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~ ~  ככ~ ~~~ו~~י~ ~~~~ כ~ו~ ~~~~י~ ~ו~~ ~~י י~~~
 ~~וי

 ~~ו~~ ~~~ו~ ~~~~ כ~~י~י~~ ~~~י~י~~~~ו~יו ~~ו~י~ ו~יי~ ~~~
 ~~~ו~ ~~~ ~~~~י~~

 ~~~י~י

 ~~~~~ ו~~~~ ~כו~~~ ~ו~~ ~~~ו~~~ ~~~ו~~ ~~~~~ ~~י~~ ~ו~~ י~ו~~~י~
 י~~~~~~~~

 ו~~~יו ~כ~ו
 ~~~ו ~~~~~ ~~~~י ~~ו~~י~ ~~~~~~~ ~~~י~ ~~~

 ~י~
~~~~

 ~~יו
 ~ו~~~ ~~י~~ כו~י~~ ~~ י~~~ ~~ו~ ~~~י~ ~י~ ~~~~~ ~~ ~ו~~י~ ~י~

 כ~~~~~~~~~ו~~~
 ~ו~~

 ~~~~~ ~~~~~~~ ~~ו~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~
 י~~~~~

 ~~ו~~ ~~~~ ~~~י~ כ~~~~~
 ~י~ו~יו

~~~~ ~~~ 
 ~~ו~~ ו~~~ י~~~~ ~~י ~~

 ו~~~~י~~ י~~י~ ~י~ו~י~ ~~~ ו~ו~ ~~~~ ~~~~~~~~

 ~כ~ו ~~י ~~ו~י~~~
 ~~~ו~ ~~~י~ ~~ו~~~ ~~~

 כ~~~~
 ~~י~~ ~~ו~~ ~~י~ ~ו~~

 כ~~ ~~~ו~~י~ ~ו~~~ ~~ו~~~ ~~~~~~~~~ו~
 כ~~~~

 ~ו~~
 כ~ ~~~~~~ ~~ו~~

 ~~ו~ו

 ~~~~~~~ ~~~~~ ~~~ו~ ~~~~~~~י~
 ~~~יו ו~~~~ו ~ו י~~~~ ~~כו~ו

~~~ו ~~~~ ~י~כ~
 ~~י~י~~ ~כ~ ~~י~ו~~

 ~~~~~ ~~~~ ~~~~~י~~~ ~~~~~~~~~~~
 ויו~י ~~~ ~~ו~ ~~ו~ ויו~~ ~~~~ ו~ו~~ ~~~~ו~~~

 ~יו~~ו~~ין~ ~~~~~ ~~~~~~~
 י~~~



~~~~~ו~
 ~~~~~ו

 ~~ ~~~ו~~ ~גי~ ~~~~ ו~י~ ~~~~
~~~ 

 ~~~ו~

 ~~~ ~~ו~~~~~ו~
 ~~ ~~~~י ~ג~ון

 ~~~ו~~ ~ו~י~~ ~~ו~ ~~~י~ ~י~~~ו~~
~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~ 

~~~~~
 ~~~~~ג

 ~~~~~~~~~ ~יי~ ~~~
 ו~ג~י~~ ~~~~ ~~~~~~~~~~~~

ב~
 ~~~~~ ~~~ק ת~~ד פי~~ס ג~ י~ם

 ~ת~~~~~~
 ה~ב~י

 המ~פ~
 ~~ש~~ק ה~סיד

 ~~ו~~ ~~י~מ~~
 ~כד ~~י

 הקד~שהצדיק ~גא~~ ~~~
 המ~~~

 ~~~ מ~ה~
זצ~~~ה ~~י~~~

~~~~~ 
 ובי~ו

 הצדיק ה~ב מא~~ז ~~כ~תמסכת ע~ ומפ~~~ ~חמ~ חיבו~
~~כמד~מה ה~

 ה~ שה~יב~~ ~
 ה~אה

 זצ~~~ההצדיק ה~~ ~
 ~~~ד~

 משמ~י ~יש~ים ~~מדיםדב~ים ב~ ~~איתי ~י~ת~ ~~יים
~ 

 ~מה~כ~ן
~~ם

 ביש~א~~ ~~פי~
 ~~~מ~ת מגיד

 חכמת~
 זכי~~ כב~ כאש~~ת~~ת~

 ~~~ת
 ~יב~~יםבכמה ת~~ת~ מא~~

~~ 
 פ~י

 ת~~
 שם ~זה

 הספ~
 יק~אאש~

 שם ק~א ש~ט~~אהקד~ש הגא~~ ~אדמ~~ ~~~ו~~~ ~ג~~ ~
 ~~ הספ~

 ב~כ~ת מס~

 ~~~ו~~~~~~
 ~~ הספ~ אב~

 ק~א מש~י~ת
אא~~ז

 הגא~~
 ~י~ת~ ב~יים ב~~ד זצ~~ה הקד~ש

 ~~~~~ו~י~
 המ~~~~

 ה~ב~י ~~כד~
 ה~~~~

 כי

 גם א~ת~~ ~כ~ת ~~~~ את ד~ה~י~
 ב~יב~~

 ה~היק~
 ~כ~ ~~מצ~ ~זק~ מה~א~י

 מה
 ~~תדאפש~י

~ 
 ~~ן קדימה מ~~ת

~~ציא י~כ~
 מחשבת~

 מכח
 הפ~~~ א~

 ~~ביא
ה~~ית א~

 ~כ~ המכ~~~
 המסיי~ים

 ~~~~~~ ~ב~
 ממ~~~י~~כ~

 ב~~י היש~~~~ ~ממ~י~י הב~כ~ת
 ~~י~א ~~~~י~יי

 ~בשפ~
 ~הצ~ה ב~כה

~~~~~ 
ס~

 שא~ית ~~~דאי
 ~~~ה י~ש~ ~ יש~א~

 ה~~~י ~ש~ת ב~י ש~י~~דפיס~
 ה~~~~

 ~~י
 ח~~ בא~~~~ק~ם

 ~~הם ~~א ~הש~מ~ים
 ט~~~ב~כת

 מדב~דב~י
 הת~~ה כ~~ד ~ד~~ש בצדקה

 ~~~~~~~~~ ~יי~הק~

 ~~~~~~ו~
 ~~~ ~~ו~~ ~~ ~~~~~ ~ג~ון

 ~~ ~~י~ ו~ו~~ ~י~~ ו~~~ו~י~~~~~י~
 ~~~~~~ג ~~~~י~~~~

~~~~~ 
 ~ו~~

 יו~~
~~ו~

 ~~ו~ ~~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~י~~~~ן ~~וי

 ~י~ ~~ד~ מ~~~~ אש~ ספ~ ~~י בא~ן
 ה~א ה~יים

ה~ב
 הקד~~ הגא~~

 ~צדקת~ המפ~~סים ~א~~~ת ~הי~
 ה~~~ת~~ת~

 ~~~~~~ ~~י מ~ה~
 האבד~~ק זצ~ה

~~~~ 
 המ~ב~~~~

 ~שמם המפ~~סמים ש~~ים ספ~ים כמה

 ~ק~ י~~טט~ א~~ ~~בי~~מע~יה~
 דב~י

 ה~ב~י הביא ~כ~ת ~ת~תם~~צמאים ~~~ת~
 המ~פ~

 ה~סיד
 ~ה~~ ~~~~~ ~~ו~~ ~~י~מ~~~ה

 מ~ה~
 ~~ ~~ו~~

~~ת~
 ~~י~~~ ~~~ מ~ה~ צדיק

 זצ~~~ה
~ה~א ה~ ה~י~~~

~~ 
 המש~י~ת ~~~י~~ש ~ש~מ~ת ב~כ~ת מס~

 ~גם ~~מדים~יא~~ים
~~ 

 ~~קש ז~~ים מס~ ד~
~א~ת ממ~~

 ~~יי~
 ~ם

 ~ם~ ~איתי מה אדם ~~י ~~~די~

 אמת~ה~ה
 כי הד~~ ~כ~~

~ 
 ה~~אה

~~ 
 ימצא

ט~ם
 ~דב~י~ כ~יק~

 ~~ ~~יא~~~ ~פי~~ש כן ה~~ימים
 ~~מת~~צ~

 מקצת
 ק~~

 ~ק~א ~ה~א
 ו~ג~~ ~~~~ ו~~~

 כ~ ~כשמ~~~~ו~~
 ה~א

 מג~
 ~~מ~ת

 ~כ~
 תיבה

 כי ~~י~ת~תי~ה
 כס~ אי~

 ~~צ~~~ ~יה~~ד ~מ~יא
~דפיס~

 ~~~פ
 פ~~~~מ~א~טי~

 מ~קש ה~~י
 מכ~

 איש
 ~~~דהי~א

~~~ 
 ה~~מדים בס~~י~ ה~~ה ~אה

~כמ~שיה~
 שם

~אשיהם י~תמ~ ~ת~ם אש~ כא~ מ~שיה~ כ~
~~~ 

 יהי~
 ~ס~

 ~זכ~תא מ~צא
 דמ~

 ד~פיש

 ~~ד ~~~ י~~ט~~~
 הב~ה~~~

 ד~~י ~יד~~ ג~י ~זאת

ת~~~~~
 ~~~ד~ה

~~ 
 ~ש~ת א~~ ~דה ~י~א

 כד~~
 ~יה~~ד המ~יא ~ש~ת ~י ש~~ ~ אי~~ש~

ית~~ך המסיי~ ~~
 מט~

 הב~כ~ת
 ~ש~ב~

 המ~קש כ~פש שמ~~ת

הכ~ת~
 ~ב~ד

 זצ~~~ה~ המ~ב~ ה~~~

 ~~ו~ יו~~הצ~י~
 א~ד~ק ~~~י~~~~ן ~~ו~

~הג~ל ~~ו~

כ~~
 ד~ י~ם ~~~תם

~~~ 
 ~ש~ט~ים ש~פטים

~~~~~ 



~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

 ~~~ון
 ~~~~~ ~~~~ו~~ ~~ ~~~~ ~~~ ~~~ ~~~י ~~ו~ ~~~ י~~~~ ~~ ~~ו~~~

 ~ו~~

 ~~י ~~~~~~~~~~~
 ו~ג~י~~ ~~~~~~~~ ~~~~~~

~~~
 יצא

~ 
 מוניטין

 ~צדי~ ~~או~
 זצ~~~~ ~~י~~~ ~~י מו~~ ~מפו~סים

 המ~ים ה~דושים בספ~יו
 צו~

 בד~~י נו~ה מפי~ים ד~ וי~א~ונופ~
 חז~~

 ו~~~ י~~~~ ו~בוד~ו ~~א~ו נפש ומשיבים
 ~י ~שמח~ הנני

נ~~
 ד~

 ב~
 ה~בני נ~דו

 ~מופ~
 ~וציא ~י ~~ו~~ ~~י~ מ~ ~חסיד

 ~ו~
 ~קדוש זקניו ~דול אדם של ספ~ו

 מס~~ל
 ב~~ו~

 בשם נ~~א
 ב~~~ ~י ~~~~ ו~~

 ידובבו צדיק שפ~י בו
 ב~ו~

 ~~~ון
 אמ~ ~ו~~

 דבש
 וח~

~ח~
 של ~בשונו שהם ודב~ים ~ונו

 ~ח~ ~ו~
 ~ושו

 ב~~~ ~פי~
 המפו~סים והנה יש~אל ~ל מ~ל שמים

א~צ
~ 

 ~ידי
 ו~

 ~~ו~י
 ~פונ~ ו~

 או~בי ~ל ישמחו
 ~ו~~

 ~יוצא ~י~~ הז~ ~פ~ ~~א~ ד~ וי~אי
 ממ~ו~

 מהימנא ו~~י~ ~י~י דבי א~י~ וקדיש~י~
 ~~בני ~ש~ או~

 ~מופ~
 ~מוציא

 י~ו~ ~ו~ ~ו~
 ז~ים יבוזו ~ל

 הספ~ שני~ ~דפיסי~י~ו
 ~ז~י~ הנני הזה

 ~דפיסו יהינו ~ל ~ב~י באזה~ה
~ 

 הוא נח~ו ~י ~שו~ו
 ו~

י~ו~
 ח~ו

 ב~ח~
 יש~אל ושא~ית תנחש

 ~ו~ י~ש~ ~
 ~~דיק ~~און של וזכו~ו

 ~מחב~
 ז~~~~ה

 י~נו~~
 וי~ן

 ומסיי~ים ~~ומ~ים~ל
 מצו~ ~ב~

 ~נפש יש~אל ~ל ו~ל
 ~מדב~

 ~בוד
 ו~מדי~~ ה~ו~~

~~~~~~~
 שנ~ ~ב~~י ~~ב ~~ יום

 ~וד
 חזו~

 ~~~ ויפיח ~ו~ד

 ~~~~~~~~ ~~~~~י~י~~~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  

~ו~~
 בפ~ מא~ד ד~

 ~בת~~
 ~~ אה~~ ~ב~ם

 אמ~
 ה~~ש~ם~ ב~~~ ~חזק

 ~ז~נ~ הנחש~ם~ ~ד~ ~ס~~ ~תמ~
~~~ 

 המ~גמ~~~
 בהדפסת

 ~מס~ ~~~~ ~~~יו~ ~~ ~~~~ ו~י~ הספ~
~~~ 

 ~ט~ת אא~ז קד~שת מ~ב~ד
 ~ש~א~

 ה~~~~תפא~ת~
 ~~פ המפ~~סם הקד~ש

 ז~ות~ תב~
 ~~ ~~נ~ ~גן

~נ~נ~ם ב~~ בז~~ת~ ~א~ש~ ~מצ~ד~נ~ ~~נ~ פ~מ~
 ~שא~~~

 ~שב
 הת~~~ ~~

 ב~חבה בב~ת~ במנ~חה
 אצט~~ ~~

 ~~~ת
 ו~~~ ~~~~ מט~~~

 ~ד~ד~~ אתם
 צדקת~ם במש~נת ~~ד~נ~ ה~א~~~ ב~ם~המתנדב~ם

 ~~~ת~ הדפ~ס ה~צא~ת ~~ב ~~ בט~ב זממ~ ~צ~ שא~~~

 ~ב~מ~~
 גד~~ת ת~~ת

~~~ 
 הקד~ש אא~ז ז~~ת ~ב~דא~ א~~ קדש ~תב~ ~~~ ~ה~צ~א

 ~הטה~~
 ~ם ~~מ~ד

 זצ~ק~~ה מאא~ז קודש ~תב~ ~~ד תח~~~ נשא~ ~~ אמנם ~אם תפנ~~ אש~ב~~
 מהספ~ ה~ מד~

 ממס~
 ~ה~א~ה~ה ש~

 ח~ב~~
 נחמד

~~ 
 ח~~ז חנ~~ה

 מה~אש~~
 ~ד שב~אש~נ~ם

 אח~~~
 ~ד~ת ט~ם בט~ב שבאח~~נ~ם

~~ 
~~

 הזאת הק~דש במחב~ת ~אחת ~מדם בד~ת~ ~ה~~ ~א~ת~ ת~בה
 א~~

 מה~צ~א ה~ספ~ת בס~ ~~ נ~ד~ת~
 ה~~ מהספ~ מ~נ~הדפ~ס~

 א~~
 שמה

 חס~
 ~מה

 ב~~ג~ ~~מ~
 ~ה~אא~ש~ם~ ~~~~ ה~א~ת~ ~אש~ הזאת ה~~~ ספ~~ נגד

 ~~ בתפא~ה~ מה~~ ח~ב~~
 ה~~~ ~דפ~ס אם בנפשי ~צה אש~ת ~ד~ת~

~~ 
 חנ~~ה

~~~ 
 גם

 הדפ~ס~ ש~ב~מה
 מה ~ם

 שהחס~~~
 ~ה~~ ~אחת

 ח~ב~~
 מה ~ק ~ד ~פ~ס א~ גד~ל

 ~~צח שמה שהשמ~ט~
 תנח~נ~ ד~קד~ש

 במ~~
 ~ב~ד ה~א צדק

 אדומ~~~
 ה~ב ש~ב מח~~

 ה~~~
 ~~י מ~ ~קש~ת הקד~ש הצד~ק

~~~~~~
 ~ אמ~ ~~~~ו~~ אבד~ק ש~~ט

~~ 
~ 

 ט~בה
 ~דפ~ס הדב~

 א~
 הק~~א ~~ ~דם ההשמט~ת

~ 
 ~צא

 ז~~ ק~~את~~~ח
 הספ~~ם בשנ~

 הא~
 במה הא~

 ~~ בהחדש~ ~השנית הדפ~ס~~ ש~ב~
 ~דפ~ס

~~~ 
 ~אחת

~מ~
 ~ה~~ תח~~ שה~א

 גד~~ ח~ב~~
 שאנ~ח ~~צנ~ ~את ~אחת~ ~תה ~ב~ם הדפ~ס ה~צא~ת מא~ד ~~~חב ~ד~~

 אדפ~ס ב~זה~~ ~אז א~ת~~ ד~ ~נ~ח ~ד הזאת~ ה~~~ מהדפ~ס~תה
~~~ 

 נחמד~ם ק~דש ~תב~ ה~בה ~ם
 תבל ~~פ א~~ם ~פ~צ~ אש~ אא~ז קדושת מ~ב~ד בא~צ~~ת~~ ~ש אש~~נהד~~ם

~~~~ 
 פנ~ ~~~ת

 ש~~תש~~ ~ נת~ ~~
 ב~ד~ מא~~

 ~ם ב~חד ~תה א~תם ~דפ~ס במתנה הטה~~ה
 ~~ד~~ ~הננ~ ~~~~~ ו~י~ הספ~

בש~~
 ה~ב קד~שת מ~ב~ד הס~מ~ת תח~~ ש~ש ~ב~ם בת

 הגא~~
 הקד~ש

 ~~~~~ מ~~
 ~מה~ב

 הגא~~
 המפ~~סם

 האבד~ק~~~י~~~
 ~ל ~~פס~ם המה גם ~אש~ ו~~~י ז~~~ ~~ו~

 ~~ ~~~~ ו~י~ הספ~
 ~מ~מהאנ~ ה~פסת~~ אש~ ב~~~ח

 גד~~
 ~בספ~~ ד~~~נ~~ ~צד~ק~

 גז~תם
 ~ש~ ~מת~~נת~ ~הדפ~ס~ א~ ~~ש שאס~~ הזה~~~

 ז~~ת ~~ ~ש~ת~ ב~~~מת~~נת~
 ~ הספ~

 ז~~ה מ~~~ אב~ מ~ב~ד ~רשת~ אשר ה~א
 המפ~~סמ~ם ~הטה~~~ם הקד~ש~ם האח~ם דדהבא צנת~~ ת~~ הנ~ מ~ב~ד הס~מ~ת ~קח ~תה ב~~ת~ה~~ ~~ זצ~ה~ המחב~ ב~

 הקד~ש ד~ד~ בנ~בצדקתם
 ה~בנ~ם המה זצ~~ה~ ~~י~~~ ~הטה~~

 ו~~~~וו~~~ ~~~~~ו~
 א~~

 מחמת
 ~גם הדפ~ס~ה~צאת

 ~~ ה~א~ ~~ת~ א~
~ 

 א~ש
 ~מב~~ ~~ד~

 זצ~ה~ מאא~ז בקד~שה הנאמ~~ם קודש ~חב~
 ~גם בש~~~ם~ הנ~ד~ שמ~~ שמ~ ~ אש~ ח~ש~מ~

 הס~חה~ ~אתם הס~מה מאתם ~תה ~קח מנ~ת~ ~~~ ~~ז~ תח~~ ~מ~~ח~ם ~צד~ק~ם מגא~נ~ם ~ב~תהס~מ~ת ~~ ז~~ת~~ זה ~~ ~~ ~ד~~ שנ~ת~ ~דפ~ס~ מב~ ~זה~~

 ~~ אש~ ~ל הק~~~ה בנמ~ס~ ~~~~
 ~~נש~ ~נ~ש בזה

~~ 
 ~ד~~ש ~~ז~נ~ ~ד~ החד~~~

 ~~~ ~~ש~ בז~~ת~
~שא~~~

 ב~חבה~ בב~ת~ ~שב השקט
 ~א~~~

 ~אא~ז ב~חבה~ הקד~ש~ם ה~~~ם שא~~ ~~~ ~וצ~א
~~~~ 

 ט~ב
 ~ב~דב~ד~

~~ 
 ~~~~~ו~ ~~י~~ ~~ו~~ ~~י~הק~ ~~~~~~ ~ב



~ ~ ~

~ ~  

~  ~ ~  

~  

~  ~ ~  

בכ~~מ
 ~~~~~ ~~~~ו~~

 ~ון
 רבי~

 דכתיב
 ~ון יכופר ואמ~~ת~ס~ד

 ואמרז~
 זו חס~ד

 זו אמ~ת וכו~~ וחסד ~דקה רודף וכה~אג~ח
 שיהיו בכדי ~~כ וכו~ קנה אמת וכה~~אתורה
 בכ~~מ אמרו השוהבמספר

בגי~ ~~~~~ ~~~~ו~~
 ~ו~~~

 מבחי~ שהוא ה~בודה ~מוד וכן
 ביראה הנ~שיתהגבורה

 בגי~ י~י ~~~~~
 הרב בספרי ~יין~ו~~~~

~~~~~ 
 סגו~ן כתב

~~ביר
 גלו~~

 והנה הארן~ מן
 ה~~ ~מודי~ הג~ ו~~י ~~~~~~מספרן ~ו~ הידו~י~

 הסיפוק די יש מהןבאחד אפי~
 ו~שפי~~ ~כני~~

 י~~יוהי~
~~ 

 ~כ~~~

~~~~~~
 תור~ה ת~ו~ד ~אורה ~ו~~~

 הנהו דכל דאינך~ דומיאהוה ~
דקחשיב

 אפי~
 יו~א מהן במ~ט

 י~~
 המ~וה

 תור~ה ת~ו~~ד משא~כ שכרו~ תוגדלוכשמוסיף
דאין

~ 
 שאין הוא שי~ור~

~ 
 ואין הפסק

 שהוא במי דמיירי ~מר ואפשר ~טורא~ש~תא ~
 אשתו ~רנס ~~~ש ובאומנות במו~מ~וסק
 ~כ~~פ צריך הנה וא~פ~כובניו~

 נשאת ~וה~ב ששוא~ן וכ~נין בכ~י~~ורה ~תי~ ~בו~
 קב~ת באמונה~ונתת

 ~תי~
 ~שזאת ~ורה

השא~
 במו~מ ~סוק ש~ריך ~י דוקא הוא

 כמשארז~~הבן~
 ~~~ת קבי~ות צריך ~כ~פ הנה

 מצות ~יי~ בכ~~י~ורה
 והגי~

 הנה וכו~~
 אין הקבי~ות בזמן התורה ~מודשי~ור

 ~י~וד מה ו~לשיעור
 ב~~

 ההוא
 אפי~

 ה~ה
 הוה ו~~ז וכו~ והגית מ~ות י~~ח יו~אאחת

 התורה~ ברכת ~נין ~וד וי~ל דאינך~דומיא ~~
 רחוק~ דרך הואאבל

~~~~~~
 בכאן שאמר ומה

~~~ 
 ~~ן

 ~זור ~מר רו~ה~~~ו~~ ~~
 יש בממונו אותו שי~זור אךבגופו אד~

~ 
 שי~ור

 ~כ~ל ממונו חמישיתוהוא
~~ 

 דודאי דה~ק
 ומשנ~ינו מדאוריי~~שיעור ~~ דאין ~מון בין בגוף בין קמייריהמשנה

 בדאוריי~
 קיימינן

 קאמר אבל בסמוך~ ~~מו ז~ל הואכמ~~ש

דאפי~
 שי~ור~ אין בגופו ~~ח מדרבנן~

 שי~ור~ תקנוובממונו

 ו~~~
 יתחייב

~  יו~ 
 ממונו מחמישית

~ד
 א~

 חסידות ממדת כן ~שה
 הוא הזההדבר ~כ~

~~ 
 הוא חסידות וכי ~יני~

 חכמי~ דברי ~ל~בור
 ה~ינו באושא והרי

 כוונתו ואפשר מחומש~ יותר יבזבז אלהמבזבז
 זה נותן שאינו רצ~ל חסי~ו~ת ממדתבכאן~
 רק האד~~ ~ל המחוייבת צדקה מצותבתורת
 בצדקה וחטאך ~~~ד ~ונותיו ~פרתנותן
 צדקה כשנותן נפש~ נוחי רבותינו וכ~כפרוק~
ב~ד

 המחויבי~ הסיגופי~
 יכול ו~ון חטא ~ל

~תן
 אפי~

 מחומש~ יותר

~~~~~~~~~ 
 שי~ור דאין והא וכו~ ו~~~~~ן

בראית
 פני~

 בקרבן אבל וכו~ ~זרה



 הנה עכ~~ל ור~~ל דר~~יפ~גתא
 ס~~

 דמשנתינו
 ~מר נוכל שפיר הנה כמש~~ל קיימיניןבדאו~
 הרמב~~ם וכמ~~ש הקרבן על קאיוהראיון
 דהוא י~~ל ושמא מדרבנן~ ור~~ל דר~~יופ~גתא

 דה~~ק י~~ל או בדאו~ דפ~גתייהו ס~~לז~~ל
 אין בעזרה פניםדראיית

~ 
 גם שיעור

 יש והקרבןמדרבנן~
~ 

 ועכ~~פ מדרבנן~ שיעור
 דמשנתינו הקרבן על גם תתקייםהמשנה

 קיימינן~בדאורייתא

~~
 מצי הוה ועוד ~~~ו~~~~~ ~~~~ו~ו
 ותרומה וכו~ ~מן כדמשני הכא~נויי

גדו~
 וכו~ עבירה היתה מוסיף הי~ אם אדרבא

עכ~~~
 ~וסיף יכול דהרי ~~ם קשין ז~~ל דבריו

 ואם ניכרין~ שירי~ שיהי~ וב~ד שירצהכמה
 הנתינה הנה ויתן~ ויחזור כשיתןכוונתו

 שכבר במעשרות ומתחייב טבל הואהאחרונה
 כן הדין ג~~כ בפאה הרי ראשונה~ בפעםנפטר

 ע~ו כן הקשה וכבר ~~ קחשיבואעפי~~כ
 בעיני וקשה בקושיא~ והניח עיי~~שהתויו~~ט
 מ~ניו~ בש~ה שהיתה כמוהו גדול רב על~מר
 יוסי ר~ כמ~~ש דכוו~ו ~רשונראה

 קצירת דבפאהבירוש~י~ ~~
 השבו~

 הראשונה
 את המחייבת היא רק ~יריים נחשבתאינה
 הכרי את שמחייב המירוח כמו בפאה~השדה
 דהרי ~אה~ דומה אינה תרומה וא~~כבתרומה
 שנתחייב ~אחר תרומה כריו כל ~שות רצהאם

בה~
 טב~ם ~הן דמאכיל בידו היא עבירה

 ניכרים שירי~ שיהיו ד~עינן תרומה זהואין
 שנתחייב ~אחר פאהמשא~~כ

 בה~
 ~שות בקש

 קעביד~ מצוה פאה שדהוכל

 ~~~~ ~~~ו~~~~~
 גרסינן הוה ואי וכו~

יוונית
 ו~

 הוה וכו~ יוונית חכמת
 דע~~ז יונית ~ון ~ד שרצה ורצ~~ל עכ~~לניחא

 החכמות על רק בארור~ דקאיאמרו
 אמרו הנה ה~ון ~מוד על גם אבלהחיצוניות~
 שאינו בשעהי~דנו

~ 
 והנה וכו~~ היום מן

 אומנות כעין הוא ה~ון לימוד דהרי בדברצ~~ע
 אז ביותר גזרו ההוא ה~ון דעל וי~~ל~תפרנס~
 ספריהם היו ההוא דב~ון משוםבזמניהם

 שיבוא חשש ויש החיצוניות בחכמותכתובים
 החיצוניות~ בחכמותיהם~יין

 וממי~
 ~י~~ז

 בזמנינו ותדעתשכיל
 א~

 ~ונות ב~מוד
 ירחם הש~~י התורה דרך מן האדם אתשמוציא

 הפ~טה~ יתרעל

~~
 בעי ואי בע~א ארור מעיקרא וכ~~ת
 עכ~~ל וכו~ ארור אמרינן הא וכו~~יקם

 כמיני~ כל ~ו בארור דקאי דבכ~~מ משמעמכאן
 בכל ~~ כייפינן רק בארור ד~קו דירצה~מר~
 בפלוגתא תלוי הזה דהדבר ונ~~ל דאפשר~מה
 או ~בי~ יואב הרגו איבגמ~

~ 
 וצ~~ע הרגו

בדבר~

~~~~~~~~~ 
 ~~ו

~~~~~ 
 מדרבנן אבל וכו~

 שיעור עוד ~הםיש
 עכ~~~

 תיבת
 איןעו~~ד

~ 
 בדפוסים מחקוהו וכבר ביאור

חדשים~

 ו~~~~ו~~~~~
 וכו~

 א~
 בה נתנו שחכמים

שיעור
 העו~

 ב~ וחגיגה כסף מעה
 דאמר הר~~ש הביאו בירוש~י עיין עכ~~לכסף
 וצ~~ל התורה~ מן כסף וב~ כסף מעה יוחנןר~

 וה~~ק דוקא~ ~ו התור~~ה מ~~ן ~רע~~בדס~~ל
 הן בתורה~ האמורים וחגיגהראי~

 העו~
 ראי~

 דרבנן~ שיעורא הוא אבל מעין ב~ וחגיגהמעה
 שהתורה עודוי~~ל

~ 
 מסרה רק השיעור ביארה

 כסף מעה הראי~ שיערו והם ~כז~~להדבר
 הדבר מסרה שהתורה וכיון מעין ב~והחגיגה
 התורה מן השיעור מיקרי שיערו והם~כמז~~ל

 כמתנת איש שאמרה במה בתורה זה ~מזויש
 אש~~ר ~~ך~ נת~~ן אש~~ר א~יך י~~י כברכתידו
 כמתנת איש וגם הדבר~ ~ער ~ידך ~~ךנת~~ן
 מן המושפעים החכמז~~ל היינו יו~~דיד~~ו~

 שישערו המתנה כפי היינו ~ו~~~ הנק~החכמה
 בזה~ ודיהחכמי~

 ~~~~ ~~~~~ו~~~~~
 ג~~ח אבל וכו~

 הריווח מן חמישית וכו~דבממונו
 עכ~~לשבנכסיו

~ 
 מן מה ~תן חייב אם ביאר

 ~דו הנכסים שבאו ראשונה שבפעם וי~~להקרן~



 הנה ומתנה~ בירושהכגון
 ה~

 ומחויב הריוח~
 שוב יפריש שוב שהרויח מה ואח~כ החומש~תן

 ובכל הריוח~חמישית
 פע~

 מן החומש שמפריש
 נשארי~הריוח~

 ד~
 קרן~ וחשובי~ ח~י~

~~
 ותו

~ 
 עכ~ל מחייב

 ג~
 קשה זה ~ונו על

 בדברי ~כמ~שקצת
 הרמ~~~~

 ותו
 א~ משמעמחייב

 עובר והרי בידו הרשות ירצה
 יש ~ונו ומיהו יבז~ז אל אושא~ תקנתעל

 הרמ~~~~ בדברי ועמ~ש קצת~שב

~~
 חמישית ~פרושי ~ינש ~~ מבעיא ה~ך
 בדברי ועיין עיי~ש וכו~ עת בכלהריוח

הרמ~~
 ב~ עשה אשר

 חי~קי~
 ת~י ~פריש

 הריוח וחמישית הקרן~חמישית
 יח~

 עת~ בכל
ודבריו

~ 
 כעת~ וצ~ע יצאו~ מאין נודעו

~~~~~~~~~~ 
 בפאה דאף וכו~ ~~~י~ ~~ו

 ואפ~ה קצת שיקצורצריך
~ 

 דמי
 עכ~~ל דנדרי~ פ~~ק תוספת וכו~~רומה
 ו~דברי~ התוס~ בשם שחידש מהידענא

 הר~ש בדברי בכאןמבוארי~
 הירוש~י~ בש~

 ו~~~~~~~
 וכו~

 ש~
 בירוש~י ~מר בא

 ד~
מיתוק~

 וכו~ בממונו דמתניתין ג~ח
 אושא תקנת ~רוש~י דס~~ל י~ל אפשרעיי~~ש~

 אעשרנו עשר אבינו יעקב מן הואדאורייתא
 דרשו התקינו באושא שאמרו ומה עישוריןתרין ~

והתקינו~

~~~~
 ~~~ן ו~~~ן

 ~~~ו~
 וכו~~

 נ~~
 שהוא

 רמה דרשו דהנה בדבריה~~המושאל ש~
קרני

 ו~
 בפך שנמשחו ויהוא שאול פכי~ רמה

~
 נמשכה

 מ~ות~
 בקרן שנמשחו וש~ה דוד

נמשכה
 ~וטע~ מ~ות~

 הדבר
 ה~

 הוא

בכתובי~
 ב~י~ קר~ן ימ~~ ב~י~ פ~~ך אצ~נו

 ועד~~~ ימ~
 נשאר מזה

~~ 
 ~בר המושאל

המתקיי~
 הרבה ~מן

 בש~
 נ~ל קר~~ן

~~~~
 המשנה~ ~ון ~יל עוד

 א~
 דברי~

שאד~
 בעוה~ז~ פירותיה~ן אוכל

 עיין מפירותיה~~ןובברייתא
~~~~~~ 

 פ~ ריש
 ~צדיקי~ עושה שהש~~יוישב~

 ג~
 קרן~ מהפירות

 ~~ ישא~
 והדברי~ פירות הרבה

 האסף~עת ~ ארוכי~

~~~~
 שאמרו ואעפ~~י כו~ ~ו~~ין ~ין ~~

 כל ~~ל שיעור~ ~אהאין
 התקינו או חכמז~~ל תקנת ה~~ל הזההאריכות
שאין

 פוחתי~
 מס~ פוחתין אין דה~ק~ ונ~ל וכו~

 מדאורייתא~ שיעור ~אה אין שאמרוואעפ~~י
סד~א

 פחות נתן א~
 מששי~

 השדה נפטרה
 ~הוספה תתחייב אח~כ יוסיף ואםמדאוריי~
 דכ~ז קמ~ל ומעשרות~בתרומות

 ש~
 שיעור נתן

 מס~א~
 ש~

 ע~~~ פאה

 והרע~ב ~~~ו~~~ ~ו~~~~~~
 ש~

 העתיק
 בירוש~י המשנה כגירסת רו~בתיבת

 שפירש מה ד~י בפירושי~~ ת~י דזהנ~~ל
 ענוו~~ו ~יהרע~ב

~ 
 דבמדת בזה~ שייך

ענו~~ה
~ 

 מא~ד אמרו דהרי רו~~ב~ ~מר שייך
 ~כל ר~ח~ שפל הוהמא~~ד

 מ~
 שתהי~

 ביד~
 ממדה

 ע~כ בעיניותקטן
~ 

 ~ון ~מר בזה שייך
 רו~~ב~ ~ון ~מר שייך פירושי~ ו~ינךרו~ב~
 ענו~~ה מפרש שהירוש~י תדע הדברי~ומתוך

ממש~

 בד~~~~~~~~
 השדה גודל ~י הכל

 א~
 שדהו

גדו~ה
 ועניי~

 ומוסיף נותן מועטין
ע~ל

 ונ~ל ~וי~~ט~ ועיין עיי~~ש~ וכו~ ששי~
 ורצ~~ל ששי~~ ע~ד ומוסיף נותן וצ~ל ט~סשהוא

 ואינ~ מועטי~ העניי~א~
 הכל ~קח מספיקי~

 בכל מוסיף הנהביחד
 פע~

 כשיבואו היינו
אותן

 פע~ העניי~
 אחר

 פע~
 או

 אחרי~~ עניי~
 ובכל ~שי~ שיש~~עד

 א~
 הנתינות

~ 
 תתחייב

~עשרות~

~~~~
 ו~~~~~ ~~~~~~ ~~

 ה~ה פסקו
 על הנהכר~~ש~

 הרמ~~
 ~ק

~~ 
~

 ~בי כוותי~ דה~תא כר~י או כת~ק פסק
 די~לדר~~ש

 ס~ דהרמ~~
 דר~~ש הר~ש כדברי

~
 אבל כרבי~~ ה~ה וא~~כ הת~ק~ דברי ~רש



מ~ון
 הר~~

 ה~ק בדברי שכתב
 וא~

 ~ניח
 השדה בסו~ףפאה

 דפ~~ משמ~
 קשה ר~ש ~ם

 דהר~~ב ~חוק~ ואפשר כר~ש פסק ~הב~יני
 ס~לנמי

 ד~
 דכתב והא ור~ש~ ~ק פ~~י

 בסוף פאה ~ניח וא~צ הת~ק בדבריהר~~ב
 א~ מדאורייתא~ היינוהשדה

 תיקנו רבנן
 מפני בתוספתא~ ר~ש כמ~ש ~וף~ שיתןוב~ד
 ~יין הרמאי~ ומפני ~ניים~ וביטול ~נייםגזל

 הר~ש~בדברי

 ~~~~ ו~~~~ ~~~~~~~~~
 אבל וכו~

 שיניח ~ריך וכו~~חי~ורו
 ~סו~

 הש~ה
 וכו~ בשדה שנשאר ~ה הראוי~ הפאהכשי~ור
 ~וא שכן מפירושו בו שחזר ~מווהדין

בירוש~י
 ~כ~

 כפירושו~ שהביא ז~ל והר~~ב
שכפירושו

 מפני ר~ש שאמר בתוספתא~ משמ~
 דברי~ד~

~ 
 אדם יתן

 א~
 גזל מפני ~סוף

 ה~ין מראית ומפני ~ניים ביטול ומפני~ניים
 ~שוש יש ט~מי כו~ו והנך הרמאים~ומפני
 בחיבורו~ הרמ~ם שפסק הפסק ~יבזה~ וצ~~ שדהו~ כל כשי~ור בסוף נותן אינואם

 ס~ל בחיבורו דהרמ~ם ~מרואפשר
 ~כ~פ פאה קצת ~תן דצריך הואדמדאורייתא

 דקרא ט~מא בכ~מ דדריש ור~ש השדה~בסוף
 בסו~ף ~ניח ב~ינן הפאה שי~ור דכלס~ל

 ואנןהשדה~
~ 

 ופסקי~ן כר~ש~ בהא קיי~ל
 ו~דיין השדה בסוף קצת ~ניח דצריךכ~ק

צ~~~

~~~~
 תיבת ~~~~~~~~~~ ~~~ ~~

 דמסיים כיון מיותרבפא~ה
 יש דבמ~שראורחא א~ מ~א משמי~נו אבל ~~~~~~ חייבאח~כ

 כ~
 דשם אחר~

~ 
 ב~ינן

 ~יו~ם~ ומכניס~ו כאח~ת ~יט~ותנאי

~~~~
 יש ו~ך ~~~~~ ~~~~ ~וי~~ ~~

 ~כ דהכא צמ~ח~רש

 ובאי~ן תיבת ד~ג צ~ל~כ~ל אי~
 בהתח~

 המשנה
 כרחך ~ל ~רסדאי

~  
 ~ימר צריכין זה

 גירסאות יש וכןהוא~ דאי~
 ד~

 ובאי~ן~ תיבת

~~~~
~~ 

 ~ו~
 פאה~ משום נותן הוא

~ ~~~~~~~תיבת  
 ~ורות

 א~י~
פש~

 וה~יד
 ו~

 א~פי~כ במחובר פאה נתן
 רק הפאה~ נתינת קודם מ~שרות ~תןקנסוהו ~

 המ~שרות~ מן ופטורה הפאהיתן

~~~~~~~~ 
 ~~כ ~יין~ ~מא הזמןהי~ ו~ רב~ ~יון צריכי~ זו במשנה

~ 
 כ~תי

כ~
 דבריו~ ~ל

~~~~~~~~~ 
 ו~ו~ן

 ~~~~ ~~ו~
 וכו~

 אין המירוח ~חר תבואתוהמפ~יר א~
 המ~שר מן פוטר ההואההפקר

 ~ ~כ~
 כתב

 הרמב~םכ~ון
 ש~

 וכמ~ש שי~שר~ ~ד יפקיר
 פאה ~י ~שמי~נו~ דבא פאה~ ~י ב~צמוהוא
 שי~שר קודם נתןאם

~ 
 פאה ~דיין מיקרי

 יצטרכו דה~ניים כיון השי~ור החסירדהרי
 שי~ור חסרים הם והנה מ~שרות~~תן

 וא~כהמ~שר~
~ 

 שיש~ם ~ד פאה מצות קיים
 ההפקר~ קודם ~שר שצריך הגם הפקרמשא~כ
 הפקרו ~כ~ז ש~ישר קודם והפקיר ~בראם

 ~~תי~ נכון והואהפקר~

~~~
 ו~~ו ~~~ ~~~~ ~~

~~~~~~ 
 וכו~

 ~וא ו~אורה א~ו~ נוסחא~ת~בר~ב
 ~ה בזה יש שייכות דמה הנכונה~ה~ירסא
 א~~ בפרק מקודםשנשנה

 וי~
 ~ירסת

 דנשנה ש~~~~ מה ~ם~שרו וא~
 ~ו~

 הוא
 פאה משוםנותן

 ~בת~ש~
 סמך וכו~ מן ופטור

 זה~אל
 וא~

 ~ו ~ורות וכו~~ ~אה מפסיקין
 בת~ש פאה כשנותן~ם

~ 
 ~ל זו משדה יתן

 דגרס ו~אן אחרת~שדה
 א~

 ~ותן קפי~א אין
 נ~ל בידו~ סמוכות דהתבואות כיוןב~ש

 צ~~~והדבר

 ~~~ו~~~~~~~~
 ראיתי וכו~

 הרמ~ם~ ~לבפירושו ברד~~
~~~~ 

 א~פ~י
 קרוי כ~ת מים בושאין

 נח~
 מים בו דבא כיון

 דאיצטריך הא שפיר יתכן ו~י~ז~~מי~~
 מהנחל קטן דהוא וש~~~ת נחל~יתני

 מיא בי~ דאית דוקאדש~~ת
 נ~~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~  

 ~ו
 קת~י א~~

 מנחלדזו~ר
 ו~ימ~~ ~כ~

 בסמ~ך
 צריכי~~רווייהו

~~~~
 ~ון ~י וכו~ המים ~~~ ~~

 דנשנה הר~ש~ ש~ביאהתוספתא
 א~כ ו~~לי~ת~ המי~ם אמ~ת ~קבדברי

 ונ~אה אחר ~ניןדהוא נרא~
 ~ר~

 אחד~ ~נין דהוא
 ש~~~תרק

 נקרא~
 שמח~ת ב~ת

 ש~
 ~~פי~

 ~ל ממנה שממשיכין~ת
 ה~דו~

 שאין וב~ת
 ~קראת ממ~הממשיכין

 ובדברי המי~ם~ א~
 תנא דאי דמפסיקין צריכ~ תרוייהוה~ק
 ממ~ה שממשי~ין ב~תש~~ת

 ~מפס~~
 ס~~א

 מ~א~כ דמפסקת~ הוא גדול כנ~ר~יראית וא~ השדות~ ~ל ממנה שממשיכין ב~תדוקא
אמ~ת

 המי~~
 ממנה ממ~יכין שאין ~~ת היינו

 מפסקתאינה
 ק~

 ~מים אמת תנא ואי
דמפסקת

 סד~~
 שאין המים אמת דוקא

 בין ומפסיק ה~דות ~ל כ~ת ממ~וממשיכין
 שממ~יכין ב~ת ש~~ת מ~א~כ ~~השדה
ממנ~

 כל דמחבר סד~~א וא~כ ה~דות ~ל
 כאחת ~~ותן~~דות

 קמ~
 דידן ת~א והנה

 ~~~~ת דקתני א~במ~נה
~~ 

 אמ~ת תנא
 היכ~ ~כיהמי~ם

 ד~
 ~י~וויי~

 חו~

 תנא ~ם

דברייתא~
 סברתו~ היא ד~את ~~ר צריכין

 דמ~וו~דש~~~
 מפסקת~ כאחת השדות כל

~~~
 ~הי~נ~ המי~ם א~ת

 ~אינה ב~ת
 דמפסקת~~ממשכת

 ממי~
 הא ~~ יתכן ~~ז

 שאינה המי~ם אמ~ת אומר~ יהודאדר~
 אבל ד~פסקת הוא דוקא כאחת~קצר יכו~
 כ~ת ~מ~יכין ~אין ~גם כאחת~~יק~ר יכו~
 מפסקת אינה~דות ממ~~

 מכש~
 ש~לית

 ומ~~תא מפס~ת~ שאינה ~כש~כ כאחת~~קצר כ~יכו~
 אמר ור~י ש~~~ת~ אמר דת~ק הא ~~יונח

 ודוק~ המיםאמת

~~~~~~~~~~ ~~~~~~ 
 ו~יין כר~י~ ה~ה

 ~ה ~~הם שמתמיהבתוי~ט
~ 

 פסקו
 דהרמב~ם הכ~מ ~כתב מה ו~יין מ~נה~כסתם

 ד~ס~
 הר~~ב מיהו אתא~ ~רו~י ור~י פ~גי

~ירו~
 ~רמב~ם גם ד~~גי~ כתב

~~ 
 אי

 ס~

ד~פ
 ה~

 במ~נה כן ~רש
 ו~

 ~מר יצטרך

 אומר~ ~ייתי ט~יא הוינא כד והנה כר~יה~~
 ~בא שנאו דרבי דח~ינא דכיון כר~י~דפסקו
 ~בפ~~

 ת~ק ~ל פ~גתא בדרך
 ~י אמינא וכ~ת כוותי~דה~~א דס~ ש~

 המ~ם א~ת ב~ון ~~י ~נאו דרבימדח~ינא מש~
 דר~י כחו ו~~מי~נו רבותא~ורות

 ממ~ה~ ממשיכין שאין בש~ה המים~באמת דאפי~

כשיכו~
 ~יקצר

 כאח~
 ~דוק~ כוותי~דה~תא ~~ מפסקת~ אי~ה

~~~~
~~ 

~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~ 

~~~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~ 
 ~ון ו~י~ן רבים~ ~ון ~ר~י~םמדקאמר
 מפסיק דגדר נ~ליחיד~

 באי~ אפי~
 אחד~

 ביניהם וגדר ו~אן ~אן ~נפיוכשמתפשטי~

ב~
 פיאות ב~ ~תן צריך כותש~ ש~ר

 נ~

~~~~~~~~~ ~~ ~~~~ 
 וכו~

 ש~נופו~
ש~

 ~ה ~ם ~ה מת~רבי~ אי~נות
 הר~ש~ בדברי וכ~ה~כ~ל

 הקיר ~ל הפארותשינטו ~רמב~~ ובפירו~
 ואפ~ר מת~רבי~אינם אפי~ משמ~ ~כ~

~ 
 רק ~~ות מצטרכ~~

 ~ד ואפשר ו~~~ אחד~מצד
~ 

 הר~~ם
~מן ז~  

~~~~
~~ 

~~~~~~~~ ~~ 
~~~~~~ ~~~~~ 

 וכן ב~יוט~מא
~  

 דזתים~

ו~~
 בצד וה~ומד ~והי~~ אי~ות דהם מ~ום

 הגם גובהם מפני האחרי~ את רואה זהזית
 ~ט~ם ~יקר א~כ ביניהם~ מפסיקיםגדרים שי~

 מ~א ת~אבראי~
~~~ 

 האי~ות בכל גם
 אפי~

י~
 ~מצ~ כיון בי~יהם ~פסיק גדר

 נוטין אחד
 ב~ דוקא ~ובאפשר הגדר ~לה~נפים

 צד של ה~נפים את רואה ~ה בצד ה~ומדא~כ צדדים~
 בפא~ די ~~כהב~~

 שאינם א~~י אחת
 בזה~ ~צ~ יחד~ ומ~ורביםמסובכים

~~~~
~~ 

וכו~ ~~~ ~~~~ ~~~~ ~~ ~~~~~
~~~~ ~~~ 

קאמר ~ וכו~ ~~~~~
 הזור~

 חיטין ~דהו את
 וש~ורי~

 רק



~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

 מיני שני דאפילו לדע~י נשמע מינין שניזרעה
 וש~ה וכוסמין~ חטים היי~ו שישנםחיטין
 שיפון שעו~י~ היינו שעוריםמיני

 ושבו~
 שועל

 בפ~ע~ מין נק~כ~א
 ממי~

 חטים ~זורע
 חלוקי~~ מיני~ ב~ זורע נק~וכוסמין

 ו~
 זורע נק~

 כגון חטים כל בפי שנק~ מה רק חטים מיניב~

 ו~נה~שחמ~י~
 ממי~

 דמ~ני~ין~ פירושא
 היינו אחד~ מי~ן שדהו א~הזורע

 כו~
 חטי~

או
 כו~

 זר~~ כוסמין~
 חטי~ם היי~ו מי~ים ב~

 מין כוסמי~~ן ה~ורה שעפ~י ~הגםוכוסמי~ן

חטי~~
 ב~ ונו~ן הם מיני~ ב~ עכ~~ז

 פיאו~
 נ~~ל

~~~~~
~~ 

 וכו~ ~~~ו
~~~~ 

 וכו~
 נראה~ ה~ונו~ שינוי וכו~~~~~ו ~~ ~~ו~~

 וזרע~ה חזר אח~~ פאה נו~ן אחד מיןשדהו א~ זורע רבו~א~ ~יינו הזור~ע~ על קאיזרע~ה
היינו

 או~
 מיני~~ ב~ עצמה השדה

 סד~
 כיון

 גם אח~~ פאה רק השדה מאו~ה נ~ןשכבר
 פאה רק נו~ן אינו מינים ב~ אח~ככשזרעה
 דשדהאח~~

 אח~
 לומר ואפשר קמ~ל~ מיקרייא

 בזורע דוקא חטים מיני ב~ שדהו א~הזורע
 מינים ב~ מקודם בזרעה אבל כך~מ~חי~ה
 אפילו חטים מיני ב~ זרעה וכהיוםגמורים~
 ב~ נו~ן אחד גורןעשאן

 פאו~
 בהיפך~ וכן

 מיני ב~ והיום גמור אחד מין מקודםזרעה
 ב~ עשאן אפילוחטים

 גרנו~
 אח~~ פאה נו~ן

 וצ~ע שנ~ל מה זה ~ומרא~ לומר ישוביו~ר
 כילדינא~

~ 
 הדין~ זה נ~באר

 ו~
 ה~ה ~בוע

 לעורר רקבא~י~
~ 

 המשנה~ בדקדוקי המעיין

~~~~
~~ ~~~ ~~~~ 

 שמעשה הגם וכו~~
 שהה~ה ~שמועינן ואיצטריךרב

 ~ה חו~~ שאין כיון בכאן עכ~ז היא~כך
 ~עשה~ דצריכין ונראה ~עשהצריכינין
 כדאוריי~א והוא ~~מ~ ה~ה שהוא~ודיענו
 אר~ז בירוש~י~ לדע~י הכוונה וכ~הממש~
 אם ר~י~בשם

 ה~~ בא~
 יודע א~ה ואין לידך

 הוציאו מאין יודע א~ה אין ~רצ~ל טיבהמה
 ~ה~ה~זא~

 ~~ליגנהו אל
 ~רצ~

 ש~אמר
 איזה רק הואאפשר

 ~נ~
 חשש~ או גזירה או

 דבריאו
 יחיד~

 שהרי
 ה~ו~ כמ~

 ~שה נאמרו
 וכולןבסיני

 יאו~ אבין א~ במשנה~ משוקעו~

 נחום בא אילולי חטים מיני שני שה~יהוא~
 היינו וכי ב~מי~ ~פי~ היינו יודעיןופרשו~ו~
 ~ו מניןיודעין

 זא~~
 ופירש נחום בא והנה

 ה~~~שהוא

וגי~סא ~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~~~~
 ~~~~ ~~~~~ ו~~~ אחר~

 לפי הגירסאו~~ בין החילוק באפשרנראה
 ר~ג ~ני שזרע מעשה~גירסא

 ו~
 בידו מיחה

 ~שו~ש~
 כן

 ~~חי~
 לידי דא~ייא מי~א

 דמו~ר משמע דדינא~ספיקא
 ~שו~

 כן

~~חי~
 אח~כ ר~~ג~ ~נ~~י ו~~א הגירסא ו~י

משמע
 דלכ~חי~

 ספק לידי א~ע ~כניס אין
 מעשה עוד~ וי~~ל בדע~ו~ אח~כ ~לוי שיהי~כזה
ושאלו~ הגזי~ ~ישכ~ ~יכף ועלו ר~~~ ~ני וכו~שזרע

 ו~
 עד המ~ינו

 שע~
 ר~ג ~ני ~ב~א דגרסי~ן מה ו~וםהיא ~ור~ כי הקצירה

 עד המ~ין הנהוכו~~ ~ע~
 שע~

 שידע בכדי הקצירה
 ~עשה~הלכה

~~~~
 ~ו~~~ ~~~ ~~~~~

 מיני שני בד~ה
 מיני ב~ היא בירוש~י אבל וכו~חטין

 ה~נא ו~ס עכ~ל~ שעורי~ מיני ב~ היאחטים
 ערומי~~ ~ון ו~בחר ע~ש חטי~ם~ון

 ש~
 רצה

 צא בפסחי~ שאמרו ע~~ד בהמה מאכל~זכיר
 נ~ל ו~מורי~ ~וסי~ו~ר

~~~~
 דע~כ מדקדקי~ ראי~י~~~~~~ ~~~ו~ ~ו~~ ~~~~ו~ ~~~ ~~

 קצרוה ~יינו דא~כ מיירי ישרא~~ב~טי~
 ו~י~~גוים~

 גוים קצרוה ~שמועינן ~ל
 ~טי~ מקצרוה הוא כש~כ הרידפטורה
ישראלי~~

 ונ~~
 שדה היינו גוים~ שקצרוה שדה

 ונ~חייב נ~גייר ואח~כשלו
 במצו~

 וכ~מ
 ~ון יונח ובהכי הר~ש~ הביאה ד~כבבריי~א
 ~טי~~ קצרו~ה גוים שק~רוה שדההמשנה~
 ~ל קצרו~ה ~טי~~ אודה~ל

 ודוק~ אחר עניןדהוא ~ורו~ א~

~~~
 ~~~~ ~~~~~ ו~~~ו ~~~~

 ~~ו~~
 ~יינו ~אורא ~~~~~ ~~~~~~~ו~~

 ה~ה ~צמן~ ו~חו ~~טי~ שקצרו ~רשצריכין



 הראשונה מח~י~ הפאה מ~תן הבעה~~בפטור
 את ~חו ה~טי~ דהרי הוא~שק~ר

 ש~
 ואת

ח~
 העניי~~

 א~
 והניחו ה~טי~ כשק~רו

 שק~רו דמהח~י נהיה~ואה~
 ה~

 מ~~ן פטור
 הוא שק~ר הראשונה מהמח~ית הפא~~שיעור
~ה

~ 
 שק~ר כיון דהרי י~ן

 שיבו~
 הראשונה

 וכל בפאה~ השדהנתחייבה
 הנתינה זמן רק פאה~ ממנה ~תן מחויבשקו~ר ושבו~ שבו~

 כל בעד יתן השדה ובסוף הק~ירה בסוףהוא

השבו~
 כל א~כ שק~ר~

ישנו ~~~ ~וא~ ~ק~~ מ~
 כ~

 ח~
 והנה שדהו~ בסוף העניי~

 ה~ה והניחו~ כשק~רוה~טי~
 ג~

 ח~
 דכיון י~ל ושמא מיד~~ יפקיע ומיהניחו העניי~

 קנו ה~טי~שק~רו

 ח~
 בשינוי העניי~

 קנו הבע~~ ~נה הבע~~~ בשדה אותושהניחו והג~

ג~
 ח~

 ברשות המונח העניי~
 ש~~

 דהוו
 דזה י~ל ושמא ברשות~ דמי~ני הפ~רכנכסי
 גרסאו~ בחי~פית~י

 במשנה~ הוא דגירסתינו
שחובת

 הירוש~י וגירסת בקמה~ ~~~~~~
שחוב~

 העתיק ~וכן בקמה הק~י~ר
 מה היינו הק~י~ר שחובת הירוש~יד~ירסת הרע~ב~

 היינו חובתו נשארה הואשק~ר
 ח~

 עניי~
 אבל ~~מן~ ה~טי~ כש~חוהו ומייריבקמה
 עכ~פ העניי~ ~קחי~ הנה בכאןכשנשאר

ההתחייבו~
 ו~ירסתינו הוא~ שק~ר הק~יר של

 כאן שאין נראה בקמה הפא~השחובת
 יהי~ ~התחייבות רק פאה~ שו~התחייבו~
 וכשבאו שדהו~ ~וף סמוך כשיק~וראח~~כ
ה~טי~

 וכי~
 והדברי~ מהכל פטורה

 מהירוש~י בפירוש נראה כי גדולבספק א~~ הא~
 כשק~רדתיכף

 שבו~
 השדה נתחייבה הראשונה

~אה~

~~~~
 ~ו~ן ~~

~~~ ~~~~ ~~~~~ 
 וס~~

 שק~ר~~~~~
 ונ~

 בין החי~ק
 כפי היינו שק~~~ר ~~ה גרסינן דאיהגירסאות~
 ואי במחובר~ מס~ אחד פאה יניח כךהשיעור
 שבכאן הכוונה נראה שק~ר~ ממ~ה~סי~
 וי~ן השדה כל א~ יגמור רק במחובר פאהיניח
 והטע~ שק~ר~ מה מן בת~שפאה

 דכשיראו ~ל
 אד~~י

 פאה~ מעט יניח והוא גדו~~ ~דה
 אחד נותן שאינויחשדוהו

 מששי~
 חז~ל כתקנת

 ~ירוש ~רש יש אפשר וזה ב~~ש~ יתןע~כ
 ~י הכל וכו~ מששי~ ~אה פוחתין איןהמשנה~

 והבן~ וכו~ השדהגודל

~~~~~
 ~ו~ן

 פי~ ~~~~ ~~~
 וכו~ ח~י~ שק~רו ה~קחכשיד~ע הרמ~~

 בדבר~ תנאי דמטילמשמע
 ו~

 בשארי כן משמע
 במן רקהמפרשי~~

 ועיין הס~~
 בה~ו~

 הרא~ש
 שהמוכר ה~קח יודע כי כ~ב~ הר~שעל

~ 
 נתן

 ~י~ וכ~~מ וכו~~~אה
 הר~~~

~~~
~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~ 

 ~וי~ט עיין ו~~~~~~~~~~
 ונ~ל ואח~ד~ אח~ד מכל היא~ הנכונהשהגירסא
 וכו~ אח~ת מכל דגרסדמאן

~ 
 דחש משתבש~

ש~
 ובאמת הזתי~~ על ~כ שהכוונה נטעה

 ר~ג~ כדברי רו~~ח ~ל אחת פאה ~תי~~יי~~ל
 ~מר דייקע~כ

 מכ~
 אח~ת

 ואח~~~
 ~ומר דא~א

 כד~מן~ זכר~ ב~ון נק~ דזי~ת הזתי~~ עלדקאי
 ~~ו שיש זיתכל

 ש~
 וכו~ בשדה

 זי~
 שנמ~א

 ~ דהרי ~ברינו~ וראי~ וכו~~עומ~ד
 ~ירסת

 מכלהמשניות~
 אח~~

 ב~ה ובדברי ואח~ת
 ב~ש ומודי~ בסיפא~ וכן הכל על מאח~דגרסינן
 הכל על מאח~דוכו~

 הוא וכה~ה כדין הז~י~~על ~ דקאי נטעה א~ דג~
 נ~~

 ה~ה דהרי הודאה~ בההואנ~מ ד~ דהג~ ב~וי~ט~ עיין ו~ו~~ ~~~~~~~~~
 בכמה כה~~ג אשכחן עכ~זכב~~ה

 עיי~ש~ מקומו~
 הוא כה~ג דאשכחן היכא י~לו~אורא

 אין דאמר יהושע כר~ דאתיא אוהב~~ק~ קוד~
 ~מ~ וכמ~ש בב~קמשגיחין

 ~כו~
 פ~

 אמרו דהנה ממשנתינו~ כן דמוכח וי~לדברי~~ א~
 דבי ותני הזתי~~~~ שבי~ן ~ינן אנןבירוש~י~

 ומסיק האי~ות~ שבי~ןרבי
 ש~

 דתרוייהו
 האי~ות~ שבין תנא דאי~ריכי~

 סד~
 דוקא

 ~~ש~ דמפסקי הוא ~אה~ חייבין שאיןאי~ו~
אבל

 ז~י~
 וכיו~א

 בה~
 ~אה שחייבין

 דב~~ש כחו קמ~~למפסקי
 שאפי~

 בין
 ד~נא ממשנ~ינו ואי מפסקי~ בפאהשחייבין הז~י~~~

שבין
 הזתי~~

 ~אה~ דחייבין זתי~ דוקא סד~א
הוא

 ד~
 מפסקי ~י~ות אבל ~~~ה~ מפסקי



 ~~~~~~~~י~
קמ~

 שבי~ן רבי דבי תנא
 האי~ו~

 רואה והנך
 משמיענו הזתי~ם~ שבי~ן דנקט~ דידןשהתנא
 דב~~שכחו

 ו~
 כחא דהוא הגם ד~ה~ כחו

 כוותייהו~ ~~ה ס~ל דהוה צ~ל ע~כדהיתרא
 שיצתה ואחר ב~ק~ קודם דהי~ צ~לע~~כ

 כח~ו ~ודיעך האי~ות שבין רבי דביתני ב~

דב~ה~

~~~~~~~~~ 
 ו~ו~~ ~ו~ו~ ~~~~~ ~יו

 ~ה הר~~ש~הקשה
~ 

 ראש~י נקט
 תיבת על אחרי~ פירושי~ שם ומפרשמ~נו~ת~
 ואכתי בתוי~ט~ עייןמ~נו~~ת

~ 
 ~ה נדע~

 עפ~י ונ~ל שורו~ת~ ובכאן מ~ו~ת נקטברישא
 ע~ש מ~נו~~ת דקרוין שכתבהפירוש

כשהתבואה
 מתבש~

 ניחא ו~י~ז מת~נ~ת~
 שורו~ת ראשי היו שאם ומודי~ ~סיפאבכאן

 מעורבין שיהיו דבעינן היינו וכו~~מעורבין
 ע~י מעור~ין הם אם משא~כ בעצם~הערוגות
 ומתערבי~ שנוטי~ ובישו~~ התבואהגידול

~ע~
 זה בזה זה השב~~

~ 
 ע~כ מעורב~ נק~

 ע~~י רק כן קרוים שאינם מ~נו~~ת~נקט
 אי~ות י~ כשאין ~~ה~ גם דנ~~מ וי~להבישול

 משא~~כ מ~ן ~ל פאה שנותן סאה~~י~
 הכל על מאחד נותן מעור~י~ שורותכשראשי
 יונחובהכי

~ 
 וכו~ ~ש ומודי~~ם ההוא ג~~כ

 וכדכתיבנא ~~ה גם דנ~~מ התוי~~ט~שדקדק
נ~ל

~~~~
~~ ~~~~ 

 ~ו~ן
~~~ ~~~ 

 ו~~~ ~~
 ~ט כשחוזר והרע~ב הר~~שפי~

 אבל שנשארו~הק~ים
 א~

 ~עת שליקט
 אי פטירי~ ממ~נהנימור~

 התח~
 היא קצירה

 עד פאה ~תןא~~צ
 ~סו~

 הק~ים ~ט כשיבא
 חשי~י ואי הראשוני~~ על גם פאה יתןשנשארו
 פטורי~ הם הנה שחת כקצירת רקהראשוני~
 יהודא ר~ לדעת דוקא יתכן זה מיהו~מרי~
 הר~ש הביאו ~במנחותא~~ש

 בכאן~
 דקאמר

 ~פאה ר~גמיחייב ~
 א~ ~~~א~

 ~~ות במנמר
 כקוצר~דהוה

 ~חת~
 ~וצר במנמר אבל

 ~סוף ונותן הכל על מאחד רק דמחויב~היינו

 אב~ הכ~~~~
 התם דאמר יו~נן ר~ ~~ת

 בעיני קשה ~וצר~ במנמר אף ר~ע הי~מחייב

כיון
 ~ה מפסיק~ דנימו~ דס~

~ 
 יתן

 כשיחזו~ ואח~~ הנימור~ ב~עתפאה תי~
 ~ט

 ~י~ז נמצא פאה~ ע~הם ויתן יחזורהנשארי~
 כשחוזר שפירשו והרע~~בהר~ש

~ ~  וכו~~הק~י~ם 
 א~

 שנימ~ אותן על
 דאין נ~אה

 זה הנה הנימו~~ בשעת ~תן וא~צחו~~
 שמואל אמר כר~י רקאתיא

 ו~
 יוחנן כרבי

 ~הוצ~~ע
~ 

 כוותי~ דה~תא יוחנן~ כר~ פירשו
 דשמואל~בי~

~~~~~~~~~ ~~~~~ 
 ~~ במשנה ומעתה וכו~

 ואפ~ה וכו~פ~ק
~ 

 מצינו
 השדהמפאה פטו~

 ש~
 עיי~ש~ וכו~ בשיווי נזדבל

 תנאי~ פאה ~יוב דבעינן דהאד~~~מ~ נ~
 ~טה הפרי דטבע היינו כאח~ת~~יטת~ו
 מחמת כאחת~ נ~ט דאינו דיארע הגםכאחת~

ש~
 חצי~~ על י~ד שה~ם או בשיווי נזדבל

וחצי~
~ 

 מחוייבת אעפי~~כ וכיוצא~ תמטר
 הפרי כשטבע רק מפאה פטורה ואינהבפאה~

 רבות~ פעמי~~טה

 ~ו ~~~י~ ~~~~~~~~~~
 ~~ו~ו~~ ~~~~~

 דמה וכו~ ~ס~~א הגירסא מצאתיכך
 י~ל עיי~ש~ וכו~ ~~ה דוקא ~מר ישטעם
 בשני~ם דאילו דוקא בש~~~ה דגרס~אן

 אחת~ פאה ונותן גדו~~ כערוגה רקדהוה ס~
 ש~מה~ שדה ~רוע הדרך מן אין ג~משא~~כ
 שדה חשוביןוש~ה

 ממי~
 ערוגה~ דכל אמרינן

 בפ~ע~ עניןהוא

~~~~
 ו~ן ~~~ו~ין ו~ן ~~

 הרמב~ם ובפירוש וכו~~~ו~ן ~~~~ ~~~~
 וכו~ נותן המד~ל וכר~ם דגרס מבוארנראה
 ~סוף עד המשנה דכל מזהנראה

~ 
 מיירי

 מכרם~ רקמבצ~ם כ~
 ו~

 כתב ~ה ידעתי
 פירושא סיפא הך הוה ד~בריוהתוי~ט

דרישא~

~~~~
 ~~~~ו~ ~~~~ ~ויו~~ ~~

 וכו~
 עצמן וה~~~ הואילומ~~מ

 מידינשתהו ש~
 דאכי~

 מכאן ~יי~ש~ וכו~ נינהו
 בד~ה התוי~ט על במ~ב מש~ל ~בריראי~



 הוא כאח~ת~ ~יט~ו דתנא וכו~~המנמר
 נ~קט שאינו יא~ע אפי~ כך המיןכשטבע
 רואה והנךכאחת~

 שהתוי~
 כן פירש בעצמו

 בתנאיבכאן
 כ~

 הוא כשהמין אוכ~ל שהוא
 כעת~ אוכל שאינו שיארע הגםאוכל

~~~~
 ~~ו~ ~ ~ו~~ין ~~~~ו ~~~ין ~~

סד~
 ונותנין הם דכ~תפין

 ~י קשיא הא ~י קשיא ואי קמ~ל אחתפאה
 ~ה אחת~ פאה נותנין ונשתתפו חזר~והסיפא
 שא~צ משנה הוא ו~אורא~י~

 כעת~ וצ~~
 ~ורות ~~ נקט דיוקא דמשום ~ומרואפשר
 אחת בפאה דפטור הוא ונשתתפו חזרודוקא
 משא~כ ח~וקתן קודם שותפי~ דהיוכיון

 שותפי~היו כש~
 מעו~

 אביהם ~ם שהניח כגון
 וא~כ צפונו~ ו~ה השדה דרום ~הבפירוש
 ונשתתפו שחזרו אע~~י ~אות~ בב~נתחייבו

 נ~~~ פאות ב~ וצריכיןמהני ~

~~~~
 ~~~ו~ ~~י ~ו~~~ ~י~~~ ~~

 ~מ~ות כדי הרע~ב פי~ו~~~ו~~
 פי~ וכן פעמי~~ ב~כפו

 אב~ הר~
 ~ון

הרמב~ם~
 ~ב~ יוכ~ ש~

 באגודה בידו אותם
 משמע עכ~~~אחת

 כ~
 מי~וי מכדי יותר שהוא

 ~חוז במוכרח יהי~ ושוב אחת~ בפעםהכף
 הגם ב~~בפעם

 ש~
 מי~וי כדי הב~ בפעם יהי~

 ב~אה~ מתחייבהכף

 ו~~~ו~ ~~~~~~~~~~
 ~~י~

 ~~ו~~ו~
 וכו~

 שוה כאי~ו כ~ש ~קרקעוחשבינן
 ובהגהות עכ~ל ~רקעות אונאה דאיןהחוב כ~

 ע~הרא~
 משום אחר~ טעם כתב הר~ש

 דאביי~ דקטיני כעובדא ו~בות ו~זור~בות דיכו~

~~~~
 ~~ו~~ ~~

 ~~~יו
 ואית וכו~~ ~~~

 ~ח~ד נכסיו הכותבדגרסי~
 ~ח~ד דוקא מדויק~ והוא וכו~ ש~מוהו~א
 ~בי~ כתבדאם

 כ~
 ~פעמי~~ הדין ישתנה נכסיו

 שכתב מרע שכיב שמ~~ מי בפ~כמ~ש
 כ~

 נכסיו
 אם רואין~חרי~~

 כמח~

 קנו מת
 כו~

 עמד

 מ~ כנמ~~ אם בכו~~חוז~
 חוזראינו ~מ~ כו~~ ק~ו

 א~
 באחרון

 ממי~
 יש ~בי~ בכותב

 ~ח~ד במתניתין ד~ג ומאן דיני~~חי~וקי
 הכותב דסיפא דומיא במח~~ מיירידמשנתינו ס~

 וכו~ ~ניונכסיו
 וכמ~

 שם~ הרע~ב

~~~~~~~~~~ 
 קיימ~ת מתנתו דגרסי ואית

 כשירצה קיים דיבורוהיינו
 ה~

~ב~
 ~בל רוצה כשאינו משא~כ המתנה

 מתנתו דגרס ומאן ~רה~ והדרא מתנההוה ~
מת~ה~

 דס~ י~~
 אפי~ו

~ 
 ירצה

 כהפקרהוה ~ב~ ה~
 וכ~

 וצ~ע בהמתנה זכה הקודם
בדבר~

~~~~~~~~~ ~~~ ~~~ 
 ששוכב

 ע~
 מטתו

 אימתי בר~ש עיין עכ~ל חו~ימחמת
 ש~מ~נק~

~~~~
 ~~~~ ~ו~ ~~~~ ~~~~~ ~~

 ו~~~~ו~
 משייר מאי פירש

 דשוי ואע~ג וכו~ עבד היינו וכו~ אמרי~דהתם
טפי

 עכ~~
 הרמב~ם מיהו הר~ש~ בפי~ וכ~ה

פירש
 בזה~~

 ואמר
 חו~

 מרבו~א מאח~ד
 נכנס כברשבנכס~י~

 בח~

 ההוא
 ב~

 ספק
 ~ו נאמר ואז מנכסיו שהוא מפני העבדמגוף ח~

 דבאמת מדבריו נראה ו~י~ז עכ~~~ גיטאכרות
 והנה משוחרר~ אינו ומקצתו משוחררמקצתו
 והרע~בהר~ש

~ 
 דא~כ כן ~רש רצו

 ה~~
 ~~ש

 ע~כ חורין בן חציו דיהי~ כיון וגם כן~רש
 ~שותו רבו את דכופין ב~ח כו~ויהי~

 ב~
 ~י

 והא ~יטין~ אחרונההמשנה
 ד~

 פירש
 בדברי בסמוך אכתוב והרע~ב כר~שהרמב~ם

התוי~ט~

 הרע~ב ודעת וכו~ ~~~ון ~~י ~~~~~~~~~
 ר~שבסברת

 ד~ו~ דס~~
 הסברא

 המתנה ~~ קאמר ד~אי ב~ח ~שותונותנת

 ס~~ דר~ ורצ~~עכ~~
 דאין נותנת דהסברא

 מה יתכן ו~י~ז ~ט~~ דברי~ מדבראדם

שקי~
 ואמר ר~ש~ את בתוספתא יוסי ר~
 נכוחי~ם~ דברי~ם משי~ב ישק שפתיםבמ~י~ה~

ר~~~
 שידבר מהראוי שהאדם ~~ק~ שהשיב מה

 ו~י~ז נכוחי~~ם~~~י~~
 כ~ ~~~~ כיו~

 הוא
 כ~אמר גם א~כסברתו~

 חו~~
 מרבו~~ מאח~ד



~ ~

~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~  

מהראוי
 ש~

 פירוש ו~י בט~ם~ דברים יהיו
 פירוש ו~י בט~~~ דברי~ הוה והרע~~בהר~ש

הרמב~ם
~ 

 והבן~ בט~~ דברי~ הוו

~~~
~~ ~~~~ 

~~ 
 וכו~~ ~י~~~ ~~~~~

 ~מר הידיעה~ בה~~אהפא~ה
 הידועההפאה

 המבואר~
 בפירוש~ בכ~וב

דהיינו
 פא~

 היא האר~~ מפרי שדה
 הפאה משא~~כ לקרקע~במחובר ני~נ~

 הנ~ד~
 מריבוי

 מפרי דהיינוהכ~וב~
 באי~ הע~

 חי~קים~ יש
 דייקא ב~~ש שמצו~ן מהאי~ו~~ כמהדישנו

 ~~~א~~ ~~פא~ ~~~א~ מ~~ן ~~ין~~~~י~~
 כו~האר~

 דייקא~ במחובר מצו~ן
 יעדרון במעדר אשרבהרים ואפי~

 נ~~

 ~~ו~ ~ו~~ ו~~~ ~~~~~~~~~
 וכו~

 בפירוש מצא~י כך וכו~~ בריאהוא ואפי~
 עכ~ל מ~ד בפ~ו~אזכור

~ 
 דהרי ידענא

 הר~~ש הביאה ה~וספ~א בדברי כך הואמבואר
בכאן~

~~~~
~~ ~~~~~ ~~~~ 

~~~~~~ 
~~~~ ~~~~ 

 ~~~ ~~~~~ו~~
 ו~ו~~ ~ו~~ין

 אםאבל
 כו~

 דשומעין נראה ~וז~ מסכימין
 בהא ~ם שומעין בהא דוקא ונראה~ם~
 דכיון מורי~~ד~ בעה~ב אעפ~~כ אבלד~וז~

 חיוב אין א~~כ הכ~וב מן בירוש~יד~דוהו

נ~ינ~
 הפאה

 א~ האי~ו~ בא~
 ב~לוש~

 וגם החיוב~ קודם כנו~ן הוה במחוברוכשנו~ן
 בשם הר~ש כמ~~ש בעה~ב על ההוצאהחיוב

 דה~ורה דכיון כמינייהו~ כל ~ו וגםהירוש~י~
 ~ם שומעין אין הסכנה עלהקפידה

 נ~

~~~~
 נפל ~~

~ 
 ע~~~ ט~~ו ופירש ע~~

 קשה ומיהו ק~ני~ או או~אורא
 ע~~ בעצמו הוא דנפל דאשמועינןדכיון
 ~ ט~~~ פיר~ ~~~~~~~~י

 ~~~י~
 בגמ~ דאמרינן הא~ד~עם ~י~~

 ד~
 ~יקנו

 קניי~
 ד~

אמו~
 דאשמועינן י~ל חבירו ~דה

 אפי~
 עשה

 נפל~רווייהו
~ 

 דהוה ט~~ו~ ופירש ע~~

כחו~
 רשו~

 אפ~~ה ~צמו
~ 

 הב~ ו~עם מהני~

משום
 דג~

 דע~י~
 ד~

 בד~ ד~קני ~~ ניחא
אמו~~

 י~
 שפיר

~ 
 ק~ני~ א~~ז זו

~ 
 מיבעיא

נפל
~ 

 ע~~~
 דג~

 דע~י~~
 אפי~ א~

 פירש רק
טלי~ו

 סד~~
 קניי~ ממש הוה דזה

 ד~
 אמו~

 רק
שהוסיף

 ט~~ בפריש~ אומ~
 נמי דבזה קמ~ל

ג~
 אדע~י~

 ד~
 ~~ ניחא

 נ~

~~~~~~~~ ~~~ 
 ש~קט מה אבל וכו~

 ~ני ובירוש~י וב~וספ~אהפסיד~ ~
ה~~ש א~ ממנו ומוציאין או~ו קונסין ר~~מ~ם

 וא~
 המחובר

 ~ עכ~
 כיון ידענא

 ~~ ~ן~ מב~אר ~ביר~~~י~~~~ספ~א
 ~חק

 ובפרט מדבריהם היפוך המשנה ~רשא~~ע
 ב~~ה ~ו אי~ן ~רש שפיר י~כן המשנהש~ון
כלו~ם~

 כ~ כ~
 ז~ל דהנה ~מר ונ~ל ~~

 נטלה~וספ~א
 מקצ~

 אין השאר על וזרק פאה
 או~ו קונסין אומר מאיר ר~ כ~ם~בה
 מ~ון הנה ע~כ~ וזו זו הימנוונוט~ן

 אומ~ר מאי~ר ר~ דקאמרהה~וספ~א
אמ~~ר ~ו~

 ר~~מ~
 ומה ~ק עם ר~מ דפ~ג משמע

 על היינו כ~~ם~ ב~~ה ~~ו אי~~ן ה~~קשאמר

 ~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~פא~
ומשנ~ינו

~ 
 ~~ק רק ~ר~מ הביאה

 דס~ל נראה והרע~ב הרמ~~ם אבלכוו~י~ דה~~
 מורה ה~וספ~א ~ון רואה והנךפליגי~ ד~

 ~ו אין דה~ון ס~ל ~רמ~~ם וי~~לדפ~גי~
 שאין ה~~ק בדברי ג~כ מורה כ~~םב~ה

ח~

 הקודם עני וכל כבר~ ש~קט במה גם

~כו~
 הגיעו~ בה וזכה הוא קדם ובאם זכה~ בה

 וזו~ זו ממנו מוציאין ואמר פ~ג~ור~~מ
 קנס~ משום מידו מוציאין בה וזכה הואקדם אפי~

 וכס~ם כ~~ק רק כר~מ ה~ה איןובהא
 מעבירי~ן הרמב~ם בפירוש וז~שמשנ~ינו~
 הכל א~ממנ~~ו

 כ~ ו~
 או מוציאין~ ~ון

 ז~ל הרע~~ב אבל הימנ~ו~נוט~~ן
 שכ~

 ~ון
 דברינו ~י מדוקדק אינו ממנ~ומוציאי~~ן

 ~~~~~א~פ~~
 ~~ר

~~~ 
 ~ר~~ב

 ס~~ ~~~
~~~~~ 

 ומוציאין ~וד~ ר~~מ דקאמר נוט~ן ד~וןוס~ל
 שהביא ~מה בחיבורו הרמב~ם ~ון ומיהו~וד

 בד~הה~וי~ט
 ~ נפל~

 ואין שפיר~ י~יישב
 ~יין~הפנאי



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

י~

~~~
 י~~ל ב~וי~~ט~ עיין ~~~~~~ ~~~~
כפש~ט~

 דנקט
 עומ~~~

 מן אין דבקמה
 יפסידנה כי עלי~ ליפולהד~ך

 ש~
 נ~חה ~הי~

~ל~ש~

~~~~
 ~~~ו~ ~~

 המ~ים הם
 בידים בהםקוצ~ין אש~ ~גימ~~

 ה~בואו~
אש~

 ~~~ו~ו~ א~וכ~~~ הם שבו~יהם
 הם

 בהםכו~~ין אש~ ~~~י~~ אצלינו המו~גל ב~ון הנק~א~~ן
 הק~~~~ וה~ב~א~~ השח~

 שא~א
 מפי~וש הבנ~י כן ~~צ~~~ בידים~פסן
 מ~~~ינו ו~י~~ז~רא~~ש~

~ 
 א~~ז~ זו

~ 
 מיבעיא

~מגל~~
 יכ~ל כ~~א הנה

~~~~ 
 א~ל סמ~ך

 ~כנה ~~ש יש~בודאי חבי~~
 א~

 אפי~
 ~ק בקי~~ב ה~ו בכלים ~~עסק שא~~אכאילו בק~ד~מ~~

 חיישינן~ אפ~~ה מחבי~~~ ~ח~קכ~~א

~~~~
 ו~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~

 וכו~
 עיין עכ~~ל פאה ~ק~~ט~ה~לכי~

 אין כי ~~~~~~ לשון לפאה השאיל~~~וי~~ט
 א~~הק~~~ין

 במגל~~
~~~~ 

 נ~~~

~~~~
 ו~~~~ ~~~~ ~~ ~~~~ ג~י ~~

 ~~ו~~~~יי~
 הפא~ה~ ~מן ~כו~

 שכחה שאין בשכח~~ה מחייב~~~י
 בשע~ א~

 בדלי~ ~~~י~ ~ע~ ~נ~ ע~~כ~העמו~
 ובדקל

 כדד~שינן ב~ל~ש ~ק מדא~~~ פאה החי~בשאין

 י~~ל או~~~ם~מ~יב~
 ה~~שה בין כשנ~גיי~

~הבאה
 ~י~

 יש ~א~~ה ~הנה פאה~ לי~ן חייב
 דהא ה~~ק~ לדב~י גם בזה~ס~פק

 שיש א~ דק~א מיי~ו~א דד~יש משוםבשכחה דפוט~

 שכח~~
 שכחת ל~ יש קמה

 ע~מ~
 כשאין משא~כ

לו
 שכח~

 בפאה אבל וכו~~ קמה
 פאה ש~םשאין ודק~ בד~~

 במח~ב~
 מ~דה ה~ק שגם י~~ל

 ז~ע שכלהחכמים ודע~ שכ~ב~ ה~מב~~ם ב~~ן ~~אה ~הנניבזה
 ש~

 קמה בחיובי נ~חייב
 ופאה ~טוהם

~ 
 ~~כ נ~חייב

 דמן ~~~ק~ ד~ל הזה~ מלש~ן נ~אהעכ~ל הע~מ~ בח~ב~

 ע~מ~~שכח~
 לו איןקמה שכח~ ל~ כשאין דד~שינן בשדה
 ~לל מזה נ~~ד ע~מ~~ שכח~

 דבמח~ב~ המ~נו~ חיובי ל~ שאין כלהמ~נו~~

 חי~בי לואין
 אפיל~ ~א~~כ דב~ל~ש~ המ~נו~

בדלי~
 ב~לוש ~וא הפאה דחי~ב גפן~ ש~וא

 חי~ב יש עכ~~זד~קא
 פ~ט במח~ב~~ מ~נ~~

ועו~~~
 ה~~שה~ אח~ נ~גיי~ שהנכ~י וכי~ן

~כי~ן
 ש~

 ~מחוב~ מ~נ~~ בחיובי נ~ייב
 ש~ב

פט~~
 מן

 מ~נ~~
 כאן שאין בדקל אבל שב~~ש

ש~ם
 במח~ב~ מ~נ~~

 חייב ~~ק דגם י~~ל
 דידן שה~נא ~ק ~פאה~בשכחה

~ 
 ~ק קמיי~י

בק~י~~
 שקצ~~ גוי קאמ~~ דה~י ~ב~אה~ שדה
 מה זה שדה~~א~

 שנ~~~
~~~~

 ~פאה ~ו~~ין ~~~~ ~וי~~ ~~

 חיי~ע~~רי~
 ~ון ~שכחה

 עכ~~ל~ה~מב~~ם
 אפי~

 משנ~ינו הנה ~מש~~ל
 ב~ב~אה~ דהיינ~ איי~ינן~ קא ~ע~מ~יםבקמה

א~~כ
~ 

 שכחה~ ~נין רק הדין זה שייך

~~~~
~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~ ~~~ 

 ~~ו

 ב~~י~~ט~ עיין ה~~~ש~ ~כ~~כ עכ~~ל~מי~~~~ח היינ~~~ ~~~~~ו~~~ו~~
 קא מ~ב~אה בפ~קין כי ניחא~דפי~~שם
 דג~נןאיי~ינן

 ~עש~ו~
 ~י אבל מי~וח הוא

 ה~מב~~ם פי~ י~~~ י~כן ~י~ו~י~~~~ ה~שנה~ון

 היינ~ המעש~ו~~ע~נ~
 המפו~ש ע~נ~ן פ~י ~ל

במעש~~~
 ~נין ~~ימש~~ל

 ד~~~~
 ודק~~ל

 דינם יש~נה מ~~ש ~כפי דינם~ מה בפ~קיןפי~ש ד~
 ~הא ה~ב~אה~מן

 ד~
 ~ה איי~ינן~ קא ב~ב~אה~בפ~קין דמשנ~ינ~ מש~ם פי~ש

 ה~ב~אה~ על הכל לפ~ש וה~ע~~בה~~~ש דקדק~

~~~~
 קשיא אי

~ 
 דהנה ~~ קשיא הא

 מפ~ש קא ז~~לה~מב~~ם
~ 

 כל על
 ע~נ~

המעש~~~
 של

 כ~
 בידי ה~א שגמ~ן הפי~~~~

 הגזב~~~ וגמ~~~ן מפ~ש ע~~כשמים~
 שנ~מ~ו ~צ~~ל

 מי~~ח על מפ~ש קא וה~~~ש הגזב~~ביד
 מפ~ש ע~~כ אדם בידי שנעשהה~ב~אה
 ה~ע~~ב אבל שמי~ח~~ן ~גזב~~~ וגמ~~~ןכפשוטו~

 פי~ש הנהז~~ל
 המעש~ו~ ע~נ~

 מי~~~~ח
 כה~~ש~ ~ה~אה~ב~א~~ה

 ופיר~
 הגזבר ~ג~ר~ן

 הוא ~~א~~ה ~כו~~ בע~דןשנגמ~~
~  ~אפש~בכאן~ ~ו~~ 

 הוא
 שפי~ש ממה לישן אשג~~
 ח~~במס~



 ~~~~~~~~י~
~~~~

 עני~ פ~נ~י ~י~ש ה~ז ואמר ~~

וס~~
 כיון ~מר אפשר ~~נ~י~

 ~ועה וזכיי~ מיגו משום רק הוא בכאןדהזכי~
 שזוכה שאותו דוקא דבעינן ~מר אפשרהוא

 איש יהי~בשבילו
 ו~

 ~לונ~~י דגרס ומאן קטן~

~
 יש ענ~י~ פ~ני ~~י~ בדבר~ וצ~~ע כן ס~~ל
 בודאי ~~~י ~ון יאמר ~ה~קדק

~ 
 יזכה

 עדיין דהוא ~עת דצריכי~ ונ~~ל עשיר~בשביל
ענ~~י

 ג~
 הפאה כשע~~י דהנה הפאה~ כשיקבל

הזאת
 ~ יוש~

 חוב א~~כ זוז~ מאתיים שיעור
 דקודם ~ו~הוא

 שיוש~
 אפי~ו זוז מאתיים ~ו

א~
 נותנין

~ 
 י~ול ה~ז כאחת

 ו~~~
 כ~בא

 לאדם חבין אין הנה ~~ומש~ם ז~
 א~

 בפניו~
 הוא שעדיין הזכיי~ בשעת ~עת צריכיןע~~כ

 שיקבל אחר גםענ~י~
~~~ 

~~~~
 דגרסי ואית י~~~ ~~~ ~~~~~ ~י~ ~~

קצ~ר
 מ~

 החי~ק~ ~רש יש ידו~
 קצ~~ר דגרסדמאן

 מ~
 חתך כשכבר דוקא ידו~

 הוא הרי ונפרט קון הכהו בידו והיוהשב~ם
 בהן זכה דכבר בעה~~בשל

 ו~
 מה מהני

 ~פוקי אח~כשנפרטין
 כש~

 עדיין~ בהן זכה
 והחיתוך~ הקצירה באמצע עוסק כשהואדהיינו
 קוצר~ הי~ דגרסומאן

~ 
 בדרך והוא כן~ ס~~ל
אפשר~

 דיותר אע~~ג וכו~ ~~י~~~ ~~~ ~~~~~~~~~~
 השד~~ה בעל ~יתני הי~נכון

 עשו ויהי דהנה ערומי~~ ~ון בחר דהתנאו~~נ עכ~~
 אה~~ם~ יושב תם איש ויעקב שד~ה~ אישוכו~
ע~כ

~ 
 איש יעקב של ~ניו ~נות התנא רצה

 יעקב כענין בעה~ב~ בשם אותם וכינהשדה
 עובד שהי~ בקין מצינו וכן אה~~ם יושבאביהם
אדמה

 ש~
 איש בנח מצינו וכן ו~פארת ~ם

 האדמ~~ה~ אי~~ש נח ויחלצדיק~
 ש~

 קראו ~בח
 ~ון בחר התנא ע~~כ כמשארז~~ל כןהכתוב
 יעקב קדוש ~רע ו~ראערומי~

 בע~~
 הבי~ת

 אביהם יעקב אחרמיוחסים
 ~ה~

 ו~ם
 אה~~ם~ יושבו~פאר~~ת

~~~~~~~ 
 ~~~~ ~~~~~ ~~~~י~ ~~~י
~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ 

 בירוש~י~ מוקי והנה וכו~~ ~~~ ~~~~~~~~~~ ~~ ~~~~~~~י~ ~~~יי~ ~~~י~~י~~~~~~~
 ~עה~~ב והתחתוני~ ב~נים~ ~נייםהע~וני~
 והנהבירוקי~~

 הת~
 שספק ס~ל בודאי ~~כ

 רק התוי~ט~ כמ~ש ~ט~ט
 דס~~

 דירוקים
 בעה~~ב~ של ודאי רק ספקהוה ~

 ממי~
 אם

 הם דודאי אחר~ מין משל הם החוריםאותם
 ~עה~~ב~ שהכל מודה ר~~מ גם דאשתקד~משנה
 הזמן ואין עניני~ כמה בזה עוד ~קדקויש

גורם~

~~~
~~ ~~~~ ~~~ ~~~ 

 וכו~
~~ 

 הנוג~ע~
 בין חי~ק י~ל הנוגע~~ת~ובירוש~י

 על קאי ~קב~~ה ~ון הוא ה~ו~~~תה~ירסאות
 על קאי הנו~~ע כל ו~ירסא הנוגע~ת~השב~ם
 ~תנו קנסוהו בארן שנוגע עומר כלהעמרים~

 ~נייםכולו
 אפי~

 מן הרבה וגבוה עב הוא
 הר~ש~ שהביא בירוש~י קצת וכ~~מהארן

 עיי~~ש~ כרי~ו~~תאפי~~ו

~~~~~~
 קיי~ל הנה ~~~~~~~~ ~~~~ ~~ין
 במשנתינו רשב~ג ששנהכ~מ

 בד~ה בתוי~ט עיין ו~ו~~ חון כמותוה~ה

בכדי~

~~~~
 וכו~~ אמר את הכא ירוש~י

 כריכות אפי~ושוג~~ אפי~
 ~עמש~ל~

 וכו~

אפי~
 מדעתו חון אחרים גדשו

 ~אפי~
 קרא

~ניים
 באו~ ו~

 סתם דמשנתינו עכ~ל
 גדישקאמרה~

 ש~
 משמע תחתיו~ ~קט

הוא אפי~
~ 

 מעשה~ עשה

~~
 סבר יוסי ר~

 דאפי~
 משום פטור ~~ה

 ב~~דהפקר
 עכ~~~

 הר~~י משנתינו הנה
 מטעם אי ו~~ה קאמרה~ עניי~~ם~ ש~~להו~א
 העשירים~ גם ליטול רשאין הנה הואהפקר
 אינו דקסברי ~~ה דגם מכאן~ מוכחהנה
 הב~ד אבל ~שירי~~ אף שיופקר עדהפקר
 דהראי~ ~י~~ז וצ~~ל ~ניים~ רק ~פקיריכו~ן
 כעין שיהי~ היינו רכושו~ כל יחרם הפסוקמן

 כהני~~חרמי
 ותנת~

 ~הני~
 נ~~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

י~

~~
 את שעיברו מב~ד ראי~ מ~יתי יוחנן ור~

השנה
 ש~

 ראי~ מאי ~כאורא ע~ל כדין
 אתם הכתוב גזירת השנה דבעיבור זההוא
 מוטעים אפי~ו מזידין א~י~ו שוגגיםאפי~ו

 הירוש~י~ בדבריו~~ע

~~~~
 ~כ~~ ~~~~ ~~ ~~~~~~ ~~ ~~

 וכו~~ הנק~ר~ת אםובי~וש~י
 נקצר~ה~ אם דגירסתינו ~גירסאות ביןהחי~וק י~~

 משא~כ הקמה~ עם כבר נק~~~ה אם דוקאהוא
 מצי~ה הקמה אם בדין מסתפק הי~כשהקו~ר
 ~~~~~ ~~~י~ ~~~~ א~~~~ר

 ~אול י~וא ~ד
שוב

~ 
 ו~ירסת ~דה~ ~~~ה ~י~ מורינן

 נק~רת ~יות ראוי~ שהיתה כיוןי~וש~מי
 אח~כ~ גם~ו~רה מו~

~~~~~
 מעשר בד~ה

 שבו~
 ואעפ~~י וכו~ אחת

שעדיין
~ 

 נתמרחה
 ח~

 מעשר שם
 מה ~פי ~י~ז וקשה הרע~ב~ פי~ וכן עכ~לע~יו

 עד פירותיו המקדיש מ~~ בפ~ד הםש~י~שו

ש~
 עד הקדישן וכו~ המעשרו~ת ~ונ~ת באו

ש~
 עיי~ש פטו~י~ וכו~ ה~בר וגמרן נגמרו
 דקאישפירשו

 ע~
 דגם מוכח בכאן ~רי המירוח~

 מירוחקודם
 ח~

 ואפשר ע~ו~ מעשר שם

ד~עבו~
 זה

~ 
 מי~~ח הרמ~ם שם פירש

 פי~ושם גםואעפי~כ
 ז~~

 דאעפ~כ ~ישב יש
 הוא שהמירוח כיון פוט~~ ה~דשמירוח

 עיק~
הגמ~~

~~~~
 ו~ה~~ב ~~~~~ ~~

 מש~
 ~ניי

 דדוקא נ~אה עכ~ל העיראותה

 הסתם דמן דאמ~ינןקאמ~
~ 

 עניי באי~ היו
 בו זכו כאי~ו והוה בכאן~ ~~וט אחרתעי~

 זאת סמיכות ~ודק ועפי~ז העי~~ אותהעניי כב~
 הא ש~ע~~ ~שנההמשנה

 דס~~
 ~כמים

~י~
 מן וא~שר כ~וכה~ ~וכה שאינו את עשו
 הר~ש דקדקהסמיכות

 בכאן דגם כן~ ~ומ~ ז~~~
 העיר ~ניי ~יתן כזוכה ~וכה שאינו אתעשו

דייקא~

~~~~
 ~~~~ ~~~~~ ~י~ ~~י ~~~~~ ~~

ה~~
 מ~~ם~ פטו~ר סתם

 הי~ עני ז~ל הרא~ש דקדק דמזהונראה
 ונראה המעשר~מן ו~טו~

 ד~~ ~י~ ~מ~
 בעת

שנוט~
 כיון מעש~ות~ ~יתן מתחייב

 ד~
 מיקרי

 ~מוך אי~ה שאכתוב מה ועיין ~ידי~~עני
 ~מ~ה

~~~~~~~~~~ ~~~~~ 
 חייב אינו

כשיחז~~ ~~
 ~יתו

 א~
 ממדת

 ו~או~ה עכ~~~חסידות
~ 

 בקש מי ידענא
 בכאן חסידות מדת ~דמידו

 דב~
 שאינו

 במשנה~מ~וא~
 ו~~

 ~כ ד~א
 חכמי~ דב~י ~~

 שע~ה באו~ה ה~~י~ ענ~~ימ~ש
 ו~

 פטור אמ~ו

מ~ש~
 ואין שעה~ ~ותה ה~י~ ענ~י דה~ק
 כשהעשי~ שהעני כמו חיוב~ בתורתהתש~ומין

 ~~א~~~
 דב~ו הם וא~~כ בעניותו~ ש~ח מה

 ~~~ שה~ריך~~א
 א~~

 חיוב ~ו~ת זה שאין
 ע~כ חסידות בתורת~ק

~ 
 הכי ~~א גם ואפש~ הוא~ חסידות מדתדעכ~פ פטו~~~ אמ~ו

ס~ל
 ד~

 ממדת היינו יש~ם~ רק מש~ם אמר
 ה~מ~ם וע~~כ הטעם~ מפ~שי~ וחכמי~חסידות

~
 הרע~~ב שפסק כמו כחכמי~ ה~כה פסק

 די~
 פ~יגי~ד~

~~~~
~~ 

 הנה וכו~~ ~~~~~~ ~~ ~~~~~~
 מן הבעה~ב ש~ח מה היינוש~~ו

 עניים ממ~ת דהוא כיון מ~ש~ פטו~העני
פטו~

 ביד ממעשרות
 כ~

 ~י ו~אורא אדם~
 מד~~י דנראה ~~ במשנהמש~ל

 ה~א~~
 ד~~א

ה~עה~ב
 בד~~ כשנוט~

 עניים מתנות
 עניים מתנות הרי יע~ר~ ~ה קשה~שר~ ~~י~

 דוקא ואפשר פטו~ין~ בעה~ב ביד הםאפי~~
 העני~ ~ידכשבאו

 אב~
 עדיין אם

~ 
 ~יד באו

העני~
 ו~

 ביאוש או בשינוי וקנאן ו~~ן אחד
 ~ש~ן~ מחויב ~שות~ושינוי

~~~~~~
 והרע~~ב~ הר~ש העתיק וכן וש~~~ ש~והגי~סא דעיק~ ~וי~ט עיין ~יי~~~~יי~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~יי~ ~~

 בש~ו המשניות ספ~יוב~וב
 ובש~

 ו~אורא
 הדבר ד~ודק ונראה ה~ו~ ~ירסא ~יאוראין
 ה~~ש מ~שעפ~י

 וה~ע~~
 ~עשר ה~ה~ב וחייב

 את שיתןקודם
 ש~

 ~דו מהיכן ו~אורה ~עני~



 שבונת גבי נעינ כדאשכחן סיים הר~~ש והנהזה~
 בער הנני ~~ ~דו ב~ד מהתם ואישנתערבה~

ו~
 אדע~

 ד~
 כי ~דדי דמי

 אוכ~
 ~נא~

 גביד~יל
 שבו~

 הנה שנתערבה
 השבו~

 ההוא
היתה

 כו~
 מחויב שהוא משמיענו עניים של

 ליתן בכדי~שר
 שבו~

 הא ~ניים ש~מה
 ב~ ~ני ליתן ירצה אםודאי

 שבו~
 יעשר והעני

 דאם משמיענו רק מיחוש~ בית כאן אין~צמו~
יתן

 שבו~
 ~ני אחת

 ו~
 יעשרנה

~ 
 י~~ח יצא

 ו~וא מעשרות ממנה ~וציא יצטרך העניכי
 ממנוגזל

 שבו~
 אבל המעשרות~ מן שפטורה

 מדעתו העני עם דמח~ף מיירי הנהבכאן
 נותןאפשר

~ 
 או העני לו שנותן ממה יותר

 הוא שיצטרך מוכח היכי כנגדו~ מוותרשהעני
 ~י אבל ~ני~ שיתננו קודם ~שרבעצמו
 ממשנתינו שפיר מוכח ובש~~ל בש~והגירסא
 מה היינו בש~~ו~ המח~ף בעה~~ב על הכלדקאי
שנ~אר

~~ 
 פ~ור

~~~~~~ 
 ~~ר~ ה~~~ף

 ~י~~הו קו~ם ~~ר הב~ה~~ב ~ייב~~יים ~~~~
 קמ~ל וטובא~עני~

 דאפי~
 חבר אינו הבעה~~ב

 בכאן מתוקן שאינו דבר מת~י ~וציאודרכו
 דגזרו מעושר~ ב~י ~עני ~תן הדין מןאסור
 רגי~תו מרוב דהעני וחששוחז~~ל

 ש~
 ~שר~

ישכח
 ו~

 שמחויב גזרו ע~~כ זאת את גם יעשר
 ~עני שיתנהו קודם ~שר המח~ףהבעה~ב
 גם ראי~ מכאןואדרבא

 ~בו~
 שנתערבה

 מעשרבגדיש~
 שבו~

 ונותן אחת
~ 

 קאמר דוקא
 אםאפילו

 והעני שבו~~ ב~ ~עני ליתן ירצ~
יעשר

~ 
 ~שר מחויב בעצמו הוא רק מהני

 ש~תב ~ו ונות~ן בד~~ה מ~ד בתוי~~ט~ועיין
 וכו~~ גדיש שיתקן עד ~מתין העניוא~~צ
 ו~~~ש ~~ו~ ונות~~ן תיבות דדייקונראה
מדוקדק

 שפיר~
 כתב הרמב~~ם בפי~ ועיין

 שהי~ מפני וכו~ העניים ליד שב~~א ומהבזה~~ל
 דס~ל ~אה עכ~ל במעשרות חייב בעה~~בממון
 שיתנהו קודם ~שר בעה~ב על חובהדאין
 והנה וש~ל ש~ו הי~ דגירסתו משום צ~~ל~ני
 וש~~ל ש~ו ג~כ העתיקו והרע~~בהר~ש

 יש אפשר ~שר~ חייב דהבעה~~ב כתבוואעפי~~כ
 דה~ל המשנה~ מ~ון דהוכיחו דבריה~~שב
 חייב בעה~ב עם המח~ף עני ~נות~נא

~שר~
 א~

 משמיענו כ~חך על
 כ~

 אינו אבל
מוכרח

 בש~~ו הגירסא ו~י כ~~
 ובש~~

 מוכרחי~
 הדק~ היטבהדברי~

~~~~~~
 אחר ~עניים ~ד שבא ומה

 בעה~~ב ממ~ן שהי~ מפניהתרומה
 במעשרות חייבשהוא

 ~ עכ~
 פירוש אדע

 ס~ל הוא דגם ~מר ואפשר התרומ~~האח~ר
 יהי~ העניים ליד שבא ומה וה~~ק והרע~ב~כר~ש
 מעשרותן הבעה~~ב שירים אחר התרומ~האח~~ר
 איזה יש ואפשר דוחק~ הוא אבל וכו~ שהי~מפני

 בדפוס~חסרון

~~~~~~~~~~ 
 ~~~~~ו

~~~~ 
 ה~ך וכו~

 עני במעשר ~סבורי ~נא ~~חביבא
עכ~ל

 ו~
 על ~סבורי א~~א דב~ז נראה הקטן

 בשותפות השדה את שקיבלו בשנים דהרי~ט
 איירי~א

~~~ ~~~~ 
 ה~א

 ח~ו ~ה נותן זה י~וייר והאיך בתיםכבעלי ~~~~~ ~~~ ~~~~~~~
 ב~ט אסורין שניה~ הנראה וכפי וכו~ וזה~ט

 על מעשר אחד שכל עני במעשר אח~~כמשא~~כ
 נ~~לח~ו

~~~~~
 שו~~פ ב~ט אסור ~צור שדה
 ~אורה עכ~לובמ~ע

~ 
 אם ידענא

 של עני במעשר אסור יהי~ ~ה עניהאריס
 נותן דזה בשותפות אריסים ב~ יהי~ לובעה~ב

 וכו~ וזה~ה
 וצ~ע~

~~~
 ואסור ב~ו~פ~ מותר וכו~ ש~ש א~~ל אם

 נראה ודקל דדלית ובפאה עכ~~לבמ~~ע
 הוא מדאורייתא שהחיוב כיון שאסורג~כ

 דו~אבתלוש
 ר~

 ~~יירי תבואה בשדה דבכאן
 ~ו~~~ר ~וןמדקאמר

 נ~~~

~~~~
 ~~ו~~~~~~ ~~ ~~~ ~~~ו~ ~~ ~~

 דמאן ונ~~ל הפוע~לובירוש~י
 בפ~ע אחד פועל ב~וכר דוקא הפועלדגרס
 אוזיל הנה בנו~ שי~וט ע~מ עמו הפועלומתנה
 כמה כשמשכיר משא~~כ זה~ עבור שכירותי~גבי~

 אחד בסך ביחדפועלי~
 ~ו~

 יח~ו והם ביחד~



 ~נו~ שי~וט ע~מ מהם אחד מתנה ו~~ה~יניה~
 ודאיהנה

 אוזי~ ~
 של בנו עבור ~בי~ כו~ו

 אסור~ ~ז הפוע~~ם דגרס ומאןזה~

 את ~וזל שהוא הרמ~~ם וכתבוכו~~ ~י~~ו~ ~~~ ~~ו~~ ~~ ~~~ י~~ו~~~
 לי ותמי~ הירוש~י~ בשם הר~ש וכ~~כהעניים~
 אחרי~ העניי~ את מניח אינו אי עסקינןבמאי
 ~פילו ~וזל מיקרי ז~~וט~

 ב~
 שכירות

 דאמרינן מה דהיינוהפועל
~~ 

 מניח שהוא
 ו~חד אחד~ת

~ 
 את מניח ואי וכו~

 כו~
 מאי

 הרע~ב נאד זה ד~עבור ונ~ל בזה~ שייך~וזל
 חובו ~פורע הטעם ופירש מפירושם~ז~~ל

 ~ז ו~אוראעניים~ מש~
~ 

 כיון פורע דמאי יתכן

שכו~
 דנראה דה~ק ~שב יש אבל ~קטין~

 כיון נעשה מה אבל וכו~~ חובוכפורע
 שוב וכו~~ ~וזל שהוא הטעם מבוארשבירוש~י
 ~י~וט ע~מ ע~מו הפועל אתוכשישכור ~ז~~~ ~~~~ ~~ ~~יי~ ~~~ ~~ר~~~~~~~~~י

 תי~ת ~דייק נראה עכ~~ל העניי~ גוזל הואעמו ב~~
 יהי~ שבנו שמתנה דהיינו ש~משנה~אחרי~ו
 יעמדו ע~יי~ ששאר היינו אחריו~מ~ט

 וכל עמו~ אתו אחריו יהי~ ו~נו ממנומרוחקין
 אחרי~ ~ניי~ קודמו הוא ה~ט מן שיפולמה
 את כמסייע דהוה ~שות ~עה~~ב אסורדזה

 מה זה גוזל~ והוה מהןאחד
 ש~~~

~~~~
 ~~ו~~~~ ~~

 וכו~ ~ו~~י~ ~~~~ו~ו
 שכחת מ~ואר ד~קראמשום

 אבל עומ~ר שכחת ברוב התנא נקטעומ~~ר
 קמה~ הה~~דבודאי

~~~~
~~ ~~ ~~~~ 

 וכו~
~ 

 שייך
 מאי ~תויי הכ~ל זה~הקשות הכ~

 נשתנה מה הטעם מבואר אינו דברישאכיון

א~
 ובזה מא~~

 הכ~
 דבעינן הטעם~ מבאר

 מ~כה ~מר שהוא ~קום מעמרשיהי~
 נ~~

~~~
~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~~ 

 עיין
 ה~שון דעיקר הרמ~~~ן ~שם~תוי~ט

 ~ון וכ~~ה תהי~ בקר~ת מ~ון ו~ואבב~

 וב~~המשנה~

 נתח~
 יש והנה בפ~~

~ 
 הרהורי

 עדיין אבל ע~~ז טעם איזה ~מרדברי~
~ 

 ע~ה
בידי~

~~~~~
 ב~ט דכתיב וכו~ הבקר ~ש~~א בד~~ה
 וכו~ אותם תעזוב וכו~ ~נישו~פ

 א~ובד~~~
 והשביעית דכתיב כשמיטה ~שירי~

 י~י ד~~ש הרמ~ם~ שיטת וכ~~ה עכ~לוכו~
 ותראה בר~ש עיין משמיטה~ ו~~המפאה~
 ר~ בירוש~ידפ~~י

 יוחנ~
 ~ל יוחנן ר~ ור~ל

 יש אות~ם~ תעזו~ב ודרשו מפאה י~יד~ש
 ו~ה ~ניי~~ רק כזו ש~יא הפקר אחרתעזיבה ~

 עוזב אתה או~~ם הוא מיעוטא אות~םסברי
 בין ~ניי~ בין הפקר משא~כ ~ניי~~רק

 ש~יעית מן דב~ש דטעמא ס~ל ור~~ל~שירי~~
 בין עוזב אתה שביעית הוא~ מיעוטונטשת~ה
 הפקר משא~~כ ~שירי~ בין~ניי~

 אפי~
 רק

 יש משמע ונטשת~ה אד~בא סברי ו~~ה~ניי~

~
 ~ניי~ בין כזו שהוא הפ~ר אחרת ~טישה

 דר~י שיטתי~ ~ין ר~תי ~מ ויש ~עשירי~~~ין
 ~דם כשהפקיר דר~ל~יטתי~

 ו~
 ~המה~

~ישראל
 ו~

 העיר אותה ~נשי ~וי~~
 ו~

 ~יר
 ו~~ל ~פקר הוה ד~~יאחרת

~ 
 הפקר~ הוה

 הרמב~ם שיטת אשר תתבונן ~י~זוהשתא
 הואוהרע~~ב

 ד~
 כר~י

 וד~
 מ~ש גם כר~ל

 ~םהרמ~~ם
 תתבונ~

 ~דם שהפקיר מי ~ש כי

ו~
 ~בין~ קשי~ ד~רי~ הם עיי~ש~ וכו~ ~המה

 ~שמועינן~ אתא ד~~ש טעמא וכי קשהגם
 אחר ופירוש אחרת שיטה ~ם הי~ואפשר
 וכעת הירוש~י~בדברי

~ 
 בדבר ~יין אוכל

 שהתוי~ט ביותר ~יותמי~
~ 

 בזה~ העיר

~~~~
 ~וי~~ ~~

 וכתב שכחה ו~ה~א בד~ה
 זהו וכו~הר~ב

 כש~
 אצל הניחו

 איכא וטעמא הרמב~ם דברי והן וכו~ה~פה
 דבריו~ עיי~ש וכו~~ימר

 ו~
 טעם נראה הקטן

 זה דהנהמרווח
 הכ~

 שהוא ~קום המעמר כל
 יש מ~כ~~ר

 אין ו~ורן ממ~ו שכחה~ ~
שכחה ~

 והנ~
 אל ~ו~כו בו שהחזיק העומר הכא

 גמר שהוא ~קום מעמר ~וא ה~ההעיר~
 וישמ~כה

~ 
 ואימתי שכחה

 כש~
 בצד נתנו



~ ~

~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~  

 וכו~~ ה~פה בצד כשהניחו אבל וכו~~ ו~דישה~פה
הנה

 אי~~
 מ~א

 ש~
 ~מר ~קום מעמר הי~

מ~כה
 א~

 ומיהו מ~~ה ~מר שאינו ~קום
בזה

~ 
 דברי אבל הרע~ב~ דברי רק ~ו יתכן

 התוי~~ט בכאן שהביאן בחיבורוהרמב~ם
 עד~ז~יתיישבו

~~~~
 בד~~ ~~י~~ ~~

 וכו~ שורות ראשי
 וכו~ שורות ראשי הר~שו~ון

 הר~~ש בפירוש היטב תעיין כאשרעיי~ש~
 ~מר צריכין ד~ במשנה ~מן התוי~~טשהביא
 שורות ראשי ~ך הוא בכאן משנתינופירוש

~וכן~
 כנ~דו שיש ~רצ~~ל מוכיח שכנ~דו ה~ומר

 ע~ו~ המורהמוכיח
 וכן~

 בו שהחזיק ה~ומר
 ה~~ כל היינו שכחה שאינו מודי~ וכו~~ו~כו
 הנ~~לעניני~

 כו~
 וזה שכחה~ שאינו מודי~ ע~א

 המשנה~ בפי~ מאדנכון

~~~~
~~ ~~~~ ~~ 

~~~~ ~~~~~ 
 וכו~

עמש~~
 הקודמת~ במשנה

~~
 י~~ל פנה זה ירוש~י ו~ירסת וכו~ ~~יו
 ממזרח כשקוצר יד במ~ל הקוצרדהנה
 מי משא~~כ ~ערב~ פניו הופך הנה~ערב
 התבואות הגדו~ת וקרדומות במג~תשקוצר
 במדינות ~ונקראי~הקצרות

 ה~
 קאס~ס

וזענזין~
 וכשקוצר הצד~ מן עומד הוא הנה

 שניהם ~זרח ממערב הקוצר וכן ~ערבממזרח
 דהנה ~י~~ז ותבין ~רום~ או ~פוןהופ~ים
 ~~י משנתינו טעם כתבהרמב~ם

 דרכ~

ופירושו~
 אחד שכל מפני שכחה הוה ש~ניהם

 וזה חבירו~ של ~חוריו הוא ש~ניוזה
~ 

 יתכן
 ומיירי וכו~ פני~ו זה ~רסינן אי רק~רש
 והר~~ב הר~ש ~יטת משא~~כ יד~ במ~לבקוצר
 שפיר הירוש~י ~ון הר~~ש מפרשוכדקא

 פנ~ה~~רסינן

~~~~
 ~וי~~~ ~~

 פשתן הוצני שני בד~ה
 דמיירי ונ~ל וכו~ בכ~~מ וכתבוכו~

 פשתן שאר אבל וכו~~שהזריעו
~ 

 בי~ שייך

שכחה
 עכ~

 ה~הות דברי ב~אן המה והן
 הרב ובימי הר~~ש עלהרא~~ש

 ונראה ה~~~מ בשם הביא ע~כעדיין נ~~ ~ תוי~
 דהכ~

 ~~כ

 ראם~~

~~~
 בכאן דמקדים הא וכו~~ ~~~ ~~~~י
 י~י דב~ה משום נראה ~~~ש~ ב~הדברי

 דמשנה מקרא י~י וב~ש כהני~ דתורת קראמן
 שבתורה~ הפסוקי~ כסדר נקטינהו ע~כתורה
 דנקטינהוו~י

 ש~
 כסדר

 הנהו~
 ~ך בכ~מ

 ב~~ה~ כדברי דאמר ה~וןשינה
 וי~~

 דקדק עוד
 ~מר התנאכאן

 א~
 ב~ה~ כדברי

 רצ~~
 פלו~תא

 כן להקל שדרכן בכ~מ ב~~ה כדברי היאהזאת
 חומרא שיש בכ~מ~ה~ם כדבריהם הואבכאן
 שיש כיון~ני~

 ~ו~
 קו~~ מיקרי ~עה~~ב

 ב~~ במשנה הר~~ש בפי~ועיין

~~~~
~~ ~~~~~ 

 דכתיב וכו~ העומר בד~ה

~
 יכול שאתה עומר ~חתו תשוב

~גביהו
 כאח~ כו~

 ~~~~ל
 בירוש~י ועוד הירוש~י~ בשם הזההטעם ~~י~ ~~~~ ~ר~~~ ~~~

 עומר ושכחת תני תנאאית
 ו~

 היך ~דיש~
 מאי ~רצ~~לעבידא

 בינייהו~
 אחד עומר שכח

 ~~ ~דהרי שכחה ד~ה עומר תעבדינא איןבצדו
 ד~ה~מרים

 שכחה~
 גדיש תעבדינא אין

 ~דיש סמוך שהוא ~בהעומר וב~ה ~~שמחלוקת

~י~~
 תעבדינא אין בצדו~ עמרים ב~ שכח

 אינו ~~ סברי ~דב~ה וב~~ה ב~ש מח~~תעומר

שכחה~
 ת~בדיני~ אין

 נד~~ אי~ ~די~
 ~~~רה

 וסתמא בה~הותיו ז~~ל הרא~ש ע~~ז וכתבועיי~ש
 עומר ושכחת הטעם דס~~ל כמאןדמשנתינו

 במשנה חכמי~ מדקאמרי ~~יינוגדיש ו~
~ 

 אם
 שהוא אחד בעומראמרת

 כ~די~ש~
 עיי~~ש~

 יקשהו~י~~ז
~ 

 פירש ~ה ז~~ל הרע~ב ~ל
 מן הטעםבמשנתינו

~ 
 ~ומר ~חתו תשוב

 ד~~מ בירוש~י רואה והנך לה~ביה יכולשאתה
 דמשנתינו ס~~ל דהר~~~ב י~ל ושמא ~ינאטובא
 אמרה~כ~די~ש

 ו~
 רק חכמי~ וכוונת ~דיש

 ~כאן ואדרבא דר~ג~ ק~~ו~~ות
 הוכי~

 הר~~~ב
 כאידך ה~יקר סברה דמשנתינובהיפך



פי~~שא~
 אח~ בע~מ~ אמ~~ מ~~

 ג~י~~ש שהוא
 בפי~וש~ וה~~~ם~~~ק

 ~י~ ~מספקא נ~אה
 הטעמי~~ ~~והביא

~~~~~
 ~~~ה

 העומ~
 ומפני ~כ~~~ ~ו שיש

 ~הא וכו~ מ~~~השהנפח
 מ~או וכ~~הא~ני~ שק~~ ר~~~

 כ~ משק~
 סאה מ~

 עכ~
 ~ומ~אפש~

 היינו סאתיים~ בו שיש ~בכאן
 נקי~ ת~ואהסאתיים

 חו~
 והמו~~ ~הקש התבן

 קשהואעפ~~כ
 ~כ~ ~ומ~

 סאין ~~ח יע~ו א~ו
 ~ומ~~אפש~

 שאת~ה ~הכוונה
 יכו~~~

 ~ג~י~ה
 מעט ה~הה ב~י אחת בפעם היינוכאח~~ת

 ~~א~ ~~קיחה ~קמעט

~~~~
 ~~י~ו ~ו~ו ~ו~ין ~~

 ~~~~~~ כמו ענוה פירשוכו~ ~~ו~~ ~ו~
 ~ת~יא ונ~אה ~~~~~ ~ה~יא ג~סינן~~ירוש~מי
 ~שכנ~י~~ הספ~~יים שבין המ~טא~חי~ופי

 כמו ~פוי~ הב~ מבטא ק~~ים אינם~הספ~~יים
 א~~~~~א

 ~~ מ~א ~~~ין ~א~כ~~י~ ~~~~~~ ~~
 ~~י מתח~ין~ ע~כ ו~ מבטא כמו~פוי~

הגי~סא~ת
 ~~ו~~

 האמיתיית ~המבטא מוכח
 כאשכנזים~הוא

~~~~
 וכו~ קמה היא איזו ב~~ה תוי~~ט ~~

 פ~~ה הרמב~ם~חי~ור
 כת~

 וכו~
 ~הנאונ~~ל

 עומ~
 נקט ~~ישא ~פתח

 קמה ~ק נקט ~התנא נ~אה ו~י עכ~~~~מה ~ה~~~~

~מ~~
 העומר את

 ב~ דמצ~
 רק ת~אי ~ום

 הש~ו~כש~א~
 ~קמה משא~כ ~ומ~~ נוגע

 באפש~ בעי~השכוחה
 יכו~ין שיהיו ~וקא

 פ~ה ~מ~~ב כמו כאחת~קצ~
 שכוחה שאינה קמה בצ~שכוחה כשהשי~ו~

 והה~~~
 איפכא

נ~ל

~~~~
 ~וי~~ ~~

 וכו~ תב~אה סאה ~~~ה
 היו אם הא בי~וש~י~~ייק

 עקו~ותשתיהן
 ~עה~~~

 הוה ו~~ז כ~~~ג
 יש א~~ כסתם~ וה~כה סתם ואח~~כמח~וקת
~מוה

 ע~
 פסק ~ה הרמב~ם

 ~י~
 ה~ה אין

 ~ה~מב~ם ~אפש~כ~~~ג
 ס~~~

 ~הי~וש~י
 כ~~ע~בקמ~ת ה~

 מח~ב~ין ~הקמ~ת כי~ן כ~~~ ס~~
 ~ה~ע~~ב ע~מרים~ משא~ככאח~~

~~~ 
 נ~אה

 ~כ הי~~ש~י ~~ירוש ~י~ מספקא~ספוקי
פסק ~

 ~י~
 פסק~ שום

~~~~~
 ~כ~~ ~תימא ~כו~ ~ת אם ~~~ה

כיון א~
 מ~י~ ~המחו~~

 עיי~~ש~ וכו~
כיון ~~~~

 ש~ ~המח~~
 ~עה~ב

 ע~ מ~י~
 השכ~ח

ממי~
 יש

 ~ה~~~ א~~ מע~ ~מחוב~
 והורע

 הה~~ העני~ כח~ה
 יש אם

 ש~ מחו~
 העני

 ~עיני ותימה ~ני~מהני ~
 מנ~~~

 ~~עיין ~~ ס~~א
 ~ם העומר ~~ה ~מ~ח~וי~ט

 העני כח בה שיפה אמ~ינן~~קמה התוספ~
 כיון א~~~אנימא עיי~ש~

 ~המחו~~
 הוא

 ש~
 מהני העני

~ני
 ו~

 ~עה~~~
 ~ ~ממי~

 יקשה
 ~י~ן משכחת וגם התוי~ט~ תמיהתה~מ~~ם ע~

 ~~ת כגון ~ש המחויבת ~פאה העני~שות

ו~ק~
 וא~~ת

~~ 
 משכחת

~~ 
 העני ~שות מיקרי

 יכו~ אינ~ שהואכיון
 ~ק ~ע~מו ~קח

 הבעה~~~
 ד~ריך הא הנראה כפי ~~~מחוי~

~~ 
 ה~א

~ק
 תקנ~

 כ~י ~~בנן
 ש~

 עני ה~עה~~ב יראה
 הת~י~ט ~כמ~ש וכו~מ~~עתו

 ~פ~~
 ~ם

הי~וש~י~
 א~~

 אם אה~נ
 הו~י~

 הפאה הבעה~ב
 אם אי~ות ~א~י וכן יצא~ ~פניהםוהניחה
 פאה ~ניחשכח

 במחוב~
 ~בזהנ~אה בת~וש~ ~יתן צ~יך

~ 
 תיקנו

~~ 

 ~ניהם ~ניח ~ק

~~
 ~שמיענו מק~ם ~~ם תנא אישתמיט

 ומה ~~~~צ~יך
 שנ~~~~

 ~פי~וש
~אמרה התוספ~

 ~ ~~אי~
 משכחת

 ~~ו~
 ~מ~~~ ה~ני

 ~שות ~~ת אם ~ייקא ~המשנה משוםהוא
 העני רש~ת ביאת אם ~ו~קא משמע ~כו~העני
הוא

 כוו~ ב~
 ~ט כגון מכוון

 פאה משא~כ ופ~ט~כוונה ~~ הנוש~
 ממי~ ת~ ~

 ~ק
 ~ה המניח~כוונת

~ 
 כוונת וכ~~נ ~ני~ מהני

הרע~ב
~~ 

 אס~רא
~ 

 ופ~ט ב~קט רק
 ו~ו~~ק~~אה ~~

~~~~
~~ ~~~~~ 

 וכו~ יהו~א ~~ ~~ה

~כתי~
 וכו~~ ~~י ש~ה מה ש~ך



~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

 ושם הירוש~י ~ון ד~ביא בר~~שעיין
~ 

 נאמר
 ס~~ל דר~~י שם נראה רק משדך י~ףדר~~י
 טמון אין מסתמא קמה או שדה שנא~דבכ~מ

 ר~בכ~
 באש טמון כגון ריבוייא דאיכא היכא

 ר~~י~דמרבי

 ו~~ ~~~~~~~~
 ~י~

 ~י~ו~ ~~~וי~
 וכו~

 דהם נראה אם~ והרע~~בהר~ש
ס~ל

 ד~
 הקוצר על אד~יל קאי

 ב~~
 והסומא

 הנשמע כפי הרמב~~ם מיהו הקוצרים~ כל עלרק
 אסברהבחיבורו

~ 
 הקוצר על

 ב~~
 והסומא~

 וא~~ם גרסינןו~בריו
 נ~~~

~~~
 ~~~ו~~~ ~~~ ~~י~~ ~~~ ~~~~ ~~

~~~~~~
 ~הרמב~~ם עיי~~ש~ וכו~

 הוא הפירוש הנה מקום שם נטופ~השמפרש ז~~~
 בכאן שנטעכך~

 אי~
 ששמו אחר ממקום זית

 וכיוצא בגבהו או במראיתו ניכר והואנטופ~~ה
 והיו הזתים שארימן

 הכ~
 ~ומר ויודעין מכירין

 ~אם נטופ~ה~ ששמו ממקום הובא הזיתזה
 הזה הזית דעומד הרמב~~ם שכוונתתאמר
 הזתים כל הרי ~ם א~~כ נטופ~ה ששמובמקום
 אם בירוש~י ואמרינןנטופות

 כו~

 יש נטופות
 בשעת~ו פי~ ו~י~~ז כמ~~ש~ צ~ל ע~כ שכחה~ם
 בא~~י~ מצוים הזתים אותן שהיו בשעהרצ~~ל
 ~ממקום הנטופו~~ת הזתים רצ~~ל אפי~וופי~

 ~נטופ~ה~
 ניכרים היו רק כ~כ חשובים היו

 וז~ש ~וכרו~ עתיד ע~~כ ~זתיםמשאר
 כ~~כ חשובים שאינם בשעתו הנטופ~הכזית אפי~

 שיש ~יוןעכ~ז
~ 

 אין בשדה שם
 שכחה~ ~

~~~~~~
 אינו וכו~ בשמו בד~~א המשנה פירוש
קאי

 ע~
 ~ום א~צ שזה הנטופ~ה~ זית

 יש כי אחרדבר
~ 

 רק נטופ~~ה~ שהוא שם
 שיש זית כל מסמנתהמשנה

~ 
 בשדה~ שם

אפי~
 כ~~כ חשיבותו מחמת מפורסם שמו אין

 בשעתו הנטופה זית כמו ניכר שהוא מחמתרק
 מחמת רק חשיבות~ מחמת השם פרסוםשאין
 כן כמו ~~ אית והי~רא נטופ~ה ממקוםשבא
 השם שאין אעפ~~י בשם שניכרים הזתיםשאר
 כזית המשנה ~ון יתכן ובזה חשיבות~מ~מת

ו~
 והבן~ זי~ת אמרו

 ~מקום ע~ש ג~כ ~רמב~~ם פי~ וכו~~~~~~~
 ע~ש שפכוני נק~ המקוםשאותו

 ~ה יקשה ו~אורה עי~~ש~ ~וב שמןששופך
 המקום ע~ש ~מרדחק

 ו~
 כפשוטו

 כן~ ~מר ד~דק אבל הרבה~ שמן שופךהזה שהאי~
 מעשה ע~~שדאילו

 האי~
 זה הנה גופי~

 נכ~

בח~

 והה~~ד הרבה עושה שהוא במעשי~~ו
 דקדק ע~~כ מבייש~ או שופך שהוא בזהכיוצא

 שם אשר ~מרהרמב~~ם
 האי~

 שבא על שפכונ~~י
 שופכין שזיתיו ע~~ש שפכ~ן שמו אשר המקוםמן
 ונק~ הרבה~שמן

 האי~
 משם שבא שבכאן

 בשמ~ו~ של פי~ וזהשפכונ~~י~

~~
 ~הביאו בירוש~י ~יי~~~י~

 הר~~ש~
 אית

 יבשין ~כ~מר ממש בישנ~~י מימרדבעי
 שמן עושיןשאין

 הר~~ש~
 מימר דבעי ואית

 אי~ות שאר שמבייש ~כ~ומר ~חברי~דמבעית
 עושה שהוא זתיםמרוב

 הר~~ש~
 הרמב~~ם והנה

 ו~י שמן עושין שאינן קמא כ~ישנא רקפירש
 דהנה עמו~ ונימוקו טעמו לעיל שפירשתימה

 שיש זית כל אמרההמשנה
~ 

 אינה אפילו שם
 שנק~ הנטופ~~ה~ כזית רק חשיבותמחמת
נטופ~~ה

~ 
 ~רש כשבא וע~כ החשיבות~ שם על

 ההוא שהמקום שפכונ~~י~ הביא הנהבכאן
 הגרוע מקום ע~~ש שנק~ ביישנ~י והה~~דחשוב~

 שם~ לו שישוב~ד
 נ~~~

~~~~~
 בשעתו הנטופה כזית זי~ת~ כל בד~~ה
 ~ו קראו שמן נוטף שהואע~~ש

 הואיל שנה בכל נוטף שאינו ואעפ~~ינטופה

והע~
 שהוא על זה שם

 נוט~
 עכ~ל בשעתו

 של פירושו שזה מדבריו מבואר נראההנה
 אינו אפילו היינואפי~~ו~

 נוט~
 רק שנה בכל

 דבעו ירוש~י הביא בר~~ש עיין והנהבשעת~~ו~
 ~או שנה בכל דעביד עדמיבעיא

 והנה וכו~ שנים של רובן שעושה כיוןומסיק ~~
 מבואר הרי ~~ קמיבעיא מאי הרע~~ב~י~

 דייקא~ בשעת~~ו הנטופה כזית אפי~~ובמשנה
 פירושו שבארתי מה ו~י הרמב~~םו~ירוש
 הכי דהירוש~י הרע~~ב פי~ ~שב ואפשרניחא~

 שנה~ בכל שנוטף דוקא בעינן אם ~~קמיבעיא
 נטופ~~ה ממקום שהוא נטופ~הופירוש

 ~א~~~



 אפילו היינו אפילו ופי~ נוט~~ הוא שנהבכל
 ~ב~י וכמ~~ש חשיבות מחמת שם לואין

 ופי~ נוטף שהוא נטופ~ה פי~ אוה~מב~ם~
 נוטף אינו אפילו היינו בשעת~ו~ וכו~אפילו
 ופשיט שנה~בכל

~ 
 ו~כי נוטף~ אינו אפילו

 כמסקנא ה~ע~~בפי~
 נ~~

~~~~~~
 היינו וא~כ וכו~ ביישנ~י בד~~ה

 שופכנ~י י~~ל עיי~ש~ וכו~שופכנ~~י
 הזתים~ מן בע~מו נשפך שהשמןשטבעו
 מ~וב האילנות שא~ את שמבייש הואוביישנ~י
 יש וכן הבד בבית מעשה ע~י ממנו שיוצאהשמן

 ה~ע~ב~ בדב~ילדייק

~~~~
 דאמ~י ~ית נטה וה~מב~~ם
 טעמו עמש~ל עיי~~ש~ וכו~דבי~וש~י

 במשנה~ פי~ושו לפי ה~מב~~ם שלונימוקו

~~~~
~~ 

 ~~י~ ~~י~ו ~~ ~~~י~ ~~ ~~~
 מה ~י וכו~~ ~~~~ו~~~~~~

 אפי~ו הנה ה~מב~ם בדב~י ~ילשפי~שתי
 מחמת השם שאין ~בותא הוא וכו~כזי~ת

 הי~ בכאן הנהחשיבות~
 יות~

 צודק
 לומ~

 אפילו
 ד~ישא דלישנא סי~כא ~ק בשדה שם לויש

נקט~

~~
 ע~כ~ ~~~~ו ~ו י~ ~~~י~ ~ו ~י~ ~~ן

 העני על דקאי דמפ~ש ה~מב~~ם~י~וש
 ~לות ~שאי העני אין שוב תחתיו~ לווכשאין
אל

 האי~
 א~ילו ליקח

 אי~ה עוד שם נשא~
 משום הטעם ונ~~ל שכוחים~פי~ות

 ונעשו הענייםנתייאשו דכב~
 הפק~

 ~שאי אין ושוב
 אל ~~תהעני

 האי~
 האי~ן את שמפסיד

 ~ניים מופק~ים שהם נ~אה וכשיפלובעלייתו~
 לו זכתה הבעה~ב שם עומד ואםו~שי~י~~
 קודם השדה ~וך בא ואםשדהו~

 שנפ~
 ~~כ

 וצ~ע~ נ~ל בהם~ הבעה~ב~~ה

~~~~
 בין דעומד כיון שכחה אינו בד~~ה

 שעומ~י~ ~דה דדמי וכו~השו~ות
 וכו~ השו~ה או~ך שתהא בעי וכו~מעו~בבין

דא~
 מעו~בבין שזיתי~ נחשב ואינו שו~ה חשיבא

 סתי~~ יש ~או~העכ~~ל
 ~ישא מן בדב~יו

 הביא והתוי~ט ט~ס~ איזה יש ואפש~~יפא~
דב~יו

 העי~ ו~
 וצ~ע~ כלום

 מסת~~~~~~
 כל עיי~ש וכו~ המחבא

 ~לום~ קשה ג~כ והואהדיבו~~
 ~גיה~ וי~אתי תיבות חס~וןונ~אה

~~~~~~
 ה~מב~ם ~ון וכו~ שנמצא זית בד~~ה

 מפני ב~ד זית אמ~ו ו~הבחיבו~ו
 וכו~ ה~אב~ד והשיג וכו~ בא~~י חשובשהי~

 דב~יו~ כל עיי~ש וכו~הכ~~מ וכ~
 ו~

 נ~אה הקטן
 באופן הזתים ליטע בימיהם המנהג הי~דכן
 ראי~ והא וא~~ כ~א בין מ~נות ו~שותכזה

 הזתים שבין התבואה מ~נות ג~ פ~ק א~ממשנה
 ה~ע~ב וכמ~ש האילנות ~א~ הה~ד דודאיוכו~
 כ~את ~שות הי~ שהמנהג בזתים נקט אבלשם~
 ובכדי חשובים שהיו מפני בזתיםדוקא

 וזה מ~נות~ ביניהן ז~עו ביניהן מצוי ה~גליהי~ ש~

באפש~
האי~ות ~א~ דהה~~ד בכאן ה~מב~ם כוונת ג~~כ
 ו~

 אמ~ו
 הדיבו~

 מפני בזתים ~ק
 מטעם כזאת לעשות ~גילין והיו חשובשהי~

 וצ~~ע~הנ~ל

~~~~
~~ 

~~~ 
 ~י~~ו

~~~~ 
 ~~ג ו~~~~~~

 דוקא ד~ו וכ~נ מיד~ו~בי~וש~י
 מן כשנפ~ט ~קמיד~~ו

 האי~
 הסבכת ע~י

 נמיהקוצ~
~ 

 וג~כ פ~ט~ הוה
~ 

 תיבת יצדק
 ואפש~ מיד~ו~ גי~סת ~יונפ~~ט

 סי~כא
 נקט~ פ~ד י~ דמשנהדלישנא

~~~~
~~ ~~ ~~~ 

 התוי~ט כתב ~~~יי~~
 ~ט ספק היינו פ~ד~ סוףכדתנן

 בכאן ~שמיענו הוצ~ך דאעפי~כ ונ~אה~ט~

 ידיעה בחס~ון ספק הוה דבכאן נאמ~ד~
 קמ~~ במעש~ חייבין העניי~ויהיו

~~~~
 ~וי~~ ~~

 וכו~ מדל ~וא כן בד~~ה
וה~מב~ם

 א~ כ~ ~
 עו~ת

 בגפני~ם~ המדל דמתניתין מלישנא וכ~~מעכ~ל
 תנינן ~ה הפאה~ על גם ~סבי~ דיש ס~דואי

 דוקאגפני~ם
 נ~~



~ ~

~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  

 והרמב~~ם וכו~ כרם בד~~ה
 כמ~ד פסק וכו~בחיבורו

 ~כ~~לרב~י נט~
 וא~פ~~

 דוקא ~יתני צריכין בכאן
 וב~ה דב~~ש פ~גתא ~שמו~ינן בכדיכר~~ם

 נוהגין דאינן ו~ו~תבפרט
 בכרם~ א~

~~~~
 כדאמר חי~~ם כמו ה~~ם ודרשינן
בירוש~י

~ 
 ה~ בין רבנן מתמנ~ים

~~
 ~כ~~

 וא~פי~כ
~ 

 י~~ל ד~~ה הוא~ ~נם
 ~ל ~ורות ח~ במקום ה~ התורהדנקטא

 ה~ נקטא דהתורה י~ל ו~~~ש החומשהתחייבות
 דבג~ ~ורות ג~ מספר חסר וא~כ ח~במקום
דברים

~ 
 מרב~י וחסר ~~שר~ רב~י מדמינן

 ו~ו~~ת פר~~ט בי~ו~~ר חומ~~ש היינו דב~יםג~
 חשבינן~~~כחדא

~~~~
~~ ~~~~~ 

 וכרמך ר~~ג א~ל בד~~ה
 אמר ור~~אוכו~

 ד~
 וכו~ תימא

 ס~ל ור~ג ~כ~~ל ב~ה~ב בהןיזכה
 ד~

 צריכין
 במשנה אי~ה בסמוך שאכתוב מה ו~~ ~ה~קרא

~~~~
 ~ניים ה~ו~ת בד~ה תוי~ט ~~

 וא~~גוכו~
 דר~~~

 כמותו שה~ה
 דמר שותא ~יי~~ש וכו~מחבירו

~ 
 ~~ל יד~נא~

 גם דהרי כמותו דה~ה~ימר
 ר~~

 הכי
 וא~~ג ה~~ל וה~י הוא~ רבו ר~א הריו~וד ס~~

דר~א
 ור~~

 שיש מה והנה וכו~~ ~ניים אין ס~ל
 ז~ל שהר~~~ב הוא~מוה

~ 
 במשנה ~יל פסק

 תימה אין הרמב~ם פי~ ~ו~ל כמאן ה~תאז~
 המשנה ~ל פירוש בפירושו דאיןכ~כ~

 ~מר באפשרונראה הזאת~
 ד~~~~

 ~ניי~ אין דס~ל
 ה~ו~ות~ ~קדיש הב~ה~~ב מותר וכו~ב~ו~ת

 במשנתינו שבכאן ורבנן יוסיור~
 דס~

 אסור
 ב~ו~ת ~ניים דיש יסברו ה~ו~ות~קדיש
 תבצור כי וקרא ~צירקודם

 ת~ו~ ~
 אתיא

~רם
 שכו~

 ~י~~ז וא~~כ ~~~~ב~ שהוא ~ו~ת
 שבכאן ורבנן דר~י כיון כר~~א בזה ה~התהי~
 והנה התוי~ט~ כמ~~ש י~ל וגם כוותי~~ס~~ל
 ~~כ ~ר~~ב לי~ מספקאספוקי

~ 
 פסק

ה~תא
 נ~~

~~~~~
 וכו~ הרב פי~ הימנה משי~בור בד~ה

 וכו~ותמיהני
 א~

 ~צמה באומן אף
 יש הנה תבואה שורה דבש~א ד~~מ ~ל~כ~~ל

~
 א~~ שפנה כיון ואורך המשך

 מקום מאיזה

וה~

 שכחה הוה האומן כאורך אחרת ~קום
 מובן~ והוא יחידי ~פןמשא~~כ

~~~
~~ ~~~~ 

~~ 
~~~~~ 

 משי~ו בד~ה
 וז~~ל רש~י כתב וכו~ ויבואווכו~

 ~כ~ל שני~ פ~ם ובאו וחזרו ש~טוכ~מר
 ~יתם שבאו היינו ויבא~ו לומר דא~~א זהפירש
 שה~ניים כ~ז דודאי ויבוא~ו לומר הוצרךד~ה
 כמו ~ניים~ שייך הכל ראשונה בפ~םבשדה

ד~
 ויבוא~~ו~ הנמושות משי~ו ברישא תנא

א~
 אל שניה פ~ם שבאים היינו ויבוא~~ו~ ~~כ

ה~דה~

~~~~
 ירוש~י הביא והר~~ש

 ו~
 תנינן

 ~רצ~~לנמושות
~ 

 שי~ור הכא יהיה
בנמושות

 הרא~~~
 ~ל באים חביבין שהם ~~י

~תר
 הנ~ ~כ~~~

 ~ר~~י
 ד~י~

 יש
 ~ר~

 דה~ק
 ביותר ה~ניים ~ל חביבים ~ה~נביםמתוך
 ומתייאשין הכל ו~קטין ב~ פ~ם תיכףבאים
 כתב בהגהותיו והרא~~ש ה~נייםשוב

 וז~
 משום

 מיד ובאים ~נבים~ ~~הם חביביםדזקנים
 מתייאשים ~ניים ואין והו~ים באיםפירוש

 ונאמר ~ירושו~ פירוש וצריכין ~כ~~לבה~כתם
 ~נבים ~~הם ח~יבין דהזקניםדה~~ק

 כי ~וד מחפשים אינן מהם קצתוכשמוצאין
 בני ~ם שמצאו מה ו~כול ~יתם ~לךרצונם
 בה~כת מתיאשים אינם ה~ניים ~~כביתם~

 יוד~ים כיהזקנים
 ש~

 הצורך כל חפשו
 נ~

~~~~~
 בד~ה

 ו~
 וכיון וכו~ מביא יהא

 איסרות ד~ שוה זתים מביאשאינו
 ~וט יוצא אינו הוא אףוכו~

 ~כ~
 תמי~

 הנה הזה כשי~ור דוקא זתים מביא אינוובאם ~
 אחרות~ ופירות מתבואות ~~כיביא

 וצ~
 דבזמן

 הזתיםמסיקת
 שו~

 אחר ~בר שום בנמצא אין
 הכל נא~ף וכבר הרבי~ה זמן הוא שכברבש~ה

 הבית~אל



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~  

 ~י~עינן כ~~ז רצ~~ל
 בש~ה~ מצוי ~וא המיןשאותו

 ~~ובירוש~י
 היכן

 ע~
 לילך ש~רכו מקום

 ביום בוו~וא
 ~כ~~

 בש~ת~~ן פירושו נראה
 כשכבר משא~~כ ~ניים של הזמן ~~ייןכש~וא
 ע~יין מצוי שהוא ה~ם הנה הנמושות~~ו
בש~~

 אחריו הו~ין ~~ניי~ אין ~מין מאותו

והנ~
 ה~ו שכבר הסמוכות בש~ות י~עינן אם
 רחוקה ש~ה מן שהביא אומר וה~ניהנמושות
 ע~יין ושםמכאן

~ 
 ב~ינן הנמושות ה~ו

 יכול שי~י~ רחוק כ~~כ רק שיהי~ בכ~ישיהי~
 ~רש צריכין כרחך ועל אח~~ ביום ו~ואלילך
 נתת א~כ כפשוטו~ רק ~א~~ה הירוש~י~כן

 ~ת או ב~ר ה~ני מוכר אם ~י~ורין~~בריך
 מ~ש ו~י אחר~ שי~ור פ~ם בכל ב~ינןערב

 ובז~ניחא~
 סמיכת יונח

 א~~ ~שנ~ המשנ~

~~~~
 פי~ וכו~~ ~~~~~ ~~ ~~~~י~ ~~

 ~ת א~ם בני ~רךהרמב~~ם
 בחטים ופאה שכחה~~ט

 ו~
 וכו~ ~מח

 א~ם ~י ~רך חיטין וכי ~~ברי~ תמוהיןעיי~~ש~
 ניתנית הפאה הרי שו~פ~ ~ט ~תהיא

במחובר
 ~רק~

 ונוטלי~ באים וה~ניים
 ואי שבו~~ הוא ו~ט שכחה וכןהשבו~~
מתרמי

 ש~
 ~יתו~ הבעה~ב ואספן ~ניים ~יו

ז~
 והר~~ב הר~ש נא~ו ~~~כ שכיח~ שאינו ~בר
 אמרו אם אבל עני~ מעשר על ואסברומפירושו

 הוא שו~~פ ~ט מן ונקיות הנ~ושות ~חטים~ל
 אם נאמני~ אין לישניתן

~ 
 ~שו~ שהם שאומרי~

 שרוב יו~~ין הכל אפילו אמרינן בירוש~יוהנה
 ניתן ופת קמח לומר נאמן אין ~טמכנסי

 פירוש ואי~ו אחר~ ~~ין זה ~עתיעכ~ל ~
 וה~~קמשנתינו~

 אפי~
 ההוא במקום המנהג

 שו~פ ה~ט יכניס ש~ב~ה~ב תקנה כןש~שו
 הקמח ~ל ~~ניים נאמני~ אין אפ~ויח~ום~

 ממס~ר מימרא והוא החטים ~ל רקופת
 איירי~ ב~כי ~ו ו~אי משנתינו אבלהש~~ס~
 הר~ש על ~התמי~ התוי~~ט ~בריותימא
 נוחים ~בריה~ כיוהר~~ב

 מא~
 המשנה~ בפירוש

 הרמ~~ם פי~ גם ~שב שישהגם
 ~~ ~אי~~ירוש~י דס~

 ש~שו ובמ~ום ה~ש~ה
תקנ~~

~~~~~
 ~ר~ש וכתב וכו~ נאמנין ואין ב~~ה
 ואין כ~מר ~~כ~ ע~ים כמו הוווכו~

 ע~ים במקוםמ~ו
 עכ~

 נכתב ש~ו ~פוסים
 במקום מי~ו כמו הוה הר~~ש ~ירושמבואר

ע~ים~

~~~~
 ~~~~ין ~~

 ~י~~ ~~
 ו~ין ~י

 ~~~ו~~ ~~~~~~י~
 וכו~~

 ~מעשרות כיון~אורה
 יר~

 ~ה מ~רבנן
 ~גריסין ועל אורז על קשה וכן נאמני~~יהיו ~

 ש~וא כיון ~מר צריכין הכל ועל ~~ילבמשנה
 ברור כ~בר~ן

 ~ו~
 שאינו ע~י~ שיש כמו
מ~ושר~

~~~~
 ~וי~~~ ~~

 ~ניים פוחתין אין ב~~ה
 כשמח~ין והר~ש הר~~בפירשו

 עיי~ש~ וכו~ עמהם ו~~ין עני~מעשר
 ואכ~~ו מיני~~ ~~רינין קרא ההוא ~רי~בריו בזו~

 תבוא~ ~~ כתיב ~ני במעשר ושבע~ו~בש~רי~~ך

~~~~
 כ~י ליתן מצווה שאינו וכו~ בגורן
~~~ו

 ~~~~ ~~ר~ ~~ד~ ~~
 באת שכך ~וא העיקר עכ~~לליקח ~~ ~~~א

 אין ובבית ב~ורן רק קפי~א שאיןמסיני ~קב~
 הרחבת צריכין וכיוצא ~ה וה~ברי~קפי~א~

 ואכ~מ~ה~יבור

~~~~
 ~וי~~~ ~~

 פי~ וכו~ מ~ה ב~~ה
 וכו~ הרמב~ם וכן~רע~ב

איתפריש ו~
~ 

 ~שב יש עכ~ל איצטריך ~אי
 ~גמרינין פסוקא ~בההוא הואיל~איצטריך
 ~י ונתת כתיב שם ושבעו בשעריך ואכלומיני~

 קמיירי בישראל ~אורה הנהוכו~
 קמ~~

~~~~~
 ~איצטריך ~ימר איכא והשתא
 ולויםכהנים

 ~ס~~
 ~ם ~יש שכיון

 שהוא כת~ו כבר ~יי~ש~ וכו~תרומות
 ~ ז~

 ~אותם זכינו ואנחנו ~רא~ש ה~ות אתרא~
 ~~שר ולוים ~רומ~~ בכ~נים פי~ הרא~~שוז~ל

ראשון~

~~~~
 ב~~ ~ו~~~ ~~

 וכו~ לינה פרנסת

 ~~ביא~ ובתוספ~עיי~~



~ ~

~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~  

הר~ש~
 שמן הנה וקטנית~ שמן

 י~
 ~איר

~ 
ב~~

 וקטני~~ת באשמורת~ יקום כאשר
~ 

 אדע
 קטנית ~~ יהבינן ואפשר ב~~~ צריכא~אי
 שיהי~ הככר שיעור עלנוסף

~ 
 הפ~~ את ~ת

~~~~
 וכו~ ~י~~ ~~~ ~~~יי~ ~ו ~יו ~~

 חסר מאתיים קצ~~ט~ בגי~צדק~~ה

א~~
~~~~

 ~ויו~~ ~~
 השחד כי שנאמר בד~~ה

 ידים מס~ בסוף מ~ש עייןוכו~~
 כי רע בדבר מסיים אינו שהתנא ורצ~~לעכ~ל
 וגומ~ר בתיבתסיים

 רצ~
 שאר בפסוק ~מור

 דבר והוא תרדו~~ף צד~~ק צד~~ק היינוהענין
 כדגרסינן היא הנכונה הגירסא ו~י~~זטוב~

 הרמב~ם פי~ עם בש~ס הנדפסיםבמשניות
 יעור השחד כי הפסוק גרסינן דשםוהר~ש

 בפ~ הנכתב הפסוק הוא וגו~~ חכמי~םעיני
 ~דוף~ צד~ק צדק בתרי~ דכתיבשופטי~
 כי הרע~~ב פי~ עם המשניות גירסת כפימשא~כ
 בפ~ דכתיב מה הוא וגו~~ פקחי~ם יעורהשחד
 וגר אחריו כתיב שםמשפטי~

 ת~~ ~
 שאינו

 ~הענין
 ~~ כ~

~~~~
 ב~ט~ בד~ה תוי~ט מ~א פ~~ח מ~יל
 תעזוב ו~ר ~ני וכו~ הרמב~ם~ון

 י~ל ~יי~ש~ וכו~ ~~~ט נקט והתנא וכו~אותם
 תעזוב ו~ר ~ני מפסוק הדבר דנ~דכיון
 ופרט וכו~ וכרמך ~יטה~ ~ון כתיב ושםאותם
כרמך

~ 
 ~ון סמך הנה וכו~~ ו~ר ~ני ת~ט

 התנא קרא ע~~כ וכו~ ו~ר ~ני ~יבות~יטה
 ה~מוד ~ורות ~יטה ב~ון~מתנות

 ~~ ~ד מהיכןמהפסוק

~~~
 הנה ~~~~~י~ ~~~ין ~~~ ~~~~ ~~

 מעם הנקחים פירות הם~~~~~י
 התיבה ושורשהאר~~

 זאת מה רצ~ל ~~~~י~ ~~~
 א~ אות בתיבה חסר והנה ~ו אומעושרין
 ה~ן בגי~ ה~יבה ש~הי~בכדי

 ~י~~
 סימנא בי~

 וי~ל האר~~~ ע~~ם עתה רבים ה~~ןדאוריי~א
 ~מוד ~ון הוא א~~ף הא~~ אות דחסרועוד

~ואא~~ך
 חכמה~

 אנחנו זה ד~עבור ורמזו
מסופקי~

 בפירו~
 שהוא הואיל ה~ה האיש של

 ~ען וכו~ תעשר עשר בתורה וכתיב ~מודחסר
 הפירות אימ~י ורמז וכו~~ת~~ד

 בשם רמזו והנה ~מוד~ בעל כשאתהמעושר בחזק~
 שחסרו דמא~יהזה

 או~
 הא~

 רצ~
 ה~מוד חסר

 ~סתפק~ ישע~~כ

~~~~~
 בהו ואית וכו~ שבדמאי הק~ן בד~~ה
 וכ~כ עיי~ש~ וכו~ ספיקיתרי

 ב~ בהם ונקבצו בפירושוהרמב~ם
 ספיקו~

 וכו~
 ~קל ספיקי תרי בידינו אשרוהעיקר

 עכ~

ו~
 בירוש~י דהנה תמוהים הדברי~ הקטן

 יוחנן ר~פ~גי
 ור~

 ס~~ל ר~י
 דאפי~

 מודאי
 ~כגוןפטורי~

 ששא~
 ואמר הע~ה את

 ש~
עישרם~

 משום והטעם
 דא~

 ברוב המיני~
 הפקר~ ממקוםבאים

 ס~~ ור~~~
 ~ייבי~ דבודאי

 חשובי~ ואינם דגריעי משום פטורי~ מדמאירק
 מטעם ~ואינו מעשרן והוא הע~ה בעיניכ~כ

הפקר~
 והרע~ב הרמב~ם ד~י א~כ

 ד~
 כמאן

 דר~ל דטעמא מפרש הרמב~םושמא
 ספק משום פטורים ומדמאי חייבי~בודאי דס~~

 והביאו גריעות משום הטעם ואין הואספיקא
 הרי גריעות משום הטעם דאי כן ~רשההכרח
 במ~ני~יןתנינן

 בנו~~
 מקומות ובכמה שו~ח

משמע
 דבנו~

 מאד חשובה פרי היא שוח
 הר~~ש~וכדהקשה

 א~
 משום דר~ל טעמא ע~כ

 ס~ל ור~י ספיקא~ספק
 אפי~

 רק דהוה בודאי
 הפקר~ שהם ברוב דחזק~ן פטורים אחדספק
 כיצד דבפ~ משום כר~ל~ ~סוק הרמב~םודעת
מברכין

 מ~~ם~ ~ד~
 עיי~ש~ כוותי~ הגמ~ שיטת



 אבל הרמב~ם~ דברי לישב יכו~י כ~זמיהו
הרע~ב

 ז~~
 ד~א משו~~ם ~כ ב~ונו שכתב

 לישב~ קשהחשיב~י

~~~~
 צריך מע~ה פירות הלוקח והחכם
 ומע~~ש מעשר תרומת מהם~פריש

 שקורא הוא הפירוש הרמ~~ם~ וכ~כ עכ~לב~ד
 או בצפונו מקום וקובע ראשון ~עשרשם

 ~רומת עשירי חלק המעשר מן ומוציאבדרומו

 מקום קובע או שני מעשר ~~כ ומפרישמעש~~
 הר~~ש על הרא~ש בהגהות זה כל עייןופודהו~

 מהגמ~~ והוא א~אות

~~~~
 הכי ~ימר ליכא מעשר בתרומת אבל

 וז~ל עיי~ש~ וכו~ טבלשהאוכל
 הוציאנו האיסור ומדרך בפירושוהרמב~ם
 ~הן חוקממנו

~ 
 להוציאו יכול שהכהן מפני

 דקשה רצ~ל עכ~ל~ הדיני~ מדרכיבדרך
 ה~

 גם
 לי ונראה ושקול ראי~ אייתי ~מר יכולין~הן
 ומעשר ראשון מעשר בש~א דה~ק לדעתולומר
 השבט~ גזל רק אחר איסור שום כאן איןעני
 המתוקני~ ראשון מעשר נפלו אם ראי~והא

 ישראל רשאי הנה החו~ן ~וך עניומעשר
 ~ואפילו~וכלו

 ~תחי~
 ליקח הישראל יכול

 והעני הלוי מןמעשר
 ו~וכ~~

 דקודם והגם
 מןשמפרישין

 הטב~
 באיסור הוא הטבל

עכ~ז ~כי~
 מב~ ~קנ~ יכו~

 ב~ריאת מע~ה
 וזה~וד ~~

~ 
 זה א~כ מעשה מיקרי

~ 
 מיקרי

 ובממון דממונא~ ספיקא רק דאיסוראספיקא
 ה~אי~ עליו מחבירו המוציא ספק בכלקיי~~ל
 מן צריכין הנה ומע~ש מעשר בתרומתמשא~כ
 תרומת נפל ואם במעשה~ להפרישןהתורה
 נאסרו מתוקנים החו~ן ~וך מע~~ש אומעשר
 נק~ זה הנה ~דות~ צריך ובמע~~ש~שראל
 משום ~פרישם שצריך היינו דאיסוראספיקא
 באיסורא דאורייתא ספק וכל דאיסוראספיקא
 דאורייתא ספיקא רק המע~ה אומריםאין

 הוא התורה דמן וכיון התורה~ מן~ומרא
 כמו הכהן בו זוכה הנה כודאי הספק~סור
 ~דעת נ~ל כן הבןבודאי~

 הרמב~~
 וה~ע~ב

 דגזרו ~טעם כתב א~ אות הרא~~שו~הגהות
 ש~

 בחנם ליתן רק ~הן מעשר התרומת~כור
 כהן שימצא עד ~י~ לי~ אדמשהידחיישינן
 טעם בין ד~~מ ונ~ל תק~~ ~די אתי~נות
 הרמ~ם לדברי שכת~י הטעם וביןהרא~ש
 את ומכר עבר אם דיעבד ~ניןוהרע~ב
 שעשה מה הרא~ש ד~עם מעשרהתרומת
 הדמים ~חזיר צריך ה~~ל הטעם ו~יעשוי
 נתיר דאם טעם עוד ונ~ל הוא~ גמורד~ל

 ~כור ~צמו יתיר מעשר התרומת~כור ~
 ויאכלוהו שניהמעשר ~

 חו~
 ובטומאת ~רושלים

 הטעם ו~י~~זהגוף~
 נוכ~

 דבדיעבד לומר ~כ
 בדברי אי~ה מזה נדבר ועוד עשוי שעשהמה

התוי~ט~

~~~~~
 בד~~ה

 ~ בתחי~ והחומ~
 היין הי~

שביהודא
 מחמי~

 מביאין שהיו ~י
 דס~ל לומר נ~~ל נסכים~עכ~~לממנו

 ד~
 כס~~ר

 והא בירוש~י~ וכדמשמע ביהוד~אדוקא
 בין שביהוד~~א בתיבתדמפסיק

 חומ~
 ~סבר

 יהיב קאטעמא
 והחומ~

 רצ~~ל שביהודא
 נסכי~ משם מביאי~ שהיו ביהוד~~א~יותו החומ~~~
 הייןהי~ ~

 מחמי~
 ע~כ

~ 
 הי~

 החומ~
 מן רק

התמד~

~~~~~~
 הכא דחשו דהא וכו~ הדמאי בד~ה
 דהוה משום וכו~ ~יעוטיטפי

 ד~כיחימיעוט
 טו~

 עכ~ל
 עמ~~~~

 הפסוק רמז
 ~בגימטריאה~~ן

 דמאי~
 ע~ם עתה רבי~ם

האר~~~~

~~~~
 ס~~ל ד~~ע ית~ר ושם

 דטב~
 ונראה

דאפ~ה
~ 

 עיי~ש~ וכו~ ~פריש ~רו
 דטב~ דה~ יונח~ מש~ל~י

 שם בקריאת עכ~ז
~וד

 ב~
 ומותר הטבל מתוקן אחר מעשה

באכי~
 ומ~~ע ראשון מעשר נתערב ואפילו
 באכי~~ מותרים גמוריםבחולין

~~~~~
 וכו~ האוג וביהודא בד~~ה

 בפאה חייב דאוג כתב מ~~הדפאה ובפ~
 וכו~ דהפק~~ר ~עוטי נשמר אמרינןוהתם
 פירוש ~~י ר~ל ~יטתעיי~~ש~

 הר~ש~
 ניחא



 משום רק הפקר משום הני בכל הט~םדאין
 ~גם קשיא ~~~י אבלגרי~ותא~

~~ 
 מ~~ש ~י

 והר~~ב הרמב~~םסברת
 ונ~ קשה~ ג~

 ד~~~מ
 אם ביהודאדגם

 יאר~
 חייב נשמר שהוא אוג

 מן שבודאי ~מר סמכינן דמאי ~נין רקבפאה~
 נכון~ והוא הובאוההפקר

~~~~~
 בד~~ה

 והחומ~
 כהן מתקינין שהיו וכו~

 שמאאחר
 יאר~

 פסול בו
 לכ~~

 א~~ג
 וכו~ד~ן

 ביוה~כ ~~ג קרי איר~ ~ שמ~ו~
 הא משום אי~כ~ל

~ 
 דהרי איריא

~ 
 אמרו

רק
 והא איר~~ אחר פסול אבל קרי איר~ ש~
 ושימש אחיו ישבב נכנס הקמחית~ מבניראי~

 ומתקינין בדבריהם דקדקו ובמשנהתחתיו~
 שמאוכו~

 יאר~
 פסול רק קרי אינו וזה פסול בו

 מה הוה ראי~ א~פ~~כ אבלאחר~
 ש~

 הניחו
 ואמרו ~מו מת~סקי~ והיולישן ~

~ 
 ~ל אחת הפג

הרצפה
 ו~

 הנס~ ~ל סומכין היו

~~~~
~~ ~~~~~ 

 לו אין הדמאי בד~ה
 וכו~ דמאי של מ~~ש הפודהחומש

חומש
 ד~

 ~יין ~כ~~ל יאכל בדאורייתא מ~כב
 את נותן דמאי של מ~שר תרומת באוכלבתוי~~ט
 בתרומת גם הרי הט~ם ~~ז והנההחומש~
 וצריכין מ~כב אינו חומש דמאי שלמ~שר
 תרומת הוה בדין אר~~ז הירוש~י~ ~בריאנחנו
 דמאי שלמ~שר

 ש~
 ו~ה חומש ~~~ יפריש

 לו תאמר שאם גזירה מפני שיפרישאמרו
 רצ~ל בקדושה בה נוהג אינו הוא אףיפריש ש~

 שני במ~שר הזה החשש ואין ~וכ~~ זרויבא
 נ~~ל ~ריםשמותר

~~~~
~~ ~~~~~ 

 ~ח ו~המה בד~ה

מתח~
 אבל וכו~ ~המה ~אכיל

 ~חאם
 מתחי~

 נראה ~יי~~ש~ וכו~ ~דם
 ~חדהה~~ד

 ~ר~
 דוקא נמי ב~ינן ושמן וקמח

ש~חן
 מתחי~

 זאת שאמר יוחנן ר~ דהרי ~ך~
 ~דף דחו~ןבפ~ק

 ז~~
 מ~ון דדייק נראה

המשנה
 ש~

 ומאכיל זור~ה הדמא~~י אמרה
 ב~ במשנה ה~ון שהוא וכמו וכו~~המה

 ומדקתני ד~~ובמשנה
 ה~ק~

 קתני דוקא
ש~חן

 מתחי~
 וכן הר~~~ב דנקט והא ~ך~

 משום ~המה המאכיל דוקא התנאי זההר~ש
 אמרה ~המה אמאכיל אמרה כי יוחנןדר~

 דרפב~~י~ דחמורוב~ובדא

~~~~
~~ ~~~~~ 

 וכו~ בו ומשתתפין בד~ה
וא~~ג

 ד~
 ב~י דאי מגו ~~ חזי

 ונראה מהגמרא והוא הר~ש וכ~~כ ~יי~~ש~וכו~
 במשנה בירוש~י ~דאמר יוחנןד~~

 דברי~ הנהוד~ל הקודמת~
~ 

 גם י~~ל הדמאי ~ל גזרו
בכאן

 ד~
 גזרו

 מתחי~
 דברי~ ~ל

 ה~
 משום

 רק הט~ם אמרינן דאי ~ינא נ~~מ ויהי~דמאי~
 הנה מיגומשום

 ~ ~ו~
 אבל ושיתוף ~ירוב

 אח~~כ רוצה באמתאם
 ~כ~

 רשאי אינו
ד~דיין

~ 
 אם אבל נכסי~ הפקיר

 ודאי מתוקנים כפירות הוה דמאי ~~זגזרו ~ מתחי~
ורשאי

 ו~ ~וכ~
 רק מיגו ~~ם איצטריך

 משום ד~יל במשנה דאמר אוש~יא דר~א~בא
 יונח ו~~~ז ~~ו~ קדשי~ אימתד~~~ה

~ 
 שפיר

 כר~~י ד~יל במ~יתין דפירש ז~~לדהרמב~ם
 כר~ ~יל דפירש והר~~~ב מיגו משום כאןפירש ~

 ~ינא ונ~מ מיגו~ משום בכאן פירשאוש~יא~

כנ~~

~~~~~
 ב~יני נראה בו~ ומשתתפין בד~~ה
 הט~ם אי ~יי~~ש~ וכו~ שיתוףדנקט

 הש~~ס וכשיטת הר~~ב כדפי~ מיגומשום
 שפיר צריכינןב~ירובין די~

 ~בו~
 דשיתוף~

 ~ל ~כסייהו מפקרי ~י דאי המיגודאמרינן
 רחוק~ דבר שהוא הגם המבוי~ בניכל

~~~~~~~~

 ~ו~ו
 ~~ו~

 ~~~~ו~~ ~~ן
 נראה השמשו~~ת~ ובי~~ןובירוש~י

 ובי~ן דגריס ד~רוש~י הגירסאות ביןדנ~~מ
 הנה ~מרי~ אחר ~נין הוא כן אםהשמשו~~ת
 ~רום אותומפרישין

 ~תחי~
 ו~ידן בכ~~ז

אפי~
 גרסתינו ו~י ~~~ש~ של בה~~ש אינו

~תחי~
 בה~ש~ ב~~ש רק ~רום ~פרישו אין

ד~
 ואין הוא מצוה ~כ~פ ~ך שא~צ יהא



מכבו~
 ב~~ש רק ~רום ~שותה המצוה

 יתק~ש פן ~מתין פנאי ואין ~רוםכשהוא בה~
 ~תחי~~ ~רום מפרישה בו~איהיום

 וז~ל ~וי~ט~ ~יין וכו~~ ~~~ ~~~~ ~~~~
 מה ~מאי חובת ש~יקר וב~בורהרמ~ם

שזכרתי
~ 

 מ~ש שיוציאו הוא
 וא~פ~י ב~~

 ראשון מ~שר ממנו הוציאו אם יו~~ין אנושאין
 מ~ש הק~ים שאם הזה מה~נין ~~נו ~וואם

 ~ך אין~א~~ן
 ~~~~ ~~~אי ~~א~~ ~~~~

 ~יי~~
~ו~

 לי~ וגרס ה~~ תיבת בזה שמ~ייק ותתבונן
שפיר~

~~~~~
 ו~ון וכו~ ב~מאי חייב ב~~ה

 ר~~ל ~ופו מאב~נו אינ~והרמב~ם
 ו~~~ל ט~ס אינ~ו תיבת ו~נ ~יי~ש~וכו~

 בגופ~ו~מאב~נ~ו

~~~

~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~ 
 מקום בכל ב~~ה

 בא~י בין פירש הרמב~ם וגםוכו~
 חייבי~ ח~ל שיצאו א~י פירות וא~כ בח~לבין

 ~פטורי~ פסק תרומות מהלכות ובפ~א~ו~מ~
 ~ל בר~~ז מצאתי ~כ~ל מ~בריהםואפילו
 כשנתמרחו מו~ה הרמ~ם שגם שכתבהרמ~ם
 אח~כ ויצאובא~י

 ~ו~
 יש ו~י~ז ~חייבי~~

 ~חר היינו ~מאי ~מת~שרי~ הא בכאן~רש
 מא~ לי יונח ו~י~זמירוח~

 הרמ~ם שפי~ מה
 האורז בסיפאבכאן

 שבחו~
 ממנו המשתמש כל

 קו~ם בין ממנו שנ~שה מה כל רצ~לפטור
 ~אורה והנה ~כ~ל שימרח ~חר ביןשימרח
 ו~מ~ש שמי~ ~כר מאן ~מירוח ביאור ~האין

 ו~וק~ ~וקא מירוח אחר מיירי ~ברישאיונח

~~~~
 ופי~ וכו~ ~~~~~~ ~~י~~ ~~

הרמ~ם
 ש~

 אצלו~ וישתה יאכל
 אצלו מתארח ~יות איסור איןכי

 ב~
 אכילה

 סתם לפי~ז וא~כושתי~~
 אור~

 כשב~ה~ב נק~
 ומשקהו~מאכילו

~~~~~
 ופירש וכו~ נאמן אינו ~צמו ~ל ב~~ה

 וכו~~ שיאמר נאמן שאינוהרמ~ם

 נאמן אינו ~צמו ~ל ה~ון ~רש הרמב~םרצה
 ה~~משמ~

 אינו ~צמו ש~ל לנו מו~ה אתה
 יבוא באם ~יינונאמן~

 אח~ ~ו~
 ה~ם ~ית

האר~
 האיש שזה כיון ולומר ~כול רשאי אינו

 שזה כיון ~י~ז הנה אני~ גם אוכל כאן~אוכל
 האיך מ~ושר הוא שאכל שמה לומר נאמןאינו

 וכו~~ נאמןיהי~

~~~~
 הרמ~ם ~ון ח~~ ~~~ה ~~י~~~ ~~

~~~~
~~~ 

~~ 
 ~יי~~~ ~~~~

 ~ל ~בריו ~יקר ז~להרמ~~ם
 מ~

 ח~ר
 בכאן אבל בכ~~מ~וחבירי~ם

 בקב~
 ח~ו~ת

 שאינו כ~ז כי ח~~ר ~ון שפיר צו~ק~הרות
 צריכין כי ~מו התחברות ~ו אין ~הרותנאמן
 ומשקיו וממאכ~ו וממ~ושיו ממ~ו~יזהר

 בהתחברות~ חבר הוא הנאמןמשא~כ

~~~~~~~~~~~ ~~~ 
 האי ~אורה ~~~~

 אפילומתאר~ח
~  אכי~ 

 ושתי~~
 הוא מ~ר~ח סתם הקו~מתובמשנה

 הכוונה כאן ~גם ~מר ו~יכין ~וקא~ושתי~ באכי~

באכי~
 א~א ~אז ושתי~

~ 
 ממג~ו~ ~זהר

משא~כ
 אכי~ ב~

 והא קרבות~ כאן אין ושתי~
 נאמ~ן ~גם כיון מתאר~ח אינו ~מר~אצטריך
 התוי~ט כמ~ש הוא מתאר~ח~אינו

 אפי~
 ~ישר

 ואפשר בפניו~ פירותיוה~~ה
 אפי~

 אוכל
משלו~

~~~~
 כתב הנחתומים~ ב~~ה ~~י~~ ~~

 וכןהר~ב
 הר~

 נחתום
 ח~

 וכו~
 מ~הסמיך ~וקא ח~ר ~ל ~אסברו ו~נ~יי~ש~
 הקו~מת ~שנה הזאת המשנה הק~ושרבינו
~איירי

 בח~
 הו~ל בנאמן רק מיירי ~אי

 הרי שהקשה התוי~ט קושית ו~ל בפ~א~~נותה
 ~~ה ~כוראסור

~ 
 ~נחתום לומר ~ל וי~~

 ~הקילו כמו נפש חיי משום ~כוררשאי
 נפש חיי משוםבאכס~אי

 ת~
 ~הנה הוא שכן

 מככר ~קום ממקום ה~ובר ~ני פוחתיןאין
 ~ ~~ כשה~ני ס~~ וכיוכו~

 פת לו יתנו
 ~בר זה~חיותו

 ~ומרו~ שא~



~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

 הרשב~ם כתב וכו~ הסיטונות בד~ה
 ע~כ~ יון ב~ון חיטין סיטו~ןוכו~

 והז~ זיט~~א החיטין נק~ כעת המורגל יוןב~ון
 א~~ ממוצא ב~ון קרוביןוהס~

~~~~
 יוסי כר~ ה~ה אין ~~~~~ ~~~ ~~

 ה~ה שאין ג~כ כתבוהרמב~~ם
 ופירושו גירסתו כפי שהרמב~ם והואכר~~מ~
 ויתכן הקודמת~ משנה סתם דברי על ר~מפ~ג

 אומ~~ר מאי~ר ר~ מדקאמרגירסתו
 ~ו~

 אמר
ר~

 מאיר~
 הרע~ב ו~ירסת דפ~ג~ משמע

 ד~יל משנה סתם ~ברי מפרש ר~~מופירושו
 ע~~כ במשנה~ מחלוקת כאןואין

~ 
 ה~ה~ פסק

 כה~~ג אשכחן אומ~~ר~ מאי~~ר ר~ דקאמרוהא
 פעמי~~ כמה התוי~ט כמ~~שטובא

~~~
 ~ירוש ~~~~~י~~ ו~~ ~~~ ~~~~ ~~

 היינו אכסני~א שמפרשהרמב~ם
אורחי~

~ 
 המורגל ~ון התנא שינה ~ה ידעתי

 ~ומר ו~~~רמ~~~~ו~ ו~ מתאר~ח~ ואינו בפ~~ב שאמרוכעין
 ~התנ~

 ב~ונו מ~מיענו
 בכדי דמאי ~ורחים ~אכיל הקילו ~ההטעם
 ומנוח מ~ן בית היינו אכסני~~אשיתנו

 דאם~ורחים~
~ 

 על העבודה תכבד ~ם נקיל
הבעה~ב

 ו~
 הרמ~~ם וז~~ש אכסניא~ ~תן ירצה

 הטעם~בכאן

~~~~
 הרמ~~ם ~ירוש ~תבונן מהראוי
 היינו ע~כ אורחים היינואכסניא

אפי~
 את מאכי~ן היינו דא~~ה עשירים

 ד~יל בפרקין ~י~~ז קשה וא~כהעניי~ם~
 ~אפי~ חבר ~יות ע~והמקבל

 נאמ~ן~
 אינו

 אפי~ ע~~ה~ א~למתארח
 חבר א~ל

~ 
 יתארח

 רשאידהרי
 ~אכי~

 הר~~ש כמ~ש ו~~ל דמאי
 בתוי~ט~ ועיין ~ודיעו צריךדהחבר

~~~~
~~ 

~~~~ 
 אגב מ~א ~~~~~~~

 הגם קמ~לאורחא
 דע~

 ירק
 ~ש~כם אסור עכ~ז כ~כ חשובים אוכ~~אינם
 אם אוכ~ן מבזה דהוהמשום

~ 
 אין מחמת

 נ~~ל ע~ו שכבדה ממשאו ~קל שרוצהברירה

~~~~~~
 בד~~ה

~ 
 מפרש ובירוש~י וכו~ יש~ך

 ואין בדקה זוכה דהזוכהטעמא
 הרא~~ש עיי~ש~ בגסה מפקירהמפקיר
 ~ה הו~רך ~ה הירוש~י על מתמי~בהגהותיו~

דהרי
 אפי~

 שפטרוהו גסה במדה המשפיע
 אבל ~בר כשמוכר דוקא זה דמאימ~שר
 שמא חשש יש וכאן ~שר מחויב ~~~הבמוכר
 דירוש~י דטעמא וי~ל עיי~ש~ ע~הימ~אוהו
 ~שליך בכאן ~תיר ראוי הי~ ד~אורהדס~ל

ב~
 ממש ע~~ה ליד נותן דאינו כיון מעשר

 הירק די~א א~ ספק ספיקות~ הרבהואיכא
 שמא ב~ מעושרכבר

~ 
 אדם בן שום ימצאנו

 הירוש~י פי~ ~ך יעשר שמא ימצאנוואת~ל
 שנתיר קודם אבל אח~כ נו~ים ספיקותדהנך

 חכמי~ וגזרו דמאי רק כאן אין~שליך
 ~כור רשאי אינו דקה במדה דהמוכרבדמאי
 הוה המפקיר וגם הדמאיאת

 הזה~ בכ~

~~~~~
 גירסת וכו~~ מחוסר שאינו בד~ה
 וכ~~ה מעוש~~ר שאינו והרע~בהר~~ש

 כי תימה ו~ין וכו~~ בירוש~י המשנהבסדר
 והסמ~~ך והשי~~ן הגרון ממוצא והחי~תהעי~ן
 בהגהותיו הרא~~ש עכ~ל השיניםממוצא
 שמא~ת שי~ן על כי מתח~ין וח~ ע~ רקכתב
 אחת כאות דהוו ~אי~ צריכין אין ס~עם

 ותדע חר~~ס חר~~ש כענין ב~~~ק שוהוהברתן
 מתח~ין והח~ דהע~ הא דגםעוד

~ 
 ריק דבר

 שאותיות הזהר מן ידוע דהנההוא~
 אתוון המה הן תתאהביחודא ~~~~

~~~~ 
 שביחודא

 וכבר בע~~ והח~ בו~ נתח~ה שהא~ רקעי~ה
ידוע

~ 
 שבע~~פ תורה בחי~ הוא תתאה יחודא

 מובן וכבר וכו~~ פהמ~ות
~ 

 ירק מעשר
 שם שבע~פ בתורה והנה שבע~פ תורהמדרבנן
 תבין~ ואתה הח~ תמורת הע~ חי~ףיש

~~~~
 בד~ה ~~י~~~ ~~

 ש~
 וכו~ יאבדו

 וכו~ טעם ~דנוומדבריו
 הירוש~י דברי עיי~ש וכו~מהירוש~י
 בודא~~י מתי~~ר ר~י המשנה מ~וןמוכרחים

 בודא~~י א~ףקאמר ו~
 מכ~

 ובדמאי בודאי דוקא
 ו~~~מודה~

 שאין משנה סתם מ~ח ה~ בפרק



~שאין
 ~~ו~

 טבל
 א~

 הא והנה ~ו~ך~
בכאן דאו~

 הת~~
 מיי~י ע~~כ

 ש~
 ר~י וא~כ ~ורך~

 ש~ אפי~דמתי~
 ובעבו~ ~ו~ך~

 ~סקו ~ה
 והרע~בה~מב~~ם

 ד~
 כר~~י

 ה~
 עמו דנימוקו

 כסתם~ ה~ה סתם ואח~כ מחלוקת~יות

 בכל ההעתק כ~ה וכו~~ ~י~~~~~~~~~
 ו~~ל ט~ס שהוא ונ~להספ~י~

 יו~ד~ ב~המו~~

 ~~ ~~ו~~~~~~~~
 ~~~~~ן

~~~ ~~~~ 
 ~~~ן ~~~~~ ~~~ ~י~~~י~~

 ~~~~~~ ~~ ~~~~ י~~~~ ~~~~~י~
 ~יי~~

 ונקט דוקא ~ו ו~ישא דוקא דסי~אונ~אה
 ~וכ~~ן~ והה~~ד דמלתא~ או~חא~וכ~~ן

~~~~
~~ 

 ~~ו~~
 ~~~~~ ~~ ~ו~~~י

~~~~ 

~
 קתני א~~~ ~ו

~ 
 טוחן מיבעיא

 ומתיי~א מאמינו יש~אל שאין דידועכו~~י
 אומנתי~ מ~ע~יות

 מ~חליף ונשמ~
 א~

מאמינו ~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~~~
 ו~

 מח~ף~ אינו אעפ~~כ אח~יו יבדוק

 בתוי~ט עיין ~~~~י~י~~~~~~~~
 דחמי~א יהודא ד~~ד~ת~י~

 ואעפ~כ זו~ וא~~ל זו הוה שביעית~ו
 עיין דתדי~י משום מעש~ות התנאדהקדים י~

 ה~~ש~ על ה~א~ש בהגהת היטב ~ו משנהפי~וש

~~~~~
 חשוד דגוי דמאי~ גוי ~וחן בד~~ה
 ע~~ל~חליף

 ע~
 דחשוד ~~~ל

 הג~וע ~ש~אל ויניח הטוב ~~מו ויקח~חליף
דאי

~ 
 בשל זה של יחליף ~ק הכי תימא

 אצל פידותיו המפקיד והנה כזאת~ יעשה~ה אח~
 של ופי~ות ה~ע~ב פי~ כפי~ותיו הן ה~יהגוי
 המעש~ מן פטו~יםגוי

 גם ~י~~ הנה עכ~ל
ב~ישא

 להחליף חשוד דה~י כיון כן ~ימ~ ה~~
 ב~ישא אבל פטו~ין הגוי ופי~ותבשלו

 י~~
 כיון

 לו מביאים יש~אלים וה~בה טוחןשהוא
 שמא חיישינןקו~ותיהן

 פי~ות החליף כב~
 יש~אל פי~ות ~~מו ו~ח בפי~ותיויש~אל

 ~חון מביא היש~אל ש~ה היום והןהטובים
 והמהפי~ותיו

 יות~
 שהחליף הפי~ות מן טובים

 הנה יש~אל בשלמא~
 מחלי~

 ~~מו ויקח שוב
 הפי~ות ונמ~או טוביםהיותר

 ה~
 מבית ~ים

 במפקיד אבל דמאי והםיש~אל
~ 

 הפקיד ~בר שמאה~י ~ימ~ שייך
 חשוד דגוי ~יל ה~ע~ב ו~~שוהחליפם~ אח~ יש~א~ א~~

 שמא חיישינן כתב ובכאן~חלי~~ף
 נתח~ה ~~ל וכו~~ ~וקופה נתח~~

 מכב~
 היום והן

 בידו שהם הפי~ות מחליףשוב
 מכב~

 משל
יש~אל

 אח~
 בסמוך מ~ש ועיין ~ה~ יש~אל בשל
 התוי~ט~ בדב~י ה~במשנה

~~~~
 בד~~ה ~~י~~~ ~~

 מעש~
 ו~~ע וכו~

אמאי
~ 

 בטוחן ~יל הכי תנן
 ישראל של אחרות בקופות ~חליף ש~חשדגוי
 בדב~י הקודמת במשנה ו~ימש~ל עיי~ש~ו~ו~

 דהגוי שפי~ ית~ןה~ע~ב
 ~ו~

 של מחליף אינו
 יש~אל בשל ~היש~אל

 אח~
 כ~את יעשה ד~ה

 חיישינן דאנן ~ק בשלו תמיד מחליף הוא~ק

~~~~~~~~~ 
 ~~יא

 ש~
 ~עת

 כב~
 היא

 התוי~ט דדברי והגם אח~~ ישראל מפירותא~לו ~ו~
 ה~ה בס~ון הםבתי~ו~ו

 דב~ינו ~י עכ~~
מוטעם

 ביות~ הדב~
 את קונה דהגוי משום

 יש~אל שלהפי~ות
 ב~~

 ~שות ושינוי ביאוש
הבן~

~~~~
~~ ~~~~~~ 

 ~מותו בנותן בד~~ה
 בנותןשביעית

~ 
 ו~של ~פות

 עכ~ל~ השביעיתבשנה
~~~ 

 שנותן
~ 

 בשביעית
 ששית פי~ות ולבשל~פות

 שא~~
 בהן ~הוג

 הח~פה שהיא חושש אינו שביעיתקדושת
 בנותן התנא מ~ש וא~כ שביעית~בפי~ות
 בשביעי~ת תנא כאילו הוא שביעי~~ת~מותו
 בשביעי~ת ~מותו בנותן ה~~~שו~ון

 ~~ל שהוא משמע הנה עיי~~ש~ ו~ו~שביעי~ת כלומ~
 על אסב~ה והוא בשביעי~ת התנא בדב~יגו~ס
 דמ~ן ושותא בשמינית~ ואפילו שביעי~תפי~ות

 נותן הוא דאםידענא
~ 

 שביעית פי~ות
 ה~מב~ם גם והנה החשש הואמה

~~ 
 ד~ך

 בפי~ות יהודא ~~ מודה ב~ה~ל שכתב הזהבד~ך



~ ~

~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~  

שבי~ית~
 רצ~

 שהותר
~ 

 ~מותו ~ת~ן
 שתבש~

ו~
 שיגרום נחוש

 מ~שו~ ~
 וכו~

 ותאכ~
ש~

 דבר שהוא מפני וכו~ שבי~ית בקדושת
 ~וש ~ו אין ~יכך מאד בו ~הרי~ והיוחמור

שתאכי~
 בית~~~ ~נשי

 שבי~ית פירות
 שבי~יתבקדושת ש~

 ~כ~
 מ~ון ומבין רואה ו~נך

הרמב~ם
 ז~~

 חשודה שאינה במשנה גורס שהוא

~אכי~
 וא~~כ שבי~ית~ ביתה את

 ה~
 דמודה

 פירות ~היינו שבי~ית ~מותו בנותןר~~י
 ~סור מהראוי ~ו שהי~שבי~ית~

 ש~
 יתן

 תח~פם די~א אופןבשום ~
 ותאכי~

 בני את
ביתה

 ש~
 חוששין אנו אין א~פ~~כ בקדוש~~

שבי~ית~ ~י~~ ~~י א~ ~א~י~ ~~~~~ ~אי~~~~~
 אב~

 הר~~~ב כגירסת גורס שהוא הר~ש
שאינה

 ~אכי~ חשוד~
 את

~~~~ 
 שבי~ית

 שבי~ית פירות שבי~י~~ת ~מותו נותןומפרש
 מובן אינו הרמב~~םכפיר~ש

 ו~ כ~
 ד~ר~~ש

ז~~
 כך ~שנתינו מפרש

 ~מות~ הנות~
 מ~שר

 את ~~ף ~חש~דה מפניוכו~
 ישאם רצ~~ המתק~~

 ומתק~~ גרו~ מאכ~
 נותנת בידה

~תנה
 המאכ~ ו~קח~

 הטוב
 ש~

 היטב ~ויתכן
 ה~ון שזה שחשוד~ה מפ~י ה~ון זה~ירוש

מור~
 ש~~ה

 מתכוונת~
 היא רוצה אר~י

 ~שיתן בתהבתקנת
~ 

 מאכ~י~
 טובי~~

 ובושה
מחתנה

 ~רצ~~
 ~תנה פיה במו ~מר היא בושה

 ~~כ ~תה טובי~ מזונותשיתן
 כשיגי~

 ~דה

 חתנ~מש~
 דבר

 מ~
 ובוש~~ה ה~ון זה ~י~ מאד ויתכן~תה~ ~צני~ הטוב מח~ת היא

מחתנ~ה~
 ~מותו בנותן ר~~י מודה

 ~ח~ף חשודה שאינ~שבי~ית ~פירות~
 ~אכי~

 את
 ~תן רשאי הוא א~כ שבי~ית~בתה

~ 
 פירות

 שהוא מה אז מ~שר אינו וגםשבי~ית
 נוט~

 דודאיממנ~
~ 

 ג~ תתבונן ו~~~ז ~ח~פה~
 המשנה~ בפירוששיטות

 ומודה ~~~~~~ ~י~~~ ~~~~~~ ~י~~~~
 הוא רשאי היינו שבי~ית ~מותו בנותןר~י
~תן

~ 
 שבי~ית~ פירות

 ו~
 חיישינן

 ב~באת שתאכי~
 ש~

 מח~ת ואינה שבי~ית בקדושת
 ומחזירתואותם

~ 
 שנתן כמו

~ 
 וזה

 שבי~ית פירות ש~ם כשיד~ה השמיניתבשנה אפי~

 מה מ~שר אינווא~~כ
 שנוט~

 דאנן דכיון ממנ~~
 שבי~ית פירות ו~ן שהי~ כמו שמחזירתוסהדי

 שרשאים א~ ~נייני~ ב~ בזה ומשמי~נוופטורי~
~יתן

~ 
 שבי~ית פירות

 ו~
 שיגרום חיישינן

~ 
מכשו~

 שהוא מה אז מ~שר שאינו ב~
 נוט~

 ממנה

אב~
 ~זה ~ירוש

~ 
 המשנה ~ון קצת יתכן

 וכו~ שבי~ית ~מותו בנותן ר~יומודה
 שבי~ית~ ~מותו נותן שהוא ר~יומודה דה~~~

 ~מותו בנותן ר~י ומודה ~~~~~~~ ~י~~~
 או~פות

 ~ש~
 ~פירות השבי~ית בשנה

 נותן שהוא את מ~שר ודאיששית
~ 

 ש~וא ואת

 ממנ~נו~~
 את ~~ף שחשודה מפני

המתק~~~
 שמא חושש אינו

 הח~פ~
 ~יתן

 צריך ויהי~ שבי~יתפירות ~
 ~וכ~

 בקדושת
 זהשבי~ית~

~ 
 דאינה אמרינן

את ~אכי~ חשוד~
 בת~

 שבי~ית חתנה בבית שהיא
בקדושה~ ש~

 ר~י מודה ~~~~~ ~י~~~
 ~רצ~

 שאמרנו הגם
 מה מ~שר אינו שבי~ית פירות ~מותובנותן בתה~ בשבי~ ו~צני~ ~~ף חשודהשהיא
שהוא

 נוט~
 מח~ת שאינה ממנה

 בשבי~
 בתה

 חשודהשאינה
 ~אכי~

 שבי~ית בתה את
 דינים חי~קי הרבה תבין ואתהבקדוש~~ ש~

 ~ירוש~ פירוש ביןמסת~פי~

~~~~

 אינו יהודא ור~ במשנתינו~ ~רמב~ם

 ~~חו~
 המוקדם

 אב~
 ט~ם מבאר הוא

 ~~~ז וראי~הדבר
 מ~

 שאמר
 ו~ ~~~~

 ר~י אמר
 אמר הקודמת במשנה ~כ~~לאומ~ר

~  והוא יוסיר~ ~~~ 
 ז~~~

 כר~ ה~ה אין פסק ב~צמו

יוסי~

~~~
 י~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~

 ~ופ~גי ט~מי~ ב~ בירוש~י ~י~~~~
בי~

 ח~~ אמוראי~
 התירו השבת כבוד מפני

 ~~ו שבת אימתוח~~א
 ה~~ה~ ~~~

 אומר והוא
 הט~ם ~~ד בירוש~י מסקינן והנהאמת~
 א~~כ התירו שבת כבודמפני

 אפי~
 אם

 שוא~
בחו~

 ~תיר מהראוי
 ~כ~~ ~

 והנה בשבת~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~

 ושוא~ו משנת~נוס~ם
 משמ~ בשב~

 ~וקא
ששואלו

 ו~ בשב~
 הרמב~ם פירשו ~~~כ בחול

 אומר והוא~~ו שב~ אימ~ ש~~ מפני הב~ הט~םוהר~~ב
 אמ~

 וכו~~ שמ~יירא

~~~~
 הא כ~בו והרא~ש הר~~ש

 קוב~~ שהשב~ מפני~~ו שב~ ~אימ~
 ואני ~~שר

ב~ר
 ו~

 אינו ה~~~ה א~כ א~~~
 חשו~

 ~ל

 המ~נו~ הפרש~מני~~
 או~ן ~ל רק

 הפירו~
ש~

 ~~הן ~בר
 השב~

 ויהי~
 רשו~

 ~קח בי~ינו
ממנו

 פירו~
 ~~הן ש~בר

 השב~
 וזה

~ 
 שמ~נו~

 במ~~ב רואהוה~ך
 אפי~

 ה~~~ה מ~ירו
~ 

 ה~ירו
רק

 כ~~ ~~~~~~~ הראשונה~ בשב~
 ש~~ה

 ב~יניהםחמור
 ~שו~

 וכ~~כ שב~~ ביום ~בירה
 שמ~ייראיםהר~~~ב

 ~שו~
 ו~קר ~בירה

 הנה~כ~ל בשב~
 כ~

 כל
 מונ~ שב~ אימ~ ה~בירו~

 סומכין אנחנו אם והנה מ~שו~ן~ ה~~הא~
 ~קר מ~יירא כי ~~~א ב~יבור ~אמינו~~~ז
 ~בירה שהוא~הגם

 ק~
 ב~יני

 ההמון~
 מכש~כ

 טב~ם אוכל אינו ~ה~~~ה ונאמרשנסמוך
 הני~ ממנו שנ~ר א~פ~י רואה והנךבשב~~

ה~ירו ~
~ 

 רק ה~~ה ~ם ~כול
 הראשונה~ ~ב~

ו~
 המ~קבל ~בר בזה מצא~י

~~~~

 ואומר
~ 

 מ~~ש ~פ~י
 ב~רושי באריכו~

השב~~
 חז~~ל ~~~~ בא~י~ ~צר וכאן

 או~ו~ ויק~ש הז~ יום א~ א~י~ ויבר~~ך~מ~רש
 א~ם של פניו באור וק~שוברכו

~ 
 אור ~ומה

 כל א~ם שלפניו
 השב~ ימו~

 ~ומה שהוא כמו

בשב~
 ואומר ס~ומי~~ ~ברי~ הם והנה ~כ~ל

 ברכאן ב~הר אמרו~הנה ~
 ~~י~

 ביומא ו~~א
 יומא ~בההוא וכו~ ו~אנא ~יןשבי~אה
 ה~~ מ~ה ~~בונן והנה וכו~ מיני~מ~ברכין
שבי~ג

 מ~ו~
 הוא

 וי~ו~ ואמ~~~ מ~~
~ 

 שמ~~
ואמ~~

 כ~יכול הוא
 האר~

 ~פוחין ~רין הפנים
 פני אורק~ישין

 מ~
 ימי~מאריכין האמ~~ ~~~י ~~כ חיי~ם~

 כנו~~
 ~שמה אתרא מההוא

 ~~קושט~
 אינש שכיב

 ב~
 והנה ~ימני~~

 מ~~ו אבינוי~קב
 אמ~

 אמ~~ ~~ן
 ~~קב

 אבינו י~קב~~כ
~ 

 והנה מ~~~
 ~ הברכ~~

 מ~ש תתבונן באמ~ת רקשרייא
 חז~

 ב~נין

~יב~
 נח

 שנש~~
 ~ה כל הפח~~א ~ם השק~ר

 אבינו י~קב ו~~~כ נטיל פח~~א מסגל~שקרא
מ~~~ו

 אמ~~
 ~י~ן נ~ברך

 יום והנה וכו~הא~י~ ~~ייקא~ ~~י~ ~
 השב~~

 ~ברכאן
 כביכול בו מאיר שריין בי~ו~~א ~~י~

 האר~
 הפני~

 מ~~ך פניאור
 ואמ~~ מ~~

 ~~~כ
 מ~ההיא ואמ~~ מ~~

 השבי~י~
 הנביא אמר ~~~~כ

 והאכ~יך וכו~ ~נג~בת וקרא~
 נח~

 אביך~ י~ק~ב
 ~~קב~ אמ~~~~~ן

 מ~י~ם בנ~י ישראל ~~כ
 יום א~ א~י~ ויברך השב~~ ביום ~ב~םהנה

 ~ א~ם~ של פנים באור ~כ~והשב~~
 ~ומה

~~ר
 ~~ פ~י~

 א~ם
~~ 

 ימ~ת
~~~~~ 

 שהוא כמו
~ומה

 הם כי בש~~~
 בסו~

 ~~ונה ה~וגמא
 ~~הםמאיר

 ואמ~ מ~~
 כביכול שהיא

 ~~~י פניו באור וק~ש~ו כמש~~ל ה~~וני~פנים האר~
 הפניםהארת

 ק~ושי~ ישראל הנה ואמ~~~~ מ~~
 ביום ~~רומתייראי~

 השב~
 ~ם והוא

 פניהם ~ל מאיר כיקיים כטב~
 וברכאן ואמ~~~~ מ~~

 ~שב~א ברכאן ~~יהושריין
 היום~ ק~וש~

 והאכ~י~~ך ~ם הנבטחוהוא
 נח~

 אביך י~קב
מ~תו

 אמ~~
 ~~~כ

 אפי~
 מישראל ~~~ה

 ו~~ פיו~ ~לואוכל שוא~
 כאן ~צר

 ו~~
 ~אריך

 נאמן אינו ~~~~ה ~ו יצא ~~~י~~~ב~רושים~

~ב~
 שהוא לי~ מחזקינן בפיו אומר אם רק
 ~בירו~ ~ארי אבל אמת~אומר

 אין ~~~כ וכו~
 ~~ה ~ם ~כול רשאיהחבר

 ו~ברי בשב~ אפי~
 ~בור ~מ~יירא שכ~בו והר~~בהרמ~~ם

 ~~~~~בירה

~~~~
 ס~ם ~ימר ה~ל ~~~~ ~~~~~
 ~ שב~ובמוצאי

 יצא מזה יאכל
 היינו חשכה ~וקא ~רש~רמב~ם ~
בין אב~ בצה~

 ~כול ~~יין רשאי השמשו~
 א~

 בין

השמשו~
 ~רב

 שב~
 ~~מאי א~ ~שר רשאי הנה

 שב~ מוצאי של ובה~ש ויאכלי~שר
 אפשר

 ~מ~שר ~~~ש ~שאני ~שר לוה~ירו ~
 של בה~~ש ~גם ~מר ואפשר בשב~~שיאכל שב~ ~בו~

 ~א~~צ ~אשמו~ינן רק ~שר רשאי שב~מוצאי
 גם ה~~~ה ~ל ~מוך~רשאי

 באכי~
 כיון בה~ש

 בשב~~שא~
 הפירו~~ מאו~ן אכל וכבר



~ו
~~~~~~~~ 

~~~~~~
 מו~ש חשכה התנא דרמז עוד

 סעודתו שהתחיל הגםיאכל ~
 כיוןמבע~~י

 שנסת~
 ביציאת היום קדושת

הכוכבי~
~ 

 בהיפך דרמז ~מר ואפשר יאכל
 דמאמיני~ דהא~ימש~~ל

~~~ 
 ע~י הוא בשבת

 פני אור יאיר כי היוםהארת
 מ~

 בני ~שראל
 ורמז שבת~ בתוספת עדיין כ~~ה והנהמ~י~
 משהה כשעדיין אבל שבת מוצאי חשכ~~הדוקא

 יאכל היוםאור

~~~
 מיותרים תיבות הנך ~י~~~~~

 ובמו~ש רקה~ל ד~
~ 

 יאכל
 ונ~~

 דמזה
 צריך דבמו~ש בחיבורו שכתב ~רמב~~ם לויצא
 הביאו בשבת כבר שאכל מה על גם~שר
 ע~~ד התנא דקדק ע~~כ בכאןהתוי~ט

 על גם הכל עלרצ~ל שיעש~~
 הנאכ~

~~~~~~
 בחול אבל וכו~ שבת מוצאי בד~~ה

 ~יגזר דאיכא משום וכו~האמינוהו ~
 הטעם ד~י כך ~רש הוכרח עיי~~ש~וכו~
 בשבת כשאמר א~~כ בשבת ~קר מתייראדע~ה

 ~תיר מהראוי הןמעושרין
 ~כ~

 בחול גם
 הא ~ו יונח ובהכי וכו~~ ~יגזר איכאאבל
 דס~~ל ~אן ברגל שהתחיל הרגל מעיסתדקשה
 דברגל הרגל אחרשיגמור

~ 
 ~יגזר שייך

דמ~א
 ד~

 דבכאן ~מר נ~~ל ועוד הוא~ שכיחא
מש~ה

~ 
 ~חר גם בשבת ע~~ה אמירת מהני

 דכ~~א ~מרי דמא~~י גזירת תתבטל דא~כהשבת
 משא~כ הע~ה~ את וישאל ~בת עדימתין

 נ~ל ~יגזר ~כא בודאי הרגלטהרת

~~~~~~~~~ 
 וכו~

 ~~ו~ ~~
 וכו~~ ~ו~~ו

 ע~ה יפריש שאם הרמב~~םופי~
 חזרה ואח~~כ ~נינו דמאי של מעשרתרומת
 חזרתי ואמר אח~~כ ונשא~ו וכו~~קומה
 שהי~ זה והתקנתי והוצאתיהו אותווהפרשתי
 הע~~ה שיאמר היינו הכ~מ ופי~ עכ~~למדומע
שעוד

 נפ~
 מתוקנים חו~ן פירות בו

 זה אין מיהו בק~~א~ שע~ה עדבמתכוין ש~
 ונראה בכאן הרמב~ם ~ון במשמעותהפירוש
 מן שנטל מעשר התרומת דסאה בכאןפירושו

 נתחסרה מעשר ~תרומתהמאה
 ואח~

 נפ~ה
 ~רים היינו ~קן שצריך רק ק~~א שישבאופן
 יפריש ואח~~כ ~הן ו~תנה החסרה סאהאותה
 שכבר ~מר הע~ה נאמן ע~ז הנה שנימעשר

 כן~עשה

~~~~
 ~מו~ יש הרמב~ם של פירושו עיקר על
 כן ~רש הכריחומי

 ו~
 כפשוטו

 מעשר תרומת הפריש מהע~~ה שקנהשהחבר
וחזרה

 ונפ~
 הפירות ונדמעו

 שוא~
 אם ~~ה

 הירוש~י ז~ל דהנה ונ~~ל בביתו~ עישר כברהוא
 כיצד הר~~שהביאו

 שוא~
 מצי דברישא

 א~~
 ~ת

 חשדאנא
 א~ ~

 וחמית מינך דזבנית בגין
 ברם מתקנן אנשיית די~א ואמרי עלךאוכ~א
 הרמב~~ם ומפרש עכ~~ל ותקינתן דחשידתןהכא

~~עתי~
 ברישא בש~א כך~ הירוש~י את

בשוא~
 בשבת

~ 
 כסותרים חכמי~ דברי יהיו

 המתנות הפרשת על ~~~ה ~אמין שאיןדציוו
 ~אמינווציוו

 בשא~
 ~מר החברדיוכל בע~א~ בדיבור בשבת

~ 
 אדם בני הרבה ראיתי

 מפני שכחת די~א וסברית ע~ךעומדי~
 אני ע~~כהטירדא

 שוא~
 חשוד אתה שאין

 ראי~והא אצ~
 ש~

 יצטרך הרי הכא אבל תקנתים~
 בעיני חשוד אתה ~~~ה~מר

 ש~
 והן הפרשת

 ~קומה~ וחזרההפרשתי
 ה~

 אם הע~ה יאמר
 הדבר על החשוד בעיניך חשודאני

~ 
 דנו

 בגמ~ והנה זה~ ~ירוש בקושיא וס~אמעידו~ ו~
 מפרש ע~כ שזורי~ כר~ש ה~תא פסקינןדידן

 הע~~ה דהפריש משנתינו פירושהרמב~~ם
 וכו~ וחזרהבפנינו

 כנ~~~

~~~~~~~~~~ 
 ובכאן יאכ~~ל ברישא ~יו~
 את גם ~קדק נ~לואוכ~ו

 יאכלהתרומה
~ 

 הכהנים בו ~כו כבר אמרינן
 קמ~~ל השבט גזל מפני ~ריםוצריך

 ד~
 דהוה

 בטעות~כהפרישה

~~~~
~~ ~~~~~~ 

 של הראשונה שבת בד~ה
 וכ~ה וכו~ נישואיןסעודת

 והרמב~םבירוש~י
~ 

 דהרמב~ם ונראה כתבו~
 ~תניתין פירוש זה אין הירוש~י דדבריסובר



~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~  

~ ~

 סעודת של הראשונה דב~בת אחר ענין ~וארק
 עמו אוכלנישואין

 ב~ אפי~
 ומדברי הדרה~

 הכרע~ איןה~ש

 ~כ~~ חביר~ בד~~~~~~~
~~ 

 ~~ן
~  

 ~כ~~
עיי~ש

 אפי~
 נאמר אם

~  
 יצדק

 רק נאמ~ן שאינו קאמר אינו דהרי שפירבכאן
 ו~ה בעיניו~ חשוד שה~א מאמי~~ו אינוהוא
 ואעפ~~י גירסת ~י ~ון הכפל בסיפאיונח
 נאמ~ןשאינו

 ו~
 דברישא קתני א~~ ~ו

 נאמ~ן הוא אבל מאמי~~ו אינו דהואאשמועינן
 אשמועינן ובסיפא~~ע

 רבו~
 שהוא אעפ~~י

 ~~~ ~אמ~~ןאינו

~~~~
~~ 

 בד~~ ~ו~~~
 ~רות צריך אין

 ס~ר שהר~ב אפשר אבלוכו~
דהירוש~י

 חו~

 ה~~לי עם
 דא~ וס~

 ~בנן
 עיי~~~~ וכו~~ח~~ו ~

 ונ~
 דמשנתינו ד~שנא

 צרי~~ך אדם אין אומר ר~א דהנה כן~מוכחת
 וכו~~~רות

 ה~
 ~רות צרי~ך וחכ~~א ~יתני

 שם קורא וחכ~~א וקאמרשם
 ~ אפי~

 צריכא
 ~יבורו הרמב~ם על ~ק ~~כ ו~~~זוהבן~

 נגד הירוש~י שיטת כפישכ~
~~~ 

 כיון
 פירושא מס~ר הפירוש ו~נין ~ינא ~~כנ~מ ד~

 היר~~י~ ~יטת אזילדירוש~י

~~~~
~~ 

 ~~~ ו~~
 ~~ן

 ~~ו~~~~ ~~~ ~~
~~~~~

 וכו~~
 ~כול ורגי~~~ם~ודי~ם אפי~ קמ~ רבו~
 א~~

 ~יד
 מש~

 והן
 מההיום

 שמאכי~
 קצת דהוה מש~ם הוא

 מן ~ם מחויב שאינו כיון אעפי~~כ חובוכפורע
 מותר מש~ם שהוא מודיעם והואהדין

 רגי~ם שאינם ועני כהן מכש~~כ~אכי~~
~כול

 אצ~
 והוא ובאו

 שהוא ומודיעם~ מאכי~
 בודאי~מותר

~~~~
 וכו~~~~ן ~~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~~ ~~

~ 
 ו~חתי אמר

 ממנו ש~ח האיש שם מ~כיר דאםמפ~נ~י
 נאמן נאמן~ שהוא איש ~ותו בי~וידעינן
הש~ח

 ע~~~
 פן הש~ח דמירתת

 ישא~
 אותו את

 ~להאיש

~~~~~
 ~~~ן ~~~~ו ~~~

 שיודע דוקא ~אורה משמעוכו~~ ~~~~ו~ ~
בודאי

 המש~
 אינו אם אבל נאמן אינו שהש~ח

 עליו ~מוך י~ול אפשריודע
 אפי~

 באומר
 קחסתם

~ 
 די~א ס~ס דהוה נאמן ש~וא ממי

 נאמן הוא הש~חאותו
 ואת~

 נאמן אינו
 ~ה וצ~~ע הנאמן~ מן יקח ד~אאעפי~~כ

 מ~~~ עוד ~דבר ו~במשנה ואי~

~~~~
~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~ 

~~~~ ~~~ ~~~~~
 ואית ~~~~~ ~~~ ~~~~

 אנ~י אחד אמרדגרסי
 ~רצ~~

 בעצמי אני

נאמן~
 ~ע~~ז נאמן אינו

 ו~
 מהימנינן

~ו~י~~ ~~~
 ~~~~~ גרסינן

 הגי~סא ו~י בוא~~ו
 ~~~~~ גרסינןהראשונ~

 א~~ ~יו~~ד~
 פ~ני איש

 אחד ~עד פריך ביר~~י ו~נה נאמן~ ה~~זנאמן
 עד דבע~א אע~~ג הר~ש ~ופי~ בתמי~נאמן
 נאמןאחד

 ~ ~באיסורין~
 כאן ראוי ~י~

 חשוד עצמו דה~א כי~ן~אמינו
 ע~כ~ נפש חיי מ~ני באכסנאי ה~ילו קליוח~ן א~ עכ~ל~

 שאינו ~י האומר ה~ במשנה מ~~ש ~יהנה
 קח וכו~נאמן

~ 
 בודאי כשיודע דוקא וכו~

 בודאי יודע כשאין אבל נאמן אינושהש~ח
 ~קחנאמן

 אפי~ ~
 הנ~ בסתם~

 ~ירסא
 נאמן פ~ני איש נאמן איני אני בכאןהראש~נה
 אינו שהוא כיון הירוש~י קושיית שפירתתכן
 ~אמינו מהראוי אין פיו במו אמר כאשר~אמן
 והוכרח אחריםעל

 ~ר~
 אבל נפש חיי משום

 אני אחד א~ל השני~~ירסא
 ~הנאמן~

 אינו
 נאמן פ~ני איש א~~ל~אמן~

 הנה ~אמן~ ה~~~
 אנחנו האומראותו

~ 
 הוא אם נדע

 נאמן אינ~
~ה

~ 
 ~~~ הירוש~י קושית הנה נאמינהו~

 כגירסא גורס דהירוש~י בע~כ לומרונצטרך
 דהירוש~י ~מר ~צטרך אוהראשונה~

 על נאמן שאי~ו ~י האומר ה~במשנה ס~
 ידוע שאין היינוהמעשרות

~ 
 נאמן הוא אם

וצ~ע~

~~~~~
 הרע~ב פי~ ישן מוכר כאן מי בד~~ה
 וכ~~ ח~ש יאכילוהו שמאשיירא

 נ~
ד~

 משובח ~נין כר~ש ~רש הרע~ב רצה



~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

 א~~ו הר~~י בדברי~ סיימה המשנה דהנהויפה
 נאמנין דשניהם דמשמיענו דמשמענאמני~~ן
 השני ואם ~יסור~ ~שושוא~~צ

~ 
 ~ל ה~יד

 מה ושבח הטבה ~ל רק והיתראיסור
 הרא~~ש ~והנה בזהשייך נאמנ~

 ז~~
 כתב בהגהותיו

 נאמן הראשון רק דוקא ~ו נאמני~~ן א~~והרי
 נאמן שהוא השניעל

 ו~
 גומ~ן~ אמרינן

 ז~~לוהרע~~ב
~ 

 בפירושו~~ כך ~חוק רצה

~~~~
 ~ל דמפרש ~אן הקשה ז~~ל הר~~ש
 חדשאיסור

 ד~
 עמי שיהיו מצינו

האר~
 ז~~ל שהר~~~ב ונ~~ל החדש~ ~ל חשודים

 שמא שייר~~א שכתב בדבריו זה ~רןדקדק
 גזירת זה שאין ~מר היינו חדש~יאכילוהו
חכמי~

 ש~
 האיש אבל החדש על ~~~ה נאמין

 עד אוכל שאינו ומנהגו ע~~ע מחמירהזה
שיתברר

~ 
 מתיירא הוא והנה חדש שאינו

 אנשי שרוב ביודע או וכו~ חדששיאכי~הו
 החדש~ על חשודיםהמקום

~~
 במשנה ~רצ~~ל דה~~ל בתוס~ והקשו

ד~מן~
 שאומר כמו חדש אינו חבירי של

 זה אין הק~שה ו~עתי מתוקן~ חבירישל
 מתוקן חבירי של דבש~א כ~~כקושיא

 חבירי של ~מר משא~~כ מעשה בי~דאית~ביד
 ישן~ חבירי של ~מר תצדק יותר חדשאינו

~~
 שש~ו ממי יקנה האיך ועוד

 ~~~מ ג~~ז נאמן~ שאינו אמר בעצמוהוא וה~ א~~
 פלונ~~י אי~~ש נאמ~~ן אינ~~י אנ~~י הגירסא לפירק

 פ~נ~~י אי~~ש א~~ל הגירסא ~י אבלנאמ~~ן
נאמ~~ן

~ 
 אמר

~~~~ 
 שהוא וכ~~נ דבר שום

 הר~~~ב~גירסת

~~
 ישן מוכר מי ~איך שאיל מדקא ועוד

מכ~
 וכו~~ חדש הי~ כבר ממנו שקנה מה

 ורו~ה אחד מין ממנו ש~ח דמיירי~~~מ
 ואין אחר מין עוד~נות

~ 
 זה האיש ~ותו

 ורוצההמין
 לי~

 ~נות~ אחר ~קום

~~
 כמו ד~מן ממתניתין הקשו ועוד

 לך אכתוב אי~~ה עכ~~ל בס~~ד שםשאכתוב
 הדבר~יישוב

~~~~
 בחדש דמיירי הרע~~ב ~י~וכו~ ~~~~~ ~י~~ ~~י וכו~ ~~~ ~~י ~~

 דאוריי~~ איסור דהיא העומרש~ני
~ 

 א~~ז זו
 שבח ~נין וישן דחדש הר~~ש ו~י~ ~~~קקתני

 דרך ~מר ג~~כיש
~ 

 א~~ז זו
 וק~~~

~~~~~
 וממתניתין וכו~ אומר ר~~י בד~~ה
 חדש וכו~ התוס~ נמי הקשודהכא

 ~יל פירשתי כבר ~כ~~ל ~ימר איכא מאיוישן

ד~
 חשש משום ע~ה פירות על שיגזרו מצינו

 או ע~~ע מחמיר שהוא מיירי דבכאן רקחדש
 החדש על חשודים המה הזה שבמקוםשסובר
 ~חמיר צריך אינוועכ~~פ

 ר~
 דמחמרינן מה

בדמאי~

~~~
 ~וי~~ ~~~ ~~~~ ~~

 זה הרי בד~ה
וכו~

 ו~
 כאן אומר ~ה ידעתי

 ז~~הבצ~~ד
 ו~

 ~ון הוא בכאן נ~~ל וכו~~ בצפונ~~ו
 בידו ליטול שצריך היינו וכו~ כדי נוט~~להמשנה
 בכדי הזההשיעור

 ש~
 דבריו יגמור עד יתהפך

 משא~~כ ~הן ויתן המורשם המקוםויפריש
 רק בידו ~טול א~~צ ויאכל יח~ו שנימעשר

 מסתבר~ דבר והוא דרומו או צפונויאמר

~~~~
~~ ~~~~~~ 

 וכו~ ש~שיתי זה בד~~ה
 א~זר כאבא אתיאומתניתין

 גומל בן א~זר אבא ד~~~א הר~~ש ו~וןוכו~
היא

 ~~~~ ה~ר~ דאי~~ דס~~~
 א~~ר א~א ~~ר

 וה~ ככ~~ע~ דאתיא שפיר די~~להיא
 דאין

 ~פריש רשאיהבעה~~ב
 ~תחי~

 מעשר תרומת
 יותר ~פריש רשאי דאינו רק עשוי שעשהמה
 נצטרך וא~כ הלוי~ את וגוזל דמפסיד יפהבעין
 דמשנתינולומר

~ 
 שליש

 ש~
 קאמר

 א~
 חסר

 א~זר כאבא דאתיא אמרינן אי משא~~כמעט~
 יפה בעין ת~~מ ~פריש ~~ה~~ב רשותהנה

וש~ש
 ש~

 והבן~ קאמר



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  

 על הצוננת ומן בד~ה
 מן מעשר שהוא אעפ~יהחמה

 סבר היפה עלהרע
~ 

 ובדמאי וכו~ א~אי כר~
 אפי~התירו

 ~תחי~
 ~~~מ ~~ ד~ה ע~~ל

 משל סתם הו~~ל החמה על הצוננת מן~ימר
 הירוש~י ~ברי ~ובפרט אמש של עלהיום
 ט~~ו עדדמתיר

 א~ יום~
 עוד אשמועינן ע~~כ

 מעשרין דבדמאי אחרדין
 ~תחי~

 על הרע מן
~יפ~~

~~~~
 בזה מודה יהודא ר~ ~ם הנראה כפי
 אחד יום בשל מתירדהרי

 הרבהמדפוסים אפי~
 ו~

 ביחד נאפו
 ממי~

 בודאי
 מותר~ ואעפ~כ צונן ואחד חם אחד ~יותיוכל
 דאסור דס~ל י~לור~~ש

 אפי~
 בדמאי

 ~פוסים חייש ר~~שדהרי ~תחי~
 אפי~

 אחד יום ~ל
 דאסור דס~לי~ל

 אפי~
 ~פריש בדמאי

~~י~
 דאפי~ו נראה אבל היפה על הרע מן

 מתיר דהרי מתירר~ש
 אפי~ בח~

 ~מים
 הרמב~ם זה השמיט ~ה ~מוה ~ישהרבה~
 והנה ~~ה~ הכל דברי דהוא כיוןבפירושו
 בהגהותיו ~רא~שראיתי

 שכ~
 ו~י בזה~ל

 רעה כאן אין יום ט~~ו עד דשרי ד~ילהירוש~
 ע~~כ~ויפה

 ו~
 נודע

~ 
 וצ~ע~ כוונתו

~~~~~~
 כמו הרמ~ם פי~ מטפוסין בד~~ה

 ה~ם את עושין שהיו ~ידפוסים
 הירוש~י בשם פי~ בר~~ש ועיין ע~~לבדפוסים

 עיי~~ש~ התנורים על הכונ~דפוסים

~~~~
 ר~ בד~~ה ~וי~~ ~~

 יהוד~
 כתבו וכו~

~רמ~~~
 ו~יל כר~~י ה~ה ~הר~~ב

 כר~ש ה~הפסקו
 וה~

 בשני אוסר ר~ש
 ר~י דהנה י~ל ע~לדפוסים

 ס~
 מחד דפ~ר

 שתהא מדקדק דהפ~ר ס~ל ע~~כ זביןנ~תום
 ניכר שיהי~ כדי משתנה ב~י אחד טעם~מו
 מדקדק בודאי ו~י~ז אחרים~ של מ~ם~מו
 הנחתום מן בלוקחוגם

 אפי~
 מדפוסים

 אחד מין של מחיטים שיהיו מדקדקמשונים
בכדי

 ש~
 ~ע~~ משונים~ בטעמים ה~ם יהי~

 פלי~~
 ב~א כר~י דס~ל משום ~ו במשנה ר~ש

 נ~ל כן כר~י והרע~ב הרמ~~ם פסקווע~כ
~ישב~

~~~~
~~ ~~~~~ 

 בד~ה
 בו~

 דקסבר וכו~
יש

 ב~~
 היבש בדבר

 עכ~~~
 כ~כ

 בדמאי א~נ ומסיים בה~ותיו הרא~ש~~כ

הקי~
 בדמאי ורצ~ל עכ~ל

 הקי~
 דיש ~מר

ב~~
 שאינו ~ל שידוע דבר אבל ביבש

 ופ~י פת פרוסתכ~ון נב~
 דבי~

 בדמאי ~ם
~ 

הקי~
 דבריו~ ~רש צריכים כן

~~~~~
 בזה ~רמב~~ם ויש ו~ו~ אבל בד~ה
 פירוש ~י עיי~~ש וכו~ אחרפירוש

 דר~י צ~~להרמב~ם
~ 

 העני הסיפא על רק קאי
שנתנו

~ 
 הרישא על אבל וכו~ פת פרוסות

ה~ק~
 העני מן

~ 
 ו~בן~ ית~ן

~~
 הם מרובה מתנה שהנותנים וסברתו

 מתנה והנותנים דמעשרים ע~הרוב בכ~
 יצאומועטת

 מכ~
 לודאי וקרובים זה רוב

 אין כיליי איש זו ~ברא עכ~~ל מעושריםשאינם

~
 דממונא~ דררא ~~ דאית ~מקום נאמנות

~~
 עכ~ל המוקדם הדבר מפרש שהוא וצ~ל
 כל כמו ה~ק דברי מפרש ר~ירצ~~ל
 ~רש~אימ~~י

~~~~
 נראה ~~י~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~

~מר
 אפי~

 ביום~ בו

~~~~
 ~~י~~ן

 ~ו~~
 דמה וכו~~

~ 
 כיון ~קר

 דהוא כיון ~שר ~חוייב אינוש~וא
 אפילו דנא~ן ~י~~ז ונראה ~ה~ במדהמשפיע

 ימים~~מה

~~~~
~~ ~~~ ~~~ ~~ 

 ~כ נראה ~~~
בודאי

 ימים~ ~מ~ אפי~

~~~~
 ~~~י ~~~ ~ין ~~~~~ ~~~~י ~~

 ~רש ונראה ~וי~ט~ עייןוכו~~



 א~~ טבל ~~ור רשאי אדם אין שאמרואע~פ
 המו~רי~א~

 ~י~ז נאמר ח~מי~ דברי ~ל ~ברו
 אדם דאין טבל שהוא ~מר נאמניםשאינן

 ~צמומשים
 רש~

 קמ~~ל

~~~
 דקאמר נראה ו~ו~~ ~~~~

~~~~~ 
 ~ורות

 ו~ו ע~~ז מדבריהם מוזהר ~~~הדאפי~
 חבר~דוקא

~~~~
 ~~ון ~~

~~~~~~ 
 ביארנו ~בר

 רצ~ל ו~ו~ בא~~י ~וי קניןשאין
 אינה אבל ה~י דס~~ל מ~ד דאית ביארנו~בר

 ~דמסיק~ה~~

 יש ~י ~~ו~י~~ ~ו~~ ו~~~ ~~~~~
 מי מה~

 מאד מהמעשרותשנזהר
 ומה~

 מי
יפרישם ש~

~~ 
 מצות הרי ~ירושו תימה עיי~ש~

 והר~~ב הר~~ש ~ו~י~ ואחזוק ~תיביהמ~שרות

ניחא~
 בגמ~~ ~מ~~ש

~~~~~
 ~~~~ין

 שאין ~ו ~ורות רבים~ ~ון~וי~~~ ~~ ~~ י~~~~ ~~~
 גוי ~וםקנין

 ואפי~
 הבאים אותן

 מזר~
אברה~

 דהבטיחו בזהר דאמרו ישמעאל ואפי~
~ר

 ש~
 אין א~פי~~ בחורבנה ת~י א~~י שיהי~

 קנין~~

~~~~
~~ ~~~~~ 

 מן תרם בד~ה
אפילו האר~

 ~תחי~
 סיפא ומשום

 ו~~~~ו~ו~~
 בהגהותיו הרא~ש

 ו~~
 פירושם

 לומרי~ו~י
 ~ ד~תח~

 דאתי יתרום
 נקוב~ בשאינו ~ןו~יעבד ~יח~

~~~~~~~ ~~~~~~ 
 ~ל הודאי מן בד~~ה

 תרומההדמאי
 ו~

 תא~ל
 נקוב שאינו ~ל הנקוב מן דמפריש דומהדהוה
 מן דאילו ~מרי דומה דאינו ונראה~~~ל
 ה~הן ~שיוציא הנה נקוב שאינו ~להנקוב

 טבל דהוה ו~ני ~י ~תנם צריךהמ~שרות
ודאי

 הדמאי ~ל הודאי מן משא~~~ ספק~ ב~
 הוא~ דטבל ראי~ אייתי ו~ני ~י ~מרי~ול

~~~
 ~וי~~ ~~~ ~~~~ ~~

 ה~~ו~ם מן בד~~ה
 מן ~נות הו~~ל ~אורה ה~ותי~ומן

 יישוב בסמוך ~מ~~ש ~~~ל הע~ו~ם ומןה~ותי
~ה~

~~~~~~
 בפירושו הרמב~~ם ~תב ~ניהם בד~~ה
 בעל ~ני החי~ק שיהי~ תנאיו~ל

השדה
 שיד~

 שנתן שמה
~ 

 ~~~~ל טבל הוא
 זה ו~י~ז ~ניה~~ם~ תיבת מדקדק ז~להרמב~ם
התנאי

~ 
 ~וי אבל וב~ותי בישראל רק שייך

 אם מיני~ נפקאמה
 אינו שהוא הגוי יד~

 ו~המעושר~
 ~ יתור~

 ~ה התוי~~ט דקדוק
 קאי הי~ דאז הגוי ומן ה~ותי מןתני ~
 וזה הגוי מן דהיינו ~~ אדסמוך~ניהם יח~
 ~מ~שלומר א~

 ע~~
 תנא

 ה~ותי~ מן אח~~

~~~~~
 והר~ב ו~ו~ מ~שר בד~ה

~ 
 אם ~תב

 ~~~~ל ~ןה~ה
 ונ~~

 ז~~ל דהר~~~ב
 קיי~ל דר~~י ו~וותי~ במ~~ב~תב

 ד~
 ת~ק פ~ג

 א~ שבמשנה ר~י דברי על גם ~וונתו ~~~~לע~~
נ~~ל

~~~~
 ~וי~~~ ~~

 ו~ו~ החו~ר בד~ה
 ו~ו~ ~ותי דין משנתינופירשה

 גירי ~מ~~ד אם בפ~גתא ת~א דזה נ~~ל~יי~ש~
אריות

 ה~
 קאי ~~הם גם

~ 
 תחנם

~ 
 תתן

 ונותן מ~שר ~גוי דינם והוה בקרקע חניי~~ם
 תורם ~ישראל דינם הם אמת גיריו~~ד

 ובפ~גתא לו~ונותן
 קמיירי~ ~

~~~~
~~ ~~~~~ 

 המ~שרות אף בד~ה
 התרומה ~ל ~הן המקבל אםש~ן~

ש~
 המ~שר ~ל הוא ~י ואם

 ש~
 ~אן ~~~~ל

 ~הן מ~שר ~תינת יוצאין התורה דמןדס~ל
 ~מר נראה ביבמות התו~ו~מ~ש

 דאפי~
 המקבל

 המ~שר~הן
 ש~

 דשייך ~~~י
 ג~~

 מנת ~ל לומר
 נ~ל בא~ן

~~~~~~
 בתרומה חו~ים ~ך בד~ה

 ~~~~ל הרמב~ם ~ון ~ןובמ~שרו~ת~
 ~רומה~ ד~י שייטי~ דמה ~ן צ~ל ~רחך~ל



~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~  

~ ~

~ ~ ~ ~ ~

 הר~~ב וכתב באו כן מנת שעל בד~ה
 סתמו וכו~ קנו דבמה ה~הדאין

 כאומרנעשה
~ 

 עיי~ש~ וכו~ קני ובהכי וכו~
 דקנסינהו ~חר אף מיירי דמשנתינונראה
 ~יםעזרא

 יט~ ש~
 ובש~ם מעשר

~ 
 קניס

 דזה ~~ן ס~להנה
~ 

 כיון בש~~~ם מיקרי
 ש~ם אינה הקרקעדגוף

 נ~~

~~~~
 ~~י~~ י~~~~ ~~

 ו~~וי ~~~ן
~~~~~~~~~

 ע~~כ~ ~~~~~~
 ~ע~~ והמעשרות התרומה מכהןכשקיבל
 ובתרומה ~ע~~ המעשרות רק מ~יוכשקיבל
 וה~נא ~רומה~ ~י שייכות דאין חולקיןודאי

נקט
 מל~

 מעשרות פסיק~א
 נ~~~

 ~ון הערוך בשם הביא בר~~ש עיין~~~~~~
 הכפרי~ בני שדרךקרי~

~~ 
 שדות

 הקרתנ~י הנה ~י~~ז י~ל עכ~~ל הכרכיםמ~י
 קר~~~י קאמר דוקא ישמעאל ור~ שדה לואין
 מן פטור קרקע לו שאין ומי שדה~ לושאין
 משא~~כ ~רוש~~~ ~גל ~~ת רגיל ואינוהראי~
 יכול ~גל ~לות שרגילמי

 להשהו~
 עד המעשר

 נ~~ל מודה ר~~י גם י~~ל בזההרגל

~~~~~
 פירוש וכו~ ישמעאל ר~ בד~~ה

 מ~ש דאין ~כור יכול אינו~כרו א~
 דכיון תמו~~ ה~ון וזה ע~~כ~ בירוש~~נמכר
 ~כרו יכול שאינו בכך מה בירוש~~ כברדהוא
 ב~ון אבל ~וכ~~ יכולהרי

 הר~~
 ש~נינו

 דאין יכול אינו ~וכרו אבל וז~~ל מתוקןה~ון
 ובירוש~~ נמכרמ~~ש

 אי~
 מס~א ~רוח דעתו

עכ~ל

~~~~
~~ ~~~~~~ 

 ~מן זתים המקבל בד~~ה
ישראל

 שקי~
 או מכהן זתים

 ~עיין הר~ש וכ~~כ עכ~למ~י
 ב~וי~ט~

 הא
 דמשנתינו מודו והר~ש הרע~ב דגםודאי

במוש~
 הוצרך מדקא איפכא דהה~ד מיירי קא

 דברי דפירשו והא וכו~~ שקיבל ישראל ~מרר~~י
 ישראל על רק~ק

 שקי~
 שיתכן בכדי הוא וכו~

 הרע~ב שמפרש ~כמו אח~כ ~רשבדבריה~

 כשםבד~~ה
 ואע~~ וכו~~

 הכא ~ע~~ ד~יל
 וכו~~שאני

~~~~
 ~~~ ו~~ו~י ~~

 דמצוה בזה משמיענו~~~~ ~~~~ ~ו~~ין ~יו
 דמצוה ס~~ל בע~מם ד~ה כיון כ~~ש~חמיר
 טרפון דר~ לעובדא דומה זה ואין~חמיר~

 דברכות~בפ~~

~~~~
 ~וי~~ ~~

 אבל וכו~ וחלקו בד~ה
 וכו~ אחר בענין מפרשהרמ~~ם

 משום הזה מפירוש נאדו והרע~~ב הר~~שנ~ל
 ~וך כרמיהם א~ שבצרו שנים המשנה~ד~ון
 היינו שהב~ירה משמע אחת~גת

 הגת ~וך הי~הענבים ~יט~
 ו~

 ח~ו
 מעו~

 את
הענבים~

~~~~
 ב~וי~~ט~ עיין וכו~ ~~~~~ ~~י~ ~~

 ~שנתינו מפרש הרמ~םהנה
 סדום מדת על שכופין ממונות דיני~נין

 על נאמנים בששניהם ופירשה בו חזרובחיבורו
 טול ~מר רשאים אינם ואעפי~כהמעשרות

 כמוכר דהוה משום שעורים ואני חיטי~אתה
 הטבל את ~כור רשאי~ ואינםטבל

 א~
 ~ורך~

 כן ~רש ~רמ~ם שהכריחו ההכרחי~ל
 והשני מעשר אחד השנים אותן שהיוכפשוטו ו~

שנים משנתינו~ ~ון שהכריחו נראה מעשר~אינו
 שק~

 וכו~ לומר הוא יכול וכו~
 ו~

 קאמר
 ז~~ במשנה כמו מעשר אינו ואחד מעש~~ראח~ד
 אמ~נה דקאי משוםואי

 הקודמ~
 ~ימר ה~ל

 וכו~ באריסות השדה את קיב~וסתם
 מ~מע וכו~ שקיבלו שני~םומדקאמר

 ד~
 קאי

 יכו~~ל מדקאמר וגם במשנה~ הקודמי~ שני~~םעל
 וכו~ טול ~מ~~רהו~א

 ו~
 ~מר הוא יכול אמר

 כן~ לומר יכול דכ~א משמע ט~ במשנה כמו~~~ו

~~~~
 ~וי~~~ ~~

 והא וכו~ א~ה טול בד~ה

ד~
 וכו~ משום איפכא ~נא

 ~אורהעיי~~ש~
~ 

 ~~ ~ה ~~ קשי~ מאי ידעתי
 עם הי~ דהמוריש מיירי הרי איפכא~שמיענו

האר~
 כאן עד וכי

~ 
 נאמן אינו דע~ה ידענא

על
 וצ~ע~ הטהרו~



~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~  

 ~ו~ ~~~~ ~ו~ י~ו~
 נראה וכו~~

 ~~~ו תיבת התנא השמיטדבכוונה
 במשנה~כמו

 ט~~
 ~ורות

 ש~
 כן ~ו יאמר

 לפני מכשול כנותן דהוה ע~~ז אתה טול~וכח
עיור~

 ~וי~~~ ~~~~~~~
 שאסר שהפה בד~ה

 ו~לן מכזיב בפ~ק כדתנןוכו~
 זה אין עכ~ל~ מהר~ש העתיקם ודבריונאמן
 כתב בהר~~ש ואדרבא שלפנינו~ הר~שבדברי
 הדמאי על גזרובסוריא

 ד~
 פטרו

 א~
 מכזיב

 עיי~ש~ולהלן

 לי קח י~~~ ~~ו~~ ~י ~~ ~~~~~~~
 הוה ברישא וכו~~גלוסקן

~ 
 זו

א~ז
~ 

 מדרבנן הם דהמעשרות בירק מיבעיא
 גלוס~ן אפי~ אלא מ~שר~ השליחפטור

 פטור~ אעפי~כ התורה מן הםדהמעשרות

~~~
 ~וי~~ ~~~ ~~~~ ~~

 וכו~ אומר בד~~ה
 מיירי הכא הר~בכתב

 ב~
 הדירו

 ~וא כך דמתניתין פשטא עכ~~ל הר~ש וכ~כוכו~
 מ~~ש ועיין המזמי~ן~ וכאן המדיר תנינןשם

בסמוך~

~~
 הדירו כי דאפילו לומר אפשר ולכאורה
 משנה משא~כ וכו~ הוא ובע~שהואיל

 הר~~ש עכ~ל~ שהדירו הוא עצמו דבשבתד~יל
והרע~ב

~ 
 עצמו בשבת הוא דשם כן לומר רצו

 שני~ ובשבת בסיפא שם תנינן דהרידייקא
 הני~ ממנו שנדראעפ~י

~ 
 שיעש~ר~ ע~ד יאכל

 וא~~א ~שר~ יכול האיך קמיירי בשבתואי
 ה~~ל דא~~כ מע~ש שיעש~ר ע~~ד דרצ~ל~חוק

 עיש~~ר כ~ן א~~ם א~~א~ימר
 נ~~

~~~~
 ותנא וכו~ מזגו בד~ה ~וי~~ ~~

 והה~~ד שתי~נקט
~~ 

 שיאכל
 ~~ותא בשתי~ דבריו דנקט והאוכו~~

 החולין עם התרומה שמתערבת מהחיישינן ד~
 אשמועינן וגם וכו~~ שאני בד~ה התוי~טכמ~~ש
 מעשר של מקום ק~יעות יאמר דבשתי~ חדשדין

 ~פיושני
~ 

 ודרומו~ בצפונו

~~~~
 ~וי~~~ ~~

 שני ומעשר בד~~ה
 שפירושו והתשובה וכו~באחרונה

 ורחל יוסף עוד שיש ד~ה אחרוני~כמו
 בפסוק רמוז שזה ואמרנו עיי~ש~ וכו~אחרונים
 כרחל וכו~ ה~ יתן שאמרו בועז של דינובבית
 דהנה ישראל~ בית את שתיהם בנו אשרוכ~ה
 נגד והשני הר~ שקראו אברהם נגד ראשוןבית
 לעו~י ב~ב שיבנה והשלישי שדה~ שקראויצחק
 שיבנה נשמע ו~~ה רח~ל מן והנהישרא~~ל ~י~~~ הנק~ הוא בי~~ת~ שקראו יעקב נגדעד
 מדכתיב התוי~~ט כמ~~ש והוא ב~~ב~ ישרא~לבי~~ת

 בבית ~נביא שמ~ש נשמע אחרוני~~םבשתיהן
 אין האחרו~ן~ הזה הבית כבוד יהי~ גדולשני

 בית יבנה ובמהרה ממש~ אחרו~~ןהכוונה
 ~ה אצל המדרש בפירוש בזה והארכנוישראל
 אחרו~~ן ~דך במדרש אמרו אחרוניםוי~י~

 מקומו~ כאן ואין חביב~אחרו~~ן

~~~~~~
 הר~~ש וכ~~כ וכו~ תנאי שהוא בד~~ה
 ~כול רצ~~ל ~כול רשאי ולכךוכו~

 גרוגרת בעה~ב מפירות ו~פריש שבעוכדי
 מעשר ~רומתאחת

 ו~
 גזל~ הוה

~~~~~~
 כד~י הלכה במשנתינו פסק לא ז~~ל
 הרמב~~ם והנהמי~

 ז~~~
 אין כתב

 דפירש במשנה פירושו לפי והנה כרשב~ג~ה~ה
 אחד דבר אומרים ור~~יד~~ק

 ~עיי~ש~
 א~כ

 דשלש הרע~ב לפירוש משא~~כ כר~~יהלכה
 אבל מי~ כדברי ה~ה נסתפק בד~רמחלוקת
 בעראני

 ו~
 ד~אורה ז~~ל הרמב~~ם כוונת אדע

 הוא במשנתינופירושו
 ד~

 ת~וד כדברי
 וגםהירוש~י

~ 
 ~ה לידע אוכל

~ 
 פסק

 במשנתינו רשב~~ג ששנה כ~מ קיי~~ל הריכרשב~ג
 כמותוהלכה

 חו~
 אחרונה וראי~ וצידון מערב

וצ~ע~

~~~~
 כ~ה ~~~ו~~ן~ ~~~~ ו~~~~ ~~

 ובנוסחי גיטין~ ~גמ~הגירסא
 תלוי דזה ו~~ל ראשו~ן~ תיבת ~גהמשניות
 דס~~ל אית גיטין ~נין הפוסקיםבפלוגתת
 סתם אדר הראשון באדר כותבין מעוברתבשנה
 הראשון~ אדר ולכתוב לפרט דצריך דס~לואית



 ראשון במעשר צ~ל הגמ~ נ~חת ~י רואההנך
 של המשניות בכל הרי תקשה ואי ראשון~~ון
 דמאימס~

~ 
 י~ל מעש~ר הוא הרי רק שנינו

 מעשר תרומת תיכף שמפריש כיון שאניבדמאי
 משא~כ קאי~ ראשון מעשר דעל הוכחה ישא~כ

 ודוק~בודאי

~~~~
 ~~~ ~~ ~~~י~ ~ו ~יו ~~

 פי~ וכו~
 שהטבל ~י הלכה אי~ההרמב~~ם

 בדאורייתא והעיקר מדאורייתא במתנותחייב
 עכ~ל ברירהאין

~ 
 ששנינו מה ~י ידענא

בש~ס
 די~

 דמדאורייתא פעמים כמה
 ויצהר~ ותירוש דגן רק במעשרותקמחייב
 הל~ו המשנה א~~כ מדרבנן הם האילןופירות
 יש דבדרבנן דר~מ כרבנן אפילו ~וקמאנוכל

 שהקשה התוי~~ט קושיית ~ק ומעתהברירה~
~אי

 איצטרי~
 לן

 ה~
 וי~~ל ב~א

 וצ~~ע~ דר~~מ ~בנן אפילו ד~ה~שמיענו דצרי~

~~~~
 ~~~~ו~ ~~

 ~~ו ~ו
 ובהך הר~~ש כתב~~ו~~~~ ~~~~ו~~

 מעושרת שהראשונה במה חידוש ליכאקמייתא
 הוא דהחידוש י~ל עכ~ל~ נקטי~ סיפאומשום
 שעדייןאעפ~י

~ 
 השני~ מן המעשרות הרים

 הראשונה ~כולמותר
 ואפי~

 או השני~ נאבדה
 מתוקנת~ הראשונה כבר ההרמה קודםנשרפה

~~~~~~
 תמה אני ומזה וכו~~ ב~ו ~ו של בד~ה
 בה~ ~שנתינו שפוסק הרמ~~םעל

 פוסק תמורה ובמס~מעשר
 ד~

 י~ל עכ~~ל כר~~מ
 כיון מודה יוסי ר~ דאפילו להרמב~~ם ס~~לבכאן
 כשיאמר כאחת שמות ב~ ~רותדאפשר
מעשרות

 כ~~
 ~ה קשה ואעפי~כ בחברתה~

פירש
 ד~

 וצ~~ע~ ירוש~י כת~וד

~~~~
~~ ~~~ ~~~ 

 ומשנה ~ו משנה וכו~~
 ~ל ספיקות הרבה לנו ישח~~

הפירושי~
 ו~

 ראיתי והנה בסודה~ עמדנו
 ~~ פירש המשניות על פי~ שנא~~לבחיבור
 ה~והמשניות

 בדר~
 אחר

~ 
 בו דרכו

 המה המשניות ב~ דאלו והואהראשונים

 מעשרות כשאמר ו~ המשנה עלמדברים
 והנהבחברתה~ כ~~

~ 
 דרשהו הוא רחוק דרך
 ה~ה~מספר

~~~~~
 בד~~ה

~ 
 וכו~ כלום הפסיד

 אחר ממקום פרנסה לו כשאיןמתני~ וכו~
 בכל אחר ממקום פרנסה ביש משמעעיי~ש~
 מטבל התערובת ~קן צריך דמתני~הבבות
 לו שישהגמור

 ב~
 וקשה התערובות~

 שנתערבו~ חולין ומאה טבל מאה דרישאבבבא ~י~~~ ~
~נ~

 גם טבל מאותו יפריש אחר טבל לו ביש

ע~~
 בטל שנתערב הטבל אותו והרי שנתערב
 ממאה חלק רק ה~ה בטבל אין דהרימדאורייתא

 חולין מאה ג~כ עמו ונתערב המעשרתרומת
 ממאתיים אחד רק מעשר התרומת הוהא~~כ

 הטבל מן כשמפריש וא~~כ ודאי בטל הואומדאו~
 ע~~זהגמור

 המעור~
 על החיוב מן מפריש

 טבל הוא שמפריש והתרומההפטור
 ו~

 תאכל
 אינו ושמא ומעשרות תרומות עלי~ שיוציאעד
 ואפשר ~קן דאפשר כיון מדאורייתא גםבטל

 הטבל שהוא בכ~מ מעשר ~רומת שם~רות
 דאינו ומכירו מונח האיסור היכן כיודעוהוה
 אחריו ~פש מחויב רק מדאורייתא גםבטל

 ~~ל~ו~סירו

~~~~
 ~וי~~ ~~

 חביות ב~ נוטל בד~~ה
 וכו~ הכ~~מ וכתב וכו~ הרבכתב

והאי~
 עכ~ל שקבע חבית מאותו וכו~ י~~ח יוצא

ואו~
 מעשר התרומת משום ה~את החרדה כל

 הכ~~מ מרן של תירוצו התוי~~ט~ עכ~~ד בושיש
אין

~ 
 ~תוי~~ט שסיים מה גם ביאור~

 ואו~
 כל

 עקבותיו וכו~ הזאתהחרדה
~ 

 לך ואומר נודעו
 חביות מאה בכאן יש דהנה ~בי עם אשראת
 חביות ושארי מעשר מהנה שאחת יודעוהנה
 עשירי חלק יש המעשר בחביות והנהחולין
 שאמר הראשונ~ בבבא והנה מעשר~תרומת
 ואינו ~עשר אחת חבית קבע החיצונהבשורה
 ~ו הספק ~דר נכנסו א~כ צד באי~היודע
 אחת נתערב מעשר התרומת הרי א~כחביות
 ג~ל ומפני ~מרי מדאורייתא ובטלבשנ~~ט
השבט

 צרי~
 חביות ב~ שיתן חכמים ותיקנו ליתן

 אותן מן ~~ תתרמי עכ~פ באפשרלוכסן



~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

 דבשארי הבבות בכל תפרש וכ~השהפריש
 בא~ים מעשר התרומת תת~ל בודאיהבבות

 הדבר~ ~בןורבבות

 בד~~~~~~
 ~מר וכו~ חביות

~ 
 כד היינו

 ~~מ הרא~~ש ומסיים וכו~ חביתהיינו
 וממכר~~קח

 ראשון ובענין וכו~ שורה חצי בד~~~~~~~~
 חביות ב~ ~קח הוא ה~~המ~ו

 שכתוב או ב~~ אחת ועל א~ אחת עלשכתוב
 נ~~ל ד~ אחת ועל ג~אחת ע~

~~
 ~עובר הקו או ב~ עד א~ מן העובר הקו
 ד~~ עד ג~מן

~~~
~~ ~~~~ 

 אינם והזונין החטים ~~
 ד~כי בתוי~ט עיין בזה זהכ~ים

שנ~
 שאר כל דגם ~ורות בפ~ע הראשון הזוג
 כ~א קתני ו~כי עיי~~ש~ קתני זוגי זוגיהבבות
 הא~ המיןמהזוגות

~  
 אבל בו~~ השני והמין ו~

 ו~שעועים ה~ןופול
~ 

 ופול כתב ~ה ידענא
 ~~ן פול כי ה~ן ופול דתנא י~ל ואפשרה~ן
 עם היינו קודם הנשנה עם ג~כ כ~יםאינם
 שנשנה משניות ~ינך ~רש יש ~כןהטופח

 בזה~ וצ~ע בווין שניהם הזוגותבהם

~~~~~
 ואע~ג וכו~ והזונין החיטים בד~~ה

ד~
 עי~ש~ וכו~ אדם ~אכל חזי

 שעושין רש~י בשם מ~~כ בעל פי~ כ~ח פ~ב~~ר
 פתממנו

 באר~
 אדם מאכל הוא ו~י~ז אש~נז~

 טערקי~~ש שקורין מה שהוא וכמדומהכעת

וויי~~~
 טענגי~~ר~ הגר~~י ~ון הנק~ ו~וא

~~~~
~~ 

 ו~~~~ ~~~~
 וכו~ המצרי ופול וכו~~~~~ ו~~~~ ~~~י

 הווי~~ן~ בענין א~ במשנ~עמ~ש

~~~~~
 וקורין קטנית מין והחרוב בד~~ה

 עיי~ש וכו~ שתרמי~יו ~פיחרוב ~
 דומין ע~ו כתב בהגהותיווהרא~ש

החרוב~ ~~

~~~~
 שנק~ מה שהוא ק~י ו~~~ו~~~~ ~~

ב~~
 קרוי~ט~ או קומפש~ט

 ~~~ בוריק~~ס הנק~ ~ואהתרדי~ם

~~~~
 בר~~ש עיין וכו~ ~~~~י~ ו~~י~ן ~~

 זוגות כו~ו רי~~ל בשםירוש~י
 נראה עכ~~ל אחד מין כו~ו אמר רבזוגות~
 רק בוא~~ו והפרישים ~~גד~י~~ל

~  
 ורב וא~~ו

 בוא~~וגרס
 נ~~

~~~~
 א~ו א~ו בתוי~~ט עייןו~~~~~~~ ~~~~י~ ~~ יו~י~ ו~~~~ ~~

 או המ~רית ד~ת עם יונית ד~ת רצ~לקתני~
 כ~ים הוו הרמוצ~~ה ד~ת עם יוניתד~ת
 נמי הוו הרמוצה עם המצרית ד~ת ~מרדא~א
 כ~ים אינם אמר ב~ במשנ~ ~יל דהריכ~ים

 פשוט~ והוא בזהזה

~~~~
 הרמב~~ם פירשו ~~~~~~~ ~~~~~ ~~

 וכן הבר חמור והרע~בוהר~ש
 ומי~ו ~רו~~ד~ חמור בין י~ז דף בברכותפרש~~י
 נחש מין שהוא משמע דרחב~~ד במעשהב~כות
 והצב ~נחש מן שבא שם פירש~י וכךמזיק~

שאחד וצ~~
 ב~ מא~

 ובקמ~~ ו~

~~~~
~~ ~~~~~~ 

 וכו~ מביאין אין בד~ה
 מרכיביןאין

 אבל וכו~מאכל באי~ מאכ~ אי~
 אי~

 סרק
 סר~ באי~

 שאין כיון
 חשוב אחד כמין פרי עושה מהם אחדשום
 ~י הר~ש כ~~כ עכ~~לושרי

 גירס~
 אחת

 דגם גירסא עוד הביא ומי~ובירוש~י

סרק אי~
 באי~

 בהגהותיו הר~~ש וכתב אסור סרק
 כגירסאומס~ברא

 ד~~ הראשונ~
 כיון סרק

 חשיב מינא ~חד פרי עושהשאינו
 ו~ ע~~



~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~  

~ ~

 דהתורה קח~ינן דהרי תמוהים~ ה~בריםהקטן

~
 הקפי~~

 באי~
 מותר דהרי הפירות בטעמי

~רוע
~ 

 מיני
 אי~

 ישתנו שבודאי אעפ~י ביחד
 ו~ בטעם~הפירות

 רק התו~~ הקפי~~
 מה א~כ עצים מיניש~י בהרכ~

~ 
 עושים שאינם

פירות
 ~ אעפי~

 דה~י ראי~ והא הם~ מינים
 ערבי ~קח ~וכות חג ~צות הקפיד~התור~
 כמעט שהוא הגם צפצפה מין והנה ~צוהנחל
 ~ר~הדומה

 אעפ~
 ואם פסול

 נאמ~
 ~~ל

 יהיו ס~ק אי~י כל הוא מינא חד ס~קאי~י
 עצי ציותה שהתו~~ מה וכן מינים~ ~~כשרים
 ~שכןשטים

 וע~
 וכן הפרה ~ריפת ואזוב ארז

 הם סרק ~אי~י הגם מצורע~ה~ת
 א~

 ~ו

~מ~
 ~צות ~ביא דיוכל

 ה~
 מאיזה

 אי~
 ס~ק

 או בערבה צפצפה הרכיב אם ובודאישירצ~~
איזה

 ע~
 אחר

 בע~
 ~צות הם פסו~ם ודאי ארז

 הריה~~
~ 

 ע~כ ~א~~מ מין מיקרי דה~כב~
 הקטןנ~ל

 דהמתי~
 ברורה ~אי~ ~ביא צריך

~בריו~

~~~~~
 והה~ד וכו~ מתיר יהודא ר~ בד~ה
 בהדיא וכן שנא דמאיאיפכא

 ~~ ~איתי עכ~~לבתוספתא
 שנא~~

 שפירש
 סוטה~ מגמ~ ו~אייתו אחר~ ~ופןהתוס~

~~
 וכו~ בירוש~י איתפרש דטעמו ונ~ל
 הירוש~י~ פי~ ב~~ש עייןעיי~ש

~~~~
 שקו~ין מה ה~מ~ם פי~ ~י~~~~~ ~~

 פי~ והרע~ב רוד~ע~ב~~~ז
 ~~ותו נ~אה האריז~ל מ~ן ובכתבי~וד~א~
 במ~ח ~עיין~וט~א

 ~ע~
 תיקון

 המ~~
 דחשב

 ~וי~ט נק~ הרוכ~ים ובחנות ~י~ו מספרמספ~ו
מי~~

~~~~
~~ ~~ 

 ~~ו
~~~~ 

 וכו~ ~~~~ו
 ב~ון פתח ~בת~וניט~~ם

 נ~ל וניט~~ם~ רבים ב~ון ומסיים ע~~ויחיד
 מ~ת ע~ן מקצת רק היו דאם קמ~ל~בותא
 את ו~קח בו ~חוז מותר מגו~ןיחידי

 ידו~ ~ל~~גו~ה כ~
 וי~~

 ש~כ~יחו ~~כ~ח ש~וא

 ז~~~ע~~
 ואזדא באגודה~ משנתינו ~רש

~ 

 וכו~~ מקצת היו אם בד~ה התוי~~טתמיהת
 היו אם מו~תק ש~נינו הרע~ב בדבריומיהו
 הוא ואפשר התוי~ט~ העתיק וכן ע~~ןמקצת

 הדפוס~טעות

~~~~~
 ~~ פ~גי וכה~~ג וכו~ יהודא ~~ בד~ה
 מצאתי וכו~ בגדים כ~י ~ניןבתרא

 עכ~ל שהזכ~תיבפירוש
~ 

 הוצרך ~ה ידענא
 ה~~ש דב~י הם וה~י הפי~וש בשם~ביא

בכאן~

~~~
~~ ~~~~ ~~~ 

 ~~~ו~ ~~~ ~~~ ~~
 נראה ו~ן ~ה~ העתיקוה~ע~ב

 גירסת ~ישב ואפשר נקבה ~ון סא~הדה~י
 דהוההמשנ~

 נכת~ כאי~
 שיש סאה זר~ע כל

 הוא מינין משני בין אחד ממין ~ין וכו~~~ו
 יוסי~ ~~ דברי ואינו משנהסתם

~~~~~
 ~ו דקים ו~ל וכו~ ימעט בד~ה
 שהתו~~~~ן

~ 
 אסרה

 א~
 כשרוצה

 דב~י הם כן כמו עיי~~ש~ וכו~ כ~ים~רוע
 בהגהותיו~הרא~ש

~~~~
 כל רז~~ל אמ~ו וכו~ אמ~ו באמ~ת ~~

באמ~~
 מסינ~י ~ש~ה ה~~ה

 כל כתב ~רעים הרמ~ם בהקדמת ע~הוא~
 ואין במק~א רמזשאין דב~

 נקש~
 ~וציאו וא~א בו

 ~דו ע~ו הסברא מד~כיבד~ך
 הדבר כן שאין מה ~~ל עכ~ל מסי~י~ש~ה ה~~ נאמ~

שיש
~ 

 במק~א ~מז
 כמ~~

 הנ~י מנ~א מנ~ן
 מאיזה ודורשיםמי~י

 תיבה או אות ~ון ייתו~
 שמקובל הגם מדות בי~גאו

 הדב~
 בתו~ה

 עכ~ז שבכתב בתורה כך לדרוש מסינישבע~פ
 אותו דו~שין כשאין ~ק ~~מ~ ה~~ נק~אין

 מסינ~י ~ש~ה ה~~ה ע~כ שבכתב התו~~מן כ~
 תר~הבגי~

 ב~
 כב~ ~כי ו~

 הו~ אות ידעת
 שבכתב ~ור~רמוזה

 דכורא~
 נשמע הת~ר וקול

בא~צינ~ו
 אר~

 תור~ה שהיא מה והנה החיים~
 ב~דשבע~פ

 חיבו~ ב~
 הנה שב~ת~ב תו~~ה

 כי שבכתב~ בתור~ה ~ברה היינו אמרו~אמ~ת
 ת~ת ~דת נק~א~~ת

 יש~א~
 תור~ אמ~ת~ תו~ת

 ויש ש~ם ביחודא ~חדים ו~יושבכתב~



~ ~

~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~  

 שאמ~ו במה בזה דב~יםה~הו~י
 בזה~

 בע~ית
 דכל ~ב~הון דכו~א במאני איזדיינת~גלים
 אמרו ועוד פי~ בפצותי וי~אתי ביש~אל~דכר

 ואמ~~ת מדת מסיני~ ~שה ה~ה עלבאמ~ת
 וה~ס קדישא ת~ד י~ג מן השביעית המדההיא

 כביכול הפניםאו~
 פני או~

 מ~
 תפוחין ת~ין

 והנהקדישין~
 והנה חיי~ם~ מלך פני באו~

 הלכות ב~אר גם ~מת~~ו הלכ~כשמכוונין
 מלך פני אור שהוא ואמ~~ת מדתמעו~~ין
חיי~~ם

 ~וכב~
 אש~י בענין ~~~ה בד~ושי כתבנו

 ~מתו ה~ה מכוונין וכו~ ת~ועה יודעיהעם
 יה~ו~ן פניך באו~ י~י ועי~~ז התרוע~ה~בענין
 אזי התרוע~ היא מה ~מתו הה~הע~~י

 מלך פני או~מעו~~ין
 חיי~~ם~

 ה~~~ה והנה
 אמ~~תק~אוהו חו~~ ושום פקפוק בה אין מסי~~י~ש~~ה

 לעו~~
 פני אור ואמ~~ת מדת

 דשמה את~א מההוא שידעת כמוחיים מ~
קושט~א~

 ו~
 היא כי וכו~~ אינש שכיב

 פני או~
 פ~ב ב~יש הרע~ב כתב והנה ואמת~ מדתמלך

 ה~ה דוקא ~ו ~אמ~~ת שאמ~ו כ~~מדת~ומות
 מצינו דהרי ה~~מ כעין שהיא רק~~~מ
 כגון מד~ס שהם הה~ות על אמרובאמ~ת
 בכאן וגם וכיוצא~ וכו~ ~וא~ החזן אמ~ובאמ~ת

 ה~מב~~ם אבל מדב~יהם~ הוא ה~יבמשנתינו
 ~~מ ~~~ באמ~~ת כל מנה ~רעיםבהקדמתו
 ז~~ה חיד~א הגאון ה~ב בספ~י ומצאתיממש~
 זהדאין

 ~שה ה~אה הש~י דהנה ~חוק~ דב~
 שיתקנו ומה ~דש עתיד ותיק שת~ידמה

 והנה דור בכל החכמי~ויגזרו
 נאמ~

 כשיגזרו לו
 בגזי~ה תהי~ הנה וכך כך הזמן באותוהחכמים

 והבן~ וכך כך ה~~ההוא

 ~ומ~~~~~
 ה~~ אין פסק ה~מב~~ם וכו~ כשם

 דהנה ה~~~ דכן פסק וה~ע~~בכ~~~ש
 על ~~~ש דברי דמפ~ש ~יטתו אזילה~מב~~ם
 משנה סתם הוא בתבוא~ והפשתן א~משנה
 בתבוא~ הפשתן דמפרש ה~ע~~ב משא~~כעיי~~ש
 ~~ש רק לזה מוד~ דהת~ק וי~ל ~~~ש דב~יהוא

 מה חדש דברמשמיענו
 ד~

 מדברי שמעינן
 ~~ה~ כן פסק ע~כת~~ק

~~~~
 יהפוך ויופך בד~ה ה~ע~ב ~~

 כדי במח~ישההק~קע
 ש~

 יצמח
 הכוונ~ אין עכ~להז~ע

 ש~
 עדיין צמח

 כ~
 כי

 הכוונ~ אבל אח~~כ~ יצמח שלםכשהג~עין
 ~צמחים כשמהפך ואח~כ שצמח עדשממתין
 ושוב הצמחים ימותובמח~יש~

~ 
 וז~~ל יצמחו~

 היא ~ה שהיא בא~ן בהגהותיו ז~לה~א~~ש
 אדומים דקים שרשים ממנה ומתפשטיןשו~ת
 במחרישה אח~כ אותה וכשהופכיםכתולעת
 הרי עכ~ל גד~ם אינם ושוב הש~שיםמתים

 ימתין באומ~ו הכוונ~ והוא שכתבתיכמו ~
~ 

 עד
 כתו~ת ש~שים ממנה שיתפשטושתתליע

 ושובויופך
~ 

 יות~~ תצמיח

~~~~
 ומצאנו וכו~ ז~ועה בד~ה ~~י~~ ~~

 פ~~ג בחו~~ לי~ק מושאלנטיע~~ה
 ירקות מהזורע מדבר כשהתנא ונ~לעכ~ל~
 אזי מובד~ם שהם באי~ות כמו מזה זהבהבדל
 וידוע נטיע~~ בשם לז~יע~מכנה

~ 
 מאמ~

 ~ז~ל
 בהבדל~ ~את מאילנות ק~~ו ~דושהדשאים

~~~~~~
 וכו~ גומם בד~~ה

 ש~
 מן גבוה ישייר

 טפחהק~קע
 עכ~~

 ה~מב~~ם ו~שון
עד

 ש~
 בארן מהם ישתייר

 א~
 מעומק פחות

 הא~ן על אבל מדב~יו נ~אה עכ~ל~טפח
~ 

 כ~ישתיי~

~~~~
~~ ~~~~ 

 כיסם או ניכש ואם בד~ה
 נרא~ עכ~ל קאי גר~ותאמקום

 ממי~~ן חון הכל את עקור המשנ~ ד~וןכוונתו
 הג~נות מקום על דקאי נ~א~אח~ד

 דאי~
 על

 ת~ן ועל אסט~ס ספיחי בה שעלותבואה

שהע~
 צמחים מיני

~ 
 וכו~ עקור לומר יתכן

 תבו~א~ השד~ עיקר דה~י אחד ממיןחון
 ובודאיות~~~ן

~ 
 ויניח השדה עיקר יעקור

 צ~חים המיניאת
 ו~

 לומר יתכן
 חו~~

 ממי~~ן
 עלו המינים שכל הג~נו~ת מקו~~ם על ~קאח~ד

ב~
 וכו~ עקור לו ואומ~ים כוונה

 חו~
 ממי~~ן

 הר~~ש דמודה אה~נ אבל שי~צה איזהאח~~ד
 וק~~ל ות~ן בתבוא~ גם אמת דיןדהדין



~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~  

~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~

 מאי קשה ~י~~ז וכו~ קנבוס ~ד~~ה
קאמ~

 הת~ה שאין בתחילה
 דה~י ~~מ ולדעתי עכ~~ל~ התלע~ בהם איןהא מוע~

 ה~ע~~ב פי~ שתת~~~ע ע~~ד לה ימתין ג~במשנ~
 ע~~ז ימים~ ג~ הואוהשיעור

 באינך דמהניההת~~ דשיעו~ בכאן קאמ~
~ 

 כי ולוף בקנבוס מהני
 מת~עין~ אינםהם

~~
 שאנחנו אותם שה~י וכו~ ה~מב~~ם וכתב
 כמו שנה בכל עושה קנבוס אותוקו~ין

 אין כתב ה~ע~~ב בדב~י המדקדק עכ~~ל~פשתן
 וח~יש~התלע~

 מוע~
 שמתקיימים ~י בהן

 לעין נ~אה עכ~~ל~ מת~עין ואינם שנים ג~בא~ן
 היפך באם ~ק שנה בכל עושין הם דודאיכונתו
 ~מוך אין אעפי~~כ הח~ישה ע~~י הז~עיםאותן
 ה~ו הז~עים כי ההיא הח~יש~ על לז~ועע~~ז

 ומה שנים ~~ ~מוח ויכולין בא~ןמתקיימים

ש~
 הוא ה~אשונ~ בשנה תיכף צמחו

 הק~קע בעומק וטמנם במח~יש~ אותןשכיסה ~עבו~
 את בוקעים הזמןובהמשך

 הא~~
 ופי~ ומצמיחין~

 עושי~~ן שאינ~~םהמשנ~
 א~

 היינו שני~~ם~ ~~
ז~עים

 כא~
 שאין טבעם זה אח~~כ הנח~שין

 נ~~ל~ שנים ~~ ~ק תיכףמצמיחין

~~~~
 וכו~ ספיח~~י

 בעבו~
 תכלית שהוא

 שצבע ~צ~ל עכ~~להגוונים
 זה ולדעתי אותו יצבעו אפילו אח~ גווןיקבל שחו~

 שחו~ים י~ש תשובה בבעל שאמ~ו ~ז~~לטעם
 ~מזוכו~

 יחזו~ ש~
 ~ו~ו

 ו~
 גוון עוד יקבל

אח~~

~~~~
 מ~יש דמ~~ש וקשה וכו~ ניכש ואם

 ~יי~ ~שאי שמיעט דאח~פי~קין
 עכ~~ל~המות~

 ו~
 י~~ל בכאן גם דה~י ידעתי

הכוונה
 יעקו~~~

 ~צ~~ל הכ~~ל א~~ת
 יעקו~

 מין כל
 ויתבטל סאה לבית מכ~~ד פחות שישא~עד

 בזה~וצ~~ע

~~~~
 ~וי~~ ~~

 וה~~ל וכו~ ת~ים ג~ בד~~ה
 ב~~ש קולי גבי בעדיות~יתני

 משנתינו כוונת דזה י~~ל עכ~~ל ב~~הוחומ~י
 אלו כדב~י ~יות אלו דב~יוק~ובין

 ו~
 מיק~י

כ~~כ
 וחומ~א~ קו~

~~~~
 שהוא מפני ~~

 כסו~ נ~א~
 שדהו~

 בתוי~~טעיין
 כ~~~~

 כסו~
 לו אין

ביאו~
 של הם השדות דשני איי~ינן דבכאן ונ~~ל

 שתהא שדה ~שות הד~ך מן ואין אחדאדם
 ~אש כעין לחב~תהנכנסת

 תו~
 כשהשדות ~ק

 בתוך כלה זה של והגבול אדם בני שני שלהם
 ~אש כעין לעשותן בהכ~ח הנה חבי~ושל

 ~~ל אחד אדם של הם השדות ששנימשא~~כ תו~
 ~אש כעין ו~~עם~ו~שם

 תו~
 בשיוו~ יעשה

 שהכל הגם ~בותא~ משנתינו אמ~ה ~י~~זהנה
 אעפ~~כ אחד אדם של הם השדות ששנייודעין

 כסו~~ף נ~אה שהוא מפני ככ~יםמחזי
 סוף בלבד הזאת השד~ הית~ כאילו ~צ~~לשדהו~
 שגם הגם חבי~ו~ של היא הסמוכה והשדהשדהו

 אעפי~~כ שלו היאהסמוכה
 נ~~~ מות~

~~~~~~
 בד~~ה

 מות~
 פשתן של תלם לו לסמוך

 ~~וע עשוי אדם שא~ן ~יוכו~
 עכ~~ל תועלת שום בו לו שאין פשתן שלאחד ת~

 בהגהותיו וה~א~~ש ה~מב~~ם~ כדב~יוהוא
 ועמ~~ש ~בואה~ מזיק שהפשתן ~א~הוסיף

 ד~מן~במשנה

~~~~
~~ ~~~~~~ 

 ושני וכו~ ח~יע בד~~ה
 ~בואה מזיקין הם ה~ומינין

 הנה ה~א~~ש בשם בסמוך ~ימ~~ש עיי~~ש~וכו~
 דפשתן וי~~ל וח~יע~ ח~דל כמו הוא פשת~~ןגם
 ה~ו בדב~ים וצ~~ע לי~קות גםמזיק

 ו~
 יכו~י

 כח~ תשות מחמת הזאת במשנה לעייןכעת

~~~~
 ~וי~~~ ~~

 וכו~~ ק~חת בד~~ה
 ד~צ~~ל שפי~ש הכ~~מכדב~י

 השאילו י~~ל עכ~~ל~ טעם דמה הז~ע מקוםדוקא
 כענין לב~כה~ ז~ע~~ו שנשא~ ק~~~ח מלשוןהשם
 ק~ח ובניהכתוב

~ 
 המשנה ובכלל מתו~

 מטעם לעייןיכו~י
 הנ~~



~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~  

 ~ו~~ ~~~ ~~ו~ ~~ו~
 וכו~~

 ~תויי והרע~ב הר~שפירשו
 מתרבי בסתם דהנהו מים מ~יםנקעים
 ~ה זה הסמ~כים דיסוד~ת העפר יס~דבריב~י
 בהמשך הרוב עפ~~י והעפר המים יסודכגון
 עפר והמים מים ~יות העפר ישובהזמן
 הטבעיים בעניינים קצת שבקי ~יכידוע

ה~~

~~~~~
 זה ו~ונם וכו~ תבואה בד~ה

 אדהתם קאי ~כו~ שיהא דעדמדוקדק אינ~
 עיי~~שוכו~

~ 
 דהתם הרע~~ב ~ון דהרי ידענא

~
 אחת מרוח פתוח שיהא עד הרחקה מהנייא

 מדוקדק וה~ון הרחקה~ מהני ואז רצ~לעכ~ל
נ~ל

 ~~~~ן ~~ ~~י ו~ו~~ ~~~~~~~
 הגם דה~~ק ~רש נ~~ל~~~~~

 הנה המרובים מפי וקב~י מרבותי קב~ישכך
 נראים עכ~~ז קב~י כפי לומר אנימוכרח

 מדברידבריהם
 נ~~

~~~
 ~~ו~~ ~~~ ~~~~ ~~

 דברו כבר וכו~
 הראשוני~ כל המשנהבזאת
 בזה והאריכות~האחרונים

~  צורך~ 

~~~~~
 מרובע דוקא וכו~~ ו~ט על ו~~ט שהיא
 ברוחב וקצר מו~~ט יותר ארוךאבל

 המפרשים~ בכל המעיין יבין כאשר~~

 וכו~~ ~~~~~~ ~~~~ י~~~~
~ 

 ~~ת קאמר
 רא~~שרק

 ה~~~~
 כזה ~~ת דוקא משמע

 שאין ~ת משא~כ מתפשטין וע~הןשראשיהן
 מותר~ מתפשטין והע~ןהראשין

~~~~
 וכו~ ~~ו~י~ ~~~~~ ~~~~~ ~~

 השופי~~ם אפוני~~ם אחרפירוש
 נפיק~ שיי~ף עייל שיי~~ף מ~ון עכ~~לקטני~~ם

~~~~~
 דגבו~ל לומר ואין וכו~~ גבול בד~~ה
 פי~ כבר דא~~כ גוב~~ל כמומפרש

 שבידינו אעפ~י ד~ילבמשנה
~ 

 פירושו נמצא
וכו~

 א~
 ד~יל ובמתני~ין גוב~~ל גרס דהכא

 עכ~ל גבו~לגרס
 ו~

 ז~~ל דבריו תמוהים הקטן
 הרע~~בדהרי

 בעצמ~
 טפח ~וה שהי~ בד~ה

 הנך וכו~~ זרעים מיני י~ב בו כשזרעופירש
 על דקאירואה

 הגבו~~
 ד~יל במשנה הנאמר

א~
 גרס ד~יל במשנה גם הרע~~ב הנראה כפי
 כבר בודאי הרי התוי~~ט דהקשה והאגוב~ל
 הגם ד~יל במשנהפירשו

 נמצא אינ~ שפירוש~
 המשנה פי~ ז~~ל הרע~ב ~יות אני אומרבידינו~
 בפ~ע בק~נטרסד~יל

 ש~
 המשנה סדר על

 בסדר ה~ו במשנה גוב~ל ~ון ופירש חזרע~~כ
המשניות

 נ~~~

~~~~~~
 בד~ה

 הת~
 שסובר הר~~ב אבל וכו~

 וכו~ ~~ט הרחקה שצריךכרש~~י
 כוונתו ו~רש הרע~~ב בדברי ~חוק ישעיי~~ש~

 האחרת~ וכן זו מזרי~ה זויניקה היינ~ ומחצה~ טפח מזה זה מרוחקיםשיהי~~~

~~~~
 ~וי~~ ~~

 וכו~ השדה מראש בד~ה
 ועד הכרם מראש פ~~הובמ~~ג

 ב~ הכרמים נטיעת סדר ~יות נ~~ל ע~~כ~סופו
 וסוף ראש ניכר א~~כ זנב יוצאת וא~ת ב~כנגד

 בשדה~משא~כ

~~~~
~~ 

 ~~ו~~
~~ 

 מדקתני ו~ו~~ ~ו~ו~
 בדיעבד ד~קא משמעהנ~ט~ע

אבל
 ~תחי~

 הר~~ש מ~ון מיהו כן ~שות אין
 משמע כן ~שות מותר שדהו כל ואפילודכתב

אפי~
 נקט סיפא דמשום וצ~~ל ~תחי~~

 דיעבד~הנוט~~ע

~~~~
 ~~~~ ו~~~~ ~~

 ~ו
ו~ו ~~ ~~~ ~ו~~

 ~ונוסחא ~~~ ~~~ ~ו~~

אחרינא~
 ~י י~ל וכו~ ~אן זו של שער ונוטה

 שבשעת א~ תרווייה~~ בעי~ אחרינאהנוסחא
 של והגרעין זה ~ד זה של הגרעין יטענטיעתן
 ויוכל ארוכים הם הגרעינין כי אחר ~דהאחר
 גם ב~ יתפשטו~ צד ~יזה נטיעתן בשעת~דע
 זה של הע~ן ~טות יראה צמיחתן בשעתאח~~כ



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~

 ד~~ג ו~אן וכו~~ זה~ד
~ 

 רק ~קדק א~צ
 נטיעהבשעת

 וכנ~~

~~~~~
 ש~ם שהע~ם וד~ת קישות בד~~ה

 המינים שאר וכש~כ וכו~~מתפשטין
עכ~~ל

~~~~~~~~ 
 ממני החבאו כ~ים בתי ז~~ל

 ע~קר~ ~מ~~ ונע~ו מע~נ~ונסתרו
 זרעונים ~~ני ~וע מותר האיך~סודותי~~

 פ~~ק סוף ת~ן והא אחת בגומא כ~יםשהם
 ובשביל כ~ים~ ה~~ז כאחת ושעורה חטההזורע
 כחבור שנראה כש~~כ טפח עמוקהשהגומא
 ונ~~ל עכ~~לוצ~~ע

 ~ר~
 דאדרבא קושייתו

 שמתפשט וד~ת בקישות דוקא הואההיתר
 על מאד ~רחוק ע~הן עםפריין

 האר~
 ברבוי

 ע~ן וכשנוטהיתירה~
 ש~

 זה ~ד וזו זה ~ד זו
 קשת כמטחוי הרבה מזה זה רחוקיםבאין
 וא~~כ ה~~ בזרעים ~בקי בחוש הדברכנראה
 וד~~~ת קישו~~ת קאמרה דוקא משנתינו~י~~ז

ו~
 וזה המינים שאר

 ד~
 הרע~~ב~ כפי~

~~~~
 ~וי~~~ ~~

 ~ון בצ~ם~ זרועה בד~~ה
 מפני הבצ~ם וייחדהרמב~~ם

 המנהג הי~ שכןשאפשר
 אצ~

 נ~~ל עכ~~ל
 הוא הבצ~ם גידול ~יות כן המנהג הי~באפשר
טמון

 באר~
 נאחז אינו בהיפך הוא והד~ת

באר~
 הע~ן עם והפרי קטן בשורש רק
 ~רחוק~ באוירמתפשטין

 ו~~
 התורה שאסרה

 באפשר הי~כ~ים
 א~

 שיש ~י
~ 

 קטנה שדה
 טמונים הבצ~ם וישארו כאחד ביחד~ורען

 המנהג הי~ אפשר או באויר~ יתפשטווהד~עין
 במתיקות הבצ~ם חריפות ביניקה ~תקכן

 אשמועינן רבותא ו~י~~ז בהיפך וכןהד~עין

בא~
 זה שיינקו כדי כן שעושה הגם המינים

 חד ~ל הה~ה כפי עושה אם מותר עכ~~זמזה
 המינים~ שאר ומכ~~ש ~~~כדאית

~~~~
~~ ~~~~~~ 

 ד~עים של שורה בד~~ה
וכו~

 וקי~
 יחידית מד~ת שורה

 עיי~~שוכו~
 הרמב~~ם בפירוש מיהו בר~~ש~ וכ~~~

~
 מיירי דברישא מפירושו דנראה כן משמע
 שיש דנראה בפירושו ועיי~~ש הרבהבשורות
 ~עת רצה ואם שכתב בדבריוט~~ס

 שור~
 של

 של שורות ~וס דצריכין נראה וכו~~ד~ת
 ותבין~ עיי~~ש ד~ת של שד~~ה אוד~ת

~~~
 ~~~~~~~ ~~ ~ו~~ין ~~~ ~~~~ ~~

 דגרסיואית
~ 

 קאי דאי עבודתו~
 ~ל קאי ואי זכר ~ון הוא כרם הכר~~ם~על

 ~ון הוא קרחת הנההקרחת
 זכר~ ~ון מחו~~ל גם~יפא משא~ נקב~

~~~~
 ~וי~~ ~~

 סביב וכו~ מחול בד~~ה
 וכו~ סביב הר~~ש וכ~~כוכו~

 סביב הוא פנוי המקים דמסתמא דעתםעיי~~ש~
 ת~~ק ~ברי ניחא הא הכרםכל

 א~
 ב~ בין ~~~י

 הרמב~~ם ~ו~ירוש מחו~~ל נק~ ~ההכרמים
 ~וןשפירש

 ניחא~ מחי~
 דגם ~מר ואפשר

 ששני בירוש~י דאוקמינן מחול נק~~~~י
 נטוע זה רק בנטיעתן שוין אינםהכרמים
 נטועים וא~~כ ודרום~ צפון וזה ומערבמזרח
 רוחות ~~סביב

 העו~
 שהוא מחול נק~ כן על

 רוחות~ ~~סביב

~~~~~~

 ~~ו~~ו ~ו
 נראה ~~ו~~~ ~~ ו~ו~~

אפי~
 אמות ד~ הנך ג~~כ ~רוע רוצה

 דמי שפיר כותלד~די
 נ~~~

~~~~
 ~וי~~~ ~~

 ~ון וכו~ גדר איזהו בד~~ה
 ~~ מפרש שהזכירו אגבהר~~ש

 איזהו ~רוס יש ע~~כעכ~~ל
 ו~

 וא~זהו
 נ~~

~~~~
~~ ~~ 

 ג~~ט הנה ~~~~י~ ~י~~~~~~~~י ~~~ ~~~~~ ~~~ ~ין ~~ן
 כד~~י סימנא אנחו ~ה אבל ה~~~מ הוא~וד

 אם המקרא ברמז דאסמכו נ~~ל הגד~~ישיכנ~~ס

~
 תדעי

~ 
 צאי בנשים היפה

~ 
 הצאן בעקבי

 הנה הרועים משכנות על גדיותיך אתורעי
 הוא ~דם האהל מחיצת שיעור בפסוקמבואר

 ~דיים~ הרועים משכנותכמו



~ ~ ~ ~ ~

 גירסת ו~י וכו~ הפרצה כנגד בד~~ה
 עיי~~ש~ וכו~ איפכא צ~~למשנתינו

רצ~~ל
 ד~

 בדוחק רק דסיפא איידי רישא תנינן

גדו~

~~~~
 ~וי~~~ ~~

 בכל וכו~ שיהיו עד בד~~ה
 כתב ובכ~~מ גפנים~ ג~שורה

 הפשוטה הראי~ יעוי~~ש ~בריו ראיותהרבה
 אין אנשים של בשורה דאמרז~~ל הא~עתי
 ברורה~ ראי~ ~עתי והוא מג~~ פחותהשורה

~~~~~
 בשורה ג~ קידש ו~~~ה וכו~ ~יכך
 עיי~~ש~ ב~ בשורה שכנגדן וג~חיצונה

 רק מבחון נזרע אינו כשהזרע דוקא דזהנ~~ל
 כל נגד מגיע הזרע אם אבל שבשורה הג~נגד
 את דמקדש פשוט נ~~להה~

 כו~
 בשורה וגם

 הנה דא~~~ההב~~
~ 

 החמשה מן הג~ איזה נדע
 ס~~ד וכי זה מצד או זה מצד אםמקדש

 ויקדשם~ שירצה ג~ איזה ~רור בידושהברירה

~~~~
 ~וי~~~ ~~

 וכו~ יוצאת ואחת בד~~ה
 ו~רמב~~ם וכו~~ בפירש~~יוכ~~ה

 עיין עיי~~ש~ וכו~ זו כצורה זנב יוצאתאחת
 כפירש~~י קצת משמע הירוש~י דברי ~יבר~~ש

והרע~~ב~

~~~~~
 תו הא וכו~ שתים שיהיו עד בד~~ה
~ה

~ 
 דהנה ונ~~ל עיי~~ש~ וכו~

 כך שנוטעמשמע זנב~ יוצאת ואחת ב~ כנגד ב~ הנוטעבמשנתינו
 מתחי~

 גפנים הה~ כל
 אחת נטועות היו אם וקמ~~ל כרם ~םואחשבי~
 ~וצא ונטעה האחת את ועקר וכיוצאבינתים
 כיון סד~~אזנב

 ש~
 ~ם גפנים החמש כל נטע

 שיהיו עד קמ~~ל כרם חשיבות להם איןכרם
וכו~

 נ~~~

~~~~
~~ 

 ו~~~ ~י~י~ ו~~~
 ~~~י~~

 דר~~ך ~שמועינןאיצטריך
 אינו הרבי~~ם דר~~ך דוקא דסד~~אהיחי~~ד
 ~ם יש וחבירו הוא היינו הם דגם כיוןמפסיק

~~

 מפסיק אינו ע~~כ הדרך באותו וזכות
 קמ~~ל מפסיק~ פרטי איש של היחיד דרךמשא~~כ

 מפסיק~דאינו

~~~~
 מעשר~~ה ברישא דתנא איידי ~~~~~~
 נ~~ל מעשר~~ה נמי בסיפאתנא

~~~~
~~ ~~~~~~ 

 שורות ב~ הנוטע בד~~ה
 הרמב~~ם גם וכו~~ גפנים שתישל

 ו~י כן~ כתבבפירושו
 הכ~

 אין בחיבורו שכתב
 בחיבורו ע~~כ כן ~רש א~~א מג~ בפחותשורה

 התוי~~ט~ וכמ~~ש בוחזר

~~~~
 ~~ון ~~

~~~~~~ 
 הופך שהי~ ומה

 שיזרע כדי אחד ~ד שורותב~
 אמהי~~ו

 ו~ כו~
 ~ל עבודה ~ניח יצטרך

 דעכ~~פ תמוהין דבריו ו~אורה וכו~שורה
 ו~~ט~ היינו ~תן יצטרך יחידית גפןעבודת
 קאמר דאה~~נ בפירושו ~חוקוצריכין

 רק הכרם עבודת היינו השורה עבודתיצטרך ש~
 אמה י~~ו שיזרע כדי ומ~~ש גפן~עבודת

 ~ו~~ קרובהיינו כו~

~~~

 ~~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~י ~~~ ~~~~ ~~
~~~~~~~ ~~~~ 

 ויש וכו~~
 נ~~מ והנה וכו~~ נטוע שהוא דל כרםגירסאות
 דל בכרם דווקא השנית ~ירסא די~~ל~ינא
 משא~~כ וכו~ ב~ ~וין בעינן מועטיםשגפניו
 בזה לדקדק א~~צ הכרמי~ כדרך מרוביןכשגפניו

 ~וצ~~ע

~~~~~
 וכו~ דר~~ש א~בי~ וכו~ ונטועות בד~~ה

ו~אור~
 כרבנן ה~ה

 ו~
 ה~~ל

 עכ~~ל דר~~ש אליבא~רושי
~ 

 נראה הקטן
 דהנה דרבנן~ א~בא גם בהכרח הואדבכאן
 הוא ורבנן דר~~ש פלוגתייהו הרע~~ב~ירוש
בכרם

 ש~
 מד~ פחות ונטועים ויותר שורות ג~

 כרם סברי ורבנן כרם דאינו סבר דר~~שאמות
 האמצעים אתורואין

 כאי~
 ב~ אבל אינם~

 גם ודאי אמות מד~ פחות שנטועיםשורות



~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~  

~ ~

 ר~אין ~ימר ד~כא כי~ן כרם אינו~~נן
 סאה ~ית גפנים ~עשר דמיירי כאן ~הנה~כו~~ כאי~

 פח~ת שור~ת ג~ תצייר אם אמה חמשיםשה~א
 הנה אמ~ת מד~פח~ת

 יחזיק~ ~
 רק סאה ~~ית

 נט~ע יהי~ סאה ה~ית ~שאר אמ~ת מח~פח~ת

~ת~כ~
 ~~ה ~~ א~ יחידית גפן

 תצטר~
 ~~ית כל

 ~י~תסאה
 נכ~

 צריך כרחך על כרם ~שם
 של זה מצד ש~ר~ת ~~ ~~ין דיש ~מראתה
 בשתי ~הנה האחר~ מצד שורות ~~~ סאהה~ית
 אמות מד~ ~פח~ת שנט~עיםשורות

~ 
 ר~נן

 דאינ~מוד~
 כו~נת ו~רש ~ה~ן~ ~כמ~~ש כרם

 דגירסת נ~~ל ~א~רה כי ~יר~ש~י ~~עהרמ~ם
 ~משנההרמ~ם

~ ~ 
 ~ר~אין כר~~ם ~חכ~~א גרס

 כעת~ ~צ~~ע ~כו~ ר~אי~ן א~ ~ר~אי~~ן ~חכ~ארק
 אי~רי ח~~ת מפני כעת ~יין ג~רם הזמן~אין

 הש~~י~ יח~מני רע~איהא

~~~~
 ~~~~~ ו~~~~~ ~~

 ~~ ו~ו~ין
 גירסאות ~יש וכו~~~~~~~יו~

 ~או רואין~חכ~א
 ורואין~

 ~כו~ האמצעי~ת את
 עיין והאמצעיו~ת יר~ש~יוגירסת

 אם חי~ק דיש ות~ין הספינה פ~ הגמ~~סוגיית היט~
 הוא א~ חכמי~ ~~רי טעם הוא ורואי~~ןהאי
 ~ד~~ה ~יל הת~י~ט ~ד~רי ועיין אחר~ענין

 מטעם ו~אר ~יין ג~רם הזמן ואין~נטועות~

הנ~~~

~~~~
~~ ~~~~~ 

 ~וכו וזורעים ~ד~~ה
 דאסרו כר~נן ס~ר ~רא~יוכו~~

 עכ~ל ~גת~רוע
~ 

 הד~ר הח~ט ~ה ידענא
 מסת~ר~א ז~~ל הר~ש ה~יא~ ~יר~ש~ידהרי
 ורא~י ~א~י יודהשר~א

~ 
 ~~~א י~דה

 זה אין א~ל מסת~ר~א דרק שכת~ו הריעכ~ל
 אין אם ה~~ק דרא~~י די~~ל ~רורד~ר

 החרי~
מפ~~

 הוא הרי
 כג~

 דר~~א ~פ~גתא ות~א
וחכמי~~

~~~~~
 עירסן ושמא ~כו~ כותש שער ~ד~~ה
 וכ~ת~~ש אדם~ידי

 ממי~
 עכ~~ל~

 קמ~~ל ר~ותא~~~ז
 אפי~

 כ~תש שער הי~

ממי~
 שיהי~ ~~ דניחאאדעתי~ דג~ מעצמ~ עירבן אם שכן מכל אס~ר

 אחד~ כרם

~~~~
 ~~~~~ ו~~~ ~~

 ~~ו~ו~ ~ו~~ין
~דאי

~ 
 ~י~~ל משומירה~ גרע

 ~~ך ~~ית~ מותר כ~תש שער הי~ אפי~דקמ~ל
 אקרא~ ~יר~ש~יאסמכה

~~~~
~~ 

 זו משנה וכו~ ~~~~ י~~ ~~ו~~
 ~אין שה~~ג~ כל ע~~ ת~יכ~ר

 ד~ריהם~ על~~סיף

~~~~~
 אפשר נטיעה~ ~ון ~ירק אמר י~~~

ר~~~
 נ~ט~~ע ד~קא

 דהיינ~
 ירק ש~וקח

 ונ~טע ~מקצת שם גדל שכ~ר אחרתמשדה

 הזרע שז~רעין קר~י~~ט שקורין~ק~מפש~ט ~מדינתינ~ שנ~הגין כעין ~כרם ~כאןא~ת~

תחי~
 ~נוט~ן ירק של ע~ן הזרע מן ~גדי~ן

א~
 מיקרי ~זה ~שדה א~תן וש~ת~ן הע~ן
 משא~~כ ~יכף מקדש כזה ~אופן הנהנטיעה~
 הגרעינין זרע~ז~רע

 ~אר~
 ניכרים שאינם

תיכ~
 כשיצמח~ זמן ~חר רק

 עד מקדש אינו

שיצמח~
 ע~~פ

 נ~~~ האר~

 ~מ~ן~ תי~ת ד~ג אית וכ~~~ ~~~ן~~~~~
 ~מתניתין התוי~ט פיר~ש ~י~נ~~ל

 על נט~עות שהיו כרמים ס~ם הי~ שזהשפירש
 ממי~ ד~~ד~

 ד~ ד~ עלנטוע~ת שהי~ אימתי ~ה~~ק ~מ~ן~ ~ג
 כמנה~

 ~ארי משא~כ
 ~~ל ~זמ~~ן גרסינןפירושים

~~~~
 ~~~י~ ו~~~ ~~

 נראה ~כ~~~ ~ו
 הה~דודאי

~ 
 רק אמר

 האמירה דמהני ~מר ואפשר הי~כו~ דרךאלי~ שהו~
 נחפז ~י~ת צריךשאינו

 ו~ו~
 כי~ן א~הם

 וכו~~ כשאגיע אמרשכבר

~~~~~~
 כשאגיע ~ד~~ה

~ 
 משערין וכיצד וכו~

 הוא עיי~~ש~ וכו~ ~מאתים ה~סיףאם
 ~ד ~הר~ש הירוש~י~ על הרמ~םפירוש



~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

 מפירוש דנאד ונ~~ל הירוש~י~ על אחרפירוש
הרמב~~ם

 נח תיבת בענין ברש~~י עיין דהנ~
 מדברי ~והואש~ד

 רז~~ל~
 התבה שהיתה

משו~עת
 ~נחסר חשבון שעפ~~י אמה~ י~~

 החוש עפ~~י ואמר בזה מיאן והראב~~עבכ~~י~~
 עדיין יבשות כשאין דומהאינו

 כ~
 יותר בעינן

 ~תיי~שזמן
 ה~

 היובש מתחיל כשכ~ר משא~~כ
 מהר~מתייבש

 ממי~
 ראשי נראו כבר כאשר

 י~~ל והנה בקלות מהרה השאר נתייבשההרים~
 ~י~ הראב~~ע~ כסברת ס~~לדהר~~ש

 ראי~ אין
 דומה דאינומיבשות

 התח~
 ~ח~~כ היובש

והבן~

~~~~
 ~וי~~ ~~

 וכתב וכו~ ~חריו בד~ה
 ~קור וחייב וכו~הרמ~~~ם

 יתן מי ע~~כ קידש ה~~ז ~יימן ואםכשיראה
 הרי ~חריו בין ~ניו בין החי~ק ~~~זואדע
 ואם יופך עשבים אם ~ניו הרוח בסיערתוגם
 ואפשר יעשה~ מה שצמחו שראה וקודםוכו~~

 שסיערתו דברואה עניינים בשני הואהחילוק
 קודם ימצאם באפשר ~דוק~ מחויב ~ניוהרוח

שישתרשו
 באר~

 מחויב אינו ב~חריו משא~~כ
 הביאה אם ~ניו הרוח בסיערתו ועוד~דו~~
דגן

 תד~

 מחויב דגן הביא אם ~חריו משא~~כ
 שנזרע כיון בהנאה מותר הדגן אבל~~ור

 נ~~לבכוונה ש~

~~~~
 נ~~ל וכו~~ ~~~~ ~ו~~~ ~~~~י~ ~~

 קוצים ~רוע אבל המקייםדו~א
 דאסור~ מוד~ם חכמים גםבמכוון

~~~~
 מ~יש וכשמזריע וכו~ הארוס בד~~ה
 דהנה זה פירש עכ~~ל זוג כמיןהזרע

 כמ~~ש ע~ו שמקישין שיר כלי הוא בגמ~ארו~~ס
 ע~~כ הארוס~ על גזרו אספסייאנוס שלבפו~וס

 נ~~ ע~~כ זוג כעין מעט ה~ו הזרע שגםפי~
ארוס~

~~~
 הגדר מן ~ד~~ה הרע~~ב ~~~ ~~~~ ~~

 ~ערבה ~רוע בא אם וכו~ו~דה
 פירש כן עיי~~ש~ ו~ו~ גדרשל

 הר~~~
 השני בפי~

ומוכח
~ 

 מן ע~~ז ו~שה ~ירוש~י~ מן

 שורה הנוטע ברישא דמקשה גופי~~הירוש~י
 הרי ומ~שה וכו~ הגדר בצד גפנים חמששל
~~~ש

 ב~
 כרם~ הוה גפ~ים חמש של שורה גדר

ותיר~
 פי~ ~וכן מיתנייא ~א ד~~~ה שם ר~~י
הרע~~ב

 בכאן~
 ~~~ש גם זה פירוש ד~י וקשה

 גפנים חמש של שורה דהנוטעאיצטריך
 מפסיק הגדר אדר~א הרי הגדר עלעירסן ו~

 על כשעירסן משא~~כ השני~ בצד ~רועומותר
 צ~~ע ה~ה ו~דבר מפסיק~ ~גדר אין~גדר
 ~א ד~~~ה ג~~כ דפירש הרע~~ב עלובפרט
 של הב~ צד על דקאי ופי~ מתניתיןמיתנייא
 ~ה ד~עבור התוי~ט מ~~ש גםהגדר~

~ 
 קא

 על ב~~ה וחומרי ב~~ש מ~ולי בעדיות זהמתנינן
 וכי קשה ע~~ז גם פ~ג~ נורי בןשר~~י

~ 
 מתנינן

 יחיד כדברי שהם ב~~ה וחומרי ב~~ש מקולישם
 מ~ולי דברים ששה שם אומר יהודא ר~והרי
 בכאן הרמב~~ם שפסק מה ~י ובפרט וכו~ב~~ש
 ~יתנייא ה~~ל בודאי נורי בן כר~~י ה~השאין

 הדבר שביאר הרע~~ב על קשה וביותרבעדיות~
 שהואבפירוש

 מ~ו~
 ו~ו~~ ב~~ש

~~~~
 ~ויו~~ ~~

 וכו~ א~עזר ר~ בד~~ה
 וכו~ אומר דר~~א ~שנאו~נין

עיי~~ש~
~ 

 דבכאן ידענא
 צוד~

 א~עזר ר~ שפיר
אומר

 אפי~
 אין

 חו~

 אחד דין אומר דראב~~י
 המדרי~~ מן אחר דין אומר ור~~א מדריגהמן

~~~~
 דהיינו בתוי~~ט עיין ~~י~י~~~ ~~

 מיקרי ערי~~ס ורצ~~לערי~~ס
 ~עצים אותן ו~נות ~בר רוציםכשא~חנו משא~~~ העצים~ אותן על הגפניםש~יבת

 אפיפירו~~ת~ קרואין~דם

~~~~~~
 אם בד~~ה

~~ 
 ובד~~ה וכו~ החדש

 ~נה וכו~~ תחת שנזרע הזרעאסור
 אם ~רש א~~אבכאן

 ה~
 ~רוע אסור החדש

~תחי~
 דהרי

 ה~ ~ אפי~
 אסור החדש

 במשנה ויתבאר~רוע
 ד~מן~

~~~~
~~ ~~~~~ 

 ~קום יחזירנו בד~~ה
שהי~

 תחי~
 עכ~ל המותר וי~ר~~ע

 קמ~~ל רבותא והרע~~ב הר~~ש וי~~ל בתוי~~ט~עיין



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~

 ~אפי~
 עדיין נזרע

 ~~חי~ מו~
 ~רוע

 יחזירנ~~ו~ ק~ני ס~םדהא

~~~~
 ~~ ~ו~~ יו~י ~~ ~~

 וכו~ ~~~ן
 קצ~ סר~ק~ אי~ן ז~ההר~~י

 קשה
 ואפשר סר~ק~ אי~~ן ה~ז ~ון ~י~ור סיים~ה
בא

 ~~ו~
 זא~ ~נין דוקא ד~ו

 הה~ה

דאפיפירו~
 נק~ ב~ד

 אי~
 סרק

 ערך בערוך עיין עוד~ וי~ל וצ~~ קציצה~נין אפי~ א~
 נטע כאה~ם בפסוק י~דנו מדרש הביאסר~ק

 שהן סרקי~ן של כאה~ם ~שו~ן ~יקשי~י~
 ~גום עפ~י בו ופי~ ממקומן~ ונעקריןמט~~ן
 דסירקא~י~ מידא הישמעא~ם מידירוש~י
 על בי~ דכ~יב סירקא~י נק~ דישמעא~םונ~ל
 שאין נמצא ישכון~ אחיו כלפני

 ומעט כאן מעט אחיו כל ב~וך רק ~צמומקום קביעו~ ~
 שאין כל סר~ק שורש ~~ז נמצאכאן~

~ 
 מקום

 כמוהו שאין כל יוסי ר~ וז~ש ~צמו~מיוחד
נוטעין

 ש~מו~ שדו~
 ה~ז

 אי~
 רצ~ל סר~ק~

 ב~רגומי~ רז~ל בד~רי הנאמר סר~קכפירוש
ובמדרשים~

~~~~
~~ ~~ 

 פירשו ו~ו~~~ ~~ו~
 והוא טפח הוא ועו~דוהרע~ב הר~~

 כ~ב והרמ~םמהירוש~י
 טפח~ עשירי~

נודע
~ 

 לו~ יצא מאין

~~~~~~

 בכל וכו~ ~~ו~~ו ~~~~ ~ו
הנ~ל המשניו~

~ 
 נו~נין רק אמרו

~ 
 עבוד~ו

 השיעור כדי היינו עבוד~ו~ כד~יוכאן
~י~נ ~~

 כדאי~
 ו~כמי~ ~~

 כדאי~
 ~ו

 נ~

~~~~
 ~ו~~ ~~ו~ ~~~~ ~~

 ~ן
 ~~ו~~

~~ו~
 הר~ש ~ירוש וכו~~ ~~~ן

והרע~~
 מ~ן אמר ~ה קשה

 ה~ הכו~
 כל

 הקר~ן מ~וך אומרו וגם הכו~ל מן יוצאעריס

ה~
 מ~וך

 הקרנו~
 ניחא הרמ~~ם ו~ירוש

 וצ~ע~יו~ר

~~~~
 ~י~~~ ~~~ ~~ן ~~

 ~~~ ~~י~ן
 זימנא חדא ~נינא קשה~~ו~~

מו~ר
 אפיפירו~

 ג~~ במשנה
 וי~

 כאן דקמ~ל

 השריגיםאפי~
 ה~

 מן ובו~ין השורה ~סדר
הצד~

~~~~
 נ~ל ~~~י~~ ו~ן ~~

 ד~
 איצטריך

 נורי בן ~~ירק
 דא~

 ~כמי~
 דהוא מעריס הואכש~כ

 חו~
~~ 

 אמו~
 ואעפ~כ

 רק דהוא בד~~~ מכש~כ אסורכנגדו
 חו~

 ~שה
טפחים~

~~~
 המבריך בד~~ה הרע~ב ~~ ~~~~ ~~

וכו~
 חו~

 עיי~ש~ וכו~ טפחים ~שה
 פירוש ~הגהו~יו כ~ב הרא~ש והנה הר~~ש~וכ~~כ

 זמורה שנוטלהמ~רי~~ך~
 אח~

 ו~וחבו הגפן מן

 ממי~~ר~~
 ~~ן צריכין ע~כ נשאר הגפן שאר

 פי~ הרמב~ם אבל טפחים ששהעבוד~ו
 שיטמננההמ~רי~~ך

 ~אר~
 טומן הגפן כל משמע

~אר~
 ~~ן וא~צ

~ 
 טמון שהוא כיון ע~ודה

 ע~כ ~רוע~ אסור גבה על רק נראה~ואינו
 דמיירי הר~~~םפירש ~

 חו~
 הרע~ב והנה ~~ט~

ז~ל
~ 

 זמורה המברי~~ך פירש
 דמיירי ~רש הכריחו מיאדע ~ דייקא~ אח~

 חו~
~~~ 

ואפשר
 ס~~ הרע~~

 הוא כך הס~ם דמן
 זמורה רקהברכ~ה

 אח~
 נשאר והעיקר ב~ או

 ~~ רש~יוכמ~ש
~ 

 כופ~ף יחפור
 זמורו~

 גפן
 והנה הגמ~ם~ ויבר~ך מן ראי~ שה~יאוכמו

 אבל ברכיהם על או~ם כשכופףהגמ~ם
 ג~ המ~ריך ד~מן ממשנה ומיהו נשארעיקריהן
 משמע נראים ועיקריה~םגפנים

 קצ~
 דס~ם

 כהרמב~ם~ והוא נראים עקריהם איןה~רכה

~~~~~

~~ ~ ~  ~~ ~ ~  
 מו~ר הצד דמן הא נראה הגפן דעיקרדמיירי
היינו

 חו~
 עבוד~ דודאי ~~ט

 ~~ן צריכין הגפן
 אסור הרמ~ם ו~ון רוח~~ל

~ 
 בקרוב ~רוע

~
 כוונ~ו~ ~בין צ~ע

~~~~~
 כ~ב ושם וכו~ המבריך בד~ה

 בו יצמחו שעי~כהרמב~ם
 אי~ו~

ר~ו~
 ע~כ~ הגמ~ם א~ ויבר~ך כמו רש~י ו~ון
 יהי~ שעי~כ ברכ~ה ~ון שמפרש י~לוהרמב~ם
 הרבה שיצמחו ~פניםברכה

 ועמ~
 בדברי

הרע~~~



~ ~

~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

 בד~ה
 אפי~

 לפרש וה~~ל וכו~ הבריכה
 עכ~ל עצמו הגפן הברכת משוםכן

 אפילו אסור אינו עצמו גפן הברכת באפשרי~~ל
 תחת שטמונים כיון יבשהאינה

 האר~
 ואח~~כ

 על הגפןכשיצמח
 האר~

 תיכף שמוציא או
 עלהזמורה

 האר~
 זה אין הד~ת מן רחוק
 וצ~~ע~איסור

~~~~
 ~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~ין ~~י~~ ~~

 מג~ פחות אבל מ~מע~~~~~~~
 גםאצבעות

 בס~
 אסור~

 ו~
 מה ~דע אוכל

 ג~ ברישא בש~א דייקא אצבעות בג~ ישטעם
 אצבעות ~~ אבל המחרישה עומק הואטפחים~

~
 ~~ נתוודע

~~~~~~
 הבריכה בד~~ה

 בס~
 קשה

 דס~
 רך

מתפ~
 מהירוש~י~ והוא עכ~~ל

 במ~נתינו זהונרמז
 מד~

 אב~~ל קאמרה
הבריכה

 בס~
 אחר ענין שזהו משמע וכו~

 אחד~ סוג תחת נכנסין ואינן מהרישא~מרי

~~~~
 כ~~ה ~~~~~ ~~ ~~~~~~~ ~~~ ~~

 המשניות בדפוסיה~יר~א
 א~ז~~ר ובסי~א ביו~~דאליעז~~ר

 ב~
 וכן יו~~ד~

 ר~ אינו ר~~מ של משמו שאמר דבסיפאנראה
 בוכרא לי~ דהוה ~כהן צדוק בר~א~עזר
 משמו ה~ה אמר ואיך ר~~ג בזמן והי~בבכורות

 הגירסא הגמ~ ובספרי ר~~ע ת~יד שהי~ ר~~משל
 א~ז~~רבתרווייהו

 יו~~ד~ ב~

 ז~~ל הרא~~ש ~~~~~~~~ ~י~ן ~~~~~~
 ~~~ו וא~~ם ~ימר ~~ל הקשהבהגהותיו

 איצטריך ד~~~מ ~מר אפשר מ~טרפו~~תאינ~ן
 כתבנית נראה והוא הואיל ה~ פרק רישדס~~ל

 מודה~ בכאן אבל כרם~ ה~~זהכרמים

~~~~~
 וכו~ הר~~ב כתב וכו~ גפן צמר בד~~ה
 ממין שאינו ~גיה ראוי הי~~י~~ז

 עכ~לירקות
 וי~

 בדוחק הרע~ב דברי ~ישב
 על קאי זרעים מין שאינו ~י שכ~בדמה
 זרעים מין שאינו משום אסור דקאמרהרישא
ונראה

 כאי~
 תמי~ אבל ירק~ או

~ 
 הכריח מי

 כך ~רש והרע~~ב~רמב~~ם
 ו~

 צמ~ר כפשוטו
 ~רוע אסור כגפן נראה והוא הואילגפ~~ן

~תחי~
 סמוך

~ 
 שיסברו עין מראית מפני

 מפני דגזרינן שיבשה גפן וכמו גפןשהוא
 וצ~~ע~ עיןמראית

~~~~
 כן מ~רוע~ המקום ~~~~י~ן~ ~~~ ~~

 יש וקצת ו~רע~~ב~ הרמב~~םפירש
 ~ה~תבונן

~ 
 ה~ון כמו אסורי~~ן תנא

 ב~~במשנה
 ולו~

 אומר הייתי דמסתפינא
אוסרי~~ם

 באכי~
 אבל

~ 
 ~ריפה~ מקדשים

אבל
~ 

 שמענא
 ו~

 וצ~~ע~ אימא

~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~ 
 דהנה וי~~ל ה~ון~ שינה ~הידענא ו~

 נידון ג~~כ הוא הכרמים ב~ בין דר~~י~~~ק
 וכמ~~ש מאמצעו שחרב ככרם היינוכקרחת
 מש~~ל ~י י~~ל הנה עיי~~ש~ מ~~ג בפ~~דהרע~~ב
 ~רשדיש

 א~
 היינו אוסרי~~ן

 באכי~
 זה אם

 הכרם חורבן דוקא בכאן ~רש יש אמתהפירוש
 אוסר מאמצעו שחרב כרםהיינו

 קרחת ג~~כ דנק~ אע~~ג הכרמים ב~ ביןמשא~~כ באכי~
 בפי~ שחוששני כתבתי כבר ומיהו אוסר~אינו
 מחמתהזה

 ש~
 יש וע~~כ רבותינו~ בדברי נמצא

 התנא ואשמועינן כר~~י סתמא דאתייא~רש
 קרחת מיקרי הכרם חורבן דדווקאכר~~י
 מיהו הכרם~ מחול מי~רי הכרמי~ ב~ ביןמשא~~כ
 ~סוק וה~~ל סתם ואח~~כ מח~קת הוה~י~~ז

 פסקו וכברכר~~י
 כר~~י~ ד~

~~~~~~ ~~~~~~~ 
 שבגמ~~ במשניות כ~~ה

 מת~ד~~ת~ הגיר~א משניותובספרי
 הזרעים דנאסרים קשוט~ תרווייהו באמתוהנה

 את פירושו מקדשו~~ת אלו והריוהגפנים~
 מתקדשין הזרעים היינו ומתקדשו~~תהגפנים~
 דברי ומן הגירסאות~ בשינוי וצ~~עבעצמן~

 נוכל ד~מן במשנה ~ר~~ש שהביאהירוש~י
 ~אריך~ פנוי~ השעה ואין חילוק~ איזה~בין

 ו~~ במשנה מ~~שועיין

~~~~
 הנה ~~ ~~

 שכ~ ה~
 הוא המשנה

 נחשבים עכ~ז אחדענין



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~

 בזו~~~ע ד~~~ע דהמעשה מתנייתא~~~תי
 מסכך~וב~ישא

~~~~~
 וכו~ המסכך בד~~ה

 א~
 מסכך נקט

 היינו עכ~~ל~ דת~~ק ~בותאמשום
 מעשה ~קהוה ד~

 כ~
 דהוה זו~ע מכש~~כ דהו

מעשה
 גמו~

 והא ב~~~ש ועיין
 ד~

 זו~ע נקט
 משום דהית~א~ ו~~~ש ד~~~י ~בותאמשום

 כת~~ק~דה~תא

~~~~~~
 כ~~~י ה~ה אין

 ו~
 דאי כ~~~ע~

 סד~~א ~~~~י ה~ה איןאשמועינן
 הלכה שלו אינן דת~ווייהו ד~~~ע במעשהא~ל
 כ~~~ע הלכה אין אשמועינן ואי קמ~~~~היא
 הוא דבשביעית משוםסד~~א

 הפק~
 ג~~כ ~ו ויש

חלק
 ~מ~י ש~ו כשאינו משא~~כ אדם בני כשא~

 והבן~קמ~~~~

~~~~
 ~וי~~ ~~

 וא~~כ וכו~ קוצ~ו בד~~ה
 והוה ד~יל ו~~~ש כ~~~ימשנתינו

 דמסתפינא ולולי וכו~ סתם ואח~~כמח~וקת
 אומ~הייתי

 מודים וכ~~ע ~מ~י אח~ ענין דזה
 דזהבזה~

 דסב~
 במסכך ד~יל דמתניתין הת~~ק

 תבואתו ע~~גגפנו
 ש~

 דמיגו הוא דקודש חבי~ו
 מהני ש~ו ~הגפנים מעשיודמהני

 ג~~~
 ~תבואתו

ש~
 ו~~~ש ו~~~י חבי~ו~

 ס~~~
 ~~ו דגם ב~יפך

 במיגומהני ~
 ד~

 מהני
 ~ש~

 דמייתי והא חבי~ו~
 כיון ש~ו מיק~י ג~~כ דשביעית מהמעשה~אי~

 וגם ש~ו~ הם והק~קע הגפנים גוףדעכ~~פ
 ~ו יש בשביעיתבפי~ות

 ו~~~~
 בענבים ~לק ג~~כ

דמות~
 ~שהגפנים משא~~כ ההפק~~ מן ~כות לו
 יכול דאינו מודו כ~~ע שלו אינםוה~~~ע

 התוס~ בשם ד~יל במשנה התוי~~ט דמייתיוהא ~סו~
 וכו~ בזו~עהה~~ד

 באנס כאן וא~~כ בשלו~ ג~~~ י~~~
 דאינו מודוכ~~ע

 ~סו~ י~ו~
 ~דב~י בזה וצ~~ע

 הפוסקים ובדב~י ~יל ה~~~ש ~ביאוהי~וש~י
 המעיין~ בזה ועו~~תי ~עת מספיק הפנאיואין

~~
 הטעם ב~~~ש עיין ש~יש

 דהידו~
 עד מצוה

 וק~~ק ~זה~ נק~ מאי בי~וש~י ופ~גיש~ש~
 הפי~ו~ שיווי ש~יש~~~ד

 ענין אינו
~~ 

 ~י~וש
 וענין ~מ~~ שאמ~ו במצוהש~יש

 הידו~
 מ~וה

נפקא
~ 

 ~ניו התנאה ואנוהו א~י זה מן
 עקבותם דייקא ש~י~~ש עד שאמ~ו ומהבמצות~

~
 ~עה דהנה ונ~~ל ~ו~ נפקא מהיכן נודעו
 שש ויקח כתיב יש~אל את המצ~יםש~דפו
 וש~יש~~ם וכו~ ~כבמאות

 ע~~
 ותי~גם כו~~ו~

 ו~או~ה ~ו~ון~ על תליתייתא ומולייתאיונתן
 פי~ושו~נודע

 ונ~~~
 שמ~א~י מה עפ~~י

 בי~קוטים הובאבמד~ש
 ש~

 המנהג הי~
 פ~עה שבא עד אחד סוס עם ~ק ~הוגבק~ון ~קשו~

 כמד~~א סוסים ~~ עם ו~נ~יג יוסף בימישהי~
 ~עת שהי~ ופ~עה לו~ אש~ המשנהבמ~כבת
יצ~~מ

 אח~ כש~ד~
 צוה יש~אל

 בכ~ ~שו~
 ~כב

 הנה סוסיםג~
 הוסי~

 שלישי סוס
 בכ~

 ~כב

~ה~
 וזהו יש~אל את שישיג ~צונו לעשות

הנאמ~
 ת~~י כוונת וזה כו~ו~ על וש~ישים

 מו~ייתו~~ת בגמ~ כמ~~ש וגו~ ת~יתייתאומולייתא
 הש~~י כשהושיע הנה וכו~~ ~בי ביתשל

 ~ניו אתנאה ואנוה~~ו~ א~י זה ~ניושו~~ו ליש~א~
 וחי~ו פ~עה מ~כבות כדמסיים והטעם~מצות~
 ביםי~ה

 ומבח~
 ~מו בי~~ס~ טובעו ש~ישי~~ו

 ש~יש הוסיףשפ~עה
 שתעש~

 ו~צונו מצותו
 ו~י~~ז ית~~ש במצותי~~ו ש~יש ~וסיף מחויבאני הנ~

 הוא במצו~~ה ש~י~~ש עדפי~וש
 ~וסי~

 הש~יש~~י
 והוא השתייםעל

 ד~
 ~~מב~~ם כפי~וש

 שנ~~ל מה זה ~~יע~~י~ ח~~ק ~וסיףבכאן ז~~

~~~~
 אם ~~~~~~ ו~י~ו ~~~י~ ~~

 וה~ע~~ב~ ~~א~~ש כפי~וש~חזי~
 ה~ן את מקדש שאינו היינו מקד~~שואינו

 ואשמועינן התבואה~ מתקדשת שאינהומכש~~כ
 ~קום נוטה היתה ש~תבואה הגם~בותא

מכ~~~כ הגפן~ את מקדשת אינה ה~ן ושו~שעיק~
 ~אי~~ ~ת~~א~

 כאן~ יניקת~ושו~ש עיק~~ ~אין מת~ד~ת
 נ~~~

 נ~אה ~~~~~ ~~ ~~ ~~~~~~~~~
 אפי~

ב~
 אונס

 מד~
 ב~ישא ~מו בכאן קתני

נ~~~
 אם דב~ישא נ~~ל ועוד

 ב~ גד~ ~
 אונס

ו~~סי~
 מד~ אסו~ במאתים

 ואינו ~תם קתני
מקדש~

 ~~~~~~~~~ ~~~~~~~ ~~ו~~~~~~~~
 משתש~י~ש דג~סיואית

 ו~



 ~יין בירוש~י אמוראי תרין הםהגירסות
 מתקדש~ת והנהבר~ש~

 משמ~
 ב~צמה התבואה

 הגפנים את מקדשתאבל
 אפי~

 ~מן קודם
 ~ירסת אבל משתש~ש ~ירסת ניחא ~אהזה~

 הר~ הגפנ~ם את שתק~ש ס~ד הא~ךמשתשר~ש
 כוונת דזה וי~~ל בכדא~ דמונחת כמאןהיא

 שרשי~ משיתפשטו שפירשו והר~~בהרמב~ם

 ו~בא~~
 שורש שתצמח סתם פירשו

והבן~ באר~

 א~מר אינ~ ~כ~~ ~י~~~~~~~~~
 שנגמרו דב~נבי~~ם ב~נבים~כמו שבש~~

 תי~ף שראויין בישו~~ל ~מרשייך
 ~כי~

 כמו
 אחרהמאכל

 הבישו~~~
 אי~ה תבואה משא~כ

ראוי~
 ~כי~

 ואפי~ בטחינה תיקון וצריכה
ובישול

~~~
 בר~~ש ו~יין ה~ון~ ~שט כ~~נ~~~~~~ ~~~ ~~ ~~~~~~~ ~~~ ~~~~~~~~~

 הירוש~י~סוגיית

~~~~
~~ 

 ~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~י~~
 ~בותאנראה

 קמ~
 ומכש~~כ

 היו דהגפנים האיסור נ~שה שבושמתקדש
 נטו~יםבודאי

 מתחי~
 אח~~כ והניח

 הר~~ב~ שפי~וכמו ה~צי~

~~~~~~
 הנה ג~~ במשנה ~מ~ש ~~~~ין~ ~~~
 בכאן ~~כי~~ל

 מד~
 אסורי~ן קתני

 אוסרי~~ן לומר נראה אוסרין~רק
 כזה~ פירוש ~ח~ט א~~א אבל ~שר~~מקדשין ו~ באכי~

 רב צ~~~ ה~~ל פרקיןכל
 ~ד~

 ה~ותיהן משפט
 ~ינינו יאר הש~~י ר~וא~ י~אבוריין~
 כזאת ו~ת ~~נ~ ה~ותיהן ~קורוי~זרנו

 בשינון~ רק~יינתי ~

~~~
 ~~~~י~ ~~~~ ~~~י ~~~ ~~~~ ~~

 המשנה בכל ~~~~~~~~~~~~~~~~~
 ~ימר ה~~ל הממי~ן~ הוספת ~ל ~מוהיש

~רו~
 בגדים בכ~י והנה באינך וכן ו~יים

 ~ו~ש הר~~~בה~תיק
 מ~~~ ב~

 בכ~י וכן
בהמה

 ב~ ~רבי~~
 י~~ל ~ירסתו והנה מ~ם~

 תנא הוה אי הכרםדכ~י
 ~רו~~

 הוה ו~יי~ם

משמ~
 הכרם בכ~י ובאמת ~נין בכל ד~קה

כשזר~
 הר~~ב וכמ~ש ~קה ~נין בכל ~ו

דדוקא
 כשזר~

 מין אבל כרם~ בהדי מינים ב~
 הזרי~ה רק איסור בו אין מ~רו~~~~ אסוראחד
 כבר אםאבל

 זר~
 אותו ~ונשין ה~~ד אין

 ומ~יי~~ם וכןבמ~ות~
 כש~

 אין מ~שה ~שה
 ד~קה ~ו~~ש תנא בגדי~ בכ~י אבל מ~ות~בו
 בהמה בכ~י וכן ~ניןבכל

 ~רבי~~~
 ~נין בכל

 מיה~~קה~
 מ~ר~י~~ מ~ו~ש ה~תיק ~ר~ש

 מ~וש שאמר וי~ל מ~רבי~~~~ ברמב~םוכן
 ~ישה~ ~נייני כל ~ל חל שהאיסור~ורות
 וכדכתב ~ישה ג~~כ שנק~ ה~~~ה ~בותהיינו
 ומ~רבי~ והר~~ש~הר~~ב

 הוא שהאיסור היינו
 מכניס המנאפין כדרך היינו הרב~~ה שנק~מה
 משא~כוכו~~

 מ~~
 הרכבה ~~~ז זה ומרכיב
מיקרי~

~~~~~~~~ 
 וכו~

 בתורה שנא~ מה ~צ~ל~~~~~י~~~ ~~~ ~~~~י~ ~~~~~
בהמתך

 הרב~ה דוקא היינו כ~ים~ תרבי~ ~

 ~אב~
 ~ו שהוא חריש~ה מאיסור כאן מיירי

 ~אחר~
 הרא~ש ~ירוש צ~ל כן וכו~~ תחרוש

 ו~מ~~ש ניחא הרמב~ם ~י~ אבל ב~במשנה
במ~ב~

~~~~~~
 דתוקד מדרשא וכו~ ומ~יים בד~~ה
 ~כ~ל דקידושין בפ~ב איתא הכיאש
 הר~~ב אבל ~מודים כמה ~וד ישבי~וש~י
 ג~כ ונמצא הואיל דייקא דרשא הךהביא

 אפקי~ ה~ו ~רשא והנה דידן~בת~ודא
 ~ל ~~כ ~וד היינו תוקד~~ש~ ב~וןהתורה
 בהנאה מותר יהי~ שאפרן הנשרפיןהקדשים

 ב~ודו דוקא בכאןכמו
 זר~

 הכרם ותבואת
 ~ל ~מן ו~יין נ~~ל צורתו כש~בר משא~~כאסור
 שבכתב בתורה נחסר דהנה אש דתוקדהדרשא

 רמיזא~ היא מה ~לא~

~~~~~~
 שהם פירוש וכו~ אסורים בד~ה
 ~יין ~כ~~ל ה~ה ~בר ~צמןתוק~ין
 ב~~ במשנה ~מןמ~~ש



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~

~ ~

 וכו~ נדה מס~ סוף הרא~ש כ~ וטעמא
 כן כתבעכ~ל

 ג~
 רק בהגהותיו~ בכאן

 ז~לשהתוי~ט
~ 

 כתבתי כאשר הגהותיו ראה
כ~פ~

 משו~~~
 וכו~ הוא פריכא מעיקרא דק~~ו

 דסברה ~שנתינו ~מר עוד ונ~לעיי~ש~
 ~רובות כאן אין א~~כ אב ~רע חוששיןאין

כ~
 אין ואח~כ האיסור הי~ הרבעה דבעת רק
 עודכאן

 ~רובו~ שו~
 רק

 הפרד~
 ממין היא

 מכח דאס~ בירוש~י עקביא בן ואיסיהא~~
 ע~כק~~ו

 ס~
 ניחא ו~ידי אב~ ~רע דחוששין

 דפסקינןהא
 ד~

 דהירוש~י משו~ כירוש~י~
 משא~~כ חוששין כמ~דאתייא

 ~ע~
 הרא~~ש

 הסברא מצד פריכא דהק~ודכתב ז~
 ב~

 ראי~
 הירוש~י על ~~ק קצתקשה

 ותוספ~
 מצד

הס~א~

~~~~
~~ ~~~~ ~~ ~~~~ 

 עד וכו~

~~~~~~~ ~~~~~ 
 ~ירוש

הרמ~~
 במה כעין אד~יל קאי

 דברי~
 רצ~~אמורי~~

 שאמרתי מה
~ 

 בהמה כ~י

 במה מ~רביע~ א~ אסורי~אינ~
 דברי~

אמורי~
 בהמה

 ע~
 חי~ או וכו~ וחי~ בהמה

 אבלבהמה ע~
 טהורה היינו טהורי~~ שניה~

 וטמאהטהורה ע~
 טמאה אבל טמאה~ ע~

 וטהורהטהורה ע~
 ע~

 איסור עוד ניתוסף טמאה
 ~עת משנתינו פירוש כ~ה וכו~~~רוש

הרמ~~~
 ממשנה הוא כן ~רש שהביאו וההכרח

 שאמרא~
 אסורי~ אינ~ ש~

 א~
 מ~רבי~ע

 ~מר צריכינן הרא~ש ו~עת חרישה~נזכר ו~
 א~ דבמשנהכמש~~ש

~ 
 מ~ו רק מיירי

דהרבעה~
 ו~

 דחרישה~ מ~ו

~~~~~
 דעת וזה וכו~ בהמה בד~~ה

 דסוברוכו~ ~רמ~~~
 שו~

 מן דוקא מיהו וחמור
 והרא~ש וטמא טהור היינוהתור~

 חו~

 עליו

ונ~
 ותוספתא הירוש~י מן ~בריו ראי~
 ש~~מ וכו~ בפרד ו~יו דדוד מקראשהקשו

 כי אסוריןמדאורייתא
~ 

 ~ו ~ירה מצאנו
 ו~נה ~תוי~~~ עכ~ הנביאי~ מספריבאחד
 וקושיא הרא~ש ~ברי חז~ה ראי~היא

 גדו~

 הרמ~~~~ע~
 ראיתי ~והנה

 בתו~
 על שכתב

התוי~~ט
 בזה~

 שבהרבעה זה כתב רהיטא אגב

 הרמב~~ג~
 בהמתך כתיב סתמא דקרא מודה

~
 תרביע

 כ~י~
 בחרישה משא~כ

 דאטו דבריוהבנתי ו~ עכ~
 דוד מן הירוש~י קושיי~

 הי~ מאיןובניו
~~ 

 הרביעו כרחך על פרדות
סוס

 ז~ חמור~ ע~
 ~מר דאפשר קושיא אינו

 מן פרדותדקנו
 הגוי~

 אבל סביבותיה~ אשר
 השתמשו האיך הואהקושיא

 בה~
 ~כוב

 ע~ה~
ה~

 מעורבת פרדה
 והוה וחמור סוס מכ~י~

כ~י~
 הנה בירוש~י כך ומדמקשה דחרישה

 קושיאהיא
 גדו~

 על
 הרמ~~~

 מן דמתיר
התורה

 כ~י~
 דח~ישה

 ונ~ טמאי~~ מיני~ ~
~~

 ~ירוש במקרא המבואר דבר קיי~ל דהנה

 איסור ע~ו ~זור חז~ל ביד רשות אין~י~
כענין

 יכ~ ש~
 על ~ור

 הח~
 הנאה איסור

~הג~
 שהוא

 בכרת~
 יעשה בתורה מבואר ~יות

 דברנו אשר ~והוא מ~כה~ל
 בטע~

 המבואר
 אשר ע~ד ומואב~ עמון ~רחיקבתורה
קדמו

 ובמי~~ ב~~~~ אתכ~
 ו~ה וכו~

נאמר
 ב~~

 וכו~ צדק ומ~י כדאשכחן וביי~ן
הוציא

 ~ניו וידוע ~י הי~ אבל ויי~ן~ ~~
 חז~~ל שעתידיןית~ש

 ~סכי~
 על ~ור

 סת~
 ואי~יינ~

 אשר ע~ד בפירוש בתורה נאמר הי~
קדמו

 ב~~ אתכ~
 מן מוכח הי~ וביי~ן

התורה
 יינ~ דסת~

 ושוב מותר
~ 

 ביד כח הי~
 ע~~כ ~ורחז~ל

~ 
 בתורה נאמר

 יי~ן~
 וא~~כ

 ג~כ בכאן לומ~ נוכל~י~ז
 כהרמב~~

 דטמאה

ע~
 בזמן שגזרו דרבנן טמאה

 הנביאי~
 או כה~ג ואנשיהאחרוני~

 אחריה~
 בזמן

התנאי~
 בירוש~י מ~שה מאי דקשיא והא

 דוד בזמן ד~א הפרדות על שרכבו ובניומדוד
עדיין

 האיך כך ~וא הירוש~י קושית נ~ר~ ~
 דב~ לומראפשר

 טמאי~ מיני~
האיך מדרבנן~ אסור

 יכ~
 בד~ במ~רא הדבר שמבוא~ כיון ~ו~

 ~ל רכבו ודוד דוד בני דהרי שמותר~נבואה

הפרדו~
 מאד ידוקדק ועפי~~ז

 תירוצ~
 אין

 המ~ות מן~דין
 רצ~

 במקרא שמבואר בדבר

שעש~
 איזה

 מ~
 ~דין אין ~יתרא המ~ים מן

 ש~מז~
 כי ~יסו~~ הדב~ על ~ור

 אפי~
 הית~

 כמה ~~ות התירו גזורה כבר דרבנןהגזיר~

 הקרובי~ ~ואפי~ענייני~
 וכמו המ~ות אל



~ ~

~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~  

 סתם ~חמי~שהתירו
 יינם~

 תוקעין שהם וז~~ש
 ו~ התור~~ מן ה~ה ~ברעצמן

 שגזרו ה~ירות
 היטב הדבר הבן מ~ות ~בר הצורך ~תחז~ל
 קושיא איןוא~כ

 כ~
 מן הרמב~~ם לדברי

 ו~וק~הירו~~י

~~~~
 ~ו~~~ ~~

 בעצמו שמקבל ספו~ג ~ון
 בתוכו~ ומבליע המים אתבתוכו

 ~בל מחויב שעבר העבירה על הלוקהכן
 ~ניו המקרא שקורא כענין ברצונוהמ~ות
 ואל תמאס אל בני י~~ימוסר

 תקו~
 בתוכחתו~

 סופ~~ג~ ב~ון חז~~ל אפקוהוע~~כ

~~~~
 פוטר ר~מ ס~א דף ב~מ ובגמ~ ~ו~~~
 היא הזאת הגירסא בקרו~~ן~ היוש~בא~~ת

 היכיכי
 ד~

 כשאחד פטור המנהיג שגם נטעה
 בשבת מ~כה שעשו כשנים דהוה בקרון~יושב

 ~ירסת הגירסאות בין חי~ק דיש וי~~לדפטורין
 מנהיג כשיש דוקא י~ל פוטר ר~מהמשנה
 אע~ג בקרון יושב אחד רק מנהיג כשאיןמשא~כ

 הו~יןדהבהמות
 ב~

 בודאי מנהיג
 את פוטר ר~~מ הגמ~ ו~ירסת וחייבמחמתי~ אז~

 ואינו בקרון יושב רק דהוא כיון בקרוןהיושב
 ר~~מ פוטר אחר מנהיג שאין אעפ~~ימנהיג

 נ~~~

~~~~
 ~וי~~ ~~

 וכו~ שאביהן אעפ~י בד~~ה
 התוס~וכתבו

 ו~
 עבד ~ציו דמי

 וכו~ ב~ח וחצי~ שפחה בחצי~ דאסור ב~חוחציו
 עיי~ש~ וכו~ רחמנא אמר כ~יםדהכא

 וכו~ עבד שחציים ושפחה בעבד י~לדבריהם ~~
 וצד עבדות צד בו שאין ואבר אבר כל לךאין

 מזריע האב באדם כמו הוא כאן משא~~כחירות
 שבעין והלובן העצמות ממנו ונברא~בן

 ממנו ונברא האודם מזרעת והאםוכיוצא~
 ניכר כ~~א ונמצא וכיוצא שבעין והשחורהבשר

בפ~~ע
 נ~~

~~~~
 כרמ~ך~ ופר~ט ~ון ~~~ו~יו~~ ~~

 זה כן כמו ונופ~ל הנושרדבר
 שאינו פרדות של המינים שאר מן נופ~להמין

 נ~~ל עמהןמתחשב

~~~~~~
 סוס ואמם וכו~ והרמ~~ך ב~~ה
 נקבה ~סוסיא קורין ער~~יוב~שון

 ברמב~~ם עיין עכ~לרמ~~ך
 כ~

 חלושי שהם
 וכמדומההתאוה

~ 
 ~וסיא קורין שהערביים

 ח~שת הוא רמ~ך ב~ו~ם כי רמ~ך~ק~ה
 כמו התאוה חזקת כ~כ אינה סוסיא כיהתאוה
 כי בזה ידברו ב~ונם הערביים והנה זכר~סוס
 עשה מה וכי כמ~~ש זימה שטופיהם

~ 
 ערבי

ה~
 ~ין חז~~ל קראו ע~כ וכו~

 ה~
 בשמות

הערביים~

 השדה אבנ~~י גורסין ויש ~~~~~~~~~~~~
 חי~~ השדה ו~~~י בפסוק~וכ~ה

 וחית בריתך השדה אבני עם כי ~פסוקוהוא
 ~~ הש~~השדה

~~~~
 נ~מ ~אי מזה נדבר שאח~ז במשנה
 מפני ~תבונן צריך ועוד חי~~שהוא

 אמר הסניים וחו~ת וקופד השדה באדנימה
 חי~הסתם

 ו~~

 מי~ן אמר שאח~ז במשנה
 מזה~ אי~~ה ונדבר חי~~ מי~ןבהמה

~~~~
 ~~~ ~ו~ ~~

 הגדל הרע~ב פי~
 ~ון הוא ב~ר ו~וןבמדבר

 שגדל והיינו ~ר~א נפק כמוחוצ~~ה
בבית~ ו~ בחו~

~~~
 המשנה בכל מי~ן אמר בהמה~ מי~~ן בר

 הנזכרים כל כי ש~ני~~ במשנ~משא~~כ
 ו~המה ~י~ וטבעם בצורתם דומים זובמשנה

נ~ל

~~~~~
 בד~ה

 כ~
 וכו~ חי~ השדה ואדנ~י וכו~

 ~קחין אפשר וממכר~ מקח~נין
 ידעוני ש~וא בעצמותיו כשפים ~שותאותו

 בתור~~האמור

~~~
~~ ~~~~ 

 אסור אין בד~~ה הרע~~ב ~~
 אין וכו~ ופשתים צמרוכו~~

 בכ~
א~

 מדת נ~ד הוא עכ~ל שבפרט מה
 נ~ד ~ה אי~ה וי~אר ארך מדת נגדופרט כ~



דוקא
 בכ~

 כי כמד~~א ~פואה מסוגל ופרט

 בסמוך~ ועמ~~ש ~~ ארוכ~אע~

 ומאה וכו~ ~~~~ ~~~ ו~י~~ ~~~י~~~

א~
 אין צמ~~ר אי~ם

~ 
 סתם צ~ר קרוי

 ~~ז ע~~כ~ אי~ם צמ~א~
~ 

 שנשמע במק~ה

הדב~
 י~אה בכאן~ דוקא נבואה מדב~י הזה
 דמואבי הדין ~ו~ו~ות

 ו~
 כמו מואבית

 המעשה מןשנשמע
 דמ~

 שאס~ה דמה מוא~~ב
 ופשתי~~~ צמ~~~תורה

 כדכתיב ~~א ב~ינן
 סתם צמ~ הק~וידוקא

 ו~
 ~וסיף שצ~יכין מה

 ביש~אל מואב~~י תע~ובות איסו~ כן כמוב~ון
 משא~~כ מואב~~י כדכתיב ק~א דוקאהוא

 ב~ון מוסיפיןמואבי~~ת
 ~ע~ובתם נאס~ ~

 רכ~~א ~תיד דדוד כסא תתבונן וב~הביש~אל
 נגד הוא ~וי~~ה~ כוסי~גין

 מד~
 הוא א~~~ך

 מדת שבע~~פבתו~ה
 כ~

 נ~ד שממנו ופ~ט
 ו~מזה כד~יל וכו~ אין ופשתי~~ם צמ~~~כ~ים
 מואבי זו במצוההנבואה

 ו~
 וממ~כ~ו המואבי~ מרות שבא דוד כסאיתכונן ובז~ מואבית~

עד
 הבן~ עו~

~~~~
 ~וי~~ ~~

 ~~ים ע~אי אין בד~~ה
 וכו~ ה~~~ש ומסייםוכו~

 יוצא הגדול שאין אעפ~~י קטנה בט~תדאיי~י ומשמ~
 כתב ה~מב~~ם בפי~ ועיין עכ~~ל א~עיבה

שאסו~
 ~בשם

 אפי~
 כמו ארע~~י בד~ך

שנתבא~
 באמ~ו

~ 
 וכו~ כ~ים י~ש

 דה~מב~~ם ~ניך ה~י עכ~~ל המכס את~נוב ואפי~
 א~ע~~י אין ד~ישא פי~ושא הוה דסיפאמפ~ש
 י~~~ש ~~א דג~ס נ~אה~~ים~

 ב~
 וא~~ו~

 ומדב~י ~~ים~ ע~אי אין מהו ~רש טרחע~~כ אח~ ענין והוה י~~~ש ו~~א ג~ס ז~~לוה~~~ש
 כ~מב~~~~ שמפרש וי~~ל הכ~ע~ אין ז~~לה~ע~~ב

~~~~~~
 שאין וממו~ס וכו~ ~נוב ~ד~~ה
 דמ~ותא דדינא וכו~ מיי~יקצבה

 וה~ע~~ב וה~מב~~ם עכ~~לדינא
~ 

 בזה העי~ו
 דכאןדי~~ל

~ 
 ~תחייב ~נין ~ק מזה מיירי

 ה~ע~~ב מ~~ש ~י ובפרט כ~ים~ משוםמ~ות
 הגוים נו~נין שאין דהכוונה ~בותיובשם

 כ~ים ו~בש יהודים ~קהמכס
 ש~

 בו יכירו
 והדב~ יהודי~שהוא

 הזה
 מבוא~ כב~

 בשו~~ת
האח~ונים

 ד~
 כשהיא ~ק דמ~ותא דינא שייך
 מדינתו~ בני ~לג~~ש

~~
 וה~מב~~ם

~ 
 בחיבו~ו וכן דפ~גי פי~

 בכ~~מ וכתב ~~ווייהופסק
 ה~מב~~ם של שטעמו ונ~אה עיי~~ש~ וכו~שטעמו ונ~א~

 שאין דבר יוחנן ר~ פסק פ~~א ד~ בשבתדהנה
 ~ופף דנזיר מהא ~~~ ופרכינן אסורמ~כוין
ומפספס

 ומד~
 סתמא יוחנן ר~ משנינן קא

 וכו~ כ~ים ~בשין אין אשכחאח~ינא
ע~~ג אפי~

 אפי~ ~ש~~
 צ~~ל ע~כ ~המ~ס את ~נוב

דטעם
 האיסו~

 משום אינו שבמשנתינו
 אסו~ מתכווןשאינו דב~

 מק~י מתכוין דבאמת ~ק
והסיפא ~~ים~ ע~אי ואין עראי ד~ך שהוא~ק

~ 
 דרישא פירושא הוה כ~ים י~ש
 בכאן~ ב~~~ש ועייןוכמש~~ל

~~~~
 בד~~ ~~~~~ ~~

 הידים מטפחות
 פי~ כן עיי~~ש~ וכו~ בהםשמנגבים

 שמקבל מטפחות מפ~ש ז~~ל וה~~~שה~מב~~ם~
 הניתן המאכל את ידן על חשובאדם

 משמע ש~ביא~ הי~וש~י בדב~י משמעוכדב~יו
 מודה הת~~ק גם שמנגבין דמטפחות~י~~ז
 ז~~ל וה~ע~~ב הידים~ את ממש דמחמםשאסו~
 א~זר כר~שפסק

~ 
 נפ~א

~ 
 ע~~כ בזה

 ה~~~ש~ פי~הביא

~~~~
~~ ~~~~~~ 

 נעשה וכו~ תכריכי בד~~ה
 והקשה עכ~~~~ המצות מןחפשי

ה~~~ש
 ד~תס~

 גבי כדאמ~ינן ~ש ~עג משום
 י~~ל ~והנה ~~ ~מינן ודאי שעתא ההואציצית

 במת נוהג שאינו כ~ים מדין מיי~ידמשנתינו
 יוחנן ~~ על ~וא קושייתו אבל חפשישנעשה
בגמרא

 שמתי~
 בכ~ים ~וברו

 ו~
 משום חש

 ~ש~עג
 ותיר~ נ~~ל~

 ~ש ~עג משום בזה דאין
 כשאינו בחידגם

 מות~ נהנ~
 ~כא ובמת

 וקשהעיי~~ש~ ~נא~
~ 

 המתים דגם חזינן ~א דהא

נהני~
 ב~ דהנהו ממעשה ו~אי~ כשמ~בשים

 איני אני שאמ~ה~וחות
 יכו~

 קבורה שאני



במחצ~
 ושמא קנים של

~ 
 רק הנאה מיקרי

 מותר הנאות שארי אבל והגשמים החמהמפני
 ובמת בחייםגם

~ 
 ובזה וגשמים~ חמה שייך

יתור~
 דאם דבריו על הרא~~ש שהקשה מה ~כ

 ו~ה פטורה מציצית גם ~ישה הנאת שוםאין
 ~ישה ~עינן דבציצית ניחא ו~ימ~ש ~ורמינן
אבל

~ 
 החמ~ מפני בחמה דוקא בעינן

 ודוק~ הגשמיםמפני ו~שמי~

~~~~
 במת מדקדקין אין הירוש~י הביא

ו~
 ע~ז והקשה ~ביהמ~ד בכ~ים

 בבגדו כ~ים המוצא בגמ~ אמרינן הריהר~ש
 דשאני הרא~ש וכתב בשוק ואפי~פושטו

 מוצא עצמו ה~בש משמע בבגדו כ~יםהמוצא הת~
 אבל עיי~ש מוצא כשאחרמשא~~כ

~ 
 כן משמע

 חו~ין אין ח~ה שיש כ~~מ דמסיים בגמ~שם
 בבגד~~ו כ~ים המוצ~א וה~ון ~~~בכבוד

 בגמ~~ שםפירשנו

~~~~
 שדרכן כמו ~~~~~~ן ~~~~ין ~~

 בגדים מיני בכל~שות
 כן ~שות דרכן אין אם אבלשמוכרים~

 מעשה כ~ים בבגד כעת ועושה בגדיםמיני בכ~
 בחמה מתכוין שאינו אעפ~י אסוריתירתא

וכו~~

~~~~
 ~~ו~ ~~~~י ~~

 ~~~~ן~ ~~~~ין
 דרכו דהתופר הגם קתני~ א~זזו ~

 ומתחמם השוקים ועל הברכים על~ניח
 אעפי~בודאי

 שרי~ מכוין באינו

~~~~
 ~~א דגרסי ואית י~~~~~ ~~ ~~

 באפשר נראה בה~ן~י~~ש
 משמע י~ש~ם ~~א הגירסאות ביןהחי~ק

~תחי~
 ~ושטן א~~צ בהן מ~בש כבר אם אבל

 ~ון ~ושטן שיצטרך עד ימתין רק שיבדוקעד
 ואז וכיוצא השכיבהבזמן

 יבדק~
 דגרס ו~אן

 היינו בה~~ן~ י~~ש~א
~ 

משמע בהן~ מ~בש יהי~
 אפי~

 ~ש ~~ר
 ב~

 צריך בדיקה
 מה זה~ושטו

 ש~~

~~~~~
 וכו~ זרב של ומנעל בד~ה

 ו~
 ידענא

 ~עתי וכו~~ חוששין אין מאיטעמא
 ד~די~~ם כיוןהקלושה

~ 
 דרבנן כ~ים רק הוו

 ~קל דרבנןספק
 ו~

 ג~כ בו שיש חיישינן
 בהיפך~ הרא~~ש בדברי וכ~~הפשתן

~~~~
 הרע~ב בפי~ עיין ~~~י~ ~~~~ ~~

 מעק~~ מ~ון שהוא ברא~~שוהוא
 מ~ש תזכור זכורוהנה

 בהתח~
 אין הפרק

 כ~ים משוםאסור
 א~

 נפקא ופשתים צמר
 והנה ~~~~~ מדת נגד הוא ופר~~ט~מכ~~ל ~

 והעובר אר~~ך~ ממדת נשפע משעטנ~~זהנזהר
 אינו המעוקם והדבר וכו~ מעקם בהיפךהוא

 הש~י רחמי מרחיק הרמב~~ם ~י~ וכןארו~ך~

ח~~
 מרחיק שהוא אר~ך מדת היפך הוא

 והש~~י הרחמי~ מרחיק ח~ו העובר וזההא~ף
 ויה~ריכפר~

 ש~
 דבר פינו יאמר

 ~רצונו~ ש~

~~~~
 היינו ~~~~ ~ון הוא ~~~י~~ ~~

יחידי
 שכ~

 הואיל ~דו עומד
ואינם

 מחוברי~
 ואריגה~ ~טויי~

~~~~~
~~ 

 וב~פוס שבגמ~~ במשניות כ~ה ~~~~
 ומדברי בוא~ו~ פי~ו גרסינןהמשניות

 פי~ף~ דגרסינן נראההמפרשים

~~~~
 נראה ~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~~ ~~

 ~ה וצ~ע ומותר~ פטורבודאי
 בשבת~ ~ומטה ומותרתנא ~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~  

~ ~  

 מאיסור הנה ~י~~י~
 עדיין שביעיתערב

~ 
 ידענו

 קאי היכי תנא להקשות מהראוי הי~ו~אור~
 אבל ברכות~ ברישכדמקשה

~ 
 כאן שייך

 ד~ דמשנה אקרא דקאי בפירוש דחזינן~קשות
 באפשר וזה תשבות ובקציר ~ריששנא~

 ~ה י~ינ~~ן ולקמן כאן שכתב הרע~בבכוונת נכ~

מקר~~א~

~~~~~~~~~~ ~~ ~~~~~ 
 התוס~ ו~ו~וכתבו

 ב~ש מדברי יותר דעצרת דמ~קבפ~~ק
 עכ~ל דבעדיות אותן ~ד לחומרא ב~~שדלעולם
 בד~~ה דכ~ים פ~ב ו~ במשנה התוי~ט מ~~שעיין
 ד~כי שם שכתבתי מה ועיין ת~יםש~ה
 להורות וכו~ דבר~י וקרובי~ן התנאקאמר
דלהכי

~ 
 בעדיות ~לוגתייהו חשבינן קא

 וכו~ דברי דקרוביןמשום
 ו~

 כ~כ מיקרי
 ג~~ ~משנה מ~ש ועיין בסמוך ועמ~~שוחומרא קו~

~~~~~~~~~~ 
 ~רושי כרחך על ו~ו~ ו~~ו~ין

 ~ימש~~ל עכ~~ל~ ד~~שמ~ייהו
 אתא דב~~ש טעמא וכי להקשות בכאןשייך

 וכו~ וקרובי~~ן לאשמועינן דאיצטריך~שמועינן
 הכי דמשום ~ולבאר

~ 
 מתנינן קא

 במ~~ג~ עמ~ש והבן~בעדיות

~~~~
 ~~ו~~~~~ ~~~~ ~~

~ 
 כד~~י אמר

 האור~ה כשיעו~~ר אוהאור~~ה
 ו~~ו נ~~ל בהרווחה היינו מ~~א~ אמראבל

 רצ~~ האורה~ על קאי ~ו~~ו~ ~ו~~
 הסל שיהי~

 ~אורה חוןעומד
~ 

 האורה בין
 ~י~

 דאי
 ~~~ן האי~ות עלקאי

 מיבע~~~

~~~~
 בתוי~~ט עיין ~~~~ ~י~ן ~~~ ~~

 שהוא דהגם הירוש~יבשם
 מעבה זה זמן עד פירות עושה שאינוסרק אי~

 אילן של הפירות הם והקורות רצ~~להקורות~
 נ~~ל עצרת עד ~~~ה היא הזמן והנהסרק~
 א~~כ האילן פירות על דנין בעצרת דהנההטעם

 א~כ הזה עצרת עד דנין היו דאשתקדבעצרת
 בפירות שי~וייםיש

 האי~
 ומשהגיע עצרת עד

 עד מעצרת דנין הנה שביעית ערב שלעצרת
 ~ירות הענין יגיע א~~כ שביעית שלעצרת
 איזה האדם שיעש~ מה וכלשביעית

בשדה פעו~

 האי~
 כי שביעית פירות ~ורך הוא הכל

 שב~~ש מה י~~ל והנה דיניהם~ נפסקכבר
 כוונתם זה ג~כ ~רי יפה שהוא כ~~זאומרים
 לדברי דבריהם קרובים אבל ~ומרא הםוהנה
 הביאו הקב~ה אמר אמרז~~ל ד~נה די~~לב~ה
 פירות ~ם שאברך כדי בעצרת ה~ם שתי~ני
 דוחה אפייתם אין והנההאי~~

~ 
 השבת את

ו~
 כבר הלחם ב~ אפיית ומשעת היו~ט את
 של בב~~ד ומתחילנעשה

 מע~
 והנה החדש הדין

~
 אחר עצרת חל דאם מוגבל זמן ב~ש אמרו
 אין א~כ שביעית ערב קודם אפייתן הנההשבת

 נ~ל~ שוה הזמן שנהבכל

~~~~~~~~~~ ~~ 
 ~~ויין

 ~~~ו~
 ~ו~~ן

 ו~י~ן~י~ן ~~
~~~~ 

 עיי~~ש~ ו~ו~
 אי~ות מהג~ אילן שכל דצריכין מפירושומשמע
 ככריעשה

 דבי~
 הר~~ש בפי~ וכ~ה מנה~ ס~ של

 נראה ד~ במשנה הרמב~םומפי~
 דס~~

 רק דא~~צ
 ס~ של ככר עושין ביחד אי~ות הג~ כלשיהיו

 אי~~ה~ עוד ויתבארמנה~

~~~~
 ~~~ ~ו~~ ~~~ ~י~ ~~

 ~ין ו~~
 ~ירוש הנה ו~ו~~ ~~ ~ו~ו~ין

 לעשות צריך אי~ות מהג~ שכ~~א והרע~~בהר~~ש
ככר

 דבי~
 דכבר שא~~צ משנה המשנה כל א~כ

 כל שאין ~היינו מכאן פחותאמרו
 אי~

 מהג~
עושה

 ככר~
 הרמב~ם ו~ירוש וכו~ חורשין אין

 שהככר דס~~ל דנראה ~ילשכתבתי
 הזאת המשנה הנה אי~ות הג~ כל מןיתקבן דבי~

 האילנות מן ב~ או א~ דאם דקמ~ל רבהצריכא
 ~שות ראוייםאינן

 כ~
 ~ים שהם דהיינו

 מהם ב~ או א~ אבל וכיוצא ענפים בהםואין
 הככר כל לעשותראויין

~ 
 צריכין רק מהני

 פרי ~שות ראוי מהג~שכ~~א
 ויתקב~

 מכולן



~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

 כפי~ ~אר יש הירוש~י דברי וגםככר~
 בירו~~י כעת ~יין ביכו~י ואיןהרמב~~ם

וצ~~ע~

~~~~~~~~~ ~~ 
 אחד בהן ויש ו~ו~ ~~~~ו

 עיי~ש~ וכו~ ככר עושהשאינו
 כאן~ הרע~~ב בדברי כן ~רש מכריח מיידענא

~~~~
 ~~~~ ~ו~~~ ~~

 ו~ו~ ו~ו~~~ן
 בירוש~י אבל וכו~ הר~~ש~ון

 עד בהדיאקאמר
 ר~~~

 והנה עיי~~ש~ עכ~~ל
 בזה~~ל וכתב הגיה ז~להרא~~ש

 ו~
 טעמא ידענא

 עכ~ל אחד ~יש היו משאם עדיפים וכימאי
 הירוש~י שכוונת בכאן ~תוי~ט ~כתבומה
 הנה וב~~ד ר~ג תקנת~חר

 א~כ ידענא~ ~
 וצירוף ~האי~ות

 ה~ ~~
 ר~ג תקנת ~חר

 שדהבין
 בי~ אי~

 שדה
~~ 

 ויש ר~~ה~ עד חורשין
 ר~ג תקנת ~ודם אפילו די~~ל באפשר~רש
 ~דהיינו ~רכן ~רוש רשאין היו יחידי~ילן

כמ~
 אורה

 וס~~
 שלימה שדה רק ר~~ה~ עד

 ג~ שמצטרפין בכאן והנה ~רוש רשאיןהיו ~
 שדה ~יות אנשים ג~ שלאי~ות

 האיל~
 חורשים

 ~ע~רת עד סאה בית~ל
 ~ ואעפי~~~

 איבד
 אילן כדין ר~~ה עד ~רכן ~רוש זכותוכ~~א

 בירוש~י~ וצ~~עיחידי

 יש הנה עיי~~ש~ ו~ו~ ~~~ ~ו~~ ~~~~~~~~

~תבונ~
 עם שנמנה הוא ר~~ג הרי

 בין אילן שדה בין ר~~ה עד ~רוש והתירב~~ד
 שביעית דתוספת ס~~ל ר~~ג דהנה וי~~ל ~ן~שדה

 ~דין לידע אנחנו וצריכין המקדש~ בזמןה~~~מ
 הרמב~~ם וז~~ש ב~~ב~ המשיח בביאתוהה~ה
 ה~~~ה וכ~~ן אמ~~ת ר~~גודבר~י

 ו~
 סתם כתב

 כר~~גוה~~~ה
 שהה~~

 ~שיחא~ ה~תא הוא
 במשניות התנאים דברי ~רש צריכיןוכן

 כוו~תם הכל בפרקין~ד~מן
 ~מ~

 ומה המקדש
 הטוב דרכו דזה ה~ה~ ~ם הרע~~בשפוסק
 וטהרות קדשים בכל ג~~כ ה~ה~סוק

 נ~~
~~~ 

 העתיק והרע~~ב בכ~ו~ עובר הבקרשיהא
 כמלוא ~מר כוונתו ואפשר וכ~ו~ בקרכמלוא
 וצ~~ע~ במ~~א ידוע שיעורן אשר וכ~ובקר

~~~~
 דאע~~גו~ו~ ~~~ו~ ~~~~ו~ ~~~~~ ~~~~~ ~~

 דש~
 וכו~ אי~ות

 עשרה שיהיו עד חורשין אין י~ותבנטיעות
 ראויין אפילו דמיירי ~מר צריכין ו~י~~זעכ~~ל

 מנה~ ס~ ~ל ככר~שות

~~~~
 ~~~~~~ ~~~~ ~ו~~~~ ~~

 וא~כ ~~ו~
 דת~~קאפשר

~ 
 וצ~~ע וכו~ פ~ג

 הר~~ש~ שהביא הברייתאבדברי
 ומ~

 שכתב
 מפני נראה כרשב~~ג~ ה~ה והרע~~בהרמב~~ם

הכ~
 ה~ה במשנתינו רשב~~ג ששנה דכ~~מ

 וכו~~ חוןכמותו

~~~~
 ~~~ ~~~~ ~ו~~~ ~~

 ו~ו~
משום או~

 דה~~
 מחבירו כר~~ע

עכ~~ל
~ 

 אמר בפירוש הרמב~~ם ד~רי ידענא
 וגם וכו~~ בתוס~ ~יש מפניהטעם

 האי~
 נאמר

 מחבירו כר~ע דה~ההטעם
 ה~

 רבו יהושע ר~
 דברים בתוספתא שיש הרמב~~ם מ~~ש ושמאהי~

 גפנים וכו~ אומר רבי שם מ~ש הואמסכימים
 נראה ע~~כ ז~ בני זתים ו~ בני תאנים חמשבני
 ~רוא אדם בני דרך שכן השינוי טעם~רש
 ~י~ות נטיעותאותן

 כא~
 בזמנים

 עוד~וצ~~ע כא~

~~~
~~ ~~~~ 

~~ 
 צל כאן ואין כ~מר ו~ו~~~~ן ~~~~ ~~~~~ ~ו~~~

 שדה לומר צודק הי~ יותר זה ו~י~עכ~~ל
 שפיר יצדק בפאה הרע~~ב ~ירוש אבל~ינ~~ה~
 נוכל ובאמת בו~ גדל שה~~~ן שדה ה~~~ןשד~~ה
 כן~ הרע~~ב דברי בכאן גם~רש

 וכ~~~
 מפירוש

הרמב~~ם~

~~~~~~~~~~ ~~~ 
 כ~ה אומר זה ו~ו~

 ~א וכו~ אומר וזה ש~י בתוך~יחה
 כ~ה שאמר מי ~ון הביא ~הידענא

שלו בתו~
 אב~

 אעשה מה
 שכ~

 ~ון ~~כ הוא
 נראה ~רמב~ם ומדברי ~ר~~ש~ שהביאהירוש~י
 שיאמר ש~אחד דה~ק הירוש~ ~וןשמפרש
 שאומר מי דברי ~כחיש יבא שלי בתוךכ~ה

 כ~ה~~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

 ~~~~~ ~~ ~~~ן
 עמ~~ש

 י~~ל בכאן גם ותתבונן במ~~גבפ~~א
 באשתקד א~~כ התבואה על דנין שבפסחמפני
 בפסח והנה הזה~ הפסח עד התבואה עלדנו
 שביעית של התבואה על דנין שביעית ערבשל
 ~ורך הוא בשדה עשי~ שיעשה מה כלנמצא

 מ~~ש תעיין והנה בשביעית~ שתתגדלהתבואה
 וב~~ה ב~~ש שם קמיפ~י במאי פ~~אבמ~~ג

 מודו כ~~ע דבכאןותתבונן
 ד~ו~

 נקצר העומר
 שוות~ העיתים וכל ביום ונקרב י~~וב~ל

~~~~
 וא~~ת ו~ו~ ~~~~ין ~~~~~ ~וי~~ ~~

 ונ~~ל עיי~~ש וכו~ בסיפא~~נהו
 הש~י~~ן בבי~~ת וכ~~ן באלו ~יתני דבעימשום

~כי
 כ~ ~

 בסיפא~ אותם

 בכל ו~אור~ ו~ו~ ~~~~ין ~~~~~~~~~~
 בהדיא איתא וכו~ קאמריאי~ות

 בשדה חורשין דאין ובפ~~ק וכו~ חורשיןדהה~~ד

 א~אי~
 עכ~~ל עצרת עד

 ו~~
 אני דמסתפינא

 במקשאות הנטועות באי~ות דמייריאומר
 בה לזרוע שעשוי~ כזאת בשדה היינוומד~ות
 ד~דה וד~~יןק~ואין

 ~זא~
 בה החרי~~

 אי~ות משא~~כ ר~~ה עד ~ירות הואהכרחית
 בשדההנטועות

 אי~
 אין ורכה שמינה שהוא

 עצרת עד רק הפירות ~ורך ~רושבהכרח
 במשנה עיין הקושיות מכל ~ו יונח דבזהונ~~ל
 וכו~ במקשאות ~טע חורשין אדם שבני כ~~זא~

 ניחא~ו~ימ~~ש

 והוא ו~ו~ ~~~י~ן ~י~ ~~~~~~~~~~
מש~ה~~י

 והה~~~ עכ~~~
 והחי~~ת

 אחה~~ע~ ממוצא שניהם כי הרא~~שמתח~ין

~~~~
 ור~~י ו~ו~ ~~י~ו~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~

 ששית של מזרדין כך וכו~סבר
 והרמב~~ם הר~~ש ג~~כ פי~ כן עכ~~לבשביעית
 בששית דאפילו ~ומרא הוא יהושע דר~מפרש
 אדם בני שדרך זמן עד רק ר~~ה עד מזרדיןאין
 שהביא דמהירוש~י וצ~ע השנים~ בשאר~רד
 פי~ ו~ה והרע~~ב הר~~ש כפירוש נראההר~~ש

 וצ~ע~ אחר בא~פןהרמב~~ם

 בזירו~~ד נמי ~סר ו~ו~ ~~~ ~~~~~~~~~~

 עכ~~~ופיסו~
 דברי ג~~כ פי~ ~מה צ~~ע

 ר~~י דברי על קאי ר~~ש דהרי אזירו~~דר~~ש
 ומדהוא ופיסול זירודשהזכיר

~ 
 רק הזכי~

 ~~~י או ~~~ק או מודה דבזירו~~ד נראהפיסו~~ל
 דר~~ש ~רע~~ב דס~~לוי~~ל

~ 
 ~זכיר הוצרך

 מ~כה כ~~כ דאינו מפיסו~~ל הוא דכ~~שזירו~~ד

באי~
 על שנפל הפסו~~ת רק נוטל אינו שהרי

האי~
 של קמא ~~ירוש

 ואפי~ הרע~~ב~
 ~י~

 ~רי עבודה זה ואין הענפים כל חותךבתרא
ואעפי~~כ

~ 
 מכש~~כ עצרת עד רק ר~~ש התיר

 הפרי~ ~ורך עבודה שהואזירוד

~~~~
~~ ~~~~~ ~~~~ 

 ~ו~ן ו~ו~~ין
 וכו~~ אפר ~שרשיהן ~וםי~~מ

 איזה ~בשם הקשה התוי~~טוהנה
 פי~~

 זה דהרי
 כן שהקשה הרא~~ש בהגהות עיין מאבקיןהוא
 היינו דמאבקי~~ן ד~~~מ ונ~~ל הר~~ש פי~על

 וכאן המצמיח האדמה ועפר באבקשמכסין
 קיטמא אפ~~ר כדמתרגמין כירה באפ~~רמיירי
 פי~ על ו~~י~~י מצמיח~ שאינו דברוזה

 קצתם ~רות הוא קוטמי~~ן שפי~הרמב~~ם
 ו~כי ד~יל מזרדי~~ן דהיינו ~ה~כשיצטרך
 ~רש בכאן הרע~~בדקדק

 שוב~~
 הראשי~~ם

 ש~ים~ ענפי~ כורת מזרדי~~ןמשא~כ

 ~~ו~~~
 החי~ק י~~ל הנוף על אחרת וגירסא

 משמע הנוף ע~~ל ד~יר~ת הגירסאותבין
 אבל מרח~ק הענפיםעל

~ 
 ~~ף~ בסמ~ך

 ו~וגע ~קרוב אפי~ ~~וף א~~~ו~ירס~
 בסיפא~ תתב~נן וכןשרי ~~פי~

~~~~
 מתבש~ם שאין פירות~~י~י~~ ~~~ ~~י ~~~~ ~~~~~ ~~

 כ~מ~ בתוי~~ט עיין עכ~ל שביעית של תשריעד
 ז~~ל שהרע~~ב אומר ואני ~תבשל דרכןשאין
 הזה הפירוש ~י דהנה הזה~ כ~ון כתבבכוונה
 שמתבש~ם בפגין מיירי דהרישא צ~~לע~~כ

 אותן ומנקבין דסכין קמ~~ל מאי וא~~כבששית
 ששית פירות צורך ~סור ומה~~ת למימראמאי
 בסיפא כאן הרע~~ב פי~ע~~כ

 פיר~~
 שאי~~ן



~ ~

~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~  

 שאין בודאי שידוע היינו תשרי עדמתבש~~~ם
מתבשלין

 ~ו~
 שיגיע עד

 שביעי~
 ו~רישא

 ~יות ויוכל בספקמיירי
 יתבש~ ש~

 עד
 ר~ה עד אותן ומנקבין סכין אעפי~כשביעית

נ~~~

~~~~
 ~י וכו~ הבית בזמן וא~~תו~ו~ ~~~~י~ ~~ו~ ~~~~~ ~וי~~~ ~~

 בחרישה כ~~א בפירוש כתוב שביעית תוס~שאין
 תימה והוא עכ~ל ובקציר מבחרישכדדרשינן
 וב~~ד וכר~~ג כר~י ~~ה קיי~~ל דהריבעיני
 שבת על קאי ובקצי~~ר דבחרי~~ש כוותי~דס~~ל

 ~ל לה גמירי ה~תא שביעית ותוס~בראשית
 קושיית עיקר ועל נשתנה דמההמ~כות
 נ~~להתוי~~ט

 ~ר~
 חרישה דבש~א

~ 
 רק מהני

 ~נות הוא נטיעה משא~~כ ~נינו הבאה~נה

עו~
 וכל

 העו~
 נוטע אינו שהנוטע יודעין

 השנים ~ל רק הבאה השמיטה ~נתדוקא
 מסתבר דבר והואהבאות

 נ~~

~~~~
~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~~ 

~~~~ 
ואינה

 א~
 עיי~~ש וכו~ אסמכתא

 דקדושת היא גמורה דדרשא צ~~ל שביעית~נין
 עיינתי אח~כ ~ו~~ מדאורייתאשביעית
 וכמ~ד איירי בזה~ז דבשביעית כתבברא~ש

 בר~~ש~ ועיין מדרבנןדנוהג

~~~~
~~ 

 ~ון ~~~~~~ו~ ~~~~ ~ו~~~
 כיוצא הם אימתי כ~מרהר~ש

 כזאת פי~ עכ~~ל ר~ה ~ני שתרמלו בזמןבהם
 בגמ~ ~רושי ה~~ל אחר זמן הוא התורמלדאם
 דה~~ק צ~~ל ו~י~ז באינך~ דמפרש כמומנ~~ל

דבאפונים
~ 

 עד השרשה ניכר
 שתרמ~

 ו~י~ז
 ר~ ~רוס וצריכין שמעון ר~ דברי על קאיהנה

 שבגמ~ במשנה כמוא~ז~ר
 ו~

 כדגרסינן
 בן ר~~א הוא ~סתם א~עז~~ר ר~במשניות

הורקנוס~
 רבו שהי~ דר~~ע רבי~ הי~ הוא דהרי

דר~~ש~

~~~~
~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ 

 ~~ו~
 עיי~~ש וכו~ ~רע זרעודאי

במתניתין
~ 

 דבצלים דדומיא התנא מפרש קא
 מסורסים קתניהסריסי~~ם

 זרע~ ב~

~~~~
~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~ 

 ~~~~~ן
 עכ~ל כר~ש וה~הו~ו~

~ 
 כתב

 ה~ה דאין כתב והרמב~~ם כראב~י ה~האם
 ונקי~ קב משנתו דהרי וצ~~עכראב~י~

~~~
~~ ~~~~ 

~~ 
~~~~~ ~~~~ 

 ~~~~~~ו
 וקודם ו~ו~ ~~י~~~~ו~~~י

 אסור עבירה עוברישיפסקו
 ש~

 יאמרו
 שכתוב ספרים ויש וכו~ הוא עבירהמעוברי
 נ~~ל אבל ע~~ל היא והיא עבוד~~ה עובד~~יבהם

 בזמן דוקא י~~ל עביר~ה עובר~יד~ירסת
 בשביעית שמז~לין עביר~ה עובר~~ישמצויין
 ~וציא אסור ע~כ מהם הוא שגם יחשדוהוהנה
 משא~כ שביעית מוצאי של ר~ה קודם רבזמן

 עבירה עובריכשאין
~ 

 ומותר יחשדוהו
 עבוד~ה עובד~י שיפסקו קודם גם~וציא
 ~~ו~~~~~ עוב~~~י הגיר~א ו~י גוים~היי~ו

 ~~~~ אי~א~י~
 אס~~ ~~~ר~ ~~~ר~~י ~~~א

 דמסתמא משום ~ינא נפקותא כאן ואיןנ~~ל גוים~ עבוד~ה עובד~י שיפסקו קודם~וציא
 נ~~ל ר~מ ~בי יוסי ור~ כר~יה~ה

 ~~~ו~~ ~י~~ ~~~~~~~~~~
 משיהי~

יבש
 הזב~

 ~פירות מתיקה שנותן
 זב~ל זב~~~ם התנא קורא היום כל הנהעכ~~ל
 הוא דטעמא ואפשר מתו~~ק~ ~רותו שינהוכאן
 הפרי את ממתק שהוא ה~ות מן הזבלכשיבש
 כיון שביעית פירות ~ורך כמזבל נראה איןשוב
 הרביעה שתרד עד ~תק ראוי ואינו יבששכבר

 בתוי~ט ועיין ~תק~ ראוי יהי~ ושובבמרחשון
 כתב משיבשבד~ה

 בזה~~
 ובין שיבש קודם ובין

 שיבש~חר
 ~ו~

 עכ~ל מתו~~ק נק~
~ 

 ידעתי
 קושיין הדרא ~ידי~ וגם ~ה~ הכריחומי

 לדידי~ ~מר ואפשר מתוק קורהו ~הלדוכתי~
 הנה בכ~~מ המדברים ראש יהודא ר~~יות
 ה~~ בדבר הפותח הוא זו בה~ה גםודאי

 כמו מגונה~ ~ון ~מר אמריו בפתחרצה ~
 בפ~יחת ~ה כיוצא בכל התנאיםשדקדקו



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~

דבריה~
 חור וכ~נין יחיר דבריך ~תח ~~~ש

 מ~~א ב~שנא אמר ~~~כ ~שר~~ר~ה
 הקדוש רבינו והנהמתו~~ק~

 הג~
 דברי שסידר

 שוב בכ~~ז כדרכו ר~~מ דברי אחרר~~י
~ 

 שינה
 נ~~ל רבו ב~ון ~מר אדם חייב כי~ונו

~~~~
 אחר פי~ הר~~ב כתב שאח~~ז בדיבור
 סדקין המתוק משייבש הירוש~י~ם
 מתקו ~~ש וכו~ יורד כשהמטרשבבק~ה

~ 
 רגבי

 הזה שה~ירוש כיון ב~יני ותימה ~כ~~לנחל
 טרחו ~ה בירוש~ימבואר

 והר~ש הר~~ב א~~~
 אחר ~י~~רש

 ד~
 הר~~ש דברי והנה כירוש~י

 הוא מתו~ק ס~ל ג~כ דהירוש~י דס~ל ~ישביש
 בירוש~י ומ~~שז~ל

 פק~~~
 שבזמן ~מר היינו

 אבל האר~~ בבקי~ת סימן יש המתוקשיבש
 מתקו ~~~ש הירוש~י דברי ש~י~הר~~~ב

~ 
 רגבי

 ו~~~~ קשהנחל

 הם יו~~ים ו~~~ ~~י~~~~ ~~~~~~~~~~~
אין א~ ~~~י~ ~י~ ~ י~ א~ ~יר~~~י

~ 
 ~כ~~ל

 ומסיי~
 יש אם הרא~~ש

~ 
 בית

 אסור~הש~ין

~~~~
 ~~~~ין~ ~~~ ~~ ~~~~~ ~~י~~~ ~~

 ~ר קאי ד~ילאמתניתין
 ~כ~~ל הר~ש כ~~כ ~~ כדאית ו~ר ~~כדאית
 כתבהר~~ש

 משי~
 ~~ ומשיקשר ~~~י המתוק

 ר~מ ודברייוסי
~ 

 דאין ~יות א~ש~ הביא~
 יוסי ור~ ור~~י יוסי~ ור~ ר~י נגד כדבריוה~~
 קרובין דדבריהם בירוש~יאמרו

 ~~ א~
 ואין

 ביניהם~ כ~~כמח~קת

~~~~
 ~~~ן י~~ ~~~~~ ~~י~~ ~~

 הוא דמחצי~~ב ~~~~~~~י~~~
 שהם ח~ובהמ~ון

 רג~
 קנקנים ויש הקנקן

 זו גירסא ו~י ~כ~~ל רג~ם הרבה ~םשיש
 טוב שהוא ~ורות מח~י~~ב אמר הנה זהו~ירוש
 טוב שהוא כמו אשפתות ג~ רק מש~ושהיותר
 כשיש ~~וב~היותר

~ 
 ו~ירסא רג~ם הרבה

 אשפתות~ ג~ רק ~שות יותר טובמו~~~

~~~~
~~ ~~~~ ~~~~ 

 בפי~ ~יין ו~ו~
 שהחי~~ת והתוי~טהר~~~ב

 ~~ונן ומהראוי הש~~~ן בבית כמומתח~ין והה~
 ובכאן בחי~~ת הה~~א מח~~ין הש~~~ן בבית~ה

 וראיתי כ~ת~ ט~ם ~אר בידי ואיןבהיפך
 כל דהרי כן ~רש הו~רכו ~ה שמתמי~~רמ~~ז
 ונ~ל היר~ח ~~ש סה~~ר אותו מכנין ~גולדבר
 כאן אין ~גול דבדבר ~גול אינו דבכאן~יות

 רוחות~ וג~ אמ~~יתדופן

~~~~
 כזה ~י~ור ~~~י~ ~~~~ ~י~~~ן ~~

 הוא בנין אבני ד~ורךניכר
 חצב הש~י אשר התור~ מאותיות דנ~ד~וש~
 הבנין כל ידן~ל

 וה~
 נקראות אותיות כ~ז

 ידוקדק ובזה י~יר~~ בס~אבנים
~ 

 אומרו
שי~ור~~ן

 ו~
 הדבר ט~ם ~שמי~נו שה~~ן~ אמר
 הבנין~ שי~ו~~רשהוא

~~~~
 ו~ו~ ~~~י~ ~~~~ ~~ ~י~ ~~~ ~~

~ג~ר
~~~ 

 ג~ר ~~~א
הדרך ~~ א~~ ~~~~

~~~ 
 אותו ~שות

 המקו~
 שדה

 באופן ~נותו רו~ה שהוא מפני מ~נהו~~~כ א~
 נ~~ל וכיו~א וגובה ברוחבאחר

~~~~
 ~~~~~ ~~~~~ ~~י~~~ ~~

~~~~ 
 ~ינן תמן וכו~ ~ריךירוש~י

 ~ניי אני ~יי~ש וכו~המסקל
~ 

 מהו יד~נא
 מסק~ן דתנן האהקושיא

~~ 
 ב~רב היינו ר~ה

 היינו ~מרי ~קל ומותרשבי~ית
הנו~ות אפי~

 באר~
 ~אסו~ ~בי~ית מיירי וכאן

 הנוג~ות את מניח רק ~מרי~קל
ואפשר באר~

~ 
 דזהו ~מר

 התירו~
 יונה ר~ של

 מחוב~~ר במחובר~ כאן בת~ש כאןבירוש~י
 הנוג~ותמיקרו

 באר~
 שאינן אותן היינו ות~ש

 ~ל התוי~ט תמיהת נסת~ה ו~י~זנוג~ות
 ~שניות שה~תיקהרמב~ם

 ו~
 בת~ש כאן פי~

 והבן~ במחוברכאן

~~~~
 שהוא מ~ני ~~~~ ~~~ין ~ין ~~

 דהיא נראה ~בי~ית~מתקנן
 ו~~~כ ~בי~ית גמורה ~בודהבאמת

~ 
 גזרו



~ו
~~~~~~~~ 

 מפני הגשמים אחר בשביעית כן ~שותג~~כ
 נצרכת אינה הזאת דהעבוד~ ידועשהדבר

 שביעית~ ~וצאי רק~ביעית

~~~~
~~ 

 ~~~~~~ י~~~~ ~~~~~ ~~
 ~~~מ הנה ~~~~ ~~~י ~~~~~~

 הנה כתף~ אבן ביותר נק~ יותר ~דול שהאבןכל
~~~מ

 כ~
 שהאבן

 ~דו~
 ~בעי ד~נין מוכח ביותר

 שדהו~ כמתקן נראה קטנות אבנים ~שא~~כ~י~
 ניט~~ שהן כל כשמן כתף אבני אומרור~~י

 ב~
 שיכול ביותר קטנים הם אם וביות~ הכתף עלג~

 על ה~ ד~~טול
 הכת~

 כתף אבני נק~ בודאי

ממי~
 ד~נין מוכח ביות~ קטן שהאבן כל ~~~י

 כמתקן~ נראה גדולות אבנים משא~~כ לי~קבעי
 התוי~~ט שהביא הרמב~~ם דברי תבין ביןומעתה
בד~~ה

 והקב~

 אבנים ואפילו ~בו~א שכתב
 ומה כוותי~~ דה~תא יוסי כר~ דאתיא~דו~ת~
 הירוש~י מ~ון ז~~ל הראב~~דשהשיג

 והבן~ נ~~ל דר~~מ א~בא הוא כתף מאבניפחות אפי~

~~~~
 ס~~ע ~~~~~~ ~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~

 קרקע פירושובכאן
 בתו~

 נק~
ג~~כ

 ס~
 יסוד ~תן אבנים בנין בוני דרך וזה

 קרקע עלבניינו
 בתו~

 ומעתה דייקא
 שדקדק מותר בד~~ה התוי~~ט קושיית לךתקשה

ה~
 ~זריעה~ ראוי אין ס~ע

~~~
~~ ~~~~ 

 זה של מתוך מ~ט זה שיהי~התקינו ~~י~~ ~ו~~י ~~~~ו ~~
 ז~~ה ש~~ל מתו~~ךוז~~ה

 ש~
 הגירסא כ~~ה בטובה~

 בפ~~ע הנדפסים במשניות אבל שבגמ~במשניות
 מ~ט זה שיהי~ התקינוהגירסא

 מתו~
 זה של

ש~
 מתו~~ך וז~~ה ו~~ג ב~ובה

~~~~ 
 משמע ז~~ה~

 בזמן דהיינו כן ~שות דאסו~ זו גירסא~י
 מ~ט זה שיהי~אחד

 מתו~
 וזה זה ~ל

 מתו~
 של

 זה של זה ~יפות כן שעושין הדבר מובן דאזזה
 חבירו של מתוך מ~ט אחד רק זה שלוזה

 באותו ש~ו מתוך מ~ט אינו~וחבירו
ואז הזמן~

 אפי~
 הרמב~~ם וכ~ברי ~וט רשאי הדקין

 בד~~ה בתוי~~ט~עיין
 בטובה~ ש~

 וכפי
 רשאין אחד בזמן דגם נראה שבגמ~הגירסא
 וזה זה של מתוך זה~ט

 מתו~
 ונרא~ זה של

 כזהדבאופן
~ 

 את רק התירו
 ה~

 וכדברי הגס
 ודוק~ בתוי~~ט ועייןהר~~ש

~~~~
 ב~~הבכ~~מ ~~~~ ~~~~~~י ~~~~ ~~~~י ~~ ~~

 ~ו~
 מבחי~ דהם

 מדתהחסדים
 ה~

 רבם
 ש~

 ה~פיד
 ו~

התקצ~
 מבחי~ דהם ~ומרא וב~~ש מעו~~

 והנה שהקפיד~ רבם שמאי כמדתה~~ורות
 ~רק ~ורות ~~~כ כלולין דבחסדיםידוע

 הםשהחסדים
 העיקר~

 כ~~ן בגבורות וכן
 שהגבורות ~רקחסדים

 העיקר~
 מן מעט ע~~כ

 ב~~ש שבע~~פ בתורההה~ות
 ~ו~

 וב~~ה

~ומרא~

~~~~
 ~~~~ ~~~~~~י~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~

 ~מרו~ו~
~ 

 וכיוצא כח~~ך יישר
 שפיר נק~ כח~~ך יישר מ~~ש הנה עכ~~לבזה
 היינו הידי~~םחזקת

 אפי~
 שהיא שמאל הי~~ד

 י~~ד ב~~פ כח~~ך~ יישר וזה תתחזק ~~~~חלושה
 תמצא אשר כל בפסוק שנמצא וכפי כ~~ח~בגי~
 שסיים מה מיהו עשה~ בכח~~ך ~שותיד~~ך
 היינו בז~~ה~ ויוצ~~אהרע~~ב

 ~או~
 לומר או

 בירוש~י ~מ~~ש היטב בהחרוש
~ 

 ~ה ידענא
 עשי~ שכל לומר ונראה הידי~~ם~ חזק~~ת יקראזה

 שהוא יודעשהשכל
 פעו~

 פוע~ן ~כ~ת
 שסיפרו כמו וחוזק בכחהידים

 ממל~
 שהי~ אחד

 שצוהו אחד קוצר ע~~י הדבר ומנסהמבחין
 החרמש עם כן ~שות היינו האבנים על~~ור
 הקוצר שעושה כעין האבנים עלבאויר

 ו~
 הי~

 בחלישות הארן על ונפל התנועה ~בוליכול
 שהמחשב~ כיון רגעים איזהאחר

~ 
 החזיקה

 יודע הי~ ש~אידיו
 פעו~

 בזאת תכ~תיית
 פי~ ~~~כ וזההעשי~

 כ~
 ~שות ידך תמצא אשר

בכח~~~
 המתבוננת המחשבה כח היינו עשה~
 הידים~ את ומחזקת העשי~בתכלית

~~~~
~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~ 

 ~וטל ~~~~
 או ב~ ומניחאחד

 נוט~
 ומניח ב~

 הר~~ש ~ון ג~כ וכ~~ה עכ~~לא~
 ו~

 מאי ידענא
 ב~ וכשנוטל שתים מניח אז אחד כשנוטלפסקא
 והרמב~ם מניח כמה נ~~מ מאי וגם א~~מניח

 ואינו מזהנשמר ז~~
 מח~

 עיי~ש~ נוטל כמה רק



~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~  

~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~  ~~ ~~~~ ~י~~~ ~י~ו~ 
 ויש עיי~~ש~ ו~ו~~י~~

~ 
 ~ישבו

 היינו שאסור במח~ק ~~ה ומודיםד~~~ק
 דזה משרשם והי~ גפנים שתי מודל הי~כשכבר
 והנהמותר

 נמ~

 נק~ שזה השלישי גם ~קור
 כן ~שות אסורמחלי~ק

 אפי~
 רק ירצה אם

 הש~שי את~ום
~ 

 ואסור מהני
~ 

 ~יות
 השנים גם דהיינו מתחי~ו שיגום ע~~דמח~ק

 ומודים כך הוא המשנ~ ~ון ושיעור~ראשונים
 שאיןבמח~~ק

~ 
 זה מתחי~ו שיגום עד היתר

 ~ישב~ שנ~~למה

~~~~
~~ ~~ 

 י~~~~ו
~~~~ ~~~ ~~~~~~ 

 בעפ~~ ~~~~י~~~ו~
 נק~

 נק~ וק~~ש באבני~ם משא~~כ שנדבק מפניחיפו~י
 קדיר~~ כיסוי כעיןכיסוי

~~~~
~~ 

 י~~י~
 ירחיק הרע~~ב פי~ ~~~~

 ושוב הקרקע מןטפח
~ 

 מחזי
 מן ~וממן שדרכן הרא~ש ופי~כעבודה

 שוב טפח מרחיקוכשהוא האר~
~ 

 כעבוד~ מחזי
 מן ~מום נוהגין איך בעיני הואותימה

 האר~
ה~

 שני ~מור יצטרך
 ער~

 שאינו וצ~ל ורבעי
 וכן מקצתן משייר רק ה~ן זמורות כלחותך
 במקומותעושין

 באר~
 מקומות בכמה אבל הגר~

 עד ה~ן זמורות כל קוצצין שנה שבכלשמעתי
 ימות כל בעפר השורש ומחפה ~רקעסמוך
 הנה כך עושין אם ~ו ספק אם והנההחורף~
ספק

 ער~
 שרואין במקום אבל מותר בחו~ל

 משום ~שוש יש כך עושיןשבודאי
 חקירה~ צריךוהדבר ער~

~~~~
 ~~~ן ~יו~~ ו~ן ~~~~~ ~וי~~ ~~

 וכן בוא~~ו ושא~~ר וגירסתוו~ו~
 ~~~א במשנתינו עכ~~ל בהר פ~ בת~כהגירסא
 משנתינו שאחר המשניות דשארי כן~רוס

 צ~ע~ הרמ~ם ופי~יוכיחו

~~~~
 ~~ו~~ ~~

 ~יו~~ ו~ן
 ~~ו

~~י ~~~~
 ~~ו~

 ~~~~~ו~~ ~יי~י~~ן
 ובמשניות ~מ~ הנדפסת ~משנה הגירסאכ~ה

 ד~מן ובמשנה יחיד~ ~ון חיי~בהגירסא

 ~~~~ בזה~ הנ~~ד את אי~האכתוב
 הטירחא

 כתבתי~~

~~~~
 בפי~ עיין ~~י~~~ ~~~י~ו ~~

 מפרש והרמב~ם והרע~~ב~הר~ש
 נגמרים כשיהיו כאילו בזתים ומיירי ה~גשליש
 ה~ג ש~ש והוה שמן ~גין ש~ה סאה מןיהי~

 בחיבורו וכ~כ ~וציא שראויים ממהתשיעית
 עיי~~ש שם הראב~ד ע~ו והשיג מעשרותבה~
 בכאן כתב חכמים משנת בעל הרב והנהבכ~~מ
 חצי ~כניסו הרישא א~~כ הרמב~ם ~י~דקשה
 שהוא ש~ש הכניסו מן מבושל יותר הוא~ג
 מן יותר מכניסים זתים דסתם וי~~ל ה~ג~ש~ש

ש~
 כשהם ~גין ו~ או ה~ מכניסים ~גין~
 רק עושים שאינם בזתים מיירי וכאןמבוש~ם
 פי~ אעפ~~כ אבל מבוש~ם כשהםלוגין

 ~יין~ גורם הזמן ואין צע~~ג~רמב~ם

~~~~
 ו~ו~ ~ו~~ין ~ין ~~~~ ~וי~~~ ~~

 וכו~ ~עמו א~~צ ~אור~ומ~~מ
 שעבר ~י רבה צריכא נ~~לעיי~~ש

 וקצ~
 ובא

 כאן שאין סוברים היינו הנה בתשוב~~~וב
 הבא~ו א~

 מכ~
 ויתחרט כשיתוודה ותיכף עשה

 שמוח~ן עד משםזז
~ 

 ~עם משא~כ
 צריך הנה ~רבים את גוזל הוא הנההרמב~~ם
 ~המשניות כידוע~ רבים צרכי~שות

 ו~ממשנה ה~
 ואי~

 שונות ~גירסאות עיון צריכים
 המפרשיםובפירושי

 ו~
 מחמת כראוי עיינתי

 הזמן~~טירדת

~~~
~~ ~~~~ 

 שכתב ברמב~ם עיין ~~
 נ~ל וכו~ ~כו~ל מותרי~~ם זהומפני

 וכו~~ ~כ~~ן חייבי~~םשצ~~ל

~~~~~~~~~~ 
 ו~ו~ ~ו ~~~ו

 ו~
 נתפרש

 כ~פ כתבנו כ~ר עיי~ש~ וכו~הטעם
 ז~ל שהוא חיבורו מתוךשנרא~

~ 
 את ראה

 וז~ל ~אותן זכינו ואנו הר~~ש על הרא~~שהגהות
 ותמי~הרא~ש

~ 
 ~מוד שיש בדבר פ~גי ~מאי

 אםע~ו
~ 

 חנטתן סבר ר~~י פ~גי דבהא נאמר
 עיקר סברי וחכמים ~~ בשנה וגמרן זובשנה
 בשנהגדי~ן

~ ~~~ א~ ר~~  ~  



~ ~

~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

 שוח בבנות דהרי פליגי דבהא ו~~נ עכ~לשני~
 בכל חונטין אם בירוש~י ~ו מיבעיאגופייהו
 בכל שחונטין ומסיק שנים ~~ אחת אושנה
 ובכלשנה

 אי~
 שלישית שנה של פירות יש מהם

 ~ותמי~ וראשונ~ושני~
~ 

 הרמ~ם דמפי~
 וכו~ ~ם כשיזדמן וזה בזה~~ל שכתב כןמשמע
 הוא כך בירו~ המסקנ~ ו~יע~~ש

 וא~~א כן הוא בפרסאות דגם ס~~ל ר~י י~~להנה הבן~ ~ו~
 ע~~כ משני~ ואיזה ראשונ~ משנ~ איזה~מוד
 חונטין דאין ס~~ל וחכמי~ שני~ ש~ןשביעית

א~
 ודוק~ שנים ~תי אחת

~~~~
 שוח בנות היא~ כך המשנ~ פי~ ~י~~ז

 אי~י כל היינו שני~ ש~ןשביעית
 בכל דהרי שוחבנות

 אי~
 פירות שנה בכל יש

 כל כרחך על וא~כ שנים ג~מחניטת
 אי~

 חנט
 ~הוג חייב וה~ה ומשביעית ~ביעיתג~כ

 דגם סבר ור~~י שני~~ שנה עד שביעיתקדושת
 אינם דפרסאות ס~ל וחכמי~ כן~ הואבפרסאות

 הבן~ שנה בכלחונטין

~~~~
 ~~ו~ן ~~

 ~~ו~ ~~
 ~~~י~י~~

 ~טמין היו רגי~ם הרא~~שפירש

באר~
 הטמונים כל מ~~י בספ~ו בפאה כדתנן

באר~
 הוא וראייתו וכו~~ והשום ה~ף כגון

 דשם בעיניתימה
~ 

 מדבר רק מהטמנה מיירי
 שהאוכל בגדי~ן הוא שמדרכן המיניםמאותן
 טמוןהוא

 באר~
 נצמחין והע~ן

 ~ע~
 וכ~ן

 ~יום~ בכוונה מהטומןמיירי

~~~~
~~ ~~~~~~~ 

 שאחר אומר יוסי ור~
 מותר אינוהביעור

~ניים ~כ~
 ו~

 גרסתו ~י היא זה עכ~ל ~שירים
 בין אומר דר~~י גרסתינו אבל דמכי~יןבפ~~ט

 הביעור~ אחר אוכלים עשירים ביןעניים

~~
 עכ~ל יוסי ר~ כדעת דעתו יהושע ר~ אבל
 ~י והנה הירוש~י~ דברי הוא זההנה
 עשירים בין עניים בין יוסי ר~ בדעתגירסתו
 יהושע ר~ שאמר זאת הוא מה ~כולאסורים
 בעה~ב של דהם משמע חשבון ע~ו ~נייםאין

 אסוריםהרי
 באכי~

 דנתערבו כיון י~ל ~ל
 אין העניים וגזל מותרים~ היתר בשלהגידו~ם

 כיוןכאן
 דגידו~

 אסורים היו ב~ד שביעית
~ם~

 ~~~~~ ~ו~ ~~~~~~~~~~
 ומשני ו~ו~

 ד~
גד~

 גדל וכבר הע~ן כ~~א בשביעית
 הרע~ב פי~ מתוך עכ~ל ששית משנההעיקר
 גדי~ו שהתחיל לוף מפרש שהואנראה

בשביעית~

~~~~
 ובפירוש ~~י~ו~י~~~~ ~~~י~ ~~

 הקייצני~ם~ דגורס נראההר~ש

 ~~ ~ו~~ ~~~~~~~~~~~
 הגדלים ~י~י~~

 הרא~ש פי~ כן עכ~~~ שמינהבשדה
 הטובה~ פואה מפרש והרמ~~ם ~~~ש~בהגהותיו

 ז~~לוהם
~ 

 אינו ש~~ל דתיבת כן ~רש רצו
 הרמ~~ם~ ~ירושמדוקדק

 ~~ ~~ו~~ ~~~~~~~~~~~
 כמו ~~~ו~~

 אחד ממוצא דשניהם בסמ~ך~ס~ות
זסשר~~~~

 ו~~~י ~~~~ ~~~ ו~ו~י~ ~~~~~~~~~~
 התוי~~ט מ~~ש ד~י נ~~ל ו~ו~~~וו~~

 הוא שינוי מתכות של קרדומות דגםבסמוך
 של בפואה גם דעכ~פ איצטריך ~~ה גםא~~כ

 קצת~ שינוי ~ינןצ~ות

~~~~
 רצ~~ל נ~~ל אדם אומרוו~ו~~ ~י~~ ~~~~~ ~ו~~ ~~י~~י ~~
 במעשיו~ ומדקדק נפש בעלאפילו

~~~~~~
 משירבה העתיק והרע~ב ~~~~~

 ה~ף באותו היינו החדש~~~ו
 הגידול בו י~בה בשביעית גדל שהי~עצמו

 שמינית~ שלהחדש

~~~~
 ~~י ~~ו~~ן ~~ין ~~י~ ~~ו ~~

 אינש אבל אומ~ן דוקא י~לו~ו~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~

 מבעה~ב הקונה דודאי ~וכרם רשאידעלמא
 כוונתו היתה דאם שביעית ~חר להניחקונה

 מתבייש הי~ ~בירהלקנותם
 לי~

 פן ~עה~~ב
 אינו אומן מן אבל קלונו~ ויתוודע הדבריחקרו
 ממנו הקונים על ~פות דרכו דאומןמתבייש
כדי

 שירגי~
 בהיפך~ וי~~ל לקנות~ אליו

 שזה אומ~ן אפילו ~~ותא~ אומ~~ןדאשמועינן
 ~חייתומ~כתו

~ 
 בעה~~ב מכש~~כ לו התירו

 בדבר~ ו~~ע ~כור~דאסור

~~~~
 וליכא ~~~~ ~י~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~

~י~~
 א~~ן הם ~~י~רים ~~~~

 ומוכר~ מהירו~~י~ והוא עיי~~ש וכו~~יין ~~
 הוא

 גופא המשנהמ~ון
 ש~

 ליין כדין חמש אמר
 כי שמן~ כדי יין כדי אמ~ אבל ~מןוט~~ו

 אדם~ לכל הםניכרים

 הפירוש ~ון ו~ו~ ~~י~ ו~~ ~~~~~~~~~
 מה לפי ~כור לו מותרשהזכרתי

 שהשמיט ה~מב~ם על תמה ואני וכו~שהביא
 לדעתי עכ~ל~ שמיטה מה~ בפ~ח זולבבא

 ה~~ל כפירוש מפרש אינו דהרמ~~םהקלושה
 מפרש הרמ~ם רק האומן על מות~~רדקאי
 משמיענודהתנא

 ד~
 דאמרינן כיון נימא

 שכן הנ~~ל שי~ור רק ~כור רשאי אינודהיו~ר
 דאם לומר ו~~ה ההפקר מן ~ביא האדםדרך
 הנ~ל מסך יותר ההפקר מן שהביא לאדםאירע
 יותר שהביא ~דם אירע שאם קמ~~ל אסוריהי~
 ז~ל הרמ~~ם והנה מותר~ אעפי~כ זהמסך

 אסור דאין בפ~~ד כתב דכבר זה ~ביאהוצרך ~
 והבו~רים הקו~רים כדרך יתנהג אםרק

 ודישה~ כריבהעמדת

~~~~
 י~~ו~ ~~ ~~~~ ~~

 ו~ו~~ ~~ו
 ~ו תיבת ~תנא מ~ייקהכא

 במשניות משא~~כ ~חשוד דייקאהיינו
 קא דלעיל דבמשניות וי~ל כ~~פירש ד~י~

 אומן ~מוכראיירינן
 ומ~י~

 דאזהרתינו ידעינן
~ומן

 ש~
 חשוד ~אינו משא~~כ ~שוד ימכור

 ימכו~ודאי
 ~כאן אבל פרנסתו~ היא דזה

 דגזרינן סד~~א אדם בכלאיירינן
 ש~

 ימכור
 ~~ו~ תיבת פרט ע~~כ אדם~ום

~~~~~~
 כ~ון הרמ~ם פי~ ~~ו~ין~ ~~י~ו~
 בה ואחרוש זו פרה לי מכורשאמר

 תיבת לדייק כזאת פירשו הרא~~ש~ וכ~~פוכו~~
 היכי כי ~~ה~ דברי על גם דקאיוכו~ן

נימא ד~
 ד~

 רק קאי
 ע~

 דשנויים הנך
 בס~

משנה~

~~~~
 פירות לאכול~~~י~י~~ ~~ ~~~ו~~ ~~~~ ~~~~~ ~~

 ב~~א הביעור אחרשביעית
 ביעו~

 וכ~~כ עכ~ל

 דס~~~הר~ש~
 ~מן וכדגרסינין יוסי כר~ ה~ה

 ע~ירים ~א~~ ~~יים א~~ י~סי ר~~~~~י
 הבי~ור אחראוכלי~ן

 ~ו~
 הרמ~~ם כגירסת

 אי~ןדגרס
 ממי~ אוכלי~ן~

 רק איסור שום אין

בד~
 ביעור~ מ~ות מקיים

~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~ 
 ו~~~~~~~~

 ו~
 רחיים קתני

 בתויו~ט~~ ~עיין ברישא כמוותנור
 ונ~~

 דהנה
 האשה דאם הרמ~~ם פי~ברישא

 ו~פות ו~חון ד~בור בפירושפירשה ~שוא~
 ביארה אפילו בסיפא אבל לה~ להשאילאסור שוא~

 אפילו דהרי מותר בכברה קמח ~בורבפירוש
 עמה ולטחון ~רור מותרת בע~מה חבראשת
 תנור לה~ ~שאיל אסור ותנור רחייםולפי~~ז
 יש נמי ורחיים במים~ הפת הוכשר כברודאי
 ויהיו החיטים שת~ות לודאי קרובחשש

 הא נ~ל~ והתנור הרחיים ויטמאומוכשרים
 ~חון בפי~ מבארת אינה אם ~י~~זודאי

 להשאיל מותרו~פות
~ 

 כמו ותנור רחיים
ברישא~

 נ~~~

~~~~~~~~~ 
 וכו~ בירוש~י ~~ו~ ו~ו~~ן

א~
 אמתניתין

 דמשא~
 וכו~~

 דעל וכו~~ן ~ון ~ודקואעפי~כ
 כ~

 בבי
 ועלהמתניתין

 כ~
 קאי~ השנויים כלים

~~~
 ~י~ו~~~י ~~~י~~ ~~~~ ~~~ ~~

 ג~~כ והוא וכו~~ ~גליות ~שיגיעוו~ו~
 במנחות~ דידןבגמ~



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  

 הר~~ש ~ון
 ד~ ~תני דא~~ה וכו~ במחוברודוקא

 שהוא כ~פ כתבתי כבר וכו~~ארצות
~~ ~ 

 ראה
 ~אותן~ ~כינו אנו אבל הר~ש על הרא~~שהגהות
 עיי~ש~ הדיוק ~ה דחה בהגהותיו ז~~ל הואוהנה

~~~~~~~ 
 ~~~~~~ו~

~ 
 שכבשו כל אמר

משום
 דעו~

 בבל
~ 

 שהרי כבשו
 מ~י ברשות הח~יקו רק פרס ~~י היועבדים
 גם תני ואגבפרס~

 בעו~
 וגם החזיקו~ מצדים

 גםתני
 בעו~

 שכבשו דהגם הח~יק~ו~ מצרים
עדיין

~ 
 עד ושביעית במעשרות נתחייבו

 נ~~ל בשלו כ~א והח~יק שח~ו היינושהחזיקו~

~~~~
 ו~ו~ ~~י~ ~~~~~ ~וי~~~ ~~

 כבר עכ~ל מאי טעמאידענא ו~
 ז~~ל הוא כיכתבתי

~ 
 על הרא~ש הגהות ראה

 הוא וכתב ~אותן~ זכינו ואנחנוהר~ש
 ~סיפא ומעמרי~~ן דורכי~ןדהסמיך ז~~

~ 
 קוצרין

ו~
 ובוצר קוצר שרואהו בשעה ~ורות בוצרין
ידרוך

 ו~
 והכוונה אצ~~ יעמר

 דוקא ומעמרי~~ןדורכי~ן ~י~~
 כש~

 יקצור
 ואפשריבצור~ ו~

~ 
 משמיענו דהתנא ~מר

 כלכשעושה
 א~

 המ~כות
~ 

 כסדר אותן יעשה
 התבואה במ~כת הגפנים מ~כת ויערבהנהוג

 שינוי~ קצת ~שותבכדי

~~~~
 אם אבל ו~ו~~ו~~~ו ג~~י~ ~~י~~ ~י~~ו ~~~י~ ~~

~ 
 ירדו

 ו~מר ~וש אין בשביעית גשמיםעדיין
שהוסיפו

 אפי~ בשביעי~
 נ~~ל הע~ן השחירו

~~
 נראה ו~ו~~ ~~ו~ין ~~~~ ~~~ין ~יו
~רש

 אפי~
 שירדו קודם שחורין היו

 הוא~ דאורייתא דספקגשמים

~~~~
 ו~ו~ ~~י~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~

 שרבה מפני א~נ בי~דת~נן
 ד~עם הטעמים בין דנ~מ נראה וכו~~ההיתר
 שביעית של מירק שהוא בודאי ידעינן אםהא~
 הב~ ו~עםאסור

 אפי~
 כבר בודאי ידעינן

 וכןנתבטל
 משמ~

 בפירושו הרמב~~ם מ~ון
 שנשאר המתאחר הוא אפי~ בז~~~לשכתב
 משמע עכ~~ל שעברה שביעית שנהמפירות
 א~כ שביעית~ מפירות שהוא בודאידידעינן

 דת~~~ן האפל הותר בד~ה שכתב הרע~ב~י~~~
 ודו~ק~ הא~ ~עם דוקא הואוכו~

~~~~
 ט~ס שם שיש נראה בר~ש~ עיין ~~

 בפ~ דפסק ~אן תימה ודברוצ~ל
 היכי א~זד בן כד~~ש ה~ה אי~~ן שנהגומקום
 ושמא מתניתיןשביק

 אפי~ ~תחי~
 רב~י

 כצ~ל וכו~ מוציאין דאין ב~א ~~שמודה
 נ~

~~~~
 ~~~~~ ~וי~~~ ~~

 ו~ו~ ~~י~ין ~ין
ויצאו

 ~ר~ חו~
 ויטמא~ו וכו~

עכ~~ל
~ 

 כן ~רש המכריח הוא מי ידענא
 ~את הוא דעבירה סתם ~רש אפשרדהרי
 מותר אם מרבנן ההוא ששאל וכמו ~ו~למא~~י
 דאורייתא מצוה שהוא יבמתו ~יבם ~אתלו

ו~
 ~~ התירו

~~~
~~ ~~~ 

 שאמר ענין הרמב~ם ~ון
 כנגדגדול כ~

 הכ~
 במעשרות הנאמר

 אדם~ ~אכל חייב שביעית שנהשדין
 בתוי~~ט~ ועיין מעשרות משא~~כ בהמהו~אכל וצ~~

 ו~ו~~ ~~י~י~ ~~~ י~ ~~~~~~~~~
 דפרק ב~במשנה

 כ~
 והדר וכו~ גדול

אמר
 א~

 ה~נ ו~~ז וכו~ מ~
~ 

 וכו~~ נקט ~נם
 ~ון הגמ~ מדייק דשם ~ם דומה דאינונ~ל

א~
 תיבת אין ובכאן וסיפא דרישא מניינא וגם
 דאי בכאן גם י~~ל ואעפי~כ מנין ואיןא~~ו
 ~ם דיש כמה מהם דיש ~רש סד~~אמרישא
 ~ם דיש מהם כמה ויש ביעור ו~מיהןביעור
 ד~ל בסיפא קמ~~ל שביעית ו~מיהןשביעית
 שייכי הדינים כל הנמניםאלו

 נ~~~ בכו~

~~~~
~~ 

~~ 
 ~~י~ו

 נראה ו~ו~~ ~~~~
 מאכל שאינו כל שגרסמהרמ~~ם

 נראה הרא~ש מהגהת הר~~ש מפירוש אבלוכו~~
 בתוי~ט~ ועיין וכו~ מאכל שהוא כלדגרסו



~ ~

~ ~  

 דתנא בתוי~ט עיין ו~ו~ ~~י~~
 י~ל ו~מש~~ל דסיפא~ אגב א~ במשנהרישא
 דסיפא י~ל וגם דרישא אגב סיפא דתנאשפיר
 ~יתנייא אצטריךג~כ

 דסד~~
 ש~יעית ~ן יש

 ~מינים מאותן שיש היינו שביעיתו~מיהן
 שביעית בעצמם ~ם ישמקצתן

 ו~
 ~מיהן

 שביעית ~מיהן שישומקצתן
 ו~

 וכדקאמר ~ן
 ~ו~ אית דינא חד המינים דכל קמ~~לר~מ

 ו~ו~ ~~~~~י~ ~~י~~ ~~~~~~~~~~~
 וכו~~ ~מיתני מ~י דהוהוהה~~ד

 הוה אי ניחא הוה וטפי כתב הרא~~שובהגהת
 ר~~ה~ אחר מתבעריןתני

 ו~
 נראה הקטן

 ר~~ה קודם ~ערם הוא דחיוב ר~מדאשמועינן

ו~
 אם בודאי אבל ר~~ה~ ~חר עד יניחם
 כן כדין ~ערם צריך ר~ה ~חר עדהניחם

נ~~ל

~~~~
 ק~פי ו~ו~~ ~~ו~~ן ~~~~י ~~

 ~ון רמו~~ן תנא וכו~~אגוזי~ם
 הרבה ~מר אפשר רבים~ ~ון ואגוזי~~םיחיד
 הם אגוזיםמיני

 ו~ו~
 שביעית~ ~~פיהם יש

 ג~כ הוא אחד רמון דק~פי עוד ~מרואפשר
 ויש ~ו ~בוע חשובדבר

~ 
 משא~~כ שביעית

 רק ~לום ראוי אינו אחד אגוזק~פי
 הרבה~ אגוזיםק~פי בהתקב~

~~~~~~~~~

 הגרעיני~ן~ כמו הוא
~ 

 ידעתי
 ב~מד~ הרי~ש חי~וףט~ם

 ו~ו~ ~~~י~ו~ ו~~ ~~~~~~~~~
 ו~

 ~רו
 ~ומר ונראה בתוי~ט~ ועייןוכו~

 ה~ק ז~לדהרע~ב
 דאפי~

 חז~ל
~ 

 ~שות אסרו
 מדבריהם שהוא דבר שאסרו כמוסחורה

ודו~ק~

 ומיהו ו~ו~~ ~~~י~ו~ ו~~ ~~~~~~~~~~~
קשיא

~ 
 דבכורות דפ~~ק סוגיא

דאחריצי
 ח~

 וכו~ דדוד
 דאפ~

 שריא ~חורה

עכ~~
 ~~תי ~~מ

 דאפי~
 נימא אם

 משוםאסור דח~
 אפ~ אמ~

 מותר ~חורה

 שמותר ~יון נזדמנ~~ודמיקרי
~ 

 בהמות ~דל

~כי~
 הח~~ ג~כ ~כור מותר ו~~כה

וגדו~
 שעיקר בהמות ~חור הט~~ז התיר מזו
 ומותר העורות משוםהכוונה

~ 
 הבשר ~כור

 האחרונים מן שרבים ~הגם נזדמנ~ודמיקרי
 בנו ובהגהת מ~ב בשו~~ת ועיין עליוחו~ים

וח~~
 שהוא הדבר שקרוב ובפרט נגדם ~קל

איסור
 ממי~ דאורייתא~

 דידן בנידון עכ~פ
 קשיא אי ומיהו נזדמ~ו~ מיקריודאי

~ 
 הא

קשיא
~ 

 נימא אי ~הרי
 דח~

 משום אסור
 אסור דהרי ימכרנו~ ~י בו נסחור האיךאמ~ה
 ואפשר אמ~~ה~ על מצווה דהוא נח ~ן~וכרו
 ועופות בהמות ~ורך ~שראל ~וכרו~מר

 נ~~~אכ~

~~~~
 ~~~~~~ ~~ו~ ~~~ ~~

 ~ו ~~ו

~~~~~~ 
 בכור ~ח סתם אמר

~שתה
 ו~

 א~ מ~א אבל ~~ צריך
 אורחא

 ~בוד ~וש ~דקדק הוא שמהראויקמ~ל
 ~ל ומותר מום בעל הוא שהבכור הגםקדשים
 ~וקא~ מצוה ~עודת אותו ~קח מהראויאדם

 ~י~~~~~
 יחיד ~ון חי~ ו~~י~~ ~ו~ו~
 הוא שכן רבים ~ון ו~גי~~םועופו~ת

 אחת רק ניצודים אינן שהחיות ברובהדרך
 הרבה ניצודים ועופות דגים משא~~כאחת
 קמ~~ל בחי~ רבותות ב~ וקמ~ל אחת~בפעם

~חסר~~

~~~~~~~~~~ 
 ו~~~י~

 ~ו~~~~
 וכו~ הרב פי~

 ~יל כדכתבתי נפש חיי משוםא~נ
 עכ~ל מ~ב בפ~ד הירוש~יבשם

~ 
 ~ם דמי

 נתיר האיך דאורייתא איסור הוא אםדבכאן
 ~די ~א יוכל שבקל כזה באומנות~תעסק ~

 ~תיר שנצטרך עדסכנה
~ 

נאמר דאורייתא~ איסור
~ 

 אחרות אומנות ~צמו שיבקש
 ו~

 יבא
 אין בשביעית משא~כ איסור~ ו~די סכנה~די
 ~מרשייך

~ 
 בן ~ום שדה יהי~

 ישרא~
 דהרי

 חייך והיו האדם~ פרנסת עיקרזה
 והפ~ר הנחתום מן הקונה זהמנגד ת~~~
 קמא~ כתירוצאמחוורתא א~



~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~  ובטנ~~ה א~~ה~~~י~~י~~~~
 כל ~גדלדרכם

 אי~
 ב~ון נקט ע~~כ בפ~~ע

 ביחד הרבה ~גדל דרכם איטדין משא~~כיחיד
 ב~ון אמר ע~~כ טארקי~~ס קורין שאנו מהכגון
 מין רק בכ~~א אין ובטנ~~ה א~~ה י~~ל עודרבים~
 הם~ איטדין מיני הרבה איטדי~~ן משא~~כאחד

~~~~
 נראה הר~~ש מדברי ~~~~~~~ ~~

 בבי~~ת~ הקט~~ב במשנהדגורס
 אותיות דמתח~ים הקט~~ף כמו דהואדכתב

בומ~~~~

~~~~
 ~~~ ו~~~ ~~

 יחיד ~ון ור~~ד ו~ו~
 ~ון חרובי~~ן בסיפאמשא~~כ

 בשמן כובשין ור~~ד כירבים~
 אפי~

 אחד ~~~ד
 עיקרכי

 ~כוונ~
 אחד חרוב ~בוש הדרך מן אין חרובי~~ןמשא~~כ ~ריח~ יקלוט שהשמן רק

 רקביין
 הרב~

 נ~~ל ביחד

~~~
~~ ~~~~ 

~~ 
 ~~~~ ~~~י~ ~י~

~~~~~~~~~~ ~~~~~ 
~~~~~~ 

 אין קצרה ב~ון ~נות התנא יכול הי~הנה
 ותו מ~גמא ממנועושין

~ 
 ויהי~

 בכ~
 אדם זה

 ~רט דרצה וי~~לובהמה~
 בפירו~

 ~ורות בהמה
 לדברי אדם מאכל אינו שכבר הביעור אחרדגם
 גי~סת ~~י יוסיר~

 ה~מב~~ם~
 עניים דאחד

 פסק ~והרמב~ם אוכ~ן אין עשיריםואחד

כוותי~~
 ~המה מ~גמא יעשה דעכ~~פ סד~~א

קמ~~ל

 ~~~~ ו~ו~~י ~~~~~~~~~~
 והטעם ו~ו~

 דבפירושו אע~~ג וכו~ ~רמב~~םכתב
 בכאן שמפרש היינו עכ~~ל אחר בעניןמפרש
 שאינה הוא בהמהחומרי

 אוכ~
 ה~ו המינים

 שכברבזמן
 כ~

 ש~רמב~~ם ונ~~ל השדה~ מן ~י~
ז~~ל

~ 
 שאסור והרע~~ב כר~~ש בכאן ~רש ר~ה

 שחשב כיון ~~ן מותר ודאי דהרי~~ן
 אדם~ ~אכל ג~~כע~הן

~~~~
 ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~י~~~ ~~

 אף תהי~ בספרא ואמרו ו~~~~~~

 ונראה הרמב~~ם~ הביא וכן עכ~~ל הנר~ד~ת
 תהי~ הכא כתיב הוי~~ הוי~ ג~~ש דרך זהדדרשו
 ~ה לי ניחא ובהא אור~ יה~~י התםוכתיב

~ 
כ~

 ניתנה שביעית ~מר ברישא התנא
 לדע~י והוא הנר ו~ד~ת ו~יכהו~תי~ ~כי~

 ~כ~~ה בתורה בפירוש מבוארין ג~ דהנךמשום
ושתי~

 מפסוק כמ~~ש כשתי~ וסיכה אכי~~ בכ~
 משא~~כ בעצמותיו~ וכשמן בקרבו כמיםותבא

 הנרהד~ת
~ 

 בג~~ש רק נ~ד
 נ~~~

~~~~
 ~~~~~ ~~ ~~~~י~ ~~~~ ~~

 בפירוש עיין ~~ו~~ ~~~~~~~~~
 הרמב~~ם פי~ ג~~כ שהביא ובתוי~~טהר~~ש

 דאילו מפשטן הדברים הוציאו והנהבחיבורו~
 מותר יהי~ ~ה ~בר טעם אין פשוטוכפי
 ז~ול יותר נראה בשוק אדרבא בשוק~גוד

 סחורה~ כעושהוהוה

~~~~~~~~~ ~~ ~~~~ 
 שימכרו כדי ~~ו~

 בר~~ש עיין וכו~~ מתוך נמי איבזול
 הוא~ טעמא דחד נראה הירוש~ידברי

~~~~
 ~~ו~~ ~~~~~ ~~

 ו~ט ~~~~
~ 

 ירק
 וכו~~היו~~ם

~ 
 מן הכוונה אדע

 כש~ט דוקא ואפשר היו~~ם~ תיבתדקדוק
 כשהפועל משא~~כ~יו~~ם~

~ 
 הנה היום ~ט

 כשמביא ואח~~כ ~עה~~ב האיסר חייבנשאר
 מדמי חובו פורע הוה אחר ביום ש~טי~קות ~

 התוי~~~~ בדברי ~מן ועמ~~ששביעית~

 י~~~~~
 קמ~~ל רבותא ~~י~י~~ ~~~~י ~ו

~
 מש~ין שאין שביעית מפירות מיבעיא

 אפי~א~
 אסור~ שביעית מדמי

~~~~~~~~~~~ 
 ומ~~ש וא~~ת ~~~~~ ~~~ו

 ~ימר ויכי~א וכו~~ בשכרמצובע
 היינו היו~~ם~ ירק לי ~ט התנא שדקדקדזה

שהבעה~~ב
 חפ~

 שמצוים חד~ים ירקות דוקא
 ~תן הפועל ביד ברירה אין ו~ך בשנההיום

 מסממנין ~בוע ברירה בידו יש הצובעמשא~~כ מצוים~ אינם שמסתמא וגם אשתקדמשל ~



 שביעית מפי~ות צובע הוא והנהדאשתקד
ולוקח

 שכ~
 נ~~ל סחו~ה כעושה הוה

~~~~
 ו~~~~ ~~יי~ ~~ ~ו~~י~ ~ין ~~

 משמע המשנה מ~ון~או~

אפי~
 שנותן מפ~ש אינו

~ 
 אעפי~~כ בשכ~ו

אסו~
 דוקא קצת משמע ה~ע~~ב מ~ון מיהו

 וצ~~ע~במפ~ש~

~~~~
 דב~י ~~ו~~ ~~י~י~ ~~ ~~~י~ ~~

 ה~ו במשנהה~~~ש
~ 

 זכיתי
 בפי~ות דוקא מיי~י דמשנתינו דפי~ש~בין~

המשומ~י~
 אבל

 במופק~י~ ~
 תימה והוא

בעיני
 וג~

 הי~וש~י מן שמביא ה~אי~
~ 

 זכיתי
~בין

 וג~
 וצ~~ע~ שתק התוי~~ט

 מ~ון ~~~~~ ~ו~ין ו~~ן ~~~~~~~~~
 ~~ות צ~יכין ~י~~ז וכו~~ דדיעשו וש~

 בשיןעושין
 ~ימנית~

 ~שמ~ת~~

~~~~
 ~י~י י~י~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~

 שא~~~ו~~
 של שמן בשביל נפסל

ת~ומה
 יש~~

 ונמצא הכל
 גו~~

 שביעית ~י~ות
 בהיפך מפ~ש וה~~~ש ה~מב~~~~ פי~ וכןוכו~

 הואשהחשש
 משו~

 ~די שיביאנה הת~ומה

פסו~
 זמן ~~יגיע

 תימה והוא עיי~~ש~ הביעו~
 ג~ס בעצמו הוא דה~יבעיני

~~ 
 ~~~י בדב~י

אחד
 עניי~

 ואחד
 עשי~י~

 ואפילו בזה שייך פסולומאי הביעו~ אח~ אוכ~ן
 נאמ~ א~

 דס~~ל
 כת~~ק ה~ה עכ~~פ ה~י יוסי~ כ~~ ה~כהדאין

דעניי~
 גדול וצ~~ע הפסול הוא ומאי אוכ~ין

 ~ג~
 כן~ ~~ש שהכ~יחו ההכ~ח ידעתי

~~~~
 ה~~~ש ~~ו~~ ~~~י~ ~~~~ין ~ין ~~

 מקדשין דאין י~וש~יהביא
 ~ונה אשה קונה בין דמה שביעית מדמיאשה
 ~ה קשה ו~או~השפחה

~ 
 זה התנא פ~ט

 דבקידושי וי~~ל טפי~ ~בותא דהוהבמשנתינו
אשה

~ 
 מקודשת ואינה מעשיו אהני

 ו~
 שייך

 וא~~ימ~
 וצ~~ע נ~~ל כן כנגדן~ יאכל קידש

בדב~~

~~~

 חובה ק~בנות כל הה~~ד ו~ו~ ~י~י ~~י~ין
 ~בותא הני פ~טוקא

 הג~
 דנאכ~ן

שד~~ו דב~
 ~כו~

 בהמה ק~בן מכש~~כ
 נאכ~ן~ ואינן המזבח ~ביהאימו~ין דמקטי~

~~~~
 דאףמסתב~א י~~~ ~~~~ ~~~~~ ~וי~~ ~~

 ב~~~
 ס~~ל

דיד~ו
 א~

 ~~י~ אמ~ דכי
 בעו~

 אמ~ה
 י~~לעכ~~ל

 ~ בכ~~
 ~ימ~ שייך

 דה~י יד~ו

 בהגע~אפש~
 ו~בון

~ 
 כלי יהא

 חמ~
 בפסח~

 ~~ ~~~ ~ו~~~~
 ~ו~~ ~~י~~~ ~~

 ~ו
פי~שו

 ה~מב~~~
 שהי~ הכוונה וה~ע~~ב

 ו~ך מאד בו מיקל ש~~~איודע
~ 

 ~צה
 ~מ~

 משו~~~
 דיאכל כחכמי~ עכ~~פ ס~~ל ג~~כ דהוא

 נ~~ל ~כןכנגדו
 ~עת~~

 הביא ז~~ל ה~~~ש והנה
 יוסי א~~~ ע~~זי~וש~י

 אפי~
 של עצמותיו

 שהי~ יוסי ~~ דמפ~ש ~נ~אה יש~פו ההואהאיש
~~~א

 מחמי~
 מאד בו

 ד~
 ~ק בהד~ה סגי

 ו~~ותו ~ונסו~ה חו~
 וכיוצא~

 חזקי~ ~~
 בש~

~~ 
אחא

 מתי~
 וצ~יכין עכ~~ל

 ~מ~
 ~עת

 דב~י בפי~וש פ~גי חזקי~ ו~~ יוסי ד~~וה~ע~~ב ה~מב~~~
~~~ע

 ~~ אומ~ ~ שאמ~
 ~~~א מה

 בו~ אומ~
 הכוונהמ~~ס

 שהחמי~
 בו

 בו שהקיל ומ~~ס ביות~

 ק~וב שהוא כ~~~ח ופי~שו ~מ~י ומתי~ביות~
 ~ינא נפקותא כאן שאין ובפ~ט ביות~~~שט

 כחכמי~~ ה~הדפסקינן

~~~~
 ו~ו~ ~~

 איידי ו~ו~~ ~~~יו ~~~ו
 יסדו ~דדי המעשיותדדמיין

 המסכתא~ מענין שאינו אעפ~~י בכאןזאת

~~
 ובמשנה ~ו~ ~ו~~ ~~י~~~ ~~~~~י
 א~עז~ ~ב~~י מההקודמת

 ~כ~~ה וכו~
 במשניותהגי~סא

 הגמ~א~ ע~ הנדפסי~
 וי~~ל

 אומ~ א~עז~ ~ב~~ימה
 א~עז~ ש~ב~~יומה מפיו~ ששמע היינו בו
 שכתב מה היינו וכו~

 ~~~א~ פ~קיבפ~קיו

 ~~~~ ~~~~ ~וי~~~ ~~~~~~~~
 ו~ו~

ו~י
 תי~ו~

 קשיא השני
 האד~שמועינן

 דוא~
 וכו~~ במלוגמא מתחשב



~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

 ניכר ואינו שבסתר דבר הוה ~מ~גמאוי~ל
 משא~כ~בים

 מרח~
 חשוב~ באדם ~זור יש

~~~
~~ ~~~~ 

 ~~י~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~
 עכ~~ל ~~ז רוט~~א שקוריןעשב

וברמב~~~
 ובכתבי בד~ת~ רוד~א ~זו ור~~ש

 שביאר בטי~~ת רוט~א שנקרא מוכחהאריז~ל
 שהוא רי~ו בגימט~ שהוא בכוונותיו~ם

 רויט נק~ אש~נז ש~~ון ותדעג~ור~~ה~
 גוון כי האריז~~ל כוונת עפ~~י נמי מכווןהוא מינ~

 ~בורה~ סי~ הואאודם

 וכ~~נ ו~ו~ ~~ו~י~ ו~~~~ו~י~ ~~~~~~~~~~~
 ו~~נ וכו~~ הרע~בפי~

 שהרע~~~
 גורס

 בפירושו~ עייןוהשוטי~ם~

 מן וה~קח ו~ו~ ו~~~~י~ ~~~~~~~~~~
 וכו~~ איסר כחצי א~י~והמשומר

 מ~~ש עפ~~י איסר כחצי דנקט ונ~ל בתוי~~ט~עיין
 הא ~ועל האומר מ~~דבפ~ח

~ 
 ו~ט זה איסר

 ~הביאו הרמב~~ם וכתב וכו~ירק
 הי~ ירק וקניית ירק ~יטת מנהגםעפ~~י התוי~ט~

 ~כאן אמר וע~~כ עיי~~שבאיסר
 אפי~

 כחצי
 המשומר~ מן אסוראיסר

~~~~
 בכ~~מ האמור וביעורו~ו~ ~~~ו~ ~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~
 בשדה נמצא שאין זמ~ן שכ~~ל הואבשביעית
 ונ~~ל מדוקדק אינו ה~ון וכו~~ המיןמאותו

 וכו~~ נמצא אינו שכ~ר בזמןשצ~~ל

~~~~
 ו~~~ ~~

 ~~ ~~~ו
 ~~~ו~

 עיין ו~ו~
 שאמרו דמה ונ~ל ותוי~ט~ברע~ב

 ששייך מה ~ו ~ורות הוא מהן בכ~~אג~
 עדיין שיש ~ו יתוודע אם ~של ויהודא~ג~ל ~~

 נדע אזי עמק הנק~ ט~רי~ בתחום בשדהפירות
 ותחתון הע~ון ג~לשכל

 יאכ~
 תחום גם כי

 יהודא ארצות וכל ~~ל שייךטברי~
~ 

 יאכ~~
 פירות שיש ~ו יתוודע אםוכן

 והעמק שההר נדע אזישביהודא~ בשפ~
 יאכ~

 כל כי
 הדברים ~וין ויש ~הודא~ שייךזה

 התוי~~ט~ שהביא הרמב~םבפירוש ה~

~~~~~
 ~ו~~ין

 ו~~~ ~~~ ~~~~~
 כ~~ה

 ובמשניות המשניות בספריהגירסא
 ו~אורה אחת~ בכל הגירס~א בגמ~הנדפסים
 דמסתפינא ו~לי הנכונה~ הגירסא שהיאנראה
 אינו אחת~ ~כ~ל הגירסא ד~י אומרהייתי
 בהיותו רק ~כולרשאי

 באר~
 היינו ההוא

 מהן שיש ג~ל מפירות ואוכל בג~לכשהוא
 בשדהעדיין

 בג~~
 ובא בדרך כשהוא משא~כ

 אינו בשדה הפירות אותן כ~ו כ~ר ושם~הודא
 אחת מכ~ל הגירסא ו~י ~כולרשאי

 ושם ג~ל פירות ובידו ביהודא בדרךבהיותו אפי~
עדיין

 כ~ ~
 שמענא לא אבל ~כול רשאי

אימא~ ו~

~~~~
 ~~~ו~~ ~~ ~~ ~~י~ יו~י ~~ ~~

 ר~ דברי ~רש ונ~ל בתוי~ט~עיין
 אבל בשדה פירות עדיין שנשאר דהכוונהיוסי
 הנשמרות בשדותרק

 ש~
 קדושת ~הו נהגו

 ~בירה~ עוברי של או גוים של כגוןשביעית
ת~~ק

 ס~~
 פירות על אוכלין אין

 ה~
 באם רק

 יוסי ור~ דייקא המופקרים בשדות פירותנשאר
 ש~~ל מה זה השמור~ על אף אוכ~ןס~ל

~~~~
 ~~ו~~ ~~

 ו~ו~ ~~~י~ ~~
 דוקא ~ו ש~~ה מספרבודאי נ~~~

 התנא אחז אבל בפ~גתא~ יותרדהה~~ד
 רבי~ם שנים~ ימי~~ם ~מ~ש ריבוי הנק~המספר התח~

 א~אש~ה
 התח~

 ש~ה~ הוא הריבוי

 ~ו~~ ~~~~ ~~~~~~~~~
 אי תימה אבל ו~ו~

 הרע~ב דפי~ הא א~כ כר~~גה~ה
 הביעור קודם בנ~ט אוסרת שהשביעיתבספ~~ז
הוא

 ד~
 ויש עכ~~ל כה~תא

~ 
 דכל ~מר

 ~קל דיש בסברתו ~~~ש מודיםהתנאים
 בתורה ~ם אחד שם ירקות מיני דכלבירקות

ו~
 משא~כ ~רקות~ שמות חי~קי בתורה נמצא
 ופירותתבואות

 האי~
 מודים שאינם הגם

 ~ד הירקות בכל אוכ~ן שיהיו ~~ש~מרי

שיכ~
 ~נין ~כ~~ז ~~דה ~בירקות האחרון מין

 ~~~מ ~י~~ז וא~כ בטעם~ ~קל שיש מודיםזה
 בפ~זד~יל

~ 
 רק בזה זה ירקות מטעמי מיירי

 וכיוצא~ וחרובין וורד ושמןמיין



~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~  

~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~  ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  

 עיין
 נראה הרביעה~ זמן אימתי בדבריהםביארו והרע~ב~ והר~~ש הרמב~םבפירוש

 הרביעה בזמן ת~י דזה ~רש דרצונם~אורה
ואעפ~~י

 ש~
 הקטן ואני גשמים~ ירדו

~ 
 אוכל

 דוקא משמע שתר~~ד עד המשנה ד~ון~בין
 הגשם דכשירד מסתבר וכן ממששתר~~ד

 משא~~כ בביעור חייב ואז השדה מן~י~ כ~
 שאחר במשנה מ~~ש ועיין זה~ בדין וצ~~עירדו~ כש~

זאת~

~~~~
 ~~~ן ו~ו~~~ן ~~~~ן ~~~~~~ ~~

 ~~~~~ ~~~~~ ~~~~ו~~~
 ר~ תני הירוש~י בשם הר~ש וכתב~~~~~
 וכו~ שיסרח עד שנים ג~ ~חר אפילואושעיא
 דשריא ~מתניתין פליגא אושעיא דר~וברייתא
 בעניי הקטן ואני עכ~~ל שני~ רביעהמשתרד
 אומראני

 ד~
 מפרש אושעיא דר~ רק פ~גי

 היכי כיהמשנה
 ד~

 המודר דהנה נטעה~
 שתרד עד הוא הגשמים עד מחבירוהנאה
 והנה שני~~רביעה

 אפי~
 עצירת הי~ ח~ו אם

 בנדרים אעפ~~כגשמים
 ה~

 אדם בני ~ון אחר
 הגשמים עד הרביעה ~מןוקורין

 הוא בתים בש~ירות ו~ן גשמים~ירדו אפי~
~~~ 

 אחר
 כל תורה~ דין הוא הזה בדין אבל אדם~ בני~ון
זמן

 ש~
 אינו השדה מן ~י~ המאכל נסרח

 מן המאכל ~בדרשאי
 הבי~

 שנסרח וכיון
 כי ~בדורשאי

 אפי~
 בשדה כעת המאכל הי~

 כמ~ש הגשם ריבוי מחמת נסרח הי~כבר
 משא~כ גשמים בשירדו דוקא וזההתוי~~ט~

כש~
 ירדו

~ 
 ר~ וז~ש בשדה~ המאכל הסריח

אושעיא
 אפי~

 שיסרח עד שנים ג~ ~חר
 עניים ובכניסת הקודמת~ במשנהוכמש~ל
 אושעיא דר~ ואפשר מסתפקנא~ הנה~רדסות

 אבל דוקא~ גשמים בירידת דת~י קאי ע~זגם
 סתם נראה מרובה בפ~ דידן ת~ודא שיטת~י
 הטל גשמיםירדו אפי~ ~דה~ דוושא קשי וה~ה אזדמן

 מ~~
 ההוא בזמן הרבה

 רטיבה של זמןשהוא
 ~ אפי~

 כן גשמים ירדו
נ~ל

~~~~~~~~~ 
 ו~~~ן

 ו~~
 כיון ו~~~

 זה שהכניס במה כ~ם ~י~נחסר ש~

 ת~ה ~ה טעם טוב נמצא ובזה עכ~ל~יתו
 דוקא בחי~ הדברהתורה

 ו~
 סתם

 כשכ~
 המין

 הדבר~ הבן הבית מן אותו תבער בשדההזה
 עוד ~ו נשמע בחי~ הדבר דת~ה י~~לועוד
 חי~ אין כי וכו~ חלוקות ארצות דג~הדין

מתרחקת
 מאר~

 והבן~ ~ר~~

~~~~
~~ 

~~~~ 
 והר~~ש ~~ו~ו~~ ~~ ~~ון

 ו~י סעו~ות~ וג~ ב~העתיק
 החול ~מות שצריך מי סעודות ב~ צ~~לגירסתו

 בני ~תם ב~ כפשוטו או ~בת~ צריך אםוג~
 בצהרים~ גם ~כול שנוהג מי וג~אדם

~~~~
 ~~~~ ~~~~~ ~ו~~~ ~~

 ועל ו~~~
 ~תוב הוצרך ~ה י~~ל רש~ילשון

 עריסותיכם מראשיתוכתיב
 ונ~ עכ~~

 דרש~י
 ידחה ~ה דהקשה התוי~~ט קו~ בזה מתרןז~~ל

 מהאי~ דהאי או~י~ מאי הדיוק~ אתהמשמעות
 משמעות~ תרי דאיכא כיון רש~~י כתבו~ך

 שפיר דחינן עריסותיכם~ ומראשית~ורותיכם
 נ~ל דיוקאחד

~~~
 ~יין ~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~ ~~

 דהוה ונ~ל~וי~~ט~
~ 

 זו אף זו
 שאין רק שטר דיש פירושו בשט~ר דש~אדכיון
 על הסכים המ~ה והנה נכסים אחריותבו

 יפסקו דהב~~ד ביודעו כזהשטר
 אפי~

 בו אין
 תיכף ~הוה וסד~א כאחריות הוהאחריות
 סמך ע~ז דהרי ~~ד שטרותיוכמוסר

 דקיי~
~

 ע~~ד כזה שטר ~ח רק בכדי זוזי אינש שדי
 הוה וא~~כ משמט~ אפ~ה ~~~ד~שימסרוהו

~ 
 זו

 כזה ~ון קמתני דהתנא ביותר ובהעמיקא~~ז~
 מתני הוה דאי כוונתו~ דנדע היכיכי

 דה~ק סד~~א ובשטרבשטר ש~
 ש~

 רק בשטר

 ובשט~~בע~~פ~
 באחריות אבל אחריות~ בו שאין

 בשטר דקמת~י והשתאמשמט~
 וש~

 בשטר
יקשה

~ 
 ~יתני ~~ ~ה

 בו שיש בשטר ~ר~ אנחנוצריכים ע~~ בשט~ וש~
 אחריו~

 ש~ואפי~
 והוה אחריות בו שאין היינו בשטר~

 ~~~ד שטרותיוכמוסר
 ואעפ~~

 כיון משמט
 ודוק~ בפועל עדייןמסר ש~



~ו
~~~~~~~~ 

 שחשב ~~ו~~ ~~~~ ו~~ ~~~~~~~~~

ע~
 עכ~~ל במנוה עניו וזקפן הקונה

 מ~א~ ת~א ב~ד שבחשבון מדבריומשמע
 שזקפה מ~ה עשאה הר~ש~ בפירושוהנה
 פ~~י~ בזמן ~ורעו הרא~~ש~ עליו והגיהבמלוה~
 הפרעון~ זמן עמו שעשה דוקא מבוארהנה

 כמה בע~ל דנראה הרע~~ב~ עלותמיהני
 מפירושו ונד הרא~~ש הגהת ראה שהואבפירושו פעמי~

וצ~~ע~

 ~~ו~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~~~~~~~
 ו~ו~

 ~ע~ותן שאסור ממ~אכותכנו~
 יוסי כר~ ה~ה ואין וכו~ חרישה כגוןבשביעית
 ירוש~י~ הביא בר~~ש עיין והנהעכ~~ל

 ~וכן הרע~~ב שפירששהפירוש
 הרמב~~~

 בדברי
 ~יש ריש אבל יוחנן ר~ פירוש הוא ~וסיר~

 א~ היינו בשביעית שפוסקת מ~כה כלפירש
 סיי~ א~ בית לו ~נותע~~ע ~~~~~ ~~י~~ ~~~~ ~~~י~י~ ~~~~~סיי~

 בשביעית מ~כתו
 ע~ סיי~ ~ וא~ משמט~ה~ז

 שביעית אחר
מחויב

~~ ~ 
 דשכירות המ~כה כל בעד

 משת~תאינה
 א~

 ~סו~~
 ו~

 הזה החוב ה~~
 ~~~י מודו דכ~~ע י~~ל ובזה שביעית ~חרעד
 משת~ת אי~ה שכירות דקיי~~לבזה

 א~~כ כר~~י ה~ה ור~ל יוחנן ר~ דקיי~~ל כיוןאבל ~סו~~ א~
 כר~~יה~ה

 ~פירו~ ג~
 יוסי~ ר~ דברי

~~~~
~~ 

 בפירוש עיין~~~~~~ ו~~~~ ~~~~ ~~ ~~ו~~
ודבריו הרמ~~~~

 תמוהי~
 דיפרקו~י~~ וב~נ ~גר ו~ת

 בדבריו~ ~פל ט~~סואפשר

~~~~~
 ו~ו~

 ~~~~ ו~~~~
 ~~~~~ ו~ו~

 שהביא מה בתוי~~טעיין
 הב~י בש~

ד~
 מרן דברי ~י ה~ה החנות~ ~קפת דמי
 דוקא ~ו ז~להב~~י

 א~
 חפצי~ שארי הה~~ד

 ~י~~ז הנה בחנותשאינ~
~ 

 ~ה ידענא
 הפרה את בהשוחט דוקא דינו התנאהמציא
 חפן המוכר חפצי~~ בשאר ~יתני ה~~לוכו~

 הג~ וכו~~ בר~ה~בירו
 הדבר ~מציא שא~א

 ~מציא אפשר יו~ט~ ~ורך שאינןבחפצי~
הדבר

 אפשר וה~ה יו~ט~ ~ורך בחפצי~
 קמ~~ל רבותא דהתנא~מר

 הג~
 אחד שהוא

מארבעה
 זמני~

 בע~~כ הטבח את שמשחיטין
 ב~ד כמעשה דהוהוסד~~א

 ו~
 קמ~ל תשמט

 משנה באותה בסמוך התנא דתנא יונחובהכי
 עדיין א~ל ב~~ד~ דמעשהדין

~ 
 הונח

~ 
 ד~~~ז

 ברמז הזאת הרבותא ~אר עכ~~פ ~נאה~~ל
 אלול בכ~~ט הפרה את השוחט ~יתניוה~~ל
 דיו~ בר~~ה~וח~ה

 שמשחיטין הזמן הוא כ~~ט
 הטבח~את

 ומד~
 כמה ששחטה משמע ביאר

 קוד~ימי~
 משמע וכך רבותא כאן ואין ר~~ה

 את השוחט בפירושו שכתב הרע~~במדברי
 באיזה משמע שביעית~ בשנההפרה

 אומר אני ז~ל הב~~י מרן דברי ו~ל~ ר~~ה~~רב קוד~ יו~
 דבבשר קתני ודוקא הוא דווק~אדהתנא
 שאר משא~~כ משמט הטבח מןהקונה

~א~ר חפצי~
 ~~י~~א~ ר~

 ~~י ~י~י
 ~ג~ן ~~~ ~י~~

 מטבחא בישרא דשקי~אאנא
 ו~

 דמי יהיבנא
 רגי~ן היו בשר דבקניית קחזינן א~~כ~~ר
~תן

 הדמי~
 אחר ובאופן ~~ר

~ 
 היו

 והנהבשר~ קוני~
 הג~

 שבר~~ה
~ 

 אפשר הי~
 דבר שהוא כיון אעפ~כ מעות~תן ~קוני~

 ש~
 ניתן

 משא~כ משמט~ הח~יות ע~יי~י כשאר~קפה
 הקפת מיקרי הכל בהקפה שדרכן חפצי~שארי
החנות~

 ו~~
 ומחבירי מרבותי דמסתפינא

 אומרהייתי
 דג~

 הזה הדין בשר בקניית
 אבל המש~ה חכמי בזמן דוקא הואדמשמט
בדורות

 ג~ שאחריה~
 הוא בהקפה בשר קניית

 חילול ה~ד בגמ~ מ~~ש דהנה הח~ות~כהקפת

הש~
 בישרא דשקי~א א~~א כגו~~ן רב אמר
מטבחא

 ו~
 ~קדק יש ~~ר~ דמי יהיבנא

 ~עיי~~ש א~~א כגו~~ן אמר~ה
 ברש~~י~

 הוא אך
 שיש מי חו~ן בגמ~ מ~שעפ~י

~ 
 וכו~ מ~ה

 ואמר ~~~ רב דברי והוא ירק~יאכל
 ע~

 ר~
 ~היינו אבאיוחנן~

 רב~
 ממשפחת

 בריאי~
 הוה

 שיש מי אנו~אבל
~ 

 ח~ונ~~י~ אצל יריצנה פרוטה
 צודק ובזה ואוכלין~ ~ין אנו כגון עודומסיק
 ממשפחת ~שאני אנא כגון ביומא רבמ~~ש

בריאי~~
 מטבחא בישרא ושקי~א

 ו~
 יהיב~א



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~

 הדורות אבל השם~ חי~ל מיקרי ~~רדמי
 ואוכ~ן ~ין אנו כגון הדין נפסק שכברשאח~~ז
בודאי

~ 
 בכאן גם ~י~~ז וא~~כ השם~ חי~ל הוה

 משמט~ ואינו החנות הקפת מיקרי דידןבנידון
 ר~~י קורא בחו~ן הנ~~ל בגמ~ דהרי ראי~והא

 חנונ~~י~ אצל יריצנה באומרו חנונ~~י בשר~וכר
 כתבתיכ~~ז

~ 
 ~~ה

 ו~
 כי ~עשה

 פי~ ~י הדברים כתבתי רק רבותינו~ על~~ק ~ ח~~
 יבחר~ והבוחר ~עתיהמשנה

~~~~
 ~~ו~~ו~ ~~~~ ~ו~~~ ~~

 ו~ו~
 ערי מ~ון נ~~ל וכו~~ ריוחפרו~~ז

 ברש~~י עייןהפרז~~י
 מג~

 מוקפים שאינם מתוך
 עיי~~ש ומרווחים מפוזרים העיר יושביחומה
 פרו~ז~ נק~ המתפשטת תקנה ג~~כ ע~~כ~ונו~
 ר~~ת בשם שאח~~ז בדיבור בתוי~~טועיין

 שהבית ~שידע הבאים ~ורות תקנתותיקן דה~

 ~~~~ ~~ר~~~~~ ~ א~~ ~~ר~~~~~~
~~~ 

 הבאי~ ~ורות ~רחוק התקנההתפשטות ~ר~~~~
 נ~~~

~~~~
 ~ו~~ו ~~ו ~~

~~ 
 פי~ ~~ו~~ו~~

 מה עיין ושרשו~ עקרוהרע~~ב
שאכתוב

~~ 
 שכל בד~~ה התוי~~ט בדברי בסמוך

חוב~

 ב~~י ויהיב ו~ו~ ~~ו~~ ~~~ ~~~~~~~~~
 דמסתבר ששת כר~ דפסקטעמא

 הדייני~~ם מדקראן טעמי~ מסתבר נ~~לטעמי~~
 דווקא~ ג~משמע

 ~ו~ ~~~ ~~~~~~~~~~
 שיש ו~ו~

~ 
 אצל

 זהו ה~ון יונח ובהכי עכ~~לפ~ני
 שלגופ~~ו

 פרוזבו~
 יש אבל הגוף רק

~ 
 עוד

 ה~וין~ שמות בו שמבאר היינו הנשמהתנועת

~~~~
~~ 

 כתב ~~~~ ~~ו~~~ ~~ו~~ו~
 בפירושוהרמב~~ם

 פרוזבו~
 הוא

 הפרוזבולשיכתוב
 תח~

 ילוה אח~~כ
~ 

 הממון
 הפרוזבול יועיל דהאיך תמו~~ הואעכ~ל

 שאח~כ~~ואות
 ~ ה~

 מוסר בזה הוה

 מזה מוכח ~יטתו תדע גם ~~~ד~שטרותיו
 ה~וין~ שמות ~אר מחויבדאינו

 ~ו~~~~~
 התנא נקט ו~ו~~ ~~ו~~~~ן

 ~ון חו~ב ושטר~~י יחיד ~וןפרוזבול
 ב~ אשר הרמב~~ם פירוש עפ~~י שהוא נ~~לרבים~
 א~ מין פסו~ן המה מוקדמים חוב שטרימיני
 ב~ פעם ממנו ~ה ואח~~כ ופרעו ממנוכש~ה
 א~ פעם רק ממנו כשלוה ב~ מין זה~ שטרעל

 והקדים בניסן עומד שהי~ היינו זמנווהקדים
 מתשרי~ הזמן~תוב

 ~ו~~ ~~~~~~~~~~~
 כותבי~~ן הרע~~ב ~ון

 וכ~ון כות~ב נמי נקט בסיפאאבל
 נ~~ל עכ~~ל שבירוש~י במשנה כ~~ההרע~~ב
 ~וה אחד דברישא מדוייקת הזאתדהגירסא
 דהרי החמשה ~המלוים כותביןמחמשה

 לדעתצריכים ~א~~~ ~~ר~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~~~
 הלווין~

 ~ין חמשה ובסיפא
 ~המלוה כות~~ב אינומאחד

 נכון~ והוא אחדפרוזבול א~ האחד~

~~~~
~~ 

 וכו~ שהזכרתי ובפירושו~ו~ ~~~~~ ~~ ~~~ ~~~~~ ~ו~~~
ובמ~א

 ד~
 שכיח

~ 
 תקנתא רבנן עביד

 הרא~~ש בהגהות ~נינו הוא הזה הטעםעכ~~ל
 ז~~ל שהוא כ~~פ כתבתי וכבר הר~~ש~על

~ 
 ראה

 הרא~ש~ה~ות

 ומייתי ~ו~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~~~~~~
 מזכהו בזה~~ל דגיטין בפ~~ד~תניתין

 ~ה מ~ה מזכהו הרא~ש ה~ות וז~~לעכ~~ל
 אפילו ~רצ~~ל אחר ע~~י ומזכהו וכו~ כ~~שמשדהו

ש~
 בפני

 הלוה~
 ~רצ~ל לו הוא דחוב אע~~ג

 ~דם חביןואין
 בפניו~ ש~

 הוא חכמים תקנת
 פרוזבול כותבין דהודבכל

 עכ~~
 ~עמיק ויש

 ~ובת זאת תיקנו דחז~~ל זכות דמיקריעוד
 צרכם בעת ~ם שי~ה מי שימצאו כדיעניים
 ~רוס יש שפיר ו~י~~ז ~מן~ התוי~~טוכמ~~ש
 ~ורות הו~אמזכ~~ה

~ 

 מזכ~ה הזאת הרבותא



~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

 מותר בכאן ה~ה שאין אעפ~~י בפ~עהו~~א
~כות

~ 
 נ~ל אחר ע~~י

~~~~
 ~ו

 ו~ו~~ ~~~~ ~~ו~~~~ ~~~
 דייקא~ בעי~ר ה~ון הוא מהידעתי ~

ו~
 בזה~ שהעיר מי ראיתי

~~~~
 בפי~ ו~ו~~ ו~ו~~ין ~~~~~ ~וי~~~ ~~

 שאין דמיירי עוד וכתבהנזכר
 ~ה הכוורתמקום

 ו~
 השאיל

~ 
 המ~ה

המקו~
 ע~ו וכותבין הרא~~ש הגהות וז~~ל עכ~~ל

פרוזבו~
 שאין ואעפ~~י

 המקו~
 שאול

 אחר בשדה כוורתוהעמיד א~ ~
 ברשותהעמיד דאי~ ידיעתו~ ~~

 אפי~
 נמי ~בנן

 ד~
 גרע

מהשאיל
 מקו~ ~

 ~נור
 וכירי~

 עלי~ וכותבין

פרוזבו~
 עכ~~ל דגיטין בפ~~ד

 ו~
דתנור ידענא~

 מחוברי~ וכירי~
 משא~~כ בקרקע בטיט

 וכדכתב בטיט מחובר שאינו מייריכוורת
 דרבנן י~~ל בכאןהרע~ב

~ 
 בזה~ יודו

~~~~
 ~ו~ ~~~~~ ~~~~ ~וי~~~ ~~

 ו~ו~
 ב~ביעית הר~~שוז~ל

 ביו~
 אחרון

 של אחרונה דשעה בשמינית א~~נ שביעית~של
 משמטת אינה דשביעית דוקא ~ובשביעית הרא~~ש~ ובהגהות עכ~ל משמטתשביעית

א~
 שביעית של אחרון ברגע

 א~
 וכו~ ה~~פ

 ~י~ז וא~כ עכ~~ל שביעית ע~ה שעברה~חר
 שמחזירכל

 קוד~ ~
 ~מר א~צ האחרונה רגע

 נראה ואעפי~~כ סת~~ יקבל רק אנימשמט
 רובהסכמת

 הפוסקי~
 כל אותו ~~וע דאסור

 ד~מן~ במשנה מ~~ש ועיין השמיטה~שנת

~~~~
 ~ו~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~

 ~לוה שאמר ~ה~~~י~י~~
 ומחזיראעפי~כ

~ 
 וכ~~כ עכ~ל וכו~ מעותיו

 אסור השמיטה שנת דכל מש~~ל ו~יהר~~ש~
 ~ובעו~~ה

 הג~
 כשמחזיר

~ 
 ~מר א~צ

 בי~ וקרינן ~ובעו אסוראעפי~~כ
~ 

 א~כ יגוש
 שנת כל בשביעי~ת חוב המחזיר כפשוטו~אתייא

 רוחהשביעית
 חכמי~

 ממנו~ נוחה

~~~~~~~~~~ 

~~~
~~ ~~~~ 

~~ 
 י~~ו~ו~ ~~ ~~~~

 הא ~עוטי מניינא ברע~בעיין
 קטן ר~ידאמר

 ש~
 תרומתו שערות ב~ הביא

 קמ~~לתרומה
 ד~

 ועיין הרמב~~~ וכ~~כ
 הוא ובאמת ע~~ז~ שהקשה מהבתוי~ט

 בפירוש דמשנתינו דתנא כיון ~עוטי~~ל ~~
 ור~~י תרומה תרומתן דאין בהנך קטןמונה
 ד~הך ונ~ל ~עוטי~ דידן ~נא ~~ ~הפ~ג
 נותן דידן תנאמניינא

 טע~
 ~~חות ~בריו

 קטן שהכשיר ר~ידברי
 ש~

 שערות ב~ הביא

וג~
 בקטן דמכשיר יוסי ר~ דברי לדחות

 ~ונתשהגיע
 נדרי~~

 חמשה דידן תנא ואמר
יתרומו

 רצ~~
 ממעט דבפסוק רואה הנך

 ישראל בני אל דבר דהיינוחמשה
 ו~

 נכרי~~
 ~ו ידבנ~ו אשר ~טן~ פרט איש כלמאת
 ~~ שאין ושוטה ~רשפרט

 וזאת ~דב~ דעת

 תקחו אשרהתרומה
 מאת~~

 פרט
 ~ור~

 את
 תרימו כן ש~~שאינו

 את~ ג~
 מה

 בני את~
 אףברית

 ~~ ~ה הר~~ש והקשה ב~~ב~ ש~חכ~
 ~עט יכול הרי ~טן פרט איש כל~יעוט
 ושוטה ~רש פרט ~ו ידבנו אשר מןקטן
 שאיןוקטן

 בה~
 ~דב~ דעת

 ותיר~
 דבעינן

 ~עט ~ורות בפ~~ע מיעוט~טן
 אפי~

 קטן
 התנא שדקדק זה ו~י~~ז ~דב~ דעת בושיש
חמשה

~ 
 יתרומו

 רצ~
 חמשה רואה הנך

 ו~ה בפסוק מבואריןמיעוטי

~ 

 מיעוט ~טן
 ~מר ע~~כבפ~ע~

 אפי~
 דעת בו יש

 ~ונתהגיע ~פי~
 נדרי~

 תרומה~ תרומתו אין

~~~~~~~~~~~ ~~~~ 
 קרא מחד כו~ו ו~ו~

 המשכן בתרומת קרא והך וכו~נפקי
 תרומת מיני~ וי~ינןכתיב

 מדאיקרי כהני~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~

 ג~ש והוא עכ~ל הראב~~ד כ~~כ וכו~ תרומהנמי
 ע~י כמו ממשכן הדבר נ~ד תרומ~~ה~תרומ~ה
 ישראל של נכסיהן מתברכין ומקדש המשכןבנין

 הרבה אל פנה חגי בנבואת ~כמ~~שותבואותיהם
 וכו~ חרב הוא אשר ביתי יען וכו~ ~עטוהנה
 אשר היום ~ן וכו~ ~בכם נא שימו אמרואח~כ
 ועד במגורה הזרע העוד וכו~ י~~י היכליסד
 אברך~ הזה היום מן וכו~ והרמון וה~נהה~ן
 הברכה גורם הבית בנין כי רואההנך

 ואיש בתורה כדכתיב כהונה מתנות בנתינתכן ~שראל~
 ~הן יתןאשר

~ 
 ונאמר רז~ל שדרשו וכמו יהי~

 ושבוע אכול התרומ~~ה מהחל חזקי~ אצלבד~~ה
 ע~כ עמו~ את בר~~ך י~י כי ~וב עדוהותר
 ונ~דה המשכן~ מתרומת כהנים תרומתנ~דת
 ורחמתי רחו~~ם~ מדת נגד שהוא ב~~שהדבר
 דהיינו הגון שאינו אעפ~י ארחם אשראת

 וכמו שיתעשר כדי פרס ~בל ע~משעושה
 נא ובחנוני הנביא כמ~ש ~סות בזהשהותר

 שתתעשר~ בשביל עשר רז~~ל ודרשובזאת

 המאבד הרע~ב פי~ ~~~ו~~~ ~~~~~~~~~~
 שהביא והרע~~ב וכו~~ היוצא וכןוכו~

 וכו~ המאבדרק
 רבו~

 השטות שהוא קמ~~ל
הקטן

 שבכו~
 מכש~~כ מיקרי שוטה אעפי~כ
אינך~

 ו~ו~ ~~~~ ~~~י ~~~~~~~~~
~ 

 שייך
 וכו~ שתרם והנכרי~יתני

 ו~
 ~תני

 דהתנא ו~~ל עיי~~ש~ וכו~ תרומה תרומתואין
 ~ול קדש בין ~בדיל בפ~ע ~כרישנאו
 מצות דכאן הזה בדבר בכאן דוקאומדייק
 קדש בין ~כ ומבדי~ן שתורמיןתרומה

 שעשאו ברשו~ת אפי~ שתרם ~י~י דצריךותו ~ו~
 תרימו כן אחרינא מקרא מימעט זה והנהש~ח
 ע~ אתם~גם

 ~י גם ומה בפ~ע בבא עשאו

מש~
 חמשה ~נייינו ~ו הורה דהתנא
 הבן~ שבקרא מיעוטים החמשהי~ומו

~~~~
 ~ו הרע~ב כתב~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~

 כ~
 הוא

 הר~ש~ וכ~כוכו~
 כ~ וי~

 התנא דקדק הוא

 חכמי~~ם שהם היינו חכמי~ם בו שדברו~מר
 ~אין ~י חכמה בו שיש מי בין ~בדילויודעין

 והבדי~הו החכמי~~ם בו דברו ואשר חכמה~בו
 שומע שאינו חרש הוא חכמה בו שאין~מר

 מדבר~ואינו

~~~~
 ~~~ו~ ~ ~~י~ ~~~ ~~ן ~~

 ויש בתוי~ט~ עייןו~ו~~
~ 

 ~רש
 ממעט קא א~ במשנה דהתנא יהודה ר~בדברי
 הוא קט~ן והנהקטן~

 ש~
 שערות ב~ הביא

 ר~ וקאמר קטן מיקרי שנה י~~ג בן שהואאעפ~~י
 קטןיהודא

 ש~
 כשקטנותו שערות ב~ הביא

 שהוא ~רקו הגיע אבל השערות מחמת רקהוא
 ~בר הרבה ויש תרומה~ תרומתו שנה י~גבן

 גרמא~ הזמן ואיןבזה

~~~~
~במשנה ~~~ ו~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~

 תרמ~ו~
 תרומת בש~~א

 תרומה כאן אין כ~מר בהם~ ישעצמן
 א~

 על
 אבל ב~דהזתים

~ 
 נראה עכ~~ל השמן על

 ותנתן הוא תרומה שתרם התרומה דכלמדבריו
~הן

 א~
 וכ~~מ השמן מן ~רום עוד שצריך

 כי דכתב בפירושו הרמב~ם מ~וןקצת
 מן החייבת ~רומה יספיק הענבים מןשתרם ז~

 עכ~ל השמן את ~רום ע~ו ונשארהענבים
 ז~~ל הר~~שמיהו

 כ~
 מדומעת היא שהתרומה

 בדמי ~הן ותימכר וחו~ן תרומה בהשיש
 משמע המשנה ו~ון עוד~ עיי~שתרומה
 ו~יותכפירושו~

 ד~
 נפקא

~ 
 ~ינא

 ע~~כ כב~~שפסקינן ד~
 הארכתי~ ~

~~~~
 מן תורמין אין בד~ה תוי~~ט ~~

 הרע~ב פי~ וכו~ה~ט
 תימה ודבר הרמב~ם וכ~פ הם ענייםמתנות שא~

 עם כשהח~ף דמיירי נ~ל עיי~~ש~ וכו~ זההוא
 בפאה ש~מה משנה תנא דכבר והגםהעניים

המח~~
 העניים עם

 ש~
 סד~~א וכו~ פטור

 מקום על ומעשר תרומה ~שותו מותראעפי~כ
 כן ~רש והרע~ב הרמב~ם דדחקו והאאחר
 בסי~א ~יתני ~ל הקשה הירוש~ידהנה

 ומשני ברישא~ תנא דכבר כיון וכו~ הפטורמן ו~



 ש~א תבואה ~שמועינן בסיפא הואהכוונ~
 וקשה וכו~~ על ש~שהביאה

~ 
 דכבר כיון ~י~~ז

 בסיפאתנא
 ו~

 כל א~~כ וכו~ הפטור מן
הפטורים

 בכ~
 ~ה

~ 
 מן תורמין אין הרישא

 דקמ~~ל ~רש דחקו ע~~כ וכו~ה~ט
 אפי~

 הן
 נ~~ל העניים עם שהח~פן בעה~~ב בידבמקח

 יבחר~והבוחר

~~~~~
 אפילו ו~ו~ ~~י ~ו ~י~ ~~~ו ו~~~י
 בעצמו עני דוקא ~ו~יטתם

 בעה~~באפי~ א~
 שהח~~

 העניים~ עם

 ~~~~~ ו~~ ~~~~~~~~~~~
 ו~ו~ ~~~ון

 קמ~~ל דמאי התימה מן זה וכו~ומ~~מ
 ~י ~ן שא~~אפשיטא

~~ 
 תרומה חוב

 בער ואני עיי~~ש~וכו~ גדו~
 ו~

 קמ~~ל שטובא אדע
 תרומהדהרי

 גדו~
 אין מדאורייתא

~ 
 שיעור

 הכרי כל פוטרת אחתוחטה
 וסד~~

 שתהי~

~ר~~~~
 תרו~ה

 ר~
 כפי עוד אח~~כ ~יו~יף

 תרומתו דאין קמ~~ל חז~~ל שתיקנוהשיעור
 וצ~~ע~תרומה

~~~~
 ו~~~ו~ ~~~~ ~~

 לי קשה קצת ו~ו~
 דהנה התנא סידורעל

 ה~~ל הברכה מפני הוא הטעם וב~~קוהערום הא~
 אחד טעם והסומא השכור וכן בהדדי~דרן

 וצ~~ע~ בהדדי ~דרן ה~~ל~ם

~~~~~~~~~ ~~~~ 
 אמאי וא~~ת ו~ו~

 וא~~ש המדבר חרש ה~ הנך בהדיכ~יל
 אפילו חרש א~ במשנה דתנא ~יות ונ~~לוכו~~

 ~שמיענו ו~וצרך תרומ~ תרומתו איןבדיעבד
~אי~~

 אבל שם אמר ע~~כ בכ~~מ~ חכמים בושדברו ~ר~ ~ת~ ~יי~~ ~ר~~~ ~ר~~~~ אי~ ~ר~
 אינו וא~~ש המדברחרש

 בכ~
 ותרומתו זה

 אבאר ועודתרומה~
~ ~~ 

 בזה~ שנ~~ל מה

~~~~~~~~~ ~~ 
 הרמב~~ם ~ון ו~ו~ י~~ו~ו

 שכופלומה
 ש~

 חיזוק יתרומו
 ז~~ל הר~ב~~ם מרן דברי עיי~~ש~ וכו~~בריו
 הזהבמקום

~ 
 דא~~כ הקלושה לדעתי יספיקו

 כך~ ~תני בזה כיוצאבכ~~מ
 ונ~

 ה~ון כפל
~ורות

~ 
 דבר רק בהתורם אין אפי~ יתרומו

 שהוא או דהיינו ~ריעותאאחד
 א~

 שכור או
 תרמו ואםוכו~~

 אפי~
 דברים החמשה כל בו יש

 תרומתו וכו~ וערום ושכור אלם שהואדהיינו
 יונח ובזהתרומה~

~ 
 התוי~~ט שהקש~ מה ג~~כ

 ~ה הקודםבדיבור
~ 

 חרש הנך בהדי כליל
 כיון וא~~ש~המדבר

 ד~
 באדם ~יתני לי~ אפשר

 וא~~ש המדבר חרשאחד
 הבן~ וא~

~~~~
 הגם ו~ו~ ~~~~ ~~ ~ו~~ין ~ין ~~

 אמרינן ~~ה שנוגע מהד~נין
 בטעמי ~קור מצוה עכ~~ז ~צות טעםאין

 הגם שכ~~ יד השג כפי כ~~א~מצות
 שא~~

 לבא
 ונראה א~י שכל שהן מפני טעמיהן~כ~ת
 הוא מדה במדה~ תורמין אין ~ה טעם~תן
 ניתנת תרומה והנה הגבורה מבחי~ וצמצום~ול
 גבול מבלי החסדים ~ורר החסד איש~הן

 רק מצומצמת במדה תורמין אין ע~~כוצמ~ום
 החכמ~ ענף הוא החס~~ד מדת ותדעבמחשב~~ה~

 ~ם ונחשב והנה במחשבה~ תורמיןע~~כ
 הלוי שנותן מעשר תרומת אצל נאמרתרומתכם
 תרומהונ~דת

 גדו~
 וכו~~ ענין אינו באם

 הדבר נכתב ~ה דברים הרהורי אתי ישוהנה
 ויראתי בו~ נוהג שאינו דבר מעשר~בתרומת
 עינינו יאורו אשר עד הדבור ~רחיבכעת

 ארמוז אבל ית~~ש~בעזרתו
~ 

 תרומת אצל
 ונתתם כדכתיב המתים תחיית נאמרמעשר
 הכהן ~הרן י~~י תרומת~~נו

 כמשארז~~~
 ואז

יהי~
 מע~

 וכו~~ הזהב

~~~
 הנה ו~ו~~ ~~~ו~ ~~ ~ו~ ~ו~~
 היינו רשות שהוא ממתניתיןמשמע

רשות
~ 

 טב~~ את ~דוד
 ו~

 מדברי קצת נראה
 ~שנתינו שמפרש הר~~ש שהביאהירוש~י
 האומדנא אח~~כ שידע בכדי כן ~שותשמצוה

~רומה
 וצ~~ע~ גדו~

~~~
 ~ו~~ין

 ~~ ~~~ ו~~ו~~ ~~~
~~~~ 

 בסל תורמין אין פירושו ~אור~הנה
 תרקב כגון מחזיק כמה שיודע כזאתובקופה



 קשה ~י~ז והנה וכיוצא~ סאהוחצי
~ 

 ~ה
 שהרואה הטעם ~רש והרע~ב הר~~שהוצרכו
 והנה רואים כאן אין אפילו תרם~ במדהיאמר
 דהר~~ש ונ~ל במדה~ תורם שהוא כך הואהאמת
והרע~ב

~ 
 שנודע מד~ה ש~ל שה~ם ~רש רצו

~
 במדה תורם זה דהרי ~רש א~צ דזה מדתו
ממש

 א~
 שה~~ם פירוש ~~~כ

 ש~
 מד~ה

 ~וב שנודע הואשהרגי~ת
 ב~~

 מדת בתים

ס~
 התורם זה אפילו ע~~כ וקופתם

~ 
 נודע

מדת ~
 ס~

 עכ~~ז וקופתו~
~ 

 מפני בהם יתרום
 נודע בודאי שיאמרו הרואיםחשש

 נ~~~ ~

 ~~כ ~~~~~~ ~~~~~י~ ~~י~ ~~~~ י~~ו~~~
 בסאה הוא שהרגי~ת פירושו כךנ~~ל
 הזה שהתורם אעפ~~י ~צי~ סימן~שות
 עכ~ז סימןעשה

~ 
 הרואים מפני יתרום

 סימן יש בודאישיאמרו
 נ~~~

~~~~
 בהגהות וי~~ו~~ וי~~ו~ ~~ו~~ ~~

 הראשונ~ אין אם כתבהרא~ש
 אחר קיימת הראשונ~ אם דס~~ל משמעקיימת~
 ~זור וא~~צ שם ויקרא יחזור הזתיםשדרך

 בדבר~ וצ~~ע שני~ תרומ~ו~רום

~~~~~~~~~~ ~~~ ~~ 
 והר~ש ו~ו~ ~~י~

 ונראה מעשר תרומתהעתיק
 דודאי מעשר ~פוקיאתי ד~

 דטבו~
 עכ~~ל ~עשר

 מקום קובע רק ~וציא א~~צ דמעשרונ~ל
 כהן גם כי המעשר ~צמו ו~קח שםוקורא
 ובפרט ה~י גזל כאן ואין המעשר ~קחיוכל
 תרומת משא~כ ~ויים~ ~זרא ד~נ~ינהו~חר
 ~כדי ~~ציא צריך~עשר

 ש~
 יהי~

 בקדושת הכל ~כול ויצטרך חו~ן עםתרומה ~~~~~
תרומ~~

~~~~
~~ 

 ~~י~ ~~ ~~~ ו~ו~~י~
 במים שנכבשו דכיון~~~~~י~

ומ~
 שהיא הגם מ~כתן~ נגמרה מיקרי וחומן

תחי~
 ועדיין כבישתן

~ 
 נתחמצו

נעשה החימו~
 ממי~

 ~שות~ן ענבים על יין אבל
צמוקים

 שיהיו ~שי~ צריך שעדיין נרא~

 והוה יום בכל בחמה ~וטחן כגוןצמוקין
 אין כי מ~כתונגמר~ כ~

 הפעו~
 ממי~~ נעשית

ויש
~ 

 בפירושו שכ~ הרע~~ב כוונת שזה ~מר
 כן ~רוס כוונתו ואפשר צמוקי~ם~ ע~~לויין

 היינו הסיפא דא~~כ התוי~ט דהקש~ והאבמשנ~~
 הק~שה ~עתירישא

~ 
 דבסיפא מידי קשה

 גירסתינו ו~י ~שמועינן~ איצטריךנמ~ך
 על שטחן שכבר ר~~לבמשנ~

 ה~
 צמוקין ~עשות

והפעו~
 אם אבל מא~~ נעשית

~ 
 הכוונ~ שטחן

 אינה~דה
 פוע~

 דבר ומקרי
 ש~

 נגמר~
מ~כתו

 וצ~ע~ נ~~

 תורם ו~ו~ ~~~~~י~ ~~י~ ~~~~~~~~~~
 הזתים מן שיצא הראוי השמן~י

 רבי בהא פ~גי דבירוש~י בר~ש עייןוכו~~
 ופסק אוכלו ~י אומר רשב~ג שמנו ~יאומר
 קשה וקצת מחבירו~ כרבי דה~~ כרביהרע~ב

 הי~~ ר~~ א~י~ רש~~גדהרי

~~~~
 ~ו~~י~ ~י~ ~~~~ ~~~~~ ~~

 ו~ו~
 והנה וכו~~ הגורן מן כדגןדכתיב

 אמאי מדאורייתא אסור דהוא כיון ~י~זקשה
 קרא דרביי~ בר~ש עיין בדיעבד תרומהתרומתו
 פלוגתא שם שהביא מה עוד ועיי~שבדיעבד~
 על התימה ומן מ~~ד ~ד בזה וב~הדב~~ש

 ~רושי ~ו הוה האי כי דכל והרע~בהרמב~~ם
 בזה~ שתק התוי~~טוגם

~~~

~~ ~~~~ 
~~ 

~~~~ 
 כתב ~~~ו

 באמת דתנינן היכא כלהרע~ב
 ~~מ ה~~ הוא כאי~ואמרו

 אב~
 דוקא ~ו

~~~~
 ~~רי

 יקשה ו~אורה עכ~ל מדרבנן והוא וכו~החזן א~ר~ ~א~~ ~~י~~ ~~~~ ~~~~
~ה

~ 
 הוא ממקומו ד~רי ממרחק ~מו ~ביא

 האיסור כל דהרימוכרע
 ש~

 הטהור מן יתרום
 ~רום אתי ד~א דגזרינן הוא הטמאעל

מן ש~
 המוק~

 אבל ה~~~מ~ ~מר אפשר והאיך
 דהנה אחר ממקום ~אי~ הוצרךאעפי~כ
 ~רום דאסור מהמקרא דרשות מביאבירוש~י

 רק דהם הר~ש וכתב הטמא על הטהו~מן
 מט~ם מדרבנן הוא ~~יק~ אבלאסמכתות



~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

 ~יתרם ~תיד~א
 ש~

 מן
 המוק~

 וכדכתב
 יקשה והנההרע~~ב~

~ 
 אמרו באמ~~ת אמרו הרי

 דמ~א דעיקרא ~מר אפשר ואיך ה~~מוהוה
 ~מר אנחנו צריכין וע~כ מדרבנן~היא

 ~ה גמורות דרשות הם הירוש~י שלדהדרשות
 באמ~~ת אחר ממקום ראייתו הרע~בהביא
 הרמב~~ם והנה ממש ה~~~מ אינהאמרו

 ואעפ~~כ ממש~ ה~~~מ דהיאבכאן כת~
~ 

 תיפוק
 ז~~ל הוא דהרי מדאורייתא שהוא דס~~למיני~
 גם ~רעים בהקדמתו ה~~~מ במניןקחשיב
 ז~ל והוא וכיוצא וכו~ רואה החזן אמרובאמת
 ה~~~מ הוא אמרו באמ~~ת דאמרו היכא כלס~~ל
ממש

 במי~ אפי~
 הרא~ דהרי דרבנן

 שת~יד מה ואפילו ודורשיו דור דור~שה הקב~~~
 נמסר זה ועל בדורו~ ~דש עתידותיק

~ 
 ה~~

 כך היא ה~~ וכך כך בדורם החכמיםכשיגזרו
 והבן~וכך

~~~~
 וברישא ~~וי~ ~~~~ ~~ ~ו~~ ~~

 דשם תרומה תרומתוה~ון
 שהי~ מיירי וכאן התרומ~ הרים שכברמיירי
 ועדיין ע~ומפריש

~ 
 שהי~ רק התרומ~ הרים

~
 בכרי המעשר תרומת וקבע אחר טבל מעשר
 התרומת ממנו ויקח עשוי שעשה מההטמא
 נ~ל ע~הן שקבע המעשרות כל עבורמעשר

~~~~~~~~~~ ~~ 
 ~י~

 יו~~
 ~~~י~~ ~ו

 ~~~~~~~ו~
 כפי~ ~הוא

 כפי~ ~הוא טמ~~א שהואאו הרמב~~ם~
 הר~~ש~

 ועיין
 וגם מובנים אינם הרמב~~ם דדבריבתוי~~ט
 טעות שנפל פשוט ודבר כהר~~ש~ פירשבחיבורו
 בדיבורו שנזכר מקום ובכל הרמב~~םבפירוש
 יהיו ובזה טמ~~א צ~~ל טבל תיבת הזהבמקום
 הרע~~ב ודברי הר~~ש כדברי הרמב~~םדברי

 וצ~~ע~ ~ביןאוכל ~

~~~~
 איסור ~~~~~ ~~י~ ~~~~י~ ~~

טבי~
 אמוראי פ~גי בשבת כ~ם

 שמא גזירה אמר רבה בטעם ביצהבמס~
 משום גזירה אמר ור~~י ברה~ר ד~~איעבירנה

 רבא ישהה שמא גזירה אמר ביבי ר~סחיטה
 אמרינן ובירוש~י כ~~ כמתקן שנראהאמר
 מערים בקטנים אבל גדו~ם בכ~םמתני~

 ~ל הדבר ~ישב דצריך הר~ש וכתבומטבי~~
 ד~ל ונ~ל מגדו~ם קטנים מ~~ש טעמי~הנך
 א~~כ ע~נו יקשה טעמיהנך

 גזירה הבור מן מים ~אוב בשבת אסוריהי~ טבי~ ב~ אפי~
 סחיטה~ ומשום וכו~ יעבירנושמא

 א~
 ע~כ

 בה~ ~מוד יכו~ן הצבור רוב שאין בדברגזרו ~
 מים בהם ~אוב דרכן שזה קטנים בכ~םא~~כ
 מערים הבורמן

 וטוב~

 ששואבין כיון בשאיבה
 זה שאין גדו~ם כ~ם משא~~כ שבת בכלבהם
 ~י~~ז ~~~~ל ~בת בכל ב~ם ~א~בדרכן

דהירוש~י
~ 

 וצ~~ע~ ור~~י דרבה טעמא רק ס~~ל

 ו~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~~
 ו~ו~

 משום יחד דשנאן הא וכו~מדשנאן
 על מוסיף ואני עכ~~ל דמיכל מידידתרווייהו
 ישתמש ~יתני צריכין דבמטבילדבריו

 יאכל ומבשל ובמעשרישתמש ו~
 יאכ~ ו~

 ~~ו~~ ~~~~~~~~~~
 משא~~כ יעקור ו~ו~

 ~ובתו יעקור ו~י~ז וכו~~בבישול
 כשיחזור אח~~כ מותרת הנטיעה שתהי~בכדי

 אין ומבשל מעשר משא~כ בהיתרויטענה
 אם בנטיעה ו~י~~זתקנה~ ~

~ 
 אסורה עקר

הנטיעה~

~~~~
 ו~~ ~~~~ ~~~~~ ~~

 שחורות דאיכא ואע~~ג~~~~ ~~~י~ ~ין
 דמשנתינו כן פי~ ~נם ~אורה עכ~~לו~נות
 וגרוגרות תאנים מין כל כ~נהו בבאבחד

 על התאנים מן שמעשרין היינו אחד~ודבי~
 ועלהגרוגרות

 הדבי~
 תאנים אבל בהיפך~ וכן

 ו~נותשחורות
~ 

 דגד~ן ~שמועינן הוצרך
על

 אי~
 ששזפתה שחורה ואחת ~נה אחת אחד

 בר~~ש וכן הפירות~ בכל וכ~~ההשמש
~ 

 הביא
 מהירוש~י והוא בחיטים רק ו~נותשחורות
 איצטריך בפ~~ע בשדה כ~~א שגד~ןמפני

 ז~~ל הרע~ב ואפשר בתאנה~ משא~~כ~שמועינן



 תאנים כל ~מר דה~ל מי~~ן כל ~ון ~רשדייק

ודבי~
 במין ~ייק רצה מי~~ן כל ומדקאמר וכו~

 כמ~~ש~ דוחק הדבר ומיהודייקא~

~~~~
 ~~~~ ~~~~ין ~~~~ ~~י~~ ~~

 פירשו וכן ~ו דמאי ס~~דכדקא
 ר~~י שאומר כ~~י ~~א ד~ון עכ~להרמב~~ם
 הי בסברא דפ~גי דמשמע פירושא ~ךמסייע

 והבן~ ~בריות אצל יותר חשובמינייהו

~~~~
 ~~ן ~י~י ו~~~~ין ~~

~~ 
 ~י~י

 בפירושו הרמב~~ם ~ון~~~~~
 כי שמנן ~וציא המוכנים הזתים הם שמןזיתי
 ראויים שאינן הזתים משמן וטוב הרבהשמנן

א~
 ס~ל הנה עכ~ל שמנן ~יעוט ~בישה

 הזתים שאותן מתניתיןדמיירי
~ 

 עדיין נכבשו
 שמן מהם ~וציא הבית בעלודעת

 ו~
 ~ובשם

 זיתים הרוב שעפ~~י כב~~ש זיתי שנקראיםרק

כאי~
 הרע~~ב~ דעת וכ~~נ בחומ~~ אותם כובשין

 וכו~ שמן זיתי ותורמין דמשנתינו רישאוא~~כ
 שפיראתיא

 אפי~
 תורם הקודמת דמשנ~ ~~~ק

 וגם יותר~ מתקיים כאן דאין כיון היפה~מן
 דגם י~ל המבושל על מבושל שאינו מןבסיפא
 מבושל שאינו מן יותר מתקיים אינומבושל
 ~הביאו בירוש~י דמקש~ והא כת~~קואתיא

הר~~ש~
 אין ~מן תנינן דר~~י שיטתי~ מח~~

 ר~ שממעיטו~ מפני תרומה של ייןמבש~ן
 ובמתניתין שמשביחו מפני מתיריהודא

 ו~אורה המבושל מן טוב מבושל שאינומשמע ~כאן~
 דהירו~ י~~ל כת~~ק~ אתיא משנתינו קושיאמאי
פריך

 מד~
 דכ~ע א~בא ודאי אתיא ר~~י פ~ג

 יונח ו~י~~זהבן~
~ 

 והרע~ב הרמב~~ם דפסק הא
 נאמר ואם כר~י~ ה~ה אין הקודמתבמשנה
 דוקא כר~י אתיא דכאן דמשנתינו הר~~שכפי~
 ~סוק ה~~ל סתם ואח~~כ מחלוקת הוהא~~כ
 זית~~י בכאן פי~ הר~~ש אבל ניחא~ ו~ימ~~שכר~~י
 שכבושי~~ןכב~~ש

 בחומ~
 ע~~כ וכו~ ~תקיים כדי

 י~~ל מיהו הבן~ ר~~י מדבר~~י זה וכל אח~~כפי~
 כר~י ה~ה דאין מודה הר~שדגם

 ד~
 מיקרי

מח~ק~
 ר~~י דברי הוא זה דכל ס~ם ואח~כ

 אמר ע~כ הקודמת המשנה עם אחדמאמר

בהתח~
 דכ~~ז הדבוק בוא~~ו ותורמי~~ן המשנה

 התוי~~ט הרב על ותמוה אחד~ מאמרהוא
 בזה~ כ~םהעיר ש~

~~~

 עיין ~~~~~~ ~~י~~ן ~~~~ ~~~~ין ~ן
 ממנו שעושין אמר נח~ פ~ כהונ~במתנות

~ם
 באר~

 ~מר ואפשר אדום~
 שבט~

 דעתם
 ראוי שאינו ההוא המין טבע על עמדווחכמים

 שקורין מה שהוא וכמדומה בהמה~ ~אכלרק
טערקיש~~ר

 וויי~~~
 הגרי ב~ון טענגי~~ר או
 ~ם~ ממנוועושין

~~~
~~ ~~~~ 

~~ 
 ~~~~~ ~י~~ ~~~~~~~

~~~~
 וכן חומש ע~~ חייבין ואין

 במ~~ב~ ~מן עמ~~שהשני~

 ו~~~~ ~~~~~~~~~~
 התוס~ ופירשו ו~~~

 טועם שהוא מה על יפרישכלומ~
 דמותר אומר הייתי דבריהם ולוליוכו~~
 טועם~יות

 ופו~
 כמו איסור כאן ואין

 הכבד שטועמין וכמו ברכה א~~צמטעמת
 ונמצאת קישות התורם דא~~~ה מרהנמצא כש~

 ~~ הוה מאי צבור תענית שהוא בע~~ש וכו~מרה
 בשוגג בזה יקנסוהו ו~ה~עבד

 א~
 ע~כ

 ומיפ~~ ~יטעם ~~דהוה
 וב~

 דברי זה
 תמוהיןהתוס~

 דאפי~
 מן מעט יפריש

 ראשון ~עשר טבול עדיין תרומההמטעמת
 ~פריש לי~ דהוה דהכוונה וא~~ת ומ~~ע~ומ~~ש
 כל המטעמתעל

 הנ~~~
 ממה יותר גדול טורח זה

ש~
 הוא אם הטהור על הטמא מן התורם חקר
 דברי לדחות א~~ע יכניס מי אבל טהור אוטמא

התוס~~

~~~~
~~ ~~~~ ~~~ 

 מדמעתן~ אינה ו~ו~

נפ~
 מדמעתן~ אינה וכו~ שני~

 ליתמי~
 ו~

 הרי כזאת תהי~ ו~ה ~בין זכיתי
 הנה תרומה מהן איזה הוא דאורייתאספק
 ~מעות ה~~לשתיהן

 נפ~ אפי~
 בפ~~ע כ~~א

 ניחא חומש ו~נין כמוני~ ~טן צ~~עוהדבר



~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

 הזה התוספת הנכך שהוסיף מה ~נ חנתרומ~
 במ~שרות וחייבת גמור טבלהוה

 ~כ~
 ו~י~ז

 זרמותר
 ~וכ~

 אבל הר~ש מ~ברי קצת וכ~נ
 ~וציא יתחייב כתב בפירושו הרמב~םמדברי
 ~כ~~ל הכהן יאכ~ה ואז מ~שרות תוספתמאותו

משמ~
 כהן דו~א

 ו~
 דגם לומר ואפשר זר

 א~פי~~כ אבל ~ר גם דמותרת מודההרמב~~ם
 ~תן ~~~ד שתרמה כיון ~הן אותה ~תןצריך
 השבט כגזל הוה~הן

~ 
 ב~~א כהקדש י~י~

 מיהו ~ני~ ~תןדצריך
~ 

 הו~ח
~ 

 כך דאם
 הרמב~~ם כוונתהוא

 ה~~
 ~הן יתננ~ה ואז

 הכה~~ן יאכ~~הומדקאמ~
 משמ~

 אסור דזר
 גזרו ה~ין מראית דמשום דס~ל ואפש~~וכ~~
 ודייק ~~~ תרומה שם שיהי~חז~~ל

~ 
 מ~ון

 ה~~ל במ~שרו~ת חיי~ב והוסיף חזרהמשנ~
 ומדקאמר תרומ~ה~ אינה והוסיף חזרסתם
 במ~שרותחייב

 משמ~
 רק ~~~ תרומ~ה דשם

 והר~~ב הר~ש ~ל ותמי~ במ~שרות~שחייבת
 הדברים~שסתמו

~~~~
~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ 

 או מארב~יםותרם
 הוסי~

 ~שרה
 ב~יני תימה והוא ~כ~~ל מששיםותרם

 והוסיף מששים אחד הוא ~שרה פיחתדאדרבא
 בזה שצ~~~ אמת ~הן מארב~ים אחד הוא~שרה
 אבל הירוש~י בדברי בפירושו הר~ש בדבריגם
 שיש פשוט נ~~לשם

 ט~~ס~
 בדברי תראה והן

 בד~~ההתוי~~ט
 אפי~

 תרומה תרומתו אין אחת
 דכשי~ור תימא דאי ~~ה~~ב פסידאדאיכא
 הם שהוסיף חולין נמצאו א~~כ תרומההוה

 נתכוין הר~~~ב כפי~ ואי התרומה ~םמדומ~ים
 הוה מס~ אחד שתרם איפכא הוה~וסי~ף
 לי ותמי~ חו~ן~ של הכור ~ם מדומ~תתרומה
 התוי~~ט מרן~ל

 ש~
 הר~~ב ~ל בזה ה~יר

 אומר הייתי ומרבותי מחבראידמסתפינא ו~~
 ~גיה~ וצריך הר~~ב בדברי נפלשט~~ס

~~~~
 הגמ~ שבדפוס ובמשנה~~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ י~~~~ ~~

 נראה וכן אח~~ר~ ~קו~ם ~~א אב~להגירסא
 שיוציא בפירושו ש~תב הר~~ש מדבריקצת

 של המותר ויצרף המצטרך המ~שר הכרימאותו
 המ~שר~ ~ל מ~שר ~רומת שיהי~התרומה
 הזאת הגירסא ~יונראה

 דס~
 דמותר ~גם

 מ~שר~רום
 ש~

 צריך בכאן המוקף מן
 תרומה שם דנק~ כיון~חמיר

 גדו~
 ב~ינן ~~~

 המו~ף~מן

~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~ 
~~~~ 

 ו~
 אמר

 שאין ~י אחר ~קום תרומהי~שנו
תורמין

 ש~
 ודאי הא ~י~ז ~כ~~ל המוקף מן

 אחר ~קום תרומה ~שאואם
 מ~

 ~שוי ש~שה
 תרםדאם

 ש~
 תרומתו בדי~בד המוקף מן

תרומה~

~~~~
~~ 

 מן דמ~שר משום~~~~~ ~~~י~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~
 הר~

 ~ל
 פירוש הוא שזה ממני ד~ת פ~אה ~כ~להיפה
 ~נין זה ואין במשנתינו פירושא חדהר~~ש~
 פירוש גם ~ביא רצה ובאם הר~~ב~ירוש
 ו~מר דהר~~ש משמי~ ~ביא ~~ הוההר~ש

 וצ~~~ אחר ב~נין פי~שהר~ש

~~~~
 ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~י~~ ~~

 ~ל שישאל מצוה ד~כאדכיון
 וצ~~~ ~יי~ש וכו~ההפרשה

 שיש במקום ~י~~ז
 דיש וכיוצא מצוה ס~ודת ~ורך דהיינומצוה
מצוה

 ~~ ~תשו~
 שיש כדבר דהוה נאמר אם

 ~נין הוא דהמצוה כיון נאמר אומתירין~
 אבלאחר

 השא~
 מצוה אינה התרומה ~ל

 וצ~~~~ דשי~~מהוה ~
 ו~~

 היי~י התוי~ט דברי
 מדרבנן הוא דדשי~~מ ~~מ דמ~יקראאומר
 מבואר שהוא בדבר ~זור יכו~ם אינםוחז~ל
 בפירוש כמבוא~ הוה וכאן ~יתר בפירושבקרא
 שהוא שכתבו הגם ממנו~ מקדשו את~יתר

 אקרא הסמיכוהו ב~צמם דחז~ל כיוןאסמכתא
 ודוק~ המקרא כסותרת גזירתם הוהזה

~~~~
~~ ~~~~~ ~~~~ 

~~ 
~~~~~ 

~~~~ 
 איסו~ מבט~ן אין כיואף

~~חי~
 וכו~

~ 
 קו~יא כאן דאין נראה הקטן

 איסו~ ~טל בכאן אומרים אנחנו איןכי
 ר~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~

 דיכול כיון איסו~ כאן דאין אומריםאנחנו
 ושוב~חון

~ 
 כאן אין מעיקרא ניכר יהי~

 ~לאיסור

~~~~
~~ ~~~~~ ~~~~ 

 ו~~ו
~~~ 

 ~~~י~
 וכ~~כ וכו~ ~יל דתנינןבהא

 כי כתב הרמב~~ם אבלהר~~ש
 ר~

 אוסר
 אפי~

~
 מה ידע

 נפ~
 ~רש שהביאו ההכרח עכ~ל

 וכו~ מחמיר ר~א ובזו ~ימר ~ל ~~ דקשיאכן

ה~
 מחמיר שהוא רואים אנחנו עינינו ~ראה

א~
 שמחמיר דמשמיענו ~מר ע~~כ

 מיאנו והרע~~ב והר~~ש ידועבשאינו אפי~
 בז~

 דנראה
 והא א~ז זו דמע~ת מודים כ~~ע ידועבשאינו
 ור~~י מחמי~ ר~~א ובזו יתירא משנה התנאדתנא
 ~רש הואמיקל

~ 
 הקודמת במשנה נקט דע~~כ

 משום ר~א דברי ואח~~כ ברישא יהושע ר~דברי
 נ~ל ~~ עדיף דהיתראדכח

~~~~
~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~ 

 של ~~~~ ~י
 ידוע ואין יש כדין הרבהחולין

 כדבאיזה
 נפ~

 של ~טרין מאה יש כד ובכל
 ז~ל דבריו כי ממני דעת פליאה ע~ש וכו~חו~ן

 ליטרין מאה כד בכל שיש כיון איגרא~מרפסין
 אומר הרמב~~ם וז~ל שמתבטל מודו כ~~עבודאי
 נחשב ~טרין מאה הכדין בכל הי~ אם כיר~~א
 התאניםכאילו

 כו~
 וכו~ ונתערב מפורדות

 ט~~ס נפל שאפשר וכמדומה הנכון~ והואעיי~ש
 ליטרין~ מאה יש הכדין ובכל וצ~~ל הרע~~בבדברי
 התוי~ט על בעיני ותמוה ~גיה יראתיאבל

דשתק~

~~~~~~~~~~ 
 ו~~ו

~~~ 
 תרי ומשני ו~ו~

 מאי ו~י~~ז עיי~~ש~ וכו~ אינוןתנאי
 ר~א ובזו וכו~ מחמיר ר~~א בזו במשנהדאמרינן
 האומר תנא ~ד שמענו בזו הפירוש וכו~מקיל
 אחרינא ~נא שמענו ובזו חומרא ר~~אמשם

 משמוהאומר
 ופ~גי~ קו~

 ~~~~ו~~~~~~~~~
 הר~ש ~ירוש

 הוא הפירושוהרע~~ב
 ו~ירוש הקיפוי מעשה עשהשהבעה~~ב

 על קאי וקפא~~ההרמב~ם
 נפי~

 הסאה
שהסאה

 שנפ~
 גודש בנפי~ה נעשית

 המקומות~ מן ידוע במקום נפי~הוניכר ~ע~

~~~~~~~ 
 ~~ו~ו~~ ~~~י ~~~~~ ~~י
 מגורות~ ב~ א~ורצ~~ל

 אחת בכל ~ו~ו~~ ~י ~~~~~~~~~~
 עכ~~ל סאהחמשים

 וכ~~
 הר~ש

דרצ~ל נ~~
 ד~

 ידעינן דאי במכוון השיעור ידעינן
 כעת שימדדו ~תברר אפשר הנההשיעור
 סאין נ~~א תמצא קופה באיזה ויראוהקופות

 מותרת~ וחברתה אסורההיא

~~~~
~~~~~ 

 אחד אדם של בשהם דוקא שכתב
 בתוספתא דתני הא השתא וניחאוכו~

 מאה ~וך אומר אני מאה אין ובזו מאהבזו

נפ~
 כיון הא וכו~

 ד~
 זא~~ז מע~ת ידוע

 הא משום אי עכ~~ל איצטריך גברי ב~משום א~
 סאה אותה עליית משום דאיצטריך די~לאיריא ~

 מאה של מתוך דוקא ירימנה השבט גזלמשום
 ~~ש דאיצטריך לומ~ ואפשרודוק

 ג~~
 משום

 ודוק~ עיירות~ בב~ סאה אותהע~ית

~~~~~~~~ 
 ~~~~~ ~~~יו ו~~~~י

~ 
 שהי~

פוס~
 דאסו~ רבו ~ני הדין

 ~ניו דן שהי~ הכוונ~ רק רבו ~ני~ורות
 ~בריו~ ר~~ע והסכים וכו~ רבינו~דתנו

~~~
~~ ~~~~ 

~~ 
 ~ו~

 מצות בה ~יים דצריך הר~ש~י~ ~~~ ~ו~~ ~~~י
 כ~כ מדוקדק אינו ה~ון ~אורה עכ~~לנתינה
 אם בידו הוא גזל והרי מצוה רק דהואדנראה
 שכתב טפי ניחא הרע~ב ו~ון נותן~אינו

 השבט~ גזל משום והיינו ~הן ~תנהשצריך

 ~~~~~ ו~~ ~~~~~~~~~~~
 מן יבקש ~~ו~

 וכו~ שיח~פםה~י
~ 

 דבריו הבינותי
 על הרא~ש הגהות הם הרע~~ב דברי עיי~~שוכו~
 ז~~ל דהוא כתבתי וכברהר~~ש~

~ 
 הגהות ראה

 נראה וזה אותם ראה ז~ל והרע~~בהרא~ש



~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

 בכ~~מבע~ל
 מדבריה~

 שאכתוב מה ועיין
 אי~~ה~בסמוך

 ד~ משו~~~~~
 מתניתין ~רושי בעי

 הנני וכו~ גומל בן א~זרכאבא
 בישראל דמיירי ~מר מכריחנו דמי קושייתועל מוסי~

 ~י בבן מייריד~א
 ~ שנפ~

 תרומה סאה
 הר~~ש על ~מן מ~~ש וכן ~~ שיש ראשוןבמעש~
 דמפרשנראה

~ 
 יודע איני ב~~ג~ א~זר כאבא

 על רבה הקושיא ובאמת כן ~מר מכריחנומי
 מי והרע~~בהרא~~ש

 הכריח~
 שיחליף ~מר

 לומרונראה
 דרוצי~

 רבותא ~מר
 אפי~

 המעש~
הוא

 י~רא~ ~~
 לו ~נפלו ~גון

 תקנ~ י~ בירו~~
 ע~שיח~פ~

 ודוק~ ה~י

~~~~
 והכא ו~ו~ ~~~~ ~~~~~ ~~י~~~ ~~

 ב~דתשר~
 גזל כאן אין הנאה

 וכו~ התוס~ וכ~~פ הר~~ש פי~ ירי~~ ו~ההשבט
 ו~ליע~~ש

 דבריה~
 אומר הייתי

 דתשר~
 ויש

 או האפר ~הן ~תן וצריך השבט גזלבאפרה
 גזל בו יש האפר ~צמו לוקח וכשהישראלדמיו
 א~~כ יקשה דאעפי~~כ ~מר וחוזרניהשבט

~ 
ירי~

 י~~ל מיהו אפר~ דמי ~הן יתן רק
גזרו דחכמי~

 דתרו~
 דתתבטל אמרת דאי

 ויאכ~
 אותו

 ג~~כ טהורה בתרומה מדומע כשיארעישראל

~
 גזל ויהי~ ירימו

 בידיה~
 בדברי זה ~וין ויש

 והתוס~~הר~~ש

~~~~
 ~~~~~ ~~ו~~ ~~ו~~ ~~~ ~~

~~~~~~
 אמר ב~ ובמשנה ו~ו~

 וי~~ל מא~~ה~ו~~ך
 דהת~

 קמ~~ל רבותא
ידעינן דאפי~

 דנפ~
 אומר אעפי~~כ ונתערבה ~וכה

ר~~א
 תשר~

 ~ברי ג~~כ ורבותא וכו~~ אומר שאני

חכמי~
 מצריכין דאעפ~~כ

 נקודי~ לאכ~
 וכו~

 דידעינן דאע~~פ רבותאובכאן
 ש~

 נתער~ה
 רק ~וכה~מרי

 ~ע~ שנפ~
 באיזה במגורה

 ו~מקו~
 ~ין נודע

 נפ~
 מצריכין אעפי~~כ

 וכו~~ נקודי~~כ~

~~~~
~~ 

 ~~~~ ~~~~~ ~ו~~~~
 ~~ו~ו

 דמאי דמס~ פ~~ג ריש מ~~שועיין
 דכתב רצ~~לעכ~~ל

 ש~
 לדינא נ~~מ דאין אע~~ג

 ב~מה התנא דרך אעפי~~כ ב~~שבהודאת
 נ~~מ דיש מש~~ש ועיין הודאת~~ ~תנימקומות
 ~יתני איצטריך ודאי ובכאן~ינא

 הודאת~
 הודאת~דק~ד~

 אין
 מ~ו~

 ר~~א ~~גתת

וחכמי~
 ב~~ש מת~ידי הוא שמות~~י דר~~א

 ~עיין בירוש~יכמ~~ש
 בר~~ש~

 שהודו אחר אבל
 וחכמי~~ ר~~אפ~גי

~~~~
 ~~~ון ~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~

וכתב
 רק הסאה אותהנתערבה דאפי~ הרמב~~~
 ע~

 חו~ן סאה עוד
 רק סאה באותה אין דהרי מדמעתאינה

 ח~
 צריך דאעפי~~כ ונ~~ל תרומהמק~

 ~רי~
 כל

 השבט~ גזל מפניהסאה

~~~~
 ~~~~~ ~~~ו~~ ~~~~~ ~~~~ ~~

 סברת כמוני ~טןנתוודע
 וצ~~ע~ בזהר~~א

~~~~~

~ ~ ~  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ה~~~ 
 ~באר

 דג~
 בתרומה המעורבין החו~ין

 משמע וכן ~טלמסייעין
 מהרמב~~~

 והר~~ש
 באין ומיהו בהגהותיו~ הרא~~ש בפירוש כןוביאר
 מסייע א~ מסופק אני וכו~ מחמיןהמחומן

 כי בזה~ וצ~~ע ~טלהתערובות
 המפרשי~

 סתמו

דבריה~~

~~~~
~~~~ 

והמפרשי~ הרע~~ב~ פי~ ו~~~~~י ~~ו~~ן
~ 

 דומיא הסיפא הך הוה
 הגמ~~ שיטת הוא אבל דרישא~דהנך

~~~~
~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~ ~~~~~ 

 המשנה וגירסת ~~ו~~~ן~~~~~~
 וי~~ל החו~~~ן~ ע~~ל~~נינו

 ד~רמב~~~
 גרס

 ומזה ~ו~~~ן גרסו והר~~ש והרע~~בכגירסתינו
 שכתבו שמה ודע והבן~ פירושיהן חילוקיצמח
 עד והרע~~בהר~~ש

 ש~ שיפ~
 ~י נ~~ל נ~~א

שיטת~
 נ~~א דוקא ד~ו

 א~
 ועוד~ נו~~ן

 ~~~~ ו~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~
 ~ו~~~~~~

 וכו~ ר~ש מודה ~~ו~



 דפ~וגתתן הירוש~י בשם הר~ש ו~~~פעיי~ש
 התוספתא בשם והרמב~ם בינתים~ בנודעדוקא
 דפלוגתתן בהיפךמפרש

 ב~
 בנודע אבל נודע

 ומרן דמותר~ מודה הת~~קגם
 ~ התוי~

 העיר
 דיי~א דמתניתין לישנא מיהו ~לום~בזה

 דקתני והוא והרע~ב~ הר~~שכשיטת
 ו~

 הספיק
 משמע~גביהה~

 ש~
 אבל הגבהה רק חסר הי~
 ~~ הי~ידיעה

~~~~
~~ ~~~~~ ~~~~ ~~ ~~~~ 

 צ~~ל הציו~ן ~~~~~~~~~~~~

~א~
 שהחיטים יד~ע

 ש~
 כן וכו~ יפות חו~ין

 נ~~~

~~~~~~~~~~ ~~ ~~~~ 
 מצטרף ~~~~

 התרומה ~טל החולין עםהחו~ן פסו~
 בסיפאוהכא

 פסו~
 וכו~ מצטרף אינו התרומה

 ~טל ההיתר עם מ~טרפין היתר בשרדע~מות
האיסור

 משא~~~
 אינן איסור של עצמות

 דעצמות דהא הר~~ש ו~~ האיסור~ עםמצטרפות
 דוקא האיסור עם מצטרפות אינן איסורשל

 ביש~כש~
 חתיכת כגון איסור בישל אבל

נבי~
 הבשר מן עצמות ב~ו הרי עצמותי~ עם
 עיי~ש~ האיסור בשר עם כך א~רומצטרפות

 דזרוע רב ~~ע הקטןולי
 בשי~

 הא נזיר באיל

 ~ וכו~נתבש~
 ~דנו

 א~
 בשי~~ מזרוע

~~~
~~ ~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~ 

 ~שותה ~פוקי ~רצ~ל ~~~ן~~~~~
 נק~ זה דאיןשמן

 שתי~~
 שמן הסך ואחד

 כדתנן סי~ה זה דאין יין הסך~~פוקי
 שני~~ ומעשר ותרומה שביעית ~ניןבשביעית

~~~~
~~~~~ 

 ע~ וכו~~ דכתיב כשתי~ וסיכהוכו~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~
 הביא והנה הוא~ אסמכתא הפסוק דזהבתוי~~ט
 הפסוקהרמב~ם

 יח~ ו~
 מיני~ דדרשינן וכו~

 כתב וכן מהת~כ~ והוא סיכה ~בותבכאן
 ונ~ל בהגהותיוהרא~~ש

 ד~
 שהביא ~~תו~ ס~ל

 דהוא וס~ל אסמכתא הפסוק זה דגםהתוי~ט
 ע~~כ גמורהדרשא

~ 
 על רק דרשא בת~~כ הביא

 יוה~~כ איסור ד~נין משוםהסיכה
~ 

 רק הוה

 שתי~ משא~כאסמכתא
 אכי~ בכ~

 מן נשמע
התורה

 ו~
 ~בות~ כאן צריך

~~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~~ 
 הרמב~~ם ו~~~כ וכו~ ~כהןשהתרומה

 דמשכחת הטעם ע~ז ותמיהניבפירושו
 ישראל של הואשהתרומה

 ~ שנפ~
 בירושה

 בה חו~ו ~רוע ויכול כהן אמומאבי
 הוא ה~תוב~ירת ואעפי~~~

 ש~
 מן רק החוב זה יפרע

 גזירת על טעם ~תן מידם ביקש מי וגםהחו~ן
 ו~~ע~הכתוב

~~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~ 
 שיטת ~פי ~~~~~ ~~~~~~~~

 ~פסוק התוס~ דב~י עפ~יהתוי~ט
 ~ירת ואינו מדרבנן סיכה א~~כאסמכתא יח~ ו~

 ~ההכתוב
~ 

 ניחא~ ו~מ~ש ימחול

~~~~
~~ ~~~~~ ~~~~ ~~ ~~~~~~ 

 תרומהשהפרישה
 ו~

 ~הן נתנה
 כן שפירשו ונראה הר~ש~ וכ~כ עיי~שוכו~

 אכ~דאי~
 אחר ישראל בבית שהיתה תרומה

עד
 ש~

 הקרן ~חזיר מחוייבת ~הן נתנה
~עלים

 ישרא~
 הנאה טובת דעכ~~פ

 ש~
 ליתן

 מה ~שראל יחזיר אם וצ~ע שירצה כ~ן~ל
 הקרן ליקח רשאה אם הנאה טובתששוה

 וצ~ע~~צמה

~~
 אם לי~ קמיבעיא

 אכ~
 תרומה

 ש~
 זכה

 התורה דמן ~הן ונתארסה כהןבה

קאכ~
 אינה מדרבנן רק

 אוכ~
 מחוייבת אם

~~
 ועוד ~צמה~ תחזיק או וחומש קרן
קמיבעיא

~ 
 ש~י~ מי

 בע~
 הים במדינת ~הן

הנה
 אוכ~

 ואם קיי~ שהוא בחזקת בת~ומה

אכ~
 כבר אכי~ה שבזמן נודע ואח~~כ בתרומ~

נפטר
 בע~

 מחויבת אם
~~ 

 או וחומש קרן
 דברשות ~יוןנאמר

 פ~ורה~ אכ~

~~~~
~~ ~~~~~ ~~~~ 

 ~~~~ ~~~~~ן ~ן
 ו~בנן וכו~ בינייהוואיכא

 דברי עפ~י פירושו פירש הנה עכ~ל חוליןדמי מש~



 הרא~ש דהרי וצ~ע הר~~ש~ על הרא~~שהגהות
 משום בינייהו האיכא זהדחה

 ד~
 ~ן משמע

 הירוש~י על ~~ק ס~~ד והאיךבירוש~י
וצ~ע~

 ו~ו~ ~~~~~~~~~~
 אדם של נפשו ו~ו~

 מ~ון שהוא נ~ל מהן~חות~ה
 יודעת אדם של שנפשו ופחד~ מורא~ון חת~

ומתייראת~

~~~~
 ו~~~~ ~~~~ ~~ו~~ ~~~ ~~

~~~~
 תמי~ ו~~~~ ~ו~~י~ ~~

~
 ~ה

~ 
 ~חו~ן מן וחומש קרן התנא ביאר

 הדין הוא כך ~נראה דכפי תרומה~ דמיוחומש
וצ~ע~

~~~~
~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~ 

~~~~~~ 
 דבריו עכ~ל בו שז~ה~חר

 תמוהין ודבריהם הרא~ש הגהות מדברי~וחין
 וצ~~ע~ שהפקיר קודם קדש ~יות ראוייןדהרי

~~~~
 ~~י~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~

 דמשל ו~ו~
 דדמי חובו ~רוע אסורשביעית

 בפ~~ז ותנן התוי~~ט וכתב עכ~ל~חורה
דשביעית

 מ~~
 בפירות סחורה עושין שאין

 ראי~ ~ביא יש ביותר ~מוה ויששביעית~
 שאין בפירוש שם שמבואר דשביעיתמפ~~ח
 שם שגם אמת הן שביעית~ מדמי חובפורעין
 מובן אינו ~ז ~חורה~ דדמי הרע~בפירש
 ד~ה הק~שה~עתי

~ 

 כ~ז
 ה~

 מהפסוק
 ~כ~~הדדרשינן

 ו~
 ~חורה

 ו~
 נוכל להפסד

~רוש
 ו~ ~כ~

 חובו~ ~רוע

~~
 ע~ ~~~~~ י~י~ו~ ~~~~ ~~~~ ~~

 וע~ ~יתני~ ה~~ל הוצאו~תבתוס~
 על ~יתני דה~~ל דהקשו יציאות ד~הבתוספות
הסדר

 בתחי~
 ואח~~כ בע~ש הנוהגים הה~ות

 בשבת~הנוהגין
 ותיר~

 ר~ת
 ה~ות ~יתני דבעי התנא שונה כךדבאמת הב~~ ~בתירו~

ע~ש
~ 

 שמא וכו~ ע~~ש במחטו החייט יצא
 הנה וכו~ישכח

 ע~
 ~ריך כרחך

 הנה עיש~ה~ בשבת ההוצאה איסור~שמיענו מתחי~
 השבת ~יציאות~~ ~ון קתני זה ד~עבורי~~ל

 ~בר~ת~ י~~ שם ~מז בכדיהוצאו~~ת ו~
 בראשית

 ~יום בר~ת המרומז הנכבד השם דהנהמשנתו~
~הששי

 ~ויכ~
 נרמז הוא י~~ה הנה ~השמים

 שבת ערב ~הששי~ ~יוםבתיבות
 ע~~

 קתני
 שמתחיל הטעם ~ו ~ורות ~~השבת~~י~יאות
 ע~ש דיני להשמיענו שרצונו מפני הואבהוצאה
 ~~יום בתיבות ~הנרמזיםמקודם

 ~~הששי~
 היינו

~
 וכו~~ החייט יצא

~~~
 ~רש

 דהתחי~
 ההוצאה במ~כת התנא

 ~השבת ~יציאות ב~ון התחיל וגםדייקא

ו~
 מפני תנא ~הוא הקשו בגמ~ דהנה הוצאות

 מוציא וכביכול בשבת גשמים מוריד הש~ימה
 כל ית~~ש ד~בי~ ותירצו ~שות~מרשות

 דמיא~רה~י העו~
 ו~

 רשות לומר ית~ש ~בי~ תצדק
 כיהרבים

~ 
 הקשתי והנה האר~~ כל ית~ש

 מאי המ~כות כל הוצאות~ תינח הא~אול
 אי~ות מפריח דשאים מצמיח ~ימר~איכא
 כל דעל ותירצתי משער ~ין וכיוצא ברוחזורה

 י~י מעשיך רבו מה דכתיב ~~~מהמ~כות

~ו~
 כל ית~~ש ~בי~ הנה עשית~ בחכמ~~ה

 ומותרין מ~כה ואינה ח~מ~ה הםהמ~כות
 בשגם תורה אסרה הוצא~ה משא~~כבשבת~
 היא גרועה דמ~כה כמ~ש מ~כה אינהשהיא
 ותירצו ~יקשי שפירשייך

 כנ~~
 ית~~ש ד~בי~

 ידעת כבר והנה היחי~ד~ רשו~~תהכל
 בסוד שאינם הרבי~ם רשו~~ת נק~שהק~פות
 ~וק~ בורחין בשבת ע~כהאחדות

 מרשות כמוציא ח~~ו יהי~ דאז הקודש מןיינקו ש~ דתה~
 איהי שבתא עייל כד בזהר וז~ש~שות

 ואיהי וכו~ מסטרא ואתפרשתאיתייחדת
אישתארת

 ביחוד~
 ולית וכו~ קדישא דנהירו



 ע~ין~ בכו~ו אחראשו~נא
 ממי~

 תבין
 ~היא שבע~פהתור~~ה

 מ~ו~
 ותורה פה

 קרינןשבע~פ
 כשמתח~ ~~

 שבת מענין ~בר
 ~יציאות אומרו ותתבונן בהוצא~~ההתחילה
 ר~~ת~השבת

~~~ 
 בענביו המשומר יין דתמן

 רק הרבי~~ם ר~ו~ת שהם גוי מגע שםואין
 הבן~ קדישא דנהירא ביחודאאישתארת

~~~~~~~
 היחיד רשות בתנאי כתב בפירושו
 וארכו טפחים עשרה גבהושיהי~

 פחות הי~ אם אבל וכתב ~ט~ ורחבו טפחיםד~
 אינו הש~ה הרוחות מן ברוח השיעוריםמאלו
 רצ~ל ע~~לרה~~י

 א~
 ברוחב השיעור מן חסר

 האורך עלונוסף
 מהני~ ~

~~
 מ~ ומפני

 זה וכו~ ובעה~ב הענ~~י אמר
 האיש צ~~ל שה~~ ~י קצרה דרך ~חוזהי~
 עכ~ל ברה~~רהעומד

 הי~ דהרי ידענא~ ~
 ואפשר הפנימ~~י~ החיצונ~י ולומר ~צראפשר
 כמו חיצוני~ם נקראים הק~פות ~יות~מר

 סבי~ב דכתיב ~רי חצוניות שהיאהק~פה
 החיצוני~ם בורחין ובשבת יתה~וןרשעים
 ע~ין בכו~ו אחרא שו~נא ו~ת דתה~ר~וק~

 בפתח חיצונ~י ~ון ~זכיר התנארצה
 שב~ת~ ~~ותאמריו

 הוצאות ~~~~ י~י~ו~~~ ~~~~~~~~
 ובגמ~ וכו~ ~שותשמרשות

 נראה ע~~~ל יציאות קרי קא נמידהכנסות מפר~
דרצונו

 ~ר~
 ~ה התו~ קושית ג~~כ

~ 
 אמר

 דזה וכוונתוהוצאו~~ת
 מתור~

 הגמ~ בדברי
 יציאו~תדב~ון

 כו~
 והכנס~~ה~ הוצאה

 אל דקרא ~שנא דנקט התוס~ כדברי ~רשרצה ו~
 נפקא הזורק בפ~ דהרי וכו~ אישיצ~~א

~ 
 מן

 רש~י שהביא וזה וכו~ קול ויעבירו משהויצו
 הזה~ הפסוקבכאן

~~~~~~~ 
 וא~יל ~ו מפרש ו~מן ו~ו~ ~~
 תיבתעכ~~ל

 וא~י~
 דהתנא כוונתו

 היינו הי~כ~ו~ בהמשך ~ומפרש
 כ~ת~

 בכל
 ש~וסיפו ~ב~ אותן ~דע תוכל~מש~ה

 ו~ן ~~ימדבריהם
 משא~ ~~ה~~

 אחת בבבא

~
 דהתנא ~דע תוכל

~ 
 עקירות רק קחש~ב

והבן
 היט~

~~~~~~~~ ~~~~ 
 דיקא ~מ~ מדקאמר ו~~~

 וכו~נמי
 ו~

 בפני~~ם מדקתני דייק
 י~לעכ~~ל

 ד~
 דאפשר בפני~ם תיבת מן דייק

 ה~נסות מפרש דקא מן כשמדייקמשא~כ בפני~ם~ העומד ~עה~ב הכוונה ולומר~חות
 זה~~ר

 ~חות~ א~~

~~~
 ומ~~ש ו~ו~ ~~~י ~~~ ~~~ ~~י ~~~
 קושיא ~אן אין ~אורה וכו~~התם

 והנה קתני~ נגעים דמראות דומיאדהתם
 תירצו שבת עיקר דלאו התם בד~ההתוס~

דהמקשה
~ 

 התם כי הכא ליתני רק הקשה
עיי~~ש~

 אב~
 התם ומ~~ש וכו~ הכא מ~ש ה~ון

 כן~ ~רש דחוק הואו~ו~
 ו~

 דהמקשה ~שב
 ~תני שפיר ג~כהקשה

 הת~
 ד~ ~הן שתים

 ד~ שהן וב~בפנים
 בחו~

 דומיא יהי~ ושפיר
 ~יובא ארבעה שבת אצל שיהי~ נגעיםדמראות

 שנ~ל מה זה נגעי~ במראותכמו

 ~~ו~~ו~ ~~ו~ ~~י ~~~~~~~~~~
 ~~ו~

 כוונתו עיי~~ש~ וכו~ אמרינ~~ןמסבר~~א א~
 גם נגעים מראות משא~כ ורצ~ל התוס~כדברי

 כתיבי~התולדות

~~
 ~~ו~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~ ~~

ו~ו~~~
 ו~נה ב~וס~~ ~יין ו~ו~

 ופטורי בחיובי קאי וע~~ קתני השבתיציאות י~~
 א~ר מאיסורמשא~~כ

~ 
 בר~~ן וכ~ה קמיירי

 התוי~~ט~והביאו

 ~ו~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~י~ ~~~~~~~~
 כ~ים בסוף דתנינן דהאונראה

התוכ~
 פטור בשבת והשומטה וכו~ אחת תכיפה

 פטורמיקרי
 ד~

 ומותר ופטור מעשה קעביד

נ~~

 ורצ~~ל גדו~~ם ב~~ן פירש~~י ~~~~~י ~~~~~
 מוכרח גדולים בן שאתה ~יון~י~~ז
 ש~ו מחמת יתבייש ושמא הכבוד מפני~שיבך

 אחרת~ ~ס~פונה



~ ~

~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

 כ~ומ~ ~~יי~י~~
 נבו שאין

 עכ~~ל י~בייש שמא זו~סכתא
 צ~~ל ~ש~~י של שהציון אומ~ הייתידמסתפינא ~~

 ~ש~~י מ~~ש ומיהו אדעתאי~~ו
 כ~מ~

 ~ו שאין
 וכו~ זו~ס~

~ 
 ה~ון ובפ~ט כ~~ז ~~ל אדע

 ~כ~מ~~~
 בכאן כי ואפש~ ~בין~ אוכל

 בהא קאי הוה ד~בי ~יל נ~אה אד~בא~או~ה
מסכתא

 סיד~ הש~~ס דהמסד~
 פי~ש ~ש~~י הנה כשתסתכל אבל וכו~~בעשותה אומ~ ~ב~~י תנ~~א

 עכ~~ל כתיב חטאת גבי בעשות~~ה~יל
 הואד~או~ה

~  
 ~קדים שהוא ונ~~ל צו~ך~

 וכו~ מסכתא בה~~א ~בי קאי כי ה~ון~בין
 פי~ש~~י ע~~כ מסכתא בהא קאי הנהד~או~ה

 כתיב חטאתגבי
 ו~

 אק~בנות דוקא קאי
 חטאות חיובי כל על ~ק שבת שגגת עלדחטאת

בכ~
 מה ~ש~~י שפי~ש וזה

 ~ שאמ~
 תשיילי~

 מס~ זה אין כ~מר ~ש~~י כתב אחריתיבמ~~
 מענייני ~יל מיי~י ~בי דה~י לגמ~יאח~יתי
 והבן~ זו ~ס~ דוקא פונה ~ו אין אבלחטאות

~~

~~ 
~~~~ 

 ~~י
 נמצא פעמים כמה~~~~~~ ~ו~~ ~~~ ~י~ו~

 כשתמדוד פי~ ~ש~~י והנה הזה~ ה~וןבש~~ס
~ 

כו~
 של

 מ~
 ונ~~ל ~ב~~ טעם ואין ו~ו~~

~טעים
 הדב~

 מים בב~כות אמ~ינן דהנה
 משום חובהאח~ונים

 מ~
 את שמסמא סדומית

 ואמ~ינן בכו~א~ קורטא כי ומשתכחהעינים
 מדד אם ~צ~~ל מאי~ מ~א כלשם

 מ~
 כש~~כ

 מדד אם הנה ~טולשצ~יך
 מ~ כו~

 יש בודאי
 ~ו~טבו

 מ~
 העינים את שמסמא סדומית

 השואל כששואל בגמ~ והנה ~אות~ יכולואינו
 שנאמאי

 בד~~
 אזי חי~ק שיש ~ינים הנראה

 ~שתמדוד לומשיב
 ~ו~

 של
 מ~

 אז
~ 

 הי~
 ~אות יכול שאינך כסמויית שעיניךחידוש

 נ~~ל ~ין הנ~אההחילוק

 ~י ~~י~~~ ~~י~~~ ~~~~ ~~~~~~~~~
 חיוב ~די אימא ד~שני תימה~~יי~~

 ~ן ~מר דא~~א ונ~~ל עיי~~ש~ וכו~ חטאתאיסו~
 ~די שיבא קודם אימא אח~~כ דמשנידמאי

 סקי~איסו~
 חייב דאינו הגם

 סקי~
 עכ~~ז

קאמ~
 הואיל ~בותא

 שהאיסו~
 שיש כ~~כ גדול

 פעם באיזה העון~זה
 סקי~

 ~תי~ מה~אוי
 לו

איסו~
 קל

 ש~
 אבל כזה~ חמו~ איסו~ לידי יבא

 איסו~ חיוב ~די אימא משני הי~אם
 חטאת

~גדיל
 ביות~ העון~ חומ~

 הי~
 ~מ~ ~

 ~גדיל
 ודוק~ סקי~ איסו~ חיוב ~דיהעון

~~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ 
 ש~ת~~ו ~~ו נוד~~ע ~~א וסופההמ~כה תחי~

 בפי~ושו הא~יך עכ~~ל עבי~~~ה שנגמ~~~הע~~ד
 ~די ~וא יכול דה~י בת~~י הקשו דהנהזה

 הפת שנאפה קודם שכח ~וב אםחטאת
 ~ש~~י דקדק ע~~כ עיי~~ש~ הזו~ק ס~~פכדמו~ח

~מ~
 ~ק חטאת חייב דאינו

 בש~
 לו נודע

שגגתו
 מתחי~

 עד העשי~
 גמ~

 משא~~כ העבי~ה
 קיי~~ל אח~~כ ששכח הגם באמצע לוכשנודע
 ~צי ידיעה יש דסב~י האו~ג דס~~פכרבנן
 וקושי~שיעו~~

 ~~~ג ~ק קשיא אינו התוס~
 כ~בנן קיי~~ל ואנן שיעור ~צי ידיעה איןדס~~ל

~~~~~~~~~ ~~~ 
 חשוב דהוה ~~~ ~~~~ ~~י

 ועקי~ת~~ו הנח~~ה הנחת~~ו~הוי
 וידועקי~~~ה

~ 
 וקתני הוא ד~ מקום

 עכ~~ל ~נח~~ה בין ~קי~~~ה ביןמתניתין
 אחז ~ה~או~ה

 בדיבו~
 הנח~~ה הנחת~~ו ~ונו

 דהוה עקיר~~ה ~קי~ת~~וקודם
 בגמ~ הקשה ~מן דהנה ונ~אההמ~~ה~ ~סד~ ש~

 הוא הנחהודי~א
 ד~

 נ~אה כן אם וכו~ בעי
 המקשהמ~ון

 דיות~
 מסתבר

 ~מ~
 ד~נחה

 ~ה וא~~כ ד~בעינן ~
 בעינן והא כאן אמ~

 טפי מסתבר דעקי~ה דנראה והנח~~הע~יר~~ה

ד~
 ודי~א ~מן ~קשות ה~~ל וא~~כ בעינן
 הואעקי~ה

 ד~
 דבאמת פי~ש~~י ע~~כ בעינן

 הואהנחה
 טפי מסתב~

 ד~
 ומה בעינן

 מפרשה מתניתין דבאמתמשום והנחה~ עקירה בעינן והא המקשה ב~וןבכאן שאמ~
 כעת~ צ~~ע ועודהמ~כות~ כסד~

~~~~~
 ה~י בעה~~ב של ידו ~וך ונתן דקתני
 הא ע~~~להנחה

 ד~
 העני פשט נקט



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~

 על דהופכו דינא הך בסיפא ~שמועי~ ספ~~ מן החפן ~ח דהעני די~~ל עקי~ה הרי ידואת
 הכתב~הארן~

~~~~
~~~ 

 ~~~ ~~י~~י ~~~ ~~~~ ~~
 קלוט~ה ~~~ע דסב~ר ~י~~י~~י~~

 ~שנא הך ע~כ~ דמי~~א שהונח~~הכמ~י
~ 

 יתכן
 סב~ וכך כך ביןד~~ע

 ~והנה וכו~ כמי ק~טה
 דסב~~ נה~~י גירסאיש

 ושייך וכו~ ק~ט~~ה ר~~ע
 צודק וזה ודי~~א~~קושיא

 מאד~
 דב~י ו~י

 שפיר~ יתכן דאמרינן ~ד~~ההתוס~

 ו~~~ ~~~~ ו~י~~~ ~~~~~~~~~~
 מד~

 קתני
 פי~ עיי~~ש~ ~כ~~ שתים מחייב~~~ע

 ~ה ד~או~הכזאת
 נאמ~

 היכי כי כזאת
 יות~ משנתינו~ לןדתקשה

 ~מר טוב
 דר~~

 ס~ל

ד~
 ותוקים ~הנחה בין ~קירה בין ד~ ב~ינן
 דהרי כן צ~ל דע~~כ פירש ע~כ כ~~ע~משנתינו

~
 ~ה ~י~ז תקשה ואי ~~ מיחייב ~~ע קתני

 וי~~ל הוא~ כך בודאי ~~י ודי~א ~וןאמ~
 ~מ~ דאפש~ משום ודי~~~א ~וןדנקט

 בהיפך

 ד~ הו~עקיר~
 דתפס והא בעי הנחה הא בעי

 ~מר מסתבר ביותר וכו~ הנחה ודי~אהמקשה
 הנחהעל

 ד~
 כיון ד~ ~עינן

 דהת~~
 המ~כה

 בהיפך י~~ל אעפי~כ אבל ד~~ ממקוםהיתה

דהגמ~
 הוא

 העיק~
 פי~ ד~ש~~י נ~אה ועוד

 ~מר דא~~א ודאית הוא ודי~אדהקו~יא

 מני הא ר~~י אח~~כ מת~ן מאי דא~~כמ~ופקת~
 וכו~ הנחה ודי~~~א י~~ל ג~~כ ה~י היא~~בי

 התוס~וכקושית
 א~

 ע~~כ
 ד~

 רק כן מקשינן
 ודוק~ הכרח איזהכשיש

~~
~~ 

~~~~ 
 י~ו ~~~

 ~~ו~~ ~~~ ~~
 ~ו

 אמ~ו~ו~
 רצ~~ל אד~~ם ש~ל

אפי~
 ~~ חשובה חבירו יד

 סד~~א ו~ו~~ ~~~~~י~ ~י~~ ~~~~~
 התו~ה אסרה מחשבת מ~כת דבשבתכן לומ~

דוקא~

~~~~
 ~ו~

~~~~~ 
 ~י~

 ~~~~~ ~ו~~
 מאי ו~~~

 דנקט י~ל עיי~ש~ וכו~ ספ~ראי~יא

~~
~~ 

~~~ ~~~~ 
~~ 

 ~~~~ ~~ויו~
 כי סימן ~~ו~ ~י~י~~~ו~

 ~~כרמ~ת ~יחיד ~~~ת וכו~ יכפ~ר הזהביום
 כה~~ו שבת המשמר כל כי ~רבים~~~פטור

אפי~
 עע~~ז

 כדו~
 ~~ מוח~ן אנוש

~~~~
 ~~~ן ~~ן

 ~י~~~~
 ~~~~~~ ~~~ין

 ישראל שהיו בזמן העתיק ז~ל ~ש~~יהנה
 והגירסא הוה~ דהוה מאי וקשהבמדב~~

ש~נינ~
 ת~ת בנמ~א ה~א שע~ד משמע

 שרויין ישראל שיהיו זמן באיזההמציאות
 מאמ~ עפ~י והואבמדב~~

 ~שיכנסו שב~ב רז~~ל

ישרא~
 ויסעו יבואו עוד הג~ות בקיבון ~~י

 באותה מסעותהמ~~ב
 המדב~

 והו~תי~ מפתי~ אנ~י הנהכמד~א משה~ בימי שהיו
 וכו~~ המדב~

~~

~~ 
~~~ ~~~ 

 ~שנא ו~ו~~~~י~~י~ ~~י~~ ~~~~~י~ ~ין
 וכו~~ רבים ~~ דדרסו דזימנין וכו~אח~ינא
 ניחא דוקא ~ק ה~ונות ביןהחי~ק

 רה~~~ משויתשמישתי~
 אע~ג

 ד~
 רבים דרסי

 אע~~ג רה~ר משוי ~רקים הרבים ד~יסתו~א

ד~
 תשמישתי~~ ניחא

~~~~
 ~יל ~~~ן~ ~י~ ו~~י~ו ~~~~ ~~~י
 ~צ~~ל וכו~~ ששת ו~~ דימי אד~בקאי

 כל של הישיבה בני רבנ~ן הפי~וש אין~בנ~~ן
 שאמרו ו~~ש דימי אדרב קאי ~ק התורה~כמי
 ~מר דא~~א כזאת ופירש שמעתתא~ הנך~יל
 שתיקנו החכמי~ כל של א~בנן דקאיסתם
 רה~ר קו~ת בכרמלית אקילו הכרמ~~~תרשו~ת
 דהחמי~ו איפכא מצינן דה~י ~ה~י~קו~ות

 מתוכה~וציא ש~
~ 

 ~ה~ר
 ו~

 יש א~~כ ~ה~~י~
 רה~י~ וחומרת רה~ר חומ~תבה

 א~
 קאי ע~~כ

 ד~יל ~בנןאהנך
 נ~~

~~~
 מחייב רבי ~~~~ ~י~ ~~~~ ו~~ ~~~

 בעינ~ן ~א א~~~א פוט~יםוחכמים



~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

 המהרש~~ל מחק תיבות הנך ד~~ ~ל ד~מקו~ם
 כ~ כרבי דא~ר בד~~ה דרש~~י ~שוםונראה

 כן גרסינן ואי עכ~~ל ד~ מקום ע~~ג הנחהבעי ד~
 ~הבג~~

~ 

 ז~~ל דרש~~י ונ~ל דרש~~י ~ירושו
 וקא~דייק

 ד~
 י~ל דהנה וכו~ הנח~ה בעי

 עקירהבהיפך
~ 

 אבל בעי~ הנחה אבל ב~י
 דהנחה מסתברביותר

~ 
 בגמ~ וכדמקשה בעי

 הוא הנחה ודי~א~יל
 ד~

 הבן~ וכו~ בעי

~~
~~ 

~~~ 
 ~~~~ י~ ~~~~ ~~~~ ~~~~י
מחיי~

 נראה וכו~~ מדרבנן ~י~
 כן עשה אם מרדות ~כת ~~ מחייבינןדרצ~ל

במזיד~

~~~~
 ~~י ~~~~ ~~~~ ~י~ ~~י ~~~~י ~~~

 ~א ~~ה ~דקדק יש ~~~~י~~~י~~
יקרא

~ 
 ~יות אבל רה~~ר~ שאינה ~י רה~~י

 ה~~פות ג~ול נק~ ורה~~ר הקודש ג~ול נק~רה~~י
 משמרת ~שות דצריכין וידוע דפירודא~ע~א

~שמרת
 אפי~

 שאינו הרשות~ בדבר
~ 

 רה~~י

ו~
 הנה הרשות~ בדבר מקדש שאינו וכל רה~~ר

 ו~~~ז רה~~ר ~בירה~ ~די ~א יוכל ח~~ו~ל
 ~~ במותר עצמך קדש תהיו קדושיםנצטוינו
 קרי רה~~י שאינה כל זהו~מז

~ 
 רה~ר

 דע ואתהבהיפך ו~
~ 

 ~~ל נחמד דבר הוא כי
שכל

 הקשו וכו~~ רה~ר אסקופה אי~מא~~~
 מקום אסקופה ~~כ ישניםבתוספות

 ד~פטור~
 הד~ הרשות ב~רייתא מיתנייא

 האסקופה~ הוא כרחך ועל פטור מקוםדהוא

 ד~וי~
 מן בו שאין דכל ~יתנייא צריך

 כר~ך ~ל הנה ~יובא ~יל הנשניםהמ~~ת
 הוא~ פטורמקום

~~
~~ 

~~~~ 
~~~~ 

 ~~~~ ~~י~~ ~~~~~
~~

 דא~~~ג ~~~~
 דקיי~~~

 ה~כה
 כר~מ~ ה~ה אין הכא וכו~ בגזירותיוכר~מ
 וכו~ כר~ש ה~ה בהדיא פסקינן ~ות כלדבפ~
~יי~ש~

 ו~
 כ~י דהנך אה~תא~ ה~תא קשיא

 במקום ש~ס בסתם דוקא הואדהש~ס
 הש~~ בכ~י וע~ בהדיא~ בש~ס ה~הנפסק ש~

~~י~~
 ~~י~~ ~~~~~י

~~
~~ ~~~ 

 בתוספות פ~פ~ו כ~ז~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~י~~~ ~~~~ן
 בו ~ת~דוכתבתיו

 עכ~~
 חדי דקוב~~ה

בפ~ו~
 הב~~י~ ~רן המגיד כמ~ש

~~~
 ואינה היא חכ~ה הפת רדייתמכדי ~~~~ ~~ ~~~י ~~~~ ~~ ~~י~~~~

 הנה וכו~~~כה
 נע~ ~

 בעל שהקשה מה
 הקטן ואני והר~~ן הרמב~~ן שתי~ ומהה~אור
 דהנה עוד אומרהנני

 כתי~
 ~בו~~~ה מ~כת כל

~
 הפת רדיית יצאו שמואל מינה וי~ף תעשו
 והנה מ~כה ואינה חכ~ה שהוא שופרותקיעת
 ~הקשה

~ 
 הרי ~תיר ~מוד

 מ~י~
 מותרין

~יון
~~ 

 ~איצ~ריך צ~~ל ~~כ ~מש~ן~ הוו
 שהוא ובד~ר מפורש כמקרא דתהוי~~וד ~

 ~זור חכמי~ ביד כח אין ~יתרא מפורש~קרא
 וכמובהיפך~

 ד~
 גזרו

 בח~
 כיון הנאה איסור

 דיש וכיון מ~כה~ ~ל י~שה מפורש מקראשיש
 מה אבל אסור דוקא עבוד~~ה מ~כ~~ת~קרא
 אין מותר מ~כה ואינה חכ~השהוא

 יכו~
 ביד

 ממי~ ~יסור~ ~זורחכ~י~
 כאן אין שבות גם

 ~מרי~ומותר
 ה~

 בשופר גם תראה
~ 

 ~רו
 וכמ~ש התי~וקת ~ת~ד והתירו שבותמשום

 דכתיבנא ט~מא משום והואהרמב~ן~
 התורהדהקפידה

 ש~
 גם וא~כ שבות~ ~זור

 כן הדין הפתברדיית
 ו~

 שבות משום גזרו
 שפיר~ הגדול רבינוומ~שה

 ותיר~
 הגדול רבינו

 ואינה חכמה שהוא מה רבנן אסרודא~פי~~כ
~~כה

 ו~
 תורה ~~רי מתנגדין בזה הוו

 כיון בפירוששהתירה
 ד~

 דהרי לגמרי אסרו
 עליו וקידש בתנור פת דשכח היכאהתירו
 ו~ת~ד בב~~ד התירו בשופר וכןהיום~

תינוקת~

~~

~~ 
 ~~ ~~~ ~~י~~ ~~~

 מדהביא ~~~~~~ ~~~י~ן ~~~~ י~~~~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~

הרי~~~
 דס~~ל והר~~ן הרא~~ש דייקו זה

 ~י~~~
 ז~~ל

 ז~~ל דהרי~~ף וי~~ל ע~~ז~ והקשו כב~~עדה~ה
 דיצדק היכי כי יוחנן ר~ ~בריהביא

~ 
 ~ביא

 ואחד המוציא אחד הכי נמי תניאהברייתא
 וכו~המכניס

 נ~~~

 ~~ ~~י~~~~~~
 וה~ה ~~~~ ~~~~~י~ ~ין

 ה~ה ורבא אביי דעד וכו~~ יוחנןכר~
 הת~יד~ נגדכרב

~~
~~ 

~~~ 
 ~~~~ן

~~~~ ~~~ ~~~~ 
 אב~ו~~~~

 הראב~~ד
 ז~~~

 פי~
 מ~ון עיי~~ש~ וכו~ ע~ו כשמכתפין ודוקאוכו~

עו~
 דוקא משמע ע~ו מכתפי~~ן ורבי~~ם שאמר

 הראב~~ד~ כדברי והוא עליוכשמכתפין

 ~ו~~~~~~
 וכיון ו~~~ י~ו ~י~~ ~~י~ ~~
 שבות שהוא הפת רדייתדהתירו

 הרמ~~~ן עמ~~ש עכ~~ל וכו~ במניןונגזרה
 הפת שרדיית ובר~~ןבמ~מות

~ 
 במנין נגזר

ועמ~~ש
 ~עי~

 הרי~~ף~ בדברי

~~~
~~ ~~~ ~~~ 

 בכלי אגוז רבא בעי ו~~~
 הטור פסק בקיצור הנה תיקו~וכו~

 והואחייב~
~~ 

 בדבר חטאת יתחייב האיך
 ויביא ספק~הוא

 חו~~
 דאפשר וי~~ל ~זרה~

~שוט
 בעיי~

 האיך מינא ההוא דשאל מהא
 מרשות ומוציא ~שבת גשמים מורידהש~~י
 כל והשיבוהו~שות

 העו~
 והנה רשותו~ הוא

 ~ש~בא~שר
 דהאר~ ~

 והוה המים ע~~פ צפה

 צ~~~
 והחפן המ~ם ע~~פ

 בתו~
 הכלי~

 א~
 ע~~כ

 ודוק~ חייבדבכה~~ג

~~~
~~ ~~~~ 

 קאמר יוחנן דר~ משום ואי ו~ו~
 מ~~ש עיין עיי~~ש~ וכו~ ב~~עומודה

 הרי~~ף~ בדברי~יל

~~
~~ 

 ~~~י ~~~ י~~ ~~ ~~~~ ~~~
 ברש~~י עיין ו~ו~~~~~~

דנקט
 כ~

 אגב שבת אצל בכאן הני
~ 

 יצא

 הוא הני דכל האיסור אבל במחטוהחייט

אפי~
 שבת אצל ג~~כ דנקטינהו ו~~ל בחול

 ~~~ בע~~ש~ מצותן הנהו דכל ~ו~מז
 כענין

 ~בודשמג~ין
 המ~

 נק~ ~ושבת
 ביוסףוכדאשכחן מ~ת~~

 ויג~
 ויח~

 ~בוד ו~ו~
 מצוה מרח~~~~המ~~

 ~חו~
 השבת ~בוד

 מקום בורסקי~ דחול עובדין מן הזיעה~עביר
 ~תק~ל שיוכל דבר הוא העורותעיבוד
 בכדי בע~~ש ~יין מצוהבמהרה

 ש~
 יצטרך

 ~עמים או ח~~ו צער ~די ויבא בשבת~יין
 דע~~י דידוע בדבר ~עמיק ויש חי~ול~ידי
 בע~~ש שהי~ אדה~~רחטא

 נתח~

 כתנות
~~~ 

 ~~י~~ן קורין בברייתא בש~~ה עיין~~~~~~
 שאנחנו מע~ינו ~תיד תגדל ~יותרעייני~~ן
 יתהפך ואעפי~~כ עו~~ר כתנות בבחי~עובדין
 קודם מן יותר מע~ינו תגדל הנה~ו~~ר
 והנה העורו~~ת~ עיבוד נק~ זה והנההחטא~
 יום הואשבת

 שכו~
 או~~ר

 ו~
 ערב בו נאמר

 שבת והנה שעות ~~ו אז שימש הראשוןואו~~ר
 אדה~~ר בעדה~ן

 וא~~
 וכו~ ישראל שמרו

 ~יין מצוה ע~~ש ביום זה ~מז הנה נגא~ן~מיד
 כי הדברים תרחיב ואתה העורו~~ת~בעיבו~~ד
 בכאן~ ~אריךרציתי

~~~~~ 
 בע~~ש מצוה

ש~
 מצוה ~~ין~ מעונה~ כשהוא ~בת יכנס

 ~עהו איש בין המשפט ע~~י הש~ם~ווך
 כאחד מ~ים בני ישראל וכל השבתקודם
 שביעי מקדשי עם וכו~ במ~ותך ישמחוחב~רים
 מה אשמעה מטובך~ ויתענגו ישבעוכו~~ם
 והנה עמו~ אל ש~ם ידבר כי ~~~י האלידבר
 דכל הגם קמ~~ל רבותא י~~ל~~~~ז

 א~
 מצותן

בע~~~
 עכ~~ז

 סמו~
 מ~שותם~ נזהר יהי~ ~נחה

ממי~
 מצוה~ בהם דאין החול בימות כש~~כ

 נק~ הס~ר ~ני בישיבתו ~~~~ ~~~~~~
 הישיבה אחר משא~~כ עד~~ח~עובר

שמניחי~
 ~פסיק~ אין שוב מעפורת ע~ו

 ~ה אד~~ם ~~~~~ ~~~~~ י~~~~
~ 

 וכן
 מרן מ~~ש עפ~~י ונ~~ל ~רח~~ אד~~םיכנס ~

האריז~~ל
 ש~

 גוי ע~~י ~סתפר
 ד~

 ~התערב



~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

 א~~כ עכ~~ל~ ~חון וכן דע~~ז בצו~א דילי~צו~א
 בתספורת ~יתני התנא דקדק לפניך שלךה~י

 צלם אדם~ קרויים אתם היינו אד~~םורחיצה
 אדם קרויים אוה~~ע ואין מ~~ה בגי~אלקים~
 אד~~ם באלו לומר התנא דקדק וכו~~ צלםשבהם

לומ~
~ 

 ~מור נזהר יהי~ וגלוח תספו~ת בשעת
 אד~~ם צלם דילי~צו~א

 ו~
 מן וי~חון יסתפר

 נ~~ל~הגוי

~~~~
 עכ~~ל ~נחה קודם פ~ש~~י ~~~~~
 דיוקו אפשר כוונתונראה

 מד~
 קאמר

 משמע ~נחה סמוך רק מנחה לזמן סמוךהתנא
 בגמ~~ רש~~י וכמ~~ש קודם שעהחצי

 אח~~ת פירש~~י ~~~י~ין~ ~ין ~~~י~~~~~
 הצו~ך מהו לכאו~ה עכ~~ל~ א~~המכ~~ל
 היכי כי לפרש דהוצרך ונראהלפי~ושו

נימא ד~
 ד~

 וא~~ת הדין~ על היינו אסמוך ~ק קאי
 מאי דא~כ כן לומר א~א הוא~ כן באמתדי~א
 נימא מ~סיקין אין התחילו ואם בגמ~מקשה
 זמן שהגיע כיון וכו~ ד~יב~~ל תיובתאתהוי

תפי~
 כלום~ שיטעום ~דם אסור המנחה

 לי~ ליתרצווא~~ת
 ד~

 רק דמשנתינו התנא קאי
 ב~ון מדהתחיל דדייק י~~ל הסמוך~ הדיןעל
יחיד

~ 
 שיתפלל עד אדם ישב

 ו~
 אדם יכנס

 אין התחי~~ו ואם רבים ב~ון ומסייםוכו~
 ודוק~ הנהו כל על דקאי צ~למפסיקי~~ן

~~~~~~~
 ורא~~ש וב~י~~ף ~~~~~ ~~~~~
 שמ~~ע~ ~ריא~~ת הגירסאופירש~~י

 שמ~~ע קריא~~ת ~~ו~~ת דגרס דמאןונ~אה
 אפשר או ראשונה פ~ ק~יאת דוקא לדייקהיינו
 יהודא ר~ של ק~~ש דזה שמ~~ע ראשון פסוק~ק

 ~סוק רק הלימוד באמצע שהפסיקהנשיא
 ראשון~ בפסוק יוצאין דמדאורייתאראשון

וה~י~~~
 ~~יא~~ת מפסיקין דגרסו ורש~~י ורא~~ש

 כל היינו שמע קריאת הסדר לכל היינושמ~~ע
 מדאורייתא דאית~~א שפירש~~י וזהוהפרשיות~

 בא אבל דהו~~א ה~~ל דאית~~א ה~וןומהו
 בקריאתה דאית הואיל מדאוריית~דאית~~א ~ר~

 וצריך ראשון פסוק היינו מדאורייתאקריאה
 את יגמורלהפסיק

 כו~
 יש ~י~~ז והנה

 הרמ~~~ם ~יטתלהתבונן
 דתפי~

 בכ~~י אחת
 מדאורייתא ג~~כהוא

 ~תפ~
 איזה

 בכ~~י~ דב~
 רק מיוחד ~ון לזה אין שמדאו~ייתאי~~ל

~תפ~
 ובאיזה בכ~~י לו המצט~ך דבר איזה

 מיקרי התפלות נוסח כל א~~כ שי~צה~ון
 זמן אין ~פלה וג~~כ נ~~ל~ מפסיקין ואיןד~בנן
 קבוע זמן ק~~ש משא~~כ מדאו~יי~קבוע

מדאורייתא~

~~~~~~~~~ ~~~~ 
 גדולה מנחה ~~~~~~

 הוא וכו~~ הזוג ישבר שמא גזירהוכו~
 אחאכ~~

 ב~
 בד~~ה בתוס~ ע~ בגמ~~ יעקב

בתספורת~

 פסידא הוי די~א ~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~~~
 אם בעו~ותוקלקול

~ 
 יניעם

 ובגמ~ וכו~~ במלאכתו וימשך ויתקנםממקומם
 ~יטרד בזביני~ פסידא חזי די~א ה~וןהוא

 בצערו טרוד ויהי~ ויצטערופירש~~י
עכ~~ל~ יתפ~ ו~

 אינו הוא אם הרע~~ב לפירוש דאילו כן~~~~
 ~סוק כבודו ואין זו ~~כהאומן
 בית כאן שאין ~ורסקי לכנוס יוכל זובמלאכה
 ~ירש ע~כ אסרה~ סתמא המשנה והנהמיחוש

 יצטער~ פ~ידא כשיראה הואדהחשש

 ~~~~ ~~~י~~ ~~~~~~~~
 והתח~

 אכילה
 רב כדברי הוא עכ~~ל~ ידיומשיטול

 חוגרין שאין א~~י ~ני דמיירי ועיי~~שבגמ~~
 חנינא כר~ הוא בבל ~ני משא~~כ בחוזקעצמם

 פי~ ~ה וצ~~ע חגורו~ משיתיר הואדהתחלה
 דמתניתין דהתנא ~יות ונראה דייקאכ~ב
 ~ירש ע~~כ המשנה נתחברה ששם מא~~יהוא

 דגם עוד וי~~ל א~~י~ מנהג כפי המשנההרע~~ב
 בחוזק ~גור מנהגינו שאיןלדידן

 א~~י~ כבני הואאכילה התח~

~~~~~
 קבוע דזמנה ~~~~ ~~~~~ ~~~י~ין
 מפסיקין ואין ובקומך בשכבךדכתיב

~פ~
 עכ~~ל~ מדאורייתא קבוע זמן לה שאין

 דק~ש משום פירש ז~ל דרש~~יעמש~~ל



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~

מדאורייתא
 ותפי~

 לדעת והנה דרבנן~
 גםהרמב~~ם

 תפ~
 מ~אורייתא הוא בכ~~י אחת

~עמש~~ל~
 ע~כ כן סובר הרע~~ב שגם ונראה

 משא~~כ מדאו~ קבוע זמנה דק~~ש החילוקפירש

תפי~
 קבוע זמנה אין ג~כ מדאו~ שהיא הגם

 רש~~י~ לדעת ועמש~~למדאו~

 וכי וא~~ת ו~ו~ ~~~~~~ן ו~~ן ~~~~~~~~~~
 וי~~ל עיי~~ש~ וכו~ מאומנות ~תגרע

 ת~ת משא~~כ וגמר והפסק סיום לו ישדאומנות
אין

~ 
 באמצע יפסיק כרחך ובעל וגמר סיום

 הבן~ תיכף יפסיקא~~כ

~~~~

~~~~ 
~~~~~~~ 

 במניעת ו~טעם
 שותים היו שהם ~י מועט דברואפי~ אכי~

בתוך
 האכי~

 רגילים אינם אם משמע עכ~~ל~
 ומי כזאת פי~ ~ה וצ~~ע ~וש~ אין~תות

 ~ה~הכריחו

~~
 יצא לא על המשנה זאת שהקדים והטעם
 מ~~ש עי~ עיי~~ש~ וכו~החייט

 ~ה ותבין ~~~ש שייכים הני דכלהמשנה בהתח~

הקדימם~

 ~~ו~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~~~~
 סמוך ו~ו~

~נחה
 מהתח~

 כזאת פירש עכ~~ל שבע
 זמנה הגיע כשכבר היינו ~נח~ה סמו~~ךדא~ת
 טובא ביום שהות איכא הא מקשה מאיא~~כ
 היא מדאו~ הא טובא שהות איכאאפילו

 המצות את ושמרתם דכתיב המצוה~חמין ש~
 בעניינים ~סוק לו ואין מצוו~~ת בי~קרינן
 דייק המקשה ע~כ שיתפ~~ עדאחרים
 ~מן~ קודם היינו סמו~ךמדקאמר

 ממי~
 ~י~~ז

 ~~ בין מנחה זמן דכשהגיע לדינא לנונשמע
 קטנה סעודה אפילו אסור אחא ~~ ביןאשי
 מנחהבזמן

 גדו~
 השמש קריאת על לסמוך ואין

 ~חמין דאסור כיון ~אחרונים כמ~ש~יה~כ
המצוה~

 הי~ שדרכן ~י ו~ו~ ~ן ~~ ~~~~~~~~
~תרחק

 ש~
 כ~כ ~סוק יכולין היו

 דר~ח פסקא ומאי דקשה רצ~ל ע~לבביתם

 בא~~ישהי~
~ 

 היו
~ 

 רק ת~ידים
 מבב~

 ורב
בבבל

~ 
 היו

~ 
 פירשו ע~~כ בא~~י~ רק ת~ידים

 ~וד מביתם ~תרחק דרכם הי~ דכךמשום
תורה

 ש~
 אותם~ מטרידים ב~~ב יהיו

~~
~~ 

~~~~ 
 אצל והנה בתוס~~ ע~ו~ו~ ~~~ו~ ~~~~~ ~~ ~~~ ~~~

 י~~י ויודע בקר משה אמר קרח שלמח~קתו
 לנו היא שכרות עת השתא חז~~ל דר~ווכו~
 ודאיוהנה

 ש~
 באו

 ב~~
 וי~~ל מנחה~ בזמן רק

 קרוב שהוא העת הגיע שכבר היא שכרותעת
 מבע~~י ~שתכר הדרך מן אין אבל~כרות

כפירש~י~

~~~~
 ~~~~ו~~ ~~~~

 ו~ו~
 ו~

 ~נויי חייש
 וכו~~ ~זור שצריך מכאן קמייתאקו~

 דאינו כיוןרצ~~ל
 מתר~

 מה א~~כ קמייתא קו~
 בתרייתא~ קו~ בתירוןבצע

 א~
 דבעי כרחך על

 ~זור היא דחובה ~מתו הדין~שמיענו
 בשעתמתניו

 התפ~
 הכון~ משום

 אנפי~ות נותן ~ו~~~~ ~~~ ~~~~~~~~~~
 חשובי~~ם פי~ עכ~~ל ברג~וחשובי~~ם

 גם הרי פשוטים מנעליםדאי
 תפ~ ב~

 ימכור
 ~גליו~ מנעלים ויקח לו שיש מה כלאדם
 ד~ אינש~ בר ברגלי~ דמסאני~ואמרו

 הא
 וכו~~הא ו~

 א~
 רבותי~ ע~~כ

 דתפ~
 מנעלים

חשובים
 נ~~~

 אדרתו משליך ~~~~~~ ~~~ ~~~~~~~~~
מע~ו

 ש~
 נשמע עכ~~ל~ כחשוב יראה

 חשוב ~דם הוא הדרךשמן
~~ 

 ע~ון בבגד
 מהר~פ הקדוש בשם וכתבו אצ~נו~כתוב כב~ מקי~~ ~ור הוא והרמז עטיפה דרךרחב

 בגד בעטיפת לילך דרכם אין שהגויםמקארען
 ~ם שאין מפניעליון

 מקי~
 והנחש שה~ס נ~~ל

 ערו~ם~הי~

~~~~~~~~ ~~ ~~~~ 
 דחסידי ~ערתא ו~ו~

 מומחין שאינם בדיינין התםוכו~
 השוחד אחר נוטיןשפעמים

 עכ~~
 ז~~ל דברי~ם

 דבריהם ולולי עסקינן~ ברשיעי דאטותמוהים



~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

 ~מערתא דהתם קו~ כאן דאין אומרהייתי
 ד~סידי במילי שעוסקים קאמרדחסיד~~י
 ~שר היינו הדי~ן משורת ~נים~שות
 הם והדיינים ~עהו~ איש בין ש~םו~שות
 התר את הדין יקוב ~מר בדין רקשעוסקים
 מדייני~ עדיפי הני כי חסידיודאי

~~~~
~~~~~ 

 ~~~ ~ין
 ~~ן ~פוקי ~~~~~~ו

 וש~~ך~ ובסמ~~ע בב~~י ע~ עכ~~למרומה
 מדת ~ורר היינו ~מת~~ו אמ~~ת דין עודו~נ

 ר~מים של מדות שבי~ג השביעית מדהואמ~~ת
 נשיאת ונק~ ~פנים אור הארת כביכולשהוא
 הוה והנה אליך~ פניו י~~י ישאפנים

נעשה כאי~
 שות~

 בראשית מעשה במ~ב~ ~קב~~ה
 הגם ראשית שנק~ ישראלבש~יל

 סיג~ ש~
 אז

 ואמ~~ת בבחי~ הוא ה~ה ומ~ט~ מצותעדיין
 ס~~ת א~ים ברא בראשית ע~כ פניםנשיאת
 מדת נגד שהוא בג~ש הדבר נ~ד והנהאמ~~ת~
 עו~~ן יכפר רחו~ם והוא וכתיב כידוערחו~ם
 הדברים הבן עו~~ן~ יכופר ואמ~~ת בחסדוכתיב

הא~
 ~יכך~ וינעמו

 ו~~ ~ו~~ ~~ ~~~ו~~~~~
 יי~~ ~~ ~~~י~

 גבור~ה והיפוכו דבר זה אין פשו~וד~י

ע~
 של בגבור~~ה יתכן הדרוש ו~י שת~~י~

 וכן ודי~~ן רה גב~ ~בחי~ שהוא הדי~~ן עסק~~~~ו תור~
 יצחק בסוד כידוע דגבורה מסטרא הואיי~~ן

 וישת~ יי~~ן ~וויבא

~~~~~
 קשה פירש~י ~~~~ ~~ן

 ~ו~
 ו~~נ

קשה ~
 ו~

 עכ~~ל יפה
 דמפרש נרא~

 שאינו חמת הש~~הכפירוש
 מ~

 כשנותנין
 הוא אבן~וכו

 מתמ~
 אבל האבן ע~י

 המאכל כך מתרבה~ היין אין מוריד~ ו~מע~
 ידו~ ~ל ~דם מת~~ה איןהזה

~~~~~
~~~ 

 בית מדק~ר ו~ו~~ ~~~~~~י~י~י ~~~~~ ~~י~ ~~~~~ו

המרח~~~
 מקום הפנימי בית משמע סתם

 בו~שרוחצין

 ~~~~~י ~~~~~~~~~
 ~~~~~ ~~ ~~י~

 כזאת פי~ עכ~~ל מש~~םשפינו~~ה
 דאי~

~
 חדתי היינו צואה~ עוד בה הי~

~ך שהזמינו~
 שמתר~

 אח~~כ~

~~~~
 ~~~י~~~~ ~~~~~ ~~~י ~~~~~ ~~~י
 כזאת פירש עכ~~ל ע~ו מגונהושם

ד~~י
 חדש~

 פי~ ע~~כ מיאוס כאן ואין ~יא
 גרסו התוס~ והנה ~יאוס מורגל הואדה~ם
 ש~יא הגם צ~~ל זוהמ~~י~ דנפי~~ש בה~~כשאנ~י
 מן רחוק מזוהם במקום אותו מעמידיןחדשה

 הנקיים~מקומות

 ~~~~ ~~ו~~~~
 ~י~ן

 ~~ו~
 ~~~~ו

~~~ 
 קמ~~ל רבותא~~~~~~

~ 
 ~זכיר מיבעיא

 אסור ודאי זה מצוה כאן שאין ש~~~ם תי~תכך

 אפי~א~
 מצוה שהוא ~בירו שלו~ם ~תן

 בשם חבירו שלום שואל אדם שיהאוהתקינו
 במרח~~ אסוראעפי~כ

 ~~י~~ ~~~~ ~~י ~י~~~~~ ~~~~~~~
 פתח~~~~~~

 במרח~
 בית על וקמקשי

 הכסא~ בבית שמעתתי~ אמר דרב ~שוםהכסא

~~~~~~~~~ ~~~~ 
 בא אני ~ודיעם ו~~~

 הנה עכ~ל ~דשם רוצהשאני
 דרב משום בברייתא כדתניא שבת עלפירש
 קאמרסתמא

~ 
 הברייתא ~י~~ז א~~כ שבת~ על

 נמי תניא ומאי דרב ~ימרא דומההוה
 מתנה היא השבת דהרי היא היא י~~להכי~
 מיתה~ חייב ששבת גוי משא~כ ~שראלנתונה
 מיקרי דשבת משום הקדמונים כתבווהטעם
 שלשרביטו

 מ~
 של בשרביטו והמשתמש

 אב~ ~ו והוא ~שי~~ת בנים ישראל משא~~כח~~מ מ~
 גנזי נתונים מתנה~ם

 המ~

 וא~~כ ש~~ע~ מ~ו
 שהמה יוודע בזה שבת קדושת ~םבהינתן
 כי תהיו קדושים כענין ~ש~~י ~מרימקודשים
 בנים ~ואתם אניקדוש

~~ 
 אמר ע~~כ

 שבתותי ואת תיראו ואביו אמו אישאח~~כ תיכ~
תשמורו~

 ממי~
 סייעתא הברייתא הוה שפיר
 רב~~ברי



~ ~ ~

 ~~ו~ן ~~~~~ ~~~ ~~~ן
 ~~י~ו~ ~~

 ~~ו~י~~~י~
 מתנה הנותן דהנה ~~~ו~

 אינו התינוק והנה ~הודיע~~ו צ~יך~בי~ו
דעת ב~

 ו~
 צ~יך ע~~כ ~ינוק שמודיע מה מהני

 ~מו~~ודיע

 ~~~~~~~ ו~~~~~~~~
 ~~ו~ן

~~~~~ו ~~~~
 ~~ ~אורה ~~ו~~~ו~ ~~~

 מב~ייתא קשיאחמא
 א~ ~ומ~ וה~~~

 ~~ קשיא
חמא

 וי~~~
 ד~~~ח

 ~בו~ יכו~
 אין דמהב~ייתא

 ~הודיע הש~~י הי~ דצ~יך שב~~ת דשאני~אי~
 דאם מתנה ד~ך נותןשהוא

~ 
 ~ם מודיע הי~

 דמות~ין מזה ~מוד יכו~יןהיו
 בכ~

 עניניהם
 בש~ביטו~השתמש

 גאות מ~ך י~~י כגון מ~ך~ ש~
 ונאס~~ש

 משום ~ו הגאות
 ~השתמש דאסו~

 ~יסו~ הטעם המקוב~ים ~וכ~~כוכו~
 ע~יות

 הגמ~ בפי~וש מ~~ש וזה ~י~יאיו~ י~~י סוד כיהבן

 המתייה~כ~
 בא כאי~ו

 כ~ ע~
 ע~יות

 הבן~
 ע~~כ

 להם נותן שבת דוקא אש~ הש~~י ~םהודיע
 פת הנותן מזה ~שב~~ג דהוכיח והא מתנהד~ך

 הוא דהוכחתו י~~ל ~מו ~הודיע צ~יך~ינוק
 מתנת מענין ~ודיע הוצ~ך שהש~~י כמוכך~
 בכדישבת

 ש~
 כמו כמ~~ש~ ריעותא מזה ימשך

 ~מו ~ודיע צ~יך ~ינוק פת הנותןכן
 כותי פת לו שנתן ~שוד ~יעותא מזהימשך ש~

וכיוצא~

 הודיעם והיא ו~ו~ ~~~~ ~~ן ~~~~~~~~~
 נ~~ל עכ~~ל שכ~ה מה בע~~פ משהע~~י

 שכ~ה מתן דאילו בעוה~~ז~ שכ~ה מתןהיינו
 כ~ שכ~ מתן ה~י~וה~~ב

 עין המצות
~ 

 ~אתה
 מבוא~ ואין זו~ך~א~י~

 בנג~ה בתו~ה
 מה ~קעוה~~ב שכ~

 שנמס~
 ~מזי שבע~~פ בתו~ה

 שכ~ מתן אבל שבכתב~תו~ה
 ג~~כ בעוה~~ז שבת

נעלם
 ונמס~

 כי נ~~ל~ והטעם שבע~~פ בתו~ה ~ק
 ע~~כ עוה~~ב מעין הואשבת

~ 
 שכ~ה מתן נג~ה

ש~
 שאין כמו עוה~~ז

 נג~
 שא~י שכר מתן

 הבן~ ~וה~~בהמצות

 מעיל ~פי~ש~~י י~י~~ ~~~י~יי~ו ~י~~~~~~
 ~מי יק~יםדמיו

 ש~גי~
 וכו~ ~~ובשו

 ~י עדיפא בת~ייתא הכי ~ב אמ~ א~~~עיי~~ש~
 שהי~ התענוג מהו ~תבונן יש הנהמקמייתא~

~ו
 ממאמ~

 שאמ~ עד נ~~מ ומאי הזה
 שהוא

 מה עפ~~י ~~ש והנ~אה מקמייתא~עדיף

שאמ~ז~~~
 דת~~ח

 מות~
 שמיני הגאוה ~ו

 ע~~ז פי~ בקנה ונמצאשבשמינית~
 אינושבאדם דהדיבו~

 יכו~
 ~ה~יש

 רק~~כל שמשכי~ המושכ~

 ח~
 ז~ הנה ~כי ~מיני

 הפהעד ברא~ ~~~
 והשכ~

 מכו~ם ~ע~ה
 ובשכ~

 נשפעים
 המ~ך וזהו עולם~ א~י כבוד מןהאותיות
 ~~ מ~~~~~ ~דוהמ~ומם

 ~מע~
 אינוהפה ע~~~ ~~~ מן

 יכו~
 ~ק המושכ~ים הדב~י~ ~ה~יש

ח~ק
 שמיני~

 אינו והת~מיד
 יכו~

 מן ~הבין

דיבו~
 ~ק ג~~כ ה~ב

 ח~
 של הת~מיד ע~~כ שמיני

 שמיני ~ק ~התגאות ~שאי אינוהחכם
 א~~כ ~י~~ז והנה הקדוש~ דב~י ע~~כשבשמינית
 אינוהת~מיד

 יכו~
 ~בו~ ע~~ד ~עמוד ~ו~ם

 כד~ך שהוא הואהענין אב~
 וע~ו~ עי~ כ~

 שהשפע
המגיע

 יכול שהכ~י מה מהעי~~ הע~ו~ א~
 ~ו נעשה~גביל

 והשא~ פנימי או~
 נעשה

 יכול הכלי שאין מהמקיף או~
 ~גבי~

 בנשמת וכ~ה
 המושכלות וכ~ה ומקיף~ פנימי או~האדם

שמקב~
 ~הגביל יכול שהכ~י מה מה~ב~ התלמיד

 אצ~ונעשה
 המושכ~ ושא~ פנימי או~

 נעשה
אצ~ו

 ~ו~
 יכול יהי~ הזמן שבהמשך עד מקיף

~שכי~
 מה גם

 וכמ~~ש ויות~~ ויות~ השכי~ ש~

 מאן האיבזה~
 דקאמ~ במ~ דמסתכ~

 ~בי~ ~י~
 לוקח אותי ת~א~ אם ~~שע אליהו וכמ~~שוכו~
 טנא~~ך ב~וך פי~שנו ובזה וכו~~מאתך

 ה~~טעמים יהא ב~וך היינוומשא~ת~~ך~
 ~~~~ת ~~אותיות~~נקודות

 טנ~~א~
 ומשא~ת~~ך

היינו
 ~ו~ הנשא~

 ועדתו ק~ח בדב~י שפי~שנו וזהבאותיות~ ~הגבי~ יכו~ ~ אש~ מקיף
 גדולים שאינם ואה~ן ~שה באמ~םבמחלוקתם

 כי ~ם ואמ~ומהם
 כ~

 קדושים כו~ם העדה
 ~שיג יכו~ים הוי~~ובתוכ~~ם

 הכ~
 שהוא בכ~י

 ומדוע מושכלותם~ פנימיית בתוכיותכ~יין
 שכליכם אש~ בחושבכם י~~י קהל ע~~לתתנשאו
נעשה

 ~ו~
 ע~ל מקיף

 קה~
 אינם כי וכו~

 תבין ומעתה ש~ם~ המושכלות ~שיגיכולים

 ה~אשון במאמ~ותשכי~
 א~~~

 הנותן ~ב בשם



 ~ו ~שפיע ~ודיעו~ צריך ~חבירומתנה
 שיביןהדע~ת

 וישכי~
 ושכ~ו בדעו

 הניתן מהמתנה ~שיג ~ושאפשר מ~ כ~
~ 

 ד~ר כל כי
 א~~ל והנה מושכל איזה ~ורך הש~י מאתהוא

 מעיל יקירא~ א~ישייהו מ~א השניהמאמר
 היינו ~בשו~ שרגיל ~י יקריםדמיו

 שניתן המתנה מביןאינו אפי~
~ 

 רגיל הוא הנה מרבו
~ובשו

~~~ 
 שבהמשך עד מקיף אור בתורת

 הדבר הבן רבו~ בדברי ויותר יותר וישכיליבין
ויונעם

~ 
 בין מקמייתא~ עדיפא בתרייתא וז~~ש

 ע~~ך חביבין שא~ל ה~ון ג~כ ותביןוהתבונן
 וכו~~ דרבשמעתתא

~~
~~~~ ~~~~ 

 ~תת זכינו ועי~~כ~~~י~ו ~י~ ~~ו~~ ~~~~ ~~~י
 מ~ון ~אד ~ה ~אורה עכ~ל ביהודה גדר~ו

 חורבותיו~ ו~עמיד א~ינו בית ~ומםהגמרא
 מזה כי הואאבל

~ 
 בית כשמרוממין רק ~שמע

 אבל החורבות מעמידין אזיא~ינו
~ 

 נשמע
 מן ד~שמע פירש~י ~ה שתחרב~ מרוממיןכשאין
 גד~ר ~~~ו~~~ת

 כשאין משא~כ תחרב~ ש~
מרוממין~

 במתא הי~ ישיבה ראש ~~~י ~~~~~~~
 וכו~ בתיה~~ם מ~גבי~ה ומנעםמחסי~~

עכ~ל
 מד~

 עבדי אנא קאמר
 ד~

 מתא חרבה
 וכו~ מחסיא ~תא עבדי אנא ואמרמחסיא

 שעשהמשמע
 פעו~

 בהעיר
 בביה~כ~ ו~

 שהוא הגם ישמעאל ו~ו~~ י~~~~~ ~~~~~~
 מדת באברהם בימין נאחז החיצוניםמן
 ~~ו~החסד~

 הגבורה~ מדת יצחק בשמאל נאחז

~~~
 אומה

 כ~ו~
 ~ון חב~~ר נק~ ע~כ משניהם

 ~~~י~ ת~ח~ דוגמת ~בדיל והואהתחברות
 מרבים ת~ח סוד והו~~ד~ נצ~ח בקדושה~~~
 ומ~ו~ת יסו~~ד וא~~~ה יתו~ם בעו~~שלום
 הבן וכו~ יעודד וא~נ~ה יתו~ם מכוונתכידוע

הדבר~

~~~
 ~~~ ~ו~י

 ~יבעי הני בכל מיני~ נפקא
 בני מיני כמה ~נינו באו אם ו~~כרחמי~

 ר~ל חו~םאדם
 וא~~

 ~פאות
 כו~

 מקדימין
 מהשני~ רב שחו~ומי

~~
 י~יו

 אינו שהוא וכיון ו~ו~~ ~יו ~י~י~ ~~
 כי תתבונן מזה טבעידבר

~ 
 ביד מ~ים

 אלי~י
 כ~

 אשר
 יחפו~

 ~~~~ יטנו~
 מ~~ב שם מן הז~ השם בגי~ רשות נק~המ~כות רשו~ת~ של

 וכו~~ קבלשועתינו

 ~~~~~ין ~~י~י~ ~~~~~~~~~
 דזמנ~ה ~~~ש תורתן~~~י~ין ~~ו~~

 עמש~ל עי~~ש~ וכו~ ובקומך ובשכבךדאוריית~~א
 ותבין~ והרע~ב רש~י ובד~ריבמשנה

~~~~~
~~~~~~ ~~~~ 

~~
~~ 

 ~~~~~~ ~~ י~~~ ו~~ ~~י~~ ~~~~
 ה~ון שבגמ~ במשנהע~

 כמו אד~ם~יכנס ו~
~ 

 שם עמ~~ש אד~~ם~ ישב
 השמיט הגדול רבי~ו והנהבמשנה

 במרח~
 תיבת

 תספורת בין חי~ק דיש דס~ל נראהאד~~ם
 בזהר וכן~חיצה

~ 
 רק קפידא נמצא

 ~אריך ואיןאתספורת~
 עמש~~~

~~~
 הגירסא שבגמ~ ובמשנה בוא~~ו ~~ון

 פירושו בוא~~ו ~ון ונראה ביו~~ד~~י~ן ו~

ע~
 גם הכוונה י~ל ביו~ד ~י~ן משא~כ הדייני~

על
 הבע~

 כבר הדיינים אם ונ~מ דינים
 ~תחיל הבע~ד אסורים אעפ~כהתפ~ו
 על קפידא דאין מהגמ~ נשמע והנהבתביעה~
 מאימתי בגמ~ אמרו דהריהבע~~ד

 התח~
 דין

 משיפתחו וח~~א הדיינים משיתעטפוח~~א
 ו~הבע~ד~

 וכו~~ בדינא ואתו דעסקו הא פ~גי
 והא הדיינים על הא ~מר שפיר אפשרוהנה
 הבע~~דעל

 א~
 ע~~כ

 ד~
 קאי

 א~
 הדיינים על

 ~ומר ז~ל הרי~~ף דקדקע~~כ
 ו~

 בוא~ו ~ו~ן
 קפידא~ אין הבע~ד דעל~ורות

~~
~~ 

~~~ 
 ~~~~ ~~~י~~~ ~~~י~ין
 ~קרות גרסינן בגמ~ובמשנה

 ~ינא~ ~~מ ותבין ועמש~~שק~~ש~



~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  

 ~נחה דסמוך אסיקנא

גדו~
 אחא כר~ פסק הנה עכ~ל היא

 הש~ס סתם הוא ד~שנא כיון התוס~ סברתס~~ל ו~
 הגדול דרבינו וי~ל אשי~ רב דעתהוא

 ס~
 דאין

 ועוד אשי~ ר~ דעת שהוא ~וכחהמזה
 דבכל משמע מתניתין דסתם משום כןדפסק י~~

 אסור~ענין

 מ~י ותור~ו ה~ון ו~מ~~~~י~~~ ~~~~~ ~~~~~ ו~ו~~~ ~~~~~~~~~~
 הנהנעשי~~ת~

 ~אור~
 על הוא דהקושיא נראה

 ואימתי תורה ~וד מחויב שהוא בעצמומשה
 אבל ותור~ו~ וז~ש~ד~

 א~
 ~ה דאין כן ~רש

 ~י וגם תורה~ נמי היינו דדיןקושיא~
 אמרז~~

אפי~
 הם שחסידים מתוך אדם בני שאר על
 ~~~~ משתמרתתורתם

 התורהכל ש~~ ר~י~~ ~ש~ מ~~~~~
 כו~

 יום בארבעים
 אפי~

 מה
 כל סוף עד ~דש עתיד ותיקש~יד

 מה אחת ברגע שי~וד כ~ה איש על תימהואין הדורו~
 שנים כמה ~וד יצטרך אחרשאדם

 א~
 ע~~כ

 ~ד צריך הי~ הרי הוא~הקו~
 הרי~~ף ששינהוזה ~שרא~ התור~

 ז~
 היתה אימת ותור~ה

נעשית~

~~
~~ 

~~~~ 
 פיר~ ~~י~~~

 כשם
 וכו~~ א~קינו ביתשהמרומם

 שם~ שכ~תי ומה בגמ~ רש~י מ~שע~

 ~~~~ ~~~י~~ ~~~י~ין ~~ין ~י~~~~~~~
 ~ה אנו כג~ן שהות בדאיכאואי
 בעניי אני וכו~~מפסיקין

~ 
 קשיא~ מאי ידענא

 יטרד שמא דחיישינן מפסיקין דאנחנוהטעם
 וישכחבה~ה

 ~תפ~
 הזמן~ ויעבור

 ~~~~~ ו~~~~~~~
 וכגון ~~~~~ין~ ~ין

 וכו~~ ~~י ונראה וכו~ שהותדאיכא
 דבריו פירושע~

 במהרש~
 התוס~~ על

 ו~ י~~ ~ו~~~~~~~
 יכנס

 ~ ~רח~
 כתב

 תיבת~כ
 אד~

 בדברי עמ~ש
הרי~ף~

 עמש~~ש~ בוא~ו~ ~ון ובריף ~~י~ן~ ו~~~~

 גרס וב~י~~ף ~מ~~ ~~כ הגירסא כ~~הו~ו~~ ~~~ ~~י~~ ~~ י~~~ ~~י~ו~ ~~~ ~~~~
 וגם קודם ר~ב מדנקט נראה וכן יוחנ~~ן~ר~

 יוחנן דר~ משמע דגמרא ס~א אח~כמדפריך
 דרב ~י~ כוותי~ דה~תאהוא

~~ 

 ~~ו~ וי~~י ו~~~~ו~ ~~~~~~
 דהא שא~~צ

 משום היינו ח~יו ~זורדצריך

ש~
 הערוה את רואה ~ו יהא

 עכ~
 ~אורה

 ~מ~ דאמרינן הא על ויטרי המחזור יענהמה
 ויטרי דהמחזור וי~ל וכו~~ הכון משוםהטעם
 הוא כן גם וכו~ ~ראת הכון דהכוונהס~~ל
 א~יך ~ראת הכון ורצ~ל טעמא האימשום
~כ~~

~~ ~~~~ 
 כ~~ך

 י~~ח ~~~ה ~כ~~~ ר~א~
 משום ~זור מצוה ומיהו הרא~ש דבריסיום ~

 היא חובה הרי ~י~ז דקשה וכו~~ הכוןשנא~
 כוונת דהרי ניחא ו~מ~ש מצוה~ אמרו~ה
הכתוב

 ש~
 דיש וכיון וכו~ רואה ~ו יהא

 יוצאמכנסים
 א~

 הכו~~ן ~ון הקרא מדאפקי~
 ~תנאותמצוה

~~~ 

~~
 ~ו~~~~ ~~יי ו~~~~ין ~~~~~ ~יי ~~י~ין
 ועוסקין עו~ם חיי מניחין ה~וןובגמ~

 ~מ~ דהנה ונ~ל שינה~ ז~ל והרא~ש שע~ה~בחיי
 אדם~ ~ני ז~ת כרום בפסוק דרשינןברכות
א~

 ובני עו~ם של ברומו העומדים דברים
 העומדת תפי~ה ~היינו בהם מז~~ןאדם
ברומו

 ש~
 ~~ירש~י

 כאן קרא איך ~א~~ ש~~

~פ~
 אסברה ע~~כ שע~ה חי~י

~ 
 הרא~ש

 והבן~ עוה~ז וחיי עוה~בחיי ז~

~~~~~~ 
 ~~~ן ~~~ ~~י

~~~ ~~~ ~~~~ 
 בה~כ ~~יה שצוה פירשור~~ח

 הבתי~ מ~גביה שמנעם פי~ ורש~~יעכ~ל
 הגמ~~ מ~ון כן דדייקעמש~ש

 ו~ו~ ~~~ ~~ ~י ~~י~~ ~~~~~ ~~~~~~
כבר

 קי~
 וכו~ מבערב ע~ו

 האיך לי ותמי~עיי~ש~
 קי~

 תענית ע~ו



~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

 ו~~~ל ביום ובו הי~ חלום דתענית כיוןמבערב
 הוא ח~ם דתענית ביו~~ם ב~~ו דפירושדס~~ל

 תימה~ והוא הח~ם~ ש~חריום

~~~~~ ~~~~ 
~~~ 

 י~~ ~~ ~~~~
 ו~ו~~~יי~

 ~משתחש~~ך וי~א ישכחשמא
 כפירש~~י~

 והתנא
 יום שהשבת ~ו ~מז משתחש~~ך~שהשמיט

שכו~
 אור

 ו~~
 ע~~כ כאורה כחשכה יאיר כיום

~
 הז~~ יום וכו~ ערב ויהי במ~~ב נאמר

 ~~~ו ~~ י~~~~~~~
 ו~ו~ י~~~~~ ו~~

 ו~אורה ~ריא~~ה מפ~~ה התנאהקדים
 הא בזה דרמז נ~~ל אבל המוסר~ מדרך זהאין

 כינה קור~תן אי בגמ~דאמרינן
 ע~~כ ת~אי~ ~

 בכדי בגדים פי~י תנא הקריאהקודם
 הרמב~~ם~ בפי~ עמש~~ל הקריאה~ בשעתיתב~ל ש~

~~~~
 דאמרי היכי כל אמרז~~ל וכו~~ ~מרו

~~~~~~
 ~ש~~ה ה~~~ה היא אמרו

 דבר של עיקרו כל בכאן והנהמסינ~~י~
 ה~

 דאין
 הרע~ב עמ~ש מדרבנן~ הוא הנר ~ו~~רקורין

 ותבין~ מ~~ב ~פ~~ב כ~ים במס~ מ~ש וע~ותוי~ט

~~~~~~~~~~ 
 את המקרא הכנסת חזן ~~~ן

 ו~י~~ז וכו~~ בתורה הקוראיםהשבעה

 חז~~~~ו~
 הוא

 מ~ו~
 האומר נביא שהוא חוז~~ה

 שראה~ נבואה מדברי הפסוקים~ם

~~~~
 ~ו~ין ו~ן

 ~~י~ ~~~ ~~ו~ ~~~~
 ו~ו~~~~~~~

 וצריכי~
 שעל ~י~~ז ~מר

 ~התינוקו~
 משום גזרו

 דאפי~
 ~כא ח~ו יטו

 כיון דאו~איסורא
 ש~

 הגיעו
~~ 

 עונשין
 מחויבים אבותיהן רק במ~ות חייביןואינן
 דמותרין כתבו והפוסקים ו~נכם~~דם
 ~ויתבאר ע~הם רבן דאימתמשום

 עמהם רבם אין אפילו משמע ~ירש~~ימיהו אי~~ה~
 כמ~~ש~ הטעםו~~~ל

~~~~~~~~~ 
ו~ו~~ ~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~ ~~ן
~ 

 מקום בשום מ~ינו
 ~נו~

 שם

 רק חז~~ן נק~ דא~נו י~ל תינוקות~ ~~דחז~~ן
 התינוקות יקראו היכן ~אות שצריך שבתב~ל
 ~ני סדרם ~דר המ~דים שבאים~חר

 חז~~ן אז נק~ ע~~כ זו בשבוע ש~דו מהאבותיהם
 ראי~~מ~ון

 ו~ו~~~~~~~
 הנה ~~~~~~~ י~~י~ו ~י~ן

אומרו
 ~ח~

 זה ~ון משמע דייקא

דב~~
 ~ם אסור התינוקות גם הנר ~ור

 יטו שמא דחיישינן~רות
 ו~

 שאימת מה מהני

 אי~~ה~ יתבאר ועוד עליהם~רב~

~~~~~
 ~ו

 כיוצא פירש~~י ו~ו~~ ~~~ י~~~ ~~
 אמרו ~בירה הרחקה ~שותבו

 זאת וכי ונדע~ יתן מי אעפ~כ עיי~~ש~ וכו~יאכל ~
 ~בירה הרחקה חז~~ל עשוב~ד

 ה~
 דברים

כא~
 ~של התנא תפס ו~ה מ~פר רבו

~~~~~~~~~~ ~~~~ 
 ~~ב~

 מצוה שהוא בתורה קריאההיינו מצוה~ במקום גם דבריהם את העמידודחכמי~ ~וגמ~ ד~ו~ ו~~~
 גדו~

 אעפ~~כ
 וגזרו דבריהםהעמידו

 בו כיו~א יקר~~ ש~
 היינו וכו~ הזביאכל ~

 אפי~
 שהוא שבת ב~ל

 אוכ~מצוה~
 עמו

 מ~~
 גזרו אעפי~~כ וכו~ שבת

ש~
 וכו~~ הזב יאכל

~~~~~~~~~~ 
 הנר ~ור ~רות אסור וכן

אם א~
 י~

 עיי~~ש~ וכו~ לשומרו אחר אדם עמו
 דומיא מוכרע הוא ממשנתינוגם

 דמפ~
 את

 עמו באין וד~י דמיי~י~~ו
 אח~

 פועל דזה
 בפני כינה וההורג אחרים בפני ~שותומגונה
 וכו~חבי~ו

 ו~ כ~
 אחר~ עמו באין מיירי י~ר~~א

 ~ה במשנה שדקדקנו מה ג~~כ ~ן יונחובזה
 קודם יפ~~ה ~~א התנאנקט

~ 
 ודקדק יקר~~א~

 רואה החזן מדקתני הדין זה ג~~כ ז~~להרמב~~ם
 רשאין התינוקות הרי וכו~ קוראין תינוקתהיכן
 ואי~~ה ועמש~~ל שומרם והוא הואיל~רות

 עוד~יתפרש

 יש אא~~כ ו~ו~ י~~~ ו~~ ~~~~~~~~~~~
 וכו~ ~ומרו אחר אדםעמו

 ~ני קורין והתינוקות וכו~ התינוקותמהיכן ובד~~



 עכ~~ל ע~הם רבם שאימת הנר ~וררבם
 בד~ריו סתירה יש~אורה

 דבתחי~
 אם קאמר

 משמע מ~ני ~ומרו אחריש
 אפי~

 אימת אין
 קריאת היתר קאמר ואח~~כ ע~ו האחראותו

משמע ע~הם~ רבם שאימת משום הואהתינוקות
 טע~ דבזו~

 האימה
~ 

 הותר
~~ 

 ע~י
 מזה נשמר הרמב~~ם בפירוש וע~ הרב~שמירת

ו~
 ~ה ~עם רק זה כתב

~ 
 בהיפך ~~כ נתיר

 משום הת~ידים~ וישמרוהו הרבשיקרא
דשמירתן

~ 
 דמורא משום ~רב שמירה הוה

 ~טות יבוא ובאם הת~ידים עלהרב
~ 

 ימחו
 מהני שפיר שוים אדם בבני אבל מאימתובידו

 דקאמר מה גם ו~י~~ז ~בירו~ האחדשמירת
 ~~~ד איכא נמי טעמא ומהאי וז~~להרע~~ב
 שומרתדאשה

 ~ע~
 שאין שמירה שמירתה אין

 יתבאר ואי~ה בידו~ תמחה ~טות יבואדאם דמי~ שפיר ודאי ~רמב~~ם עכ~~ל עליואימתה
 אי~~ה~ הגמ~בדברי

~~~~
 בקע~~ה כגון ~~~~י~ ~~~~~ ~~~~י
 מוקף שהוא כרמ~י~~ת דאי~ועכ~~~

 ~ה~ר ממנו והמוציא הוא רה~י מדאו~מחיצות
 ~יגזר~ שפיר ושייךחייב

~~
~~~~ ~~~ 

~~~ 
 ~~י~~ ו~ו~~ ~~
 שהוא בק~ו הדברנ~מד

 שםנגד
 א~~

 י~ג מן הראשונה המדה שהוא
 ~בכור כביכול כמו והוא רחמי~ שלמדות

הכו~
 י~~ג תיבין ת~ג בתפי~ן ע~~כ ~אחרי~~

א~
 א~ל מדת ~ורר בק~ו הדבר נ~ד ע~~כ

הבן~

 ו~ו~~~~~~
 הג~ו~ם בס~ ע~ ~~ו~~~ו~ ו~~ו
 אין קין משורש שהוא דמי~אריז~~ל

 חי~ בעל שום~רוג ~

 הזה המאמר כוונת ~תבונן יש~~~~~ ~~ו~~ ו~~ו~~ ~~~~ו~ ~י~ ~~~~~
 בתנחומין דעתם ~רחיב צריך פירשורש~~י

ש~
 עקבותיו עכ~ל יצטערו

 ונראה נודעו~ ~
 אפשר איך הקדמונים חקרו דהנה~רש~

שתפעל
 התפי~

 וכי רצון אל מרצון ~נות
 לומראפשר

 כי משתנה ב~י ש~וא ית~~ש~ אצ~
 לומר יצוייר איך מוח~ת~ פשוטה אחדותהוא

 והנ~ התפ~~ ע~~י הרצוןהשתנות
 דברו כבר

 הש~י חננו אשר כפי כ~~א קודמין של הכתבזה
 ע~י נברא הכל יבין המשכיל והנהבבינה
 צירוף השתנות כפי והנה התורהאותיות
 פעל כן כי המעשים שינוי הוא כןהאותיות
 ~ו~י השתנות שיהי~ מבראשית הש~יועשה
 ~עול יכו~ן וע~כ התורה~ אותיות ע~~יעד

 ע~~ישינויים
 התפי~

 הש~י דהנה באותיות~ ~עוק יכו~ן אינןבשב~ת והנ~ באותיות~ שהוא
 מ~כתו הי~ ומה מ~כתו מכל שבתכביכול
 נאסר ע~כ מזה~ כביכול ושבת באותיות~אמירה
 א~א ע~~כ דבר ודבר חפציך ממצוא ~כ~ו

 שינויים ~שות באותיות~עוק
 ש~

 כטבע~
 בטבע רפואה ממציא הש~יאבל

~~ 
 ב~י~וי

 השבת אתכשמכבדין
 ש~

 וז~~ש ~עוק
 ~ו~

 בר
 שינויים ~~עול מ~עוק היא שבתמינן

 מיחוש בית כאן אין אעפי~~כ אבלכטבע ש~
ורפואה כי~

 ~טבעית~
 רש~י וז~ש ~וא~ קרובה

 ~רחיבצריך
 דעת~

 בתנחומין
 ש~

 י~טערו
 כי ~נות~ וא~~א ~עוק שא~~א שיודעיןבמה

 נ~~ל בטבע ~וא ישועהקרובה

 השבת יום אטו ~~~~ קשה בודאיהזה הד~ ~~~~~~ ~י~ י~ו~~ ~ו~~ ו~~~~~
 בעלהוא

 ~יכו~
 הא על קאי ג~כ דר~מ ונ~ל

 ע~~י ~נות וא~~א מ~עוק היא שבתד~יל
אותיות

 כנ~~
 שבת אבל

 יכו~
 שתרחם~ היא

 כי אוה~~ח בעל ~קדוש הרב מ~~ש עפ~~יוהוא
 וכו~ י~י עשה ימיםששת

 ו~
 היינו בששת כתיב

שהש~י
~ 

 ברא
 א~

 את אח~כ וברא ימים ששת
 ששת שוב נברא השבת ע~~י ושוב השבתיום
 השבת ע~י נמצא ועידן~ בכ~ז וכ~~הימים
נתחדש

 העו~
 על ח~ו שיש הגם ע~~כ ומלואה

 איזה ישראלשונאי
 חו~

 הנה ומקרה
 יכו~

 היא
 חדשה~ כברי~ ~ובה ותשנה שתרחםהשבת
 היא שבת י~לועוד

 מ~עו~
 וא~~א

 השב~~ת הנה שונים~ צירופים ~שותבאותיות ~עו~
 שב~ת מהו האותיות~ הויות על מורהבעצמו



~ ~

~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~  

 דהנה ~רש יש דקוב~~ה~שמא
~~~ 

 בגי~
~~~ 

 קדושת כ~~א בתוך אשר אתוון כ~~ז היינוהויות~
 ע~כ הויות~ כל המהווה בהם מאיר הנכבדהשם
 כביכולהם

 כ~
 ב~ה בראשית היוצר של אומנתו

 ואהי~ התורהכמ~ש
 אצ~

 אמו~~ן א~~ת אמו~~ן

 הייתי אני אומן~א~
 כ~

 הקב~ה~ של אומנתו
 השב~~תוע~~כ

 יכו~
 שהשבת כיון שתרחם היא

 והבן~ האותיות הויות על מורהבעצמו

~~~
 י~~~~ ~~~~~ ~~~ ~י~~ין

~~~~~ 
 ~ש~ם~ ידכרינך רחמנא אמרזימנין

השכינה
 ~ע~

 ואמרו חו~~ של מראשותיו
 בחי~ פקיד~~ה דכורא~ בחי~ הוא זכיר~~הבזהר
 והנה שבע~~פ~ תורה הוא שכינה~ הואנוק~

 השכינה נוק~ בחי~ יפקד~ך~ אמר ב~~~קכשאמר
שהיא

 ~ע~
 ~ון לומר וכשרצה מראשותיו~

 שבע~פ תורה שהוא תרגו~~ם ב~ון אמרוזכירה~
הבן~

~~
 ~~~ון ~~י~ין ~~~~ ~~~~י ~~ין
 ברכות~ במס~ מ~~ש ע~~~~י~

~~
 ~ן ~~~~~~ ~~ין

 ע~~כ ו~ו~~ ~~ו~~ ~~
 ימים כמה ~יות יכולתמצא

 מבריא~ יותרושתי~ אכי~ ב~

 ~~ ו~~~~~
 מהגמ~ נראה ו~ו~~ ~~~~ו

 פנקסו על שיכתוב אדם ~ל היאשחובה
 כזית האוכל ביומא אמרינןדהכי

 ח~
 בזה~~ז

 משמע צרי~~ך ומדאמר וכו~~ שיכתובצריך
 היא~דחובה

 ישמעאל ר~ הנה ~~י~~~ ~~~~ ~~י~~~
 אמר ואעפ~~כ חטאת פ~ אח~כ אמרבודאי
 דהא מזה משמע חטאת~ יביא ביהמ~~קכשיבנה
 חטאת בתורת העוסק כלדאמרינן

 מן ~גן ת~~ כעין רק הוא חטאתהקריב כאי~
היסורין~

~~
 ~ן ~~י ~~~י

 ~~י~~
 עצמו ומשים הואיל

 כהן היה ר~~י כהדיוט~ תורה דבריעל

 גבורה בחי~ לוי החסד בחי~ כהן והנהגדול

~חסר~~

~~~~~ ~~~ 
~~~~ 

 ו~~~ ~י~י~י ~~~~

אב~
 מסדרין דקתני הכא

 ג~כ יש א~כ מסדרי~~ן~ הי~ו בגמ~ גירסתינווכו~~
 וצ~~ע~ במשנה ~יל מ~ש וע~ במשנה כמו~רש

~~~~~~~~~ ~~~ ~~~ 
 אמרינן הא וא~ת ~~~~

 וכו~~ הדמאי על גזר ~~כ שיוחנןוכו~
 ~הידענא ~

~ 
 שרבא ס~~ד וכי כפשוטו הקשו

 קושיתם עיקר ועל דמאי~ מסכת כל עליח~ק

נ~
 רבא גם דודאי ד~~מ

 ס~
 ~דמאי חומרת

 מעשרין ע~~ה רוב ~יות אעפי~~כרק
~ 

 ה~ל
 הא משום~יגזר

 ש~
 וכ~נ וכו~~ פרוש זב יאכל

 שכתב רש~~יכוונת
 ו~

 ~זירה~ ~ירה גזרינן

~~~~~
 וכו~~ ~יעוט טפי הכא דחשו והא
 ~ען בתרי~ וכתיב וכו~ תעשר עשרכתיב אדאורייתא~ דאסמכוהו כתבנובמ~~א

 המעשרות על נאמן שאינו משמע וכו~ת~~~ד
 שהוא מירק

 בכ~
 כאן~ וקצרתי ~ימו~~ד

~~~~~~~~~ ~~ ~~~ 
 דאסר ~~ו~ ~~~ו

 בתוס~ ע~ עכ~ל התורה מןייחוד ~
 הרמב~ם~דעת

 כ~
 מן אסורין קורבות מיני

התורה
 בכ~

 קורבה אפי~ עריות
 ב~

 והוא ביאה
 ואין תקרב~~ו ~אמפסוק

~ 
 קורבה

 גדו~
 מן

 אחת~ במטהשינה

~~~
 שינוי דיש משום בנדה ~~ דמיבעיא
 וכעת בשר בקירוב עמה ישן פעםדבכל

 מהני~ אם ~~ מיבעיא בבגדו והוא בבגדההיא

 ו~~יג~ ~~~~~~~~~
 דפשט יוסף ~~~

 עיי~~ש וכו~ ~יסור קרא דהאימדרשא
 ר~ דברי הוא שמע דהתאפירוש

 ו~ יוס~
 סתם

 גמרא דבסתםגמרא
~ 

 ופ~ג~א~ ~מר שייך

 ו~~י~~ ~~~~~~~~
 אסור מדרבנן ד~א ו~ו~

 רק הוא שבפסוק וההיקש וכו~~אפילו
 בימי גזרו כבר אואסמכתא

 יחזקא~



~ ~  כן עשה ~~~וו~י~~~~ו ~~~~ ~ו~ ~~ ~~י ~~י ~ו~ ~י ~ו~~~
 ~גו~

 ע~~ד
 את~ אחותי ~כמ~האמור

 ~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~י~ ~~~~~
 הגירסא דר~נ ובאבות ~~~~~ו~~~~

 ו~אורה הרבה~ ושנ~ה הרב~ שקר~~אבהיפך
 ד~ריא~ ה~כ~~~ ~~רסאהיא

 הוא ה~~רא
 ~וד~

 אבל ~שנה~ עשר ובן ~קרא ה~ בן וכן~שנה~
 אמרו דהרי דווקנית הוא הגמ~ דגירסתנ~~ל

ומנעו
 בניכ~

 ההגיון מן
 ש~

 הרבה י~דו
 ימ~ו אשר עדמקרא

 כריס~
 הבן חז~~ל בדרשות

 באריכות~ מזה דברנו וכברהדבר

 ו~י~~~~
 ~~~ו

 בגי~ אה~י~ ה~וי~ אה~י~ ש~ר~פי~ן כוונ~ ~~י~יו~ ~ו~~~
 היתה ע~כחיי~~~~

 נוט~
 שהי~ ~ורות ~פיליו

 שממשיכין ~כ תפיליןמניח
 חיי~

 ~ניחיהן
 התימה~ ~גדיל עושהוהיתה

~~~~~
~~~~~~ ~~~~ ~~ ~~~~ ~~ 

~~~~ 
 ~~י~~ ~~~~

 ~~~ן
 ~ו~~

 ~~י~~ן
 היכ~~ן~ בגמ~ ובמשנהו~ו~~

ושינה
 הרי~~

 כפי~ ~ורות ז~ל
 הרמב~~~

 שמביט
רק

 הפרשיות~ התח~

~~~~~ ~~~ ~~ 
 ~~~יי~~ ~~~י ~~~ ~~~י~~~~~~ו~~י ~~ו~~ ~~~י ~~~ ~~~ן

 רש~~י הנהו~ו~~
 ז~~

 ~חי~ק אסברה
 והרי~ף רחבי~~ ובגדיה~ מפנקי מחוז~~אדבנ~~י משו~

 כן ~רש ~~ ניחא ~אז~ל
 ש~

 כאן ~רש יתכן
 שהיו מחוזא ששמא עיר מחוז~אבנ~י

 עיירות שאראבל מפונקי~
~ 

 בסיפא אמר ~ה א~~כ
 דמפרש נראה ע~כ ~~ דחק~ית~~אאב~~ל

אמרן הרי~~~
 א~

 עיירות בני מחוז~~א~ דבנ~~י
 ~בוד ~ן בגדי ד~~שין ~ני~~~ד~וש~~י

מדקדקין שב~
 ~שו~

 ~כמ~ש שבת ~בוד
 בשבת~ ~ני~ ~וש~מ~וה האריז~~

 בני משא~כ
 הכפרי~ בניחק~י~א

 בכ~~ מדקדקין אין

 מדברי ישו~י~ז
 הרי~~~

 כמ~שבשבת ~ני~ ~וש ראי~ ה~ו
 האריז~~~

~~
~~י~~ו ~~~ו~~ ~~~~ ~~~~~ ~ו~~י~~ן ~י~ן

 בגמ~ וי~ו~~~~ ~י~ו~~
ש~נינו

~ 
 זה~ נכתב

 ~~~~~ ~~~~ו~~ ~~~ ~י~ י~ו~~~~
 עמ~ש שתרח~~~~ הי~~א יכו~הובגמ~
 אסברה ז~~ל והרי~~ף ~ילפירושו

~ 
 אזכות

דשבת~

~~
~~ 

~~~~ 
 וי~~~ו ~~~~

 בגמ~ ~~~~~~~~~~ ~~ י~~~~
 יסעדנו י~~י פסוק רק ~אי~ הפסוק זההובא ~~

וכו~~

 ~~~ ~~ו~ י~~~ ו~~~~~~~
 ביוה~~כ מיהו

 בשבת ~יות שחל יו~ט ~ל אבלוכו~
 שאינווכו~

 צור~
 עכ~ל פייט לומר כ~~כ שעה

 ביוה~~כ אבלפירוש
 צור~

 פייט לומר שעה
 ה~בות~ורר

 ~שובה~ ו~כניע~

~~~~~~ ~~~ ~~ ~~~~ 
 משמע מכאן ו~ו~

וכו~
 ו~

 תאכל
 ו~

 תשתה
~ 

 עכ~~ל תנן
 ז~ל דבריוו~אורה

 דבמשנה מובני~~ אינ~
 הזביאכל ~

 ע~
 א~ת בקערה בי~ד משמע הזבה

 זה אחר זהאבל
~ 

 המשנ~ מ~ון מובן
 ג~איסור~ שו~

 הוא בשתה שהביא הראי~
 ~תות היאמותרת תחי~

 ד~
 תאכל

 ו~
 ~שתה

 מובן אינותנן ~
 כ~

 כי התנא דאטו
 וליזיל~חשב רוכ~

 ~ וג~
 הזב יאכל

 ע~
 קאי הזבה

על
 שניה~ אכי~

 ז~ל דהרב ונ~~ל כמ~ש~ ביחד
דייק

 מד~
 קתני

 ו~
 ביחד והזבה הזב יאכלו

וקתני
~ 

 רק אינו דהאיסור משמע הזב יא~ל
 האיסור הרי כזאת ו~ה הזבעל

 ג~
 הזבה על

ו~~ל
 ד~

 בקערה ביחד מיירי
 א~

 זה אחר זה
 אחר אוכלוהזב

 שאכ~
 הזבה

 ממי~
 הזבה

עשתה ~
 שו~

 אי~ור
 ומ~~

 קתני
 בהיפ~

 משמע
 נ~~לשמותר



~ו
~~~~~~~~ 

~~~~~
 ~י~~ו

~~ ~~~ ~~~~~ ~~~ 
 היא משא~~כ ורצ~~ל ~~~~~~~~יי~~

 שתהרהרהגם
~ 

 דרכה שאין עבירה לידי תבוא
 וגם הזכר את~בוש

~ 
 ז~~ל ~די תבא

~~~~~~~~~~~ 
 ~י~~~ ~י~~~י ~ו~י~ ~~~ן

 נשים ~ע~ד כגפ~~ן כשהיארצ~~ל
בבתוליה~ן

 כגפני~~ם~
 היינו

 ~שהי~
 בדם

 ביתך בירכתינידתה~
 ו~

 הש~ן~ על

~~~~
~~~~ 

 ~ן ו~~ו ~~~~ י~~~ ~~
 ו~ו~~~~~~ו ~~~~ו~

 ~~~ וי~~~
 ~ו ~~~~~ו

 נ~~ל גזר~ו~ ובסיפא שאמר~~ו אמר ברישא~יו~~
 פו~~ן דאין שמפרש ~רמב~~ם לו יצאשמזה
 יחד שהסכימו הה~ות מן הוא קוריןואין

 צ~~ע~ו~רע~~ב

 שהש~י ~ש~יענו ~~~~ ~~~י~~~~~~~
 בע~~ יושב שהי~ חנניא שכרקיפח

 ~ורה סייגים הרבה עשו שבמקומו זכהע~כ ד~~ת~ סותרים דבריו שהיו יחזקאל ס~~רוש
 שהוא קורין ואין פו~ן אין ה~ו ה~ותובפרט
 ושבת שבת ~מירתסייג

 שקו~
 התורה~ ככל

 בגמ~~ ~מן מ~~ש עודועיין

~~~~
 ו~~ו

 ב~~ק קודם הי~ זה ע~~כ ו~ו~~ ~~~
 ואינן כב~~ה~ ה~ה ב~~קד~חר
 ~ימנות~מצטרכים

~~~~~~~~~ ~~~~ 
 ד~א או ו~ו~ ~~ן ו~~ו

אלו
 תנ~

 וקאי
 ~מ~

 אאין
 שורי~

 דיו
 דיו שורין באין ה~תא דתהוי ונ~~מעכ~~ל~
 קודם והי~ וגזרו ורבו דנמני כיון כב~~שואינך

ב~~ק
 וכמש~~

 דבא נראה ~ו~ב~ האיש אותו זכור ברם~~~

~ר~
 במתניתין משמיענו ~ה ~~כ

שהה~ות
 ה~

 כדי הוא חנני~ה~ בע~ית נאמרו
 שבת ה~ות בענייני ובפרט לטובה שמו~זכיר

 השבת~ יום את זכור ~וכרו ג~~כשנצטוינו

~~
 ~~ ~ו ~~~ו

 ~~ו~
 שאמרו כמו י~~ל ו~ו~

 דרך הוא מאות ג~ מספר תמידבמס~
 ש~ ~ספר אחזו ~ה טעם שם וכתבנוגוזמא~
 שהוא הגם ~ורות דקשוט אתווא ש~ כי~וזמא
 האמ~~ת~ ע~~ד כמוס סוד בו יש עכ~~זגוזמא

~~~~~ ~~~ 
 ו~ו~ ~~י~י ~~~~~ ~~~~י
 וכו~~ חו~ין דשחיט~~תובפ~ב

 נזהרים היו הראשונים דחכמים כתבנוכבר

ש~
 על חו~ן שם ו~זכיר בדבריהם ~תוב

 זה ~מז ויש חו~~~ן~ ובשחיטת וכתבוהתורה
 לימוד~ צריכין ת~ח של חו~~~ן שיחת חז~לבדברי

~~~
 י~ל ו~ביי ו~ו~ ~~~~ ~~י ~~~ ~~~
 דיסברו כיון ברכה ~נין דנ~מדסבר
דעדיין

~ 
 ברכת יברכו המצוה נגמרה

אחר הטבי~
 הטבי~

 ורבא שאובין במים שירחצו קודם

 ~שש~~ ז~ ס~~~~

 בחו~ן אבל ו~ו~ ~~י~~ ~י~י ~~~~~~~~~~

~
 עכ~ל וכו~ ~זור הוצרכו

~ 
 ידעתי

 האי שאמרו בגמ~ מבואר והוא ~ה הוצרך~ה
 דאפשר ונ~~ל קדש~ והאיקדש

~ 
 ~ה ~אר

 ובספר תרומה סרך משום ~ו~ן גם נט~~יגזרו

~
 ע~~כ תרומה סרך משום בחו~ן גזירה מצינו
פירש

 אזדא ובזה הבן~ הוצרכו~ ש~
~ 

 מ~~ש
 ספר ~דו מ~קח ~זהר אדם חיי בס~המחבר

בשעת
 וצ~ע~ אכי~

 מצטרפת שאינה ~~ו~~ ~ו~~ ~~~ ~~ו~~~~
 בג~~ע דרבנן חלוקא ~~וש לו~יות

 נ~~

~~~~
 מכאן~ הס~~ר ~~~ן~ ~~~~י ~~~~ ~~~י
 בכ~~מ כמו ~רש דאין כתוס~כוונתו

 דבאמת המשנ~ מן זה ~חוק דאין מחוקסמ~~י
 הסר רק מדאורייתא אפילו פוסל יוםטבול

 המנין מןטב~~י
 ש~

 דבר~ בי~ח ~נותו

 ו~~~~~~~~~
 ~~~ו

 ~~ ~ו~~~
 ~י~י~~

 שמאי בחי~ ידעתכבר
 וה~

 חסד



~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~  

~ ~

 ובכדי הידים~ בחי~ הם והנהוגבורה~
 ש~

 יהי~
 וצריכין בטהרה ~ומרן גזרו ~יצוניםיניקה

 פעם~ ב~לנטילה

~~~~~~~~~ 
 ~~~י ~~~ו

 ו~~~
 וא~~ת ו~~~

 ולדברי עיי~~ש~ וכו~ דברים דבג~לימא
 בי~~ח נח~ו יום דבאותו דפירשהרמב~~ם

דברי~
 והו~וו

 ~~רי~ בי~~~
 ~~~מ

 ההכרחדבעבור ונר~~
 הז~

 ~ביאו התוס~ קושיית של
 כן~ ~רש ~רמב~~םלו

~~~~~~ ~~~~ 
~~~ 

 אדם שחייב ו~~~~~~~ן ~~~~~ ~~~~ ~~~
 שנתות דס~~ל ~אן ~רש יש רבו~ ב~וןלומר
 לומר ה~~ל הנה לכבש ע~~כ ~ר כאן עד בהיןהי~

 א~ ~ר~ ע~~כ ~יל ע~~כ ~בש ע~~כבהיפך
 ע~~כ

ד~ע~
 לוגין ג~ והיו ~ב~~ש ע~~כ מצויין הי~

~ע~י~ני~
 ~~~ו ה~ין ~~~ין וכשהיו ~~~ש

אח~~~
 עד לוגין הג~

 השנת~
 רביעית כבש של

 אמרו גרדיים השני והנה לוגין~ ג~ שהןההין
 לוגין ג~ ואבטליו~~ן שמעי~משום

 וה~
 ג~~כ אמר

 מה ההי~~ן מי~י היינו הי~~ן~ מ~~אמשמם
~ההין

 מתמ~
 הניתן כבש של שנתא היינו ממנו

~ע~
 ו~ה הגרדיים~ כדברי לוגין ג~ והוא

 הזה ב~וןאמ~
 ו~

 מקום ונתן ~גין ג~ ~מר
 רבו ב~ון לומר אדם שחייב אמר ע~~כל~עות~

וכ~
 לו אמרו והם ואבטליון שמעי~ מפי שמע
 משום פוסלין לוגין ג~ ~ה ~עם הזהב~ון

 כבש~ נסכי חשוב דברדמיקרי

~~~~~~~ ~~ ~~~ 
 וכו~ ~מ~ות פשטה ו~ו~

 קודם שזמנו דשטר ~טרות נ~~מאפשר
 ~ם ככותב הוה המ~ות בו ונכתב הזמן~ה

 פני~~ם~הסתרת א~ התחיל פני~~~ בגי~ ק~פ אחרת~מ~ות

 גופא היא ~~~ו~~ ~~~~ ~~ו ~~~ ~י~~~~~
 אין הגזית ב~כת סנהדרין כשאיןקמ~~ל

 חומרא ממרא וזקן ד~~נ~ מקום בשוםדנין
 במקומן ע~הן שימר~ צריך שהי~ בי~ הוהיתירה

 נ~~ל~ התו~~ קושיתו~~~מ

~~~~
 ~~~ו~ ו~~וי~~ ~~~~~ ~~~~י

 תרומה
הנכנסת

 מפסיק אחר דבר ואין באויר~
 כוונתוו~ו~

 לתר~
 התוס~ קושית

 וכתירו~
 הא~

 התוס~~של

 ~~ו~ ~~ו~~ ו~~~י~~~
 ~~~ן

~~ 
 ו~

 ואמר ו~ו~~~י~ו~
 עו~

 ספיקות ו~ אלו
 על קשיא אין לכאורה וכו~~ התקינובאושא
 והא יועזר בן דיוסי ~ברייתא רקהברייתא
 דדברי וי~~ל ~ו~~ קשיין יוסי בר~דר~~י

 ואיכא ספיקות ו~ על במשנה דתנאמוכרחים עו~
 ע~~כ התוס~ כמ~~ש וכיוצא סככות כגוןביותר
קאמר

 ד~ עו~
 באושא דתקנו הא רק קחשיב

 דבריוא~~כ
 עו~

 ודוק~ בברייתא מוכרחים

~~~~~~ ~~~~ 
 ו~ו~ ~~~~ו ~~י ~ון ~~~י
 ~תכות ככ~י ר~נןשוינהו

 ורצ~~לע~~כ
 ככ~

 ו~כי מתכות ככלי וגם חרס
~~ק

 א~
 התוס~~ כמ~~ש

~~~~~~~ 
 ~~יי~~ן ~ו~י ~~

 ~~~ו~~~~
 ~ו~~~~~~~~ו~~~~

 ה~ון בגמ~ בכ~~מ
 ה~ון שינו וכאן מחלוק~~ת הי~~א עדיי~~ןהיא
משום

 ד~
 דאמרו הא על רק ומודי~~ם על קאי

 והוצרכו ב~~ש ורבו ~ניןשעמדו
 ר~~י קאמרע~~ז ~ודות~ ב~~~

 ד~
 מחלוקת ועדין ~נין עמדו
 עומדת~במקומה

 ~~~י ~~~ ~~~~~ ו~~~~ ~~~~ ~~~~~~
 ~ו~~~~ו~~

 ו~~~
 מוסקין ואין בטהרה בוצרין מה מ~ני~מאי ה~~ א~~~

 על אף טומאה גו~רני תקניטני אם א~~לבטהרה
 הי~ ~יום ואותו וכו~המסיקה

 ה~
 ויושב כפוף

 שנעשה כיום לישראל קשה והי~ וכו~ שמאי~ני
 על תמוהים הללו הדברים ע~~כ העגלבו

 הנההמעיין~
 ה~

 והוא כהוגן ~מאי שאל
 בד~ת יעשו ח~ו כאילו וכו~ תקניטני אםהשיבו
 שהי~ הדבר ~י~ מה מובן אינו וגם זא~~ז~כעיס

ה~
 קשה והי~ היום באותו שמאי ~ני כפוף
 דהנה ~רש ונראה וכו~~ שנעשה כיוםלישראל



~ ~

~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~  

 בבחי~ הוא אשר כנודע החכמ~~ה על מורהשמ~~ן
 מן בינ~~ה על מורה ויי~~ן ~ס~~ד ומשפיעימין

 ~שפיע מתערין דינין ~ממנה בענביוהמשומר
 בחשאי הכהן עבודת ויי~~ן שמ~~ן והנה~בור~~ה~
 התפי~ת וה~~ס ק~ל בהרמת הל~י~עב~דת

תפי~
 ~ש

 ותפ~
 מסוד שמאי ~ידוע בק~ל

 ע~~כהגב~רה
 מדת~

 קפדן ~הי~ ומחמיר בגבורה

וה~
 וענוותן מיקל הי~ ע~~כ דחסד מסטרא

 א~תם קראו ע~~כ בחסד מתנהג ברך~שפל
 ויצחק אברהם כמו היינו דע~א אבהןבזוה~~ק
 אברהם א~י אומרים שאנו מה ידועוהנה
 ~ורות יצחק וא~י א~מרים ואין יצחקא~י
 מדה~ד על יתגברהחסד

 אברהם א~י היינ~
 על מה~ד כשמתגבר משא~כ יצחק~ א~יהוא
 מי ורעד בזעף הם העו~ות כל החסדמדת
 השמעת משמים אפך ~וז ~ניך ~מ~די~כל
דין

 אר~
 מצד שהוא שמאי בכאן והנה ו~ו~ יראה

 יי~~ן שהיא הבצירה על טומאה ~רהגבורות
 ~בל מוכשר שיהא ~ר היינו דגבורהמסטרא
 נשמרים יהיו וע~כטומאה

 ש~
 ט~מאה בו יגע

 שהוא המסיקה על אבל החיצונים מצדשהוא
 החסדים מצדשמן

~ 
 והנה ~ר~

 ה~
 שאל

היינו ~
 ה~

 על שמתגבר החסד מדת מדתו ע~~פ
 אין בשמאל גם החסד מדת ומתפשטמה~~ד
 בורחין כי החיצונים בו שיגעו בבציר~ גםחשש
 תקניטני אם שמאי ואמר החסד מדתמן

 הכעסויתפשט
 והרו~

 גוזרני אזי ח~ו ~מין גם
 שנ~בר יום שהי~ ~כיון המסיק~ על גםטומא~
 במדת~שמאי

 היום אותו הי~ גבורה שמאל מדת
 שומטין שהיו וכו~ שנעשה כיום ~שראלקשה
 שבמרכב~ שור פני והתגברו מטטרמו~ןאחד
 התבונן נעים הקורא ואתה מהשמאל שורפני

 ה~ו~בדברים

~~~~
 ~~~~י ~י~ו ~ו~ן ~~~~ ~~~י

 עכ~~ל אמות מד~ פח~ת פחותיט~~ו ו~
בעי

 ~ר~
 הוא שזה ~מר שייך דהאיך בזה

 התירא זה דהרי דבר הי~~ח~ירת מכ~
 ו~

 ~ירה
 ה~א שהגזירה פירשע~~כ

 ש~
 וכו~ יט~~ה

 מי בזה~ל כתב המאור בעל בדבריועיין
שהחשיך

~ 
 בדרך

 ~ר~~
 כיסו נ~תן שיהא ע~ו

 אי ממונו על בהול שאדם שמתוך~כרי

 ~תויי אתי ~~שרית
 ברה~ ד~~

 ~ירת היא זו
 הבאהיתר

 מכ~
 דנאד נראה הנה עכ~~ל איסור

 היתה דה~ירה רש~~ימדברי
 וכו~ יט~~~ ש~

 ז~ל ~רש~~י הספר~ מן חסר עיקרדא~~כ
~ 

 רצה
 המאור בעל כדברי~רש

 בשום מצינ~ ד~
 דוקא מוכרח שיהי~ שי~רומקום

 ~וי ~תנ~

ה~
 ע~ו תבא בדרך הכיס כל ~פקי~ ירצה אם

ברכה~

~~~~~~~~ 
 ~~~ין

 המאור~ בב~ל ועיין הדיעותרבו ~~~ ~י~~ ~~ ו~~~~
 תפס~הרמב~~ם

~ 
 דברים נ~~ד ומנה אחר דרך

 י~~ח שגזרוי~ח
 שה~ש~~

 במחלוקת שעמדו י~~ח
 שהי~ונראה

~ 
 בגמ~~ אחרת גירסא

~~~~~~~ 
 קא ו~ו~ ~ו ~ו~ין ~ין

 ~ו דאית דב~~ש טעמייה~מפרשי
 ~~~~ז ~מצוד~ת~ וצמר באונין ~כן כ~םשביתת
 אינןכשהכלים

 ש~
 דמותר מ~דו ב~~ש דגם י~~ל

 דר~~ט דאע~~ג בתוי~~ט ~עיין כב~~ש ע~~עהחמירו אבי~ דבית רשב~~ג העיד דהרי ~~ה ג~~כונ~~מ
 דב~~ה התם שאני כב~ש כשעשה בעצמוסיכן

 אפילו כאן אין וא~כ כב~~ש בשכבך פי~סברו ~
 יודו ב~ה גם כאן משא~~כ חומרא צדש~ם
 ~ידן נ~~מ וא~~כ דמחמיר מאן קעבידדמצ~ה
 אינן כשהכלים ~חמיר דירצה מאןאפילו

 חומרא צד שום כאןאין ש~
 אפי~

 חסידות ממדת
 בדבר~וצ~~ע

~~
 ~ו~~ין ~ין

 היינו עבד~~ן ~~~~~~ן~ ~ו~ו~
 עבד~ן~ נקרא עורות המעבד~אומן

 ארישא גם קאי נכרי תיבתוא~~כ
 וכאי~

 אמר
 נכר~~י~ ~בדןברישא

~~~~~~ ~~~~ 
 ~~ן ~~י ~~~~~ ~~~י
 וכו~ ~בס ק~שהוא

 ב~~ה דגם דס~ל ו~~ל עכ~~ל כב~~ש ע~~ע~מחמירין
מודו

 בכ~
 טעמא דהרי ~ן

 ד~ דב~~~
 חיישי

 מ~~ש וא~כ קעביד שליחותי~שיאמרו
 כ~

 ~ן
 ~מש~ל ~חמיר רשאים דהיו והא כ~ם~משאר
 דמפרש הרמב~ם ~ירוש וי~~ל התוי~~טבשם
 באותו שנאמרו ה~~ת מהנך ~~כ ה~ותדהנהו



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~

 דב~נהו ~ק חנניא בע~יתהיום
~ 

 ~נין עמדו
 בי~~חכמו

 וי~~ל שגז~ו~ דב~
 ד~עבו~

 כיון זה
 בי~~ח פסקו היוםדבאותו

 מאן כב~~ש דב~
דמחמי~

 ג~~כ כב~~ש באינך
 קעביד~ שפי~

~~~~~

 מודו~ ב~~ש גם היינו ו~ו~~ ו~~ו ~~ו
 דב~~ש טעמא וכי ד~ק בתוי~~טוע~

 ו~ימ~~ש ~עמים~ נמצא כן כי ~שמועינןאתא
 שפי~ יתכןבסמוך

 ד~צה מאן דנ~~מ
 ועיגו~ם קו~ות משא~~כ בידו~ דה~שותכב~~ש ~חמי~

 חומ~א~ צד שום כאןאין

~~~
~~~ 

~~~~~ 
 משמע ~~~י~י ~~ו

 מסתמאמהתוס~
 מפקי~

 ~ע~ ~ו

בתוי~~ט~
 ה~שב~~א בשם כתב וה~~~ן

 ד~
 ב~~ד

 דמק~ בסמוך והנהמפקי~ין
 משני אמוגמ~

 כך ד~~~ק ~~ון משמע אא~ע~~א~ מנ~~חהת~~ם
 דמניחים הד~ךהוא

 המוגמ~
 בא~~~ והגפ~ית

 בכאן ג~~כ נ~אהוא~~כ
 דמפקי~

 אפקו~י ~ו
 ~ש~~י מיהו המנהג וכן עושין כךמסתמא
 מפ~ש דהכא משמע דמנח~~י כגו~~ן לעילהעתיק

 כגוןג~~כ
 וכו~~ דמפקי~

 הוה במבשל בהו מהפך ~~י~ ~~~~~~~~
 משום דחייב כתבו והתוס~ עכ~~לבישול

 משום חייב אינו דמגיס דס~~ל משמעצובע
מבשל

 ו~~ ~~~~~~~~
 ו~ו~ י~~י~~ו

~ 
 מיי~י

 ~~~ל עיי~~ש וכו~בכ~ם
 ו~

 ישאי~~~ו
ב~~~ד

~ 
 גם מיי~י אינך אבל בכ~ם מיי~י

בכ~ם
 ו~~

 דגם י~~ל דב~יהם
~ 

 ישאי~~~ו
 עמו ומתנה בכ~םמיי~י

 ש~
 בהן הגוי יעשה

 בשבת~מ~כה

~~~~~ ~~~~ 
 ~~י~ ~~י ~י ~~י~~ ~~ו
 דנכ~י הך תניא ואיו~ו~

 עניי דמפ~נסים משום נכ~י דוקאסד~~א
 אבל ש~ם ד~כי מפנינכ~ים

 כ~
 אע~~ג

 ג~ במעיו אכי~ו דמשהה כיון ע~ךדמזונותיו
 קמ~~ל היום ע~ך מזונותיו איןימים

 נ~~

~~~

 ~~ו~ ~~~י~~ ~~~י~ין
 ו~ו~~ י~י~ ~~~

יש
~ 

 ~ית~א ד~ ביום דהכוונה ~כ~יע
ממד~ש

 התח~ ~ב~
 אצ~ו~ ונכתב ש~~ פ~

~~~~~~~~
 ~בסם קשים שה~נים ~דנו

 ב~ש~~י~ ע~ הצבועין מןיות~
 ש~שים ב~ ~בסם קשים שה~ני~~ם ~דנוו~נה

יות~
 ~בס נתנו הצבועים דה~י הצבועים מן
 לדעתי והנה ~בת~ קודם ג~~י וה~ניםבע~~ש
 שהקב~~ה קדשם ב~וח ~ז~~ל מ~~שתתבונן

 ש~ש ובעי~~ת מעונותיהם ש~ש השנה ~אשבע~ מוות~
וביוה~~כ

 מוות~
 של ה~ון ביוה~~כ דהנה ~מ~י

 כשנים חטאיכם יהי~ אם ~ו~ות מת~ןזהו~ית

כש~
 דתיכף ~~ש וי~אה וכו~~ י~ינ~~ו

 מפחד בע~~~ה מי~אה תשובה עושיןכשיש~אל
 כשגגות נעשים זדונות מי~אה תשובה הדיןיום

 וגם עדיין ש~ות נשא~ים וא~~כ מהגמ~כנודע
 בגדים נק~ העונות א~~כ כפ~ה ~~יךהשוגג
 עדיין כיצבועים

~ 
 ~ק צ~יך ו~ה נת~נו

 מהני אחד יום די ו~ה ה~ן מן כיבוסש~ש
 שיהיו ~וצה הקב~~ה והנה אחד~ יוםתשובת
 ש~שים ב~ כיבוס עוד צ~יכים ~ניםבגדינו

כשיעו~
 כזכיות~ זדונות וישובו ~ני~~ם בגדים

~~~~
 ~י~ ~י~~י~ ~~ ~ו~ ~~~ ~~~~י~
 הי~ ודאי~~~~~~~~

 ~ח~
 ~ב פטי~ת

 בחייודאילו
 האי~

 ~ו~ות הת~יד ~שאי הי~

 אח~ דאפי~ מכאן שמעינן~ניו~
 החכם פטי~ת

 למיעבדאסור
 ~ימ~ר הגירסא ו~י שאסר~ דב~

אסו~
 אפילו

 ~מ~
 באתרי~

 החכם שאס~ דב~

~תי~
 והגי~סא

 ~ימ~
 נכונה היא

 יות~
 דהא

אמ~
 וכו~~ דאו~י ת~ידא ההוא

~~~~~~~~ 
 ו~

~~~ 
 ה~~~ן~ כ~ו נושאי עם

 פיסקאמתני~
 וא~

 הה~ות מן
 ואאין פו~ן דאאין בגמ~ מפ~ש וכו~שאמ~ו
 קאיקו~ין

 שמתחי~
 ב~~ש בדב~ חו~ין היו

 ע~ עיי~~ש וכו~ ו~בו נמנו וכו~ ואח~~כ וכו~וב~~ה
 ה~מב~~םבפי~

 ד~
 קו~ין ואין פו~ן אין קחשיב

 מן דהיינו והשוו שהסכימו במה ~קבמח~קת
 נ~~ד דקחשיב ועיי~~ש כאן עד השבתיציאות
 בבעל וע~דב~ים

 ד~ המאו~
 אין ג~~כ קחשיב



 והנ~ ה~זירות~ מן קורין ואיןפו~ן
 ז~~ל הרי~~ף

 עם אחת בפיסקא וכו~ הה~ות מן ואלו~סידר
 אד~מי~ דקאי נראה וכו~ שורין איןבש~~א

וצ~~ע~

~~~~
 ו~~~~ ~י~~~

 והרשב~~א ~~ו~ ~~י~ין
 וכו~ כתבז~~ל

 ד~
 ע~הם מתנה ב~~ד

 ~פקיר העושה א~~צ ז~~ל ~הרשב~~א והנהוכו~~

 ~~מ~ו~
 פי~ ו~י ~~הם מת~ה ~~~ד

 היא דזה ה~ם והנה ~פקיר~ ~עושה~~~~ך ~ראשו~
רק

~~~~ 
 דאפשר מש~~ל ~י לדידן נ~~מ אעפי~~כ

 שירצ~ מ~ ~~ות~~~ך
 ה~~ז כב~~ש ~חמיר

 בב~ת כדא~כחן~שו~ח
 ר~~~

 מחמירין שהיו
 ב~מ~~ מ~~ש ע~~~~~ש~

~~~~~~

 ו~~~~~ן
 תחת מוגמר ומ~יחין ~~~מ~ו~ו~ ו~~ ~~~י~ ~~~ ~ו~~~

 ז~~ל והרי~~ף וכו~ והם ~ב~~ת בער~~ב~~~ם
 הנה ב~מ~ ה~ירסא ~י ונראה שב~~ת~~~~ב ~~~

 ע~~ם ע~~ש קאמר ~ינה מים בפותקין~רי~א

חשיכ~~~
 משמע

 אפי~
 דאין השמשות ~ין ~מוך

 ממ~ ~~~~~ז~
 מו~מר הניח אבל שהי~ וא~~צ

~~וא
 מ~כ~

 שהי~ וצריך בישול ~עין ~מש
~ 

 עד ישהה די~א ~ה~~ש ~מוך ~דבר~~~~
 מ~כה ~די ויבא במו~מר האור~~אחוז

 ע~~כדאורייתא
~ 

 ע~~ם קאמר
 חשיכ~~~

 רק
 שב~~תער~ב

 והרי~~~
 ז~~ל

 ד~~~
 ס~~ל שב~~ת ער~~ב

 חשיכ~~ה~ ע~~ם ע~~ש ארישאדקאי

~~
 ו~~ ~~~י~ ~~~ ~~~י~ ו~~~~ין

 ו~ו~
 ע~~ם ע~~ש הכלים תחת ~פריתוב~מ~
 חזר ב~מ~ ~רסתינו ~י הנה וכו~ והםחשיכ~~ה
 דבמו~מר משום חשיכ~~ה ע~~ם ע~~ש בדוקא~מר
 אבל ~דול מבע~~י דו~א ~יינו ~תם ע~~שקאמר

~
 ע~~ם

 חשיכ~~~
 ב~פרית כאן הנה

~ 
 חיישינן

 מן אין כי כשישהה דאורייתא איסור ~דישיבא
 יק~ל כי ההבערה ~רבות שישהה~דרך
~~לים

 אפי~ ע~~~
 ו~י~~ף מו~ר חשיכ~~ה ע~~ם

ז~~ל
 חשיכה~ עם ע~~ש ארישא ג~~כ דקאי ~~~

 ~~~י~י~~~
 מכה ע~~ג ~~ו~

 וה~
 הנה וכו~

 ~~~כברי~~ף
~~~ 

 דכו~ו חשיכה עם ע~~ש

 ~רסי~ ובגמ~ ארישא וקאי ~ו אית דינאחד
 יש דבמו~מר כיון חשיכ~~ה ע~~םע~~ש

 חי~~
 וכי

היכי
 ד~

 ע~~ם ע~~ש דבריו מבאר נטעה

חשיכ~~ה~

~~~~~ 
 תנינן ובמו~מר מים בפותקין אדע
 היום כלב~מ~

 כו~
 השבת כל וב~פרית

כו~
 היום כל בקילור ושוב

 כו~
 בקי~ר וברי~~ף

 הש~ת כלג~~כ
 כו~

 חי~ק איזה ~בין בזה וצ~~ע

ו~
 הוא~ ריק דבר

~~
~~ 

 ~~י~~ ~~~
 פורשין אין מתניתין

 וד~י~~ם ועו~~ף ח~~י~מצודות
 בתוס~ הנה וד~ים ועופו~~ת חי~ ב~מ~ובמשנה
 א~ רק זו במצודה ~וד יכול שאינו דמייריכתבו
 יצוד הא שיצודו בכדי מהני מאי דא~~~ה ב~או
גם

 משחשיכ~
 יחיד ~ון חי~ דקתני ניחא ו~~ז

 שהיא בחי~ היינו רבים ~ון וד~יםובעופות
ברי~

 ~דו~
 תכיל וד~ים ובעופות אחת יצוד

 מצודה ~שות הדרך מן שאין שתיםהמצודה
 כזוקטנה

 ש~
 ב~ או א~ וז~~ש אחת רק תכיל

 ו~ירסת וד~ים בעופות וב~ בחי~ א~היינו
 וצ~~ע~ אחת דוקא בעו~~ף ~םהרי~~ף

 ז~~ל הרז~~ה אבל ו~ו~ ~~~י~ין ~ין ~~~~~~
 קודם ~~~י וכל וכו~ אחר טעםכתב

 אין זה טעם ו~י מיקרי שבתא קמיהשבת
 ו~עם אסור ד~ ביום אבל ~~ ביום רקהי~ר
 מותר ז~~להרי~~ף

 ביו~
 מדברי כן וה~רע~י ד~
המדרש~

~~
~~ 

~~~ ~~~ 
 ~~ין ~ין

 ~יי~ו~ ~~
 ~~ו~ ~וי~~~

 י~י~ ~~~
 מתחי~ן~ ד~ דביום ה~ון משמעו~ו~

 ~~י~~~~~~~
 א~א~ בית של היו נוה~ין

 תיבתהוסיף
~~~~ 

 בית היו נוה~ין כי
 וכו~ נותנין שהיואבא

~ 
 היו נשיאים כי יתכן

 ~םואסור
 ~שו~

 ובפרט רבים בפני מ~כה
 ע~~כ ~וב~~ס כ~ם ליתן כבודם ~י שאינובדבר
פי~

 ז~~~ הרי~~~
 הכוונה

 ש~
 היינו אבא בית

 של ~י~ שהוסיף וכיון ועבדיהםמשרתיהם



 הכ~ם היינו ש~~~ן תי~ אח~~כ ~וסיףהוצרך
 אבא~ ביתשל

~~~~~
 אבל וכו~ רשב~~ג אמר פיסקא

דחול במי~
~ 

 שטוענין מה ר~~ל עכ~~ל איירי
 יום שהוא שבתבערב

 חו~

 על ~כוב גוי ו~ניח רמ~~א אות ארוך~~~~~
 בשבתסוס

~ 
 עכ~~ל איסור ידעתי

 דוקאנראה
 ב~

 גם אוכף
 ש~

 איזה הגוי יניח
 נוח שיהי~ כדי תחתיובגד

~ 
 זה דכל ~כוב

 מ~כה~ ומק~י משאהוה

~~~~~
 נותנין אין בש~~א ~~ג~ סי~ מתניתין
 של השמיט התנור ~וךאוני~~ן

 ~יכי כיפשת~~ן
 ד~

 שרוי בפשתן דמיירי נטעה
 ע~~כ ומתבשל התנור ~וך אח~~כ ונותנןבמים

 נ~~ל מ~~~ן משום והטעם סתם אוני~~ןאמ~

~~~
~~~~ 

 דרבנן דתחומין כיון ועוד
~ 

 ה~~ל
 עיי~~ש וכו~ ~יס~~~~ש

~ 
 ק~ הקטן

 ~וש דיש קסברי דב~~ש די~~ל מרן דבריעל
 וצ~~ע כנודע דאורייתא איסור דהוא מילי~~ב שי~

 בזה~ מ~ןבדב~י

~~~
 ~~~ ~~~י~ ~י~ ~~~~ ~~~ י~~ ~~
 ~ ו~י~~~~~~

 צריך בשר קתני א~~ז ~ו
 חי כשהוא נאכל אינו וגם ~~יתו רבזמן

 כשהוא נאכל וגם זמן מעט ~ק א~~צ בצלמשא~~כ
 בריא אינו חי כשהוא שנאכל הגם בצל והנהחי~
 א~~צ וג~~כ ~וף יפה חי~ ביצה משא~~כ~וף

 דמותר וסד~~א כידוע מעט מעט רק~לותה
 ממש ~שיכה סמוך~~תה

 קמ~~

~~~~~~~
~~ ~~~~ 

 ו~ו~
 נותנין אמ~ ~

 וכו~ פ~~ת נותני~~ן אין ~ילכמ~~ש
 התנא ~כד~ך קמ~~ל אורחא אגבמי~א

 שמפורש ~ה אף בקיצור~שמועינן
 ה~ות שונ~~ה נק~ שזה פעמים כמהוכמ~~ש כב~

 שניותמ~ון
 שמה~

 בדב~יו ~~ה מ~~ה

 ~ו~~ מעו~ו~ו~
 ~נור פסח נותנין ~אין

 בכדי שי~ול דרך~ק
 ש~

 בח~סית יגע
 אמ~הוהתו~ה התנו~

 צ~
 אש

 ו~
 ד~~א~ מחמת צלי

~~
~~ 

 ~~י ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~
 ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~י~י~~~~

~
 מהו ידענא

 השא~
 ה~נא הרי וכמ~~ה

 ב~~ד כמאכל שהוא רב ~ד מהיכןוגם ~כי~ צ~ שיעו~ יודעין והכל שיצו~~וכדי אומ~
שליש ~~~~

 בישו~
 כדי והנ~אה

 שיצו~
 ~~די או שיע~ו בכדי ה~~ל והיותר צ~~ימן נ~~~ ~ון אינו

 ע~~כשיגמ~ו
 ~מ~

 הכוונה דאין
 ניחא ובהא וכמ~~השואל ע~~~ ~מש~ גמ~

~ 
 דכתיב מה

 ובש~~ת הפסח אצל ~אהבפ~ בתו~~
 יאשיהו בפסח וכן אש צליהכוונה ו~נ~ ואכ~

 ויבש~
 את

הפסח
 ו~~

 נק~א ב~~~קבישול הוא~ אבל בישו~~ ב~ון אפקי~
 גמ~

 הדבר
 וגם ~זמן הנגמ~

 נאמר ע~~כ בישול נקרא והפירות התבואהגמר
 היינו בישול ~וןבפסח

 ~מו~
 אל דכתיב צ~~תו

תאכ~
 בכאן התנא וע~~כ נא ממנו

~ 
 קאמר

כדי
 שיתבש~

 הכוונה ע~~כ שיגמרו או שיעשו או
שאינו

 גמ~
 ושפטו ~מ~י תיקונו

 בישול מק~י דבגמ~ה התבואה מן ד~דונראה בישו~ ש~~
 ~ן ש~דו כמו תבואה נק~ ש~~~ש משתביאוכבר
 שיתבש~~ו כדי במשנתינו גירסא ואיתהכתוב
 וכמ~ה הגמ~ דמקשה בהיפך צ~~לו~~~ז

 ע~~כ צלי במקום בישו~~ל ~יתני התנאדמדשינה
 הצורך~ כלאינו

~~~
 ~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~י
נראה

 ד~
 נ~אה וכן נמי אתמר גרס

 חסדא כ~ב נמי איתמר ~תני שייךדהאיך
 הונא~ כרב ס~~ל זקניםוהרי

~~~~~~~~ 
~~ 

~~~~ 
 כדי פיסקא הר~~ן

 כראב~~י וקיי~~ל וכו~ פני~שיקרמו
 ר~ היא בגי~סתינו עכ~~ל ונקי קב ראב~~ידמשנת

 ה~מב~~ם ע~~כ סתםא~עזר
~ 

 כוותי~~ פסק

~~~~~~
~~~~ 

 הפסח את מש~~ן
 וכו~ שב~~ת~~~~ב ~נו~

 הו~י~
 ע~~~ב תי~

 בכדישב~~ת
 ש~

 בשבת דמיירי ~רש נטעה
 ע~~ם תיכף ה~סח את מש~~ן י~~ד בוכשחל



 ~~~~~~~~~י~
 בה~ש היינוחשיכ~ה

 וא~~
 דצ~יתו כן ~רש

 ה~ד דבר דהיא ועוד בה~~ש אפילו דוחהאינו
 ע~ש~ בדיני הכל דאיירינןמענינו

~~~~~~~~ 
~~~~ 

~~~ ~~~ 
 ~~יו~~

~~~~~~~
 רצ~~

 דתנא הברייתא

ר~~
 סייעתא היא

 ~מוא~

~~
~~ ~~~ ~~~ 

 ~~~י~ין
~ 

 ~יפרך שייך
 מד~קין במה דקתני קאי היכיתנא

 ואיוב ~ד~ק~ הוא דסבראמשום
 כשקי~

 יומו
 חושך יהי~ ההוא היוםאמר

 ו~
 אור

 וכו~ א~ים ויברך כדכתיב מבורך יוםשבת ממי~

ממי~
 והנה אור~ בו ~ד~ק דמחויבין נשמע

 שבת בנר ברכו וכו~ א~ים ויברךבמד~ר
 שטוב ג~~ש נ~ד בזו~ח דהנה ג~ש עפ~ישהוא י~~

 כשמתחיל עה~~ש בהאיר ישראל את ~רךהוא
 כ~~י האור את א~ים וירא הכא דכתיבהאור
 את ~רך ד~ בעיני טו~~ב כ~~י וכתיבטו~ב

ישרא~
 כתיב במדרש חז~~ל ג~כ ~דו ומינה

 התם וכתיב וכו~ ~רך ד~ בעיני טוב כיה~א
 נשמע טו~ב~ כ~~י האו~~ר את א~יםוירא

 ההוא היום והנה אורה ~יות צריכהדבברכ~~ה
 וכו~ א~ים ויברך בי~ דכתיבמבורך

 על ~רך ~צוה מזה ~דו וחז~~ל באורהמתחייב ממי~
 וכו~~ במצותיו קדשנו אשרהאור

~~~

 בתוס~ ע~ ו~ו~ ~~~~ ~~ ~~~י~ין
 מיני~ דס~ק מאי התנא מפרשד~עמי~

 בר~~ן ~וע~ברישא
 נדרים~

 תנא נ~ל בכאן והנה
 עכ~ז ~ד~ק דמצוה דגם ~ורותדווקנא
כשאין

~ 
 האסורים והפתי~ת השמנים רק

מוטב
 ש~

 ~ד~ק
 כ~

 חז~ל חשו הרבה כי
 של כעין הזה האיסור ועשו שבת חי~ל לידייבא ש~

 מפרש ע~כ בגמ~ אי~ה עוד לך ואבארתורה
 דאין דהדין ~ורות מד~קין איןברישא

 ישמד~קין
~ 

 ההד~ה ומבטל הקדמה
 נ~~

~~~~~~ 
 הערוך וגירסת

~ 
 ואותיות ב~ש

 מתח~ין~גיכ~ק

~~~~~~~ 
 העתיקו ז~~ל והרע~ב רש~~י

 מכאן בגמ~ דאמרו מה ~י עמהםוהדין
 גירסא ~יים שיש ונראה שמנים פסולואילך
 ואמרו בוא~ו הגירסא במשנה דבאמתש~נינו
 מכאן בגמ~ע~~ז

 ואי~
 ע~~כ ורצ~~ל שמנים פסול

 ~א במשנה ~רוסיש
 ב~

 בכל הדרך וכ~ה וא~~ו
 חסורי כענין המשנה מתקנת שהגמ~התיקונים

 וכיוצא~מחסרא

 ~~ו~~ ~~~ ~~~~~~~~
 שאינו מזכיר הכא

פשוט
 תחי~

 מזכיר ברוב אבל רצ~~ל וכו~
הפשוט

 תחי~
 והוה

~ 
 כשמזכיר משא~כ א~ז זו

 פשוטשאינו
 תחי~

 בגמ~ והנה זו ואצ~~ל זו הוה
 א~ר ברונא דרב וחכמי~ דת~ק א~באמרינן

 דנפקא י~ל ~אורה והנהמסיימי ו~
~ 

 שפיר
 אין ברונא דרב דס~ל הוא בתראידחכמי~
 מד~קין בתערובות אבל בעיני~ ב~~ומד~קין
 ואצ~ל זו ב~ון התנא דנקט מה ~ו יונחו~י~~ז

 הוה הדיוק ד~יזו
~ 

 פירשו ע~~כ א~ז זו
 דמש~ההתוס~

~ 
 מקומות דבכמה מסיימי

 ע~~כ ג~~כ כה~~גאשכחן
 מסיימי~ ~

 ו~ו~~ ~~~~~י~~ ~~~~~~~~
 וי~~

 דאין
 וכו~ הכ~ת מן~דין

~~ 
 י~ל דבריהם

 ואידןד~ש
~ 

 מן יוצא מיקרי
 הע~

 על גדל רק

הע~
 ~~~ ק~פה בין צמר כעין דגדל

~~~
~~~~ 

 ~~ו ~~ו~ן
 ~ו~ ~~ו~~

 מהרש~~ל
 רש~~י מדפי~ ו~וא הגמ~ מן זהמחק
 הקטן ונ~ל הו~~א~ נעור~~ת ~~~ו חסו~~ןא~~~א
 ש~ני דבש~ס נראה רק ~חקו אין זהדבשביל
 ז~~לרש~י

~ 
 רש~י ~ני דגם עוד וי~~ל זה הי~

 דחוס~~ן ~ייק בא ז~ל רש~~י אבל כגרסתינוהי~
 ~ו שבמקרא ומדחסו~~ן הוא אחת ע~כוחסו~~ן
 ~ו ג~כ שבמשנה חוס~ן ע~כ הואנעורת
 והי~ במקרא ~מר ה~~ל דא~~~ה הואנעורת

 ודוק ~וס~ןהחסו~~ן
 נ~~~

 ו~~~ ~~~~~~~~
 מאי א~~כ ו~ו~ ~י~ן

 י~ל עיי~ש וכו~הוסיפו
~~ 

 דבריהם



 דידןדתנא
~ 

 מסכסכת שהאור אותן רק תנא
 ראוין שאינן אותן אבלבהן

 דיש אותן גם תנא ברא ותנא ~תנייאאצטריך ~תי~ כ~
 ממנו שיעשו ~עמים~שוש

 פתי~
 ~עת

 יותר~ מפרש ברא התנא ובכ~מ וכיוצאהדחק

~~~~~ ~~~~ 
~~~ 

~~~ ~~ ~~~ ~~~~~ 
 ~~~י~י~~י~

 אבל ~~~~
 דמתניתין ותנא עיי~ש וכו~ מדורה מהןעושין
 מד~קי~ן אין דתנא ב~ונו זהמדייק

 ו~
 תנא

 מבעירי~ן~אין

 ~~י~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~
 אינו מדורה דהיתר משמע ~~~~~~~~~

 בפסו~א~
 פתי~ת

 בפסו~ ו~
 וצ~ע~ שמנים

 ~י~י~~ ~~~~~~~~~~
 יונה של אותה כעין

 של הקיקיון אותו אינו דודאיעכ~~ל
 כ~~כ שאינו ודאי וגם תיכף נתק~ל דהרייונה

 בעו~~שנים
 ~~~~ ~~~י~ ~~~~ו ~~י~~~ ~~~ ~~~~~~

 חכמים שאמרו שמנים וכו~ שהאורמפני
 אשמועינן עיי~~ש וכו~ נמשכין שאין מפניוכו~

 מה גם בהן בכיוצא ~ון שנדע בכדיהטעם

~~
 שבת כי עוד והתבונן ועמוד התנא קחשיב

 ניתנה בשב~~ת ו~~ע דאורייתא יומאהוא
 רבנן ומפרשי נגנז הראשון אור והנהתור~~ה
 דאוריי~ יומא שהיא שב~ת והנה בתורהשגנזו
 הנה הטע~~ם ה~ס ובחכמה נפקתמחכמה
 וזה בטעמי~ם ~תבונן שבת של באורמהראוי

 והבן~ חכמי~~ם שאמרו רבאשדייק

~~
 ~י

 ~~ו~ ~~~~~~י ~~י ~~~~ ~~~י~~
 דהא ~זיר~ גזירה דהוי יקשה~אורה

 יבא שמא הוא גזירה בעיניהו מד~קיןדאין
 וכדקאמרו~טות

 בח~ ~~
 דגים וקרבי

 דמש~~ה במשנה ו~מ~~ש ~~יר~ ג~ירהגזרינן ד~
 חשו דהרבה ברישא מד~קין דאין מפרשהתנא
 תורה כשל ועשאוהו מד~~ין דאין ~אחז~ל

 שפיר~ניחא

~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~ 
 שאמר ראשון ובפרק

 נותנין שהיו אבא בית היו נוהגיןרשב~~ג

כ~
 ו~ה כוותי~ הי~תא ו~ת ~ו~ ~ן
 זה ר~~ב~ מעש~הנאמר

~ 
 ואל ד~ב מעש~~ה נק~

 הש~ס דאיצטריך והא כאן~ משא~~כ הואתעשה

~ר~
 ו~ה ר~~ב מעש~ה

~ 
 כ~מ סתם נאמר

 די~~ל היא ה~ה במשנתינו רשב~~גששנה
 דייקאבמשנתינו

 בברייתא~ ו~

 כבר ~~~~ ~~י~~~ ~~~~ ~~~~~~~~~~~
 וכאן בקונטרס אצ~נונכתב

~ 
 בא~י

 גרגרים~ איזה ~ייןרק

~~~
 ~י~~~ ~~~~~י~ ~~י~~י~ ~~~י ~י
רצ~~~

 אומרים היו זוכה הייתי אי~ו
 גורסה~ והייתי יוחנן דר~ משמי~מעיקרא

~~~~~ ~~~~ 
~~~~ 

 יהיב ~~~~ ~~~~~~י ~~~~~ ~~~~~~
 כמ~~ש תורה ~ור רמז חנוכה נרטעמא

 ובחכמ~~ה נפקת מחכמה ואורייתאבקונטרסים
 טעמי~~ם~יש

 ~ון אמר מעות מנין אצל ב~~ספעמים כמ~ כפר~~~י~ ~נות ~~~~~~~~~ ~~~~~~
 ונראה וכו~ ~שה מעות המרצה כמ~~שריצוי

 העוה~ז בעסקי האדם רצון אשר הואשהממון
 יש ביותר~ א~ונוטה

~ 
 מאתיים מבקש מנה

 שבגבורים~ גבור ~ממון קראוהחכם

~~
 כפרש~~י~ הוא תמי~ ~ון ~~~~~~ ~~י~
 ב~ו ויאמר רא~ונה התמי~ בתורהמצינו

 ~נה מאהה~ן
 יוו~

 תשעים הבת שרה ואם
 הוא בש~ס הרוב שעפ~י ~תבונן ויש וכו~שנה
 דר~לישנא

 יוס~
 ר~ ~יות ואפשר

 היתה טובה מרג~ות חז~~ל ואמרו ת~ודוושכח ח~ יוס~
 שכל אבי~ו אבר~ם של בצווארות~י~

 בג~ל ת~ו וכשנפטר מתרפא אותההרואה ח~~
 ר~ והנהחמה

 יו~~
 הוא כשנ~רפא

 ~יות דאברהם מארי את הזכיר הנה א~אשל מהמרג~ו~



 ~~~~~~~~~י~
 את שיזכור ש~מה רפואתו שתהאבעזרו

~מודו~

~~~~
 וס~~ל ~~ו~ ~~יי~ ~י~ ~~~ ~~~~~ ~~~~י
 והא וכו~ מונחין היו ומערבדמזרח

 עיי~~ש וכו~ נרות ה~ הטבת יומא בסדרדאמרינן
 מונחים~ היו ודרום צפון ~~~ד גם יקשהזה

~~~~~~ ~~~~ 
 ~~~~~ ~~~~י

 ~יו
 גוים שגזרו~~~~ ~~~~~
 כ~ ע~

בתו~
 ~פסר שתיבעל הנישאת

 תחי~
 וע~~י

 ~ה הוצרך עכ~~ל הנס נעשהאשה
 ו~

 כפשוטו
 ~ה דקשה כ~~י עם ביחד נפשות בסכנתדהיו

 וכו~ הושבתי בסוכות כי בסוכהחייבות
 שם אבל ג~~כ הנשים ~ם והיו כבוד ענניהיינו

~
 אבל בע~הן אגב רק בנס מיוחדים הם היו

 בנס~ מיוחדין היובכאן

 ~~~י~ ~~~~~ ~~~~ ~~~י~~~~
 כל דרכו זה שמעון ר~~~~~ ~~~~ ~~
 היו~

 לדרוש
 ~שד~ מיני~ י~ינן עכ~~פ דקראטעמא

~~~~
 ביתו ו~~שבני ~י~~ ~~~~ ~~~ ~~~י

 בחושך ~ישבמצטערין
 רצ~~~ עכ~~~

 ונר
 בחון ~ניחה צריךחנוכה

 ו~
 הבית~ אל יאיר

~~~~~~ ~~~~ 
~~~ 

 ~~ ~~~~י~ ~~~
 עיין ~~~~~~~~~~~~

 ודאי הא אבל ~זכיר חובה אם היינובפרש~~י
 בברהמ~~ז~ הפסק הזכרהשאין

~~~~
 ~ו~~

 הקשה ו~ו~ ~~יי~~ ~י~~ ~~~~
 עיין וכו~ריב~~א

 ד~ מש~~~
 בתוס~ ע~~ב כ~

 וכו~~ מבושל אחדבד~~ה

~~~~~
~~~~~~ ~~~~ 

~~
~~ 

 ~ ~~י~~ ~~~~
 בפירש~~י בזפת~

 בזפ~~ת ו~~~א העתיקשבכאן
 בגמ~~ ע~~זעמ~~ש

 ~~י~~~~~~~
 דכ~א עד

 ריג~
 פי~ דתרמודאי

 ידועיםעצים
 אצ~

 נ~~ל תרמוד~~א ונק~
 נק~ שונים ממינים מורכבים עצים שהםעל

 ממזרים~ שהם תרמו~~ד שם עלתרמוד~~א

~~
~~ 

 ~~י~~~ ~~~
 אניסא מבר~נן וה~ך

 יומ~כ~
 וכו~

 ובכ~ הו~י~
 יום

 ה~ון בזה שמ~~ן~ ש~~ל פ~~ך באות~~ו מתחדשוכו~
 ביום גם מברכין ~ה ~רש דדייקנראה
 הנס מתחדש הי~ הראשון ביום דגםהראשון
 הפך הי~ המנורה אל השמן שעירו אחרדתיכף

 נתמ~תיכ~
 הנס~ וידעו והכירו

~~~~~

 ומכאן וכו~ אשי בר ר~~ח אמר פיסקא
 המצות בברכת אבל וכו~ קצת~דו

 א~סי הרב אבל וכו~ דאורייתא המצוהשעיקר
 ר~~א בפ~ כתבז~~ל

 דמי~
 נ~~ל עיי~~ש~ וכו~

 אמרינן אי אחרת בפלוגתא ת~י הזהדמחלוקת
 מדאורייתא הוא ~ומרא דאורייתאספק

 צונו הש~~י כי וצונ~~ו ~מר שייך א~~כ~ומרא
 אם אבל ~שותה נחזור במצוה ספק ~וכשיהי~
 ~רך אין מדרבנן הוא ~ומרא דאורייתאספק

 ספק הוה כי מספק אותה ועושהכשחוזר
 ודוק~דדבריה~~ם

~~~~~~ ~~~~ 
~~~ן ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~

 ~ו~~~ ~י~~~
 ריא~ כנפ~ מן יוצאשהדיבור

 מ~יים בני ש~ם
 בפהומסיים

 נ~~

 ~~י~ן~ ~~ ~~~~~ין יו~י~~ ~י~~~ו~~~
 הם~ עונשים בני וכי ~ביןאוכל

 הראשון בג~ול ~יות הג~ול בסוד הואואפשר
 ~כות וע~~י תורה ביטול עון בידוהי~

 את שיבטל הוא השמים מן שנתג~ל היוםוהן ~ נת~
 עונשו ויקבל הראשון חטא מעין שיהי~אביו

 בית עמו ~ונות יכפר הטובוהשם
 ישרא~

 ~מר דקדקו ~~~~~~ ~~~~ ~~~~~י~~~~
 מדב~י שנ~~ל מה עפ~~י נ~~ל מקו~~ם~בכ~~ל



 מב~י~ הי~ יהוד~א שר~ המצות על קנההקדוש
 יעקב בןיהודא

 ומ~

 ש~ון מלך ודב~~ר הוא
 הי~ התנא יהודא ר~ שגם הדבר אירעע~כ
 רא~ש בדבריהם שדקדקו וזה המדברי~םרא~~ש

 מקו~ם~ בכ~להמדברי~~ם

~~~
 ~~~ ו~~~ ~~~י

 בודאי ו~ו~ ~~י~
 ~תיב דה~י ~ב~םנתכווין ~

 ברוך עזאי בן שאמר ע~ד שהוא הנראהרק ~נ~ם~ ~
 כלשברא

 יהי~ עי~~ז ~ן חשש ור~ש ~משני~ א~

~~
 ~שראל טובה שמגיע כיון שכר איזה
 שתקנו מה כל אמר ע~~כממעשיהם

~ 
 תקנו

א~
 עצמן~ ~ורך

~~~~~~
~~~~~~ ~~~~ 

 ~~ ~~י~~~ ~~~~ ~~~~~
 ~~פל ~~ה

 ~משכ~ב תיבת~משכ~~ב
 היכי כי הגמ~ דברי על ביאורהוסיף

 ד~
 נימא

 הדבר אירע אם דהיינו אחר עניןדהוא
~טה שע~

 ונ~~
 ~ה

 הוסי~
 ע~ו שחזק היא הכוונה

 ומשכב~ ~טה שהוצרך עדהחו~ה

~~~~
 נדרי~ם ביטו~ל בעון אומר נתן רבי
 הנה וכו~~ נדרים ~עון בגמ~ וכו~~אשתו

 ~רשיש
 אפי~

 נודר
 ומש~

 כן ~מר וא~א
 אין אם מהפסוק שמ~יא הראי~דהרי

~ה ~~ ~
 יק~

 אינו אם דוקא משמע וכו~
 מש~

 ע~כ
 בדברי וא~~כ ביטו~ל תי~ת הגדול ר~ינוהוסיף
 ~ה ה~אי~ דה~י נדרים בעון העתיקרבי
 על משמע קו~~ך על א~יםיקצוף

 ו~~נ רבי ו~י~ז הקצף~ הוא תיכףוהדבור הקו~

מא~~
 ומא~ח

 ו~~
 תימא דאי הגמ~ מ~ון וכ~נ

 ~ה ר~נ דב~י על קאידרבי
 החזי~

 הנך ~מר
 נדר~ים ~~ו~~ן ~יבותב~

 א~
 מיירי דר~~נ ~~~כ

 נדרים מעון מיירי ור~י נדרי~ם ביטו~ל עוןמן
ודוק~

~~
 הו~~ ~~~~ ~~~

 ציצית במצות זהירי~ן
שכ~

 מצות ומקיים הזוכה

 אמר סתם הוא ובגמ~ וכו~~ציצית
 ר~

 הזהיר כל
 וכו~ זוכה ציציתבמצות

 ו~
 ~דיין ~דע זכיתי

 הגדול רבינוכוונת

~~~
 כהונה בגדי אף מכפרין קרבנות מה

 פרים ונש~מה בזה גם י~~~מכפרין
 רבינו זה הביא ע~~כש~תינו~

 הגדו~

~~~~
~~ 

~~~~ ~~~~ ~~~~ 
~~ ~~~~~ 

 ~ורות ~מר אפשר ~למניינא
 ודי ~ו חשיב כחדא וחצרות תחומיןדעירו~י

 אחת בפעם מערב אם אחת ~ברכה~ו
 ערבת~~ם ~ורות וגם נ~ל ו~צרות~חומין
 הוא~ בה~~ש ד~ודם וחצרות תחומיןעירובי
 בגמ~~ עיין ע~ת ~רב אסור בבה~~שמשא~~כ

~~י~
 מ~~ש ועיין בחשאי~ אמירה ~מ~~ר אדם

 אי~~ה~~גמ~

~~~~
 ~י~ו~

~ 
 הי~ דאז בבית~~ו קאמר

 באמירה די הבית ~למשמע
 רבים חדרים בביתויש ואפי~

 וא~י~
 די בחצר אומר

 היינו בית~~ו בתו~~ך קמ~~ל הבית בני~ל
 ועוסקים דרים ששם בחדרים ביתובתוכיות

 שבת~ בצרכי ביתובני

 ~י~~ל ~~~~~ ~~ו~~ ~י וי~~~ ~~~ ~~~~~~
 ש~~~ם הנר את הד~קו בזהשמרומז

בי~ת~
 עירוב~~י היינו שלך ~מדור נו~ך ופקדת

 ו~חצרו~~ת~
 ב~די עשרת~ם ~היינו תחטא

ש~
 כמד~א טב~~ם יא~ל

 ו~
 ~טא~ ע~ו תשא

 בר~ן~~כ~~ה

 ~ו~~~ ~~~ ~~י~ ~~~~ ~~~~~~~~~~
 ו~ו~

~~י~
 ~~י~~י~~ו

 ו~ו~~ ~~י~ו~~
 אע~ג ה~ון מובן אינו~אורה

 הוא כזהד~ון רב~~ן~ דאמו~~
 צוד~

 מה בדבר ~נות כשרוצה
 רב~~ן דאמו~ר אע~ג אומר והוא רבנןמדברי
 מותר אעפ~כ כזה דבר~שות

~ 
 בקצת ~שות

 מוסיף הונא ר~ בר רבה בכאן אבל אחר~באו~ן
 ג~ רבנן דאמור הא וה~ל מחודש דברהוא



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

 וכו~~ ~ימרינהו צריך וכו~דברים
 ונ~~

 דהנה
 ובניחותא רכה ~ון הוא אמירה תורהב~ון

 יעקב בית אל תאמ~~ר כהכמשארז~~ל
 א~

 הנשים
 אין זה אבל רכה~ ב~ון אמירה ~ן~מר
 בדברי אבל שבכתב תורה ב~ון רק~קדק
 ~וד תורה ~ון קיי~~ל שבע~~פ בתורהחכמים
 הוא אמיר~~ה ש~ון ~ובפרט ~וד חכמיםו~ון
 כי דק~ קול דנוק~ דרגא שבע~~פ בתורהצודק
 תורה ~ון שע~~כ בזה כתבנו ובמ~~א ערב~קו~~ך
 ונודע שניכר כמו הוא ~וד חכמים ו~ון~וד

ק~
 דדכורא

 וק~
 הטוב והשם דנוק~~

 ~מ~~ר מ~ון ~קדק אין במשנתינוונמצא יכפר~
 רבנן דברי דהרי ובניחותא רכה ב~וןשיאמר
 דאמור אע~~ג הונא ר~ בר רבה שחידש וזההוא~
 תיבת עד אמר הנה וכו~ ~מ~~ר אדם צריךרבנן
 ותו~מ~~ר

~ 
 רבנן דברי הוא לומ~~ר האי רצ~~ל

 אעפי~~כ שבכתב בתורה כמו בזה ~קדקואין
 ~ימרינה~~ו וצריך קאמרי דוקאבכאן

 אנא אשי ר~ ו~~~שבניחותא~
~ 

 שמיע
~ 

 הא
 דוקא ~מ~~ר בכאן המשנה פירוש שקיבלדרבה

 בעזה~~י~ הוא ונכון מסבראוקיימתי~

 ~~~י~~~~~
 י~ו~~~ ~~ ~~~י ו~ו~ ~~~~ון

 ניכר השמש שזהרורית הזמן אותו שלבנתיים השמשו~ת~ בין ~ון מובן יהודא~ר~

א~
 יוסי ו~~ ~~~נ

~ 
 בי~~ן ה~ון מהו לי נודע

 מכאן תבין וכו~ ~עמייהו ו~~~והשמשו~~ת~
 הוא התחתון שהכסיף עד החמה משקיעתאשר

 מנוטין~ ה~ והוא דדנקא פ~ארק

~~~~~~ ~~~ 
 ~~~~~ ~~~ ~י~י~ ~~י

 הנכה נידע בכדי~~~~~

 ~ה ד~עבור~עשה~
 גדו~

 תורה של שימושה
 הה~ה יודע מהרב דה~מד מלימודהיותר
 ה~ה הוא אם ~דע יכול אינו אבל הרבשאומר
 שימושו ועושה הרב את המשמש משא~~כ~עשה

 ~עשה~ ה~היודע

 ו~ו~ ~~י~ ~~ ~~~~ ~~~ו~~~~~~
 שיש התורה מןדמוכח

 פני על ונשקפה הפסגה ראש מדכתיבבראייתה סגו~
הישימון~

 בו~ ~וב~ן ופירש~~י ~~ו~~ ~~י~~~~~~~~~
 ~וה ~תיד ואי ~וה ד~וה מאיוקש~

 ~נין כעת ג~כ דנ~~מ ואפשר ~שיחא~ה~תא
 וב~ה שם~ הכברה אשר מקום באותו בים~בול
יונח

~ 
 ואין ופירש~~י מרים של בארה ו~הו מ~~ש

~
 המיט~ל מעיין

 א~
 והרי מרים של בארה

 דשמשון~ ב~י אשר מכתשאשכחן

 ~~~~~ ~י~~~~~~
 ~~~~ין ו~~~ין

 ו~~~י~
~~~~י~

 נראה ~~~~
 ש~ מ~ה~~

 הי~
 כל אחד אדם שיעשהפנאי

 ש~ א~
 מן ~מן הי~

 או רק הש~שית עד שני~התקיעה
~~ 

 או
 ~ד~ק~ או~טמין

 ~~יי ~~~ ~~~ ~~~~~~
~ 

 ~~ו
 ~הו קחשיב ~א ור~~חו~ו~ ~~~~

 קרוב מזמן שמייהו אישתנידהנהו
 ו~

 משחרב
ביהמ~~ק~

~~~~~
~~~~~~ ~~~~ 

~~~~~~~ 
 ש~ה דאמרו אע~~ג ~~~~ ~~ו
 בית~~ו בתו~~ך ~מר אדם צריךדברים

 והנה בגמ~~ עמ~~ש בניחותא ~ימרינהוצריך
 ז~~ל והרי~~ף ~מ~~ר תיבת עד רקהעתיקו ~

 ~ון ~~ דקשה נראה בית~~ו~ בתו~~ך גםהעתיק
 בית~~ו בתו~ך מן ודייק כמש~~ש ג~~ב ע~~לא~~ף
ורצ~~ל

 מד~
 בתו~~ך רק בבית~~ו רבנן קאמרו

 הוא שהכוונ~ ~ייק ~אורה נראהבית~~ו
 בכל הבית בני כל שישמעו קול בהרמתשיאמר
 בניחותא ~מרינהו צריך אעפי~~כהחדרים~
 בתוך דקאמ~ והא משמע הכי ~מ~~רדתיבת
 פעם החדרים בכל כן שיאמר היינוביתו
 דרך בגמ~ ועמ~~ש כו~~ שישמעו עדושתים

אחר~

 ~~י~~~~~~
 כל ת~ודא בכו~~ דסוגיא ועוד

 ה~כך וכו~ ור~~י רבה דאיפ~גוהיכא
 ואסור יומא ~~ איתקדש החמהמשתשקע
בעשיית

 מ~כ~
 דה~ה דס~~ל טעמא ~ך עכ~~ל

 ומשתשקע כן הדין שבת במוצאי גם א~~ככרבה
 הגדול ורבינו מ~כה~ בעשיית מותרהחמה

~ 



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~י~
 משמע זהביאר

 דס~
 דספיקא הראשון כטעם

 כיון כר~~י ה~ה דאפשרהוה
 ד~

 איפ~ו
 דנפשייהובטעמא

~ 
 כ~~ הך שייך

~~
~~~ ~~~ 

~~~~ 
~~~~~~ 

~~ 
 מן מ~כה ~שות אסו~ ~ע~~ש הרישהקשה
המנחה

 ו~ע~
 פוע~ם ~טל מיירי דכאן ונ~~ל

 לער~~ סמוך עד מ~כה ע~די ודאידפוע~ם

~~~~~~
 ~~~~ ~י~

 ו~
 תיקון זה תחטא

המעשרות
 ש~

 פירוש המזון~ יחסר

~
 ש~ה ובני אני והייתי מ~ון הוא תחט~א
 מן וחסרים מנועים הוא שפירושוחטאי~ם

הגדו~~

~~~~~
 ~מר אדם צריך ד~רים ~~ ~~~ ~י~
 וכו~ ער~ת~ן עשרת~ן ~יתו~תוך

 כמדבר ~ממי~ן ערבת~ם עשרת~ם הוא~משנה

~~
 עיקר והעירו~ין המעשרות דגם דס~לנק~ות ~י~~ ~~~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~י~~

 דעיקר הנר הד~ת כמו הנשים ע~ימצותן
 המעשר כן ~שיםמצותה

 והעירו~
 צרכי כי

 זה הטור שמדייק ונראה ~אשה~ ת~יותה~ית
 בית~ו ~תו~ךמתי~ות

 ~ו~
 אמר

 כל פנימה שיוש~ים ~שים כן שיאמר~ורות ~ביתו~
 ~תכ~ודה

 מ~
 פנימה~

 כש~ם ~מר אין ~~~ ~י~ ~~~~~~~~
 לומר שאין ~פירוש~הודאה

 כן וכו~ ונפ~ות ניסים ~~ותינו שעשיתכש~ם
 נסים על ~קש דאין וכו~ עמנותעשה

 טעמא ומהאיכט~ע ש~
 כת~

 ששכח מי הת~ש
 ~~רהמ~~ז עה~נ~מר

~ 
 הוא הרחמן יאמר

 ~~ותינו שעשה כמו ונפ~ות נסים ~ויעשה
 מיהו ע~~ז~~ יישוב כתבנו ~עניינו ואנחנווכו~
 הפסקי עכ~~ל ~ומ~ו דיש משמע סופ~ים~מס~
 כי וצ~~עתוס~~

~ 
 הדין זה נמצא

 כ~
 בתוס~

 ותמי~ש~נינו
~ 

 שגם
 מהרי~~ הר~

 ז~ל
 בהגהותיו~ ע~~זהעיר ~

 ~בייהו זיל דמ~ק הגמ~ הביאו התוס~רק
ד~רכוך~

~~~
~~~~ 

 בפתח מזוזה ~שות דרך אין
 ע~~ז ~בית ויש טינופת בושיש

 ~כותי נכריתובתי
 וכותית~

 ג~כ זה עכ~ל
נמצא ~

 כ~
 ש~נינו~ ~תוספות

~~~
~~~ 

 מן פטורה חזירים בה שיש עיר
 ג~כ זה עכ~להמזוז~

~ 
 נמצא

 חנוכה~ ה~ ירוחם ~ר~ינו ומצאתיו~תוס~

~~~
 ש~ ~~~~~

 חשכה עם ~וי ~מר

הנירות ~ד~
 ג~ עכ~~

 בתוס~ אינו
ש~נינו~

~~~
~~~~ 

 בה~ש תחומין עירובי הניח

 א~קנ~
 בחצר~ו~

~  חצרות~עירובי א~ שצ~ 

~~~
 זנ~ות ~~~ ~~~~ ~~~י
 הנשארות היינוהש~ו~ין

 כ~נ התבואה שקוצרין אחר~ארן
 ~רש~~י~ התוס~שמפרשים

~~~~~~~~~ 
 אישטוב~א~ השדה מן

 אותורצ~~ל
 הת~

 הנקצר~
 נק~ הנקצר ת~ן דאותו מרש~~ינראה ממי~

 קשה ומעתהאישטו~~א~
~ 

 התוס~ דברי על
 הש~ו~ן זנבות היינו דקש ~~~י נראהשכת~ו
 כת~ו הנה אישטו~~~א~ הנק~ ~דהשנשאר

 ~זה~ וצ~~ע אישטו~~א נק~ ~שדהדהנשאר

~~~~~
 ~ו

~~ 
 עד וברש~י ~~~~ ~~ ~י~ן

 שיהי~ אפר איזה משמע אפ~~שיתן

אפי~
 המשנה ומדברי בכירה שהוא חם אפר

 ~היפך ~~כ ~מר ויש צונן אפר דוקאמשמע
 בזה~ וצ~~ע אחר ~מקום המונחהאפ~ר

מחו~רות

~~~
~~~~~ 

 חשו~ים אנשים ישתדלשי~רכוהו

~~ ~~~ ~~~ 
 ~ו~~

 ~תוס~ פסק אינו ~~כ זהעכ~~ל~ ~י~~ ~~ו~~ ~~~~
~~ 

 דקיי~ל משום ו~ו~



 ~~~~~~~~~י~
 ~צו עכ~ל וכו~כחנניא

 ~ר~
 שייך דהאיך בזה

 דאפשר היכא מחס~א בחסו~י משנה~~ש
~~ש

 ב~
 דמהדרי משום אמרו ע~~כ חיסו~~

 בידם דהי~ משום כחנניא~וקמי
 קב~

 דה~ה

כחנניא~

~~~
~~~ ~~~ 

 ~~~ן ~~
~~~~~ 

 משמע ו~ו~~
 יצחק בר ר~~נ אינו סתם דר~~נמכאן
 בת~~י~ ועיין ואכיל ~~ משהי ~נב~~ידהא

 ויפה מצטמק ~~~~~ ~י~ ~~י~ ~~~~~~~~~~
 הבש~ ששומןלו

 ה~ת כח משבר
 בברכות דה~י וצ~~ע עכ~~ל בברכותכדאמ~ינן
 שאין מיאמרינן

~ 
 בציבי ה~ת כח ישבר בשר

 עציםהיינו
 ~ש~

 עיי~~ש~ הרבה

~~~~~~ ~~~ 
 ~~י~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~י
 השההאם

 ע~~~
 כיר~~ה

 בא עכ~~ל~ יאכל יו~~םמבעו~~ד
 ~ר~

 בדבריו
 התוס~קושיית

 ד~
 מן תקשה

 תמ~ ~
 אשה

 וכאן בתנו~ מיי~י דשם וכו~ עססיותקדי~ה
 יו~ם~ מבעו~~ד וכאן חשכה עם ושםבכירה~

~~~
 ~~~~י~ ~~~~~~ ~~~י ~~

 ~~~~~~ ~ו~
 הוה שפתיו עקימת כן שאמר מההיינו

מעשה~

~~~~~~~~~ 
 מי ~~ו ~~י~~ ~~י~~ ~י~ן

 כמטמי~ןהוה
 ~תחי~

 עיי~~ש~ וכו~
 איי~ינן קא ~השהה דה~יוצ~~ע

 ו~
 בהטמנה

 דה~י דהקשו התוס~ קושיית מת~ן דבזהונ~~ל
 קיל אח~ במיחם טומניןבבמה

 יות~
 פי~ ~ה

 ~יחם דמפנן כיון סברא יש בשהה דבכאן~ש~~י

 ~הוי השהי~ חזרה בכירה אותן ומשההאח~
 ונותנם במיחם כולן אותן דמכסה כיוןכהטמנה

 נ~ל מתחתיהן הכי~העל

~~~~~
~~~~~~ ~~~~ 

 ובעצים בגפת בסיפא וכן ובגבבא בקששבגמ~

וה~י~~~
 בסיפא דהרי קתני או או אסב~ה ז~~ל

 דוקא אפשר דהאיך קתני~ או או צ~~לע~~כ
 ובעצי~~םבגפ~~ת

~ 
 מיניי~ו בחדא אבל וכו~ יתן

יתן
 ~ אפי~

 ג~ף
 וה~

 שעיקר רואות עינינו
 הן~ העצים מן בוע~ותהגח~ם

 ~~י~~~~~~~
 ומסקנא

 ד~
 יתן

~ 
 הוא~ ישהה

 שכך מסברתו כן אומר ז~~ל שהוא~צ~~ל
נרא~

~ 
 וכדמסיק~ המסקנא הוא שכן

 ~~י~~~ ~~~~ ~~~~~
 כי~ה ע~~ג אינשי ואי

 אינו עיי~~ש וכו~ אסורוכו~
 ~ולם המאכל אסו~~צ~~ל

 א~
 כדפסק

כר~~י~ ~~

 ~~~ ~ו~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~
 ~~~רי~~~~~~~י

 וכו~ רבינו כתב מיני~ ו~יל וכו~ דעתואם ~רי~~
אז~נן

 ~ו~
 עכ~~ל ד~בנן ספיקא דהוא ~כיון

 הרא~~ש כפי~וש מוכח מכאן דאד~באונ~~ל
 ~בינו בדב~יוה~~~ן

 דמד~
 כמו כאן ~בינו כתב

 אז~נן דכאן דס~~ל ש~~מ ~יל ~בינושכתב

~~~
 פ~~ח כעין שעשוי~היות אפש~ ~ו~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~ ~~
 ו~רי~~ף כופ~ח~ שמה ע~כ העופות בהשלוכדין
 מכסה כיפה כעין עשוי הוא אפש~ כיפ~~הג~ס

~ע~
 ע~~כ

 שומ~
 ומחזי~ו~ החום

 ~ורות רבים ב~ון אמ~ ~~י~יי~~~ ~~~~~
 רק אחת מכירה יותר חומושמחזיק

 כי~ות~כשתי

~~~

 ודאי נותני~~ן הא~~י ו~ו~~ ~י~~ ~ו~~י~~ן
 הרי~~ף ~ברת ~אי~ קצת מזה ויש~שהות~

דגם
~ 

 ~שהות~ דרישא וד~ישא ד~ישא ית~~ן

~~
 כיר~ ~~~ ~~~~

 ~~~ו ב~ש שהסי~וה
 ו~~~~ ~~ו~ ~~~~ ~~~~~

 שהוחמו ~~~י~~
 במשנה הגי~~אבגבבא

 קושיית בזה ~ת~ן ~צה ~מה~ מכ~



~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~  

~י~
 ע~~כ באב~~ק והנה התוס~~ שתירצו כמוהתוס~
 דא~~~ה החמה מכח שהוחם ~רשצריכין
דרכי~~ם

~~~ 
 משארי דרכים אבק נשתנה ומה

 ע~~כאבקים
 צ~~~

 שם אין דרכים דאבק משום
 שיצו~ו ועשביםאי~ות

 צ~
 מכח האבק ומתחמם

 וכןהחמה
 בחו~~~ צ~~~

 דתיבת רש~~י ומפרש
 קאי~ אתרווייהודרכי~~ם

~~~~~~ ~~~ 
~~~~~ן ~~~ ~י~ ~~ ~~~~~ן

~~~ 
 ~י~~~

 דבר אפי~ו ~ךהרי רצ~~~
 ק~

 והנה מ~כה~ גמר נק~
 ביצה~ם

 ש~ ג~ו~
 ביצה דטבא מ~כה נק~

 וגיהנם דגיהנם~ אפתחא ~~~~י וכו~~מג~~א
 נ~~~~ בציון ~ו אור אשר דכתיב הואאור

~~~~
 נאסר~ה ~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~י
 וכו~~הטמנה

 רצ~~~
 הוא זה

 התח~
~~יסו~

 ~~מ~ו
 במ~נ~

 טומנין ~ין
 ממעשה ~דו האיסור שורש הב~~המוסיף בדב~

 ובזה רבנן ~ו דאסרו טברי~דאנשי
 ודוק~ התוס~קושיית יתור~

~~

~~ 
 ~~~~~ ~~י~~ ~~ ~~~ ~~~~

 ~~ו~
 דכבר א~~~ג וכו~~ פניוא~א

תיר~
 ברייתא ~ו

 ד~עי~
 משמע וכו~ פניו כעי~~ן

 א~~~א מדקתני הזאת דברייתא ~קשה~י~
 השיב והתרצן דוקא~ ור~יו ידיו פניומשמע

 כעי~~ן~ א~~א ~רש יש א~~א תיבתדגם

 ~~~ין~ ~~~~ין ~י~ ~~~יין ~~~~~~~~~
 עכ~~~ יו~~ם מבעו~~דשהוחמו

 ו~
 הוה

 חשודים שהב~נין שראו דכיון ~זירהגזירה
 איסברו

~ 
 הא

~ 
 רש~~י ודחק הא~ קיימא

 האור בחמי רוחצין שהיו ס~~ד דאי כן~רש
 בשבתשהוחמו

~ 
 חמי ~ם ~תיר חוזרין היו

 איסור ~ידי ~וא עי~ז שיכו~ין כיוןטברי~
 ~מן~ רבא מדברי כן מוכח וגםדאורייתא

 ~~~ ~~ו~~י ~~~~~~~~
 דעובדא ו~ו~

 עיין עיי~ש וכו~ הוה בשבתדמייתי

במהרש~~~
 ומהר~~ם

 וי~~
 בשבת יו~~ט שאירע

 בסמוך~ועמ~~ש

~~~~~~~ ~~~~~ ~~ 
 ~~~~~ ~~~~י

 דאמרינן ברק בבני זה שהי~משמיענו
 בניו מבניבגמ~

 ש~
והנה ברק~ בבני תורה ~מדו המן

 נצו~
 ו~דו אח~~כ שנתגייר בו שהי~ המחי~

 עונג ~תקן הוצרכו ברק בבני תורה בניומבני
 מהיו~~ט

 שע~
 המן ידי

 ביט~
 בני

 ישרא~
 עונג

 בו שהי~ הנה~~ק והנה הפסח~ בחג שהתענויו~~ט
 את ~נג ~תקן הוצרכו ונתגיירו ממנושפרח
 ~ו יונח ~י~~ז וא~~כ ברחיצה~ אפי~והיו~~ט
 התוס~דברי

 די~~~
 ג~~כ שבת שהי~

 דאק~
 יו~~ט

 הא והתנאבשבת~
 קמ~~

 יו~~ט שהי~ העיקר
 המעוות אתותקנו

 הרשע~ ש~

~~~~
~~~~ 

 ~~ו~ י~ו~ ~~~ ~~~~~ ~~~~

 ~~פי~ו~
 ו~ו~ זמן

 ניח~ ~ ~יי~~~
 ~ו

 ונמצא ע~יו ישפכו שמא כרש~~י~רש
 במקום ובפרט ~זירה גזירה דהוהבשבת רוח~
 ז~~~ רש~~י דברי ~בין בזה צ~~ע ובאמתח~~ו~ חו~

 ~~~~~ ~~~י ~~~~~~ ~~~~ ~~י~~ ~~ ~~~~~~~
 גמור איסור משמע אסו~~רמדקאמר

 ~ותן סייעתא והוה בחיי~~ם~ ובחר~~תדכתיב
 ~צוה בחיי~~ם ובחר~~ת שמנו המצותמוני

 תרי~~ג~ממנין

~~~~~~ ~~~ 
~~~ 

~~~ ~~~ ~~~ 
 ומתעבה~ ביותר הדםמת~בה ר~~~ ~~~~~~י~~~

~~~

 ~~~~~ ~~~ ~~~ין
 ~~~~ן

~~~~ 
~~~~~

 והוא מתחזק אינו הגוף כך ~~~~~

נח~
 החמין~ חמימות מחמת

~~~~~
~~~~~~ ~~~~ 

 ~~י~~ ~~~ ~~~~~
 יזיז שמא גזירה

 גירסת וכ~~ה ממקומו~עפר



~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

 וקטומה ~~ג שמזיז מפני הגירסא ש~נינו ובגמ~ בגמ~~רש~י
 ד~

 כתבה ~ה וצ~ע איצטריך
 הגדול רבינו בתוס~~ ועיי~ש וכו~עפר

~~~~~

 התחילו וכו~ פזי בן אר~~ש מחו~ה
 דוקא ~ו בשבת חמין ~חםהב~ין

 וכו~ תנן דהאבשבת
 ו~

 השבתות על נחשדו
 עבדים או גוים משרתים ע~~י שחממו י~לעכ~ל

 מדאורייתא~ אפי~ו אסור וזהכנענים

~~
~~ 

~~~~ 
 עקר נמי דאי טעמא מאי
 הרי~ף רק בגמ~ אינו זהוכו~~

 אחר בענין פי~ ז~~ל ורש~~י מדנפשי~~ כן פי~ז~~ל
ע~~ש~

~~~
 ~י~~~ו~~ו~ין ~~~ו~~ ~ו~י~~ ~~~ ~~~~ ~~

 המים שלוקחין התוס~ כפי~ י~ל ממנו~אמר ו~
 המים~ אותן בעין שותין ואין היין ~וךונותנין
 זה דהנה פינהו ממה ~ומר א~צ שפינהו~~י~~
 מיח~ם~מו

 ע~
 וע~כ תדיר בו שיש החמין

 דיבר~ קצרהב~ון

~~~~
 ~ו~~

 תימה ו~ו~ ~י~~ ~י~י ~~~~
 בדבר י~ל וכו~~ הבית את ופנווהכתיב

 ~רש צריכין ע~כ בעצמו הוא מיט~לשאינו
 שיכו~ן המט~ל בדבר משא~~כ שבתוכו מהעל

 ~קום ממקום בעצמו~נותו
~ 

 על לומר שייך
 שבתוכו~מה

~~~~~ ~~~~ 
 ~~~ו~~ ~~י~~~ ~~~

~~~~~~~ 
 עיין ו~ו~

 דתרווייהו דמקשה דס~ד ~מר ונראהבתוס~
 שאינו דבר דהיינו מחשבת~ מ~כתמטעם
 מ~כה הה~ד מחשבת מ~כת אינומתכוין
 מחשב~ת מ~כת מטעם ~כ הוא ~ופהשא~~צ
 שיעשנה שנעשית המ~כה במחשבתושאין
 והתרצן אחר~ דבר בשביל רק המ~כהבשביל

 שוה~ שניהם טעם דאיןהשיב

~~~~~
~~~~~~ ~~~~ 

~~
~~ 

~~~~ 
 שהוא אעפ~~י אנטיכי מתניתין
 ~מ~ במשנה וקטומ~ה~גרופה

~~
~~~~ ~~~ 

 ומיהא ~י~~~ ~~~ן
 שבות דשרינןשמעינן

 וכו~דרבנן
 א~

 דנזקא סובר ז~~ל שהרב שנראה
דרבים

 כסכנ~
 חשיב נפשות

~ 
 דהרי צ~~ע עכ~~ל

 ואעפי~~כ ד~קה מן יותר דרבים נזקא לךאין

~
 ובכל דאורייתא איסור ~בור ~בות שרינן
 באיסור הואהמשניות

 זו~
 שהמציאו מה

 איכא הגוים בין דרין שאנחנו אנוהאחרונים
 אבל הגוים מחמת נפשות~כנת

 בזו~
 אין זה

 בשה~ג~ ועיין וצ~עהיתר

~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~ 
 ~ו~ן

 ~ו~

 ~~~~~~~ו~
 ~ו

~~~~וי~ ~~ו~
~ 

 אפי~ א~~ זו
 כל שמערה תמחוי

 אפ~ה ביו~ר החום ומש~ר ~וכההאי~ס

 ~~~~ ~~ ~~ן~ ~ין~~ן~~

 ~~ו~~~ ~~י~~~ ~י~ו~~ ~~~~~~~~~
ר~~נ

~ 
 רק דוקא אמרה שבת ~נין

 האדם כשנותן ארן דרך~נין
 מ~

 בגמר בבשר
 בישרא ~שיעור הרבה שיתבשל עד ימתיןבישול
 ואזדתורא

~ 
 ודאי נראה וזה יזיק~

 או ההר מן אותו חוצבין רק מבושלשאינו במ~
 אבל מים~משרפות

 מ~
 מבושל הוא שכבר

 ונעשה מ~חים מיםשמבש~ם
 מ~

 מעיד החוש
 ה~ון שהפך ברא~~ש ועיין בישול כ~כשא~צ
 צריכ~~א מ~~~אואמר

 בישו~
 שהוא נראה וכו~

 כבר שהוא מה ~ורותבכוונה
 מ~

 צריך מעצמו
 והבן~ כבישראבישול

~~~~~~~~~ 
 ו~יי~ו

 מקום שבכל ו~ו~ ~~~~~
 בין דמח~ין איכא וכו~~ דאמר~יאיכ~~א

 משא~~כ הראשון ~בי טפל שהוא דאמר~יאיכ~~א
 ואיכ~~א~ ובכאן בוא~~ו דאמריואיכ~~א

 ~ו~~ ~~~~י ~~~ו~ ו~~~~~~
 בתוס~ עיין

 מבע~~י אבל דה~ל דחוק ה~וןשכתבו
 שכתב ז~~ל רש~י שמדייק דזה ונראהנותנין~
 שם ~ניחהמותר

 רצ~~ עכ~~
 דאשמועינן



~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~  

~ ~ ~

 שעדיין דהגםרבו~א
~ 

 נפל
 בכ~

 שמן
 מותר ועדייןמשתחשך

 סד~~ ~~~
 שיט~ו

בכדי
 ש~

 תתבטל
 הכ~

 דא~צ קמ~ל מהיכנו
 דגם התנא דסבר עוד וי~~ל מבע~י שנתנוכיון

 ~תן איןמבע~י
 ~תחי~

 מן שיסתפק דחיישי~
 בו~ שיפולהשמן

 נותנין אין ו~ו~ ~~~~ו ~~~~י ~~~~~~~~~
 ה~~ל השמן את בו ~בל ה~ר תחתכלי

 ממתניתין דדייקינן קמ~ל גופא ~יא י~~לוכו~
 נותניןאין

~~ 
 תחת

 התרנגו~
 ותרתי וכו~

 כמ~ש וכו~ ה~ות שונה מיקרי ~וזהקמ~~ל

במ~א~
 עוד ותתבונן

 ש~
 אעפ~י ר~ח אמר

 אמרו שבפירוש משמע הוה דאז חכמי~~םשאמרו

 והתוס~ שאמר~ו אעפ~~י אמר ע~כ החכמי~~ם~זה
 הי~ שכך אפשר חכמי~~ם תיבתהעתיקו

 כגירסתינו~ היאוברש~~י גירסת~

~~~~~ ~~~ 
 ~ו~~

~~~~ ~~~~~ 
~~~ 

 בקונ~ פי~ בתרא בפ~ו~ו~
 דחשוב פי~ וכאן כסותר דמחחזי משוםדאסור

כאי~
 סותר הרי י~~ל ע~~~ל בטיט שם מחובר

ש~
 ~נות ע~מ

 ~שנותן~סותר דהו~ צ~ ע~ מ~~~~ אינ~
 הכ~

 משימושו מתבטל שי~י~
 בו ~שנופל ואח~כ מקדם א~ו ראוי ~י~אשר
 ~מוקצההדבר

 ו~~~
 ~י חייב אינו הבנין על רק כבונה הוההנה ~מוקצ~ ע~י שם מתחבר

 ~נות~ ע~~מ הסתירה על רק מא~ונעשה



~ ~ ~

~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~  

~ ~ ~

 ~~~י~ ו~~~י~ ~~ו~~ ~~~י~ ~~~~ ~~ו~ו~
 ~~~ן ~~~י~~ ~~וי~

~~~ 
 ~~~~י~ ~~~~~ ~י

 ~~~ ~~ו~ ~~~ ~~~~~ו~~
 ~~ו~

 ו~~~יו~ ~~י~~~ ~~~~~י~ ~~~ו~ ~~~ו~ ~~~י~ ~~ו~ו~~
המו~~ל

 שנת כס~ו ב~ ויצא פ~ ב~ יום~~~~~~~
 ~י~~~י~~ ~~~קתקעטית

~~
 ממדינת יוסף מוה~ התורני הנוכחי ~אן

 ובידומאסקווע
 מג~

 פנים כתובה עפה
 בתו היא עגונה דאתתא שריותא מעסקיואחור
 ותוכן נהרג~ האשה שבעל ~~ת הסיחושהגוים
 מאדעס~ הגדול הרב בדברי מבואר הואהמעש~
 ~קום ממקום נוסע הנ~~ל האיש ~יותוהנה
 ~מציא ומורים ההוריםאל

 עז~
 ~תו ותרופה

 בחזקת הם הדרכי~ שכעת ו~יותהעגונה~
 הדרך מן ~שמט הוכרח אזי בעוה~~רסכנה
 מןוהוגה

 המסי~
 עד רגע כמעט ~חבאות

 ~יין פני ושיחר מלוני ~ית ובא זעם~יעבור
 עד בוש עד בי והפציר בתובתקנת

 ש~
 לי הי~

 אין בערכי השפל ואני ממנו~ ~שמטפנים
 בכךדרכי

 מעו~
 ממני ובנפ~ות בגדו~ת לילך

 אני ומה הגבורים דש~י זייני~ דת~יבאתרא
 גורם והמקום הזמן שאין ובפרט חיי~ומה
 הת~וד בים הה~ה בעומק כעת~יין

 וכו~ ~ב וכל וכו~ ראש כל בעוה~~ר כיוהפוסקי~
 הש~~י ירחמם והנאנקי~ הנאנחי~ הת~ותמגודל
 ~יות אך די~ ויאמרבמהרה

 ש~
 ~שיב יכו~י

 המתגורר העני האישפני
 באר~

 ו~ול אחרת
 בע~א העברה בדרך ועברתי עמדתיבכייתו
 עגונה דאתתא תקנתא בעסק רגע כמעט~יין
 ~ה כביר לא מילין איזה ~ע~~ד ורשמתיהנ~~ל
 בכדי עשיתי וכ~~ז העגונ~~ ~תיר ~מוךשנ~~ל

ש~
 ש~ו ומי נפש~ בפחי האיש את ~וציא

ש~
 ~ם ובביתו בדבר

 וש~~
 יתיר הוא

 ית~ ות~~להעגונ~~
~ 

 הנם הנה ישראל א~ן
גדולי

 עו~
 ~ורם ~שפט כסאות יושבים
 ונ~~ניסע

~~~
 ~ית וואסי~ע הפ~אן הגוי שבא מה

 הי~ אם ושאלהאשה
~ 

 מחתנה איגרת

 עם שחיטה ע~~י דמו שנשפך אמרואח~~כ
 אעפ~~י מס~~ת שפיר מקריזה העג~

 ש~
 דברים אמר

 בהגה י~~ד סעיף י~~ז סי~ בש~~ע כמבואראחרי~
 ב~~י מחמירין~ דיש הגם הריב~~ש~ בשםוהוא
 דינים בתי דבכל הב~~י פסק כבר הר~~ן~בשם
 מדכתב הרמ~~א מרן דעת וכ~~נ ~תיר~נוהגי~
 ~יעויין מחמירין יש בשם רק הר~~ןדעת

 בפרמ~~ג ועיין בפוסקי~או~~ה בכ~
 י~~ד~

 ג~~כ והב~~ח
 הריב~~ש דעת על ~מוך יש עיגון דבמקוםכתב
 זה כתב שהריב~~ש שו~~ת בכמה דמ~ואר~הגם
 שנודעקודם

~ 
 והם אמרו הם הר~~ן~ רבו דעת

 דאנןאמרו
~ 

 א~ן דצריכי~ הר~~ן כדעת ס~~ל
 מאן דש~~ס ~שנא בפשט ~בריו מאודלדחוק
 עיין חיוואי בי~איכא

 ב~~~~
 מה~ות פי~~ג

גירושין
 ממי~

 קמייתא הריב~~ש אדברי אנן

סמכינן~
 בב~~ש ~ועיין וב~~ש הח~~מ דעת וכ~~נ

 כמה בשם כןשהביא
 פוסקי~~

 בכ~~מ ועיין
 כראי חזקות והם דהריב~~ש הראיות כלשהביא
 כל לדעתמוצק~

 א~
 כל הפוסקים

 ש~
 הגוי בא

 אפי~ מס~~ת מיקרי ~עיד~ב~~ד
~ 

 אמר
 עגונות בקונטרס שהח~~מ ~הגם אחרי~דברי~
 סעיף וע~~ש כהר~~ן דס~~ל דיעות הנך ג~~כהביא
 ~יקרי פ~ני ~יתת בסתם ה~ודיע גוי כלקפ~~א

 דהוא נראה ~~~מ ~עיד~מתכווין
~ 

 כן ס~~ל
 ועי~ןעיי~~ש

 בסעי~
 שנתפשט שכתב וי~~ח ח~

 ~ני אח~~כ דשא~הו והא כריב~~ש~~המנהג
 דבריו ~רשהגראדניצע

~ 
 כח בזה יוגרע

 כיון~ס~~ת
 שההתח~

 וכמ~~ש ~ס~~ת הית~
 ~ני דבריו דפירש והא עיי~~ש~ והש~~עהר~ב~~ם

 א~ר בקעשנוב ששותפו איךהגראדניצע
שנהרג

 העג~

 לכ~~ע ~הני ודאי זה היהודי~ עם
 דפירש ~ס~~ת ~פי מס~~ת שפיר מיקרידזה
 על בחקרודבריו

 העג~

 נתוודע
~ 

 היהוד~~ על
 דאמרינן דהא די~ל ~קפק יש ע~~זוהנה

דהשא~
 זה מס~~ת כח גורעת אינה אח~~כ

 בדבור ~תיר די הי~ ~אם דוקאבאפשר



 דמס~תהראשון
 השא~ קוד~

 כאן משא~כ
דאמר

 סת~ מתחי~
 הברה קול ואפשר ששמע

 דזהבע~א
~ 

 הגאון הרב ~כמ~ש ~אור~ מהני

מהר~~
 חאגיז

 בש~
 שהביא וכמו פוסקי~ כמה

 ק~~ט סעיף עגונות בקונטרס הח~מה~ב
 בתרייתא הגדה על רק ~מוך ~ו איןוא~~כ מ~~

 נאמר אנו אף שא~~ ע~י הי~ וזה השופט~ני
 הח~מ הרב ~הביאו בתשובה הרב~י כתבכבר
 סעיףבק~ע

 קמ~ח~
 ~מוך דיש

 ג~
 שמעתי על

סת~
 שחיטה ע~~י בבירור שאומר בכאן ובפרט

 איך ויהי~ הב~י~ ממרן גדול ~ו ומידוקא~
 במפרש ע~ז ~מוך יש דידן בנידון עכ~פשיהי~
 אח~כדבריו

 ד~
 כמסיק רק אחרת הגדה מקרי
 הראשוני~~דבריו

~~~~
 כיון ע~ז ~קפק עדיין יש אעפי~כ
שבאמצע

 הדברי~
 כשקראוהו דהיינו

 ואמר ~ו חזר השופט~ני
א~~כ מ~~~ ~~י~ ש~

 נ~ט~
 העדי~ נאמני~ כי הראשוני~ דבריו

~מר
 ~יי~~ מ~~~י~

 כל
 ~א~~כ ~~~~ ~~י~~ ~~

נתבט~
 אמר ששוב ומה הראשונה~ הגדתו

 משותפוששמע
~ 

 הגדה דהיתה כיון מהימן
 וג~ שאלה~ ע~ימחדש

 השותף דהרי ~קפק יש
 דנאמני~ דהא הראשונה הקושיא על נ~לבזה ג~ ~~ הגיד שוואסי~ע אדרבא אמרבקעשנוב
 דוקא היינו מבודין לומרהעדי~

 כש~
 חזר

 חוזר מיקרי אח~כ שהודה כיון אבלוהודה
~בריו

 הראשוני~
 שמה הדברי~ וני~רין

 מבואר ועוד מורא מחמת הי~ באמצעשהכחיש
 סעי~ בק~ע הח~~מ ~הביאו הרב~~יבתשובת
 קנ~~טקנ~ח

 ק~~ס~
 ~מר העדי~ דנאמני~ דהא

 חקירה דבני ישראל בעידי דוקא היינומבודין
נינהו

 וקוד~
 עדותן שנחקרה

~ 
 עדות מיקרי

 בר ואינו מס~~ת רק נאמן דאינו גויאבל
 כתב עוד בו~ ~זור נאמן אינוחקירה

 ש~
 דהא

 בו ~זור יכולדעד
 קוד~

 דוקא זה החקירה
 מפיו שישמעו עד דנין ב~ד שאין עדיות~אר
 שהגיד כיון אשה בעדותאבל

 ש~ אפי~
 בפני

ב~ד
 אפי~

 העד א~ אפי~ עד~ מפי עד
 בו חזרהראשון

~ 
 בחזרתו הראשון העד מהימן

ומש~~ה
 ג~

 כאן
~ 

 בחזרתו ווא~י~ע מהימן
 מפיו ששמעה בדבר עד שהאש~כיון

 וג~
 עוד

יש
 גוי~

 ~ו יונח ובזה מפיו~ ששמעו ~בדיל
 אמר שבקעשנוב שהשותף הב~בקושיא ג~
הגיד ש~

 מעו~
 על וכו~ ואדרבא לוואסי~ע

 כתב ועוד סומכין~ אנחנווואסי~ע
 ש~

 דהא
 דוקא היינו מבודין ~מר העדי~שנאמני~
 שקר אבל כן שדברתי אמת העדכשאומר
 באומרו השומע את כשמכחיש משא~כדברתי~

~ד~~~
 ששמעה האשה את מכחיש בכאן והנה

 ~מפי~
 הוה

 שגמר מה ~א~~כ חזרה~ חזרת~
 דבריו ~מסיק הוא השופט ~נידבריו

 שהשות~ והג~הראשוני~~
 אמר בקעשנוב

 וכו~ואדרבא ~ד~~
~ 

 השותף מהימן
 ש~ ~והג~

נע~
 מח~קת דיש

 הפוסקי~
 נא עיין בזה

 רצ~ח בסעיףבק~~ע
 יעיין כאשר הר~ן~ בש~

 יראההמעיין
 שג~

 יודה הר~~ן
 ד~

 חזרתו הוה
 בנידון ובפרט וכל מכל שהכחיש כיוןחזרה
 הוא שהמעשה דעת אומדן וכמה כמה דישדידן
~מת

 ~~~~ ~ס~~~ י~
 ב~~~~ ~~~

 סעיף בק~ע~הביאו מ~~ב~י~ מ~ר~~
 שט~ז~

 עוד דיש היכא
 ו~אן ק~ת במס~~ת אפי~ ~תיר ת~~ן~~כ~~ת
 מעדות רבותהוכחות

 וכ~ו~וממ~ושיו והגז~י~ הגוי~
 ובסעי~

 שצ~~ד
 בש~

 תשובת
הרב

 מהר~~
 דמ~א קושטא דחזינן היכא כל

אף
 ב~

 עדות על סמכינן אז המעיד הגוי עדות
הגוי

 ו~
 מס~ת~ ד~כא אע~~ג ~קרא חיישינן

 לדעת וקברתיו שיאמר דבעינן האוכן
 הרמב~~~

ה~
 דרוב ידוע

 ואפילו ע~ו~ חו~י~ הפוסקי~
 דוקא דזה דבריו הרה~~מ פי~ כבר~עתו
 שמו~ מזכיר ואינו הנהרג את מכיר אינוכשהגוי
 י~~ז סי~ ש~ע בהגהת מהרמ~~א מרן כדבריוופסק

סעי~
 זה דתפס ק~א ~י~ בתשובותיו ועיין י~ז

במוח~
 ומ~ל ב~~~מ וכן

 שכו~
 הסכימו כאחד

 מס~תדבגוי
~ 

 ~עת ~וכן וקברתיו~ בעינן
הנ~י

 במקו~
 פ~ני ומכריז עצמו מכניס שהגוי

מת
~ 

 וקברתיו בעינין
 ג~

 לדעת
 בתשוב~ מהרמ~~א מרן ג~~כ כןוהביא הרמב~~~
 הנ~~~

 וכן

אפי~
 ~עת

 הסוברי~
 כבר וקברתיו דבעינן

 וקברתיו דווקא ד~ו בש~~ע מהרמ~א מרןפסק

א~
 דבר שאומר כל

 שמשמע~ת~
 ודאי שמת

 שחיטה~ ~ון אמר וכאן מהני בדדמיאמר ~~
 ~עד בדברי מלוב~ן מהר~מ דכתב ~אודמיא
 האט מען בזה~~לשאמר

 איה~
 שטיקען אין



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

 שזה שם שפסקגעהאקט~
~ 

 בדדמי~ מיקרי
 כתבו ועוד מהני~ ג~כ ~ה ד~ון יראהא~כ

 דוקא כרמ~ם הסובר לדעת דגםהפוסקי~
במ~מה

 גדו~
 לסטים משא~~כ וק~תיו בעינן

שנפ~
 ועיי~ש ט~ סעיף בק~ע ~עיין שיירא על

 רק הרמ~ם ~ברת ~וש דאין י~ז בסעיףעוד
 והנה מ~ז~ בסעיף ע~ש ועיין גדו~~במ~מ~
 בסעיף בק~ע דכתב ממה ~קפק שישהגם
 ~מו שיאמר בעינן עד מפי דבעדרצ~~ג

 הנה שותפו בשם אומר הערל וכאןוקברתיו
 ~מוך דיש שם הרבמסיק

 ב~
 וקברתיו

 מהני ~יבותא דבתרתי מ~~ח בסעיף ~ילכן וכ~
 הי~ הראשון הג~י שגם העד באמורדהיינו
 שהגוי מורים וואסי~ע ד~י והנהמס~~ת~
 ק~~ו סעיף שם עוד ועיין מס~ת~ הי~הראשון
 ר~נוסעיף

 רנ~א~
 בשם הח~ט ה~ש גם והנה

 מהפוסקיםכמה
 ד~

 ~ונאמן וקברתיו בעינן

ע~
 כמה בשם ~ביא ~אגיז מהר~מ ~נאמן העד
 אשר~ובות

~ 
 ~וש דאין ~אותם זכינו

 או מת ראוהו באומר היינווקברתיו ~מ~רי~ ~רמ~~~ ~~~ ~ג~ הרמ~~~~~ר~
 הרו~

 אבל
 נהרג או שמת ששמעהאומר

 אצ~
 ששמע

שק~והו~
 ~יתר ~רף בודאי יש והנה

 כליו כל שמצאו בכאן המוכיחותהאומדנות
 ציצית של בגד אפילו ובגדיומ~כתו כ~

 עדיפא הא ועכ~~פ אחד~ בפעם הנ~ל כלאינשי מוש~ ד~
 דמקרי הפוסקי~ שכתבו בידו שהפקידומפקדון
 משום ואיסימן~

 ד~
 משא~כ ההרוג גוף מצאו

 כבר עכ~פ הפוסקים~ בי~ דמייריבהפקדון
 הרב וכמ~ש ב~ה דאוריית~ איסור מחששיצאנו
 ~ם בק~ע ~ועיין בתשובתו מאדעסהגדול
 ~ ובסעיף רכ~~א סעיףהמבי~ט

 ש~~
~ 

 ~ין וגם ציצ~ של בגד ~חרים שישאילחיישינן ד~
 כל ~שאיל הדרךמן

 בגדיו~
 יש~ וגם

 שכבר ידע שבקוואשאן שהרו~ח דעתהאומדן ~~
 ע~כ זה~ ידע ומהיכן המעש~ וואסי~עסיפר
 וואסי~ע~ שיודיע ביניהם מאז העצהשהית~
 באומדנות כיוצאעל

 כא~
 כונת הית~ בודאי

 מהר~~מ הרב ותשובת מ~ב~ן מהר~מתשובת
~מוך

 ב~ אפי~
 כת~י כ~ז מס~ת~

~ 
~~~ 

ו~
 ומובטחני ~עשה

 ~דו~
 ישראל

 ש~
 יצרפו

 והנ~י כ~ה ב~ידון בע~א ~ירוף אפילואותי

 ~ירה אין מחמת רבותיו ~ני הדן ת~ידרק

ש~
 הנדח~ האיש פני ריקם ~שיב יכו~י

ובפרט
 ש~

 ד~י על ו~פוק ~יין באפשר הי~
 הדברים ו~ר ואחרונים הראשוניםהפוסקים
 כל בעוה~ר כעת כי מקשיבים חביריםבחברת
 הש~י ~ת הרוח שמה יהי~ אשר אל פונהאחד

יק~
 ~שות שעה ~י רק ועיינתי ישראל נדחי

 הנ~ל האישכרצון
 ש~

 נפש~ בפחי מאתי יצא

וב~
 בין דעתי ~וות אני מה זה

 גדו~
 ישראל

 ושיאם הש~יישמרם
 ~ע~ ~ע~

 יגדל
 שמן~ בן בקרן ישראל קרןבהרמת

דברי
 א~

 יום וחותם כותב המועטים
~ 

 ב~

כס~
 שנת

 ~י~~~~~~ ~~~ק ~~~~ ~י~~ ~~

 ~ו~~~~~~~י
 ~~ו~י ~~ ~~

~~~~~ 
~~~~~~~ 

 המפורסם הגדול המאור הרב נפשיידיד
~~~י~ ותי~

 מ~ה~

 מ~כת המ~כה ~גל ~~~מו
הקודש

 ע~
 העבודה ועל התורה

 ע~
 פ~ה

 הא~ד נ~~י ~~י ~~~י~ מה~כק~ש
 דק~

~~~~
 ש~ם ש~ם~

~ 
 עד ו~רעו ו~ורתו

עו~~

 היתר בנידון מכתבו~~~~~
 הבתו~

 השבוי~
 הי~ אשר כבירי~ ימי~ ~ה הגוים~בין

 אבדק~~~ של ~רעו נשתדכה וכעתהמעשה
 ה~ה השידוך בעסק ששא~ני אמת הןוהנה
 בזמן אבל ~בר~ והסכמתי הה~קשרותקודם

 ~השא~
 הוא האיש ש~ה דעתי על ע~ה

 נפשו אשר סובר הייתי רק ש~~~רן~מ~ר~
 אשה הגונה אם עצה בדרך לייעצו~שא~ו
 ~~ד והשבתי שמים~ ירא בחיק ~ינתן~~את
 כל את ידעתי כאשר מיחוש~ בית כאןאין

 אנו ומפי~ בעצמה האשה מפי המעשהסיפור
 נתוודע ~יתי באתי כאשר אבל ה~ה~ בדברחיין
 ה~ה האיש אשרלי

 מוכ~
 צויתי כהונה בכתר

 ~תובתיכף
~ 

 דין ובין תעשה~ ואל בשב ~יות
 ההתקשרות נעשה כבר~ין

 ות~
 סריקי בוקי

 דבר נגמר שכבר כעת והנה הדבר~ שהתרתיבי
 ~תק שקשה בדבר טעמי~ וכמהההתקשרות



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~

 ביוש מזה יגיע וגם מההתקשרות ה~סרותחבל
 א~ע ~כניס במוכרח הנני ישראל ~תגדול

 האשה בדבר ~ון הה~ה ~בר א~~עו~קוע
 ~מציאהזאת

~ 
 התורה משפטי עפ~~י היתר

ומתחי~
 מ~~ש מעכ~ת~ ב~ברי ואדון אבאר

 מחמת ~סרה דאין הזאת האשה היתרמעכ~ת
 ~ ז~ ~עתי מד~ת~דנתייחדה

 נתייחדה מיקרי
 שע~המד~ת

~~~ 
 דווקא דזה ~תיר הפוסקי~

 סתםכשנתייח~ה
 ב~

 ובאם טעם שום
 ז~ בסי~ הרמ~א דעת נוטה זנות ~וםנתייח~ה

סעי~
 בח~~מ שם ~וע~ ~חמיר י~~א

 דזה ~מיר כדי דנתייחדה דידן ~ידוןומכ~~ש ובב~ש~
 שנ~רה באשה מהרי~ק שהתיר ומה יותר~גרע
~מיר

 ו~
 דוקא זה בה וחזרה המירה

 דזה מעכ~ת שכתב ומה מועט~ זמןבנתייחדה
 מועט זמןמיקרי

 ש~
 אצל הזאת האשה היתה

 מן קצת רקהגוים
 ה~~

 זה ~עתי היום~ וכל

~
 מועט זמן מיקרי

 וחו~
 היתירים שכל נ~ל ~ה

 והוה נישאת שכבר כהן באשת דוקא הםה~ו

~~
 נישואין ~בתר

 ה~י~ ומאו~
 בזה חז~~ל

 חז~~לוחשו
 ש~

 אבל בע~~ על אשה ~סור
 ~תיר דידןבנידון

 ~תחי~
 אין ~הן ~ינשא

 וראיתי שבתי אעפ~כ אבל ~עתי~ היתרכאן
 משפטי עפ~~י ותרופה עזר ~קש הצדק ב~דעם

 ~הן ~ינשא הזאת ~אשההתורה
 ~ין הזאת האשה שה~ה בעת דהנה~תחי~~ אפי~

הגוים
 ב~~

 אבי~ רק בדבר עדות שום כאן אין
 הנה הדבר~ עלמעיד

 קיי~~
 נאמן אינו דהאב

 בש~~ע כמבואר~וסרה
 סעי~

 ס~~ל והב~ש ח~~
דאפי~

 ~צטר~
 ואפי~ נאמן~ אינו אחר עם

 הח~~מ~עת
~ 

 בע~א אחד כעד רק הוה
 אני וטהורה נשביתי ~מר האשהונאמנת

 ד~ סעיף בש~~ע כמבואר אחד עדביש אפי~
 אני וטהורה נשביתי הזאת האשה תאמראם ממי~

 היום שעד רק ~הן~ ~ינשאמותרת
~ 

 אמרה
 אמת הן כי אני טהורה עדיין הזאתהאשה
 הזאת האשהשהיתה

 אצ~
 וסיפרה

~ 
 איך

 וחזרה הער~~ עם ונסעה ~מיר אותהשפיתו
 מבני ~יות שרצונה ~ני ובכתה בדרך~בה

 זאת אבל תשובה~ וביקשהעמינו
 ע~ ~

 על אז
דעתי

 ~א~
 כי היא~ טהורה אם

~ 
 איתשל

 רק והיתר איסור ~נייני אז בביהמ~~דהדבר
 רפואה בקשת ו~נין יהודית דת~ניני

 כך ~די הדבר שהגיע וכעת שביםמהמקבל תע~
 נשביתי פי~ במו שתאמר צריכה ~הןשנשתדכה
 הדבר ~שות מהראוי ~עתי אך אני~וטהורה
 חכמה בדרך אותה ~אולבחכמה

 ו~
 ידעו

 בכ~י ואמהאבי~
 ש~

 כך~ ~~ון אותה י~~ו
 האשה את ~ביא מעכ~~ת יצוה ~עתיע~כ
 ישמע וכאשר חכמה בדרך עמה וידבר~ניו
 מותרת וטהורה נשביתימפי~

 ~תחי~
 ~ינשא

~הן
 ב~

 אני ~שפט חקרנוה זאת פקפוק~
 עמנו שיסכימו ואחכה הצדקוב~~ד

 דברי ~ו~ו~ אחת תורה כי בישראלהמורים גדו~
 ונפש באהבה דו~ש התורה ~בודהמדבר

 קרן ~רמת ומצפהחפיצה
 ישרא~


