שוית תועפות ראם א׳ח ז ח
:עיין כיטול לעולס 6לי 1דסיל להגה״  i - ‘7 fדמחלקיגן יין מבוי נש:בקעי בו רבים מבואי מלשון הימבים דפ־צטו
מיעוט כוהל לביטול טריז דבמיעוט כוסל סני בכיטול ליום בעשיה ובמ׳ש הה"מ בפי׳ו מהל' שבח הי׳ועיי״ש ונם הרי״ף
השבט ובביטול ח־ץ ל'מ היינו כלבד דאיןדדכו למיטטיי׳דכיון השמיט לעטו אי בקעי בו רבים מה ליגו ניאה שסובר לאפי׳
להוי מטיצה גמורה משיה ל'» ביטול לשבט לשויי' ביטול בבהעי בו רבים מ' מ פרצטובעשר ויבינו יהונטן עמד עליו
מטיצה *(אבלבטריזלצמטמייא
יוה עב״פ משמע לעט הרי׳ף ) Pומה שבטוב לפנינו q * r :
קאיאע׳ג לטמיי׳ בלבר שאינו • ( ור׳אלקאמרמילמי אהא לרב אמי ורב אשי ואו  Tמנא הא לי״א וד״א בלאיט לי׳
מטיל לטמיי׳ בגווי׳ ונמו בעשאו בשלעא יזייז למיטמייא גלולי נראה שלא הי׳ וה בנירסח ראשוריס וכן מבוא־ מדב־י
אוצי לפיתט מ*מ ביון להך מטיצ׳ קאי היינו למש׳ה אפי׳ הרי״ףלףה' שם( אלא לשיטה ה־א״ש והראשונים מבוא־
לגימייא pאי לא אלים למיהוי בססמא ואפי' ולאי אינו לפ־צט מבוי בבקעי בה רבים בארבעה איל בחל־ משמע
מטיצ׳ נמו־ה ומס׳יה מהשב ביטול עהיל נטמיי׳ מה מתני מדברי האטמני׳דאפי׳ב־קעי בו רבים פ־צטו בעש־ במבו  f־
מטיצה ביה למו ביטול מטיצט נוהל הביטול ליים השבט נבל בליריהם כסי' שס״ה אלא לטגאון מוה׳ עוור שם לעטו לגם
וכני בביטול ליום השבט לבל וא׳ב משא״ב ביט לולא' לנא פ־גטחצרבבקעיבור־ים ליגו בארבעה ועיי׳ש שהביא
לא פליני הימב״ם והנה׳א בלל לגימייא תאי בעינן ביטול ראי' ב־ו־ה מסונייט הש׳ס דף ה' ע׳ ב לאמרינן
ובולם טולים ללבטל׳מטיצהגלור' עולש ובן כת־יז בה״ג מה לחצר שכן פ־צטה בעשר חאמר במבוי שפרצתו
ולוק ;
ל“מ ביטול ליום השב'וללא במנ׳א
בא־בע הסבר ר׳ה בדר׳י מבוי למי פ־לחו בעשי עיי׳ש
כי' שע״ב -שעשה פניגהא בין
ואס נימ׳לבחצ־ שבקעי בו רבים פ־צטה בעש־ הדק״ל מה לחל׳
הנה׳א לס־מב״ם־זהוזהנ־אה נבוןבסב־א' ומעזה נבוא שכן פיצחה בעש־ אפי' בהעי בו רביםטשא׳ב צמבוי לבבקעי
נלברי הט״י בעל ןת־ישט המיס והנה:מה שהביא שם מהך בי׳ רבים פ־צטו בא ־בכה עיי״שווה י אי׳ נלולה נבאו־ת
לבפה ספל ממיוט  : ' r fלילאי יטלנו אט־ השבז ובן מלב־י וראיתי להנאון בעלפניש מאי־וח בסי׳ קכ״ה שנהב למס״ה
הטום׳ במיליי הבן לבל שא״י ליטלו סני עיי״ש באורו אין אילו ה:ציא ה־מב״ם דינו לגם במבוי ליקעי בו יביש פ־צטו בעש־
ראיוט בלל לבפה ספל האי גילמיעוט בוטל וביה'מהני ביטול לאל״ה קשיא הך שמעחת׳למה לחל־ שבן פ־נחובעש־ אכל
ליום השבט לבל אבל באן מיי־י מט־ת וביהס״ל לי״א לבעי׳ נש־טח ־אשולים למבוי ב־קעי -ו יביש פ־צהו בד׳ קשה
ביטול לפולס ובפב־ט הת 1ס׳ וכן מ־ב־י הרוט׳ במינוי טין לכאורה לקלק כין מבוי נחצימוו הסיני'הנ״ג אנא לנש נוף
שם קאי ל־״ה לנא מטלק בין ביטול ביטל למעטיו ובא ביטול הסב־א לבבקעיבו רבישפ־צטובא־בעה טע מאבעילה־י
חיין.אבל א;ולטיי'נב־יא ל״מ גבייי"! י ק ביטול לעולם ביק ללא:תעי בו ר־יס פ־צחו בעש־ ע״ב לחו־נןלאוטו פ־צה
ו א קליהי אי׳ ~ז מדברי תנה״אוה־מ״אהנ״ל • אמנם למה בפטח למש״ה פ־צטו ברנש־ ומ״ט יאסו־ בבקעיבו רבים
שביא־ר לילט משיסלבט־ץ למטמייא קאי אבל בנה־ ד מ׳ מה־י הואפטטומהאיבפטלן בבקיעת רבים ולא מצאתי
לאליבא החייץ לא קאי ימטמייא לאל־בא חילוק מיש הוא ל־אשונים ■שיטעמו לנו תד־י־יהוה ו־איטי צי־ש״ישב׳ בהא
א'כ אפ״ג אם לח־שו ביק הסיפסלהלבטל ולא הוי ביטול -ק ל־׳א ור״א במבוי שנפ־ן מצילו כלפי ראשו אם יש שם פס ד׳
ליום השבט בותל״מ ביטול ה זי י ן ביוןלק־י״ל ב־״א להיא מהי־ פ־צחו על יעש־ -זה״ל ואע״ל לגשחייר עליין פ־צט עש־
בטיא במ׳ש ה־ מ־׳ס ואקלנולשויי׳פיוגזא בין הפוס־־ש לביון ל־ם הנש־ או־ך מבוי מן תקו־ה על הפ־צת לא בטיל ני׳
ומב״ש בעירובין דקיי״ל בלב־י המיקל בעי־ו; נ־אהנענ״ד תו־ט פתט מקמאיובמנזי׳קאייוקו־הומתי־הו ופ־צזומט־ט
ב תי לממימחיצט המים ביון ללא הוי ביטול לעולם ■וללא כיון ד>*ויוה־ מעש־ טו־טפטט עליו ומבוי אינו נפסל כפטז־׳
בלעה הט*< ומנ׳א ושוב ־איטי בזשו' רנסט ׳חיזאל שהא־יכו ^.ת־־ה אי נשי שבקעי בני מיני פטחא קמא ונפקי ועייל' בהא'
גוה הבניי והגאון מו' שלמה אליו! ב^־יבוט לב־יש ואש ישים פי־צה משוס לל־ך קצ־ה להם אפ*ה לא בטלה טורט פטט
המעיין עינו ולבו בטשובוס הגאונים הנ״ל יע ־בג לו הלביים ותו־ה מןה־אשון משום דהוי פחח לד׳ הסמוכים נו הואיל
אשי לפני להבין ש־שי לעט הרוסתים • ת־נא לליבא ולענ״ל וד' או־ך יאוי׳ נקו־ה ליש בהוהכש־ מ;ר עב” ד ומדל־יו
עיקי דמהני מטיצוט תמים לבד • ואמנם ב״ו:־יבא להמים למלה־ טעם הד־־י להחמי־;פ־צט שבוי ־בקעי בו ־:־ש לאין
מומליס לעטים בק־ישטם ומן מ־ובה אבל בלילו! לילן הטעשמשום לאקאלו חישב־סהפ־צה לפטמלא׳באפי׳ לא
שהנגללים דהים המה ובפעם בפעם נווליש מים יו־ז־ים ״ניסו בקעי בו יביס נמי אלאודאיפ־נה הויפזטאלאדהיכא לנא
אטוריקיחעלבלהבמ׳ישמעלטוה־מה י ליע־־נשהט״ו בקעי׳■בו ־ביס לא־נילה טו־טפיח וקו־ה נק ה־אשון א־ל
סולהבוה לבגא״הטמההאה״ע להא ריי׳׳לדהבבי־והגליד בבקעי ני ־:׳ ס אש־ינן לשבקי בלי מבוי פטחא קמא ונפקי
אין ממעטין בטלון וא״במהמהניח־ישט המים ■יבזהמה בהאי פ־צה יממילא ב״ניטו־הכטט וקי־המה־אשון וכהני
הנאו! מוה'שלמה אליון ו״ל • וע׳ב לעט הט״י דלוקא גליד לץ טע מ א יש לטלק לק חצ־ ממבוי לבזל־ איז ליש־ לבט; הו־ט
א־גו ממעט איל טיישטמים שהוא עב ובודאי יעמוד וא״א פטח התלוש כיון ללא הי׳ הנשי־ו בלטי ומש׳ה לא איבפט לן
ליבוהו ישבה מש־ה ממעני וא׳ב כאן שהוא גליל ל־ ולאי איגו אפי׳ בבתעי בו יביש אבל במבוי כיון להבשי־ה בלטי או קו־ט
מוצק וא״ב בר״ל כ״ע מודים דעהגי י וגם סשיטא למהג־ הטל מש׳ה בטל שם פתח בל היבא דלתעי ־:ים בפחת מצילו כנ׳ל
הנעשה לש־יהקיי״ה וסוסמט היא אס העוב־יש ואין־וה טעם הלב־־ם ואמנם ל־׳ה ול־׳ט ב־ ייבא לסיב־ במבוי
חילוק מה שהוא ישוט אט־ה ללא בעינן ־ט ש־הי׳ המהלר פ־צטו בל׳ אפי'כלא בקעי בו רבים ניאה לטעמייהו ד־טצ־
מוסגרומנ״ש בח המלך עדיף לכן אין יוה שום פזפוז והעירו :אנו טישביסהפ־צה לרטט א:ל במבוי לא הוט־רקטדפחטא
ולא שנים וכן ־איסי להנאוןמוה׳עוורשב־ב בןעיי׳ש ו:וה
בשר וישר נבל הליעוט • אהרן משה טויבש ;
נראה ליישב קו׳ עצומה הנ״למהךלמה נתצ־שפ־צט׳בעש־
לאבהי קשיא מבקעי בו רבים והוא דתחוס׳ שש הקשו דמה
מקשי למת לח5־שפ־צהי בעש־ נימא היא הנוה־ח משוש דלא
יוסף רעת קנה  hכיני! וחנונר ה״ט החריף ינקי מיה׳ הט־היו אנא בעומד מ ־ובי ש־י עד עש ־ עיי״ש שחי ־צו דהיא
יוכף וו אל נ״י :
הנוחנט לא אע־ינן אלא נסטור הק״ו ולא הפ־בא ועיין
מה־ש״א שם ואבהי ממיס־ ח־לין למ׳ימ מה סב־׳ היא וו לכיון
בפאסט הות מבהבו מיום ב׳ העבי אולוט דפ־צטו בעש־ יהא ניתר בעימל מרובה על הפייז וע׳ב נ־ א׳
הויאהו שהי׳ בק'שני פרצוטמש־י יוחוטבלי לעיק־ הסברא לכיון דאצו ־ואין לבחצר בל שאין פ־צזו יוט־
שוס היקון רק באיום עמודים היוצאים מן הבו ־ניס והי׳ מ״ש־אנוטושביןהפ־צה נפטחמשא״פ למבוי למשיט פ־צטו
מוסמך לשם לטי ובמקום א׳ הי' שגי פכ־ןוהפ־5וה פטיהין בא ־ :ע משום לאין טישבקהפ־צה לפתח כי אם לפרצה בעלמא
מעשרה ולא החמיר מעלהו לחקנם נצוה׳פ וסכם א' מופלג ומש׳ה פ־צטו בארבע ומה׳ט נם לענין עימד מ־ובה על
מרעיש עליו בוה ושאל ממגי לעחי ;
הפ״יז ־שלחלק לבלשפ־צה נטש־ לפרט היאמוט־ בע מל
לא אדע מה קול הרעש הזה הלא נולע לגם בפירצת מ־ובה אבל בל שהפרצה לא נחשב לפתח כי אם נפרצה בעלמא
אין
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