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 בהיות ששלמות הפעולה ודיו, בהקדמות ידיעות אופני הפעולה כני" הצורך ועי׳כ יעשה הפועל פעולתו בלי חםרון וכשלון וכהעדר זה יעדו השיון
 המעשה ההיא דגה ני כן יאוע לתלפידימ אשד לא ידעו דרך הקודש פכללי דתלמודוילאולמצוא דרך הנכון ולבא עד תנליתו וזיל פתרי
ו ענ־ל • ע׳כ , טפי• מפרש או מהנר אשר תעיין בו הוי משתדל לדעת תחלה דרכי המפרש ההוא שמוליך בדבריו ואויב הוי מעיין נ כ  קנפמוץ וייעול ב
 אפרנו כי טונ להצ־נ נפתח השיש כללי התלמוד בקיצור נפרץ לזנות הרבים וני• העוהקיפ בה לשפה אין קץ לפעולתם נעלטא הדין בפיר, פירות והקרן

נ .  קיימת לעולם שכלו טו

 ראשי תיבות הבאים נבללים
ה שליה שני צמת הגויה שי• • שאויח יונף מ מ  תהלת י

ס . י ו מ י נ ו ו ה  • מ
ח ׳ ח ת י ח י ו ר כ » 

ף משנה 0 ס מ • כ י  נ
 הליכו״ עולם סיכ

 מיט מנדול עוז •
 ניה ניס׳ הלטה היא • הלימה אלי היע •

 קיצור כללי המשנה טמא התלמוד קיצור כללי המשנה

נ לסאה יכל י פ ז פעמים תניא לשין מיךא ״פני הלחית ואי! זה לשין משנה ט הא ו י ר ז  משנה היא מלשין אשנה למלן שההייה שנכאנ היא המלך יהמשנה שניה צס : !
ר יעדרו; (ספר כדיתויז). י מ  לשין שינה ינעל׳ המשנה נקראי הנאים ני הנא נ״נ שירישו שינה רק משנה היא ההרים אשר מ

\ סנא סני אע״נ ללא . ישננהס מהוננונ; והתניני! לפי שהתנאים סיי שינים ידלמליס דרך היזננה ינר״תא והנא נמה נילי אהלל׳ בא:נ ״הנא ? ם ו ג י  לשין הקייש יהנא לשין ה
 המשנה ונעלי הימיא נקראים צריך. יה״מ הוא או up מהוא אניו תרה׳ ושיינ• אהלל׳ אכל תרה׳ אניו

. (ה״ע) : נ י נ א  הוא לא סני נ
ר שאינו לרין רק נ  פעמים שנה רני במשנה ו
ק האילן(נ•) נ הביטים סיף פי  לטציה מי
 כיץ שנה ובי משנס שאינה *•ינה ייי1ספית שס
 ולא מקרי משנה שהינה לרינה נשההנא שונה מה

 שמפורש נפסוק אנא נשהוא מק״ו •
ף נג!•) לנרישא ומתניהין ד  בתוספות סונה (
 שיין לדקדק מדסשיק ותני סהמא ילה
׳ אנל כסיפא דמתגיתין ל מ״י נ ט  מפליג שמע מיניה נ
 הי! לדקדק נן דהפשר ותינה הילוק ׳איידי דלא משנינ

 ברישא לה מפליג נשיפה :
 כתב שאריה יוסף נתיב המשגה נל
ה ה  דקתני להי •נמהגיהין נ

 להשייהן נל מה יהפשי :
 אשכחן דקרהננמיאל״תניה־ן בי״תאנשמייאי
v וז״נ היה״ש ז״ל. (נ״ה r תמ־ץס 
 דף גנה )על מ״ש התיכו ד"ה[בר״הא] דהניא יני חיל
 ירניט מאיר ז״ל היון משים וקהמר דמהניהין והנא
״הא נלימי משנה י  ו״קה נרב׳ יוחנן קי׳ למהניהין נ
) (יע״ש . ע ףי ו  היציניהונה״ג נרנ״ג דשביעיה (
ן ממתגיר.׳! דהה: אמהניהין וה״ב ר ת ) ו ס י פ  י
א . י  דגורים ורך להאי ונדרים ברייתא מלשי! נ

. (נופי הלנית): ר ה  ממקום א

 י דברים
 יש לגי

 אמוראים שאתר ההימת המשגה אין ושיה להוסיף
 ולא לג־וע אלא לפרש דנריהס נל א׳
 נפי שקיבל מרי׳ וזהו לשי! אמורא נזדיש מתורגמן
 ״איתא נגמרא הוקי אמירא עליהפיויש מהירגמן :
 מציגו משנייה סהימית שיהרוה זו את זו ופריך
 (בילה ב: ע״ש) בגמרא ורבי היכיסתס
ק רבי מעיקרא סכר ליה ה י  הכא הני והנא הני ו
 נפליג׳ וסהיה יהדי ס' ל נפלינ׳ • ימשני. לא זזה
י מקמ״הא מאחר שפסעה נ  יימקי״ה שאע״פ שהזר י
ה יכולה לשכהה מפיהם ולנטלה ינ התלמי־יס לא ט  בי
 מניה היידיש ויגיה שהיהן והאהריגה עיקר . ונהב
ס בנ־ייהא אינא לגומר לא נ  כהחלה הכמה ש״נ י
 זזה ממקומה בפיק דקדישין(כה.) גני שן יעין אי

 הכי נקדתיה לין עזאי ברישא יני' נ
 בתי נשא־יה ׳יסף בשס י* אין במה שתלינו שסידה
 רניני נתשנה[י1איזי ויניס חלינןסיחד נמו ששניט
ל מערנין ומשהתפין הו; מן המים נ ) נ .  (עיוינין ס
 ימלה והנל :יקה בנסף מעשר הין תן המיס ימלה
 והנודר מן המזין וני' שיני נשםור המשנה פענרם
 מגא ״גייס ש־ורים ונאים ופעמים סד־ס הוא נפי
ר עיי נ  חנמהו איש על רקיייי ואותם שסדרו נ
 היהשיניס לא נראה לי לשניה יזה משעם שה״ב אדם
 לימי כלשין רני [ילא :ינה ר' מלשונם נדאמיינן
 (נ״ק י.) הב המזיק ה״נ הינע׳ ליה האי הנא ירישלצי
. יישנה זו מעיינה נ! מלאה יהראשונים לא  הוא]
 היי שיי־ס נסד־ הייסכהיה איל היי מ־ונ״ם דניים
 ה־ימין באיזה עני! והס בטון עשי כך לפי שהיה
׳ דמיו! הונריסאוהוין זס  מועיל להם שלא לשנתם נ

׳ יועיל לנתה קושיית שורן להקשית נסדר המשנה ענ״ל:  לזה ויזכרו וכלי זה ראי׳ שהשמיט נ
ק תניא טיתיה דפליני ו מ  כתי נסי היה ש״נ אי! •יינ שידע האמירא הברייתא לפיכן א
 ולא פינינ! ליה תנינא אנל המשנה נ היינ על סאמירא לידע אותה מ״מ יש

ע המשנה :  מקוריה שהאייוא לא ד
רן הגמרא לתרן א'משני חירולים או ומוק• לה  בשיש במשנה פהירה מרישא לסיפא ו
י נועמא ועדף מ ב ו ששנה זי לא שנה זו או בחד תנא ו ' תנאים ׳תנרא נ נ  נ
) אי״ל ש״מ מורני -נאי ך נהר• טעמי מנהיי תנאי [נ] נדאיתא נקדישי! (וף םנ. י ל י  ל
׳ עעמא יאלינא והד תנא ולא מיקנלנן נתר׳ תנאי ובהד ניעעא. ן ותיקיונן יהנ־הץ נהי  והקי
ק לפעמים נע;» ובתים׳ שנת(דף פי.) ולא ת ת  ובהוש׳(ניק מיה) ־תבוא עדיף [נ] ממאי ד
ח סמיטת ז1 לזי אבל נתשגיית מרוהקית לא קשדיג; • ט  קפוינן לאוקמ• כהגא־ אלא ביי ב
׳ יפליג׳ נ״ש יביה ולא •דעיק פירושי מסתמא ניח שמא• ה נ ל ח נ  תוספות מיק (דף ג•) נ
 למימרא יביה הלל ליןלא הון מאורן דיזשינ בה״ד ופיה דעויית יביש לקולא

 בפרי, נל הה־יר(דף צא:) נשלמא סיפא תנא משים דשא אלא רישא משוס סיפא נר
פא: א רישא משים סי מ י הגא ומשני אן אמרי במערבא ד  י

ע למישע• מאן הנא אלא משוס דידע סתם גמרא וההיא  תוספות רש מיה דאין ד
״מ נשאר 0תמי להני בעי מהן תנא . ו  םתמא לא אתיא נ

 כשהקשר, נגמיא מתרתץ מני לא כפלוני ולא כפלוני אין להקשית אולי היא
ל להודיעני גמתניתץ  דעה שלישית יאי הימא דאינא דעת שלישית י

 יממה שלא הודיע נסנרר דלינא דעת שלישיה :
 כאשר יבא במשנה חמש W מנח ״תור (קרא) אין לנו לתסס החריש מרינה

 אלא תפםה מיעט תפסת ועי בוש* דש פ״ב יגיטץ (ניו: ליה אלא) •
ת » « י ד שלא להאריך יעיין נ  פעמים שהתנא יוכל לימי רבותא סני ולא אמר נ

ף עיז:): ד ) ץ נ מ *  נהשוכו את ה

! ] נ [v׳c־l כ ן תנ הי י : יל1 ״־.׳פ׳ •-ילין י]'. ל י א ליה התשולש״ יזילין ינ• ל ת • נ ימ ין"ל ליה ותניא ולש" : נ *ה שכו«ות ל חולץ וי ־,טו ] ב [•׳ תוש׳ נ ל לכ ץיושין לה »׳ ת ס י נ י ו א ב י י ר נ ת ה  הגהו
נ יכי נ ft rp׳ ו׳י. ו ׳ ־ ל־שכיל ונושנ׳׳ה כ י י מ נ כנליון המום׳ ליכמות י׳א כ׳ דיה לאו:כ־.נ י ״ י נ ה ה מי\בנת] ח [עיי כ « ן שמ הונא כ י ת מ־איש מי « ו ת ט יא טיאתי) [וא״זא כ י » ל  ד ןנאש1־־־ :

ל •יש] מ ! V ו ת נ א «  »!יא'ה י

 הנחית הריעב״ץ דגהות בן אריה
ב שאוית •וסף כשש הכא1ן נמה ־ י ־ ־ ת " יז>א [א] כ ־ } אליבא ר ו מ ח י*יל ל«׳ש ft כתוש׳ ליה ואיו) 1כ׳ •ויא ליו! ( י ה » י 1 j א לה ולא « r אשכחן] 

י ־' ׳ ־־־ — ה ל כ ׳ כ ה מ ו ד ז י ] 0!)א-ן ז י כ י ד א נ י ! א ( כ מ ל ו ח י » מ ל כ ה ׳ »  דס״ננ.וק נ

אל הנגיד , שמו ב ר ד ל א התלמו ו נ  פ

 אמר המחבר החלמוד נחלק לשני חלקים משנה
 ופירוש המשנה, המשנה היא הנקראת תורה
 שכע״פ והיא יסוד התורה שהעתירץ ממשה רבינו ע״ה עד
 ימי רבינו הקרוש ע״ה והיא רבי יהודה הנשיא [ונקיא
 קדוש שמימיו לא היניס ידו מן האבנט למטה] (־-י.ח
 ה־ה •:) כ׳ כתבה למען תעמוד ימים רכים פן תשכח טייב
 הקוראים ותאבד. והפירוש הזה יתחייק נם הוא לשני
 חלקים.האי הלכה מרךםת. והכי הלבה דהויה. המקיימת
 היא שלמדו מפי מ־ע׳יה ומשה מפי הגבורה בין שתהא

 דברי יחיד בין שתהא דבר• רבים כמו שאפרש במקימו-ה
s (מנמר)וכמו כן המחלוקת הדחויה היא שלא נעתקה 
 מקייים כין שתהא דברי יחיד או דברי רבים.ואם יםעק'
 הטוען למה כתב רבינו הקרוש ע״ה דברים שאינם הלכה
 והלא מוטב לכתוב דבר הלכה.תוכל להשיבו כי החכמים
 הקדמונים כיי אחד ואחד העתיק יינפשי מה שלמר כין
 דבר שהוא הלכה בין שאיני דדיה. וכשבא רכינו הקדוש
 להעתיק הוצרך לכתוב אותן הדברים שאינם ה^כה כדי
 שלא יהא רשית למי שלמד מהם ייוטר כך וכך ייםדת׳
 מפי פלוני ופייוני. ואם יאמר. ישיבות, שאינה הלכה

 מקימת , וכן אחז״ל במסכת עדיות (כ״א) למה הוזכרו מצעו במשנה ובר זה מותר ואיט י מותר לגמרי
 דברי •היד בין דברי רבים לבטלה שאם יבא אדם ויאמר אבל הוא מיהר מלו איזו ואסור מלד
ר איי [י]. בפ״נ דנטריס יום שק אין הייני! עליו(») 3 ו ל . ע״•^ נ נ ו ל ט 2 ״ א ו לן מ ר ט א ך שמעתי י כ ך ו  כ

ס אבל הייני! עליי משיס שרן לדמו ן . ר״ל משים ו ף ג > א  ו

ק כל ניילא נזה :  ננשרי י
 פעמים במשנה ינרייהא יא־י נמקים א׳ ני״ - הל; יעשה יאמר י״ל חי הל; אי
. יכן יש שיץ ן המקיאיה כמי חיש אמי ואביו היראו ר - p [י ני י ה  עשה מ
ח ר״ל יאפי כייה מוכן היא :  במקום יאיו ש׳׳ק ובינה שאפי כירה מיכן ט
) שיו הרש שוטה ״קלט. נ ) מי  םצינו במשנה לשי! שיה בשני מיןמיה ואי! ביאירי אחד נ
נ נד) משמע שהשיר  יקטן שנגח ני [י] ו״ל שיי של תש י ינמקיס אהר (שס נ

 עצמי היא הרש אי שיטה אי קנון י
ן התאי דפתח יהטעס נדי לאשיעינן ימי ! מ״אי דסליק ו י י  אורחיה דהגא לפייש׳ וימנין י
 דליכא קפידח בנרלהח וכל הנא דהנא כנס שיילה שפיי דמי יל־כא נהא
 נרלתא משום והנהר לשן עריתיס יהא׳ טעמה נמ׳ במי דתנ׳ הענין ברישא והדר הנא
p ברישא כתו שנעה •תיס לפני ׳ה״נ r e •׳ דרכיס וזמנין דתנ ג  הממן כמי התשה נקנית נ

 ידטיתיה וכיילא נזה עילה יפה העעס הוה . (חידושי הי*ן) •
 דרך המשנה 1נר״י»א יתנ׳ ישייר ודיקא טפי מיד אבל הד לא מש״י יתא־ דקתנ׳ דוקא
־מ שאיתר תגי ישייר תחי שייר והאי ש״ר יהטעם דכיין דטרה נ ן נ ר פ ו נ  קחני י
ה מש״י הוא ושייוא וחד מילהא לאו שיירא הוא : ט מיל־ לח ט ל  הנא למיתני ט
י מיסיף ענה מ־להא ורבותא ור יל לא ד א נקט נדשא מילתה דפשיטא ה מ  אורחיה ו
א נולתא ורניתח נרישא יהוו מיסיף ו אלא אף זו ילפעמים תנא אפנ נ ל  זו נ
. ומה שאמר לא זו אף זי היא לפי שרנ׳ י  עלה גרלחא רפשיטא יר״ל זי ואן לרין למד ו
ז הגא אהר היויש נויל •יתר  שמע התנא שאמר לשון ^אגוין וכתבי ישיב שמע מ
ט נלשק התנא ההיא אף על פי שלשין התנא הואשין איט צוין לא ת נ  יגואה בעיניי י
ק זו ואין צוין לומר זי שמע ביאשינה לשין ראשון יכתט  וצה לפליץ ממשנמ . ו
י התנאים ו נ נ ו ת טב שמע לשין שני וכתבי אף עג פי שאיני צוין כלל מכל מקים נ  י

ן יאסף•  אשו קנ

נ ו ילא היתר (נפרק יי ותרימית) ו ט ה לא א ו אחו ואין נ נ ו  מצעו משנה שמונית ב

 היה >ר6ה
ינ ו • ! 

' ג׳כ 93 1 כ c m י שביל־ ר _ , r . . 
יק  : יהתה •יל שאין כלל כמשנה כמד ליניה נ• היכ• לליהי' הלכתא •ש־יןיקא כל^מיינן נ

ד כ י ס יע־ע ל־־ץ•! נכלל־ יגינוה נ י ח « ^c• ,ק משםישה גדשנה יי!" כחום׳ שם ושה ימיש' מנחיח הי יניא׳ש שיק וכלט־ ש כלישיה י איט(>׳ת) גני כהנוה (:שתתי) [שאכלה] שם המות י י » א מ ו  י כ־ת אכל -
נ ' ה כ י . ש ׳ א \ כ (מרש כתילץ זה)ימש״.יאשינה ךיניאות השגתכ•" י י י f נ י ל  דשזייסתיו־טתמיתיוא א

ן י י ענ ה ננוון ימ1ה י כ 0 י ׳ ויל נ  •רש איא סג
cxv< כ אין וה ' ״ וכו וע־ין לנני־יי כה״ נועי־ מכ^׳ -,נתי ; י ת כ] כשיש כ״ש־״ה ״  התכס -מיוכי י
ו שנהוי•! שינ ^ י  די׳ מחנן לא סיל כ! נשי המשיןיד וכ׳כ התום׳ ׳שניש תדישין שש (n׳ שכת ו
ת •׳ וקלי! " כשי«ול * t  וייתל היה ל1 להיוכס הפתנל ל־ניא לאיה ויהא לאמי מכווית נה ניש ׳
ל יתיכת כצי ל [ד] כא:־ •כא כמשיהילישמכת ״תילאי! לט ט׳ , יאחד״ כי׳ !כיי׳ששסכה׳ ל ה י ) ל כ ׳ י ו י כ ש ) ׳ ש מ כ ומה מ׳ושנמה שהקשי י ׳ ן כו׳ נ ד גלא י ) דו ת מ : כסיל • [נ] וכתוש׳ כיי! (  וישי

1 או תלז אז כשה מאצל ' כ ע•׳ לאיש •יין לשנת ששיא ןו] CTtc ניי:יה וכלייתו! ו׳ כי^וה אי כיו חין ישנה מאמי י ' ר מי־ א׳!אשי־ מלי אתי : ת ׳ אנל הוא מ ו זה נוותר ט נ  יץא נמתי! י [ת] מ*ט כמשנה ד
׳ (מיהי שם נתוש׳ ג ליה לא ט ׳ י העי־ כז; הגאון מוהיי׳ש כתום ׳נמות ' כנ . ו : י * ז' סמתכי'לא נמ־ןוס או ע מ י ? מייזי", להלן יעשה מאמי • ׳ יל*! ' ם כותנות ס  כלשון יזה כיה כתום׳ •1מא(עיט) ד
׳ כמו ט כמשנה ט ״ נפי [ו] מ ) ואיך שיהיה הכלל ייא אמת וכמי: התוס' ככמה לוכה• מ>וי.ני׳ לתל[ ועשה מאמי נתן גט ו ה י י יייה • ׳ כתום׳ וכיויש התו׳ כ^ן " ט x תיכת ו r i 'יש לומל וכוינתש אשישא גתן נע יכם 
י של משו׳ד, י : i ״ ניש־ כמת ״ ־ס׳ ל' וה׳ 1לש ה ו נא1ו ו מ:ייק ישמע ' : ־ ג אמתנ" שה מאי שו־ השרון אייימא שי ' ! ׳ ת נ f שגגת כו׳ ואיכ איו ר+ה מ:ס מיהו מהא ימ־,שיין כ e n כ לשייט כמשנה איתא שוי של  שוי חשו״•] ד
ת ן ביי שי יכייי, ויטשתה 11 כיין המתכ־ וכי־. נכנל• ינכל״תא ״ ת ־ וללא הנן של כהתש וי+ת• כטש־ז המשנה שכייושלמ־ לא־תא גאמת כן שיו תשי־ין יאמלינן •לה כייישימ• כיי• - f f f לאיכ •שיטא להכ׳ שיי שהיא תשויק 

׳ (נדלים 1 ^ n כצנא לנ«י התאוו נמלה שנית). [ח] אולמיה ותנא{•כושי זיםנין 0 o ' l i ק ( י מ ) ft שור ו כ י • oe) 



ר י  ג

״־ ! j ואס הלכה נמיהי ימ״(,׳ לה. הד שכשה־ט־ין -״עט :די ל:, לימי אסי־י ״תס-א 
ג) גב• המו:- טייה ולא:י•־., יט׳ ה״' אץ אומ־יה '  מי-ץ אמר -היק ה-שניס (ננ״נ
! !זי'ייו''יי"•,־ • היספית c נ י״יי(קי ׳•1 • הוי ' " 6 " ־ י p : r יי״ ̂  ^ c r r " °  ר

 פעייס יטל לעשות הסורי י־ס־ח אהר יוסר מרווח ולא עשא׳ ״פט שכן -,׳נל שהחסיון
 היא אוהו שכייש היסכיה מ•:אהזי ועד) ציי היי זה ניטן עימ שתתני ל׳ מאהיס זיז וכי •
 הזי כשאני מיכיהיס לוייי הטי׳ מ״ס־ה ייש הסירי מחס־א והיק והה־ בלהי -היק טיב
 לט לאהיז גיהוק הס סניא אי טכס יסייע הישגי א מסכה גיטין הח׳ אי; הווייים
 חסוי•מאט־א ברתש המשיה '!״1 וטעמי של דיי לטי שמץ אדס שיכה ייחס־ ייאש דנייי
 יאס יליט שיש אשיי• מאסיה ניהש המשנה זה נהייי מהין ויהי צ־ול וי ץ דנ־יים
. ייקא להיסיף הי״ק ההד׳ ״־סיא אנל להחליף ״נר י הסט לה  נ. ד־ה היךס)
-« והס־ על ידי שכיה איו להחליף יני יהפט לא יש״׳ נ יק  יהטעס שא־ס טיעה מי

 "״ריין ו• ד״ה והא עיטי) ־
 תניא הדה וימ-א ייינ׳ 'הה;א שכינה יטזי •שינה יזה לאיד מוי טעמים הא׳ אס
׳ כהש־ :ה־־ש י  הדני הטה א"., סטט יא״ד׳ דאנינא ליה הוזי ישהה ה
 נאיהי ענין איזה חידוש שלה טזכ־ במשנה רהכינה ה׳., מטעס ההיהסיה הי השוואה
 דש להיהה ״שנה עס ״שמיי, תהייה השי הונאי במכיהס הדי כאשר לא יאריך נ׳ 1 הס

 •ת׳ור ישלה ימודיע איה־., ה־נר נקי:י־
 לפעמים מכיא אייקה ״אי־שה יכיה יטל להניא אהיה •יה־ מאי־שה ילא הניאה

 משיי:״אוחה שהניא הההיה ״ובנה
י מפני ששוין יגזייה היש׳ א  מפגי ג׳ דיייס דיך ההנא לחנר •ביים שחיק ש״ס ה
 ״יש בילה יז ל כחיי בכזיה לא שיין הכה מיד׳ אלח מ״הי כ־ן הנה מיני :נ•
 "ט די"ה לטירה וניש ליץלא הבי מפו הכ״אהש בלשי! היסטהשס. הג׳ מכני
 שטינל נגמ־ח להביא איהם דניים •אד כמי נשיה יעכדיס יקנוניס ד־ן ההנח להניהש

. (  •ה־ מ1'פ שלככמיס לח ש״כ׳ יה־ היש ״• ש״ה׳(־ן׳ כ
 היכא דאשכח; שני הנאים ו־עה שליטי, לא כמי ולא כמי יקיא דעה שלישיה ואי[
 זי הניעה יה׳״ כשה־עה שלישיה ישי! ידד אכל אס ־עה שלישי כיכי! ־כיש

 יהכ״א הלכה כייה׳ •עה כ• הה יאכ א לא כינר׳,ה ילה כ־נ״• זה הלח מעה נכה וטי
 (ריש נדיח יייש ;־ה)

 מציגו יחכ״ח לח כ־יי׳ זה ילה כ־בי• זה אכ׳פ שהשלח •דעי האייה איא •־ע׳
 שיח היה כ־ני׳ נ״ש •כיה ננ׳ ניש א״י״ס ״לא הי; ירס שאונין יכי׳

 ניסכהע־יוה יישנה (דן. טי)
־  מצעו הנח שיזט־ הייה יכי אמה יה ששה טפ־יס יככמזכיי מא<ה י ל -ה״כ י
 ה׳ טפחים כהוספהא ־כלחיס (כ־כ) יכיה היא ״״ה ייכע עש־ ימי־

 ויחנה מרונעיס וכי׳ יעי־״ש ש נ וכלאים ״י") •
 מצעו מנה בסיפא,יי] ־:ה ק״יא היא א־יכא ילה אסישא כ״י נסיק השיאל ו־ף קנ)

 ה״שכיי כיה לאכיי׳ על כשוכ־ לעשוה מזהה וכי׳ :
־ הישנה יכ־״אא י  מצינו נ־״הח שרינ הסיכה -עינ; מ־״קא ־־׳כא 1׳=.' הלא שכן ־
 ׳.היש יכו ייזליט יהע נ ־׳דעי־ן היטט י־ייקא כ׳ כילד מעכ־ין(דף נה ) חיי

 שמאעניין ע״ה יכי׳
. .,״ . r- ,;,ר,ן.). ״ j . ״ c r r n r c •ר ;-,,ין •לי ב  מציט במכנה !ppmj י
) 1י1 יזמה מט• נא״ה נה ה ולא קא׳ איה  ילא קאי אלח אריב עירוני! (דף נ

 אתנ היייה ו:! טונא
- כיין נסע רנע׳ יט י  מצען לשון פ־יי! שי יל קני; פיק נה־א ייעש־ שני נ

[x] יט״ר כמה א־ס יינה לפ־וה לו ונו •־ יללש־יח לקניה 
 מציגו דהיטיין לן ל״סהס -הניה־ן ניבנן הע־ג ויחיד יונים הלכה נ־ניס ״ניש

 דטעיא ויחי־ יסתבר נדה (דף ״ט) :
ו ש־י לישנה נעניןסהס יאה כ מחליקה יהימ נהר׳ משנתית אנל בח־חמשכהא  אי

 יש סיר . [ניק קכ. ע״ג ו ] :

ה נ ש מ לי ה י ר בי ו צ י  מ
 טיא י־1 שכנשי עס -1 טהיי יאי; ני לא איט־ ילא היהר יק נמלאה ניייהא
) טע הש־רה שנפסק ברוני יני• יני יאק נה לא טייפה  פיק קיא (־נתיני־, דך ז

 ולח ככי־ה
 אורחיה והנא למיניט נ־ישא ״ה -אה• מ־ישא יה־י דיה• ״ה -כתיב נה-יא נקיא

 יטכ״א ״שיה ־החי ־תהא ״־ישא אכינ ליה I׳L טטי ויי־ןימי
 מצי" ייכ״יס יו״ייס דנה קחי הנל מה דאיהא נ־הא יפיק אלו נע־ית ל־) גנב
 וטנא יכ:א ניכ וטנא 'כ־נ נ:כ שיי הנסקל יטכהי משים תשלומי ר יה
 דברי י מ ׳הכייס כיע־יס יא״-׳ ;:״־ח החש כ׳ קא כ־.׳־׳ יננ; אשירא טי עינישיי
 הנסי\ וכן כי כיי־א נ׳כ ייפע״יס א׳״־ ״לה נסיכה ונא ק״יח אסיפה אלא הרישא

 כ־היהא פיק הניחי (קי ן;נ• המשכי־ ניהכי
 פעמים לח ־״ק הא נישנהנשיעייח :־יי ״ועט כ״ש נינ \»1 יק נמנין
 התלי־נישטן יא ־״ק כשהיה הטעיה לטמ־אכיק ־שיכה :נ׳ ענה העשייה

 ככנשןקה״י ההש;־ף א; 1־׳מיא יא ־ק ׳::ויהיה י-״נא :
 כי מקום כיי״־ כ•1 ג־יצ משיס תו־ייח -איה׳ ־ני טא כמו כלל נ־יל נשכה

 וכן ב״קי״יא אחי־יס
כטייס וי־  מצעו נ״ש כ ה—-ס י״קיס כל -נס יכהל״-יס. כיי נה־לה 1

 כפ ק •ע־״יה נכ י ־׳ככ ג־״׳־, •ט יהע1ס חיי- הכייהוה שההימי־יס
 קני! כן יייס ״החיה ניל־יאי יכיכ ־ ־ יו יזקניאו והפיל• הכא ״כנה ראשו־ה לא

״ היססתי 1-כ כלחיס;[מס' כליה ביי פיח] יכרייה  מציגי אשה ־׳:קת עס ההנחיה י
 א״יה י:י יכשכת—ו כ־כ-יס ל: י -:׳ יטככ א״־ יפה המיה ביורה יק
 כהישפהה ־:״ס כ ־ ״־׳יו כ:הי כ1 יכי י:י,ה נ; הי־״ן טלקה עס הניה והלכה כ־בריה.
 מציגי שההיא ע טפק ייני ניטה יהח״י כ• האי ־פיקה קיא ־:יריס ו־ףנ)
 מציגו יוכ־ה כיא ־״-. איא יייא׳ ־י־ נכי ט׳ י;'מכנה היו יייאיה ו־ף לנ)

̂איט אי־ י״ יה !־> 1 ק דק־ישץ (כט א) חנ״ א״נ ימוין עד  מציגי נ״ש.- ־"׳; 
 ׳השיח׳ יכה ׳״כ־כ ני־ושיי• ה־ה -ימ־ י״־׳־.

י הה י כהי:־ :״שיה אהייי נהמויה(דף יז.)  מצי" ״כ ה ־ה י ׳היי נכין •יכיק׳ ״

 מציגי ה־ה י׳־-' חי״ק'כי כ״ה ״כיס כיח היה יי־ע -כה ינס דהייני עייה פיק
 עין כינס־ ו ־ף r יאי־ ההם י:• ש״עין יא טה ידע מאיקימ״ יננ! יהיין
~ קא״־יאי כייל־א עיי״כו:״ה יחי ט־ה קאייייט יניננח י1'״:י נהיה׳  נה, א׳ הנ־יה ״
״ •יה־יה׳ יי־״קח וה־א •כ״המה׳; החי•־,׳ יהדיא ויקשה מהחם  מציגי ־־, ־ ב
- ט ה1 הכה עיקי התש א״-י לייש  נכ־י ו״ה־; האס עיק״ הכה טי

־ הכי כיאג״ן ואטלי ט״ה כו י י ־ ־  שאיטה ־״׳, ן״ : ן ־
 מציגו -קי• ־׳:א -ימיה ־סיכא אע נ -לא ־־י •נמי• כ• הא ־טלה• טימא (דף לה)
 ־״וקי ייכא ־־״ק •כיי ו״׳־־ כ״א ׳סיכה נייק יי׳ ׳ניזק כמה יקא״י התס

 ביי ׳כ״א כמי יכי׳ ־־א יי״אא היה
 מציגו היחכ״שכ־ דנ״ יני-ואעכ כהי:ה:-:יי ה״שנח 1י־ טלה• נט ששיט (־ף

• היי־ה שיהכס יעסיק ידי.׳ י״יטה יכו •  קעה) ״ייי ־
 פעמים ״קכה יא א יחנה אע כ שח; שס הא-א:ז־.־ כ״ש־ה איא סהס נשנית ינג׳
 שי״ י איא׳ א א ־איה ״ה כך סכי' •יסהיא טא המיה הנ״ל עמם 1־ף נה)

 הסירי ״אס־א ־!•פיככלל ׳־.י ־נ־יס ד,א שלפע־יס אין נייהה יכנה שוס
׳ 'נ־שה ה׳״־ אשיי• מאסיה היק הזיק (דף קנ ) נחוש הב׳ שאי! ־ ; -סיי; 1
 אימייס יטיי מאפית :־׳ י־יי", אכי חס איני מניה כ׳כ יהמי הפילו לדהוה . היסכיה
׳ מאסיה להעמידה אלינא דאז־ הנא  פ־ק המקבל [דף yiy רע שאץ אימ־יס ן־י, יטי

ד ו מ ל ת ר כייייי ה ו צ י ד ק ו מ ל ת א ה ו ב ד מ מ י י ז י ׳ ר ביי״יי ד ו צ י  ק

 ובתי נשאיית ״שף נהינ הטווש ויןהטהנ־ס החלה רנינח ירנ אשי יק:ר.ל־ננ
 להפך לטסיף לשטת.ל0יש לסד־ לקי-ולול: הם ־נוי גתים ניס שטעית
 (דף ה ) ינן אמרי נטנה פיק(ד ד׳) ונכמה מיץ״וה ד־ין הנמיא לקני משנייה שנ טהיוה
 ולח לבו נקליי לשין ניא נקטו עני! או וץ ט' טין ולאו נהא׳ דינא עסיק (יזיל הכייהיה
 דין הגמרא להניא ״שנה דין קצוה כ׳ הה׳ ־ש ק
א והיל׳! (דף נ ינה) דקהיוהקוילק נסכין ״ט״ה ו ה ו ה ( ג ש מ ש ה ו ר י ל פ ם ? י ק י י ה ׳ ה ג ש י פ כ  והחלה ה
. xrscm, עטם ואין זי משנה יילח נו״וקח ונהנה הא־נ״הא) ן ן ה ל א ם ו י ק ל א ה ״ י ק ל ל ח ת • ( א ר מ נ  1 ה

̂ _ !הפו נלזהי־לה(כז או מטח המשנה ייהנזכ-. שליי י ןקףשיא׳.  ה ב י ע ז י ה י י ל א ש . ש ו ר י פ . א ת י י ר ב  ו
. ה ש ע מ . ו ה כ ר צ ה . ו א ת פ ק ת ה . ו ה י מ ר . י ע ו י ש . ו א ת ב ו י ת  י

. ה א ר ו ה . ו ה ד ג ה ק ו י ת  ו
י ו נ ש  ו

, ה פ י ה . ו א י ג  מ
, ה ט  י

א ת מ ש  ו

 ושיתק _ :הפן נש היפנה(כז א) מניח המשנה ייהשכה שניט
י י י י ש  שם כהטי החלתו כל שטא משהנ״י מנאכתו י
כתב1 טססה נמשניור, ניסינן החנהו כל שהיה  ירוט ו
 שיריו כ-וטמשהנ״רתלאכהו ט וירן שיהק־ שע״יס
י הטון. להוסיף. מציני נפ ה״פיח פ  מסדי המש.־. נ
 (ט.) והניא חמשה שיעורן שפח ^׳א שיפי שדיה דופן סנה והאזוב ט׳ יטישי נהיסטה שס
 דבי״הא לא תני שדרה הגירה קנט ינר״הא שדרה מטס דקים ליה הני. לשניה י ל טט׳
 סכרא. נמי ש״מט ריש טצד ינרנץ יז״ל ההיס׳ אלה סנוא טא דאםיי נהיס שיהנה יין
 העולם הזה נלא נרנה ויקרא דנסינ לעינ הסמכהא נענמא!הגמיא היה סטר -ליוד נייי
ס י ־  היא יכ; מליט ש״הפן הםניא ממסנה למשנה נמיש בייש נימ (xp ) -קאיר דלרימ ט
 מחיינק אוחי אכס יי\,ט הוספוה דנד שיסיים הנן דנריס אץ מיז״נץ השס י״יין לה
 נהניזל ניימ יהיילו וסוגיה מיא לא יעמד ההיא משנה כר״י אלא ני^קימהא האיי, ד־»קי
 ההם י לפוש י״ל שד^ רנ י7ז לפרש נכל ענק נל תצויד. יחץ לטןטה יהלא המיה ש־יט
^י ולה פירש נהא׳ והתיוג. ן סהי• אמרנו הטעם למעלה ליה י י  לקצר יאזלו נענץ ד
 •ש לייזר שאס קיצר נרקיס תחל כנר אאי־ין יפירש נמי\ס אהר נמיש התיס' י־ש ש־ק

ץ ב ע י ר ת ה ו ד נ  ה
׳ יויןת מסו! א ז 0 ו ס׳ ת י מ ו ת יס >C| מליץת שנוא ממון נ 1 (אמי מו  (א) אף ^

ה ניןינ! ז ת נ ו נ י י א מ נ ׳ ע ש נ׳ה 1י»א:שייות הרי׳;! ו י - • י ר 01" י '» " א ש י נ מ  ״ משינת ה
נו ו י תתני' דאי! שישית •י\זני !כפהין הוווט ויץזמי -כי דשישי־ו כי ו יןא• ס נ ח ט והיש תונז השדרה שנששי](שיוסרו; נ ט נתו כוה דכא ש ׳ ומיש וכן נמצאה כריתת כו יא •ימת־ טי p איח 'J ׳ * -
ה די ״ י הה״ י נ מ מ נ ״ כ ודף ג נדש) [יב; מ ׳ : כ י י ט נ ןכיכ ליה (־נימת נ וש~י1 [ <׳] טעמיש ו ׳ מדישאי ) תודתים ותנא ס ׳ c ־דין וין׳ל [ ־ » ת כ־יכ־ ״ ו נקכ) ואיכ גמי ל ׳ • ג «לי! וי^אמל * נ •לי ן י נ  (ור׳ ׳

ט משנה איא כ־״־׳ת ס׳ש נ אי ׳ ייטה נ א ו \ ט י אי ט נמכיה ־•"נ ו ״ ' [r] מ ר איימו־ ט י י ת ד :ין " ן ומושי אדי ה אין >:נ»׳ ־ ר ד׳ כ־ ׳ כם נ־נ f ׳ מים׳ נ י י נ ו ו נתמלה ל  וטלק•• «ל רכש והתלמידים מכר
נ ׳ י נ ן אורייה ג אי נ : ׳ ־יהםיא ט י י ; יזהי ' [סי א מי נ י ו ת־ נ ותלכי• שמיאל ליכ הודה יללהא סי ׳ ו לי ^ 1א« נלטי ״ נ כ כאימיאיס י י י נ ינ; מ ׳ י נ כ ש מ ׳ לננש׳כ הלכה כלכלי י • תגא שמשני׳ ט ד] מצי י ] 
' כשיל י י כ י יהיהה כ י מ מ ״ ! מ ; י י , ־ ט י נ ש ׳ ׳ [תיש ־ ו ט י י י י • ־ ל : י ל ' י L י 1 סו [' י די ש נ ; י י ל ) ה נ ש מ ה ניאש י ׳ ממהי י מ ה ל«־'ה [מי] המי יד! אימייש ת ח לו ל־ה ולמא ותום׳ שכת לו לי ו כ ו  תום׳ נ
c ״י^ן ״ v ן ־ ׳ י נ ש י : ן י ״ מ ז ורה ש ״ ״ י י ה ר י o (ננ ן ל ״ הוש• : ( י ^ - נ י י כללא ויאול׳ לו־ץז:ש של א י !י־ש ליך: נ ן נ -מלינ׳ י •ימי י " י ו • • מ ל א שמנ הםי^א ׳לסינן נודיוקא לרינת נ ח ״ ל  לזיל [*•] מליט נ

א ללנ נממן •ןאי שיין :ש י ״ מ ׳ כלען רלקליןתלת דשש א ן ט י נ ו י י • נ א ט ת ״ י נ מ ליטי׳ן [כ] מניט נמשנה ו נ ב מ: ה י ל נ לא ישמרו מ ד יש לתלן rip ־נרי הכושי : ו נ • םוניא ל ' ל ש• ׳ ש  דתולין ו«׳ משיש נ

 הגמרא היא סע״ ׳ט־יש ה״ש-ה שאיני׳ רנייח ירנ חש־ ינ״י שעשה רי׳ נסד־ יטישנמת
 כ; עשה ־: ישי נה־י הנ״רח שאסן• י־ךנ; כנ המשה ימהן שעל ה״שנ״ה ישא־
י ־כייס •קריש א נפיש כל טעמי מש.ה ב פסק הדין להלכה  דינים שנהח־ט וכיין ט
 ־הנאים ייץ״ראיס נ נ״־יהיהקייה שנעשו הי־ יניני הק־יש ־ ־יטה יאנדיי, יהיעיא!

נ אשי יהנמיא ״ה־י־א ק״א וכהיא  מ-ינה K ועשה -
 כ־רן כנ יאנר ש־ח־ ׳מהקן ונ!ה:־־״ס הנ״-א
 עי״ אי; לשניה וילה׳ רננן ס:יראי טטפי נו קנח

 נאש־ יקונל מס• הנאיניס
י יכ השי טייי הגמ׳  כתב ׳ט־ עולס יי׳״־ י״י נ
 נש־־, י׳ אנטס יס יה ושיוניס שנה היה
 יסהא־ילו לאנ־ הנמיח ע־ שנאהס ייכנכהנ הישנה
ה ש א שנה יוינ רש • ״ש השוכר י  ע־ -ה״א טמ־א ה

י הט דיג תש׳ ייני;א טף טיאה נל האמו־אים עו •ייהה לא טתה  הטעייה (פ ) ע
 גמרא על'הסדר אלא נשהיה שאלה נשאלת יטעה הישנה ננהית ייל שאלה על יעשה
 המ^וע נל א' אימו טעמי יונ אשי יונינא סדיי שמיעוי, התירטס שלסמהס יקבעו על
 שור מסנתית כל א' יא׳ אצל המשנה הוארה יטקשי קישיוה טש להש־נ יזווקיס שיאי•
 לתp הס יהאמיריוס שעמהס יקנעי הנל ננייה ייה־נ׳ •ימינה• יינע׳ להי וההיטלים
 שעליהם מה ששיוו ייהס שלפמהס . ויטהס שאית לפניהם הקיטיה יהתיטציס לא

 קבעיס בגמרא על הסדר מסנתיפ והמשנה שסדר רני ינאי רנ אט יינינא יקנעיס
! ינוםקין ההלטת נ אשי ונר כ״א עיפ מ הגטל יעל טהס ה״ סיחי,  (ילא עשה ו
נ ו ו שלא ״טנ נעינ׳ טיעד היי אימ״ס עליי הא ו נ  יאפילי רב אשי גיזה שהיה אימו ו

 אש• נויתא היא נלימי הין מן ההלנית אלא שגיץ־א על שמי) :
נ ייני] י נ  רגהיתדגרינ • [

ה י ר ן א ת כ ו ה ג  ה
י א 1כ י • נ י : שם והוא ע י י ׳ ה י פ כ כ ו * דו " מ נ • ' דתרונמת י ' • ׳ נ דנרמ כו מ [«] מציט משנה שי ל כ ל  [«] מציט משנה א

 (כוייו) •יש ו•״ תשובי
׳ א י •׳ נ י  אשר! י' שנ
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 התוספתא היא ש״ר המשנה. ושיפנה,־עא. וכשתבא
 בעקב• הכשנה היא הלנה מרךמת:

 והברייתא ני1 הכפרים שהעתיקו הקדמונים אהר
 המענה יכו י״י משנת רבי ה״א וטיגנה ר'
 אושעיא •טעוני•״ ר׳ אליעזר בן יעקב ומבייר״א דר׳ ישמעאל
 יאיתיו־, דר׳ע:יתורת נהנים היא םפו־א ותא ש׳ וירךא לבד:
 ושפר׳ במדבר שיג׳ ־אייה הדברים וביוצא בהם , ׳שימן
 הביייהא ת״ר. ותני הדא. ותניא אידך. ומה שיא נהיק׳
̂כה פקויפ־ז ומה שנה־יכן  עייו מבי, הדבריםהאלד, היא ה

 עיייו דרך בו אחר פשק ההלכה :
 היא הבא בעקב• המשנה יהבין עניני המשנה

א ד&יתים עליו: נ  נשינאעייו מאי נך •

 כתבו

 נדש עירוני! (לף נ.) וטוב אל פתה אולס הבית חה איט פשוק אגל יזד־יך־ק הוא
 מיןיא יק־ דל הנמק :

 כשאומר שנאמו היא ואיה גמורה מהפסוק וכשמומו משיס ש;תמר סא אסמכתא
 (ש") גס הניא משס הומני! דנפעכרם אומו וקרא הביכהא יאי! הטונה
 שטא מותק אלא שאי! מספיק זה ראיה גמיוה יא«ו זכויהלימ ואשמטהאקוא ינהלטת
 אלי סי׳ תופיז אעיפ שיומו שעמים רמז לדנר זה סן התירה אינו תוונק צלא י! הטרה:
 כתב נכדתית שיג נל קושיא שלא המלא אנ״ וונא או אמיוא' יי-:• רנינא

 ורנ אשי תקטש :
נ ו אנלימ׳ ינל מהלתא ולא מפרש ליה ו נ יצחק נ  כל קרא ולא מפוש ליה ו

 זעיוא לא משתו . (זנידש וףמנ:):

 דרכי התנא־ס לסתיס ונייהס ילא לפרש נ׳ הואכיטם היה לנס רהי יד היה למנין
 נמלית י^וית . ולוה אט ׳טלי! לריוןס ולטציאס ממשיעיהס ילימי הנא במאי
 עסקינן א הנ• ייאי־י יכייצא יזה אנל -יכ• האמוואיס לפיש ילא לסהיס ולזה יד! אגי
 ׳טליס לוהקס ילטציהס מיש־עיהס בשיש פנים שהאמורא היה לי לפרש ימ־לא פירש ונרה
 משיע; נפשוט!. וני נתשי׳ לגאון אק מורך
 ההמייא שישמיעט ידו-, יי׳ין "יק שהיא אין

 רוט לסהוס ־
 בתב ט־א״ש נמסכת שיה (פ'א ט׳ ז) האיןירא
 ורכו נפרש וכרי התנה אף על ס• שאיגו
 סינר הלכה כמיט . יבכ״ג ונרטת 1ס" לה)
 נהי האמיוא יש לי נה לשינ הנו״הה יה מ היכא
 וידע הני״תה ירשנש נה אנל הס החמי־ח אימה
 פנרא-מגיה ינמצהנו״תח ולה טיהיה הי־יהא
 סמנינן . ׳ננ״מ ודף צט.) נתנ דש נה לא״ייא
t נפסיק טהיואה ילהטק על הנלל נשי־ע הנ״״הא 
 הישנה נניל. ינטס׳ ״מא (דף נ דיה ו־נ׳') כשיש

 לאמו-א נר״הא לטיע יכיל להליק על התנא
 כתב תיה שיג הומרה ידליק עס תנא יענין

 דרשות והנדיר,:
ת פי היש! (דף נד.) ד״ה ו*י ט׳ הא ונע׳ ליייר טעמא ד־"׳ מ ו  ת
 משוס ילית ליה ניייה הע״נ ־הני נהדיא משים נקיעה הטו ד־טיהיה
 אשנה! טונא שאי! התלמיד חישכ לעיקי אלתו טעס הרטוש נמשנה :
 י רב תנא טא ופל־ג אי יני ה״א תנא טה ייל שהס יסיניס נה:איס ייטליס לחלוק על משנה
 או נר״הא. יזה איט מתי; אלא מדוהק גדיל. וני בה״ח [כלל קיז] שכהנ הש"
 נפיג (־נ־ה דף ט.) אוי אניי אימא אמי רני ח״א יטרש י לא הימא הני רני ה״א
 דמשמע ״הניהא היא אלא אייא א״י הייא ומנפשיה אמיה ויני טיא הנא יהיייא טא
 וטנא -אירה מנפשיה נלשי; מ־מיא מא שיעהא . והכי ני׳ השכח; גכ׳ יני שנא
 ננ־״טת ומעט נמשנה הרנין ״״ה׳ נירא דנריי נלשין אמירא נזיד ייס׳ ע״נ יוהמר
נ מסף כמא!  וני ויני ה״א ולא איו נלשון תניא הו ת״י ינפיק ־פסחיס (־ף ינ ן איר י

 אזלה הא שמעתא דוני ולשק שמעתא סוא ייוחד לאיי־איס נ:
 כתב ה־שנ״ס ננ״ב סייג שס תימיא היא שא״ייא אומי דנו ישס אמייאיס אהייס.

 כל מהא . ברייתא . מהנא . שמעההא :
 שאן־ ספרי דני רנ ה״ט י סכי נמדני ע־ סיף ההזיה יטא מה שאני קיראי! שפוי.

 ישפוא רני רב טפיה ה״ט ־ ה״כ :
ז הלטת סי״! פ ח נ־״תא שנהונ •כה נלטן היו ליע לכל כ״׳ -ש:ה  כתב נספו ט

נ לשון ההנאיס היא דףקא בלשין הק״ט ויא א) ףי ו  מי׳י בפיק דהעניה (
 בלשון אומי חיץ מלשון שמרוה יהנהי נ״ו וההיס׳ בפי אי; מע־״-; הקט על פי־יש ישי׳
 בכלל הזה . נ׳ נהל״א ס־מ! תרע׳׳ה כשאמו קי״ל ננו״חא מא• -לא אשמעינן נמהניהץ
 יש שני פרושים. א׳ מאי דש״ו יהניתין הנ• נני״הא •הלכה היא . א״נ היפ אין
 הלכה כברייתא משום רסני נה מא• דלא הגן נמהניהין וינ• לא שנאה רני ה״א מנ״ל

 (ניצה דף ו:) ע״ש רש״ ונטש׳ :

 פעמים לנע• הוי נע״ ויער ptc עס פשיטה הראשונה ייייל טעמא נע׳. יכום
 וני מעשים היי ימי ששאל זו לא שאל זו ונה שמע הההרון הה הרהט;

 שלא נשאלו ימו בניה. רש״טטטמ (וףפנ. ו״השט)
 פעמים שהאנעמת נשאלו יחד יהנמיאסיויס כל אהד נמקימה רשניס ערבי פסמיס
 (יךח: ד״ה כשחלה): פעמים שהיה יטל להקשית
 ענ המשנה ונפי ע־ ימייהי ברייהא יפייך להרורייט

 הממי, נ״ק (דף כנ. דה יהתניא) :
 פעמים שטה יטל ליטאית קושיא אחרת ילא
 הק:־, הלא היתי. שכנר הההיל להקשית.
 ב״נ (רף יה ) (עיש בטסי דיה יחי):
 מצינו קושיא לא ממשנה ינח מכי״סא אלאמכח
 המציאות שמאין שטהנ׳! כך מעשה ננל
 ייש . תיססית נמה פימנץ (מ״ח. ג״ה מיש) :
רן  פעמים שהיה יטל לעשיר, קושיא יותר ייוותר, ולא הקשה איתה מפני שהיה !

ק (דף פא־. דיה מודה) :  להאריך. חוס׳ י
 פעמים יקשה על האמורא ואותה ןיטא טה יטל להקטת לאמורא טךס נאיהה
 נוגיא וכן פה שיטןא לאיתי שקרס היה •טל להיעשות ליה ונאט המס׳

 ניק (דף נמ ויה ותניא) שננט שהקשו ננהימ היקבעי ננמ־א :
ה ט)•  פעמים דשוין שידכא ולא שיינא מון מה לאשה pc אינה ביילה. תיס׳ ניק(ה: ד
 תשובה לגאון ולשעמיס האמיוא מתק מה שהקשי יאטיא אחו אשו טא לא
 ואט ולא יטה נימיי . ותיק שבט המונה הביאי סנות אותו המורא

 לפני p והקשו עליה יהרנ השיב למה טטןט הס :

ם אהד לא הזו ז י ק ב ו ק  ונדרש [נ. דה כל] ונפי נמ שאחזו(דף עכ. ד׳ ה יביס)» דכיי! -
 להאויך יכמ״ש נ לנוי מיה עניים נמקים ה׳יעשיייס במקום אחו :

 כתב נסשו כייתית לשק אלמד שיך בה־״גוונ׳ הנמיא שלירץיא למשנה אלייד ואמו
ט הלמוד נ»]רל ישנה ׳ייוישלי״ ל דהגיגה(נ]א\י.א  (ב״נקל.) אץ למדין הלכה י
 ו׳ !עיוא נשש ו״ש אין למדין לא מט הלטה ונא מיי הי״יםפהא ילא ין האירית אלא

 מן התלמוד דל הייות דאיויאיס ־

 שמוש תיה הוי) הגמרא התלייה נסניא שהיו שתנין ל־ב״ משנה טעם יהמ מהאסשים
 ייד יעיפקיפ בכך יטה מגמת הגמרא שם־ת האפי־איס . רש יי ברט״.
 (דף מיז): דרך הגמוה לקצו העמקים כמי ינתן הכשף וקס צו י שאי! זה מקרא יכן

 כל הנא ותני עלה טא המספתא שנהיםפה על המשגה . !כתנ ה״ע יהיה ונוי וני
 במשנה מעט הכמות יונ -איטה חין ט מלה לנטלה יהיה הכל מטהו ט לויחב
 שכלי >f־ צנאיס יחריי עמי\ דבריי לפיכן ואה א' מהלמידיי גהני ספי לגליה ילמלאיה
 ונוי רט יטאטטשפתח ועניט תיסט־ עי. הישנה. יכי נכריטה מה שנקרח בתלמוד

 תינ»תא אין זה מה שאני קוראים תיפפהח אצא
 תישסית שסשיסי על המשנה לבהיה נמי יתני

 עלה יכ־ולא נה :
 כתב נסי' משנייה ען ח״ס נהקומה יז״ל יאחו
 שתינוי משנייה סשה סדייס יאה יני ה״א
 הלמידי בל וני שי.״ דנו׳ הישנה סהימיס חנו
 התוםפהה וענינה היס' על המשני. יי ליי שעמהינן
 ד חנרי רני חייא יריית יחכמיס תחרים נרייתית יייל
 לשין ניא הין כנה״רי הי! למדרשי של רני . ינתנ
 מהרי׳ ק נכלל• נמ־א שלי ׳מיס רבים טקשה לי למה
 וי נקרא נר״הא יזו tew עד שמצאתי בכריתות
 שכ שהיפפתא היא שנהיססה על הישנה לטכן

 אינה נתונה לא ננשין סניא ילאנלטן הט ינק • ופירי'
 יהיה ל־ נימר שהתיססיץר. הס שסדר וני
 ת״א נפנ׳ רני יהיה אמ־ לי כחלב נן יכן וה״ט

 דאיירינן י רט נת שנחה ר׳ ח״א מני; לי. ינר״תית הס ישניית שנאמרו שלא מ־עת רני
 חין ממדרשו אס שהיי משנייר, מן י התייר ס־ייס ־אטניס הי שתוציאי מ־עהם

 ולפיכן יש ספק נמשנשהא •
 הברייתית אינם פיריש הישנה כמי ההיספהח ה. 'נ ־ק ויניס שחושי ההנחיס ההם.
 י״מ נל מה ותני רניהייא רמיזא נמהניהין נמיש אילפאנהעניה (כא)
 ׳יכטיכות (סגי.) כל ותמי מילתא ורבי ה״א ינה פששי-א ניה ממתניה׳( כיי ״ יכל כ־״תה
 דלא מהלי נ׳ ־ב׳ ה״א ירנ׳ אישעיח לא מיתני.ק ונא ״כדק׳:; מיניה נ׳ מדישח ו־ילמא
 משנשהא ה-ח יכהנו תישפיה ננ״ק (־ף יט) ״) דכל נר״הא שתמיר,דלא המו׳ נהתנ׳
) ־נ׳ טיא יי" א היוו את  פניני היא מרבי טיא ויי' א י יני רש"' נטלין (דף קיא.
 הנר״טה ודק־קו כדכר׳ כל חכם לומר כמו שאמר אני. יש הנחים הרנה שנגיסיפץ על
 מש:תס נדדמ׳. יהעעס שנמצא נרייתית משינשיה מפני שכששימעין איזה דין מאיזה ה.א
 נאים הס מענמס לחת טעס לדנ־יי יכפי הטעם היה איזה דק ננישא תהו יטהניס נשם

 ההנא הטא שכך אמר יעל האמה התנא לא אמר כך לעילם(שליה) ־.
 וכתב הרא״ש בטלי! פ״ב(ל.) יסהבר טפ• לנייר שלא ויאה) [יצה] בעל הגמרא להניא
 הנו״הא השניה בתיספהא ילפשוע האבעיא משים דק־ם ליה ולא מתניא נ•
 רני ח״א יייא אין לסמי!־ עלי' יי־ר משנאמר שלא ידע לה נעל הג״רא. ״!סהנ־ שכ!
 תיסיהח שלא:תפשטי. עד אהר פ־יי הנמיאש לאי דסמכא היא דמהתמא כיו; שיצי חני׳
ו י ד י ו  שראל :חני ההל״יד חק־ו ידרשי לידע כל הספריס שנכהני על דנר׳ הכייס •

 אותם שהם נר שתנא •
 וכתב נם׳ fr נספו יז״ל אין שומט! על ההיספתא נשטא סיתרת המשנה יהנירא .
 הראנ״ד פ' ו דמעילה [הלי די] ימדניי הנ״מ נ״ל שאס •טלים אני להשוות

 התוספתא עם המשנה אף שנחלוק טס הגמרא סומטן על׳־. ־.
 *) [ל׳׳ל וכ׳׳כ החושי דיה והא יןטיולנ׳ . ואתינ נרה כל נ־״תא]

 סתם החבעיוח שבהלמוד אגעיא להו טא לני ישיבה או הכמיס שהנליצו נאוה! הלנה:
 בכל נעיא שתטא ננמוא ט׳ מסתנל לדעת לצדדי ההנעיא יי הנה השואל איט
 שואל אל.! כשיש לו באותו הנעיא פנים לכאן ולכא; והס שקולים ט אס יש
 הסוהר ולפעמים שחל השיאל שאיט

 ושאלה היא בעיא . ממנה שהיא שאלת קהל לקהל
p ושימנה אינעיא להו. וממנה שאלת קהל 
 יחיד והיא בעו מיניה. וממנה מיחיד יייחיד והיא בעא

 מיניה והלכה בשאלה לפי הר״שובית :
 תשובה היא באה על השאלות האייה ותתקיים לפי

 פסק ההלכה :

 לנו מה יהבירי פישט י<תו לאיהי צד ׳.קראים חלק
 ״דע כלל אס אותי הדבר מותר או אסור ישות! םהם
״ אין לניןש לדדץ אבל זו אינה שאלת  ונשאלה נ
 מכם וכאשר יהיו צדדי הגעיא מזרשיס לא יחיש
 השיאל לפידפ ואס הס נעלמים יפרשם השיאצ אי נעל
 הנמיא יק יש לן להסתכל כאשר טהן להם מציאת
 הטאל ומפרש איהס מה היינו משטךס נהם שהוצרך

 לומר(של״ס):
 מציגו ששואל «ה שטא סשופ מנדיחא אלא

 ששיאל הלכה מאי :
ת נדה(דף לז.) ד״י. אנ״ וט׳ : מ ו . ת ן רגילות למינעי תדא יולתא בתרי דנתי י  א

 פעמים שהיה יטל לעשית האנעיא מט על ה^טמתא קמ״הא ונטר עד לכנוף .
 רש* מעילה fft (ה:) ויה ומאי:

 פעמים שעלתה האנעיא נתיין ימיששפא נחכתא י*ודר.א ד,זש׳ ע*נ(י׳ פח. די. היקי):
ו ונוי !משנין ממשנה או  פעמים נשהסשק סישט האננרא אי הנעל אננוא סח
 בו״תא יש להקשות אש יתנ המשנה או ני״תא מאי אבנר ליה יהנזניא
 0ה כן שהיה לנעל אינעיא נ׳ ענירש נדן אבעיא זי יא׳ טה וגויס לי יהששסן השיב

. (שליה) : י ד ג ו הנגועות שלו «'ז שיתו ו  לו אף נדן זה ע

ה דכרכויז נרי] י [חושי שכח שכח וכמוה זזכהין ח [וייי הףי כיו• כ« ן י י ׳ טשי נייחות "ו ] נ [1" ט י ׳ יטס׳ כילה לז דיה וונרנהז ויינו י,ית] נ [ י ו י ה א  הגהות הנרי״ב * ןוכינ גנ׳׳ב •נ ד
. ו ףנייוניי לכ ני־. סכ •נמות פג_ 11׳ פוש«ת ניק לז ייה טמיז ו(1״ חכינה יד ] n (יילץ fctf ] פ(ויש נלא״ש יסרמנ׳ס לא נרל הט !כ׳כ ישכין נ׳כ « דיס י ישי• וזולת r ד• 4ן rmctn ליס תנא דט] ו" נראיש יומא «ז. נשש סליי נ'*ת ו!" בכי• נאמו שיק תרי׳נ]. י(ילונין נ נתונות מ נינףן לת־ םנהורין ןנ חולין קנכ ניכ מנ i כ [ניניט ניכ ווזיךמ תנא וולינ ו  הט ו

מ׳ «'נ ללא לוס נווט] ־ מי ז  הילקה «'ש]: ל [•M1 «ז נר׳ו•^ 0 [ניטו! •יג נישיי ייווס•). נ [C1 נלד• וכן •
 תודת בן אריה

י מלנטד סי. רנ לוניוו אמא w• למוז. r׳ff נרשנ׳• וכנוס ו• *יוא  W כיטנ נשי מייאש טי י
ה ינרסיז ! י י C [ג] וגידישלונ• ייונינס. והניס הנאץ •הל^ו [«•' •י  אן למלין סלכה מי נמלא !

• ל»אש W ק ה»יא . יק ממיין הנזניש ננינ « ! t S p1en« «tcו]10ט» זסווונ«ת תש «נ 1׳'» 

 וזנחות הריעב׳ץ
: י דס דצו י י י ק«רא ממנ  (ו) no נ

ז »f נשרו י נ י אמזא ק סתלוזי ו נ ושל י ט י י ו  K . »כן ל



ה Tl קיגור כלא התלמיד מ l^JTI א מ ד ט י ט ל ת ־ י י לל  P'™ כ
 פעמים שהמתין >תק לא מנה משנה או נו״הא או מנת שניא אלא מ«י שכך מציגו נגמרא שמקשה נ׳ קושיות [»E והמתרץ לא מש לחיץ ני אסהקישיאהנ/דש נוריס:

 קיפל. תוספות דתולץ (דף פ:. ד״ה נגלה) ז
י ־־ ־ ־ ״ , י מ ש  כ

. . > "•*.TO-«!־)«־ . « ?  פעמים מקשה אמייא ל־ייוי רנה משנה או ני״הא וגפ לדידה קשה *שהמשנה או (!עמים שמתק לא מנח שענה אלא נמש דקים ליה לגמוא רהט הוא [מיו לש.]: תלתמממי.־^ «
 נו״תא ותלי למפוךילסממיך ולא כויך ליה יזה מליט נתלמר הונה «מיס(«)*):פ פעמים שיטצ למון תיווזאהו אצא משיש ולאמווא ונמר׳ *פ יוון] לכך נקש

 כשיש נה״תא חילקת והגמוא לא הקשה ממנה ׳•ל ומשנשםא היא . תופסות! תירק דשיי. לתווו״הו. הגינה (ון< נ) > :
 עיויבין (דן! לא ד״ה אמי): לפעמים המקשן הטיפ בהחיתן מקושיתי מטאות צו ממה שתירצו לי נבר
 לפעמים •טל לתו; היוון אהר ייתר מרווה אלא שמה שתיק עתה לוין לולהג־ז̂- מ״מ הקשה לדעת יללי יהינו לו פיוין אהנ• יומי מוויח. טספיתשנת

 נמיץס אחר לכך משני ליה הכא. הושטת [שנת] ויש שוק הזירק: « (דף מנ. ויה ט« ודף קכנ: דה איתיניה):
ה (°" ניי) •י > ומ כשהגמרא מביא ת״ש תיש זה אחו זה נהגו רגותיט לתרן גינ נמ האיפ! והיא ־ ו " ־ יייי61 ש , ל1 י 5 מ  אורהא וג״יא ילי' מק5ז * ר
 פעמים שהיהיטללהקשוה על המשגה ולא הקשה אלא לאמורא מפני שיש נאיקקושייתקיביא־ שהטינה למקש! לדעת אילי יחולו לו מירון איי ייוןו מרייח• יגרהו מתיש'ניק
 אהה שלא היה יטל להקשיתה כל המשנה. גיסי!(>) (יע״ש ניטש׳ ד״ה ליפט׳.):% (מנ: ד״ה אלא) משמע שלא נאמו זה אלא נשהטננס טטא איני שעפ שינ אכל שהטעם
 מציגו המקשה חשו יקשה מן הנוייתא וממנה אין קושיא אלא שפיק־ על שתה'־ן שינ והשונ וגינה למיפוך עלה מיד לא שייך(מו דלמא איה ליה עעעא אתדנא .

 מתטתץ אשר נשטח נמיץה אחו. הנזקין (ק< נו.)(עיש בהופ׳ דה ום):£ יעיק הי0»ר. כל ההדו (וף צא) דה חיש :
 אפושי פליגתא לא מפשינן וכל מה שטכל לקרב הועית טא הנטן יכן מנהג המעיינים כאן נד שיקשה ינמקיס אתר מהפט ל* הקיטא ואי הוה בעי החס לתרוצ׳ ט אתויר
 ינטפ' גוה (ה.) [ליה] מאן הכמיס אמו ויי ו״א אע״ג ותנא בלשן חכמיש ורבי ירמיה בפתיהץ טה «הק ליה אלא שיטיא מעליא שני ליה התש והנא נמי. והביא
 ניחת ליה לאיקמי ט א ילא לי״א ג' מחליקית נדבר ע׳כ. וזישו שטוהיה הפע״גיס לעשות טעם לוה ג5פ רש״י ויש מגילה ימשפ הושנ״א בלחישת וזלין שק ווך הגמוא להקשית
 ועת שלישיה. וטי:י! נזה השיא שיי נשם הר! שכאשר נראה אמוראיפ שסובל מאמר לימר ונר שאיני ע־ ושרת ומעמידה עלניריהטלפעמיה לא דע נוקו הוגו יפירישה ומהפך
 שאינם מילקיפ אעיס שטת וחיק קלת אין לגו הקושיות כד שתחבוו לי היטב מתון הויכוח

 לימי PJrc־a : המושיא היא המחלוקת הנא על השמעות ולא להעירו השיגיא על מטנה:
 כתבותיש שגת(ט.ד'התמ)דלאקפדנןלאיקמי י יהלוק החולה כהלכה מט*נ». ואם היה עוד נתב נש" כאשו ׳נאפהמא נגמואקיכיית
ד ד*מ ד ד א י ־ ו ^ י ! ft'rw «י f w . «י L _ . ~ L •i _..\ _/._L.__ ; ו י ידו1ד הו^י־ייה ft.-1י דדי -  יידייוו^ייי! .

 מרבנן אוננן לת אמ־יק תו׳ רבע נינט וה״מ תו׳ ובנן ופליגי בהרי •וכת׳ אתו איזו כאשר תואההתישפית משתדליפ נשל מיץסלישא וליה! נדבו׳ המקש! מפני שהמקשן
 הגא אבל אס מליט לאותן ונק דסל-ג׳ נשאו דונה׳ עס אהו אץ נאן ויחק לימה ת׳ ולא שניפ וזה פנה מפירשמת נגמוא ו8עמיס תחקץ לומר נעל הגמרא טא זה
 מוי רבע כינהו : 1לא המקשה יא:![ וזה מדוחקגדול. ומסיק לכן ייאה שאש למעיין ילחלט קמיאחוקה

 מציגו שיקשה האמורא ואין עיקר קישיתי באוהס וברים שהוביל אלא נמה שלא אש יאמר נ׳ מקשים הם לאמו נזהנפיוה :
) : פעמים שמקשה נמה קושיות בפעש א׳ ושעמים אינו מקשה רק א׳ אף שיש לי : '  י-ז:'י • יייס "יי (
 לפעמים שהיה יטל להקשית על המשנה ינער עד דמייתי ברייתא וסדין למרויייהו. להקשות. הטעש שכשיש איזה ית" פל הקושיא ראשונה אז מקשה ביותו
 תיפטרו נ״ק (דף ננ. דיה וההיא): ולכו לגמעיס מתינ הלמודא אאפווא אפ/ רננו נשאו נמיונהא ופריך ילאי מי אותנינהי
̂מחרצאקמ״תא ̂ינ־מו  פעמים שהיה יטל להקשית קושיא אתרת ולא הקשה אלא איתי שכנר החיול חואזימנאימשטנימאמהאנמיתיינתאיפיושהףןנינמותפא
 להקשית ביב (וף ית): הקש הא. אבל כשהקושיא א׳ חזקה א< לא יייש להוטה מעשיית ללא צירן. י זהובה
 שם פעמיה שהמקשה עישה זרכא מראש המשנה י• ייש שליה ויו׳ אלא שעל הנושא סענדס מציט שאיוו שתיק המהק הקישיא חוו המקש! לר\שיא אתות יהוו מתון ליה
 פ־ל. ודיקא כשיש ויו׳ בעלמא על הרישא אבל אש >טא יץשיא תוקה אז ואיי נהיוין ראשון ולכאיוה י״ל יני לא יונ1 נמ־ שיש להשינ נן יסיגיא זי איתא נגמהא
 להקשות צמקשה למה לא הקשה נה־יא מן few עיון ומרישא איט קושיא כלל. גם ככ״ק(מב:)ונ»דין א״הצדאנגו היג פכר דלמאאיח ליה מעמאאחוינא ועטף מהאי.
 כשמקןה ב' קשית ייש חילשא נקישיא א׳ י״צ ואקישיא נ' שמין גה המחק p ונמש' שפ [ויה אצא] ללא נאמו וצמא *ת ליה פפמא אהריגאאלא מהטעם ההוא
 לסעמיפ פיו אי־יייון נ' : *>ו פעס חשונ אנצ נשהואטעס ימנ וצינא למשוך עליה מידלאשיין למיפוהט:
 כתבו מש׳ בב״מ (ינ. רה הא) שהמקשה יטל להקשות מייא ולא ממי ייייו ו«1» כתב נש״׳ כץשית ופיו נג׳ צודם יש . א׳ לין אומויפ יעיו אצא כשהקיש" הני
 נדייק יזושי תיש׳ שכן וון הגמוא. גפ (וף כג.) שס נן יטא יירש יש* מפין הראשונה. סכי צריך לווקוו אס סס נ׳ קישיית גשרויה ינצ א' עוטות
 שם [ו״ה הא] שהיא מטעפ אגב והקשה מקוש מניו דיקא : בעצמה 6י אפ הנ׳ היא לחוק הואשיגה . הג׳ שאין איפויס יעי־ אצא סכא דזוכא
 כתב נשיי נהינ משנה שכחט תיש׳ שנת(וף פ« פיג) דה יהא מלסתני ני׳ הוה במ״תא עדישא עקמ״חא . !נצ מה שמכל להשוות הקושיות הוא הוון הנט\ אפילו צא

 פצי למפרך ברייתא ני»ה דשא להיפא ומשמע ואמתניחין הוו נפווכי ואידי ההיה הןשיא הנ׳ בלשזן יעיד w היא נתיסשות נדה(ק< שי. דה ותבדוק) :
 p מציט ט׳ דאיט מקטר כ׳כ אס יקשה יונה ינה או מצו זיצהה . אנצ יש* שפ DTO הושניספ׳"ג(קי: דה איל דש) אין שיטת הגמרא שיכיוש המקשה פנרח

 צא נירש כן חיל יהא !טפא [יט׳] וקשיא דשא צסיפא ידכ הישנ״א נשיפוהיי יקישיא הפתק נצא שעגה אחות אאינ «ן» לו מצו איוו :
 שטא צינה ינה ׳ותו חזקה מאשו ממגה לזולתה : אץ פנןשין מאפייא לאפווא יויש גנו׳א אגנוא קא רמיה ימלגד ונ מקטק M ורנ
 0"1ב בתיה שיג סיב [כלל ח] ורן ואו ?שיטת לעשות המקזה מכם(נ)להת צי פנוא מינה גובד׳ יכן משאו׳אמוי+ס היכא וקיש לן הלכה כמוט. וכחנ הומנ״ןננימ
 אבל למתון מנהגם לומר כל הרואה וזחה נין! כ״כ נשיי והניא קצין ראיה (ךף שש) מימרא שניונ נה אמו ר 6!וני פשוש תנא אוזו לא *•ניגן פינה מיתינ׳

 מן ההופשוח יהומב f בטסתו בניב(וף יו) יש פופים יאומויס ודון הגמרא להקשות אע״ג ונשם «א גאגיה טון ועיקר היא מימרא :
 טטכ׳ דתהייו שממהתאאע־נוליכאהאיהלאקןייי ניניה חה איט נלוש שאץ וין הגמרא כתב הישנ״א נשיית שימן וליו על מה שמציט שהגמוא ננלי שינה התיחן ממה
̂וציל והיא שנזון כירושלמי אז* נגמוחמ יאופ p שהיון נמקיפ א׳ מכין איינעיץס  צההטת אאיכ מתיירא שמעתא סט כיו ופח המקשה.חיט השן כלל הנילנ
ת » 6 צ ת ת  מחלוקת הפושקיס. יטטף ש" נשם התוס׳ומגילה(ק<ס.דהואמאי) יהרמנין נחשו' p» T אתו והר נאיכא ואפוי ונזילה מוו הרנה יש נגפרחט פוגיית מ
 שיק ר» שהמקשה לא וק. ובשיטתו בניב (ין צ) דאודיזא וגמרא למי«ן נל והו. ו והוי נלישצא אנורינא ודש שיאמן כן נץ הבנלי והירושלמי ע*נ. ינשוף הנומן כתנ
 ושנראה שחולק עם התיספות ולעיל ש̂צ לעשוח הנקשה יזכם נס הניא שסווחס ווחה היוישלמ״ לעסיס פהנןהפגיא יפעמיס אפילו גישש הניייתא יאשילי המשגיית יתמלא

 נקש ינכ!דנ הביא משם הוץ ואעינ ואווחא וגמוא למום מל שהוא א»״נ מוחה זה בהונה מקימים :
 הכווע לא גויות ההאיה עכ״ל. (יליג ליישב הדעית מיל מל מי$פ גי שווצה לחוש וני-» QTO• חים' נניק (וף סג) דה ונא אמו ט' שאןר איחינ" אב״ לונה ט׳ א״ל
 6י הנפל שמיפה או המקשן צהץ שיהיה לי ונר בווו בואיוח נייוזה ואש לא p יש g ובה וכי תיס׳ ונוטינן איל יבא ואם״ו יונה השיט ליל לתווו וצומו איל
 לוחות בקש לבעל השבוא) : * רנה טון שאמר מהאצה לףל אניי לוני! ומה הוא המוקשה יטא הפשינ M לול לנו

 כתב נשיי נחינ הקושיא f נפי הנינה (וף קו.) מןמ נגמוא מהא יוני יומיה ״ אצא שימ יונא נאצף גונונן ששממ ל*״ שהןמ לרנה וט :
̂קמףק(ג:)ו«הוקויניסונייאצו ילאייוסעמאונישאתאלאשממיק  סנלז צופיס אמווס ישונו המקשה ומנצוץ ואמו רני ירמיה הס הסחורה 5 כתמתיס׳ 
 זכחנרשיי 6ם פל זה יש מקשים נוגיא זו על נזגיא ומגילה למקשה מהא אר׳ ירמיהו אצא ט *מעיק פפמא וניח שמ* אבל ט משמעינן פיתש מילתא דנית

 וזנו שס המקשה פל הםיטנרם ואין זו קושיא שכן וון הנמרא סמקשן fan השנו̂א 6ע» לא שדן :
 כתב בתיה שיג סיא [כלל א] כל מיתיב׳ ורפינהו ומתקיף והויק לשין קישיא הס אלא שהם יכסנ נכריהית בליל שיג כל יוינתא אץ עישץ(י) נ*־.ה יוינתא ויל ולשפמיס מקשה שתש
 מתחלט! בענץ שצשץ תיונתא :דן כשהמקשן משינ על האמורא res משנה מקש! חיינתא לנו סנוחו ואיט p [ונניק (ךףשוע״נ) תייבתא יהלכהא ימשגי משוס
*י "יינייא אין הלנה כאותו  אי נריייזא כ׳ האמורא אין צי כח צחציק על החנא. ומציע לשון יוינהא על ההנא ק ואיכא לתויצי ההיינתא] אבל נצ הינא ואיכא יינתא 1
 הימוק במשכת פינ [כו.] נדתינ׳ ראמו משה גס אתה החן נידפ. גס נמיזיזח איורי* פלוני אלא (״) כחנירו. וכסנ בתינו שיג יא ספן ש׳ ש־>ר*שין צוין לקריחי לשין שאצה
̂תמנתא: ״ . , כליפוגימאוחסייחיינתימציניינמ• אץה - י « -  ינחנ בשליה פציט שמקשה מבו״תא לנו״תא אחות י
 אילפא ותאי מהאי יאסשי ושטן מסתם נו״תא שכוור כפי חיזק ראיית חתיובתא : המר אצא לא אשנממ להשייזקא. ונתב בלשון ממיני נפי הגוזל עצים(צו.) חה תימה ומאי ותיוכחא דזא מב«ח rOJffl בראיה בחרה fwffl כר«פקיסש6גווק*6הוברחליייעימוילאבטל1
̂): הדפניאננינ ייינ ששמפ משם א׳ מחננו פוינינצא שהיה מתרןנל פס שעלה ממואנקשיא:  יניטיא.יננללגי הניאשישמיתיני שהיאפמותאשמעשנאלהשיפנע>מדיסווא(ךףי
« «גי6י נז«וי6 י i נ• טנ«מ *1 נינוה יו י«ו ג —ד« מ״0] י ג(«׳ «ר K > פאגי5ד]: י \rite <x * מי «« ל«לה]. n !«״ 1 f 1 ) ] י 1 ן מ 0 ליו הרי דיה מ י ו «י  הגהות הגרייב » [
K S p i • plw M ח יטוימיי יי«5י ' ושני• מ >נ. ד0 נופלי! י»י' י » i c h v • 1 מיי C»l n [ו6"י nj» e!n9» ״»» י י ו  חיש׳ נינוח מה. דיה שלפה] י [נני *יי לנטלה): ו [

 *יישב ה«לישי«ו'ס נל נל ?שיא שנשי• ליישנ ונרי• •סני• 301י0:
 הגהות בן אריח וגהות יעב׳ץ

* ימיי *•ימ•  ן»] שייני נגוו שניןשה נ׳ יזשיות נוי רש נודס (ושנת י) : (נ) «ב נזרי! too »n •e! «יhem tm («) 1 •ניה •וין. *1 נלא 51 לא שכייו hn• (נ) *1 שיי סיויליך• רני• וגר י
• m . וסמווו ̂ן ו*«״« m >זימ •י• יד> te» שיה מו> B י ! •W• ו*יי« ט׳ ונמגר » >י1. (נ) י*»נוים •יש• נה  o׳ . רנ ני אה וכיו שי סן הגלל!׳ל topi אוזו הכלל ונ«ו י(נ1 י
] מז ד *•יי ma eilamb.tmtoicta 11 יץ שנא•! • ק [ישי נינה«]: [!•]ore ««׳ גוי כזאהנישינ^ישי! >"•• mvh wbxw to נ י ן י • 
» 1ונו ו«ז י*זי• מןר• איי. י* •י*נ ננ» ) fit to)i»n wh Hi1) inn• tit • : נסנוא חוקה וראיה «5ומה !נשטה שי51ה אשויא ל«שו« נ1יא *מניאכיא צזנזומיאישומל •השימלישיי־ניילערהויממליוישאונרז־ «רן nw , pw #מו toot לא vett 11י«&נזנ» rr ^ 0̂10• היא m> KB1* .Kpol למלמו • n  לגני!« לננין on!• 1 ניש 1נ1 שייי• ««י •י• • *1* יי*! * •ז• twwfto (י) •
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 וכי לא •י

 הלכה

 היא הונית התלמיד ו־שא ימאן נ־ניי המשנה נמ״ש -י טיות לאנ״ וינא: כל היכא
 זאיכא איני יהא קושיא היא ונהמיה קי״נן ליה :

 ודמאדי ליה תה• קא־יייה לשון קושיא היא וענינו לתת פכ־א (מקשה שהקשה דנו «יט
 — ״ נאי נלוס היא ׳נה״ענהכשי״א שהיאמהיספה ינק שכווא׳ :
 לימא כתנאי דיל ני׳ נימא דמי תנאי מייני
 נמילהא דה־ א״״א או נשלוי-ה״הי יהנן
 ייי"• וכתב ה״ע ו־היקא ליה Tל־,א שיאמי
 האייייא לבישתם ילאככיע שאש נה לשתוק הלכה
 לימא נהדיא הנכה כשליט ינדאייו סהס אי פלינ׳
 סהס משמע אליבא דכ״ע ונכהינ נשם הי״טנ״א
 בסיף עי־יבין לימא כהני הנא׳ דהניא ״היכן מיצייון
 וכ׳ י־ח וע־י־ה כהנה• וק״ל לשין לי״ז ילשין
 ייאי לאי:לעילם לא בא לשין זה מי" אלא נרנ־
 שהיא נדהה בסוף וושט״״ ליייא הני הנא׳ כמי
 הנאי אס הס כילם במשנה אשש־ ששיאל למסדר
 ה־ישניוה למה לא הייי מהלקיהם יה־ ילימא סלוני
 ופלוני אידו כן. יאס הוא נבר״הא אכש־ לעטןפפק
 הלכה [ת״ת שעי נ ׳ פ־ח יל: ׳•ה]: מליט (נ־נמיה ש'
 ביישן [בכהיבוה קא ] תלישא די״א כ״ע לא פליגי
 יטרש היי״ף [בינמיה פ' בייש] כ״ע ל״פ אליביה כלומר

 דליה הלכתאטיהיה•

 במאי קמפלנ• דיל באיזו םכ־א פלינ׳ עד שזה איס־ תה מהיר יכשהיייר ייא׳ נינ״הי
 הייני כשהם שיין בדין אכל הילקיס נטעם ושואל מאמר שהס שוץ נדי! למה לי שימלוקי
 נפעם ומשני איכא בינייהי נלימר יש הפרש לע.ין דינה ינכה״נ ה־-יא שיש מקימות

• נינייהו ופירושו כמי בעאיק״:לניככ'מ(־ן.םי..)  שילמי מ
 קם״ד ככנמ־א היא לנלות היםיד שעליי בנה היקשה קיכיהו יקש״ד ־"ל דעת
 מיקשה יי״םקנא לא קא׳ הכי יד מקי״יז שאייר קס״ד ינשא־ הכי כמסקנא
 ייש ניש״י ויל בהונה מקימות ביוצא כזה יכ; כשהי״ר יסייוה י״ל קסיד דיעל׳
 היכיטה. ייינ שנייה לא קא׳ ינס": [שעי נ' כלל כ׳ ב] אמ־ ש־ש סבריה שנשהו ק וי]:
 כשאומר השתיים פירישי שנה לטט־ הא דלה •דעינא עד השתא י־היס' מ״ק
) [ו״ה י״א] ט' שט; לימי תהת״ס נדש־יטיכי־־ששה־יא וננהיג  (ון. ג
 כתנ שנעמיס איייי הסתיים ולא נשא־ כ; בניסק-ה ובייש טלק כין ככיי־יי השה״ם ב'

 פעמים אז נשה־ כן נמסקנא כנין הסתיים דנלי.׳ אמ־ הכי תסתיים .
כל תפטע מהא ברייתא יכל מהכא במעההא :  נ

 1MVCCT תיא הכא לחזק ההלכה ולקיימה ־היותה הר1
 מקוימת מוחזקת והימנה ליטא מסייע ליה :

דמיה היא הנאד. [שיא] לקיים שני עניגים  ו
 והסימן ורמינה׳:

 וההצרכה היא הנאה לקיים שני ענינים והם•׳ צריבא:
 וההתל&תא הוא טעגין הקושיא והיא לאמוראים
 1 והם האחרונים יפימנד, מתקיף לה

 רבי פלוני והלכה בזה ובמו המיתיני ואיתיניה :
 ומעשה הוא הבא עיי ההלכה והמעשה יעשה על

 י ההלכה ותתקיים :
 ושמעתתא היא שם נל הלבה שתכא בענין

 תורה ירא בדבר אחר :
 וםוגיא היא קריאת הגמרא על בוריו ושאלותיו

 ותשובותיו:

 וכתב נהיה שיג פ״א [ננל ני] נשי! ונרה שייך כשמקשה ימטנ ״שנייה ינה״תוה הסיהויה
 זי את זי. ינן שיין האי ליננא נשפקשה הפטקיםזה על וה ררי קראי אהדדי
 בהונה מקימי־.. ומה־ייק מצא נפי איזהו נשן(עא.) ״״שנה לפטק ירמינט. נם כתנ
̂יאוישת few ינינמייו שוק נ״ש(קת•)  בהמקשה משנה אי ניייתא מדידה אדידה טייר ק

 איטרירמינה׳ ינב'מפ"נ(כנ:) ריפ רמי כתיש כי
 •ה; יק-נ; כ׳ ייהן -רמי ההינה עצ״ה נו; המקרא
 ליט־ה ינשנה פ־ב(כא.) מקשה לאמיוא מברייתא
 יקי״־ ׳ר״־נט מציהה משהשקע האמה. יאפשר כיין
 ופריך נרנ והטנ ציה תנא . יא״ת אס הנא טא
 היכי פ־7 ליה ננ־א אנניא . יי״ל דנכמה מיץ״יה
 פרכינן לרב מנו״הא ילא לגומר דלינעל מימרא
ט נשאר נ ננמר׳ כיין •בו״הא תיצקת עליי נ ו  ו
 י״י־טס ד״ה! ועניו ניימוא וא״ירא ואיתותיכ
 מכ״יהא טא טועה נדנר משנה שהר• בטנה
 לנ״־׳ אבל כד מהנינן לינ ה״ט לימי ולידן לא
 קי נ הכי כיין דאיכא נר״הוה דעדיפא מיניה דפלינ׳
 עניה ינשהר אס כן כ״י יחיד ופלינ אייים ואש
 ירחה הניה דין אח ונרי הימיו ויסמוך עליהם

 כדטט". נפיקדננדיזת [משנה הי] ־.
 מסייע נרי פניני נתב נהיא סימן תקס״ה
 ולא קאמי נמילתא להוי פליגתא יתנ•

ן פלינעליה ינטמן תשי״ט כתנ וכן היא הניאכוותיה דפלינ־ ־  דאי ה־ הנא מסייעי •
 ל״מא משייט ליה נתנ כ״ג שי״ל שטמי לימא מסייע ליה יתהו• קישיא לנר פלינהיה.
 יעיד פירש שטא לראיה אס הלכה כ״יחי כיין שהתנא מסייעי. אי הנישר
 שמקשה לככל המאמי דמאחי דונו וה מטוש נ״שנה אי כר״תא מאי קמיל . יטה
 אפכ־ ל״י שנש״קשה 1*1 מ״שנה הייני לימו למה לי צאמיוה לימר דבי שהוא משנה שהיא
 ה״ב לידע איה־ שהיי המשניות שגירות נט אמוראים אנל כשאימ־ לימא מסייע מייייתא

 יטה ט להקטה לבעלפלינחיה אי לקטע הלכה.
 אתקפתא שיין כשמיטה ומשיג הא״י־א את הביר׳ מכח פלטל ישניא נעל״א
 ילא מנח משנה ובוייהא p הוא ענין פיץ ומגדף הנ״יא בהרבה
 מקי״וה יייא ־״פני הלכי; המשונה(נ] נ״ל שטא מרבנן סט־א׳ שטסיט קצת על ממי א

 וטצ־-י מזקין• שאיני מקשה לשים ארס אלא שמא ה״ה כע:־״ על לנו משנה לידע
 טעמה נפיק ־קדושין [דן׳ ה:] מהקיף ונפפא אנר״חא שלייה. יכ:אימ־הי\!»)יכה י׳
״ ולנשי; הוי והיינן נה הוה נה ויי ו נ  סלוני ריל מ־יהימעיין עלעימיא זול־ועטעמו של ו

 כתבו תיסטת פ״א דמס' ע״ג(דף ז) (דרש״י וריח כסקי) [י ל -ר״ש פסק בבל איו
 שנניירא נשל סיוה הלן תהו המזמיי וישי כיפ־יכ חחר חה־י; י־'ה כשק וכזי
 נ״ה שם נהיס' ד״ה כשל תירה יישכח וףמ״ב והיה״נ')בנל חי:ח-ה־׳־׳ שכנ־ייא בכל
 הווה הלן אחו המחמיר ונווגנן לקולא זריבייא טוש ־כל ח ־ טכ: יננ׳ לכי; ־־שק ׳הנכה
 כלישנא ק״ח י־)(יהיא' ש ט־ק חזקה פסק י וכל ח י־
 שנגמ־א כן יי1 הצכ̂ה י־': היה ־!כ•־: ובכל ״קום
 שיש להתברר משיטה הנמ' כהד יינייהי ה1ל־נ; נהייה:
- המנ־יל עיז ס״ד יובל "״ק קבלנו T O 2 " 
 מיניתיט הראשימס ד:שין יויכעיה אימא

 כלשי; איכא דח״ר׳ שהיא עיקי
 ?{״ש נהל׳ ר״ה תסכימי הרחשיניס לשמין על
 הבנלי לט xנינא ירנ אשי שסיורי
 הנבל׳ היי יידעים ורגילים נירישלטי יאילו טי
 מקנליס שכ! הלנה היי קיבעיס אותה נננל׳ :
 כתב הרי״ף סייה כל הנננעיןקי'ל דנל פלינמא דלא
 •פסיקא כנמ־א הלכתא נה־יא והלכתה כה״ק:
 כל היכא ועניני תר׳ הנא׳ אליבא דהד במשנה א'
 הלכה כתנא בהוא שהואשוןהיה בנערו־,׳ מה ששנה
 כתנא והשני היה נוקטתו של התנא כששנה הלכה:
 בל היכא ־אית״ר תניא כ״היה דכני:׳ הלכה כמותי:
 בל ״קיס שא״י תנא דני י:• •ש־עאל כן הלכה
 ינשאו״־ וני רני ישייעתל הנא אינה הלנה :
 זין מעשה . כל ותני לה גבי הלכתא פסיקתא הלכה היא כלי״ר ששינה גני הלכה פסיקה יטתי דנר

 והלכתא י־י בשיחתכן נשום דנר ודינה הוצרט לומר
 הילכתא כך וכך :

 לתיקו בספק שיכתפק התלמוד בשום דבר הלכה ואין
 י יודע להשיב עייו ותשאר ההלכה בספק אם
 הוא בענין ממון לקילא ויי ואם ודאבענין איסור לחומרא
 והממון המוטל בספק ויייקימ אותו בעלי הדינין בשוה
 וי״א המוציא מחבית עליו הראיה ודבר איסור והיתר

 כשיבא בספק הזה יעמידהו על האיסור(י<:
 ושנוי הוא כשיחלוקי על שום חכם וישנה כדי להוציא
 עצמו מן המחי׳יקת ולקיים אתדבריו.וצריךההולק
 על המשנה לקיים את דבריו בראיה כרוחה . וסימן

 השנוי הא מני ר׳ פלוני היא:
 והגדה תא כל פ" שיבא בתלמוד על שום ענין שלא
 יהיה מצוד. זו היא הגדר. ואי; לך ללמוד מפנה
 אלא מה שיעלה על הד>ת . ויש לך לדעת שכל מה

ן הלכה כתלמיד נמיץס הינ יה״נו כשנשאו ׳נהנו פנים נפנים כיו; ו־נו לא  אי
 קכל ־נריי יסי״ט כשטמר אמי ליה פלוני אבל כשאי״־ כלונ׳ אמ־ לא יכהנ
 הנ•; הס הלמד האדן ימים איזו רני ינתגדצ בחכמה ל״ה לא יהא היכה כמיט

 ו״הביי ירנא ואילך הלנה ננתיא׳ ואפילו תליי" נמקים הרי יהטעס כהנ מט; ״פני
 שקידם אב״ לא היי הסלמידיס שוני! אלא [מה] שקבלו
 מ־כס זה כינה ניייתא דרבי ה״א י.ה ניייתא
 דפלינ׳ אנל ״הנ״ ירכא יאילך הקיי נל הדעות
 !פעמים מל• שהלך הינ בטסה כאינה הלנה וזי
 שה״י בהעניה(כדי) ואנן מתנינ; הלכחא ני״ג פנים
מ (שי־) . וכתב הראיס  י משמע הבל לא בימי ה
 נמסכת גינון (פ״ו ס" ז) שזה ויקא נשהיצק על
 לברז אבל כשנושא יניהן עמו ומקשה לי ימה נס
 כשאימר בלט! ידלמא לא . יכ״סכתא ב״מ (סיג
 סי' י) כהב ודיקא כשאימו האחיין ונריי משמיה
 דטדה הי-ל ״שמיה ואט־ לא. עיע נבימ (פ״א
׳ ־"ש ופ״ד סי' ״ט) שיש דעות מחילקומ נאט׳  ס

. . . . . . _ .  ! על ובת שטה רנס . (ונפיח) נינפ״ד] •. .
 ופנהיק (טי ו) כתנהעעפדהלנה נכהו• מפני
 שידעי סכרה הרהשיגיפ וזקיי והכריע! וזהו הטעם דאין
 לר־ץ הלכה מט הגמרא אטלי שהתנחיס היו ;דילים
 מהיאנייר^ס יכהנ הרשנ״ס שההנאיס כשא״רי
 הלכה כפלינ• טה כט מה שי!א מפלפילס אנל לא

 לנוטה ואילו רבינא ורב אש• שהם טף הויאה לא אמרי הלכה אלא
נ יכזב לא שיין גנה ודאי לא הני בהדה הלא ״שיס יסיק הלכה שטסק הת.א יטלן  כתב "ש נשם םמ״נ דשכקינן סתם מהכיתץ יפסקינן כמעשה משים ומעשה י

נ טפי מסכיה חכמים: כתב בספי ניפי הלנית כל ותני ננתירתא (דטיני מסי עדיי.) הלכה שפיסק כייהיה . יכל עדית הלכה טא  נה״א סי־ןתקל״י ומעשה ו
. אבל ת והלמידה דוני הוה טון העיד ו׳ פלינ׳ יייא ודזקא עדיה -לבהו ייתליקה חנל עדית נ־ייא לא :  נשסהרשנ״א וישכח לכל האמיואים לפשיק הלנה טח״
 כל נאמה הלכה היא: בל מטס שיי חולקים ואי מכריע הלכה נדני׳ המכייע. וסימ
י ננ״ק (דף קע1)[ט' דההכיעה] ואף  נמתניתין אבל לא בברייתא [י] רעת ד
 ננדיתא הלכה כמכדע עד הדיף ונאוניס יוש'׳ יעני! ההט־ע כשהנ׳ ס״ל נתד
 מניייט אפילי בונו א' אבל כשאימו דנו תדש לא כ״י ילא כמי היי הכרעה שלישית
 :חי !•ט מנריע. ינס' כדתית ש״נ סימן פ״א טכא שמי ט׳ בלשי; יהכ־״פ •מריס אע״נ

 !נטדר •־.משנייה ישתנק יינ טי במניניה כדסהמ; משיס הכי עקשינן עליה דרנ ירנ [י] היכי
 שביק רבנן ועבד נר׳ מאיר :

 כשי" נשההנאיס טלקיס יזאמווטס טשאיס ׳נותנים עם שבית האהל ראוי
 לפסיק כ״יהי כ׳ שב התנא ההיא יביס נמקים יחיו שהיי כמה •ייוחיס עמי
 הרשנ״א סי' הלן׳ ויל שיטה כשיטה ניו מ־השיניס וכל היכא וגדין פה״א נ•

 מהאמייאים פס־ןנן טיהיה מיט טנא ופרין סתמה כ־ד יטנ״ן ועלמא ולא
 טיה•׳ לא משניטןנמא• דפוין מיניה ובמט לא פרין אלא דין הניחא למיד יט׳

 נה״א סימן הוע״ט מצינן פעמים מקלפי; לאמיוח כאמו טימוא א׳ ואלט לט

 כתב
 כתב

 כתב
ו לנמוי מזו נסי הייזל דהיכא וחד סנ  שמא דעה ג' מכהיע יכן הלכה. ודעת ו״ח 1
. אין הכרעת  תנא נכל ונוי! לא טי מכויע אלא היכא רסנו פלגא כמה יפלנא נמ־
 תלמיד מכריע ואף שאינו תל״ידו ממש אלא שהוא אחריי נזיק מקרי הכרעת תלמיו .
 שטין להלנה אלא אדרבה בהיפן שדרש דיין זה נשם יהיו יקלםיט דשפיר עביר וצרעת [י] דת:שהדעה נ׳ טא קודס בזמן להטלקים (יי אף שיש נדנדו כדי הניעה

 ללא אמרי נשם רבים משוס ואי! הלנה נהאי מימרא. גיטץ(עי.): ימנה לא מקרי הכרעה ניין ולאו עלייהו קט .
 הגהות הגרי־כ א (ע׳ נרונ•! « נוסי") ב [סיני נח) נ [כני אמוד למעל-] ר [ני׳ יש" ניטת כ ויי. בתליסי] י, [ניל וכן כתנ -רא׳ש 0״, ר..-,־. 0״ ניי. נכש הגאינינז אנל ננינוין «׳1 סימן י

— . .  'כנ׳יז ויי! א־ 0" ו׳ נמנ כשס האלפס׳ ילישנא נתיא ניוןי וכו הלכה] ו [רל וינה ל .
 דגהות הריעכ״׳ן

: א־ס *הה ע' נוסו :נה ונן יזוהה נל הוקטנו np־ לנו״! זה י י  >») יי־י •יתיא «'־1 יו־י־-א י
נ ״אה וכל נא־־. הלנה יכ׳ יווה׳(שכיוווח וי״נ א) ויה אכס י  (נ! רפ הלכה י־הזה יה•!' כנרש נ

 לאש־תן אט -ןא אהלכתא (נ) ליתכנ (י) נ:! חווה !ששק סל וכ-יהש לה-\ זזון רי,!ת פיט•:
T'» כ י"' יז״י «',־ (מנאכ ולישנא יןמא £ ' M ' f ™ ״ * J ־  (י1 ייי "י יי" י"' :
 (י; וכן ייא ת־. נזה «ז!ע והכי יייי* י״יי' יי' ״יי־• י-לוא דניה נזליי, ויטינ נ״שהנא
י איי •י היויזיס •״־ לא ילדס ל-ה ולא אה-יהה ) יה־ו לא יעיכ הנ־ימ אלא כבאיייי יייי' "״״ ז ) 
 בתינו נ־ישיה ־שיח "״\rv ואין כאי! אלא !איייי איו ש'יושי יי־, (כח־.לה יהינא יא«שר כמ׳ש שה נשיו

י שוס' שנא ו\ מ נ  ילנה שנית יזיייו ו
 הגהות בן אריה

 [א] לימא ייה״נ כו׳ והיה אששי יוי1י :::יקשה ״־:נה ש'. נ׳נ נ" שולי! כ ונייה־שיא שש נל רש־י
 שנתנ והא ליופוינן שה אן *נן ״״ יזנ־כא ה>א לשי! -ל:יא וכולן שכתיב נאן [: י־.-,ש־.א מ׳ ו״א
 ומפני הל*! המנשנה נו׳ נ׳כ [שי׳ אוש׳ נתינות נ דיה ששינו] [נ] יןש׳ו כוי יי: נ אמי כי: שנ-וה
 שנשאל p [ע״ יזים׳ ריש כ׳כ רה סנייי) [י] כתכ כס׳ נושי הלכות כוי מ־!:,'! 1'" דינ ויכ כיי

נ י:נת מ ] וכ׳כ התוש׳ - כתתניתין אכל לא נבי״תא ר ' ̂י: ט׳ 1י  [ניי, ט ועיש טחני; כס ] [ד] כי ־י
 י־ינין מ; כ־יה היכה י:־"[ :: '־יאי: 11'ש 1דעת לי' כב־ין דין ככו״תא י־כ: כמנליע צ׳ל
 דסיל דלא אייייצ; לשכת אלא :':ין יוי־ית אכל האלזת י י כן וכתיה כ r שה לנניט לא
 מואת• וה כשה י" להייא א" ומשמע נן משיש שש אהא דתניא ככיזי דכ־כין נ:"א כו׳ !־,אמי ישנינ
 אר אכרינ כי׳ חאמי י׳ •ותנן הלכה כדכר׳ ההכ־יע ואין זה הכרעה נמייה תדנ ידאיונורין ל׳ 'יחנן ימית־ הינה כיכי׳ כדכ־יע אעינ דאי־׳ נוש ה הכי אמי נכייה כי •י־,יה נו ע ש יא' הו־ ס׳ ל לכתוש,
 ויאנות ייא ־יא *•״ איא נמתנ" כואמלינו שה א׳כ מאי ^:יא לה1 מהא דכי׳״ מניכין די»י נר״תא אלא ודאי יס׳ל דכויך ורייוא כלכד ־,אמי התש אני האמת איני כן אן י]:ה'ישי! תי!:ה נר׳ שה נש כייה
 ואמי ליה נשי־יכ:'•c י' למ נמ׳ דלפי האמת י׳ל ל־ 'יתי! למיתי נס•־׳: רכלכז כר 'הודה כא כיד ארי כללא כל מ־,יס :אתה תונא כי׳ וכ״ו שהין* התיש אכא דשי כינ־ מכרכי! כ״י אנא ווא׳ דכ! מא הארת
^ ־*'! תיכ: כמיתי מניה דסתפ מתני׳ r דלא אמר יא׳ כ״א אלא כ־־זי" ילאננר״תאו.י־א נפ׳ נייה ונפי כינו מנרנין ונראה דכתיפ׳ אזל׳ לכינות״הי נפ׳ כירה :: נד׳ה ו1מא ס א1׳נ דיא יןארי נמ: ת׳ י ככ׳ 
: דילככ כניה ׳ניש ׳ : " נוי" א׳כ ז":א e< הי־ו לוזר נשי־ו: אבל נשאו חכתי 'פייי ננ-״תא הל." ניני׳ כנונייע ר־יא -,אמי נ־שנתינו מיהי אכת• ןשש יהא שש נכ•!- יבי״; — אינא!מיתי יכי ת ז  דיא 0

׳ נ-,׳נ כיא׳ש :ס נפייינץ וונ־יו ל׳נו יאי! להא־׳,־ נא! [י] !לינת רית(כנ׳ל^ נשהדעה נ׳ ניא קו־: נו״; לכאילזיס ט׳ כ׳כ ה n׳  נחיה נ׳ה אינ- מכנת ייייל לפט־ נהייא י׳ל׳ע .



 קיצוד כללי התלמיי מםא התלמוד קיצור כללי החלמת־ מו
 הפגוע שהמרי מיעל ההלכה דקא מנהג והיין! אבל מנהג שאץ (1 ואיה ילא אין מניאין ואיה ממקרא מנהג רץלפ מיה מיס׳ מ״ק ו(-ף ני) ייימ ווקא נענץ שאין
 עעס מנהג טעית היא ״. כשאמרו כל השיעיויש שאמוו הכנוס להאמיר השנוא מיכחה אנל נרצתא דמהתנוא אץ לחלה ני! קודש מתן הווה אי לאהו מיה:
. ו נ ׳ משיש שאיט מוכת לגמרי איני אלא זכו לו  הייני במשנה ובבו״הא אכל לא במימרא (היה ש״נ שימן נרו): אין למדין p הכלצית אעיפ שאי! ואיה לונו זכר לונר. ז
ן מלוה אבל בונו׳ האמיואפ היא ירשיי M והר"! כתבי ומשוס הכי אמרו שאץ ואיה לונו דונו׳ תיוהמונוי  הייני ויהא נובו־ התנאים מפני שהיי שיניפ מ
 קנלה לא יצזק: כביכול ויל התזוה שגניונה
ו זה אבל למ אי אפשי נ נ ww6 יכולה לימו ו  שקיימו חדל הלכה בעגץ מצוה שהיא מפי משה רבינו נכ׳
 לאמרי. אינ ״ כיב עערינןן כהינ בהירה נענץ

 אמרס אלמלא מקרא נהונ איא לאסרו :
 מנינן" (נגיף יומא) 0 שמניא ואיה(מונו• קבלה
 יהוו) p התווה [והוו מדנוי קילה]
 ישי׳ התיסשוי! [בסיף יומא(עז•) ו״ה ותין] יייין
 אזלו לא יזה לט ששיק לאשיו מן התירה יש לני

 לאשיו מוובנן מונרי יןנלה:
ו תיוה ממש נ ר הווה משמע שתי לשיטת ו ב  ד
גו הווה  שהוא p סמויה ולפעמים ו״ל ו
ן מייןוס ומאונו מורה : אי  הלנה למשה מניג׳ י
 נהר׳ עניני אבל נח־ עמנא יש מוקדם ויש מאוחר
ט  (ores וף ו:) ואש לא כן כלל ופוט דלמא *
 יכצצטאישרש וכלל ולמא כלל ופרט הוא אלא ודאי
ל התווה כולה לא בעינן לעיטבא כ  כדאמין והכי משיר, (נזנחים) [משחים p< י:]: ב
ק צ בכמה מקומית אשכחן מי א סגי לעכב (אבל) [רק] נקרשים ו  אלא ניד ̂ר

 למציה צעכנ מנץ:
 ותיפומ ליה. שלשה ווכיס יש ט האחו ש»נפ מכיוישין הדי! אי העני; ההיא אבל
* שנים ו תישוק ליה מטעם אחו ייתר «יש * יונו מווות. הבי כאשו נ מ * 
 * שלשה שעמים על עט! אחו יקשה מכת ״נזר נואיתא ויש נוטת [נ.] מפני ג׳ וגויס
 אץ גננפיפ לתיונהיט׳ יתימקליה משים משילה ינושיי למה לט ג' טעמים ד נאהו.
 והגי אשו יכטש הוי! נואיתא ננויף איזהו p (עד:) גני הק נלקה נווניא לבית מנרי
ה הישיק יכן נטלי! (וף ח.) וסיפוק ליה משוס . ותינוק ליה ישלית שייה עיש בסיס׳ ד כי  ו
 שסגיניה ואיפייא יהי׳ היסוק ליה ננחיגת העעס וונא לאמו מוחי מטעם מקלקל

ו משעפ שמטגית: ז א  יהמקשה אמר ו
ל בשלשא יש ט מלחמה ואל״כ יאמר ני שאליו המלחמה ימי שאליו השליס יניהני כ  ב
 רהא שלמא ונא עליי אלא גואה שגפ נו שאילי! השלים יש נגלו קצה מלחמה או
 ווםק ייטי נ*לו אמר נשלמא לפלוני אע״ג שיש עליו נ$ח וומק מכל לפטל פיוושי אלא

 לפלוני קשה קושיא גמיוה:
א הגמרא נ' * נ׳ טענוס ובמקום אחו לא הזטר אלא האחו יש להנץ כ׳ י ב מ ש  כ
 טא העיו,ו.הוא״ש פ׳ היה קורא(סי׳«) ומוס׳ סי נימ(כה:) [ו״ה גזירה]:
[ לומוהנזווה אכמיס זה לוה אלא במיןס שהגמראמדמה. השיטהמהי״״קשי׳ ק״ו:  אי
ט של ט טא כמי איר ימיה אמו רנ יהיה יב ו * אמי פלינ׳ אמו סלוני ו ו ט ו א ש  כ
ט דווקא יןאמו אלא נוזל ממני יו*׳ להיות וני אבל ב ייטוה ימינו ל* ו  ו
ה אמלעית ודש  משן מגט אץ סניאץ שמיעה 1י1. תיס' (לו.) [סרה] אץ עימד! ד
ו אמו פלוני מ ל היזננשאימו שלוי אמו נייוע שט6 חולק ומהוא *  חילץ(יו.): ס
ו וטא [לא] מל? מ  ניויע ש*« מלק אלא נא לסייע וק נמיןמוח מועעיס י מציגו סלוני *
 נפ*מו אמו &נ• משוס הלוני לא שמעה ממני אבל מאיי שקבלה ממני. וש״י שוק
] וכהנ  נצ הנשי•(ק! קיג:). ונס היה נחל ממט נזס׳ פיק ונוה (י:) [ו״ה אמו די
ו משיה אנצ מוט אומו אמו«!וגי מ  הושנ״סננינ (וף יןו:)כשצאיטה וני מובהק *
 אמד סלוני: ונגיל •ש הבול אתו נש*מו אנוו סצוני אמו שצונ׳ שיים הס ב*חה פנוא

: W אבל כש*מו נגזם לא סטוא ליה לימיה W 

 ע״ה שקבל מפי ועבודה אין לך להוסיף עליו ולא לנתע
 ממט. אבל מה שפידשו בפסוקים כל אחד נפי מה שנזהםן
 לו ופה שראה כדעתו ולפי מה שיעלה על הדעת םן
 הפירושים האלו לומדים אותם והשאר אץ םומבין עליהם:
 הוראה היא השצtעה שנתחדשה ייחכמים נקהלות
 ומדרשת בענין מיוה והיא נקראת הוראה:
 ושיטה היא נןזלת חכמים שאין הלכה כמותם
 כשיאמרו ר׳ פ*ני ורבי פלוני כולהו סכירא
̂ה כחד מהם(״) וישלך  להו. וכן כל כה״ג שימה ואץ הי
 לדעת שהתלמוד נחתם בימי רבינא ורב אשי והם

 למדונו ושדות הללו וכיוצא בהם :

 לייןא ורון האמיוא לפוש (כ׳כ הג*ן בהשיבה)
 דאל״כ אץ לובו טף ילא נסמוך על גמוא עוונה
 שבילינו שרינה כלליה: וכתב הדן [בפי ני
 שאהזי] והיכא ולא אשכחן נהדיא מפ־ןא מנללא
 שמכיץ על כל הכלליפ עין פלוני י»!יט הלכה

ו):  כפלוני (שס סימן כי
 כשמתרץ מתניתין פלוני טא שעיים אנויינן
 מוסהס צן תנא טוסיה הלכה נן
 יפעמיס איפכא דנא לומר סתגיתץ יחדאה היא

 וציה הלכתא כייתיה (שפ שימן פ״א) :
ד תורה נ  דברי היוה מונו׳ קבלה לא יצטנן ו
 נ הס הווה משה יונו־ קבלה הפ ונוי

 נני*ס שקבלי מריח הקיוש כל נביאה לפי ציון שעה
 והלוו והמעשה יה״מ עיקר הלין אבל גילי׳ נרלהא
 נעצפא W נלימו לגלית שהפסיק מ״וי בהה ׳לפינן:

 תימץ (י; טפרים ו״לשהחנניס וקוקו יפצאו לפי מנין כל אהל ואמו מן הכתיניסההס
 שעיקו הכוונה לא היתה כמו שנואה אלא טונה אהוה ולא יטה לו לכתיב כן
. במו ואנוהס עוונו עוניו צפני ה׳ והי עווט עימו לפר אנוהס טה צי צימר ן  אצא נ
 אלא למה שטינת הכתיב הס דקדקי ט ואין הטונה חלילה שיטפיפי * יטהיוו על מה
ת אחת והס י״י! ובדה. יויפ עטור סופויס יסס הליע :  שכתוב נטוה אטלו *
 אורחא ונו״הא למוהש מחו קרא כמה וושות אע״נ ולא נפקא ליה אלא תואואגנ

 ויהטא נקט טלהי מהל קוא. נימ (דף ל.) גני והתעלמת:
w*1 םצינו תינה שיש לה שט ניאדה הפכים זה עיה כמי תיי! וסי לישנא 

 מהדש יהי־ לישנא ואייל׳ ילא מקדש. שוק כיצד מעדמץ(?ף ט:):
 לא ש״ך ליומו מפני מה אמרה תירה אלא נובר שהצדיקים מידן ט אבל נש*מו
. היס' מגיים (0־.:)  אמרה תירה נלא מפל מה טיט אף שאץ הצוייןס מידם ט
: לפעמים מביא מקרא בשפ מגא כמז שמואל הקק  ודה מהחלש יפי׳ ו״ה גרז] י
p אל השמה יהיא פשיק נמשל׳ אלא דל והד מרגלא בסינרה ממואל ׳  אימו בכסיל *

דה משים]:  הקטן ונר זה. טפי כמטה (כנ:) [
 סצינו שכל דבר שהיה מקובל המקבל ט לא הוי מיניה והיןלק״ס סנוהי אבל אש
 אמרה משביא ומטה לא יחזיק בסברתו אס ימצא קושיא עליי. תישי נ׳
דה אמי י״פ] י ומה יאית M הטינה טא ינימא *פכא אבל אץ  צונין(לף ליפ) [
ס ימה]: אי שתיק הנא במלא ד  סיויט לטמא זה יזה תיספית שבועית (כא.) [
 מכילתא אפשו ומהוו נמטלתא אחריתי יש ללמוד מזה וכל יטכא יאשכחן תנא מקשה
/ ושתק אששו ומהול נהכסא ע  צחניוו במשנה ושתיק אץ צומו מובהק יטוה וקנצ אצא א
 אתוית׳ א״נ מסדו ילא חש הגמרא להזכירו יהימ כשיןען שיאל לגמל ישהק א3וו לומר
 שלאהש להשיט אבל כשהגדול שואל לא אמד׳ שלא en להטט אלא ישחינך. יופהיואה

 וציא יי' M : כשאומר הגמ׳ מעשה משמע שכך הלנה :
ק ד״י לא  פעמים שאומר סלוני האי קרא לא ורש כנין י ככת כדיזח לא ומשי י
ן הטיגה ולא לדש• כלל אלא לה* ורשת קאמו ללא ירשי אלא  לוש יכוימה *

 ומפקא ליה לוושה אחריתי. יטשטת מהדרין(יה) [ויה יו״ש]:
ו שיש פנוא לוטת דע נ  כל לא ווש׳. פיויש לוטת ובו שאין הסבוא לוטת אבל ו

דה אמו]:  ווש׳ נצ לוניח. תישי מגהית(נו:) [
 הגהות הגרי״ב נ מס׳ םווליס שייי־ ב [ניי ישי׳ חולץ ־!ליו דיה חותן משה ירזרי חנניה נו. ד״ה ינוןנלה וני' מושטת ש0] נ [נדלים לו ] ו(נ״ש שרי׳ל להי1ן 1למש־,צתם אין מיליון ונ׳׳ה ניזוס׳ דייה פ ] ח!ננ׳
. וז [וני׳ רש״י ץמא נ ] ט [נצלה לנ] י [pi •ירשיי מירינין  סוסנומנינסנ ו׳׳ה ומודה] ו [תוש׳ טירוני1 נו וש׳׳מ] ו [ונתוס׳ שלוי• צימא אנל סיא נילושלמי שהונא שם Pipe! נייס ד*]

 ד ייה דית וכסוכה ו: יכנוה 10 ] . כ [ונחים מת מנונח נן מולי! •נ.]: ל[י«׳*«׳יר««"נינטריסט׳׳ו] .

 מתות בן אריה ועחות חריענ״ץ
( כיין א) ואין נכלל וה אמרו לנר אחר (•דןינןדטכפוו״גייןטש׳!). ינל״נ המוציא(נו) נשה היימ כל׳ן p ״ r t p 1 * 1  שמניש אין הכרנת שלישית מכלעיז ה״ט דוו שליט לאיןסכוננח הלמוד הניסה א׳כ *
לא שני ני נל מאו«ה(נ) עחשו׳ אמיה זיל(שים קכ׳׳ד) «*בי  ינשאיש ווינ לאו שכרע הוא. והתני c• נטש שהיה טיס נומ! להתילזיפ י׳מ ור׳י נ׳׳ש . ולוה טו! מןחיכלינ*״(נ) איט אלא ייוש ומקו! «מו

נ נ" בדנו נהפרנמ י  המכס המחכו הזה (ומיש ואן שאיט יזלמייו ממש אלא שהוא אחלץ כומ! סיא נ
 שלישיה) יינ דהיזיס׳ כתבו שש ונשנא :ש !כם״יין לנסחיפ ולוימ שלישית לאו דויןא אלא היה שניה לאין ההדנמ סליי הפרנס ונדאמדצ! שס שיא ייינ מליל הוא וראיס׳ להראנ'[ ש" ו׳ שכיזכ וו״ל נ״ אמרו
נ •ממם וראיושיסן מסיה! יריאס מעמז של אמר מסס נראשייצ! במושגי מצילניות כו׳ ריצו תלמידש פנריע ואמר נ 0 נ וכריס מסי רנומיו יכיל להנריע שליהם «צי נ מ  לי אין הכרנה שלישיה מנדנה כלומר התלמיד מ
׳ יס״פ שס וה הנגווי ו*«מ ttn vtct r מיהם פלניח מיל 0 w לא ire א היה •טצ להכדנ ידון) !  מן המוגן נושא שלא מן המוכן טייר שראה רנד ריארט נזה ולנד׳ ^י רנו נזה. אנל ח!יזו c3 ד
ים מיליןים ונא p !ונס שהיא שיןל טנהס ט׳ אנל אש הוא הנא יןנן •הס מו! י׳ ישמנאל o", כי׳ נג׳ל. ווה  ואד הארנהי נה נפיל (ועי׳ לשון הריח נעריו נ־ן כרנ שכיונ!ויל פנינה כנו! נ׳ מנ
נס סוא םקול נשמפ יאול׳ u ה«ר1ן נ ט פבונפ. אגל פראנין מנזיש שמא נן וינס נלי0ו יולניי• כחן ששו0נ נ נ ו א הנון מסם אי! מ  פלשי! סוכל יותר ניחש היזוס׳ שכל שהיא אלמיוס אף שהיא שימנ מהם פיון «
m תליי נ«1 רינ נני דא ור׳ •הושע היי הפלעה יאנ* והיל  לא העתיר! לשי; הריס ממש p נוצתו ייי־ין משרש דנרי ריח פונה סוס׳) ולני •י׳ המר! הפונה םלישימ fpn אכל הכרנה שניה ה״ט «
 להיאנין מויןאצוריצ! שס וניר הא הרר ניה ר& לנניה ר" משמע והיק ראף אס נאמר רהכוניו מלצוד הנרנה היא ניט הא פרד ני׳ ר׳נ וסברא דם«י פיא ניןו. (ימו׳ש מנש׳ ככמה דונתי רהנמ׳ אונוז tf םנין)
̂ אטןי ןשס ולנין היכי הוי ננ' לניני מרא ור״נ תלניו היא הא מהנרייתא דהששן מגל יחהני  יהכרעא יזל־ייר הוה פפרעה והלכך אצירפ אץ הכרעה wic מכריז אנל פכרנפ שניפ יפמו פפמיו מלנז נםוניז. 
 אץ הנרנה שלישית מכרנה מוכת (לני נ" הראני!) יהכינש תלצדד הו• פפרנס יציל לני׳ סראנץ דר׳ ממנן גוני׳ סופ נסנר!א ל" אי הפרנת שלמדת.ל* וותא אלא ניב »יס (יכני׳ הת1ס') * הכרעה שלישית וווןא
' ו נ ו ו צ . י ׳  (וכי׳ הראנ׳ן) לנן יןאמר חרא נו׳ ונוי ט׳ ייו׳ין שינ מצאתי נמסו׳ רנרנ סי׳ ה׳ שמיר נמו• פר*רן n : [א] לנרי תורפ נו׳ אכל נלו׳ מיציו) «ל*א כי׳ [ליין J ] . [נ] ומס ראית ט
pשתית תנא כי׳ אלא ישתקה כהודאה יניא נ״הנהיתטהצ״יכ וניס מלמומה להיטנ׳!«״ * [ נ  ניחנץ לא דיה מה ראעו דמנרשי לה נשה הרשנ״א ישיחט דנימא וה ווה ינשניעית שם בשיט •ל •ר^י ו״ל: [

 יםיבה גכ׳ אותו נשה היכן מנננירי מ׳ש כזה {!מדמםנויו מחכם פמתנר האי נללא להא דאנרינן משתים K׳p ל" כמכילתא **״תא ושש אימא גני ר אלינור ול׳ יהושנ לכאורה צסתנ־ דנרי התו1 להונה הןיל)
 [י) אני• שאין ראיה לדבר נוי ורש׳• כי׳ [ניק דנשמים יי] 1 [ח] כשאומר אמר נלונ׳ ט׳ אנל •ווןנן מנמ *ן נכיאץ שנינה נ׳כ וכשכת צוו *מא אנר ר׳ ממנן אנר ריל (ונראה שהיא ר׳ת ליש לוןש)
ם רתלנדר תנר היה לו ונךאיםא כינטת נו: ו^נר פ׳ ממנן ail אנשה שנננרי רולר, •ל׳ ניש . 0 . ו ר  ואמר שמינה משופ תלמיה מיהו מצימ נמש ״מא(נ) שהשינ ר׳י לר׳ל ואיל אלא מר נוי «״ י^וי ליה •
נ שכת נ׳ נמה אשה (מי) איתא אלא אמר רנ •פודפ מניפ יאנ• ואנ״ פיס קנן טאו• נימי ונ ימדב יכיאמו) ננרני ממיס. ונ״ משיש נסיו [ו] על הרונ נוי ׳  זני׳ ת1ס׳ נ־נין ה דיה 1הא מר כו׳ 1י
. נ ׳ ̂ן החפיר וצוין׳ל נאי׳ח ריש םי׳ תנ  ונוו יש הנול אאר כשאומר אנונ* נליני אמי •לויי שוי• סס נאותה םכרא כן משמט (פנמ נז.) ינןשימ שם וני אמר ר •ימנ! פני ט׳ ועי׳ םינפ פי*ר כגו
ם ר נהינא וננדם שאים יןוא p׳c ט׳ ילשיצותו נליני הצי מרי נרייתות ישם ומיא 1 נ אין וה ונסכם חה נולה לוי חות ננה׳מ ft וגוטמ גפא ותניא ישנ׳י *מר «  יו] אנל כשאומר משוס לא שיל לויויה ר
ל לזזת פי״״ו ופשופין• X יט •לי• ייוןי ראייתם מילא צמןשיצן שס וריש אוריש  &*• ישוו״ משוה רינ וליה לא היל ומט• הפי לא ,Xft נישנ" אושנ״ (ופמו שהון!! » פוננץ נמלמווות) *
 (ונירש נמלאמית שפ) ש״מ ילימ להי פא• כלל* ייייי! למלין נהא• כללא (להנוםז•) ׳r אניי*למ*. ואלן מא והיןר ניאפ נפ* כללא לי•! פ««ו• י*! מילון נין אמר נלוצ׳ אצור נלינ׳
דק w , (וסלו זאמריון נמזנין ליי p 6 . אצן (א *ו ו 0 נ י פא ימים. יגל מנא יל* אמיגן נפר•* נ י * י p m 0  * ימפ •לוני מםתמא *נמנ! ראיה! נצי ^ל פפ• . אלא זמם מינן נמל *
י ט׳ . נ)נמ פריוןא צס• שם מגומגם יןצת ירכו ם תמפפ ויןכי• ומשנינן שס יא׳ננמו *•א סא ריר" פא ייני׳ ואנריק ייקא נמי דסתני אנר ד  רמקשינ! הם• ירי הס• אדר״ ואמר אנטולוים הניר »
̂א נמי ומאין לה דלא יןשיא דר- אדר״•. וני׳ דנל׳א ש• ונ" « וניס A1 ו*וי6 ר׳י ט׳ וול׳נ נרטת (פנ) מסיינ ל" לר׳ אלנא ט׳ מםונ לניט נו׳ ושם (טו) ר׳מ אונר  לא •מיו נל הריו
י כרח נהוןומת *! פנל םוי םיויו•• ויש מיי• •מ! נרנריו שם שנתנ •ל נ . ו ׳ 1 ט׳ פיי •«ו ופננםיב ט ר ל וטי p1 (מ) אמו ונא נו שנואל «  •שוס יאנ״נ ט׳ א•״ תימא ימ ניניה י
» נ ׳ ו י שפופ תלטיו מני. נראוורינ! ט!י\ «י •נת נן •ואי סלמיו תנו 0 י » י0י»וז» *  רני״ התום• נרה יי. םד׳׳פ מאי ל* כויןים ט׳ טויןאצוו ר׳ תייא ליי אן אתפ ט׳ ילא ק*י ^ אתה י
פ •ל«או! «ל פיי פליטת אין ותה ונוי » י נ א ל יט הוא •ניל ו  נ־׳ הגי ויל ודל נם לוה יש שתייה •והא מינו כר יש, ום״ם הנ׳ ברי שאי! יא•' m שזיאי •י *** יזו נ• או שלא יץ* •
. והט טד אניחן נלטת(כו.) דל׳ •לים ני אנא וולויי מני(ללנ) טה וה״ט ללןאמל ליה רינ״א « * ורש ונישנ״• ז ו  פתיס׳ נ:תי ייים נמקים שמי* ראיפ לינר׳פפ סיני מ«יש נו׳ מ• שימ מק •
* לוני לרד נצטן טנ• נלא •ר. *1 לא מלוון מנו כני p «* לוי• (גינ שם) ירינ״א לרנ (ניפויו שש) יטפל 0 ר  לרנ זי נילת ולא אמר מ׳ ניל טר •״פ מ«»י להייא כינוי פתים־ ולתלווו נמוד *
. «־כ לריכין אצו למי«ר «•• לתלממ• הנר מו לרכיה• ב*םו jm וכמו ר׳ מ״א שהיה נ׳לוו* םצ«מ גנמל לרני וסיןנוי• מושה תלניל מנר . ר  המיץסדו שהניא הג*1 שם שהתלמיד אמר ליני נלשיו מנת נלא •
פ לו מ^יי מנר וכמו ש«י• רשי• שם. נם ^פ*«!׳« נמה «ר\טות שהרנ אטר ונןיא לתלטיוו 0 * &~t . נתוזלה מם ללי• תליי נצזי ולנסיו «  וטרש התוש• דכנ• קריין נמ׳ שם ש־מ נויןציתו יק ין •
ט רשא• למר נננ׳ פלנ * m1 ל מנל פיה ומנתה •צא ל• הפלל יחלניי י ! « *m לרפ אשי •ר מ *p1 דא לנ אסי למיצא מר . וררנא« ( 1 ג ם ) ו י נ ז ר מ מנר היה לו וכד*תא י »  מר •שים ד
נר צי כלשין כטר נלטן ו • • י נ מ גרינ • . י ו י רי) כלשון •נת ומרש מ««׳ מרטן(פני* &נ׳ IB) ינתליו תנל לשא• לרכל נלשון טפמ כלא •  נלשון צונמ נלא מר וינו אושר דלא ייני לו נלםץ •
י •ר מו: לנאמיה «גת »)ני• מם תלנדו מנר לונ יוםן< »נ ט!את• ט ום ט' ולא TIC •aff נ נ נ ו ל . וכן פיכ לתלמיד מנר יןירא נצר לסענים כנשי! מי (ויי ניטנ(כהי) יאמר אני• לינ •וםף שי • 
ו מניא תא ט׳ וצא צריפי! לעפ שנימי!ו טוו•, מרפי! (ה.) לים ופא מל נו׳. וני׳ כתוטת  נגונדני יו׳ט שכ־ונ P נ״ש. וכ׳כ נסדר בדורות *ת אי״ וליו מיוא ננשינות בא י*•־ וכ •וסף (אט• •
. ונתט מסי ש• דם יינ פי HD ימ •י^ פי) P•! מינ פמסנא ט' fyt . ואים «אני לים רנ פמטנא לרפ •וסו מי ט' וישום י ) •תינ יכ מני י)מ" יינ םמםנא ט׳ אמו ל" וננרא ונא ט נ ) 
 דיזלימו מנר פיפ ליי- וטי) וכן לשטיש התופי ננרפץ שם ציוזא נוי פא יכתינות אנל מיוץ •ר*! zto . ונוי! ני*ז Kmc פל פמונננת שהיר הנ*ן ניצ •היו שם יי! י״ח היננ נם טפ שהאיץ
נ ec •ל םיאנ״י W. וויל » נ«מןגתו וצמה תלנוו וכל רג אש• ורנינא הלנתא נרנינא ז » ו״ל ומה * » נ א שם נ '  שם הגאון נדנים) ורנ אש• נ״ן ״מנ נםנר הזטת להימנ"! ״ '«' '»>ז ומה »
ן היצ*. טה נתר טלט pn מיוא והכי ינמא םוניא ישמוי! וכ! נפל m י«לי וידוין ורנ אש• וי1א»" נגמ' ונתרי. ונינא רהוא נתרא ונמנו• פ יינינא ט 1  נפימ שלא נדנד• הרנ (ריל פיארו) מ
 ררנ אש• הליד מנר טה ואור• קוויה נדאמי״ מרוני! (םנ) אנא לננ• •ר תלייר תט *א ומ״יו נר רנ אז ונמו ינ צמא נרים ונר אז מ*תא נ•' •'•'*ו יג«יא וטי יזינא ונמרא (ריל רניצא ופראיווא
ת •ןם to «• שג«• שם הנ*! מל סדר הווטש פו:. מאית רנ•^ היפ השיש מרנ א^ י י  נגמ׳ שש) טרש נשמיפי הנאוציפ י.לאטציה ככיצד צכמנה המשנה ינםדר יץלה נכ׳׳ל הרנח שש ונניז נטאו י
ן רןיוטן (יו י״א נינ) "יל ותימה והלא וטנא ט' נלא רששר איטטן י ו מנר לרנ אשי [וטפ נרמה מה ttjwe נד• מלתן •ר״ן נ נ אש• היה תלי  שהרי:!א ייה נימי רנא (ופניי שהניא יניו' שש) ונידו ו
 שנתט :לא לשמה ניש) והיא הארין ינוס אחרי רנ אשי ופייט דאנורינן נני• הטמן אנינ־א לאתרמזפ ולפני כל מני ינליגי רנ אשי וינינא (ונהלי רנ אחא יכמ׳ש ננהיג שם) פלפב כרניצא ימא נתרא ונימי! נתתם
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, ו' הלוגי ויל עובדא היה נ׳ רני פלוגי ואיתי  ןיברא יזה יו׳ *לוני יו׳ סלוני נ
ו יכן טיש־• נק־ישץ(ג) גנ־ נ ו  סלינ׳ הלן למדרשו של סלוני לעיין שניהם נ
נ טנא חמשה פסייןס אי! להם הניע ׳יניא  שנוא טה נ• ע ההוא יונ הסדא נ׳ י
 (דן ננ.) יכתכ ניני! שמיעה נשס היא״ש ימתין הכהונ אץ לכס הכיע אכל ייני אתא
 עזרא יאסשקינט יש להס הכרע אין הלכה כשישה הי*! פיק מזכה [־ף ולי. ] פ״ כל
 טנא שאמר ננמיא פלינ׳ ופליני שיל נן ט׳ שיניה יקבלה הוא ניד הגאיניש ־ליה הלכהא
 שיטה והגועש יש נו שאימו מפני שוון חנמיס לאט׳ דין קייה ולפיה דקא ז״; •קא
 מפיש׳ מאןדש״ל האי שנוא ואמד שלוט ושליט אידי כן ׳דעינ! זיייעיע הה האי״־ייש כן
 יוינא איפכא ש״ל יאמטי להט מסמי שמית״הי הלכך לית הלכתא טית״הי •יא; ־שני־א
 ליה איפכא הה הרניס ייהיד י־ניס הלכה כרניס יננין אנ שייייני ליי-י תנאיהם שאי;

 הלכה כשיטה בפרץ איזט נשו [שפ ע״ש נתיש ד״ה אלא]
 י אין מץוא יילא מידי פשוטו ו») רלה לומר שאי; טדרש לנד עיקר אלא שניהם אמה
 המורש יהפשע יהכמיב סובל אה הכל: ייןבד מייני מש.״ מיוה ואי עיר.

 במה ובריס אמירים לעילם למלוק אימתי פעמים למליץ י פעיוס לפיש

 יל טנא דאיכא יעיר. יאימו. יכתיב. וטא למוץ הוכר מתר ׳כשנ־אה ל׳ שאץ מחזק
 הונו ייתר פרטנן מא יעיד מאי יאומר מאי ינתינ יעו"! א׳ נמ׳ כמי יעיד.

 צריך כהב בניה נל לוין טא מוובנ! M ואי מדאיר״תא ייינ מיננוא ליה :
 כשאומר בקבלה דין אמד הנתיב נתווה צדן שיאנו• הנביא שים היויש על מה
 שכתוב נתווה אי אחה טרוש אבל כשאיני מה־ש ובו מקשי.! מאי קמ״ל

 יאי; לשרן הווה קמהדר. סנהדרין(דף פח)
 כתב נתיח ש־ג סיא סימ! ל' כל טכא דיותמר רננ; ־ב• רבי ויה לימ־ יילי״ויס בני
f.T , . . . . - -^״., . • r j נ ממש« אלא נ״ה יכפיבס• ,  טטבה. נ׳ רב לא י
 רנ ממש י צירבא מ־נץ ט' נטר והטא מ־ננ; הייני •קן 1- נינה -ן. יע):
 אל חקרי . טטנ נהליטת אלי טמן נ׳ אנ תקר• רק כוי אלה כוי יכו׳ ־״שמע ה;׳
 ומשמע הכי שם סייץ ד' עצינו אל הק־י כשאיני משיה איא ״־נש v־r׳ ישם
״  שי תרפ״ז דכל היכא וקאיד על פסוק א' ק־׳ ניה הכי יה״ק־א יהייסי־ת כ• ה
 נינט ואין חילוק אלא בנקודות אן׳ וקאעו בגמרא קרי ניה הכי אי; הטי.־. לימי ש־ו-ש

 מקרא יייסייה אלא ציין נהנ׳ ויביה הה״ן בכל1 ט״קיא •
 כל פסיק שציין לגוט (לא) נילף 1 ! מיניה ושאינו צדן לניפי לנלי• בעלמא יכ; כל טפח

 עליה דש יבמות(שיה) [שפ־ כייתית]:
 פעמי• נשאי הינה שלא •יעפ ל־ייש אליבא והו הנא ״ש אליכא -."•1 כ• הא ־.מיי

. y>- דביר לר' ׳טרה ושה ואנייה לוני' ה־.ל קשיא ני" (״ 
 אפילו כתכ היא״ש ו״ל בריש הלטה ציציה שנייץס שהיה לי לימ־ הכ לי יאייר ואזיו
 מובי תו״ נולי יהניא ראיה לדבר [יכן כתני היסטה מנטה (מ) ו״ה הכלת]:

 י־י׳'־קי״ 1ניש/וא חוש —א
 ן־יה ידי :איינ׳ ניה ׳1׳ ש אי•
rr  א r א יי׳ 1י׳ אוששו".כאי 1
ו יה י . i נ r ״י א*• יחיד 

 ונאיכיי' יי: ׳הו־"״:(־ נסוכה ר״ה הינ כתנאי ויש אומייה ־אי• ־״
 מה איי רני יהוו־ נשיאי תיס׳ ייה כ !ויה שלח ליה] ואוש׳ מינ י׳
 רני'1ס־ ניר ת״נא אהד יניס תנא נג׳ חוס .ויר מו (ו־כ כ׳ג] ־ ׳ואי
 [דיה רנ הנא -יא] והיש' נוי־ סיה [דיה הוא דא״ר] רו ת״ יי

r י ץ1\.ן v מ r י ג  נשא] רנ אה׳ לאיד ויני אש• לאו- [אושש,.) ש
 ננזנאית ני תיש׳ ששחיס יקי [״־ :נקיי] יכמגילה

̂יא יהוד י־כ׳ אושביא לאיד תישי  נונר ננר״אא לתי־ רנאיש
̂ כשש י־א וכ׳כ תו:' ביניייא יש  פיריכין שת [יי: אמ־ י 
: כאיש׳ י  [ייי היי] v׳ יכ ״־׳כ־יאיצ״־א :יה ־יד ז
 [דיה יאמר* (ה) ונתיש נ'מ«ג [דיה ר״י כר יחל] הי
" ־:כ׳א] תי• ו  יכ׳ שיוכו! כן •׳עזי עי׳ תיס' מתות נא ,
 רי׳ יהודי. כן ואי־ה ת" ת1ש׳ מיאוה ש־ י־׳היי׳י] אי•
 רסרם כי ססא הוי כן• הוכית וכי יהושע ככרכיה דף r •יה
 א" ינא איי יינ כר'!חין גיסי! יא ייס״ן י:" נכייוח
 נוכ דיה תיי'; ןשכהנ ימי איי י' איסא'] ־׳־' ־' אנמ
 תר׳ רנ איד׳ כ־ איין תר׳ ירי! ״הנן כ״נ תיי יי'הישע כן
 •ראיי יש" חה כתשוכ׳ היה סיוון נ' איתא יני אכהי מז עי׳
 כאר שכע ריש היריות עור נניש כשו1י יא ״יה יית־ דה־׳
 רכ אסדא היי ׳יאיכה• נוה כסיד כהפייה :נעיכין עיך הון
 וני: ס־י י״שנכ תרו־ווה כינ מיד כ־״כד יחיק ר׳ אלשא־ היי׳ד
 נשוש׳ יוה י, א ויי אייעא ייויו א".־ א'̂' הי־ א*ו־י עין
 תר• מוני המעגל יהשנ׳ היה ק נכו שי תיר המעגל היאשון

 מרי חמןיפ רשנ׳א כניפין ה׳ המגיש *זר יני של ר ׳ירנן
 יאחד מוקיה כריה ד־כ ח״א נריה ד־כ כהכא ארי ינ אשי

H הת י*אד יי אשי ה־ךייין 
 חד וב איא נר אהבה טי אחו חבר לינ ושמואל.
 יאתו תליוו וונא תיס׳ שוו תערה [נ: ויה א״ל

 « אץ וטי אתו ובר ן•] אלא למעע דל טכא ולא מציץ למדרש שני רבי״ן אבל טנא
 ומציק למורש ותיק סואשסחן נל״נ מרית דני״תא דרי אליעזר ודויש אה גס
 לשני וני״ס נמקים איד : י אץ ייעיע איר מיעיפ אלא ליבית ו״ל היכא ולא אשכחן
 למעש ב' מיעיעים נ׳ הא ונו״תא ודא אשנטנן נועיע אחי יועוס [יטלט למעינו]:
 מצעו טביעה עין פל השTעה נלשין תלמיו נניעין (ין• ט.) וקאמו סימא היאך
 מיה־ באשתי אלא נשניעת עינא דקלא . יק ופל העם ריאיס את הקולות לז
 שהטשיס משיתזס . בתום׳ וגזיר (דף לז:) [ויה סיג] אפילי מאן ולא דויש כל מכל
-ריש וי] ונהיסטה ופסחים (וף מנ.) [ויה כמf] אפילי רבנן ולא דרש־ כל ט
~' • ביי טנא יאינא סני;• ופלוני ואמר הריוייהי ניויע שטא נר פליגתיה  נל י
 נכ״מ ינדב־ היה היטי עו; רנ ישמיאל ואמרי מריי״ט. יכן היינה. כל פשי־יס ועגת
 פסי־ אבל אשיו ליר מתלת פטיו ומותו י ואלי p לני שנכנסו לנית יט׳ הצו ניש בשנת

 יהמפיס מיושא בשבת פמיו ימיתו
 אימ־יא יחניף טא כמי אלי לא יאלמל' נמ״ו טא כמי אלי טה תיס' מנילה [כא ] דה
 אלמלא • כי סליק רני שליט דל מננל לא* וני אתא רני הלוני ויל מאון

 ישראל לבבל:
 דרך התלמוו לימד תשבץ מישלג ולאי ווקא אלא גוזמא והגי מיל׳ ממאה ולמעלה אגל

 ממאה ולמשה חקא יטא !וין ועירונץ (ט) י
ונק לגני וני מאיו ונוי הכל היא : ד הכל ונגן ו נ  פרק נל שמתו W מאי ו

 במעיבא אמו׳ היא ארן ׳שואל שנקוא מעוב גני נבל .
 ברבי כמו יני שמעון נוב׳(הן ר־ש כוכי לאו •וי,א ולא ו״ש כן נקיא איא משני שהיה נ!
 יכי כייכיאר ככאינית קג ושיכן ניןרא י״ש נר יני כרייה דיכא׳ ולסויייס ריש נרו• והיא
 היייור תן כר יכי אכן כקדיש׳! כא• יוד! נרנ׳ שרשי׳ יוד! :מו וגדול נדיח היס יכל היכא דר,רי ליי ניני
 ׳.׳! אכינה יא-יפוה הוא (אוי•! כת) רני אל'ו1ר הקש־ כעי רל יש״ כרכי גדול כרוי (תויין יו)
־ ו שנ כיכי זיי ־:׳׳ נרכ׳ תזקיי שהיה גויי כ־ייי ועירוב•; גג ) זיל רש״י י׳ אושעיא כ־כ׳ ארס כ ־  י
 נ־יי י״יי יכי ייכא ־־ך• יינ• יכ• שיחשי (עיא מג) אליעזי היןתי י־כ׳ זיי י:׳״ ייני כיומי אוס גדול
 וכן קו־', יי ככ.!׳ ו ו/ולין קלו יןנ־י רכ• לר׳'01׳ כרכי שרש"׳ גדו' כ־ו־י יככו־יא כד )אתא׳ נרנ׳ ויל יש״׳ חמא•
 כ־י א־ס נדול יתשזב כ־וח(נע׳א ת)" יוסי ניכ׳ לא היש" כייה ־ וינאי־״ קכח) יא כן היה ד ״עשה כי׳
 אוככיא י־:׳ יי שיש י כלוה ןוע דכקדישין יכ מה זה'משפ וכי י־כן גאייא' כ־כ׳ עואד וכוי.׳' T• כיומו
' יכ; ־' ניכ׳ שנני־א יהיש״ימותק מלת כרכי עיש ילא ׳־עא׳ יייה ו־אמ״יי כשיא חשו ינן 1 ־  א־ה .
̂ר אמנם  גמייא' ני: יזיי יש" לא :־'י כיו של רכ׳ אלא אדס גדיל קרי כרכ׳ יעי ״' : כזה נע־יו ערן י
 יאייין י. כיא ואמי כ׳ הא־ תנא דתניא כרכי *מר כי׳ איכא ואיי' :א ״נ׳ ניכ׳ כיא ־־.ניא נ־נ׳ אימ־
 יכז ו כיני שש ר,־0 וכן כמנות ה תני ניכ' אמר יא הינ׳ יכ־גי; ונו ייי ־:" כ־:• או״־ כן
׳ ייכאי־ה יע נ דכא הן נר״תא דתנא נינ• לא הרגי יכי׳ יייא׳ ימ* יש׳ס וכחילין יא ) וכתכ דשי• ״ ש ־  י
 יוי י יית׳ א ניכ• תז-ר לא ׳ימינן מט אלא אאר נחל כתירי היה יעל tt כן נקיא ניכ• כדאשכאן וט׳
 ׳•־•.ו- ־:1הי :כשיכין !ד1 כעין יןלר נתנא׳ סירוש נכי; כישו: -כרי איו ויע־נ סי כיש י כמכות ה'
) יניילא ני לשין גוילה יחשיניה טא יוה ויקא כשמזכיר שם החכם - י = י: >־׳'׳; א  =׳׳ י
 •ייישיף עליי בכי;יי רני איל כשאני מזכיר שמי אלא כרנ׳ לנו חז טא שס העלם. נס״ק

 ומטת ון< ה: נרנ׳ י אשר. יטרש רש"• כן שמי :

 כיי :׳.ליה כשגמ־ת שהלכה כעיתס טלט יךל הכי נר •יה כא ומפרש גמרא ולית תלכתא
-י ישי״״ י״י ו וף קל:) יהושניא נחשינה ס׳ ירפ״ה שכל הכללים שהלכה כמיתן
 יכ היכה מ־כ שייצא מהכל: י אימ כלל נטלי י רב רנן של כל נני הגילה היה וראש ישיבה
 ,ישרה: חין משמיאל רש ״ ש ק וניצה [ש ינינ כתני ת ס' שם נדה יהאמי]. ומהרייק

 י האמי־איס פרכ/ץ מינ הין מפמיאל [יופ

 ועי׳ תיס' ץוישץ עב דה טיס]. תט רב מוי בר
 אשק טי אחו בימי רב אט ואחד בימי רב השיא יבמות -ף כ׳כ(עינ נטס׳ דה •"א)

 מהלומת התנאים י יחיד ורכים ודינה כרכים:
 י ־ מחייוכף רמר״נית׳; ואח״כ ט־& הלבה
 בכתם . כתם ואחר כך פח־יוקת אין ולכזה כסו־גם ודעי
 מילי בחדא מםכתא אבל בתרתי לא אמרינ;: מחליקה
 כברייתא וסתם מימה ולכה כשתם משנה מחלוקת
 בפתנ־תין וסתם בברייתא אין הלכה כם~!ם רברייר״*.
 והיינו דאסיינן נאם רבי ייא שנאה רבי חייא מנין לו:
 ׳סתם מתגיתין ר״מ. סתם תוספתא רבי נחמיה. טתם
 ספרא דכי יהודה . סתם מרי רבי שמעון .
 וכילד; איייבא דרבי עקיבא שתלמידיו הע: ירכי מאיר
 ורבי יהודה הלכה כרבי יתדה. ר״מ ורב־ •וסי ולכה
 כרב־ יופי. רבי מאיר ורבי שמעון w •ולכה כרב* שמעון.
 רבי מאיר ורבי אליעזר בן יעקב הלכה כראב״י. ׳משגת
 ראב״י קב ונקי. ?יש אומרים רבי נתן . אחרים רבי
 מאיר. יכי1 מקים ששנה רבי שמעון בן נמליאל כםשנתינו

 ;נהנ ככתונואינג

 כתב יא
 ונש כינה מ:׳.׳ ־; ע" יש" ננ״ק לג־ ויה ה״ג ט׳
. ויה ה״ב]. ירב אנא היה שמי ב ק  יעי :טסט־, ר
 היא:כיי שקי־״ ל־נ• יטוה הנשיא באץ •שיאל
 ו:• קירן ל• ־נ בבנל [ע" בערון ערן אב״]

 ישנ״ס ב״נ (דף נני)ח:
 אלד הה הא״י־איס שי״ שנים ויי! בשם אחד
 תר׳ רי •צחק כי אנדימי איד רט של רב
 יאחד נזני; רנא תיס' -יש'נמות [נ ד״ה ואמר].
 תיי ־נ יימיה טי ייח: :ימי שנייאל [תישי קוישץ
. תיס' גיסי; י  מי ייה .־איש ] . ־,־׳ •נ ט.א ט
 ודף יא) [־"ה ׳היי]. היי הנ המנינא הוו אתו
 •־.צמד דרי ואחר חכר לונ הסדא. [חושי] עיוונץ

 דף ס״ג עיא |י"ה ר״ה] :
 י.־׳ ו>. כהנא א׳ י דלכ כפני*־ ניק קיו וכנ״כ ק•.
 1ישא- ייכאא שינה יתשנ׳ כיז׳ רכ rt, «י׳ חוםמית מנחית
 קב [־׳ ־ אנו־ י״א]!כקדושי! ת כתס ט0«ת [^ה רכ כהוא]
 דהרי רנ כינא היי א ני׳ י: לוני וט׳ ובחולין יןלכ כאני
̂־אשון לא היה כפן (י) ורנ פהנא אחרון  מוס׳ דרכ כהנא 

 הי-כהן יכ יי־א יהוד ויכ׳ ז״אלתוד כ״כ תופסות מגי7ת יי (ייכ י׳ו] ולא כרש׳׳
» (i׳ ״ ס *קט, נ א״ד רני שלר׳ prr הדיט־אטיהיא״ש « י , ־ ! י ־ ״ תדר׳ ש־ י « ה י ׳ י . א ־ ׳ ־ ^ / י ^ ^ ־ ן ; 

p כתט היס חוגין מח. דיה לויי יב/ח] j (  רש׳י־1מי;ל י׳ונלי״יש׳ ששכר׳ה bin «יאט 0ה «* לנ״אשיה קדושי! לו p»5 ־p ע״ץרש׳־שפ ע
] מחלוהת יאחיכ סהס הלכה נסיה;סיס ״יון דיד־ה־ נחלויך. כ״ישא יז־י שתס ל! נ^ן א " 1 Jי נייי־ נ ! י י ״ ״ י t i V ג , י י  ^ יי׳ v y^ :c י)1ש׳ י3״״ ?י נייי1 *"י י"] ח
״ פער־י של כרי־ י׳ ׳11 לי י־יי י:׳; f־e נתיי - יל: -* r vבר?׳!׳ xz י,ה טמ־יי m ג [שנת ג ] ד [c"» 0̂כ ע יעוד«:•« אפ־  ו״ר;ת רגרייב o-rpc] x ע ניק פז } ב [יוגי6 ענ מגי

tyh 1 ~<- (י־דץ י c cccir [הי־ נייה •ס ] יו«־י E [ ח י«?ויץ יה [ סג n: מ f* י«מ] ׳ >ירזשל־0) ל [{*ל*«י] יsc* -ג*שי* נרנ• זנ״ ס«י1ך נ״־ו *־׳ב נ׳ ג to* 
r1 ־*־ ̂הי יו׳ יעי׳ תי־מ די־\! *משיה ! תי׳ פיד שש כ  נ r»׳r ר 3r׳׳L י [ניםת t וש־׳ג] * [׳ממס מנ I נ [י;מזת -1 י:׳נ] « ן.£־ז!"־י1 * ] « [1יינץ שד ] • ועי־ ז־ימץ מי א־כעיא 
פ Mp יתוש׳ ש»מ םיף "׳= "י2] ח ניז־ תיש׳ י נ ז «־ש ו ׳ ר י P היהעיס ט ׳ ; - D W ̂ד־י כל סכלליס ""r שייש ןש׳ה דלא נ r 'י י"!1 9 1יש י 1^1 לי

 : l J ה ' י י ר י ה ] f [׳נמות מנו 1שיג] כיש..! ג 
ג [«]סמכה יא ו״הונר־»0  rw>!i וו«י׳«כסט 1״ש«ל מליו! .

 מהות הריעב״ץ הגהות בן אריה
̂תי-־ו xר -תי-י־ גבי־ יי״י ־י אשי י־ה־ןש דדי י־גייא :נהיה ־\אש ׳שיי-  l יינטי• זנפ״נ ים«ה «יויי»ל אלא שהתיז״יו ?•nrr:rc ץא•̂  re, זי,ח־ כניינ (») כאי• (!־ל״ז) אשכיע אחיא t"1 יי«ןא 
־3 אשי זיוס >רי?ינא  (רזיו ««׳< הלכה «r* rnpm wp המיןרא יאתר נג• לנ eft• כמ׳ש הייעין ויל ייהנ 0״תי הנמ >כ'מ מירי־א ויוודא י
 וכ1־ש הימ̂נ (הי'א(כ» שהנ-א מאו! נפל ם־׳ה cc) [K] +ן יכו• אתר רנוי 0׳ גינ ונ״־ישלס•
 י אלי ועיש :rrc ינ״ כיתשיינז׳ דס1נ1יו תליא מיייתא ממניא -פ׳א דשנה״־; סז ובגילי־ כנ ננ׳ מיי נ־־ייס כתינ׳ איתא כ:,, 1חר
rr דנ׳ ודעוגד; :אני ימיזע זניזי-' ־״עמי איל! אייא • t r > 1 ׳ c אחו pom צאיע־ ptru אדי ־' גמניא שניא היאדנחינ 

•rfiijj r לנ׳ ימיה (ישי• !ייי כתנ :0 וין ייינ •יד enr יאי ללו־ כיח^נר כיה ג׳כ נרנו• אתר ינד דשאי• י! ני; נ־ 
̂יא ואתא  כמיפונף לכאמ־יליקא l^ ccאvימ•^^:דp ,אן ,־ראהדנאמת לתנליבמחז נזה אין מ *ד־ -ייז 
 ו1י»׳כ זרי: לסי לימוגד 5יל לש״י כמ׳ש כאן יהיכא יאינא י־ישש־ יא דרש״ן י־עזת אמר י״עזד
p״m (נ נ־י) •״ה הר• אלו cz י15־ק נס נל •״ רשכ־• נחוס׳ ?יריית « 'cw ית ודלא כש*׳ 

 לי: הוויות [הכית! ־: • ויל w ;׳ שליה יכיל •שלים נ״ש וי»ס שס י ז׳ה ה
 וך!6י יי,pu אתל BIB n לרסש ונא! *)מד P»TI אפל pa*o איא

 נמכע יא •י־ש־־! י־יעיע* יהא ew איכא ל«ומא ו16ה מינן ג׳ •ct'T,] י
 ונדנד יאיתא :ש כל׳כ טיוח rwki אינא ג׳ רטין ט ^ OJ ט־א״ שה אני

 ציכ1ת לויגל ונמהש קולס פשה ימצס וסר* •י««י כתיכ• נדהי ניאה ילל״פ רשיל(שנת צנ) לתל׳ ס׳שיש• נתיני
« ״«>var) to (f'3« ונלש״ C0 השמ כהייז1למי דלנויל וכבישי׳ t fwnנתל • 0 1 <  לרנוז א

̂̂ג להדיא יהל»ש׳ K ד״ה 0אן תי* ומנומוד נראה לר״י יאזיו יינה ללא •רש׳ הלא כי לישי מל»*ס׳ • נל דרשי n זב סטאל שם 1 priורש׳ כל כ W 0[ב] נתיש ד0יר»י!בתי0׳»»*6«־ . .. 
 יל>א ה:א לא לרש׳ כרכר שאי! סכרה (רט* ט׳ «״>־ וכסיש כמנט הןתנל ל«-ל נבם תוס׳ מ יעש [ג] •p י *תו דל י שנמ (נ״ב קנל ) [ר] נמ- ט׳ יכהנהית הגי פהרי-פ) ולכפרה 5«״נ
 ט גנה«לאס שכעינין נר ג״נ ואמו• לא זכיט לאלו «לאה שנ«רט! 51לאה ימי־ שכתנ ישי• נמנות נינ• *it כן היה שמו אין כוונת מף• ז־ל sn ליל wc «י5ד וינמ״ש oc VTro והחכם
י ריש נר יכ* אלא י י  הפתנ־ כאן) מקרא יו מחזלרתי אלא *דפ «ל K מכ«ח1 סיה mc ניני כליפר נדול הדור וכפ״ש לש*י תייי! שם ׳כוומ ישי* שלא ל«דש כרכי כמו ני ייי יייז־א »ל cc אניו כ
 שיה שניי [ה] כריך כתנ נגיה b *דיך גמ־לנק . נינ וה* וא«רינ1 (שזכה •א.) לולנ צרין אגו והתס מדאיר״יזא לץא! דש׳ל ככ• כראיתא » «ff 0• >ל הלויי ייא שיץ לסית־ ת״כ אכי היכא
 ׳״,א• על =אל0 שצריך ל«ש1נ נכא נתכ הינ ימלרננ! סוא ומי״! הלני *י׳ו «1»ל יהא אשכת! ניין ופואור״תא(ניכית ןז) איא לשם א0״נן *לין לכתחלה יישימ יני׳ ודי שפ) ואגויינן cc «'3 וכמית
pw דומי לי: ליסר •ריך ואי! לי ת*ה [ו] כתונ נח״ח ס׳ י*ריכי רכ =יארכ ממש «״ פזס׳ שנת« ו־ס וסי! :כתני י*־ניגן מאמר• כ• רכ אדכ ומ3לכען י״לתא ״ינ יואדר• ד ״ [י] ל 
̂ימת לנ״ מרגא איתא שש ק (ו־וכ r ג־נ «י׳ כהיכ נה«ס־, י ׳  שגי׳!־ לגי• (לא) טלו ניניו ״(א־ נםתי) ומנואד למנ״! נשיןמ !ליה שס ונתיש׳ שם [ח] ו־מ יייש היכה כריש >נ״ הנהית ע׳ «T׳

̂זטת לשם M שכדין תש׳סותא -ידמ מיןזי מיא ליי!  לנל׳ מתני נו־ מנואל tc} [וכיה כירושלע־ שני*-• ןית נ*ז ו1י כ־מ ו״ה ten• שטי«ה היל] יאן שעמי י'ל1 לא אי«ש מי, ימחכל כהלטמ י
) וא־נ השתא לגני ר־י 5לכה כריש נ״ש לנכי ריס אנל תלמזל ! ו ו ן  ני; רמי) המתני נזה [יהי ״בלכמ קצזט• » אין ראיה להא ש• איתא ר״ וליש סלכה כריש ניש (הגי* הננל כ«*«זו אית ן׳ ן

" וי׳׳ש הלכה נ"' הלכך 1י»יא לן ר״מ וליש הלנה נמאן והמתנו כשמינו הא לייי יייש ו*לי מזת הדןיכ מא] [•] אלו ה| האמוראיש שהיי שנ*פ ט׳ ־ •״ תשו־ r« 0שנ׳ ס•׳ fy -ש י  ליון ושיי ־
 [׳] נהנהת הנ׳ מהרי׳• 1נת1לי! כתט כשי•׳ ילנ נ«א הראשון לאסיה jw . נ׳נ ינ״ושלפי «׳נ וויה הי• fcHJ לנ תיי׳ ני נא טס O'ff זמ׳ג• נאל רב היאא יקה ליה מצלי מן אחורי׳ מן לתשל ל׳



י י׳י^טיי מבוא התלמוד קעור כללי התלמוד ל ל י נ « י  מז ק
נ יוסף מוליה נמר*  נ^מע דיך ובנן נשעמייט והן ונק ימפתבו 3ט נממא מלון מ»ס לו וני כוותיס הלנן ומג* 6כל נפלי»& יאמוי**j הלני. בונד המקל ק: כל י

: ! י נ ו  הלכה נאיתו 0י.ס.יה״מ נתוא מפנה אבל נמות׳ מ«מ לא יק"' *! פור (עשנה to וניופף S• חייא. י י
 נלומו נטיוא ומתיי ל* יויןא ישמא המשנה ה*יוגת גשגיהראשינהננהיר. והיי שחס כלינ •הייה שאס י׳ יהוד! ברה לינ •מ׳קאל יכל ינה שחם ונהנונחמני
ו יצחק לוננמ וס" מישי! ש' נל«פ(לא:) ולישת ק שתם הוא רנ נאמן נ  ואהו נן מהלוקת. וכ• אמרנ! אק שוו למשנה ה״מ למק מחלוקת ואויב פיוש משי ורנ מ
ו יעקב:  החוש׳ [שס נו׳ה אנא לא) טא רנ נחמן נ
 ״ רבי יהווה העזת הוא וניט הקווש שיונו
 המשנה ו*נא אחדנא ו׳ ׳הלוא פיאה
 ואמווא הוא, כומינח ס׳ jt מגומדין(לר):
נ ו«ו מננל ינל וני מ*״ לי שנא* סימק  כל ו
י sop תה שתמלא בהונה מקומות  לוון ד
 יירנ יוא!וני ייאשיךם שעלה לאדן ׳שואל טו
נ זיוא לאחו שעלה ינשמו גקואונ׳ זוא  יןרןלו ו

נ 1מו:  וצא מצינו מיומד המשנה שנקוא ו
ו ויול נת שמואל טחה ינשנימ ונשאהגי  רב מוי נ
ז י נ מד טו ו גי1וא» ו ס מ *  יגסג״ר מ
 שלא בקדושה יזיז ימחמי! ננתזיחשייטעלשסאמו:

 הלנה בפותי. חוץ מערב מידן וראיה אחרונה רני
 בני, טקוס ולנה בטוחו מתנת00 רבי >נ< ורשנ״א חמה
 ברני. רני ודני יוסי נרי ייויוזז הלנה נדבי. יבי ודני
 ישמעאל ברבי יוסי ח^ה ברבי. ונזק שאמר בשם אניו
 תלבה כאביו. רבי ודשב״נ n±n כרשב״נ. כל נגןס
 ששגה דני שמעון ניא [בלא] מתלונן; חלבה במותו.
 רבי ור׳ יהוהה ו&ה כרבי. רני ודע rrfn כרבי.
 רני אליעזר ודגי יהושע הלנה נדני יוזשע, רני
 אליעזר ור׳ ג0ליאל חלבה בד/ ואץ ו&ד״בתלמידי רני
 אליעזר חוץ מאזנה rxhn . נ״ש וניד, חלבה ננ;ה

 שוני לא טה שינה צחלמידי אלא נמרץס שלבש
. אבל ונ• נשסוי המפנתית על הפוופיוופ  ימן
 ייית מעש בכל מהנתא ימסנתא למה גשמו

:  איי שלפניה י
 א?ן־פ שנהגו הכניס לימי פליט ישליר הלכה
 מלול טנא דאיכא תר אמיו+ בתו*
א כ  וקיימי נחו יימיט הלכה נמיתי יכל הינא *
 תו׳ תנאי או תט אמיויי ילא *תמו הלנתא לא
נ במקום חלמיו לית  כמי ילא כמי אי ייכא ו
 הלבתא נהלירד גמ-ןס הונ עו יבא ומכאן י*{ן

 הלנתא כבתו* :

י ^ « £ 3 £ & « & ? ל ב כ י כ ה ^ ל ^ נ ך ^ ר ^ ת ק י ׳ מ ־ י - א י ה ה נ ל  ה
׳ אלפוו סהס האמיר נמשגס ת [וכל ו  p י

 (לן< ו•) [ויה אשכטה] מה שמקשה מל
: ל ל  וה מ

 חרתי ל*3יס משמעי שהס שית• ושתק להודי
 ילפעמיש ויל תותי למה ל׳ ממד ׳יעגא
 יש יזמי מיד רוך שלישי כנימין(דן מ:) וני

י גיק שש: מ  יוחנן אמו ו
 ישיי ממרין(1ך ננ.) *i תקד מיציא אשיויס
 אלא נמוליא אשירחש. נא תנזרי אינו
ך י  oneeo איורס ינק הגר*: ולא שקי אל ח

 אלא נשמשגה 206 נשמופיף לא :

 * הלכה כוב ב*סוי יכשמיאל בדגי יהשעס לי נאיבזרי ובשמואל במי:

is^-snyr;?! £ י ם ר י א נ ת ה ^ י צ מ י י ״ י ־ ! ל״ ™ י  &« י
: ב חםדא ודג חינא דמה נרנ ומארב י׳ה ו׳ אלמי ונ״נ נ»ו ממה תטז ] ר J > ״ ^ ״ B J ד ס י י ן _ ^ נ ו ן ־ ו א נ ו  ־1J י

ג ™P כל מ00 שתילוז! ניינמהא י0*א!w• ישתם י כ ! : ששת ורב נחמן הזכה נרנ ששת נאיסורי ו ׳ ר B ) / ה P ,׳ 1 J ־ C ״ c ׳ p ^ ו ה . ! ס  ל«יס ב
 בדיני. ובבל מסם[אץ] הלנה כחמזד נטפים הרנ . פשגזכהדמינ«י.יהלנהנמאו0י&משגהס1יו׳:
י reM קמאי ונתיאי שדולמין הלנה ננתראי [טאביי ורנא ההוא סבא י״א שטא אליהי מי׳! בתיש׳ ד»לין י " ילק, * 3 ׳ י ם ייצא י י נ י ( נ ) ב  בקי
v 1 , . ב . ף 1 ן ד כ ר 1 _ י ד ר ן ! ך ב י ף j ^ כ i r , ב ^ j _ ף i , r t*Sw ראנ׳י קנ ינקיהואישנדק יי 

*ה  (י׳ לן): כשאט J יוסף חלבה כרנה י חוץ מנ׳ וזלטת. דנ אחא ורנינא ז
w נרנינא י׳תץ טג׳ אוטצא נתי ומזרקי. ובוודאי שהברז j ? ^ א . ל ׳ ״ - י ג נ ג , י י ־ ־ יי ־ ״ י 1 

 התלמוד הס• ונאש ודנינא וסיעתם וניטיוע נחתם
 התלמוד. טר בר רב אשי •חלטה במוחו בזמן שאץ

 טת^ןאיבו:
 כל דוכא ראיבא [והא] איתמר והא תגן תנן
 ורטינח־ ווזתניא נןעוא היא ולפרובי 9»י .
 וכל ודכא דאיתטר תיונתא דרכי *לוני תיונתא אין

נ ואמדק כמה וטנדרא שדף הינא  ה^ה כםיתי •י . אה מל נ
 שנירה היא כמו חכם ששום־ דנדו ובל r מאיסוטאייחוחזזש שטה למממש גויל
. תיכא דאינא טענה או לא מפנה ו*י trmS נחה !*שירא עוין־ לאשמעיק. תישנזש  י

) [דיס אמו שמואל]: *  הלכה ניבט היוקל באבל וק נע־וינק ואילי פנוי חוא פסוק זה או לא. כל מחלוקת שלא היינ מש׳ מיג(!ך נ
עאו פתיסות חתנאיפ וכללי שסקי ההלכה . יגל לעי] קרעי• זעחליסת נמעשד. אלא נדעת לנד לא ננזזר ט ו • ס י נ  •ייד אגל ו
ס : » rfבהקמת חי0נ"0 ונהנה pj ;זלאאמויקהלנהכונייהמיזל-ו^אס״מנשלונפא ח^ה כפאני 

 כללים ברש־י

 נמשנת•
 ברמן. ומשנתיני מתנינון משמע אבל« היכא ואמר•
 משנה ה״ע נמ׳ נו״תא מאמר" בעלמא משנח
 יאנ" קנ ינקי ימשיש הני קי״ל טייה ני! במשנה

:  ינץ בברייתא י
 •הלכה נו״מ נגיוזהיי שהיה גאו ימתנוו על
ד איוה [שוק תעיש(מ. פ.!] ידיקא נ  ו
 גוריתיי אגל נןנטתיי לא (שוק אע״ס) [עי׳ נמשי

 ניק ל: רה ייוכיא >י]:
 כל המיקל באון הלנה במומי נתיצה לאון

 (ניגוח לו.):

 עוד נתנ טוש* אומו וידיו * אחי פהלממח שה0 צ»ן קישיא יש לפת ני שאין
 דוטאלאשהילן• ומפושיהטא גינשכשהוי נ1וצמ1 אימו סגןישיל) יזח שמרגיש

: ן ז י  קושיא אייי! יבמה שיטרן *ר&ןישיא יתרן גפ אייח טטא מנ
מ % מירי שפמו י י 0 ל ב טאימי יש* והא א6ו יירה fix לחיו «  עוד «
* ו ץ אומו ילי שאייז םנוס מזק נא ושי וירש שלא מפני * י י « י  משמש *

 סעס טוש מה שטוש אלא משום והא:
ו0א שלישיש ואימי ושי י 6ג p 0פ0י י ל* נושיקואיפ « י wte• הו ו » ' t ושד 
 שלא נא לש!יל*חס גיוסא מראי אין לש ממם *S נא לסליל«יו0א שמוטי
י אימי השעפ לאנא י ו ס ׳ וויייוה. *S נ » f t »  ואו מולמיו צדן שמןיו «

י : *  לסלול הניו0א אצא הממס ס
. היאל*זקי«" *«• ש*| ל1 וההדןוי^לוהסיוצס י ו  כלמןיסש^מריזויוליקי
מ הוהיטא ו י ה י  ליזליויאס*ן לשניןזמשאחרתצשרןילהוציאינדשיאל^מו ל

: ן  נןאנללירישיה *ני נ
ו נ ט ו  כשרשיי אומר משמע אי אלמא נא למדען• ט אוחו סדוק* איחה הסברא *

 מינויו ט ah• יטא להנתישו אבל יטא סנוא :
 כשאומר רש״ * גני כוון * נניח *מא ומא כיש חילשא יוייוק נתיוין סהיא
. יפיק הוימן !יש מדרון הראשון. ואש תקשי י  ימיל«ץנעגין א
* לאבא ו ו  למס ליה להוי למויח ט^וילשוזקמיווזןיןמא. ראמריע'. יש לומר ט
 השמ אלא מצו ש*ט מסיק ידאשיו נהנות אש צוינק אל תנ׳ ימיגה ימיגה הפסייס
 שמנמא. ימיו שאנמ־ואיג השי היא על צו סוו% נמנ ששונים סשגים p ה*!ו. מיג:

׳ שלי כללי היא נמשא שאפשו לקחיו *חי חלקי * פוס•!קצתי י  כלל כש»מו ושי• נ
 ולא סלל לק נא לימו שוה to סלל:

» משגת * נג״תא * מימוא ג היא ס1ש לרש״ * ו *  כשאומר וש" ואע*כ* ו
 מליה קש" ליה לו*א אמניכ כלומר *rt שמימוא היטא גואה וןש"

 ש לני ל«ץ כך. שש:
ומן ל* Mb1• ו»ן 7Mfe •י' נינמי• , *rm*m. tr!\ בלכה נ יהנן נ' ••מיו i'rsnwpi xcs rm הגהות הגריכ » [1נ«דמת משנה ייא ליחא יק ג׳ ינריס] נ [נתוס׳ »כה נ דיה יאו *הא מ• מ 
• ימיי P י 1יג י1ל: >י"•) יו [נכולזוו •»•]: י [נ«ו «ה] ו(גינ >ךד:]: * י« י  יישינזיווויוה ייז נ*" "י >'» •. נושן" ו׳י. נו1«זו0נ«!נ. «•*«>•<• ו«"«0לי
: T » l 1 p »1• .(^[כמוחיז «יזהל*] נןינ•״• : [* ״י סו נ ) : ל [ R u n ויש • 0 • ) ־ ו  י«!>יוי0«י יילח 1נ ] 0 !נ־מ « ] • [t •»ש»יו שטטת »1wi A1 a rS •ג]. |ו נ
ftnfi t:: lp» »ד •e •1 •כ״לחיאייל•! •י3ו» הוP ׳ י] נ י י ן י י י י • ימוז מינויו י.יניישיכ י e 5־S» . ו ! יוני«ו וש־«] 1[1־l.op !ן[יימ• ורן נ • • ] • J 1•:• ונ*1״נ«ייו ני) < 

: (JN *וא• נכוו• p] נ :(.of « ) « . ( מ ״ ה ל » ו « ו 0 ד ג ד * mm י•• ומי •M •במיה . ח [י)" יי! מ: וכיווני• x 
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« ערן ילע * ו נ ו נומשוש ואיל הוא שמרגיש רש״ שלא נמחזש ע מ  כשרשיי *
ctm ל והוכיח *  יוש שהאמורא ההוא * נעל הנמוא לא לחלש נא אלא ס

ן חידוש יהימ לשון מפיש: י 0 לא ו ו ת י p ^חנ  יהילן ו
י נתת הנול נץ נש*מו נגמוא משוש לכש*מו כמשוש ואיל דכש*מר מפמ ב  ה
 נגמוא ו״ל שהנעל הגמוא סא שירש הענץ לא נעל האינןפתא אבל כש*ער
 כומ^ש יאזל יטא נטסן שנעלהאיקיסתא בעצמי מפוש מולן וכל«! נאשו W" הרגיש

 קישיא אם טא נעל ה*קימתא * נעל הגמרא יטכות לומר נד משניהם המלנו:
 וע׳ שוצה לימר שנעל *תה ה*ק־מתא טה לי בועתי מה ש*מו ננזף ולא נתהדב מחמס
 קושיא שהקשה שנגגדי אלא שהעגנד קפן (היןשייו ונעל ה*קימסא משוש וסולן
 טוגיטהואטנה ונש והמחמת קושיא כ׳ מה עלה ניעתננ0! ה*»מיואו*»נהילאראה

 סיץטא עימות גגמ. ה״יו נשם ניג ןשינ מש/ כלל קנמ]:
ו נסמיה יש ר דוכים האחו שנשמו מיייחא: מ  עוד כתנ כשוש" *

 הב׳ שי״ל שתגיהא גדילה וחוקה טא :
 הגי טפן מי יטא שנא לומר שטא תנרה נעלמא:

א להו*ת מקיש החניהא אפ יטא מהתחלת הלשין * w מו כ* לשיט:  הדי *
 וכודגכתנ שבא לתק קושיא אחת שיטא נלשין ייטאשמזיווהאמיוא הנווה 0זא
« והיל להקמס ו !  להקשית ממנה •יל לסאמווא ההיא שתית הנורה היטא »י
 קהזתילמה לי לחזי לכההלה. לתוןוה אמווש" הוא״. שהא ניומיה היה ה*זוא

מ מייני הלשון: ̂ שה1א נחמיה * כ מ  עיאה נתניה טטא טזק קוטתי ^
י  עוד נתנ כשאימר רש״ וסדן * ומשי הושאמוו 0היא כמו והייני י*ל !השתא ל
ו הא ופדן נגמ׳ * האומשי ולכך הוכוחיוו לפושp ואילו  שישנז את• שי
 ליויש התיש' * לי׳ שהיכל ליש בשנוא מנחון נן» י״א שהיא לס«• שטס קשה לי׳
• •ש ליישנו כךי^ייש  וש״ והוי כאילו וימו אע״ש שקשה ל׳ הא דפוץ*האמטג

 שיטליט הששה נשייע;
 עוד נתנ כשוש" *מו ישדן ימשני ויל שהיא המקמ נעלמו היאשץ ללא אחו

 ינשאימו יפוטק ומשיק ה! הנפל׳ נמיא ולא המקשה הואשין:


