות בנם היה ומע"2ה ' פסול הלכך בן עשוי אי1 משט"ש שקוריןמה

 . , ' רבת. מאשה ]לה[ לה דילפי' רבותינו ופסליי משם"'ם שרורין מה דקהכתיבה

 שנרגו מומני' זה רעל זצ"ל שמחה רבינו מורי כתיבהיופי' קיוי זה ואין להוכתכ
 מה דקה דנתיבה משום שירטום בלא הדיוטות בכתבי פמ*קי' לבתובהיהר
 מתוקן אינו שהרי בתב חשוב אינו הדיוטות שטרי בותבין שאנו משט"'םשקודין
 דא"ר יהודה דרב לבאידך פשיטא נמי הא הימץ בם' התם פרבי' ותו 'ברוטן
 ק-ויה שאינה פי' פ1לה יוחותיה מד' לה סקיף טיל שאין 14ת כל א"ריהורה
 ש'מה בין מדממק ולהבשט- משמעתא ראיה להביא שרצו מרבאינו ויש '14ת

 ושלשה שנים ולא רחמנא אטי אדעך דמפר לי ותיפוק וש-יף כוצ עה, יהאלשיטה
טוים1

 הל5פ נ61 י1א כ3ל ש5י כ* י6הסעו*(
 6751 עירק 1סס טיו סם ושז: ש" סי0: נסען ה6 תו' 5ה מזס 5יו6י יוטף 6'1 גשן ס6 6"5 5ימחה1 5ס יסינ ס"ח מ1 ננש"

 : 3ט"ק( ס6 7"ם ע"6 ל סס ח1ס' )יעץ כר וסתה שע 5גוצנ גרז 56ט6 נעש5 415ע יתק וקסס 1ע ס'3ס גבינ6 כ6שס"
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 כאותיות נוגי' זאת עויטה של שהאותיה ומשמע רמעורה צריכא לא הטנימפרים
 זצ"ל בר"ש יצחק רכי' מקיף'ואימר רגויל עיאין אע'ש תחתונל(כשר ע~יטהשל
 התחתונה שיטה של ל' של שראעד כגון אלא זב"ז שנוגעין מעורה רהשאדלאו
 עליונה שיטה של פשוטה נ' רגל או מעלה של בעויטה ח"'ת של אומי בדיך'נכנס
 כלל נגעי ולא תחת%ה שיטה של עין של בגויר או טית של אויר בד1ךגכנם

אהרו-
 כדאיתא ופסולה אות כדזיה אינה אותה מקיף גףל עמשין אות כל ול1לם

 אות שתהא ]בעינן[ )כעין( בתפילין דדוקא ולומר לחלק רבהיאיןברגךמץ
 ו14יןי בו כדמבה כתיבה רהא בגט לא אנל גוילטל4ת

 לפני בא ומעשה כתיבה'
 בר יצחק ורבינו ' ופסלן האהע את גויל וץקיף שלא בגט ז:מ'ל העזרי אב'אכורי

 אות שכל 14מר וההק כמ'ת כמו בגט זיתין יך1ת מצרץי ה*ה ח5לאברהם

-
 רלא פמור זיוני בעי דלא פי' .%י בי ל רה יני עי ף לענ פטור תניא והא חייב שתש בו-ו ועלו אחת אות לכתוב נתכוין רתנא הנונהסךני דשלרי כההא א1ת קיויה אינה ס"ת בדין ג"ץ שעטנ'ץ של בהצין מייינתשאינה

 לא נמי גט לענין מי,ייב ולא 4ות הויא לא א1ת'ומרלשבת עיזיץ ער אותמיי-ה"
 ע14תיותיה 1'ת ככהעב רמימיי למימר די4כא -4וה חאינה ' ופכול אהזרדא

 ס"ת של כמשפטנ4יתיות לכתוב ונתכוון אחר כמפר כבותב א"נ זיתצדיכות
 הא דנ-מר מםתברא וה"נ תורה' אמרה מחשבת מלאכת רבשכת זיןשצריכתע
 ולא לדוני רבותב רבעי הא קאמר רדבי משמע לזיני רלא-כעי הא לזיונידבו
 כאן אין הלכך זין' צריכות שאין באותית הא זיון עוצריכות באותיהז האעף1ר
 ע1א"כ בכר ומה ל4יתית וליזיינו *מר ואץ גט של לאותית זית להצדץידא?:
 ' 6יין שלא ורבותעו כךמונינו נה1 שכבר הראשונים געדן על ל1 טוציאחזה

 הכתב באותו השב מבואר שיה" וצריך גתבס זצ"ל מיימון בר מעיה ררבעו-דתס5
 מכ*ם לא שאינן הכתב' 14תו שמבירין הקטמם לי.תו עוירעי עך בו עףכיוב1*
ן

 לאות אות שמתרמה ומבולבל מעוקם הכתב ירדה ולא 3ינ4%ם אלא נבונים ולא
 כלבול או עיקום בכתבו שהיה או ענינות משמע בו ויה משתנה הענץונמצא
 כהטמע בו ויש גירועוין לענין ונררא הואיל אחר ענין ממנו עריךא שאפשרעד

 כך שיש מבור אני וכך הוא שסף'ם בעיני ונראה ' עכ'ל פמול ויץגמיושין
 רוי מ"מ פמול' וי'1 גוחטין משמע בו שיש .אע"פ אחר לענין ונקרא הואילל4דות
 כהטם"ש שקהיין מה דקה כתיבה על וכ"ם מעוקם כתב על אפי'הר4ו-

 : כלל כחיבהעיאינה
 העבר של היר ועל רמרה את לה %ותן פרה של המרן על 0 נ1תנ4 )תקמטז( "טע"75'
 כעבר מ1ץזקין היו המא בר רמי סבעי ' העבר את להונורע ע"3 כל

 לפנינו שהביאתו ' ירה כעעדשע יוצא ר1א חהרי ירץ על כתוב וגט שלו]ערוא[
 מסירה עירי בלא מהימנא מי ' פדצ ' בו וגירשני הזה העבר נתן'לי בעליו14מרן,
 14 ברשותה הוא ועכשיוי1אהל

 רלמ-

 ויעיפוק רבא אמר ' אדל מנפערה איהו
 והרר ומחנהיה בגיטא הוי תנאה ורילמא * העא להזרייף עויכול רכתבלי

 קשיא לא מתני' בוןלמא ' עכר של היד על כ1:ני' קשמח ולרכא 'כתבתיה
 אפשר ואי ' כרתי רה מפ עו-י ראמר היא אלשי ור' שרךאוהוי מסירהבעירי
 קעיא לא נמי חמא בר לרמי ' קשיא חמא בר לרמי אלא . ממירה עידי בלא.לגט

 נמי לרכא מתני' להכי האתית והשת' עולמית ננ1ץקת שאינה קעקעבכתובת
 חזקה להם אין הגודרויע ףארשב'ל ת"ש עלה הוה מאי ר1קע גכדמבת קשיאלא
 מעצמן למימר דאיכא 4 מכרתם לבעליהן לטעון נאגק אינו שתפסן אדםפי'
 עבר בעלה לה ע%תן מסירה עירי תביא אא"כ מגורשת אלה הלכך אצלוהלכו
 ליכא בבט פסולה משם"'ט שנץרין רקה רכתיבה רפר" ואי'פ י כן וגירשהזה

 היה אם הלכך ' גסה כתיבה עדעשנה שפיר ראפשר קעקע מכתוכ'להקשות-
 חקוקין הערים והיו ירה מתתת יוצא והיה קעקע בכתיבת העבד יר על חקוקגט
 להזרייף יכול אינו שהרי ממירה ]עירי[ לה עיאין 4-ך'פ מגור,1ת י הרי ירועל

 עבר של ירו על בריו כתוב הגט היה ואם י זו'לס מיימץ בר' כה1ה רבי' וכ"כפי"נ
 אינה לאו ואם מגורשת מסיר' עירי לה -1 אם ירה כ1זחת יהנא רךא ורויתס5
 משה ודבינו ' שתפם שי מיר יתו טיאין עיהב*י רגחירו' רומיא מ1רשת יזיוו'

ר ב  מעצמו שמא או לה ממרו רשמא מגורשת ספק ע1הטו בתבס זצ"ל" מיימון~
 שהיא כטבלא מוחזקין הי חמא בר רמי בעי ' כלל מגה-1ת שאינה נראה ולינכנם

 מי מרו לנרש' בא שהוא ירו מחחת יוצאה הץש והףי כתובץייה וגט ]שלה[יוו%פיצ
 רבר ומקנה גמרה ולא לאקנויי ירעה לא אשה רלמא או ליה אל4י אנ4וי אמרינן 5"קס"נ
 היכא ונתן בעינן ואנן כשלה אלא גר,1ה מ,א גמת-ח ב1:נה לךעץ בליה ע1אין ונק'עו'
 לה יהב והרר לכעל ליה ומקניא גיטה את כהעבת אשה מהכא אשיס רב לפשטה תע5ו"ק
ו

 ע,"
 היא ורוי עליה כתוב וגט שלה שהיא בטבלא כוחזנח הא נמי הכא ניהלהיהלכך

 ר1בלא את לו הקנה ראמרי' כה מגרט ה', ללר,1ה בא שהיא ידו מתחתיוצאה
 לא אי לאקנוי ירעה אי לן ממפקא הא אלא 6י אי * וקנה 14 " ממפנףדלא

 ערים בפני חטבלא לה ושמר בה מברש הלכך *נ4וי דודעה 4ה1י רבופשטה
 אינה קמן מסירה ידי ו14ין בדיו הגט וכתוב ירה מתתת יוצאה הטבל4ואם

 בטבלא מוחזקין שהן אע"פ ייה מתחת יוצא הה1א קן4ו והע1ים הטבלא על רגוק: הנט הי' זצ'לס מיימן בר מקטה רבי' וכתב ' להזדייף עהכול כתב ר1צ םגודשת תר~5ע?
 אלא הגט קים שאין גיטה כותבת עצמה שהאשה מגורע1ז רוץ שלה שהיא 'י'י

 ר1יף עויהא רבעינן משמעתין עכ'ליושמעיק ממהיה עידי שם אין אםבחותכוו
 רעלמא גשא לכו* למיפסינהו עילנא לעילמ14י'ץץ נמי ואמר4 בעל משל והרי עא נל

 ונותנת ליה כהבה קא איהי והאי ]וכתב[ רכתיב כאים אילימא מ"ט רבאא'ל
 בעל של אפי'אינו איןלהוש רבנן'אבל4בקולמו' *ה אג4י 414ו" ורילמ' הסופרשבר
 זצ"ל יצחק בר ברוך ה"ר כתב כך גט בו שכותב במה המלף הסרת כאןדאין
 שיהא וצריך פרי"ש לבני ששלח שלו רגט נסירח- כתנ חרל וו"א תרומותבספר
 והקולמוםהריו

 ור*
 לו יתנו לו אין ואם בעינן רונהן גזל לירךי רלא בעל משל

 גף,,: גט כותבין פשוטס גט בפ' ותנן ' עמל ויכתוב לממר ויוזנם במתנה אחריםי,
 שיקא ובלבר עמה בעלה שאין אע"פ לאשה ר רשי ע י ש ן ען ,, ל

 %תן וכתב מ"ט בגמ'0 ואמר קאי הנט על פי' שכר 1תן והכעל מכירםקמהק(

 לה והקנו פ" נשהייה רלא היכי כי אאשה רבנן שדיוה הכי עבריק רלא והאירנאע'"
 מיימן בר משא רבי' וכת' לעיל כדאמר לכעל לסופר נוחגת שהיא השכירבנן

 : מרום בכל רג1פר שכר נותנת 0האשה זצ'ל תס5פ"ב
 ברם כתבו פ"ב כתומפתא ותניא ' זית קל הקלה על באכין כנרן3י'ס )תשט(ניוחין

 עלה על חרוב עלה על זא עלה על ריךוש בחלב וש הי [ו ע'"י'עו

 רכר כתב הבלל זה פמל ק-מא של שאעו דבר כל על ירר1ת עלי עלכצ*ם
 דכר ע"ג גדימא של שאי1 דנר או כףמא של שאינו רבר ע"ג קיימא שלשהיא
 רמכךע ימא של דבר * נדימא של כדכר עדכה1ב ער פפול קימא[ שלשדוא
 יצעי הו'ל שמהה רבי' מרי ושלח י מ1השת *וינה ת'ז עצמה יר על כתבופירכף0 ,בד4י ההגיא כשר כתב בתבנית, העדר על ררושט פשל כתב כתבנית העורעל

 לה נותן 14ינו שרדי רגאה איםורי על 1קלכתבו מהכץ העזרי אכי רבי'למורי
 4'סס א.

 איסורי בין ומפלנינן דדוץינן - היכי כי הם רחוגדם לו והארכ 14תיות אלאנייר
 פרוטה שוה לאו מיהו דעהשתא אע"ב לאשהטדזפי רד1י משום זית של לעלההנאה
 לש הנאה לר41ך דיכול נתינה איכא רגאה דשרמור לפלוגי איכא נמי הכירהא
 הב1ערשת ביד כן שאץ מה נתינה ואיכא ברוב ש בביטול שמותר ו-1המלח

 : נתינה כאןדאין
 סס עבד של עלהיר הפרה את לה ונהזן פרה של הין * כ1ךזנ4ס)תשהץ(

 נ5 ל למקציהה אפשי לא עכר יר בשלמא העכר*0 את להונותן
 פע'" מתוסר ע4ו% מי ונתז וכתב רךא אמר נ?ץליה וליחגה ליקצייה פרז: של כךןאלא
 כחומפהף ותני, ונתינה קציצה כתיבה שמו1ם' חק יצא ונתינה כתיבהאלא
 מה ונתן ובהב שנאמר פסול לה ונחגו התכו צבי של נךו על כתבובפ"ב
 לאחר אלא הצב4 את לה 1ק בשלא 1ץיי1 בתלוש כתיבה אף בתלהטנתינה

 קצצו ו14ז'כ השע1 כתבו רדוקא כה4ה1למי ומוכח לה ונחגו ג1צורגתיכה
 בכתיבה אבל בויעימה אלא כ4ירא ה4כא כשי וחתמו וקצצו כתבו אפלפמול
 יצ הצני ון * ]בתכו[ בפרקיןס בירושלמי רא5רי' כ4ירא *כא חתימהבלא

 ל8 ]גררו[ )גררו( ואי'ב חתכו אם הא כשר לה ואנו וחתמו ]גררו[)גררו(
 כתב אם אבל כךץ של זברותו על והוא,שכתב מיישא ר' בשם ]בא[ )אחא(ר'
 והש ריישלמי רףד:יא המחבר אני ב1נ* כשרוונהאה וו1א הוא כפררש נהתיקרעל
 יק 5ע נמי הכי דכת' הוא רגט אבתיבה וכתב כתיב וכי כרתי' התימה עירי ראמרהוא

 יעכר"5 שתהא הלכךבעינן ברש( יי'ל חתימה)מ%ן בלא אפי' במחובר אכתיכהרקפיר
 ת5 יא פי על אף בפיצבר כתבו זצ"לס מיימן בר משה בת*שוב"כ.רבי' הגטכתיבת
 נייר אפי' עו'מ ~שףל ופר"ח : גם אינו לה ונתנו שתלשו אחר ערים בושחתמו

 ניז-
 ר"ת כתב וכן ' עמל שכוזולתו וכל פמול הכתיכ' אחד קציצה בו מחוסראם

 סץ

 בוו'נ כתב וכן ' פמול אדו'כ רוצצוואם. הצם בתיבת קודם הקלף וטיזהוך וצדיך מי"'ש לבני עהטלח הגם בסירודזצ'ל

 מ-

 בגילתא *פסק גיטא דכתב'
 ע14ינו כד ונתן לה וכתב רכתיב גיטא מיפסל רכתביה בתר 4ח פסקואי

 לפנ* מעשה היה וככר ' פסול חתכו ואח"כ גי1ל רלף על רגט בתב אםהלכך עכ'* ונתינה קציצה נתיבה שמדיסר זה יצא ונתינה כתיבה אלא ,מחוסר
 שנחלנך ה5'ל טוב יום ררר בן יוסף רוד וכתב ופסל זצ"ל מנחם בר' יצושקרכילכ
 מנעיף זצ'ל שמואל רבי גם מכעדר שלמה שרבי1 כתב וגם הדור גרזליעליו
 מו1מר האווב מגירועל רבר שעו-י לקרקע ומחובר ב1ץץ כגק בהני ררוקאפי'

 דשכדל כשר נקוב עציץ של חרם על לתב *ן ראמרי' ראוק והביאקציצה
 ויהב ליה רשקיל כשר אמר אביי ננךב עצ-ן של עלה על נוק*ה ליה ויהבליה
 רבץ אפי' נגץב בשאינו אבל יקמום שמא גזירה פסול אמר ?בא ' ניהליהליה
 ה,ש מחובר אינו רירקע מן יונק ואינו ררואיל כשר יריום שאפי' רכשרמךדה
 דארךבה אומר וו"'ת ' בפירושיו המ'ל שמעיה ווד פי' וכן קציצה מחוסרמקיי
 ויהב רשקיל כו1ר נקוב עציץ של חרם על כתבו מרקאמר לפסול ראיהמשם
 ל4ה דחשבינן פכ1ל החרם לה ויהיב לעצ"ן ליה תבר ראי משמע ניהלה*ה

 רילבא רבא ביה גזר רלא והא לקרקע סחובר ע1אינו ואע"פ קציצהמחומר
 אלא החדם חתיכת לה וליתן העציץ לשלה- רגילות ראין משום לעציץ להתכר
 שמא גזרינן ולא .מפהה 14ז לה ונהען פרה של כךן על כרתנן העייץ כל להנותן
 אהם בני רדך שבן ינ-ום שמא גזור בעלה אבל רגילות שאין משוםיקצוץ
 דאביי כחו לרידיעך נקוב ד%ף והא נקוב 'בשאינו רבא רגזר ורי'ה עליםלקטום
 דפ' כההיא כות*ה ריכתא ולית ואוו עריף רהיתרא רכח בנקוכ אפ"רמכשר

 פכ ל ולרב רפרזנ מיתה ולאהר ואכמים.בפהיום רבי רפליגי בבריקעא שאח1טמי
 ע"כ ופהיני ררבנן כחן ולהודיעך מנח 5על ו*פשו פ*גי נמי ם~ה בעל ראמריהורה
 יצרק ודב" ' מחכירו כרבי הלכה עהוין פי על ו-ש *ה עףיף דהתיראדבח
 %ט הרמס כימוי כוש דאמרי' הפומלהם רבותי1 כרברי מבריע זצ'ל שמואלבר
 אמאי רגרו1ע בעפרעיר מכמץ שמהאל אמר אבוה בר רכה אמר דראא'ד

 פ

 . . כל ו4וז רבתיב עפרה לעפר אלא נצרכא לא זירא א"ר נינרן הנאה14י1רי

 בקלף המחוכר הגט *חיבור רו5ים ונדאץ ה4ר*פה' וקביצה תלישה*מויסר זה יצא ושדיפה קביצה אלא םטזםר שאעו מי רחובה תוך אל תקבוץשללה
 %ן קציצה מהימר ודי1 והר רצק-יןז עץי עפר מחיבור מפי ררבור הויגדול
 כי ת'ל במויכר בין בתלוש בין %י אימע עץ דת'ד הדץס עסד בפ'מוכח

 ג'ע
 ת*ע1ה שמה1בר חה הגא קכורה אלא מחוסר ש14י1 כד 4ימר יוסי ר'קבור

 מעף אינה קמה רהאי אע"ג י%פי לר' וז-י ר1א כ6ס 16 ת*שה ורבנןוקבורה
 גוף'אחד שכ* ק* כ'ש תליע1ה מר1מי לה ק-י בי-קע עגעוצה אלאהלךקע
 כגהש אינא נךדה משום'רהאי אלא פליגי לא רבנן ואפי' קציצה מיצסרשליגי
 דדצי שפקי מודו רךא אחר 1ף שהכל ב* אבל בקהקע שנעוצה אלאהייקע
 ואם רגט כתיבת כךהם רקלף שייוך צד*ך גט הכהב הלכך : קצטנהמחוסר
 קצצו אם דה'ט זצ';ל שבואל בר יצוזק רבינו דא1כ1י ' פכול כן אדייקצצו
 קציצה רהשיב הוא גרול מקלף רגט את יי1תך דוקא היינו פסול כןאהיי
 '5 5 רבר וצט מן רותך 4יץ"נ חשוב[אבלאם דבר נעוצט*]היא שנחתך רמהמ,טום
 ע"ב כ ה( בץ לעילס כדאמרינן קצטמה מךיסף בהכי מינךי לא ולייפהעו להע1יתו בדימועט
 רחסנא אמך אחד דמפר לי ותשוק 81ויכינן כי1 לתיבה תיבה בין לעיטהעדטה
 חשיב ילא מעים ההינו קציצה מייסר כה1ום לא אבל מפרים ושלשה שניםלא
 ערהתוך צריך גט הכותב הלכך, קצ*צה מד1סר מיכךי ה"א רגט מגוף הבעלחלק
 הנט כעויעורה4

 מק*
 כתיבה כךרם גר1ל '

 אם אבל פסול קצץ חשח'צ כתב"
 וכן כה. לן לית ולנאותו לייפותו כרי מכיבי התך ואח"כ הקלף על רגטכתב

 יד1זוך * ב4יתו אחר גט לכתוב ולהתחיל לחיר ורוצה וטעה גטהכותב
 כתכ כך המוומעה הראה1וןתהילה

 וו-

 : התרומה בפפר זל'ל יצחק כר' ביוך
 כ5 דף תלשו *קע המחוכר על כתבו לייקע כותבין.במהדבר אין כ1ך2ני'0)תשיט(

 עצ כתיבתו שתהא ער פוסל יוידה 1" כעיד לה ונתנווושעמו
 יהחהה א"ר כהעכין אין רישא המו1ברוקאמרת על נתבו 1 בתלושוחתימתו
 וזלישה לשץר וכתבו הה1יף מקום שש-ד ו-א כשך רקתני סיפא ששאלאמר

שי



 1אקכזרת נימץהלמתיר
 בר רבה אמר וכן אלעזר %'ר וכן והסן והאשה ה4יש מיוט נט של גילויותורף
 ראמר ' מהצי' ' תא אלשי ור' רוצדף מכךם ע"1ייר והוא ייען י'ר חנהבר
 ולא הגט אכתב ד3ךא וכתכ דדרש בת*ש כתיבה דבעי כרתי ממירהירי

 כתבו הצדף יכתוב שמא גזירה טופם כותכין אין קאמר והכי עדים4צשזיכצן
 במיפ'רמתני שנינו חתמו אמ' רשב"ל כשר לה לתורףונתנו וכת' ותלשולסץפם
 שמח גזירה תורף כותכ" אין וףי'ק כרתי חתיסה עידי דאמר ]ההש[ור"מ
 דמוקמי ור"י כש1אל וקיי'ל כשר לה ונתנו השהמו תלשו לתורף כתבועשעום

 כתכו תורף יכתוב שמא גזייה טופס כותכין דאין כרש יקי'ל ש כר לכעזנס-תתהע
 זצ"לס מאמון בר משה רבי' וכתב כו1ר לה ונתנו וכתכהלהצרף הזלשו לםוםם '"נר"צפ

 ואה"כ ותלשו במחובר הטופם את כתב רגט טופם לרךקע במויכר כותביןאץ
 מכךם אף שיניח צריך הגטס כל בפ' *ן דאמר כשכצאל והיינו עכ"ל כשר: לה ונתנו וחתמו ארם לכל מותרת את ורוי והזמן האשה ושם האיש שםכתב

 : גט של עיכךו זה שגם זו'ל שלמה רבי' ופי' אדם לכל טחהת אתהרי
 שהוא מפני רדיפ1זרא על ולא מחוק הנייר על לא יתבץ א ס 83דןנ4 )תשכ(סס

 העדש עד ולמחץרן לדחור יכול דגטץוק נ4ר ' לרער"ףיכול
 המהק על נמי עדים דהא מילתא מוכחא ולא בו שוךה חגאי ויעבירולבודנבו

 דמ*ח עור ריפצזרא מפרה1 ובנמ'ס ניכר שלו מדק 4ון ריפחרא וק הייזו:א
ן 5ר.5פ"ו  עדכול דבר על כהזבין זצ'עס כיימק בר מעיה רבינו ובתב ' עפ"1 ה"ע 
 הדשתרא ועל רגטקוק דגייר על כהזב כיצר מםירה בעידי לה עויתנו וויא להזהיף 1צניח'

 העבר לה ומומר פרה של מ-ן ועל עבד של ירו ועל הקיים ועל ריש-םדצל
 פ' בתופפתא תניא עכ"ל עדים בפני בהם וכיוצא הברצק רגייר או ד5רה4צ

 גבי דמנילתץבחרא
 עדש.

 כך כשך מגופו ווטלא פמול מגופו תלוי אצ ב1ץק בו
 למנשה הרעירו ואם בהם ממאם חשינו שלפני תומפתות כשני הכר4תא עצויההיא
 בו ערש שטר תניא בתרא פ' בחרא דבבא בתומפתא אבל כוטר מגו8ואפי'
 למטה החזירו ואם התם וממאם כעיר מנופו וילא פסול מנופו תלון 1כוק
 ופי' ומדזקה טעהז של התיכה וכתב שטעה היינו מדק ופי' כשך נצ81ואפ"
 בההיא רוינו למטה החזירו אם אפי' דרטי ביני וכחכה תיבה ע1ילנ ה9נותלף

 כולן המוזקין כל ר'י אמר יומף בר יצוזק רבי ראמר פשחצס גט דפרק קס76ף
 צר.דועע

 פלוני' ]תיכה[ כותבץ שאצ ]דה"נו[ )ר4גו( יומ1ץ ודץ עךכתוב
 'והיי1 חשי דביני פלונית תיבה 4צ שמחקתי פלוני תיבה 14 המרק *נרג"ה
 תורף דהיינו גט של עיק-ו וו1ו העד* אבי מורירבי' פי' פטל מנו% דיר32י6סר*
 )גיטא( בהאי נמי כתב זצ"ל העזרי אבי רבי' ובידי שסא-ות עא*ר של הורף וכןתמיים
 ממנה ללפצד 4 ו"1 ' כשד מנופו אפי' למטה החירו ואם בה דמם9ם ]דגשץ[תק
 והיכא כתב ובףיע י כוטי4 אפ"ה למטה החזירו לא עצ1*ות ה1אר הגם דכטופסקותוע

 כשר וצט בטופם ]אם אוז( טפצט )אצ מרצוה 4צ גיוצמש בקה חשית גיטאדכתכ
 זצ"ל כליכצן כר' משה ורבי( כשר ]עביית( ובשאר פמול הגט בתורףאם[

 5יפ"7
 סטופם[ ]אם מטופט( רה1עוי~4ן בין שתלה 4צ תיבה 4ן אצת כו שממק גם כתבס

 רגט כתורף פמלי - *רטיוייהו עא1רחע בשאר כשר מתורף אם כשר תץ הגםניחי
 אם דכריהם את פירשו ולא בתחיף א8י' מבשיי עאשרחז ובשאי בטופם5ומבשיי
 עדש פי' כגונצבורק ז:ר'ל קל2ימום בר דוד ח-ב2ו ' לא אם למטהבושהז*רו
 וטעה כר14י לכוצב המופר מכור כי תלוי 4י מחק וד4ר כי למחק מחק ביןחילוק
 יתירה תיבה שכתב או חיטי ביני תלאה וכשנזכר שתים 4צ תיבהוהשמיט
 אדם לכל כצתרת את ררי כגון גט של מטפר אפי' המחק על וכתב מחקסי?'כ
 בדתניא בגיטין בין בעמטרות כעדעבין כדצגן .וקיימיה למטה והחזייו בווכיוצא
 התחיף לאחר אפי' מרעת פמול בגט נכתב אם אבל דב"ב' בוצמפת' גיטיןלענין
 דפמול אףעתא שהרי מ1ל ומוצך שהזר אציפ כותיה דגך"ל רגמגרשס בפ'כרבא

'ו
 דרה1ולחס גט לביטול ורמי להכשירו יחזור לא ושוב כעלמא חספא ה1ויא נכתכ ע"מ

 תקנה לו דאץ דפסי אדעתא דכשנכתכ דצא שכן ותדע בו' ומגרש חהד דאינו 5נק4
 שרער ]אע"פ בתוכו כתבו אם דתנן דרבצרשס כההיאפשנ

 ומחרי
 רכ ואמר פמול

1יף  ההצרף לאחך ת'מ התימא מין תנן דכתכו פשיטא 'תנן בתוכו[ כתכו מ8רא 
 הגט כל דכתב אע"ג אלסא כרבא וק4"ל פסול פה על אפי' התורף לפני אבלע-נ

 האי כי מהק גזירת דמשום ופי' פכצל פה דעל אתנאי וכתכהה הךאלבהבשר
 כשכתב דרוזם מכין ואיגי בייעבר-כ,טד ומידצ כולן המחקין ככלהחמהיו
 אבל בתורף תלוי הגם הבשך שכל פטל שהצא רךא דין פה דעל אהצאיהתחיף
 שאם היא מברא 4גשז ודאי אשן כרהו פטל' 4הא למה בו תלוי שאיןרבשרתופם
 : קיום עים 4 מועל ואין גמור פסול עציא בתורף מדעת פסול בגטכתכ

 מפני הדיפתרא על ולא מהרק ניו % יא כיתבין אט מתי'0 )תשכא( נ76ף
 חבמים סמאן ' מכשירץ חץכמים להזד9ף עצל שוצאעע

 עידי ראמר ריא א*5ר ר' אלע048 שו מכשרי ו%ש חבמ" נ'א מא כ*מרץע
 למיתבה מגי ולא התורה מן 4לנה דגט ווזזימת שלמה רב" פי' ברתי ממירה עם""
 דבר ערוה דילפי' בעינן ערי' דצ'כ כריתות דעבדי היא דאימי מם"יה י עיו כלא ג ע"ט

 ואי למקיייה צריכי אמרן ]דהא[ מז"פא לדילמא חייעוי' לא ההלכך מממקדבר
 הגט ע"י להנשא הכאה עיסר ממקיה עידי ומ'וי ידל איטו תנאה ביהרךה

 שמואל בך יצחק רבי' ופי' עכ'ל' ל8נעשם הגט לה שנמסר עדים להביא.4יבה
 ערים להביא שצריכה גט ע"י להנשא דהבאה זצל ש"מה רבי' דפי' דהאזצ'ל

 רבר על שנכתב כזה בגט לדגשא דהבאה דושש דהיימ לפניהם הגם להשנמסר
 יכול' ערי' להח-ייףודןזוכר'בו יכול שאינו רבר שנכת'על בגם לרערייףאבלשיכול

 חותמין העךים השולח0 % כדתגן 6",נ אפי' העדי' חתימת רבדת צ" להני1א 75ק(
 מקתתם במפר וכדצב היא דשרי" שס6[ בגמ' ]ואמרי' העולם תיקק מפני רגט %פ"נ
 עירי רבנן תקיט כרתי ממירמ עירי יאמר לו"ש צריכה לא רכה אמר עדים והעד ק(סס
 ומערער הים למרינת דאזלין דזימנץ א"נ ממירה מהדי רמייתי דזימנין חתימה ע"56י

 לא ומערער בעל אתי אפי' חתאשה עירי רת3ח השתא הלכך גירשתיה לאהבעל

נירו1תי"
 לרוו דאפי' למרת הא ' חתימה אעידי דממכי' ביה כהטגח2ן לא

 יוצא שהגט ד3יט כןמן סמירה עירי ר*כא אע"ג ח,ימה עירי הכרת עלממכי'
 עיאינו רבר על כתוב שועא כיון כמצווהו *דה בא מסתמא אמרי' ירהסתחת
 ערים שעיו רעזקינו ר"מ תימא אפי' אמר יומף ררכ ואע"ג י להזרייףיכול

 אני כותב היה בראשונה כריעניא העולם תיקון מפני בגיסון שסותיהןמפישי'
 ארשב"ג 4סול לאר השם נשר אחך ממנךם יוצא ידו כתב היה אם חתמתיער

 והשתא העולם תיקון ספני בגיטין שמות?ע מפרשים שייי רץ2ק2ו גדולהת)ךק

 על ממכי' דלחש ר4יה מיכן ואין ר'א לא היא י'מ דמתניתין למימראיכא
 מילתא לש הא ' לפני1 מסירה עירי עדבואו בעינן אלא הערים חתימתהכרת
 ר,8 מתני' מבר דרבה אהדרי פ*גו יוסף ורב דרכה לומר תימצי ראפילוהיא
 הלכה יומף ורב ררכה קיי"ל הא ר"א ה,א ר"מ מתני' סבר יוסף ורב רטולא

 דרב ל1מר דמצען ותו ימף כרב רהלכה ומחצה ענין כה1דה ,לברכרבה
 שמפרשי' וקיינו וחאמין היא נמי ר'מ רמתנ" מכר אלא אדרכה פ4ג לאימף

 שכתב וכנון מפרשי' בלא אפי' טידא בחותמין תיץן'העלם הוי ולריאשמותיהן
 ידה מתחת יוצא בגטה אלא עובדא בה עבדינן לא מיהו 4טקר ממקתם יוצאירן

 ידן שכתכ או יק כתב שהוא וכמכירין שטת?ץ ומ%רשין בו חתומיןועדים
 מתירין אנו אז להזד"ף יכיל שאינו רבר על כתוב שוצא ובגון אהר ממיםיוצא
 בהשולח' כתכ אלפם יצחק רכעו ' קמן ממירה עידי דאין אע"פ לינשאאותה
 אבל חתימה עידי דליכא היכא אלא ממירה לעידי צריכינן דלא שמעיקמהא
 ' ירה מתותי גיטא רנפק תיא ממירה עידי בלא ממ ריזימה עמיי דאיכאהיכא
 בפני 4צשף חד דגינא ור' יוחנן ר' לה נותנו כמה בפני איתמר הא תאמ'ואם
 בינן לכתחל' הךד לקיימו רבעינן משום התם ש*שה[ כפני אמר ]וחדשנים
 כלל יומף רב רברי הזכיר ולא ' עכ"ל דיעבר אנן קאמרינן וכי ממירהעירי

 שכו חתימה עידי ע'ש נ"טאת בערים שלא לה דממרו ירעינן אפי' שר'לומשמע
 לה לכומסר בעי לכהחילה מיהו בעדים שלא לה מכיו שככר הואילבריעכד
 ' ליחדייף וכול  עיאינו דבר על כתוב עיצט ובגון כן כט דבריו לפרש וישבערים
 5ף' 5ץ נותנו[כפני נוהנו]לה כשדוא עוהכה5וגט ו1להה כ'0 זצ"ל כרימת בר משהורבינו
 ן דה1למק שרין שני.ם כפני לה ינתן ואח"נ לררותו צריכין השנים ו14תן שניםעדים
 י ולא לה דה41ח נתנו אמ לפיכך קמ רצא שתהתיו עמה הכעל כדין האעוהעם

 רה41ח עבר כגורשת מפק זו ררי 4ם חרקתו ונטלתו ממירה עיריקראיהו
 הואיל מת ואם עצים כפני לה ויתננו ועןזור ממנה לבינהיטלנו בינו גטונתן
 בהע1לה כתב ,צ'ל עכ"ל'ופו"'ח כשר ה"ז כחצתמיו מעים ירה מתחת יוצאורצט
 ארשכ'ע כדתניא כגם שמית*הן מפרשץ אוקימנא יגט על חוהמט העדיםמתנ"
 לא ר"מ למתני' דאוימנא עי3ך יקף דדב ר'ל י'כ ' ט' התקינו גרולהתקנה
 חתימחם מכירי' ואנו כו ההצנום שערים בגט להנשא שתוכל ראיה לנו ואיןר"א
 דהלכתא סמכינן אררבה אלא *תא מעקו לפני1 ממירה עידי יכואואא"כ
 ממייעא לא הא ע1מותיהן מפר2'ין שיהו דהתקינו דתגהש יוקףואע"ג רכ 6כיכותי'
 במפרעוץ איירי רלא. שפיר אפשר אלא א"רי בדבי דהשולח ד6תני' ימףלרב
 גנ דף אלא אלעזר ר' רגשיר 4 רא סאמר רבמ' וכראווי' 1א ורש בחתימהאלא

 ע"ב ' לדצעיא ויתירוה נרושה שהיא לדצריע לה שנמסר ביום לב"ר וטהביאתולאלתר
 ה"'י וזיי%זהה הנ14ה במה רךה דילמא ח"עד' לא ימים עוטדה וער מיכןאבל
 *- דנירי מידכר עדים תנאה ביה דהוה איתא אם ינום עשרה וער מיכן אפי'אמר

 - להבש1 ויכרלה לר1זיר אלא עשוין ראינן בגשדן אלא אלעזר ר' רגשיר לאואר"א
 לדגר' וכךל זכרון יש בכ'זר דהותרה דכיון לגט א"צ ושוב ויתירוה לאלתרלב"ד
 עיד? ויויכחו ארוך זמן עד למה מפיק לא ורילמא לגוב*נא דקיימי בשטרותאכל
 העדים וחותם העליס כתכ מזייף והוא העימה אעיךי וסמכי' הדבר אתממירה
 ר5ים ימים יעטוז למען והכתיב בשטרות אפ" אמר יוחנן ור' ' כמכךמועומר
 * כתיב מכר בשסך בירמיה ע*א והאי ולהתקיים לעמוד הי4צי רבר בעיקאלמא

 לבר בגיטץ תימא . ולא כר'" וקיי"ל חרל פר"ח ק1'ל טובה עצההתם
 בשאר אבי בגיפין מרלי דצי כתב זצ'ל אלפם יצחק ורבינו בשטדחז אפי'אלא

 סס כותכת ר14שוה דהשף'ו חשפי' אתהגט לכתוב כשרין הכל)השכב(כ8ך2ני'0 : להזדייף יכול שאינו כתב בעינןשטרהז

1
 אלא הגט קים שאין שוברה .את כותב ]והאיש גשה

 ענ יף יצא הונאס א'ד , לשמה לכהוב ידעי ולא ' נינרר דיעה בני לאצ והא 'כחותמיו
 סא דמתני' הונא: -רב דמבר פלוני לצורך כתוכ לו ו14מר ציג עומד גרולשהיה
 בחותמיו אלא רגט קיום ע14ין דיזני ומיפא .*טמה כתיבה דכעי היא א*עדר'

 ד3ךצי 40 ואמצהןתא הושזומין כפני נממרץ גיטץ דףוב ממירה עידיהינו
 ]כלא בנרול( .)אלא חרש כתיבת לאכעירי ארישא גיטהולא כותבתהאשה
 נכיו על עומר הה1ראל נכרי מעתה אלא נחמן רב 4י'ל גכיו על עומדגדול[
 עביר דנפשהה לדעתא נכרי פםל נכרי והתניא נמי "כי תימא וכי דכשרה"נ
 חושב כלבו ריא שמא כן לו 4צמר שזה ואציפ דעת בו ויש הוא גרלדהא
 ל14 ר"נ אמר .הדד . מצווהו עוזה למה אלא דעת בו אין 3"ץ אכל אחךלשם
 רפמול נךל רהוא כו' עומד ישראל נפרי מעתה אלא דאסיי רךאמילתא
 לירב ליתא נמי חתוי תבי גביו על עומד "1ראל אין חשפ" דצא כשדדודאי
 . בעי רלא היא ר'עמ דמתנ" נמיבשד גבי על עומד גחל הין דאצצהונא

 במיפא ' לננרי פמיל דמדקא ' ערים אחתימת דעיא וכתב ורריש לשקהכתיבה
 שלץץ נעשה ארם ואין וקידהטין גיסרן בתודת ש4ונו לפי הבאה לעניןרמתניתין

 עמרן טעמא כרקחגי כשד בכתיבה עוימ שיעץ' כתיברן וגכי עדידבו שאינולרב'
 מפעיה עידי *אמר ודא ר"א הההש פטל נכרי והא]תניא[ בחצתמי' אלא הגטסיום
 סעו'ו * ' 3הביד דנפעדה לד2ןתא נכרי ודאי הא לשסה כתיבה ובעינןכדתי
 לטם כוצב ומצורן ומראון גביו על עומד שגרול ובגק הגט את לכחובכשרין

 פשל אפ"ה פי לשם כתוכ ומצוודך השראיצ גביו על שעומר אהל'פ נכרי אבלפ'
 ומ1דן טיאדצ שזה למה לבו מעדם ואין לד"'א בלבו דצשב הוא רגדולרכיון
 למתניתץ %ע הונא דרב אלא נחמן ורב רצנא רב פליגי לא דע"כ כר"אדקי"'ל
 ' כרפרקטי היא ר"ו דמברת ]מודו[ תרוייהו בהא אבל כר"מ לה מוקי ור"נכר"א
 כדן נכרי . אלע1י כר' הלנתא רק""'ל כיון כתב ובפר'ח כו"'א רהלכה זמיומורו

 כו"'א דהלכה זצ'ל אלפם יצחק רבינו מובר וכן עכ"ל פשל בהכאה ביןבכתיבה
 כתבוהו אם וה"ה נלל הזכיר לא ר"נ ורכרי הונא רכ רכרי שכתכ רצנאוכרב
 . ושם ה4וש שם דהיינו ההירף מכךם ושיירו ע"ג עומר גרל ואין חיי'ולגט

 גט הץ ועת בן וכתב ארם לכל מותרת את ריי ומקום הזמן ומקוםהאשה
 _בן וכתב התודף מקום חש"ו עושייר והוא שמואל ראמר לכתחילה להנשאכשר
 . משמיה רצנא א"ר וכן גכיו על עומד כשגרול לאוקמוה בעי ולא רתורף אתדעת

 ובא התורף מ3ךם שיויו הכי',1חם " ויימא התורף מקום ששייר והואדעולא
 : כשר וכתבו-שהוא רעתבן

 3נ ד' קים עתלן שוברו את כהזב והא"1 גיטה את כותבת האשה כ1ך2ני'0)תשכג(

 פ-נ ופג4ך1 גע1ה כותבת שלמה רבעו פירש גרצתסי אלאיגט
לכעל



זרק ממץריכצת%ר204
 הריו עדהא רבעינן *ירזוטץ לה ובצסרו וחו4-לכעל

 והק*
 . : לעיל כרפר" בעל משל הקולמום גם עדהא כעינן ע"ליא וכרכר* בעל משל

1'ננ
 י והנכרי ורסומא מהש"ו ו1ץ הגם את להבטו נשרע הבל כ1ר2ני'ף "שכר( ע'"

 גיטא דשריתא ן נכרי ן זשף'ל גאון יריד4מ דרכ בה'צנתכ
 רג4צנים וכתשוכות ' ה"ג עמ'ל לא ולכתחילה בשר כריעכר כמנא וירךכובריך

 שליח הי לא נכר* אמרינן ז:מיל ג.אק חנינאי רכ מר קמ3 רכנן כעוכתוכ.
 ל"טראל מנא ה4ר אמםי לעכף'ם לכדפי מנא כהר *יטא למינרכייא מרילרצלכה

 זצל שלמה רכי' ובתע%כות ' מידי מהני לא רוראי דאמר לאירצעיה גיתיביהפ'
 ,קבלן לעשהז או עכו"ם יר על לאשתו גט לשלוח שרצה באחד מעשהבתוכ
 לפלוני לך או געף ל' קפל לך ל?11ראל לו אומר אא"כ מהני רלא ר'ואוכמץ
 ארעתיה םמנינן רלא אקבל אני "טראל ביר דהטיכ והוא גיטן לי לקכל לוואמח-

 גם . גיטה אץ הלכך ונכרי מהשרוו רצץ כרתנן לכך פטול ועכו"םכד4צרייתא
 לפוסלו כא אם מרכריו לרצזכונן ואין ' עכ"ל עליה ממכינן לו שמף אםהלכך
 לה שטען עהיחו *שראל לרצליכו אכל *רה מעז ועט לרמע ש*ה להיותודוקא
 שנכתב אחר בגט בקלוניא מעשה היה וכבר ' ליה פסל בה"ג אפי' שמא אולא

 זשף'ל שכואל כר כרוך ה"ר 4צז שלקה כערים מינה והבעל הכעל ע"פונחתם
 העכו"ם מיר שיקבל למגנצ'ש להכיאו השכיר אשר העכו"ס מיר רצטעדקכל
 יהאל רבינו השכיו העזרי אבי רכינו מו4י וכתכו מסירה כידי לאשתןויתננו
 לירה וליתנו להביאו היינו פסול ונכרי רהא הוא ורגון כשר גט רהאי זצ"לריוי

 אני 4צמר כדצב מצאתי ועור ' להכשיר כרכריהם הרבה והאריכוולפווטרה
 שהעיר שלטה 4ר על *רם שבא רגט על שלוץ' ש*ח לעעית ירצו שכ"רבמקום
 כ,1ר ו1ליח טי אל כה"ג עכף'ם וי על לשה~עו כ"ר שיבולין וכפ"נ בפ"גלפניהם

 : טשר אני כ"ר ש*ח ויאמר לה יתננווהוא
 ' וועברי וה%מא מדהם"ו דצץ רגט את להביא כשרין רגל מךזני'0 )תשכה(סס

 רותרא כר ל14 נמי נכרי ניצז דיעה כני רלאו דהט"ובשלמא
 רלנפשיה וכמיר* כוע טהגין גיטין ו14ין גורהטין להם דאין שלמה רכינו פי'דהא
 כילשלמי רקהיושין רפ"ק אמדינן ורבי לאץיני שלוץות למיעבר מצי לא הזילא
 בעור קץקוים עהטניהם אחר לכשר והיו ב4ה1הו ורכק םהרג כדרכה שלא א"%1י *4ה1ת על שבא נח כן רגעא ר' בשם אלעזר ר' בעטם אביצ ר' שכצאל 0ר'ה"ת
 מן לא העריות כל מהו בבהמה הערייה כוצ כזכור העריה כעי יומ ר' אחד)

 מינה מנא א"ר כעכר'ם ' ישראל כרת .ער מינה בהמה מינה *לור למרוהנרה
 ולא כזכור לא ורבוותה שויא כל חביו .באשת ולא באשתו ודבק מינהולא

 להם שיושו מיי קירושין לעכו"ם להם עיא, למרנו שהצאיהרי כל אפי'בכרגשה
 להם ש4ין או רצפורין רוכא רצנא ר' כשם חנן ור' פזי בר יהורה ר'נירושין
 כא1ם רהננא 4טץא.ר' א"ר יצפוין ערשן ר' טה 4צע אה מגרעוין שניהם 4צגירועוין

 גירהטין טשץי כ"1ראל ישראל אלוד צכ%4ת ה' שנאמר נחמני בר שמךאלר'
 כתיכ וכא צכאות ה' כתיב רפרעטה כל פטשם ר' כשם דדננא ר' באוכצתולא
 מילתיה כלבד כישראל אלא ]בגירושין[ שבצ הקכ"ה ייחר שלא  ישראלאלהי
 ענ:ךעג עכו"ם כן חיא ר" רתני גה-וערן להמ אץ עכר'ם אמרה רוכא חיאור'
 ,יףאפ אני שניהם נחג%רו ואח"כ גירשה לאחד ונישאת חהלכה אשתו14ע
 פ4 והבשיר ר' *צי ]בא[ מעשה כן ותני וט' וזיאשון כעלה יוכל לאעיהמ
 כאהטהי ורכק דררש משום קפ-ושין לעכף'ם ר4ון למדנו דמםיקהא

 כעירבק פ4
 מפנ* ארוסדצ אינה עליה כא ולא קישה אם אבל אשתו הש אז בעלהכה

 להן "1 בעל כעולת דגנטו רכ סרוצי ר'מיתות רפ' וכההיא קירה1ין להם עחון ג,דף
 המאוףמה. רנערה התם- יהצן ר' וכדאמר להן אין נכעלה ולא לחופה נכנסה .ע"נ
 ההש שפו לוך'טשעש *ת נ5דף

 רפ'"
 שכיה בשעת בשכיה ור4ות רת"ר דקיישיןס

 להם דיש ש"ם תואר יפת א"ט 4ה1ת להתיר דמרהוצרך איש אשת אפי: אשתע"3
 הן אלו רפ' והיצא להן "1 כעל רבעולת חננעק רב כרתני והיינו א"1אשת

 דעכרית על הכא גזרו דה1כצנאי של דינו כית אמר דימי רב אתא רכי הנשרפיןס סנדף
 שפהה נירה נשנק משום ע*ה חייכ אמר רכע 4צזא כי נשג'עו כהטום ע*ה חי*כס"6

 חרוייהו התם ' מפקרי לא ודשר נשייהו ואידך לרן לית איעית אכל 1נהטץל
 ואינת לכעלה מיההרת שהיא היכא להם יש בעל רכשלת חננץק חיב לוצאית
 כמתם להו לית אישות סבר דרבין פליגי נשותיהם כמתם אלא תחתיומזגה

 איש לאשת רמהש ולא לכעלה מיחדת ואינה טפקרת נכרית שסתםנשותיהם
 איש: לאשת ורמי לבעליהן הן ומיוחרחע מפנךי לא נשותיהם מתם מבר דימיורב

 כמתנ9'0 )תשבו(סס
 עכל ונכרי תימא מהאו'ו ווץ הגם את יהביא כשיו הני
 ונשתפה שוטה ונתפתח סומא ונתפקח חרש והטילרוין

 ונחפתח ונמתמ'ורטר פתוח ונתפקח תץזר ונתחדש מקח אבל פמול וטהגיירעכו"ם
 אלפם יצחק רכינו ]וכ' ' רגט את להביזו כשר ונשהפה השר ונשתטהש%י

 רגם[ את להביא רכשר ובפ"נ בפ;'נ אמר רמצי עמתמא רפתח מינהושמעינן
 כ קתני ולא כשר כדעת ומופו שתהילתו כל הכלל זה מדקתני אשי רכוייק

 .דפתוח ןצ"ל השרי אכי רבי' מורי וכ"כ עכ"ל ]בשר[ערימ ' בכשרו ושפושחחילו1
 לקבל שלטה נעשה העבר אץ יחק א'ד אסי 0יד רגט' את להכיא כשר ומטעמא עק(

 ר' וקכל עכר ץיהטלכוט : וקו-ושין גימין בדצרת עיאיט לפי בעלה מיר 4הטה גטע"נ
 רטץ משום חכמים חען ולא היתה וכה~ע רדה מעשה הושעיא רכ בשם יעקב סיץ5'צ

 חכה-ו- של רכו מיר לחבירו גט מקבל שהעכר הרברים נראין יחנן א'ד יוצט
 את הרי לשפחה האומר שנינו לומר ארם לדהטך ואם שלו רבו מיד לאאבל
 המשדיר דאמר היא ר' :גי הא * זכתה עוברה היתה אם ב"ח וילריךשפחה
 מ14יבריה אחך לה שהקנה כמי ונעשה אמו ירך עוכר ור-בר קנה עבדוחצי

 רליתא אלפם יצחק רבינו וכתכ רהטולחס בפ' לקהץ רר' עליה רבנן ופלעי ת6וף
 אכל כרכנן דהלכתא העזרי אכי רבי' מורי וכ"כ לרר'ע"נ

 ראב"
 כהכ זצ"ל

 הלכה אין אלא לו נראה ראין זצ"ל העזרי אבי רבינו טרי וכתב כרגירהלכה
 ן לו נראהכרכי

 להביא נאמנות כעלה מת לומר נאמנות שאין הנעוים אף 3ןך2ני'0 )תשלז( כגךף
 מה בעלה ובת ויבמתה צרתה חטתה ובת חמותה גיטהע"נ

 כך בעלה מת לומר נאמנווז שאינם כשם ותני4ו שכוק' שהכתב למיתה גטבין
 בארץ וכריהזא לארץ בחוצה למתני' אכיי ואוקמה גימה להביא נאמנותאינם
 יצהק רבי' וכ"כ כדאביי הלכה הלכך כותיה ריק נמי אשי ורב כותיהותנ,ו

 : וצ"ל העזרי אכ"י רבינו מורי נסי ובןאלפם

 פם לומר שדיכה עציא וכלכר גיטה מכטשה עצמה האעוה כטןזני'ס)תשכח(
 סו 9 מערשה *יה מטיא מכי אקה ובפ"ניופרכי'0 ננתבכפני

 ניהלך היתבוה שלטץ אינהו ול"1וו וכפ"נ בפ'צ רינא כי קמי אסרי ר%זםבגוית פ"י תף דפלנש דינא לכ4 סמית ר. עד להולכה עלעו את וצי לה דאסדטי-מנא
 ן זזמל העזרי אבי רב" מורי וכן זצ"ל אלפם יצחק רבי'וכ"פ

 הניע המב'א עלההק
 סם כעיק 1בר היה כיצר פסול- אקה לשם שלא שנכתב רגט 30נל)תשנם(

 מגרש* פלוני א"1 מנןץן ' גשין כותבי פ" ' סופרים )ולה1מע
 לגוץ1 כתכ מ4כז יתר בו לגר?ע פשל אשהי שם הה שמ* זה ואמר פלוניתאשה
 פסול אהשתר כשם 4ה1תי הטם כשכעי שמי וא"ל עירו כן מצאו ונמלך אשתואת
 פ"נ סם הגרולה את לנרעג כהכ שוות וקמותיהן נשט שתי לו ]היו מיכן יתר בוםלגרש
 פטל אניש ועארצה א"ו בתוב ללבלר אמד "יכן[ יתר רג4נה את בו ערשלא

 עסקען לר%עלמר העקויים כסופרים פפא א"ר כמאי ריעיא אלא ' כולגרש
 תנתכתי' וכף גף נט להם לכתוג ל1יכם כשיבואו לתלמירי' מק%יןשהגרולש
 יש אם הכהונה מן פום*ן גולן רב טומר תיניות מלמרי ' סרךין מרןירושלבד(
 אפ4 אמר ושצאל נ% גירועי! לשם נכתג שלא הראשון מן חוץ כונתגרשה

 הככהם שעעו כ"מ קמואל ראמר לטעסיה שמהאל הכהונה מן פוסל נםיראשת
 נס זד 4שמי א"ר וכן האהרון נע ויץ פוסלין אין כולן אמר סזעיר* ופומל פמול פםולגט

כו"
 ע", בהכ " אעופומל האחרת אף אמר יוחנן ת" האחיון מן חנץ פום4ן אין
 טבירא דבולהו האחיון מן חוז פ1סלין אין והלכתא זשף'ל אלפם יצחקרכינו
 כמגןם ידר יחהנז רע ווצ"ל עחנן ר' אלא רפלע מאן וליכא פוסל ראהרתלרצ
 יהיד פוסל ראשון אף דאמר נמי ושמואל כרכים הלכה ורכים יחיר וקש"לרבים
 ר4טל' בו'ל תרויידצ וו1ממאל ררכ אע"ג אמצעיים ולגכי כו,זטה הלכתא ולועוצא
 מהףם ח1מואל רב רצ"ל פמי דלא ס"ל כולהו יוחנן ר' השפי' אמי ור' דזעיריכיון
 השד"י אב," רבי' ומורי עכ"ל כלבר אחרון אלא פםיל לא הלכך כרכיםוריכה
 וב14ויק ושמואל ררב לנבי יוחנן כר' קיי"ל רוכתא בכל דהא נ'ע וכןבתב
 וו" ושמואל ורכ הדאיל מיהו עכ:'ל יוחנן ר' לנכי הטו תלמיר רזצרי כיר*רפש

 : עכרינן בותירצ אחרון לגכי כזעירי גדימיאסי
 91ט שיי ורוצה שנר וטטל רצא שסופר ? גיטין מופסי הכותב כ1ךננ4ן)תשל(

 ' ע ' טרוד עקיה היא ל,1וכרו כא שארם פעמש לומימנט

 ע%ינטה צריך מלוה הזמן,טטרי ומקום האשה ומקום האיש מקום עךניחצריך
 עו*ניח צרך מקח שטרי הזמן ומעם המעות ומקום המלוה וכגום ה*המגדם
 ץ1רה וף' ר%זקנה מפנ' הזמן ומקום השרה ומקום השכר ומקום הלוקחמגךם
שמל

 ככו"
 גזרונצת  עוינטץ וכלכר בנולן מנקו ור'א הללו מקוטת הניח ואפ4

 שמואל אמר ירודה רב אמר ' לשמה לה וכתכ שנאמר נשש מניטי וצץהללו

 יד אהבה בר ארא א"ף סבא המנוגא א"ר ]שילא[ )עולא( כר אכא א"רזירא
 האי דרבא משמץץ פפי א"ר ' דחכימי טוביינא רר'א ש*ה רב )די כר'אהלכה

 כטעכץ וכ"ד 3תב'ידטה'ככ"ר על מעיד" שהערש השטר נףם ' רדייניאשרתא
 ירייוי אחתימת ופ'ואסהדי פ' ואדצ הוינא תלתאבמותכ

 ' וקיסנוהי הששרניץ4
 עשעוש רמיחז* משום פסולה ייייוצ אהתימת מהרי רלימהצד מל4ידמיכתבא
 גכתב ולא כאשפה לגט מצאו אס משויר ר' היה אומר נחמן דא"ר מרר'נ'וליתא
 בו קלוה שטד רוי 'יאמר לא שטיות בשאר אבל לשמה כתיבה רבעינןנערם בגעי אלא רר"מ עליה פליגי, לא רבנן חשפי' כשר לה ונתנו חתמו אשהלשם

 רלינא פרעת לאהר ראשונה מ*ה ביום ואפי' כו )גוכה( ולוה חוזר אעומרי
 קעהז רגץי- ואין הקטר ובטל כשפרעו י עדעכורו נמחל קכבר ' לכצקרםלכורהע

 ' פה * מלוה ליה ורצה זה שטר נוזעם שלא כשניהה למלוה עיבבמעהעגרות

 על נכזב היה אם ' חייעוינן לא עויקיא משום אכל *ויעכורו רמטחלטעמא
 קצחק רכינו כתכ ' נכתכ כיומ כו אס כשר הלואה קורם שנכתכ אץ'פ צמלוה
 דכתובות כפ"כ כאביאסף העזרי אכי רכינו מורי וכ"מ הלבתא וכן זצ"לאלפס
 )4נ 1ף כתכיתו כ' לספרי הונא רכ דאול פשוטס רגט לההטו רמי ולא פפי לררכרלטעא
 ט"6 רקיברתו יומא כתיכו לא וא" כתיבו כיה ר)4יתו יומא ירלתו אי אוג-תאשטר

 כ*כמות ' עכ'ל הכא מטא"כ הוא גטר שי- רההיא כשי)ךא מו1י לא ואיכהה
 פא וגנ לארתשעי גט כתוכ ללכלר אמר אם-ו הוי חמא בר רמי אמרכפר'גס

 גט איצ מעלמא ולאקה לגרשה שכויו מפני גט היץ אגרשנהלכשאכנסנה
 ד4גירא כיק מהו ליכמתו חמא כר רמי כעי )לקרה1ה(]לנרו1ה[ בירו קאץמפגי

 : תיקו לא מאמר כה עבר רלא כיון יילמא או רמיא כארומתוביה
 דייתיקייפי' עביים ושיהרורי נשים גיטי מצא ורמינהיפסול ע" 1'ט לאו ואם כשר לאלתר מצאו הימנו ואבר גט המביא 0 כ1ך2נ4)תשל4(
 לא ה'? * ושוכרין ' כרמש מתנת ' מתטת ולהית' לכוקם תהא[ ]דא ש/'םצח1ע
 יתנן:הא שלא עלההן ונמלך היו[ כתוכין ]אומר שאני לזה ולא ללה לאיוץזיר
 שאעדירהע במקום כאן קעדא לא רבא אמר מרובה לזמן ואפ" נותנץ תנואמר

 ורצא מצוית שהעויירות בסקום ואפי' מצויות העויירות שאין במים כאןמצויות
 ומשני אבר%תא מתני' רמי זירא ר' אחת כעיר שמעון כן יומף שנייייחזקו

 כ4נ 5ס עוהכעל כזמן כשוקס אעוה גט מצא ורמינהי וכו' הימנו האבר גט המכיאתנן
 כאן מצויות עוהשיירות במכום כאן ומשני מרובה לזמן ואפי' לאשה יחזיףמודה
 לההרר לא רהוחזע ]וויא[ )אע"ג( ראמרי איכא מצויות השיירות שאיןכמקום
 ר, ' אררבה ופליג ליהרר לא הוחזקו רלא אע"ג ראמרי ואיכא כרבהוהינו
 בן יומף של אחר גט על אלא חתמנו לא מעולם ערים דאמרי כגון אמרירמיה
 קשיא[ כרייתא ]ולא קשקש מתני' לא אמר ירמשק ר עלמה רב" פ"שמעק
 מעים בו רחתומים עדיס דאמרי כגון מרובה לזמז יומיר ראמרי' הנךרכל
 התובעו ומה לאיש חתמנו ואןתו זה שם של אתד גם * אלא חתמנולא

 עכ'י
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 גמי אי בגט חתימתם עדימ ראצ שלא כנת פורדשו לפיים שצריך רבותינוופירע1
 היה לא בזה ירן כתכ שהא מבירק שאם " חתימתם ודא אם יורעים ואיןראו
 בצר יש נקב עדים דקאמרי כגק אמר אשי יב ' עויחיר לאהטמעען הירוששום

 אלפם יצחק רבי' ]וכתב לא' בעלמא נקכ אבל פ' 4צת בצי ורוקא פלונית איתנסנמ"י
 במנום מרובה 6מ1 גט מהרר" לא הלכך בהיא יהוא אשי כרב והלכה 6161חסר
 אחד גט על אלא חתמנו לא מעולם ערים דאמרי כנה אלא מצויה? שרוטיירוו? ק5'י5

 בצד "% נקב כראמרי א"נ ספיקא בה לית מילת' רהא שמעון בן יומףשל
 וכ"כ עי'ל לא[ בעלמא נקג אבל אעוי כרכ מובוקק מימן כ4' דההה פלומתאות

 : אר'ל העזרי אב"י רבי'כצרי
 כל אומר נתן ר' לאלתר איאו ת'ר ; וכו' לאלתר מצ4צ 0 כ2ף432 )תשלב( פ"נשס

 כרי אומר רשב"א ווזשרה שיירא 1חעכור ברי שההשלא
 יחינו אלפם יצחק רבי' בתב ' שם אים עבי שלא ורואה עומי ארםשיהא
 סילתא הא דכי " ימםתברא שס ארק ]עוהה[ )נזרי( שלא ]הלכה[ שפסקלגאון
 שם[ אדם עבר אם ]אכל שם אדס עבר שלא לדצמרא[ ן עברינן איסורארהיא

 סימן ליוק אנו ו1ריכיז נפל מסגו שמא דיישינן שמעון בן עמף עציווצחזקו
 של אח4 גט על אלא התכגו לא מעולס ערים שיאמרו או אשי כרבטבהק

 איזהו יבמותס ושלהי בשמעתיןס ירושלמי ' עכ"ל לעיל כדאמר" שמעון בן יוקףכ?
 שמעת א"ר אילא בר יעקב ר' ברייה שם עבר שלא כל אמר יוחנן ר' אצ?ר עלפט"וה5,

 וע"'ל ארם בני ש*4ת שם עברו שלא כל לוי בן יהושע ר' כשם באבי
 לא דיין בגמ' הוזכר ולא האיל מיהו ר"מ כרפסיק יוחנן ר' כלפיכריב"ל

 מן ניימ1נה מךי עכי'ם עבר יבמות0 ושלהי בשמעתין ירהטלמי ' עלה ממכינןט
 מן נפל שמא לירא ע4ין פי' ' כשר עכי'ם עבר אמרה הרא חשכשרק רבנןינו 1בדא אמא מירקאי חד אשכחיה מניה ואבר גיטא אייתי חנה כר בר אבאהרא

 ביה ליה הוה סימן ונימר ופריך עכו"ם יר על הגט את שולחין שאקהעכף'ם
 מכשרי הוו לא הכי לאו הא הכעוירוהו ולכך כב"ח לאכא בגט לו הטה סימןפי'
 חגי כן ולא ופריך אמוד עכף'ס עבר ולעולם נפל העבר'ם מן שמא דו-ישינןליה
 עידות כמה סימן שנותן שורץ תלת הרתי דאמר בההוא ומשני כגיטין מימןאין
 מובהק מימן עחה נקור היה 'טלו הא הכא בים מובהק סימן זה שאין בויש
 אם ולעולם לו מחזירין היו לא מובהק סימן היה לא אם אבל לו ההזירוהולכך
 ולמרתי ' עכו"ם יר על רגט דה%ולחין מניה נפל רילמא דחישי' פסול עכף'םעבר
 אס להקפיר אין וגם ל?ףל כרפרי' עכרים יר על הנט קד1ולרדן דברים שניסיכן
 מיח הוי רהטורות שמנץ לנוימר מךבעי עליהם יומיף או בגט עוורות נו"ביחסר

 למה הכא מנא ר' קומי בעא "ףרא ר' ירושלמיס ' מובהק סשן רכעינן לאו איסם
 אותו שבררן עצמך הגע ' כשמו שמו ורוה שם ועה אהר אומר אני פסולהוא
 תנינן והא בעחות הוא חומרא משום אלא כשמו שש1 אחר מצאו ולאמקום
 את והשי% הכירוהו ולא ]הלכו אשתו את והשיאו אדם שם מצאו ולאהלכו
 הא"% חייא בר שמעק רבי בשם אחא בר שמואל א"ר כן[ מנא ר' א"לאשתו
 הפסול את והשליך אכשי את אבר פסול ואחד כשר אחר בעץ היו ניטק שניהזה

 : מצא הפ1ל אומר אני שמצאבשעה
 שלפני כשדיבפ*רועוים ומכירו בר*סקמא או בחפיסה מצ94 מע4'0 )ת,%לג(סס

 אם שלו עמץיא בכ* סיבק הה% כי בחפיסה מצאוכתוב
 וגם שלו הכלי עההו מימן צ'י שירע בעץן יתרתי משטע ' ש'כ כשימכירו
 ובוממ2תא הנט את שיכיר 94 קתני או דאו 'לומר ואין עיז בטביעות הגט אתיטיכיר

 : דסבי ' ט*קא שכואל( בר רבה )אמר רלומקמא מאי קטנה חמת אריב"חפא חפיסה סמאי ' כשי מכירו אם בר*סקמא בהפימה מצאו שגויה היא כךדףנח
 יים' שרוא בחזק' לה נותן חלה או -ן והניחו גט רמביא 0 23רצנ* )תשלר(ש

 שרוב ה?ולה לנבורות הניע שלא זקן אלא *'ש רבהאבו
 רבי' פסק ' לא למיתה גוססין שריב וגוסם לגבורות שהניע זש אבל לחייםו1*ם
 שהוא בחוקת לה נותן כתב העזךי אבי ורכ" לתומרא כגומם זצ"ל אלפםיצחק
 לגבורות שהגיע ובזקן למיתה גוסמין דתב לא גומס אבל להיים חולים ררובעים

 בר הגי ירה2למיס ' עכ"ל לג'ל ואק בתרריהו לקולא פמק חקימ לחומרא אןלינןסם
 בוענן? לה נותט שנה מאה עור בררך ועשה שנה מאה בן ועיחו אפ"נ4הא

 : לחומרא רבותי'לשפסגן פסק לפי וליתא קייםשה1א
 ק%מו חכמים לפני פיטא נן אלעזר 4יד רברים שלשה ט כ22י' )תשלה( מ"נסס

 פפינה ועל מצור' פ" כרקום' שהק?וה עיר על יברואת
 עיר אבל יימק בחזקת שהן לידון היוצא ועל טבעה לא ועךיץ ביםהמטודפת
 חיימ דוטרי עליו נותנין *הרג והיוצא בים שאבדה וספינה בר)ךםשכבשוה
 מוי כתב בחדומה' תאכל לא *שראל כהן ובת לכהן ישואל בת מתיםוחומרי

 ירחטלמיט ' כותיה ורגכתא העזוי אבי רבי' סץע"נ
 חייא ר' בשם בא ר' כררךם אי1י

 את מעפין מיסטרטיות ותרנל ואווזין ונלבי' ושלשלאות זונין כגק אעה בק"
 נהר ששטפו ואת חיה שגררתו את עליוק רצמיפו שלשה ועוד ירה1למי 'העיר
 לכהן ישראל בת מתים וחומרי הים חומרי ע*ו נותנץ מפולת עליו שנפלהואת
 איש  עכו'ט של מקצצטריסין אשחו את ישיאו מת פ4ני איש נהרג פלוניאיש שמרים שרוו הטראל מב"ר שמע תניא ' בחרומה תאכל לא ישראל כהןובח
 לאחעקי עבדי בה רשייכי רמילתא אשתו את יט,1 אל נהרג פ' איש מתפ'

 בתכו שניהם העזרי אבי ורבי' אלפם יצחק רבו' 1 לממ*'ת רמי ולאשנץייהו
 : להרוג מכענין שלמה רבי' פי' ולמעשה,גןמנטריםין כך הברייתאזו

 משלחו ת'ז בפנו"ניוחלה לומר צריך בא'"'שאין גט המביא 0 כ2ן4 )תש*( נטלף
 ושלא מאליו שליח חףשה זי'ל שלמה רבין פי' אחרי כיד 'מי6

 4צז לה כשהעזן פ' חפץ הימנה' מרל . *הלטץ הכעל לו אמר ואם 'בב"ר
 כרגא 4לו9 ' 14קר ביר פקדונו ע~יהא רצתו עמאין ' אחר ביר ישלחמ לא 'רגמ
 אוהתא חלה דעזני ה?1י חלה רלא אצצ ול,ק נו,י רךזני חלה פשיטא תנןחלה

 את %ל .ואי נמי חלך רלא אעעג ר1לך רא"ל אי רכו היבי ק1'לרמילת"קתני
 רולך את 4ול רלא ואע-'נ לא נמי חלה אפ" רטמ'ג ואי לא נמי חלה אפי'ףצלך

 אי שליח ש-1ה השיח אין כך ובין בך בין אומי רשב"ג אחר כיר ישלחנולא לאשתי זה ולךגט ר. 4מעה 4ע?ר כמ- םשל"ו דדץ לאעותי "ה)ותניא(]רתניא[הולךנט
 תובעית  עמגי ותלה הלך אתה אימא כעית אי דחלה והוא דצלך אימאב1ת
 יצלך שאומר סי יש אלפם הוחק רבי' בתכ ' שאני חקלה היא רשל'גאימא
 לא לאשתי[ גט הולך 4ט? חלה דלא ואע"3 94הר בה- ]משלחו לאה2יצי זהגם

 זה גם וךלך אפ" עם9מר מי ויש רבריתא כרבק חלה אא"כ אחר בהי"2לח1

 מתני' רסתם . דממקנא כרשב"נ נאנם % הלה אהי'כ אחר ביר ישלחנו לאלאה1תי
 מורי כתב ' עכ"ל נוטה הרעח וכן יברייתא גמח*קת לן איכפת ולאכותיה

 : הידוע .אחר 4ונס וה"ה חלה זצ"ל העזרי אבירבי'
 סס ורמינדו ' אחר ביי משליצ זה הרי וחלה בא"י גט המביא 23ר?נ"0)תשלז(

 ערים עשאן פי' גט להם נתן ולא לאשתי גט חנו לשניםאמר
 שליח אבל אין איגוצ ויתנו יבחבו אילו הרי לאה%תי ותנו גם כתבו לש*טה%
 הנט את לכהוב שעליו פ" ' רבעל בזיון משום מאי טעמא החם אב" אמרלא
 אמר יבא )9יי לא בעל הכא לכתכו יודע עה1ינו רבים שיעו יוצהואינו
 חהרים להיות כח ברברים ואק הרכרים אלא להם מסר שלא נינהו ימילימאןם

 מתנה שליח כיניהו איבא ביניירצ מאי לשלשה מיממרן לא רמילי לאהרונממרים
 דבעל כזיון משום מ"ד לפלו' מתנה שטר בתבו בעה"ב)לבו4(]לב'[עדיםע1אמר
 מתנה לעליח מימסרן לא מילי מ;'ד לטתכו ע*ו שאין בזיון ביה 4תמתנה
 ושמואל בגט 4ףנה סהצה רב.אמר וש1אל[ ]ררב ובפלוגתא נינהו מה,נמי
 ישמואל ש"מ בויני כשמואל רהלכתא וקי"'ל פל'ח כגט היא ףדי מתנהאמר
 רמתנה וטמתברא לשלקק מימסרן ולא נינרצ מילי נמי רמתנה ררבאא*בא
 וכז עכ"ל זה כ*גנץ בעצבע רם אלא ףנתמ לאחרימ לומר לסהדי לרצ *תנמי
 מאי41 רכין כן זשה'ל שמואל רבינו וכ"כ התקבל בפ' לקמן אלפם יצחק יבינופםק

 ררב אהר ולא המ יבתובו בהוט *טנים ואמר כשטר מתנח הטתן מיכןזצ"ל
 מיממרן לא רמילי כותיה קאי נכו דרכא ועור כדיני כשמם5ל הלבהושסואל
 משה ת'ר וכ"כ עכ'ל שליח לעעית ויבולץ רינא בי הד'ל לשלשה אכללטליח
 פ,יקה5, אמו כיצו לשליח וברים למסור יבול ארם ,2אין כגט הסדגה זולט מ4מןבר

 סש ונ%ס זה אין לפלוני ויתנוהו מתנה בשטך ויהתכצ שיבתבו ופלוני לפלומ 4צמרול14לשה
 כתב )כן עב"ל כ4ק לא למקבל ונהנו וכתבו העדים לשתן אגורו חעםכלום
 בכגץם מילי הני דרילמא מגמנם לכי כשמואלימיהו רקי"'ל העזרי אבי רבי'מורי
 דומש בשטר השרה שקתה נתונה שרי לו שכותב כגון כשטר מתנה *שטתן
 שמעה-ים ראקק שטרי שהם שלט שטרות בגק אבל  מהגרשת שדאשהדנט
 בר משה וו'ר )מורי( ולשון ' ל"ם שמא או רמי דה%פיר ה"נ רילמא לושטזט
 מולה בשטר ויחתמו שיכתבו לפלוני אמרו שכהב שנא רלא טשמע ע"למייסץ

 : בשטרות בותבין שאגו כמו משמערההנו

 ירקן-1וריךץ-י9%א*ףוק
 , שתם ג יי 4"~א/"

 הכק אב?חר ליר תשבה ( ?14)
 החמ ,יקר ' מחתן רדעת זא ו - לאעטוך להעףב - עיל מה4פ43

 בקעה ימצא . הרור גחל והוא . ושאק בתחקז עליו -ושיצן
 אחריך ' יכהן פאר , הכק 4פבני3רור ה"ר מורי .ערריגדור
 . שאלתך ומתךה ' חורהר נעמה כי . כטהגבר ולא . איבראהריך
 והוא - היב אל לקרב : יערב לבי ואד . וראיאיר סברותיךונברו
 . ברכה לזכרך תיכף . כהלכה הטואל - כענין משיב . מזוייןגבור

 ריכא לך אשיבך ומטיבותך -. יפיבריך ברמ"ח - וערוכהשמורה
 : ריכאבר

 06 דף ופירעף'י דצה יבמץ גט ההיא רמסיק רהשולחס וההיא שתחלוץי ער כרצגתה גובה יכמה שום שאץ למעשה הלכה בשני 3מהכר
 ע"ג לננות באה וההש האחין על לפוסלה גט יבם לה ונתן היתהיבמה

 עליה ומתסיא רמיפסלא כיון אלמא וכתבח הראשון בעלה מנכסיכתובתה
 כך הענין אין . חליצה גןדם אף כתובתה נכי5 לר1זייבם ק"מא לא ה?ומררבנן
 ראיה מיכן אין חליצה ידם כתובתה עועבוהה שבר שאתה רעתך לפיאפי'

 אחיו ונם להתייבם שרצתה ש"מ האקין על לפומלה רסררוצרך שהרילעלמא
 ה ורגבוה כדצגן שלא * עשו לפיכך שפסלוה כהוגן שלא לה ושטי ייכמהרצה

 6נ( ,5,ע ודיבום מן אה?ה ופסלת' הואיל מתם שלהו הכי אלא 'כלל חלי5ה נןדםכהובתה
 65 נ6תת בכאן הדרנוה כבר כי להרירה צריכים ואינכם כתובהה והגבוד1ק להתחלצו
 הגטר(ם לשם שהץק אח מאותו ווצבו בכאן חלצה שכבר לכם דעו לרצ שלחו הכיא"נ

 כסתחס לפי מעשה היק שכך 1בר שהוא תם רבינו מלשון טכה כתובתהיוכןעעבוהה
 ףם'ס*ל ולניטא לט מה גיטא וקב*ת קאמר אמאי א"כ הל4ט1ן בחה שהקעוהפירעי'י
 ני נ55 שיטת שלפי שסובד בפי' כהטמע א"כ במ'ד ]וחלצה[ )והלכה( למימרהיע
 ההיא מתוך כי הוכחה מבאן שאין ר'ת לשיטת כ"צ ו2חלצה כהטמער?ן'י
 שכהבת ומה ' אחר פירוש פי' חליצה קורם כתובקה גובה אשה שאץקהייא
 יבמה נפילה בשעת בה קורא אני ואין מעולם הכושר שעת לה היתה לאעחו
 לומר בא1ע זה ומכח ואמורה בנים לה ש"% 94ה כאשת רדא חהרי עליהיבוא

 לרבר רצזן סברא ומה כך תאמר כח מאיזה ח*צה קורס כחובתהלהגבות
 לאו איסור ולא ערוה איטר לא נפילה בשעת קהיא אני שאין שכתבת מהועוד
 ראמהי והאי עליה יבוא יבמה נפילה בשעת בה אני קורא ררבנן א?צראאלא
 מחכווני' הץ שמא חכמים שחשד רוא ררבנן הששא ירמת חל?ה מצותרכנן
 4צתם מפ-ידין אין נתיבמו ואם יזייבמו שלא 4צתם ומכקשיפ במיי4יתם כופין מצוה לשם שמתכונים ו4ימרים שנוקם להתהבם באו ואט לממק 14לנוי
 שתהלוץ ער כתובתה גובה יבמה שח2 אין פנים מכל הלבך ר'ת ליבריאפי'
 הלכך .שתחע4ץ ער היבם בנכסי ולא ויאשון בעלה בנכסי לא חלק שום לההוין
 היתה בטעות אמנה ודאי עלה ראחינן הא בנכמים כח שום לה ואץהו11יל
 "ק.4תי בועקת שוותה שכתבת ומה . רד11שון בכתב כדפריעהתחהואית
 מא8 א4 עיו אסורה אינה כך ךעבוד כי חה שכתבת מינה ט)א מאיירדע

 מ"כ י'פי לא ףעש*עוי בר' סהלכתא יבנהו על בהכא הילכתא קכעינא דבי היאכעל6א
 עביו ריבי אב4 ל4רמורא דאי ל4ימח-א ה,א בלמא ל4ח1שא ה"מתנשא
 שכצן עיש ר"טעמא למפק אלא דהטעמא לס?י ולא אררבנן' ועבר בנפשיהקךכדא
 בבל מעעוים ועוד למיתה נפשיה ממר היכו אביי כצו בוראי ד14י כצן שאינוו"ט
 ועור ובצת, בנים ומה.רע2 ימים וכ14ריכים לשל"%י  עגעהש? רו14ים ש4בויום
 לה. טהלרו -אהיו יכנה2גה לא איסורא בחזכךנ היא שקטלנית רבריך לפיאפ"
 והשלהם ווץיים ועיך הא לך מנא ח*צה 1דם כתובתה עוהש1חגבהאבל

כדה9י
 1 נב.'ה כהשה בר יצחק :

חשובה
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 אחיו אלעזר וה'ץ אביגדור לה"ר השובה שיחי' מרי אבא השיב)תשלט(
 עיי ' אחי אלעד ";'י אבורור ה;'ר ינהץיסצין

 אע הפחוהה. דעחו את מלמנוע ויראתי ' בשאלתםלהתכונן
 סוכה בעניני אני טרור כי ואף עיני כובר מפני הדבר עלי כברכי

 : טוב ויום שכתוערב

 מנכמי מותה לפני כתובתה היבם לה ופרע שמתה יבם שמר' כתבת'אשר
 לא ריא וגם בנים ולו נשוי הוא בי ליבם חפץ היה שלא הראשוןכעלה

 דהטשה לא וע"נ זקינה שהיועה לפי לאחר עור להנשא לא ואף ליבם רוצההיתה
 כעיני ט-א' כך עכ"ל' שאול כאבא שפומק ר"ת כרברי נהגו זו במרינהלחלוץ'גם

 כתובת' נוטלת היבמה אין בי היבם לה שנתן הנכמים ב14תם היכמה זכתה שלא ח(1-מ~ה
 כתובה' לכןכרתנן0ביו'א גוד' ה,א בכתובת' זוכה חליצה כהטע' אלא בעלה מנכמי ע"5ח

 מתיבט' או חולטת דתרוייהו לבחורה זקינה בץ לחלק ואין הבעל' יורשיבחזק'
 כזקינה עוברא עבר חי'ל שמחה רבי' ומורי ' בהוספעא כרתניא עקרהואפי'
 בנכמים זכתה לא חליצה בלא ומתה לחלוץ או ייבם ראויה והיתה הואילהלכן-

 היתה בטעות מתנה הכתובה פרעק בתורת היבם לה שנתז וזהבכתובתה
 בו ואץ הוא כטעות קנין בקניין לה הקנה ואפי' כתובה לה שהיה מבורשהיה

 ורחזקת חושכנא רעבוד גינאי הנהו גבי רגיטיזס רמפ"ק כההיא כלום ולא כ"6י'יו
 הו*א לא בטעות דכחילה דאמיקנא בארעא כירקא שקיל ענן ררב הכהיס0 ת6ןף

 כץדם כתובה לה שיש כשמבור כתובתה לה שנתן נמי הכא הלכך ]מחילה[ט'"
 שנתן הנכמים שמשכה לה'והמשיכה יהיב הוה לא לה רלית ירע רצה ואיחליצה

 בףצ( )לתג"ו והא' ' וגובה היבם חוזר לה שנתן מה כל אלא כלום הויא לא לה 5'לי5'
 ררוע' כלל רמי זכתה'לא לה ומסר הואיל נמי והכא ]לו[זכה )לה( ממר ררייק,האותקס1כהן

 הכרי;גו אבל המפק בעל של זכותו חכמים בו הכריעו ולא פשוט ספק ככורספק
 שמעק מיר ר4צבן כשמת ווךר הבעל' יורשי בחזלז כתובתה ואטיובכתובתה

 ופשטה נערם שתי על הגאה שנזר עכשיו ' מתייבמת והזינה נכמיו אתירש
 אני כמבור ררבנן בתקנתא 4גום שהוא אלא מייכם כרצת שמעון והיההגזירה
 ליבם יכול שאינו דדבנן בתקנתא ואנים רהואל חלצה אפי' כתובה להשאין
 יצדק ה"ר מרברי זה ולמרתי ' מאחיו שירש מה שבירו מה להפסיראץ
 טעמא רחם מהו הוא חלה רממיק אהא כתובות בתחלת שכתב זי'להלבן
 ליה התקינו בתקנתא אנים התם רילמא או אנים וש נמי הכא ראנים משוםמאי
 לו אין הרבנן בתקנתא אנים רכל מרקרק אני מיכן הלבן יצחק ה"ר וכתברבנן

 שהעזן ער ליך ]לחלו'1[ רוצה איני יבם יאמר שאם ועכעדו שבירו מהלהפמיר
 שאער רדא ררבנן תקנתא כמו רהטתא שץץלוץ עד 4צתו יווץקיז יכך כר לי ה"ש

 הנאה המוררת מ'שס פ' ביבמות שניע מזו וגרולה אחרת 4הטה ליעיא יכולע"נ
 היש פשיעותא מקצת שככו אע"פ לה עויחלוץ אותו רכופין בעלה בחיימיבמה
 עויחלוין 4צתו כופין אלא רכר לשום לרוחקה היבם את מניחין ראץ בכת'גוכ"ש
 להפמיר לו אין לייכם יכול שאין דרבנן בתקנתא ואנים הואיל נמי הכא !עכ'ל
 בבודבם לפי להאריר יכולתי לא טוב וים שבת ערב מפני ' מאחיו שירשמה

 : נב('ה מעוה בר' יצחק כחשקי.: ורהמלום החיםועליכם
-

 זצ;'5 יחזקאל חה;'ר אהק לה"ר תשובה)תשמ(

 לקבלה אותו ש1טתה ערות שטר עדביא יב"בד תט ב"ינתאשתרל
 זה כי ' זשה'ל ג14ן' י!הוראי רכ של כתי1ן בכתב כתובשיהא

 תרמלתו כי כהלכה נכתב לא מופו וער מתהלר1 ' עתה שהביא עהותשטד
 שטר רהאי עהות זכרון להיעחיל לו הטה וכך הוא טעות וזה בשבת בשנינכתב

ן
 שט41 וכל ערים עלי הוו לנו אמרה משה ר' בת רבקה איך כתוב שכך ערות

 אלא נוח,ןס יש דם'ש ערות]כההיא[ זכרון בל' להתחיל לנתוב רינן תקין ערהע יו-ויף
 אוריתא ההיא רממיק בוררס זה רפ' וכההיא פליגי קרמנא רהוה פתגמא ברוכרז%א
 עדות זכרון כתובה בשטר כתבינן רלא והא כו" פתנמא רוכרן בה כתוב יהיהכ"נ

 ב"ר מעשה מה ב'ד כסעשה שהיא רמשום זצ"ל העזרי אמ'י מורי הגאוןלמהני
 בתב וכן בלילה ונחתמת ביום נכתב כתובה אף בלילה ינחתמין ביוםנכתבין
 קירהטין ושולח לאשתו גט השולח בפ' גאק יהצדאי רב של שטרותבתיקק
 ר4הצון ר"ה ומנה מיון לי-ח ל' בים בו שכתב ועור ' ערות זכרון בלשוןלאשתו

 1נ זה כרתגןס בכך בשר היה שלפירעה'י אש'פ כי כן לעעית נכון חאי! למיון' תמיז תכ-מד'

 ש ,א , ף י אי
 כמו כן לעשות אין אעפ"כ שעבר לחוהש ראשת ונמנה ר'ח ימים שני והיומלא

 עברינן הא לשעבר אותו נמנה האיך ליה הקעדא זצ"ל ממיץ אלישר רביישהוכיח
 נמנה ר'ח ראין ופי' ' הטון ובברכת התורה ובק-יאת ובהלל בתפילה ר;'חליה

 להבא ולכה1בות 5שטרות כגק מילי לש11י אבל רוונף מועהות שנין אלא לשעבר מ"3 סר'
 טעמא חר עי'מ אנררים משטרות דפריך בנח-ימס כרבצבח מנינן ימניוק נם3ה "סונר"ן1

 ליה ק-ו עלמא כול' והכא -רם בני לשון אחר הלך בנדרים לן וקיימא להואית
 לרצש ויש ' ראשון ביום מלאכה בו מלעשו1ע נמנעות הנשים ואף ירחעריש

 יחוש שמים ירא 1'מ הרברי' להמב שיש ואע"פ באי הוא הלכות מכח כילרבריו
 לכתוב. והיה חובו1 ירייצא

 קל ראשק בר'ח בשבת בשני ערות זכרק בכאן
 שאין ע3טר יגחק רבי' הכשיר שלא עולם לבריאת בו כתוב שאין ועוד 'תמוז
 בתוב שאינו בכתובה געואת אם כגון בריעבר הוקא אלא עולם לברי~ח בובתוב
 מצינו לא בי רבים רעת על ]נרר[ )גבה( אם או לקיימה:*( לו שמותר לב"עבו
 וכשאומר וכמשפטו וכדינו כהלכתו הדבר לקיים נרר א בנשבע אלא רביםע"ר
 מקום מכל עט' הסכימו ישראל כל בי התרה לו אין זה רבר לעשות נורררייני

 לנררו ישראל בל שהמכימו בשם כי התרה לו יש מצוה לרברכשיתחרט
 בתוב ואע3ר ' היא מצוה לרבר זה גם כי לרוערתו ממכימים כךולשבועתו

 לא שהשלקה ומפני שלשה ע"ר רדינו רבים 1'ר ובמכותס ובגיוון0 ביכורותס .יעצ
 למדד 4צ שריום אפשר הרי מ"מ כי 11א שיבוש ' אהת ליעת ימכימי במהרה ען6 של

 עולם גאוני קני 1'י ונמתיים נתברר זה ורבר התרה לו ויש אהת ליעת ימכימו ט!יף

 רבים רעת על נרר[ אמרינן ]רלא ממיץ אליעזר ורבי' ז"ל צרק כהן חיים רב"מ'"
 בעכירה נקים ובנושא ]בינוקי[ )בינוהי( רפשע כאותו כרין שהוא ברבר אםבי

 לשבועה דומה ]שהוא[ )מה( ממביכום רברים אלו רכולהו ומעריךובמקריש
 לו ליעי רלא היכי בי רמקום רעת ועל רעתו על ישראל את משהשהטביע

 כדק ש1עא מאהר רבים רעת על נרר רבים)כייכן דעת על שבועה ולהיותהתרה
 לרבר אינו אם ניתר אינו ה1לם כל בהקכמ' לא והמכימויואם ממכימיםרבים
 החרה לו אין רבי' רעת שעל רטעם וזהו ' העולם כל מסכימים שממתמאמצוה
 ע5 נרר אם גט ומרצונו מרעתו אלא מתירין אין אחר דעת על נרר אםוגם
 העולם כל פי על לא אם להתיר יוכל ולא העולם כל הסנימו עהה רכיםףעת
 אמר הטעם זה יבשביל ' וגרצונו פיו על לא אם להתיר יובל לא ליחידוגם
 פי8  ע'5ס להיות יכול כו'ץטמא נישאח שלא ]אלא[ שנו שלא ר"ה( )אמר רךנא,בנשיןסרב
 שלא לרעהר "ט הבעל שעל ימכימו העולם שכל רין אינו שלשם רבים ע"רנרר

 לחזור לך וחנותי ' אנפשיה ראפמיר הוא איהו בירו שומטר משקר להלאמור
 וזאת בושו ולא והורו חזרו רכותינו כמה שהרי ליבוש ואין לאימךרולהודות

 כ1לר ויהיה הוראהי יקבלו פן ויר4צעי לכל הואונורע ולעלאףצראהחדקה
 לרבר כ"א רבים ע"ר שייך ע3אץ הרבר נתברר הרי ' עכ"ל שונחו בצוארתלוי
 שהורה כוק יעקב ה'ר הוראת ' כהין שלא לרבר ולא כרין עגהוא ולרברמצוה
 ע"כ ' בא הטמואל רב רברי ולבטל היא קריג שלא לנפשי' עיברא ועגילעצט
 חכמים' רברי יבטלו ולא להוציאה ותכופוהו והאמפו הקבצו מקום שבכלרבותי
 "צ כי בדור נשאר לבדו הוא רק כי ארין ה"ר במורינו מאור תלוי הרברבימעו
 וכולנו ה1רתו ולבבוד הצור לכ1ור לקנאות הוא וראוי וגרולה חקנה תורהבו

 שניתן דבר בו מצאתי ולא כוץ יעקב ה"ר של כתבו ק-אתי ואני אחריונחתום
 כל על וסרנו וז"ל צרפת מג4ונ' אחר ג4ךן של תעצבה לירי בא יערטהלרהטבת
 בנה נתנה ואפי' ראסר " קיימא וכר"נ ענין בשום היתר לה מצינו ולאצררין
 ולהמותה בה תחזךר עהלא גרול ערבק המניקק עעתנה ירי על להתיר איןלמניקה
 תננים שמא לחהט שיש נכרית מבעיא..מניקה רלא גלותא0 ריש לדבי זהל'י

 עכה'ם בויני בחוזק עצמה תפטור או הערבוז מן פגצרהשתוךה( כףהצ זה יבר )מדא4ע להמק עוד יניחוה ולע ימים שפיכות בחשרעצמה
 כמה תתן ]אם ישראלית מעכוו אפילו אלא עצמן על תיפהעוידם

 ע1יענל לכל וגכרים ירהףם ר'ג כי'רבי גלותא ריש לבי לרמות' איןערבונות[
 שבעם החלוק ]גי ארם בני עוא1י אטו ברץ לגיר ואין בהו הדרו ולא מהםיראים
 עוום ע'" לרוזה4 אין אדק[ בני שאר אבל לכל וירוע מטרסם ארם בנילשאר
 גחידג3 בוצ הררי רלא לכל שירוע נלותא ייש ?בי' שאני פ.רושא הקי כו' ר'נרבי ג,4י הצאני ערבון* בלא לושעיר ויבואו הערבו3 באווע ירעי כ'"ע רלש1עירבק
 ר"ט עדדלי4צן יצדק בר יהודה רגעי ומח4י' : עכ"ל בעלמא כהכ'למישדי אתיולא
 סט5צ לרגשא טוזרת תהיה האיך פריך' מצי רצה רריפה בלא אע"פ בפ. כתבזש'ל

 ואתק -הכ' דפחך ךי('ל בה הררא דילמא הא למניקה בנה שנתנהבשביל
 )משטטת( או ירבון שנתנה בגח בה הירא מציא לא דאפ" תמברוהלא

 אלמא ררהפה שהיתה הרי והחןיא באחריני למיגזר ראיכא תנשא רלא]משבעת[
 עוכרא הוה ברירי מבתא הךוא 4ו'ל קאמר ומעיקרא אחדיני 4טצ כהוגזרינן
 ר"ג והץ אחרימ אשו גזירה משום ר"נ לה ואסר בה למיהרר מניקה מציאולא
 רבי ש4גי 4ףיעי אגן גזך ולא בה הררה מציא רלא גלותא ריש לבי להשדא
 רלא יורעים ע1העולם אחרש אטו בהו למנזר לינא פי' בר1 רל4יהידיר"ג
 ' עכ"ל הדרא רלא ממנה ובטוח ערבון ע"י לרועיר שאין מיכן בוצהררי

 חון חודש ב"ר להמתין אם כי ברבך היתר שום שאין שוין רבותינו כלהרי
 והקל. חדשה דצראה הורה; והוא בו שנתארמה מיום וחוון בו עגולרמיום

 לבו אל שם ול4 שהשביעה ריטבועה ל וממך בנפשטה עוברא ועכרלעצכ1
 מניךעץ השביעה פמוק ולא אסור גמלתו טתר מת הלכתא תלמוהא פפיקרבי
 * למניקה בנה, רנחנה בךייתא נמי מוקי ולא מותר רבים דעתל

' 

 נר4טה ולי
 רבים יעת על ביה שיר ווה אפלו רגים רעת על שנשבעה דאשהבודאי
 לרגיק רהים ע"ף נשגעתי ואמרה חבם לטן באת איש כרפרישית שאינומה
 *די שאבחש אגי י?יאה בי אגי מתחרטת ועכשיו' להנשא ווצלא רצדהטכ"ר
 למבול יכולה אוני ועתה בעל בלא הודש כ"ר למבול ערכולתי רמבור'הייתיזימה
 הוא משה לרבר בוראי בי לה מתירין )להנשא(]לישא[כו' רוצה משהאישדיותר
 ל"טבע רוצה. שהיתה מנינך2 מעא, לא ר'נ כי קקב ת'ר שבתב כט ולאזה

 מצעו תץיבא נכנצך מה ועל טעם ולא רטק לא. בו שאץ רבר ףני נימארמ'ש
 גל דעל לי נראה הלנך רנים רעת בעל רהטבועה על לסמור עויש לרבררמז
 ממנו הזצהאוה ברבר תתרשלו א. רבותי 1'כ ' מלכץת מתחייב וניאהביאה
 ויעכךו רסגובית בכל תתפשט זיצע ץפירצה תרעו בוראי בי שתוכלו עניןבכל
 להם אהרתי בי בן יעשו שלא מקומות בג' מחיתי כבר ואני ושמואללח-ג
 תחקחם )אם ל* ,עמעו רבנורח בגט - שיוצי4וה בחרם עליו לגזור רבותן כלתצים
 . ראו רבותי וע"כ ק מלעשות יהזר ארס שום . ביד למחות נוכל לא בירוזאת

 ועל וישיבתו ש(רן ה:'ר סודינו ]ועליכם[ כן( )ועל' לתורה מ"ג ועעןהנולר
 : יצוק.נב"ה ר' --ב יצחקנרמשהק ; והשלום החיים יחזגףלה"ר
 רו;שובה ווו וצ/;ל חמדאי נ"ר סשה ה;'ר תשנת מצאתיושוג

,ן

 לו 4ן ןצלר הודש כ"ר בתעי חבקץ מנילף שקירע אחך רזששאלת
 עע 4 ל זה הרומין דברים ג' מביא רריצלץס בגמ' חפץע י"טרק

 לרלב"ג 5 בהעך בנה קמת וובמה תשא יקידק חבמים רבר3 על עבר אםלזה
 מן נפטדך לא והיבמה קוימא בר אימ באדם יוס ל' עטהה שלא גלראמר
 ויימא ופטודה ולך הוי רובא בתר וחזלי עליה רפליגי ולרבגן 'הייבום
 5תיגנע: מתאבלין ראין עלמא דנהעי א1'ג שבתס בממכת )למיסיה( אמורעם % 516. נרי[ )חסר( שהה שלא כל ביהמה וש נמיאל בנ שמעון כרבןלן
 ק4ו ה( עחה משום לרובא חטעצ' ולא נגמר רהולד גב על אף משלשיס פחויעעל

 ע"ג ונתקרשה עמדה עם ל/ בד1ך בנה שמת רדבמה אם ורהטתא להיות יכולהמקוט

 עליו ליאסר חולצת אינה לכהן טעקרשה אםלשוק

 דממכי-

 בתר ראזלי ארבק
 על רבנן ד4ליני כשבת כררי%קי" ההלשה מן ופטורה מעליא ולר והוירובא

 ע*י_ ותיאסר כהן ואפי' גגט יוציא התם חבירו מיגקת נשא אם אגלר,טכ"ג'
 עירוקל נףמר לא הע4כ יועיל לא ערוק' גם רשמא בנט להוציא רעריךרן"ע
 רבה מהטום גועיה והצא אהם לשאר,גל חרשים ג' תוה בנתקרקה אלאמסתייה

 ישא שמא דאמר לרבא 1-אפי' ראשון של זרעו בין להבחין ברי לשמואלקל
 ז4צן אם בי ישא שלא רגיל הרבר ואין רמיעוטא מיעוטא שזהו מאמואחותו
 בשביל' חבירו מינקת לייטא שלא הגזירה אבל מסתייה רעירוקיה הואוהתם

שמא

 ססףך נ!"חו:' חקוגת ונמץ . גס תחער ס5ת רבים ע"7 ותדירס 5נו':ו1ע נ:ס ותסרה חבעץ נועקת 6ו חבירו נוטונרת סגס6 י;' טנע ט5 )ורבר סוע6 גר6ה ו5ה5ן !נו;6ן . כהכת'" חסר כ,"(
 כ"ך ס" סעי'6 ג,ר!סין5ס5ב!ת



 %7קרדק תזשוב%ןשאיתחוך
 ותיאסר לם, 4*פי' *רש והצריכו בנה את והרווג נעכר וךויב ההעברשמא
 ל%4ז= יחזהך השראל היא ואם וים"ט מםתיה' עירוקיה נאמר לא התם 'ילמית

 שיינה חהשים ג' בוצך דקירשה ן בגמרא שהבוא ניון שמא 14 ' וירה%כן'ר
 חבירו דבגייז כשמעתץ ורניאה רתנאי פלוטעא אצל רפרק במוף להיותהיה
 אמאי א,יב וב"ת ' זה דין חבירו בשיון גם שמא מסתיה' עקיוקיה בהופסק
 ונלכור מקתייה עירויה או לגרש 4ה רשמתינן חבעז מינקוז גכי אשמעינןלא
 אגוינא רד1ה מקןם וי"ל בעלה ביי1ז אחר ו1רהט ל בוזוך במקדהט זה ריןגם

 בו1ך בגתקדשה אבל לעיל כרפר" רהמירא בו עבדען ח~ירו במינקתדוקא
 נראה מיהו ' בחמיתא וב"ם בג.תא קש'ל לשטתיה מחמרינן לא חודשנ'

 ט"ו ידם שנואה ויינו מינכף אע%ה ב%ישא לטץט לטק * שיש רמהלימר
 כהן רדה לא י"ח לאחר או חרשים מד'ו לאחר .אבל ע לכ, לנרש רצריךוירש

 ל4 'צריך ההה *שראל שמא ומיהו אע"פס' ב% כראיהא לא כן לאחר אכל טצ ס1' בגיקה נרךאת וןם ויער יהודה ואר' ארשב"ג לממוך נכו באן יש שהרי מגרשן
 כ"ך קהים חבייו מינרוז ל-טא יאשר שם רפסקי' ל%4י'כ נשאה.אם"אם
 האי הדברים נראין כי לקולא לרכךק יש ה1ר , לחוסרא רקרכ4ו עתה*לרי

 ,טונג רהה אם אבל גמזיר שנשא או במזיר שקיר,ט הינו לגרש לוק השמתען'
 שפג כ4ש לומר עדץ4 אץ ורבא ל~רש' *ה ]לא[עחטזען התם ףורק מיירם אמורה חבעיו שמניקת יוןע שאינו הארץ עם צ מניקק שאינה מבורשהיה

 התם יהור' ור' דריש פ*גתא איכא 'בזח סי הנקקיזס רפ' הטי כי מזיר אטו ע'"1נד
 ותדע ' גם בלא בהפרשה .תקטזא 4ובא נהבא[ אבל וחר חר כל יהיבוטעמא
 ר4וה קצת קךר ' גירושין גזירת כאן ואץ ממתיקה עיתקי' במזיד ייש אםיא8"

 חש"ל חבע-ו מנייז חורש בסו'ו לאהם לאויקי' אביי כשרוזיר אע'ש0 בפ' כי ספיצ1'
 בההה אביי ההט חודש כ"ר ער לרךש לרגטזין מצרכי ושמצאל הרב יומףרב

 וכיון 4צתה מקרש ירוה שלא כדי ]אהר9טק[ ביה( )אהרר ולא פרמיתלתא
 ' ו1רש כ"ר לאחך ער לישאנה רושק היה שלא וגם אכ" של בווראתו ושוגגאנום עין" משוס והי% לגרש לו מצעו-יעהצריכו ""א קף%וי שעעטה מה עןרששהלך
 לעעות יבול היה שאם מגק4רשין הזנצל מקע ברח לומה עויכול נר4ןה איןומירצ
 ' בה ואסור כרחו 'בעל ערש אמ94י חבירו מנקת שנשא כוץ א"כתכ4ה
 הוא %'ק א5א -הבריחו עינו אין וצדק' כ"ה לאחר ויבוא נכתחנווהשתא
 ואי% מט"ם כהן אמאי בבריחא תקנה לו "ט הכי בלש קשה וזה ' ברחבעצכן
 וההטי י תכ4ה העכיר לא רהלשר ואטאיבורח

 רעירוקיז וורש ג' בתוך דקץ-ט'
 9רעתיה "גלי גיטא למיהב בי לא מסתייף הריב'ן פי'ממת"ה

 רל-

 בעי
 רח4עוי' היכא אלא גיטא לכהתב משמתינן רלא משמע , ע"כ זימניה ערלכנום

 ליה טיבעי' דקא האפה דעבר 4עטק ' יבק שט4ז הלנך עירוב תורתו%עקיא
 וע5ה תבעויליו עה-ובי דגיז ולא הורה דברי * בטויר שעבר ברשעהינו
 קמחו לאק%ח דבש הא שוימ מעה* למיפשט לאההם נף1י דמר4ה דדךאפףיתי
 ונן ' לרגט[ ראמט ה"א חכשם רברי על שעבר ברשע דהף ה14לאדוים
 ליה ג4סינן דלא ליה פעהטא בשפג איםה4 כשקףטה אהשר ב"ר יצדק רבי'כתב

 אבל אירי בטיך יטמעתא וכולה 4ה קמיביא בסוד כשעשה אלאבאכילה
 אטף העדים ואם וקתני הא ד4טך *צוק בר נוזמן ולרב להיזר* משמעבשוגג
 רב"ש אליבא תבערלין בעק=ובי דאחכדר ל"ה ד,טמעינן דנו-ם 4שליבא ויאוגנהה
 תק%זא לוה לאדייסגרלית קמדי סג4ה דכ4זני דהא לן אתבריר הלכךבדיעבד* רושדי לב"ה משמע בשוגג כדרצ במז"- ואפלו מחר הקרים, אם לב"ההא
 מאים ואפ;'ה במזיד חכמים רברי על ו,ובר ברשע דהף הי% בוקטשהאלא

 שלא ומה לשכדם שלבכם 5ירכו אבל ' 5שזים נ14י חטןה היאעלה וכדיתי מאי ואפה עכר לן איבעיא רהא רגךאה ציי * התיו טוב יוםשמהת
 אונם מפני 4ו ]רבר[ באים טרווים שהייתם טיירא אעם מפני הש%ערבתם
 אתם אע%'נ סעי ' כףחכם נאמר לא בודאי 5שמים ולבכם עהטכרוזטשכחה

 %41ישם נאסר לא קמחבם אבל ולהטמין לבשל לאפות נאסהתםבעצמוכם
 חייכס כדי ולבשל ל4צית חשחר אחף לכל לכם היה שורבו כו קס היהעף"ש עכעשי אבל עהדרבו' מי שם הץה אלו צרכיכם כל לכם ומבשלע אופיןשעיהבו
 כרדך רהשבע על בטוכלש להרבות ולא אהד מ4וכל נפשיכם לשובעהיינו

 דף סס דברש סשלשה כרתנן טבע * בם4שכ*ם וטמה-ם טוביום ב*טהםשש,4שם
 פיצ כ6 רב וצקטה 5שבת טוב מיום הושץ את טומנין אין ב'"ט גרבוש מחמא-ו"'ג
 לטעמרה דצנא ורב רבנן ליה שדו חיו וכד* הנהה כשלא למהגי' ]הונא[)בו'(
 אויז קדהיה לו טיסגץ 14וז פת לו 14פץ תבשילץ עקיובי רגשץ ע4,ש מידאמר

 -ש אמרו יצחק רבי מעךס הנר 14ז *ומרליקע

 הכי מו ותנ*4 טק דג * 1"
 אלא דצנא אהרב פ*ג לא הטמנה הטנשש בעוציח דשקמה ~רבא[)וב(
 רג4מ כש5א ומירי פליג 5א מהגי' ב%ף אכל ההצ" ל[ מפיש כףנ]פויעה
 בשוה4ה הדץ א*זה חבמש פירשו צידץ דע* כל כי *1רשרועקו
 דצא טפי' אידים לו ונששצץ לו אופץ רוגא ולאו רצ4ה בעלא ההןח4זה
 9'צ בעס גי שילה 14מר יצדיק ר' שייים לו ערבו לא ביושלמיס איתא ורביבעצמו
 6 יעכס פי' הני את לו מדליק 14מר ,טשאל דצרן * מחמם אומר התא ר' קטןרג

 א8י' מייוץ שמעתחא ורגי פ*גי' ולא חדא א4ר ומר חדא אמר ומרסעצמו
 ש ש שלע דר'1 וההץש ידש משמחת ]למונעו[ שלא לו שהתו-ו סמז*ךב%שע
 כ'צ כלעית " קימא תכעף4ן עא-ובי רגיח שלא למי חסדא ט"ד לו נכון לא*ןמ%ת
 לה לשלוח שמותר פי' תבשי14 עירובי להנ"ח לו ההה שלא למי חא",קוני

 אכתי ערשה אם מ"מ פ'אציפ כהתמ' לקרש אמוף נמי קירושיןל%ז"דל' גביאבל
 כ"ר ער תנ,יא לא כי לברה סכנה ליכא אכתי עליה ויבוא יקרשנה שמא*מר יש מה כי בעלמא' בהפרשה ורי ריד,ט כ"ר עה תגשא לא כי לברה מכנהלות

 שתענק ער במזונותיה חייב 14נו בעלה כי משלה אוכלת היא ואזחרשימ
 קירשה אבל נפשות סכנת הכא ו*כא מדירה וחלב 9בשףם ליה ותמממםלד1פה
 כרפרי' רוא קלה גזירה קע14הה כין נירהטץ קנם איבא קתס הדשים ג'בתוך
 רהטועא הט ושמא ותתעכר בבית.אכיה עליה יבוא קירחטיה לאחר אם ועורלעיל
 יצ ושמטל' הרבטעמא

 צדץ-
 ממתייה עירוקיה הוי ברח אבל מקירושין לר1ציא

 אעו התם שנשאת חבירו בסגעיע ומירן , עלהה יבוח שמא חייעו"ולא

 ג' בתוך נתקרע4ה לה א"יהו לקך והע4זא בש'כ' לגרש וצריך עירוקיה אפי'* מו"
 לא אבל לא משמתינן אפ"קירש ]כאן[ רתעא *מר חבירו מניקת לאחרחדשים
 חבירו מניקת נשא אם אבל בעתיה התי4תוק חוא כך חכירו מניקתבקירש
 יגרשנה רצא ישראל אם אבל בעירוקיה תכןצזא לה לית וורש %'רבתוך

 : * ואמורה יגרשנה הוא כק ואםויתזעי

 זא ינה לווד תשובה)תשמא(
 וטברא ישרה והעימה בתורה. ג4הי שבחבורת אף השש-ה-ץשבנ

 מלק 4הטיבך תגשילין ערוגיעל מעונה~ שוכן יברכך - ין3ךן ה"ו - פ'נה בכל ר1זברךברחיהז
 שם ההה אלו אמנם שילרבו אחרים שם היה 5א וגם לדוזנות היתאש ה*כא היה ריה של %ב הים תבעךלץ קךרפו שלא שלכם מעקהעל -

 היה לו רג4יתם שלא אע"פ אלא יומחכם לו להכ4ות צרינים היעזם לא שעירבמי
 רתניא דהא צרביכם כל ולצלות ולהטסין ולכשל לכם ל'אפות לומותר

 תבשילין עויובי רגיח שלא מי רו"ש מאי ואפה להועבר א,בעיא כהאמרי,0ש לאת-י' הג4אה עיץ לו התירו י"ם שמהת כהסום האפ"ה הניה ולא יטיר שפשע כיצק ברשע הץ% לו ומבשלין אופין ואחרים לאחרים קמהו מקנה עושה רצא סכיצר ק(מג:
 עווטה. הויוכיצר

 מי ר1'ש בו' לו ומבשלע 4ופץ ואחוים לאהרש ק-1י מקנה
 הרשות עיוובו את לאנול רצה ואם ומטמין למבשל אאפה וזץ ע"תשהניק
 יטמין ה"א יבשל ולא יאפה לא ה"ז כ"1ל שלא ער אפה שלא ער אכלובירו
 רותיר רצתיר ואם *ו'ש הוא מכעל לו'אבל ומבשלץ אופין אדד"ם היא לולא

 הערמה חעד רב בר( )מך אמר אנצר הערים ואם יערים שלא ובלברלשבת
 . חשפה ]עבר[ לעלפ פיה4"' ממדר טפי רבנן בה רארגדרו הערמה שאניגץשמרת
 ממזיד שפי רבק בה ראחסור הערמה רששי לכאן ראיה אינה והערמהסותר
 יצא רוכגו למיץ אחרים השץ חנכים רברי ע5 לעבור הצא ריע מזירואהלו
 מקוים אגל ץהוכ תורת כהערךא לא הילנך 4שכ לשו אל םקוכ פעמשעצש
 הימ% למריז ואחרים כו לח1ר לבו אל ישיב לא הלכך ברתיא לעשותבמבור

 ריכא הג4ה דלא אפי' ש שעק-בו לאחרים קמרו ורדגה בשפשע דוקאהיינו
 אפה לא עירב שלא והוא קהריבו ואפוומביטלושתם פשערויאהלקלא

 עירוב ר,כא ושפחתו עבדו אגל א-טי לרב בין לרבא בין היכרא איכאומבשל
 שנתה בת שררתה החבית ועל ' דאסור נמי הכי היכרא שום וליכאכלל

 כוקזניא0 לטה ושתען כדנקק לן יהב מאן י"ן בה גתן יפה שה ברותחץחקוגעלה
 טייות. 9יטה החש ]כיצד בטהרה לעו1תן ובקש טמאין בייו וגין גתיו ע4היוהרי וצסטח*

 :- רעזטכס( כדום )וזמר חודהם[ "'ב מי"טנן גמ"הטל פ"'י ' שיפא של מנגבן בצבףן ושל נצרים של העקלים מדטשן והערש"ן והלולבץהרפין
 שהר לו ו*לדה *עקב 3שואה  שההזה שכתבת בלאה נפעשה)תי4מג(

 לאה כדיבה כקדעור נכסים המח ולא יעקב ומתבנות
 לשמעון להנשא לאה רצתה בעלח מיהה ולאחר מץ4קעות בץ מטלטליןבץ
 לעצמה לקהה שהמנלם4ן 4צתה שכש עד בירה ומיחו -צקכ רךוב"וכאו

 בת עש והח,רה 5שמעון לאה ונישא' כ4ע בלא בנהיה *שתי נתנהוהוךקעות
 הבא ונתנה ללף שמקךן ]והשיאה[בת לבוייהן)והשיבה( *עקב ב%תוהשיאו
 על עחנר לה וכתבו שמעת בת אחך בנק-ונ-תא ללו* כועקב בגתובהמע1עבר
 נתנה כי חשמרו השטר על וערערו יעקב בנות ש, בעליץ באו ויןרטההבשז
 בי'כ כי מוצה אינה הכוצה כי אמרה לאה יעקכ' בנהז לנע1תיץ הביתאותו
 עשתה לא וגם צצ להם ל"ען שהוצרכה ער לרגעיא לה הניוצ לא כ"נתנה
 פירטת לא ' 5טתך שצ בבית *כא לוי רוצה זה ומכח רצטזנח על קנץע1ם
 אינה מיעקכ ב%תיה לב' עצתנה גךקעא מתנת שגימת )ךדס כתובתהעל נשבעת עהים רגא תלף כזה כי לשמעון וונעשז קורם כר1כוזה על נעבעהאם

 נרהג' שה"א לא אם מלרגשא בץ-ה למי1ת בירם בח שדרה ]אם[ישלעייממדגה
 ו, ח ק( לא ויהיב תליוה זביני זבעיה תבין תליח וףקיי"5 האיצ טי'ל מררג' בהי.צחק נ"נ רבי' פמק שכך ב)ךקע הח*קו ואפ4' גכגץ המתנה התזה ואפ4 ריךרךגלר,מ

 פ'צ ו*1 מתנה הרא לא באינמטז ערש יףע" מםרמודעה.אה לשרצהסדגה.חעפ"
 אונם חשוב יפרדימא כועיא מטן אונם אלא ושיץ בלא דאפ"ן תליהדתף
 הויא לא לכעעחז בהים כח חקץו גירה מוחים שהיו עדקם 4רכא אי הלכךלימודין ודמי ריא וצקק רצער ממט מ4יפנן טפ" עדיף לרצעיא אותה. מנעדם היו שלאהה

 כרחם על להצע4ש נולה והקעה למהםע כח ביףם ההה ]5"ז אם אלא כללמחגח
 וארא אונס זה אץ להכרוץמ ברצו4 עחוצשה מפני וזקרקע אע להם םהנהואעפ"כ
 שק-. שנשרף ביתה על בצוחת נעשזת צועקךג הה4 הרשהואפ" אכיחסייעקב מבח בקיקע זבו אפ"ה יעקב לב1ה הרךקע נתנה לא. אפי' געןל נשבומז לאאם עקטמעהיאבל פדוטח1ן גךהם על':ד1בתה נשכעה אם כדייא! ללו" שטהקגייפה נץר6 פיה על הש,וינך והלכו המכן לגר לבנהת 5חם חמרה את סהגהמתנזה.
 כתובהה שאגרה תשהה פתויהי 'ש נשבשק ש4 9אלמנה רגשנשפסון

 להן יתחאב שכשו הםםולםלין רבר על אמם בעל יסעה את לךין'יסגעך יעקב בנ4ז ואם מוהימומא מנחם ה"ר פסק וכן לקטבועה. ופסמלח ג1פץקהיא הרי לבעל הממק ומסרה בלאשבועח דניקאת דביק וג4טל לשבגו4ונהעו*ע
 באה עה א9תוב לאאבג להחזיי

 רגפעי
 :. בזה לג'וה *ררו לא בי

 ,גשנם
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 ז:ו'ל -צחק י?י- יוטעהו ליד תשובה)תשדמ(

 שה"יייצחק "'"י ירזייורי ה"י . יבוי השמים " לט יכי4 4םשים.
 אצתו שראה הכוץ ידמן שסיפר העדות לשון זה יהית ה'ר כתב4מטר

 ר' 4יתו שוצא לו וברור טה,מרלא לעיר םמוך יהורי שנהדנמקום
 ווצירו עכףש ובאו נרוג  העהי מן ובצאהו בעיר עמה שהיה זו של חתנהאברהם
 בעיך אכסנאי עים דוה ולא נהיג אחד יההי שונב פיני במקוםשם
 עצמו הרוג ןי[ אם ידע ]לא אבל הוא רק יום באותו -העיר סןעדצא
 פם(ק דלא הרול ע"פ בעלי שנהרג י ברי' 4רמרת שז1למנהו 4 ריכרוע-ר'

 מה מחמת *)דזתו ומס4ם רצלך כהדיא ההי לה אץ ברורה ערותאכל.
 ' רעתו מכם אחד כל וכתכתם ' המעשה בזה יבותי אתם ונחלרי:ם ,עכ"ל ב1י יום באותו ההורי היהשום שלא וגם כן לו אפי עיהעכו"ם דהיינוברור'
 אמר לא חהעכו"ם והט1יל יהעןהו ה"ר כרברי והלכה רא"ח ואלו אלו אניאומר
 ראהו לא הכדן יחאכע ונם פלוני א-ט דהוא כור1ר מכהיו ואני הרג פלוני"-ט
 אהטה בעוזת רבנן אקל דלא לרומרה ערות שום כא אין כוראי מתבעיניו

 דאמר לנהלה0 בכור דפ'"ם כההי1ש עדות בסוף אלא נצזחיל,עדות עיטסה סהטום עונף
 פנים, פרשץף בלא פרחת ואמרי'ת',ט הנחלה ויץמן בכ"מ פוטרת פהאת רשבלפ"נ

 ערו' ואמרי'ע1גי הןיטם שניה'עם יףהיו מע*רי'ער אץ פףחת בלא פניםפרצוף
 עי מפי עד מעהאין להיהז דצחזקו חהתנן אחנורו ומי ופרבינן רבנן בהראחמירו
 אנדל לא בתחלה בסופה אגול כי ושנינן שפהה ומפי עבד ומפי אשהומפי

 אפי' לההזיע ערותו בטף חכמים וזנדלו דצא שטה יפה עה*קדנך לאחרופירעו'י

 לא המת[ ]ראיית רמת( )דאמרה רה4נו העוזח כתדרלת אבל הט8חהבעבי
 שבכה*ור עויעירו בעען העדות רבתחיל' למרת הא עכ"ל יפה שיכקיח-ן עדא:ול
 הטפהה ועבר אעיה ע"פ אפי' מחזינן העדות להחזיק העדות בסקק אבלמת

 קמענו עדות וסוף כעז שבח-אי עויעירו הערות הודלת ה:יינו ' מסל"תקכר'ם
 באותו מיכ1ש עצם נהן לא שהעכי'ם עלה ד1טזיק הא הלכך ' לאלומאמינין
 נאמן שהוא ראפיטר רנהי כלל ערות כ4ץ' אץ בוד1ר נצז עיששהו שאומרק-ורי
 נמי מהל תולך שנימולש בעינו וגבעתים ערב4ם דאין ]יהורי[ עוהחשלומר
 אבההם'ויורמן ר' %4תו ה"א שראה :ה הצא אחר עדרץדי לומר "ט מ"מ שכיחלא

 ראמר הוא ברדכר לי ברור דאמר מאי מעתה מת ראךצ שלא אחרי נמיהכהן
 וטעה ב(שותו הטה שלא מפני תם מת יהודי שראה אמר ,טהעכה'ם שאומרכט
 ואין כלל ערות כאן אין הלכר בים בו העיר מן שיצא אהר יךצרי שום,שם
 יבהי אימא ב1ת ואי נרמסיק שזר לעןן התם דאיכא ואע"ג ' להתירה מהעל

 בץ להה רשני קמ4תא מסברא ביה דהרר רוץינו ל14 ]לרצר[ פנים ההכרתלחה-
 אבל לחוד ריכקי כלל פהיכא יכא רמתחילה בלומר אלא לסופו ערותתדולת
 שרען לא להה בייע"י אמר רכל אזלינן'ותדע להומרא דינא רבתחילתהאמת

 סוההוא ! אעלמא לה ואסך4 וחיי סמתרי ליה רעברי ראיכא כראמרי' לה ו'עטת
 גבר4ו ]חזו דביתרן לרי אמרה גנניה בי נורא אוזלאי הלוו. רבשלהי גברא ע"6קטי

 רב סבר רשרא רידא ופימתא ךשרי חריכא גברא חזו אתי[ גבראיוסו
 וכו' רמ* מי רבא אמר כו' ע-טינו רדיט ]למימר אכין ברוזייא
 אתי אחרעא 4ונש אימא דשדיא חריכא גכרא אבק[ כר חייאורב

 ביה אתל4ה נורא דעדיא רירא ופסתא טרא ואכילתיהלאצוליה
 אמירא הלבך לעלמא ואזל ערק כשופא ומחמת מומא ב*ההאיתי4ר
 העדות בהדדלת אבין בר חיש רג החמיר וצמרות כמה למדת הא 'להנשא
 מעום ד"ט ולא ניצול גננא בי דדצה והאי ונשרף מעלמא שבא באדםשהולה
 שכתב כמו ה-נו רשרש כרבא יהלכה השיי אבי נורי דבהב ואע"ג 'עיגונא
 מחמירינן הערות שבעיגך מודה הוא אבל גבףא דטו להם ראמרה משוםבעצמו
 טורונא אלעד לה"ר שהשיב בתשובתו כתב אשר מיל ל1גון' חיה1ינןולא
 באגו להם הברור ערות שע"פ דדנא מריגנשבורק אבההם ה"ר ולטריזצ"ל
 יהו בל אעדות ממכו רממ5'ת ענרים ויש פטל 1ש ורוזה-ו הילולרוזיר
 עדות אהך וחהרת ריקא ברורה עדות קצת דיש רכיון ומינסבה ה*קאדאשה
 בעיאץ אבל ל?לגדל הועהטת יודים אחרים גם עדע שזה כמו שסבורהטפי

 ערות שאני ככור0 יש פ' בהר,ש כראמר מחמירץ ברורץ סימנין או ערות נלל מוזף
 ומשני וכו' משקאע להיות הוחזקו חשענן אחטר ומי ןפרץי רבנן בה האחמירוטיע

 מה כפי בע"א או עין בטכיעות או עדתז חקוות אחר פי' בסופה אקיל'כי
 -ט אבל מקלינן לא הערות בגוף פי, אקילו לא כתדולה אבל חכמיםשפירשו
 פ" הרי ' כרפר-טטז כגןלינן ברור דבר שמעעים )ד?( פסולין אפי' ש-יתשם
 לברר מחנורץ אנו שמת שמעיים העהות גקק רהיינו הערות יבתחילתופמק
 שנטבע ירצרי אותו על שהאדב בתעיבה זצ"ל עומחה רבי' מ"יינו וכ"כהרבר
 משום לי נראה כרבא העזרי אבי רב" מורי שפמק ומה לויינא' סגצךכרינום
 רבא וא-ודיה סבר רבמטמע למימר אבץ בר ח4א רב סבר ל"טנא בהאירמסק
 אבין בר חייא רב ומפרש חוזר רמי מי רבא ליה ראמר ואח"כ ךי4ולמיהו
 אלפם יצחק ורבי' ובפר"ח מרבא קיבל ולא ביה הדר דלא למימר א8שרשפיר
 אבין'ונראה בר חיא כרב ולא כרבא לא פסנן ולא עובדא האי כתבותרוייהו

 תינק וךנרימי!ס הךוטב פרק בפהרות דתנן אבין בר ח4א ברב הר יהלכהמ"!
 הטומאה ממקום אלא השהטני' ואין בירו הטאבים רג4רות בצרשנמצא
 אבין" בר לחיש רנדא לגמףי רודינו לו ונתנן לקמן אחר אומר שאני]מהור[
 זו שבמברא כ;'ש היתר בדחנץע לרצ ומוקינן טררות מתיר אני זו בסבראואם
 ברזףה ערות בעינן העדות רברעץלת רקח"ל טפי רחמירא איש אהטוז גכינ"מיר
 בררמי ואמרה ככור דיש הויא רוין גמ' .ובדמוכח בדפרי' יברבונאכדפסקי
 להחמיר ביי לו נעעד רנמים ואמרי' דתלינן ותו סכעזרי לי' רעבריואיכא
 נאמנת 4ףנה נצלתי ואני מת רוא מערה עלינו עעוינו כראמרי' לאומרה נריעליה

 אפילו ותנןס ' וא1יה נסש נעאי נמי לרץיה נםים לך רנעעד היכי כי דא"לי3טמ
 ואמר" נפשו שתצא ער אלא מעירץ אין בו אוכלת וחיה וצלוב כגייראוון

 והיהה נטה מלובנת בחרב 4צמר אני מגוייר ראהיו אפי, בורצשלמ01 עלה ס"ץסס
 בו אוכלת וההיה ופראתו עליו עברה מטיונא 4ימר אני יצליבה % וצלוב גסעס

 אצסר אני על? מעייץ אין ארעת לבור נפל השמים מן ע5ו 4הרחמו שמראני

 נם לו נעשה אומר 4צי עליי מעירין 4ון ה4"ט לכבשז נפל בדנששל נם לונעעאהי
 עליו מעירים אץ ועקרבש נדהטים לבור נפלכחמ"ו

- 

 א"מר נבא בן *הידה
 י' עליו מעירין אין ש"טו של בין נום של בין לירה נפל חיה חבר אניאומף
 ' ד"הוללמי עכול מעק4ין אץ כום של מקףדץ שמן של אימר ]אבא[)אחא(
 הלכך לה העפיינן גהה4ם נסים לו שצעען ואומרש תולץ שאנו רואה אתחהרי

 לבהר ' בעען שמת שמקףדץ העדזת נוף רה"נו העדות רבתחלת *אתבהד
 טביעות שם שיש שמע*דים עץ בטב4עות אם עדעןם הם חאיך ולדעתהדבר
 חכסים ש1שמת כ1 רסימנים פי על 4י עאטע עההו בו ומכירין חאדם בזחעין

 ררייק' ומחטוט משום.עיטנא לה עעינן דגנלריז פ8לץ הן א1' כה"גוכשאברר
 אהף עידי שיאח אמד שהעפףש עלה דאתען הא כדפריש'לעיל'הלכךומימבה

 ר' שהה לו שכברור שאסד הכהן וידנץ ' הירצרי רוא מי רהףר ולא עאטת הרוג.
 מן היום ש~*צאאברהם

 הע-

 כי היום שרצא בעיר אכמעאי עדם שם היה לא כי
 אסוקש איחהא חא* ייכך ' כלום בדבריו חשין ג-מר כףדמי וד4י חא הואאם

 מחמת חייו פמיק דלא קלא פי על בעלי שכצז לי כרי ראמרה והאילהנשא
 ועוד ' אטרה אהחיזא האי הללך בלום שמאם ברברי חשין קאמרה יורמןערהע
 דפרכ*' ערית.ברירה הערות בתח"ל, דבעינן קי"'ל אכי רבויאי ל8רשחחרני

 פשנ קננ ר"1* רוש דברי וחגדיה בררישה נעוים ידי בויקץ אץ דתניא דרישה*,בא ה' עת" רוא חנ4ר הטנען נו' סעשה והחשיא הץקירה דריעאה פעי לא רר"ט0בעוברא
 לאש ירץ . טרין 4ון דלריש ור'ע ר"מ פליגי קמ4תא לבריווא פי' בודקין4רמר

 ן
 טןע פויקץ חמל לרברי אלא "ק ברבר פ"ש נחלגדד"ע לא אחרעא וברייתאבודגח
 *תר ר"ט . רש לגבי כר'ע רך"'ל ג-ייתא 4ף"תא ואפ4 דבה-קין[ הלכתא רבי]הלכר
 פר"ו1 פמקו. כך הכותב ב8רק הוה חפייו' מדפת ור' מחכירו כי"'עדה"כה
 ~ההיא רש לנבי מחבירו כר"ע דהלכה שלום האהוה כ% אלפם יצחקורב"

 נונא האי כי בדיכץת דרישהז 4פט"שד" וחעדרה בררי,טח נשים עו"דבורקין " קימא הכי חלכר רזט לנבי כר"ע יהלכה העוי אלי כייי פטק וכןדהכהזכ
 הא שעה באיצ ים באטה ברינץת *מיה בר-תא ר"ט שבדק במו רברילכוין
 מיהו י שעה וגאטו מת ים ב4וזה עדףע וגם מכוונים דברין שיוצ שצריכיןלמהת
 העיו" בהח"4 אשר' האי כולי מהמיר שהיה מי יבותי בכל ע"414אית* 4קעהא
 דריע1ה א"צ הילנה יר"( א*בא דפ5גו כת'ק דקי"ל הכא פמק בפר"ח ניוו'ל

מווקיר'וא'א  היב* דייש קשיא לא הא הלכ'בר"ע ורש ךד"ע גופ"פסיק א4וצ 
 יפמימ רףכא אבל דתלשור'כותיח םתיא כצכהא ולא כרקט תלמורא פסיקרלא

 לפר'יז םאעת' איכא והכא כמחעו הלכה וראי כר'ט סוגיא ומוכחאוולמורא
 וזא*ל הילכך כותיה עברינן ייףן אגש -ושלמי פ4נ רלא חיכא דכלכורהטלמי

 דף ימית %4מר בבא בן ירודא ר' רתנןט אה-הטלמי ממכי' כר'1 הלבה הכא א"עמרולא
 ט"נ י-6 ואמרינן ערות עדותי אץ מתטץ רוה אם ובעכףש מתכוק שהשא עדבישהאל

 סי'1 -סס רמיליהט בישראל ככא בן כר'י הלכה אץ רב בשם יהודה רב עלהבירושלמה
 שכסס אין ימא י בשם אחא בף יעקב ר' אבהו ר' שטאל ר' דמר כן אמריןדרבנן
 וכן ש1יק רר"ט מעשה התם ומ*יתי וחקייה בדרי,טה מיתה עיר4?ורקיז
 דפסק והיינו והגןרה דר"טה דבעי דך'ש בייעץא להחיא דליתה רהםבמסר-א
 סבר* ו"ו שמיה בברייתא שריש ממה הלכך 1 חראשונר; כבר4תא הכאפרא

 רבריה' עדהו שמת שמעיףין הערות גוף רהינו הערות בתהולת דמחמרי'ללכיד לי יש מכוונ?ם רכריהם עדהו להו הקכךי' וחקירה בדרישה מיתה עירידבודקע
 ככו סימנש .ע"י ולא עין טביעת ע"י שבצז עליו ממופקים עמאנו עטדומבהךרין
 קז סס התם אדמ0 בני יעהוי' ומעשה ארם כני של דוילר טויא חכמימשפעישד
 ט"6 יהנ וקברתים מתו במוב מכירם שאני ופ' פ' ואוכי בשם יטכים מם4אהעצר'ם
 עכו"ם ד;לכתא וכן נו' מריכי' שהיו בנ'ש של בקולר מעשה בפר'חוכ"כ

 %1תו מכירין ואנו היאי שמת ראינוהו שאומר והיא אשה לערות כשימם5'ת
 הראה זה כותבי , ואחרי ' להנשא אסיר' עלה ראתי א*תתא האי הלכך 'עכ"ל
 ופמתא רגרמי דאית אבט בר ח*א חיב דיבא רלעיל בההיא יעקב ר' החברלי

 רב ליה אהףר ולהכי חתן של יףו פם עין מכיריןבטביעות היו פי' ךשדיאדיייה
 אבשר רבא ו"קכי ביה איתע~א נורא למימר איבא חתן של י~"ו פם רה1וח"א

 מורי' ליברי כולנו והסכמנו ביברים ונתננו ונשאנו הזאח הע"י חככילגךחנו : 3ב"ה מעיה בר יצחק ' אסר אפ"ה אבין כר ח-אורב
 אמרה לה רמפייע ראינא היבא יכל לכמ כתב כאשר י2 ר'ההב

 ועל מפיו וישראל הכרה בלא עכו"ם עדות לי מה ומלחמה יעב * דמהבררכו
 להעתכם שהחרמתם הנקובים כליעל בני ועל ' בררמי ואמרה קול יצא!פיהם
 אבל עלינו נחמדים ישאר,התקנות ]תרצו[ )תירום( כאהטר עישעבם שיתקנוער
 כתובים:אשיי הם הלא וראייתיהם האת בארץ היתר בהם שנהגו מהם היבהיש

 ואשריכם תלים .תילי מקילים שאנו במה רבותינו ]תקנו[ )נתע( יאיך צערמטיבי
 : "ול הכהן משה רבי' כן ורהטלו'יירוד' הידי' ועליכ' לנרולים נשמעיןשהקמנים
 רבהן אביגדור לה"ר תשובה)ת'שמה(
 ומשביר סבר הממביר . ומשכר הרים עוקר . המתגבר מעיןוט14יןן4

 מאושר . ומישר מפרש פשר ודבר יהטי במאמר .שבר
 ושמו ישרה ושיטה ברורה ומברא התורה - 'בעושר ומעולהבאושר

 : שיחיה הכהן 384ג"גרוףה"ר

 אכתוב מנזטותיר ולא וממיבותיר ברבריר רתבוננתי צויתני כאש*עשיזי
 בפניט . וז"ל כחבת אשר המעשה על שנית פעם דעתימיעוט

 והביא עזריו; ר' רורי בת בלנרא את קרשתי ואמר הושעיא בי בתך באח"מ
 בשבת בששי רועמ פפנינו רהטטר לשון וזה עליו שנים וחתומים לפנינו אחרשמר
 בר ברוך קיך,ט עלם לבריאת אלפים חמשת שנת כם*ו לירח ימיםבששה
 לפנינו אמר וכך גרילים תפוחים בך' עזריה ר' בת בלנרא מרת אתהושעיא
 אני הן לו ואמרה עדיט יהיו השילו גרולים ת1י,ים באלו לי לרוזקהשתרצה
 בפנינו לה אמר יכך לירה מהץ לה ונתנם התפוחים באלו לך לרוזקרשרוצה
 וקיבלה ערים ואתם וישראל משה כרת רוז8וחים באלו 4 מקורשת אתהרי
 ואנחנו ' השטר לשון ע"כ ישראל בר' כהטה ' ימף בר איה קהיהטין 5טמ%4תם
 ברוך חזר ועבוע ואחר לאי אם הדשעומים של יים כתכ זה רצא אם ידענולא

 ע,ן , ,ען ייף.י
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 פלסוזר וזא הנזכר והשטר הוא שי- ש4בך מה כל כי הקהל בפני והודההמבר
 אידסקוס גו געגטו נראה כן *שבע'על עצמו והזמין קידהטה לא מעולם כינמוד

 לכר1ב אמר לא סעולס כי הושעטו כר ברוך אמר ועור עליו ]ל"טען[)לשכן(

 אמר אגע הס: י'בא אלשע עליו וחתום טזוב כך לו נתנו אביו אלא זהשטי
 ' ומתם למתמגוגלי. א*י שוץקיק הנזבר 5רוך אמר השני הועזום וש 'כן

 י-וא אג שגשסר שסוממ חתימה על פיהם את הטאלנו לפנעו כאוורךצץימיס
 שקירשהו;ךר רא1 ומעילסלא יייננ סתב ענוואמתשא'ןזק יהםכתבירט
 שמותס לחתימת ורגחט כגילתא 4היש ירם חתימת לפנינו לכתוב אותם ,ודו:144
 שלא שסי יסברת בתי גי אמר עזריה ור' יפה הדמיט לנו נתברד ילאשכשה*
 עצמה האשה פי 8ת עןאלנו כן אחרי ונם הנזכר' זה לכרוך מ1לם לונהקרשה
 על ובוורונא וגסנטסשה בפדנא ב"ר נזרו ועור מעולם כרקי קיד,יה שלאואמרה
 יעיר עיבוא השטר חתימת המכיד רחוק בין החתומים שדים כךוב בין אישכל

 על העיר לברו אלישע של אחיו אך ' הללו לווזימות מכיד נמצא ולאהאמת
 וחק-נו דרשמ הרבה דבר של כללו חתימתו' שהיא מכירה שהו4ו אההוהתימת
 ולא בווךונ' ה,ע גמנסואה ולא בפרנא לא מכירים הללו להתימות סצאנוה,א

 אתו אהי .איו אחיו חתימת על העיד ה1א לבר אלישע של אחיו אך 'בצ*גרד
 גכתכי א*ך כתבתי כאשר רעתי כן כי לכבורך כיוכ והנני ' לשתךעיכ

 ךאסד ולרג4ו רניטץס דארפ"ק נט בלא לפוטרה ב"ד ביד כח כלל וטאין דןי(ישץן עש5 נלף
 גמי עסטרווז רקיס הוא כדין ושניגן תרי ליבעי לקיימו מצוים עדים שאיןלפי
 גסי נעשה השסי על החתומים ערים רשב"ל דאמר כדדשב'ע לבעילא

 רבגן גה אקילו עגינא משום והבא דאצרוך הוא ורבנן בב"ד עדותןשנחקרה
 האי אתי אי בעטרא סהדי דחתימי היכא דכל מהכא שמ1נן אחד ביעדוהתירו
 דקיימא ואע"ג כלל מר'ת כיה משגחינן לא מעולם דברים היו לא ואמרומערעד
 בתרי יום ו4;צרוך רבנן ראחמור אלא להנשא לה שרינן איש אשת איסורבחז:ף
 לי "ט משם ' לקיומיה בחר ישרו אד4ורחתא אוקמוה עיגונא משוםורגא
 גטסונא בין גאימורא בין כשר שהוא עליו חתומים שהערים שטר לכלללמור
 אדם לגל רגקל משום יום בעי רמר,רבנן אלא כחותמיו נתקיים שלאאע"פ

 שליח קסבר קנים בפני דמ"ר קמיפלני ריין נעשה ועד עד נעשה בשליח להינ נותע גמה רבמגי ור"ה יוחנן רר' בפלוגתא לקמןס אמרי' בל'איוו?'נ שני לרסזתם ס 7ףסם
 ה"מ ושנינן ריין נעשה ער ראין קי"'ל והא 'ופרכי' ריץ ני;שה ועד ער נעשה סםע-ן

 הא פרכי' ורצ שטרהז נוום כגון פ4 ריין נעשה ער בדרבנן אבל כדאורייתא3:וסצת
 פ"ב אמרינן נמי מילי והני ' דיץ נעשה עד שטרות בקיום בררכנן ודשוי 1ק76אס

 די'ק קר'ח וכן דרבנן שטרות הךום דאורייתץ רר'ץץ לערות הנח רכתובותס נ,י
 התתומים ערים ראמר כדרשכ"ל מיבעי לא נמי[ ]שטדית דקיום הוא כרין ח,ילפ"נ

 בכל סגי בחד הואיראפי' ומררבנן בב"ר עדותן שנחכךה ככ1 נעשה העמטרעל
 עיגונא מערם והכא רעלמא העממרות בכל קיום דאצרוך הוא ורבנןהשטרחז
 דאי דרגנן שטרות דקיום מינה רייקינן בניטין נאמן אחד ער שיהא רבקאעלו

 אערים דהוה מידי הראיה להכיא עליו כו והטוען כרחקתו השטרדאורייתא
 ' עכ"ל הראיה להכיא עליו פכול הוא כי והטוען בו כשרים ישראל וכלבעלמא

 חוסרא רףא לקיא האי כרשכ"ל ראוקמה בתר רגיטין רפ"ק תלמורא רפריךוהא
 ומערער געי אתי חר ליה ופמיל ומערער בעל אתי לא תרי ויה מצרכת דאיהיא
 דזה"נ קקמע לא ההיא ' ליה פסיל מצי היכי לררשב"ל איתא אי וההטתא 4הופסיל
 רא* הוא חומרא האי רהם לשמהיופר'ה כקיאין שאץ לפי ראמר לרבה לעילפרג"
 ואילו לגט ליה ופסל בהאי מהדי ומייתי כתבתי לשמ' לא ומערע'ואמר בעלאתא
 לפיסלה יכול היה לא ונחתם נכתב כפנינו מתחילה מעירים היושבים

 ה"נ עכ'י
 יצחק ורבינו ' לעק ופסיל סהרי רמייתי פריך רהכי דבא כדברי לפרשיש

 סמש ליה פסיל לאו ליה ופמיל ומערער בעל אתי חר דממיק דהאפירש
 אי ידענא ולא גיטא אייתי כהנא רב משתעי[ חנן ]רב כפרקץס לקמן ףאמרי' ע" 71'

 לסימי צריכנא אמר ררב לקמיה אתא למורא מנהררעא אי לנוע-דעאמסורא
 בעל אתי ואי אהנית עכדת; ואי צריכת לא א"ל צריכנא לא או ובפ"נבפ"נ

 רגט על לעז ויוציא ומערער כעל אתי חר ה"פ כץקיאלא משגהינן לאומערער
 הלכך ה1לם יאמיגוהו שלא שיורע לערער אתי לא בתרי אבל ר1א פסוללומר

 להד"ם ואמר דצוח וא1'ג אשטרא או אגיטא תרי דחתימי היכא רכל לןאתבריר
 אצרוך וכי גןוס בעי דמררבנן אלא כלל תורה מרין מיץ ולא ביה משגחינןלא
 ליכי דלא שטרא נבי או קיום בלא להנשא שלא נט גבי כגון לחומרא קיוםרבנן
 אשטר הוי כי דזהתימי רדכא 4רש אשת דלהתיר קידושין בשטר אבל קיוסבלא

 דלא לתגר רבנן אקיל לא אבותיהן וכשמות כשמותיהן הוחזקו ולאקירושק
 זה בכתבך כתבת ארוני ואתה ' קיום בלא מקודשעליהוי

 השנייוז'י
 היכא דגל

 פרוע חלא מדאף טוען נתכע שאין מיירי דרבנן שטרות קיום בתלמורדאיתמר
 נמי מדאורי4תא מיייף טוען ]דאי[ )דאין( לקיימו צריך שבתכו בשטרובודה
 ובא ללוה רליתיה כנק מדרבנן .קיום לה משכחת לקיימו א"צ ולמ"ד קיוםכעי

 בפניו שלא מנכסיו ליפרע ובא מחיים א"נ ומיתומים מלקוחותלהוציא
 עכ'י
' 

 ולרבא מדפרכינן השליט מלפני שיוצאה כשגגה שהיא כעיני ניאהומטובתך
 שטרות דקיום הוא דבהין ושנינן תרי ליבעי לקיימו מצויץ עדים שאין לפידאמר
 וטעין מעולם דברים היו לא קאמר התם כדרשב"ליוהא ליב1 לאנמי

 ואמר בעל אתי לכי היינו תקנתא עבר?ן כדרשב"לירכי לה שנינן אם ואפי'רץא רטוי"
 בו נשנ*ח לא כך ויאמר יבוא אם שאפי' ושנינן מעולם כתבתי לא הואבמוייף

 סזכתי לא יאמר יערער שמא היישינן לא רלרכה פלוגתחהו דה!ינו)דריטב"ל(
 ויערער הבעל יבוא שמא אמר ורבא לשמה כתבתי לא ,ומר שמא אלאכלל
 ועלה עדים יי חתימת להכיר מצויין הערים שיהיו כלל כתבתיו לאלומי
 לפרש עצמך תדחיק אס אפי' דרבא ליה א'ת רכה ומסקנא כדךטב"לשנינן
 רגט שכתב שטדה כנק לקיימו מצויים עדים שאין ל1 דאמר לרבא שיטתךאם
 שמא ני[הט אכתי ועוד דרכה היינו דא"כ כ% ליתא הא ' !את לשם שלאאגא
 כלל ליתא אלא תרי וליבעו הוא וזיוף כלל כתבתיו לא ויאמר ויערעריבוא
 : מררבנז ג"א קיום ב1 לא טוייף טוק ראפ" הרבר אמת אלא שכתכתלמה

 זצ"ל שכ1אל רבי' ו4טז זצ"ל שלמה רבי' את נאמנים עדם ייראע*יה
 פירש שלמה רבו' ז(ר'ל יצחק רכי' בשם ש:הטון רכי'וז*ז

 הציף ר5ח בב"ר עדותן שגחיךה כסי נעקה רשב"ל בדברי ניטקבהחלת
 במורה אימא ואיכעית פשוטס נט בפ' פי' שטאל ורבי' ' עכ"ל לז?פיה אינש יה::

ן שבו2הן מ"רערע"נ %  ל מסררלו לא מערער ואמר ]פליני[ )פלוני( זה שביד 

 וןא שאסר דרסה יינין לשאר דמי דלא ל1יט א"צ וסצאנ1 וט4ך שלממי
 חלא מווייפים שטרות לעשתז כך על -טראל נדהצדו שלא גכך הלוקחאי, לויטוד לט רוה לא כתבחיו לא ו4גצי מעדעד זה ה" ש. ו4י' שמגיררסה

 ע*ה רמערעד היכא קיום להצריך וגמיתי1ההקירו
 עכ'י

4 ג.עיי שהיה מי ובפ' '  ע,1 דרא1בן כע'ץץ הא1זא כאחייות לשמעון שדה שמבר ר14בן אכיי ראמרסבעהר5א 5 
 לאו 4צע ליה אמר מצי ולא ליה וטפצי דאובן דאזיל רצא דינא מנוה סריףלהוקא
 ולא רשכן. עמו תדטעון נ"מ מאי יצחק לרביט ליה וקשיא את דיהי רבריס]געל[
 רחי סרקרק ור' ח"ל אורחיה לפום שמשון דבי' יתב שמעתא כההיא ישסעה
 מזוייף לטעון יכל רדעובן ואסר שטרות לקיים עדים למצא יכול אינו חובגעל
 מצ*ף לסעון. יבול אינו ממפק שמעון אבל מזוי1 הוא אם כגריד יודע שהואלפי
 ,טטר על רוא מזוייף לטעון יכולים אינם ממפק ווורשין וכן טיגא נ"מ אזהוא

 שכקךז לא 1'כ רצעמה השל לקימו' יכול בע"ח ש8ין אע"פ אביוץ עלשהוציאו
 ריטטד על ההועמים העריס קיום צריך שטר שוס אין מןרוצר' ברי'שרוי לכלוזיי

 דלא קיס א"צ שטר שר1ציא 1רחק טלן ואש' בב"ר עדותן שנחרךה כמינעשה
 לכתו' מק-רעז הסמון על י"טוד שדיא דאע"פ מעצט שאינו עדים החתשאמרינן
 מווייף סענת כננד קיום דבק תקץ בי הלבך זיופו כ!'ר יקהיו פן מזוייףשטר
 של טעטעם כננד ולרךוות ]יתמי[_ )כני( אבל קגייה ליה רעם לוה אסר כיה'מ

 ר1א מצייף אס קש)ל?ן(]לר1[בנויה ולא וואיל קים עייי חכשם הצריכוזיקולא
 טוען אפי' קיום א"צ שטר שהוצש מף,זק ג!לן ראסי' גתג רוי עכ"ל לאואם
 את המובר הפ' .מקושיא רןינו רפידוש זה נשאר רלא אע'צ רוא מזו"ףהאי
 נחו פ"ם נוויס בניטי בין לן איתבריר הלכך ברורה גשארה המסדא זאת *אבלהקית
 כתעתז רבר?ם היו ולא הוא מצייף טץן אי ראהי' סמתא בשטרי כין ערוה איסיךדהוא

 ע' ' ו 1 רכל " איתבריד הלכך קיום בי מדדבנן אלא מר"ת יו6 קךם א"נמעולם "

 גם 14 אגות?וץ בשמותירע.ובשמות שוי' יודחקו ולא אשטרא הרי רחתימיהיכי
 ואפי' אפומיה ממונא כשטונן ד1א חוב שטר ואי קיום כלא לרגשא שרינןהוא
 מדרגנן אלא תורה מרין ב?ה כהטגחונן לא סעילם כתבתיו לא ואמר צוחהאי

 עלה ראתינן הא .הלבך ' בהר שרו עינינא משום גט לקיומ' רכנןאחמור
 כשננךא מיד בו הה1מים והערים לפניכם כודהטין קטד שהבש כרוךשאותו
 קיום האצריך רבנן דאחמ1 רנרו תורה מרין מקוישת הווץלרן ככ"רהשטד
 1 הגם שינוים עד משן לה1ציא ולא לשוק 5עשא קלא גוביעא וגשטרבט

 ואסירא מקךרשת תורה ומרי! הואיל איש 4ףטות לושעיר להקל אכלרה1טד
 בעיא ודאי הלכך תשהרי מקהמ לא ואי קיום לאצרגיה רגנן אקילו לאלשוק
 'דיאיל "להתיר לית בהא ייינו כתב דקאמרי)סגרי(]םהךי[איןזה מעים ואיגיטא

 לימא כמינייהו כל לא1 שוב בב"ד ורצרחק ב"ד ורךאורצ גג"י ההטטרשהובא
 מביא אגי לרבר וראיה ' לשטרא ומרע פה על אתי דלא מעולם חתמנולא

 ת"ס כוצ את מייפה שוצא מפני פסולין השקרמין חוב שטרי דשביעיתס גתראבסרק
 ג "5' סם מוייע מי בירושלמיס עלה ואמרי' כד1 שז סנרע שהוא ספני כ,טדץוהמאחץרין

 בשטד החתומים יוהנן ר' בשם בא בר שמעק ' מוקדם שהואלנו
 עדותן ,טנוזקרה כמי בשטר החה1מ4ם רברי עשו רשב"ל אמי כן לאופרכינן
 התמט לא שאמרו 1תן תמן ומשני ' ומגירין וחוזרין מגירין והאיך פי' 'בב"ר
 על ווא רבא ברם ' נאמנים אינם אז העדות גוף עונוין שהע פ" ' עיקרבל
 וב14 ר"טט- על רידוומים דעדים למרת הא ' ושזמנו לא וע'ע ' התמנוןה

 לי ויש לשטרא ומרע פה על את4 דלא נאמנים שאינם חתימתינו זה איןואמרו
 מאי שאל'כ אחר ממים יוצא ידן כתכ באין אפייו איירי דדוטב"ל מקםללמוד
 יוצא ה-ן שכתב היכא אלא רשב"ל איירי דלא לקטיי הו"ל לר"י מניהפריר
 יודען ר' אמר כי טק-ם' שהוא נאמנים אינם החתומים וראי אז אחרממקום
 וכ"ש מעולם חתמנו לא אפי' ימר ונאמנים אחר ממקום יוצא ידו קתבכקאין
 ' כ"י באין אפי' איירי דרשם'ל ליה דקים הכעאלא(ק"מ מקני מרלא אלאמוק-ם

 לא לומר כו?מני לא ותו בב"ד ערותן שנח:ךה כמי רנעשה אדדי ממקוםיוצא
 למיפרך ליבא רשב"ל איור? כב"ר שהוחזק דרוקא רפרישנא לדידי אבלווזמנו
 שטרי דקזני בב'י ההזזק דמקתמא בב"ד הוחזק בשלא דר"י אוקי לאאמאי
 דינא בי אלא ליה פסל .קא ומאן ביה מנכי קא דמאן סמולין מוקדמיןהוב
 עינך בל באמת העעמנו לא כלומר עיקי כל חתמנו לא דהק נתגת אחניו4גה
 לך קשיא ומאי כך לטיש הזיקי מי ונפלאתי הצזמנו השקר על אבלההעטר
 לע1נו וזה בפירושיו בך פ" לא שמשון ורבינו ' סמבינן לא ראשנוייכאיסוד ז" ע"פ לממוך רףה לא אחר מטים ב1,א ראיה בידך היתה דאפ4 הכידתימא
 על החה1מים עצנץ שעדיפ לחרץ ורוצה שקרם שהוא סידיענו מי ליה קשיאפי'

 דנעשה לקיש בן שמעון מדל ופריך שקרם שהוא לומר נאמניםהשטר
 מקקום יוצא ירן דכתב רהבא מדרבנן אפי' כב"ר ערי2ן שנחקרהכמי
 י"פ"ב 7' ךאין לאחהממ כששמרים דרשנ"ל ההיא ימשני דבתוביזט בפ"בכרמוכח לפום* נאמנין אחר ממ1ם יוצא יק כתב אין[ ]דאי )ראץ(אוצ-
 1ליין ואין שהתמו טדים באן אבל ומניד הוזד אינו שוב שהניד רכיוןנאטנין
 ושזמט לא שאומרים פירש הרי ' על,ל ביומו ינחתם שנגתב להעידערותן
 כוותי רלא דפי' א1ונ שנך אלא אמן לאהתמט שאימרים כרכריך פי'ולא

 לרבוי היא ראיה אפ"ה חח* ממעם יוצא יק כשבתכ דרשב,ל מילתיהדמוקי
 ערותן שנחנךה כמי נ1יה מהרבנן אפי' אחר ממעם יוצא רכ"י דהיכאדפ"
 לא מד14ריתא אבל מךרבנן ל1סלו נאמנין אחר ממיס יוצא כ"י אץ אבלככ"ד
 ' ס"'י רהלכתא יוהגן לר' מרשב"ל מדפריך נמי וושמעינן כלל חתמנו לאאפי'

 לן אתברק- מיהו למתני" נמי לריריה לפרושי דבעי משום לומר י יש מזהמיהו
 - אין 4*פי' נמי ואחרי וכעובות רגיטין מההיא לעיל גרפרי' כרשב"לרהלכתא
 נאמנים אינם היוב בב"ר ערותן שנחקרה כמי רנעקה אחר מס1ם יוצא ידןכתכ
 מם"א יוצא וג"י אגיט' 14 אשטרא תרי דחתימי היכא כל הלכף חתסנו לאלומר
 לומה נאמנים החתומים ואץ ו1ווק חיי ב'ד וק-14הו מ1'א יתא כ"י אין אפי'14
 נ היכה וכן ירהטלמיס רקרצבות' כפ"ב דאמי" מביא אני לרבר וראיה ' חתמנולא

 בין. לאסור בין לרריק כין לקרוב כין לטהר בין לטמא בין ועהעירוהערים
 . היט מכודין אמרי בב"ף ערותן נחרךה שלא עד לחובח בין לזכות ג*ןלר1עיד

 41צה1 יט*ימר משמע הייט מבוין אלא היינו מביק" קהני מרלא פ?' נאמנין אלוהדי
 יגיס, נאבגין אינן רויט מכודין אמרי בב"ר מקגחכך'עדוה( מץחיל'לשקרמעהטיןהיינו

 "ניץ מהנ* יוסי א'ד עדותן שנחמ-' כמי הו1טר ועקןזומי'על ער"ם עקו 4צסררשב"ל
 נאמנים אינם ממ"א ידן[*וצא שדו'כתכ לץ]14 כתב שהוא עדים יק אם כןאמרה
 שא1נק מכחשת ונמצאת ערתזן שנהנךה היינו עךותז שנחרךה בט דר1עני האפי'

טכח"טץ
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 יכלים שאינם פשיטא האמת שהידו רךהני נחנךה ראי ' זה את והמכהישהן
 מכוגים עדטניהם מבועת שריא בכ"ר ערותן משנחגךה וה"פ רוינו מבתיןלומר
 נאמנ'ם אינם שהערנו מה היינו מבורין ואמר ' זה רברי את זה מותריםואינם
 כמףלה עדויען ונמצאת אהררי מכדהר ךצו בעו ראי מיגו נאמנים לכן קורםאבל
 שנחק-ה כמי נעשה השטף על החתומים רערים למימר רשב'ל ואתאמאליה
 שאין ואי'פ הי'נו מכורין שוב לומר נאמנין ואינם מכוונת ונמצאת בכ"רערותן
 לכ4ירה כרמשמע אחר( ממנךם )יוצא כ"י שההח ערים אין וגם מ%'א יוצאכ"י

 רשנ'ל %'כ כו' ממ'א יוצא כו'[כ"י ]עדים יש אם כן אמר' מתנ4 ראמרקאמר
 יתן ר' דקאמד והיעו רשכ'ל 14יי מ%'א יוצא כ"י כעואין וראי אלא קאמרמתני'
 ותנא וועו מבחין לומר מצו לא תו הששך ררוחזק היכא רכל כן אמרהמתנ4

 4אתא ערי' צ'י 14 כתב יירמתני'דדידהק
 רשביי

 דליגי מוזני'ואעוצ להחמיףעל
 ל14ץריני לכרדהט וליכא ב"ר ון-אוהו לב"ר שהובא אלא ערים ולא כתבלא

 הינו מבודץ ימך מהימני לא ותו בב"ר הוחזק הרי אלו של בשמותששמותן
 14יזימ*דיי רמסהדי או1יני טהדי ו*כא אחר ממקי יוצא ב"י ר*כא היכאאבל
 רכולע ווינו מבודין לומר שיכולין רשמ'ל מורה בה וקראוהו לב"ר ריבאולא

 שאמרו העדים רתנן הכתובויזס רפ"ב כהווא מעולם חתמנו לא לומר כן -ממו1'קטע
 א4 ריי הינו ערות פמו4 היינו קטנים ה4נו אנומים אבל זה רצא ירי%בתכ
 ואמר נאסנץ אינם כצוא יוצא כ'" שהיה או יק כתב שהוא ערים יש אםנאמנע
 הינו אטם'ם אמרו אבל ממצן מחמת רוינו אנומים שאמרו שנו לא חמא בררמי

 וכ"ת ומגיי הוזר אץ שוב עוציר כיון רבא א"ל נאמנין אלו הרי נפשותמחמת
 כמי השטר על החתומים עדים רשב"ל האמר לא בשטר אבל פה בעלה"מ

 רמי אמר נאמנץ אלו רדי איתמר ארישא איתמר אי אלא כבד עראןשנחס-'
 ה-נו אנוסים אמרו אכל נפשות מחמת היינו אנחמים שאמרו אלא *'ש המאבר

 ראי,טנ"ל הייתא ' רשע עצש משיפ ארם שאין לפי נאמנין אין ממוןמחמת
 אינו שוב שהניר כית תקעוי ואכתי מגה- רצ"ל וכו' השטר על החדומיםערים
 בי ב.'ר לפנ4 ננךא ולא לב"ר השטר הוכא כשלא מירי התם אלא ומגירחתר
 ראיב1 מיגו נפשות מחמת היינו אנומי' לומר נאמן לכך בב"ר הוףסק לאערחן
 וא1צ ממון מחמת דאנום למימר מהימני לא אפ"ה מהימנא חתמנו לאאמרי
 רמטנא אשטרא או אניטא ףחתימי תרי רכל לן איתבריר הלכך ' מיגודאעא

 משגחינן לא לרצ"'ם ואמר צחה מערער האי אפי' לב"ר השטר וויבא רקרהטין14
 עלה דאתינן הא הלכך ' מהימני לא חתמצ לא מהרי אמרי ואפ" מד"תביה
 למירהט ויכא תרי וחתימי לפניכם קה-הטץ שטד והובא הואיל ב1נינראה

 ב"ר שאתם לפניכם קירושין שטר ההשק הר3 אותם וקראתם שויןיטמתעיוק
 חהריא דאורייתא גיטא ובעיא בון משגחינן לא חתימתם זה שאץ רר-מריוהאי

 ירמיה ר' פלוני נהרג או פלוני מת כתוב שטר מצאו ירהטלמיס יבמא ר,צלהי ' וסלגס
 מתני' אשתו את משיאין אע אמי כהנא בר בון ר' אשתו את מהטיאיןאמר

 ולא ערים שנים י" ירמיה לר' מסייע מתני' לרין ממייע מתני' לדיןממיעא
 ועכעויו ער מפי עד ע'ש ולא אחר ער יש ולא מתורגמן שש ולא כתבםע"פ
 ממייעא מתני' מעדאין[ תורגמן וע"פ כתבן ע"פ ]רכוות' ער מפי ער מ,טיאיןאין
 א4עייענ פלוני מת שאמרו שהערים רהטטר מכח הערש כח יפה רתנ" בוןלר'
 ראובן ]אני[ )אפי'( בשטר כתוב מצאו ]פירהט[ ' וכו' אשתו את משיאיןפלוני
 יסתוך עיגונא משום אשתו את מיויאע אמר ירמיה ר' שמעק שמתמעיר
 מברייתא תלמור' לה ומייתי בתחילתה עליה רקלת במופה עליה שהחטיתחומר
 כהטום ער מפי ער להשיא נהגו אשיה עד ממי ער משדאין 4וין תורהרמרין
 כתוב מצש 4הטתו את משיאין פלוני נריג או פלו' מת שאמרו שהעדיםד"טטר- מכח העד*ם כח יפה רתניא כהנא בר בת לר' ממייעא מתני' ' התירועינונא
 רכנן אעל לא האי .רכולי אשתו את משיאין אץ נהרג או פלוני מתבשטר
 מפיהם לומר עוייך כרל'ג רה1טר על ורוקא משיאין ד4רן כהנא בר בון כר'והלכה
 והכיר ר4ובן בן ,חצך בו וחתום בשטר הבא עדות אבל כתבם מפיולא

 ואץ כתבמ מפי ולא מפיהם )לא( בהא ]ל"תא[ )לכיה( אתנעה ולאלמהרותא
 נראה עלה דאתינן הא פנים מכל הלכך ' הם ירועים רברים כי להאייךבזה.

 רכתיב במאי לי קש לא מיהו ווא חתימתי אין חחמר השמר על התתיםרסהרא ירהטי רמר משמיה אמרי בה'צ %ש מגמנם לבי אך מרח' גיטא יביאכעיני
 ליה ואקמי' מעלמא רנףתי שטרא האי מעתה אלא קמיה רבנן ואקשומהימן

 לא אמרי החה מהרי הי אי דילמא נצקמי הוי ע4ה החתימי סהרי יריבחתימת
 דלא אינהו אמרי אי א*מרינן לא לכתחילה להו והרר ביה' רכתיב במאי לןקים

 לוה עהה יורעים אנו ואין זו ערות ירענו לא מעולם אבל זה ירינו בתב ואמרוגיית שנים ובאו לכ'יי שהשא שטר זצ"לס מיימון בר משה ת'ר וכ"כ מהימנו להו גדם תה4ס"ח
'

 הא א"כ עדותן עדתברר ער כחרם* הוא הרי השטר נתקיים לא לו מכר אי מיה גןגיט
 ליכט- נ~מנים רדו שקיףשה ראינו לא אבל חתמנו אומרים היו אפי' עלה ף4יזיטנותנש
 נאמר לא אם ימהימני חתימתן אק שאץ ראמרי השתא %'ש הידושין יאו ש64ק16הרי
 אם יעינן לא התם אבל חתמנו לא ואמרי ההתימי להו הזינן רהא טפי גרע ההיאקנתו9'
 יוידאי רב דמר לי נהירא לא הכ* בל4י מירצ לא אם המכר או רגו*ה ר4צעי1,גיי

 ס"נ1'נ
 זה אמר ]וזה ייי כתב זה אמר זה רכתוכותס ב' פ' ,יתנן מ-מז מן יוי,
 אלא אחר עמהם לצרף א"צ וחכ"ו ר'ר אחר עור עמהם לצרף צריכץ ירי[כתב
 כתב על ר' לרברי לומר כשתשצי בגמ' וא,מר ' ירי כתב זה לומר ארםנ4*מן
 ראינו אנחנו פירער'י מעירים רם שבשטר מנה על חכמי' להברי מעויים הםירן

 כל הלכך כחכמים הלכה שמואל אמר ואר"י מגי בתרי הלכך חשעמנורמלוה
 נאמן אינו שוב מעתה המכר' או ההלואה שראה היר ריי ידי כתב, זההאומר
 א'טכחן לא מיימן בר משה ה?'ר נאון יהוראי מר ואפ" ההלאאה ראיתי לאלאמר
 נראה פבים מכל רלכך ' לא באימורא אבל כממונא אלא מברא היוי לרצדאוז
 כתבת ואשר ' גט בלא לפוטרה ב"ר ביר כח שאץ עלה ראזען רהאגזףני
 לחבירו ירךרי בין עכו"ם של שטרות לעשהע הורגלו פעמים מרעווז באותםבי

 בו יר רצא והנה 4 מכרת טוען שהלוקח אהר בהז בעסק לפני% רץ באוהנה
 זה וזגל רגטבירה על עכר'ם וול עאצרו' לפנינו הוציא והלהשץ לרמעילם מבהתילא אומ- והלה ערער בלא חזקה שני בו רר לא אכל עכו"ם של ערכ14ת ע"פעכעדו

 רה1מיות כל יגע(ין0 פ'ק שנעו שויי בתן ארץ מה יבותינו מלשי יחשלים 4צו מע יל
 *'ש מכר 4"1 ותני ג-סיק בנם' השמרי' בשדים ענר'ם של בעיס14תואטעאם
 בטן יאתטוי בכיטפש, רעכ*די הצרצ אגל נ4וויד1 סרקף ולח טחס8"םיימם ע"פ דעבירי הנהו אלא מכעוינן ילא טשטע אלמא בף מכר גח1444מתנה

 ממפשו בפניו שנעשה מה על שטר וכותב עכו"מ עירי המאסף עכרשסטר

 וא1'נ נפשחרן רמרעי ראיכא ספרי כהני רשכיחי משום רינם מה"
 עכ"ל כהו ורייני שלהן רקבועין דדיינין לפני עכר'ם של בערכאותרמלקי
 בכינופמע אלא ערכאות ע"פ נקהטה לא הומטר זה כי לשונך מדצךוהבנתי
 שלהן הקכועין הריינע לפני בערבאות רהטטר שק הובא כך שלאחר אלארארמאי
 דושהשו ב1ני נראה רצא וא"כ הקצטר זה ע"פ בכית חהחזיקוהו השטר זה ע"פורנו

 גר6 ל" מבר רבינא וגידןס פ"ק מר4ומרי' משעמא בהה ווית הו4ו כעלמא חמפאשטרא
 עחשר לאכעייי מבר ופט-אויי תנן שיכאהע רפרם א"ל רארמ4מ בכנופיאלאכשורי
 שיכאי עמשעם דארמאי בכעופיאשטדווז

 הא עובדאי עבו ולא רפרם קחשהררץק
 נמי והני דמא כ*ם רל4ן ש4כאהע ע"י שלא בבשפש עצעשה רשטרלמרת
 ע"מ 6 1' 141 דהחו"0 תלת מרגי בר כרא הלכה ור,טב'ל ר"י וקי"'ל בשך אמררשב'ל פסי אמר ר"י מפרש אכהו ר' פמול הי'א כשר וו'א ורשב"ל ר"יאתפלגק י ר~4ס אמר אםי ר' עכי'ם עריו והיו שאן בכא יצא שטר רפרקץס בירהטלמיאמרי'
 זה ע"פ בבהע והסץזיגור1 שלהן הקבועע הד-נין לפני השטר זה דדובאמע1ם
 מדפרכונן הימר להשיב רין לבעל י"ט ואלצ זכותא שום לטה לית בה4שראטשפר
 שמואל ]אמר רצא בעלמא חספא שטרא ששוא בהאי לה זי במאי מתנה%א
 הואיל מ"ם הוא( בעלמא חמפא שטרא רהאי אע"ג רינאאלמא רמלכותארינא
 נלום לאו שטרא יהאי אע'צ נמי הכא ביה גבי עכר'ם של ערבשת צ'פונעשה
 ר"טטר "ה 1'פ בבית והחזיקוהו שלהן הקבועין הףיינין לפני וריבא ההאילהא
 עדנא1ו ע"פ בערכ14ת נכתב זה כעזנה שהשטך יוזם ד,1אגי יףא לא בוהגבי

 גבי ה4י. בי אפי' ייויקע על ערב14ת פי על שיכתב שטר דבל אמרומלכא
 עליה1 ראנלו הכי ההא ימלכא וגזירתא רהואיל רינא רמלכתעא ררינאבוק

 סו יף ואר%ניות ממים בל רמלכותא דינא הבתימס בחזקת שמואל רביצכיפירש
 פ"נ בני שכל ' ; רינא, ' במ/~בותם להנהיג שרגילים מלבים משפטי שלומנהגתע
 4 הוא גמור רין הלכך ומשפטיו המל חוע מרצפם עליהם מקבליםהמלכות

 שטר אפיי השטרות בל ותני כרפסיק הו4ש רמלך ומצויע ההחיל נמי הכאהלכך
 שנבתב עגשף אבל דינא וצה הכי רמלבותא רינא כהטוום שמואל י4צנ-המתנה

 אוטכוק לא פיו על ערבאהז ]דדנו[ בערכשתאעע)רתנן(בכינופיאולא
 מרעו ףלא למימר הכא שייך רלא ביה גבי אמררמלכא

 ואיבם רואל נפשיירי
 להושףא כח עמם לנו ואין בעמטר כוצב ש-ואים מה לפי רנימ כ'עומעייים
 חףן תני אימא ראיבעיז שני לשון לפי ונ"ש הראשונים בעלים מחזעזהבית
 דעא אמרינן ולא במתנה זכה לא בעלמא חם8א ורהטטר רהואיל נשיםמכגיטי

 ריאול בבית העחזי1ורצ הש-באות ייצ אי'ג נמי הכא ]מעתה ףינאימלבותא
 קי"ל'רפר"ת ליעצא ה4ר ובי וינא[ רמלכווזא רינא ל"א הוא כלום לאוחהשטר
 מעה ורשקיק עברים ו*יחרורי למתני'ויץ)מניטי(]םכגיםי[נעףם אוכךמנאזצ"ל

 פג"ערו4 יטהן עכהים עצ1תמיהן כצזנה דעמטו* מיימץס משה רוד וכ-מק כמותםרמתנה
 סא ס% הריעין ע"פ השטד זה נכתב אפ4 אני אומר יעוד ' מששא בהן ו*תכחדם
 בתב שכך במשנתינו עאטניצ עיבאות אלו דאע פמל אפ'" שלהןהקבוין
 4ה~בא שנען כי ולקמן ולשטשים לע1ים לרון קבוע מושב ערכ4ית פי'"בפר'ח

 במהטב בעףבאות ודוהשא היאת כמידה הזמן באותו שהיו ופלתי פלוניכנק
 ד*ש ערבאות רוקא תנן ערב18ת רפרם ר4י'ל ברמהי4ו אלפם יצחק רבינווכ"כ עכ"* נשש משי ב'ש פכ1לין מסון בגימר ל4ו ואם שאמרנו כגת שהשהשופט
 גךס רלא עהטנינו ערבאות אלו א*ן וטל4:ם והג,בועים דיינהם אבל שחהיאמקבלי

 שחותמיהן חששךות בל מחמת גר משה וישי וה'ל שוחדא מקבלי רלא בגהיון"
 המעת2 שיתן ודוא הןצב ושמצי וממכי מיז מהצטוי חהן פמה.ן אלו הייעכרים
 מעות או המכר י% וכך כך "איני פ*ני מגה בפנעו השטף 'וינחטבפניו-ם
 קיום בלא פלילים קבהן במצךם אבל .שליע בערכאות עשוין שהיו חיאהחוב
 שהן עבו"ם אלו על שיעירו ישראל עדי ובן גלום יועילו לא שלהםהשופט
 ]ירועש[ )יורעים( ש44נם עדותן שע"ם של4:ם רהטופעט אה רעל השטרעירי

 הן הרי א* מכל רבר העכר'ם ]שטרי[ )שהטרי( חמרו ואם שוחדבקבלצת
 ש"ן אע"פ עה4ץ בעדים שהן ומוזילות ופשר1ז וכשע%ת הךהאמע אאטרי וכןכחדמ
 בהם שנךע יגעינן פמק רוי , ש"ל בחים הן הרי שמנינו הדברים כלבהז

 געוים מכגשי ויץ דעצינן איושנא כ*שנא פמק ונם שוחי מקב*םשאינם
 מקבלי רלא בנף4הו לרו ר1ם דטזני' רשימית פטך רכולהו ם-מן ברמשה ה?ץ- אלפם ה-בינו 8"" רממשי גךאי תלעא רר'רירוי מטעם מעצהנו הויאולא

 בעלמא חספא 4פומיוצ ראי2עביר עשיא הא בגויווי " זם לא האשוחדא
 רוץ תני דשנינן 4צזינא כלישנא מייסע בר משה וה'" פר'ץז נמי ופמנןרצא

 דעי'9: ואתו'ג דף"י ראמר כדשמהאל וימתניתין טעמא המא ולא נשיםמכגיטי
 כותיה נץשי ]ררבא[ )דדבה( כדשי*'ח רינא רמלכחעא רינא ףאמרכרשמואל
 ק2 קי בערכאות העה4ן ר,טמיות אמהשי' זה 4צנר לא שמואל מיש בתראסברגוזל

 מטעטו 4ו רמהציוזע הטעמא לן דאתבריר והשתא כדפרישית כ*'איברבתא ש" ופמנך נשים מכגטי ויץ עצי אחרינא ול"טנא הכי עצי יתלמויא אלא עכו'םשל
 מרעין הוו לא קמייהו זוזי ריה'ב לאו אי מעדם אלא רינא דמלגאאררינא
 ומפ1נן כץטד4לים להו כהטינן מרוש הלכך שטרא להא ונעתביןנפשידי
 כתוב 'השטר שיהא ובעינן יצו לא מישראלים טפי מיהו אפומיההוומור-י'
 נעינן והא ]כרפרכינן חזרונה בערטה שטד של מענינו שיחזור ובעינןכהלנחו
 ףד"פ וכההש ברמהרך ומשמ וליכא אחרונה[ בשיטה שמר של מענינועדחזור

 קט4 ק( שטר של מענינו עףחזור צהיך יווהנן א"ר יומף בר יצחק דא"ר פשוט0נט
 ע"ב רבינו ופי' אחרונה כהטיטה למרין שאין לפי עמים י'ר מ'ט אהדונהבעהמה

 ומשורש רנהצב מה ככל פב"פ מן וקנינא השטר כסעי כותבין שאנו דזרןשמואל
 רצאיל מעתה ' מזיף מצי הכי כתב לא דאי זיופא משום טעמא ופי' כו'ל;יל
 היכא כ"ם תןינא וכתב . הרר לא אי ליפא חיעוי' ישראל שכתבוובשטר
 עייפי' ה,א מישראלים רגרי:ך *יופא למטמש יאיכא עכף'ם של בעיכאהזרנבתב

 ףה4ף בעיני נראה הלכך ' באלים בטהו לאין ' והלולים ויטבח 'מ-יראלים
 בתכת ו4ושר : יחעחטא מירי ולא מששא בוק ו*ת רוא בעלמא חספאשטרא
 מזרחית היימה בתוך אבנים בנין העעיי הבנמת שבבא ]בנין[ )ענץ(על
 ארת 'עען הקרקע *ת*ח מחמת בתתצ יגצנחים סו'ת מתקלל4ם שהיהטני
 דה1חשל חטאל יפה בו וכצזקיימים ברוץט וטזצם וויין כצזק* הוצי4ךם תלחטעץ
 מאחר נ* קרח1ה תשבהשי ברץ אבני את ו*נת וזיאשץ את להרום 1אעראם



א א ש5 נשק שא מ טשמקשלו "2ידוע ףזשובר2שאכות%4ר  ופשיעותא הל* ארונא בשני צורך 
 אם ]אלא[ שא5ת לא הד* ' עכ"ל זה בפני יע%רזה "ץטים.צראו"%ך'כ*ש

 יזיטז%זטמתר
 הה*שי

 כר קדושה תשמ"טי מאים בו ר"1 לך פשעמע אבל
 מטעם להתירו בירי ראין ואע"ג קדהטה בוטשוםתשמ"יי בעע*זש1זםה*ה

 עפרא מניה שקלי ריו דרב דקכריה הדץ0 רנגמר כההש ט*מר ומשימ טו%בר טזף
 ווא עולם כךקע עבדי שפיר להן אמר לשמואל *4ל אתו עמא 45מטתא.בתט-נ

 מעש העם בני קבר אל עפרה את ו"טלך דבתיב נאמרת אינהוקרקע,עו5ם
 רלא נאמר לא במחובר ה"נ נאמר לא בממקובר עכף'ם מה לעכרשקבריזועם

 דקכר מינה שמעינן מ"מ ' יברבעזא ברפרשי ישמעאלס ד' רפ' רמיאלההיא 7%ף

סנסורין
 לאכיו קבר דהחוצב וההיאס איתסרי לא במייבר הנאה מורי א מז דא ם ועכף

 ריןסטוז

 מחובר שאינו בקבר אוקימנא עולמית בו יקבר לא ה"ז אחר בקכי וקירו וי
 מיתסרא לא מעיקרא מחובדת שהיא סלע היא מזרחית ףומה אם נכו הנא(לצ

 האמור חטא אף סדת'ד הרקדש מן הנהנה רפרק קדושהיוכהההש תשמיעד 3תים פחכ "ל
 מטעם לרוזיר בידי אין אדם בידי בנין היא אם אבל הקרקע' נק בתלושבמעילה

 עכו"ם לענין חברו ולבטף תלוש שוחטין0פעויטא כהכל רבא ראמר מחובר טווף
 המשכיר תניא משקליס האומר ובפ' אמרו לבית המשתרוה רב דאמר תלוש דוהע"6

 מגדיש דמצי אלמא להקדש שכר מעלה בו הדר המשכיר והקרישי לח-יוץ בית נ,ק(
 משום ביה לית עלה דאתינן הא בעיני נראה אעפ"כ ' למימריה נמ, ימציל~ה

 קרושה משום בו יש ודאי[ ]רארון )ומאי( גב על ואף 9-ושהתשמ-טי
 תשמיש פרימא האי אמינא הוה מריש העירס בני בפרק רבא דאמד טק(

 פירש ' ובו' תורה למפר ומנחו להה רעיעי דדעינן כיון ה~א דתשמישע"נ
 דתשמ"ם תשמיש ' מבפנים הארונות מביב שפורמין יריעה פרימאראר*
 ובפרק הוא תורה דמפר תשמיש גופיה רארון אלמא ארק של תשמישודוא

 רברים שני בעון אומר רשב"א בדתניא הכךד' ארון ליה קרי במי מדלעןןס במה 5נל
 אלמא ארנא הקודש ולארון עם ]בית[ רבנמת לבי" שנורין על מתים הארץ עמיטה4

 נראה עלה דאוזינן הא אמ"ה היא קדושה תשמישי הו'מ אתקרי הקוד,טארק
 כמין עשוי אלא אה"ק שאץ אומר ע%אני רג-ד,ט ארון משום ביה דליתבעיני

 תיבותא האי רבא0 דאמר תיבה ליה קרי דרבא 4שמירהיותדע ולא ולכבוד ארנז סם"נל
 אלמא מחיבורו ונפרר שנתקלקל ופירש"י שהי זוומרתי תיבותא מעבדי'דזירפט
 הוא לשמירה החומה בבנץ עשוי שהוא זה אבל ' הקודש איון מררידבכה"ג
 רבא דאמר ותדע סדושה תשמיעף משום ביה לית הודא מ"ת לכבוד 4,אעשוי
 זבולי ופירעף'י ונגנזין נינהו קדושה תשמיעף דמפרי ור24צרי רדצטה%א זבו4דגי
 לאו הני דתימא מהו ושנינן פשיטא ופרכי' אש9*ין ארגזין קטטדי דלומקמיכמין
 פי' קמ"ל דטיא בעלמא באינדרונא דעבעי הוא בעלמא לנטורי עביד*לכבוד
 משום בהם יש הלנך עבידי לכבור אלא עבירי בעלמא לנטודי דלאוקמ"ל

 תשמישי משום ב4 לית עביר דלנטודי היכא דכל למדת הא קרושה'4שנמשי
 במסגר ליה ומגרי קבוע' בחומה בנוי שרצא עלה ד4עזינן הא הלכך 'קרווטה
 לטעון הקודש א~לן ]דין[ ליה ולית ליה אית אינריונא ודין עביד ללטוריההוא
 עבירי לכבוד לאו הני דתימא טיצ דה'ק לפרש בידי דיש ואע"ג 'נניזה
 קמ"ל קדושה משום ברשן לית עבירי לנט"יי הוארל הלכך עכיד'לט%רי
 בזה וכיוצא ' קדושה משום בהו אית לנטודי אלא לככוד עניד' רלא]אעשג[

 מחבירו ס"ת השואל מר דאמר אלהמציאותס בפ' לפרש כרי'ג דבעינן אשבדק נעל
 כאן דארשב"ל נמי מילי כל אפי' מ"ת ארטש טאי ופרבי' לאחד ישאלנו לאפ*נ

 פ"ת ושנינן להשכיר רשאי ויטוכד ואין להע%איל רעמאי העיאל אין ר'שנה
 מצוה לקיומי לאינש 4ה רניחא לן וקיימא הואיל דתימא מרו ליהאצטריפא
 לאינש ליה דניחא וקיי"ל רצאיל דתימא מהו הפי' ~'כ רהתם קמ'ל]במכוניה
 ]ישאלנו[ לא ליה דניחא דאע"ג קמ"ל לאחד ישאלנו בממוניה[ "צילקיומי
 ליה ניחא דלא קמ"ל פרשת דאי ' אחדינא ההוא ליה מהינק לא דדילמאמע~6

 באתרא מבעיא לא התם ראמר דפמו1'0 דפ"ק ההמש קש"א בממוניה 'כתיה "אם פ"נ ל7'
 באתרא אפי' אלא בגופיה מצוה לקיים לאינש ליה רניחא אנךא יהבידלא
 ניהא לא הכא אעפ"כ ' במטניה מצוה דליקיים לאינש ליה ניחא אגרא.דקהבי

 מילתא דאימא הבא לי קשיא מאי כלל'ותו הכי לישנא מע%מע ד5א4'לפיש'כך
 ממשמעותה למיפק. שמעתא ליה דחקה החם דדגיחא סמשמעותא הלבהלהיצטש
 ותו ממיטמעותא' הלנ,א דניפוק לן קשיא מאי הבא אבל רפמחים נךשיאמאים
 ראוי היה לא א"כ בעזוכו המונחים כף'ת מתקלקלין שהיו רהואיל בעיניט-אה

 רידיה תשמיש מק-י לא רהאי קדושה שום עליו אלה ולא קדהסה5ץשכושי
 ממדינת גט המביא על כתבת וא,טר : מקלקלן שהחש הואיל מ"קדידיהאלא
 מצטרף שליח שהרי דין דהוי כיון בלילה לה יתננו שלא ליזהר צריך 4םהש
 כדמוכח ב"ד מעשה הוי שטריז, וקיום רגט לקזם שלעוה להיות השניםעם

 בעי ב"ר רמעשה בתובו אל'ל שנים בפני קנץ גבי הכתימס ובחזקת בבהובותס ננ7ד
 אע"ג בלילה אף לה ליתנו יכול דרבנן שטרות רקיום כיון שמא או ' תלתאפ"6

 בלילה החולה את לבקר שנכנמו שלשה ובמנהךרץס נוחלין0 ביש ףאמרי, תע"תל
 בלילה לעשות אין מדרבנן אפי' ב"ד מע:מה כל אלמא דין עושין ואין בותבין ~ע'וי
 שכיב במתנת להעמידה יש שמתס מי בפ' כר'נ מררבנן מרע שביב רכשקנת 5ד7ף

 שטרות קיום אבל דאוראתא עד'מ מתנת וכמ"ר קנין בה שיש במקצת מרעפע
 מצות כפ' דמנשר חליצהלמאן כמו כגמר]דין[ רהוי בלילה דבשר דרבנןאפשר קתיק(

 קיל
 הכם על נפלאתי ' לשונךעץע מ צה חל

;

 ע"
 או לידה מירו הגט נתינת על דרבנן שהוא הגט מקיום מכיא  שאתה כמותך
 עליה למיקם לכהונה ופוסלה לשוק המתירה דאורייתא שהוא לידה שלוהומיד
 מגורטת שאינה בלילה גיטה שקבלה דאשה בעיני ונראה ' דגרושהבלאו

 ממונות ריני ממונותס דיני אחד פ' כרתנן בלילה ולא ביום שפטינן דין רתחית 5נל
 פפא בר אחא א"ר מילי הני מנא בגמרא0 האמרי' בלילה וגומרין ביום רניןע*6

 כיצד הא בניו את הנחילו ביום והיה וכתיב עת בכל העם את ושפטו ק-א דאמר )יק(
 אם מיהו קתני בעלמא דמצוה לומר ואין ' דין לגמר ללילה דין לתחילת ם יעצ

 משום בדיעבד חליצה מפסי" ר"א דינו'רהא כשר בדיעבד בלילה בדינוהתחיל
 דאפי' בלילה 3דינו התחיל דאם למרה הא ' רמיא רין כתחילת חליצהדמבר
 ואינה נתינה הויא לא בלילה הנט נתינת הלכך דינא לאו דיניהכדיעבר

 דהוה יוסף לרב אשכחיה דאביי המגרש6 דפ' כההיא ביה כתיב דמשפט מנורש' "יקק(
 מוצא שאתה כ"מ אר"ט ותני' ]אנן[ )תנן( הדייטו' אנן הא א"ל אניטא מ~ם' קאעע

 שנאמר לפנירם להזדכק רשאי אתה אי רין שריניהם אע'ש עט"ם שלאטדיאות

 הריוטות לפני ולא לפניהם עכו"ם לפני ולא לפניהם תשים אשר התשפטיםוא5ה
 בלילה פמול בג,טעימשפט נמי מיירי המשפטים ראלה כךא דהאי ]אלמא[)אלא(
 בליל' לה ' מוקמי העם את דושפטו קרא האי וא"ת כרפרי' בדיעבד ]אפ4[ ()אבל
 רהוה מירי גדיעבד אפ4 פמול הרין תחילת שהוא בלילה הגט נתינתהלכך
 ע", 7'קד בלילה חלצה חליצהס מצות בפ' דתנן הרן שהיאתחילת רקי"5אהליצה
 חליצה ]מבר[ רר"א פליגי דבהא ואוקמינן פומל אליעזר ר' כשירהו,ליצתה
 זצ"ל נתן בר יהודה ר' ופי' רמיא דין כגמר חליצה מבר ות"ק רמיא דיןכתחילת
 כנמר ולמ"ד כתובתה למתבע מתחלא קא חליצה דש'י דנהא דיןכתחילת

 דפליגי לומר לי יש וה"נ רמיא כגבויה כתובתה דין רכגמר חליצה ע"י דמיאדען
 י' כהי3ו' גובה כתובה עמו יאין גט הוציאה כדתנזס נתובתה גוכה ידו רעל הגטבנתינת
 ע"3 סח גט ע"י ולרכנן כתובתה למיתבע מתחלא קא ידו על אליעזר לר'כתובתה

 ס: '3תות בר אבא ר' מראמרס דין כתחילת דחליצה כר"ו וקיי"ל דמיא כגבויהכתוב~זה
 גובוייה רב כמה שמואל ואמר בלילה ביחידי במוק עובדא עבד קטומפאהחייא
 כלומר שמואל קאמר ]דלגנותיה[ )רלגבותא( ריב'ץ נן מירש"י כיחיראהדעבד
 חליצתה בליליא רהליץ ומובר בלילה דמכשיר חייא כר אבא רבי עלשחו,ק
 אני יומי בר אר"י רתניא לה קתני יחידע נמי בולה אב"א ואמיקנאפמולה
 וכ"מ קיי"ל והכי בלילה ביחידי במוק שחלץ אליקע בן ישמעאל ר' אתראיתי
 ישמעאל א"ר רתניא כיחידאה דעביד נובריה רב כמה שמואל אמר וז"לבאלפם

 בלילה וביהירי במוק שחלץ אלישע בן ישמעאל ר' את ראיתי אני יומיבר
 האי דני ש"מ הזכיר לא קמא לישנא אבל עכ"ל כותיה הלכתא דליתלמימרא
 ר"פ ואמרי'/נמי כותיה הלכה. דלית למימרא בפירוש דבתב ותו מ"ללישנא
 כד י' ובתשובות ופומלין פמולין ולילה שמאל דר'עו משמיה אמרי במערבא הגטס_כל

 ע"ב דלית ביממא דובתא למקכע כ"ד וצריבין כתב המקצועות שבמפדהנאונים

 דפסיל כר"א אלא כשירה חליצתה ]בלילה[ חלצה דלעני מתני' האי כיהלבתא
 דתניא לכתחילה בכולהו מכשר כולהו הני *וימא בעית אי כתב ובמר"חעכ"ל
 הקפיר וע"ז לכתהילה אלא שמואל פליג רלא משמע בו' יומי בר' ישמעאלא"ר
 משמ; בדיעבד אבל לכתחילה שיעשה קטומפאה חייא בר אבא[ ]ד' )רב(על

 ]רבותי'[ )דאתי'( נדברי אלא לי ממתבר לא מירי ' שמואל רמכשידמלשונו
 ' פמולה בלילה רחליצה מיימן0 בר משה ה"ר פמק ובן בדיעבד אפי'דפמלי

 ס'~
 תה4

 ינס דוכהא למיקבע דינא בי צריכין כרישא שלו חליצה במידור אלפם רבי'וכ"כ
 ט1 כ5נס ]נמי בלילה הגט נתינת הלכך פסולה בלילה רהליצה לן אתבריר הלכךביממא
 כגמר חליצה למ"ר דאפי' בעיני נ=אה ותו ' כדפרישית רוא טעמא דהרפמול[
 לענין דפליגי דהא אומר שאני ' דין תחילת דהוא ]הגט[ בנתינת מורההדין
 שיבמה מפני דין תחילת שהוא דמבר ר'עו אלא כתובה מטעם לאוחליצה
 מפני הדין כגמר שהיא דאמר ולת"ק להתירה דמתחיל הגא והשתא בלאולשוק
 איסוך ועריין מיתה פקעה בעלה מת לשוק מיהה באיסור היתה בעלהשבדהי
 נתינת- אבל דין לנמר דמי הלכך לאו אימור לה פקע לה חלץ עליה מורבבלאו
 ומוף תחילה בהו עהיך ואין האימור בל לה פקעה גיטא לה יהיב מבי]גט[
 מיג*שא ולא הוא בלום לאו בלילה גיטא לה נתן הלכך ' הרין כתהילתולד"ה
 - בלילה לה נתן. שאם קיום עוצריך שלוחו וכ"ש לירה מירו לה נתןאפי'
 ל"ש בליליא גשא שקבלה אשה בעיני נראה הלכך ' הוא כלוםלאו
 ממרינת בבא 4'ש מדינה באותה 4'ש שלוחו מיד 4אצ לידהמידו
 בהקורא דתנן והא ' כלל מגורשת ואינה הוא כ*ם לאו אחרתהים

 ע,'3 כ ל לא הא הגט ולנתינת ר4עני ולא וכו' המגילה את לק*ות כשר היום כללמפרעס
 וזמן דחובה עשה מצות אלא קתני דלא ודינין חליצה תני לא דרי'נקשיא
 רבותי רעת שאשמע עד מעשה בשעת עלי לממוך כתכתי לא זה ורכר 'קבוע
 . משפט ביה מדכתיב מחליצה שהוכחתי כמו בעיני שנראה אע"פ יאמרומה

 יכא אמ"ה גט אנתינת ליה דמייתי אשכחן ולא גט אעישוי לה דמייתיואע"ג
 יראיה אנתינה' ולא המשפטים ואלה כתיב אעישיי דדוקאלמימר

 לדב-

 בהחול'ן
 ", ופירש'" ביה כתיב משפט מ"ט שלשה צריך גר יוחק א"ר אבא בר הייאסדא"ר
 ע:ן'י אשכחן דלא ואע"ג בלילה גר מטבילין דאין דה"ט זצ"ל נתן בר יהודה רבינווכן

 את מכרך גבי כתיב רבהנים ]אל[ באמור אלא גר אטבילת משפטדכתיב
 יהיה כאזרח כגר יהיה אחד משפט בהמה ונפש ארם נפש מבה וגבירהטם

 הנר ולגר לכם יהיה אחד ומשפט אחת תורה ובנות גבי אנשים לרובשלח
 אחרים תובע שהוא דהינו גר משפט תטה לא בתיב תצא ובכי4וזכם
 אשכהן לא נר בטבילת ]אבל[ )אלא( אוהו תובעין אחרים אוממון

 כהיב דהא מאבות לה דילפינן אלא בתורה גר טבילת כתיב דלא משפטדכתיב
 דכהיב דמשפט אמרינן לא אפ"ה ' גרו ובין ארדו ובין איש בין צדקושפטתם

 דלא' טבילה לענין ולא ממונות ודיני יקרבנות ומכה מברך לענין דוקא היינובגר

 דלא אע"ג גר אטבילת ואפי' גר עניני אכל ליה מוקמינן אלא באורייתאכתיבא
 ופמקינן טביואו ע"י ממק שום גובה שאינו ממונות דיני שום בטבילתושחך

 כתב הוה אי א,פי' מיכן ללמוד לי יש מעתה ' בלילה גר מטבילים דאיןהלכתא
 קאי אעישוי דדוקא לומר אין אעשוי )אבל( בפירוש המשפטיםואלה
 ]גובה.ן 'טהיא גט נתינת ק"ו ממון גובה 'ןאינה מטבילה בן'ו גט אנתינתולא

 ופטוד מלוג בנכמי פירות אוכל ואינו ירשה הבעל ואין ובלאותיהכתובתה
 . המשפטים')שפיר ביה דמוקמינן כ"ש טובא רינא ביה ושייך ומפרקונהמקבורתה

 וכי ' דווקא ביום אלא ביה כתיב דמשפט בלילה גט נותנץ דאין מינהלפינן
 גם במביא אלא תלתא דהוזכרו אשכחן ולא תלתא נט נתינת לבעיתימא

 ו'35ע"3 ואמאי בהזולחס גט ביטול וגבי בשי.'טה שטרות דקיום משום היםממרינת
  לטלשה צריך גד .וחנן כרא"ר תלתא לבעי ביה כתיכ משפט גט ונהינתהואיל
 ואפי' מדרבנן ה"נו ר"י דקאמר תלתא רע"כ היא משפם4לא ביה דכתיבמשום
 לית פרשיורו עירוב ליה לית אר"י אבא בר חייא רא"ר גופייע ממונותבדיני
 מדרב דרייקי' נמי והא רקאמר היא מדרבנן רקאמר תלתא ע"כ אלא תלתאליה

 דאוריית' כשר חד ממונו' בדיני ואפי' מדרבנן היינו עולשה מדצרזי עו'מספרא
 דשמוא, כיטר נמי הד מדאורייתא דאמר איקא דרב כריה אחא ברבדקיי"ל
 קמ"ל אלא חד אפי' ה"ה ולשמואל דשמואל ליה דאית כדאוקימנא כותיהקאי
 עליה פליג דרבא אע"ג כ'טמואל בה"ג ופסיק חציף ב"ר נקראו שנסראפי'
 ס:הדרן אפי' רייננא וסבירנא דגמירנא אנא כגון ראמר0 כותיה קאי נחמן דרכמשום
 ה 7' וראי טבילה מיהו ' מדאורייתא סגי חד משפמ ביה דכתיב אע"ג גר הלכךיחירי

 נתינת הלכך כחד דמני אע"ג ביום דדוקא ]אמשפט[ דדצה סידי כעיביום ע'"
גט



זרק. ותשוטתשאסת4צר212
 מני להקרות שיורע הד ובפני תלתא בעי לא משפט מה רנתיב אי'ג נמיגט
 ממירה עידי ראמר לר"א מיבעיא רלא לפניהם' רגט עוימשר תרי רבעינןאלא
 ממירה רכעי רגאונים פמקו נרתי ו1:ימה עה-י ראמר לרי'מ איפי' אלאברתי
 הגט לה למסור שצריך לן קיימא ח-י משנים פיעת שבערוה רבר ראין]בתרי[
 ראמר רגט אעע להקרוו: שירעו בעינן לפניהם שמוסר שנים ואותם שניםבפני

 קמחהו גיטא דיהבי תרי בי הני מנהררעא רימי ררב משמיה 0מר,מר לגשץ
 תרי באפי לה ויהבו הואיל הלכך מסירה ערי רהי1 ופירש"י למ%49הו צריכי ע"נש

 ביממא ג-טא להאי ליה ויהיב רהואיל רינין הן הן ערי' הן הן להקרותשיודעין
 דפ' כההיא בר4צרייתא אפי' ריין נעע1ה עד גוונא האי כי נל לרון כשרשהוא

 רר"ט ופלוגתייהו צורי מנה מיניה ואפיק הוה וריין ער נעויאה דד"י הו1בל0 פ"נ 15'
 דרחמנא אע"ג ריץ נעש' ער ביום[ ]אכל לרין ר1י שאינו כלילה שרחו 4וקיור"ע

 בלבר רין בית ראורן ב"ר0 ראוהו בפ' חענן הערה והצילו הערה ושפטו אמרק(נה
 שמיעה רטץא לא ופרכי' מקהיש מ1רש ויאמרן בפנקץם ויעירן שנים יעמףן נע

 ושנינן כר"ע רלא מתני' לימא ופרכ" בלילה שראוהו בגון אר"ז מראיהגרולה
 הכא אכל וכו' נפשות בריני אלא התם ר"ע קאמר לא ע"כ ר'ע תיסאאפי'
 )בלילה( נלטה שהער ביום רראה רהיבא מהתם נמי שמעינן מודה' ר'עאפי'
 רראה רהיבא מינה שמעינן מ:ט ודראוהו רהררבל אהררי רסתרץ השע"ג]דיין['
 ולא ביום רוקא הגט רנתינת בעיני נראה הלכך ' דיין נעשה שהערביום
 ולא בהבר צרדין ויש והיתה ויצאה רכתיב מעים שאומר מה ומגמנם 'בלילה
 אפי' שטרות רקים בעיני ונראה הנט' על רבותי שישיבני מה אראה עראכתוכ
 האשה בפרק מראמר ביום כ"א נתינתו ראין ע"ג אף הגט קיום וכןבלילה

 ופרבינן ריין געשה ער ש"ם' השטר את לק*ם ש"1בו שלשה סגבי שנתארמלה נ,וף
ס"נ

 שטרות ויום ראורייתא החורש ערות הנח ושנינן וכו' ב'ד והן שלשה מר4צהי
 שלשה ואילו ב4לה שראוהו אוק"מנא והא מינה לה רפיעי ותימאררבנן
 יט אלא בלילה' שטרות קיום אין אם עסקינן ביום ע"כ רהטטר את לקייםשישבו
 שלטה נ4מר מתמא הונא ורב בלילה אפי' שטרות רקיום מיכן ללמודלי

 בלילה* ר(ןקמה ב"ר מראוהו שפיר ופריך בלילה ואפי' השטר את . ל1יםשישבו
 רבעינן ותלתא רגט נתינת על הגט מקיום ]להבא[ )להדיא( לך היה לאהלבך
 יר4 שלא כבור נראים שיהו משית אלא ב"ר רמעשה משום לאו רנטבקיום

 הא"ט רשס בתבה ואשר : הבתימט בחזרון שמואל רבינו כרפירש ער מפי ער פ"* תי'
 של גוש רוראי בעיני נראה בך לאו אם הנט של מנופו הם אם האשה ןשם קוסרא

 הוא גמור פסול ושם.האשה האיש שם בו נכתב שלא ובל היא ועינרוגט
 שם ומנךם חאיש שם מגום שינוץ צריך גיטין טופמי הכותב רתנן0 מדשצריירנא וףגיטץ
 המעא ומקום והלוה מ*ה מגךם שינטץ צרעי מעיה שטרי הזמן ומקום האשה ע"ננו

 המעות ]כגץם רגצנר ומיים הלתןץ מכום עויניח צריך מקח שטרי הזמןומקום
 מכעאר אלעזר ר' בכה, פוסל ,וךיה ר' התנ4ה מפגי הזמן[ ומים השרהמקום
 א'ד התקנה מפני מאי כגמרא ואמרינן לה וכתכ שנאסר נעוים מניטי הוץבכולן
 וברין כרתי ממירה עירי ראמר היא ורב(-'-אלעזר המופר תר4ת מפנייוחנן
 יהורה ר' רבנן ליה שרו מופר תקנת ומשום לכתוב לא נמי טופם ' .ראפיהוא
 אלעזר ר' גיטין אטו שטרות וגזר רגט תורף אטו רגט טופם גזר בכולןפוסל
 גימדן אטו שטרות גזר דגט תורף רגט.אטו טופם נשים מגיטי חוץ בכולןמכשיר
 גזירה חרא רגט תורף אטו רגט טופם א"כ רדא לגזירה דגזירה ופירש"י גזורלא
 נמי יוחנן ר' וברברי ראורהתא האשה ושם האיש שם היינו רתורף וער,םהיא

 לכותכו תורף שישייר ובלבר פי' רכנן שרוו~ה מופר תקנת דכהטוםרקאמר
 אהערף רש"י ופ4 רבתיב הוא אתורף לה וכתב כתיכ כי דהא בעילשמה

)

 הגט עיק- הוי רתורף למרת הא ' תורף רהיינו בריתות כתיב ובקרא כתיב -
 כותבין אין רתנן בההיא כפ"בס רש"י פי' כך ושמה שמו רהיינו ראורייתא גמ1ף

 ירצדה רב אמר בותבין אין רישא והאמרת המחובר על כתבו לקרקע במחיירכ"נ
 האיש מקום נט של גילויו ופירש', התורף מקום עהמייר והוא שס1אלאמר

 תורף אטו טומם רנזר רא*מרי' רשמעתץ רתורף כלל לומר ואין ווממן'והאשה
 הרי כץ:ני לא ובמתני' קתמינן אמתני' רהא ארם לכל מותרת את הרירהיינו
 רהפא בלישניה שמואל מרשני ותו והאשה הא"מ שם אלא אדם לכל מותרתאת

 אלא 1תרת את ררי היינו לאו ש"מ תורף קאמר והתם סותרת את הריקאמר
 מקום טופם ]ערך[ בערוך וכ"כ מר4ירייתא פסול שהוא והאשה האיששם

 מיימן0' בר משה ה"ר וכ"כ טופם והשאר תורף זהו הזמן ומקום והאשה האיש יוה"בפיצ
 הכשירו למר אתה מפסולו זעירא ר, -שם ירמיה 0רי בירישלמי אמרינן יתיה"1
 ודכוותא כשר רשמא לשמה שלא והאשה האיש ושם לשמה ]כולך[ כתב ןאלן ה"בדיצ

 ראפי' למרת הא ' בשר לשמה האשה ושם האיש ויטם לשמה שלא כולוכתב
 ' לשמ ושמה ה4יש שם וכתב הואיל לשמה שלא ארם לכל מותרת את הריכתב
 את ריי רכתב אע"ג לשמה שלא ושמה שמו ואילו ' קתני כולו דהארכשר
 מויאורייתא וכשר הגט עיקר אינם ושמה שמו ואי פמול ליטמה ארם %למותרת

 אלא רצא בו נאמר לא אשם אבל ורועניא0 הוי מאי לשמה שלא כתבם כי יףונקיס
 לא לפיכך כשר אימוריו הוקטרו שלא עצמו והוא אימורים הקטרת לאחר עיצה

 סתמא כרפריךובא אניטין 0מקרשים ומייתינן ורמינן מההטבה בהו פמלהונחיסיף
 הלוי יואל ורבינו ' מעלייתא מילי פפא רב להו וקיו רקרשים אמתמא דגיטין שצנ

 לבי רעל גברא דהרצא מפ"בס והביא בזה דיבר כברזצ"ל
 אמר גיטך הא לה ואמר לרביתהו לה ויהב תורה מפר שקל כנישתא ש;:ט

 אפי' אלמא עירה ושם ושמה שמו בעינן הא עד וכו' לה ניחוש למ4ר יומףרב
 אינה מיהו עירו ושם עירה שם ה1מה שמו כתב שלא היכא פמלינןבריעכר
 ומעירה מעירו נמי פריך רהא ותרע רפמי הא מררבנן למימר ראיבאראיה
 ע"כ מירצ ' ושמה שמו אגב נמבה דכרי נאמר לא אם הו4נ מדרבנן ודאיחהא
 הולר ועירה עירו שם חטמה שמו שינה קי"ל רהא פריך נמי ומעירהסעירו
 כמזוייף' דרךי ששת כששינה רע רצא טויוהר נאמר לא אם לחכמים אפי'ממזר
 ראיה אינה שכתבת הנט רכל וההיו ' מררבנן לפמול היא שלימה ראיהמיהו
 לשם כתבו דהא בהו כתיבי שמות גיטי בהנהו רהא רוזורה מן להתירכ%

 לירה כשבא מיר הרי מסר 4רה כי מסירה ועידי כריתות ואינאדגדולה
 כיון ורבא ]וטעיות[ )וטענות( חששא הם שמעון בן זמף שני דנל לשוקהותרה
 אלא ניוץ לי לא שמא חיישינן לא תו לע-ה ומסר הנדולה לשם רכתברירע

 האשה הטם הא"ט ע1ם בו נכתב שלא נט רבל כעיני נראה מ"מ אךלחבירתה'
 מורי סתב יבן * ומויהטלמי גיטין טצפמי מהכותב ברפרי' מראורייתארפסול

 ופי' פמול האשה הטם האיש שם הזנ"- לא שאם בפירוש ופסק שמחהרבינו
 ראעטעיב היבא כשר רמתמא משום שמה להזביר שא"צ סוטה למגלת דכורלא
 לשמה כתב שלא שמה שינה רהיינו אחרת אשה לשם אינהקא ולא אלותלשם
 פסול סתמא גט אבל בשר סתמן אבל פמולין לשמן שלא שנזבחו זבהיםכמו
 ושמה ש% בעינן פמול רפתמא רמשום פי' ררי שלו עולם בסרר פי'כך
 ארני ואתה ' בעיני האמת וכן ' מר4ירייתא פמול ושמה שמו כתב לאהא
 שינתוכו ומה רעתי וכתבתי צווייך קיימתי ואני ' קנאי הבורא לשם 'בנאי
 : נב"ה טשה בר יצחק : למעשה הלכה נממוך ע"ז ושבצרפת שכריינוםרבותי
 המחבר חתן נ"ע שבתי בר ששאל רה"ר תשובה)תשמו(

 . תורתך ברורה . בשפתותיך חן יהוצק . יחיתיך נעמי כיאמת
 החבר . חתני - עיני גיגל . בימ'נך נעימות - פניך יחזוישר
 - דינך ואמת . תורתך אמת . נ"ע שבתי בר שכ1ואלרבי
 מאצלך לרצצש1 כח בירם היה ואפי' מכחך להוציא ב"ר ביר כח איזכי

 זל'ל אלפם יצחק רבינו כתב שכך מירך להוציא בירם כח איןהממון
 אפי' אפיטרופא עליהן ממנין קטן מעות זצ"ל גאון צמח ררב משמיהאיתמר
 ע 1ף 3"ת וב-ן כךוב בין רבנן פלוג ולא נכמיה ושפו דמעלי אינש מעיינינן ראמרי'0גדוב
 טא במעה: ולא קאסר במקרקעי קטן בנכמי 9יוכ לא ראמרס הונא רב ואףרויק

 דין בית שגגת לפי ואפי'- מירך הממץ להוצא ב"ר גיר כח אין הלכרליורשו :" 2 רר4וין היינו שכתב ול-ובים עכ"ל לקרובים אפי' להו יהבינן מעותהלכך
 הכי אלא ' הררך ץ ולא העיר זו לא וחלילה רציחה משום לחוש שדימושלך
 ל נשם' אלא אזונה לביתי לכשתבוא רראשה יאמר אל רתנןס ופירושה רשמעתיןמוניא
 כ"נ ק, כופץ אץ אז אצלו להיות רוצה אינה שאם פי' שאמה במקום מדמתוק1ליך
 וף ס0 פירער'י ה14ם אצל הבת אומרת סאשע חסרא רב ואמר אמה בבוע זנה אלאאותה
 ע"נ 41 ממאי ופרכי' אצלם לרור ]אותה[ כופין ואין אותה זנין האחין מן הנטונל2הבת

 להיות אותה כופץ רבגרולה לך אימא רילמא בופין ואין עמקינןרבגרולה
 יהרעה שמא למעיט ראיכא רציחה ומשום עמקינן בקטנה והבא האחיןאצל

 אגצ אצל כ4ן בן והניה שמת מי רתניא שרוה מעשה משום דירה עישורבשביל
 שתו מניחין אצלי בני יגרל אומרת ואמו אצלינו הבן ינדל אומרים הבןיורשי
 ערב ושו11רצ היה ומעשה ליור,צו שראף מי אצל אותו מניחין ואין אטאצל
 שתות" טליך ]ו~תנק )לאיני( קטנ' בין גרול' בין ודלוק ריש א"כ ושנינןרפמח
 לכגךם מאי שהיא במקום %קטנה שהטש במקום לנרולה רמשמע שודאלמקום
 גרולה ל"ש האם אצל בת כל היא דפכדקא מילתא מינה[ ]שמע רקתבישאמה
 בבית ח-ה 4לא 4ותה בופין אין האוץין אצל להיות רוצה אעה שאם קטנהול"ש
 אס הא אמה אצל הבח עהנדל טוב שכן אמה לבית מיונותיה ומוליביןאמה
 חיש1ינן לא ולרצעשה האחין אצל שררה ה"נ האחין אצל להיות רשיצההבת

 איט שהבן היכא רוקא- היוו לרצעץה דחיישה גופא בביייתא ואפי'במהני'
 אביו שמה. בן רתניא אלמנה פרק בתוספתא כרמובח האחץ אצל להיתחפץ
 4ותו בופין אין אצ4מ יתגרל אומרים והיורשין אצלי בנ. אומרת.יו:גרלואמו

 אין מרקתני הפסח ערב ושחטוהו באחד מעשה ליורשו הראוי מי אצלשיתגרל
 היישינן -ולא האחין אצל רר שהוא ה"נ הוא חפץ אם הא משמע אוו:ובופין

 9זני ולא ליורשו הראוי מי. אצל 4ותו מניחץ ואין רי:ני דירן וגמראלרציחה'
 4ותו מניחין אין פיפא נמי תני אמו אצל אותו מניחין רישא רתני אנב כופץאין
 אין ומרצוע מדעתו לרשוו:ך נכנם שאחיך כיון הלכך ליורשו שראוי מיאצל
 שהבן היכא לרציחה דחישא ברייתא ראפי' אני אומר ותו ' טירי ולאלחוש
 שאין להעירו וכשר ליורשו שראוי ה"מ ו~ורשו הראוי אצל להיות רוצהאינו
 מרובין רחמיו להעירו שפסול ליורשו הראוי ]אבל עליו מרוביןרחמיו
 ]הסר משום אצלו לדור אותו וכופין נלל לרצעץה חי'שינן ולאעליו[
 רוה שלבו מפני ישרה ]בדרך[ ומדריכו תורה שמלמדו משום אוח'נס[
 5'ע י"ולי שראוי מי רקחני לבו על להעלות יש הדק'( מן לבב האם )לכל שרריעליו

 35דהט% פסול למעוטי לאו אי ליורשו רהראוי לישנא מאי ותו אחיו קתני ולאליורשו
 ש '35ד למימר מצי דהוה רו'נ שהיא למקום ליה דשני והש אחיו וכ"שלהעידו
 ב5: אבל להעירו וכשר ליורשו בראוי מילי הני לרצוץה חי"טינן רלא נהיולטעמיך
 ע55ב ותו ' בתלטר כהנה ורבות ליה[ ]שני מניה רניחאליה אלא חיישינןבאחיומי
 רמים שפיכות על ברהטידי אלא וברייתא שמעתין מיתוקמא רלא בעינינראה
 וט' שהיה מעשה משום רציהה משום בקטנה רילמא דפריך האי 4רקשיא
 שופכי בחזקת ישראל כ% גחזיק אנחנו הדם את ע4טפכו אלו שוטים מפניוכי

 ת", ד'4: המקולין כל נאמר כהוגן שלא שעשה השוטה זה מפני בהוליה0וכירמימ]כראמר"
 עיצ ה ל סהרי אייתי הרור ואישתקור מהרי דאייתית איתחא ההיא אמר רמכות0ורמ"ק

 א"ר זו רצחזקה ארשב"ל אשתקור[ רלא ]אחריני מהרי אייתי אזלהואישתקור
 עהנן דר' קמיה יתבין הוו זימנין רצחזקו מי ישראל כל הווץזקה היא אםאלעזר
 ישראל בל היא הוויקה אם יוחנן ר' א"ל זו הורהקה ארשב'9 מעשה הא כיאתא
 %6'5 ל בפ' דתלמודא וסתמא רהחולץס תלת מהני לבר יוחנן כר' והלכה רצחזקומי
 דהיע אינשי אחזוקי לא גנוכין אבל הן לקוחין אמר זה אלא אמרן ולא הנשבעץ[0]כל

. 

 כין לרן מחזקינן רלא וכ"ש בישראל גנבי כמה ראיכא ואע"ג מחוכןנן לאבגנבי
 הראף אצל אוהו מניחין ראין לומר כאת ואם רמים ושופכי רצחניםבחזכן:
 רוצח בחז1: אותו מחזיק אתה[ ]שוב )שבאת( רציחה חשש משוםליורשו
 פנ דף מר ליה אשלים לא מ"ט לר"מ רא"ל הביפורימס ריום ההוא כי דמיםושופך
 ע"נ לא טעמא מאי 4ה אמרי המה תרפוכות דור כי וכתיב שמיה כירור א"לכימיה
 אימר היה שאם למהת הא אמרי מי אחזוקי חעחטא ראמרי אימור א"ל מראמר
 נמחה אם ת'נ בכפרן מחזיקו היו כפירה חשש משום בירו להפקיר שלאלהם
 רוצה בחזיע אותו מחזיקים אנו רציחה משום ליורשו הראוי אצל להית.בידו
 רחמ-ר ברוצחנים כ"ש לאינשי להו מוץקינן לא רקיל בגנבי ראשי' לן קיימאראנן
 חשיר אפי' ארציחה חשיד דלא כ'"ט אמרי' לא 4הטבושתא רהטיראסמונא ע'" י יף רחעויר מיגו איחזעם בעעים קי"'ל והא רצח רממונא חביבות ]דמשוס[ תימאוכי

 5ע 1ף דאמת הדיינין0 בשביעת כראיתא עונשה רחמיר שבועה רשאני וכ'אאממונא
 איל'צ דממוגא הביבות' משרם תגמב דלא לאו אלא עבד דלא סחזקינןלא ט'" בגנבי אינקי ראחזוקי קי"ל הא ותו ' טפי לאינער לרצ הכירה ררציחההרבר
 לכולי ]נחזיק[ האיך סעתה תרצח[ רלא 3אל14 )אלא( עבר דלא ג"שרקיל

עלמא



 213קזרוע ותשובותשאלותיר
 נהי*ט

 הלגך י שויה שוטים של מעשה בעבור דמים הטופכי רצחנים
 אש"ו* ובהשעץ רציחה ומעים עמקי' בקטנ' רילמא פרץי דדגי כעעינהאה
 פנים ומכל וכי"יתא שמעת' מיפרשא והבי השיים והיו פ" שהיה מעשהמשום
 לתת אין. ביףם כח ההה אם ואפי' טישותך מכחך אחיך להוציא בירם כחאץ.

 ]תעטה[ מה עליה אחר*ם ףרשות[ )ובעונות( ונשאת הואיל אמך בידהממון
 באים נמטוי בב"ד אטהר שתתבזה רצוני אין יאמר וכעלה ותאכל תוציאאם

 כחשכן ' ורדפנים חן לך יתן ' מעונים חטוכן ]רינים[ וינילידי
 :. נב"ה משה בריצחק

 ארומה והיא שנאנסה הר-בה דבר על)תשמז(

 אני מפיכם כי כדאי איני כי בא אני יבותי ישיבעז על לחלוק לא להשיב
 מעשה כשעת הלכה בדבר לרון כאתי אך שותה אני ומימיכםדף

 זצ"ל הבהן משה ווד בן יידה ת'ר מורי הכהן ' כשם הכןבים רבותילפני
 ה"ר מורי בתורה והגבוד זי'ל רור דבי' בן משולם ה"ר מורי הנכבדוהיש-ט
 ליך שבא המעשה דבר על זצ"ל שאלתיאל ה"ר רכינו בן רור ה"ר בןדור

 נהלגו אשר הצדיקים על ולהתאכל להצטער וכדיי לבנר דוה זאת עלדבותי
 וטוב והנורא רגכבר ה' 4צז בנופם שקד,טו חלקם ואשרי ואשריהםבוורנקבורט
 כאהטד לגבוה ולבם נאנש והצנועות והבחורות טובה לעצמם גמלו כילנפשמזם
 רן והנני בשבחן למפר ומצוה בגנותם לם2ר ואסו תחילתם על סופםהוכיח
 רבותי 4 יחשבו ואל רבותיו לפני בל*קע הרן רועלמיר במשפט רכותילפני
 בעיני באיונראה מפיב'אגי תורה ללמור כי יודע לבות ברבר)והכי(]וה'[בוחןעון
 לא כי הריין עלי ונאמן ארומזו לכנום יעקב זה אעז לכוף ב"ר ביר כחשאין
 ועונש בננותה לרבר גד%ה אימורא כי מתכוין אני לגנותה וי,ש הכחורהלחובת
 יעקב זה ביר שמחיתי רשא אמ יבותי דש בי ' חובתה המבקש על ישנדול
 חלילה אמרתי כי פעמים וכמה כמה לי כשרברו הדבר לי חרה קשב. כילארם
 שתצא הבורא לה יעץר אשר תמתינרעד אלא רץאת ובעצה רוה בדברמהזות
 בזה גדול רבד לעשות נבון אין בי ובקהלות ברבותינו תיועץ ואז העכר'םמן
 ואיגרותיב' תשובותיכם אחיה ובשהבי~ו הקהילוח רעת ובלא רבותינו רעתבלא
 רצו ולא בחיבורי ולחברם בהם להתטק שרציתי לי להר4ות פניהםחליתי
 שץייתי קטנה שעה אכילה ידם בשבת יי שרראום גרול עד-במורח עניןבשום
 הדבר1ונראה על לבי נרטזי ומאז פלום בהם לר~זבונן יכולתי ולא בעלמאק-יאה
 שאסה-ה ארוסתו לבנום יעקב שק את לכוף מד"ת רבותי ביד כח ~ין ביבעיני
 ומחלה רבותי לפני 'דברי להציע באתי כן ועל 1 היתר שום לה כוצא ואיני4

 שנתארמלהס האשה בפ' תנן ' היטב באר דעתכם 4 שתכתבו מנבורכם אגי טצ טד
 לבעלה אטרה נפשות ל" לבעלה נותרת ממק ש'י עכו"ם ביד שנחבשההאשה
 לבעלההיימ אמרה י'י:נפשות דכןזני דוש מעמעין אין ב% שמואל רבי'ופי'

 אלא באונם מיתסרא ' דלא ישראל באהטת אבל באונס אפ" דאמיר' כהןבאשת
 רינאי בן כמו נפשות ע"י אפי' לבעלה ושריא טזרצית דילמא רדיש" לאברצון

 רהא מדבריו ללמוד לי -ט מעתה ' האשה בפ' תלמודא להכדמפרש
 לא ואשתו להרינה דימ נגמר ניהו דרךא דינאי בן כגון ליה'דדוקא דאמיר'עלה החאוי

 שקהיו ואפשר לשבי הן להרוג הן אדם לכל רפקר שהיא אלא להריגה רינהננמר
 דהואיל שריא ישראל הגאשת ועא אותה'רוזם שירדו דאפשר יודעת והיאאותה
 שראתה עלה דאתינן הא אכל 1 מתרצה אעה ממפיקא שתנצל ראפשרויורעת
 והיא הרגום המלך ובהיכל היכלו ושרפו במלך ומררו מהם וכמה כמהוטהרגו
 לשמים רלבה דאש'ג למימר לן אית רתם לקבל ונאנמה ליה.געומהת
 כי זו מביאה נהנית ראינה דאע"ג המיתה נפשה,מן להציל כדי לביאהטזרצית

 פ' כרפרבי' ביאה מאוסה רצאה שום לה ואין נתרצית הביאה תאךת מחמתלא
 יוחי בן ר"ש משום יוחנן וא"ר מעבירה קמתהניא והא יעל גבי חליצהט מצות י4וף

 זוהמא בה רשדי משום ואסיקנא צדיקים אצל רץא יעה ר,טעיט של טובתן כלע"מ
 אסירא רצונו לו לעשות עליה לבוא לו שנחרצית ביק מהניאיאפ"ה לאלמא
 היתה כי הביאה ת~ות מחמת לאחשורהט נתרצית שלא אאסתר ההוהמידי

 לעעית לו טערצית אלא אבהתי אברתי כאשר כדבתיב הדבר עלמצטערת
 לעשות לו טערשית נמי הכא ההצלה בעבור גדול אונם מחמת עלמה לבוארצונו
 דהואיל למימר לי ממתבר ולא ' אסירא הלבך עצמה הצלת עכוררצונו

 סתם דהא לרפקירה זי;,ללה ולא עכיש רץ בה נוהגים היו הרי דתםוקיבלרך
 בה גמים הץ רתם מש?בלה ואררבה בווטים מפץרותואינם נבריותעכי'ם
 לקבל שטהרצתה דכךדם ותו ' בה ומטנפים בהם למרוד יריאה שעה בלוהש1
 כראוכומבא ולחבל להשחית כשבגש א"2י' לבעול פנאי דיש טינפוהדתם

 ואפ"ה ומחבלים שמשרדתים אחרת מלכות של בכרקום ברגךמס דכבשה ,מתני' 7'כתונף
 שיעור כמה רת'ד דסוטהס דפ"ק כההיא מיתמרא קטנה ובשעה לבעול פנאי יש ' כ"6כז
 אפי' הלכך בעל וראי עכו"ם העראה כדי ביאה בדי טומאה כדי סתירה יע"תר

 נפשות ל" דמתנ" רעומוז לפי ב'"ט ' ]ראמר(ה[ בעיני נראה שמואל רבי'לפירוש
 לשונו וזה מעמידין6 אין בפ' רעו'י בדפי' ישראל באשת אף איירי דאמירא עף

ע'"
 מובח דבכתובהז עי;ך וראשון ב"ונם דמיתסרא כהן בוהטת לה רטוקי ואית

 זצ"ל הזקן יצחק רבי' בשם שמשון רב" פיר' וכן ' עכ"ל קאי ישראל רבאשת ק7ע7יס
 כרי נתרצית שמא דחיישי' ישראל לבעלה אפי' לבעלה אמורה נשטותע"י

 שמא נץומר כהן ולבעלה ממרי דוקא כהן באיטת ראי יהרגנה שלא חןלמשא
 דווקא משמע רלבעלה לכהונה אמורה הו4'ל א"כ לא ישראל לבעלה אבלנאנמה
 לאונם אפי' חיישי' דלא כרץ לבעלה אפי' דכץעי מותרת ממון וע'"לבעלה
 כהן כאשת אפי' דרישא פיר'ת וכן בנמ' מוכח וכן מעותיו מהפקדדמירתת
 רבותינו כל כתבו וכן משמו' שמשון רבי' כתב כך ישראל באשת אפילוומיפא

 וסיפא כהן באשת אפי' דרישא זי'ל הזקן יצחק רב.' לפני התימודשפירשו
 כמה הזכיר לא מיפא מיהו כהן באשת אף רישא פרי'ח וכן ישראל באשתאפי'
 ואמרי' נפשות ע"י אסורה ישראל באשת רבותינו ש'פ לן איתבריר הלכךאיירי

 המלכות ודין ניתלין שבעליהן ופירעד' דגנבי נשי כגון נפשות י 0ע בגמ' 7'כתונו'
 חקוא חזקי' ואמר רוצח שהיה דינאי בן של אשהו כגק ונשיהם ביתם יהפקיר ע"6ג,

 דקיי"ל ופר"ח לרריגה דינן נגמר שלא אע'ש אמר ור'י להרינה דינושנגמר
 לשבי הן לכל הפקר שהיא אלא דינה נגמר לא ואשותו לחרינה דימ דעמרניהו. רהוא דינאי בן ומה ק"ו שהרברים אני ורואה ' יוחנן רד' דבו דהואכחז?ה

 עההיה ואפשר להףגק

 חשפש-

 במנום אפי' רמיתרצה אטיה אעפ"ב ערחחעה
 לדריגה ועומדת להריגה עצמה דין שגגמף עלה דאתינן הא נפשות:1 מכנתספק
 מעצמה אפי' מתרצה פכנה ד1רכא היבא וכל אשסה*א שמתרצא וב'"טכ"ש
 כ3 7פ מפני עמהם אשה תתייחד לא מעמיריןס אץ פ' בהתנן לה תבע דלאויויג

 6 ע דסים שפינתז על שחשודים מפמ עמהם אדם קזיהר ולא העדית עלשחאירין

 בגמיופרכי'
 ס ה' השונה באשה ירמיה א"ר עןוי משום לי תיפוק אשה גבי 0

 ע"מ הורג העכר'ם אין פי' ע4ה זיינה כ4 אשה אמר אידי רב ' עמקינן נונהדמירתתי
 את רורנ תוינו הא-ט אק דידג דעכה'ם לכטית רסו על"ה בא הגא אלאאשה
 תם עליה שבא מפניהאשה

 רד"
 בפה ואפ" עצמה להציל כרי לו טתרוה

 פ'ע ע"ו ואין התם דפריך בו*ושלמיס לכאורה סוכח הבי עצמה הצלת בעכורתובעתו
 6 יעכם אפי' בון א"ר בכריאה תיפתד מט א'ד דמימ שפ-כות בבללהאשה
 לרטמע יבול האיש ואין אני נכרית ולומר עצמ' להטמין היא יבולה בתעוהתימא.
 פותחת שהיא בון ר" כמו בון דר' רומיא מגא - דר' משמע אני עכו'ט ולומרעצמו
 מנא ר' כך אני ]נברית מעצמה ו14מרת פץזחת לר,ודנה בשכאין עצמהבהצלת
 אסר מנא דר' בעיני ונראה לביאה ומתרצה מעצמה[ תובעתו להורגהבשבאין

 ' רצזשם-ט למבול עדכולה דוקא בבריא' מוקמ' ולהכי אני נכרית לומרלה

 באמונת כי ע4ו שתיאסר ושגטז חפץ ע~גי ליהילא ראמיוא לי ממתברהלכך
 נוטה רעתי שבך ביני רגהאה רבותי לפני אני שכותב אלא בעיניהםהטוב יעעי אעפ"כ דבותי ונם אסורה משתהיה שתהאמוחרת לי נוה שיותרשמים
 לו נראה שאין האשה בפ' בתומפותיו כתב השר"י אב"י טרי וגם 'לאיסור
 נראה 14יא לכוץ דוייו היט לבעלה אמורה נפשות ש'י שמפרשים הפירושאותו
 רבותי כל חץ הביאות מן לאחת 3תרצית שמא ישראל באוצז אף רמיירילו

 ג6 קי יוצדה רב דאמד שנתתפתתה? רנערה לההיא דמי %א לאיסהי נוטהרעתם
 עיצ אותם גונבין ש4מטים פ" לגובריעץ שריט גנבי דגנבי נשי הני שמואל()אמר
 לצורך דושעם 1 עלההם באים הם שבאונם מפני לגבריירצ שריין 1 כע4הםמתחת
 כלל מתרצה ואינה נפשהז סכנת בלל לה ו4ת גנבום ביאה לשרך אממון
 סם כשבויין הן היי מלטת סשבויי דבנן ותגו לבעלה מותרת ממק ירי עלנדתנן
 בדתנן לבעלירק וטתרות כשבויין הן הרי לתשמיש ששבה,המלך נשיםפירש"י
 מלבות איפבא וההגי1ו כשבויים אינם ליסטים ננובי 1 לאינחו 4ואותבינך
 הוא גרול שמלך שלפי בשבויין הן הרי אחשורוש במלכות הא קשיא לאאמלכות
 ליסטים שרד' 1 נצר בן במלנות חעא ' בשנם שלאיוטאגרו,יבע%תהויורעת
 אינם מלכות שגויי תע ובדידיה ללימטים ראש ונעשה ע4הם ומלך עיי'ותולכר

 אבל ברצון ונבעלת לי נסיב גף מינמב רסברא לבעליהן ואמח*ותבשבויץ
 רכעהרצה ה"נ ליכגטים 'שאינו דעלמא וארם ושייא מתרצה אינה בעלטאבלימטים
 עלה דאתינן הא יו'ב נפשות ש" שלא אשש 4 נסיב קא דמינסבדסברא
 למימר איכא י ימים חודהט ער לרצצ41עה ינלו לא רתם האונם מחמתשיבלה
 רטהילתה על סופה יוכיח מטעם להתיר נהירא לא לשמימ1מיהו שלבהתח.לתה על סו5ה יובוץ נאמר לא אם לי גמיב קא מינסב רסברא מהם לאחדשנתרצית
 דהא רטהילתם על מופם יוביח מט?ם לה שרינן לא דעלמא וארם נצריי*ופבן
 להנשאיותו טערצו שלא יוכהה אמיינן ולא שברדע אצ פדיון ע"י או יצאצבמונם
 של רעתה שיערו דרבנן ' אסטיא ישראל באוית נפשות ש'י רבל בעיני.נראה
 נטס4צז שלא לוטר נאמסז ואינה עצמה להציל כדי מהרצה היא שבודאיאשה
 שנוכל מה בבל לקה,ש ותליק בה רמקעינן לשבוייה רמי ולא ברורה בערותאלא

 ביאה לשם ש סטון לשם אלא נשב?1 ואינה ררצאיל רוא שבויה דגבילתלות
 שאינה בודאי ויודעת תצא שלבמוף ובטהץה ריורעת בעדות לקולאתלינן
 רבנן שיעדו נפשות ש" אבל לתלות שנונל כטה בכל לגךלא תלינן לרבינהרגת
 'אפי' עליה רחביבה לה בעיל ידאי ועכו'ש מתרצה שבוראי אשה שלדעתה
 בעיני גהאה נפשות ש'י שהיה עלה ראתינן הא הלכך ' ישראל שלבהמתן
 היא וטהורה נטמאת שלא עליה מעירה דאייתה ואש'נ ברורה עדותרבעינן
 לבעלה אסורה נפשגת ש,י תנן רהא ותדע עדותה על למסוך דאין בעינינראה
 אפי' עבד אפי' עמהם יש ואס פמולות שבתובה כהנות בל כרקום שבבשוהעיר

 עבר אפי' עמהם יש אם תני לא נפשות שיי גבי ואילו נאמנים אלו הרישפחה
 לא ברורה עדות עמהם יש , ואם בדורה עדות צריך דהתם משום ש8חהאפי'
 וף ]איש .איש( )אשת עדות ד בגמ'0 דתניא והא 1 דמהמ דפשטא למיתנייהצריך

 טינ לא אבל איתה מעידין ואחותה אחיה ואמה אביה או ותינולז תינוקואשה[ כ~
 . רוקא וסבד שבויה של עדהז זי דפר'ש מהיא ' ושפחתה עברה ובתהבנה

 מינה דט"ך אש'ג נפשות ש" בנחבשה לא אבל בעדותה הקילובשבףה
 היא לנזירה גזירה וכמו רדא דרבנן בעלמא חעחטא ההתם משום דזיע ישןאגט
 שמא דפמיל נמי ישן וגט ישן גט ליה והוה ע4ה יכוא שמא עמו .רטעייחדדלא
 לא אי למעוטי אתא מאי עדות זו דקחני מסתברא וה"נ לבנה כךדם גיטהיאמףו
 ס,,3 אמי ר' התמס דמסיק עמקינן רבשבויה טבח ובירהטלמיעמי נפשות' ע"ינחבשה

 '- הדא מן נשמעינה וי-ב קטן אפי' קרוב אפ" כהן אפי'. אמר יוהנן ר'בשם ס5,:~
 ט

 4עזון קבלק ולא חנינא ר' לגבי אוזק ואתתיה ובניה הוא אישתבאו ררתיהחנניה
 עובדא נויתינן אשבוייה אלמא וקיוך כ-ן אפ" אמרה הרא וקבלק ריב"ללגבי
 ושד ובעלה[ ]מהימנה חוץ לוקעידה כשרין הכל אידך כדתניא עובדאוההיא
 . זו על י ומשדית שנ-טבו אחיא שתי גבי מהני לא בשבויה דאפי, אני~ומר

 נאמנות דגומלות נמי ותנן נאמנות אחיות דתניא ואש'ג נאמנות דאינם אניאצמר
 ל כחיט' נשביתי 4ומרת וזאת אני ומוצרה נשביתי אומרת זאת שנשבו נשים שתיבדתנןס
 ע"נ כנ ואמרינן נאצצות אלו ררי זו את זו שמעידות ובזמן נאמנות אינם אניוטהורה
 עדים יש ואפ" כירושלמי בפי' לה ומונן לגומלין חיישינן דלא דקם"לבגמ'

 תה ביאה לצורך או מטן ש'י שבויות היו אם עלה דאתינן הא וצ'כשנשבית
 בשבויה גץלות שתי אשכחן דלא אני וטוורהע'אצמר דנאמנות לכאורהמשמע
 אהיות' שרינן דבי ז4'ז ומעידות ז~'ז ממלות שהם אצ'פ אחיות נאמנותשיהיו
 דשרינן לומר והבא שרינן לא וגומלות אחיות אבל גומלות שאינם במקוםרוקא
 כת מאיזה ראיה להביא עליו לכנום יעקב זה את לכוף ובא גומליז אפי'אחיות
 יעקב זה את לכוף רבותי ביר כח שאץ בעיני יותר נראה הלכך אמזויכוף
 ואפי' כדפרי' ברורה בעדות אלא שרינן ולא לחומרא אז4נן נפשות דבע"ילכנום
 א"א נמי מלבות אותו של כרקום דפ-בי' פר"ש לפי לחומרא פרבי' שבויהגבי
 ערקא דלא אפשר אי ר"ת כדגרים אלא ליתא מירצ וכשל מנייהו חר ערקדלא

חדא



דת יזשהצתשאחת%ר214
 הקהי רבשבויה לקולא ולת*ת לכה4ץו למ"טרינהו " טשה 4%דןחדא

 כראמר,
 הכהנחז על מצלת סהבואת.אחת שם "ט אםבמטך

 בו"
  בשבויה וו'מ מיד1

 דאשה דעתא דאדשיו.רבנן לחומרא פרכ" נפשות ירי בעל אכל לנךלאפרכי'
 הבהורה שזו הטמעתי ' כרורה כערות אלא לה שריע ""א מתרצה היאשבור4ו
 ד4יכא בעיני ג-אה בתוליה ותראה הנעדם לפני האצבע תמק- ואם בת4להויא

.

 הבנסת התנו העראה אי כ*ם ררמיה רמבר לפר"ח בוגרת 4ונה אם למשרי
 נב"ה מיטה בר יצחק : סוררס כן כפ' בתולים להשור בה שיש העטרה סגזף

טנ
 זמל נרך וו" בן שטאל לה"ר תטץבה )תשמח(

8 . עטרה בראשם חכמתם אמיירבים -  - נברה למאה4 ענותך 
 . מ1ינשיקרה וסברא.. קפלפ1 . ישרה .ה1יטה - ושמורהערוכה - כ8וארה חכמה . ברורה ותורתך . שבחבורה 4יי ההשט4עה

 'רעתי - ען'ל בנךון8 ה"ר בן שכ1ואל ה"ר מורי . ו4ורהצהלה
 . צהוך נך ואיתו . כרוך אמ ואחריך . ערעי בפזיכיתלשרף

 אחר כומרים כ8ת נורגים אנו איך *1נך הה יכ טייכתבת
 מעיגךא ההצינו שלא אען'פ החג ימי שטנת נפרעים א1 אםפמח

 גףו דידיה שלטץות רלאו נמצא הפמח גתוך אפי' קמח ממנו *קח ויכולהואיל
 באתזו צשה לא וישראל הואיל גמור היתר שהיא בעיני נראה כך ' עכ"לעביד
 באגלה מה:ר ש,4יא רפסה עליו שעבר עכהש של חמצו הר'ל הפסח קורםוהמץ
 רעכו"ם באחריותץק ישראל כו זכה שלא כ"ז %'מ * היב שהעכושואצ'ג
 להוציאו "טראל ביר ]כח[ )כא( העץ לא הממח לאהר לו .שנותן חמץ 141תורצא
 רנמצא אחר פת 'אלא זה פת לך אתן לא לו אומר בפמח.שהעכו"ם העכו"ם.סן
 ועומר מי4"ט הלא 44מור יהא ולמה זכייה שום ולא כח שום ל"טראל בודאט
 המסה קודם בידו הוא שכבר ישראל של חמץ ואפי' הפמח ימי כל ממ1דצא

 הואיל ולאוכלו בו לזכות הפמח לאאף ישראל לו מותר ר5טץ לודםוושירו
 דתנן מבי4ש 4גי. לרבר וראיה ' הממח נורם מרעףתו ויצא הפמח נודםוהפקה-ו

 הבית מן יבערמיע דהטדזה מן כרנו שכלה כל הפיגמס פ' שביעית בממכת1'ס
 ב14צף שהתחיל מכית א~ר וחזקי' כרכרי והלכה תני בירושלמיס ואמר" י %סס

 כותיה מבר ראנא לא אמר כחזקי' ואורי ימי ר' קומי קךבדא אתא היאכמבוער
 אתא עוברא הר'ל ררופה בר יצחק ר' כותיה מברי רבנן חנו ראגא מהאלא
 לר' שאיל אתא לתעליי4ו ש4ול חשה קמך אריותא מה א'ע טיכרה לר'שאל
 דציפרין ר4וד14י אתק קדכוהון ומכק-ה רחמין תלת לך חמי %'לטושיה
 רלית כגון אמי לר'שאלת

 לאי"
 היך שלם שאיל ולא רחים ]עמא[ )נהיא(

 ליוז ומבקרין ליףקא להה מפען תהךון צ~א רגלא תהמון כר א'ל מיעברצורכא
 להם הי שלא נ4רנים ]ארם[ בני נףודאי שמשון רבי' פי' בץה וזביץוחזרע
 רכעדר14-הט1ק אמי ך' להם והורה להם ץקזירו ולא כהם יזכו יפקירו ואמ14הבים
 בר ו*כות לחזור צ'מ שהמפקיר למרת הא יזכו כך ו14קר יפיוו ארם מבניפנוי
 נסי הכא שביעית פעיות משום מיתסרי ולא בו ויזכה שיחזור אוך'פ הפקרדצי

 ולאכלו רממח אחך בו *כות ממזר רפמח קורם ורפקהיו חמץ לו עוישישראי
 ממנו מיו14ט. הו4ו וממילא מקךלם בו זכה לא ע~וקישראל. עלה ר14עינן האוכ'"ט
 נ-י דאדויקי' ולומר לרחות בידי 9ש 4'ש ? תיי וכ'ש כ"ש הפסח ימיבל

 לכג1ך רצו לא אכר ור' יאשיה ור' הוא כמבוער ב14צר שהתוול מכיןיאמר
 האי כי. שברפרך הורו אלא באוצר בהתחיל כרבריו לגמיי ולרקל חזקהקעל-

 חוזר איע באוצר וץ:חיל שלא היכא אבל באוצר בהתחיל כגי בו וזוכהשחוזר
 נהשת אין י *מר בח בידי ש"ט אע"פ הפקי הוי לא בו וזכה חזר בוואםחוכה
 ואפיי כ*ם ולא עבור לא א"כ הפקי הוי לא בו וזוכה רחוזר אהכא ראילי

 אפ4 ררסרף4 היכא רבל למימר בעו הכי וראי אלא מהני לא באוצרבהתחיל
 לענין ורו'נ חמץ שנץ *,ט שביעט: פירות לענק 4'ש הפקר הע בו וזובהחו1ר

 בפרט ח4ב ובצרו לבקר ורהטכים כרחו הפיר קמ'0 הגוזל ר'פ תניא מעשד %ק(
 לית איפטד בו חכה רחזר אש'ג המעשר מן ופטור ובפיאה ובשכח' ובוללותעא
 אמר~ "יא אמר" רפאהס ובירהטלמי ' יתירא תעזוב משום חיב ובהנוז ממעשר 1סרק
 שחוזר 4הך'פ ר5קיר ארם יטאם למרתי אלה בו'מכל חוכה חוד מפקו ארם שאם 6סנס

 הפנך הף אלא למפרע הפקיז פקע כו וזכה ץאר יאיל ול'א ר5רך רצי בוחוכה
 שדופקט4 אים למעשה הלגה בעיני נראה הלכך ' בו וזכה חזר שלא זמן בלגמור
 השפי' ולאוכלו הפמח לאחר כו ו*כות לחזור * 1תר הפסח קודםח4"צו

 ל1ל ברפרי' דהטביעית רירושלמי ההיא ברמוכחא כן לעשות מותרלבתחילה
 בל הךא מיואש וממילא מעולם "טראל בו זכה שלא עלה ר4ט:ינן האיוב'אט
 חהכי ' הפמח לאחך העכר'ם מן הפת ליקה הוא גטר שהיתר מ'ש הפטחימי

 לשתר בי"ג חמ1 המקיר התמס ראמר לרצזירשו שעה כל פ' ב"-הטלמי כוכח נר~צס
 לי נצרה את אין להימ'ל 4ך"י מותר אמר רשב"ל אמור אמר ר'" מ1יהפמח
 לך אית' מאי הכא לו גרם אימורו תמן א'ע אסור שהוא ולמעלה שעותמשש
 יווזנן. רר' 14:וש אמרין[ ]הוילן )הוה( בר את נהיר פנחם לר' יונו ש'רלמימר
 רשבול הערמה על דהטש יוחנן רבי אלא כן אינה כר"מ ודדשב"ל יומיבר'

 הממח. קורם המקיתי ויאמר הערמה על חייש ר'י פי' הערמק עללאוחשש
 אפי' הלכך הפמח לאחר ושרי הערמה על חייש לא ור,טב"ל הפקיר שלאאע"פ
 ולא' יפקירט לא שמא חאש שבירו בחמץ מי* הני להערמה רחי"ט יוחקר'

 ילא עכרש ביר עלה'שהחמץ ראתיק הא אבל ' הפקרת" ויאמר מרשותויוציאנו
 יאשיה' רר' ותו ' רשרי ה"נ הפמח ימי כל מניה אתיאש וממילא "טראל בוסכה
 כמנךם ומה הרברים אני ורואה ' להערמה חי"טי ולא כרשכ'ע קתמי אמיה-'

 במקו' לאח'הפמח כו וזוכה- חוזר הפמח והפקירו]קורם[ימי הוא ביו-ושהחמץשלו
 ' ויאבלנו הפסה לאחר בו שיזכה לכ"ש שלו ואינו בו זכה ולא שלו 14נישהחמץ

 ר(וסר- יהקנן ר' בעבור הפיר רקתני והא לכתחילה שרי ררשב"ל בע;ניוניאה
 ל4הטמעינן ליה ניחא בררבנן אימורא עריף התירא רכח דאע"ג בריעבראפי'
 אמי. ור' יאהטיה בר' רנוי"ל כעיגי נראה שרי בריעבר ררוקא לומר תמציואפי'

 ינאי ר' דבי השוכרס ר"פ בע'ץ ראמרינן לי און ומצאתי ' לכתחילה אפי' דשיו סנקי
 יוחנן רר' לקמיה אדע רהתיהא בשמינית לרצ ופרעי בשביעית מעניי פירי יופיפ4ג

 בשכרנית אלא בשביעית לאלתה להו יהבו רלא דביט פ" עברץ הן *14ת4שמר
 חשסוז לאוז- ועסץ ל"1רע מיכן אמ'ל שמואל רב" וכתב ' נסדצרה ס1וילא

 הטיה טוקש עדיפא עלה ראתינן והא שתרי שהוא ר5סח לפני שהלוהולמי
 )בפוק( בחופפתא רתניא והא מעולם ישראל בו זכה לא דהא הואמעילרא
 סטס ג5 והיה בספינה באים שהיו ועכר'ם ישראל געיה1למיס נמי ואיתא רפמחים]כפ"כ[
 נ י~גה היכגו ולוקח וחוזר שירצה למי בכצזנה ונותנו לנכרי מוכרו ה'ץ ישראל בעיהמץ
 עד . לעכו'ש "טראל הוא אומר ]גטרה במדגה לו עויתננו וכלבר הפמחאחר
 אחר ממך ואנף ואבוא אצמדך שמא במאתים[ לך וקק בוא במנה לוקחש4צז
 הא ' למנךם ממקום חמץ עלהה לרו*ך לעכר'ם .בחמתו ישראל משכיררפמח
 לחנם ואפי' הימנו וליקח ולהזור הממח נץרם לעכר'ם חמץ ליתן שמוהרלמרת
 גמורה כצ:נה לו שיתן ובלכר לקבל לו מוחר הפסח ל4טהר העכר'ם לו יתןאם

 דהפירו היכא נמי הכי לעצמו מעכבו היה רוצה ההה העכרש שאםלעכו"ם
 מוטיר היה לא רוצה היה אם אחר בו זוכה היה שאנ גמור המ9- הממחקורם
 ומעים כן לעעדת שרי לכתחלה ואפי' הפסח אחר בו לזבות ד,טרי ה"נלו

 להוצי4ו כרי גמור רמקר יפקיר או גמורה כעענה לו שיתן שלובעינןשהחמץ
 שכן ]כל רפמח ימי כל כח ' בו לו שרדה ממנו זכותו ולועשקיע ומכרצמוהטותו
 כעימ נראה הלכך כח ושום זכות עףם מעולם ר5ת בזה לו היה שלאהכא[
 וצורנו ' הפמח ימי כל של פת הכומרים מן ולפרוע לקבל גמורהיתר
 אתן פלוני יבא לא אם לחבירו נתערב ארם מורי כתכת ואשר : יפסחעלנו
 אסמבת' ממעם עצמו פוטר כאוזה לא והנה זה על אמונתו לו ונתן זגןקלך

 אם שנשבעתי כמו לו אתן מאמונתך אתה פטור לו יאמר לא אם טועןוהערב
 כך ' עכ'ע כלום חייב אינו וזה הואל מאמונתו לפוטרו רחוכע לכוף"ט

נראה
 אטונתי והילך זנץק לך אתן פ*ני יכוא לא אם כך לו אמר שאם בעיני'

 ק1 י" לכ14רה כרמוכח אממבתא מדין פסיר טוזה לומר תימצי שאפי' כפו לוותקע

 ע"נ ס8 כף תקיעת כי בעיני נראה אפ"ה ' כרבר צררין יש כי לךס דאכפולמההיא

 תם רב" גשם בתכ שמואל בר יצחק ורבי' משכועה ודגצר' היאשבחעה
 משבועה יותר בה מחמירשההק

 ווץי"
 מן. דוהט והיה התרה לה שאין נורה

 נ"ש חסר לא אלה עושה[ ]וכל )בכל( ירו ]נתן[ והנה ברית לר5ר אלה ובזההפמוק
 תגטן ו1דיון לא אם לרט:טי שאין וההטיכ נעיאל זצ"ל שמואל בר יצחק רבינו וגםימלט

 ג ליתן שנשכע למי עשיר הצא ואפל' לו *תן ונתח"ב בא לא הרי ' פל'()*כן
 40 סצ רברי' ו14קר עצמו של רכרים אחד ]שתים[0 )העדות( שבועות בפ'כראמר

 יצג! שבועה אמר כיצר ממש בהם שאין ואחד ממש בהם שיש אחר 14יייםשל
 גם יף לעמ צדקה אילימא אתן מאי בגמ' ואמ' וכו' אתן ושלא פלתי לאיששאתן
 למרת הא ל1טיר מתנה אלא לו תהן נתק שנאמר הוא סיני מהר ועומרמושכע
 ב14ם שבועתו ותלה רצאיל יע*ה שכוע' חיילא לקץ1יר מתנה ליתןדהנשבע

 אגדר דףצה מירי השבועה לקיים ונתהייב 'ההגאי נתיים בא לא וזה יבואלא
 צ,סע"ת הילבת את אם ר5מח ער * נוגית שאת קונם הירקס מן הנורר בפ'דתנן
 נמי הכא הפמח ער בהנאה אסורה הפסח לפני הלכה אם החג ער אביךלבית

 לל *תן חיב בא לא. אם פ*ני יבוא לא אם מנה לך שאעען שכועהנשאמר
 לומר תימצי ואפ" קיבן עלה מרמייתי כזאת שבועה על נשאלין דאיןונראה

 כף. תקיעת בלא דאפי' ור1 נשא*ן אין כף ראתעעת ר"ת פסק הרידנשאלין
 סת ל ע14בל שבועה מילי וגי בשכועה עיאלה ריש נרריפס מ"ר דקיי"ל דאע"גנ"ל
 ע"ה לא חשפי' ע*ה נעיאלץ דאין גי-אה מנה לפלוני ש4ט:ן שבועה אבל אוכלולא
 בהם "ט רברים דאמר ייצן כר' דקי"'ל וצא אמנה מחוסר בו חוזר אמבשכע
 במהצה אפי' רעתיה רממבי נראה אמונר1 לו אבל,בנותן כעלמא רבריםזוש מיוי ההאי רעתיה רסמכה מועטת במדגה רוקא היינו מיהו אמנה מחומריסשום
 נ-מר כי מגמגם לבי כזביאך ירברו ולא עולה יעשו לא "טראל רשאריתמרובה
 אברי רא"ר מסתברא נמי הכי ועהבסבפ'

 אט יף לבן שאמר "טראל יווצן ר' 4ג1י
 סשג אחר מנןם על מעשר תרומת לעשות לוי כן רשאי ביהי לך יש מעשר כור.לוי

 *תן כפו לו שתקע כף בתקיעת כוקי לא אמאי וכו' ביה הרר מצי לאאא"כ
 ולא שמט באמונת או כף תיעת בלא אפי' באמונתו או מעשר כור אותולו
 הלכך בהכי לאוקומה ליה מסתבר רלא הוכחה ל4ו הא מיהו ' ביה הררסצי
 סבודנגי כד"טסי מיטלום ווץיים הרב מורי ועליך * ליתן שחיב בעיני.גראה

 נב"ה משה בר יצהק . :תלמידך

 זצ"ל שבתי בר שמואל ה"ר להתנו תשוכה)תשמם(
 על . שבנרזי בר שכפואל ר' חתני התורה ספר ימיש לאמפץ8

 יררת יצחק הבי' של רעתו ל1ף . עיינתהאמת

 פ"נ מולשו להיכן ויורע ורואה בעומר מי(רי רהתם עירוכ ה"ז ווז*כוע"נהפיל כי וף תיליכו רגךף על נתנו רקתני מעילהס שלהי דההיא יצחק ~יב"[ פי' כרכי
 4 ק, עיזב זה אין רקתני רעירוביןס וושהיא רהטביתה לקנוה רוצה שטק במקוםורצליכו
 ס"ג מוליכו להיכן כלל רמ1ע דאץ וקמ'ר שהניחו רהיע כשאינומיירי
 ורילמא עירוב ה"ז הימנו לקכל לאחר אמר ואם רקתני אמשא פריךולהבי
 שמוליכו לנץף ורוארצ בעומר רב אמר ואי'ח אחר לאותו רגעף ליה מממילא

 שנוהעו רואה אינו ונם דהטביתה למקום מו*כו אינו הרוף אבל הויליחלמקום
 ץקיאל רב ואמר מיניה ליה מקבל לא ורילמא פרץ- ולהכי השלעץהקוףליר

 היה אם אבל עירוב ווצי מינטה כודאי.קיבל הלכך שיחותו עושה שיחחזקה
 עירוב המ השביתה במעם והניחו השביתה למקום שהוליכו הקוף א:רואה
 ללוף והו*כו לפיל נתנו ברידה וליתמ ליפלוג וא"ת מעילה .רשלהיבההיא
 עירוב זה 4יןוהוליכו

 בר'"
 ראהו ]אבל השביתה במקום שהניח ראהו שלא

 יצדק רבינו פי' עור ברדבנן אפי' ש*חותו עמטה שליח רחזקה לאשמעינןליה עדיפי הא אלא הכי למיתני רהר'ל אה"נ עירוב הוי רהטביתה[ במקוםשהנירן
 מיירי רעוובין וההיא אחריו שמחמי מירי עירוב ה"ז רל:ני רמעילהדההוא
 .רצי לא דהטבירטה לקנות רוצה שהיה במקום שהניהו ראהו ואפי' מעצמוקוהלך
 נמתלק * משנתנו משמע לקקק נתנו לפל נתנו ר~:ני ובעירובין 4טקריוומחמר עלי שנתנו רמשמע רפיל על נו:נו הקקק על נתנו קתני רבמעילה ותרעעירוב

 : נב"ה משה כר יצחקהמעי יפיליכדהיקי לפניך קמץי והצור ' ה"_ל על בתרוייוי קחני בוצמפתארוממיץ-
 לגגו מבחך טובהק ר' ובין שבינך השירובין רבר על ש4לת 14שך38תקג(

 ]ל~גץ1[ )ל8גש( יוקים ק' לב1 שיתן ער לעשות רציתלא
ריף
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 61 לך ואמר .חץקקם ע' לוץו ]עיההץה[ )וטהע!ה( בסשו הטוב מץיהטהלבד

 לך עראמרו מה וכל וה1ש יוסף ור' משה ד' לך לשלווז רוצה אשיבצביה
 וושולם יומף ור' ר"מ א*ך באו עצמו יום ו4צתו להם הזאטין תממוך 1עממנ*
 ש"ט ש/שו פקרון שחותו טוביה ר' לך אמר וכן אליך שלחנו טובוק י' לךו14מרו
 אווזם ורילכת זקוקים ע' לך עויתן ער * תדהיר ואל זנדקש בע' החפוםבירך
 ו;"רלפני

 ש2א~
 בטוב שתוכל שמואל ו?ד ואמר דאלה כדכרי' לפמו ורברו

 שמעת ועתה ' אותו ותפסת משכון 4יתי על וסמכת משכת אותו עללממוך
 בעצט לך אמר לא שר'טוביה אחרי המשכק חקיך עליףול*צצשא לטעון,טדוצים

 ור' מו1ה לרבי להאמץ לך שאמר אומר ואתה טשבון איצ)הראה(]תסמוך[על
 שבתבת דבדיך היה'ע"ב שכך מודים דם ועוד כהטמו לך אגצז והפ וושולט*וסף

 ה"ר לפגי ורי"ו ר'מ . את שלוחים אחעם והבאת הואל מארבך רגמ 'במבתבך
 שלטהותם ועל עליהם לממץי לך אמר שמואל ה"ר תם לפמו לך ואמוזשכואל
 ואעם זנךקים בע' נתפם המשכון אעפ"כ בעצמו טוביה ר' לך אמר שלאאע'ש
 דהא"ט כההיא עדים והם מוביה ר' של שלחהיו דהן מירך להוציחויכולש

 שליח אמרי שילא ר' דכי ער נעשה שליח אין אמר רב ראיתמר מקדשס מ2יף
 ער נעשה דשליח בממונא וה"ה ער נעשה שלמץ הלכתא ופסנן' עד נקץטהפ"מ

 :-ן דולכך מדבר.עבירה לגר נמותו אדם של שלוחו ע"'ל רוזורהובכל
 אמרינן והכי י נבצתו אדם של שלהץו בממונא בין איסורא דה"נועדושץ

 .חד עד שליח ועשה רב גץכף עובדץ אתא בא א"ר מקדשס בהא"ט בירושלמיגה6
 ר' גךמי עובדא אתא פנחם ד[חברהה,%'ר ]ררפשא גבי ]גרבוי[ אפקיר נשבר

 דשליה " קיימא אלמא_יבמטונא שבועה ודויבו עד שליה ועשה]ידמיה[
 צאו לטנים הי1מר א"'נ רבא אמר דןם ד בגמרא נמי ואיתמר ' עד נעשהעווסן
 ממונות בריגי וכן בגירושין וכן עריו הן רו שלוחיו הן רע רט1שה ח:ז לי. וקידשוסם

 דיבלי ומיגו בעוים שורעו א"צ בעדים חבירו את המלוה דנךברואוימנא
לומר

 למימנעהו' מיט בעו התם ודווקא פרענוהו נמי יכלעלמימר- ללוה אהדרינרי
 רירושלמי כההא עדיו וץ רץ שלוחיו הן הן דקי'"ל בערחען דנאמנעמשום
 טוביה ר' של שלותץ הן וץ יומף ור' משה ר' נדפרי"הלכך עד שלוץדעגך'
 שהשיח במו זגך1ום בע' כג1טכק לתפום עצט על הוכל שלהע שעש4ק ש-יםווק

 קיבל שטאל שה"ר רבא וכ"ש לקדץ1 ש*ח עהנשאו המקרש על ש-1ששה
 כח אין אעשיכ רודו רוא שריי לעדות פ1ל שר'א מע1ם ואי הטלץץהזןעויתן
 מידך המשבון ]אבד[ אמרת בעית ראי מיגו מירך המשכון להוציאבידם

 על עליוץ לטמוך טוביה ר' לך שאמר למימר נמי מהימנת בשבועהומהימנת
 ואמר בשמד הבירו אצל ד5פקיד חסרא מרב עמרם רב מנהה דבעא הביתס את ט'5י'ש רמוני ר1ש כרךיא זקורךם בע' פקרק אותו על לממוך לך אמרו שהם וריר"מ
 או מהימן נמי השתא מהימן הוא גאנם אמר בעי דאי מינו מרו לך החזרתי'לו

 ואע"ג בשבועה דמהימן ואטקינן מהימן א"ל בעי מאי בידי שטרך א"לדילמא
 וגם עליהם לממוך לך אמר נוביה שר' למימר דמהימנת הכא כ"ש שמרראית
 לצורך אלא מ"טתבעת דידך לצורך ל4ו משבעת דכי א1,ג לך אסרושהם
 דמשליש לצורך שנשבע אשליש דדצה מורי קפידא לינא נהא והתנךבתר
 סיטח( 5ני )חסר דמהימן הוא בשבועה דמהימן דשליש רבות"לרבהי
 בשבועת רמהימנת דהואיל בעיני נראה ותו י עדות לי ידע שאינך אנימשביעך
 תופם ואהה להעיד כשך הוא ר'יומף שהרי לך רססייע אחר עד ראיכאדהשתא
 פטור ליה ימם"ע חד ואיכא שבועה דמיחייב היכא דכל משבועה פטוראתה

 מורי פטק והכ' נקש ממאן זוז* דליחזי בהההא רב'טס רפ"ק כדפירא משבועה נ5"נוף
 שפוטר כ"ש חזקה לאורועי אפ*ע לשבועה קם אחר מף מדאמר זצ"ל שמחהר'

 מיפתבר והני הכי ודן לידו מעשה בא אךאקתיהיוכבר בשינא לאתךמימשבועה
 ערים שבועה מכו1מחייבו מרויבו שאין ע'א ומה דב'ט0 רפ"ק מדפרכי' לי נע"נ1'

 שאין אחד עה וסה קאמר ומדלא שבועה עויחייבו א"ר ממק אותושמהייבש
 משבועה אתו שפוטריס עדים שבועה מחייבו משבועה פוטרו ממק()מחיבו
 על משבועה למופרך טפי עדיף דרגי שבועה אותו שמו1יבין דק[ ]אינו)אוע(
 ואת הואיל הלכך ' כוטנועה פטר נמי דע'א עו'מ הכי גץ1מר מרלא אלאשבועה
 בלא אפי' מהימנת לך דמסיע אחר עד דאיכא השתא בשבועהסהימ~ע
 בחך את אשר ואם.קירש זכךקיס בע' רג1טבון לך ר1זפים שד"ט לומרשבועה

 אתה כמה רב0 אמר גידל רב דאמר זץלדפ י *תן וזייבי' דיזנ14ם נתירט לכט5'
 שקדש' בין אע"פס ר"פ בהיהטלמי ואמרי' שקירהט חזקה באמהי' הנקנין הדברים 6 סמי הן הן וקיהשו ועמדו וכך[ בך לגתך נותן אתה ]במה וכך בר ל33ך ניתז ע"6יג

 הי טוביה רז היה אים שהרי מחייבי לא קירשה לא אבל הבמת בץ הבתזכושה
 קקישה שלא זמן וכל שיקדש ער פזקימים התנאים שאין בו לחיר יכולהיה
 עכשיו בו להזור יכול היה חי טוביה ר' ההה אם הואיל הלכך בו להזור*בהל
 אבוך לך רפסק במאי לן ניתא לא למימר ינלי ירשי' קמי נבסי וטלושמת
 מיהייב דלא דניון כאן אין משבק נאן אין דמנה רגמשכק מידך לרוציאוינמין

 1רי ח1'
 רבא ראסר דקידושיןס רפ"ק בההיא משתעבד לא נמי פהטכת ה ב לאזור יכרל
 מ"ט מקח"טת אינה עליה משכק והניח במנה לי התקרטי לאשה האומר4ך"נ
 עושה ואינו שבביתך היתום על שאלת ואשר : כאן אין סשנון כאן איןנבה
 בחצי לשנה זקוק או בחנם ילוה אם או ולומד ועערטה אובל אלא דברשום
 חייב אם כלל מלוה אינו ולעכו"ם רבותעו פסנן כאשר בהיתררביע
 בה' מיחייבי דרבנן צדקה ומה רהא מר'ת געיני גראה כך ' לאו אם מסלרעע
 יתום ]הוא[ )היה( ואם ' פסור' דיהמי כש"כ פטורי דרבנן כרגא ' פטורייתמי
 מלוה ואינו בביתך לרור בא והשתא אוזר במקום חרויח והממון מעלמאשבא
 יתום שאינו גדול אדם וא~פי' מם אותו יחייב ארם שום בי ח"ו עכו"םלשום
 שיגדלו ער היתומץ מן מם גובין שאין ויטובות בקהלות ורא:תי ' פנצרבה"ג

 : נכ'ה משה בר יצחק ' תורה רין זהוויניטאו
 מירו וימיר ]לחתנו[ בתו( )אהד נידיניא שיתן אדם שאלת ו14שך1)תשגא(

 חייב הוא אם אצלו דר וחתנו להרויח אחר לארםו*תן
 בתו נשא לא עדיין וחתנו לאו או אהת געיר ררים וכולם כמף מאותו סםליתן
 או לאו אם מם ליתן לו ויש ברוםותו עדיין הוא הממון אם ~עףטה אירסאלא
 או משלם אם ליתן יש ממה וגם ומרויח שמלוה לאותו או ליתן לחתמ ישאם
 הואיל התנאים נתקיימו שזדשה מכיון הדין הוא כך ' לשונך כאן ערסחצי
 יג": מיכן לאחר שפירש או יטלהם הוא ממון שאותו השירוכין בשעתופירש
 ליהן חייב המלוה אלא כלל מס מהם ליתן האב הייג ואינו סס לעניןסרשוהי

 וייכ החתן לצורך ריוה כל עויהא ההתן לצרך הנל מל" הוא מדחמוןמםמם
 דהא החצי מן אם בי הייב אעו שכר למחצית לו יש ואם רבל מן מם*תן
 ור' שלמה רב" כדברי דמלוה מפלנא ומשלס פקדון ופלגא מלוה פלגאעיסקא
 ראל: מן משלם שם להשתקע ורוצה בע'ר ודר העו מבני החתן ואם ז"ליעקב

 ק;מר אך שם לרו דעתו ואין ל*פסק ממקום שבא "ים שאית]24שר
 בעיר פקרונו לשמור נתן אך בעיר נלל מלוה ואינו ושותהואונל

 נישואין)בהל( לעעד' רוצ*ם אם כי הסוכית עד או שבועות בח' לצאת רעתווגם
 היתום מן ויבקשו היתוס אב של רובים בעלי פרשש יבאו ]הזמן[ בתעיואם
 לאו אם בריבית זמן להם לטזן רשטאי ההזום אם לאבי חייבים שהיו לבסףזמן
 עהדוד מי כל הננמת בבית לקהל אמר והוזום מם מזה ליתן הייב ועאאם
 עצמו ריבית באותו כטף להם וילוו להם שידרו ש* ערבים לקבל שרוצהכספי
 כספי לי[ ]שיחזיר שאומר מי כל יותר אמר גם היוזרים מן כקע אכףכיצון
 ובטורח עכו"ם מיר נס1 שיוציא רק ריוח נלא ר' או שבו1ת ל * אטזיןאני
 פליאה ' עב"ל אביו שהלוה מה ליתום * לפרוע שרוצים עשה ובשוחדגדול
 שיחייב בח שום אין בחהאי כי ל"1אל ' זו הוצרנת מה בעיניריא
 להם ומרויח רובותיו מקבל אם בי בעיר כלום מלוה שאינו אחרי מס ליתןאותו
 שכוסיפין מפני ואם אחר במזם ודר דר כשהיה אביו הלוה שנבר הו1בזמן
 סרדי דאק עליותו חיובא שוט ליכא בהא זמן הרתחת משומ יותר מעטלו

 להם שדיבר כמו מיד לו פודעים עוד,יו ע"מ כלל רבית באותו חפץ וץהשלא
 בלא זמן לו שיניח לעכו"ם דיטה ). להו ניהא אטו שכתבת כמו הכנמתבבט!
 אם החרם על עבר אם מטומא טמא להבירו ארם יאמר אם ט"י14שה : שכתבת הענין ב,ה מם אההן שדדויב חכם שום אין דמילתא נללאריוה

 וטמאי קריין ובעלי מתים כיכולנוטמאי חרם' בזה,שום אין 'לאו
 ויבקש שיוזחרט הרבר נכון לננאי ונתכוין אמר קטטה והרך רואיל ט'ם אךשרץ
 או המתים בתהאת כפרת לחבץיו ארם יאמר אס שאלת ואשר י וריו מחילהלו

 אלא חרם אין כי חרם עוום שמעתי לא בזה גם ' רוזורה לכל משומד לושאמר
 אין ונשתמר בתי'ה כפר אבל ועבד ממזר כמו משפחה פמול בו שישבדבר
 1'ב כן מחמת ומבחים מטנים שבמו ההא ובזיון גנאי אלא לבניו פמול שוםזה
 ולפ' והמתבייש המבי"ט לפי הבל כי העיר רייני עיני ראות לפי דין עליויש

 ראובן שאלת ואשר : הל* הנירופין לו שאמר ער והכעיסו שקינטרוהקינטור
 ל' כסף לשמעוןשהלוה

 זקו"
 כ"כ לו לשלם מה לו ואע אחים שני והם יותר 'או

 רצה ושמעון * ישלם אז לו נשוקיה מצפה בסף מאותו נתייאש לאוראובן
 בסף לו ליתן ורצה רהטאר לו מוחל שיהיה בח' או זקוק בו' עמו פשרהלעשות
 הבמף טה מם ליתן ראובן חייב אם ממנו מעט כך ליקח רצה לא ורשבןמיד
 בשעת ת;ו1 הכל כי יקדאל בכל הוא פשם 'רין זה נם ' לעץנך ע"כ לאצאם

 נתייאש שבבר ע"ז ההרם לקבל יכול המם פריעת בשעת אם הסםפריערן
 ומצפה בטוח הוא ועריין נתייאש לא ואם פטור רעא הרי לנמרי החובמאותו
 בטות וממקצתו נתייאש ממקצתו ואם הכל מן לפרוע חייב רוא אז תדירלו

 בפירהן ולר"טביעו לההרים ויש לפרוע חייב בטוח שרצא ממה לו עדפרעומצפה
 : ולהזרר להתבוק שידע כרי אותו משביעים מה על לוולסרש

 נב"ה משה בריצחק
 11"ל פםח לה"ר תשובה)תשנב(

 - וצדקו התהללו ' נשקו בר . וערקו חיל נביי י מתקישארותיך
1

 צריכים . נחקקו בלוהותי - רבקו בלבי ' חבקי יישר'
 עמטעי . מפנימם יקרים - נאמנים כנים - אופנים על דברים .לפנים
 : וסבר א"טנבק טףן הה"ר - דעי אחוך . רועי יברכך -ורעי

 - . בר נויטק - ונברמפולפל

 דף תני5ס רהו נדתנן0 לשלשה מעלות לפומלו הלכה מכח בירנו אין לחימרי הגיע לא ואפי' שלשה לסנץ עולה להינוך 'שהגץ דקטן בעימ נראהכך
 ' ע עו דהא נוטה הרעת ובן לחינוך הגיע לא אפי' משמע קטן התם בתורהקורא
 עשרה איכא הבי בלאו דהא בעלמא כנגר אלא אינם דקרו ושבעהשלשה
 קז 5ס ער מופדים במסכת ואמרי' מעשרה פחות בדציה קוריז אין כדתנ01 י"גבני

 מ"3 גג רידעי דליכא היבא חר ואפ" בעלמא כגגד אלא אינם שלשה ההני י"ג בנישיהו

 פעמים ז' ער וקורא וקץמד ויושב ירא דיחיר בהוספתא תניא בתוהלקרות
 ק( סטנס הגיע שלא בץק מ"די גףן רכך2ני היכא וכל המלך פני רואי מניןלשלומי
 דזימון0 העטן דראוהס קטן כמו מ"רי לחינוך רבהגיע תלמודא דפריש עדלחינוך

~ 
 ע"6

 וף 175ת דתפילין0 קטן דציצטזס קטן רלולבס קטן רסוכהס וקטן לתקועס רמעכביןוקטן
 תה 4ש בתורה קורא קטן ותני פטיק וקא דמגילה קטן רירושס קטן מתס דטמאקטן

 לף :':ס בור ל"ש ברוו'י נור *'ש פסיקותנ* קא כדקאמרי'0 בשכתות ל"ש ולבב' ע'"
 : ע לב בץ'ש ל"ש ראעען ביר'ט *'ש ותני פסיק סקא הגזול לולב גבי ואמרי'ברה"ר
 5סו' *'ש וה' ג' ל"ש בתורה קורא קטן ותני פסיק נמי הכא הנשואין מןאלמנה ע," כח ל"ש האירוסין מן אלמנה ל"ש ותני פסיק קא לכ"ג0 אלמנה גבי גמי ואמרי'שני
 ת3ע", גךן אפי' אשה אפי' שבעה למנין עולין סהכל דת"ר והא ומנחה שחריועשבת
 סס ממלאכתט בטלש ררבל כיבופיא דאיכא ותו חמו-א שבת וכבור הואילדסד"א
 ע"6 ג ר' אעה אשה דתני דאנב ותו למתני ליוה ל"צ ג' למנין שעולה אבל קמ"לעולה גי~_,ן קטן יהא לא הם ררבט ציבחי וכבוד כבורשבת משום הכנסת לביתובאים
 5'א ער' . צביר כבוד משום פסלינן ולא עולה דקטן למיו;ני בעי צבור ככוד מפניעלה
 ע'יוץגי' בו;ורה קורא גון התם דאמרי' בברכווז' מפסיקים בפ' במ"ם מביא אנילדבר נז"י ור'4ויה ז' למנין בץ ג' למנין בין עולה לחינוך הניע שלא קטן דאפי' נ"בהלכך

 ::: שאמרו קטן במטוך ד5עם וקתני אור יוצר לוסר שמע על פורם אינו אבלומתרגם
 ע"3 דעי'י כרפי' לחינוך שהגיע קטן הינו י"ב ובן שמע את פורם ולמעלה י"במבן
 דת 'נתזת פורם לחינוך שהניע דקטן למדת הא ביומא כראמר המגילה" את הקויאשלהי
 ע"מ סח שמע. על פורם אינו אבל בהורה דקורא רקהני רלעל ההיא א"מ שמע~עע
 טסס בשלא היינו דקתני בתורה דקורא רקטן לסרת הא להעוך הניע בשלאמיירי
 סס ל,ת5 דאשרי היינו שמע את פורם ולמעלה י"ב מבן רקתני הא לומר ואין להינוךהגיע
 'ט לף אמרו שמע באיץ שמע את פורם בנביא ףמפםיר לעיל התם כראוור ביזך'ושבי
 ע"3 הגיע שלא א5י'בקטז ]והאי[ ביתך)ומאי( יושבי אשרי פתח היכי ס"ת שלביטמע
 ד"ה לחינוך שהניע רהיינו קתני "'ג סבן למיסר לי;א הא דלעיי ראיה ואיןלחינור'
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זרוע ותשובותשאיות4יר ,62
 מדקאפר יצ מפ5הי טמש דקטן *וט בכל מעשים בנבקע מפטיר אב/[בדפרישית

 כדקתני 4יר יצר היינו שמע דהתם סכלל יושבי אשרי חמפרש אמרו שמעבאיזו
 רגיע שלא. היינו לעל דקתני בתורה דקורא דקטן שפיר מינה וילפי'כממוך
 לחינוך שרגיע קטן ואי'ל ז' למבין כין ג' למנין בין ועולה כתורה קוראלחינוך
 את העדא שלהי דאמר ותו אור יוצר לומר שמע על מדפורם עולהרודאיז

 ואפי' לכהחילה אפי' הסגילה את גךרא לחינור שרגיע דנ4ץ למפרעס המגילה ס0-
 המניל' את וקורא אור יוצר לומר שמע על ופורם הואי6 הלכך י אחרים4הוציא

 : געלמא כנגד אלא שאי1 צ' למנין שעולה כ"ם אחהיםלהוציא
 וניון ופלוני פלוני עכו"ם ע4 נאמן שאמר ראובן על שאלת ן4טשך"]נ[

 סתמת ' בי דוזרני אמר 6שמעת עואי שהעכר'םשראה
 מניה קנו ואם רין לבית חוץ ט אמר דין נבית אם פירשת ולאדכריך

 תנן י. הענין את לכאר לבי את וטשתי להעיד ואם לדון אם מניה קנו לאאו
 נאקני' י לעדות בין לדין בץ פי' א5יך עלי נאמן אנא ע6 נאמן כוררס בזה נוקז

 הן כעוירין לערות אבל טמתן ,טאין אע"פ לרץ פי' ביי רועי שלשה עליכ"6
 גמר לפני מחלונץז ארשב"ל בוס לחזור יכול אי% וחכ"א כו לחזור יכול רמ"א טיצסס

 קאמר דנפשיה טעמא ורבא בו 6ץזור יכול אינו ו"'ה רין גמר לא~הר אכלדין
 בזה בין 6"" אבל מודו דין גמר לפני ריזאכל גמר בלאחר רבנן פלעי דכיום'ל
 דץ גמר לפני בין ל-בנן לרשביול בדבר סח6קת ג' הלכך מחלוקת בזהבין
 לחזור יכול דין גמר לפני לר'מ )בין( בו לחזור יכול אינו דין[ גט- לאחר]כין
 דין גמר לאחר בין דין גמר לפני בין לריי בו לחזור יטל אינו דין גמר לאחרבו

 בו התר לב"ע דץ גמר לפני ולרבא י ל4טור ינול אינו לרבנן להזור יכוללף'מ
 חו'ל נתן בר עודה דבי' ופםק ' חהך 14נו לרכנן חוזר לר"מ דין גמרולאחי
 חמדא דב בר ד"נ 4ה דשלח ותו בתראי מאמוראי ידצא רכא כדפםיקרהלכר?
 דע גמר לאחי או מחלוקת דין גמר לפני רבינו ילמרנו יעקב ברלרינ

 כהכמים והלכה מחלוקז דין גמר לאחר 6ה שלח מי כדברי והלכהמקלוקת
 ליה שלח הכי אם- אשי רב כרבא דהיינו חוזר לנ',צ דין גמר לפני אבלפי'

 לך באתן ליה שלח מי כדכרי והלבה מחיקת לך במחול או מחלור4ז לךבאתן
מח,קת

 דרב 6שני תרי כהני אלפם יצחק דבי' 81מק חכמים כרברי והלכ"
 דין גמר לפני פסול או ק-וב ע6ו שקיבל ירוכא הלכךאתבר"י יעקב ברנחין
 עו"י שהעכף'ם ראוכן שראה שכית שכתכת עלה ראתינן הא א"כ יחוזר

 שמעון של רינו אמת הלכך בו חזר רין גמר קודם "ו'מ כי חוזרני אמרלעומעון
 כדפרישוית בו לחיר יכול דין גמר דלפני כרבא דהלכה כיה למיהדר מציושפיר
 הער )ונכר לערות הקבלה היתה אם או בי חמרני נ"ד לאחר כך אמר אםואפי'

 או רג"ר נודם מעיה נךו לא אם בו להזור יכול הכי אפ" דץ( גמר אוכשהקףר
 אפי' כלום זה 4זין פלוני עכרים עלי נאמן שאטר רעלמא דכדיכור שהעידקודם

 הפוע6מס את השוכר דפ' בההיא גפעףה משעכד לא רבדברים קרוב ביש-אל 5-דף

 בשקנו שמואל אמר כדכרים במאי ופרכ*ן כשואל להיהז חנם שומר מתנה דתניכ'"
 גכע4 לטה מהימן דהוא הנאה בההיא קנו בשלא אפ" אטר יוחנן ור'מידו

 א1ו רשביש פי' שטך משתעבר ביני ניאה לב4 מאשה דנדתשורשיב
 אבל הויבות 6טיע רעתו ו*1ן נזיוג המשדך דעבר הוא מצוה נכמי ליהדלית
 טב ווא 6אשה הטרה מירי ול4י מתרצין %ק ערבות שע'" לצוגןמתכוון
 6ש8ת המרה כהדי רלש1 להרטש פי' דיי י עכ"ל נתכות הטובתה דו טןלמיתב
 הא מיץ.חמרה לא דו נן למיתב לה הטב דמעימ משמע דו טן לברתב טבדהא
 וכן חייב מןטדיה והסורי דו דטן טעמא דיכא לבעל א"ב ' חסרה הכילחו

 שלא תלוי הדבר שבטה משמע שמלעי% אלא "סיה מירי לאו בהנטקיןפירש"י
 הסרה טף 16 נ% גרמי תרויירו וכותוימיי טד ש משלה כלוםהוצ,שה

 עצדי בר דמשה דומיא לשוןהגמ'דרוונא נמי משמע גרסקחמריה)ולמגרמי(]ולא
 דאעזת'בבל ארמ6 מלמיתב סטדו למיתב דטב הםרה דלא לב6עשק ערבשנעשה
 מורי קיכל ובן משתעבד אשתו בנירוניית לחתן שיכ אם אבל לרצ ניחאדהו
 בך'ה~את מרבטיו יבל שוצא ז"ל ממ"ן אלהטר רבי' מרבו העזרי אכירבי'
 תם דו טן למיתב דטב לאשחה מבעל למימר .איכא רבה דטעסא מסכמתדעתי.
 דכשמתערב ותו ערבותו מבעי על כויי חמרה ולא כהטלה כ~ום הוציאהלא

 אלא בעבורו שרוע כרי הבעל לטובת נתכוין לא למימר איבא לאשהמבעל
 יצרה לשבצז אל4ו בטאאטה וצר1 היש ורבו דפרו טצוה לידי לרב144 לטובתונתכוון
 לא .בכהיבצז' לה שנתערב בשעה כי ב6ם חמרה ולא הזיסףץ לא נמיולאשה
 לא שנתערב שעתא כההש כי חסרה ולא כלום שיבותו ממך עלהוציאה
 כעלה מיתת לאחר אלא ניגכיוז הכתובה עאשין כויבתה לגבות ראהההיתה
 בעו~ה למיהעז לא מצפה 4ינה נ"טואיה בשעת רביש4צן חשעאה גהיושי' לאחראו
 בלל כהובה לק-י אתאש לא בראשתה מ-יתא ההו דילמא וחו לגירוששץולא
 בעבורה ומתערב איטה לסילת שמחמוין דנידולא ערב אכל חסרה לאלכך
 משנדא לא אתתא דהא מ%ה לירי להביאה לנובתה ומתכוון למימרליכ'
 טאום 141 פנימה מלך גת גטרה בל הפנך מנהנ בה ינועו שלא משוםואי

 ,למימר 4כא הלכר ףיא טצוה לאו הא לקבורה ומיא 6דה דוטרא להשיהי'
 בעבוהה לפרוע לש1כרטה נתבוין ור*מ אלא מצחה 6רי להכיאה ל1כתהנתבוץ
 טתנת שהיתה עד כונמה הוה לא דנתעדב לאו דאי רגידוניא לכעל חמריהדהא
 דצידוני' עם אחרת נוי1א ווה כגט פטור אי כטם או פמק אביה ואי הנידוניאלו
 דדגו?ה אשתבח אדמק כדביי דאשה שתלבין עד ושבת רויתה פסק אביהואי
 שהכגימה בשעה ערבותו דבשעתממון

 להופ"
 הלגך הנויונץש לגבות ר14י היה

 האף שהוק ממון לבעל רוצדיה מצ טעבק למצוה דלהכיאה למימר וליכאהואיל
 בעבמעק לפרוע נתבין רלטובתה 6מר אתה צריך ע"כ ערכותו בשעתלגבות
 נראה הלכך ' ביתא לריח עגיהם ולטובת הכעל יתחסר שלא רוכי כילבעל
 ערבותי רץ כאן היה אם אפי' לניסה המלבח% אותו ליתן ח%בת שגימתובעיני
 המיטטבטא עצכ1 ססץ%ב היינו עהך-כחז ערכות דץ באן ייין בעיני נראהאכל
 אלא כ6ט מדנפשה לפרוע עצמה חייבה לא הכא אבל מדידקה לפרוענפשיה
 למימר איכא לצורכו בו הטזכתה ביהה שהמלבוש שרהית כאן יש רךדאהדין

 ומר מהשוא א'נש ל'ה משי רקא הנאה רבהה" מש,ס אלאפיו
 )הר'בר'ה -יי "4ן

 אלא נפשיה משעכר דנימא ליה אית הנאה מאי עלה דאתינן האי אבלנפשיה
 ביה למיהדר ומצי רךא כלום ל4צ פ' עכו"ם עלי נאמן שאמר דידי' אמירהודאי
 כלום זה אין בדבדים שנתרצה רמה שהעיד לאחר אפי' או גמרדין לאחראפ"

 ר* א"ר)יוםי(]אםי[אמר בוצ הדרו הא רוי מאי רצו וכי רהס~זפיןם כדפרכי'ר'פ כ'" גדף
 תרי בבי פמול או קרוכ ע6ו 'דגדבל דהיכא אלפם יצחק רבי' וכ":כ מירושקנו-

 בקנין דדוקא ]מוכח[ )ככר( נמי ' כיה הדר מצי ]לא[ )6ה( מניהוקנו
 או דין גמד 4אהר אפי' חוזר וי'ז מניה קנו ולא הואיל הכא הלכך הקבלהטעלת
 לשמים י בנאי ואצזה פנאי אין אכל להאויך כאן שייך עוד שהעיד'לאחר

 :קנחר
 לא כשלשה דפשרה בעיני נראה אני כך ' כשורה דנתה ' הפשרה על]נ[

 צריכה מ"ד דאי קנין צריכה אינה פשרה עו'מ אעוי0 רא'ד קנץ בעיאס:הורת
 . וליקכו בתרי תמגי רקף; פי' מניה וליכ4ו בהרי תמני לי למה תלתא למ"ד ג4ין. וע'"ש

 הרי ומדעתו בעלמא מתנה אלא תהא לא ב"ד לי למה מיניה דקנו כיקמניה
 דאף ב"ד כח לייטת תלתא כעינן להכי אלא מתק%מתהיא

. 

 דלא ע"ג
 נעשית ואפי' אנ"ל רעד" ופירץט קנת צריכה פשרה והלכתא נהרר' לא מניהקנו
 ג4ין צריכה פשדה שעשו ג' ב'ד דאפי' דשמעתא ממקנא לפירושי האבג'

 יניאה ייו ב1 לא ג' דבפני קמייתא למברא דשבק נימא דמ"ט 6וקשה
 דהב מריוקיה לאפוקי שנים בפני דוקא ]קנין[ צריבה פשרה והלכתא לפרשבעיני
 דביאשי

 בעשו בהרי ודאי אלא קנין פשרה )מגי(]בעק לא בתרי דאפי' למימר
 משום אלא קנין ליבעי. דלא היכי כי לאו בפשרה תלתא למ"ד דבעינן והאקנץ

 כמברא קנין כעא לא ובש6טה קנין בעש בשנים אכל לדין פשרהדמקיש
 בפני אכל בשנים רוקא קנין צריכה דפשרה ברויג פסק וכן אשי דרבקמייתא

 : מסבמת דעתי ולטשע קנין בעיא לאשלשה
 וכך כך מלבועוים לו שפסכן גימתו על שטוען דאובן על שאלת ו4ששרט]ד[

 אם אכנימה לא החתן דאובן אמר לחופה כנימתו יביוםלאשתו
 כי גימי רע אחרת מעיר שבאה גימחו ואמרה לי הפמוק הענין כל יהיהלא

 לקתתו עהטבחתי אלא. בכיתי הוא וררי לך בו וביזי בידי הוא מלבושאותו
 ודבר המלבוש לך לאתן לביתי גבואי ואני לרצפטה א(-ומתך והכנם עמודשיכ
 שהמלבוש אמרה לביתה וכשבאת עמהם והחץ שם שעמדו הקהל כל העיויוזח
 )אדא( כה לחזור שיכולה ההוינים ודנו מאבי וכך כבך לי מושכן הוא אבלכירי
 בעי מעות מתן כשעת שלא דערב ועוד משתעכד לא רכתובה דערב]מריןן
 מלבוש 4ותו לו ליתן חייבת גימתו שאותה בעיני נראה כך ' לשונך ע"כקנין
 דכי ערטת דין כאן היה אם אפילו משתעבר דנידונש דערב בעינ. נראהכי

 כהותעבד לא ליה דאית דאש'ג דכתובה סבשיב סובהנזקין פונו בגט פמקי'קעיק(
 והוי לבעל מאשה 4'1 לאוה מכעל דיש חומר היה זצ"ל לוי שכ יואל דרב" ואע"ג לכלתו בריה הונא מרכ עדב שהעק עציי בר רמשה דומיא עי.ף לאשה מבעל דקהובה בערכ דוקא היינו חמר' מירי ולאו דעבד הוא מצוה מ"טט'צ

 היה וס;ר י גקן אליעזר.בף רבי' חמיו מובר רזה וכך חסייה מייי לאוגרש
 דלאו משים עצכי ושמר לו שקצב נה-וניא על יעבץ רב" לחתן שנתערבמעשה
 י1עיה קלנה לענין אעם"כ עביר קא דמצוה מי%ים הטעם רעיק- הם-ירה.יי

 אקפד רבא שמע אימור מכי אודיתא נפק והכי ארהכי אינון מרי דרב זוזידהני
 וטדודה פי' מר1 שרצדה עה'מ בר"ש יצחק ופי'רבינו לאינשי טעותא גמרי קאאיע
 במתנת יכ4ה אמרי' מי 6 שאין בו כצחזין שהן אש'פ בידו מנה לפלונישיש
 מ14מור ופשש חוזד אי% עמד ואם לגמרי קתה הילמא או חחר עמר ואםעוימ
 1ש נמתנת דאי[ ]ריראתו וראי( )רודאת ע"י כריו מתנת לנמרי רנ4קגיורא
 היהאהצ הרא אונון כדי דרב איסור רודה כי הכי אפי' הוו דמהי]דלאו[ " דפעדטא זחי ' גהני הכא דאפי' למרת הא חתר ואינו ההא בריא כסהגתא"כ בי מרע דשביב בסיזנת 14תיה בירהטה דאיתיח מא כל והאמרינן קנההאיך
 -ט. עלה. האתינן הא* רי.כך י שמקךן כרודאת קתה שר14בן הרין כך 5יהודאה
 נקטא ד%ש נונףי לכי מיצ ' גשהו בהודאת במי.בהט זכה החתן עוזה לומףלך
 ההא טעמא בלא הלכתא ור*ו הא אינץ דידיה רלאו ידלנן ואנן שטכההכי
 טה שטויז כעיני ונראה ' טעכו בלא הלכתי תלתא ברדי לה דהויב לאומ"ט
 לו .להג4הע יבול רוה שלא דוצאיל כזה הגר לצורך מרע בשכיב דוקא אלאהדין
 כטה דגר עליו רעתו יטדטש שלא היכי כי רנ~י רבנן אמור כך אם כיכעי,ו
 בנטזנת שפו- איתיה יורש עאשעו דעלמא גר אכל כמתנה ליתיה יורששהוא
 רבנן אמרו מרע ע1כיב ככעזנת ה,תיה דואהל ירש שהוא גר האי הלבךשיש
 לדבר וראהה בוךהאה ג4י דלא ת'נ במתנה דאאיה כריא אבל בהודאהד6קני
 4נף נע שזיה אחד בביוני מעשה לחכמים רש להם 0אמר דתניא דמדטימעובדא
 עע עד תק4ה 6 אין %ל במתנה 6תנם וביקש ררבה מטלטלין לי והיובירושלים
 ועמו שלוני צפונו ושטר 6רו,טלים ממוך ס6ן ב?ת ולשה והלך ירקע יצשקנה
 ויהיה וה,טתא ' הקה בדהא מרוני דאיה משם לו אמרו חביות ומאה צאןמאה
 לא בבריא רדצדאה ש"מ אלא חכעת ומאה צאן מאה אחד לכל יודה מ"מבדיא
 דריהאה ק%י* ובער'מ בש"מ לה דמוקי לר"א ולטעמיך לן פרכת וכימהניא
 לפה רלר',ולית קעדא לא הא בוצדאה ויג4ה אחר לכל יודה לא אמאי א"כקנ,ו
 במשפם- ש"מ משפט אלא דמי וכמסורים כבתובים מרע שכיב הודאעזנמי

 יבברש מהתם ילפינן ושפיר מרע בשכיב רצדאה נמי לקק לית הלכךהבריא
 בבריא קנ,ו לא דה%טשה דד%קינן מאי לפים מירן ג4יא לארצדאה
 אנבו-קע אי דקאמר גיורא אעצר גבי כן אם 6 קשיא מרוני רצדהמדלא
 ליה תנןף רילמ14 מההו קהקע אנב ויקנה רךקע קנה לא אמאי קרקע ליהלית
 אלא רוהאה נ4ש דלא בעיני נראה הלכך כעלטא חולה ולא הוה דעף'מעלמא
 היךדאה אין בבריא וכ"ש בעלמא גר אבל יורש שהיה כזה וכנר מיעבשכיב
 מלבח% שאותו שרצדית אש'פ היתה כריאה שגיסרצ עלה דאתינן האי א"כקנין
 ר1ד4טה כאן שאין להתן וזמלבהט לעזן המש חייבת מ"מ ר4וטק לא כבר שלוהיה

 הן מרי רב ש/ש רבא שביד רגטעות עאאלו ואמר שהורה אימור שלכרצראוז
 המלבוש תונע היה וטהושזן כטשז ה%השה אכל בבריא קניא לא ודאידכהיג
 ל8ני כך וכשאמרה לצודכו בו וזכתה בירה שויא ריףל לפני ואמרה הוריתוהיא
 במלבהט זכה ודאי אשתו את וכנם הבטחתה העל אטנתה על ממך אזהקהל
 פ"נ ט ל פלוני ה14מר דת'ד רהעולהס כהה,ו לה מה%כן ע~וצא יתר לומר נאמסעו14נה

עבדי



 זהע ותשוטתשאחתשר
 אחר 1* לו ז*כה שמא הי"1ען עשיתי לא 1סד הזא חורין ק 11תיענף
 טי ע5 * וכה שמא חיישינן לי נתן לא שמר ווזא לפלתי שדה טיזיו4ימר
 למיהרר דיר מצי ה4א ככצזנה נצזבה רנצ4גל חכה בעצמו חעבד וזכה פי'אהר
 וטהחתז דברהה מהמרת ווותה כרבים ורצרית רצ4ול נסי יגיטזו ?4י2 הלקאביה

 ליק ודיבת הטי בו לו וזכתה בירה וצא %נחט אווזו שיה ו4מטצךלדגנש * ואסדה ברבימ דברהה ססהה והךא המלבאט לו עיתנו עד ל4צצים רצח לא.
 : ה%נהט .*4
 ההא כי חהחר*עו עכרש 15ומר ישר%4 יטטצ1יו ננחר על ש%ת ו84קך)ס(

 העמז ויקרימ ועכףש בעורו ש%ש לנדברו מות כהשפט היבכצר
 ואמר הבכור לבעל במרמה בא הו1ומר כי מוכקץ תי1 בשד בגצט 1ויר81
 א5א עתי ה4א הרבר נ14ת כי העכהש והבין רךדצףי ח1תק רשנל 8הסתי ב*דע
 השגו"ם וכהאות חטתק מסורם שפוט דקגל הששה יום 5ביוק רדחוד*וי1א
 חטק הוא גטד האר רבטד 4צתו ' לשתך צצ נדד בן אהה חלףיסר1כן
'12

 ילב"
 מדהיל הטוז צץ הח5ש של בזכר מעשה רהגזס מג*נן מבעך*ה

 1ו,ב אלא נשחם ואהן הוא ככור וא'ל טה של סרבו טה השמר 4יור קמר"ר חיאיי ' ע'
 והתו-תי חבנום לפני מעשה וכא באז1 וצהם פעם טטל כ1ס גוויה

 הש",ק
 נשדשט 4וינו לקסרחי א'ול אלא עכרש ע2" הככור דמותר שנו[ ~44 ק1ר1אא"ר
 שי8ו5 לרן רנשןא עכר'ם 5טד מרבריהם למימר *יכא מום בו דףה ]%,ם[8484
 .טמא ביה עביר זיל להה ראמר כטאן מום בו נעשה אא"כ ארל אכל ס1םוגו
 יורע הרה ש4% וצא ממ%א מבדי רכא אסך אדס ע"י משמע דנעשה טצ1ר'דמי

 א5א נעשה * הטה ייה * מה נתנהן *הית %א " * ארהאמותרהע1ו'ש
 נשהם דאינו רא"ל ירכא טטל4 נסונצשה
 ה1ף כ"ש עדי אפ"הליצ בו דנעשה114'ב
 לעכהש שח?טה שום ישדאל לו הזכיר ח"א דבה= שום כא תה ש4 ע1"חק
 תנח טדצ י הר וב'ש כ"ט טם[ בו נעשה ב5שק מוט]ולא בו ירה ב5שק5א

 דיצא אחר בבכור טם ה=פיל ירוווקר על חשזירו בצם הקהו'ש בוואהם8ל
 שוצזיז ראדן כהתק ואסור דעבד כמאי להו דניחא יו"צ וטבבר אג1רט,י

 : אגצר אחדים בכותת כשני וצרם והלךן
 4 לעכו"ם להק1ת כהת לא אשר רצר14ת מוריס הש נתנתואשך)1(

 הדברי ולבאר לך לכתוב לבי טשעי לכן עהומ המ הי4וךפירשת
 באדציז ה"א ב"טוש% שנאמר הבנחהה טן פמצר בקבלה לו ורצותן סגזנו חקכצץבל נצף * הזט1תחף רשאי ש1ו1 אע"פ לו והמוכר טטי של חמצרו עובר הלוקח תנזסננחעת

 בגמ'עיתפאן סנר עזדה ורבי הבטדה מן ]פטורה עכו"ם  עעתפטז הגא "שתם
 של עיתפות חהא וכמה בגם' דאמר כטחג* בבכורהזוקיי'9 ודיבתעכו"ם[
 ולימא נדצץ רב לה מתקף א2ו אפי' ףצנא 4יו- הככורה מן פטץרה ותהאעכר'ם
 ורבה נבילה אחו שעה2ה דבר אמר חסרא רב איתמר ויל אתנך שנךלליה
 אלשר י בהשט-' ה2א מרב לז ונףמא טריפה 4צר1 שעה1ה דבראמר
 הבי א'ל מדהטא בי אג1י טר א"ל אמי לרב אשכהץה מודשא לנ* *לא
 דיה שאם שהו אלא שף2פות לעכףש אין אשף' כלומר קל מום אפי'אה'י
 נע פטדה ב*מא קל מום א5א טדיפה ולא נכילה לא אינה חלנךנחטל

 אחא לה םםףק רהי גיורתא ההשש ואםיינן ז רצנא כרב רק%'ל חשמרהבטרה
 ראמר יהורה דז4 להא 5ה דד"1 4ת א"ל ררכא לר14טה אתאי לפטומהח?תה
 הף חיותא דצזשש ליה רצי81 רחל בר טיי דרב בבבירה חייבח עכו'שק1הפות
 כבכודות ועבודה כגטא להו חשמר מככורה ]5אפקעינהו לעכים לאונ*הומר4ה
 מאחד טי ומתו רחל בד מרי דיב דדה:א וכלו לכרגש לרן וייץבנטח-*ם
 לעכו"ם[ לאורנייהו לףצ מקני אמאי לכהמם לףצ וייץב ועבודה בנתה ל4יד84סר
 דמפקא מעעם ]היתא[ )חפצא( כלו מ"ט הכי 14 תקלה *ףי ברן אתייילמא
 בבכור מום להטיל לארם טתר רב אמר ייצרה רב אמר ודסו מנץץע1תייהולהו
 לא כהן מנךושת ליה מפקע רסזבח מרךהטת התם העולם לאויר שהמ4קודם
 כר מרי רב אימא בעית ואי *ה מפקע כהן מקרושת אפי' הכא ליהמפקע
 ח,ןי גטצר קנץ לאקנוי ידעי לא וכ"ע גמהי נ4ין ]לאג4ויי[ נמי( )ו14ין ידערחל
 ו4יזי דעבד הוא מלתא רחל כר מרי רב פכר ועכד ואזל אחיינא אעשליה
 מא1ה חיבנא מרנא פמק מרי דרב חיתא דכלו ץ הלכה ומכח . תקלה *ףיכה
 ליה ראסהי יעקכ ורכנא דמרנא בריה )ומההיא( מחסיא[ ]רמתא מתיבתאריש

לישר14י
 לכתררל' אכל הבבורה מן פטור וא-שהעזף דאינךי היכא נמי'אכל בעוברשתפטה ואפי* ח'הככורות וולדות לפטור כרי בבהמתו לעכר'ם לשיתופי

 .אכצר
 ופיר"ת הבבורה מן ולפטור לעכו"ם להג4ות נהנו שלנו במכימות מעי

 כמפקיע טחזי ולא הככור ני ורדצק עובר של אמו מנץש לעכו"ם מג4שש4גו
 רפקעת ורצי עצט  עובר של שק לעט"ם מקני הוה מרי רב אכל עצטהככוד
 אעוברש אלא אאמהות קאי רלא זכר ישון אוניירן נקט ו5הכי הבכורגוף

 אצתן קאי אעוכרים דהיינו ועבורה בגיזה ד14סריניצ מרקאמר ר"תומרנךק
 נץוי* גופיה בעוכר דתרוידצ לעכר'מזמשמע לאונייהו מג4י רהוי לקךל כהודאיירי
 משום מרי ברכ לעעדת תלמצדא י4שמר ררוקא פי' חו'ל שסואל בר יצחקורבי'

 הלכך זו מתלה כך ע"י ולינצל יףצרה נדדכ מזבח מקרושת להפקיעדאיפשר
 יכולין העולם לאויר עויצא קודם מום בו להטל זו בחכמה בקיאין אנו שאיןאגו
 רכרי על הלכך בתרא פ' טכח טשז וכסברא לעכף'ם הקנאה ע'" לרפקיעואנו
 ףקנאה יףי על מככורה מפקיעין עיגו מומבץ 4גו שמהאל בר יצחק ורניר'ת

 הקנאה ע"י ולא האם מגוף יג4אה ש'י אלא מתיר איצ שר'ת אלאלעכו'ש
 דקנאה אסרינן ענין דבכל משמע רגא רהא רבריו ונראץ ' עצמו העוברמנוף

 הלכך יףצרה כררכ אלא תנ4תא משכח ולא ףצאיל כאט בין בו ביןשכףש
 רלא לרידן כאט בין בו בין להקנות ]אמור יףצרה כרב לעשות רידע מרילרב
 צריך כאמו*מיהו בין בו בץ לעכף'ם להק1ת " שדי ירגדה[ כרב לעשותידעינן
 גמור סנץ לאנ4ו% ירע מרי רב ]פירש[ שלמה רבי' ' עעכריפ מנ4ה איךלרעת

 כפ"ב0 כראמרי'לקמן בכמף אלא קני לא רעכר'ם העכרש מן מעות לעטול עדרע ע"נ עז'

 פירושו ולפי רמיה נוטל ואינו כעלמא ריבור רעבר היא כרלתא אינעדוסברי
 העובר של אחן 4 ינ4ה לעכה'ם לרקנות הרוצה יצחק רב" פירושולפי
 שעהטה אכר % שיג4וק המובחר מן כטנחק בודצ וריו העכרש מן האק רמיהקכל
 מר4ה המובחר מן למצץ: לחוש שלא ףצא-רוצה אם אבל ובאסי נבילה4והו
 וכרהצ . רש'" לדברי רעיין כך ודיו העכר,ם נץ האחן רמי ומקבל העובר אוץלו

 ככסף ו5עמיתך נך1ת מעות הירה רבר רששמר יחהנן 4י' דפסיק רו,זלדברי
 לעכר'ם האבר הג4ה אם בהטיבמה אלא נ4י לא בעכר'ם וגסף בטשיבה לע%"םו

 גוף להג4ות צריך אלא ככור קרחטת פקע היש העכו"ם נךק 5א דטיוונףבל
 מרי ררכ ר"ת משרש האטיכך את ובמ,טיכ'שע1שוךהעכו'ש לעכו"ם עצמהר11ם
 האמהו' וכמשיכת לעכו"ם מג4ה ירה העוכר נוף שא2י גמר זק 4יייירע

 לעוכרה פרה דא"ל עיית'מעוכרת קורם לו קניזחשפי'וץקנה לרךקךל *כולובעמץה
 אקנוי ירעי לא וכ"ע לכ"ע הג%4ן דחל לפקיחזיו יקל כסי דהוי לך מוכראגי
 אפי' הנ4יין שחל מבורין והקיו לך 1כך אני עוברי אגי יאמרו אלא גכורקנץ
 רקל פלית כמו הוא נ4ץ ט1תו מרי רכ של קניינו כט העיכור נךרם לורג1ה
 אינשי טעו רקל פירות וכין לפה-חזיו דקל ובין לעףלם כא שלא דכררדצא
 ואתי שמר לשון כאיזה ל4צש תוין הככורה מן להפקיע דעבר ףצא נולתאומברי
 כהר4את אבל זו בתקלה לחוש יש העובר גוף בדג4את ודוקא תקל'לעי
 רמשיכה עלמא ירעי רמירע טעות טים על ל4צש אין בעץ )שעה( שהץשבהמה
 כהנ4איז רה1תא עבףינן וטפיר הלכך לר,טכ'ל כמף או יחנן לר' נךנהבעכו'ש
 הבהמה גוף אלא כלל העובר גוף לעכה'ם מויים אץ לר"ת ריכך הכהמהטף

 14זן שמנ4ה בעיני נראה למעשה הלכה לענין מעי י במשיכה ע4החהעכרש
 רשרי רפי' יצחק רבי' כרברי וריו העכו"ם נק האחן דמי ומר4נל לעכו'םהקךבר
 רהעכו"ם רפמיק ר"ת לרברי ואפי' . כאכדה בץ ביוה בין לעכרש *לו

 ככמף קני למשוך מה ליה דלהז היכא מיהו בכסף לא אבל וע4י הואבמשדבה
 ואמר ב"טראל לרשכ'ל ככצ יה2ן בעכרש.לר' סעיכה עטהרי יוהגן לר'אמי'
 ווח 7ף לפרחטה נתנה רתנא מתני' לרשב'ל מסי*עי השתגי' י-א רבא אמר ושהבס%
 ס"6 לא שעריין ואע"פ מע5 המרחץ ככית שדהחצנו בי1כר לכלן בשונג הקרשו1ל

 דזקא רב ואמררחץ
 כנתינת היא גמורה דשכיתת מאצם ףגהזן רמעל נועי ב"

 פתנ' אכל למשוך מה כאן עאוץ מעדבה מיחמרה דץ"ש לחזה- יכול האינו -פהוטה
 נקט ולא בלן רנקט טהגי' וד1ש דמעויך ער מעל לא למשמך כטה לו ש"ט דברעל
 לר,1ב"ל( ראפי' למרת )הא לרשב"ל- ליה טס%עא משהכה כיה ד4רתכררי
 ופרכינן קונות מעות לכהטוך מה דיכא היכא התורה מן מפורעות סהטיכהוזשמר
 בעי הא פירש"י תספורת למימשך כעי הא וטפר מעל לספר 1צהוהתמא
 עד קני לא למעיך מה ליה דאקז מיףי דלכל תמפורת עצכר האילמ*משך
 רשב.'ל ראפילו למרת הא . היא משיכה בר דלאו עכו"ם בספר הכ"ערכהטיך
 מעות למשוך מה לו דאין הרכא התורה מן מפורשת בישראל משיכה]ראמר[
 לו ואין הוא משיכה כר ל14 ועובר הואיל העובר לו כשמקנה נמי הכאקוטת
 בחליפין מקנו דמטלט4 בחליפין ,נותו ראפשר ואע"ג קונות מקךת למשוךטה

 לן איתבריר הלכך . גונחז מעות ואעש'כ בחליפה ניקנית נמי מרחץיטכירות
 מן מצוה מיהו ורי לר"ת אפי' לעכו"ם העוכר אצץ מנ4י העובר רךוכרדהיכא
 במשיכה ינ4ה והעכו"ם נכילה אותה שעועיה רכר ה14ם כגוף להנהותהנצכחר
 שעושה ורבר יצחק רבי' כדברי העובר מגוף ]המוכחר[לרגגות מן מצוהואיויו
 האוק רמי ומקכל העוכר הבכור אוזן לעכו"ם להקנהז ואחייו נבילה[]4צתו

 : ר"ת רפמיק מאי לפום אפילו ודיו העכו"םמן
 בהנאת כו מחזיקים בכור לירת אוש-י עכף'ם ד"ט כתבת ואשרשמ[

 זה דכר . ועכורה לגיזה כירם הוא וודי בו הףבריםיההי
 שפדאו מום בבעל אפ" אלא כבכור מבעיא לא הככור בעל על נרול עתרצא
 ש'6 '7 וולרן ו*עבד להגזז לחולין ויוצאין ובמתנות כבכורות חייבין ונפדולהקדשן י ננר~' קבוע מופ שקרם הנךעוים כל רתנןס בו ולעבור לעכר'ם אותו לסכור אסורמבהן

 תמורה עושין ואין ]פטור[ )טתר( בהוץ והעיחטן פדינן ]ל14זי[ מותרוחלכן
 - עליהם חלה כמומן שאפי' פי' המעשר ומן הככור מן חין יפרו מתוואמ

 רמשמע רע ובין טוב בין כתיב ובמלטר מקרשו רחם רככתי ח1רהקרושה
 רבכור מינה שמעינן ' מום בעל רע תם טוכ ' קרוש מום בעל ובין תםכין

 או פסח אמו מרחם בכור רנפק כנון להקר"טן מומן רקרם אע"גומעשר
 כתב רחם רפטר ליה מקרש רחם רבכור להקדישו רקים רכצמו ראשחכחעור

 קבוע מום קרם כי קדעוים שאר ראילו קרשים משאר חמיר אפ"ה .רחמנא
 לחולין עצא ראינו נמי וה"ה יקבר מת אם ככור ואילו יפרו מתו אםלהקריע5
 מומו את הקרישו בקרם וכ"ש להקרישו מומו כקרם אפי' ולהעברלףגזז
 או מומן את הקרישן שקרם קדהטים שאר ראפי' ועבורה נגיזה ראמורונפרה
 ראינם במתנ" תנן ונפרו קבוע מום להם נולר מיכן ולאחר להקרישן עוברמום

 גטי תזבח רבנן דתנו מילי הני מנא בגמ'0 ואמרי' ולהעבר להנזז לחוליןיוצ4ום
4 הקדעוים את פורין שאין מיכן לכלביך ולא ואכלת חלב ולא בשד ניזהולא  " 

 אלא אכילה היתר כהן לך אץ ואכלת תזבח ראמרי ]איכא לבלביםלהאכילן
 נמי )הכי לכלבים[ להאכילן הקרשים 4צז פוףין אכל ואילך זביחהמשעת
 מחיים אכל פורים ואין כפורים אלא לישני תרי הני פליי לא ע"כדאמרי'(
 ולא לעכורה ולא לגיזה לא בקישים היתר דשרן לישני תרוייהו מורודקרשים
 בכור קדהטת וכ"ש כתי' המוקדשין בפמולי ואבלת תזכח והאי לעכו"םלמוכרן
 בבור וגבי יפרו מתו אם רקתני כפר4ה לקדהטים להו רסני היכי ראפי'ראלימא
 ולא לניזה לא שפראו מום בעל כבכור היתר אין הלכך יקכרו מתו אםקתני

 רמתא מתיכתא ריש משה ורכנא מרנא השיב וכן כלכר לאכילה אלאלעבורה
 ראמור מכהן ופראו מום כו שנפל רבכור יעקכ ורבנא רמרנא בריהמחמיא
 כנ"א אותם אנילה'הלכך היתר אלא כו ואין לעכר'ם למוכרו ואמתי ועבור'כמזה

 בירם גרול'היא עבירה מכהן ופראום כככורהה'שהוממו לעכור לעכו"םשמניחין
 : בו יעבור ולא יגזזנו שלא עכו"ם כיר למחות בתם יאצ"ל בגיזתם עובריםובן
 מיתה לאחר לפרותן חיבץ פרייה כלא בנוריהם שמתו כנ"א ו4ידך2כם]ח[

 תג4ו ראם למימר בעינן בכורות בספק ראפ" זכה סלעים חמש הימנושתפם ע'* תט וו:הן רוטבס את גוזל הוא הרי *תן רוצה אינו ואם יתן נתן שלא אע'שש5יים דף סס מלעי'לאחר ה' לו ההזיר לכהן שנתן ל'אע"פ תור הכן מתכרתנן0
 מוצאין ' אין כודאי בספק מוצי4וין ראמר לרבא ואפי' מירו מוציאין אץכרץ

 ק35 ק( כגברא ה"מ מעצט ע1*טול ולא ונתן כהזתע0 התניא ו4תו'ג לבהודל'ותוקף
 הימני תוקף רהטבט 1ז לגזול רבעי האי אבל לסיתןרבעי

 ן ע", : לכתחילה אפי'

 אחרי בהב"נ של מקידוש שוטים לאו:ם ממך שאודיעך כתבת דאשך]ט[
 )לימלך( כאן:צר אץ ואורחץ ףקירוש באותו לצאת יכוליןשאין

 ונבון חכם על אני להחטהאךיחזמיה פיך 4צז מזק כ* לי חרה והרטכ וייך[]לי
 ) וש-ושי גאונים ג4צני כמה ידעת הלא מפיך ףבי להיצי1 ישאי שהייתהככוך

 שבגגנצ'" רבותיטלק
 תודה יצאת מו1ם הלא הטבשפיר"א הטבוורמעדעו

 אהטבנז ארץ ח1בבל שבר2ום הקילות כל עגומרו ם?ם נהגו הלא "טראללכל
 מחוכמים חגמעם קדוש* צדיקי' אבותעו ואבות אבהעיגו נדגו ע1לנוומלכיות

קתה
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 טהי אבותעו שניגו מבק השום אומרת והלכה שוטים עליהם כותב אתהועתה
 מחסרי רק דךא ואם רצא דק דבר לא כי אבאיכם מ6נהג תשנו אלנפש
 ההצאים תנ4ע כי וכתורה כדין נהגו שאבהעינו ' ריק "וא דמוח ומויו1יהבינה

 בקידויט עליו ולהוףד השבת את לקדש ובע"'ט בע"ש לנךש הוא'והאטר*"ס
 בין ר14רדד' בעבור כלל עיי-ו נתקן לא י הוא טוב ועויום רךא קרוש שיוםזה
 בפ' בירושלמי כדאמרי' נתקן ברנים היום לקידוש אלא לשמואל בץלרב

 ואין יין בלא מברילין שניהם מדברי זעירא ר' אמר רברשס אי,ו 4.ה5כס
 זעירא[ ]רר' זעירא רי רעתיה . ]היא[ היין על אלא ]מקףהטין[)מברילין(-

 קיהוש *טמוע פי' קירושא כהטמע לאחר אעזר מן ואזלין השכר על מברי4ןאמר
 התיבה לפני ]עובר[ עו'צ יץ שאץ במקום תמן נהינין ב"ר יוסי א"1 הייןעל

 אבהז כגן ]שבע[ מעין אחת ברכה ואומר גו' והארץ השמים ויכולוואומר
 היכא דוקא למרת הא ' השבת[ יום ואת ]ישראל )השם( במקרש וחותםברברו.

 על קידוש אומר היה יין דאיכא היכא אבל ויכלו ש"צ אומר רוה ייןרליבא
 ויה 'לא ויכולו אבל שבע מעץ אוזז ברכה ואחרדגורוש ויכלו במקום.הכום
 בצ2פילה שאומר יחה- בל במו בלבד בתפילה בלרהט אלא רם בנןל ש"צאומר
 בקךל ויבלו לומר נועו ושוב . לחש בתפילת דאיירי ריודש רמתבי כההיאבלחש

ן
 משום טוב בשוחר מפרש וטעמא בביהכ"נ הכום על וקידוש יין דאיכא אעיש רם

""נ
 בצד אשר תלתא ויבולו* זימני תלת' ובשיאמר בויבולו בתיבי אשר ת4א *ו
 יהטבת כך מכפרת דפרה דכשם אהומה פרה בפרשת דכתיבי אשה תלתאך4חמ
 שקידהט מפני יין דליב' היבא אלא ויבולו לומר תנץן לא מעיקרא אבל מכפרת' כוןפ5

 קידוש דליבא יין דליבא והיבא שבת ולקבלת שבת לכבוד היינו שתקנוהתן
 אלא ב% נתקן לא 4צרחין להוציא בדי אבל הקירוש במקום לומרתקנוויכלו

 טפריסס בממכת החודש מקדשין כשהיו חודש רראש קירוש כמו היום לקידושסחט
 דפ' דמוטה בירהטלמי כדאיתא הכום על שתקנו וכלה ףחתן ברכות ז' ובט טהע:

 ריץ על קידוש הכא כן כמו בלל אכילה לצורך באה דאינה איצכ'טם
 ואע"ג היום לצורך אלא אכילה לצורך לא שתקנו טובים וימים שבתותשבערבי
 תר4ו בתפלה דהבדיל ראצ'ג הבדלה כמו בבית לקרש תקנו בביהכ"נדידשו
 כנ"טתא בבי ,רמטי לי למה לשמואל אלא דפרבי' וה-א בבית הכום עללהבריל
 לי 5מהוויפ

 לקדוש-
 במנום אלא קייוש ואין רצאיל להוצש כדי כנישתא בבי

 לאו דעיס-ו ואיצ ההכנמת[ בבמז ושתי דאכלי אורחין לאפוקי ומשנימ;חיה
 עעןן אבל יוצא' שיהא ליה אפשר דלא מאן בו לצאת נתכוין דאי ט'מ אתאלהכי
 שבבץז קירהט בו לצאת לא ועיץ על הכנמת בבית ,רש מעיקרא רתקוןתקנה
 פירשתי כאהטר בעיני נהאה כך בדפרישי' היום ולכבוד היום לקויושאלא
 ליכא והשתא האצרחים בעבור תס4ו רמעיקרא ראע"ג מפרשים ויש יועיקר
 דמעיק-א אבות אמנן דהוה מירי חוכה ע4נו הף בו ונרגט רצאיל אע1'כאודחים
 למשתהה חקשו ביישוב שלהן בנמיות בתי היו שלא דגמיקין בעבוראיתקן
 בעיר שלנו בנמיות בתי דרהטתא אעיצ אעפ"כ בעבורה הברכה זו ותקטיחידי
 רעא לבטלה דברכה אמרי' ולא מתפללים אנו אפ"ה טעמא האי למימרוליכא
 אעפ"ב אורחים ליכא ורהטתא נתקן האורהין בעכור דמעיקיא אע"ג נמיהכא
 שמעתי ועוד ' לבטלה ברכה כהטום וליכא ררבה עליט נעשית בה ונהננוהואיל
 רהינורו2 את 4כות כדי בנישתא בבי ידושי לי למה לשסואל בירהטלמישיש
 וחכם נבון איש ואתה ' הברכה מן ויטעמו אמן ויענו ברכה לשמוע עדרצופי'
 טד ' נ1כה רעתך ותה" איברך ברט'ח * וערוכה שכצרה ' ברכה לזכרךתיכף

 המצות ובשום התורה בעסק ושנים ימים תאדיך למען ' נפש נוחירבותיך

כחשי
 נמ'ה משה בר יצחק : בלבך אוהבך

 רבנא בי ישעיוץ ממ"ר המהבר רכינו ששאל שאלת)תשנג(
 לטוב זכומלי

 בפ', רע.י כדפיש אמו .פנב בעם בבר דמר קמ'ולנ. נהא לימא 'ילהשוע

 אלא מותר נטל'ש ודב"ע רותח השהיטה בית עלמא דבו4 נמי אי יומן בני לאורו~זח5ס
 חשה בר בר ורבה א5יינן לא יומן בני לאו עכו'ש כלי מתם סבר דרביע'

 מםל=ב4צמ5גמ5
 פומלת מו"טבה שאין מר4ם העובד אחר אלא רךלך הכל אץ ריבור בלא גריהתא 5ט ק(*

 שני ומדלא שוחט אהר אלא הולך יהא שלא יין אינו עדדבר עד אלא ברצלץס"*
 : שידבר ער מהשבה ח4א לא רךשים מחשבת דגם קו'מ אני 1ומרהכי
 בכתב 4 להשיב ררב פני אתחננה למעשה הלכה שים שאלות,הראשונותנ'

ידו
 ואי"

 ויכויב רג4נים מתלמידיו לאחד טיוי ה-ך היב י1ומר פטטייא
 על ' יצוה הצור ימים ואורך י יוזה 4 הרב דיעת בי אהטרטהוה ול4 איכרעולו

 משהנב"ה בר יצחק מקוה: שלטובתו כלהרבועל

 המחבר. לרבזו ייטעיה ה"ר ע1השיב תשובה)תשנר(

 ,עהים וצ"ל כ1שדץ בר יצדץכץ רביט המיבהק הרב הרירמרמ~ה
 בפקורת ותפקר . ימל15 מלכים בי ובעיני . יכפולוךשלום

 החותמת- על . בכתב'אמת הרשט מאחיך וריעות שלום ואחוהאהבה.

 ב4הטר רעהמ ' כבודך לפני לחוות בצוויך א4 שלחת אשר ירך 3ליליעל
 השר ' הטסר אפמר בו ' ומוסר ויחמר סר ואם ]בשר[ )השר( בעיני מל 5קתןט'
 אדם יכול אם מר דבתב "מאי ' מבו ימכית ' לבבו ובעיני טובוי ירבה הטפסר' נה'ח,'3
 מגלהי,ס ואלו בפ' המא רווחת הלכה יב"ח בתוך ואמו אביו מיתה אחך  ושפר  וז5מ4'

 שיגערו ער פרע מגדל אמו ועל אביו ועל שלשים לאחר ממפר המתים כל שחסעירח
 רוקא ורמרקרקי' חביריו' בו שיגערו ער פרע מנרל הוא כך כל ופי, ח_,רין בןד':51ענע
ק ע

 הבאי דברי דם אלו יב"ח ער אמור בו גערו לא א6 הא מותר הוא בו גערו אם
 לגעור ח-אוי שהיד שהה שא6 שמתירו הוא השיעור או.עו' מתרת רגערה דאטו כנדף

 למתניה 4ה הוה דא"כ יב"ח" וא"צ לספר עצל הן גערו שלא אע"פ חבירו בןע"נ
 ועל אביו על אם יום ל' ל4טור רהטכ1קה 4בית הול רצטהים עלבל בסיפאבדתני

 עדשלח עד בוו,צלס'יס דגרס" מר ושדש ומ14י ' חודש עשר שנים לאחר אמו פ"נת"ק

 לש11י אגן ובין אבי בין "ט חיע4ק עהה האמרת חבעיו בו שינקךז עד אופרע
1 יום שי ו* אני * יום ל, מגלח המתים שאר רעלהמתים  8*ט אבי בבוד בעבור להחטד רצ' אם או פרע שלוח שיתיים כרי לם4 11י ימ* 
 רתנ4בטטכת ה*ע"ג נלל זהו-6יזש לי נראה איצ חביריו* בו שיגערו עדיחמיר
 לממקא- 11ן הבו"י בו 4עשיו פרע ש"טלח ער אגצר אמו ועל אבז ועלשמחות
 מהא * 'כגלחץ באלו התלטד שמבי1ש הבריאהז שכל הגירמא אותהעל

 וע בולן השמחה לבית הולך ועל טפר בעמקוועל ממעט ועל וילץ ועלמיטתו
 למטדעלין ואין בתלמצד שהןעצויות מסה בךבעוינו* שמוצ' במסכת שםשנויו'
 לתנאן בישדבה נכנמו ולא שכהנום הריוטמז מופרים מידי נשתבעצ המפרי']בי[
 י4זף לא או,טעיא ור' חיהא ר' בדבי דלא-)מיתניא אמרי'0בלמתני' הכיומשום
 גה*טצ רהלמוד והנה 4 עליהם. למטך ואין משובשץז שהי מפני תיבתא מעהטתבינן
 שבכמה רואת אנו ופפרי ומפרא ח-א דר' תוספתא ואפי' בו עסוקין אנושאין וירהט* ברייתות ב"ש בו "1 משוטת גירטת במה תמיד בו עסוקים שאנושלנו

 אין לפיכך בהן ומייתר בהן ומחסר גירמתו ומשנה בתלמוד מביאןמקומות
 5י שלנו התלמור כגגר הן אם ירושלמי שים על או ברייתא עים עללממק-
 קף לפ מקוטת ובכמה רךראה אעוי'מוף ורב רבינא 0 כדאמר" להוראה נכתבדו2למור
 ע"4 פו טוב אגצם שלנו' בבלי תלמור על אלא לממוך ואין הכבלי על ירהטלמיחולק
 כהצפ שהצא דבר לבאר הירושלמי ומן הברייתות מן מער אדם להביארצא
 לא הבראחות קל לא מומכין אץ התלמ4ד רביי למתור אבל בתלמורונעלם
 ריץש דוקא שהן להטר המצי א5 או הוא מטר טעות או דאמרינן ירהטלמיעל

 ה4באח ס*לו היא פלוני ר' ההשו בתלמור הרבה אומר בזה ביוצא ועלפלוגתא
 כי לכגיך אין לפיכך בץץידאה 1ותה מעמ?רין 4צ משבשים היו שמאבתלמוד

 בו שיגערו עד פרע מגרל אמו ועל אביו על כתבו וכבר ' רו2למוד עלאם
 4ןע טץ מר ד5תב 'ומאי : מר. כדכתב זה או זה או ולא אחר רבר הוא והכלחכהייו
 סש1 1צ על לרו2אבל חייב הוא אם אהותו שמתה לדאובן תומה לפי שסיפרה נכריתעל
 קט עכואם דיבנצת0 בהרא פרק שלהי דאמר" מההיא להחמיר רנאמנת ורךריתפיה
 ן טעמא ה*ר לאו אי משמע ' מרהו להשביח אלא בו' בעצק פירות מוכרשהיה
 ' פ ריוח שום לה ,אין תומה לפי פשר' הזאת עיצכרית הכא ]איצ[ )י'ח(נאמן

 בעיני .נראה אינו זה דבר ' אבילות עליה וחיילא דנאמנח פשע1אברבר
 חכמים האמינוהו ולא להוטיר בין להקל כין בעדותו נאמן העכי'ם שיהאבלל
 גופא דהא טעמא משום אשה ובעדות במם4'תאלא

 דיינ-

 ו עתטש בראמרינןס ומנסבה
 סח;טית הא*ימורין בבל אבל בתחילתה עליה הקלת במופה עליה שהחמרת חומרמתוך

 ואע'ש ממל"ת' בהן[א4"' נאמן עכו"ם ]אין בהן נאכע אהר יטעד אע"פשבע2ורה
 אשה מעדות חוץ פמול העכי'ם מקום רבכל בזה ראיה להבהש צריךשאין
 תו ק( שבא באחד מעשה החולץס פי דאמרען ממאי ראיה להביא לנו ישאפ"ה
 1צז לפשל נאמן אתה ואין א"ע לפמגל אתה נאמן א"ל הן לו אמר בנים לךיש ש" ל4צ 1י'ל ערים לך יש לו אמר עצמי לבין ביני נתגירתי ש"ל יהדה רלפני
 א"ר מינע לאחרים יכירהו יביר והתניא מוזמן דלא יהודה ר' וםבר ומקעוינןבניך
 בכורי בף. זה לומר נאמן שארם וכשם בכורי בני זה לומר אדם נאמןיהורה
 בר ואר"נ נאמן אינו וחכ"א חלוצה בן גרושה בן בני זה לומר נאמן אדםבך
 והלכתא התם לעכו"ם'ואמרינן ערות אתתוא'ן עכו"ם לדבריך קא"ל הנייצחק
 בניו 1טע לפמול נאמן אדם דכל יא-ץ אי'ג אלמא יצחק בר נחמן דרבבותיה
 אץ ערות בשום אלמא ' לעט"ם עדות שאין טעמא וממק מאמן' אינוהעבי'ם
 לא עכו"ם באיסורץ נאמן אחך דעד אע'צ נמי הידן ובעובדא נאגץהעכו"ם
 נץ צף ה"ד אמרינן שנהארמלה0 האשה פרק ובשלהי * הצא ערות בר דלאוכוץמן
 1'נ ואכלצ בשירה צ משפחה פסולה ץ משפחה אבא לי אמר פך לומר התינוקנאמן

 ע'* לא עצט ע"י ברע לפ' ומתנות חלה מוליכים ושהיינו פיני בת שלבקצצה
 רוה לא ףוה דעכו"ם ביון סכר ול'ק ר14יפ5י במאי ואמרינן נאמנין 1צמרבתיק בן זחנן ר' נאמנין תשתחףר'אינן' עבף ונחגיה- עכו"ם ועיה אמ ובולןאחי
 העכי'ם נאץ[ אלמא' דיק רצה מירק לאוגיורי דרעתיה כית מבר וריב"בדיק

 מקדו לד"טביח אלא זה נחבוק שלא יבטות בשלה" דאמרי' ומ*י ' לאעכה'ם בערי אבל בשנתג4ר אלא ליה סהימן לא ריב"ב ואפי' לההמיר %"נאמןשי
 ראהמ זו אץ נאגץ. הוה ה5י לאו הא ליהטבקמ רנתבףן מדטעמא דינן2דקא
 זה נחכוץ של* דאמר4 לאו יאי באכלה אסה-ן הן בי פירותיו 4 מעץאדויזם
 אבל ' נאגה איגו זה טעם מפני אמורין רצו מג1הו לרהטבהה אלא פייותי4מור

 פ"נ )בפלה לך נ-העא לא ואי בשבתא להזתא ושדי אספסתא קטול"טדאל קסי מ לבר הא"ל עבף'ם הךצא אמרען. נמ* ווחמס נאמן אי1 בואי יי *בשמעהש
 בשבןזא קמירא לי' בעניל ]לטה[ )בה( ד1ט1ץ "טראל[ בר ]כפלוניברישא(:

 לקמץה רביזרצ ור-לתטץואתיא בעילולא
 דאב-

 ילא מחגי' מהא יבא ופשט
 להם"ל דנתבוין ר4צץיי' ובהטגם הכמש האטיטיצ אהשה בעדהז נמי דהתם 'מהינץ
 בי בוראי רעלמא עדויות בבל אבל מהימן לא רבא אמר ר*ויש הןזא על4רמה
 בטלים הן רבריו וכל ל1יל מפיח בץ להעיד מתכוץ בין נאמן אזוהעביש
 אשה שנעיא אחד על מר ומאהדכתב תו': שוא דבר פירם אשד נאמרעאיץשם
 וכתבת גט לה ליתן 'לבופו "ן אם קך4ה לבהו "טל ולא שנים בעה"טהטהה
 בר ו1שהר הכלא בנןת ווטמחקו ברול בכבלי ומהגוהו הבריר את תפמו ביאלי

 רצדעתגי' לא י ל11 אם בקהל לבחש בשרים בנים אם' עד בו' לעויהו4כוהו
 בא ואם ל11 אפ בריא הוא אם אליה לבוא יכול היה שלא הענץ ריה האיךזה

 בשפים ע"י קעיר שיוא מחמת או בגופו שיש מכה מהמת 11 טיעצתמחמת
 שצאו באשד לכובשה יהשל שלא מתמת אלהה מלבוא ועיכב בריא שהיהאו

 הכחובה על דנין אם הודעתי לא גם נשותיהן עם לשכב עהטווץין בעולםרבים
 בו ותנעח4 כשר כפיתה מחמת הגט ואם כפייה בר הוא אם רגט על אםכי
 ברורה וטענה גדולה טענה לה ש"ט 4'מ אוריעך" בלבב4 אשר את לאו'אם

 לך ואין. עונתרז רוצה ורהא תפקירם מבקשש ורגל אליה להזקק יכולשאינו
 כצנשמהם ]נרר[ ואם בעוטעה אשתו את לעגן רשאי ארם שאין מע גדולהמענה
 4 מזטי אהסוה רוצה רוכמימס ואמיו כתובהס ויתן יוציא אחת ]שבת[ )שבח(המיטה
 פיט ס5 שתצא עמך הרין שנים ג' שגתעננה תשז ופרישת קבין ממ' ותיפלותבקב
 ע"ס נ להארקי עכשיו צרזי ואין ט לה 4תן בי1ה און לבוף הלכה מכח דץשא*ט י שטס אע"פ בו' חפיצח ואינה בעלה על מורדת הא אם זאת כל בלא אפי'אלא

 דיצראה אחר שהיו מבודאי רבנן בבל של הישיבות גאונ* מ"מ הטררתבמשפם
 ףג ש בת5ו וכך נה"ג וב"כ מיי לסוררדע נט להע1 הבעל את עףכי1תקע

ו-ף קה5נת
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 זו שנתקנה בימיהם הוק שנה מ4צת מג' עוי1זר רגחצנים טל שדיוא לצהי
 תגףוז לוףךר עיכול. מי ואין רפמק אלפם רב גם וכ"כ ממנה יןז 5אטהתקטק
 ש"1 וכ"ש עליו לפרכם ואץ ויא כי1ר גט י של גשה הלכך שבבבל דגרולנמ,ח
 עישוי י" אפי' גט ליתן שכתרצה וכית א4ה להזכק יכול שאי1 גדולה טענהלה
 גהולה וטענה הגדול כן,ר תנףע חכברם דברי לשמוע מציה כאן ד"ט גטממו

 גמר זוזי דאגב הבתימס בחזעז דאמרי' ממון נתינת כאן ש-ט ועור לה' ש"1 תחוף
 אמרי' מעות מתן איכא דאו כהטמע וקדיש בת4וה וכן ' חבין בתלזה רם1י.פא

 דעשה משום לאצ אי נפעטה ואגךי גמרה מעהז כצזן .ראגכ קידועד דרצורוזם
 בו לדגעוא וינהלה שה גט הצא וכשר לקייחטיה רבנן אפקעינה4 כדצגןשלא

 ידע רףיתי אלו וששמר יתרפא דהיכ1ו לכופו שאין מר דכתב ומאי 'בע;וזילה.
 בדעהך דהה וכן מנה לומ*" נותגש אפי' כגרשה האתי לא מתרפאעודטעי

 וסת לה שמש אקטה גב* רעדהס פ'ק בשלהי אמר" ווו'נ כו' אשתו את מהיאפא גבי גטס בחשרלח רבנן כדאטר ממ1ים והבנט בטל גט ונמצא גירו*ץ בשעת טק(
 כו,, ש עפע

 יחזשי ש6י להוויעו תנךה לדבר יש לזה להצענ באת 4שאם נראה איני
 לדצדיעו עאטי' לומר נ"ל ועור לקלקל,' יכול אעו ושוב התם גראמרי'לעולם
עף4א

 *דטק-
 מחמת רוא ףריזותא הינא הכי אמרינן דה-כא ' צריך אינו לעדלם

 א-לכע; קיא שמא יטחוי1ש *צ עלטה שיצא רע שם מאים דמופמאה כצןאשה
 יכול ודאי התם קבוע והטז לה שאץא

 לקלי
 דויעותא שתה ת*בטל אם

 )מעותה( שאינה יודע היתי ואט ניר,שזיה חיעחזא 14תה מחמת למיטיימצי
 ש"ט מום דבר שום מפני מוררת כעוהאהטה אבל טגרשה' ה*וזי לא]ריזיתא[
 שאתרפא יוד,ג הי1זי ארלו ולוממ לריקל יכול ו1אינו לייריעו צריך אהןבנו8ו
 רוצה סוינה המום מטי אהו רוחעז האשה 1'מ סגרשה ה-תי לא מוםכטיתו

 להוצי1וס *צתו שפופין בא4 רהא רוא ההכי רפואוק'ווזדע לו יש אם ירש' יהמתץ לגזט'

טזפ'"
 הקיקל יתרפא שמא עולמית יחזיר רלא בהו תנן לא פוליפום שהעיבעל 5וכה
 אם ולראות להמתץ מתרצה האשה שאין לרוקל יכול אעו יתרפא אם*שפי'
 הדק כי. אומר ע1צי ואע"פ ' ממנה אלא טמנו העכבה ואץ לרושריטע1ז*בול

 רגט כרק אפי' עכה'ם 1" הע"טוי היה קאצא ולראית לחקור "ט כשךלכהאו.תשן
 עדשראל מה עשה הש"ל אותו עישו אם אך דבריהם לשמוע מצוה ע1ין4םול
 מה מעושה ובגט המוררת במשפט להאריך רוצה ה"תי רובה ' לך11מרים
 יכולתי ולא אווזי רוחק  1ןן.~ן הש4ח ובנחץ לנו' אשר בשר ביני ע4הסשהט

 מאי על לטר 4ה דרףדא ומאי ' להאריך צרזי אץ גמוך שלתכם נ"שלהארעי
 ר"!מ דברי מיבמץ דלא יצלצין לא וקטנה ר-ן כהעימס בנהע פרק גריש ד111ר 6נוף

 לךש א*ע1""
 ט,.

 להקשות כמוך חכם על תמר%זי ב5חלה יחזיק עלא וןכי כי ער
 אעה נ-ן יבם לפני נפלה. אם מייבמין ראין ראסר לי'מ אטן האלהכדבר*ם
 % חאז היבם יגדיל שלא עד לפוטרה יכול ומ"י שיגדיל עך לה"עגןצרוה

יהל"
 ויותר %'מ מיעגנא ף(נ מיבמין דאמרי לרבנן .המיעגנא הוי כי יי"ס או

 אחר ויום "צ גךרם לייכמה .כול רוצה ויא אס רלרבנן ליש מתעפאהש..
 משום דירי טעמא להו נימא מר דאמר ומאי ' שעדיל עד מצי לאולר"ם
 כטן 4בם להתיבם גרלה תבמה את שנכוף כףיבמין קאמרי בבתצ אטונהלה

 זקינ%ץץ%" ייא ילר רצא רוה לו הוצגטע עצה לו נותנין לרבנןס להו מי4תכ14ק"
 אצל כלך ילדה אצל לך מה זינה לףאצל מה לר אימרי' והיאזק ולדה י'עשח
 שניהם מתרשףם אם רבנן אמרי הכי אלא ביתך לועך קטטה תכנים יאל שכמיתך 4 ט:וו

 טךחץ חשץ אהזן מנץין גדול ליבם קשנה נמי אי לקטן לה'זי4בם ריבמהורוצה
 אילצית אצ סרים ימצאו שמא לרו-זיבם א%תם איעמנטץש מבר ור'מבידם
 ראמר ומ*ו ' למיקוטא חייעף לא ורבנן למקוטא יחיו פוגעין'בש-יהונמצאו
 שאינו הקל נמי מיבמץ אין נימא חולצין' שאיד אמרת יפה 4 ואמרו רואילמר

ל
 רב אמר דיבמותס שני בפ' אמרי' לא מי לייבום קךלח לחיצהאינו ע4לה כש"

 ת'ע ומה יכמתו ת'ל עהין השעהה יבמדצ ועלתה רןא אמר רכ אמרנירל
 דדימי זו חשיזו ליבום עולה ואינה לחליצה עדעולה 14יית יבמה לך יש*בסהצ
 אבם ח8ץ הא האיש יחפוין לא ואם קרא אמר נמי גריתות חי"בי ואימאלאוין
 'לחלשנה עולת אעו לחבום וולה שאינו וכל לחיצה עולה ל%בום העולהוכל

 בריתות חיבי מכיזברא ראהז ומה יבמתו רהמנא רכי הא נמי לאין ףייביא'"
 דהכא יצ מר דכתב ומאי קידושי' בהו תפסי ל*צץ ח"בי קידועד בהו תפםילא

 רב ואמר פסולה חליצתה חלצה לא ואם מעהגדיל תחליץ שהלצה קטנהטינ הנן חליצהס מצות בפל ואילו לאיש אשה ומקשינן רולצין שאין רבנן ליה מוזז חיק(
 לא"ט אשה ומקעףנן בפריה כתיכ איש האמר ו"ט רברי זו רבס אמר וזדה י'סס
 ר' דונף בר יוסי ר' מ"ד התם אמרי' הא רבנן קאמר* רריזמ לרבריו וד*למא עעיה

 רבנן כולרן לא"ט אשה מקיש ולא' קטנה הליצת ומכעור אך'ש פ4ג להור*וסי
 שתי. שהביאה תינוכךז מימןס פא בפ' כר.תנן לאיש אה1ה רמקשה לף'מ לץק מורו גד

 לא תעוק וכן מתייבמת חו והולצת בתורה האמורות מצהע נכל חיבת שעעזתע'"
 אינהעצלה שערדת שתי שהביאה תעועז במיפא כרפליג ירירה ד' ע4'פ4ג
 מצ1ע בבל דהייבת רתגא כזן בגמ' ואמרי' השהור עוירבה עד אומר ר'"למאן

 כתי' א-ש דאמר יוסי מרל לאפוקי לי למה ומתיבמת חולצת בתורההאמורות
 יאי. אץ שערות שתי איקזי דאי קמ"ל קטנה בין גרולה בץ אשה אבלגפרשה

 בט-ק דאמרי' האי על למר 4ה דקשיא ומאי : לאיש אשה מקשינן 1'ט לאלא
 הוה הסהרים ביז או הוי בלוע אשה של מקום אצתו להו א"בעיא יצאדופזסיתנ
 אשי בר חשא ר' דאמר להא מ:נה נפקא כףומר לא אמאי כו' מיניה נפקא למאיעע

 זייא לר' ירמיה ר' כדא"ל כו' לטהרה מטומא' לטבול שיררה יולרת רבט אמר פ"1סם
 ]נפקא )לשאול( זה נם כי אמת ' היא בלועה טומאה טסאה אמאיבייהה
 ההם עףעקר שכט,א רלא כרלתא רךא זה אבל המחרים לבית כלוע ביןמינה[
 מיגו' נמי למימר דאיבא ועור טבילה לאחר ער בה הטבילהולעמצרקודם

 לק שתחבה כגון נקט להכי התם כראמרי' להאי נמי תהני לרם טכילהרמהמא
 וכשנשאלה ' תריר להיות ש-כול רבר שהוא מקום כאותו ננילה כויחחברתה
 ר' של שבאותה אתמ בר ח%א רבי ש% בזו עמוג[ים היו לא במררש זוויאלה
 טמאה .אמאי בירירה זירא לר' ירמיה ר' אקשי כי להלק *יט א:טי ב..חייא

 ומיטמאה' רצי המתרים ביוז הוי כלוע סכרת מי לו ולומר היא בלועהטומאה
 רב דברי מעמיד הוא כי לכך להרחיק רצה לא זירא שר' אלא במשאהאשה
 בית ולומר להרחיק עריך ואינו במגע אפי' ומטמא לחו*ן הדם שיצאלאחר

 1ימ ד8כחיס0 ב1ק רבא דאמר מאי על למר 4ה רקשה ומאי : רצא חפזרים ע"2 הו
 ר11'מ יצ*צז לחלק הבערה היט שייפה אלא חמץ ביעור אץ עד'מ' תלתבדר"ע

 הא יצאת דלח, רמבר מינה נפיש מאי כו' הכערה 1יתיה הואיל אמיי'לא
 ווזו תעשה לא הירדד עשה וליתי גיויש לוקמה חשכתי ל"ו אלא בהה 4תיו"ט
 עשה' יו'ש והא ביףש לה כצקי הצה יצ11ז לל"ו 4ה סביראאי

 ל'א את ורחי
 וחשוב מלאכה ן.הרא[ א"כ יצאת להלק הבש-ה אמרת אי פיזשא הכי 'ועשה
 מלאנה אכ איגה א'צ: יצאת ללאו אמהת אי אבל ד,1בצז מלאכות 4שכעהור
 מלאכה תעעו לא כתיכ ובי"ט מלאכות כל כשאר מלאכה חעצבהראינה

 דוכ-

 מלאבה חשובה אעה אכל טוב ביום עליה ע"קה שבת אצל מל11כההרהטובמה
 כצת מלאכה בו הוףשה נל כתיב דבשקז ביו"ט עליה לוגה אץ שבתאצל
 בהבערה אין ואם מיתה ע4ה עיייבץ אלא מלאכה חשובה 14ינה אלמאימת
 לר,ע 1ל יצאת לחלק דהבש-ה צ'כ'שו'מ אלא ביףש זמ"ו לוקץ שאץדמחמר[ ]אל"י דמחמיר( )אלא דוצה מ?ץ בי"ט עיה ח%בין אין לאו אלאבשכת
 ו4'ף עשה הצא דיר'ט ביר'ט חמץ עירפץ אין הכי ומש1ם ביר'ט עליהולכך
 כמ"ן ודלא וויב שמקלקל רא1ש ישט1ז הכלל של ללמר אהכטש לחלק לכ"'דובין יצ* לל14 הבעדה לנו'ד בין מד רכתב ומאי : ועשה 4א את דוחה עשהואין
 יי ק( אצטלי4 שמבעיר ואע'ש לאפרו בצרקא מבעיר ]לכלבו[ בצריך רובלבהמנטהס בדאמרי5ן ויילמא הש ל-אי הבשיה דה4ר למר 4ה קים אטודפטר
 ג ע לו שצריך כיון 4ה נדי מתקן פרהטה שעיה אפרה בעבור מנה מאהקות

 אצל הוא מקלקל חייב עוהוא לאכילה רהטור אצע שאףרהטחשם מבעיר חואה4צורכו'
 קאמד לא אמאי מרותו דכתב ומאי ' רריב לו שצורף במה מו"טבה%שעושה ע'" ךף" כיק אלא ע1הטוין0 הכל בר"1 ]ליידיא[כדאמר )לישריה( רברו שבין עיירט=ימי
 ' תכשילו תחת וימיקנו בירש 6עייה שרי דא* בוצאה אגצר כפם' חמץהו'ס

 4ירציי ליה שראמאן
-% 

 ובל יהאה בבל עליו עובר הלא תבשי4 1ייזקו
 דכתב ומאי : הבי מניה למישמע משף לא הכי מערם כרף "1רפנו לא אםימצא
 שלא הוהרה לצוקי הבערה עויחרה מוצד עלמר מברא מה ופלא הפלאםד

 בשני לפר,1 נ"ל ' טעמא בלא מילתא לרבר רגלים וטון יסוד מאץלצורך
 לנופו הצריר דבר כל מתירין שאנו לאחר כו' שהיתרה מתוך נאמרענינים

 צורךלנופו שאינו דבר ' )ואחר(]ואמר[אפי נפש 1רףאצכל שאיננ א1'פלבתהרל'
 משום ותרףירו לוקה אינו אם'עשה אבל אכצר צורך עיאיט )אהו'פ(שלכהיץילה

 לב"ה אבל מיצך אמריק לא האמרי כב'ש להו ומוקכר' הבערה ומשוםפבשל %" י'ינ משום. לוקה בי"ט רגעיה גיר ההמבשל 4עץ ביףש נרבה עולת הע1חט]קמא[0 פ' בביצה נראמרי' לצורך שלא רךרט*ה לצודך והמהרה רהואיל טעמאדטשי
 לצורך שדןרטיה כצזעי לרבר טעם 4תן 1"ל וכן לורךיג 1ו1 בכול בצזוךדאכצץ.
 למאי ודומה ' עליו להןק אץ לצורך ו1לא ר*שפ*' נכר רצקלש רששימהיודוקלש
 פ"ח *יטיהמ1 לטה הזמא אצרחץ ליה ומיקלעץ הוארל ףאמר לוקה אימ אמר והבהלוקה נ" וף אמר הסדא רב לר%ל כוו"ט ה"צפה עוברץס א4 ובפ' טובס יס בפ'דאמרי'
 סט יף נמי הורף,ט אוףודן ליה דאית הוא העעצד ורוק14 רחויל אלמא 4ה חזי(ונפמ
 דממראץ רב"ה דנףגמ' מ"ל לא ויא ורבה לכך לא אורחין ליה דליתריכא
 צריך מה נמי ורבה לוקה א-יח אטשי רא"כ המיצך טעמא לרוו'ר ום"וזק-ק
 - וה"ה הנשה ובגיר נךבה בעולת לוכה אץ רלב'ץ: התם אמרינן טזא ההויללטעם
 דב"ה. טעמא מברי אלא ' ל4צ -לית וראי אלא נצזוך ידי על לרצל מיש~%%45

 בשאר אבל ב"ה שרו בוצצאה היוקא פ" ליש ו1צאה והב טלןלשנת
 מץ'עם וףאשופה לויק הנשה גיף יהמבשל ביוש נדבה עולת ורהטתשם לאסלאבות
 בעולת אבל רצאיל איכא הכא חיגא י היאיל מעצם ממלכךת רבה יפטרלדיל
 שלא לצורךרצתרה שרצרטיה כצעוך דנף'ל יטנותזמאן הטע' דיא לדול נווושד4יפ' מאוך 4ה דלית רבה נותן קה"ו והטעם ' ה*ך חטול ליכא דגעףז וגירנדבה

 שהוק14 שכיון זה טעמ ע"י הנשה תץ1 נרבה בקךל' אפ*' םםלכן,לצורךעוםצ1ור
 טעמא האי. ]ורבה[ )ורבא( לוקה האיט לצורך שלא נמי רצקיש לצורךה*רסור
 אורחהם ע"י בהיתר לעשות עיוכל במקוק ג'שו בכ'ש ממלקות למיפטד לץק4ת
 שרךקלש מפני רצא הדבר טעם וראי אלא נפש לכל ששגל אהיר עטדןע1*י

 אצכל לצורך שאיני אע"פ או-ט לשץרוי עטקו21 כל שרטץ"לה דע1ץ 'חהאידאימור
 עירוב ד"1 למ"ד אפי.' לרה,ר יפ'ת ועף5 את להוצהא התם כרע*מרי'גפעו

 אבנים ההרא מעתה שוםף4יא רב לה מתיף הרצן כראמר*' 1ב ליםהיצאה
 שלא ביצצאה עו'מ באבנים מיפלנו מדש א6* מוי*ב דלא ת'נלביא
 גופו* צורך ההא אבל התם כראמרינן נפש. 1יג'ל לשירף שלא פי' פ4גילצורך
 זה שהותר ככצ כל'ומר אלא זה שועתר מתיך לא הדבר טעם לי.עטדצונראה

 )וקתוך( טןרכיכס לכל דרריש.לכם יידה גר' רצא הדברוצתרזתוםעם
 נן ק( היה זוי טעם וכהטוס צהקט אין % נהאמרען נפש אוגל מבשירי נם]ומתיר[
 ו"* מפנה הגר את לכבות 'כגיו אדם של גופו צורכי בקל יידה ר/מתיר

 עע
 הכית יתעעע שלא כדי אלא עלוה. לחום בשביל לא דנכגהת אתולככות

 היגא אפי' ביר'ט עיני ולמיגחל ממון איטור משום הר4עק את ולגבית נ י .י "י יי
 ננ ח( עניי רבכולהו טוב0 ים בפ' כראמר עינא לפצוחי שכלא בסוף סכנהדליכא

 טא חסרא פסק.רב צרין אין ובפ' צורכיכם לבל לכם דנףבר מעצם עןרהר'
 אוכל לצורך שלא המלאכות כל מתירץ אנו זה וכצמעם ט-ודיז בר' ריקףורבא
 קמא בפיק ראמרינן מאי על למר 4ה דקשה ומאי : נופו 16רך הם אם אףנפש

 רוכץ אוקמיה כדויב מתמא רקרא הו(שיל אחיבה ' פסול שאר 4 ומהעמאל י,,,נ 1 ל לי מה. כתיב סתמא הקרא וכין עד כו' טזזיר שקמץ זר רב אמרדמנדצת0
 ל פסק" שוצתר' טומאה עון אלא טשא איט הא כדאמיי'0 הבשורה ל'ה ראיו;בשמאל

 רקיא גוון גכשרוון ויקמהן ו?ץזור ,1עקיר דאפוטר רוהכא קשיא לא ימבללו
 ע"3 ט,

 פשלץ בכל בפמ% שבברקמץ ממכךם רמשמע משס וקמץ כתיבמתמא
 עךם בלא מדצה' שהוא צ"ן גבי אבל כחזרה תקנה .לרצ ראי:ז קאמרדעלמא
 דקש" ומאג מכללה:' שרךתרה טומאה עון על מרצה שאינו לחלק למ ישתקנה
 נ: ק(. . שרוחר' עון..טומא( אלא נושא אי1 הא דאמריןנרקהמץרבהט מאי על למר4ה

 דטועאה מעיפ טרצרץ בתר רמהחינן[ ]דסה )רמרהדרען( נמי רוהדהדקרא ש" ]מודה[ לא היא החיח מ"ד אטו ' נהיא עק אהו היא דחמה טומאה!%מ"ר
 מהררינן אטדוח להרורי ראפשר מה וכל רצועקה וברח,ק בקה?י בציבורשרצתרה
 עיצתרה ךד3 בטומאה עברינן )לא( בטהרה למיעבר מצינן לא אי 1'מאבל

 פם שדותר יוצא עק אימא פריךט ובי למר ליה דקשיא ום4ו : בציב%רדגימאה
בבמה
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 לא דמכמה אמ1נן היבא ' ילפינן לא דמבמה קמאס פרק אמי43א הא בבמה ע"נ ןד'

 ויכא אבל מבמה לסהלף אצ בינן אלא עלרה תמטך 3ךא רלעא היכא*ל8ינן
 מבמה וכ"ת מבמה תילף התס אמרינן דהכי מבמה ילפינן ד3דא ממךראיכא.

 ומהדר בבמה כשר 1צא שהרי ירד 4 שה שאם *המא מנץ והתניא ילפעןלא
 דקרא.ילפינן םמך דזרכא רהבא אלמא ממך ףיבה העולה תוףת אוחת .תנא
 4 ומה שמאל 4 מה אמרען משם וקמץ דר"ט מכי אמרי' התם ח?'נמבמה
 ייא דבתיב כיון נמ* והכא בבמה רכשד מע1ם 1י אפי' ומכשרינן פטלץשאי
 ום4רדתמץץ ן בכמה שה1זר יוצא עון גם אימא הקרערם עק את ש:רץתשא
 דהא דצבה לשם לבעישם שעלו 3ךהטים ב3ךעד לטמו שלא עק אשא למר4ה

 מר' לו להקשחז רצה לא )"טמעאל(]שמעון[ סלר' בפיק במנחות מכללו הותר מ"נ גד'
 קו"טש ב3ךעוי דרום שודטת עון *ומא ותו מר דכתב ומאי : לרבנןשמעץ
 לומר "ט שמך של בהמיר שהותר בפסח עידית עק 4ו'נ קיים כקרשיםשהותר
 כדאמר4' לעככ ררום ולא צפת כתיבי 3ךאי רטובי בי'ק פםולה רתםרשחשת

 ובתיב הש-בים בין י-אי תרי כתיבי בשחרוז נמי ופמח מקומז אתדן בר'שימש
 רףכי וכי פמול לחצות קודם שחטו שאם לעכב בש-ב ה8סח את תזבח שםנמי
 עק גם טדטב ולא ירצה לא בוי רכתיב מאים מרצה אינו ומתר פיגלדעק
 בקיק דרום נמי ט?,ק לכם יהיה לרצק לא כי בון הכתיב משום נמי מוםבעל

 מר רכתב לעכב[:ום4ף ]יבתוב לושה( )רכתיכ בףע דשנה דפמחושוו-4
 לה *לפת יכודכא ושקדישים עק אדדבה כי ויךשףם עק אשי רב סלדקובי

 דהתם תטי אמת ' ההח יגצךיעףם עון ודשזם ניושה צבחי ואץ נרההמא"ט
 רמכך"ו' דביק ממלא אתטש נ1. הקדעים ומ1מא' ודא דמקרישץטומאה
 המשמע וצדעדם. עון כתיב ציץ גכי מטקו אבל טמאש יץןם אףטמים
 דןהר דגצ4ץערם עק שנמצא רא1ש המ3ךישימ עת ולא נו,טא הוא יקרעמםעק

 ומ4ו : המנךיעהם עון אלא הצ"ן ירצה שלא בפירהט מפקיטו וץכתוב והרימכל*
 שנולר ףטראל כקנק שנתגייר בין ותו ' נפ43ו א-ט וסא"ט עכו"ם אלא יהאיא יימי ובעלה ]הגרים[ )העכר'ם( את לרבות אדם כהגים דכתורת מ-רכתב
 מקבלץ נמי ראפי'מעכר'ם קרבןמניירו לקבולי 6י מאדם גרים דמרבה מאידמי'
 בו בר"טא כדתני ממיכה טעון אינו עכהים רךבן כי כ"טראל רינם עדהאאלא

 םנמכה טעק יהא גרש שגךכן ריבה ומארם סומכין "טראל בני וממך"טראל
 4ה ד3ףוא ום4ר : כלל כוזם נקבל עלא המתשרש מיעט ומכם "טראלבקיכן

 ולוקמה שמסזיז מ,טום 4 סותיצק וי4ן ךשדהם' בי'ק דאמר2ן מ4ו על למר ע'" סף
 לה וההטה1ץו' לוהעמרד'במכין יבול ההה השה כי לה'בהשוי שהשתחי חו,טהבסכין
 וכהטמע עבר'ם טכזשל שאמר אבוה בר לתרץ)דרדי(]דברי[רבה מחזר הואאלא

 עכו"ם שודא מכץ למימר ליה הוה דאן'כ עצמ'עכו"ם שהיא ולא עבר'םתשמ"טי
 אן לעכרש גחא בה דפסק בחרשה למילתיה וטקי וטרי שקל הכיהמטום

 קמיטעי מהא 40מא ראמרי'התם מ4ר על למר 4ה דקשיא ומאי באור: וטלכנה ע"נסס
 תתח הע1חיטה בית דב'"ע שנה לא אמ4ו רהעח השחענה כיתדמ"ם
 רנסהגש ]מבר[ רצה בד כר ה-בה אמוך לפנם טעם בתזן מכר דרב פליגיובהא
 בבית ופשט החרסוד נבלע שככר הרחה מושת 3מה לי למה הדחה 'טתר

 למעלה עומד האימוד כל צנן איא בודא3' ובלע רותח דדיא משוםהשררט'
 עו'מ הדחה ליה ומרמצריך הרחה בלא טתד והא בהדחה ונפיקלמעלה
 בעלמא: בהההה צונן.ונפיק ר"טחיטה ובית אמחיה הקכין רפ4טת סוברשהטה

 מחשבה אץ סמחר ויטוחט בפרק ראכדינן מאי על לגמר להה רקשיא ומאי 5טד'
 -שני לא 4צטאי וכו' כלל פמלה רלא אילטא 1םלתעא

 רה'"
 במרום אם ומה

 הכל *רן ריבור בלא טירתא מד"טבה דהיט במוקרשין פוסלתשהמדהטכה
 עוידבר עד אלא בדצלין פומלת הטתשבה שאץ במקום העוכר אחר אלארצלך
 דנם עיש אגי *ימר הכי שני ומדלא רהטוחט 4יזי דילך והכל שיההה דיןאינו

 דודאי ההא כן כרבריך גם.עתה ' ערעןידבר כטץשבח רציא לאמחשבת3ךעדם
 בלבו גמר אם אבל בו1ץ  מחשבתו וינלה בשפהץ שיוצהש ער מרהטבצה הויאלא
 דיבור בלא כקרערם 1םלת כ1ץשבםה הירטה ואילו בלום 4י5ו בשפתיו הוציאולא
 כל ודאי אלא בינטהם לחלק לך ומנא ריבדר בלא ב1? גם נמי פוסלהייתי

 אין לטמו ו,טלא למקומו ודצץ 4מנו ויץ בץ בקרעים שפוסלותהמחשבות
 וללמד ללמור ותזכה בצזלמירים גבולך ירבה ר"טם בפץ' כשיוציא אלאפומלת
 ההתום אגי ' לבי חשפץ בחפצו בישראל תורה ולהרביץ ולעשותלשמור

 : לטוב טור מלי רבנא בי"טעיה
 . יטב עצר מל4 רבנא בייעהדה ורב" זצ"ל שמהשל. רב" בן אכעזר לה"ר ]ע11ה[ )תע1בה()תשנה(

 תפש. ,רת. אמת,ר לכן טשנה ליי מנ." יבר" "יעיבעטר

 4שלשוט רב" ישראל מלכי ע1י למעשה. הלכה 'לברור שאלותיעל לה-יבני יב ויתמ ועברם תלמירם את חרחמו בלבם יעהםהשב"ה
 . לכי(ב זכור מיי רבנא בן יששךן ורבי' שיחיה שמואל רבי'בן

 1ע שנאמרה דץךצץנףן ]6[ שנעל

 ת4י
 בחתיכות נתערכה אם דא'שס הני בכל

 דל אליףי יבפש שמא משום לאו אם במלה היא אסאחדות
 שמא 14 מתייין לו ע-ט יכר וריע להתיר טעס בה נמצא שמא חוויטרינה

 מותר להיות עתיד שבההאי היבא אלא מתיוין לו ש"ט דבר לומר שיראין-
 ויתיר חרטה ימצא דמפק לט-רים דמי וקצת לאי1ר יתברר שמא הכאאכל

 : כעזיריו לו עדש להה ויץ ימצא לא ומפק חכםלו
 ענבים מ4אה גיגית מנו1ם ופעמש הבצהי בימות ק רבנשן=ןוטכנין]כ[

 משמע הוא  עתה מענבים זב ובשבתרדוכים
 יצאו אם לכ"ע וענבים באש דהא אטר כולו שבניגית ייושאותו
 בשבת בשתהה שבניגית הין כל דשרי בעיני נראה א1,ק אמורין'נוהומעצמם
 מעו את מלק עלמר "ט אפ"ה בםל לא במינו מיו בדרבנן דגם לומר תמצידאפי'
 חותה' מבט*1 חהרצנין הצין החט ומבטלו ע*ו רבה מינו ושאינו שאינוכמי

 בירהטלמי אמר12 חהכי י א1לען שמא סבחר ףאמר כותיה דהלכתא בררכא קזלק
 ארמור ק4פי רךנא רב ראמר מה כן ופשיט החרומה את להעלות דןי*ז עם גסינס קאעצטרף מו1 תתסות של מינופות בעי[ ביבי ]רב ביי( )ר' פ4ה0 דתדוכות פאש

 ה"מ במרל לא כאלף אפי' דשי4'מ דכל רקי4'ל השזרע לר~זיר ההיתר אחמעליז
 ביזשלמי כד4טמרי' בפל אפ"ה ריל"מ אע"ג בוט בש*רנו כון אבל במזומץ

 מעשד טבל נטן רשיי'מ כל יההטע ר' בשם אומד ישמעאל ר' שהיה הכלל"ה
 בג"ט1 במינו ושלא עוהוא כל ומינו במין חכמי'שיעח- נתנו לא וחרשוהקדש
 אשה על למעש' ירץלמגדלמ[

 שטבי
 שצריכ'

 להטש-
 למרו"1ביום תכנום שלא

 טביית' בים שחובין מים לוגין ג' עצמה תשפוךעל עלא וגםטבלת'
 פשנ ע י 14נל והאוכל ראהטק אוכל ה1כל התתמה את 1סלין אלו ד,טבצזס 118קכר4שמר

 ביום כו רש"י ופי' שאובין במים ורובו ראשו והבא טמאין מש3ךן ורהטותהשני
 פירהט יטאיבין מים לוגין שלשת רובו ועל ר4מןו על שנפלו וטהור טבילהשל
 ורובו ראען הבא על גזרו רלא למימר ליכא והא ' רסבילח ביום שלאאפי4
 טעמא ההיא דהא גזרו לא לבעלה נדה אכל לתרומה רוקא אלא שהיביןבמים
 א"ה רבנן ברצ גזרו מיש לקמן דאמר לבעלה בנרה נמי ש"ך בחרומהדנדו
 המכתמץ מערות במי טובלים היו בתחילה ]אמי[ )אשי( א"ר אבת ברביבי

 ועש14ם התוזילו שאובים מים לוגין ג' עליהן מתנץ תיו מאה מ'ש"טבהם
 כעטדז-ין ואלו אלו אוכיים שהץ אכיי אמר קבע מאי טומאה עלי,ס וגש-וקבע
 *1מרים שהיו רבא אמר אלא בהנך טב4 קא הזש מינהה נפקא מאי רבאאמר
 רוום והאיך בנדה שטך נמי טעמא רי1י א"כ י מטהרין אלו אלא טטרצין ,אלולא

 כמו יאכיו א"כ גש-ו לא בסרה אי ותו ' עצמה רגזץ-ה צ בנרה מלנזורמנירום
 דכהן רהטעי מיתה לאימור אם רצא ךך'ו לעתמה ת'ה טמאיפ איכאשבגדה
 סנ קז כרת לאיכור רגוטרפיןס הן אלו פרק כדתניא במיתה טרורה הוומה ה*יכלמטא
 ע"*, חולין דהטחעטע דפ"ק כהידא היא בכרת טבילה בלא לבעלה דנדה וטכן כללא

 65 מ בתהומה לאכול ואסורה לביתה טהירה אמר דכ הטכלה שנאנסה נדהסר*יתמר

 ע דאמר לרב טהמן לרב רכא 4ה ואמר טהרה לא לביתה 4קש אכט- יחחטןור'

 מוזה אימור התרתה כרת איסור בתרומה לאכול ואטרה לביתהמוירה
 ערירים כדכתיב נכרת וזרעו נברתץ שימיו ממיתה וזמור רכדת ופירעו"מביא
 כהיקש עריות כל הו-טע הא ט'מ  ערירים כתיב לא רגדה על רבבא ואע"ניהיו
 ש ט( וצדיכה גזרו בנדה דאפי' ממתבר ודאי סהלכך יבמתו על הכא יונהפ'רר'

 ע"נ ש*טת עצמה על תש1ך שלא וגם טבילחה ביום למרחץ תכנם וטלאלדההר
 מיכן פרית שעל לומר א,ו"ח לוגין שלשת הוזכרו שלא יותר ח1 ש14בים כלםלוגין
 משבד1ן לא 1'כ וא"ת גזרו לוגין משלטת ףותר שלטת על אבל גזוץלא
 וטזזץ לא אשה שום א"כ נרה לענין גם זו שגזירה וטפירעצו ררצאיל רגשיםלכל
 לוגין ש4טת ורובו ראשו על שנפלו טרךר כל על גזרו דהא נדתה בימיכ"א
 האלאו ' שאובין מים לתין ג' נפלועליה הרי רחץצת וכע1היא עהצביומים

 ריי שאובץ מים לתין שלשת שנפלו טד1ר על דבשגזרו הש שנגה ביש(ילה
 לבעלה ומותרת שרץ[ כטמא ה"ה ע4ה שנפלו האשה ]וכן שרץ כטמאהיא
 לומר תימצי דאפי' ותו כעלמא טמאה אלא כך בעבור נדה אותה עעןשלא

 כרפי' רחיצה וררך ביאה ףרך לא אבל נפילה רדך ה"מ בכך מיהשש"שוה
 גזירה טזרץ דאין עהיבים מים ויובר -ראט1 על הבא טריר על גדו דלאריבש
 שבא ש נמי גחרין הת ואי בה  לעמור יכולץ הצבור רוב אא"כ הצבור4

 : לרויץ אדם שום יכול היה לא עפ1בים במים ורובודאשו
 שהרשוני אחי ומייי ומיומף מני ושחררית )גט( בו שכתב חיתת ים]ד[

 - דארת וחניכה עים וכל אכינו אברהם כר אוברש אנת אותךלשחףר
 כל דלאו פמול עור[וא כוני נראה דנא קרמת מן עכו*נא ריצת ולאבהתךלך

 3הימא והא משהררו שהרשהו מפני וכי אחיו של עבד לעיחררכמינהה
 ואיטלה"א' דוכא ]היה[ רה1ליח כשם נכתכ חולו אשה וגט שויה שליחדהלכתא

 נשא הנט זה וע"פ עכדים לשני אחר גט כותבין ע1אין "לפיגן מאשה להולה
 : למוזת בידי כח ואין יעקכ ר' ושמו ע"א פי על רגט-נכתב וזהישראלית

 יהויים 1'י אחדת לעיר מעו* המת 4צז לרצליר שני בירש התיר רעףך]ס[
ן

 שרךליכוףצ ולעיר הקברות בית הי' בה שמת וכעיך צתק לאוהמת
 בזיק בי אמור .בחול אפי' בעיני נראה זה ודבר ' כעז של ,אבותיו נרירו לאשם
 מצוה מכטע ולמד 'צא למקום ממקום אותו שמטלטלם לו היא צער תם ר1אהמת
 בע1דהו מלקוברו זייו לעכב יכול רהטדה כעל ואין מיומו ד3-ה רבנןראמה-
 אעז הטליך שכן[ כל דמים שופך כאילו ושת את המוליך ]רכל דכוםשופך וכאי* שמת במים מהרה נקכר ואינו אותו שמטלמלין לו ה1א שצערמפני
 סן".'פ"ו לפני תשכושי תחילת עקיבה 0י'ר כהתניא הקכרות בית בה שיש מעיררגטז
 5 ס5כס עד שבת תחומי בשלשה כו ממפל וויתי אחה הרת ומצאתי השכמתיחכמים

 חכמים לפני דברים והדציתי ]טשבאתי[ וקברתיו הקבורה למקוםשהב4טעיו
 מפני פי' ימים שופך הית כאי* פומע שהיית ופמיעה פמיעה כל על ליאמרו
 5נ כ5נס בור עידה כין מצאתז בממק-ס לעןל כהתניא שנמצא כמקום לגץברו לושהיה
 ס"צ סס הי4טת וא~ז המת את מפנין אץ ותניאס בוך בשדה קוברו ניר שדהלבין
 מיתניא בדול והא אבותי אצל נוח שיהא לארם ערב לבןוי ממבובד אפ"שלו צ" ובהוך לכזוי ר*מנוכד מן ואשהל למכובר ביי מן ולא למכובד מכוכדמקבר

 יר כאיתה המת אותו של כבודו היה אם ר*טי' למדת בשמדצת'האכדמוגח
 כשהוא אוהו מוליכין עהין כ',ט עצטת אפי' מפנין אץ בה שמת מעיריותר
 סי'צ ס0 בשעת אכא אמר כך צדוק בר' אלעזר א"ר כדתניאס טפי בזיון דאיכאשלם

 בדלומכ24ע ותנום עצמותי לקטו ולבמוף בכקעה קכרוני ביתחילה בנימיחךי
 קברות לענין מת ובל ' עצמות כעדההה אלא להולץ- של4 שצךה למדת האוכו'
 אבור ודאי שמ ביו"ט מותר שבחול את'ל אפי' מ3ךכו לענין מצוה כמתעירו
 ו ל ניס גאק אח4ר דרב בשאלתות ]ישראל[ופי' בו יתעמקו שני כיו"ט מת רבאידאמר
 כ'" שכעץי רלא היכא אלא שני ביריט אפי' ]ישר(של בהה*( לאיעסוקי רבא שרידלא
 ק5ט דף לא דמעק ככנישתא יורנן קמיד' רהוי עובדא גבי תולץס דבפ' ואע"געכו"ם
 ב ע בודעף'מ אפי' אלא ר14סוה שני ביו"ט ל"מ האי כי פררגוא ט'מ הבימוכה

 ,,נ ח דף : ביתו[ בתוך ומנמוץ עצש מביא אף 4ומר רשב"ג דטיק0 פ"קכדתניא

 זצ"ל ישעיה מה"ר להמחבר תקיבה)תשנו(
 לער יגדל תורתו הט4ם זצ"ל משה בר י(ודץ3ץ ה"ר ארעיכבור

 ומעופר נאק לא 3ץמם מלא כקנקן 'להוצת אדוני שבאתמה
 קוצר לפי שבי בעך בעיני רלות ברלי ירי העוינה אשר אתבעפר

 . כבורך לפני אציעביניתי

]"[מי
 וי" שנאסרה ההה י, מך הק:

 ת'י
 אם דא.ט וג' בבל

יבוא
 - ס*מ"1 כתסונס טן הצ14 6נ*ק סלכוס ס"ב ת4יע ור1עתק טר נ"חז'י(
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 ' דיע4ש 4ה וויה להתיי טעם בה 3מצא 1'שטש ושדךא ו'ל ש4תיסש
 נ"ם שד5'מ א בעבחי ערטיא את"ל האפי' כי עתילה 5טחל כמ1ך לחכםאץ
 של4 לץ 3המד וושה %84ר ה" של4 3מטש א4וצ יתתזצ ע14ם בטלשיהא
 חבמים התסדרו לא * 3ביי1ר אקאר שוצא מ4יח1 יתר באלף אפ4 בטליא

 שנולר' ביצח 3טן 8ותר קץא ולמהד בביער אנצר ש"1ם ברבר אלאברשר5'ם
 החרש וכן טתרין ש1רץלסחר ע1היום הדקל בוום]3צב[מן שנשיו ישיםבידש
 איסור *בטל דלא חנמים אמרו התם טתר ה1סר 4אמך אטר הימרעהעני
 הטבל נמי ובן לבטוליה ניה אמהה ]לא למהר שרותא 4ה ה1ת כעןרירטץ
 ונ1זירו אהר סמקום ע*ו לתיועולעשר )שטבל(.]שינול[ מת"=ץ לו עךשכית

 דייעיכה זו אבל ]תיקון[ )תען( גלא טגל לאט* האעצר נבטל ה"או1יכלו
 אי אפי' ]3בטלא[ )נכלעה( לאלסה

 13י"
 עי~ע מם"נ רצזבטל מחר א*ר1 ראת*

 שבג נל יתירנה חשם ד4דסהרץ כל גרין גיוב בטלה ה4 הימה אבצרה בייאסר
 מונע וח41'מ יטי תערוטת שם חאץ הירש* ההה שהכל מלתא4איגלעי
 כ*טר( יש אס א ןאבל[ )אפי'( םהתבטלהאעצד

"[ 
 עיל טק אע מתירן

 1 ל,הבטל צרך שיא1ט1
 טלאה ממת מניריט ופעסדם בציר גטי יין נשרורג*ן' מי יכת3 וכ842י]נ[

 טשמע ויע עתה ' הענביס זגמן הוא ובשבתענבים.ררהניט
 בשבת. בשתיה שבנימת האן ]ישיקכל בעימ גהאה אפ"ה כוהו ע~ויי1מעצסו יצאי א6 לכי,ע וענב4ם ג1זים דהא כשתי'ה א"יי התש שבגעץז היץש4ותו

 אפ"" 3טל לא במינו כון' ב-יבנן יגם את'לראש"
 נכד סינו את י"ל'סלק

 דהא למיסר למר לסהיוק בו' מכסלז רהרצנין ומנץ ררוינו מ*נו ו1איטש14ע
 מעצי י(טי אם לנ"ש ה4בים3ן2יפ

 רהבגימן היבא 4ל'א פליני לא והא אסורץ
 א1רין. מעצמן 'צאו שאס מורה ירצרה ר' נם למשקון הכממן א5ללאוכ*1

 יצאו ואמ משקץ מהן להוציא ]פירות[' מוחטין אין ש:שברהס חבית בפ' רתקיהנק(
 מהן ודוצא למשקין ואם סאי מהן ה'וצא לאוכלץ אם אומר ר"י אסורין סעצמןע31

 ומאי לטשקץ בשהכממן רפ*ג מאן ו*נא נררסי למשקין שבנ'גית וענגיםא%ר
 אף ר"י וזה וילק אמי ורב וענגימ ב1תים *ץנמים ר" היה מורה שמואלראמר
 וענב1םבזתים

 רוכ-

 ראס רפליג מאן לסשין*נא שהננימן ב'םהכניםזלאכיל'אבל
 רמין ביה ואת"ל בשבתא מנייהו המרא נפיק אילו מיהו אסורין*אבל מעצמןיצאו
 כרמבי אותו שמבטלין. והחרצנים וםגין 6בח להתייי. נ"ל אינו בטיל לאבמינו

 איז ומכטלו עליו רבה מינו ושאינו שאינו כמי מיט את מלק אהר ורבר במינופ", מון שרצא כל יהורה ר' קסבר רבא אמר הבשיס בל בפ' ראמרי' ואהך'ג מר ;חזף
 אתעה טעם 4צז מבטל מיט שאינו הרוטב ודאי ררוזם לראיה דומההנירת
 שאינו בששים ראיסורא חתיבה טעם רבטל וניון בשערם אותו ומבטליאימור'
 התיכה פליטת הותרה שככי במינו שהן אע"6 החתיבות לאמור בח בו איןמינו

 הענבים נק היוצא היין מן והחרצנעס הזגין יבלע נמי נהי הכא אבליאימורא
 שנשאר המיעוט כלום'אחו ממנו נשאר ולא ענעו שהכל אותו]אי[איפשרוחימרו
 ככ'"ט ואומר בטיל 'לא במינו רמין שבגיגית ה"ן כל ואומר אמור הוא שתושלא

 ררוטב שאין כמו בלעו י1לא אורצ רדין בל לבטל יכולץ אינן והזגיןשההרצנים
 שנתערב הנשה גיר הנשהס גיר בפ' רתנן טעמה אם כי התעיכה גוף מבטל ט"נ 115'

 על 'אף כנ"ט והרוטב אמורין כולן מכירו אינו ואם בנ"ט שמבירו בזמןבגייין
 רהוי וכיק ניכר בשאינו הגיד גוף מבטל אינו הגיר טעם מבטל שהרוטבפי

 ובזגים בחיצנים כה אין נמי 'והכא ררוזיל הנירין ברוב בטל ואינו חשובבייה
 באימורא נע1אר ממנו בלעו שלא ומה בלעו ממנו שבלעו רמה היין כללבטל
 אמינא הוה וראי התם בגיגית מתערבץ מים היי אם בוראי ' היין כלואומר
 אסור שהוא הענבים מן היוצא וישאר שאינו במי היתר של הגימת יין כלמלק
 הוא שכבר רביגית יין לאסור כח לו אין ושוב בששים כולו ויתבטל המיםעם

 לא והוגץ ההרצנים אבל במים ומבוטלת מעורבת היא שבו טיפה כלמבוטל
 מותר הגיגית שיין נ"ל אבל ' עומר[ ]הוא באימורו אלא שתו שלא ההןביטלו
 מלאה והגיגית הגיגית בתוך עומרות קררוטת שהענבים שכית מפניבשתיה

 ואינן היין מן הטביעה היין על ימיות .שק מפני מהן מתאצה ה1ין אין.אן
 ומשקין אחד בצי כשעומרים אסורים מעצמן שהיוצ4ים "'ל ואי מיינופולטות
 מהן מתמצין ימי1קין אין המשקין לתוך משוקעין אבל אהר לצר מהןמתמצין
 מותר הגיתית יץ אפ"ה מהן יצא שלא אפשר אי ולומר לרחוק תרצה אםואפי'

 השוכרס בפ' ור'ל ור"י ושמואל ררב פלוגתא ברהוהש בשעדם שבטל מפני פגוס
'

 במינן שלא במשהו במינן שבתורה אימורין כל הרוייהו ראמרי ושמהאל דרב ע"נ
 במינן שלא בין במינן בץ שבתור' אימורי' כל תרו4הו דאמרי ור'ל ]רייבנ"ט
 כל ויי"ל בנ"ט במינו ושלא במשרצ שבמינו נמך ויין ממבל חוץ טעם[ב3ותן
 ורבא כותיה ר"ל רקאי הכא כר"ך,כ"ש הלכה ור'י ושמואל רב רפיגיהיכא

 רבנן אמור רבא אמר התערובותם בפ' אמרינן רהכי כר'" ס"ל בתרא דהוא פטקז
 מץ בטעמא מינו בשאינו מין בחזותא ]רבנן[ ואמור ברובא רבנן ואמור בטע~אע'"

 מין רגם אחמור רבנן אבל ברוב בט5 במינו מין להיות ר4'ת זהו ביובאבמינו
 אמר הנשהס גיר בפרק כראמר4 בם' יהיוו בנ'ש אלא בטל טהא לא במעו 5יע'"ד

 ושא"מ מין בס' רבנן ואמור בכ-ילא רבנן ואמור בטעמא רכנן אמוררבא
 מין חולין כה ובישל וחזר תרומה בה שכישל קדירה כגון בטעמאדההירא
 בקפילא חלב בה ובישל ורחר בשר בה שכישל קרירה כגון ראימוראושא"מ
 ושא"מ מין א"נ הנשה יגה- שמנונית כגון אט;מא למיקם יכול רלא במינומץ
 ובין מב"מ רבין כר"י ס"ל ירבא אלמא בעד1ים 4ה רטעים קפילא יליכאהיבא

 ובחמירא רחיטי בחמירא השוכרס בפ' ורבא אביי דאיפלגו בנ'ש'והאי שא"מ סונף
 רתרויעוו דהטיכרא ]חהלא[ )בחכרא( דחמרא ]ובחלא[ )ובחמירא( דשעייט"6

 חהן ראמר בהא מורה ר"י רגם כדירי ויי"נ בטבל רוזם שרצא כבל ימב"ממברי
 עכשיו אפשי ואי הרינים אלה על לי יש כתובים רבריפ הרבה ' יי'נמטבל

 להזהר שצרינה עממבלה אוטה על למעו1ה הלכה שהורית מר יכתב דמאי"[ : לך אנם לא רז כל כ. ייעתי בי כהםלהארץ-
 כו' ההרומה פומלץאת ואלו טבילת'כו'ער ביום למרולושלאתכנם

 כלל נ"ל אינו ' לבעלה בנרה למיטר שייך ה"נ אין בתרומה עצזרו שבמיושמרת
 תנן הכי רהא גזרו לא בחולין התרום'אכל מעלת ומשום רכנן 5ערום'גזוררוזקא
 בחולין נגי ואם חו*ןאיקמטמאז תרומ'פומליןאבל רו,קא התיומ' פוסלץאתהש*

 אמרי'גטמ1י הןולא טרךיין בקרשים ועעו ההולין אהזןורהרי
 העי*ן החולעייחזרו

 מטה-ן אלו לא טומרו שמא נר1לין נמי ל1ד האצא הנדשים'חשע"נויטנ1
 וטךצרין לא בדצלין אבל בתרומה אלא האי בולי גזרו לא אפ"ה מטהרץ אלואל4
 בה ו4'ג ההא חולין רבעלה לבעלה 5דה השז"נ לקישיש א48 בוק שננעוהו1לץ
 נמי ה"ה מחול1ן תרומה חטרה שבוה ונמו בלהוד בתרומ' כ'ש גדרההא*
 5, וף בתרומה לאכול ואכורה לבית' סשיר' אם. יכ חשבלה שנאנסה מיהרמ1וחטס פ'" בפרק אמרינן ומשו"ה בתרומה שאמור י3',1 במליר ואסור בחו*ןכציזר ,ט יף רצראק ולא טבל דתניא ואשכח רק נ5ק רורשץס א1ן פרק כראמרי' טבלהלעמז
 השתא בתרומה לאכול ואטרה לביתה פדירה ראמר לרב 3חא לרברבא פ"" א"ל כונה בש נמי חו,ן ר"י רקסבר פ4 טהיה לא נמי לביתה אן אמרר"י

 בעי לא ווילין הוא הילין בעלה א"ל מיבעיא מיתה ל14סור ר4ערמ ברתלאיכור
 רורשין אין פרק נרתנן כונה בעיא רתרומה לרבא *ה רים א1'נ פי'3ונה

 נמי תעלה כרת אימור רהוי לבעלה זו טבילה רעולה למימרמיעאפ',ו6בר
 אינה זו שטבילה נרה היתה שלא כגון ומתניתין כדתה איטי ההויאלתרהשה
 אם אבל כונה בלא לתרומה עולה ר4ינה תנן הץם בלנד לתרומה נ"אמהני
 לחרומה נמי מהניא חמור אימור יהוי לבעלה צ טבילה רמרגיא כדגו נדה4יהה
 פי' כונה בעי לא ורילין הוא חולין בעלה ר'נ ליה אהרי אפ"ה ל 11מורודצ1
 אבל מעלה רבנן עבור בתרומה אלא אזלינן קל ואיטי חטר אינצר בהרה5או
 אלא בלבו עלה לא 9'ו למריש רמבר יבא ואפי' מעלה רבנן עבוד לאבחולץ
 אבל לחרומה נמי תעלה לבעלה טבילה שעלהה שבש בתרומה גםלהקל
 אימוי שהוא לבעלה כ"ש אפרו קל אימור ע1צא לתיומה אם שמאכטילאגטור
 הממירו בתרומה רוקא בתרומ' שההמירו מה אלא רעתו על עלה לאהמת-

 שאובים במים ורובו ראשו הבא על טמאה שגשיו מה הלנך בחולין]י
 את פומלין ואלו זבים בשלהי תק ומשו"ה ]לא[ לחולין אבל לתרומהדונף*

 לא רצלין אכל שאובין במים ויובו ראשו הבא 1סל תרומה ררור14 כו'רוזרומה

 השתא י'ו אמרי' לא לבעלה נרה ות'ה הן טתרז בהם הנוגעים וקרשיםסשומ4י
 עבור תרומה גבי נותן הדין שכך כ"ם לא חכיר לאימהי גזרו קללאעצד
 להקל ררוקא בזה נורה רבא ואף לא חולין גבי אבל טוט1ה ביה וגזרומעלה
 ר"נ כ"ש רעץולין על להחמה- ולא י'ו לררוש רעתו על עלתה החרומהעל

 הקלו אם חמור שהוא אע"פ חוליןהיא בעלה מבר אלא י'ו רך"ט לא)יש(להקל
 נראה לי השיבו כך שרבותי )ואש'פ תרומה. לענין הקילו לא טבילה לעניןבו

 : נב"ה( משה בר יצחק כתבתי באשי למעשה הלנהבעיני
ומיק4 ומיומף מני ושחררית בו שכתוב חירות הגט על מר רנתב טאי]ד[

 כמיניה כל ולאו פמי שהוא אותך לשחרר שריעצני אחי
 אחיו לו שכתבו ההרשאה שטר לראות שצרעי נ"ל ' וכו' עברלשחרר
 שהוא כמו רוצה שהוא מה ממנו לעשות בקנין שזיכווצ בו כתוב ואםלע?חרףו
 הרשה אם שהיי לשחירו נמי יכול כך שזיכוהו זה בקנין לאהדים למוכיויבול
 עשוי יהא שיעשה מה שכל בקנין וזיכוהו שרהו או ביתו למכור חב-ו אתאדם
 לו אמרו אלא הקנין לו הקנוהו לא אם אבל כן נמי העבר גם למוכרו יכולאינו
 ולא למוכרו לא בירו כח אין שלך כרבר בעלמא בריבור ושהררו תמכרהולך

 ואין השליה קנאו ולא מעליו רשותו נסתלק לא בעלמא שבריבורלשחררו
 רבר מוכר אדם שאין למכור שהרשוהו אע"פ למוכרו יכול ואין כלוםמעשהו
 יכול אינו קנאו לא השליח שהוא שכ"ז לשחררו שא"י ה"ה שלושאינו

 לכתוב שלחהים להרשות הרב שיכול אמנם 5טחררו לא וגם לאחריםלהקנותו
 לשליח שיאמר אבל רבעל רגט רומיא לו ויתנהו שמו על לעברו שחרורגט

 עושה ואין השליח בו שזכה בחליפין לו שיקנהו ער לא שמך על אתהע4הררהו
 למוכרו יכול להיות בקנין לו משהקנהו או כלל ביןלשחרר למכור בין חפצוממנו

 ' לשחררו בקנין לו שהקנה אע"פ שלו להיות בקנין לו הקנרצ לא אם אבלולשחררו

 לי רמה לשחררו יכול אז למוכרו שיכול גופו כשהקנה ררוקא כלוםאינה
 למוכרו שיוכל גופו קנה לא אם אבל לעצמו להקנותו[ לי וסה ]לאחריםלהקנותו
 השיתיור יכתוב אם אך שליה יר על נעשה השיחרור שאין לשחררו יכולאינו

 : הבעל בשם גט השליה שכוהב אשה רגט רומיא הרבבשם
 כל , לעיר מעיר ביו"ט המת את להוליך שרתירו מר יכתב ומאי]ס[

 טוב יום רבנן ראמור גב על אף ופרח כפתור יפה שבתבתמה
 כולי המת לצורך שלא אבל המת לצורך ה"מ רבנן שויוהו כחול מת לנבישני

 : שני טוב ביום להקל רבנן שרו 4א ]האי[)עלמא(
 5וךן פ" פתילה עדרי רביצהס פ"ק בירושלמי יגרכי' מאי על מי יכתב 'וכמאי]ל

 ה5ט' ח"3 ה-' רב ביה'ט להרליקן מהו בשבה שכבו שמן שירי מיורהשירי

 ה5נסת והכא הן קףושות שתי ויו"ט שבת ראמר יר"א ואליבא זקגים בר'מערביןס ס5כת בכל בפ' פסק ררב פי' קדושו' שתי ליה עבי הוא תסן ררכ שיטתיהמחלפא פ:~~צ בעי חמרא רב רהם ואמרינן מותר אמר יחהנן ור' אמורץ אמרי תרויהוןחנינא
 ולא פלוגתייהו להחליף שא"צ ברור ה"ר וכתב ' אחת קרושה ליה עבירהוא
 משום הוי לא ליר'ט משכת פתילה שירי ראסר ררב טעמא אףרב ררבתקשי

 שיותר הכנה[ קרוי רהככוי ]ררבה הכנה משום רצי טעמא אלא הן אחתרקרושה
 רברי ומפיך מחליף חמרא רב אבל תחילה וכבות כשנילקות להרליק טובותהן
 - רלית לטעמעק חסרא ורב הן אחת קרושה ראסר ירב רטעמא ימכר משוםרב
 ר"ח פריך כבר פתילה רשירי פירכא ורוגמת מערבין בכל פ' ריבה רגנהליה
 זקנים כארבעה הלכה רב אסר מי אררב ררב רמי חמרא רב מערבין בכלבפ'

 שנולרה ביצה ויר'ט שכת רב והאמר הן קרושות דה1תי אליעזר יר'ואליבא
 פתילה מע4רי מתרץ ה"נ הכנה משום דרב טעמיה רבה וכיץרץ בזה .אמחיהבזה
 יאין ביותר רחוקים נ"ל נרוך ת'ר רברי אלה הרברים'כל נחליף ולא פריךולא
 : טוב יום אצל והעצים ורמתילה השמן הרלקת הכנה שתקיא מקבלםהלב
 4ה שני ולא פ*נת4 בר חסרא לרב יבה מרשביק ראררבה עליו שהשבתומה
 ימיזלפ' חסדא לרב רבה רהח-ה ש"ט מערבץ בכל בפ' ליה כרו1ני הבנהמטעם

 כו" היבהוב פתילה]כי[אם הכנת יאין בכך הכנה ררך ראץ ותו ררבשיטתיה
 והמרורה והפתילה רה1מן עדרי טעם לתלות שאין נכוהיס לי ניאין הדבריםאלה

 תלמור ועור הכנה לחשבם כלל סברא זה שאין חרא בלל הכנהבעבור
 . ילא חסיא לרב ש*שיב אמורא עןם ואץ 1וזע קךושה משום אוסרירושלמי

 רלא מה מילתא ונימא ניקום, ואנן הבנה כה1ום וטעמא ררב ששתיהמיחלפא
 רבית אהת קרושה משום אלא רב אסר רלא בוראי הלכך לאשיאיממתנר



רע ותשטתוטיות8ד222
 וכשכבו לככחען .אמור דולקץ שוק זמן שכל איטר מהמת ויקצ לשבתשהרליקו
 אצעקצאי רהטמשות לכין ד4צזקצאי דמימ דהטבצע יום כל מרע *דצות אמורמאלירע

'

 ליום נמי אתקצאי השכת יום לכל ד14עקצאי היכי וכי יומא[ ]לכולי )לכ"ע( '
 אריכא וכיומא הן אחת קדושה ויו"ט שבת רב דקסבר משום שלאחריהטיב
 שאוסר וורושלמי דברי לפי לי וקשא ביףש נאמר בשבת שנאמר ומהרמו
 כין דולקים היו אם א"כ אימור מחמת בשכת שהוקצו מפני כיי'טאהעם

 כיומא ולא הן ס4ושות שתי לט'ד אפי' ביףש אסורין מוצ"ש שלהשמשו,ע
 דכל שבתוי"'ל דהוימפק משום רהטמשות לכין אתקצאי רהא רמואריכא

 אמורין שהן סוכה גויי גבי וכדאמרי'ם יומא[ ]לכ%י אתקצאי לביה"ש דאתקצאי דף35ת
 שביעי מפק עדיין רהוי רי2משות לבין יאתקצאי מיגו האחתן יף'ט מוצאי ער ע"חננ
 חיה כרמה נשחוט אל השבת אחר לרדות שחל יר'ט וא"כ יומא לכוליאתר-אי-

 ויהיו לשתוום ואמווי שבת מפק שההע אימור מהמת לביה'ש הקצו שהריועוף
 דאסירי דאש'ג להו"ן ונ"ל השמשהע. לבין שהוקצו ביון לשחוט היום כלאסורין
 שכך רצי כחול שחיטה לגבי דיר'ט טוב בעם לעוחווצ מותר כיו?,טלמ"טחט

 שבין ע"פ ]ואף לחול לשחוט מותר שבת שבמוצאי וכמו כחול לשחוטמותר-
 במוצאי נמי כך בחול[ מוהרת זו שמלאכה משום לשריט אמור הי'ד"2משות
 ביו"ט אבל מלאכה משהם לעויט אמור שכשבת לשחוט מו,ער ליףששבת
 ]מעדם היום ככל אמור בשבת שכבה נר אבל חול היה כאלו מו,ערת זומלאכה
 דקרושה שלאחריו טוכ כיום ]גם[ נאסר )גם( ריום[ בכל שנאמר וכמומוקצה
 כיו"ט נוהג כך כשבת כבוי אימור שנוהג דמווכמו אריכא וכיומא הןאחת

 עצמו כיף'ט לו צריכץ שהן ואע"פ עלוהן לחום כרי והעצים הנר לכבותשאמור
 כשככו ודוקא שלאחריו טוב כיום מה1ך הוא שבת של טקצה אימורהלכך
 השמשות בין דולקין היו אם אכל ביו'ש אסורין אז מוקצה משום שנאמרובשבת
 הוי כדצל הרלקה גבי ויף'ט ביו"ט מותרת שהרליקה ב?"ט מותרין מוצ"ששל
 שאמדתי כמו ליו'ש כמוו'ש מותרין הן כך לחול במול(ש מותרץ שהןוכמו
 ובהמה הרלקה גר כגת מלאבה משום בשבת שנאמר כל הדבר כלל שחיט'"גבי

 משום בשבת שנאמר וכל רצי כחול זו מלאכה גבי דיףש בירש מוהויןכחייה
 דמי אריכתא וכיומא הן אחת קדושה למ"ד שלאחריו ביף'ט גם נאמרמוקצה
 דפםק ממאי דרב[ הא תקשי דלא היכי ]כי דרב שיטתיה רמיחלפא אר"הויפה
 גכי כדפמק הלכה[.ו~א ופמק ]רע )רכ( קרהטות רשתי מערכין ככל בפ'הלכה
 ' הכנה משום כיו"ט אסורה כשבת שנולרה וביצה ]הן[ קרה2ות רשתיעירובין

 אותה מביא בירהסלמי כ"א בלל בתלמורנו הוזכרה לא פתילה שירי שלוזו'הלכה
 והלכר מההיא ביה והדד בעירוכין שאמר כזו הלכה אמרה' דרב איתא אםואפי'
 קדושות רשתי ביו"ט מותרין בשבת ' ו2דלקו מדורה ושירי פתילה ושירי שמןשירי

 * 4ייה לק"צה - לכוץ לבא . ה*ריאים לב4ום צלה . ומווםנו%

 ודבר ביה2ר. מבץ - קצרה רדעת כפרה. להמציא - בתורהלעמל
 דגוביק . חים מעין ט' מצתות הצמא היום הבא כ%ני .פשר
 לנרלו . בעמו הבוחר . שמו יתכרך האעם נורא . וקים ח'מפי

 לפמ לידיצ. הבא' המשפט מבאר הנני - הישרים במשפטט .ולרוממו
 : זצקל יאל ה"ר רב" נן אליעזר ה"רמורנו

 בהר לשמעון ואמר טען ב"ד לפני ובבואו לדיז שמעי, את תקף ראיבזכ"
 ורביע רירקע רכיע בו רר שאהה שהבי' בית מרביע שתצא אותךתובעת

 אותו לי מכרת כעצמך אתה הלא לראובן האמר שמעון ענה הוא שליהבית
 עיל ולא היה שלך כן בתף מחסת הוא שלי טוען ש1%עה והבית הקרקערכיע
 והערים ביףי עמהשטר ,עוד המכירה שטר לי וכתבה המעות ממני וקבלתבתך

 יודעים הקהל כל ונם לו שיכר עימעון כדברי הערים והעידו 3ץימים בוהההצמים
 מברת? לא שלי דוה שלא מה אך לך מכרתי כי אמת ואמר ראובן ענה לו מכרכי
 שמעז ענה מתנהה קטר והא כמתנה לבתי נהעעי לך שמכרתי קודם בילך

 לי חייב אתה כי לך אחזיר לא ואמר ראובן עגה מעותי לי תוסיר א"כואמר
 ו;יה 4ימר ושמעון ,כך אם כי אהר בענין מירך ]לגבווע[ יטלתי ולא אחרממקום
 ברכר עדים ו4ון אלם והחת תבעתיך אומר וראוכן בב"ר אותי לתבועלך

 המתנה לפמול ישראל ונתר תורה כתר לפני,רבינו דן והנני ' אלםשהיית
 ק( עעיא רין עיודע לדק מנין העדותס שבועת רש ראמרינן המבירהולהכעדר

 בצחשך תלוי עלר ויריה אחתכנו לפני מעידים ועדים הואיל יאמר שלאמרומה לע,י
 ערימ וברי מתוך שלמד ומירש"י הרוק שגך מדבר *מר תלמודעךים
 וקבל לו מבר עצמו הוא ני מוק גדול דמאצת אין והכא ' אמת עדותןעואין
 מה ועועגה לוקח מיר לרוצא ברי אפטרופום נעשה עצמו הקוא רמקה דמיממנו
 ס-ד, לרצצטע כ"א היתה לא המתנה לבתו שנתן מה להבד דנלים י דוצהשהיא

 נש קז והדר קטן לבנו ארגייה ררף נשךס דאיזדו לההשו דמיא ולא הלוקחשמעון
 ע"מ הוה אנום ררוזם קהי לבנו דוע~ה משום זביני הוה דלא רועם דאמר נטהליהזכנה

 כתוב השטר ריה דהתם ועוד ביוץ' הטו לקוהה לומר לו מגזם שהיהכמכידתו
 דלקטן האי אבל בברא וחתטה בשוק כתבוה לנו אמר וכך בו כהוב עוהיהכדין
 מוכת דבשטר ותו ' לשמעק כמכה-תו אמם שהיה אונש כירר שלאחדא
 לההמן ורמהא בכרא השעמוה בשוקא קתכוה לנו אמר וכך כתוכ אינובתו

 תע"3 ד' לרי דאמד יומף רבי אמר טמידתא מתנה דמי היכי דאמרי' הבתימסדחזקת
 לרו אמר רלא יומף דב אמר דאמרי הייכא לי וכתכו ]איטמרו[ זילולמהדי
 ביניירן איכא ביניהו מאי ותכתבו ]ובבריתא[ )כמתנה( בשוקאתיתכו
 ולא מתם כתובו להם שאמי סתמא בינייהו איכא ' )בשוקא( רשב"ם פי'מתמא
 נעוירה יוסף ררב %ק ברייתא בשוקי לכתוכ צוה לא וגם איטמרו להםאמר
 גרמינ ובמ5"ח בברא וחתמוה כשוקא כתכוהו להם לומר דצדיך פמולהול4'כ
 דרב לשונות דכהצתי כן לומר אפשר ואי כרייתא כשוקי תיתבו לא לרןדאמד

 אמר רבינא מאי מתמא בממקנא ]ואמר[ ' )דאמר( כשירה מתמא~94לימשמע
 אמר *שני דתרי משום מאי מתמא רשב"ם פי' חיישינן והלכתא חיישינןלא
 הכא בעי הלכך מ~שיר וחד פמל חד 0תמא כינייהו ואיכא לעיל יומףרכ

 אמר ולא וכברייתא כעיקא תיתבו אמר ולא בתוכו מתמא א'ל אי ממכי'אמאי
 1 כשידה אלא טמירתא דאינה ' חיישינן לא טמירתא' הויא מי איטמרו נמילרצ

 אמר וכך השטר בתוך לכתוב צריך הלכך בה מגבינן ולא לטמירתאחיישי'
 ' עכ"ל מתם לו כתבו אלא אמר רלא ואע"ג כברא וחתמוה בשוקא כתבוהלנו

 כתבוה לנו אמר[ ]וכך )וכדאמי( בו כתוב שאינו מתנה עאצר דכל משםלמדנו
 מודעא נמ3 הוי4ו ולא ביה מגכינן ולא טמירתא פ;נה הוי בברא וחתמוהכעעקא

 בפירוש לאו דרבא הא ר'פ אמר לחברתה מודעא והויא רבא דאמרלחכירתה
 אסר' איהעעא לקדושי ]דאזל[ )דאמר( גברא דהרצא איתמר מכללא אלאאיתמר
 כתבינהו ]אזל[ רוינא)אמר( לא לא ואי לך הוינא נכסין כולהו לי כתבת איליה
 לרן אמר עליה תהא מה גברא וההוא א"ל קשישא בריה אתא נכמילכו*
 מר לא א"ל דרבא לקמיה אהו ליה וכתוכו ימינא בעכר איטמדו זילולמהדי
 התם היא ולא לחבירתה מודעה ררציא משתם מבר דחזא מאן. קנה מר לאקנה

 רלינ~י ליה ניחא מד הכא אבל לה דכתב הוא אונמא דמחמת מילתאבוכחא
 בריה אתא י רוא וטעות איתמ" מנללא אלא מירשכ"ס ד*קני י' ניהמו לאומר

 קנה מר לאה2הילא כתיב'שטר לסהדייקודם א"ל לאעוהי .שטד בתיב'קש"טאיקוד'
 מורעה הוא דטמירתא משום האשה קנה' מר ולא י טמץית' ףושיא כהטוםהבן

 מורעה הויא ולא רמי ' דליתיה כמאן טמירתא דמתנה . הי4ו ולא ילהבה-תה
 בלבו גמר ]לא[ הלכך לה יכתוב א"כ אלא כו' חפיצה שאינה אטמאדמחמת
 במ3ץם ]ףדעיא[ הוא התם הלכך בו וטהער ערשישאנה אלא להלהקנות
 ]טמירתא[ מדנה הויא לא כבהריתא אונס טענת ר*כא ' הכא אכל 'נצרעה
 לא דבקמיתא לנטלה נתיענא עשויה שהיא לבתרייתא מודעה קמייתאהא
 לו שנעשית ]אחרון[ )אחרים( אכל טמידתא ועבידא הואיל ד*קני *הניחא
 לבחו שבתב מתנה שטר רהאי משם למינו עכ"ל דלנ~י לעו נעיא דאויעמצר
 וכתבוה כעןקא כתכחה לנו אמר וכך בו כתוב ואץ הךאיל טנףרתא מתנהרציא
 ראוכן היה שלא רצא% שמעק של למקח מורעה הויא דלא למדנו וכברבכרא
 שטר ולההזיק סדצה שטר לפסול בעיני ט4אה הלכך *ממעת כמכירתואצם

 ווכע השנו טמותא מתנה בשטר גובץ שאין מה כי לי שמשיביז ויש 'המכקיה
 מתנה לבון. שנתן מודה דאובן הכא אבל לך ליתן נתכוונתי לא 4צמהשהנותן
 אר וו;ו טמירתא עשאו מה מפני לה נתכות דאם מעויבם ואני העטר' ע"פגמורה
 דפרק כההי4ו לקנוניא רחיש" לרפמיד להודות כמיניה כל לאו דור4צעומעים

 ק ש נאמן איע זה- הוא אמנה שטר האומר א"ר דאר"י רבהוטתס ]עגי[)בתרא(
 לי הצ העו לקצר' ועת רבות וכהנה כלום רודאדן אין לאחרים שחכ היכארכל 1" אלמא כו' נתן וכרר' לאחרים וכגוןשחב מלוה דקאמר אלא מף וכו' מאןדקאמר
 נשוי רוה סועה שם- על החתום אחר דער מתנה כעאצר פמול נרנודקצת
 מג עחרחק קרוב רץה ווזנזס קיים הבן ועד"ן עמה)רגותן( יוצליר מתנה הנותןאחות
 %':נ;ע א"ר כדוב ה"ז מסנה כנים לו ו*ש כתו מתה אפי' אומר ירודה ר' כשר זההרי

 . לפ'ץ ועתה כר"י הלבה אין אר'נ כרש הלכה רב אמר נחוניא א"רתנחום

 דפ64 לף יוחנן כר' הלכה יהונן ור' רב דביצהס פ'ק דאמר כר'י הלכה שאין ליפשיטא

 כר"""4ן'(ע הלכה התם פמק ררב וכיק אום- ור"י עד כו' למערב והשנילמורח
 שתי ]שהן[ רכ פמק רר'א עליה דכנן דפליגי ושבת כיו"ט י"ל השתאושכת
 לתרץ ונ"ל קדושו" שתי שהן דמכר כ"ש לא לר'א דבנן דמודים בר"הקרושות
 דכ' ]ויו"ט דשכת קרושות שתי לטעם דומה דר"ה קרושות שתי טעםשאין
 וחר יומי תר4 עבדי רממפקא מכר[ קדועץת שתי הן ר'ה של טוביםימים
 של י"ם כשני חול והאחד קודש שהאחר שוה קרושתו אץ הלכך חולמנייהו
 מעים לאו מבר רץ אחת קדושה ומ"ד כזה מותרת בזה שנולדה וביצהנליות
 הים אותו נוהנין ולמעלה המנחה מן עדים כאו אם שהרי להו עבדימפיקא
 היא דדבנן הומרא א"כ קויהצ ולמחר חול שרצא בבירור שידוע אע"מערש
 ויו"ט שבת אבל רמי אריכתא רכיומא כחה אסורה בזה ונולרה ימים שנילעשות
 דרבנן ור'א רכק קמיפלגי בהא אלא קודש ששניהס חול מהן אחד לומראין
 יכול אינו דמי אריכא וכיומא הן אחת קדושה כעיהן מפריד ראתחול כיוןמברי
 קרושה רשניהם אע"ג ור'יא הימים לשני אחד עירוב כ"א עירוכין שנילהניח
 שכת יעיא עהה לעצכצ קדוש וזה לעצמו קדוש זה מ"מ כיניהם מפריד חולואין
 לשני עירוכין שני לערב ויכול דמי כאריכא לא הן קדושות הטתי "'ט יקיאחה

 קרה2ות ד,טתי כר"א הלכה רב פמק ובזה עצמו בפני עומר יום שכלהימים
 הכנ' כהצום לאו אי בזה מותר' בזה שטלרה הביצ' עירובץוגם שני לערבהןויכול
 לא לו מודים שהכמים אע"פ הן קדושות דשתי ר'א דמכר ר"ה גבי אביחיבה
 הכי וכהטום חול מהן שהאחד דקמברי משום רויהו דטעמא כותתהו לרבס'ל
 וכיומא וק אהת קרושה דאמר יומי בר' כהא מ"ל ורכ עירוכץ שני לערביבול

 ניתקנו ספק בעבור ]ולא[ )אלמא( בזה אמורה בזה נולד' ואם ד"ו4דיכתא
 נורש שניףע ]ועעץ[ נפשך( )מאי רכנן דאחטר נהי לומר נפשך ואםבעעחילה
 דב מובר היה ' שם ולמה לזה זה הסמוכים ו'ו"ט משבת קרושתו אלימא]כף[
 הוא ]ורבא[ )ורוא( דרבה רבנה משום לאו[ ]אי )אלא( בזה מותרת בזהנולדה
 עהה קדהטות שתי הם ויר'ט שבת תשוכה ' בזה אסת-ה בזה לולדה4ומר
 אלא זה אחר ונגרר נמ,2ך זה עואץ כר"א ום"ל לעצמו קרוש וזה לעצטקדוש
 ר;'ה של טובים ימים שני אכל שבת וזה יה'ט עהה עומר לעצמו אחרכל
 %א ר'ה הוא אחר יום לעצמו וזה לעצמו, קרהט זה שיהא לומר יכול אתהכלום
 זה חלוקים שירר לא קודש ששניהם ואמרו חכמים כשהחמירו הלכך ימיםשני
 יום אחר וערר נמשך השני שיום ]דמי[ )מ""נ( אריכא כיומא אלאמזה

 רהצמים ,מן יכפי* שלומך ': בזה אסורה בזה נולדה רב אמר ומשו"הראשון
 רבנא בי ישעיה ' ימלוכו מלכים בי שנאמר מלכי דאיקיו רבנןבוצלום

 : למץב זכורמל(
 חיק"ל הראבי"ה ו"רבו שאלה)תשנז(
 . פתרון ל לבקש י שברק ביב לבא . חרון תרבה אלי י מברון ובר נבק . ישרון ואיש חבם . ואטרה שלטון - מנרוןפתחוו
 ' צנה "ענק . אררירק בתורת י לזכרון ומשפט . לחסרוןויתרון

 ברינה - ובינה רעה . מעונה שוכן, בתורת _י ומשענהמשען
 נפעה צמאה נא הנה - ו%4מתא בחיל . אתא קמיךיאוחיתאן

 ' החקים העלה . עמוקים בדינים י למעיו בלי לעבדו לסערובירו

15כך



 123ובצזע ותשובותשאלות%ר
 נחמן רבוודב במנךם בתלמיר הלכה אין דקיי"ל משהם לא או יהורהכי' הלכה אי לי מספקא נףשי רג4לי יוטי אדר' יוחנן רר' דאמרי 4וכא לפיאבל

 כרב רהלכתא כלך ש רב אמר או"נ רוכתי בכמה בדאמר4 הצה ררבתלמירו
 בדיני כר'נ הלכתא 4מר ש%ך שאין בריני זה שאץ בעיני ונראה ' ברינינחמן
 בששך זה תלוי הרבר נףרבה רבאימור אבלהכא במברא ע%ציק ווכאאש
 חטביעית אונאה גבי פר"ח וכן באיסורא דדב כותיה, הלכתא דקי4'לאיסה"

 לדינא לכו פסילנא חטה6 לבני עוקבא מר אמר וה"נ ' ריני ולא נינהו ראיסוריסנסווין

ג:'"
 ותו ' להו מהחה נף רחמי היי% אירסל רירא בקבא אטו להו ראמר אצ?

 שטרי ויא שעבשי מתנה שטר דבל בעיני דנראה המתנה נתקיימה שלא נ"ל יע
 ל% אבד פלוני איך ער כו' לפנינו קהיתה ערות זכרון בותבין שכךהראיה
 בפרק ]כראמר4 ראץק קטר אלא מחגה שטר אינו זה לו שנתתי ערים עליה%

 אמר( )עאטת רב בעדש ראטה אמר וצנא[ ]רב )רבא( במחף ראיה[ שכצזם מי קשוף
 שטר 4ה נךי ריא" אלמע השטר בקיום אמרי[ראוק וצנא רב בר וףבה ]חסראע'"
 אוציות להם ש"ט נכמים עהטנינו היא הו ונתונא מכה"ה וי'ז לך כתונה שרי טא6נו ל מבורה עטדי רגיהי על * כתב בשטר ביצר ברתניאס וועו מתנה שטר אבל ו'עחשן

 מכךם בנל רקרקע את קנה לידיה שטרא מטא רמכי ובדהקה ובשטר בבסףנקנין
 בדאמרי' ראיה שטר אלא אינר השטר זה אבל עצואש

 פ'"
 ראיה הטטד דקירושיןם

 שדי לה- שכתב בששר אם לה נתן האיך מפורש אינו ובשטר הואבעלמא
 שיכ לה רק4ה ברטקה ואם רגילות' את כי כך כתב ייעינןשלא ותהדשגןנהוגה

 כמה שץ בבעז דר הוץ שמעקהל%ף כי החזיקה לא רהא היא טובה]לאו[קנייה
 עיד* 4כא ותו להיט*קוץ יבולה והאיך בו רר ועריין המעשה *ה כל ירםשנים
 זאת כל ואחר * כלום אי% מתנה שטר ריכף שההזיגף אומרת אינה וגםחזקה
 ר*צבן מקףת לו להיטהי )*( עידיב בלני נראה קיים מתנה ששך היה אםאפי'

 מנכמים רמגגיבה צש כמ*ה 1פי משועסץם מנכסש ונובה, רמי בשמר במלוהסף% אי אלא ליה נףיבעיא לא רשיב נשףס ראטהו בההיא הלוקח 4טמעט המוכר עגקז
 ממיום 4 וויב אתה טוום שר4צבן מהטום ו1ו דהדרי פעףוטא זוזי אבל חוריןבני
 בלום לך היג שהיתי ולרן"זמ כלום לך חייב 4וני מאויכו שמ*גת הריאחר
 אמר סאר"נ הפרה את שנגח שהי ח"ש יגבה אם לב'ר יתבע* ואת'נ מיתיו %קו * לההדר שחטב בוני וואה ' מיני יי *יי שי בא אתה שבמרמהאלא

 יגש רגרעם בעל מי שנאמר תחלה לתובע אלא נזר4ןן ש14ין מנץ אבוה בר רבהע?
 מש4 תפמת מאץבו וקמשו בידוי בטה'4 לשמעת וטאמר רזיבן כ%ןופירש'"
 בו שנשתמשת מדכוו ונפחת בידך לי היה. מעשכת או שרטאכצן כטה 4הךעהי
 למענז ני4ןן השהיצ מנה.משכהרו. לו וטיצש ר%1גן לטענת נצףףםבתחלה
 שמואל בר שמושה רף,ר ומורי 1 עכיל ישמטגת התפימה צי ]ליזםע%מקן

 בר הר מקרשס ה"וו% פרק בירוששי דאמר רעך'י לרברי ראיה. רנא ש.ייה וה%ה
 דינר 4 הב א"ל גבך לי ראית קיתתא לי הך 41ע בשוגףו חברטה עם קםנש
 אי'ל מנא ר' קומי יבדא אתא דערא וםכ לי.נןתונא הב 1ול בבך לידאית
 רהיינו יינר 4ה והב זיל בעתונא לך אור* * %יא ב-נר 4ה שייתאת

 שפהי בטה מע%נת כן עדש לקבל נצקץ רפי. ריב"א ל8יי ן לקצר ח1ן קש*אעש לא המקבלס רפ' ממרחינן לא דמני תרי רעא לבי תזיא-ה4צחעיה גראו"99
 יגבטה 1י ברשן'י לו הנסרר מעות 4 אין הגיכר ימעון אם בנכגום*%זץו
 1 נעלם נל צפץ לך אשר העולם' וימור גאון לך ונ"ש ' -4 .היהעיסבראיתיהם להשיך פטו ואץ וגזלו' במרמה הואלשבא ברא כתאיה דעלסנ4מא

 : נב"ה מע%ה בריצוזק
 מהנל תשובה)תשנז(
 * באיבאי הץ%ת צףצ - וצרותי ננותי מיונ - ש%תי כלאררה

 יצןן3ץ ה"ר ההבר לך 4רצב טחברה אהדלכן:גקשת"
 ! : בקצרה ואעיבך המפר על %תב %ץוח מפי ער" ואני משהבר

 שקד6ת רנצזנה רמכלה לשמך ושקהמת המתמ ששטר נשהתתי
 חעמר כתב ולא הגיפר שדלג ואציפ 4ה רייצכהם בעריםובעדרה

 ' גינהו לעינו לוגיל שכתבת כמו לפר,ח בעדרה אפיץק וכוו בעיקא כתבוה"

ואך'ג
 ראיבעץש,"

 דלפי' לחבירתה מודשץ דהףא על אלא קאר מאיילא מתקא
 בימיוצ 1ובא כבר שו*בר במף בעיא לקףטות לתלכוד וי דוה לא שמואלרבי'

 לפי אגי לפדועייט1מר קשה זה דהאונן והלכתא לפםוק לו דוה רק אלאםתמא.
 רנ"ין ה? שלא התלכצד חככר ביכו ה'ש חייעדנן דכמתסא שפירשפעזעי

 אגב ממלט4 לעק אג4י ~בה[ )רגא( אמר הכתשם יטקת בפ' דז1מדינן לכחצב "צוץ
פע

 ס9אקי
 גנף

 מ19קי
 גבי

 מכאאףי
 רש יאםמבתא דלא כבוגך סזא איא'ח

 עויאמר כל על ולהאמין ממטו עללמדיל
- 

 שטץ מאחד דירן בקךבהא וו? א"ב
 בין לחלק בירי השץ ששומר מה לכל האמינו רדי של"1 שעשםצ הורהשלמה

 סמירט רכר? %תר דהכא ואציג אבא עלי נאמן כהתנן0 רזזק לשל"טש4שנךוב
 כו יף ל4כלת' גמחיה לנירוניא 4צמר יצחק %" מביתיו לפכףחון אומר שלמה עטהלנמרי
 פא ואפ"ה לנכצי רבריו ומ%זר לניוזשץ %4מר הטליש לפקדון אומר בעל גט נביה'?
 חמרא כרב רריכתא אלפם טסק הימניה דהא נאמן ש4ש חסרא רבאומר
 כר'וז דייכה כי,ט מעתה לעה~ש ולדוכגהה רט"ר התלמורא מתמא מוכהאורבי
 ומאחר למחילה דאתידרב ממון שאני דתלמודא מתמא ברממיק ממקלענין

 בבא סתם להחרים אמר% מ"ם בעי' לא שבועה אפי' של"1 ועשששהאמינו
 מייק מו1ה ה6ר אמר כן כ4 קך% עויעאש לשלמה עולה עהף%ה מי כל עלהכנםת
 וככר בירך ערטה "היא לי היזה אחת שפחה שלמה טען וקךר * מקומיר:בכמה
 תנה ועוטה 4ירטה 4 להחזהי ח%ב שאתה הרין 4 ופמקו עבורה בבירתבעתיך

 שלמה ביר דוו ולא שפסכך ערים או רין הפסק תראה השיב יצחק ור' אצתהלי
 אחת שפהה שחק על שלמה וטוס לפנינו ח1ענו ונתרשן רץ פפק לא עדוםלא

 בה דחרה השב ונשתמרה ודעכו"ם לבין סמני ובהתה ממטי לי וננבה לי3רתה
 אחד אוצבי אצל לה*קא שתלך לה ואמרתי אצ4 אחזה לתפום רשאי ווייזיולא
 ור' , ששהתי תן ועחה לך ומכתה יידים שני משם ולכףיה הדבר ש"טתכחעד
 שפחה האויביצחק

 שר ביר עצמה ור6ילה ממך עצמה והפ9עה הלכה עלי
 נעחי%1זה ו%4ם"ב ל"וצטשה להצילה בח בירך היה ולא למלך משנה שררהגדול
 4דנףש ל*רצרים הו1ר כע ברחה עולה ומבבטאים הפע* מנהג בה נההגיםעיהי
 והחזנהי מהם ה4יתי במהנה אותה 5הם שסמגה מאשתך שטר בירם שררהועור לי ום5רהה יהודש עעי אצלי שהבש%ה ער נטמטע וה"זה שנה-ע ער שםוהיתה
 לפניך לשלמה אמר אותה לי שמכרה סשוהו מתאה עןם בלא שנש עשד בברבה
 בזה והודה השטד לי כשכתבו שתעז ואתה מתנה שטר 4 לכתוב אשתךצות'
 אצטז ני דשעי באשד רבותי לפני אציע עתה ' טענותיהם צינ שחטתק שלמהר'

 ע"נ ט נגלת לך_קע ראין תגא " סתם במל מלףו הבית מבעל * ווסרמסיךעךן ו' גשז ל"ח ותקם ל%עי עלו הרי לו אומר ווא מדינה מכת אם מסייה ונטלוהשרה ע"ג %9 וזו4ל תנןס ' אפרש כאשר שיחיה שמחה תד ממיץ קבלתי באשר יאהעיש יף נ"ק ולליגהות ' רהעילח כההיא יאוש יש ולעברים נגאים אינם והעבריםשוזךקע
 בהנוי שכחוהכי

 י'5 סגס כרימ הלכה רב0 דאמר נגזלים עברים ראין ווי,ץ 1צונכרי0
 עויש שבשם בנזילתם יאה1 שהט גזילה לענין. לעבךקם וצקשו נמי יךקות1יצ פ"ב ט ללךקעות דחתהן משום נגה~ם עברים חשין רצאיל ולומר ללשור ישמעתה ל ה ללךקקךת' רהוקשו צזלים עברים ראין כרש רפמק כרב רהלכה רגאוניפופמקו
 ישש שיש שמחה תד בצרי מפי שמעתי וכן ללךקע"ן יאח1 "1 וי? לעבויםיאח1

 יש סק בירהטלמיס ושמר משישקע אונם נירא מאימתי רתנןס רכלאים מההיאל9-קעות
 כ* 4יונכרי ליצון רצנ* רב לרן אמר היש רשומטי לע*קעיחההוצ יאחן'ריש י .!' סס אברהם בר' .שכהטק וויי וכ"כ לקרקע ייאוש יש אא6א איד נגזלת קרקעויש

 כצזם כף'ט לכו ה."בו 4רנרצ לעזו אלא שזת הצי לא העבו"ם כץ אמאזבניהו
 ני%י שדות סץליעכרים

 שו ר4הף היכי בי שו ייהגו אינוי לע? אלא מייאש לא ממתמאיבע%"ם אמי כרב " קי6א פי' נגזלת 11ינה ור,ךוףל מ"טראל פ4
 פייהט מקאפי:ם "1 מייאשיותו סתמא וראי ונאבר הסע4ט מרבר ]אבל[)אלא( וזויג% *וף הי% מאאש לא סתמא דבעכרש רנהי פי' גירזצ בעיםייאוש
 נגזלת אינה וררקע רצנא רב להו אמר דרבירעריי

 אפהי
 לענץ היי% "אהט צע

 % 9 ירצרה בן ו"ש אביי ר%4טר מוצוולס לרבר והיה וךנא רב אחטורמ1ה
 עע היא מאי ב."ט עד בו' קףמר במלומו שינף ס"ל כולהו ור,%ב"א ראב'"]הנ"ש[
 אומיפ ב"ט ער בי סולת ועשאתן ]באחצנה[ )במתנה( חטים לה %קר,צן
 רב סבר י'ג בעבירה הבאה דמצוה משום אלא ראביי קאמר לא חך'כ*בוה רמאים משוס לא ביו, ין ש עיצ דילמא ממאי רבא אמר ער כו'!ייו של מאה עגל רר4 אומר האב"י דחגיא ההא מ4ו יעקב בן רש מתשיץוב"ה
 ממנה רגתלש ברבר ומ?ז אחמה- מצוה לרבר לורגן יאח1 דיש דאצ?העא
 1 באים יום בכל מעשים בי בעבור 4צאיל רצצרכתי ייקלמצשה עוייך לא עטה ואצ? רעית עףנוי דאצרוך אחשי הכא א"נ ה14י. בו4 אחצרלא

 ודיר הא מזי
 %צ 05 בששהה לא "טוזל בבת תקנה לו אין ופירש"י בשטר אש הצהה לו א*ןלהם ק1 גקע אמר מרך עבדי מפלוני נתאאה%תי ריב"ל0 כדאמר "אוש לו יש רעבךאכ1ן
 יש יש רקמן ונהא? 1 שברים יאהט ד"1 לםרת הא לחיזת הםא ה4גןרץ מביתשבהח ססיף עבר אריף אבא בר שכע רב טומר גמוה ואינו הקצת היא משוחררשה"
 הטיל מ"ם ' בים ל4צצין לי ף ראמר עדים ראץ אעוע הימנה ששת*אשבץץע
 ביחוע אחדהה חפש לא וםשףלם ועור בשנתים לכ%ל כהטגוז בהי עצםהודפילה

 2י יווע ,וו דםםתם4לםט4לאמםרהנפ השיחדא נט עו'מ %יארכחב תטטץתמשטמדפצי השקא"טתינלכעפי
 ,טרשי בטה רכתב פעצטס בנט אמרין לכדצביורגוותה' רני4ם היו לא *עמש ש9

 מפ*גתא נפעוין לאםוקי הבל לכתוב הרניל ' יףויאי דרס עמשרות ובמצפמי ויימעינ
 חזעמוה ל לא אם אפי' %צ כצז%' שטרי כל כרצמר זו מתנה שםר עליוקבלתי ירצד4י ררב שטרות כטופסי כותבין שהכל ועתה * םועץ לביד דהששומם8יע
 כברא כתבוה כתב(]ויכדצב[בו המתנה)חי מזמן אחר כצזנה עא1ריבו4יכדצב עריין בפנינו נןשים הערים עטום נ'ל וקךך כ%זנה' רהטטר כעך כו'נברא
 הפמר. אץ רששיי עיפץ בבל עומד לכתיבה 9ץ שמתם אהף בשוכףוהתטה
 בו' מיניה ולגעא נףאן בהן כתוב של% מת%ת שמיי ככל שחי שדל%במה
 עשו לא דוצפה םתנה עטצר בתבו דלא בכ%ה ובל בטה למכ4ש רבשך בכגאער

 כ% הששיטז כתייז הזעט כתבו לומר הםלגש רגילות ב* עא,רןתםהערים
 בששיותי: לכהוב רגליןשאנו

 שבתוהת, לומר יצוזק ר' רנאמו בעו עהאה י לו עתתיה יךבגנן)תשנח(
 בעל יאיתמרס פקדון בבצרת ולא עלץ קיבל גמהיהנידוניא

 חםדע. ודב גאמן בעל אמר רצנא רב לנקיחטין אומר ח1ל"1 לפכךוןאומר
 4צמר הזה כך אומר טה צר. ב1וסה משנטזם נאגק הטלץ1 רנר ערים ע"6סד במאה דין בעל רוהשת אבא[ ~' ארא( )רב מתיב נאמז של"ט אטר הי2י%ן

 עט1ם פט-שר'י לפצזילה ד%1זיאהיב ממק שאגי וכהטמ נ1צץ של"טבך[
 נהסשחוע סזרצה 4רו וססרו עואמי% דכק נאמן ע*14 הלכך מוילמחלו

 תו"ט חהת בצ עד  בגר תאמן אל רבותי% אמרו ההא בתעיבה מעיבשמא
 ומאחר הימנה שנתישש בירוע וראי הלכף שץיב בו תאסץ שלא משומרבנר

 "ן יכול רבו חשץ לניפ"ע עצמו שופל עבר לטדאל תורה תצא נתן בה אנוכגי מת9 1שע ף אושטקטטף*ת *יהטן%שץ4"הקחטשהחיטה
 עול דאי% חזאל פי' ופן' רמי את ו%ל ברא"ה ולא "טראל בדימ לאלההוש% ע'"

 ויצ1ש נת"אה% היי לההו4צ עצל חשט יאיל ח הךא ווףמר בצפקע שדייקמצטן ספקיקן םעימ כאן שאין דטיו את 4מצל ושהר נתיץשש שבבר ערש בלללהוזר1י
 )פסק אלפם. יצרק ורבי בהי כלום *. לע%ת ח%ב טמזק ל ואין רץ שוםילא כח %2ם כה לו ואץ שלטה טדעקת *צתה ש"עשחה אומר אלה'אני בלגצ*שותי
 בהכבטן *ל%5  השסףי  סהוי הרוזוגף  ובוי ר4שום ק"ל ברהה5השתעבר ע"מ שכשבההה טדה שלטה גם רבטה ההא לא שנ* לרבי ולא ראשון לרבולא *שתעבר רלא 4 ב"ה 4ט כשו זרצ שברחה הטול הא"ת ראשה לרבוי,1תעבד לא רצרץ בן לע%ס בץ עבה לע%ם בץ יאח1 ד6פשר אליבא.דרבאגחבמים
 רהא עא1נה סגךם דבל כל5א מההש כרשב"נ רוזעה *מר ו%ז ררבאא4בא

. 

 ע"נ נראה' ה~ך מ5על .יתמן 6?ד שיהאס בתעצבה אבוץשם בר הצק רב4תמש 6" קז כללא לההוא דליכא ם-ףמחז בבמה אלפט פסק וכן חמפערם בפ' ניטיאגידאי
 עצת%אש אגן"א לא גש לחסרק ליר הי בפירוש ואסד עדיס עאץדדצאול *מר תמטף אפי' , אגי שמר שי,. 1 בש8חה 4שלמה צצת עים ששתביני

 רגצ"ס :ששנס ורג(חלת סהגצנת סעס נ5ש שםר9(
,

'- ' 
 '1ט טם1 י,



זרוע ותשבותשאלות14ך224
 עהר חהחדק נ4שה ייצווק ה4 רואל ט"מ כשבהחה היתה שלמה שלהיטפחה
 בביד1 שהה יאה כ'ש עצ1 וועא ערעור עים בלא בשופי שמס.סעשר
 כגהג בה ונרגו מווטקים- רור לא שמכרוה 1תם גם מדרו יוציאנה כחבאיזה
 כ1ץפ כל עצמה לריל*ך וכגחת אדוניה שהם להם מודה השפחה והיאשפר1ת
 מתנה שטר הץד למבור לאם 'נהגה ששלמה ללוקח טוענע הרי למוכרהשיוכלו
 שתעף הי מתנה שטר לכתוב אע4זו כשאמרה ששתק הודה ושלמה בירםהיה

 יעלה ואם יצחק ר' וטל שדהטפחה פע1ט דבר בעעי נראה הלכך דמיא'נתדאה
 בנית ש*ו ט4" ש לב יתנו שלמה של שהשפחה לפסוק רבותי לבעל

 מהמה בר יצחק : בהם שקנאה הדמים ועל עדקר'
 זצ'/ל שמואל בר שמחה מרב9' תשובהלתשנט(

 בר' עוק יור חבר, לרבר,ך גיף. ונחמרת כברת נ;')' -תמאשר

 14כטי ההריזן נתקים ולא לך מסרתי תנ14י על אמר הכלה אבי אילו בנוןניוונת
 עירד עטירה מפני שבועה בלא משנ"ם נאמן תה החתן אבי התנאיקיימתי
 בהחרת יבל אלא שלי,טות לתורת ירד שלא כופר ר1א אבל שלישותבה1דת

 נמי רטהך וה14 שבועה וצריך בעלמא כנפקד אלא איט זה בנירת אכלבייו' שמנץי ב(כן בו"ש מכרתי לא לזה מכרתי לזה לומר נאמן מקח בעל ובענין עי,יסו דלהימנוה שייה מתותי ניטא נפק מי אמו נדאמרי'0 בידו הפקדט אין ועךר פרעןן יףגיטץ
 אומר רוא נטי רעעם לשליש ו*המניה כו' גימה לי התקבל שאמיהמהאשה
 היה ואלו ב2יהם סד1ר שהיה 14מר. הכעל וגם לו מורה הוא וגם שיחשהיה
 פסק שהאל8ם שכתבת מה ועל ' עדים כשיי נאק תה ירו מתחת יוצאגט
 למימר מצי לשלשו1 וראיית)הש*שילהמנהה ר1נא כרב פסק כפי"ח חסראברב
 במטלעז רמיע4 ומשמע רינא רב מורה דבהא בע"י עמה הבעל שאיןדמיירי
 כען בעקי היה לא ומסתמ' לי נתן 1ומר צריכה מה לקבלה כשלטה דאילהולכה
 קאישות רליכא ררבא *יטמעינן דאתא דמילת' ועיע- להולכה שליחשעשה
 מהן כאחר הולכת שכשהסוניא לפרש רגלין שאנו ידעת גם עדט' שנידבעינן
 שנשש2דה נק שחה ש : וכו' לם"ד הנטץא בהניחא להקשות העלבורשררך

 מיאש דלא משום מטמאה מהשבה 4ון נולן של למ"ד ואפי' 4מנה נתייאשודי
 להוציא 1'א משומר אבל ברינא לי' תבענא למחר נזליה מאן דידע כיון סבר ה"םי

 לרדרו' יצא ולא ר1איל עדחרור נט דמעוכב היכא עכדי'בל יאויט רין וכןבריינין
 אחר[ בו זכה אחר]אבל בו זכה שלא ב'ץ רבו ברשות הוא ישראל לכלל באולא

 לשום 4איט לאחר לעולם רבאס כראטי ה-אשט רבו מכח ויצא זנחה זכיעזו ק(יסח
 רבו ואין לג4מות עצמו עוהפיל לעבר דומה זה וגירון שבי לרבו ישתעבר עבר פייב6

 שנת4אש א1" עלו רמיו לימ1ל מהזר . ברא"ה לא ישראל בריני לא להוציאויבול
 אינו הבי בלאו שריי לעכר'ם כמוכיו ואינו אחר בו זכה שלא זמן כלהימנו

 לחירות יצא עברו המפנדר וקיי"ל0 הפקר רזינו ייאוש וכל מ'טם להוציאו יבול יף05
 מעצמו יצא עדחרור נט מעוכב דאינו היכא כל אבל שיחרור נט וצריך ע"הלק
 גדולש בץ נכסיו ישראל ובזבזו שמת גר כדהגיא0 ב"ה עצמו יקנה יף:0
 מכה ולא רפ1ך מבח בה זכה בה ונשתעבר ייאוש לאחר יצחק ר' לירובאת- שחרור נט דמעוכבת כיון רידן בנידק אבל כו' חורין בני עצמן קנו קטנים בין ע"55ט

 מרבה הופקעה זכייתו עק בה זכה הוא בה זכו לא הם אם א4י'המוכרים
 מבית שברח עבד יוחנן 0דא',4 כר'יוחנן קח"ל שברחה זה בנידק האאשון'ומיהו ו'ס0
 אם שהץרור נט לו וכותב רבו שכופיד4ךז אלא קךד ולא לוורות יצאה4רסורין ע"מ5ח

 בעצמו זכה וכבר אחר בו יזבה לא שלכתחילה שבן כל רבו מיר אותומפקיעין
 כהטל יאבל לא חח4ין בן וחציו עבד שחציו ]האשה[0מי בפרק בפכחים כדאמר פקדף

 חורין בן לעשותו רבו את כופ4ן ראשונה משנה כו' משבל עצמו משל אבלרבוע'"
 הלכך ' אדק לו שאין כמי בראיה דודיב חורין בן חשיב בראייה חיב לעניןוכן

 שלמה ר' את וכופץ. יצחק ר' ולא שלמה ר' לא בה "טתעבד לא זושפהה
 נראמן ממגה נתישוש כי שלמה ר' של אינו עיה וטעעוה שיתרור גט להלכתוב
 שכתבת ולפי ' כדבריהכל יחנן דר' מילתיה וטקמי' טייאש מכונאבגמיא
 שלמה ר' של היתה השפחה אם מבעיא ולא אשתו במכירת הידה ושתקהואיל
 ננכרית הרי לצווח לו היה שמא עיה במעשה ולא בגופה לא בה " להאע

 שמכרה האשה דאמרם מ*ג כנכסי הוי הש8חה לו הכנימה אם אפי' אלא אצ4גשטת
 ששתק ס6ני וא"וז ה*וחות מיר מוציא הבעל ומת בעלה בחיי מלוג בנבםי עא נוף
 והיא לפניה במחלק נחמלי01 "ט בפ' דאמר לשמואל אפי' מכירה מכיר:זה סלבוף

 אמרי' הבנים בין שותף דעשאה נמי ומטעם שהוא בל קרקע לה עמטייר רוקאט"מ שותי
 בדאי אינו ללוקח מטוענין שכתבת ומה ז טעמי רגי שי.כי לא הכא אבלמחלה

 שמואל בר שמהה מרצינו)תשם(-תעיבה

 נפרהה כ. מה. להשב געי 11ון . אשטה הםת' . עטמה3מעמ
 * נדלה ץקב *)טרת נפלה כי . צלולה דעתי ואין *חנ*יה

מו-

 . כ4יבה ד14בה - עצוכה נפעה את על אברהם רב" וע1וש
 אהזיר ולא בירי הכא מן יפניך אדון זאת כל על - בא אנא עקיואני
 עטרי תעשה אשר חםדך הה עלי אהבתך נ8לאת ט14י מיפמך

 : משה בר יצחק ה"ר חנירי . כלי את למעחט בכתביך תדיישתבט
 בתו עדטירך יב"ו רבי' ממורי יבדא זכורני הטבינות % 4נרמה

 חהצריכה לכונסה רצה ולא להיפך ונמצא פקח שהטק שסבר אהילבו
 אבי כי' בידי אין ההלכה מכח %'מ ששלח מפני.סבלונות גט יההרהמחאירב"

 עיוסו היו שלא לומר דנאמנים כ"טמע לפו"'ח וגם צרדין לשני דמהני'ס. רוקיאדחה
 עע נ י מ11דש' במה מסבלי והדר דמקרעד היכא לפירע4'י נירון וכ1זבה כה1הק"4ועוין
 דדגי כיון ל"ימר " אית בענין עמוקין היו ול4 קירועדן לשם פירש ולאהואיל

 לשם נתונין המגלונות כל אלא נתנו פקרון לשם לא מתנה 14מ לאםבלו1ת
 קעהט אם-לא פירש אפי'אם וא"תבפירוש

 דדךה מידי למימר איכא מודים שניהםם
 נשסחל בבל ומעשים קירושין לשם בעל גמרו דאמריקס מתם וכנסה תג4פיאעדע4?%

 סץי פי אחית , פעם לקד"יה אותם מצריכין אנו שאין גףנות יצמות המק4שץיום
 זצ"ל הקרח1 מורינו לפני כבר רנתי זה ברבר ' יחור 1יי ליכא ואפי'בנדולתג

 זה בדבר עיני ה' שהאיר סבור 'שאני ער זה ברברי %קפי לבי הוץ מאידבי
 .כי 1יוה ברבר בץ במ1ן בין ערים במעם עומדת %סרה שאינה דסעקשכל
 2נף ? בתוך פורע' ארם אץ חזקה כגון0 רוב. מכח באה הש פומלז שאינה חקהבל
 עץ8 ע ד בעלת וכל זגות בילת בעי"עו עחטה אדב4 אץ החזקה- וכר ]בנדול[)גרול( 1 נעשה אא"כ הששך על העדימו1תמין א*ן טחזקה כן עושין אץ בנ"א רובזמנו

 זף יסשע פנויה בחזקת זו אשה היא 1סקת וטקה קיףוש*ן לשם לפגיט פירש כאילואישות
 ס"8 קן מזה בירי הוכחות והרבה דנרעו ואורחא עומדת איש אשת בהזקז אועומדת
 כל חזקה למימר . לן אית ה"נ פוסקת' שאינה אחזקה ממכי' נפשהע בדינ*אפיי

 קירועוץ בתורת ודאי חתנות ררך והם ר1איל השה-וכין לאחר סכלינאהו1לה
 אם מ'ש 14 רוו'ה וסבורני בפנינו קרשה כאילו הוא דהכי םהרי ואנןשולה
 היכא בל מעליא קירושינ רהץ טדים ושניהם ערים בל4 כךשה ה1ובשירך
 ע"6 2 7' ד'טידך דקידושי,ס פ"ק נמי ואמרי' אחזקה סמכ' אמירתו בלא ז*עתו לןדקים
 אפי' שה-וכין בלא היי1 לקידהטין חוו1שין אין מודים שניהם אם אבל ההשמילתא
 לעים לה עצתן שמענו ולא לה ונתן פיוטה שחה חפץ ובידו אצלה נננםראינוהו
 פיךון לשם ולא מתנה לטם ולא לה נתן קיישין לים וד4ו חזקה 4נאקידועדן
 והא לקיישין' הועוטין אץ עדים כיוןרליכא מודט הטניהם בפירהט קידשהואפי'
 לא והא למיעוט חיישינן דוראי משמע ולפר'וץ למיעוט למיחש הכארמ"ד
 פפיה בחזעז זו דאשה הכי אותה מפרשים אנן וקטנה קטן ברהטשת רניקי4'ל
עומדת

 נסמי
 הכי רלן4לדפסק כי וף לפר"ת ואפי' בבכו-ותס הלוקח פ' כרשב"ג לחזקה מיעוטא

 רחייש4.
 לפרשש תקשי לא לן מסייעא דדחקה היינו למיעהם

 משאר גרוע זה שרוב ועור דחזקה אמי1ט ממכיק דלא ר"ת מודי לקולאדור4ר נמ"
 שמים בירי שלהם מיעוט וסריסות איי4נית כגון שמים ביי דת* דרובארובא
 במנךג התלף רוכ אבל תינוקת רוב נבראו זו בדעת מ1פהץ תינונךתורוב
 בדבר חועהטין אין דעלמא רובא למבל ואח"כ לקדה1 עצמן שנוהנין מגןםעויש
 חזנף מורו רבנן אפי' למיעוט ממייע שהזקה ועור דעלמא רובא דליבאביון

 ' אמרינן לא לקלא אפ"ה לפירקיע א"נ מסתבר והכי לפר"ח רובא מהאיערפא

 לקולא בין. אמרינן רבבכורות ליתא הא לרולא חייש לא דר"מ שכתבתומה
 לנולא לימא למימר א-בא מאי וקרשים פסח דקאמר הא מאי ותו להומראבין

 ט 7ף דתרומה דמשמע ישמעאלס רבי מפרק 1הכאת בעיסה שנתערבה חלה.על4 : חישלאן
 כ'". בארץ חלתו בך ופירושו המשמעות כך מרמעת לארץ חוצה ישראלשל
 בש-ץ שגרלה תרומתו הא מרמעת אינה לארץ שרניאה לארץ בחוצהותרומה
 תרומת אבל מדמעת לארץ והב'אה לא1-ץ חוצה שנדלה ישדאל תרומתא"נ

 קד ק( הבשרס נל ר"פ כראמרי' לארץ חוצה מדמעת אינה לארץ בחוצהישראל
 עם נאכלת בחו"ל לארץ חוצהדחלת

 הז-

 לא אכל )בארץ( מבטלה גהו"ל חו"ל תרומת ה"נ הארץ הלת משוםלמנזר מי" רא2א באיץ לא אנל השלחן על.
 לי ואמר עמי נתאכסן ה*י אליעזר ה"ר למורי השבתי וכן בארץ חהלתרומת
 בתרא % דגרמי' דרבנן אימור שבלעו במקום חרם קדירות להנעיל מתיראני

 הודין בני בניו יי14ש משום והיצא עבדים בניו ועץ בשז היוצא מנא א"רק
 העצאבשן דולופא ממתבראאלא לא בק בר יוסי א"ר שפחה ווא אם%'
 נלא הואיל יי14ש משום והיוצא דורין בני בניו תורה יעיייהתו היאילו1ו

 1רת לו עשחה שפחתי גבי בגמ'0 אמרען ות'נ עבדים בניו תורה שחררתו ףניטץ
 אם' גט בעיכוב בניתלוי דעכרות ונראה עברים שבניה מודה אתה אי רוח ע""ת

 אימורא פקע רלא היבא דכל מנא ור' יופי ר' פליגי וכהא עברים בניו גטצריך
 שפהה, ואם הה1רה מן בשפחה ומותר במצהז חייב ואינו קאי כדקאיעברות
 שירדון גם דצריך כמה דכל לערות ופסול ישראל בבת ואסור עברים בניהו;יא
 לא כאן[ ]וער להמאשה רלה נ"ם וקיימת לה ניתן לא ר1פשה 4ו ביהיינא

 דאינו כיון לארוניו דכתיב ג4ם לענץ אלא שיחרור גט מעוככ לז קמיבעיא וף5ס
 לא או כספו קנין מק-י אי הווכעה ולענץ לא 14 איון איטיי בו לשעבד רשאי ען-תנ

 צריכה איסורא פקע ילא כמה כל בניה ועבדות ישראל בבת להתירו לעמןאבל
 לו שמכרח מי על אלא רץ יצחק לר' אין הדמים ונא גמור' כעכד עדחדח-נ2
 שנים פ' כראיתא * "ן מעות הפחות רלכל שלו שאינו: בה הביר כסורהוי

 שכואל בר שמרה : 4פץיס פיצושי

 מאליהן כ%'ר א"ל כן ותימר תעשה בלא ונבילה מיתה בעון הרומה בא ר'ימי
 בעין שהיא תרומה אפ4 לי למה והגעלה לו המעשייוהשבתי את ]עליהן[קבלו

 לך אית מאי אילא קרירה פליטת כ"ש מבטלה לבתחילה בטילהונתערבה
 תרומה בה לנהוג ועתיד תרומה בה שהיה "טראל בארץ והוא הואללמימר

 אימורא בה מ4גחת רלא ביון ונוהו בתחילה לבטלה שלא רוזמירוראורייוזא
 הקילו דאורייתא באיסורא לאחלופי אתי ולא קרושתה בטלה שהרידאהשעזא
 למדין אין בדאורייתא לאחלופי רא;י ררשן אימור שאר אבל בהנעלהלרוזירו
 מבטלה מי שפירשו מה יארץאכל בחוצה לכתחילה ברוב שמבטלה ומההימנה
 ייסנ את שאכל זר ואילו טהורה תרומה 'טאכל טמא כהן שבמיתה הן אלוהנשרפץ0 הן אלו רפרק הועילי סח ידענא לא טוסאתם ]בימי[ )בירי( לאוכלהברוב

 11" ישראל של בעימה כהירי ישמעאל -' פיק רנאם- רגלנול העכף'ם מןממורדדם " "( טבלים הלוקח דבכורות0 מההיא שהובחת ומה : בלאו . אלא אינו לרבהתרומה. ט'"
 ו

 קיימא ישמעאל ר' רפרק סוגיא כולה והא כלל מבין 4רני עכו"םדנלגלה
 פטור נתגייר שלא ער נעשית עימה לו והיתה שנתגייר גק התם דמיתיאמתני'

 05 אילימא מאן רמרחינהו בבכורותס דקאמר ומה מטרי דענו"4אלנטי-יב1מה
 פו1י העכו"ם מקיוח %'י עכו"ם דנן ולא רחמנא אמר דטך עכו"מרמרהינו1

 דגלנול משם להוכיח שבאת ייוקר שנית לי וכתב י פוטר עכו"ם גלנולכ"ש
 איני למנחית סככורות תקשי דלא ווכי ני מחלה *)עמיתינו פוטרותשפחותינו

מבין



 225קינדק ותשובות8אא(ךז14ר

 מורעו ייכחה ולא סושא. לאמבין

 רכ-

 סוי*ק השק ממיץ 14~עזר

 מויךטש-
 עבףום מירונרו א* נכו 4רפכא 4רכ רחטב עכר'ם כרשווז "2דאלדמררונרו
 לנלגל לטפועזו כגיח ההה ה"א בדכר מ1פק היה פס1ר נמי ישראלברשות
 14 סגלנלת 4ח4עו היזה אונלק שהע מח כל ברכה ספק מפני עיפקשהם

 פח אל פה לו השבתי אם יורע[: ]ואיני אי(( )ואי' חלה כ"טיעור פרצתשפחה1
 גלמל כמו הפטשה מז פוטד עכףט דקציר לרבריו תעץכה מצאתי ]י"[אחרים14

 בגמא ומפהט )עכר'ם[וכו' ד)מים קצרו ותנןס ה1קלה מן עכו"ם פשכפוס
 שאען ספמ עכו"ם פועלי שוברין אין ותנינא רמיבת ליק4-אל קצרוה אבל לעצכעות"! בשקצרוה מתנ"

 .מן2

 כ"
 חמר : פום-4 4ינו *שראל עכו"ם דקציר אלמא ופאה הטכחה

 למורי יודע עגמתמא 14תו לכץש ש,שכה .י י* ייסס כ"
 לא להשך המעש" לך שכתט מפמ אותו מלטף מח1זי שאנ'דרב

 "144 נסתמא שנה בהצי ואה"כ היטכ רואה דךה איהה כשקרש כי שהיהכמו
 הרב טרי לפמ עטטין ואחר ' עתה דן אני כאונד לכוף שלא להם והשבהיא4

 אותו בופיז אץ מוסח בו שנלרו האיש המוידס פ' דתנן ' נקיים שתבחוב מה פ!יף
 לויציא אותו כופץ נדו*ם במומץ אבל 1~טנים בטמין כד"א רשמונ חמי להיצ81טא

 שאין נולדו דחג* מאן דיו תני רב בר חאא נולרו תני עידה רב בגמראואמוינן
 ומאן כופין אט כשמהן הלכך ו1ילה ומברה שהיו שירעה היו פי' " משכופין

 דרכו כן כי נולדו כ1וי מיכץס בר מע1ה ה"ר וכתב כופץ נולרו אבל הי התניסס5טס
 משמע כופיףה'נ מומיןאין בו שנלדו הא"1 כך וכתכ 1ךשה דרך פמגךו זב שכ'6"1ת
 דתלסיד' סתמא כדמסיק היו וכ"ש נולרו כ1'ד ]דהלכה[ הלנה( )דאיןסי"6

 אתיא טלדו דתני דלמ"ד וכית ט' כךנים בטמין כה,ו דקתני היינו נולרולם"ר בשלכ8י
 יא היטינףהו שנויא וצריכה באתקצח אתיא היו דתני ולמאן סיוע בדרךמהגי'

 אעם אין דהכא בל"ק כתוכות[ ]ריש בתיבות( )י"ט פי"ח פמקסמכ'"וכו?צ
 שפע6ים אע'ש באתנףוזא אתיא ולל"ב במיוע מתניד 4ה דאתיא משוםבגימרן
 לפרש ויכולני ' כווזיה רדינתא ?ר'מ אליביה ומרי מדק1קיל ו%מר לפטקדרכו

 דתני כמאן קמבר כופין דאץ כחככרם הלכה דפסק אף"נ דרבא)כלומר(]ולומר[
 דחכמים א*בא דתמ כמאן מבד מצי כרשב"ג דפטק יורגן ר' ואף דיו מאטנולרו
 ש"ט דחכמים אליבא רכ בר וח"א ירצדה דב ווטרה זמרשקלי היו וכ"שנולרו

 ר14ה אעה ד,טבת הדרא מה-1 ' דשבת כדיגא כחכמים דד~כה להודמבירא
 הלכר כותיה דם"ל לטימר נטי איכא מידו כותיה מ"ל ולא מילתייר1מדפרשי
 רתני דמא ולומר לחומרא לפרש וממזרות'"ט דמיתה כרת חיב שה1א כזהכדבר
 כחכמים דפמק נמי ור"נ דךו וכ"ם בנולדו פמיק בחככרם דהלכה מכרנולדו
 דסבד יחנן דד' אליבא ההטש דירושלכר עוכדא טההיא היו' וכ"ש בנלדופסק
 דהלכה אה'נ כרבא ממכי' דידץ 14זלכוד אלא עלה סמכי' ולא כרשבוגהלכה

 בו שנהיי הא"ט בפי' וכתב אצליט ומפריו מיימן משה ה"ר פמק וכןכחכמים
 אלפם פסק וכן 4ו"נ ברכא דקי-ל טי"ח פםק וכן לדוציא אותו כופין אץמומין
 יבי' וכ'ש נשים ומדר "טועות מדר פירהטיו אצלינו יש בי אר"נ כרבאדעי"ל
 נתן לרו'ר שהעויב בתשובה אר"נ כרבא דהלכה מדנפיר אכרהם בריצחק
 אותויוד-תי לכוף ברורה]שלא[ ראטה בקץי והא תחזינה עיניך המתחלתמלוניל
 בשתי דרה דרילמא כך לומר בירי כח 4ון ומיהו דכופין רבנן אפי' טדועיניו ש,טהי אבל דוקא אחת לנו בנממית היינו ורשב'צ רבנן דפ*ני דהא לומרמבור
 מתיר אחת בעין דשופי' דר,שב"נ כח לדודיעך אויז עין דנכף והא פליניעיניו
 והמומא נמי לתני לה1ציא 14תו שכופץ זו קתני כי ותו עדיף דהתירא דבחלכוף
 אפי' והנסתמא נמי נתני כו1ן דבנלדו הלכה אם או הכל לרברי עיניובשתי
 ' בנמרא הני שני דלא ותו ' אלו ד1ךצי למימר ליכ' וש-ר ותנא אחתבעין

 לבעליהן נשים אהבת ואשכחן לביאה ראוי כי עינון זה 4ון למומאלהשיאה
 כלל בעיני נראה אינו דבר של כל% ' הג**ס יומי ר' נרושת נבי כט מומין סיונ'ד

 חכמים דברי לשמוע מצוה כי אשמע רבותי מצות אע1'כ ' 14תו לכקשלהתיר
 על דבד להעמיד לב רבותי ויתט רכותי דעת קטושמע עד מלכוף מחיתילבן

 כשיכופו אני רוצה ע~יאמר מה ועל , וממתת כרת מיתה רדוב כ4ק "ט ביהאמת
 שרוא בנפייה אלא בלום מועל דיבוד 14תו אץ כדין שלא דבפטה אםאותו

 ואע"ם 14הו ושלכרם,כגאטכנין עולות חטבי עליס משקלי כיתנן]בפ'[ד14מר כדיז כ,ק(
 בנשי וכן אני הוצה שיאמר עד 14תו כופין לרצוע שיהרצה עד לו מתבפר שאיןסא

 דבכפין לעול'עו'מ אגעמדמען(]מדמדסונן[לה עיאם'רוצה עד 14ושי כופיןניטים
 ורבי מרגי לא אגי רוצה אמר אפ" כדין דשלא חו/מ ' אני רוצה למימר בעיכרין

 אתה וכן ממיפ' אלא עד ובו' זבימה וזבין תליה הבתימס דדטקת ההיא מונחא ס'נלת!
 סבד נמי החם דילמא ודחינן אני רוצה עדאמר עד אותו כופץ נשים בגעו4ומר
 להתראסבר אותו שכופין וא* דתנן הא בגון פי' חבסום דברי לשמועמצוה
 14הו כופין שאק ?ו'ם ומט"ט וגמר דנריהם לשמ1ע מצוה חבסרם שתקנוכיון

 כיץ שלא בכפ4ה אבל במזני' דתנינן בהנדו אלא אגילומררוצה
 : וןטב באר טדי יבאר זה וכל דגט ריח אפי' כו אין אגי רוצה דאמראע"נ

 : נב"ה משה בריצוק
 לרעצחבר זצ"ל שמחה טהלר ה?ןבה)תשפא(
 קצרה- דרך צורך' בלי פעכרם - ובאהיך . לסבבובהרכות - ינבנ יברם "יו . משה בף ה"ר41צחמ "ברירכ4

 : "6מולת ולהניח . רסולת לברוד "טרה. דרךהוא

 היתה לא נם אפ" לענ"ד כי בעלמו דמלתא לריחא לכוף שהשבתימה
 היו ולא א1'פ וץ טעות קידוע~י שכברוד טק מומ ידעה לא אםצריכה
 על ישראל נרה1דו לא מטלום חם ' ההלכה ע"פ דברי ובררתי בתנאיהקידושין

 שלאחר שכתבת דברעי לפי נם ישראל בת לקלקל המעשה לשנות זהדבר
 כ-טכע יוחנן ר' ופסק בנולדו שבפנינו הנידון א"כ זה טם בו אירעאירוסין
 דאמר נחמן לרב בנולדו*ואף כופין יוךגן לר' בין רב בר לחייא בין חיי 'דבופין
 ואפי' ט1ן לרבנן אפי' נולרו אפי' פ*ני דבהא מ"ל דילמא חכמים כדבייהלכה
 מרלונוז אין הרי כרשב"ג הלכה נוע דילמא פליני בנולדו דאמר יהודהרב

 רנרמי' כרכרי הוכדטהי הקיושלמי כופין'ומן אין בנהלדו בפי' שיאמר בידךכתרה
 להוציא כופין בנולדו אבל בעיהיו )ביבי(]כיני[מתני' דב בשם ירךדזה רב ד4זמסר"ןי
 פלי1 בהי מבד דרב דרבוק הא רידיה הא נולדו נגמ'דידן תני ,ר1ד' היב ואזוצ חלנס

 ה5כה יחנן ד' בשם בדצא בר אכא ד' ףכופין סוהר רבט אפי' בנהירואבל
 ההא וכפארכיפח וכפפויפיג בכיפח ]ירמיהץ )יחנן( ר' 41ו קץכדא אתאכרשל'נ
 תס 1ף ואהיא בו לד1צש ופפו עחגן אףר' ואפ"הטמסו בבכורותס שחין ]נ1ן[)ואם(
 ע"נ כו כעיהיו בדוו אי כנולהו אי במתמ' " דמספנף כית פי' ' כשנולרודרשב'נ

 דידן כנם( פ*טזא טל'היסא'רההק כהטב"ג עבדינן כטלרו אבל כדכנזעבדינן
 כגמרא לברי דיבל ש*א טה בניוה ופ"ט אק-ווטלמי סמביק בירושלמיועובדא
 כעינ* ונךוב * מ6כי'איזשלמי דלא שכתבת כמו ולא בנולדו פלוגת' דאיכאף4דז
 שטא כי מה גחל 1טן לך אץ קךנק כ4ן עטין אמרת 1 כופץ נדוו אפ4לומר
 למומא נעהטז ע1יתה ממה בעל בלא יכוה כל יושבת ויתה1ודם

 : שמואל בריטמהה

 ו1"ל שמהה לה"ר מהטהבר ו1אלה)ההטסכ(

 מעשה * חלמידו להאדב ' טחה דעחו כי י למנוחה יזכה ' שמחה ה"רנ1ךיי
 הסתים כל וויו יבטן ש-קע לפאהא להם ונתן חהגים שמ לר14בןשהי

 של והחצר בנו בפגץם בויה והיה 5אחר כ5עו ונשהטז בנו מת ועיב זה אצלזה
 כ"א הבתים לפני חציית אין גוינא הענץ כך בי הבת'ם אחורי היהכולם
 לבנות ב4ן הגה . הבתים ?מאדוי בחצר הם דישר תשסועד וכל הבתסלאחורי
 משניהם ולה רומנו פנימי הטמש( למבוי םמוך .ההשון ר14כן ווזיה רגמאבית
 חפצים 4גו אין ור1בן שמשץ ואמרו לו שנראה במנךם לבטת חפץ לףותה
 וריצו דהיצק וכן ר14בן לבקז מסוך והיה הכמא בית וב1 לכול6 -השוהה6נץם וברוי ש*טתם כל סערצו שבםוף ש- רחוק ולנו 1רוב לך כי המים נזהלבנות
 נעשה וכן יצורו כולס וכשיתמלא אחף נמרום לב1ת רש4ון יהץ שלאביגיהם
 עומד מבירן ]שרד1ל )שדהוה( מפני אהף לבנות לה בן רוצה ותהשנתמלא
 ונתן עשה וכן ביניהם שהחגו התנאי שתו סטגי לפנוחו בע"כ ר1כןוכפ1
 והרדרב'ביתו בתים ובגה בדעתו עלה קתה י שפינהו י1בן מעית עםמעותיו
 נתמלא ועחה בסג1ך דבסא ב4,ז אל שמגיע עד לכן נךדם עוו;יה ממהיותר
 גם לפנוחו דח11זמ ]כאשר[ עתה נם אותו נפנה לוי בן ט1מר ביה"כשוב

 ]החצד[ כתוך ]אחר[ )יותר( אותו נחטר אלא כי לא אומר ור14בןבראע1נה
 כמה דחזקזי אני ונם בו וושקזיק המים בזה עמך התט: אבי הלא 14מד לויובן
 שהיה התנאי עכור לפטתו ב1'ב דחקתני אחר כמ1ם לבנות כשרציתי וגםשנים
 שעתה אלא כלום ]מטך[ הכמא בית היה[ שאז]לא ועוד אבי וביןבינך

 וראובן עשית בדין שלא עצמו הבנין וזה הכסא לבית שקרבת עד הבניןהרחבת
 בכל ביה"כ לכטת דע1ת לי "ט אלא תנאי שום ביני1 הטה לא מעולם14מר
 אאו כשפנינו שאמרתי ומה עלי דרך לך עויש הנאה בהרוא שאיצהמנץם
 וישקש מי עם הדץ הרב ירה ועתה ' לפנות שתתרצה כדי תנאי לטשהיה
 עליו ערש- ולא ביה"ב שנבנה שנים מעשר יותר כי הרב וידע נרולהמריבה
 חפור דןה ביה';ב ונם לביה"כ ממוך וקירבו ביתו שדוווב מפני עתה עדראובן
 ד14כן ובץ %י בין אהרת םענה ועוד ' מנולה הצריך חלת כ"א ומכומהבקרקע
 לוי- החהין שווא מפנ4 ראובן לבית מסוך היה למבוי הפתוח החצר~שאר
 היה החצר וית"ט מת כי שמם עומד היה ודאמצעי שמעק ובית הפנימי היהדוא
 בראשונה עטקיה ממי' החצר שער ומתם בית לבנות רשבן בדעת עלה והנהנףן
 בונה ד14בן יטהטה וכעת החצר לתוך הבנין הכנים כי נם גדול כנין עליווכנה
 של החצד כי תבנה שלא בידך סיחה אני לו ואמר בעדים בו ומע,ה בן-לויבא

 ור1צרכת בידך ומחה לבנ1ז דצית אבי לוי בחיי הלא ועוד לתשמישכולנו
 שבבר 1צמי מכח נם אבי מבח גם בידך טחה אני עתה נם מהבניןלהמתלק
 לא רשות לך ואין שנים מנ' יותר זה אבי מות אחרי החצר בתשמישההזלזי
 מהה שלוי והעידו עדש ובאו בחצר בנין שם לבנות ולא החצר שערלמתום
 מחה שאביך אמת מאדב וראובן מחאתו בעבור מבנע ונמתלק מלבנותבראובן
 לא מעולם אבי 14מר ובןלוי בידי מהה כדין הילא לי עשה אלמות אךביף
 ועוד ' מי עם הדין דרב יורנו ועתה אלמות יטם מעולם עליו ה1א ולא אלםדוה

 יבוא כי ר14בן כננד שמוד יכול שאינו %י בן שראה אחרי כי הרב לנויכר1ב
 ולאבי לך הבתים זיני שכע1תן מורה אינך וכי לראובן לף בן אמר בעקיפיןשי
 ולכם שלכם החצד דדך למבוי הוטער דרך לאבי שיקיה לבם נתן התנאיבזה
 זמן שגל ההגאי ובל אבי בץז כנגד אפי' החצד בנל לרהטתמש דשותיהיה

 אם כידו,אבל לסי1ת דשארם חעהיו לא לביועי הםמוך דהטעד בירך אבי?ויח1ץ
 ראובן לו וףידה כע"כ חצעץ לנדור עמל א הררך מן להמתלק אבי יחפוץלא
 לך אין אומד טזיבן בץזו שכעד החצר לנוזד לוי כן רצה ועתה לוי לבןבזה
 לף שבן הענץ הוא וכן ב1ו הט:4 כצר * מראה אלא ביזך כל שבעדחצד
 כננד אומר בי %י בן של ביתו כל ברחב הבתים ?אוהד החצר בל לנרחיד1נה
 אלא שלך בטזך רחב בל שכפד חצר בל אץ אוסד וראובן שלי ט1ו ביתירחב
 הלא ועוד ביזי כלרחב שלי שאץ זה לך מאין אומר %י ובן יותי ולא שלך,ך'כ

 אמת 4ומד וראובן ?לו היה שלא לחצר הבוז את הבנים הבץז את אביבשבנה
 ובין אכיך ביוז בץ בוי שהיה שמעק בי עשה ובאלכות יטה כדין?"טלא
 לאבי חלילה 4ךמר לוי וכן שע?טה מה בנזל ועשה נשח- נףן מתויצםביתי

 למלכות סודה ללמתל 1 כן לו והיה נדול עעדר לוי שהיה מעשהוערך1 : נזילה וטם אבי על יצא לא מעולם היתום אתלנזול
 די' לוי בן וכשדסר לו אוטד בל הרוכום ולקח לוי מת כך ובה1ךאחדת

 שאובל כידי "ט עורי כי תדאג אל אמו לר ואמרה כלום לו הטה לא בי מ4ו,ידואג
 לחה תן כירך לי עדש מה ואמרה אחותה אחרי א1 הטלהה להתפרנסבטוב
 ו"שהוי הטה לא בי לע1מור לה ונתנם חזר וע1ב יהכ של עךקים י' לו ונתגהלבנ4

 בתה משיאה אמו איות הטזה וק1ב הדוכום מן פרע4 לו ?טהיהלדע4אטז'עצמו
 לה ואזן שלך מזהב אקח * ואמרה לבתה תכע~יטין לתקן 6הכ צריכהוהיתה
 14טן לההודית ממעהזיו שנתנה לו הגירה נם תעשי כן לה לךואמר א8רעוארוע
 צותה ולא פת14ם מתה ואוי'ב וכך' כך אדטז היהןדמז דעח בחצי לעשרץי"ב
 וענה אשתך ביד זהב * יש לך דע ואמר בעלה אצל לי בן והלך בתהאת
 וע1נ דבעים ה' הץהב מן ונהסר תסץז ע1לך ?טהם יח-ע אתה אם בעלהלו

 הדבד מוב 6 יענה ולי הם פלונית שביר לקטרק "'ב אותם לכעלה לוי בןאמד
 הלווהה היא אמא י וענתה ה4"טה אצל והלך תץץ עלך שוזט ידע אתהאם
 אעו בויה ועתה * טעה בסתמא נך אלא שלך שהם לי אמרה לא אבללי
 יחגה 'נז
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 שום ברן יודע היה שלא שלי שהם תדע בזה אמר לוי ובן לו ליצםרוצח

 נב"ה: נוטה בר אם4ציייישןצן בי 4חן; *צתה ביר עיבוארם

 י4מחבר יל ז שטשץ היי תשטה"שט(
 משה. וט' ולריצןזקחבטץ - כמיו,שיה םי . אמקדא עיך * לביא שבת - ני"יח'אגי

 אץ רגטא בטע 5ירך ברךקע ר14בן על ש*יטש דטנף דעתי מיעוט*י
 בדמוגח עגים עשר שתק אפ4 וביה"כ לנצךן חזיק אץ ב*'ב הבחשסבהזלז " דלימא ווגוד בעלמא תנא' אלא טען ]אש[ וזה לי נתת אהה לי מברתעאתה לטעץ צריך דטנף כל טענה:היא עמה שאץ חדא.דחגף בלוםבטעטתץ

 ל1צת שלא ר14בן ביד שמעזה לוי בן על ' יחפורס לא פ' יטף דרב עובדא נניף

 הא בירו למךית ראובן של בחציוו לוי לבן יש בת מה ידע ולא בחצה4ו בניטפ"
 בזה 5הם עדש מה חלקו שלא כטן הי1 זזי'ז מעבבץ שותפין בבל א*רינןס סטו'
 בידו למוצת יכול ]איט[ למ בן 14 ר14בן של חלנך ונהברד חלנך אבל החצרכ'צ

 ר1בן ממעט ועכשיו ר14בן יטל בדפמרו הרגל חחרהטע תשמ"ט * ש"טא1"
 לו לומר יבול והציאה בנימה דרך הררך וסה1ף בנינמ מחמת ההצדבתשגהט
 דרך קךברת הרבש ררך ע1יתה מי פייתס המובר בפ' דאמרי' חץא י אתה.א גם תעשה כן בחצר ומשתמש ההגא נבנם שיגי בדרך מריד* עדי8ת לאר4יבן

 לקלקלו 4סור רבים שהחונך ומצר שלהם רהתה הדרך גוף דצזם ובו' שרדצש
 לא %עאת לכנום בעלמא רנל דריםת אלא מיוחוץז דרך לו עטון ההקחאבל

 ההצר תשם"ט בידו ימושה שלא רק צורכו בל בתובו מלבנה דסמהו 4השיעבד
 בן ועל החיףי עליו עקם אפ4 למבף החצר דדך ולצאת מללנום הרנלודרע1ז
 ור14בן להצר אמתים 6י שדבנים מה ובו' ביתו רחב נל בפד 6רי שועה4

 ]חצר[ לקת הבתים[0 חזקת בפרק במיניה"דתנן בל לאו קףטה בדין שש4 14מר טף6 סל
 *ורש דסץענין ה"נ ללוקח דפוענין בהזרוזה ההח הרי פ1זטרשית דזץובה

 יקה ביא פי' ה,א בץהד  שלשתן ח1רהע להם נתן אם בדכום פ%סההרילמא
 6ה ה רגטעטת קד1 ואם בשוה תולקין בחצר שותפין עשאם בייבשי
 הבהז רחב בל כצר מםתמא רהצר עם פנימי הבית טתן אגי לוי התנילפלעי
 הטהב ועל : בית דשה בננר אלא לך נותן איני לפרש לו דוה אמ%*,כשלו

 רזבעהט לתכט התך4ב לקחה אגה ירע לא וראובן רבום ה' לוי לבןעגוזמר
 הבעל אם ' וימ1ל רבעש ה' לו שנחמר לוי ישבע לקתה וזהכ' מחהממתמא
 בי מזה גדול אבידה מע~יב לך אין שבועה בלא דנאמן נראה לבתו תכעהםתיקן

 מקא וצוז לו וטאמר ליטרין וה"ב ועל * 6 וצדה האעפ"ב אצלו וצגור לא ויי'

 לב4ה טהזיר ה%שה מן יבל ]דת"ר[0 )דתנן( אע"נ בו חור חטובפרגפקדת
 לפירושו פירוש יעשה ראמרי 4ובא 011 פ6גי של מיתתה בשעת אמרה טפי'ם

 לה1בע טהזק4ם אגמד הוא אם תובע שם "ט אם אבל תובע שם שאץ מ%רי זה בלט"
 שם אין אם לך מהימנא אי הכי פי' הבתים דה1ף *שמ תר* דדגיוםבודני
 הן אם פי' לך אמהיי אם דאמרי טובא בו' להחזי ישלך פיה על א%תובע
 לא טשי להם יחזירם תובעים והם צ?תה חהוא היאיל כי ואמהיי אחךחובעץ
 ]אבל הה1בע םימנא יהיב דלא ט?'מ לפירהטו יעשהפי' כודטני לא וגם'אגורי

 רוקא נשךס איזוו בפרק דאמרי' מיתמי אפי' בסימנץ מהךרינן סימנץ[ יה*ב אי כפא~י
 םיםנא ויהיב מריה חשהא נינדו פקרק דילמא לא הטמויים דכר אבל-רהנא
 בבתובות ועיקיו מיתסי אפי' מפעק פפין יי ר4 עוש וש-,ת להוןעהטקל
 מייאשא ר' בי בםדינא ציירו סיננטזי שב דאפעד גבהא היצא הבותבסבפ'
 ייענא חדא אצשר אמי[ ]דרבי )רר'נ( לקמיה אתא פעד ולא מ%אשא ר'שביב
 איצ פקרק 5זוק- א"י' טימן רוי רפין אלמא סימנא ?ץיב הא ותו אכוד'רלא
 דבדיו ונמצש פ*ני ביר 'וכך כך שאגט- ננו הא בטרעיה דצ"רן אמר הההרהתם
ת מ א  ה%שה פ' ךשומעשמי עובדא להךיא דמי ולא 4ה דתבע מאן ד4בא בית-

 * לך החזרהי הטלך הם ש* טוק בופר רגפקר דהתם אתר1 שומייי סדשרכ?ב

 : שמואל בר שמחה בחשלן * בתורתך הצלץץ י מ%ךררבה
 זצ"ל שמהה לה"ר מהמהבר ע1אלה)תשסר(

 ער מ והאמת שכפף1ץ %" מוי 9ני ס11י "יי81מטבנ"ה
 בימי יונות ודמעותי 9מר מ4צר על רוה לבימאור

 אדיירעא יהגוב קיניף לפקךה חהטן ר%מ מלפני רצון קץיאותך
 עצומש במעעוים גשמש מטיפת ל"טראל 4וזה כ1ב כינטי4הטהו8

 - וטאת בעת יממוך להשק מ4 על 1ן כי .ונ4מש
 בניטרא הדר אהד יהתי בת ששיך בירגף הור שו מץףמעשה

 לכהטודב' אחך חגור מירכ4ש הבד1ר אם שלחה הש*דובץ אהץלבנו
 לקרש מבעת עצ1 זה ראובן 1'י שלח המשודך הטטד נמתנה ר%נן יל
 וילך בבא בביתשמעת ונתאבפן לנשהא דאובן כבוא ויהי רמשורכתלו

 וגם המשווזת בית אל ויבטשם היהחיים שנ* את ויכף הלר החוב אלשסשן
 שלץץ עוצא ראוק כ%ם המשודכת מת אל בבחום יהי עמהם הלךרז1בן
 לקו,ט הבראר עהטלת המבעת וגם לבהטודכת הבדור אם ששלתה הוגורעומעון ביי והנה העיר סרד1ב שהביא יתדש הטי ביתו ב4 ושמעט מיגףהגא
 ,טמעון. ביר משודכהובו

 שמין יאמר בלום ראו לא מוקא הבא ף14בן ובוי
 בי פם לקקעו רצתה ולא ק,י הבחה אם עאטלחה הוצחילמעידכו~יצה

 את משודבת. אצל רגךמדת אחדת אשה הקבל בהם מהבש פניהסמתה

 הוגה-
 ששלח הטבעת הליכי למטוףבת חשמר טבעת שמעון הוזמא טורו,כ שמקךןטוד

 בהם כעהבט פנהה כסתה כי רבר רמשורכת ענתרן ה4א 14תך 4.וו"טהבהור
 שמע היא הוגור קבלה באשר שמעון מיד. הטבעת את האווזזותקבל*האעיה

 משתס אחר לפנ*נו מ*פר דאלה כדברי' בירהי לתת 5ימעק שאמרה אדםע%ם
 חי ערין כן כטו ושסעה סת בבר והשני עדים לה?ת סררוב שהביאעגים

 שם .לה יצא המעשה וע4ע * בתבנו בא*יך כך ייד הא שגם ל1ובמדומה
 ר1בן טיחו מירשת בחזרף ורצחצף מרורשת שהטש עייותסורהובשאר

 רשבן וגם לקהיויטץ וטליח הבחח= שעע4ן עשך בידג היה לא סלקאשבא
 4 היה * ה4 כאשר הסעשה םדר ל9-ש'-י'ב בקיש ק%יח ששעק חת עשהלא

 הבחאף עהוט4ן שמר ראובן ניר היה שלא ת%לה טזיי ש1 המעשהטק
 ב'ש בך נרגו שלא בעעי נרא' מיהו זי'ל' העזרי אבי רבי' כורי לפני מעשההיה " ש וגם שמר שצריר כתוב שטר בתעון ונם רג1נים ובםפיי לקדששלטה
 ולא מייך על אשתי לי שרעעקרש חפץ איני הבעל יאמר שמא דמלתאלרווחא
 ע%"פץ ברשבן שיודע ממוום ממתמא אבל מעולם לקידושץ שלהץעשיתיוי
 עאכה עצט בממון 14 ר14בן בממק לר4ובן ור4ישה רהטוק מן אחד והלךבבחל
 קש ה לארמ עהכין סברתנן שליח עשש שלא אע'ש מראוריתא מנךהשת ו?'זלו

 רפ' בהיהא לו ו1א זבות הרי בה שהפץ ביה רייעינן ד1איל חהכא בפניושלא
 "ס יף כגייר1 חד שקל בבבל ציפי תחעי חמרא שוצ דוטי רם4י יהגי'בי מקרשהאיש
 פ"6 אפי' רבעא אמר ברתךלברי 4ה מינךשא ואמר לתבריה לקק והב דדצט4א'במא
 רבק ליה אנ1ץ אמרינן לא הבן טערצה שמא האב נתרצה שמא ח%שי'למ"ר
 ארצו*י ורלמא שליח לאבוה לטוייה אע* חציף לא שוייה שליח ודלמא*בינא
 דקךו וראה הבן במגי דברים הרצה האב דילמא פירעד'י הטתק קמיהארצי
 ב2יו שלא לארם ובין דכך'ל משום הבן מדעת שלא לו וקירשה וה-ך בהשחפץ
 עב4ל לו שטתרךשת לו ווא זבות בה שרשץ דעהי שגלה הואילחה
 וף עשח לאשו1 גט הגטבה מר"נ רבא מניה דמעי רודאס גבי משמע נמיוהכי
 ק"סהנ דמיצה שהיהטה בבירור יךעינן אילו אלמא מ' זימנין מרו יבםבמים
 שלטש עחטה שהאשה דגךל צ'ג אף מדעתה שלא גם לה היה(מקבלבגט

 ש ס%ס בעיים השליה רוחזק לא ה14מדס פ' ביושלמי ואומר האיש לא אבללקבלה
 כךשהץי לאשה בשטי השני לראשת %מרת והיא קרשתי לעצמי 4ומרדוא
 קדעיזזש לא 14מר והו4ש קדהטתני לראשץ בשמדת והיא נך"טתני לא 14מרתוה"ו
 . לקבל לש*ח שעשאו לומר הבעל נאמז אהדדי מתרי לא ראי להדשמשמע

 %ימוף לדכרי והורה זה בדבר שטו היי מטרי שאלתי )גבר 'לקדש
 ס-% שוחט אדי אלעזר א"ר זעירא דא"ר דקירושיןס 1'ב ראשקמירושלכולהביא
 צ בפמחעף ה%שה ובפרק מרעתו שלא מפר"ט ואינו מרעתו שלא חבירו שלפםד1
 אש"ן על פכיי ע1הט דאדם משמע משתה8ין ב*צר בפרק בעהחובץ להומ%תי
 לר4יבן שמר לו הטה ש4% מה הלבך בדה-ה דעת בגי6י וסני ש*חות מינויבלא
 גףעהש ליבא דבהא בעיני נחשה לקרש שלוץ שמ1ו עשה שלא מה נם הבחורמן
 * כדשי' בפניו שלא לאדם זמן הרי במשירכתו חפץ שהבוזר שידוע 4וויכלל

אלא
 בירה נורושץ של מבעת המשודנת קיבלה שלא דמאחר ב9ני נרא"

 קוייו יני,ו מקודשת 4רנה לפ*ני תנם במגה 4 ר%זקרע41 רבנןס בדתט מעדשתאינה
 ע"נ ס י לא בי דוקא ודינו שמא מ?י שיבלה אשה לשתה *תן ב% אמרה שלאהכא
 לנן נךדם ונתרצו שעירבו הכא אבל לנן קודם ל4צזקד,ט נתרצטז ובלאשריך

 מ?" למעירכת זנות וקיא רשושה שקיבלה גךדושףן קב5ה 14רנה שכטולה1זקד'ט
 רקרקהו לא באה מעהו בפנהה ע44ש לה וזבע לה דניחא היכא גט אקבלתדדוה
 - ,טם לה דהמא 1צ לאו(' אם האוירוכין באלו מרצא עצמה המשורכת אםתטב
 סט יף ו"ץ מרודשת ש'ז כגץרשת בעץי שם לה יצא בהגצרשס הנן רמכךדשתבעיר
 פע אם לאו אם בייע קלא מבמלינן אי קידה1' שאינן אמקידהטץ מורייבאר
 טבח דהכי קירחטץ ידועדה הט %א במילתא דבנן בה ק-1 לומר באןש%ך
 זף ט מלתא מע*א ראי ק5א דמבטלי ס לשמואל רב מבי להה רש*ז האנמ

 עדהיין לאוד9רחטין
 מבסאי

 פע ש שמשז אמר שבך- מיד הוו שהער ועוד ' קלא
 החה כל"טנא 4שמר ולאן פ' לקרש פלוני שעלח הטבעת הנה הטבשז נתיאבעת
 מיף הטבעת יבלה ראשה אותה אלא "שז בםבעת לפ*ני כגךרעטז אתדדי

 נב"ה משה בר יצוק : מתנה של חטר נם יבלה :אשרשמשז
 מרבר היה אפ4 מיצש בית באן דאין מבורני השןידובין מעשה קך)תשפה(

 דמוד* אחרע* חובלה לקבל ולא.רצתה קיד1ה עמקי עלעמ'
 ייכיז טומל 6 להתגך"ט לפאמה תוכלו אם מידוש בית באן דין ש5קההיזה פ" 4 יסקנ4 ב4 של הרהזעלווי של4 הבא ב"ש )דא(]ריו[4 אטך4 רלאר"י
 פ64 י י 4רן ל4י ואם דמולתא לרווחתא מגגו נט תקבל *שיאל לרגשא בדעתההשם

 : ע4טואל ברשמדעה בעלמאןי הברה נךל אלא ע4אעו בימ1ל צרק= גךלזוה ו4פין לאומרהלברצנהטוב
 הנ"ל בענע שזל. שמואל מהז'ר תע%בה)תשפז(
 ה1שתו מ%ץ ככתב טטה תלמיך רין שטברהגי שיי א4 בה"י אעי4פני

 בעוויחית כופר (שם 4ק% וטליר1ת הזבהי ולא ראהה ולא ששו לא האב ההואעיא אלמא עץוייה שלהץ וילמא טפה מההוו רירה א"צ הש4וי'ולעוזת
 ]דש4גי[ )נש4גי( ל1רשש אפי' לרה"ה ניתנה ווטביה נאמן קדע4זיך לאבאילו
 אבל ב~בטתו 4ה נשזא חוצפא מעדם גשללצת אפשר ואי וואל ]ק[ )בן(גמ
 ובכ שבקולם נעוים בבל למתמר עבשיו ונ'"ט בגךצבותא לגטזפר *הדמחא * *מא מאן עעוה , ולא ורצונו מדעח1 ש*ח לשוויה דמצי בין בעלמא4ונש
 סנ וף א1'פ אחר ו" לו בינה בנוס חשע הזיהי היהא בי זנייה רליבא אג1ינןרדצ
 נתקבלו ולא קידהטץ החכרו ,טלא מודה %פהה והעד הו14יל מנרעת הרשץהבא פ" רו'נ פירש ולא הךאיל בצמשןם ליה נטזא לוידי' שמא -הךמם קופצים העולםשנל

 ?צא בשמשדכין כור רג"עת בן כי רגךל על אפינ מיחהט בהז טק אץמרעתה
 טעפהטמו היא הגאיל ועיע רגךל נתבמל השידובץ נתבט* בהקרשה פלתוזה9ל

 ה"ר טרי ושלום דוזצרש הה*א בי דג% ובמל דאידובין נתבמלודקידףטין
 : זצ"ל רב' בן שמט% כהשל ינדליצוזק

 . פ"2ון מנהך ועטק - ששק שמן למרבה - 4טק פה ככר יענהמה דגזי בקגק צ1"ל א%4 מ1ח מה"ר תעובה)תשסז(
 * דיוים ביו ראשד אבגיסחאיך

 אענה אמרתי מעטה ולא כג4וה 'קשמרו פן "ט י כד%אימ כי ואף - 4שיירים מים לכגךם .

 ידעתי כ* ברמטה לחב-מא ך* כ* וכיצך הצןץיץ ריד אלח*
 י מכם ויורע במלכות למר י רואכי

 ב% לא וגם קעזשץ בלשט אף נתנו שלא רגודושץ על שאלתך תחילת-ל
 מ1דים העףים שווי חרא להמתפק * יש מה יוזתי לא המתנךשליר

 אמתלא ע"וה1קי בסינעה בל ל4י מצ. קול 4וט דגךל נמצא היוי שלא וקיהת1יןעל

 כ4ע קירהטין לריל שמיגח סאהר' ועור דכ1יסני פעדטא עךיםאבי



 227קירזרת ותשובותשאלות14ר

 שבאותה בית נתבטשזי לכך תאמר ואפי' דוא %שפא המשום4ט8
 בעדושץ כד4מתיש שבלב דברים לה ]ויה[ )אבל( " בריר לאששץ

 טעק(

 50ף"
 לההוא דמי ולא כלום ולא אמרה לא להתקיש היה בלכי אמרה אם

 פהדי אנן דרעהוא איתדהי היא פליק לארעאדישראל למיסק אדעתא יזבין --
 עשה של4 כיון ותו * המתש בל משמע כן ' פיר' כאלו והמ איכוקדלהכי
 תדע רצא כלים לאו לה ניחא ואמרה דעתה מיא דאח"כ אע"ג מעיעיאשלטו

 ו4ין כ*ם לאו רהטרנא אכל מעיךא וו1תיק ק-ויה ארצי ארצהי ורילמאמדקאמר
1

 דלא מפרטיא לדק תצה היתה זה דבר ועוד ' שדיך ל5א שדיך בץ חילוק
 היכי 14זז בבת גבי שהיןס ד' פוף שלמה א'שי משה גרולה רעת גלף רק ב1 1קף
 אינהו לאיחיובי י"ג מתוך דם ושופעת בשליח ש*ח שפגע כטן לה :"טבחת "פ
 ה' מאת שלום ותעמא שטאל' בר יצחק ר' ורבינו ר'ת פי' וכן מעתה*( נמצאטים
 : זלה"ה הלוי יעקב בר' אלירן מנוח י הצעה- בנפש צלך לני ובל אתהט"סרסא

י32ערזף ש יטף לה,ד תשובה)תשסח(
 כביו מ5 ר' הנחב בן יו"ש ה"ר בית 'יעי וכלי מייז בבטי
 בעיני נראה כך למעשה הלנה אעויבך החלה ועל ' ידל ה"א 'יגדל

 רחלהס %ב תנן משקין' מז' לבר החלה מן פכצרה פיית במי שנילהטה ףעיסהחהנ
 ההלה סן פמורה גירסא טהש ושמעתי בחלה ודיב' פירות במי שנילהטהעיסה

 דפ"ק וההיא בחלה חייב חמץ כהטום עליה שת"ב 4שע בירושלמיס דאמ' מץום1ח5ס
 לוה כדאית לרשב"ל להם איק-ו דלא מעים דפטירי 1יעכשנין הםוטנין ה,גןשצ-סא
 בשנילושו ההיא חייבים לחם וצו אי הא שעהס כל כפ' ליה בד,וית יוחנן ולר' 5ןק(
כ"ת

 שחייבץ את טי'פ מיירי עיסה במיני דירהטלמי בעיני נראה מירן ובמים ברבקי
 בחלה חייכץ הטיפון שועל ושב5ת ובוכש1יז הט1ייז חימץ. כנון חמץ מעצםע*ו
 אין וקטנעת ושומשמין ופרגין ודוחן 4ורז כטן חנו-ץ מע%פ עליו חייבת שאין%4ז

 עתה אין מיע ' כלל איירי לא בזה עימה נילושה במה אבל בחלהודיבין
 י גרסינן בחלה חייבת יל'ב אני ו%מר * דחלה לא דפםחט לא בץיירהטלכו
 הא ברתותא איש יהודה בן דר"א חנינא בר' יומי ר' ב:רהטלכה עלהראמר
 פירות במי וני*שה במשקץ ע~וצכשרה עיסה יום מבול במסכת תמןדתנינן
 ברתותא איש יהודה בן ר"א יום טבול בהוצע

 את פסל יתשע ר' משום אומר.
 מי יההטע דלר' היבד דכי פי' מגעו .מקום אלא פסל לא טשמו אטף ר,צבולה
 מחברין אין פיויות דמי מג1 מנךם אלא פמל לא כהטמו האמר ולר"ן חלהיייב לענין מחברק ך1'נ כלה 4צז שפסל לענץ אחד העיסה כל לייתן מחברץפירהן
 פ" כוטהוכשרה פליגי מה אמר רשכ'ל חלה וווב לענין מהברין אץ%לז

 במי נילהטה אם אכל להבשיר מחברין פירות שמי נילהטה האהףב 'במשנדן
 אין פירות מי כי פי' ' לרבשיר מחברין פירות מי אין ריבוטרה חחוד'בפירות
 לחלה לעימהמהברץ

"111 
 במי שנילושה עיסה ריבך להכעויר מחברץ עהון

 פי' היא הכל דברי אמר יוחנן ר' בשם וויא ר' ן החלה מו פפיד לכ"עפק4ות
 מחברין פירות מי אין תמן אמר עקיבה דד' אצצ בחלה ח5בת דרוזנימתנ"
 ר' בשם בא ר' חייא וי' לחלה מחברין פירות שמי רבא ריא מודהל"ומאה
 מחבר לך אין לוי בןיצשע

 מכו"
 לרשב"ל והשתא ' בלבד משקין שבעה אלא

 מתני' 4י'כ ו4 דכויה אע"ג החלה מן פטורה פיית במי שני*ע1ה עיסהלב"ע
 ' מימתבר לא והא במתמ' יזני פטורה דרשבל תא4מר לא אם תרמ"האמאן
 ח"בת לכ"ע דלר'י אש'ג החלה כץ רפמורה לרשב'ע. 4ה אית הכי 1'כמירך
 בר יוסי דר' הכא שאני ,תלתס מוצהו לבר ר" במגים ליתיה ורשב"לבחלה

 דקי"'ל כרתהזא איש לרראב"י וליתא החלה כע פטורה דלר"ע כותיה קאי יזנינא סף55ו
 בסכרא דפליגי היכא רוקא דוהיינו לומר תמצי אם. ואפי' מחבקיו' כר"עהלכה

 במים יוץיד ואפ" בחר'ל במותו הלנה בארץ המיקל דכל גך"ל אם"הדנפשייהו
1

 במקום ר"ע כמו ר% במרום תלמיר ואפ" תו*ןס פ' כשותא גבי במו רבש
 פרק כדתנן דרבנן חר'ל ואלת ורףרטץ אביתות גבי מברבי01 בביצר ר,י 5טש9

 ואפ" הבשדס בכל לה ובדמפרש השלחן על השי עם דנאכלת דחלה0 בתראיעצ
 בממקנא יהושע ררב בריה רצנא כדרב הטו דרבק בעיני נראה בזוו'ז באדץע,"
 היינו בחו"ל כמותו הלכה כארץ המיקל כל דיי"ל רהא לומר דאין דו8ןס הוצאתט

 אתבריר הלכך סברא ובלא ראיה בלא הבי אימא רמ"ט ' קיקע בגידולי יוקא קיק(
 בששה נילועוה .אפי' החלה מן פטורה מט בלא פירות במי שנלישה דעיסה "כינ

 בא בר חיא ר' כרברי לההמיר בעיני נראה למקףטה הלכה לענץ מירן משקק:'"
 יוחנן ר' על וקאי בלבד שבעה'משקין אלא מ%לן מחבר לך ראין רימעבשם
 ליה מהדר וקא לחלה מחברין פירות שמי נצרה .ר'ע אפי' אמררדךא
 והשמן וויין זוהמים הטל ]והפ[ )הם( משקץ שבעה אלא מהברראין
 אינה פירות מי ובשאר בבצים שנלהטה 1סה אבל ודבש 'וההלבוהךם
 להי%ז קמה קלרה לחבר ולא להכשייר לא משץק איגךו דלא בדלההיבת
 משקה שההא לרם מנץ הנחז בפ' דשבת בתומפתא כדתניא בחלה לאייבשילףר

 חמר תשתה ענכ ודם שנאמר משקה שהא ליין מנין ישתה חללים ודם]שנאטר[
 שנא' משקה שהוא לשמן מנין מסלע דבש וינינך1 שנ' משכך שהוא לדבשמניין
 נאד את הזפתח שנאמר משקה שויא לחלב מנץ שמרים משתה שמניםכהטתה
 מים מפל מלא הנטה מן טל ויסץ שנאמר משקה ' שהוא לטל מנץ ותשנךצחחלב
 ורהטמן הטל לרבות מנץ מט אלא לי אין יטמא מים עליו יבוא אשה בת"כותניא
 רמונים ומי העתים מי יכל "טרט; אשר כהטקה ובל ה"ל והחלב והדבשת;יין
 להם שאין מיוחהם מים מה מים עליו יבוא אשר ת"ל פירות מיני כלושאר
 שם להם שאץ והדבש והחלב והע~מן היין הטל את ארבה אמ אף לווישס
 שם להם ש"ט פירות מיני כל ושאר רמונים מי ואת תותים מי אני ומוצץולווי
 אני אומר פירות ]מי[ )מיני( ובשאר מים בלי בכצים שנילווטה עיסה הלכךלווי

 נכ"ה משה כר יצחק ' : ובא מורה אמ וכן החלה מןשפטורה

 לרוציא עליו ויע*ל לבן %תו יהשור יעשה.שלא 1ך והשב היההחבל8ז
 וננץד חטלוא בכשבים וטלוא ננךר עשה שכל לבן עם מיוייהתנה מדחושכר
 הטלו' נכךד נולד בבר אשר וגם יעקב של שכרו מהיה לבן בעדר ילר אשרבעזט

 צאנך בכל אעכור כבתוב מיד ויביל שכרו יורה בעזט וטלוא'וננךרבכשכים
 יודע בלומר וגו' צדנךזי בי וענתה וגו' וטלאא נגךך ע%ה כל משם הסרהתם
 טהיה התנאי זה מחלקך גנבתי כי תאמר שמא בחלקי ברבה "טלח שהבוהאאני
 לך לשלם ועלי דשא הטלך אתי רצא גנוב וטלהש נגוף אע% אשר כלבינינו
 ]נדמה[ )גרמה( בדבריך יהי' לבן. ושמר ישלם שנש בכחוב שניםפי
 העידים התישים את היצא ביום ויסר עצמו על וקבל מהןט דברלו

 ראובן ביד יעקב ויתנם יטלואות רגידות השים כל ואתוהטלחית
 ש-יו ובץ בניו הרועים יעקכ של עדרו בין ימים ש*טת דרך ףשם בניוהטמעון
 לכנה מקל יעקכ לו ויקח מעדרו שכ%4 לבן י4שמר שלא. יעקב הרועה לבןשל
 גשכךצת ברהמים גו' פצל אשר המקלות את ויצג ו%' ויפצל וערמק ולוזלח

 אל יעקב של הצאן יהמי בניו ושמעת ראובן בדוו1ם יעקב עדר שלהמים
 הנולדי' ונולואים והכשבים"ערודים ום6אים ננךרי' ערורי' ר%אן טזלרבהרגצ14ת
 עדרים לו ו"טת עש התנה באשר שברו כיזרצ לבד יעקב הטויד לבןבצאן
 ונ1דט ענךדים שרואים בע%ר לבן שמר שלא לבן צאן על שתם ולאלבר
 כולם או ע1ירים שכולם לבן של רמכוסים ההצ הצאן. ובדשיפיף ' במותםילדי'
 ללכן העטופים והיה לבן של מ1גו להפקיע שלא "טש לא לבן של ודםלבנים

 כו ועטעה באמטתו עמר כי יעקב את לחטיד לבן יכול ה4א ליעקבחהקעץרים
 שלומ ר' החבר בן יצחק י'ר בן משה בר יצחק אג* בעעי נראה בךצדטזו'

 : לברנה צריקזכר)
 הלחשה מכקטת)תשע(
 ואעם ריביז שהן רברים "ט פיהט! הכ%כר פ' יב"מ בהומ1אתניא

 לשמעון שחייב ר4צבן כ%ן חבירו של הלוואהצ ן אדם , ל4קחריבית
 מנה ויקבל בניסן 5טמעון חמשים עףתן ללוי טתר בתשרי * *תןמנה

 שיבל בשעה שדרי גמור מבר אלא כ% רלואה כאן עמרן בתשרימר1ובן
 במעמר לוי בו וזכה ראוכן על לו ש"ט מרצב לגמרי נמתלק מ*י "מאויםשמעץ
 נטר אגר נאן ואץ 45י תנהו בירך 4 ש"ט כגה טר4ובן שמעק טיאמרשלשתן
 כלום עליו סמך לא בי שמעון על חהר אינו ללוי יתן לא ראוכן אמ שהריכלל

 יף נ"ת ואחפיה זוזי הילךארבע לחבריה למימר לאינש ליה שיי האמר מירבאסועדטא
 עיצ 0ט ל5לוה מלוה הבאה ריבית אלא תורה אמרה לא זחא ]לפלנהש[)לשמונים(

 זוזי ארבע מקכל מואי מעותיו דנטר רגאה רבההיא נטר אגר אנאדהתם
 הידא לפרש לרדית בידי ש"ט ואש'פ ב*ם' שמעק עם 6 אין הכא אבלמהאי

 5ש מותר בריבית אהד צר רדצ"ל לו יפרעו אם מפק ש"ט דאיירידתומפתא
 לזנייוקשיא סתמא ובריית' המאיל ]אח'[ בצד רנוקמה קשי'לי דמאי 4ממתבר

 חבירו של ויתןבהלואתו אדם ישא לא דבי' אבק רלץ מפ"ק בתומפת' דתגיאלי
 - וההיא אחר בצר דב"מ ההיא *מר אני וצריך אהדרי וקשק ריבית אבקמפני
 ]דרבנן( )דתנן( ד1'ז ורודא ד4צרייתא דנם'ם ההתש וא"נ בוור בדיביש'ז
 בדוב והא דהא בעיני ונראה בפחות' ח%רו של רהלאתו *קה לארם אסווא"ב
 ואוו'ב משמעון מנה שלוה ר4ובן כ%ן דע"ז והא מדרבנן אפ" והא והאברור
 לו אסור אחר ע"י לשמעון אותו וזכה עצש מנה %4הו או אהך מנהלי5ה

 ורוקא ! כריב5 שנראה מפני לשמעון ם1ה באהעו להרויח וליתן לישאלרא1כן
 בחליפין לא אבל לחבית פה בעל הלוחשעו אדם למכור יכל ש*טתןבמעמד

 : נב'ה משה בר יצהק אני בעיני נראהכך
 רנית ע(5 בת'טובה פה בעל הלואה במכלת יצחק רבינו האך'רעיר

 נ"ע שימה גר יצהק מרבינו שא5ה)תשעא(
 - נמצא כמוהו ומי . נמרצה ואמרהו . רבה%ה בלבבוותושטה - עצה בו אהןף - במרוצה 5אתני אבוא . נחוצה שהשעהכ381י
 ההתום עברך אני כמוני הרעת וענ5 בעה להם" . תרוצה דרךמורה
 בר יטץקק ה"ר רגהל מאוף מורי פיך לע%1ל-את ב1שעי .למטה

 !משה

 וויא שכר למחצית לשרין וכר בר לשמעה הליתי יאכ' א איי(לת
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 לכג~ים עליו ובא בידו ויו הט* שלי ומעות עמו ג1טן ונער בעגלה רכב .
 יושב והנער וישן בעגלה יושב ומצאו רומח ובלא קשת בלא מזויע עאעינואחד
 שלף נרדם שהוא וראה העגלה מן שלו הדוב הלכטדם ולות ומנהיג דטותעל

 שרכבת במ1תי ופשעת בירו וטהקה מה כל לו ג5 חבוית כמה בו וחבלחרבו
 להזיקך רשאי רהה לא ער ריית הילו רישי דרר 5הא והדדך ש"טנת ועורל'בדך
 לא בו ~התק[ )הזיק( לא הנה ער רצה היער רףך אע"פ.שההא משי%ושמעק
 וי-אני בטחוןישנתי וב%תו רביס ה4א יחיר לא יצט= לא לאעגל רוגל לארובב
 הראירז וע"פ הבירור על מי עם הרץ ורךרני הביעי כ%4רי מורי ואתה 'טנם
 וער מרוק ' ישנא מאוד חשח-ימך עברך אני ' בעינץ- וץ מצאתי כי אדעובזה

 'גש
 בחשי

 : ג"ע שלמה בר יצחק הנהן אגי
 המתבר מרב" תט1בה)תשעב(

 . הררך * וההיר יערנרך- ייאי.טבהכשחריב"שיר
 וחוקת . בורך מי מט והיו - מכורך התה=ה בעמקותהא

 יצוץכן ה"ר אוומ - בחבורה ארי '. התררה בפ%5ל - ט=ך אלולבר
 . דנן"ל פקדון מחצה מלוה מחצה הויא שכר כצהצית דכל שרגלהו מהבל הלבן מחשוף על ' אבינו יעקכ בפרשת ' יראנו מי טס רבים3%ט=ים לראובן לפרוע שמעון שח5ב בעיני נהאה כך ע1שלת אשך על משיבך4338 מקלות פירועוי)תקקט( - שלמהבר..

 ין ק( עסנף האי נהררעי אמוי בהמקבל0 בדאמר פקרת פלגא מלוה פלגא עמכא הא, כולנו בי וראיתי ' ידירט לזכות אשר יש 414 ' יבינעטעם
 ש'נץ דעת בשהלורצ שכר למחצי' שדגיהו רלואה הלכךהאי פקרק ופלגא "-מ4 פלגא ממנו 0מוט והפקיע לבן בשל פצל אשר ' דמיט כאשר כן לא כי ' טעינוכצא
 ופלגא באגר פלנא ע"ב ה5י_ך סףיסוויא ולא בר5זירא תחיה בדת ויתה שניהם הדומה ומן הביעור ונץ ' לננץתנו ומישראל מה' ' למדנו הפירות תם אישאלא

 .ביש י דטרח מאי רגית תויי ד5א תכן קברו%ה *%ל ודעא דץתס הק; ט54סד ובעל רסאי ילכן ידע אבינו יעקב סי אי חופר 1 לוחוד' שלץ ילרוחיכךו



זרק הזשוטתשאלות14ר228
 יבא שרפירשה היה רעתם אע רמ*ה פלגא המתנת בשבר רפקרוןטבפלגא
 יקבל באגרא המלוה יקבל פלנא דאי ]עיליש[0 )שילש( ירבלשטרא
 תלתי תרי *טול רוצה הלוה ואי תלתי תרי רו-6טר אחריווזעליו
 פקהק* רקצת מ*ה קצת באן "ט 1,כ הלכך ההפסר תצי עליו יקנלאגר
 אטם רצא ואפ" חאב רצא רמ*ה פלנא הלכך הוא שכר שומר הפקרוןועל
 שכר שומר הף רפקדת חשפלנא לו נתהייב ה*רן רמבי הלואה בל כדיןנ1ר

 למח"ביה ר4בא ב1ני דנראה הוע"ג ' באהמין ופטור ואבירה בגניבהוחייב.
 נהאה נגזלים ו4רנם יער בי1תו לרטב ורנילים ההאיל בררך יחידי שרכבמטעם

 ולא רצ14יל ואקה חבורה למצוא לך רךה ראצבן ליה למימר מצי רלא בעיני,,
 או ונאברו שק*הם את עוילחו יויר בני האבס דשלרף בההיא היו*א ש.טץ ב ע ג,1

 לבני נשבעיו לא ואם לנטברין נשבעץ התרומה משטזרמה אם ונננבושנאנמו
 עמקינן שכר בנושא הכא שמואל השמר תהתיהן אהיש שוקלין העיר ובניהעיר

 שטבעה אבדו מזויץ בלסגרם נכבו רבא ואמר שכרן לטולונשבוףן
 רצה למסדם שכיחי ברלא ו1,ב וטכרן ונתטיין פשעו שלא ונשבעו ביםמפינתו
 *מפוים שכעו בדלא אלא וחייב ולסגים היה גדווץ למ:ץם הוליכו הריראל'ב
 שריבתם פשעתם אכתי לרי למימר העיר בני מצי ולא שנרן ונרוטליןרנשבעין
 דלא ביון אלא שכר שום עלימ לכם ואת חזקה ערירא מצאתם שלא אוהקירים
 ולא אעעד' בהנטרי נטרי הא אינשי שאר בראזלי והיבו רצה לממאםשביחי
 רלא ' אגרייהו ונטליפשעי

 מסזנ-
 ש"רא בהרי שלי שלווזי רהני כטן למימר

 פהטע הוי למטים שביחי ילא א1צ יחידי רויוכב ולעךלם איתנימו וא1'החזקה
 ולא היאיל אלא רחיקי בשינויי רשמעתין מגיא ואעכור הכי 4דמא ר1'טוהייב
 ללך ארם בני ודרך הואיל אלא ממשמעותה שמעתא אפיק לא מירי ולא ליק'טי
 אונס' אלא פשיעה הוי ולא אינעד כרנמרי נטר וראי יחירים יער בההיאולשיב

 לשנרן מנת על החצמן מבית בלים הלוקח רתניא האומנין0 בפ' מובח וה"נ 5"יף
 4גי לאו ואם ]רמיהן לך נותן אני ממני 4יתן מקבלין אם לו ואמר חמיו לביתע'"

 פמור פי4 פטור ובחזרה חיינ בהליבה ונאנסו שברץ הנאה טובת לפ' לך[נותן
 פשעת האוטן . 4ה למימי מצי ולא שכר בנושא בחזרה שהוא מפנימאונסין
 בעיני נראה הלנך ' 4ונשי בדאזלי ו4טל הו4רל חזקה כשירא אזלת רלאבמאי
 רכבי ותריר הואיל יער בהתא יוןירי ררבב במאי למ*חייבטק ליכא 'טמעוןרהאי
 רח"ב ב1ני נראה מקום מכל ' מיאגמי ולא מיתזקי ולא יחירים ביהואזלי
 פשיעותא ודאי רהא ויעה ופשע ויאיל לראובן )אבל( לפיועשמעון

י'
 גגט'"

 אגורא חיותא רעי רהוה רעיא רהדצא הפועלץס רשלהי כההיא היא
 ופטריה דרבה לקמהה אתא ]במיא[ )4מא( ונפלת מנ"רצ חרא שרינא פפארנה-

 מעתה אלא אביי א'ל אינשי כרנטרי טר הא למיעבר ליה רצה מאי אמר,
 רב שמעתין שלהי ואמרי' אין א"ל רפטור ה"נ אינשי רגמ בעירנא פורתאגנא

 לנטורי אנרא ליה יהבי לרבי רא'ל ררבה הא מ"ל לא רצנא רב בר ורבההמדא
 מעליטעא נטירותא למינטר מט,ייב רלא. מבר רבה אבל מעלעתאנטירותא
 ואביי רפטור אינשי רננו ~עירנא פורתא גנא ראי לאביי ליה מהררולהכי

 רטןלתו דכך"'ל חמיב י פעףעה 1" ה*ינם ובא וגוזל חובל לעגין ב14נםוטפו
 א1יפ שהרי ח"ב פשהעה מחמת נא שו14נם כה'צ בל באטם וט1בפעדעה
 נהשה פנים מכל הלפך * הרבו שגננ ער בו להנול רשאי היה לא יעוןשההה
 דיך ר14ם בקץני נראה שההלדן'הץד מה בל לר4צבן לטץע שמעון שהיבב1ני
 ונזל בי הבל פ*ני אחן ואמר חבול ובא בויך רילך בשארם הצא כךהעט"ם

 עטו"ם של הדין .אם בארנ5ך וכפר בחבלות רךרה פיני א"ט ו14תו ארנגךלי
 לפרוע שמשז שח1ב בעעי נראה דחובל כוד וטציא נשבע שהנחבלהוא'כך
 הלממים וויבר הואול בעץ והרנו מי"ן היה ואפי' ער יוה אם אש"לראצבן
 דצ1בל על יח1ר ושסעת במטן ובפר בחכלות שהורה בכתבך בתבתבאשר
 סס. בי לגבי כיחגא' אפקטי ]רא*בו[ )ראביי( ר6ועלטס רש*זי כההיא מירוףוזמא
 לנבטז 14"ו הגנב הינר למץש הוה מייין ולסשדם הימנו שמכוה שבו אזלרוניא
 %צז4 לטיחה עלי בלום יפמיר ]ולא הגנב ודצכר ריאיל לשלם חייביהרו"'נ

 אבי! בר הטא רב דשלח אביז בר הי'ה פלינא לימא ' מירו שיוצש עדהגנב
 עהןה רצה נשבע רצה הךא חנם שומר אם הננב[ רצכר חות'כ באונםנננבה
 פ4י וו1עצ נשבע ואי1 רין עמו עהטת הוא שכר עוומר אם פורע פי' דיןעט
 פי' דפרמומכף גברא התם רבא אמר וחייבההו"'נ רצי חנם שומר רוניאההא
 והיא ר'צ ולפיבףו1יביה ליה ומצלי אתו הוו קלא רמי אי 1ימי רצו שלטתאנשי
 בה4כ14 1וע רצה נשבע יצה הצא הגם שומר אם ראמר אבין בר הטאררב
 מן ושנדל משןבע שמעון רהאי רצא רעכו"ם רינא 4ר הי רפרמומקאנברי
 ואף מירו יוצ,ש הלמטש אחר יוןזר הטמעט לר4וצבן לפרוע עומעון חייבהחובל
 רעבד* ער למטרח רע1יו מיפטר לא אפ"ה שיררא סרום ד"ני 4ה רעבדי1'נ
 חבירך בחשקי ותתעלהי תתגבר ואתה ' ליה ויהבי מניה ומפקי דינא4ה

 : נב;'ה מקנה בריצהק
 לרסחבר זצל יוקף בר יהקאל מה'ד תע1בה)תשעג(

 15413ץ. בר יצןזמ ה"ר ירעת*ו מקרם נפשי ירר משיזיויקהמקרש י מט' אכ1נה איש וקיש- ר*אה בזה קוד,ט. מע%חת שמןמרכץעת רוסהי בהטנץ כהטתז*ם נכוחים- רברים משיב תשק- "יק-אשישפתעם

 יררט לא ' לחזר צריכה שרקיק יבמה הרב כתב אשר הה*צה אתיתץל
 מי 'נתיח רפמולה מורה ר"ע ראף ב*'קט נךל אף כי רנהטה כאהטר דעתולמקק

 1ינ קי רקי"ל הוא ברבריך ודאי 1'מ היא ח*צה אחד רכוקה יאמרו שמאלאחים
 יף סס רהטתא ום"ל התדול ולא רהתחיל במסקנאס לחזר ו1'צ זיקה ישכשמואלם

 ע"נ יח ולא א,טי כרב ולא רפר"נ0 מוני4ש מונהא ונהזיה אלא אמר לא בי "ף. זיקהיש

 %% הבא הלכך שפיר פטרה ל.עצמה אבל צרה למפטר רק מיגילה חל"צה שמואלבעי
 ג6 וף דריר ע%מענו לא כ* אף בחר סני באחת ]נרירא[ )נריעא( ובנלהוהואל
 פ"כ פנאי ל* אין אך הניכח לפי רנת ויפה באיש מעשה אתעבירא רלא רקיקהמחמת
 ע4המנךה : ללכת ונחפז בתבך הרץ לי הראה שעה לפי אם בי לךלהאריך

 גנא דאמר לרבה ]ליתאן ת( )לו" היכך כרבה ריא עוברא עבר נמי פפאורב והכדם ההר יזחת אבנים בנין ועשו מ1מות וג בכ ההר מן ששותת 4ישפי4וי4מש%מן~ 4 י 41 , יוש
 שיע5 זה הלנך * הויא פשיעה וראי אלא רפטור אינשי רגנו בעירנאפגיתא
 כההיא היא אצנמא גופא רשינה למימר רליכא היא גמורה פשיעותאב;גלה

 ווץ ש4אי עוינת ישינים ואת לסיבה חוין עראי אבילת אובלין רת"ר ה"טן0 רפר' גודף
 ארם ישן רתניא הא אלא אביי וא'ע ירדם שמא יומף רב אמר מ"ט לסובהע"ה
 בריה ]יומף[ )יצחק( א"ר יררם שמא ניויש קבע שינת ולא עראי שינת בתפיליז .-

 צריך ערבא ערביך משרשיא רב לה מתקקק לאחרים שנתו בטמר עילאיריב
 במומר מדקאמ' ורהטת' ברכיו בין ראשו במנטק אר"י רבב"ח אמר]אלא[
 ערבא משדשי'ערבץי רב מתעף ואפ"ה לה מסר ער לארם לאהרי'מסתמאשנתו
 היא הוהילא 4יגם שינה 'אלמא )תיףחנו(:]תחטפנו[שינה איהתנמי דרילמאצייך
 מטהייב ולא ער להיווז מקבל הוא שכיר רלאו ישן שמא למיחש אינא ורא(רהתם
 מעלייתא נטירותא למינטר חייב ער'ש שדךא הבא יאבל ישן שמא וחיישי'להקיון

 רא"ר יוחנזט נרר' ימים משלעטה פרית בל 'שן שלא נפערה לזרוזיה מיחייבסניטח
 הלנך שינה בלא להיות * אפשר ימים מנ' פהות בל אבל ימים שלשה להקיץ 'כ לארם דא"א לאלתר ויעק אותו מבין ימים שלשה אישן שלא שייעה עחנן כ.:1ף

 מעליתא נטירותא לנטת-י ומיודיב רךא שבר עןמר נבר' והאי הופשיהואיל
 בירווטלמי ראמרי' אפועל דהוה מהיי משינתא נפשיה למינטר ליהמיבעי

 ללמור עצל שלמחר מפני מעונתו יהזר בלילה ליקץ למלמר לו שאסור. רזרעימסדת"'
 לררך שיצא כךרם שרכו כל ליעץ 4ה הוה שמעון האי הלכך פיעל כל ויי,ה ה'גכ"1
 מדיפותס אלו רפ' כההיא בניב לשמור עיניו שיתן בדי כררך "טן יהיה שלא -ברי נדיף

 דינרא מנאי ובעי נפחא בר קאי הוה מנאי עילא פתוראה חנה רא"רטי'ג
 שב וא"ל שבקני ולא מקהמווקי למיקמ ובע4ר טריפה ביה לשעוריכךררינאה

 במלאכהן שעומקץ בשעה ת"ח בפני לעמוד רשאץ אומניות בעלי אע ]שב[בני
 וכהטהכר היה שולחני ורךא אהיים במלאנת ה1מעם אומניות בעלי איןו1רש'"

 בל עם ולרהטתרל שם עיניו ולהמז ליזהר וצריך שבר לסחציתבשלאחרים
 בהנות חבית את המתןיב בחומפתא תניא והכי צריכים מה לשאולהעוברים
 בשעה ראנות על עינע שאין לפי באצמנותו יתעמק לא אומן היה שכרלמחצית
 הריוח מן יהבטל שלא רבנן עליו החמץיו במה למדת הא ' ב1מנותושיתעמק
 ב*גיני נראה הלכך ' יגנב שלא שבירו ר6קדון על הדיר 1ניו שיהו שצריךנ"ש
 לבוא הליממים רשאי היה לא ער הוה ד4ו לשלם וחייב פושע הוי וישןהואיל
 כההיא נפעו" מם- לא יהאי נשען ררימנד'ממר שהיה]לו[ואע"ג חרבו מפניע4ו

 אוקי אמרי' מי מהו מי"ן ורועה מזרין למטים לרן ראיבעיא הפועלימס רשלהי כ"נ 5גו'
 אונם ורצי נפשיה מסר לא והאי נפשוק ממר האי דילמא %צ נברא בהדינברא
 הרבו מפני נמנע ולא עיו ולהבול ע*ו להכות הלסטים שהתודל היכאהיינו
 ולהביא יטן להיות אבל אונם והוי לנ4טלא נפשטה למיממר רועה מיהייברלא
 למכים שאינו מי וא"י' היא פשיעותא וראי הא עליו שיבוא זה ליריעצמו

 הוה לא אי ואפי' לננב כץףאה רפרצה עליו לבוא לבו מל4ו הקבשראי1
 ננב דהא ננבי לענין פשע בש"ץ ע'ע נפעדה ממר דלא משום 4ינם אלאפושע
 כ"1 הרבה ההא טבי לענת פשע נש"טן אבתי ארנע חגר היה העפ" חרטלו

 ולא*וזוריו לפניו ועיני הסום על יושב היה ורגער "טן כשהוא בימו לארםכתירין
 ננבי לענין בפעדעה המקי*זו דיכך בענלה נעשה מה רהשה היה לאלעגלה

 14זי חלק ררך המקוה על המים וזוהלין למרוה צנוד כמין חלון ררךשותתץ
 5סי,ית וטאין חהרחיבוס עליו יייבה מיעטין שמימיי למ1ו לרמותו ובאת להוץבנגרו
 ' ' סס' מקוטת ונ' בב' ע%רם ועור בתדדלה מהלך שהיה במקום אלא בזוחליןמטהר
 ו;יצ פ"ס שהיה מנץם ער אלא בזוחלי' מטהר שאינו והרחיבוס עליו וריבה הנדל ברגליהרי
 פעמים . ועור המוצעו אחד חלון לסתום ואמית מתחילתו להלךיבול

 ב1חלין מטרוץ הנוטפין ואין זוחל והמכךה למנךה ובאין נוטפים.בכחשהנשמים
 1~,,6 י ל טבילה לו עלתה לא שם והטובל במקחה נוטפין מאה מ' שם ש"ט אפשרופעמים

 הגףול בים והכא הניול 4ם שנפלה מים של חבא רמבהזס רפ"ק ריואבי
. 

- - :' 
 ני ונפיאתי אשי)אכ1ז(]אטרת[י מיננק ענין זרצ מעט אם כי לויץ זוחלשאינו
 טעות בי אף רמבות דחבית ההיא כי מים לאותם שאיבה תורת שחשבתרבריך "," % לפי 'ש דמהצ. שוכץז נמו כלי תורת עליו יש אם בנין של מכוה איזו פירשלא

 בו שיש הים למכים שנפל השקה להם תועיל לא למה כי מים של ניימא%ותה
 אף בהם להטביל הלאצבים אף ראוי הכל ומיד סאה במ' מטהר ומקוהמ'מאה
 זה וב"ס להטפיח 1ש נופח ביתף למקוה לייפי בי הצר מן השאוביטאם

 חבלות תשובהז יש בי בזה להאריך פנאי לי ואין צד לנל היא היםשבאמצע
 מחשבותיך ומ"מ פירות במי כטובל ליה הוה וקיימי דקוו ביון אן של חביתונ'

 ראין ההיא כי טבלה טעיל אין ןחלתו ררך אף 1'כ ככלי המקוהשהשבת
 ע'צ ובן מרדדציצת נזירת מע1ם בקבוע ואף בקטטרם שפ4 ולאבמו שם שפי'כמו סי "( חרם נ* 1צ תעק1ר לא אשה דנדהס לההי4ש ודמיא כלי בתוך כלימטבילין

 טנ"ת 14שז אבן וחברו בתלוש נחכק אך לץיקע במהובר רמתמ' שוכןזפי'
 גומא 'טם לעשות המים לענב מודצות ד' רק שם אין בניין האי אבל רוחותר'

 מחיצות מד' חרוק שם יש אם צנור בט שותת הלון ררך כי עמרתי לאובלעדנך
 צו'ח-ות לקבל כרי חט-טה במו באמצעו "ט או קבעו ולבמוף שחקקובתלוש
 תין*ח השמחק1ת הגךקעית בתלוש נעשה שלא כלי תורת בנין באותו אין וא4םכרתנןס
 "'צ ס"ד בררקע יד על הבונים כדרך רק הרבה אבנים בבנין מצינו .לא זה בי הבניןלפני

 סם פמול והמשיבו יאר מאה מ' להצריכו כ*מר במקוה הוא הרי הפסיקורתנןס ברמגה ע"נ להעבירו ודמי בקרקע בריכה כמו רק בלל שאיבה מצינו לאוהלנך
 ת"6 ס"ס ריאע1נים עויצאצ לך שיודע ער חיותן פמק והני היים מים רבעינן דוקא*בין
 שנמשך, להאי רט לא כנדל עשיי שהבאת הני וכל כנהר דינו רבר לכלאבל
 אבל בבנין יחר ומתא(מפ'ם למקוה יוררים המקוכות כל כי מקומות ונ'בב'
 שמפרש כמו לררום יבן לצפת רגלים במרבה זחילות ררבה יש כנרל?שוי
 מקוה דין הצדדץ שנמצאו בברינות, ודרחיבן קצרים וועחלות תםרבינו

 שם אץ הבנין ובתוך זודלה מקרי לבר שמתהילתו זחילתו ומכךםההרחבה
 1זלתו שמרום זה בער זה הוי אפי' לררום חה לצפון זה חלון ררך רקזהילה
 ניענוע משום ואי אישבירן וה1 בנץ בכותל הם מתומים הצררין לכל הואמכוון
 ארצ4 והמקהה בבח נרין המים לעולם נפש אגמי בכל הבנין כותלי בתוךהמים

 הוססק, התם ]הביצים[0 )הבינים( במקהם הים בצר לדיפר רמית אהטר הנהרשבצד
  ותי*וס על אף המעיין בצד הוצפר תנמש דבממוך נהיונים ]במכךה[ )במרום(בולהו
 : פנאי 4 141ין ראיות במה ויש בזוחלין קש מטהיהמוין 5'" האמת בך ' שם טהר מי רנדי דזימנע משום אי במע"ן הן היי שפוסקץפי

על
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 מכבר כזינו החש וכן ח%בת במתנ" גרסינן חקאי פיהז בם*עט"ישה חלה ועל : %מור %י * %ט 4 כי להאויך יכולת* לא שם כ4עך

 ]ג',ם[ ומביא כרעתיה יונה לר' סרמרמה משח וכן מחיכ וכיה מינההפאבל החיו' על לאפרהטי מראור%תא ר?קא דפםר מאן ואף קי"'ל עדצן וכי'בטישלמי
 לר ש"ט אפשר כהטכח וכשאר מיחייב מררכנן לכ"ע אכל לתמהטמןלחלת

 הוא, וכן רנת יפה כתומפתא כהתניא בפדות אדם ר6כף חכיו ה14זשקל : ברכה*( כלאלהפר"ט
 הוי ויתן ישא רלע תומשתא תווא בטזת ק2ה אמ טט%4ץ אשאר השה סוךייעו וריבית זילזול שם שייר לא כעלמא שעבוד רק שמ ו4ין הואלאמת

 שמתעמק ריבית כי ומהזי פקרק ופלנא מ*ה פלנא דדךה שכר למחצוזכגו
 4עטק

 צשב-י
 הוא הלו4עהיאטן יכךה כמה תמהת חיטר מותיףי המתנת מפני להררח

 ' רבית בו שאין התומפתא עיקר וכל לו שנתנם מרע שכיב כדברי או ראיכורסישיף ההיא כי בהוראה ש בשטיה שטףא 4ה כתב 14 ש*טתן במעמר עואגשית נכן טסע40
 וקוץ' קוץ כל על לך להטויב פנאי היה לא כי לי וצר דהטם לך י%ים חקים ףטויםקטספ-%

 עמויוןיאל צעיר כאוותי שלום הטלום מצהה לרבר כרד חהלכתי עי הכיאם כררכי
 : נדבה אוהבך נמ'ת ימףכר

 קטט ל14רך ארהטה יצהק הקש טוף תשטת)תשעד(
 ולקהו מרתף דרך גנבים עכרש עליבם שבש תת יבי עי שיתניאשר

 בעיני נהאה כך כשר התש אם היין עבור ויט%4ת עי?ה מה כללכם
 חבית ש*ם' בשעת לעיר שנכנמת בלשת דתנןס בשת%ה ומ1תר כיטד שהוא 5 ל5"

 עטאין לפי כצרנרהז חשלו א6 מלחמה  כשעת סותתת סהוטת אטורא פה%יתסע
 לי ד"ט ואע"מ לנמך פטים אינם בגניכה ה"נ במלחמה דםדידי לנסךפנאי
 נפשף בטדד' וטיידי ליהרג ש שבאץלרווג מלחם' טרירת דהט4גי ולומרלחלק
 אפ"ה רמנסכי רו'נ לייונ )בהן(]ב4ון[ עמאץ גנבים אכל רעת%הו יהבי לאהלכך
 נההוא מבמכי לא ודאי ממון עםקי על שבש ביון אלא הכי למיסד * נתראלא

 טובא חכ%תא פהוח לפומבדיתא דסליכך ]ננבי[ הנהך סד14כט% רלעףל ט"6סס
. 

 אמר
 ואמר בנהדדעא עוברא רצה מנהו "טראל גנבי דרוכ מע1ם שדי חמרארבא
 הנבנם רחגן טויר כיאה ספק ראמר אליעזר כר' כמאן שרי המראש:יאל
 ה* במקום הלכתי )אחד( ואמר פלוני בשרה וטומא' רגשסים בימותלבקעה
 ר'ש שהיה מטס4רן חץכמים מטהי ר'ש לאו אם י ישדה נכנםתי אםוא'"
 ממונא *טם טובי רמטתחי כיק ושנען טמא מפקמגע טהור כיאה ספק14מר
 רמיחי וכיק משינא לשם חביות דפתיןי דאיכא כיק ופירעו'י םפינה מפקהף

 "טראל מפק מפיקא מפק מנמכי'רצי טרורץולא הן רבגניבתייהו פישיףחמר'הוא
 י דשרי טרו רבנן א8" ובהא נגע לא מפק עע מפק עכרש ואת'ל עכרשמ2ק
 חב"ז דפתוח קמן רייעותא משום מפיקא מפק בינן התם רוקא אניהימר
 עקן אי ירעינן ולא ריעותא דליכא דלקמן עוכדא כהאי אבל י בחביתונתעסנן
 ררבנן ומפיקא הוא ררבנן יינן דמתם שרי מפינף בהד אפ" ה"נ ל14 אםכיין

 כיון ואפ"ה החביות את פתחו שברור התם וסה ףוא דע'ו אני 14מרלנךלאיותו
 כ"ש י כרפירש'" בגנבתירו דטרידי מנמכי ולא פרש* אמרי %ן שריאשהדיחו
 טרידי דודאי לומר שיש לאו אם נתעמקו אם ירעינן דלא דה-כובעובדא

 ל0הררעא רמליק פולמומא ההוא סגבי רצזם אמרינן ויך'נ מנפכי ולא בגניבתייר1 ע"בסם
 ושרא אלעזר דר' קמוה הוי עוברא אמר רימי רב אתא כי חבייתאפתוח

 זצ"ל פראויי דכו כיאה וכמפק פתחו דמבונא אדעת' טובי רמיפתחי כיוןואטיקנא
 ]רממונא[ רארעתא מילתא נצכחא  שתייתן מכיי הרבה טובי רמ*פתחידכיק
 מלתא דמוכהא ציין הלכך לכולש' ודמי טרידי ובגניבתיידןפתוח
 ראדעתא ירעינן רוראי הכא כ"ש י דמי כיאה כמפק ]החש[ גגע רמפקאי'ג

 סגע ספק נמי ואיכא דשתייה אדעתא ולאו דניטך ארעתא %או אתורמטתא
 לנסכו ואפי' כשר חמרא דהאי ט'ש כ'ש לאו אי בק עעו אי ידעיתו לאדהא
 היין על למעשה הלכה זצ"ל יעקב רכי' דךרה העזרי אב"י מורי וכ"ל הטזבח'ע"ג
 בחכיהז יץ שם והיה המטן מן ונטלו פרצהז בה ופרצו טבים ובאו במרתףשהיה

 לא שהרי העכו"ם נםכו שמא לחוש לרם עי1*ן ר"'ת והורה שלפניהםובכדפות
 י4עזו פולמום הרוא כהשוכר חשמיי' לנמך פנאי להם היה ולא לנטב אלאכש

 הלכר עכ"ל פתוי רממעא ארעתא ואמרי' טובא חבאתא פתוחל0הרדעא
 שכתכתי מה כל ולומר לרדצק שיש חש:דש שרי ר*רכו דחמרא לןאתבריר
 שיצאו שעה וער שנכנסו טשעה בגניבה לעטק התחילו רגנבים כשנכנמוהיינו
 ממרתף שנכנמו שמעתי דה-כו כעובךא אכל לנסך פנאי להם רוה לאהלכך
 לשתו'ולנמך שהות להם בנניכ'הי' נתעמגך ל"טןשלא שהלכת .נךרם א"כלהררך

 סכנת לעבר'ם לי' ר*' בגנכ עליו כנתפם דהא מותר ה%ן[שלךא:ו'פ)שהק(]כן
 עויוצא אש,פ אלא ו%שמר יהטב להיא צרזי השומר אין כדתנן0 שרי נפשות קז5"ז
 *ה תפמינן דאי נפע1ת מכנת גנב להאי דאית דירכו כעוברא כ"ם מותי ונ%נם פ"תס"

 שלכם ושמעוים אתם ע1עה וכל ושכר יין שלכם ממרתף ממתפקץ ואתם ליהת*נן
 גנב דהאי כ'ש לטתאה קבע ד4ון רפסחיפס כש'ס כרכך"'ל 111צ4ים נכנמים 5"ת חד'

 דיין ארעתא אתא לא רהא ]שלכם[ )שלא( יץ של בחביות לר~זעמקנורתת
 הוי שלכם יין על מלוה היק מאם ננב האי עדיף דלא ותו דממק אדעתאאלא
 פרק התק ורנ*ם ידש פ*ט בתוך ליין ממוך אותו מצאתם ולא דךא(לשרי

 אמר אסור עלינ מלוה לו "ט אם יין של בצדהכור שנמצא נכרי "טמעאלס ר' ס1'נל
 כגון המכגףא וכן אטד רב 4וקמה וכן אן אותו על מלוה לו שיש והואשמואל

 84מור דווקא ייןר4ה איצ על מ6ה 6 ש"ט פאי5א
 ואט-'בירי

 לונמלחה[על עדש 10הוא
 שדוא רגעי 14תו על מלוה לו שהט פי' ורגליו יר1 פישוט בתרך הבור אוחוס""

 יבול איט אם ]אבל ידיו-ורנלי פישוט בהיך בו לזע קובול כך אצ*1מר
 שאין מ"ת עים[ לפישוט בצזוך מלחה עלי לו עדהא היא ]ם"ר שרי כנגב2עיו 0זפם ראינו סורהת ולא מ*ה *ה דאית א1צ ורנ*ו[ יר*ו פישוט בדצך*נע
 נסו אירו תיסר ומחמיר הבוד שתו על עתונה בעלמא במלחה אפי'4ויץ דסהגיתץ שטבר מי פי' 21*ם' ירם לפ"1ט רצץ הנו שתו ש מלוהלו

 א"זסס
1 ש שמובר כר אבל ורנלים יאם לפישוט וזץ נמצא אפי' חשומף מחמ"י 8  
 ]בא[ א"ד כן לא חחסיק-א י ורג*ם יוים פישתט כמוך גכו סובף חקאהטד
 אלא ל%"נ 1ומט מתנו כך בםהרטן יוים פ*שוט שנטזט כשם ששת דבבוטם

 %י *י' ש4ש? יישט עש 4שט "ץ שטטיש " *מ שק אלפ %י סק,קש אאעסר ם*רש שש*סח"תא
 שחז,

 בתר שטצא נמי עיל איוהטר על 4ה * שיש ד%ף שי 1בכשמשל
 חטרא מירחת ה,א כגנב 0זפס שיש]לו[ע*ו]מלוה[חעינו ורגל"אע"פ ידים1שום
 , לין םמוך אותו מצאתם ולא מחייו %רתת גנכ רהאי רירבו בעוכרא כ"ששרי

 סס י9 על עמו אובל היה השוכרס בפ' דשרייותנן וכ'ש כ"ש ורגלט יהם פישוטבחוך
 טא שעל אמור השלחן לגיןשהחלבקיושא'שעל השלחן על לגיןדהטלחן'והניח

 זמנני זה ישראל אמך,העכו"ם רמימר אסור רהטלחן שעל ופירעו" מותרהרולכקי
 כירחט' עלה ואמרי' מליגע מירתת ואינו כלומר עכ"ל ונגע עמו ולשתותלאכול
 1 פ"סה%' )והיינו( ונגע מירתת לא התם והא ירים פ"טהם כתוך אסור רהטלחן ,טעל40צז

 כעוכדא וכן,ש ורגלי' ידים פיעיט ואפ',ק)לא(]רוקא[בתוך למעורה]רהיה[מוכן
 פ"טוט בתוך נמצא ולא 4ה ת*נן 4ה תפסינן ואי ליה חזינן רלא רמירת'דידכו
 דעק י'א מרום ער ]אלא[ )ע*ו( .טמא אינו וחכ"ש דר"מ טמא כולו הבית בללבא יג"* עק שנכנמו הגנבים "טמעאל-( ר' בפ' טהרו' בממכת ותניא דשרי כ"ש ורגליםירים
 כ"ן סי כולו הבית כל 4ומר רשב"ג הנניכה ממכדם ורגלים ירים לפשוט יכוליןשדץ
 ינר'ק לננוכ כעיניהם הטוב איזה חיואין הכית חפצי כל ממשמשת שירם מפניטמא
 פ"ז כ1באט מתרולה סוברים וחכמ?ם דר'ט טמא שבבית מה כל הלכך ככל:וננעי

 י'י מך' עיצא פלוני חפץ רואים ואנו ורצאיל באים כו עיניהם שנתנו דהפץ ארעתאלטוכ יי
 חפצים שאר כל לטהר ת*נן מונח*1 חפצים ושאר שנלקח פלתי כמקוםמונח
 הלכר ]כהם[ )בו( נגעו ולא פ*ני דחפץ אדעתא אלא אוצ רלא ואמרי'שבב"ז
 מתעמקין יטאין ירים בפישוט לעע עויכהל מים ועד מנץם 4ותו אלא טמא14נו
 פי' רגנבש 1'פ טמא כולו הכית כל אומר רשמ'ג י אדעתיה האתו במייאלא
 חפץ מין רההיא וארעתא ררואיל טמ4ון כולם הנניבה ממין הכית הפציכל
 המוטב ביה רמשכחי ער כיה ממשמעף חפץ דהאי מין רר"ו כל-היכאאד1

 ורבי טמאין כולם רגניכה ממין שהן הכ"ז חפצי כל הלכך ליה ונפבובעינירם.
 במיניה אפי' חפיצים בשאר מתעמקי ולא דחפץ אףעתא אלא אתו רלאמטהד
 מתעסקי לא רגנבים קיי"ל הכי הלכך מחבירו כרבי וקי"'ל כחכמים קי"'לר%כך
 ממק עסקי על שבאו שלכם גנבים הלכך י אדעתיה אתו דמעיייא במיריאלא
 טהרות השתא ואמוי' בי"'נ כך בטריות שאמרו כררך רקיי"ל נתעכזלא

 יז"1 והגרימיןס ררתטב בפרק טדףא בממכת ותנן מיבעיא נסך ייןטוצרין
 רמומאה ממקום אלא רהטושנים ואין בירו ושושנים הקכרתז ככ"ז שנמצאתינוק
 תרתי. ראיכא התם ומה והשהא לו ונתק לקחן אהר ]4ומר[ שאניטוצרות
 הקברות בצר דהתינוק וזהו טומאה ממקום אלא השושנים שאיןלריע"זא
 מעלמא שכא בארם תלינן הכי אפילו וטמא לקהן ראיהו מילתאכוכחא
 רוראי ]לאימורא[ הוכהה)לאו( שום ד*כא ]רירכו[ בעוכרא כ"ש לו ונתןולקחו
 הוא גמור מותר שלך ריין כעיני נראה הלכך התירא בחזזז יין האימורלטיק

 : ליה ושתינן מיניה לן יהיב ומאן מרף גבי מוכחוהכי
 נ"ע משה בר יצחמ ה'" הגרול מורי תשובתסליקא

 - 4פף;ךו ר' הנדיב - מעם הסורם בחור - ברומח יסול4י אויביו ולב . ימח בל ושמו טובו וינדל צדיק יצמח . 11שמח צריק.ררן זצ"ל אהרן לה"ר תשובה)תשעה(
 בסא של לבתו בנך ששרכת ששאלתני הענין על להשיבר לבי "תיהנה

 ורהקת בנך מרעת שלא נשתלחו המבלונות וגם כלל קירושין וקיוולא
 דעתו ואין נתרצה ולא כלום הועיל ולא ברבר מתרצה עויהיה הרבהאותו
 אף גיטא בעיא ולא מיחוש בית כאן שאין בעיני נראה כרבריך א"כ כלללכטם
 עיונ1ן אמר הונא רב ממבליתויאקתמדח והרר מקרישתו אי מרומכם ניהוג ידעקי לאכי

 7'ג5"3 ושילח כאשהונתרצית ששירך מי פירש"י ]יבה[ )רכא( אמר וכןחוששין

 מן גט צריכה לאחר נתקרהעה ואם הן קירועוין שמא רוששין בעריםמבלונות
 חיישינן ממבלי והה- רמקרשי כאתרא עלה הוה מאי בממקנא ואמרי'הראשון
 קירושין' לשם הני שרר דילמא חיישינן כרישא לקרושי ראורחייהו כיוןפירעי'י
 פשיטא חיישי' ממכלי והרר מקרעוי ופרכ" ' חיישינן לא מקדהטי והררמסכלי
 רתים' מהו מקרשי והרר ממכלי ומיעתטא ממבלי והדר מקרשי ררובא צייכאלא

 1'ד הוה היכי תימא וכי קמ"ל מקורשת דאינה ונימא פי' למיעוטאניההט
 לשם לא ממתמא פ" ולא מתם מבלונות דהטלח כיון "'ל לקולא למיעוטדניחוש
 פי' ולא סתמא רש"ה א1'ג ממבלי והרר רמקרשי היכא אבל ' שלחםקידושין
 מעיק-א ו,טריך שלהם קירושין לשם דמסתמא מקורהצת הויא קידושיןלשם

 ויש מסבלי והרר מקיעד שרוב.קהלכם קבוע מנהנ לכם יש אם הלכךונתרצית
 כרכר נתרצה שבנך עדים וליכא הואיל גטיאעפ"כ מכלונו'צריכ' שנשתלחועדים
 למימר דל-בא כלל חששא *כא מעצמו מבלונות שלח שבנך עריםוליכא

 תה  ו' סס רבינא "מר כו' בכבל ציפי תותי חמרא שתו סרהוו תרי בי מהנהו בנךדנחרצה
 ע'ע ע"6 לרבנ%בפ"-קא( שימי כר רכה נתרצ'האבנו'אמר.להו שמא חישינןאפי'למ"ר

 ודילמא רעף" פ*' ושמיאל ררב להא מבר דלא דמר לי.משמיה]בפירוש[שמיע
 לארם וזכין של*ח נעשה י:אב בה חפץ שהחו רעתו גילה אב קמי ארציאדצויי
 דאמר ושסצאל ררב להא מבר דלא דרבינא משמיה שמעתי בפניויבפירהטשלא

 ש%ענו א'ץנ אלא שלהק בן עשאו שמא וכ"ש האכ נתרצה שמאחוששין
 עדים ליכא דשף ערים ובפני לבנו בפי' אותה קיד,ט שהאכ רהם והא 'עכ'ל
 הקדהטין הוןכרו שלא הכא כ"ש הבן נתרצה אמרינן לא אעי'כ רצא כלוםלאו

 למימר ו"כא הבן'העא נתרצה שמא ד*'א כ"ש הוזכיו במבלונות אלאבפירוש
 דידע דגא אבל חף*שינן לא הלכך קירושין כשעת הבן ידע רלא רתםדש4גי
 הא ולא,סיחה הטתק הואיל נתרצה דימא למימר איכא המיבלוגא שי*הבעת
 בפהיש וטסע1 אא"כ ש*ח בן עוש שמא ח*"טינן דלא מדפירעד'י למימר*כא

 לא נ4"ט *דע 4,ט עה'מ י פ"-ש לא בדבר ידע א"כ אלא אכל שליחשקףטא1
 וכוא של1ח שעש% בפירוש שנשמע ער עע1או שמא רוישינן לא לעולםידע[
 למימר איכא שקןכץ חרע רשייך ריכא אבל שדיך דלא וףכא ט-4רגי

 גכי הסממאל רכ ההיא רהא למימר ליא מכלונות'הא אב*ו ששלח במהדנתרצה
 קז סס שמא גט רצריכה ווטמואל רב דש8מר אבטהס לדעת שלא עשתטישהקטנה
 1'1 תז מ1ר* ברשדיך ההיא בפ"-וש לה מכי לא דדבינא עלה ואטי' האבט,רצה
 נפשה רקששא ויכא א"1 כו' רג1טפטףם ואלה בפהטת כע1אלחותכד4ותא
 ' לא אי קייעף תדרועיה האנ 0זרצה שמא ה"שי' סף דאביה רעישבלא
 ניק ם14 רשו*ך ריבא לד תבי כי 0זרצה לא ויד-ר לף תב1 לאקטנה

ק



 שעע ותשובות,שאלות%4ר230
 ת',ט לא רעת" בלא נך"ט דאי כען דלמא ש איהנהו הא מעינךארשייך
 שש-"ק בר מ ר "ז ר1ד ם' לי םחי תוא ייי חש ט* בירת1

 שלא  שנת9ישה נערה דאמרי הטמחשל ח-ב הא מר לה מכר לא ]כו'[ בפ4'
 *ה הוה דשדיך כען אמרי בואון וצריכה גם צריבה כי..שויך אכיהלרעת

.

 4ה ניחא מינח אמר" וךדהטי כשעת רשתיק בית ושתיק קמיה רארצי כמאן
 לירב ]ליתא[ ונתרצה בשדיך ראפי' למרת הא ' לש1ם 1'כ כרכינאוהלכה.

 רצאל הכי אפלו האב ונתרצה דשדיך דאצצ כרבינא " קיימא אלאהטנצאל
 עמרו מיום שכנך עלה ראתינן הא מ,ט נט' צריכה 4ינה לרעתו שלאונתק-שה

 כ4הי מזרצה לא דעתועל
 כ"ש נשתלחו מרעתו שלא המכלונות וגם שירוכין

 בשא4זות כרממיק דשדיך דאצ'ג כרבינא וע"'ל מיחהט בית כאן ראיןונ"ט-
 לא כתראה ררצא לרבינא מד4"טכחינן אלפם יצהק רבי' כתכ וכן 'כרפרישית

 יבוותא וכולרצ ושמואל כרב הלכתא ד*ת שמעינן ושמואל ררב להא להמבר
 רדי ורב פסוקות הלכות וכעל וכה"ג משכחא אחא רכ כגון פמקי הכיקמאי

 קבוע מנהנ לכם ואם , עכ"ל כרבינא רהלכה פמקי כולהו הכיבצזשובותיו
 הא מגךשי והרר ממכלי רוכא אלא ממכלי והדר מקרשי ]לא[ קהלכםוטרוכ
 כלום לאו מבלונות כעצמו שלח ואפ4 רעתו על שעמר לאחר נתרצה אפי,ודאי
 למכל והרר לגךש לא קכוע מנרג לכם אין אם וכן כלל מיחוש בית ואיןהוא
 עד כלל דהטשא כאן ליוז רבעי מה עכיר חר כל אלא לקרש והרר למבל.לא

 אפילו ואז כשירוכין ונתרצה ממכלי והרר מקרשי העיר שרוב מנהגשעקיה
 כררלא כנעני עבר מרין ומקורשת גט צריכה מרעתו שלא מבלונותנשתלהו

 לרברי ואף כנעני עכר מדין מקורשת לפ*ני והתקרשי מנה רףלך רבאם ראמךקי7קין
 ,ר'

 אף למבלונות חו,טשין ממבלי והרר מקדשי רמיעוטא רבאחרא יפפק פר,,ח מ'"
 קירושין עידי שם ואין לשונו וזה י מטווש בית כאן שאין בעיני נראהלרבריו
 שמא חוששץ הונא רב אמר בע מבלונות עהטלח מעירים ערים יש אבלבלל
 אמרינן לא ר"פ ופירשה המבלונות א6 עןינר ולפיכך מעליא קירהטיןירש
 ממבלי ורובא ממבלי והרר מקרשי רמיעוט באתרא אלא לסכלונותהוששין
 אילולי ואמריק למיעוט דה9שינן קמ"ל למיעוטא ניחהט לא %'ד מקרשיוהרר
 והרר מקרשי רובא אי וכ"ש מכלו%ת משרר רצה לא מעליא נךרהטירקריש
 כלל קירהג9ן אינן עצמן דהמכלונות פי' הרי ? עכע לסבלונות רחי"טינןממבלי
 6מר נאמן א"כ מעליא עדו,טין קידש לכן קודם שסא חיישינן אלא מקוםבשום
 דהואיל הקירהטץ הם עצמן הסכלונות דפי' לפירש"י דמי רלא קירש]שלא[
 ער ידושין לשם שלא ששלחם לומר נאמן אינו מבלונות ששלח עריםדיש

 רעתו רבריעו דחכמים ]מבלונות[ )קירושין( לשם ששולח כפירוש שיפרש.
 אבל קי"ל נדרהטין לשם מסתמא ונתרצית ושדיך הואיל שלחם קירהטיןשלשם
 דר%ששין אלא מתקרשת אינה וכפתמא קירושין אינן עצמן שהמבלונותלפר'ח
 כלל קירש שלא לומר ]נאמן[ וראי 'מעליא קק-ושי' קירש הסבלונות קודםשמא

 למורו ע%אלתי וכבר י דנש9ליה רליתיה היכא היינו רקאמר למבלונותוחוששין

 לומר ואין קיד,ם שלא לומר נאמן לפר"ח רור4ו והשיבני זצ"ל .טמחהרבינו
 מבלו%ת שיח היה לא מקדש היה לא שאם דעתו את חכמים הכריעו ]6ירהכא
 היתה שכך יעתו את חכמים רבריעו לומר שייך מעשה שעשה במקוםררוקא
 דליכ' וזכא עשה שמסתמא יעתו את חכמים הכריש אכל מעשה באותוכוונתו
 ולא מיחוש בית כאן רלית בעיני נראה' פנים מכל ה"כך אמרינן לאאיפורא

 בדברץ אק ודר' לפני למ9דבורק שהזמינך הרין רבר ועל : בלל גיטא בעיא ינסק(ר
 יעקב ווי בעירך יש כיכלום

 כו"
 היה לא אם ואפילו לרבים כצמחה עיהוא

 במרום ושולחים טע%ת כ4י להם עדטוכרין מנךשת בכל נהגו כברבעירך-
 טע%ת מקכ4 תבחרו 4צ הרין כן כי יעקכ וו'ר לפני ירונו הלכך חפציםיטשניהם
 י הרמאים מפני זצ'ע שמעוון רבינו הנרהג וכן חפצים עהטנינם במקוםותיטלחו
 בנך עם ' ולרוחה לטובה ' ראשיתך על ' אחריתך וינרל י שלותךוהמנא
 יצחע אוהבך כדדיקי ' ועטרה וכתר ' רוףרה נזר * המ%זר ' אלישי ר'הגום

 : נמ'ה משהבר

 להמחבר וצ/'ל שמתה מה"ר תשובה)תשעו(

 * משה בי :יצחח החבי עיניברבל
 דברי עלי - עיבים מאחט

 . לבינך ביני סרמור לרה1מיר 'צריך היית ולא -דורימ

 לא אבל אחריו "טלח אם בע'ש עכף'ם יר על לעכו:ש לשליח במררנר]"[
 אב והוי טוכ ליום והר1אה עירוב "ט רקי"ל "טראל ירעל

 : עכה'ם בשביל לעשות שאמיין ובישיל ל"טה אפ9ה עיץיטה כמומלאכה
 הרחק ש* לא אם ומתן כסאמש רכרחזי להח"ר אוסרץ אנו משכונות]נ[
 עלע כלי דתורת לטלטל אגור 4ונו ושעטנז ]נ[ : ארמ4ו י" מוזה-ין אנולאלם

 נ ע 11 רמדע4 רביצהם בפ'ק לטלטלו ומותר לנועיו דאסור המפומר אמנרל רהיה מירי :ו"נ י77'
 מינה שמע למימךתותיה ה4א לסרלכש לא דטו לא והא למאי אכלא" וטרי שקיל
 לכתוילה איסור בהם נרגו חלב בהם שמצאו מעים כני ]ד[ : לטלטלשמותר
 חהענה ]ס[ 1 כו מעבורש שהרי חמוץ שדהא מפני ההלכ עם נמלח לאאפי'

 אנו לזורקה יכול נמהטז שלא כעין המש אם ]בפמח[ בתרנ%לתוטנמלנה
 דאמר ה-צדה לר' אפ" רגע%הם ניר בפ' ופליו דיים מההש1 %4תה כטזירין ע"מ ק7'

 ימעם מ הףרוי ]ו[ : אותה'( שאצמרים ג4ינים "ט מיהו בכהטרן במינו ז מ (:יי5ג:":
 כל להאר*ך יכולתי לא עעי מכאכ י רמי דוטפיר פבורני מע4'ע רצופין שלא ח5נ12

 שמואל בר שמחה בחשי: הטנותיך ימיך "4ייכו הימים ומן ' הצורךנסו15
 כשטלחץ הקיבה כעור ]קיהט[ תמצא חלב רעו" תשבת מ4יושוב

 נראה עמה אותו שמולחין בין חלב עמה עגחזנין בין בעורהאיתה
 אוח1ץ(ו"ט לרצזיר כ~, כירנו הון הנבינה לאטר ממש וכבב"ח גמור איסרבעיני

 שולב הוא נ"ט בר מ'ט כם וד*ר בקערהם יטעלו מרגים ראיה ומביו,ין שבעזירין ימ:י
 אהליה( )בגניבה טעמא יו?כ ההר וני הטעם נתינה מחמת אלא נאמר לא הקיב' ג!ן'י4
 ריתר הכל עדק רגים גבי רהתם בירם ומעות נ"ט בר נ"ט ליה[ רצי ]בנבינהי

 חלב עסו עחצתנין כץ הקיכה בעור אותו ומולחין קיהם הנמצא חלב הכאאבל
 טעם וכל ב'נ עצמה רקיבה ~מה קיבה של בחלב אתה שמולחיז ביזאווי

 נבלה שכולו לפי אג(ור כולו שכו חלב טעם ביז בשר טעם בין הקיכה מן היוצא,
 וכנר היתר וחלב נבילה חלב ומי% מי( ו1'ע רגבינה עס שה חלב,ובשמתערב

 ט*4נא ש4אח מפני הצא נ"ט בר 4טרען ד4ש ]בה, החתע:ות* נל ושטית חענ"נפמק%
 סח "א פסזו '1ם ברב דלכ" וכן נבלא כו6 נעשה מתוילה שדוה שבו החלבטעמ

 . ער95 ]נאצן[ גכי מדאם'ס פבור שהיתי ברבר וויתי וטועה אחך חלב ית%שלא ע ובלבר הגה ער וותר כו %דג ה-תי םגי כמעטהו במינט רמין הלנהבפפץימם
 ונ"עפשנ ולא טותסיא ולא ריא כעלמ' פירשא עו"מ ויה שורפה שה שדעתו כהןעולת
 י9 ט" חלב קו'מ 4םודה קיבתה רםריפה מן עונקה כוהרה כרתגןס החע גשר חלבהיא
 ס.נ כם רל* שרקש קךלה ונובת אג%ד בדלכה שב-ילה נןבה לעיל נ% ותמ'הוא
 סאש_ע9 כרהגן ומחער כקערה ]כנחון כמעיה כנום וריע מאמה שינקה אלא ריאגופא
 ב1ץ *ודאייתי ן במעהה שכנום מפני מותרת קיכתה רבעוירה מן עוינקהטריפה
 יטא ט. ל%4 ש"מ פרשילז ראסור ע" ]ענ*[ יגכי שהי פירש9רצ רגאהראיסורי
 ס0 ש"מ מהאמר ראיה מייתי רבי אלא  עיכול לענין חשיכא רפירשאמשום

פירעט9רי
 : אגנור

 בה ואין חלב ב!ה שדבוק דצזיכצה לכה1שה הלכה בעיני נהאה כנךך)תשעז(
 ששלדרז כדרר חת1ות שאר עם תמלחה חלב כנגד שששו

 רציזינודג כל רנאסרו ו'כ כר זאת חתעה ' נגר[ ]עשוים בחתיכו' ואיןלרוירה
 לדבר וראטה הרצזיכות כל ו14סרת נ"נ החלב בה יטדכוקה רו?זיכה עהאתמפני

 ק1 חיץ בכ*ר לעהורי אשי רכ מבר ו'ביטדא בדינולא רנפל דתרכא כזיתאמההיאס
 ס"8 א ירידה רבי' מורי ופי' הדחטב לוצך ונפל קלחת רינולא ופיר1'י ריקולארבלע
 עימשמע כמו מל רירולא פ" על4 דיטעם במה"ת ברור ה"ר ופ"פ יצרקבר
 כמל מ9רי היה . אז םל דיקולא מט*ש רצה . שאם מ%2ם בתלמור מנוטככל

 לבטל מ' בה שאין כרלה ונאסרה אחת התיכה על הזית ונפל בשר בושנמלח
 ידה להור שנפל לפרש היצרר לכר אותה ~ לבטל התיכות מ' צריר והיההבזית
 שמפי' יורע כתכ מורי ואתה ' הכזית לבטל אלא ס' צריר שאיו רוטבשל
 ברוך ורי'ר ירצרה ורבי' יצהק ורבי' ררעו'י למרת הא ' טל פירשו יצהקרבי'
 עם ונמלהה בחלב מ' בה ואץ הלב בה שמרצבר ררצזימה מ"ל )לא(כולרצ
 אע אפרימ רבי' סוכר ובן חתיכה אמזה לבטל חתיכות מ' שצריך חתי*תשאר
 חענ"נ 4א איסורין רבשאר מיניה יליף שנמלח כשר מלא במל לה %ער14ע
 ד*ון אע"ג חלב ט4פת לבטל מ' צריך היה בב" הוה אי אכל בב"ח דוקאאלא
 ינ 9 4צ"ז הבשיס רכל כההיא רשב"ם סובר וכן ' מליחה אם כי בישולכאן
 ע"נ לבדן שהרגים ופירט"י אסורין זה עם "ק שמלחן ועופות דגים שמואלאמר
 עם שמלחן דמם הי4ל א"כ לרשמ'ם וקשיא ירצדה רבי' מורי וכחב אמוריןהן

 שהדגים לפי אמורץ העופות שגם מפרש ]רשב;'ם[ )רעו"( ההיה אמוריןיפות
 ורצא דם מחמת שנאסר שאמור בציק העופות את ו%4מרין וחוזרת נ"נשנאמרו
 חענ"נ כגום בשום אומר היה שלא אפרים רבי' רלפי' וכתב בעופותנ"ט

 לדידן א"כ שפו4 אתי לא אימורין בשאר לא בב"ח אלא החתינות כלואומר"
 לממוך יצחק ר' רצה שלא הנשה גיר בפ' ר"י כמ"ש אפרים ררב" לןלית
 נמי שגתכ ומה שסואל' דרבי' לן 14ית לדירן א"כ הקרמוני" על לחלוק דבריוש
 דשעיטה האצסר כשהרבר אלא חעמנ אמרינן רלא רמ8רש ]אפרים[ רב"לפי'
 ריעזיכ1ה רטעם עם ולאטור ולילך לפלוט כחתיכה טעמו'הכלוע מקצתיכול
 אמר שלכפוף ער וכו' כן לעשות כח לו אין הללו ברגש שנכלע זהורם

 ח"לב ציר כגק המפעפע רבר אבל ררם מקהטי14 הכל היינו רש"י כרפי'ממתברא
 רה"ר ועוברא י ותשנח רוק אעלך ותומפותיו רשב"ם כרברי מוריבהך
 מפני נבילה בשר עם שנמלח ע%חוטה כשר מלאה גיגיוז שושזיר ישראליעקכ
 כהויא ]להצניע[ שטלחין כררך 'שמלח ה9ט כרורטה רצא רוי מלוח מפרששהעק
 וי,4 כ' וכן אמור' לןכר"ת ד*רת לדירן א"כ א%ר ה וש כו"'ת נף'ל אי גרולםרכלל
 ך כגיגית שנמלדצ בשר הרבה חתיכית כקצרות שכתב וז"ל התרומה במפרברוך
 ואפ4 אטו' מקצת אוחו הציר בתוך חתיכה מקצת ונמצא ואכנים עציםשל
 כמבושל דךה לכבוש דומה כציר ששורה כיון בקליפה סגי לא פילי ביהלית
 ש6נונטז "ט ואפי' מפעפע אינו דדם כלל אסור אינו שלמעלה חתיכה חציאכל
 למעלה מפעפע רגאסר רה%מנונית שטעם ו4וע"פ הצט4 שבהוך מקצתב1תו
 מחמת למעלה 4צמרת והיה דטיר או נכלה ממש היא ואפי' נ"נ עצמהוחתיכה
 טןצזזב כו' כח לו יהא לא תלך הרם שאין כיק מותר שלמעלה אפ"הפיעפוע

 נאטר היה אם אבל רם מהמת נאסי שהשמטנית ררוקא למרת הא 'בקצרות-
 ויה האתינן הא א'ע וייזיכות כל 4צמר ]ווה[ בו מפעפע עןוצא חלבמחמת
 1זץ מ' בה ה(ה שלא ו1וזיי ונאמרה מפעפע שרצא כחתיכה רבוק חלכשהיה

 ובארוכות  ו:מפעפע רבר מכח לאסור באה היא שויי החתיכות כל 4ימרתהיא
 "1 שכציר בשד מקצת באותו פעמים כי לדוש "ט מ'ש כתב ריאיותבמעם
 עגאסר נוהא שכצונית למעלה וצלך 4י% רהרם ונהי מרם בלוע והואשמנונית
 444ט לכרנ5 אגצר כחלבו שצלאו גדי ראמרם חלב כמו למעוא ומפעפע נכילהנעעדת
 שעעי לא שסנהיתולטה ה"ה ומסתמא מפעפע דחלבו משדם אצניה מ"ש אפי'מניה
 אציקשז תאגצר וז?זיכה ואותה הציר בתוך *אינו מה ואפ" הועזיכה כלנאמור
 הש1ש אצסר השמנוניז אין מפעפע אי% בשמסזית הבלוע שהדם ]כען[אלא

 חלב ווה אם אבל עמ'ל שם הלך אי% האומרו שהום כין למעלהשמפעפע
 בחלב מ' בה ואץ בה רבוק ששקלב רחתיכה למויז הא אנור ' רבל ה"אמת
 שרקהק תטה ' אמור הכל בחתיכה ס' בהם ואין התיכות שאר עםונמלחה
 ויץ ר%לך אזו בושזיכה הנכלע ר*רסור עגפלה חלכ ניפת כ%זההש יצחקרבי'

 שבלעה מה ומבלעת פולמ%ז עואינו יבש ולמעוטי רוטב ע'" אלא רצזיכ!הלאורטה
 ה1ט א% ודגךירה לקךירה רצץ רוטב שעירה נגק ממש יכ"טה ויינומעלמא
 ומב*קץת מפ*טות אינ' ורוהחות המות ה דהחתיכא דאע"ג ההתיכו'ונתייבשו

 מליהצת אבל רותחין ועדיין צ4 בשי מלא מל יינ מעלמא שב%4 מה בזהזה
 אבל בפיועש יצחק בר ברוך רב" כתב ובן וציר רם פולטין דהא יכש זהאין
 שנתבעהי ע"י רץ חבהןאם

 שץ חמין ]ואינם[ )ו4צתם( לברו 14:ך כל נצלו או
 ושוב עכ"ל אחד דין להם יש אלא תפל וטמא מ*ח טרצר רין להם איןמליחה
 וושעיטת בכל ספעפע החלב שאם ממ"נ שמותר שכתבת ריב בצרי ליאמרו

 כהתיבה עא1ע אע"פ ההלכ את ומבם4ן סצטדפות כולם רדי להתיכהמחתינה
 אותה כ"א נאכרה לא הרי ליעזיכה מחתיכה מפעפע אין ואם ס' בההרבוק
 כך מוברי' איגם רבותי כל שהרי כן אמר הרב שמורי חי אמרתי ואניחתיכה
 ב!ע רבוק שרצץלב רועזעטה עודרי כלל ממ"נ לומר כאן יטיך ר*רן 1עחרכרטיי'
 חתיטת עה1- אצל מני,ה צורכה בל שסלתה ה"אהר ומולושה נקיו ר%פסהו:יא

=9.=
יי,"



ק11עדק ותשבותשאלותאד
 בה רבוק ווו4ה5ק-הח9ל

 מט-

 וםשםר' וששההנטה בבל בןץפא4ט לע69תע שאטזויל
 החתימק בל היםהת שנאמרה לאהר בו2זיבה -הצכ6ו2 פולמצן ושצב השששףכ'ש

 אפרים רב" ראיוז לווית רנשה גיר בפ' שוייה ר' טמ כתב שץוט%טק
 התם 9זשפ שנטלח בשר מלא במל לה וטקי כךיקולא לרברי האוץ'שסבהא
 הה זה אצל זה בסל כונחות בולם מ6וצת שההתשות מפני מם"נ לימרוייך
 לומר עףיך המ רחזרית _ כשנבר בזיתא ע4הם פפל הם5ה מבח ווזתחצת שץע*?

 ויבל רבוק עוהלב רבא אבל ' החלב טלת בשעת פינצת המ שבברפתפשט
 וחחר' תחלה סצדה היא וןדאי ו?'נ וכןלח בהף 4ותה הופם היא אחתישן*בה
 לא בה רבוק החלב שאין דויקולא בההשו דאפי' ותו החתיכות כלו94םהת
 בדפרי' לטעמי' רבות*' כרפי' ו24ע דיעלא מדפהש מ%? לומר לרש'"סכץ4
 שערם בה ו4ון בה דנוק שחלב שחתיבה ביני נראה פנש מכל הלכך 'לע"ל
 שכולם חתינ' נ4צתה ששים בהם אץ החתינות שאך עס המ5תהבחלב

 נב"וץ משה בר יצרק :אגצרהז

 וצל הלף שממל לרב4 תעלבה)השעח(
 לער ימבה ואל י 14רך יבקע כשיך . ירח מנהה 9 ופרחכפרצר9

 ה,ד ארונ9 1 רצזברך השרהם, ובכרכת .נרך
 . הלףשכצאל

 להתגרש הג4ה לה לית ונשהשה נערה ואפי' ונשואה בוגרתי והיא חלומה עתים ש"צה שזים שהש אשה ש יבי עם ייאשיבר
 מתגרשת שוטה רצרה רבר יצהקם ריד אביה עש לא עצמה ירי על לא-כלל
 מנהנ ]בה[ ינרצו שלא מתגה%ת אעה אמרו טעם ומה בע"כ' אפיקתת רהצהמירי
 בותוץ ויייל עצמה ליכור ידעת ואעה גיטה לש1ר ביורעת ו14לטנאהפץי

 נמי ריקא אבי דאמר כהזיה כ-י האביי הפץ- מנהנ בה עהצ שלאדחיישיק
 הכא מיא% ילולמית יוציא לא ריריה וגבי יו1א לא נשתטיז רידה גבייקוצי
 הא ראוריעזא הא ערם ל4י אלא קךלמית קתני רלא הבא מי,% עולמיתדכוצי

 רפליג ס4ץ אה%בן,ן היא עטשחיס כו בפ' בותיה כףוי נמי חי"פ י ש,ימ דףבנן ט6וף
 רהלנתא רמבר מוכח נמי ובאלפם ר8ץ*' מנהג בה ינהגו שלא דח",ש יצהק 994ר,סףנ

 שכתב שמחה רבי' מורי ברברי ודלא עיה' רפל? י4רבא מחב ולא יצהקכר'
 יצחן דר' 6ה לא רשבי? ש חבירץ ע14 ח4קין שאהןוס מי נפו ראב1י דףוו9ט

 דרשנ"נ כחביריו למחג" רוטתך רבנן בה ר4'ג מ'ל אלא הפמ- למנדגדחאש
 מתוך לדבף ריבול ש'ג .אף ה9נו חרש פ' רהףיה נבי רקתגי קךלמיתרט41צי
 למנהנ רחייש יצחק רר' 4תא וראי הא יצוק' דר' מ9עת' מעה תרוק ולאהבתב
 בקבלת או נפעדה ממברת אלא רעיה גבי ררועני עולמית מכח ל"ויפקר

 ץחה להאב גשהק את 4חי שימי"ז מטי %י ציה דחץ יט 5הי חלו:טה וקך2ים שחטשע ערדם בויש9בוחףט גההם*ם עצששם העיץ אב*חיבי'
 המפרש חו'ל אברהם בר' שמשץ רבי' לפני מעשה בא ובבר ' גיטהלשטר
 ו94י'כ שנים 14 אהד חודש מטורפת רשתה להיות שרגילה ב4ויהבוצמפהז
 ועטזה גט מרצ עדעת וותה אם שאסה גיטה את שלבלה ובעת לגמרינהרפא'
 בשה לה שהחזיר שוייתמות הנט מלריל מיאגה מתרולה תם ראשק ראשקעל
 רוב המתחלת בתשובה שמשק רבי' והשיב האם אותם תענב פן אש ניהי'

 אהר לדבר גיטה ואפי'בין לה ]רדעתא[ צהית')ורוה( ערטה רההאי ועושרתבואו'
 פ"נ ועתים שוטה ועתים מררבנן מחגרשת. אינה מטה את לש1ר שיורעתאפי' טי טי עצמה יודעתלשמור ראינה היכא אלא התקבלס פ' גיטה לטמוד יורעתרהציבה
 רגירמא את להפך רגיל אגי ואין חרש פ' בירושלמי בוימובח רינה בךחלומה
 . לשמור יכולה הסופר שרילג אלא מעולם פירשתהה ונך מבונה על 4ישבהאלא

 בלבו וחשב גיטה את לשטר יכולה פעמים לפניושני כתוב שראה גשהאת
 לשמור יבולה שאינא מ"ר אטור גרי' מפני מ"ר הגירמא דדא ובך טעותשאחד
 שוטה פעכום גשה לשטר יבולה אב לה יש גשה לש1ר יכולה גיטהאת

 חדא השלשה וץ וא4 גט הוי ול4פיהך גט אינו גרירה מפני מ"ר חלומהפעמים
 עתים ואירך ארוסה כ-נה והיא אב לה יש עצמה 141ז גשה לששר יטלהאינה
 ור' יצוק ר' ההיינו גרה-ה מפני נמ"ר ועי"ל חלומה ועתיםשוטה
 בצזלמיף ריבאי לא זעירא ר' ורברי בתלמוד רבריהם שהביאינ4ו
 שעתש בך רגילה אם עלה אתינן דקא עוברא והאי עליולחלוק
 בעלכטו - באקראי אם אבל מהצרשת 14ינה ח6מה ועתיםעצטה

 'לחוש אין ונצז לה ואין הואיל טזרפאת ושיב ונשתטית וטזרפאתנשתטית
 שוטה ועתים חלומה עתים מי-י לא בוו? עניינין תרי מחמת לשטותשח1אור
 ואוצה בדיעבר ואפי' מיגרשא לא שוטה ועתים חלומה עתים פטק הרנ 'עכ"ל
 זאת ואם נתרפאית יא רעריין ותו חלומה ועתים שוטה עתים היא שזאתבתבת
 לא ועדיין לשטיותה קבוע ועתים לחליכצזה קבוע עת לה יש בך ענינההיא

 'ום שפעמים כך הוא ענינה בריעברואם אפן' מחצרשת אינה ודאינתרפאית
 ושבוע חלומה שבוע פעמים או שוטה יומים או יום ופעמים חלווצה יומיםאו

 רו4פיל חלומה קרויה זאת אם לי ממפקא קבועים עתים לה ואין שוטהאחת
 חלומה עתים רכץעני בן משמע *רושלמי ולשון חלומתה לימי וסת להואין

 אחף בה יהא לא חלימתה שבימי ליזהר צריך וגם קבועים עתיםרמשמע
 כ"נ נ ל יחעץ היוצא שוטה איזהו רה"ר רחגיגהס פ"ק יוחנן בר' רקיי"ל שטותמסימני
 שיהו ער אמר הונא רב איתמר ב%תו והמטיע רקברות בבית ורלןב4לה
 רקעביר והוא יוהנן כר' וקיי"ל מהן ב4עהוז אפי' 4עמר יחהנן ור' אחת בבתבולן
 הסו אם הללו סימנים בה דאית אע"ג שטיהזה בעת ומיהו י שטות ררךלהו

 - ולא גיטה את לשמור ' לנתחילה מתגרשת עצמה ואת גיטה את לש1רחכמה
 לא עצמה שמירת ובבדיקת חלומה עתים ואפי' בריעבר אפי' מיגרשא לאא"ע
 * עצמה שמירת בריקת ירע רלא שמחה רבי% מורי וכתכ הואיל ליברירא

 ןן ן . ~'4ם[ף%... לרברו1צךפ רשול אי'ג 1ימית ח%ע ארשב"ג חנירי רריוקקעלו שאחזומי

 בולר1 ציב אלא הפכך למנרג דח9ש יצוזק בדר' עולמיז מוקי חדש ונפ'הכהב
 דינול אע"ג שלמית 4ה רכושמע לוה אות נמי יצחק וד' יצהק דד' לרן(9ת
 יצהק דך' רתרו"רצ זץלמית מלשען שמע דאג" פליגי ובהא רבתב סתק-לדבר

 אבההם בר' שמשון רבי' ובי? גרירא יצחק בר' ררילמא לה רחי ור'פ ' יוחנןור'.
 בתשובה כדוב בך יצחק ור' עחנן רר' מעולמית ריק ואבי יצוק בר'דק9"ל
 ' ועושר תבואות תב המתחלת מנהק החבר,ר' בן מנחם ר' להחברשהעדב
 יורעת ואינה גיטה לש1ר ובעףעת יצחק בר' הלבה " דאיתברקי השתאהלנך
 ראתינן האי * רשכך מנהנ בה ?הצ שלא נדי סת1שת ראינה עצמהלשמור
 לשמור יודעת אינה שוטה בשהיא הרי חלומה ועתים שוטה עתים שהיאלה
 ינהנו אחית ובשבוע אשע שבוע עצמה לשמור יודעת אם לה תועלת ומהעצמה
 נבר הלא שכהבת במו עצמה לשמור יודעת שהיא נרע רהאיך הפלי מ%עבה

 ]והירצץ[ )ופי'( אחת בעצטה שמחה רבי' שרי לפני בא ]מזמ%ה[)מנדג(
 עצמהי לששר יורעת אם להבודן יש במה ירענא דלא וכתב גשה "ןכצד*ודצ

 ושר י1 ש נעמור האץי ואגו רב"ע לאו יצהק רר' לומר דחק נךובעבור
 בההש סלל מתגרשה לא היא שוטה ועתים הושויל עצמה לשמור נךוי מהנרע

45ה
 זעירא ר' גרירה מפני ינ4ו'א1ד* ר' רבי עצש לא נשתטית חרשס בפן רידשל' 6'

 בשם נחמקץ רבי גיטה 4טמד יכרלה ע4יבה אמר, הוויין ]4ילא[49
 מאן אסור סרירה מפני רטר כאין וגהיש עבר תלת אמר *וסףרב

 פעמיס גיטה לשטר ימלה אב לה -% גיטה לשסור ינצלה עהונהראמר
 יגולה אאיעה מ"ר 4צצר גרקיה .מפני . רמר ט4ק הלהטה ופעמ*ם]עיטה[
 יצהק בר' ירךדה רנה' טורי ופ" נע1ה לו4מוד יכ"לה עתים לה "% גשהלשמוד
 חמר ש-% שמואל בר יצחק ר'בשם

 תירש עבר תלת לידהז לי "% וכך בר94שי
 כרמ תלתא פ4 אכור 'נ*טה לשבצר ינולח ש4ונה %י 1תר סיירה מפנינושי
 נרקיה מפני ס",י ומו-ש יהמא לא עפאטר משצה רכרי על עבר אם ביניעי4עץ
 ג*נ9ה לשממר *כולה ש4וטה. םפני ום'ץי מדדבנן הוא טזהא ךלא ומ%דעותכ1תר
 עוקבא בר םשמשז ר' כן טמפרד ע1יבג בספר מצאתי היב ומ' מגורע%ת4ינה
 יכול א4ימה מפני מ"ר ]אמור[ טיהה מפני מ'ו4 וגייש עבר תלת יוגםי לבשם
 %'ף הלומה פעקףם עיטה פענום גע1ה לשמור ימלה אב 5ה "% גיטה,י-טמ9י

 גיטה יטכ1ף ינולה ש4ונה מפני מ"ד מ1זך ט-רהבטגי
. 

 .הלבך * עכן'ל 4שמור
 לויזגרש 4שסור' לכהההל' היה%למיאיוק גידמת ]דאפיך[ )ד54יק( מ4ר לפי1צר'
 הגולת שהינה ט8גי מ"י אטר נרירה טפני %י חלומה ועהרם ש"טה עתיםיי? אלא גשה לעט1ר ידעת ררי חלומה ועומם רדךאיל נהטיא לא ' נידסא ון-.מעי

 גע1ה( לשמור יכולה ע4ונה מפני )%עי לשסצר יכולה עתימ לה "% גענהלק9מוד
 מ.,4מפנ* גיטה לשמוד *בולה חימתה בעת ניטה לטמור שא'" מ'י וגע-םיבר ואס מיגו-טא לא לב4ע לכתדרלה הלומה .ועהרם קיטה עתים )לכדמץ",ה(וזלכך
 רמפני יצרק בר יההרה רבי' מחרי גירשה'טי' עבר אם בריענר אפי' אטדגריר'
 לפרש אדםואע בני גל אצל שצררת הפגך כגהנ בה עציצים ה-צ רחמרגרירה

 למימר הה לא רא"כ ]וויזויז[ חהרת( )ואינה שמשלחה דרנונגררת,דלומר
 הפץי ממז בה שטדגים היעו רג-סר טירה מפני אלא גם 4רנו אלאאגצר

 ק1ךצץ י;* פיריור1וה" ובך. בריעבראי1הסנוקת חי11" י1הקוהיוובר'

 נ"ט4צז רא ואפילו אביה ירי ען ' אפי לרוזנרש יה אפ,צד לא ויצ4צז נשו(*הוהסו
 אב לה ביש א"נ לה באק מיירי יחרש רההיא ר'ת פי' ובך ובסיהוצאיל
 אביה' בקבלה מהגרשה אינה שוטה והיא רגרולה הטרי אבי 1רי וכ"בוגףולה
 מכורנך' כחשקי ' רומה שובן יברכך ' תמימה ותורתך ' לחכמה אבושזה

 : נב"ה משה בריצחק
 נופת שפתיך כי . בשארהזיך ה%שתי - בתיתך שמדץתי)תשעט(

]
 . נכונק ופיך לשונך כי ' תרברנה מישרים -תטופנה

 מתקעש . סיברון בר יצךץק רב . פתרון ובעל . ישיקאיש - ישרה בדרך הולך . תורה של בזיונה. מזוין גבור . ובינה דעהמלא
 , ה"ר תאומי תיומי .-ביתרון

 4צ-

 : נ'1 משה בר
 ש%ר רבית שמפרש ר"ת רברי לפי שכר של חבית הכשי עי ש"אשר

 רהטיבי א"ב נש4ךר רהטובים שהשמרים נוקפי ולבי הבשד לו4פין
 ונראה לשונך' מקצת ע"ב הלמה את מחמיצים יץ בשמרי שגם ע4צרבבית
 ומנגבה יפה במים מרהקה שכר של חבית למעשה הלבה אני ושרהבעימ
 בפסח ושוהיצ הפסח לצויך לכתחילה ורבש 9ן לתונה ונותן הפטחכץרם

 לן רק9מא בששים בטל הרבש לתוך 14 הין לתוך ההבא טן הפולםשהשור
 6 תטר* דכלאשס בתרא בפ' רתנן שטאל בר יצחק רב" בדפסיק בטל בהיתריותי
 להבא פי' מותר גמלט רוב אם זה עם זה שטרפן רח4ם וצמר גמ6םןמר
 אחד חוט נתש*ב אפי' במשהו הוי נלאים דאיקור אע"ג אלמא לשםפשתן
 גמלי:ם בשל רח6ם צמר נתבטל שבבר ס*ת צמר של שלם בבגד פשתןול
 בבלאים רמעיצ אץ'ג במשהו לאכור רפשתן עס אוי'ב וניעור ד1"* ,ו%ברוב

 )רב שגתבטל אחר בפסח ניעור שאינו ודבנן דז,סץ במשדך ובי-ןוששי"יתא
 חה מבט4ם בעץ זה נותרין שהם אע"פ גמ4ם וצמר רחלים שצמר הרכשס[שם(
 ו4פין זה את זה מבט4ן בזה זה מותרים שהם אעיש נם* יין ץ1סר זוה%4(
 ודבש היין נתינת רבשעת הואיל לנתהילה אי1ר מבטלץ אץ 944 באןקויד
 כנ ק( ]יוחנן[ רא"ה רבהס מרגךמץ להבהש ביני נראה וזור ? השכר גס טתרלחבית

 פ"6 שדם ירוע רדבר השעקי ומרם הפר מרם ילקח דרעף אוש- מקהאה%ניהס.
 ור" זה את זה מבט4ן ו%אין לעולין מינן םבת טדם.ו"%עיריבנן ס-וסהוםר
 שוין ותרויירן ברדרט9 היוזר רגיד4ו ווי%תא בטל שאינו במ*% למץ מ-כןסבר
 תתר ליש ברפיר;א בשעדם בטל במי% מין רקי"'ל לדירן מעתה בשיללק-ץ
 מותר הפמח לפני בעח%ש שנתערב חמז הלכך בטל בהיתר א*טר 4"%.בהיזר
 מינו בשאינו ו"ן שכר במשהו כמי% מע רפסיק רען'י ולרברי בפסחבאסלח
 פת ד9 הזבחים[ס בל ]מפרק רבא( )מויךמץ ראיה להבי4ו ביני נראה ועוד 'ותפ
 ירבה שלא א;;א פטר ואבלן זע"ז שבללן והטמא והנותר הפיגול רשב"ליאמר
 ראורחתא ל14 ברוב נ'ש ועף'מ זאיץ מבטלין 4רכורין ש"מ ויבצמלבו חנה-ו עלסין

. 

 מה מבטלין ראיסורין למרת הא התהאה שמה לא ספק ודזראתוערש
' 

 זה אצז
 ל מס " אררשב"ל ךר"אס רפליגא האקף'ג ברדהר רדתר ומ"ל באישרומ"ל,איקצד
 גש כיי יא ר"א מ'גיה דיייף והלל רשב.'ל בלפי החנ תלמיר דר"א סמנינן94ירשביל

 ]ורילן רהלל ליה אית וייא ממעוק איי1רע לי דלא ס-קב:'ל ס1ר סו5לן
ליג



זרוע ותשובותשאלות14רצ28
 ליכא אדרשב"ל פליג לכ~ור'דר'י טכחא רחלהס דבירו' ואע"נ דר'א ליה 4ת-1
 ]היתר[ 4'ש באישר אימור 4'ש הלבך בנמ'רידן הוזניה ולא הואיל למיהש "'*

 בחלין טהורה תרומה לו שנתערבה טהור בהן ראילו ותרע בטל הכלבהיתר
 ףחמץ דומיא והיינו ליה רשריא ניטמא מהן ואחר גב*ה התירא הואשמהם
 מורי לפני רברים בפסחיוכשהרצתי מותר בן במו שיקא הפסח קורםש:תערב

 בל ל"מור להם היה אז מותר היה לא שאם זה בלשון השרבני העזרי אבירבי'.
 רוא גם והשיבני שאלתי בן במו זלל שמחה רבי' ולמורי י נףלוניא שמכיבאמת

 חיבש יץ בה ונותן ומנגבה במים מדיחה שבר של ]חבית[ הלכךלהזירא
 בששים בטל' ורבש יין לתוך החבית מן הנפלט שכר בי ושותו1 הפמחקורם
 שכר של ששמר-ם למעשה הלבה בעיני נהאה כך שכתבת שמרים משוםו4ו

 האי ל'זבירס רא"ר שכר צחצוחי בלל בהו 4ת אי בפסח לאובלם מותר גופייהו יסין
 מהם וכלה נתייבשו שכבר וה'ש שרו שתא ירחי תרימר בתר ףחמרא ףוררטו ע"5ז

 פורצני האי איקא[ן ררב ]בריה רבא( )בר אחא וא"ר וצחצוחו ייןטעם
 תמרי בר ורמי שרו שתא ירחי הוימר בתר ענבים של פמולת פי'דארמאי

 פ"ק ב(רושלמי סואמר הבשר כל בפרק עוברא בה עבר ריקוק. בר רמי דהוא 9קי
ן

 נאמרים אינם עדיבשו שמרים בהנאה,הא אסורץ אץ שטו עבו"ם סשמרי ךדמא* כא
 או י רכףל נפמח שבר באיסור כ'ש ףחמיר לש'ז נישך ב4ומור חשפ" י,"נ בכלל נס5כס
 בירושלמי ת,ומהס מאה בפ' ברמובה בעלמא סרנופות אלא אינם ד,ימרים רץה נסנס

 חולין טינופת אבל החולין על לאמור התרומה עם מצטרפת תרומה נרנופ'אין
 עכור יין לונין למאה שנפל צלול יין לונ התרומה להעלות ההולץ עםמצטדפת
 טינופת ב"א ,שאינו לאטר מצטרף שאאינו פי' ]שבו[ )שכן( שמרים מצקשאצזה

 הנאת לענין לא תרומה לענין לא יין בבלל אינם אן רשמרי למדת האבעלמא
 אדעתך דמליק מאי לפ( הלכך חמץ לענין שבר יבבלל שאינו וויץקעבו"ם
 למירי למיחש ליבא נפלט ואימ * מועלת דגעלה שאץ ש1ר לביתלדיוותו
 נפלטים אינם שרה1מרים אול'פ נפלט בולו שהשבר ווץואל הוא בעלמאדטיעפת

 חמץ רווו טשום לאו שמחמיצים שהשמיים בעעי נראה מירייותו ה4ש ח"עוי'לא
 דאית קיוהא מחמת אלא בעלמא ניינושז כ"א שאינם בדפרשית שאורכמו
 את מחמיצים גוביו'י בנען ב4שון שגףרין ופטר*ות במהין רהא מחמימםבהו
 העימה את מחמיצין בפמחא דאכלינן וה1וח חמץ משום בפמח ושרוהחלב

 דחבית ברפריעית בעיני נראה הלבך מצה0 באות רמנחות בל בפ' בראיתא נול
 בפסח בשתיה מותר הפסח נורם רבש או יין בה ונתן וניגבה שהייחה שכר שלל'ו

 מורה בפמח בתובה נתן אפי' או מ' ר4בא היבא חשפ" בם' בטל הנפלטרטעם
 לתוך או היין לתוך הנפלט שבר של שהמשקה _משום דשדי ובאאני

 ]מי[ )מרי( 1גם ונפלט ולן בבלי הנבלע דבל הוא לפגם טעם נותןהרבש
 משקין ]רנימא[ נמי( )ראי * קאדא מאי או ייעה לאהעהמנניסני
 ו" הנבלע - בל אלא ובפליטה ב4נה נפגמיןאינם

 הלבך מפגים ונפלט
 שבחבית הדב? ואת היין את מפנימין ונפלטו שנבלעו שבו ושמריו שכרהאי
 ' שרי בפמח דנט4'פ זצ"ל מביהם אלשר ורו,- שמשון רבי' פמק שכךושרו

 רבי' שהתירמורי הבנמת מבית 'שיןאנו לאחר ר5סח בדג בפרהש ראיתיואני
 היה שיריויש הנקרא יחיאל וה"ר בפסח נט4'פ ש-רליאון הנקרא זי'ליהורה
 בנעימים ושנותיך ימיך ידבו ' נצמר בתורה ' ונחמד אייב ואתה ' מעמרבאותו

 נב"ה: יצחק ררר ,בן כהטה בר "צחק בלבך אוהבךלחשוי-
 של מקחה ועשו' מימות וג' בב' הנהר מז הנובע המ1ז דבר על)תשפ(

 ח*ן אהזו דיך נבנמים שהמים חלון וש2ו ףעשי תדעזאבנים
 ופעמים לחוץ יוצא מתמלא בשהמקוה אחר בבותל אחד חלון ועשולמקוה

 הנוטפץ גשמים מי ונכנמין בכח גשמים של דודלית באה גדולםבשהגשמש
 לנהר ממוך והוא המים ער בקרקע חפור בהלכתו בנוי אחר מקוה ועורלמעה
 מקוה נמתפקת ועתה למקוה חלון ררך המים באים גדול ובשהנהר חלון בוויש
 החלת דרך מררון במקום שותתין שהמים לפי ההר תחת העשוי אבניםשל

 שותת אחר בבותל העשוי חלון ררך אחר ומצר למקוה צנור במין בבותלהעשוי
 זוחלין הו"ל ועתה לחוץ המקוה ומן למקוה ההד מררון מן המים וזוחליןלחוץ
 בבותל העשוי חלון דרך לחוץ שיוצא לפי במנףה טובלין זחילתן שררךבמקוה
 תקו61וח כמעיין הזוחלין ותק0 באשבורן והמעה בזוח4ן מטרי המעיין בת'ב ותניאאחר

 ת'ל פ"ה מעיין רמקוואות ש'ק לתומפתא העניא רוקא באשבורן ל2הר הם במכףהוהנתטפין

 ונתמלאה המעיין לפני בריכה שעשה והרחיבו עליו וריבה מועטיןשמימי
 בריכה אותה ועתה מתחילה ןחלין היו שלא במקום זוחלץ והמיס מיםהבריכה
 . אף מטהר מתחילה שהיה במקום אך באשבורן אלא בעוירה אינה מקוהשעשה

 ממי נתמלאת המע?ן לפני שעש' שהבריבה אע"ג לשם רואים אנו א"כבזוחלין
 אותו באשבורן אלא מטהיין ואין להו יהבינן נוטפין רין מ"מ זוחלין שאץהנהר
 זוחלים הם וגם לפניו שנעשית בריכה היינו ההר תחת אבנים של שעשויבנין

 שבכהזל החלון למתום שצריך לומר רעתך ולבך מתהילה זוחלין היו שלאבמנףם
 שלאאחר

 יצ~
 אותם רבריך לפי אשבורן להו והוה אחר מצר לחוץ המים

 בשדות המים ומתפשטים ועשמים בימות הנהרות גרוליסבשגרליםנהרות
 מבמים והמים שנרלים הנהרות ממי שמתמלאים בשרות בריכות וישלמרחוק
 לטבול יבולים אינם ובי ' והבריכות ' והרבמים ' והבקעה ' השרותכל

 רין להמ יהיה טעם מאיזה ונם והרהיבה לריבה זה בין ומה רנהראבשרעת'
 מה גרע ובי הבריכות נתמלאו זוח*ן שהן שבנהר המים שמן אחרינוטפין

 מאלי גרל בשהנהר ובין ה2שבה בין ומה מבריבהשהמשיכו
 וראי אמנם ן

 והרהיבו עליהן וריבה שעטין שמימיו מעין בע"א התומפתא פי' לפרשהוצרבנו
 בביינה ונתן ש1יבץ מים בבתף ומילא המעין לפני בריבה שעשהכלומר

 שהן המעין ממי בבתף שמילא השאובים מן הבריבה נתמלא כן ע"י)רנעשים(
 שמילא לפי התחתונה שבבריכה והשאובין נהר של הזוחלץ יחר ונתערבוזחהלין
 באים זוחלין שהן הנהר שמימי ואע';ג נוטפין הו"ל בבריבה משאוביןבכתף
 מנףה אותו אבל בתהילתו להלך שיבול מקום אלא בזוחלין 'כשר אינובבריבה
 בזוחלין בין באשבורן בין בשר זוחלין שוץ הנרי ממי מתמלא שבולושלבם
 אץ והנוטפין למרךה ובאין מקלחין הנוטפץ יוררין שרגשמים שפעמים מה עלן : הרבר טוב לסתום דעהך ואם אחר שבבותל החלון למתום וא"צ נ"לבן

 יף ס3ת מיניפה נהרא דאמרס כשמואל שהלבה לחוש אין באשבורן אלאמטהרין
 3 ט מכףה אהתו ועל ' למטה טפחים יורד שאינו 'למעלה עדורד טפח לך ואיןמתברץי

 ת5תע5ה וקיימי וקוו חלון ררך המקוה אל רגהר מי נבנמין גרל ובשהנהר לנהרשממוך
 סו5' סינו ולא רוקא בשקלא ופי' בעדלה לטוו- נמעין היחלין תנן אנן שלר1ע וע"זוטבלי
 יס טעח זוהלין מרין ]ממעט[ )ממ1יז( מקחה רוקא פי' ר"וע ]באשבורן[ עבור()בעי
 ת5תטה רמיה משום מזוהלין ממעט דמנףה רהיש באשבורן אפי' מטהר מעייןאבל

 מטהר אינו רמרוה למימר אך ואתא וקיימי דקי לשון מה אשבורןמשמעותה
 זוחלין טפי בלל משמע לא משמעותו מעיין אבל קיימי רעו באשבורןנ'א

 ובך בזוחלין מקחה ולא בזוחלין מעין דוקא מעין אך רררא פשטיהוהכי.משמע מעין אך בתיב במעין דאך מיעוטא ועור מאך אהטבורן למעוטי וליבאמאשכורן
 : באשבורן מטהר דמעין מכלל בגמרא ברמוכח ממעץ באין היו מיםואותם ט'" 5 וף הפרוה גג על טובל ביום בו טבילות חמש רתנן הממונהס להם אמר פרקמובח

 י ירבה עצמה 1נים ולאיו * כח ליעח נותן ברץ4 * ראשון חלקסליק



מפתחתץ

 חלההלכהע
 שמן' * ד*יי% 6י מס פו %סהנ
 מעההד

 ו3ו"
 ו%ק %1טדאין נחלס סמייני'

 נחלס חהנ 5מס *הרשי
 משא תן סששהס האצ% מונירשם
 5יהצ טס0ין 6פ"וי 61מר סנ6סס ינוריה שענין ע"מס ס,א מן ספעאיס 5ש עעירע

 פ5תששם
 נס)ס חינ *ס%וסרכ
 )מלק 6*ה סעפס טשצסרכא
 סנ5מס ע"פהרכב
 נע5מס סחלם עימת דןרבנ
 %א שפ? ג5 *נאדהכר
 מחת כתי 0מ5וסס עשסהכה
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 נ"מש 4%צהנ עיטות 4חף סי *ק שאםרכו
 רלעו חליצ סתשש0ףבו
 ריסנצ)ת עס וזטיס הצצחת תוידן 6םהבח

 בפט סתשרכ קממ0ל
 . 8לס סישררכם
 תעיפס מלס )סששס הוסר מ1סן4י4סרל

 חמיסספ)
 , "יצם)6ט) פשצי מלס סעיסס טא"גס מי8?והא
 ממסס- הן מעס 6ארש רכהי *אבהו"כ
 גהרם ר4ס נעיסס הצזהס משערכרלצ
 5צ גלג5: ש6 עד עיפהס סקושסרלר

 ופו6תסהפנ*5ס
 נתחגס 6 מצסילו עקם 6 %שת 5י%1 טק עךהא
 פיש 6ט*ש 0יסשסרלז
ש"א גממס )ו ו%תס פש"י צהא 4 י" מין 8י   מלי, מיע 

 8שר1*צ
4 איפ4דהם 4  משך ס%צס למ5ס הסטעס 

 ה5(( שהתה 0ל6עימ(
 6שך 0נ%ס נחלס סחה3ת תעיסס ש*רהכשם

 מ"לס ספעורססעיסס
 ה ה 8נגש ע"6 0ני ש עעצס כצרהמב

 וכן . 3ה5: סתחיכ סעור י0ו81צדק
 6מד 6ש ס)6ססן

 ת5טרסץ *ק %1ה ס'3טדף 3תעו תז 6שפרסג
 : ותמנרוע סיימתעיפח ש(י נץ פס" סלס תן ספמודס שמסהטר
 טע "*ת5ע סס" ח5תס סנ"ס)ס ע"סהטה
 מס וס פגמט י0ן 4% מוס ירש
 מ4 תן מלס סטט)רסו
 ושר מ"ע ג"6 ח6טעץ 0ניט6 קמן 4ידטה

 6חם קשסועפ*
 ש חלס תפה0 סיך סתש- נערקשס כלםרצשש

סעשה
 6%ך נשר6 יעכהס 6ריגיס 0סיהצילהנ

 פעשסס חלסתפי0ץ
 )מ16 6מ%ת 0לםרטש

 כ5שםוצטת
 ש פ' עי תב8י
 השביעע( וחףש ערלההלכות

 שלל ח4 עו שחממ4
 4שוהיתהצכות

 %י*ח טי% פשוש6
 ספ*ג'ס נפ* 'ו6ס . סתסס05יצ3ע בוצכס יס* וכתס 3תריס יאס כתסא4יה מורננן * תוירשפ6 טש)ת 6ם פ4צסקלד

 ס6ומס ס6ס 6רבעים סתסיך ו6ס *פ5ם לתוע"
 תךדם זו7)חנןס

 ע"* רסם 1*הומ6ע סתיו: 6ת ג0מגיסקלו
 וסתיס תש מע נת*ס וריםכ)יס
 נחר כפי6 6זגןס 0שרם מפלץסמלי
 סחסמת'

 וסת9ס וכ)ים 6דס עצי5ם פעהם  זי1סשלו
 נדזץי(4תץ

 חכנס ס)6 5יהך גרקס סט6אלש: ממנ* נ7ס טמ5ת ענין גקףס ף סעירת"64ה
 0נ6ג0ס צס ווע טגי4ם דוסס*מס מ" %ין ג' .ע*ש ססשך 6%1)חצץז7
תאאס

 5וס כתז%ח ,א64ש
 יוס כע7 עס וסו"דם ושדס פנהישם

 1גחשיסס )ופ6 סמעסשמא גננן7 מבפגיס תסת*ס ט*ווה)דח
 ת?כס סתשת שמנ : נש)יס יטשמב
 שיר סש8%ושהם
 . מגז5 סתשלסשאשה

 ס)"

 וברטת צרקה מהלבותהמפהחא
 ששת.שם

 סי)ס תס יחע ו6ין
 טת6וס דתיס חר16תשכם
 נ0הס ע) כחס סרו6סשמח
 ע5 ר6תסשמט

 סוי
 סרכצלהס וע)

 5ש ש ר5צש:פו
 מ96: 0) י 3ית ש האסש%
 נתכס סכסס ש)י1 06שנב
 6דס 16 6גויח ח6קש ריס6לסשנג
 ל0 ור6חס 6הכיס עוסה כהה6 ר~שש:שנר
 0ס'ץ 5מ1)ס נויקס 5ריכס ס6פס 06שנה
 חסתיס תהתפ דס סרו6סעעו
 וסחס יתי תחסנ נע6: ומת )ס 0יפ 6פסשנז

 : ע6סצת
 )וסת' כי%ן עוגס ת6פתו )פעס 6קו 6םאצה

 6טתס סטשד 3עוגס )ירך יו65 6םודין
 דלצר*% סי6 נוס טנילתאצט
 ג'מחס דתי 5סצס 3'גו ראצדג"ם דמיסשם
 ססני5ה קוךס חשפס דינישמא
 נטנלס חמ5ס גיי 6ופן 5ינ:שמב
 נ%ע: דמס פעףשגצ
 מהטני5( שא"ס מהצחשכך
 ושש טמאששה

 ש5ן ינו ע)" ונת"
 טצרי6 התי הלצר נמימ סמ5:שצצ

 הלץ שיטת%נות
 6שיט ר6יס סם ותי סססיטס נרכת,ש0ז
 שהס סשת' וק 3)לס סשחטשמח
 ונ'ויצ נסנת סשמסישמם
 ולניף סכסנט: :צחיוןס 0"צ"רושע
 0חיטס 6חר נס'מג'ן שגזוק 6ך7 ס0הצושעא
 ממף 6ציט 5רז סעע *הישעב
 פיהץ % 8א א %ש
 יש ששץ יששד
 6הת נבת מיח האק מםשי
 ההלי6 שהי( פעיסשעז
 מעף סימגץ עא4דשעם
 6צ9ט סר6ה נתיוק סל6 נ*6ר סיחטושפ
 שעשע 0דס ש מרא ר6יס 0ני סשחעאאשש

 . הגצכנת נ(%:ודן

 5עא סשמצ שחצ 6שיסה כעגםשפב
 ירל שמךן תזשת 6'ה 6שך' ששהשפי

 )םםסרס
 כ4דטס כלגח( פייע 6שך סטנחשאן

 הרם כימףהלכות
 כתס  6שיעל ירכס 6סד מיכוי  וי 6סשמו

 6הד נמךךס  ס0חטן הצפוסמיוס
 פתניס נכ) נוסג הוס כשי 6סשפח
 מו"ע ססי כיפי. שתמו י נכף טסנ 6םעיצ טהנ ששת נ6תסשפם
 מו"ע לכ0ה? ס6פי  טלסולשצב
  תכסין ס,ךשמצ
 תכ0ץ 6ץ י3תס תכם'ן נתס  אצצו אהצהשהמף
 תכיסוי ססטורס ר.ם תישצז
 *תס ח6ע %עציס פססיו גם'זותבח
 סגל ות' 6חר הל* כ'סס ו% סחסשחמש

 סכינציתמת
 הלזפ כסצן 5ו וגתנלסכ0הית
 סכשי רו"ס  נדס מצצצוחש
 ' ככישי גדינ דס 6טסתב

 הךס טשי 3רכס תר 3כיסוי שינש סכ5חג
 פיפיזהלכמץ

 הגרגרח פמהיף תו נןסט נרונתתה
 הל3 ניקנ תח תוח ס) יךזס נע(נתז
 סכנל טריסת תי ססדהס כצט טרסתתט
 סהאס  טריפסתיא
 סרי6ס נוענת סגן עדתיב.
 ריכרם טרפתתיר 0ע)ירש סת)נ וסת'תת תעיס נגי נינתתיג
 ונלו'כ סת0ס טריפתתטו
 ונךז4ס נסו)סהשא
 6ינהס לריסצק חוססין 6וסן נ*וס 'תיז
 6%עת שיחהוח
 דרוס: חב  סנרבס: ג%יתתים
 ויין נבראצס סג0יחת רישסותתכא

 ת7וכחיס דסףד6טת6 גח"
  רשכ)'ות טריסח תכג סטש5 טריפהתכב
 "ג%ס הבו %ת9( ה6סתכה נשף רא(רטוס וכן  סהחתון לסי  גיטלוזבר
 וגקעת רגרטרח ופכצ9( טסט גינחהגז

 נעבף מומ 0)סרוזס
 סיקין 4ערימז נשף סקווקנ4 טרטתהכח

 וננסתס נעוף תעיסונני
 ני14 ו% תעיס עי ע6ותל נשף הכ0ירות רשווצתתבם
 63יפקט 'תר דע תלל 0ציסם )ססק כו'תלב נשי  והגף יוך  סתוטסתלא

 רי'ע מעק ער ריכיתישם רודםנהפמי
 סע6: וגנלס סעוף עי גמרטותלר
 %ר וסת5ונגת  ור4ושסנס סומ 6?ותתלה

 פעס כ)נ פגפגס 5צ נגםסני0:
 נ5'ס ס)כותת6

 עיס ס'תנ' תלח טלעיס רגטתתלז.
 המקשה בהמההלכתע

 מץיעס טשן * פדםיו 6 נ6 ס4  יךעס 3ןתלמ
 סתיסס  טשן *יתתיתמ
  הג'ףן *תס טרישותמש
  גמיי "6 סרג) %ס טצדתמב
 עסתס פכתל6ס סלי6תמנ

 הגשה  גה=וולוו(
 וכו' 31לצ'1) נ6רן נוסנ רגסס גיתמד
 גוהנ סו6 דך 63קתתכעה
 ועוף נסהס נר%י%תיים חם  תל6ים  שטין תין  נטוף נום: 6םתמו
 סנ0ס גי  סותןתמז
 ודסיס)כו'ניקור  תל3  תסום ס06ורין  מסיןתכעז
 סמלנ וע) סגס: גיי ע) נ6תניס ראץנחיס 6סתמם
 בוצכס סנסם וגיר  לנכרי ירך ס0ו)חתנ
 סעז  תן סגסע5ם דז_.3סרהצש
 בנישול  %סס מד סצתנת.רצב
 תימז ל1 %3יס סנסס גיר סערובפהעצ
 נססיס ני5ס חסערין  מיךהצר
 6ע1ר  סעער %י נינת)תנה
 סקזר 0ל  גיוין עס פתנם) ג"סתנו
 נט')ס 6ינס מיס'תנז
  ךטק  והן6י%ר לסוצ3ד סחיט סטקס  וין,חנה

 )סננ6מן 5צ נחלנ ל3פל 6סור נמר *החצט. בחלכ בשרהלכות
 ס0)חן ע) סנניגסעס

 6מר 8)3 %'5ת ודץ נחל3 עוף נ0ר זיןתם
 נסרסעת:סל

 נ*גן 6גן תמץ סצש נחלנ נסרת0א
 6תל ינע ע) והלנ 3סר 6וכ)יס *סן נ6שסחמב
 נמ) דיניו(0ג
 אלס סי6 משי תלף  ווז סלנ דס דזה0ר
 סכ3ו דינית0ה
 סיסס פ) נסכין לחתוך .דיןחסו
 ל'ט נר נ"ט דיניתסז
 מותך 15 תלם  טם כד !יציח הוחר 6םתסח

 כרוסת הליחוזמפו 61'* 3ו"ה סל  תבםילין ג' וגו חלכ%לכדסל
 הללי ח1 סבפלצ  רםתע.
 6רט כל %לז %י  ת5ותת.תעש
 1ת)'ש ה עס 4: 0תלחן ושסוח עסהזב

 ה עע אכו
 סתלית: סדרתש4 טר  סנתלחו וסיסר יסורתענ
 תעיס ננני דם  תפקין 6םתשץ
 נשה מ(נ6 יךס נשס % תשדף' ס0ונרתעח ל%י תליוה תעז ננ5מ"מ ת)'חהתעו

 כוצנה מחטתהלכות
 ו0סש נפע טלצות %תש

 בכורותהלכתז
 נ0טד * 063 העט"ס יד שתפ
 ס'5דס וחתור נאור גת'ן 1)דס פרסתפא

 שסכתין
 0נ)ע טשר  ונן ייר יג מב4ו טת6 עתפב

 גריס סני הלדס מכהס ס65  תירסתפג טת*וצ
 סמשד טייון מטרחמר
 גךם  סני וי6ש נכח פ63 נאורן פ?תפה

  וט' תקבס  01ים סני נקנס *גר
 כסן נו גרגס נצ)יס נמת י" ציון תתתפו
 סודין נתסתפז
 )כהן נאור ראטר 6ת נסןתמה
 ביחריסו חייב 06 ותס פ'*(  פדיון סתסריסתפט
 )פחיצ ר5: ל6הצ
 טטרס נראב: ננכור יניס חי וס)ויס ראצצ'סתצא
 תן נסתס סלוקחתצב

 סעט'"
 נכהס 06 ויע

 דס מררח 0ספעס גסס נסתסתצנ
 *וחו  ססהצהן נעת סבטר 66ר  סער '7יןתצד
  נח6ן וסנהי %פר "צס 3טל נטר סערתצה

 סחטוו6מיכ
 ותשקי סשר תן יקר סתךע% %מרתצו

 וע-נחז53תר
  נה"ו בכטד  לשפל פינת שר% כתס עדתשץ
 )י חגעצ מתן 3שך סנוץ י')תצח
 נה  ייט חה נע"ת ס3טר  סש ו6סהצט
 תוס נש ננטר טסג'ן 76תק
 ר4הג ונ06%יטס )6מר הותו 6ת וסר6ס יגטר 6ת סשמטתכף
 הסחע שטר 6ת וו"ס תוהחס סיט מרתקב

 אנכוו )מצ" 5ש 6ר )ס%') הוהר 6סתקא 0פטה1 6חר סנטו מר נץיסתתל4
 תוסנעל

 יס %שש נטו ד'1תקה
 נטר *ע %ורסתי
 00הגס 0לת שס 13 מנ0ם 06 תקם תקחתקז
 ריכור מצתי ע) לפעי נ6תן ש6 מיתכך

 כווגס 3)06נעש
 )0כס סנגוד 0סר6ס 6תר סכסן 6"הן מ0תקש

 בכור  רולףן  וס6ין קנוע תוס כגן6ומ")
 עש  כ:ן %וללי0ה6ל

 מצנסק הוס נו כסיס סנכור תחיין ס*ךתקיב
 נטר 6(תוח תותחס %גין %תקיג
 ת)) נן וסג'ח 0תת כסןתקיר
 אציס סגי וליס 6סחו נכרס ס)6 ת'תקטו
 נתחנמ וי)ד1  ס)6נכה 6סד 0ל .נס*  סת'תר4ה
 נתמג6 ויל7ו נכרס ס65 ו6ח0 נכרס 6חתתקיז

וגתערנו
 וי6ש ני0ז סלת  5גסיס נ'  סל נסיס נ'תקיח

 ונסטר3ו3ת0ב6
  יגסיס 3' סל 3גוס סל, 1*ה נצס 6ית;ש

 ונחעודו 3תנג6ו')ךו
 )' 3וס 6ו )' )6מר 15 )' נחוך סק מתתקכ
 3ט 6ה פוס 6ס 61"י )' מצך החנ תחתקכא
 קודס תי )סדות ונט 176ת רג6תכךב
 %עיס סחמפ תחסנין תעוח .יהתר4ג
 שוין 6'ן 31תס 6תסכטר שדין נתסתכךר
 מ)עש ה' 6 . חאנ סש6 )כסן כחנתקכה

 ננונסךיון
 0תהנס )1 )'וץ ריכיץ ר5: 06תקכו
 3סר9ן י*ס סל ססך 46ל לגהו  *אי 6סתקנז

 6ע'"כצן
 0לטיס ת:' פנצס ססוס

 ו*7 נגו  1יון סתסץםתקכת
  %ס בכור 9הססתקכ%
 נכור תיי 1)ד *,סתנך

 שלין %ות "י~נתזק תפה4ןלהץ
 סתי) תן עאר ש)סת4
 פש) סצט"ס עעוד עניןתריר )סהס ע'%3 בעו לו תטי)יןתקלנ
 הגממד עניןתרלה
 )סש)ין כ0ר שר 6ץסתקלו
 טיר ךג פ5'  עורתיא טהאר טצף  סל שרתק*
 6נ5 "מי נעור דין סמ גכתמן ססעץתשט

  עורות  נסל דשן טנ')6
 סני,ב פל שגרש סדי ו6ם  סגעך עורתר.מא גול דוככצפטוס ר.ף.תקמ
 '_ סומוט  עניןוזקכצ די 3טצ ות1ץס  ספיליןתי4ןב
 6םהץית 5ל6 נכסבו 6יןתקבצי

 0*תעת ותייךן סהס כחינסהקכצ סכהי הן סל* נ0(פס ותיץס  ספיליןוזי4שן ו3לס'"
 ה' סיון תכ4שץ י% ש9ןתר24ז
 לצסיות נוומ תכך ח' תכחתקמם

 םבס 6% לריד %יךתצ
 ספר תקהץ ג'ץ 0טטנקתנ4ר
 סנתש תוץן תקמ רנס כתי3תהצ4ו
 וסידהץ  האי)ין  סל סרסיוחתכ4ח
 ספהסית סור המליףתר4ט
 טיצרס נ:תה נ0ער ססרסיות טרךתקם
 ספלין  סל חותירת6תקמא
  פילין סל תעבית*תקסב
 מצרא %וגמת תר.סד  חפי4ן סל ס4זתר4נ
 חפעץ 0ל ו)ת תכ4מו מרונעות חפ"4ןתר4ה
 %טסקס חפי)ין 50 ר5ועסתכךז
 סי*שס  סישרתר4שק
 יר סל ס8ל:תיו 3תים סל  עור נספןתי4שצ
  יד פ) 5חז:  עוסז  6ין ר,ן סל ספ6תקעש
 ההותת: חן  מדלין ייתסוע49

 קיף 5ו כס%3ויקל 0ל* נועךי
 לגר  טהסן  סיס6 נעינןתקער - נר6ס חסי)ין ענה תיןסתקע4
 יד סל תסלין סנמת תיסתקעו תפל?  סל קקר הגמת תקסתקעה
 4ק תעכמת  6ינן א'"  0'ל ס%אתכהה יע הוי 0יט .  6יטר '  גידםוןקעו
 יוט 3גל  ססילין  סל קסר 6(שר 6"ך 06תקעם
 הג""ת 0יטת וזקפא תי)ין  רגחת תספעתקפ
 )5%: תשס נין סמתקפב
 עסייס 3סעת ססהייגותק4ג
 מל,יו 6ת )סתור ונרכת ת?5ין הגחה יתןתק%ר
 סעס כ5 ולנרך סשדלץ לתסת0 %ס ח"נהקפה

 סעי"ם סעס צ)פח80שס
 )תות7 נמם חקחז סכם* פ" גכנסתק4ו
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