
 המאור׳ הגדול מסכת בבא קמאי מלחמת ה׳ ־נט
 ןמשתלםרציע חצי סקמצעל ולד ושלשה רביע תצי נדן מבעל פרה ז המ מנעל פיה משתלם נל פלגי מקיהוהיני תתני מתציעין למא משתלם רכיע נזק >ן

י רבץ שהרביץ גללי׳ ואי קשיא לך תיפוק ליה דאיס כור אמר רחמנא הללי אלא תס״ד דבתבעי׳ לולי תתלה פסלןי׳ ולעי׳ אסר אי עבעינהו לתמייהז פלגי מק א  tft טח ע א מ
 ולא שור כור י״ל שאל הפא היון שהפיסו למצר שאינו שלו וירכו נכי ייגעא בעיי לשלומי הרי נתגלה לן שהספרים שכתוב בהם פלגי מקא גני דיכע' בעי
 נכךכמאןלעכידאיהודמיואישטרקדינאכיהנדאמרינןלעילבנמדאכיוןלאיתליהעליה לשלזסיהם המלוקלקיםזאףליסרי בעה״מז״ל אינם משובשים נמו שאסרשהרי אביי

 גההיא טתא דאתרי׳ התם הבא ברשות קביל עליה נטימתא אלץא דהוא נתדא כדבק ס״ל >ק הולד כלכעיב ועיי לאעילו ס״ל כלישנא בתדא וכפתשו של כעל הסאור זיל שעיר קא׳
 ולא כר׳זאע״פ שיש לכעל הדין לתלזק ולומר שאני התם דמסלקי ממאת' דחצד משיי׳לכאורה נכי ייבעא כעז לשצימי משום למתניתץ דקעני יביע מק *־אלמא מפסיד בעל השוד «
א כן הי׳ נראה אלא סוגק כגמ׳נההוא מעשה טליה כרבנן ולא כר׳ ולעי׳ בסטר הייתי התשלוסין רביע משיה קאסר אי משכמת לה דמפשיד יביע נדקתנו פלגו צזקא נכי ריפעא  ל
א עד שראית* כשאלתות לרב אחאי דפסץ הוא דפעי לשלומי זגירס׳ רכיצז הגדול ג״כ נכונה היא וסם ושלום שאץ ממציאין מדו לכתו׳  שהלכה כחכמים ולא כר׳ חשום דרכא בתרא מ

 בפי׳ כר׳ זימרתי לוה הטפסשאמרתי שאני התם למסלקיממאתידתצרנסשיי' •
 ft* נ ע״ב והלכחא אין חנט כפתות מעשרה דהכץ מא מסקנא דשמעתא ימה שכ'

 י הטיף ז״ל אימ(דברי הרייףממאר כרא״ש סוף סי׳ז׳) :
 ft* גב ע״ב (כצ) גיסא מגו דהוה פושע לעת חרש הוי ששע לענץ פיתח אלא לאו ומשיה אקשי׳פלגו נוקא כעי לשלומי מן הפרה אלא נולי גזקא גני ריבעא היכי משתלם
ל מ  שימ לא אמרי׳ מגז ש״מ וקשיא לן כא לאמרי מוך להא• והלא משנתינו בתם שנינו כלומד רניע נזק סן הולד למה יהא למדה דאי עבש<' ל
 .לאותטנהונצמפא לאודננמאיגנונאע"גדלעסגנבינסירותאטאלענץטדאפשיע1עא הכרה תסלהוא״לשועפא איע לי ושמע ליה היאן ולא תבעי׳ ברביעמ״כ יעבעיילכעל
 •י היא הוי תתילתו נפשיעה וסזפז נאונם םיינ ייך״ל הלט/א הט זאי אינא מאןלסליק אדעתיה זלל משנתת לה למעטעץ נהט למשתל׳ מיניה לפרה יביע נזק ומבעל ולל חצי רביע נום
 למימרשאנימר דהתורה מיעטה בשמירתהוהרישן זרנלדהתורה מיעטהבשמירתן זטינולשנאבתראלאבייאבלאיאשעלםמכעלפרהשלפהרגיע ת״נגליאדעעיידדיני

 !רמיסעלייהו הא דעתילתז בפשיעה וסופו באונס ולא קא משנינן הטגבישןבבעיאדרכי גבי׳ מא ופטור בעל ולד לגמרי הלבן לא מתזקמ׳ממ ני׳ בהט י
) ועוד נימא «ג? דהו׳ פושע לענק מרש נו׳ עד וקשיא לן על הדין עיחקא הלי מ  •ירמי׳ דירדה כדרכה וטנפה פימת בימי לידה וגט רגל נהגלכ והגדי שקפצו מראש הגג זה״ד (

ס פקמבסהלן כלילה : ע ט וווי אמרי׳ חגו דהוי פושע לענץטרא הד. פושע אף ל  אברהם זיל פמק לה להאי קושיא הט התם ג
ם ל*נא פשיעה כל מהשאירע כמס אונס גמור מ  פושע לענץ גנבי משים דאינהז זוזי גופייהו איגטטאכל הכאכהו£ פושע ובחדש לא אירע אמר הכותכ מאינהקושיאלטק מ
 המק אלא כפקח לא פשע כה חידי וקשיאלזעלהלץ פימקאוהריפזשע אףלענץפיקת שאץ אעהיכגללומ׳עשעשעזץ לא כאומן הפשיעה ויכול לומר לןכיאע׳לילא
ט ושמעתי מפי תלמיליו לילה ויום נמי כשני תנשינא ליה ועכשיאץ פאן שום פשיעה תדע דהא לא אקשיק כגמרא ניחא *זלמיפושע  כמהלן בלילה ואפיה כיום פטור ולא אמרי מ
 •מיני שננדקץ דמי ולא אממ׳ מגו דהד פשיעותא להאי הד פשיעותא להאי ני היט דלא אממ׳ לגט לילה הוי פושע ליום אכל הקושיא שהקשה עליז כעה״מ דל דהא לענץ העלעה איבא
 י מחרש לפקח וזה התייון מאד מאד לתיק יעייץ אינו מספיק לפרק קושייעי' כמגן דה$ פשיעה גני הנהו שוןי׳י׳ גיפייהו דדלמא אתי גללי׳ ומרעי ליה כולאיקושיא הוא ופירוקו
 פשטי׳מהכאללא אהמ׳מגודהוי פושעלענץ גמלים הרפושעלפחהתלעה ואע״גם גם הוא מאד מאל רמו׳ יאיצו ססטק לפרק קזשיפינז ספני שלא סצינזפטז׳ גני מיתע׳סשע
 דפשימז הא דגמליםפשיעותאהזאלהנהז שורים גופיי׳ דמטז להומחמתמת התלעהלהא אמת נזיקים אלא מגורת הנתיב ועול מצאתי על ו בירכאממאילאממנן כפרקקמא
 אתו גחלים זמרעי ליה לכיסד ואתו שממי ונפלו כיה ועלמה לא אממ מגודהמפושעלענץ שזרזכזרשמסק לסש״זסיינמהשא״ככאשואזקימנא נשזרקשזרזנזר סמסהדטסהגבי
 !.מלים הד נושע לענץ כתלעה דהא ערמייהו גחלים זהעלעה קא חןןטו לכו םק לשוורי׳ ט אש גחלת זדקאמרת מ״ש הנא וחיש הכא שור דרט׳ לנתוק• ונזר דרניה לנח ודי גסלע
ט קא ??מטו להז מק להנהו זוד וכ״ע שאט התם שהניזק מייחל הוא להמז זזזי כסי, לשט׳לה מעמי' עסיא זאולא והנא ולאי לאו נשניעק השימונער הכיסוי מאליו קאמר ע  היכי ממיא ו
מ הינ החדק מיואל הוא והוא הפירוט טטלטרחיה זקש״ל שאץ שמיי?ןקחרששח*ה לא״כ דנותה גני גחלת ששרפה מקושהנסעהוהיכי  מפייהואיגננווחש״האחמ׳ כהו מ
 עלי׳ נטידזתא לניזק נגק ההוא יטבלא למי אמרי׳ בה מגו ללד משע להאי ענינא הד ששע קעני משא״כ כאש hi: זדאי חייב ואם ברוח שאינה מצוי׳ נתלנתה והלליקה למעה גבי שור
 ׳ להאי עטנא זה״ל תחלתו כפשיעה וסופו כאונס וסיינ ה״נ גבי טר לרמי׳ עלי׳נכדרזע׳דמזיק ומר עשור אם נסהו כיאד לכל ונתגלה או שקשרו כראזי ונתק ושסעתא מיכחא לכלאט
 >יקא חגו להוי פושע להאי ענינא הוי פושע להאי ענינא להא קייל תחלתר בפשיעה זסופו קאסמנן להט אקשינןכתםאיליחא כשזר קשזר לנועה גני אש כסלע חיש הנא זס״ש הכא,
:ס חייבנץ ני רמי׳ עלי׳ נטירותא דניות כגק המא יטבלא לוווא כץ ט רמי׳ עלי׳נטירות׳ כלזסר ננל עטזר זא׳ גשןדמזער יבועיה וגבי אש שלהבת ומ׳ ושסעע מיטה לבמנזסה  >או
ט שן ורגל לפיכן אץ כל זה מספיק לפרק קושייתם והפירוק שנראה לנו כראוי לטפל זה עסקי׳ דמה לי מגזלה מה לי חכוסה שלא בראוי לענץ זה מרזייהו מעצמם  ־?חדק כדאמרי׳ ג
 חדאמריילקסןמסתברא פטורה גבי מר הואיל ופטרבואתהכלי׳סיכסס שנשתנה מה הם מזיק* בלא תיש וכיוצא בהן שלהבת וחייב איו כשקשר כראוי או שכסמ כראוי לנופל
ר p נשתנה כדין תחלתו נפשיעה וסופו כאונס ולא גממ' מיני׳ ללינא אחמנאואם והזגלזהזששיועסקיילניזןדהיל למימי לקיתזילאמר זסןאינע׳זנע׳ ע״י הגמל•׳ או רוב ו ט פ  ל

 תשאל היכי הוה סליק אדעתץ למימר חגו לחיוכי בעל הבור נשור פקת והא טק דאינעי ליה הדריסה ולא אע׳פושע מא ואע״פ שלא נתק זנע׳אלא שגלוהז מעמל׳ מש״ז סיי׳אע״פ שאין
ק עיקר פירושהשצאותה ס נ ו א ו כ פ ו ס ו בפשיעה ו ת ל ס ה לסייגו על מעשיהן משום דה״ל ת י ה ק מ מ א ד ה ק מ ה ו ת ו ר י פ ה ל כ א דידהזהאכהמה ש ול איהי הוא דאזיק נפשיהמי ומי וכי  לעי

ל ל ו כ ג א דליכא ליזימר מ כ א שאני ה מ ל י ל ג י מ ה דלא אמרי נ ׳ מי כ היכי גמרי י א ו ל כ א  •לה של א ת
ל ר דנפי ת ׳ כ ללי פי דנ ׳ ג ׳אעי ׳ פטו ו ח ט ה י פ נ ת ׳ ו  V!»«A י1ז להשיכמלהא פםי

 שמועה ונן פירשהיגי׳שלמה ו״לנמצינו לסדין שאףבכור כלתחלעו בפשיעה וסופובאינמ.
p שימשה לסי״ל כעלמ׳ i ־לאיהו הז׳לאזיק אנפשי׳ יש להשיבמדקא בסי׳ ותם פקח כמ׳ פטז׳אעיגדנפיללי׳ כתר לנפיל חייב ולפי׳ אנו צדינים לפרש שלזועה וו על לרן פי׳יהרב אנ״ל ויל 
 חרש והל כר מזע לשמרי׳ סירכאלהלרי נתטיואןלי\*למאלא אממ׳ממדהוימשעלענץ ללאאמריקמגזאלא כשבא האונס מתסע הפשיעה כגקזזזי לצריפא לאי לאו פשיעה
 חרש הד פושע לענץ פקח שיח : להנתהדהתם לא מטו להן האי אינסאכדאיתא כפרק המפקיד משא״נ בהמלעה שאפילו
ר רכא הניח אק עיפ המר וכא שור ונתקל כה ונפל כמר הוסיף כארזים עד שהיה אותו פישוי יכול לעמוד כפני גמלים שמא היה מעליע ואין אונס מ א ) ו מ א ( ״ ח גב ע  ד
 ״ כאמ כתלעהכא שחמת הפשיעה אלא מחמת דכי אחר מאכא ולא מקרי תחלמו כפשיע וסופו
 אלא
 ;ראדאף
 ;תו
 איהל

 יל בעל הכור לבעל השוד ל*
 ן פשיעת לעת השיר כשלא
ד אמר רנא הניח אבן ע״פ הטל ונו׳ מל י״לחאי פטור פטו׳סנו׳שלם וחייב כסצינוקובלישנא בפרא לרכא * ו ע ו ( ג כ  ^.קעשיעה להפסיד בעלת היאילחה פשע ושעם ננקהוא* (
 &מר המעכ אץ זה נכק לטק לם״ל לר׳ נתן כל הינא ללא משתל׳מהאי מ*תל׳ מהאי אף זה תיי׳ כנ״ש ומה לוקה לוה נתקל כאבן ונשוף בקרח׳ ואף הוא ביק לליכא לאשתלוסי
 , מקרקע עילם משתלם גולה נזק מבעל אכן והיינו דאמרינן לקמן שור ואדם שדמו לבור לענץ ארבעה לביים אלס קייב זבנל ל׳ לכרי׳קא לאי כשבתא טליה מאי למימלא
 אלא בכל ד׳ דכמם קאמר דכתן דליכא לאשתלומי משור ומר משתלם מאדם משלם וקמ״ל נר׳ נתן זאממנן נמי לענץ נוער ושלשים של עבד שזר קייב ובודאי טפר שלם קאער לאי מצו
 ^פרכאמפרםלםאחררחמצאזלאמציכופרכדאמרי׳ בפי ליוה׳ ואפי׳כשתסצ׳ לוס׳ העם אפי׳ מצי כופרסשום דביק דחשלםהאי חצי מער זכאי מצי טע׳ שלם הואאכלסצי כופר
p כשנתקל כאבן ונשוף בקרן׳ בעל האבן מחייב כמצי׳ מקי׳ לר״נ  ממש ולאי לא ועוד שאיגיסשלם טפר אלא כשהקיע אבל כפלגז היז;ן׳ודאי לא אלא ש״מ שאף הדושף קייב בכל לדיג ו

 לקתני המיח צלימעוכאט שהוא נשוף כאבן אכל נירו׳ אקח כלשק הזה א״ר מחק הקניח אננז סטנו זמשאז כר״ה ובא אחר וצמקל בהם וצלוסתו מדו בץ שנעקל באנן זבקבט בקרקע
 ^ןשנסכטכקיקע םייכעל מקי אדם ועשור על נוקיצלסיע גם והראיה שהדץ כשניהם אחד הוא ומשלם נ״שכי׳ צחן וסי שאינו חידה במהישפירשנו ע״כ יודה שהלכה

 עגיד זמשיהחשלםניש וטוןשקחנ״לדאחמ דבק
 פסילי היזוקדשץחשלם כיש וטעחיהודדבק התם חשזם ׳ .
 *יליכא לאשתלומי חהאי לא חשתלס חהאי בשור ושור שנגחו!

 פטוראלמא שורמלאהחקאעבידוטרלא ע^ולאמידיאבלכשלשוומםשהויקוינימדליכאלאשתלוחימהאי דליוא משתלם מהאי וטטנשיטאלהונמי לדלתא פד למקש׳ ניד בפ־ק חנימת
f כד ואפ״ה לא אמרי כיון דלינ v אממ מקצת מפרשי׳ כעל י^וי משלם מחצה ובעל הטר פטור זע״כ כלגי היזקא ^ פ  ׳אלינא דרבק פשמוא אדרבא מדר׳ כתן נשמע לימן בשנים שהזיקו ל
ג מ י  >אשתלימיייכעלהבורמשוםלבערלתיפהא1לי/משלםמןהשירנ״שזאםעאמרמנאלן קתלתיהודרב? שבעל השוד אימ משלס אלא מחצה דלחא משלמים מ<ן שלם תשובתך דא״כ ה ל נ

 למד 30 לידהי
 ו



1 מלחמות הי םםכת בבא ר,מא מאור הגדול  ׳
 צאנולממלוקתר׳נתןורכק ואיא*אלןהא לאמריקלעיל כגמרא אלא היל לאחריו מאזל
 הכרי' לפטור כגון שנתקל כטר ונפל לאחורי המר אמאיפטור כעל המר נחייב ט היט
 למחייב הכא כעל האק ייל חאי פטור פטור חמק שלם וחייב בחצי מק וכלישנח כתרא ירכא
 אליבא דר׳ נתן לאמי קסכר האי פלגו נוקא עבד והאי פלגו צזקו עבד יהא אוקיחנא לחתני'י

 צר׳ צתן!?ו די( נתקל באק ונישוף כקרקע דלרבק חייב בעל אק םק שלס ולרינ חצי 0ק ולץ
ק טשני לר״א וא״ת ללישנא קחא  צתקל כקרקע ובישוף כאק מפורש בפי המניח את הכד מ
 לדיא דאתי׳ כרכק ולא כר״נאמאי קאמד ל״ש אלא שנתקל כאבן ונישוף כאט נימא צ ש אלא
 שלתקלבאקונישוף בקרקע לא מתמיליה הט משוס רקתני בבדי* הטיח צצויתו באבן וזהו
 נישוף כאגן ובלישנאבתרא צמילאתיאכר׳נתן לאמתמרליה נתקל פאק ונישוף בקדיזע
 משום לאנזק שלם קא מהלר ולא חש לעתשי לין חצי נזק דש לרב ר אע״ים רל כלברים הללו.

 םכרא אחרת יאז דכית נמנים :
 (כד)ג0 מלבדי הרי״ףו״ל לא נתבררו ליפים הללו לפישללג עליהםכמושללגהרכה
 בדיני הצור ובשאר אמת ניזקיו ומימ שהוםלק בידם וטשוף הוא עצמו בקרקע
 לרב לנ^ל קרקע עולם הזיקתהו ופטור בעל המים לגמרי שאף התקל׳עצמה קחמת הקרקע
 היא באה שהיא עיקר החלוקה לפי' אץ זה לומה לשור שדחף ילא קי״ל כרכ אלא כשמואל וכר״צ
 קי״ל משום לקיימא מתל׳ ממיל ורכאנתימתיה ס״ללאמר שור ואלם שלחשי למר לענץ
 מקין מלן יריבים הא נר״נ לאי מ-נק בעל המר כטור וכלישנא נתרא אלינא דר׳בתן נקיטין

: , ד ט  להאיפלגו מקיץעכל והאי פלגא נזקא ע
 (כה) עיכ והלין ארבעה לימני פלוגתא *אבייורטנא בשור ושור פסולי המוקלשי/
 שנגחו פליגי׳ עליה לרבאלאמר שלמים שהדקו גובה מבשקואיט,
 גיבהמאיימדיה' ופרשנאלגטת כשר כנגד אימוריק יאי^מנא כלישנא כתרא נרי
 נתןואסכשדמגד איחוריהן אינו גובה נ״ם שאץ לחייב שור החולץ במגל שור פסולי

 הימקלבץולרמא עליפא לנתראהוא 1

 .פרק הכונס

 לאימרצעל^ד משלם ליש ללמדן לצילייהיוקא מציל מיינו למתיה! מלאמרכעל
 ?שד חייב שאם ש״מ תייב חחצז ועול שאם אלקי ר״צ ירצק צתשלזתי השזי הי׳ צל א׳ ספיש

י ולא  *טצוהגלזלויל שהייצתלללר״אוצתצה ללר׳צאןולא״רהטא אצן עיפ המ
 אשמיט כצאן חזן מלבדי רצה בשור ואלם שלמפו לנור ואין צירן לנותבה מפט שפשוטי•
 איא טק לא״ר צתן צל הינא לליכא לאשתלזמי מהאי משתלם מהאי זא f יכא לא אתרה
 אלאמשוםלם-פאאצטרנאליהומהשאמי שללגהרגס מיניסטר..זבשאראמתמיקי!

 אמת הוא אצל יש ג״צ במקצתם אצלנו שעמים ואם הם מעיני דנים נעלמים :
 frttl ו5חפ עול כעה״מ הזה«*ל להלין לי לישני וכוי על כ״ש שאץ ליליבשור החולין
 י מצגי שור צאוליהמוץלשין» יש לי להשיב והיי רכא גוצי׳אמי׳לשמעת׳
 לאציי ורציצילה״גבצזלאז מסאי זבסי׳ רבי׳שננאל ז״ל אמר רכא שז׳זשזד פסילי המוקלשץ
 אנגחושזראתר אטיאחיח״גזמ* אלמא רכאהנימ״לאי למאי לאזקיחנאנרכק
 לרנקאיאלינאמפשיה לריצ לדכא כריצ איל זיקא קשיאלןאהאיאינו גוכצצשרננגל
 אימורין א*כא לאימר משום לאיל כשר כלא אימזרץ לא מליה מא ולא שלגא גוץ קעכיל
ל אמודץ ג  ואפי, בפלגא כ!קא אימורי׳מ&ייע׳ זלא שמשתלם סהשר ולא שישתלם מבשר מ
 םאא הצשר צלא *yyp >איח ואי רכיע׳ אר^ אאיימרץ לא משתלם מבשר אכל בשור ושור
 לכל אל ואל אמר ליה אעקמצעיא שהרי בוא מזיא כלא נחו של מטרו זלינא הנא פלוגתא

 לאימראיצצל י
 ורי^ אט!• רצשאעעי'סלעא צרציצולפזט׳ צתברצינו הגלולוילמיעלהא

 ׳ קי׳׳לד״יכתיתיעליגצו׳ >
 צצזאצ הצו ליה אצייץ לפעלמ זילשפי'לממדי לטיהגלולכשמועה מ ל*לא<:
 האי j צר׳צץ צרבצן כץ צר״י אייב אמסץלהא מקי אלם הןזאש גזפייצא מפט׳אטמזז
 אלא צג«ז שכלו אצת אצעל גלד שלא מתמת הדציקהכלמערש צגמדא כפרק כיצל היגל׳
̂ הבי ואלי כלאתסד בגמרא אכל כלאיכא  ויצ א* צמי לא מיכעי' ליה אלא משים לאא 

 שדרן בט אדם להטמין כבתים מ״ש רישא לפטר ליה כלכמם שליק להטמין ומיש
 סיפא למחייב לה אלא לאו ש*ח בתרתי פליגי ברישא כחיליק כתון שלו כלאמזץ לד״י מתייכ
 אטחץ ואפי׳ אמקידלא מפליג ד״י לעולם בטמון ורבנן סברי לא חחייכ אטמון אפי׳ כדברים
 שלרק להטמץ כגץמוריגץ וכלי כקד טץ דבתון שלו אדליק ופליגי נמי במדליק בתיך של

M ז״ל ענזא דעתי שהניח לעא דבי׳ מן המתמיהים עליו והסטם אף הוא עמו כלבי 
 זאע״פנ דעתי לא נאה על* עוץ וא6 מצת רט׳ כן היא תאה אני עליו תמ? גלזל פה קדוש
 אין יייוס׳לבר זה היאן אעש׳ל** לריי למימי לתיאק תאנת נגזל כמ'שאץ*רכו להטמין אטו
 צגזל גיפי׳ אם שעצו לכדים שאץ דדק למשכן כגון סרגגיתא דסמיןי<להז אינש מי נשבע

ת דר״י סנר משלם נל מהשכתזט אפי׳ארנקי והיה נמי דכריש׳חחיי׳ניזי ר״י אפי׳ כאינקי. ט  •נוטל א״נ ט or לברים שאץ ו אזין לז כגק דלא אמיד מי מהימן הא אסריק כדזנתא ללא מ
 מהימן ותא ליה לר״י לצפלו׳ כהני ועוד אס״ד דאת ליה לייי הני מטמ לז לרב אשי להחזיק׳ י אלא משום סנרא דרנק אצטרכא ליה הנא לפרושי דרנק סכרי כלים שלרק להטמין בגדיש.
 כמאליקתללמא לעול׳ איל רצק נסי הטס״ל והא לפשרי רכקבמוליקכעון שלמכייז כגץחוריגץוכליבקרמא מושלם אכל ארנקי לא ומודים תכמיםלר״י במדליק את הבירה*
 צוברים שאץ לדק להטמין לאז משום האי סעמאמא להא ולאי אפי׳ איע ליהעדים׳ כתוךשלחפירזשחסלסאפי׳ארנקישכןלרןכניאדםלהניחבבתיס : י

 אלארטי/א׳.
 עשותקפת נגזל בלכיי׳ שאץ לדק להטמין כגון ארנקי בגליש וחלחזיק לדבאשישהוא נתרא.
 לתא חיכעי ליה חי עכליאינשילחצחי מרגניתא נצספתא אי לא שמעי' מיג׳ ללא ס״ל כי״י
 אלא ברכס ללא עשו תקג׳עול לעולביכריישאץ לדק להטמייוק יקי׳הרכ אלפסי ז״ל ומפוד׳
 בהלמתיז(ע״נ רכיט הגדז׳מיהא שסעי׳דלי׳הלכת׳כר״י לענץ טמק כאש דאסידהלכתא כד״י
 אמא• קא מיכעי לי׳מי עטדי אינשי דמניד מרגנית׳כנספת׳אז לא הא קי׳׳ל לר״י פלי׳נתרת:)

 פרה מרובה'

 מציגי איקא סישצגי >נא צפצגזאתםמגזצ גופיה זעת הא ד״י מיקצ כתקנת נגזצספי
ק ר״י אזמר עד שתצא ש0 מקצת הודאה זנז׳אצא טעמייהז לרכק משו׳דנחיליק א ק י  ארנ
 צאוושלופטרדאאצאמאא לצתיצציתצאאש מעצמה זלאפליגנץ לברים שירנו
 להטמץלשאיןלרצ(זגכימלל־קצתוןשלאנייץפטרייבריםשאן דרכןלהטסץואפילו
 ישלזעדיםמאביאינפאי׳ לכיא דלא ה״ל לאסו^אדעעיה פטור לאייל אצי הזי ידענא־
 הכי ייינא מצטר ל1זי והאי מעמאליעאאלא כחלליקאש כתון שדהשלחבירזזעכרא
 הדליקה זאצנה לצל האחר •צדליק אע הגליש לפשיעה בעלמא היא אבל לא כמדליק גדיש ו
 צצ אציתמסשטדיםיצא נההוא גברא לכט כנסעת' דאיהזחייב בלמה דהוי ליה גבי

ה שנתב הרב ר'אברהם ו״לוהאי^ך באורכת׳כמושכתנצ׳ מ ( מ ) א ל ע ף ז  לאוקי, ועול אפי׳את״ל אץ אלכה כדיי דלאתקנזרכק עקצת לגול אלא כמרים שדרכן ז
 בצןמצאליהלרגינוזילדליתאללר״ידמחייבעלצזקימקזןמיתלאן זומולעולםאיסא כפרושיזלאנרא׳ליאלאללדרכא^תולקהז' עלנירדעי

ן זהלנתא * י מ ט ה ו ל ^ י ם 8 י ר כ י ה W ^ כ י א *ty ג ל ' י מ ש י א ז ג י ת ט י י " ר ה נ כ ל  ל1 ז
מ אעמ׳ ונדנתצרבינו הגדול ו״ל ואע״ג דאיצא למימי דאיהי לא סבר לה אלא אתמר קאמר ילתחצי סלעיה דדי יהזשעאעא: עכשיו  איו ליצ׳ ללחו*• לריי אלא מלד אשי(מ־יפ) לאמ׳ טו

 אזרתי לדדףאתראכפי* השמזעה ממה ארא^עיטרושצתייגיסי׳ עתן איר אכזהונשם ר' יותנןמוליס מנמיםלדייכנליגוקשלרנןלהםמץ יוירהישעיאבשאץ עדםאבליששג
ל שעורים או גליש של שעורים מחזפה כשל חטים נותן לו של שעורים פי׳ קשברר' הזשעי׳ לני פליגי רנק עליה דליי  צ״ע אזל*י עצ הלה לר״י ועצי צן עצ גדיא שצ אסים מאופא ט

 שם עדים
 ככלים

* דחשום נ מ ח נמי משמי ומוקמי׳צ: נסי כגקשנפצ גדר שצא מחמת לציקה מכהי ט  צ1און לאמפטדאלאבמדציק באון שצו לבהט כתיב קרא לצי תצא אש מעצמה חשאי דאי כמדצייכתוןשצ מ

 יקציליע^
 •להצילאאכיליעליאלאגטמשאיללאץאלעכבעצתו מלעשות דליקה כתוןשלהו אלא משום לקכל עליז להאליש הילמאיל נטירזתאלהכי קביציעליזלהנילאקניליעליאכ^
 כמזיק בשל אבילו ויאי אייבצנצ אי משום יזציו אי משום תחונו להא לאו משום לקביל עליה צסייותא להאי מאהבים ליה אלא ששום לרמי' עליה צטירותא לגועי' או לממוניילרמקמן
 מייכי׳צהני זאעיג דלא ילע צמא* דאז-יכלל תדע להא דיי סול? נדינ׳דו»איל מקויואא מאיי׳בסדליק בץ בתק שלו בין למון של מבילז בבל מה שהי׳ בתזמ כלקתט כדיי זלעי' ציל מעקצ^
 בגזל פליגיכדפרישי׳וביננתי לעת רב צו הגדול ףלוהאמלא פלגי בתקנת נגול בעלמא למליעןצאולר״ילאפי׳בטמץבאשצמיעשובו תקנת צגולורנק שמעי׳ ליה לריידאמרממוף
ר ואיל רבנן טמא באש עטור לגמיי ואפי׳ כסלליק נתון של מכייו לאיב לא עשוט תקנמ נגול מכרים שאין לדק להטמין ובריתא  צאש מדלית צפון שלו חייב ועשו ט תקנת צגוצ צצל מ
י צישנא במצה סעיא ושמעתץ נסי לי»ן א י מא דזקי' מ נ  לקתני אבל כמדליק בתק של חבייו משצם צצ מה שהיה בתומי איצא צאואמה ע״ע עלים ונצ מה שהיה בעומ ואפי׳ ארנקי מ
ן כ״א להניא בבתים אלא בשמךם יציחן ן כ״א להביס בבאים ומהיעצץ משנתי׳ צנאן וכי תעצה על דעתן שלא יהיה די  *קא״ל רב אאי כיי׳ דרבא לרכ אשי לאו הייצו מתציתץ דקתגי שכן די
 1אש אחיו צהאים יאמ^ו ככאפת׳ א״ו לא הביאוה למשנה וו אלא לומ׳שעשי כיאיק מ אאצת נגול כמו שעשו צאשו מלקתצי שצן לין וצו׳ ומה שתלאן רני׳ ויל 1ו צוו מפכי ששי שפסק כדיי לא
. מםק אלא משום מימרא לרב דאמרלר״י וציץ לליחאללרב מליב אשי א^לאי״להליר״י לגמרינלי! סמזןשאץלועצמי שיממון •ה השגתי לתקן לצריו זאפשר שלא הביא ראיה זז אלא . . . . . . . . . ״ . . . . . .  לליזואה^ . , . . .

 מץםתאצ
t t . לפרישיי• 

 כמדליק בעזן שלו א5א רטת׳קמ״צצר״יאפי׳ צמריםשאץ לרצןלהטמץ ולומיאלסתני׳נקסרבמצתיהנמאילאיידיק ביה והייטלבעיאמימ׳עשו מקצת נגול נמסור צפי שמא לושה
 לוה צסקצת שאינו piv בתי׳ וסעאא לל רבי׳הגל*ל ו*ל ללגלויי אליצק אמ1יב ציילסייואז רב ליקי׳ למעטעין לדבק אתא לאשמיע׳ זפייש לכל משלם מה שבתוכו לקעט כין כלליי
 גיןהלרבק ע״פ עצמו הואוצשטעה א״נרכליעליה אאלאמררצאצתרעי עליגיוסיפא נתאצתנגולנלפרשיעוז לעתרכינוו״לוכהא לא נהיראללימא להבהמא לרכנןעשועקנמ

 ן לטמון באש ועיקר פםץ העולה כילינז ננלוהנס״שרנינז צגולבאשומי׳אפ׳הכ*ליתלן למפסקהלנעא נאילאה לצח&׳צעלחא הוא^צאומשזםלסטדא ליה זםוגיקכטלהמבלתץ
J הגלזצ ויצ ואני צחה שפתבט צסיפריםהעשויי׳ צהעלמל 

i שצתצהרכרציאצדלםוילוהאריןצאורצתאט׳עלהלצןל״שדצציי׳ זלישללאבפרי׳ נתבי׳ וכוי ! 
עי שברי לנל הרשאה הקצאה גמורה היאוסש״הנעלויל מרי  אםר הטוגכהרבהולו״לסי׳^לבריוזלאפי׳השאזעה ואזדנועלנל צלליצו וצא מציםשיעקייק מרת שאם יאמר י

' בלישלנעיילנח בי* י  עשץ»׳לל»נתצי אפי׳לצפשן לעיולי צצשי׳ במציק'לאי עפא יעז׳לע״ב׳נהרלעי ם״ל לשליא׳ הזי זיש בלשץ ההרשאי׳לשזן שליחז׳זאפ״ה מ״ל צי׳לאו כ״ל לילי את מ׳אמי
 אזדצע׳אממלמל• ללא כ^לי ׳וטלאי נממלסלי לגלאז ב^ויצ' קאמרי׳לא? כפקלון היבי אסלי נצשגיקמא שאיט ינו׳להקלי׳זהרי אסח הקלישו כעלייבצי׳שומ׳מזקל׳זה״נ אמרי׳בפ׳ המזנר אע

 השפינה


