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~ ~~~~ ~  ~~~~ 
 י ~

 ~~~ ~~~~ ~~~~~~ יך~~ ~~~~~ ~~ ~~~~ ~~~ ~~~ ~ו~יו~ו~ו~
 י

 המ~וזרי~ מ~ו~ו~ לק~תי~~
 ~חת בה~ס

 ו~ח~ ה~
 ו~~י ~נה

 בכל~
 ~שר והאחרונים הדאשןניס רבו~~ו דברי כל

~ימיה~
 שיוצא ומה שו~ס אגו

 לדינ~ מה~
 ~רתי

 ב~יו~
 ~ד וסברא ב~~ול רב

 הצ~י~ אני מנ~~ שידי מקו~
 ~~~י~~~ ~~"~ ~י~ו~ך~~

 דק"ק רבא ו~ותבא רב"ד
 ~יר י~~ ~~~

 וא~
 בישראל

במדינ~
 גדול פולין

~ 
 ~ד~וי~ ~~~

 ~~'~ד י~ ~~~ד ~~,~יי א~ד
 י ~~~ ~י~ ~,~וד '~ ~~~~~ ~~ו~~ יד~~ ו~ ~ ~י,~~ ו~~~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~' 

י

 י

~ ~ ~ ~

 ~~ו~~ו
 ~~~~~ ~~~ ~~ ו~~~ו~ ~~~~ ~~~~

~~~ 
 ~ ~ ~~~~ ו~~י~

~ 
~ ~ 

~ 
~ 

~
 ~ ך

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
~ 

~ 
 ~~~ ~ ~~ י~י~ ~~י~~ ~~~ו~~ וי~~~~ ~ יך~~ ~

" 

 ~~"~ ~~~~~~ ~~ ~~ו~~~~~ו~
~~~ 

~~~~~~~ 

 י~~ו ~
~~~ 

 ~~~~ו~~ו~~

" 
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~ ~

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

 ~~~ י~י~י ~~ו~~י ~~ו~
 ~ג~ו~

~"~~~~ ~~~ 

 ~~~ד~~~~
~~ 

 ~~נ~~ו ~~י~

 ~די~ו~~~~

 ~נ~ו
~~ ~~ 

 ~~~ו~
 ~~ו~~~~"~ ~~י~ ~ ז~

 ~~ ~י~י~יד~ כ~ד
~ נ~~~י  ~~די~~~~'~~ 

~ ~"~ ~~~ ~~"~י~י ~י~ י~~~~ ~~"ד  ~י~ ~וי~ ~~י~ ~~~ 
~ ~~י~~ ~~~ ~~ ~~~ ~~ י~י י~~ו 

 ניד~
 ~~ד

 ~~ן ~~~~~~ ~ י~י~ ניי~י~י~ י~,~~ ~~~~י~ ~~~~~~~י ~~י~ ~'~ ~ ~י~ י~ו~~ ~~י~~ד~~ ~י'~~ו~~~ י~יי ~נ~ ~~י~'י~ד~ ~~
 ~~~ו~

 ~נו~ו ~~ ~~ ~י י~ד~~ ידי ~~יד ~~י י~י~ד ~י'
 ~~,~ו ~~יד~ ~~נ~~

~ ~ד~ י~י~ן ~יין ~~~  ~~~ ד~ ~~ ~~~~~יי 
 ~,~~~ו ~ן

 ~~ו~~
 ינ~~~~י, ~י~~ ~~י~ו~יו

~ ~י~י~ ~~י~י י~~~~ ~~'~ ~~י~י~ ~י~יז~ ~~~ ו~~~ן ~~ד נ~י  ל~~~ו~~י י~י~~י~~~~~~י~ון~ד~ין~~~~'י~~ 
 ~ווי ~ד~~ ~ ~~י~ ~~ ~יי~~ ~~~ו~

~ ~~ ~~~ ~די~~ ~י~ יז~~ ~~ז~  ~י~י~ינ~~~ 
 ~ן~

 ~~ד
~~'~ 

 ל~ד
 ~~~ז~~ ד~~י~י~ ~~~י~~י~ ונ~ ~ד~~י~ווד~~י~י' נ~

 ~~יי~~ין י~'י~~ד ~ י~~~ ~~'~י~~~~~~יי~~יד~
 ~יו~ ~~ ~י~~~~~ ~ו~~~

 ~~ן ז~וי

 ~~~ו~~~
 ~~ ~~זנז~

 ~~~,~י~~~~
~ ~~' ~נו~ו ~ו~י~ ~~~י~ ~י~ ~~יי~~י  ~~ ~ל,,' ד~~~יד~~ד 

 ~וי~ו
 ~ו~ ~~

 ו~ו~~ ךא~י לו ו~~~~י ~ידו ז~ו
' 

 ~ו~
 ~~וי~~י~ו

~~ ~~~ ~'~~~~ 
 ~~ייו ~~~י ני י~~ ~ז~, ~~ו

~ ~~
 ~ילו ~,

 ו~~~י ' ~~~ יויי ,ו~י~~
 ~~ ~וד~

'~~~ 
 ~~ י~~~ד ~~ ד~י~ ז~~~י~~~~~ ~~~י~ ~וו~ ~~י~ ~~י יי~י' ~~וי~י יי~~,~י ~~ ל~~י~

 ~ד~ וינ~ ~~~~~~ ~~י~~
 ~צי~ו ~י~' ~~~~~,~ל ~~ל

~~ ~~ 
 ו~וי~~דו~

 ~~~' ~י ~י~יני~~~ו י~~
~~ 

 ~"י~י
ו~~~ן

 א~ ~~די~ י~י~ ~~
 ~י~~ ~~~ נוצ~ ~ ~~י~ו

 ~די'
 ~~~י ~ז~~

 ~' ~~י~ ~ייי ו~ין ~~יי~ ~וידי~ ~~~~~ ~ד~~
 ו~~~~י' ~~~

 ~~י~י~~ ~~~ ~~~ ~יד~ל~~ ~
 ~~~~~ז~י ~~~~ ~~י~י ל~~ינ

~ ~ ~ ~ י  

~  ~ ~ ~ ~  

 ~~~ו' ני
~~~ 

 ~~~~י~~~י'~~~~י' ~נו~~ן
~  נ~י~~יי~ 

~~~~ 

 ~נ,~~,~ד~י''~ו~ ~~~ ~~ד ~ד
 דד~~ן

 ~~לי'~~~
ידנו~~~~~ ~ ~~י~ י~ד י~~י~ ~ז~~ ~ד~י~~~י~~~~ווי~ י~ורו~ ~~י י

 ~ליו
 ~נ~יד ~ו~ד ~ניד ~י~' ~~

 ~ו~
 י ~ י~י~~י'

~'~ 
 י ~ ~י ו~י~י~ ~~י~ ~~יד ~~ד

~~
~ ~  ~ ~  

 יו~ ~יי~ י~~ו
 ~~"י ~"~ ו'

 ~~"~י~ ~~
 ,~י

 ~~'~ ~י~~ י~~~ ~~'~ ~י~
~~'י~~

 ,י ~~ ~~ ~י~ ~~ ~~
 ~~~ג~ ~"~ ~~ ~~"~ ~י~ ~~~~~~

 י

י
י ~ ~ ~ ~ י~ י~ י ~ ~ י  

 ~~~ ~~ו~~י~~ו~
 ~~~ו~~~ ~~~ו~ ~ג~ו~

 ~~ו~ו

~~~~ 
~ ~ ~  

 ~~ך~~~ ~~~
~~~ 

ו~~~~ ~~~~ ~~,~
 ~~~ ך~~~~~~~ ~~"~

~~~ ~ 
'~~ 

 ~~~י~ ~~~י ~~~~ ~~~
'~ 

 ~ ~ו~~נ~ ~"~

~~~
 ~~ד ~~~ ~י~ ד~י~י

~~~ 
 ~~יד ~~ ~~י~~י ~~יד

 ~~~~ ~~~~י~ ~~~
 ~י~~"ד ו~~~י

 י~ ~~~ ~~'~ ~~ ~ו~~
 ~ד ~~י~ ~~~י ~~~ ~~~ד~"~

~~~ 
 ~י~י~~ ~ו ~~יוי י~~וד~

 ~ד ~ו ו~~י~י~ ~~י~י~
~~~ 

 ד~~י' ~י~ ~~ ~וי~~~ נ~~
 ~~ד ~~~י~ ~י~ידי י~י~~~~~,~ ~~

 ~~~ ~'~ ~י~~ ~~~~ ~~~י ~~~י י~~ ,~~~זד~י~ ~ ~י~~י ~י~~ ~~י~י ~~,י ~~י~י י~~~ ו~~~~~י' ~~~י' ~זי~י' ~~~~יד ~י~ ~~י~~ ~~~י~ ~~~י~ ~י~ ד~~
 נ~יוי~ר ~חד

 ד~ ~~נ~ ~~ ~~~~ ~~
 נ~,י~~ד י~~~ד ~~~~' ~~י ו~~ד

~,~ ' 
~  ו' ~' יי~ ~יי~ ~~~ו~ ~~~~~ 

~~~ 
~ ~  ' ~"~~~ג~ ~~ ~~'~ 

ז~~~
'~~ 

 ~~~ ן~~~ ~~~
 ~~'~י~~~ ~~~,ו~~~~י~ ~~~

 י

~ ~ ~ ~~ך~~~ ~~~ך~~ ~  ~~ ~~ך~ ~~~י~~ ~~~י~י~ ~~~~~ 
 ךך~~~ך~~~~~

 ~~י
 ~~~י ~יד ~~~י ~~ ~~די~~~

 ~~ ~~ו~~
~~ 

~~~ 
 ן~~

 ~~~ון ~~ד~ ~"י
 ~~~~ו י~~י ~~י~ ~~~

~~~~ 
 '~~~"ד ~~~ י~~ ~י~~ ~~

~~ 
 ~~~~יוי~~

 ~ד ~~~

 ~~יוי~~~~
 ~~~ ~י~ ~וי כ~~ ~~י ~~~

 ידו י~~~~יי~~~~~ ~~ נ~ ~זי~ ~~י~ ~~וי
 ~רי~י~ י~~~ ~~~~~~~~ ~~

 ~~~~~~ו~ן ~י~ ~~~י~~~~~~ד
~~~~ 

 ~ן יד ~~י~ ~~~ ~~~~~י~י~~
~~ ~~~ 

 ו~ו
 נ~~~

~~~~ 
 ~~וד

 ~ד~י~
~~~~ 

 ה~י~~
 ד~~~~~~~ ~~

ו ~נ~~י~~~ ~~ ~~~ י~"י'יו~ו~ ~~~~~י י~~~"ד ~ נ י ~ ~ ~  ~ו ~ד~~י~י~~~ו~~' ~יס ~~יו ~~י~ ~~יצ~ ~י~~ 
~~~~ 

 ~רנ ~~ן
 ~ח~

 ~ני~ יד~ ג~ ~~ ~~ ~~~ו~~~,ד~י ~~ ~~ מ~י~~ ~~~~ ~~יו~
 ~~~יד ~~~ ~~~י ~י ~ד~~~~ד ד~ון ~~'

 ~לי ~~~ ~~
~~~~ 

 י~י'
~  ~ 

~ יי~~ ~~נו  י~ו~~ו~איד 
 ~~~יו~י' י~~ ר~~

~ ~  ~ ~~ ~~ י~~ ~~~ ~ד~~ 
י ~ ~ ~  

 א~
 נ~יו ~~~י~ ~י~~ ~~י

 ~~~~ ~~י~י ~~~~,~
 ~~ ~~~~ו~~~~

 ו~וד~
 י~~יון

 נ~
~ ~~~י~~~~' ~~י~י ~ ~יו~~~ ~ ~~~  ~  

 כ"ז
~~ 

 '~ו~~ ~~~י~ ~נ
~~~ 

~ 

~~~~ 
 ~~י

 ז"~ ~'"~
 ו~~ן

 י ~~ ~"~

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

 י



~ ~ ~

~ ~ ~  

, ~~~ 
~~~ 

~ ~ ~  
" 

~~~~~~ 
 ישראל על ~~שרה

 ~או~
 ~גולתך המה ,

 תור~ לשמו~ ~
 את וקראתי השס

 הש~
 חומר בין ואפס מ~יז נברא כל בר~תהיקרה י~ ב~ס הזה ~חיבור

~~~~ 
 דיני וללבן לברר ומתן משא עיקר להיות ,

~ול~ החזק~
 בה~ ויוש~י תבל ומלואה והארץ וצורה

 עניניהם ל~אר מאין קראת
 נ~ה לא אשר רבה, מלאכה תבניתך, דמות בצלס האדס את ויצרת מאמרי~, בעשרה~יש והיא כהה יד יד~ מצא אשר כפי ו~פקיה~

 ב~ור לצרפס ~דם י~ עו~
ו~ופ~

 א~ת אחת לק~~אותם , הבחינה הלא , תשקנו ה~ועל ומשכל ד~ה מנהר , נהרה עליו
 ממ~ומ~ת~

 נתפזרו א~ר ,
 ~י לא~ושצבא

 ארץ~
 עוד הבאתי זה ו~ס אח~, יהי' ~מה ' ההיא ומההארץ י~~רו, לו ו~נותיו

ומהא~וש עמו~סבדי~ מ~ני~י~
 היושבעליה~

 מלא הסיר הוא ~לא
 ציריסוחבליס~

 ובדבר ' כעיקר דטעס ובסוגי' ~פיקא ~פק
 ~א ' החלא~והמ~לה רבת בתוכה, הבשר דאנחנו אש, יוצע~חתיו ~ל~

 הקורא ~ין ~אשר תפיסה ובדיני ' ל~ול~
 ש~~ת ימי ~מאזניס ישקלולו ה~~ בעזר~

 אד~
 , ויגונו

 יחזה ~ יעל~ הראשו~
 מישר~

 י

 ו~~~ עפר'~ם~נכי וירדעד הכביד ש~קיס~וה~דון עדי~י~
 בספ~י ~~ורא עליך'כל נוטל אני לדבראחת אתלה

 , דמעה~עתילח~
 וכו~

 ת~~ילו נא אל אחי, חנוני~~וני , ~בקש אותה חלד עמל ידעתי רוויתי' תמרוריס
 בניתי א~ר הבית את ~לה,~וש~יל~יגוני~~וועברועלו,~~לבינג~ו,עדצואר להרו~

 להרו~
 בהררי י~ודתו

 קוד~
 ~רם

~~~
 אתה "וכצלאשר ו~בתי ז~נתי הנ~ ~לי ב~מלת~'

 באת~
 היכל היכלי' את ל~קר כלי, כל למשש חדריו ~ל

 כןרואה
 ישו~

 אשר הבלי' חיי ימי ~חור
 נ~~

 המה, ה'
 שכו~~

 אמנ~ יקראני חי, נל נפש בידו אשר , יפקדני והןפתאום 'בחבלי ' בהס אין וש~ולה ותלאה יגיע מתאימות
 ~ חי לכל מועד בית מקומי אל ול~ב האדמה, אתל~זוב ' והע~דה התורה בשו~ני הרועיס לחכמיס המה גם

 לגדול תראוני אל
 ~~נפי~

 לכס להורות , השמיס יעוף אשר
ו~~~

 מע~ צרי ~עט א~זוב ל~י
 נכאות

 ולהאיר ה~ורה ילדי אל~
 סמוך לבלתי ' בנפשיכס תדעו ' אתי נא אל ' עיני~

~~ר
 וג~ חלי~י נפ~י, ו~מל , א~י ב,גי~~

 ילדתי,
 חד~ים אשר רבים ולפעמיס הקל~י, אשר במקומות עלי א~

כ~ו~
 האד~ה מ~י ~~ר אדס

 ג~
 ב~פר כתוביס הלכות בירור מתוך מאתי יצאו למה , יגועו הנפש ~ול~ות

 אף ' הז~
 ~ ל~ ' לריק איגעזה א~

 אחי ' הכרעתי על ת~נו קדמוני י י ~דוע ' כל'תי כחי להבל
 א~

 או קטנה כדבדי ~עשית תאיצו נא
 אנכי לבי אל זא~~~תי החל~~,~רכי

 הול~
 ~רס , ~דולה בדרךכלה~ד~'

 יגי~תכ~
 תפריעו כי כנים ד~רי ו~צ~תס

וה~~
 לא ~בל , יצאתי ולל~וד להבין אך ' כוונתי א~תוב ברזל ~~ט ~צח יחיו , א~~י ~~ר יחיו יעמודו

 , בי~קב אחלקס ~', ~~ורת תי~~ירובי וללמ~ להורו~
 וא~יצ~

 והי' , ~אתי ~~~~ , בישדאל
 ' א~~ עלי ו~באתס לי ~~שו כה א~

ויחי~
 ~~ו~ לי ויהיו ~זכרין ב~פר

 ולהבר לזרות , ברכה אתי ועשו ' עשו זאת י~צ~י וכא~ר , ול~ועלת
 כיו~ להחייני ~קה עלי ה' יד ~יחהכן ' ~~בר כתלמי~

 כל אחרי והי' ול~~יקז~ווי , ~זה
 אלה~~

 אז , צדקי כגוגה ויצא ' אור י, יג~תי עלי~ס אשר הד~ריס אלה , ע~לס לאורל~יציאה לכס ויאיר , משגה ~ו תמצאו לא
 הדב~

 בעיגי~ם ו~טוב , בידכם
 ~זקהבדיני

 העמ~~
 ב~~ובי~ א~י והמה יס, וזני והר~בה

 כה~~סיודע כימי 'ת~שו
 ~ש~

 יעוז כי , לדין דיו דין דבר
זה

 שני~
 קבצ~י~ נפשי בדעיון אשר רבות

 , בצהריס נש~ש ו~רור הוא חדש , ווצאתי זה ראהלאמר יצר~תיס י~ד
 ~זוקק כסףכצ~ף ע~

 , דעתי ל~ניו~ ' ש~~תי~
 וכ~ור~

 כיי~וא
 המיר~

 המי~ פני על~כווורת ל~יניס' לנו ויהי' מד~יו, ויורנו , לצדקה
 י ~' ברצות כן ,

 מציון כי ידי פרש~י דרכי
 תצ~

 ו מירו~ליס ה' ודבר , תורה

 ~~~ל~~~א~~~ ~~ז~~~~~נ~~רע~ה~ניכ~~

 אלול ז' ה' יום ונגמר נעשה
 ת~~

 י לפ'ק
 וונחה מצודת~' העלתה אשר כלו~ת

 הי~
 הק' נאוס רעב לכל שלו~ה

 ר~'ד ~~~~י~ ב~"~ ~י~ י~ו~~
 ~ו~~ דק~~

 י

 ~נ~~~י~
 ~ס ז

 ~'~ ~י~ ~~ ז~ויי ~~ ~~~~י~ ~~~~
 ~וד ~~ י~~, ~~~ ~י~ ~~ו~~ ~ודי

~ ו~~~~ ~~~ו~ ~~וו~~ ~~  ~~~י ~~~~ ~י~~~~ י~~,~ ~~נ~~ ~~י~~~,~ ~~~~~ ~~~~ ו~~~י ~~י ~,~,י ~~י ו~~ ז~'~ יו~~ נ"~ ~~~~ ~~י~ ~~ו~ו~ ~~נ~י חי~~ י~~ו~''~ ~י~~~ 
 יו~, ~י~ ~'~~

 ~ז"~ ~ו~י' ~~י י~~ ז"~
~~ 

 ~~~ן ~~י~ ~~~~י ~ן נ~ו~ ~~ ~ין ~~זד ,ו~י ~~~י~ ~~~י ~"י
 ~זיזי~ ו~נ~י~ ~~~~,~ ~~י~~ י~~ ~~~ן יי~נ ~~יי~~יי~

 ~~יד~, ~י~י ~~יי~~~~ייי י~~~,~~ ~~~,',
 ד' נן י~~ ~יי~ ~~~

~~ 
 ~ד~'~י~~ ~,,~י~ ~י~~יוז~י ~~ יייי~'

 ז~,
 ~~י~~ ~~י ~~~

 ~' ינו~ ~~, ~י~~ ~' ~יו ~~ני~~ ו~~ ~~י~~ ~~ ~~~ו~ ~~~ן ~י~ ~~,
 ' ~י~~ ~~

 ~ו~~
 זי~~'

 ~~יי~~ ~~ ~~י~~~'~~~חי~ ~~~י~~ ~י~~
 ~~~נ~ ~~י~~,~~ ~איייו~,י,י~ ~~ז~~ן ~~~ ~~~ ז'~,

 נ~~,
~~, ~~~ז~ ~~נ~~~

~'~~~ 
 י~~י' ~~ז

~~~ ~~~ ~~~~ , 
~~ 

 ~~ד וד~~~ ~~~ ~י~ ~~י י~~~ן ~~~ ינ~י
 ~~י י~~~יו~ ~~יד~ ~~~י~ ~~

 ז~ד~ ~נ~ ~ננ,~
~

 ~~~'~~~~ ~~~~ ~~~ ~~ ~~ ~~ו~~ ~~
 ~~י~ נ~~ו

 י'ז~י
~~~, 

 ז~~~י'
 ~ו ~~~ ינ~~י~ 'י~י~ י~~י~י~~~י~י~ ~~ינ~י~ ~~נ~י~ נ~ז ~~~י~א~ ו~~~~~י~ ~י~~י~ נ~יי ~~~ ~~~

 ~~ד~~ ~~נ,~ ~~~ נ~~,~ ~~י~ ~~י ~~י ~~ ~~~ ~~ ~~י~ ~י~ ~~~~י ~נ~ו~~ ~נ~~
 ~ז~י

 ל~~~י~~ו ~' ו~יי ~~ו~~ ז~~ ~י ~~,~ ~~י~~ ~~~~~י ~~~י~
 ~~יי~ן~ ~י~ '~~זי~~'~ ~~~~~ ~~י~~~ ~~~י~י ו~נ~י~י ~~י~~י ~~י,~ד י~~ין ~~יו ~~י~~~ ~~נ~י ~~י י~~~י ' י~~~ ~~~ ננ~
 ~~'ז י~~~~י ~'י ~י~~ן

 ~י'ן ~~~~י י~~ין~י~~"~ ~~דין י~ני~ ~'~י~
 ~י~ ~ד~ ~,~~י~י~~ו~~ ~~~ו~~ ינ~י~י

 ונ~~י~ן ~ן ~~י' ~~~ י~~~ ~~~י' ~י~~ י~~~ ננ~~ין ~~~י'
 יי'חז

 ~~ ~~י~ ~~
 ד~

 י~יו
 ~וכ ~~

 ~י ~י~ ~י~~י ייי~ ~~~~~ ~~ ו~~~~נ~~י~
 ~~~' ~~~י~ י~~י ו~~ננ~ ~~,~~

 יי~~י~~ ~~~
,~ 

 ~ ~~י~~ י~~י ~~~ נ~
 ~, ~~~י~~ ~י~~~ ~~~~ ~~י ~~י ~~ניוןיוו~

 י~ו~י~
 ~~י'

 ז~ ~ו"~ ~~''~
 ~~ד

 ~~ד ז~~י ~~~~יינ~י ~י~ יי~י~~~י~י ~~~י ~י~ ~ ~~~ ~~~~י י~~י ~~ ~י~~~ ~,~ ~
 נ~~~

 י~ל~ ' נ~~~י~ ו~נ~ ~~~ ~ו~ ~ונ~ י~~ ד~~י ~~ו
'~ 

~~~~ 
 ~' י~~יץ

 ~~ ~ד~

ו~~
 ן~~ ~~~ ~~~י~~ ~~צ'ן ~י~~ ~~~ני ~~~~~~~~י

 וו~~

 ~י
 יו~~ ~י'~ ~~ו~~ ~~י~ ~~י ~~יי נ~~~~

 ~~' ז"ל
~~ין~~~'י ~~

 ז"~
 זו

~~~ 
 זו

 ~~ו~~ ~~~ ~~ו~~~ ~~~~~ ~י~ני~ י~~~י~~ ~~וי~~ ~~~~~
 ~~~~~ י~~~~ ~~וי~ ~~י ~~י~~ ז~~די' ~ל

 ~~~~ ~~ ינ~ד~י ~יל
 ~י,ו~~~~

 נכ~
 ~~ד יי~יי~י י~י~ א~ד

 ~' י~י' ~~~ י~~כ~~ ~ ~יני ז~~ א~~י~~ ~י~י ~י~יי ~~~ ~נ~יי ~~~ י"~ נ~~~ ו~~~
 ~~~ו~ נ~י ~~~ נ~~י ~~ ו~י~ ~~זניד ~~~~ ~~ י~ ' ל~ו~~ ~לי~~ ~' י~ו~~ ~~

 ~~נ
 ~'ו~~~"~ ~~ ~~~ ~י~ ~~~~

~~~ 
 ~~"ק

 ~~~י~~ ~~נ~~ ~~ ' ~י~
 ~ד~~

~  
 ~~~י'

 ~~~ין ~חי'~ד~ נ~
 ~~י~ ~י~ ~~ידי ~~ז~~ ~ווי~

 ~'י גיגן
 ~וי~~ ~~"~ י~~~~~~

' ~~ ~~ ~~~ 
 ~~~'י~~~~י~ ~~~ ~~~ין~~י~~ ~~נ

 ~~~~~~~~י'~,א
~~~ח נ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~

 ~' ~~~~ ~י~~ נ~י~ ינ~ ~י~ ~~~ י,~ו ~~ י'~~י~י ~~~~
 נ~ ינ~וי~ ~~~~
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 אברבנאל שלוזהמו"ה
 הא~~ור~ר בר"י שמואל מו"המ~ו'

~יי~י~
 שלעזיען אבער ~ין

 ב"מ ליבר'
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 מ~ההרב
 מני~

 ד'ין
 קראניג משה מו"המ~ו'
 ח''מ~גברי~ל מינאלמו"ה
 כ"ץ אנ~יל ב"מ מיכל ר'~ב
 ~"ב זנוויל ב"ר מיכל~'
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 אברה~
 הכהן בצלאל~' פולווערמאכר

~ו"ה
 אברה~

 ~ינס הירשמו"ה הע~~יל
 קי~קע משה בהר"ר בנימיןר'

 ~ג"~
 ~נ"ל מאיר מו' בהרב בנימןר' סג"ל רפאל בימ ז~ן מו"הפו"מ

 גוטט~נטא~
 ב"ב ונוויל ר'
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 שקלאוו~ר דור

 הילל מויה הגביר~ו"מ
 ~י~קוס היימאן הערר~זימ זילב~~יי~

 מלי~א לעסלער הענזילר'
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 לוי ~מואלמו'ה ~~לקי~ בר"~

 פר~נקע~
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 מקראקא חמצ"ה י~קבמויה זק~
 הגא~ר חתן קאזמר זאב מרדכימו'ה
~"ב

 מו'~
 ~אמ~ורגר ה~שיל משה

מו~
 משה ב"מ גוטמאן ב~ר ~ב

 כ~ר~
 יא

 קא~אן בר"י שמואל~'
 ~ק~מפנ~

 ב~ריי~~ן~גי~~~~~

~ר~
 ~י הוראה מורה ליב מו"ה

 ר'~חו'
 אי~

 מאליזאהן
 אר~~~וואלד וואלוףר'

 זימאןה~רר
 לי~טהיי~

~~ך~~
 ~~אדט~אטה פרידל~נד~ר זנווילהערר ~~~~~~~

 מליסא קאש יאקב~~רר
ה~רר

 ל~ווי~
 יאקאבי

 ~ברא~אס ל~ווין~~רר
 דאוויד מאירה~רר מלי~~ היר~
ה~רר קאה~

 מאטיא~
 ל~ווין

ר'
 ~ט~

 מ~זריטץ
 ב~הר ~י ~סיה~רר

הב"~
 בהרב פייבש

 המגו~
 זיל א~ריס מו"ה
~

 ש~יק
 ר'~ת~י

 צמ~
 סאמט~ר

 בר~מ רפאלר'
 ז"~

 דק"ק ו~אמן חזן
 הני~

 ~בור ב~א"ל ב~ר מו"ה~רב
 במו"ה בינשר' ~ה~~

 ברו~
 כ"ץ

 הגאוןאבירנ"י~חו'
 אב"ר אהרן מו''ה בהגאון אברהסמו"ה

מאיווני~  קאלהארי אהרן יצ~קמו"ה
 ריינהאלר ~לי~זרמו"ה
 גאלר קרוין אהרןמויה
 הורוויטץ סג"ל אלי' י~קבמו"ה
 אפריס ~ה המופלא החתן הב"ח~"ב

~ב"ד בהגאו~
 מו"ה בהג~ן מייזולס ב~רש דובמו"ה דלו~~י~

יצ~
'~ 

 לאק~נ~ורגר ב~ר רובמויה
 מפאדוארצע בארוךהטרר
מו"ה

 ג~ט~
 הורוויטץ ~~"ל

 של~זי~גר גרשוןה~רר
 בן ~~שיל י~קב מו"ה ה~גיד הרב~ימחו' ~פאדוארצ~

 אב"ד ~הגאון הרב~ימו"ההירש~"ב
 שפירא הירץ רפאלמויה דלונדי~

 זלמן שלמהמו"ה
 ה~נומ בהרבני י~קבמו"ה ~קראקוי~ פישל~

 מו"~
 זאב בני~ן

וואלוף
 איי~הארן ז'ל יו~ף במו'ה יוקל י~קבמו"ה ~ונקלבלו~

 גאלווזאן ישראלמו"ה
 לאנרא ~ג"ל י~קב משהמו"ה
 מ~נדלזאהן ישר~לה~רר

 גרי~בויס יאז~ףה~רר מפ~דגאר~
 אדל~ר יאקאבה~רר

מו'ההירשליב
 ליבמו"ה בינן~~ל~

 טארב~

 של~בה~~ר
 מו"~

 וח~ם זצלה"ה דיין ~איר
 ב~קודות דב~מ"ד ~מש כ~ץ שלמה~מו

~ו"המרדכי~~~ר'י~קלישמשזילבר~ייןה~אי~
מו"ה

 ק~רי~ מש~
 ~אלד

 ~רירל~גדר מארקוסה~רר
ה~רר מפאדגארצ~

 מארי~
 זאמו~לןאהז

 ה~~ידהרב
 מו"~

 מניי~~~אד~ קלמן
 ר~ך ה~הן שמו~ל י~~~מו"~
 מאר~~כעלר ~כנא~ו'ה
 שפירא ~למה אהרן~ו"ה
 סג"ל ~מ~~י משה~ויה

מו"ה הורוויט~
 ~וא~ אהר~

 וויי~~בורנ

~~ג~ ~ו"ה
 ~הר~

 ~~נר
מו"ה ~ג"~

 ~פיר~ יוס~
 הנ"ל דק"ק בהמ"ד ~בור

~~ווי~~  נ"י אב"ד ~ג~וןמחו'
 אבר~~ מו'המ~ו'

 אייגער
 ב~ינ~ווי מאירמו'ה
 בה~יד ~מ~ו~~בור מו'המחו'

הרב
 נ'י ~ב"ד י~~~ מ~~~

~~רן~~
~'ב

 מו~~
 מלי~א ב~ל"ק בר"וו ~ו ~נ~ס

 ~~יסא י~ה מרדכיר'

~
 מיכאל

 בר"~

ה~א~~~
 נ~י ~יר

 אהרןר'
ר' ~~ ~מי~

~~~ 
 ~מהור"ג ליפ~ן

ר' ז"~
 ב~מ"ר ~בור ~"ץ ב~י ~בר~

 י~קבר'
 במ~

 ~ל
 ז''ל ~הר~~י ~מואל~'

~~יג~~  ה~~יבה~צין נ"י ~ב~ר ~יי~ מ~ההרב
 כ"~

 צ~נדינ בר"ה ב~רל
 ר'מחו'

 ליפ~
 ישראל ב"ר

~ גיסי~ן  נ~~ 
 ' ל~וו~נטאהל

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

~~

 הב"ת , פ~ליו וישר זך כי , מ~לליו לפי ב~ור , ב~~לליו י~~כר
 ה~וכ~~

 ~~יס ~ף ~חמד המ~יל התור~י
 יר~

 אלהי~,
 ~~~ כ"ה

~~~ 
 כ"ה המדפיס התור~י האלוף בן , ~"י

~~ 
~~~~~ 

 אלהיו ה' יהי , ויהל נ~י
 יהיו ~~~יו כל , יתיצד מלכיס לפני מלאכה ב~ל וזהיר ~חור , ~י~ל~מו

 א~
 ~צב ולא למותר

 כזימ יהי ~
 ~וד~

 י~רחו
 ו~כול ריש יהי אל באהליהס , למטה ושורש למ~לה ~די וי~שוכ~~ן

 בר~ו~ ר~
'~ 

 אשר כל ו~ל ר~שיהס ~ל י~ו~
 ימיכל לה~

 ~ אמ~ ~ול~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  

~  

~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~  

~ ~ ~ ~  

~ ~

~ ~  

~ ~ ~  

 י
 ~~~ך~~ ~ך~ ~~~

~~ 
 ~ך~~
~ 

 ך~~~ ~~~~ ~~ ך~~
 ~~~ך~~

 ~~~ך

 ~~~ך~
 ך~~~~'

~ 

~~~
~ ~~~ 

 העולם אבות ש~~לקיס מה נבאר מ~ילה ~'
 יבואר ובזה לא או לחומרא ד"ת דאורייתא ספיקאאס

 וגםספ~רובנגד מחצה ו~פק רוב ספק בדין דיניס הרבה~וד
 י זה בס'מן שיבואר כמוחזקה

~~~
 ד"ת דאורייתא ~פק והרמ~"ןסברי והראב"ד הרמב"ם
 מת הרמב"~בפ"טמה'טומאת ה"הלהקל

 וג~
 הדמב"ס

 שאר מהלכות~ט"ז
 אבו~

 לשון לבאר ונ~חיל א' דין הטומאה

הרמב"~
 טומאה ~פק חכמיס טהרו מה מפני ז"ל ושס פט'ז שס

 פסח עושין הציבור שהרי~ר"ה
 בטומא~

 טומאה לספק ק"ו כו'
 הספיקות כלשאיסור

 מדבריה~
 י

~ ~ ~ ~ ~ ~

 יו"ד בחוליןדף האאיתא תמוה' לשוןזה
~ומאה דספ~

 בר"~
 ועוד , מסוטה לה גמירי הלכתא

 ק"ו מכח קאמר הא מדבריהס הספיקות כל מכח להרמב"סל"ל
 מטהרין ממילא בר"ה הא ועוד , בטומאה ש~ושיןמצי~ור

 כדמקשיהתוס'בסוטה לקולא התודה ד~כל~זקה מכ~
 ~רקכש~

 דף
 א' תשובה עיי"ש ע"ב ד' בדף ב' ב~ר ~ש"ות ומהרי"ט ,~'ח

 לאהי'הלכ~א דוודאי בקצרה תורףדבריו וזה לד~וק בזהדמאריך
 ~וי דמווילא וודאי דיהי'טמאבר~"יטומאתאלאדיליףמסוטה
 לכךמהניהאיק"ו איןס~רא~לקביןר~הלרה"יא~רי'בטומא~

 בין כסוטהלחלק דווקאדבןזומאדמכחז~אמרי'
 ד"הלר~"~

 אף
 מקוס ליכא דבר"ה לחלק סברא שפירדבסוטה

 ~גבי הוא פדיכא ק"ו בעצמו דק"ו אף , לחלק שייך דב"ז ק"ו~נח סתירה,מ"~
 כל סברא דיש כיון מ"מ הציבור ברוב הותר טומאהוודאי אףציבור
 האי ~כח לרה"י ר''ה בין ל~לק כסוט' דווקא אמרי' שפיר ל~לקדהו
 דב"זוגסק"ו

 בדיה דספקטומאה ~ק~מרהגמ' מאי דוחקעצמוש~
 ~מוךוכ~'ג דב"ז אטעמא רק דווקא לאו מסוטה גמיריהל~תא
 דחוקיס שדבריו למדוהמלבד לא ~ניה' התוס'בנידה~ל~תבו

 מש"סדסוטהכ"~~מוהיס ה~
 דאימדרב ואיצטריךדר"גא'רתחילה

 וא'כע"כ ביןר'~ואיצטרךלמיגמרמסוטהה"אביןבד"הי
 ו נ~קא דד' מקרא וזרה'י דאי בר"ה לטהר ג"כ קו,י מסוט'דהלכתא מוכ~

~~~

 ד' כשס פ' התוס' כמ"ש ס~ר דהרמב"ס נכון נ'ל
 אף הלכ~א נמי צ~יך דוודאי כו' ~מדו מכאןבד"ה כ'~
 דאין במקוסחזקה אף מלךהוא שגזירת אמרי' הוי הסבדאדמן בר'~

 נמי החכמיס דטהדו דו~~א דיש סבד הרמב"ס רק לחלק~ברא
בר"ה

 א~
 הי' וא"כ אי"ה ל~מן שאבאר ~מו חןקה דליכא היכא

 דבכל אמרי' אי ~זקה דליכא היכא להרמ"בס לוקשה
 היכא בד"ה להיות לי' הוי א"כ ד~ו~ייתא ספק להחמירד''ת התור~

 תןקהדליכא
 ~כ'~

 דאודייתא ספק אמרת אי דהא ~ומאה ספק
 התורה דח~ית ~א וא"כ וודאי לא אבל וו~פק היינולהחמיר
 ועוד חי~ושא' הוי טמא ~זקה דאיכא אף ברה"י~ף

 עכ'פבכלהתורהאינהאלא חזקה דליכאהיכא א~ חידו~
 ספקוכאןגמרי~~

 ה~וס' כמ"ש וו~אי דהוי~סוט~
 ש~

 נ"מ כ"ח דף בסוטה
 בד"ה נ'ז דף התוספתנויר כדכ' טימאה קרבן דמביא נזיר~בי כגו~

 קרבן מביא לא מספק מסוטה גמרי' לא אי אבל טומאהראיתי

~שו~
 אףהיכא הלכתא פועל א"כ לעזרה ספקחולין

 וכ~ל דנאמרכמ'~התו~' ניהו וא"כ וודאי דטמאבד~"י דליכאחזק~
 בר"ה דאףהל~תא דצרי~

 ניל~
 היא מלך גזידת נאמר דלא מסוטה

 ~סוטה בר"ה מ"מ ל~לק ליכא~מ~ברא
 טהו~

 יש וודאי הא
 כ~ו חזקה דליכא היכא בר'ה עדיין א~~שה כשרות ~זקתלה

 בכל כמו טומאה ספק עכ"פ להיות ה~ל אי"ה לקמןשאכתוב
 ספק אמרי' איהתורה

 דאוריי'ד"~
 שייךתירץ וכאןלא להחמיר

 למילףוכו' מצי דמקשיוא"תומסוטההיכאהתו~'דחוליןדף~'
 דכאן ע"ש טהרה ח~ת איתרע ~' ונסתרה ~קינא כיוןוי"ל
 וא'כ~ושי' החזקה איתרע לא וודאי סתירה מקוס דאיןבר"ה

 חזקה דליכא היכא למילף יכול היאך הר"ה ~ל במ"עהתו~פת
 דליכא היכא אף מוכת יהי' ל~מן שאבאד ובמתני' וודאידטהור
 ,~ספיקותיוזדב~יהס דכל ל~מר צריך לכך בר"ה לגמרי טהורתזקה
 דליכא ב~ום אף הלכתא לאו אי בר'הי אףא~כ

 הוי חזק~
 הוי אי לכך לקולא דאזלינן ~ילוק אין דמדאוריי' לגמרי~ט~דין
 להרמב''~הוכחה והי'לו ליכאחילוק נמי דגמרי'מסו~ההלכתא

 ו הנ'ל קושי' ותי' ~אן זה מ~יא לכך לשיטתו כאן~מורה

ו~~
 להלכתא ~~ס ליתן היינו דב"ז ~"ו הרמב"ס שכתב

 בא דב"ז בירושלמימ~מע ו~
 לית~

 ~חוקה יהי' שלא ט~ס
 מדרבנז ה~מיסעכ"פבלאסבראוגסי"לליתןטע~שלאהחמירו

 וכמ"ש דב"ז ק'ו קאמר לכך דאורייתא ספק בכלכמו
 מה מפני הר~ב"ס בדברי מדוקדק וזה טומאה לא~ו~ישלא הראשוני~

 ה~כ~י~~טהרו
ך~~~

 על ג"כ מק' הנ"ל בשו"ת המהרי"ט
 הרמב"~

 פיקות ס שכל
 כיון דצ"ל טהרהו~~מתדןהוא חזקתמדבדיהסהאיש

דשר~
 הטהרות אצל הוא

 לפנינווספ~
 איתרע בטזמאה נגע אס הוא

 סוטה התוס' כמ"שהחזקה
 ד~

 על ו~תמה כו' דין אינו ד"ה כ"ח
 ~"ב ~סהתוס'

 ד~
 ר"ה על הלכתא איצ~דיך למאי דמקשי מכאן

 אינה רעותא דיש מכח י"ל הא חזקה מכח ט~רהא
 יו"ד ד' ב~לין ~תוס' כתבו הא תמו~' הוא ובאמת דבריו תורףכן ע"~ חז~

 דאף כו' אדנפק בד"הע"ב
 במקו~

 כגון גדולה ר~ותא דאיכא

~ח~
 מנג~, דגמרי' ע"ש חזקה בתר אזלינן פגוס ונמצא בסכין

 פרכא רק אינו ~חזקה כתבו לא דין אינו בד"ה התוס'~סובאמת
 מקו~ דגביב~למא

 המ~רי"ט ובאמת טבי~ה קודס דעותא אינו
 התוס' דכ~~ו לו קדוב ~~ק דגבי אזיללשיטתו

 כתוב~
 כ"ב דף

 מדאוריי' שזה ז''ל הוא וה~ין דיעותא משוס חוקה ב~ד אזלי'דלא
 בראיות וודר~נן רק הוא שזה ט"ז סי' ל~~ן עליו השגתוו~בר

בדורות
 ובחנ~

 קשה ו~וד כו' מכאן בד"ה התוס' ~ל ג"כ ~שה
 ד~לכתא מוכח ד~"כ הנ"ל ע~וכה מ~מ' במ"ע הנ"ל קושי'לד~ריו
 צריך לא תו וא"כ דד'ג מקרא מוכח דאל"כ ר"ה עלהי'

 ה~פיקותלדכל ~ד~ב"~
 מדבריה~

 לשיט~ו דהא
 לעול~

 חזקה ליכא
 שפיר וא"כ לפנ~ו טמא הי' נגע ~~ק ד~כל לפנינו'ריעותא די~

 ולא חזקה דליכא היכא על ע"כהלכתא
 שיי~

 אבל הנ"ל תי~וצי
 ש~יר מ"של~י

 דלעול~
 ~קה אי~א

 ר~
 לק' אבאר אשר בד~תא

 ז חז~הלי~א

~ ך
 חזקה דליכא בר"ה טומ~ה ספק יש היכא לב~ר נשאר
 ט' דף ~לין התו~פתוהנה

 וז''~
 גמרי' דמ~ו~ה וי"ל

 היכא בר"הלטהר
 דליכ~

 ונמצא ~נמדד דמקוה ההיא כי חז~ה
 ההיא כי כו' לישאול ד~ת בו ~אין דבד וכן כו' ד"ש דמ~הרח~ר

 ואף כד"מ דלא דפ~~י' לדידן והנה , ע"ש כו' ר"מ דמטהרדתינוק
 מדרבנן רק דאינו פ'ו די חולין התוס' כתבולר"מ

 וג~
 פו~קין ~זו

דלא
 כד"~

 חזקה דליכא ~וס לדידן לצי~ן א~שר היכא וא"כ
 טמא דהי' כגון ~"ל דגס זה בארתיולק~ן

 שלו ~ש~י~י ו~יו~ מ~

 נול~ טהר~קוד~
 לו

 ~פ~
 נג~ א~ ב~"ה

 דבזה ז"א לא או במת
 בחזקת טהדהשהואי~נמיחזקת

 שא~
 יהי'טהורכמ"ש יטהרמזה

 בד"ה ע'ה ד' ב~ובותהתו~'
 ס~~

 התו~' ש~יר לכך ~~א
 מתדץ לא כ"חדף ב~ו~~

 דצרי~
 ה~כ~א

 ה~~
 דליכא

 חזק~
 מצינן דלא

 י חז~ה ~ליכא מקוס לדידןכלל

~ ~

 ה~הור נגע דוודאי היכא יו"ד סימז ל~ן ~ארתי כבר
 דנגעתלי' ההיא שייךחזקהעל אי בו שנגע בזה ישו~פק

 א' אות ג' סי' ~"כ דהבאתי דלהרמב"ן ורש"י דרמב"ןב~וגתא
 כשלי' הב~ת דהוי טהדה חזקת הבית על שייך דלא שלי' גבידסבר
 בדיט~א מצאתי וכן חזקה שייך בכה'ג אף לר~"ישפידאבל

 הבית בתוך דעיסה האי ~ל פ' ד'קדושין
 וי~

 דצפרדעי' שרציס שס
 וטמא משרצים אי הוא מאיזה וא'י בעיסה ~תיכה ונמצא~בית
 ~"~מ"ש הריטב"א וכתב הרוב אחר ~הולכין וטהור מצ~רדעאו
 וודא~מגע דהכא משום י"ל כוודאי ~שה שלא דתי~וק מההיאהא

 דעיס~ חזקהוליכא
 דטהרות דפ"ה ההיא ו~ה כחתיכה הדרה

 מן כזיתכגון
 המ~

 או הנבילה מן וכזית
 שר~

 ונגע וצ~רדעיס
באחד

 ווה~
 לי~א בוה וא"כ ~הור ~~יקו דבר"ה כ~בנן ופסקי'

חן~
 זה ביארתי וכבר הנ"ל הרמב"ן לשיטת

 סי~
 דהרמב"ס יו"ד

 ג"כ סבר נגע בספק דאיירי בתינוק ג"כדסבר
 כשי~

 הרמב"ן
 ס~רוגס

 ש~
 מצינן שפיר וא"כ ע"ש ל~זקה מי~וט לעניןסמוך

 הנ"ל ט~רות ד~~נה דין כההיא חזקה דליכא היכא טהורבר"ה
 דליכא היכא אף ה~' דהלכ~א תי' דלא הנ"ל סוטה התוס'אבל
 מצינן ולא אףש~ישחןקה וא'כ בשיטתר~י מ~וסדאזלי~ןקה

 חזקה דליכא מקוס טהורבר"ה
~ 

ך~~~
 וודאוריי' ראי'להרמב"~דספק להביא לכאורהנ"לעוד

לה~ל



ל~ק~
 דקאמרוהבשר דסוטהכ"טהנ"ל הנ"ל מגמ' איסורין בכל

 טמא ספק אבל יאכל דלא הוא וודאי טמא טמא, בכל יגעאשר
 ד"ת דאורייתא דספק א"א וא"כ כו' סיפא אימא יאכלהוא

 איסורא ספק על יש וודאי על לאו דיש היכא כל וא"כלהחמיר
 בברייתא מחתא בחדא שם דקאמר כמו שיעור חצי כמובעלמא

 ו~~ כוי לרבות חלב דכלי
 דלא הוא טמאוודאי קאמר מאי א"כ

 האיאכל
 ס~

 לא נמי דספק התורה~ ~כל הוי וודאי הא יאכל
 ע"ז ~לאו אינו רקיאכל

 וא"~
 דהא ז"א יאכל דיש~זקה משוס

 הנגיעה א"כ יגע על מדייק ולא טמא תיבה ההיא דייק~להגמ'
 טמא ספק הוא דנגע על~~יא רק ~דאוהיא

 הנ"ל לפי וא~
 יאכל לא שפיר וא"כ חזקה ליכא הרמב"ן כסברת סברדהרמב"ס
 סיכאוהשתא

 דכ~
 איירי דלמאנמי יאכל לא ספק הא טהור

 על מדייק לא ה~מ דהא אינו זה ל"לקרא תזקהוא"ל דליכאהיכא
 שפיר היטב תדקדק אי ועוד אהדדי קרא דרמי רק יתיראקרא
 אבל דייק כי דע"כ יתירא קראאינו

 ספ~
 לאו כמו הוי יאכל לא

 כ"ח דף סוטה התוס' שכתבו כמו כוודאי דהוי עשה מכללהבא
 אימדרבהוי דקאמר וכןמוכחע"כ המתחילמהת"לכה"גב~בור
 דהויספקומסוטה ה"א מדרב דאי כו'ולאקאמרבפשטות~מינא
 לאו כמו הויכוודאיכנ"ל שא~ימדר'גידל א"ו כוודאי דהויילפינן
 לישאל דעת בו ביש היכאדליכאחזקה עשהוא"כש~יר מכללהבא

 לישאלהויספקכ~ובכלהתורהכולה אבלאיןבודעתהויכוודאי
 ושפיר ספקלהקל התורה בכל א"ו יאכל אבלספקוהאיךמדייק

 הנ"ל כרש"י אמרי' אי רק תזקה ליכא כי אף יאכל ספק אבלמדייק
 מוכתמידי' לא כנ"ל חזקה יש נמי וספקע"זשנגע נגעדאףבוודאי

 כתבו וכן כהרמב"ן מהש"ס דמוכח בא~י ה~"ל באות לקמןאך
 ו הנ"ל כהרמב'ס גמורה הוכחה יש א"כ רא~וניסש~ר

~~

 דסברי הנ"ל הראי' לדחות סברי הרמב"ס על החולקיס
 דעת בין תילוק דיש מקרא דמוכח אלא קאמר לאד~ג

 דעת ביש רק אינו ר"ג של ועיקר לישאל דעת בו לאיןלשאל
 והא בש"ס כדאי' ומנגיע נוגע צריך לאלישאל

 דל~
 הש"ס

 חזקה דאיגו היכא ספק הוי לישאל דעת דביש ה"א מדר'אי
 לאשמעי' אתי דר"ג דעיקר כיון י"ל , הנ"ל כהרמב"ס מוכחא"ו
 צריךרלא

 גוג~
 הצריכות כל עשה לישאל דעת בו ביש ומנגיע

 בוביש
 דע~

 ושפיר בהכי לי' ניחא לא הרמב'ס אבל , לישאל
 והלכתא ד"ה ע"ב ט' ד' בחולין ועיי' ,'מוכח

 בס~
 דכ' התוס'

 היי~ו דלמא מדר"ג דאי כו' דאיצטריך המ"ל שסהתוס'
 ז עדיף דהתירא דכח וי"ל חזקהדליכא היכ~

~~~
 דכ' שא"ה הל' פי~ח הרמב"ס לשון לי קשה הנ"ל לפי
 מהן בא' בר"הונגע ביניהם שרציסוצפרדעאחתטי"ת

 נטמאת שיאמר עד טהור בר"ה ספק כל הכלל זה טהור~פיקו
 וא~כ בר"ה טהור הדוב נגד דאף משמע זה מלשון כו'~וודאי
 טהור ואפ"ה רוב משוס להחמיר ספק הלכתא בלא וודאי~זה
 דטי"ת מיירי דשם באמת אבל הנ"ל דברי לכאורה סותרוזה

 בתערו~ות הי' לא צפרדע ואחדשרציס
~ 

 דכל
 אח~

 קבוע
 שהלשון אף רוב ו~כא דמיי כמ~"מ קדוע כל ומשוסבמקומו
 בוודאי גטמאתי שיאמר עד כו' הכללדןה

 דו~
 כז וודאי מ"מ

 דק~ע זו בגו~נא בוודאי נטמאתי שיאמר עד מ"ש דהיינו~א
 ושרץ צפרדעיס ט' והאיכא י"ת ד' בנידה כדאי' הוא דכןתדע ~

 הלך ובנמצא תני ואת"כ קבוע משוס רש"י ופי' כו' ביניהם~ד
 מוכמ לשאול דעת באין וכן רוב, דמהני להדי' הרי הרובאחר
 פ' וכן רוב דמהני עיסה בצד שנמצא תינוק גבי להדי'בגמ'

 דומה ברה"י אף לישאל דעת בו ואין הנ"ל בהל' פי"זהרמב"ס
 בגמ' כדאי' מסוטה ממועטי' דשניהס בר"ה לישאל לדעתממש

 במס'נידהד'י"חע"בוהאי כ"חהנ"לוכןכ'הת~'להדי'סוטהד'
 בנידה הש"ס דמביא הנ"ל התוספתא מן הוא הנ"לדהרמב"ם
 ולקמן וסיפא רישא קצרה בדרך התוספתא תופסוהגמ'

 ו התוספתא לשון לךאעתיק אי~

~~~

 דתוספתא הסיפא מביא דלא הרמב"ס על תמהתי ~
 נראה וליישב הרוב אחר הלךובנמצא

 דגב~
 סמיך נמצא

 כו' נבילות בשר מוכרות חני~ת דטי"ת הא עלהרמ~סי
 שרצים דט' בןה אבל הרוב אתר הלך דנמצא הדין שסהרמב"ס דמבי~

 והרמב"ס קבוע שרציס רוב דיש אף טהור דבר"ה לאשמעי'אתי
 כל מדאורייתא משוס טהור בר"ה דמש"ה דסבר אזיללשיטתו
 דכל כיון וה"א כנ"ל להקל~כק

 ק~~
 אחר ליזל דלא הוא חידוש

 כמוהרוב
~ ש  

 דמדאוריי' מודה בזה דלפחות ה"א אי"ה לקגןן
 בתר ניזל דלא אףלהח~יר

 הר~
 וזה קמ"ל ה~~ב"ס על החולקיס פוסקיס לשאר כמו~דאוריי' סכקמקרי לפתות אבל להקל

~~~~~~~
~  

 בט' כמו ~י~רי' דבשאר בשארדוכתי'איןמבואר ~~~~ ~
 נמי קבוע גבי אי ביאר לא ושס אף~להרמב"ס להחמירמדרבנן ילפמו~ ת~יו~

 החמירו דלא בר"ה טומאה כא~גבי אבל להחמיררק,מדרבנן
 הפוסקיס כמ"ש טומאה לאפושי דלא ~ספיקא רבנן~לל

 ~ כאו חידש ~פיר לכך דאוריית' בדין כאן~לי' לכ~

~~~~
 וז"ל טהרות בתוספתאגופאפ~ודמס' עי~תי

 ונגע בר"ה אחד וצכרדע שרציסשסט' התוספת~
 כיר~ טהור סכיקונגע בא'~"יבאיז~

 טמא ספיקו ~רה"י מהן אחד
 לרה~~

ספי~
 ט' קתני ואח"כ הרוב אחר הלך ובנמצא טהור

 ~פיקו לרה"י א~ד פירש טמא ספיקו בר"הי א'ושרץ צפרדעי~
 , ~כ"ל הרוב אחר הולכי' ובנמצא טהור ספיקולרה"ר טמ~
 ~י ברישא לאשמעי' ואתי לפניגו פירש היינו פירש שתנאמה והנ~

 שרציסט'
 וצכרד~

 וטמא הרוב אחר הלכינן דבנמצא אע"ג א'
 דהוי טהור לפנינו פירש מ"מ בד'האף

 קבו~
 ב~יפא וכן ממש

 כמג הוי מדאוריי' לפנינו דפירש זו מתוסכתא מוכח ~כ"פ ,כן
 לא דהרשב"א המחבר ~ל ~שיג כ"ב ס"ק בש"ך ~"י בסי'הובא בי"~ הב"ח על וצ~ע ברישא טהור ברה"ר למה דאל"כקבוע
קאמר

 ר~
 וכן מדרבנן אלא אינו דאיסורו לפנינו בכירש

 ~"קכ"ז ובש"כ , בש"כ הארו~ע"ש והיתר איסורבהגהת ~~
 דפי' אח"כמטעסדישכו'~קיסל~מוךבהימבנתערב רוצ~
 האי מהן דאשת~י~תי' לו~ר ל~אורה וק' מדרבנן,אלא לפגינואינ~

 ו דאוריי' הוי לכנינו דפי'י להדי' דמוכחתו~פתא

ך~~~
 דכ' כ~"ת הרשב'א מל~ון להוכיח יש לנאורה

 רו~' שהיה ממקולין גוי דלקח האי על הדיןה~צר בת'~
 דהו"ל ק' לכאורה לשונו שס ה~ור כדהביאכשר~'

 במקולין נבילה רוב דהי' אף בנתערב אח"כ טפי רבותאלכתוב להרשבי~
 לכך קבוע ~דרבגן אלא דאינו כהב~ח א'ו ~"ס א~כבנת~רב שפי~ והוי דמי וכמ~"מ ק~וע הוי לפנינו דפי' כיון כ~רואחד

 רו~ הויא~
 מ~ני לא א~כ וגת~רב לפ~ינו ופי' טריפה

 דהרשב"אוודאיהו~אינו נגדה~"~~"כנ"למדאוריי'הויכ~ורוב דבז~
 הו~ ל~~ינו דפי' הרשב"א מלשון גי~~ע וכן הג"ל התו~פתאנגד

 כמ"ש קבועדאוריי'
 הש"~

 מל~ן כן דמ~ווע בעצמו
 הר~ב"~

ר~
 ~"ל

 דה~
 הרשב~א קשהעל ב~ז

 ה~
 ~סק

 כמ'ש לומר צריך וודאי אלא ס"ס מהני דלא ברוב~נתערב טרי~~ ב~~~
 חידוש קבוע דדין שסה~ך

 הו~
 ולא חידושו אלא בו ואין

 הנ"ל ד~דוק נמי מתו' ולפ"ז ,בנת~רב
 דל~

 על כלל
 ונתערב ל~נינו ופי' טריפה רוב ביש אף טפי רבותאליתני הרש~~~

כנ"ל
 דהשת~

 וליכא טריפה רוב איכא ~דרבה בזה
 דא~ור אח'כ דנת~רב הרשב"א מודה שפיר בזה לכךלהתיר חידו~

 הש"ך מ"ש ולפ"ז 'עכ"פ
 בס~

 בהימ להתיר כ'ז
 מטעס ל~תיר ~' לפ"ז מדרבנן הוי לפניגו דפירשפיסקיס די~ מטע~

 בפי' מדאוריי' דהוי להדי' מוכח הנ"ל מתוספתא דראינוכיון ז~
לפנינו

 וצ~"~
 ו הש"ך על ג"כ

~
 ו~~~

 ט"מ מה"ל פ'ט הרמביס לשון עוד אב~ר
 ובין בטומאות בין הספי~ות כל אבל כו' דבריהסשל אל~ הרי כו' הטומאות אלו שכל ידוע דברוז"ל י"~ די~

 פ' ~ח שגגות בהל' והנה , עכ"ל ת~י אשס חייבאו~ו העוש~ שהרי מה"ת א~ור ספיקו כרת זדונו על ש~ייב דבראעפ'כ ~ופרי~ מדברי אלא להן אין ושבתות בעריות ביןא~ורות במאכלו~
 איקבע דהיינו ~תיכות מב' אחת חתיכה דבעי'כמ"ד הרמב"~
 ספיקו כרת זדונו על שחייב דבר א~פ'כ כאן מ"ש וודאיוא"כ אסור~

 קאי לא ד"ת~סור
 ר~

 חייב דבזה איסורא איקבע אי
 ד"ת אתת תתיכה על אף הרמב"ס דדעת דא"לתלוי אש~
 דחזינןכיון להחמי~

 דתיי~
 היכא איסורא איקבע על תלוי אשס התורה

 איקבעאיסורא~ע"כ אףאי איסוריןראיכאכרתולאבשאר
 אשם חייב דלא אחת בחתיכה ממילאאף י"ל דכרתא"כ~ומרא ~שו~

 מצד הייגותלוי
 ~זיר~

 נמי למילף יוכל לא עכ"פ אבל הכתוב
 לקמן כמ"ש אי~ורין משאר להקל דאוריי'דספק

 דמוכ~ אי~
מקר~

 דמוכח כיון די"ל כו' וודאי דממזר
 ילפי~ לא כרת גבי א~ת בחתיכה דאף י"ל ממילא א"כ~מירי ~ר~ תלוי מאש~

 א'א וודאי דזה ~"א באמת אבל ~קל ~ת דיהאמממזר
 ד~ יבמות ערוכה הגמרא נגד הוא זה דא"כ הרמב"סבכוונת לומ~

 כו' איסורא והאי איסורא האי מ~י רבא דמקשהקי"ט
 לאו איסור ומ"ל כרתאיסור מ"~

 ולפ~
 דבזה יש גדול תילוק נ"ל

 מהני לא לה~מיר ד"ת כרתי גבי אבל החזקה~ מהני ל~ךלהקל ד"~
 דתייב איסורא איקבע וגסכרת די~ היכא לומר רק נתכוין לא הרמב"ס א"ו מדרבנןהחזקה

 לא אבל תלוי אש~
~חת בחתיכ~



 דספק התורה דכל בכלל נשאר שפיר אשס~לוי ~ייב דלא~חת~
 בין כ' דהרמב~ס דהא להדי' משמע וכן להקלד"ת

 ו ברור וזה ב"ד חיתות או כרת נמי יש ושס בשבתותובין בעריו~

~~~

 לזה גדולה הוכחה יש
 מהש~

 דר"ג כ"ט ד' ~וטה הנ"ל
 יאכל ספק הא כו' טמא בכל יגע אשר והבשר כו'א"ר

~ימא
 סיפ~

 בין לחלק דיש הנ"ל כסברא וא"א כו' טהור כל
 א"כל"ק ~לוי אשס לענין דחחור דראינו כיון ללאו כרת~יסור
 ספקיאכל שפיר בלאו שהוא בטומאתבשר דברי~א א~דדי~רא
 דהוא קדשים לגבי הגוף יבטומאת דאיירי בסיפא~בל

 בין חילוק דיש כלום מוכח לא וא"כ יאכל לא ספק ש~ירלכך בכר~
 מוכח איו ליש~ל דעת בו אין ובין לישאל דעת בו שישדבר

כנ"~
 דכל והסי~א לכרת לאו לבין חולוק אין ~ת דבתת'כה

 והדיוק איסורא באיקבע דווקא איירי לא כו'~הור
 איסורא איקבע בלא אף איירי יאכללא ~~הס~

~ 

~ ~

 לפי לכאורה גדולה שאלה לישאל ~וד יש לכאורה
 שאר מהל' פ"ט הניל הרמב"ם מלשון לעילשבארתי

 דלא כיון דטהרה חז~ה בליכא אף טהור דבר"ה דסבר~"ה
 איסורין בכל ד"ת מכח טהור ממילא דטמא מסוטהילפינן
 ~רמב"ם דכ' ~בהאי א"כ להקל~פי~א

 פי'~
 דאף הנ"ל משא"ה

 דנגע איסורא איקבע וודאי ושם ~הור בר"ה כו' שרציםבט'
 אס איכ בצפ~רעי' או בשרץ או חתיכות משתי~א'

 נטמא אס כרת דאיסור הוא כהן אם קדשים דיאכל אולמקדש אח"~ יכנ~
 איסורא איקבע הוי והא למקדש ליכגס בר"ה מ~הרינןוא"כהאיך

 וקדשיו מקדש דבטומאת לק"מ זה אך כרת אי~ורו~'
 אע"~

 דאיכא
 קרבן אלא קבוע חטאת ליכאכרת

 עול~
 דליכא היכא וכל ויורד

 ~טאת~הודע
 קבו~

 פי"א הרמב"ס כדפ' תלוי אשס ב~פק ליכא
 נש~ר ~לוי אשס ספק ~ל חייב שאינו כיון וא"כ שגגות~הל'
 שחייב בדבר א' ת~יכה כמו להקל דספיקא איסורין שאר~כלל

 זה וא"כ קבוע חטאתבהודע
 חזקה דליכא בכה'ג טהור בר"ה האיך קשי' קשי'הא~י ~ ל~

 וא"כ לישראל כהן בין חילוק דאין בוודאי ומשמעכנ"ל
 בשבת עבודה יעבוד ואמ"כ טהור דהוא דאמרינן כה"ג ~כהן~'

 ביאת מהל' פ"ז הרמב"ם איטמאהואעבו~מחולל'כדבפסקו~כ
 דף קדושין התוספת כדכ' בעבודה שלא שבת תילל נמצאה~קדש
~"ב

 בד~ ע~
 הקלנו אס

 וא"~
 בשלמא ~לוי אשם ~ייב הספק בזה

 לטהר בפי' הי' דהלכתא דסברי ל"ק הרמ"בם על החולקיסלש~ר
 רק דאינו הנ"ל חזק~אבללדעתהרמב'ם דליכא היכא אף~"ה

 כנ"ל ק' א"כ לשונו לעיל כדבארתי להקל ד"ת~ם
~ 

~~~

 וכבר לטבולבמקוה צריךאלא שרציםאינו דספק דבזה
 אין לכך ~בל אא"כ עבודה עובד אדס דאין הדיןברור

~ה
 חש~

 מחוללת ~בודתו שמש הערב דמתוסר יום טבול דאף ז"א

~דפ~
 וא' ~מא א' שבילין שני ועוד עי~ש' הנ"ל פ' הרמב"ם

~הו~
 הואמשוםט"מ דשם וברמב"ם כדאי'במשגה בר"ה דטהור

 חיוב בזה ליכא דאפ'ה י"ל לכאורה ' מא~ל טבילה ~הני~לא
 י"לדווקא אי~ורא דאיק~ע אף ~לוי~שם

 ב~צמודזה בחתיכהמב'חתיכו~
~ 

 שהיא בזה אבל מצוות בזה שייך וניכר האסור
 ספק רק איסורא שניקבע בעצמו השרץ~ינו

 ש~ו~
 ~שרץ נגע

 עבודה באותה אח"כ לכך השרץ מן כגרם אלא אינו הטומאהוזאת
 תתיכה ספק רקהוי

 ~ח~
 ה~יקר והוא נ"ל רק ' דוחק קצת וזה

 בעצמו עלוה ~מיתהוא"כ רק בכרת אינו עבודה שעבד ד~מא~יון
 תיוב ליכא העבודה~ל

 א~
 דליכא היכא הרמב"ס לפ"ד תלויוא"כ

 ממילאאין א"כ להקל ספיקא הויתיובא"ת
 משום בו שאין תלוי~זה העבודה~וללתא"~

 עלהעבודה דנין שאנו וכיון ' ~לולשב~
 ז תלוי אשם תיוב ואין ' שבת ~ילול כאן אין ממילאלקולא

~~~
 בדרך

 פלפו~
 בקדושין אי' דה~ה עוד הנ"ל קו' י"לולתרץ

 במקוה ~י ופליגי כו' משל טרפון א"ר ד"ה בתוס' ס"וד'
 עבודה ו~בד ~ן בו~טבל

 כ~
 דמטמא ר'ע דשם הגמ' לפי והנה

 דפסולו גרושה בן יוכית דאל לקמן כדאמרהיינו
 בשני'~

 אבל
 שעבד ב~מא לפ"ז לברר דיכול הואיל ביתיד דפסולו~מקוה

 בשני' פסולו וודאי דבזה שרץ מגע מתמת שנטמא אח"כ לוונודע בשוג~
 ~"כ עומד דהאדם לברר יכול~אין

 בתזק~
 בזה וא"כ ~הרה

 שאין~ודה ר"~
 העבוד~

 ~בד לעיל בכה"ג שפיר וא"כ מחוללת
 תייב אינו דהא תלוי אשם תיוב הוי דלא י"ל כנ"לבשבת

 תלוי א~ם יש בספק מטאת תייב ש~א בנודע ~אם רק~לוי אש~
 בהרמב"סכנ"ל

 פי"~
 שגגות מהל'

 וא~
 בגוונא

 דלעי~
 אם

 וא~כ בשבת בשוגג עבודה~בד
 ~ נוד~

 ~מא ש~י'
 בנגיע~

~ש~
 ענור~ו דהא ~את חיוב ~כא

 אינ~
 מתוללת

 תי~~ ו~

~~~~~~~
 ~ו~~

~ ~~~~~ 

 י'

 הש~א לכךשבת
 בספ~

 ~גג עשה אס תלוי אשם ליכא
 הו~ו ונכוז הסברא עבודהד"ק~זההויספיקאולקולאויכוללעשות ולכ~

~~ ~ ~  
 ~~ום מאיזה הרמב"ם שי~ת לפי נבאר

 סכ'א הר"ן והנה לקולא ספ~א דד'ת איסוריןבכל ילי~
 הרמב"ם על מק~ הרשב"א וגם~דושין

 דא"~
 בעי דלא למאן

 תתיכות מב' א'חתיכה
 הי~

 פלי~י דבהא נימא מי לי' משכתת
 זו וראי' ~פר"ח עליו וכ' לא או ל~לא דאוריי' ספיקאאי

 שסי"ר עיין ~לוי בזה דזה פ~ליגי בהא דוו~י די"ל מכיראינני
 הראשוני~ בדברי פי~י~א דהכי ~ל ובאמת ק"יסי'

 הנ"ל
 דיליף א"א להקל ד"ת ספק דס' הרמב"ם דוודאי סבריהק'דהן ויפ~

 בח~יכ~ ~לוי אשם התורה חייבה דלאמשום
 מ~ום א"ו אחת

 דאף ~אינו דהא שחר לו שאין ד~ר וודאי זה לה~לדספי~א
 מביב~יכה

 חתיכו~
 תיוב ליכא האי~ורן בכל

 רק ת~י א~
 אשס מייב דלא אחת ב~~יכה גז~ה~א"כ מכח כרתגבי

 לומר תיתי מהיכא אבל אי~ורא ~~אי~ע משוםהיינו ~ל~
 קדשים בטומאת אף הא ו~וד בקרבן זה ~לוי להקל~איךמד"ת דיה~

 כרתדיש
 וג~

 איסורא אי~ע
 אפ~

 לי~א דבזדון הואיל
 לימא מי ויורד עולה קר~ן חטאת דחייב אףקבוע חעא~

 ~מי דב~
 סברי א"ו להקלד"ת

 הרשב~
 דרמב"ם והר"ן

 סב~
 ספק דילפי'

 וכדכ' אחרינא מדוכ~י' היינו להקלד"ת
 דהי~~ הרמב"~~

 בתר
 קראדגלי

 מ~
 וודאי ממזר דדרשי' וז~ןר גבי דקרא יתורא

 דלאהוא
 יב~

 ~בל
 ס~

 כמ'ש הכי דרשי התורה בכל ה'ה יבא
 הוא וודאי ט~א גיכ דדרשי' הנ"ל דכ"ט מסוטה ראי' לעילג"כ

 כנ'ל יאכל ספק אבל י~כלדלא
~ 

ך~~~
 ח~יכה בעי' דלא לח~ד הרשב"א מק' ש~יר

 גמרי'~דבספק ~א ת~י אשס משכחת ~יכא~תיכות מ~
 קראבאמ~ גלי דבזה דנאמר ואיד"תלקולא

 תו~~~חמיר דבר
 דאיכאמשום

 כר~
 בכל לדידי' ~'כ קרבן לענין חילוק דיש כמו

ה~יסורין
 ד"~

 ~דחייב להחמיר ד"ת ע"כ כרת גבי אבל להקל
 פריך מאי הנ"ל ק~ט ד' דיב~ת מגמ' קשה וא"כ תלויאש~
 איסור לי מה כו' איסורא והאי אי~ורא האי מכדי שםרבא
 לאוקמ''מתני' רצה לא דרבא כנ"לוא"ל לאו איסור לי ~הכרת
 משמע דלא כ~בו דע"ז ז"א איסורא איקבע בעי' דלאכמ"ד
 דלמ"ד כיון ר"ל בהכידפליגי

 דל~
 איסורא איקבע ב~נין

 דראינו כרת גבי מימ להקל ד"ת אי~ורין דבשאר אף תיליקיש ע"~
 מ"ד דאף י"ל ממילא א"כ להחמיר ד"ת איסורודחמור

 דב~י~
איקב~

 לענין אבל איסוראואיקבע הי'~כר~ מעלו~ דב~י'תרי קרבן היינולענין איסורא
 ספ~

 ומודהמדגלי פליגי לא לקולא
 דהא תדע להקל ~ורה דדבר נילף לא חמיר דכרתקרא

 אינו דבזרוו היכא מודה מ"מ איסורא איקבע בעי' דלאהמ"ר א~
 חטאת~ייב

 קבו~
 תייב אינו איסורא איקבע וגם כרת דיש אף

 לימ~ מי א'כ כנ"ל מגז"ה תלויאשם
 ומקשי להקל בזה דגס

 להחמירו איסוריןד"ת בכל דרבאסברשפירדמוכחמיבמותהנ"ל

~~~
 הכתוב אחר~דגלי דאפ"ה זה לתי' ס~ר הרמב'ם באמת
 כנ"ליא"כ מממזר דילפינן להקל דד"ת איסורין שארגבי
 לעניןקרבןממילאהיכאדלא דבעי'איקבעאיסורא ל~"ד~מילא

 וילפי'מממזר אי~ורין שאר הואבכללאיקב~איסורא
 כמ"ד דשם מ~י' לאוקמי' רצה דלא ביבמות שפיר רבא מקשהולכך אףבכר~

 דיש אף איסורא איקבע בעינןדלא
 סת~

 כההיא ~ובא משניות
 בכריתות כדאי'מ"ד

 ולכ~
 דאתי' תירוצו שם רבא תי'

 ~ ל~'~

~~~
 אשס חייב מדלא הרמב"ם דיליף ר"ל ופר"ח מהרי"ט
 וכן נו~ם הראשונים כדעת ובאמת ~חת בח~יכהתלוי

 לתומרא ספיקא אם תלויאשום חיו~ ~לי לא ע"כ דהא וראי' מממזר דילפינן להדי' הרמביןכ'
 ת~ ~

 בשאר דהא
 איסורי~

 אף
 איסורין בשאר במזיר וכן תלוי אשם חייב אינו איסוראדאי~בע

 ~"ל א"כ הכ~וב גזירת מצד דכרת במעלה תלי ע"כ ~את ~ייבלא
 וודאי דווקא מחזר דכ' קרא וגלי להקל ממזר דספק יתוראמתוך הכתו~ ד~לי בתר לה~מ~ס דילפינן וודאי אלא איסוראואיקבע כר~ מ~לו~ תרי צריכים היינו תלוי אשס חייב דלא א'ד~תיכה
 לא ודם כל~ב דכ' ודםנמי חלב כגון איסורין בכלממזרה"ה

 דסו~~ד' דמוכחמש"ס וכמו חלב וודאיתאכלוהיינודווקא
 יג~ אשרוהבשר כ~

 כו' יאכל דלא הוא וודאי טמא דאמרי' טמא בכל

 לעילוכדהוכחתי
 שי~~ מז~

 ז נכונים רמב"ן וד~רי הרמב"ס
 דקדושין הג~' קאמר האיך דא"כ ופר"ח מהרי"טדמקשה
 בכל כמו מ~רבנן ~ול הלא כו' פסול שתוקי מהומפני

 בממזר מכשיר וודאי מתורת א"ואיסורין

~  
 דסתרי בתרתי

 מקשי לכך ממזרת נ~א וגם בישראלית ממזר ספק כגון~א~דדי
שפי~



יי

~ ~~ ~~ ~ ~ ~ ~  
~ ~  

 מזה למילף שייך לא והשתא לחומרא מדרבנן ~ייך לא דבזה~~ר

~
 אי~ור ל~תיר גדול דוחק לו שנראה ופליתי הכריתי כ' כ~ר
גמור

 איסור הכתוב דהתיר לומר שחר לו שאין דבר הוי ובאמ~
 היכא ח~את דחייב אי~ורין בשאר ראינו דהא א~דדידס~רי
 השמ~~~מ"ש בין בשני מלאכה ה~ושה כגון אהדדיד~תרי

 דמותרספק בשנישבילי~אע"גהפר"~וכן
 ~ומאהבר"המ~

 בהלך
 בהלך ח~את חייב שני בשביל~ח"כ

 אח~
 כאן תאמר ואי למ~דש

 מנ"ל אדרבה כקושיתם להקל ממזר גבי הכתוב ~איצ~ריךמשוס
 זהלהגמ'

 דלוו~
 להחמיר ~יסורין בכל ~"כ להקל שס מדאיצ~ריך

וה~
 ל~נין דווקא הוא זה אחת ח~יכה גבי תלוי אשס חייב דלא
 היכא גמור איסור לה~ר מלומר ס~רא יותר דזה כנ"לק~ן
 להקל למילף~ ליכא בר"ה ~ומאה דוזספק ברור וןה אהדדידסתרי
 ג"כ וכדהביא בציבור הותרה ד~ומאה משוס הירושל~יכמ"ש

הרמב"~
 להאי צ~ל ~"ו להחמיר ~ה"י מ~ומאה נילף ואדרבה

 בחד קרא דגלי מ~זר דיל~ינן כנ"ל להקל דספק דסברישיטה
דוכ~א

 ~י~~
 וודאי חלב נמי הוי ודס כגוןחלב כרת או לאו דיש

 היינואףשיש ממזר גבי דגלי והא ספקולא
 ספ~

 ~ל ~תהוגס
 להקל וא~"ה ב~פק הס בנוובןבנו אף ממזר הוא דאסהע~יד

 המה הרמב"ןודברי
 ברורי~

 ו הרמב"ס לשי~ת אף

 ו~ג~~
 ממשנה לךראי'~צומהלש~~'הרמב"ס לכאורהאביא

 דסברי פוסקיס ~אר דלשי~תשלימהדהנהזהברור
 דווקא~ביממזר סברי הס מדאוריי' להח~יר ד"תספק

 ~~נה זונה ספק או לכהונה חלל ~פק א~ל ל~קלהקרא ממ~~
 אבל , סק"ב וי"ו סי~ הב"ש כ' וכן מדאוריי' ל~חמירוודאי

 לא וודאילהרמב"~
 גד~

 נמי וכדמוכח ל~קל ~ת איסורין מכל
 אברר ב' סי' אי"ה ולקמן א'ב מהל' פ~"ו המגיד מהרבלהדי'
דבריו

 יממ~
 כשי~ת לך אוכיח ועתה מהש"ס ~ליו שתמהו

 וחרורי גירי במתני' אי' יוחסין פי"וד בקדושין דה~ההרמב"ס
 כו' ממזרי וא~ופישתוקי

 מו~רי~
 דף בר~"י ~יין בזה זה לבא

 במ~ני'~"ר~
 כ~

 אמאי להקשות יש 'ולכאודה כו' ה~סורין
 מו~רשתוקי

 בשתוקי~
 בא ואחד מחלל בא אחד דלמא וא~ו~ית

 ~י~ת חללזכרוהיאחללהובזה מן באה והיא כהן ה~ן דהוימכהן
~~ר

 דרוב ~רובא בתר דאזלי' וא"ל להחמיר ד"ת הוי כי~קי~
 דהוי לגביה אזלי היא דלמא אינו זה ישראליס רק כהני'אינס
 אמרת מ~י ~'ג ד' ~ס רבא כדא~רק~ע

 כו~
 אין וודאי וזה

 עשרה דהא לגבה הוא שאזל ביד~ינן איירי דמתני'לומר
 ו~יין כן דאיירי לומר ~ייך לא וודאי מבבל שעלויוחסין
 דזר~ו קע"ב ד'בי~מזת

 וויוח~
 הוי ומדאוריי' מדרבנן אלא אינו

 חלל ספק דגס הרמב"ס ~י~ת כרחך ~ל מוכח ולכך ג~ורכהן
 ~ךבזה ממזר, גבי כמו גור לא ב~פקו~ךבפסוליןד''~מותר

 שאר ל~י~ת כללליק
 פוסקי~

 להחמיר ד''ת דספק ~~ברי
 די"לדבזה הנ"ל קו' להן יקשהדלא

 מותריםמכ~
 אס ס'סספק

 יש רק חללה אינה היא שמא מכהן זה דבא ואת"ל מכהן זהבא
 קושי'~הקשות

 אחר~
 ז שאבאר כמו ~צומה

~ ~ ~ ~
 מותר כהן ממזר אס לחקור שיש מה אבאר

 אחתמ~ריותונולדממנובןממזרכגוןכהןשבא~ל בתרומ~
מביאה

 רא~ונ~
 חלל אינו הממזר דלכאורה מבואר מצאחי לא דזה

 אחותו על הבא כהן הילכך ר"א דאמר קדושין בהדי'כמבואר
 דאין לה משוי לא ~ללה לה משויזונה

 חל~
 ' כהונה מאיסורי אלא

 אי' האולכ~ורהקשה
 ביבמו~

 הכיאתמר אלאא"א ע"ב מ"ד ד'
 הכלאר"י

 מודי~
 לא דממזר נהי כו' כרי~ות חייבי ~ל ~בא

 ישראל עלבת ~או ו~בד כותי גבי והרא"ש הוי מיהא ~גוסהוי
 מודיס כשר דולר דסברי אף אמוראי דכולהו שסדקאמר

 והרי"ףוהרמב"ס דא~נה ק"ו האי מכח כן הרא"ש ופ' הוימיהא ידפגו~
 הולר שס רש"י וכ' , ~יי"ש פגוס דולד ~סקי' אי בזהמסופקיס
 הולדפגוסשאס

 ב~
 יש ולכאורה וכחללה לכהונה אסורה

 צ"ל ו~"כ מא"כ אלא חללה דאין הנ"ל בקדושין קאמרהא לדקד~
 חללה ולא זונה רק ~היא עצמה לע~ין רק בקדושין ל"קדגמ'
 חלל~י משוס אבל זונה משוס אלא לקי לא ~לי' ~בא דכהןונ"מ

 וכן ואפי'החרובו' כלללאלקי~לי'
 משמ~

 לה~'בתוס'יבמות
 היא אס נ"מ וולד גבי ואף כן דכת~ו לאלמנה מה ד"ה ט'וד'
 לקו לאבת

 ~לי~
 הדין מן מזהירין דאין משוס חללה משוס

 ד'ס"ח דש"~יבמות ~ף דאלמנה וחומר מקל רק דילפינןהואיל
 ב~למא מלתא גלוי דק"ו הואיל דלקי אמרי' ~ו~שה ק"וגבי
 זרו~ גבי לאו דכ' ~סהיינו

 דאיכא וכיון תרומה ל~נין לרבות
 כאן א~ל כד~רש"י לאו ה~י כהונה לענין מלתא גילוי הויק"ו
 כ~אי' הווי' ~ו אין כי מהתס ילפי~ן לא כדי~ות~יי~י

 הת~
 רק

~ ~ ~ ~ ~
~ ~  

 דאלמנהמק"ו ~~~~ ~
 ואי~

 מלתא גילוי לאשייך ו~ז מיוחר לאו
,~' רש"יז ~י~תבל"ז~כון והנ~

~~~ך~~
 וולד ד"ה מ"ד ד' ~ס קאמר רש"י

 פירש ולא כחללה לכהונה פסולה בתילדה וא~ ~גו~
 דסבר לכאורה נראה א"ו לכהונה חלל דהוא בן ילדהאס א~
 אוירי דהאלא מני' נפקא לא וודאי עצמו דגבי בןלא אבלבת דווק~

 גרושתו במ~זיר אי~רי דהא בליז חלל וודאי הוי דא"כבכהן
 נ"מ אינו לתרומה א"כ גרוש~ו מחזיר בישראלדאיירי א"~
 נ'מ ואין אוכל~ינו דבלי~

 ר~
 פסקי' ~לל הוא דאס ןה בן של בבת

 מהני לא דק"ו ר~"י וס~ר ~"ז ד' קדושין לכהוגהד~סולה
 דמקיש מכה"נ רק ילפינן דלא הבן הבת אבל ~צמו הולד~נין ר~

 ד' יב~ות כדאי' לוזר~ו
 ס~

 באיסור אלא אינו לכך
 ס'ח יבמות דגרושה מק"ו לכ~ונה וגס פסולה דהיאזר מתהי'לאי~ דילפי' כיון ~צמו וולד ל~נין אבל תלי'בודהתורה כהונ~
 הולד שגס לכהן מאלמנה ~ מקיו שפיר ילכי'ממילא א"~

 הרשב"א נ~ווין דלזה ואפשר בבת פירש"י~שפיר וא"~ פגו~
 דווקא לאו בת כ' דרש"י דכ' הרמב"ן בשס דמביאביבמות ש~ בחידושי~

 אלאדווקא מר~י ~שמ~כן הרשב"אדלא ו~'זכ'בן דה"~
 להנ"לדנתכווין הואואפש~

~ 
 ולפ"ז

 מדוקד~
 ולא פגוס דוולד הלשון

 קאמ~
 ן

~~
 הוא פגוס אבל הבן בת כגון ~לל ~~ה דחלל משוס

 ד~
 ן

 ו ~צמו הולד~ל

~"~~~
 ~ל גדול צ"ע

 אה"~ הש"~
 שכ' י"ד סי' ז' סי'

 פ' הרמב"ס בשלמא ק' אבל חלל, הולד אין כו'~בא ~~
 ~ל דבאו ו~בד בנכרי ג"כ דפ' אזיל לשי~תו דהוא כןשפיר
 כשר הולד ישר~ל~בת

 א~
 לכהונה

 ול~
 ~ככול~ו ק"ו כהאי פ'

 דולר לחומרא דפ' הש"ע אבל פגוס~"ש הולד דסבריאמוראי
 א"כ י"~ סעי' ד' סי' פ' וכן י'ז ס~י' זה סי' כדפסקפגוס
 הולדאי

 ב~
 עריות מכל ~חת ~ל הבא ~ל רק לכהונה א~ורה

ל~
 י, כדכתבו מלקות ל~נין רק נ"מ ואין ממזר הוי דבל'ז כיון

 מצאתי דלא ~רומה ל~נין נ~מ יש לכאורה רק והב"שהחימ
 א~ בתרומה יאכל דלא כהן בן בוומזרבפירוש

 ו~"כ רלל אי~ו
 בל'ז דממזר די'ל ל"ק זה רק בתרומה אוכל אינו פגוס הואאס נ"~

 קאי בקדוש~י' לאו בקהל לבא דאסור כיון ב~רומה אוכלא~ו
 ~צו~ גבי כן דב~י ~"ו ד' יבמותלר'ש

 בוןדוש~י' אי כהן דכה
 ופש~קאי

 ופ~קו קאי בקדושתי' דלא~ שס
 ה~ו~קי~

 ~"ע וכן

 וזה גיורת לישא דמותר ה' ~י~אהי~
 לשא~

 דאוריי' ~י~ור כהן
 זונהמשוס

 ולרמב"~
 ו~"ה החו~' כ' וכו ~"ז לוקין

 הכ~
 בממזר

 י אך וחללה גרושה ו~ישא למתיס ל~מא אף מתיר שס ~"מוכן

~ב"ש
 ש~

 ר"ל א' סיק ~' סי'
 דלהרמב"~

 וכן ע'ש א~ור

להרמב'~
 ~לא דאינו דס~ר לממזר שמו~רת משפחה ראי' אין

 הא וא"ל ~"ז ~י' הב"ש כדהביאמדרבנן
 פצו~

 ווד~י ~הן ד~ה
 דהיינו י"ל נ"ז ד' יבמות כדאי' בתר~האוכל

 ~שו~
 שכבר

 מותר הממזר ו~וד בתרומה דפ~ל י"ל בפסול ד~ולד ממזראבל ~כ~
 ~שפחה דאסור ישראל בקדושת אפי' ואינו שפחהלישא

 משו~
 ז

ל~
 ב~~' התו~' כדכ~בו הוא ו~ומד קדש ממזר אבל קדש יהי'
 את כופין ד"ה י"נ ד'ב"ב

 רב~
 לאכול ~~ול ממזר ובל"ז כו'

 הכל אר"י ~'ב מ"ד ד' ביבמות דהאב~רומה
 מודי~

 ~ל ה~א
 כדי~חייבי

 מק"ו פגוס הולד
 א~

 ממזר אין ד~' יהושע לר'

מח~
 אלמא

 א~
 ב~רומה לאכול א~ור מ"מ ממזר דאינו לר"י

 מכיש וא"כ לכה"ג אלמנה גבי כמו לכהונה כחלל דהויכדפרש"י
 בעצמו קיו ה~י מכח ב~רומה אוכל דאי~ו מח"כ ממור דיש~לרבנן

 וה~ו~קי' הרמב"ס לשי~ת ולקמןאי~אבארשאףוזהברור
 דאין ו~ביש הח"מ כתבו ש~יר ולכך בממזר מודי' ק"ו האיסברי דל~

 ז א~ור ממזר אף בל"ז דלחרומה מל~ות ל~נין רקנ'מ

~~~

 מאוד ק' בל"ז יבמהילשוק ~ל באמת
 ~לה~~

 דלשי~~ו
 ועבדהבא כותי גבי ~וסק דהוא לכהונהכיון פגוסהולד

 גבי פ' דהוא וכיון ק"ו האי מכח פגום הולד יש~אל בת~ל
 כדפ' זונה נ~שה שהיא לשוקיבמה

 הש"~ ג~
 וייו סי' אה"ע

 ק~ו האי מכח פגוס הולד וא"כ ה~מב"ס ג"כילשון והוא ח'ס~י'
 דהיא היכא מ"ד ד' בגמ' ~סכדאי'

 נתחל~
 ק"ו ~אי אי'

 לשי~ת ואף לאווין מחייבי רק ד~וא ~מור אי~ו לשוק יבמהדגבי וכיו~
 סי' אה"עהי"א

 קנ"~
 כחלל הוי א"כ מדרבנן רק אינו

 ולהשיאה לתרומה מדאוריי' דאסור'ונ"מ לכהונ~
 לכהונהוצ"~

 ~ל
 ~הש"ע~

~~~~~
 ~ל קשה

 הש"~
 שממנו ~רמב"ס על וגס

 לשוק יבמה לגבי זהדין הוציאהש"~
 דנעש~

 זונה
 ה~ הל~

 נגר
 ע"ב ~"ו ד' יבמות ~רוכהגמ'

 מהולמנ"~ לב~ בגיצרותדב"~
למי~ש~

 אלמא כו' מתחללת היא שכן , לאלמנה מה כו'
 שזקוק~

~י~



 כ' וכן , מתחללת אינה~י~ס
 אצלו זר דלא ותו~' רש"י ש~

 ~~רר שוס ~י ראיתי ולא ~"ד ד' ביבמות ~י' ~ן הוא~~יקרא
 דפ'דלא יבוס מהל' ג' ~רמב"ס~' ~וד זהו~יין~ל

וכן כר'המנונ~
 אה~ בש"~

 סי,
 קנ"~

 ~ל ~' שס וגס
 ה~~

 דפ'
 הב"ש שס כ' וכן כהן ליבס לא אבללישראליס ר~

 וצ"~
 ו

~ ~
 ז~ ד~תי לפי

 פ' ריש בהשגות הרא~"ד כוונת הוא
~  כל היא שהזונה ה~מו~ה ~פי הרמב"ס דכ' א"ב מלה'י 

 אלא זונה ~ין כללי להני ליתניהו הראב"ד כ' ו~"ז כו'~אין
~ח"כ

 מי~
 ~ל כוונתו פסלוה כו' בקהל לבא הפסוליס כל~

 לינשא היא ~אסורה לאדס ~נב~לה היא שהזונה דכ'~רמב"ס
 יבמהלשוק או גרושתו מחזיר ג"כ כולל בכלדזה השוה איסורלו

 אי~ור אלו דמקרי ~לו דמקרא הנ"ל ~"ו רף דיבמות בגמרכדמוכח
 האמורה דזונה חדא תרתי הראב"ד משיג ו~"ז בכלהשוה

 בה לו שאין ו~בד ~נכרי או כריתות חייבירק בתור~
 קדושי~

 רק תופסין
 פסלו שפיר מ~יקרא אצלה דזר הנך ר"ל לקהל הפסוליןכל
 מ"ר דף פדאיתא כו' זר לאיש תהי' כי כהן דבת מלאוהיינו
 לא~בל

 משו~
 דסייס מה וזה יחלל מלא הוא ~לל וגס לאודזונה

 הפסולין ~ל אף הכל על דקאי לא זונה משוס ~לי' ~לקותאבל
 הראב"ר על ותמה לפנינו היא כאשר בגירסתו הי' לא~ה"מ
ו~אמת

 השג~
 ולכך תמיהות תרי ~ס גדולה השגה היא הראב"ר

~
 הראב~ד משיג

 פי"~ א~~
 שהקשתי הנ"ל קושיא ה' הל'

 ~לרסמיך
 הש~

 הואיל הראב"ד מודה פי"~ דשס נמי וא~ל זו
 כך, דבין ז"א לי~ס זקוקה על בא הואדכהן

 ז~
 מיקרי לא

 לא זר מלאיש וגס אסורה נמי לשאר ד~א כהונה~יסודא
 ודאי אלא ב~לה שנשאה קודס דהיינו מ~יקרא אצלה זרדאין נפק~

 ~להשגהד~מיך
 הנ"ל~

 ו לכאורה~השקפהראשונה הי'ינ"ל וכן

~~~~
 יבמה דגבי נראה דלכאורה הרמ~ס דברי לתרץ נ"ל
 צ'ב דף דיבמות בפל~גת' תליא זונה היא אסלשוק

 ביבמה תוכסין אין דקידושין ר"י וגס רב דסברהנ'ל
 ~~ס נפהלתהיא וודאי תופסין אין קידו~ין אי ולכאורה לי' וזספ~אושמואל לש~

 זונ~
 דף י~מות התוס' וכמ"ש תלי דבזה

 יבמות ר"ש משוס ר"י כדאמר ועוד זונה ~שאה בד"ה ~"במ"ד
 כו' כהן איש ובת שנאמר שפסלוה כו' ו~בד לכותי מנין מ"הדף
 כו' אלמנות לו שיש~י

 א~
 אף

 ביבמ~
 איז אס לשוק

 קידושין אין דידה דגבי ו~בד בכותי כמו זונה והוי~ופסין קדושי~
 מדרבנן אלא אינו דמאמר ליבס ואף ב~ולס אדס לשוסתו~סין
 דף ביבמות רש"י כדפירש יבוסגבי

 ל"א~"~
 מדרבנן אלא בד"ה

 דף יבמות ר"ת בשס התוס'וכ'כ
~~ 

 ז מודיס הכל ב~ה

~ ~ ~

 ~"ו דף ביבמות מאוד שקשה רבה מבוכה ~יכא
 צרותדב"ה בני כו' מיני' קבעי תרתיהנ"ל~קאמר

 צרותממשדהיינוא~ לכאורהב~ש~~היינו~ני מאילב"ש
 צרות

 אמרינין מי כו' למאינ"מ לכהן נישאתעצמה
 ק~

 כןהואסוגיית
 ביבמה תופהין אין דקידושין ~מ~ת אי ק' הנ"ל ולפיהש"ס

 נ~שה היאלשוקא"כ
 זונ~

 בקידושין ~י לרב ממשואף חלל ובנה
 משוי לא ~ללה לה משוי זונה אחותו ~ל ה~א בכהן ע"מרף
 היינו ~'לה

 ר~
 בביאהיראשונה

 אב~
 ~ה ~ביאהשני'ודאי

 ואס ~ס ~יין גמור~לל
 ל~ כ~

 מאלמנה וחומר לקל צריך
 ~ אינו יהושע ר'וגס

 ~ש~
 הצרות בני דעל כלוס

 מ~ע ושס לב"ש מלליס יהי' למהודאי ממ~
 א~ שפו~~

 דזה לב"ש
 ~~"כ הנ"ל ולפי האב~י'~וא

 ו~"כ ~לליס הס ודאי לב"~
 צ"~

~~
 בגמ' ובאמת כב"ה ב~ירור פוסקיס היו

 דפוש~ משמ~
 אף

 וכן להיותסכה"ג ב"ש דודאילא~ומ~מיס~למידילב"ש
 בתוס' ע"ב י"ד דף יבמותלהדיא משמ~

 ד"~
 ~"ש ב"ה כדברי נ~שה

 לצרה~צמה מלינשא נזהריס היו ~~ן כהניס דודאי ברורונ"ל
 זונ~י היא לב"שדהא

 ינאי כר~ור' דפס~ינין הלכה לפי גמור~
 תופסין קידושין דאיןור"י

 א~ לשו~ ביבמ~
 ~מואל דפסק~ין

 נ~את ~כ ~ת ונולדה לישראל אף לשוק נשאו אסהיינו ~אי צרות ~י קב~ו הס רק נפקי לא ספיקא מידילפחות
 נלמודק"ו אם תלי זה ושפיר הכהניס נזהרו לא דמזה לכהןבת או~

 קאמר דהכי ודו~יאמאלמנה
 למיפש~

 גרושהכרפי' מחזיר ולא
 וכבר לכהונה כשירה ~תקב~יאס אותה לובתו~ל דילדהרש"י
 נמי דפירש שם רש"י ~ל מ"ד דף רשב"א דברי לעילהבאתי
 אני דבניצרותמ~יד וע"זקאמרשפיר בתכנ"ל ~תדוקאוילדה
 צרותוישראליס נושאיס אלוהיו דמשפחות כן נמי הי' דשסלכס

הי~
 ז גדוליס כהניס היו ומהן לכהניס נושאין ~י' מהן ובת

~~~

 כדברי נ~~ה נורי בן ר"י דאמר ל~יל נמי מתורץ
 א~' ~ליג ב"נ דר"י התו~' לדבריב"שודחקוהולדכגוס ב~

~~~~~~
~~~ 

~ ~ 
יהוש~

 בבירור נ~שה שאנו דקאמר פיון בינ דר"י ל"צ ולכ~ז ~"ש

~~
 ~צמה צרה ~שא אס א"כ

 לכה~
 ולד הוי

 פגו~
 והיינו

ממ~ חל~
 שפיר כנ"ל בת נשא הכהן א~ הוא דאב~י' פאן אבל

 ז פי~כא ב~"ו~משוס לי' איכפת דלא אי"ה לקמז שאכתובוכ~ו פוש~

~~~

 הנ"ל שי~תו הוכיח דהרמב"ס י"ל זה כל
 ו~~ד כותי גבי מחולקיס והרא"שהרמב"ס דה~~ שפי~
 הב~

 בת ~ל
 אף כשר דהולד פסק דהרמב~סישראל

 לכהונ~
 כתב ו~א"ש

 יבמות כדאית' ק"ו מכח לכהונה פגוס הוא אלא כן לפהוקדא"א

ר~
 כ~הרא"ששס פירכא ל"ל ק"ו דהאי מ"ה

 ובאה'~
 ד' סימן

 ~צ"~~להרא"ש' כ'ה~"ש ש~~ק"ד ס"קב'זהוהנה ה~"שמביא
דהאהאיק~וישלופירכאגר~מונייוכיתשפוג'בביאתוויש~ביר'

 זו קושיא ~"דמקשה דף והתוספתשס לכהונה כשירהומ~מבתו
וכתב

 הב~
 דכך ~וא ~ריכא האיק"ו דה"~דרמב"סדסבר

 גר ~ס דסבר לר"ל כשרולפ"ז ישראלהולד בת ~ל הבאדכותי פה~
 הנ"ל הואוהנהביבמות פריכא~מוניהולדפסולבאמ~הק"ולאו

 אודלמאדאיכאלמיפרךדקאמרבניהצרותא"אהאיק"ומאלמנה
 היאשכן

 אינ~
 אמרינן אי אף הנ"ל ~"כלפי מחוללת

 ודאיצ"לדב~ל מחוללתאלא~פסיןביבמהלשוקא"כבאמתהיא דאיןקידושי~
 דשמואל תופסיןאולאכמו 'וו~~צמומ~פקאיקידושיןהאיב~י

 ה~יד ו~"זמסופקבזה
 ו כ~ג הצרותהי' שבני ר'יהושו~

~~

 למה א"כ תופסין קידושין דאין דס' ור"י לרב ק'לפ"ז
 לפסוק צריך ובודאי כה"ג היו הצרות שבני ר"יה~יד

 ר' וכן רב ומ~שה םנהדרין ~פ"י שנ~שהכן
 יהושו~

 וא"א כן ס'
 א"כ זונה דהיא מחוללת ~צמה הצרה א"כ ~פסין קידושיזשאין
~וכ~

 שכו הפירכא תו שייך ולא לכהונה כגוס דבת הק"ו מכח
 למה לש~ואל אף קשה וכו זונה היא דהא מחוללת היא~צמה
~סופק

 בז~
 למה דאל"כ תופסין דקידושין מוכח ע"כ הא

 ~סקינין דלמסק~א כיון הרמב''ס שי~ת מוכח א"ו המזבמ~"ג שימ~
 תוכימ ~מוני גר דאמרי' ק"ו ליכא תו ~מוני גר גביכר"י

 הבת ~"מ מחוללת ב~צמה שהיא אף לכך התוס'כקושית
 בתהצרהונקראו ~כהןנשא הי' המ~שהשה~ידר~ילכהונהושס כשי~

 שס קאמר הא זה ~ל תתמה ואל , כנ"ל צרה בניבניס
 זו כו' קאמרי' מי גרושתו מחזירולד למיפש~

 ~אסור~
 דיז אינו כו'

 גרושתו דמחזיר דהא הצרה של הבן ~ל הכונה לא זהודאי האפגוס שבנ~
אינו

 כה~
 דוקא לאו א"ו לכהן ג~שה מכח ~לליס הס דאל'כ

 ריש רשב"א בחידוש עיי' כהן נשא הבת הבתאס של בן ר"לבת ר~
 דאין שס ד~' ~'י ו~~ז בתהקאמר משוס דקאמר ובנה דכ'מ"ה ד~

 ק"ו ליכא לכך כשר ~מוני גר דס' אזיל לשי~ת' תופסיןקידושין
~ 

~"~~~
 ליכא א"כ עמוני גר גבי ר'י ~ל שם דפליג ל~ל ק"ק
תוכיח

 א~
 דקדושין הצרות דבני מהאי מוכח שפיר

 מיפרך דק"ו המזבח ~ל שמשו ולכךשכיר ביבמהתופסין
 דקלסי לא אי קאמר מאי א"כ מ~ללת אינה ~צמה שהיאהפירכא ~כ~

 ~סוכו'
 ד~

 צ"ב
 משמ~

 כר"י דס'
 דאי~

 ~' א"כ תופסין קידושין
 היא ~"כ תופסיו קדושין אין דאי לשי~תו ~ה א~שר היאך~ר"ל
 ולשי~תו פגוס ד~ולד ~למנה הק"ו שפיר א~כ כנ"ל מח~לת~צמה
 ק' א"כ פסול ~מוני דגר ~"ז דף שס ס' דהוא כיון תוכימ~יכא
 כר"י ס' לא באמת דר"ל וצ"ל , הצרות מבני הנ~לקושיא

 ר~
'~ 

 דהוא לר"י קאמר רק תופסיןדקדושין
 דגר ~' לשי~תו דר"י יד~

 ~והאי כשי~~ו באמת ה"א כו' דקלסי לאו אי אמר כשרע~ני
ר"~

 לא דק~ך כיון אבל היא
 רצ~

 לפ"ז בפי~ש, ~ליו לפלוג
 התוס'~ל צ"~

 סו~
 ~ד~ י~~ ד'

 לא ר"ל ומיהו דכ' ~מ~רבא אמרי
 כןו~ל"זהוכחת א"אלומר שכתבתי מו~יכו'וכ~יכליגאר"ידהא

 ~מד ולא זה אמר גמרא סתס דהא תמוההתו'
 בז~

 מפרש רק
 ו ~מר ~דרך ר"ל~רי

~~~~
 ז"ל אשכנזי לר"י אשר הי~ב בבאר ראיתי

 למה שהק' ס~"ה~' ~~ באה"~
 ~ל הבא ו~בד דכותי הש"~ פ~

 ותי' תוכימ ~מוני גר מכמ הוא פריכא ק"ו הא פגוס ~לדב"י
 ~ק"ודי"ל

 מ~
 לכה"ג מאלמנה ק"ו זה דרך ~ל אלמנה

 בנהתופסין שקיד~י~
 פגוס שבנה מכ"ש תיפסין קדו~ין שאין ו~בד גוי פגו~

 ל'שוכךאח"כ
 ג~

 מביא ~ן הב'ש ~ל השיג עמוניתוכי~ובזה
 דמקשה ~~ מידושיבשס

 למ~
 הק"וכן מ"ד ד' שס קאמרהגמ' לא

 ~להב"שוג~הקושי'מכחתפיסתקידושיןובאמתשלאכדתהשיג
 בסיגנון הק"ו שייך דלאאינו

~ 
 כותי דגבי הואיל הנותנת דהיא

 דס' למאן והראי' פגוס הולד אין לכך הקדושין תכסי דלאו~בד
 ישראל אשת ~ל ~בא אף כ~ר דהולד ב"י ~ל הבא ו~בדדכותי
 אף הולדכשר

 א~
 דיש אלמא ממזר ~יר~הולד אשת ~ל ישראלבא
 אי~ דגביכו~י~בראג"כ~יפכאהואיל

 עדיף תופסין קידושין
לגבי



 'י ק"ו ליכא הנותנת היא דמ"ל היכא ק~ו גבי כלל וזה ו~דל~בי

 ניתאולפיזנמי
 ל~

 ביבמה ת~סין קידושין דאין דסברי יוחנן ור'
 שמשו למה הצרות מבני הנ"ל ~' ק'~שוק

 ע~
 כ~ל א"ו המזבת

 הי~בהקו' הב~ר ד~~י ולפי ק"ו וליכא עמוניתוכית גרד~מר~ן
 לימאהק"ו במק"עה~ל

 מ~~
 דשלא כנ"ל א"ו הקדושין ת~יסת

 דע"~ הב"~ דברי ושפיר זאת כתבבד~דוק
 כן ס' נמי הרמב"ס

 ~י ל~סקיהרמ~"סו ~נ"לושפירהוא~

~"~~~
 ג~ולה תמיה תרצתי הנ"ל הדמב~סלפי

~ 
 ~~~ה

 כר'המנונא ליתהל~תא במ~רבא אמריי"תבתוס~ד"ה ~~
 דהא כוותי' הלכתא ע"כ דאפ"ה מתתילה ~~ס' ומביאכו'

 דלפ"ז לומר ורצונס לשוק ביבמה תופסין קיד~ין דאין ור"יכרב ~ס~~י~

ע~
 דהךי יבסוכצוסה ושומרת ממתני' המנונאשפיר ר' הוכ~ת

 אף ~שי~תס דהא היא ר"ע מני הא במערבא ד~רי שייךדלא
 שפיר א"כ לשוק ביבמה תו~ין קידושין איןלרבנן

 מו~
 דין

 ד~~
ואת~

 שזינתה יבס שומרת ינאי ר' בשם תוס' מביא
 מותר~

לבית~
 משמע הירו~למי לפי לבסוף ה~' כתבו ואת"כ

 דפל~
 ר'

 דהאש~ ינאי אר'ינאי
 אין וגמרו נמנו ב~ורה דאמר הנ"ל רבה

 ינאי ר' דדברי תמוה זה ובאמת לשוק ~יבמה תופ~יןקידושין
יסתרו

 ז~
 ו זה את

~~~

 ע~הרמב"ס מאוד ק' נמי זה לכאור' דל"~כלל
 אי ספק דיש כשמואל לפתות פסק ושס המ~נא כר'דלא דפ~~

 לר' צ"ל ע"כ תו~סין קידושין אין אי ו~~ור' תופ~יןקידושין
 דאסורה לתומרא לפסוק הו"ל ~כ ה~ו~' כמ"שהמ~נא

ותמי' לי~מ~
 ג~

 אין שס
 דש~יר נ"ל לכן בזה שמרגישין כליו מנושאי ~

 ינאי ר' דז"ל לי' מסייע בירושלמי ינאי ר' דגם הרמב"ס~~ק
 אישה מעי~י ונעלם כן ותני ~ביתה מותרת ש~נתהיבס שו~ר~ ינאי ר' א' וז"ל ירושלמי בשם ב~ו~ה ~ס ~ו~פתשמ~יא

 דמ~יתן בפ~גתא דת~' י"ל דלכאורה ונ"ל ~כ יבמה~עיני ול~
 ור"י אליעזר דר' להפר יוכל הובס אס דפליגי ע"~ דףדנדריס
 ור"ע יפרנו ואישה יקימנו אישה בכלל דהוי להפר דיוכל~ברי
 שס ה~ס וכדמ~רש אישה אינובכלל ולדידי' להפר יוכל דאינו~'

 ה"ה כר~שס רפסקינין וכיון ארוסה כמו בסקילה דאינהמ~ס
 אישהוממילא מעיני ונעלם דקתני אישה ~כלל אינו ריבסהכא
 די~ל אישה בכלל דהוי שס דסוברי' ולר~י לר"א אבל או~ראינו

 שפירקאמרדאינואוסרלהפרה"ההכא~ךר'ינאיד~~קכר'ע
 ~~~דק' ואי כו' אישה מעיני ונעלס ינאי ר'וזההפירושבדברי

מתני'
 דקתני~~

 כיגן י"ל כנ"לאדרבה וכנוסה יבס ~מרת ב~ו~'
 היאנ~שה לשוקא~כ ביבמה תופ~ין ~יןקידושין ר'ינאידס'

 כה~ ביב~ איירי דוותני' י"ל א"כ הרתב"ס לשי~'כנ"ל זונ~
 אס ושפיר

 עלי' מגלגלין ושפיר זונה משוס עליו נאסרה יבס שומרתזינתה
 ביבמה מוכיתממתני'הוא~'דקדושיןתופ~ין הוא המנונא ר'אבל

לש~
 זונה נעשה לא לכך

 דז~ כנ~
 דיליף זר לאיש ומשוס בזה תלי

 ~~ ~ףשס
 הוא מעיקרא אצלה דלאוזר נאסר' אינה נמי ביבמות

 רש"יכמ~ש
 ותו~

 בי~מו'
~ 

 ושפיר כלל נאסר' אינה לכך הנ~ל ~"ו
הוכי~נאסר'עליומשו'סו~'כמ~ארוסהובאמתאתיאכר~ור"י

 שפי'קא~' וע"ז יבס שומר' גבי להפר יכול הפרה ג"כאצל ד~'~ס
 כו'ו~"ל הלכתא ל~ת ב~רבאאמרי

 ר~
 דמשו~ כיון דלר"ע היא

 ~ין~ייבי
 כער~

 לכךמתני'ש~יראיירילענין ~שהזונה ודאי

כ~דהו~
 דס'ר' לפ"מ אבל לרבנן תופסין~יבמה נמיס'דקי~ושין

 ןונה הוי' לרבנן אף ביבמה תופסין קידושין ~ין ור"~ ורבינאי
 ואף לר~נן אף מיתו~א ~~יר מתני' לכך הרמביס ~י~~~נ"ל

 שתצ~רך לתומרא היינו לי' דמספקא כשמואל שסדפסקינין
 הרמב"ס תני ולא לתומרא~דנע~'זונה כהונהפסקי~ין ל~ניןאבל ~~

 יבמה על דהבא ו' ~י' ה~ור כתב וכן י ע"ז דלוקין יבמה~ל
 זוגה עשאהשזקוקה

 מה~
 תופ~ין קדושין ~אין הואיל

~ 

~~

 ק~ כר"ע ד~~ה מתני' דאוקי בניימערבא לפי צע"ג
 א"י דיבס הנ"ל בנדריס ~' הא לשי~תו לר'ע הלא~אוד

 כמו ~ישה ~יקרי דלאלהפר
 הארו~

 א"כ ~סקילה דאינה משום
 ו~תק בסקילה אינה הא וזיקריאישה סו~ה ~י לדידי' פאןלמה
 כאן אבל דברו י~ל דלא לאו על דיפד להקל הוא דהתםלתלק
 הלאו עליו להתמיר~א

~ 
 אינו

 נר~
 רצה שס הר"ן ועוד

 לבדו והאב לאב רשות דנתרוקנה דנ"מ לקולא אףלימר
 פירוש לפי רק ק~ ~א רק עיי"ש דמי דליתי' כמאן ויבסלהפר יכו~

 זה הרמב"ס שי~ת לפי לפמ"ש אבל בסו~ה שסרש"י
 ל~

 קשה
 נעשה לכך כר'ע~~וקי

 הי~
 לישא יכול דלא בכהן ואיירי זונה

 ~י'רש~י~לזכנ~וצ"ע

~"~

 מערב~~ו~הכר' דאףדס~בני ~לנפון לי~ב
 א~

~ ~ ~~~~ 
 ~ותי' תנ~ זו ברייתא דהא ~סבנדריס ~~~~ ~

 סבר ר"ע דו~אי ה"פ בסקילהדאינה מ~ו~ ~~ דמח~
 שי~

 ביז גדול תילוק
 כר' ה~עס ארוסה דגבי ליבס לזקוקהארוסה

 פנת~
 דכל

 חכמיס דאף שס הר"ן וכדכתב נודרת היא בעלה~"ד הנודר~
 מודי~

 לזה
 דהקידושין ~ון זה שייך בארוסה ~קא והיינועיי"ש

 על ~ודרת לכנוס ~ודאו דעתס~ניהס מד~~
 דע~

 בעלה
 בתוס' ליבוס~מ"ש כמו לתליצה עומדתליבס בזקוק~ ~ב~

 יבמות~~ף~~
 עיב

 אינה ליכנס עומד' ודאי שאין כיון מודיס~לכךי ~לד~ה
 וראיי' דעתועל נודר~

 אליב~
 כגון הש"ס דקאמר פדת בן אליעזר דר'

 כ~מיס ס' דהוא כן דריא ה~עס ודאי כו' וברת בדין~עמד
 ע"~ ע"~דף ש~

 לענין שס שייך שפיר זה לכך ע"ש ~ס הר"ן וכ~ש
 אבלנדריס

 כא~
 כיון בזנות עליו שתיאסר לענין בסו~ה

 דאין בי' ואגידה מי~ס הי' לא ואף תלצה לא שעתהכך דבי~
 ר"ע דא' והא בזנות עליו נאסרה שפיר לאתרתופ~ין קדו~י~
 תלה ולמה סקי~, תייב דלאדכיון ב~ריי~~

 בז~
 ר' על להשיב ~היינו

 ~' ~אמר ~ה עשה בין כו' על תלקנו כלוס שס וה"פאליעזר
 דב~לכאורה מאמר בה ועשה ביבס~' דאףדהי~ו

 הו~
 ודאי

 ועל מדאורייתא ~מור קנין קני מאמר אליעזר ולר' ליכנוסצריך
 כ~וארוסה אינ~תייבת~ילה בהמאמר בעשה אף השיבדהאזה

 לכך מררבנן רק ~~וריית' אינוקונה דמאמר משוסוע"כ
לנדרים ה"~

 שאי~
 יכול דמ~אורייתא כיון להפר יכול

 לחלו~
 אינ

 ~ל והם עיק~התילוק וןה דעתו עלנודרת
 דבר~

 נכוניסומכ"ש
 דנכון וברת בדין ד~מד א~ימתא כהאי ס~ריז מערבא בניאי

 בפירו~התילוק ~זה הנ"להתילוק
 מ~

 בעלה דעת על דהנודרת
 תלי הבריית' לפי סב~כ~"ל ינאי ר' אבל וכנ"ל נו~רתהיא
 ר"~דברי

 כמו נקראתאשה לא דלא~~ייבת~ילה ר~~ואיל
 אהדדי סתרי ולא כנ"ל ינאי ר' דברי ~ר סקילה דמייבארוסה
 כית"רצ~י לוותי ינאי ר' נפיק בכהןכנ~וכישכיבנא אייריומ~י'
 וידושל~י ~מואל ר' קו' וגס התוס' קושית קשה ו~א כוו~י'מתני'

 ו ב~~השהביאשסהתו~'

 רק מוכרת והכל נכונים הרמ~"ם פיסקי כל ה~ל כל~~~~
 לאוין כל כ' למה הה"מ כדמקשה להרמ~"ס עוד~ה

 י'ל מעיקרא ~צלה זה דאין ~~ללה לא ודאי גרושתו ~~יר~א
דהרמב"ס

 ממע~
 שוה לו א~ו~ה שהיא דכתיב לשונו בצ~ת זה

 בפסול הוא זה איכלכל
 קה~

 לכל אסורה ~יא
 אד~

 במחזיר אבל
 מותרת לו שנשאה וקודס שמ~יר לזה לו רק אסורה אינוגרושתו
 הנ"ל דף~~"ו בגמדא דמ~מע והא לכל השוה ~רמב"ס שכתבוזה

 שס ~יינו כו' בכל שוה זהו כו' מהאלמנה יליף אס דנ"מדקאמר
 דעדיף ק"וילפינין

 מאלמנ~
 אלמגה דגבי עצמו האי~ור וזה

 משא"פ שרי הדיוט לכהן דאף לא ותו לא' אלא אינו עצמוהאי~ר
 של איסור נגד גרושתומתזיר

 ~למנ~
 בכל שוה מיק~י לכה"ג

 ~ל ישראלי בכל נהוג איסורעצמודהא
 א~ד~

 אש~ו מגרש
 לכל שוה דאי~ו שמתזירה זה~~מו אי~ על לשונו ד~ינה הרמב"ס אבל לא~ר בנשאת מתזירהדאינו

 מלמ~

 שאר נגד למעע
 לושוהל~דכלהנשיסאסוריןלופפסוליק~לדאשהעצמהאסורה לאווי~

 ~~רכגון
 משא~

 ~~יר
 גרוש~

 אלא אסורה אינה ע~מה דאשה
 א~ר והואנכון כ'~וה~~ל לכלולא השוה וכ~ב ~שנהלכך ~

הדי~
 כ' לשוק יבמה גבי ~ס לכך

 ~רמב"~
 דהיא מפורש בסוף

ג~
 ד~רת דכיון זה מלשון ממוע~ת היא אף ד~שר נת~ללה

ליבס
 ~ ע"~

~ ~

 דהיא לשוקז י~מה ~בי ג"כ דכ' מאוד ~' ה~ור על
 קשה קידושין ת~סי דלא משום זונה ו~שהנתתללה

 הולד ישראל בת על הבא ועבד נכרי גבי הנ"ל כרא"ש סברה"ה
 איכפגום

 ע~
 תוכי~ עמוני ד~ר פירכא האי סבר לא

 שפיר א"כ
~"ו

 ג~
 מבני הנ"ל קושיא פסולא"כ ל~קדהולד גביייבמה
 רקעל ~ושיאזו קשה ה~ורועלהש"ע עלהצרו~במק"עוצ"ע

 דהולד ישראל בת על הבא ועבד כותי גבי פסק דלא יילה~"ע
 ל~ומראנמי יבמ~ גבי דנתחללה בזה אבל להרא"ש לתוש תומרא מכת רקפגוס

 ל~
 ה~ור על ל~"ז ג"כ בדוחק לדתוק ויש להרמב"ס

 גבי וה~ה לחומרא ~שש רק ו~י פ~קכהרא"ש לא נמי~ורדיי'ל
יבמה~וש~

 לתומראדהא
 כי~

 דפסקינןכשמואל
 יבמה גבי א~

יש
 ~ ספ~

 זונה דנעשה לענין ~~ק קידושין בה תופסין
 א"כמספק לחומר~

 ממיל~
 דזה מספק פגוס דולד לפסוק יכול שס גס

 קידושין דאי בזהתלי
 ~ופס~

 דהוולר ~ל שפיר
 פג~

 ק' ולא
 הצרותמבני

 אב~
 לו אין ~ו דהאי דסבר ק' ודאי עלהרא"ש

פירכא
 ופס~

 ס~ק דיש כשמואל
~ 

 היא לא ~וק יבמה גבי סבר דהראיש ו,"למו~ריס צרו~ ~ני למה תופסין קידושין
 נ~ל~

פהראב"~



 כותי גבי דוקא ב~די"ל תפסי דקידושי~לא א~"ו~ה~~ב~ר~ל
ו~ב~

 היא דעתה לשוק יבמה גבי ~בל בס כלל אלמנה שייך לא
 ותהי' שתתייבם או שיחלוץ או בחזקת היא וגס אלמנה~~צמה

 ז מ"ט דף יבמות בתוס' איתא זו וסברא אח"כאלמנה

~~~~~
 מחייבי פ~וס הולד ה~ל דלפי לענינינו נחזור
 ו~כ מ~כ ממזר ~ין דס' יהושע לר' אףכריתות

 ד~פ"~~כ~
 מת"כ ~מזר דיש דפסקינין

 דפגו~
 מדאו~יית' לכה~ה

 למסק~א דסבר להר~~ס דאף י"ל ולזה קהל פ~ול איסורבלא
 ק"ו האיליכא

 מ~
 ליכאלמימר דבהא ~פינן~ו ~פיר מ~ר גבי

 ~יכא ע~ני דגבי תוכיח עמוני~ר
 כר~ אי~~

 הי' ממזר משא~כ
 ק"ו תוך ב~~ו נכנס ~ז~י ועור כרת אי~ור איסורו~ת~ילה

 בנה ממזר ~יכא ממנה דהולד לכה"ג~למ~ה מ~
 נ~ל~

 מ~נה
 לכהונ~

~כ"~
 ל"ש הכהונה~ובזה מז דנ~לל ~מזר שבנה מחיי~י~~יתות

 אס ג"כ ונ"מ ממזר ליכא שס גס דהא יוכיח עמוני גר~מר
 וגם למ~יס מט~א וגס בתר~ה ~כול אסור ~הונהנתחלל

 גר~ה ~ישא~ו~ר נ~
 וחלל~

 כבר הגיורת ואי בגיורת מותר דממזר
 ~"מ וכן , כבר נתחללה אס וכן לו מותרת מישראל גרושההיתה
 פוסקיס~ להנך ספק~בי

 חוץ להחמיר דמה"ת בספ~דאורייתא
 לפי ואיכ בש"ס כדאיתא להקל ד~ה"ת מודיס מחזר דספק~מזר
 ממזר ספק שיטתס לפי א"כ להחמיר סברו~ד"ת ~ל ספק~ב'ש

 חלל דספק כ~ן אותה לישא אסור הכהן אבל לה~ל~דאורייתא
 תורה רברא~ור

 כדכתי~
 ממתני' לכאורה קשה וא"כ ו' ס~ן הב"ש

 הוא א"כ מכהן זהיבא ש~קי ~למא אמאי בממזרת מו~ררש~קי

כה~
 ספק דקהל דמדאוריית' ~הי בממזרת מותר~ והאיך כשר
 חלל ~פק אבל מ~זר ~פק ~כח ק~ל פסול ל~בי היינויבוא

 להחמיר ד"ת דסברו פוסקיס שאר לשיטת ה~תר לא זהלכהונה
 לא וחלל כנ"ל דחלל איסור יש הממזר ואצל הנ"ל הב"שכדכתיב
הותר

 לס~
 כשיטת מ~מ ודאי אלא להחמיר ומדאוריית' כהן

 ד"תלהקלוגביספק ילפ~~~ממזרכנ"ל האיסורין דכלהרמב"ס
 ממזרוזה ג~ס~ק דשתוקי לת"קכיון גזרו לא קהלפ~ול

 ק' הרמביס ~ל החו~יס לשיטת ק' ~רמ~~וזה לשיטתגמורה הוכ~~
 מתני' סתס~ס

 הנ"~
 על ~ולקיס דאף די"ל ל~רץ יש ןה אך

 מפסוק ~וכח וזה מותר נמי חלל דספק מ~יס~רמב"ס
~ 

 עצמו
 ~ כ~יבי קהל ה'דהא

 ~ה~

 מה מגלה וזה כהניס
 דכת~

 קהל
 בין הואה'

 כהני~
 ספק דקהל ילפינן וה~תא יש~אליס ~יס

~וא
 דמשמ~

 אף
 לכ~

 ~פק נמי דהוא אף ~מזר ספק י~א
 כהנ"לחלל

 ו~
 ~"ש דלא

 ~נ"~
 דוחק וקצת

~ 

~~~י~
 ~גיורת ווותר שתוקי למה עוד קשי' הא קשי' אי

 הוא ~ו אי~ור וא"כ הוא כהן דל~א ~מתניילת"ק
 ~שוסבגיורת

 ז~~
 א"ב מה~כת פי"ח הרמב"ס כדכ' ע"ן ולו~ן

 כלל לדחוק אין~זה
 א"~

 וודאי זונה ב~פק דהא כהרמב"ס מוכח
 כמ'ש להחמיר ד"ת הרמ~ם על החולקיס פו~קיס~~ר

 וא"כ~~נ"ל הב~
 קש~לכאור~

 ה~לקיס הפוסקיס ~ל זו קו'
~ 

~~~~~
 סוברי' ~רמב"ס על החולקיס דהפוסקיס נ"ל הי'

 ע" דף קדושין דרבא הא על ה~~~אכמ"ש
 תרי~ איכא הא קרא ל~ל הריטב"א ומק' כו' אמרת מאי~אמר
 איהו דאזל א~~ל ספק דהוי ל~ביה איהי אזלה ספק~פיקא

 לקדושין בחדושיו הדי~ב"א לקולאותי'שס ס~ס רו~וכל~וי לגב~
רק דאה~

 הש"~
 אלא וליכא ~גבי' ~יהי דא~לה חזי~ז ואפי' נקט רבותא

 לא וקרא כשר אפ"ה ספק~ד
 איצט~

 אלא
 להכ~

 ה~ר וב~ת
 אזל מי ידע~נן כ'ולא הא~ך~מוה

 ~ לגבי~
 כשס ~י הא שייךס"ס

~~ס
~ 

 בסוגוא התוס' ממ"ש זה וגרע הוא
 דפ"~

 הג~ון ובאמת
 יהו~ פניב~ה"מ

 דהרשב"א כיון רק זה על מתמ~ נמי בקדושין
 הפנ"י ור"ל ~ הק"ו זה כ' ג"כ לקדושיןבחידושיו

 הס"ס דווקאלאו ס~ דריטב~ הנ"~
 כמו והוי רובא דמקרי ~

~  אןלה ד~יהי כיו~ 
 רוב הוי לגבה הוא אזל ואי ווחצה הוילגבי'

 גמו~
 ~תר יש וא"כ

להתיר
 הו~

 וכן כר~בה
 ~מ~

 למה הנ~ל קו' לק"מ ו~שתא ברשב"א
 דרובא רוב ב~ר דאזלי' י"ל שפיר דהשתא בגוורת מותרשתוקי

ישראלים
 נינה~

 איירי והמתניתן
 ב~ת~

 לגבי' אזל ~י ידעי' דלא
 דאף ה~ל והריט"בא הרש"בא כסברת כרוב הוי ולכךמי

 בלא ~ך רוב הוי ל~בה אזל הוא מח~~יואם עכ"פ הוי ~לוה~ה א~
 בה מותר נמי גמור ישראל ד~א בגיורת מותרקרא

~ 
~~

 שתוקי ב~תני' למה יותר קשה הנ"ל הריטב~א סברת לפי
 בממזר~מ~

 להכשר רוב ~תוקי גבי איכא הא לת"ק
 דהא סבר דרי~ב"א שס הפנ"י מקשי כשרוכן כוודאיו~י

 נגד ובאמ~הוא אףננדהרוב~וחזקההתורהספקממזרהיינו דהכשי~~
~כל

~ 
 ר~נו

 ~ומא~ ד~פ~
 בר"ה~

 ~פי~
 ~~ר

 ~יכ~ ו~~

 והבאתיו העי~ה בצד תינוק גבי כדאי' טחא נגדו רובדאיכא ~~~ ~ ~ ~~~~~~יי~~
 דהרמב"ס ד~' כןלפי~~~היינולשיטתו ~מר רצהואףדפר"ח לעי~

 גבי קרא לי למה לו והוקשה אתר לה~~ממקום ד"ת ד"ת דס'לומד
 לגבוממזר התור' ח'דש להחמירא"כ ד"ת ספק דאמרי' פוסק~~אר לשיט~ אנוקיימינז קראאבל צריך תי'אף~גדחזקהממזרולכך
 הוא~ דאף בר"ה טומאה ספק גבי ראינו הא הרוב נגד אףלהקלומ~ל

 הש"~ סברי~קל
 ואינו כוודאי הוי דזה משום ~החמיר ~וב נגד

 ~פקבכלל ~
 א~

 דמוכת שס כ' דהפנ"י ועוד , מתמיה הדבר
 חזקה או ~ב דאיכא ~יכא הכי סב~י ג"כ וביבמות כ"ה ד'כתובת מתו~

 ממןר וודאיהוי
 כמ"~

 צ'ל ~כ ה~ו~' לפי א"כ ~ריו לקמן אי"ה
 למה דמת~' ה~ק על הנ'ל קו' ק~ה דאל"כ הנ"ל כריטביארלא
 א"ו בממזרת מותרשתוקי

 צ"~
 דכן הפנ"י כ' וכו כה"ג אף רוב ספק לא אבל לה~ר בתרי'אזלינן ד"~ רו~ וודאי דדוקא כריטביא דלא

 בגיורת מותר שתוקי למה במ"ע הנ"ל קושייתי א"כ הסבראנותנת
 כשיט~ נמי דסברו מוכח יהיוע"כ

 ספק דד"ת הרמב'ס
 לקו~

 בכל
 ~ברי דהתוס' מקומו' מהרבה להוכיח אחרוני' כ' ובאמתהאיס~ין

 ז הרמ~ס ~ל וחולקיס פוסקיס שארכשיטת
'~~

~  

 ו~ק רוב וספק מחצה ספק דוב ספק יבואר
 אבארומתחילה חזק~

~ 
 הנ"ל דריטב"אורשב"א הדין באמת~אי

 כה"גרסברי
 בס~

 או רוב
~  

 ~"ז פלי~י אי דמותר כרוב הוי
 ~וסקי'שאר

 וג~
 הר~ב"א על הנ"ל ~נ"י הגאון קו' ~ך אתרץ

 ז לךבארוכה אבאר כאשר ~רבהקושי'וגסשאר

~~~~

 ה~ל~כגון והרשב"א דהריטב"א הסברא בזו לדינא נ"מ
 ה' ~עי' ק"י בסי' דסברי להפוסקי' במקולין בשרדלקח

 שלקח מה ב~קולין ספק נולד מהמקוליןוא~"כ בשד דלקחדהיכא
 לא~ד יש ומותרוהשתא פריש מקרי טריפה בו שהי' שיד~ינןקודס
 ~וא~כלפ"דהריט~"אוהרשב"א איקנהקוד'שנולדהטריפה~פק
 ומרובא פריש הוי ה~פק שנולד קודס קנו דאס כיון מותרהנ"ל
 שקנה ו~"ת כשירות רוב ~הי' כיוןפריש

 א~
 עדי~ן

 הו~
 מחצה

מחמת
 בשר נכרי ביד בנמצא נ"מ וכן להתירא רובאי והוי קבו~

 בשר קנהוהנכרי
 מ~

 לפנינו פירש שאין בשר וגס לפנינו שפירש
 פירש אשר הבשר זה אס נכרי ביד זוהנמצא ~תיכהועתהספקעל

 לכו להתירא רוב מכח מותר דלשיטתס לא אולפנינו
 אבא~

 אייה
 ~ עליהס מחולקיס פוסקיס ושאר הרמב"סאס

~~~
 אגן ד"ה ע"ב כ~ו דף כתובות מתוס' הוכית הפניי

 ביבמות דחקשי מה על לדקדק דכ'אחת~ןי
 ~פ~

 ממזר
 התורה התירה לא ~זקה דאיכא דהיכא סברי דהתוס' דמוכחהוא

 פ~ידאגב~יטפי' הגאון על תמהתי ובאמתספקממזד
~ 

 כןדלא

 אף התירה דהתורה דהיינו זו סברא ~מר אס דוודאי מידימיכ~
 בגמ' כדאי~ מחמירין מדרבנן רק לקולא אןלינן ח~ה או הרובנגד

 והשתא ביוחסין עשומעלה
 ש~

 הוא ממזר ס~ק הש"ס דמדקדק
 דנ"מ,הואהיינו

 דאסו~
 ד~פיקין כר"א פסקי' דאנן כיון בממזרת

 שפיר ~ממזרת להתיר לענין שפיר מק'יתוס' וע"ז אסורבוודאין
 ~ק~ דמהני כולה התורה בכל כמו החז~המה~י

 וק~~א לקולא
 מכ"ש התורה מתיר' חזקה או רוב ההיתר נגד דיש היכא אףדהא
 כמו~כל מד~~נן אף להיתר לסייעי החזקהד~הני

 פסול ש~קי מש"ה ע"ג בד' רבא דקאמרו~א הת~רהכו~
 מש~

 דיוח~ין מ~ה
 לגבה אזיל ~הוא שידע~נן אף לרמביס ל~יל שכ' מה לפיאף
שיש

 ר~
 הריטב"אוהרשב"אהנ~ל וכז~פי ~ולא

 א~
 בל~~עי'

 ואפ"ה ל~תירא רוב דהוי מי לגבי אזלמי
 ביבמותאס~דוןי בזה אבל יוחסין מעלות משוס שסיש~ל~יינו ~בב~ שת~י אסו~

 להתיר לענין וא"כ ~מזר וודאי הוי החזק~ל~י
 בממור~

 לא
 ו~י ת~ה פנ"~ והו~ת י~ס כאן דאין יוחסין ~לת~~ך

 ~ השלי~ מלפני היוצאהכשגגה

~~
 לעיל שכ' מה ~~י

 הר~ב~~ לשיט~
 ס~~ דס'

 דילפי' להקלד"ת דאו~
 מס~

 דמ~ר קרא מהאי ממזר
 וכ~

~
 היכא מוכח ע'כ א"כ כנ"ל עי~ר ו~א ~~~ב"ן

 ד~
 ~ב

 ס~~זר גבי חזקה~ו
 אזלינ~

 דהא חזקה או רוב בתר
 בתר א~~ן וודא~ התורה ובכל מני' התורה כל גמרינן~ב"ס לשיט~

 ספק דחשבי ורשב"א דריטב"א ל~יל כתבתי וכבר חזקה או~ב
 ב~תני' א"כקשהקושי'הפ~יהנ'ללמהקבו~כההיא~גו~אל~ב

 חזקה או רוב נ~ד אף בממזר התידה דהתורההפנ"י צ"~~יטת'כסבר~ א"י רוב איכא לת"ק~א בממזרת מותרשתוקי
 לפי וא"~

 א"כ מני' מ~מרכלהתורה ס'כןהרמב"סדלא
מוכח לכא~~ ~מי~

 דל~
 כ~~ב"א

 הפנ"י קושי~ מ~ ורשב"~
 הנ"~

 ז

~~~

 ~ מדברי לכאורה ~וכח
 שכ' א"ב מהל' פט"ו המגיד

 ע~
~~~מ~~

 נאמ~ת אין אבל ~היאנאמ~לכש~~ב~לת
 ל~ולי



 ~כשירוכ~שלכסול ה'המגידוא~~יש~אמנת וכ' נב~ל~יל~~ול
 ד"תאיןאנוצריכיןלהדהאספק~מזרמדאוריי' ~יא~הכ~ירלא

 ~"ש האחרוניס כל ~ליוש~מהו ~"~ ~ל הא~תי ז' סי' ולקמן לדברי' ה~מינו לכך וכשרמותר
 ובב~~

 ד, סי'
 ל"~ ס~

 ון"ל
 דיבורה ~לא הוא ממזר ספק ~"מ ר~~סוליס איכא אפי'ו~ל

 דוודאי יד~י' קבו~כמ~"מואס אצלווהוי דאזלההיאמשוסדי"ל
 י"ל פסולין רוב ואיכא אצלה ה~ו~לאזל

 באמ~
 ~אמנת אינה

 מוכמ כרחך ~ל ~ה"מ אליב~ הביש ~בין ~ר לפי וא"כ~כ"ל
 ממש התס כמו רוב ~וד הוי דלסברתס והר~ב~א כהרי~~"א~לא

 רו~ הוי מימ"~ לגבי אןל ב~פ~מי אף וא"כ~~דושין
 לאיסורא

 כמו ~סולין ריבגבי
 בקדו~י~

 ~ב דהוי
 להתיר~

 בלא ~כתי א"כ
 ד"~דיבורה

 הרי~ביא כסברת ס~ר דלא א~ו הב"ש ~י' אסור
וגס

 מוכ~
 ל~די'

 ד~~
 להקל מהני לא רוב דיש היכא הב"ש

י
 ו כנ"ל ממזר מספק ד'ת

~~
 הרי~ב"א ~ל הכנ"י קו' כלל קשה יהי' דלא לך אבאר

 ר~י' מכמ נו~ה דאדרבאיהי' אבאר~לך וגסוהרשב"א
 בס~' אי"ה לקמן והנה ~הה~מ אל~י' כרי~ב"א סבר נמידהרמב"ס

 הה"מ דברי בארתי~'
 בארוכ~

 באשת דכ' ~דשס הה"מ דברי וגס
 מה בקצרה לך אכתוב וכאן עצוס פלפול ~"ז ברי מהני ~מיכ~ן
 הפנ"י הנה י בו ~וסקי' ~ר~נו ל~~ין ~ורך~הוא

 קרא דגלי ~בתר י"ל מרבוותא דמסתפינא לולי וכ' הנ"ל~קדושין מארי~
 איכא אפי' וכן לא או רוב איכא בין לחלק איז תו מותר ממזרד~~ק
 ה~ב"ס מתו' דלפ~ז וכ' בממזרת אפי' מותר ~ת להתירחזקה

 ד~וש"~
 איש ספק~אשת ~ל שבא ממי שנולד ממזר ~ק איזה

~~תק~ש~
 והק'הוא גירושין ספק אומאש~שנתורשה קדו~ין ~פק

 ~נוי' תזקת ~כא הא קידושין בספקז"ל
 ובסכ~

 ~חזקת גי~ושין
 ~קשה וא~כ ~~ה ~תר אזלי' לא ממזר ס~ק דל~נין איו~"א

לשי~
 רק ממזר ספק ~יר לא דקרא דסברי הראשוניס

 מאי ~"כ ורובא~יכא~זקה במקו~
 קאמרה~~

 זי~נין בקדושין
 קבו~ והוי~גבי' דאזל~

 אכתי וקשה כמ~ימ
 במ~"מ~גופ~

 חזקת ~יכא
 גופא הקרא ~להיתרוהנה

 לאקש~
 למ~איצ~ריך

 מ~ילא מותר האממזר להתירספ~
 מכ~

 דקרא י"ל חזקה
 כגון חזקהדליכא היכ~ אי~רי~

 ~פ~
 ו לאמ~ן ז' בן או לראשון ~' בן

~~
 מתני'~ל

~ 
 ו~תני' בוודאין שתוקי דמתיר ת"ק ~ל

 שאול רהא~להקא~אבא רבא ד~מר שתוקי כמואיירי
 איכא הא ממזרת בוודאי מותר למה ~"כ בדו~י לשתוקיד~רי
 חמורה ~ו' לכאורה באמת וזה , היתרחזקת

 'ו~ו~
 הפנ"י הוכיח

 הולר אמר רב רש"י ופי' ~' אדרב רב ורמי ~"ה ד'~קדושין
 שס ומ~מה אצלה פ~ליס ד~למאוהכל מרוב דאמרי' מ~סממזר
 מאי א"כהפ~"י

 הש"~ מי~
 וודאין והוי רוב יש הכא הא אדרב רב

בוודאי~
 נראה א"ו הפנ"י וכתב הרוב אחר הולכין דוכתי דבכל

 א~ר בו הול~ין לא ~ת ממזר ספק ~בי דסבר מרש'ילהוכי~
 ז י~~~ הפני דברי תורף כןהרוב

~~~

 ואדרבה הרי~ב"א ~ל הפנ"י יקשהקו' לך~~רלא לבאר
 או חזקה רגבי מהרמב"ס מ~מיהי'

 רו~
 התורה התירה לא

 ממזר~בלאספק
 הוכ~

 ~~יא גופא זו מרש"י וגס דל~יל
 ~~~ דמהני אי~כאמוכת יה~

 דלא
 ~תור~ ~~ התיר~

 ממזר ספק
 ווהואנכון

~~ג~
 ~' ~י' ~~מן

 הה"~ דברי בביאו~
 מיותד ~ו' וכן ה~ל

 מה ~יצר ואכתוב בזה האר~תי~ה"ו~
 ~נוג~

 ל~~ינינו
 דברנכון~~ר~תוךהפלפול

~ 

~ ~

 ד' ~קדושין
 בקונ~רס הק' כו' ~י~ מ~י בד"~ ס~

אדרב~
'~ 

 היא ~י ה"~ ו~
 קמ~

 לא למה ~א"ת כו'
 כו' דא~י' ח~המהני

 דה~
 המכשיר לר~~י ב~"ק אמרי~ן

 כו' י"ל ~תהמ~יר ~~
 וה~~ ~

 ה~ס'
 ד~וכי~

 ~~~דאימ~ה ד~"כ
 דמכשיר מאן למה דאל"כ לולדמ~י

 ב~
 מכשיר

 ~בת~
 א~נו הא

 דמתירין ~~ש ותזקה בברי רקמכשיר
 אףיברו~

 ~ה דגבי כסוליז
 בבתה מכשיר בה דמכ~יר מאן דאמר כיוןוא"כ

 , כן וכדפסקינן~סולין ~רו~ א~ משמ~
 ר~

 י"ל לכאורה
 לייש~

 דכ' רש"י ~ל
 דמכשיר מאן דאף דסבר י"ל דאס תזקה ינאי שםגבי מה~ידלא
 הרמב"ס לשי~ת הה"מ דכ' מ~~ס היינו בבתה ~תובותפ'ק

 ' ברי מהני מותר ד"ת זה דבלאהואיל כנ"~

~ ~

 דבשלומא רש"י לשי~ת אינו ~"כ ~ה
 לרמב"~

 דבכל ר~בר
 הה"מ ~ברי לשי~תו ש~יר לכך ד"ת להקל ספקהתורה

 דסבר ה~וסקיס כתבו לרש"י א~ל~נ"ל
 ד"~ ספ~

 ~"כ להתמיר
אי~ו

 מו~
 רק ד"ת

 ספ~
 פ"ק שס אבל ממזר

 דכתוב~
 הבן ד~ל

~יכ
 ס~~

 ילפי' לא זה לכהונה ~כ דמ~תר הא ונתין חלל
 מ~פ~

~ ~ ~ ~ ~
~~~ 

~ 
~ ~  

 יכולין רקממזר
 לדחו~

 אף מודו נמי ~לל ר~פק כנ"ל
 דסברי די~ה כההיא דסבר ~ל נתיז וגבי כנ"ל הרמב"ס~ל ה~ו~~
 ' ~ ז אסור מד~נןאלא דאי~

~ ~ ~ ~

 נמי דמכשי~בבתה למ~ן סבר נמי ד~י ~ראה
 כלל דנין א~ו שאק הואיל ~היינו האס חזקת ~הנידלא ינ~ גבי כ' ~פיר אפ"ה רק לבתה האס ~זקתדמהני משו~
 שהיא ~אס~ל ~ת~

 ~ת~ כב~
 ~נין אנו ואין

~ 
 ~ל ה~ן ~ל

~  ~אן~בי 
 ב~ דמכשי~

 מכשיר
 בבת~

 ג~כ דנין דאנו מ~ום
~  והי~ה קמן היא אי ה'מ ב~דושין שס וז"שירש"יל~ה נ~ מ~ני ומ~ה לגבה חזקתה ומהני לכהונה להכשרהאס 
~~"כ תזק~ ומהני ~לי' ג"כ ~ין ~נו ~זה כי~ן ור~ל להמירהל~"ד ב~

 א~
 לא ומ~ולס מתה כבר שהיא כ~ון אבל לבנה

 להתירהלב"ר ב~
 ל~

 ~דון 'ולא
~ 

 היה לא והוא ינאי ~ל
 ~ לכאורה לי נראה כן ~שרות תזקות~ ~

~~~~
 ל~

 מוכת ~' סי' אי"ה ל~מן הארכתי אשר
 למ"ר אף חילוק דיש ~יסה אלמ~ות ד"המתוס' נ~
 דאימא חזקה דמהני הא בבתה מכשיר בהדמכשיר מ~
 מכת דאמרי' ברי ~ו~~תהיא א~ היינ~

 די~
 חזקה לה

 הי' דלא הוא אמת דוודאי אמרי' לכך הרא"ש~מ"ש דכשרותי~צדק~
 כיון ו~כ וממזר נ~ין כגון פ~ולין~ס ~~ רצו~~

 מ~~ דחזק~
 ~ל

 דהיא היכא א~ל לבתה אף החזקה מהני שפיר בזה~דבר גו~
 שהיאשמא ~ו~נ~

 ~~ ~צמ~
 הוא לי' דנב~לת האי אס יוד~ה

 אפ'ה ~צמה ~~ל אף פסילאו כ~
 שיי~

 ו~יי~ו ~~ה
 קמיימא לחזקהלה ד~ חז~

 דהית~
 ~חז~ת

 כש~
 כמו לכהונה

~  ספ~'ל~הו~ י~ אס למשלהתורה 
 אס

 ~ג~
 דאוקמי ב~ומאה

 דילפינן כמו ~~ס בלא ~הור ~~זקת ~הי' קמייתאחזק~ה ~
בחולין ש~

 מנג~
 כיון לבתה מהני שלא נותנת השכל בןה לכך

 גוף ~ל מראהה~קה ~~
 הדב~

 חזקה ~ל לה הניתא משוס רק
 דלא לבמהאבל קמיי~

 שיי~
 ה~יחא

 ל~
 חןקה ~ל

 קמיית~
 מהיכא

 וזהתהני תי~
 סבר~

 ובזה ברורה
 ל"~

 ~ל התוס' קושי כלל
~  ה~ ~לא אמרי' כשרות חזקת מכח כנ"ל היינו בבתה דמכשיררמאן 

 והיתה נישבת ~אימו ינאי גבי כאן אבל פסול ~ס ל~ותרצונה
 חז~ה לאשייך זה נגד ~די' תרי שהי' אף ~די' תרילפי א~ו~
 ~זקהקמייתא אמו גבי שייך רק אנוסה ה~הדבזה דכשר~
 לבתה מהני לא ובזהלכהונה דהיתהכשי~

 לכ"~
 רש"י מלשון מרויק וזה

 לה רק חז~ה מהני הוי קיימת אמו היתה אס אףהפירוש ול~
 וזה דכ' ס"ו ד' בחדו~יו דקדושין ~רי~ב"א ~צאתי 'לינאי ו~
 הת~ שא~י ראוריי' בתרומה תימא ראפי' ~מיאי לש~

 כיון
 דתזקה הבן דכשרהוא ~אומרים להכרי~יכ~ברי ראינהוהיי כ~ דאבי~

~  ולפסול התורה רברי ~ל ל~בור גרושה נשא הוה לאדאבוה 
 שכיוון לי ~רור לשונו נשבתי~"כ ~"כ שאמו בזומשא"כ ז~
 לסב~

הנ~
 בה~כשיר רמכשיר למ"ד זו קו' ~ל כן תי' שלא אף

 ב~
 ז ז"ל רש"י נתכווין ולזה 'זוסמך~להמבין~ואניהארכתילקמןדמוכחכןמהתוס'וברורסב~

~"~~~
 י"ל

 ה~בר~
 ~~ ברש"י ~"ו ד' בכתובת

 אמר ר"א
 דבת הגוף חזקת מהני דלא נמי~ברא הוי~ס ~
 לתדש יש ה~רולפ'ז גוף מראה~ל החזקה דאין נמיי"ל ל~
 ו~ל כ' ~ס כ~בת ~ל בת~דושיו הרש~א דהנה שסאף דין~
 היינודווקא לרש"י דאף י"ל ולפ"ה כו' לי מ~וורואי~ו ~ מהני הגוף ~זקת אין ברי ~ו~ן האב שאפי' נראה ז"לרש"י ומד~
 התז~ה שאיןבמומין שסבכ~

 מרא~
 ~ל

 גו~
 תלוי'י שאין הרבר

~ ברצונו 
 ר~

 מסופקיס ~~ו ה~ת ~ל
 נ~מי~

 ~חזקה
 ~דיס שיש כגון ברצו~ו דברשתלוי אבל מוס בלי~נבראה ~~יי~
 ~דיס כתובהויש בלא שתצא ~הדין מקיימ' ואינהנודרת ש~
 שמכח~

 אשה ואוקי תרי לג~י תרי אוקי שייך נמילאלג~דבז~
 בחז~

כשר~
 כיון וברי חזקה דמ~~י ברי ~~נת היא אס וא"כ

~  אף י"ל בזה א"כ ממון חזקת נגד אף שמא רק ~ו~ןאינו 
~  חזקה מ~גי לאביה דכ~ובתה~גרה 

 של~
 ד~ו~ן לאב אף

~  חזקתהדבזה 
 ~לגו~ מרא~

 לה ~הי' הדב~דאמרי'
 ~נמי כמ"ש תורה דבר ~ל ~וברת אינהוצדקומובוודאי ~קתכש~
 סברא האיהנ"ל הרי~~

 לכ~
 לאב מהני שפיר

 ~זק~
 דמתמתה ~תו

 ס~ר' ~האיכא ה~לב~~ואילדתלה תזק' כאן ד~הניכ~ו ~
 ה~~

~~~~~ 
 הה''~ דברי ~באר

 הנ"ל
~הל' לשי~תהרמב"סב~~

 ~"ב~לה~~
 כל ~הו הנ"ל

 דלהכשר נאמ~ת דלכשר שכ' מה~ל הפוס~
 מו~ ד"~

 דב~י' בלא
~ ד  כ~ו ~ליו ו~מהו התורה מן מומרממזר 

 דס~
 ממזר

 ספק דבקהל ~ממזרת ד"ת ~תר ~כקממזר כןלקהל מותר~
~ינה יב~~



 לפסול~בעלת~ו~ייןב~"שהנ'לולפ~הנ"לי"לדאדרבא~ינ'נא~נ'
 כסברת סבר~רמב"ס

 הר~~
 כתי' י"ל ו~ס הנ"ל ו~יטב~א

 ~ותר ד~ת הה"מ שכ' ד~ה הנ"להב"ש
 ~פ~

 אף ממזר
 ~יא שמא ידעי' דלא משוס היינו פסולין ברוב אפי'איירי דש~
 ~בוע דהויאצלו אזל~

 כמע"~
 דסבר א"א הנ"ל קו' קשה א"~ וא"ל

 כלל קשה לא תבין אי י"ל ליפסול רוב הוא עדיין א"כ~רי~ב"א
 נ~יסבר דרמב"סדי"ל

 כנ"~
 ה~ס מזקת דמהני

 לב~
 וה~א

 או~הוא ספ~אי דיש~יון
 לגבהוא"~

 הול~פ~ל
 מכ~

 הרוב
~עדיף

 מחז~
 ואי

 ~זל~
 אצלו היא

 וא"כ ~בוע ~הוי רוב ליכא א"~
 החז~~ מ~ וודאי ~ר הולד~זה

 יש וא"כ רוב כמו~חזקה ~הני וודאי רוב דליכא דהיכא
 ספ~

 ~י שקול
 אז~

 הוי לגבה הוא
 הרוב ד~ד כנ"ל רוב דאיכ' כיון~סולוודאי ~~

~ 
 ה~רה התיר'

 ספ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  
 כ~~

 מכח פסול או החזקה מכח ~ר הולד אי ספק הוי למי~זיל
 הה"מ ~'וע"ז הר~

 שפי~
 דבספק כיון

 שקו~
 אפי' ~מנת לכך מותר ~~ת

 ~אמנת אינה ~בעלתי לפסול ~מרה אי משא"כ פסולין~רוב
 לולד~יש כ~

 מכ~ חזק~
 א"~ אס

 לממזר אסור הולד ~ברי~ בלא
~זקה ~~

 ד~ור~
 כמ"ש מזקה ננד לא ~ול בספק רק ~תירה לא

 לאאייריהרמב"ס לפסולנבעלתי דא~ר'הריט~א~"ל~~הדין
~רו~

 האחרוניס שתמהו מה כלל קשה ולא פסולין
 ~"~ ע~

 ~זה
~וכח

 אדר~
 דהרמב"ם אלי~א סבר ד~"מ

 כסבר~
 הר~"א

 רקז"אדבין ה~זקה, מהני לא עדייןל~ה א"כ~לל ר~ מקרי לא רוב דספק ~פ~"י כ~ברת ~ת~מר ~אלי~והריט~א
 דעדיף גמור רוב הוי לגבהשפיר אזלהוא ~אי ~ון כנ"ל~קול כךהויה~~~

 ז הריטב"א נגד מוכח אינו ~כ"פ וכ~~למתז~ה

~~~
 ע"ה ד' קדושין רש"י על הפנ"י ~~' מתו'נמי

 התירה פסולין רוב לגבי אף סבר דרש"י להוכיחרו~ה הנ"~
 דב~יו ל~ל הבאתי כאשר פסול ~ק או ~זרה~ורהיספק

 רש"י ~' למה דבריו דלפי איפכא ע"כ דמוכח תמהתיובאמת
 הוא ד~למא מרובא דאמרי' וודאי ~~זר הולד~ד"ה

 ישראל בת על הבא ועבד ד~כרי מ"ה ~' ביבמות פ~ק גופירב ולכאור~
 באשת אף כן פסק שס גמ' וסתס כשר~לד

 א~
 וא"כ ע"ש

 ד~בר באמת ~דרב ~~ר ~רש"י או ע"כ לומר וצ~ך כ~ריסרוב ה~

~~
 דלא איש באשת ולא בפנוי' אלא אינו כשר דולד ביבמות
 שהאב ד' סי' באה"ע דפ' כה~ור סבר ד~"י או~הלכתא

 אומרת היא ואס וודאי ממזר וה~הולד ממנו שאינו הע~ר~ל נאמ~
 ~~כותי

 הולדכשר נתעברתי מעבד
 והנ~

 די סי' שס כ' הב"ש
 הי~לא דאס ס"ל דהטור נ"ב~"ק

 אמר~
 נתעברתי דמכותיועבד

 דרוב לומר ורצה נתעברה אועבד מכותי ש~א אמר~ןלא
ישראל ב~

 נבדלי~
 דאי~ור וע~דאף מכותי מזנות ואינן

 ~בדלין שבעצס ישראלמ"מצרי~לומר ~מזנותעס איש אשת~בי ק~ יות~

 וא~~~~
 הוכחות הוכחתי ה~וגיא על מיו~ר בקונטרס

 דקאמר הנ"ל ד' בקדושין שס משמע דכן וגס~הט~ר ברורו~
 כו' אצלה פסולין רוב הכא ~ל~ו' אימהת~

 דק~
 הא ג"כ

 רו~
 העולם

 לדחות יש בזה רק כהטור א~ו הס~רי~
 קצ~

 כך ובין כך בין
 שאין אף ~לא רוב זה~~הוי הדוחק אל ~בוא ~רש"י לי' למהק~ה

 בממזרד"ת מותר ~"ל הפנ~י להתירלדברי ~~ב שיש~ובואף
 ה~חו לממזרת ממזר גבי~פק כת"ק פסקי' אי ו~כאתהספק

 על כן גס כדת' ~ת~ה דבריעל
 הריט~

 בממזרת מותר דלת"ק
 שס מתחילה קיימינן ואנן הר~ב"א לשיטת להתיר רוב שישאף
 רוב כלל צריך לא אב~אוודאי לת' ואי איפוך וקאמר כ~קדס"ל
 ישראל בבת לא~ור רק הוא רב דקאמר ממזר הולד לאב"אדהא

 ז גדולה תימאוהוא

~~~

 שישמזקה היכא וודאי סבר דרש'י נ"לאדר~ה
 אזלינן'בתר רק הכתוב התיר לא זה ספק ולאהויוודאי אורו~

 כו'כיון כשר אסופי רבאד"ת מדקאמר משמע ~ן חזקה אורוב
 או הכתוב ~תיר ברוב ~אף הלא לזה צריך למה ~' פנוי'דאיכא

 ~' ~~הי' ופלגא פלגא והוי להדי' התס כדאמר ופלגאבכל~א ~
 יש הא בממזרת ומותר ממזר הולד אומר רב למה לרש"ילו

 דמכשיר כוזאן ~פסקי' למאי ר~ינמימודה דזה לעיל~זקהכמ"ש לב~
 לבתוביות' מהני כשרו' חזק' להס דיש כיוןבבת

 כא~
 ג"כ להס דיש

 כנ"לוא"כ דמהני רש"י מו~ה ובזה היא גמורה חזקה צדקותדחזקת דפ"~ שמ~תי הרא"ש איסורוכמ"ש ליכא ארוס דגבי צדקות~זקת
 בממזרת מותר למה לרש'י קש'הי'

 ה~
 ~קרא

~ 
 רקבפלגא התיר

 גבי רב דס' או פ~ולין רוב כאן דיש פרש'י לכך כנ"לופלגא
 וע~ה הנ"ל כטור דס' כנ"ל או אוקימתא לההיא ממזר דהויא"א

~ ~ ~
~~~~ 

 רוב שיש אף דהא סכק~קול הוי כן לפי דאף מזקה יש האל"ק ~ ~
 מותר הוי ואז קבוע והוי אצלו אזלההיא דלמא ספק הויפסולין
 גיסא באידך ספק לנו יש רק בכלהתורה כמו החזקה מ~מת~מור
 דעדיף הרוב מכח ממזר וודאי והוי רוב והוי לגבה הוא אזל~למא

מחז~
 הוא אזל דאי שקול ספק הוי ידעי' דלא והשתא

 הוי לגב~
 מכמ כשר ווראי הוי אצלו היא אזלה ואי רוב מכח ממזרוודאי
 דאיו כיוןהחןקה

 רובנג~
השתא הוי וא"כ כמע"מדמי דקבוע החזקה

 ס~
 לרוב זה רב ~סבר ע"כ זו האוקימתא לפי ~פרש רש"י מוכרחוא"כ אסופי גבי ג"כ ~אמר כמו התורה התירה שקולוזה

 בת'חזקהוא"כמוכתאיפכאמהגאון דאל"~ניזלפסו~ין
 די~ דהיכי מוכח וגס~ר~י כניי~וש~

 ו ב~מור מהני רובא או חזקה

~ ~ ~

 במתני' למה א"~ ~נ'י קו~י' ליישב אנו צריכין
 יש הלא מותרבממזרתשתוקי לת"~

 לול~חז~
 י"ל

 דסברבאמת כרבי דמת~י'ס"ל~ת"ק ~אור~
 בי~מו~

 דנכריועבד מ"ה ד'
 ממזר הולד ישראל בת ~להבאו

 כדסת~
 ~ במתני' ביבמות רבי כבר

ד'
~~ 

 וילדה ו~ד נכותי ונישאת הבת גהלכה ממורפוסל~'
 ~רי בןממנו

 ז~
 סבר דרבי בג~' שס אי~א וכן ע"ש ~מזר

 הוי נגדו חזקה ~ש ואף פסולין רוב איכא במתני' שפירולכך כ~
 כ~"ל ~קול~~ק

 ד~
 י ה~זקה ומה~י קבוע הוי אצלו היא הלכה

 דעדיף עיקר ~ב הוי אצלה הוא הלךואי
 כספק הוי מחזק~

 רבא אבל~קולכ~ל
 דקאמרר~

 י אליבא קאמר אצלהזה כשיריס

 אף קאמר וע"ז כשר הולד ~פסקי'דהלכתא
 דידעינ~

 דהלכה
 כדכ' דמתיר ה~א איירי וזה כמע"מ קבוע הוי ~~מ אצלוהיא

 ף א ~י~א כו' אמרה כתבו~תורה למה א"כ וא"להריעב"א
 י"ל ~רא ל"~ל~ל עלהקרא בשלמא חזקה מכח מותר אצלו~יא דהלכ~

 להיכא צריך דקרא הנ"ל יהושע הפניכמ"ש
 חז~ דליכ~

 ~גון
 אסופיק~מר בשתוקילהדי'ד~ל רבאד~יריאבל אמ~ א~ מכיר דאיו ב~~ופי או לאחרון ז'~ ובן לראשון ע'בן

 אחי~
 והלשון

~שתו~
 איירי לא

 בס~
 לאחרון ~' בן או לראשון ז' בן

 לאש~יךרק פסולשמאישאאחותווזה א~כ~~~'שתוקידקאמר ועו~
 דליכא מ~כחת ב~תוקי דאף ~ל דמת~י'בשתוקי

 תזקת עלי~ שייך דלא עריות עס זונה נעשית כבר~מו כגו~ ~ז~
 דהא ~ממזר ספק התירה התורה בלאחזקה שפיר קאמרלכך כשרו~

הולד
 א~

 חזקה לו
 מכ~ ר~

 לולדאין ~מי~~ א~ גבי דאיתרע וכיון אמו
 חזק~

 ו כ~רות

~~~~

 הנ"ל והר~"א הריטב"א ~ל ה~נ"י קושי' נמי מתו'
 במתני' למהי

 ל~~
 מותר שתוקי

 בממז~
 ~"ל נמי י"ל

 ישראל בת ~ל הבאו ועבד נכרי ס~רדת"ק
 אך ממז~' ~ול~

 ד~בר ~"ל כה~ור סברי לא והרשביא דהריטב"א צ~ללפ"ז
 משש ליכא ועבד נכרידעל

 מהס מובד~יס י~ראל בני דס~
 ד' ~י' הב"ש דברי לעילוכדהבאתי

 ס~
 אבללפי ' באה"ע נ"ב

 דסבר לעיל רש~~תרצתידברי
 כהעו~

 אינו הנ"ל תירוצ~ א"כ
~אפ"~

 י ~תבתי כאשר י"ל רק אצלה כשיריס רוב הוי במתני'

 דבאשת זו אוקימתא בה"אלפ~ רב סבר לרש"י מת~ילהלעיל
איש

 מוד~
 ס' רש"י דלעולס י"ל רק ממזר דהולד רב

 ~א תני מתני~ דההיא בסיפא דהא יהושע ה~ני קו' ל"קואפ"ה כהטו~
 כר"ג דסבר בגמ' וקאמר בדוקי לש~קי קורא~אול

 דת"ק משמע והנה ע"ד ד'בקדושין ע"~
~ 

 רמ~ני שאול כאבא סבר
 דסברכ~ן שפירכר"נרק רסבר לאסוי~לבדיקה

 דר'אח~יפרשת מצאתיב~אלתות האסלבת,וכן מהניחז~תדלא דפו~לבב~
 ~זק~ מהני אי במת~י' ~אול ת"קואבא דפליגיאחרי

 לבתה אס
 חזקה מכת הפנ"י קו' לת"ק כלל קשה לאא"כ

 משא~
 ד' לקמן

 כהלכתא ~ר רב דמסתמא ~ר אדרב רב ורמי הג~' דמק'~ה
 חזק~דמהני

 כאב~שאול~ כ"ע סברי זו ול~יאוקימתא הא~לבתה
 התוס' כרכתבו אמו את בדקו שלא דאי~י רקוכר"ג

 בכתובת~
 ד'

 לכך וארוסה ארוס ההוא ד"הע"ב י"~
 מכ~

 כפלגא הוי ~זקה רוב
 הנ"~ו כהטור סבר רש"י לפ''ז וא"כ כנ"לופלגא

~ ~

 כהטור סברי לא וודאי ה~ל ל~י וה~טב"א הרשב"א
 ד~ק הנ"ל תירוצי שי~ך ב~"עולא הפנ"י קושי'דאל"כ

 ועבד דנכרי~בר
 ~ב~

 פ~ו~יןדאי רוב והוי ממזר ישראל~ולד
 יהי' ל~ז אך כשר'ס דוב הוי זו לשיטה אף כהטוראוזרת

 ~מ' על הנ"לקו' קש~
 ד~דושי~

 מהתם דאי צריכא ~א~ר ע~ה ד'
 כו' אצלה פ~ולין דרוב הכא אבל אצלה כשיריס רוב התםה"א
 מוכתכהטור ~כ ~זהוא"כ

 דמנכרי אצל' כשירי' רוב כאן אף דאל"~
 הולד~רו~בד

 כדסב~
 וכדפסקינןי ביבמות ~די' ושמואל רב

~ס
 הלכתאוכ~

 יהוש~ מקשההפני
 ~האהגמ' כלל ק~ה ~לא י"ל

 דרוב בלשוןק~~ר
 פ~ולי~

 ולא א~ה
 קאמ~

 דאף די"ל ו~יינו אצלו

לפ"~



 ~ו~יי

~ ~~ ~ ~ ~  

~ 

~ ~  
 מודי' כשר הולד ד~נכריועבד דפ~ינןלפ~מ

 שהי~
 פסו~ונעשית

 מ"ד ד' ביבמות ~די' שס כדאי'חללה
 ע"~

 דידה לגבה א~כ
 ד~יתרע כיון ו~כ אצלה פסולין רובוודאי

 חזק~
 ממילא דאמו

 לולדחזקה דאין כיון לולדחזקה אין דג"כ מודיס דבז~הכל~י,ל
 דאימי' ח~ה דאיתרע וכיון דאימי' ~זקה מכתרק

 ממיל~
 אין

 וזה חזקהלולד
~ 

 היינולגבי אצלה פסולין הש~סרוב דקאמר
 חזקה לולד דאון וכיוןאמו

 ה"~
 או כ~ג לא~פסקי' בזה

 כ~אן~דמכשיר דאף,ידפסקי' ~מודה ר"גדבזה דה"~
 בב~

 דווקא ~~א~
 ספ~מיאזל דיש אף ולרי~ב"א צריכא שפור ולכך כשיריןברוב

 ו ב~ד ניחא הכל וא"כ ל~יסורא רוב הוי ~דייןלמי

~~~~

 אך,ברמב"ס נכון והרי~ב"א ברש''י הנ"ל ביאור
י עדיי~

 א"כ~שה ~לד חזקה ד~הני הנ"~~ ביאור קשה,~לפי ~
 ~נולד ~מזר ספק איזה הרמב"סידכ' על הנ"ל יהושעקושי'יפני

מספ~
 שנתגרשה מאשהי א~ ספק ~~שי ~~תקדשה א"א

 מספ~
גירושי~

 ~נוי'~ו~פק ~דושין~איכא~תזקת בספק קשה והנה
 והנה א"א חזקת איכא~ירושין

~  
 דבז~

 ~ת~ולומר לד~ק נוכל
 דליכא ~במקוסדאי~י

 ~וק~
 ספק ג~י כגון

 ~ירושי~י"~
 דאיירי

 לא אמרו ותרידתרי~אמרי~נתגרש~
 אומר~ וה~ נ~גרש~

 ברו
 כ~ב ד' כ~בות~ התוס' וכדכתבו שנתגרשתילי

~~~ 
 והבא ד"ה,

 מרעה ומנסבא דייקאי דאשה דח~ה כו' תלוי באשס~לי'
 באשס לאו א~נ שאח"ז בדיבור ~תוס' וכדכ' דא"א חזקהלההיא
 ה~מב"ס סו~ר כן תלוי אשס באי~ור ~אלא ממשתלוי

 זה לענין דייקא~קצת שייך דאףבנת~שה ל"א ד' בב~בהתוס' ו~
 הנ"ל ~"מ ל~י~ להרמב"ס נמי' ניחא ומש''ה א"א חזקתדמרעא

ש~
 לי ברי באומרת ד~קי בכתובת

 עדיי~
 אינו

 ~ספ~
 דהא

 לאחריס ממזר ספק הויהולד
 של~

 ניחא~ בןה אבל ידעו
 עצמה לגבי משא"כ שלה ברי ~ני~ ד~ת~ מותר ממזר ~~קדבל~ז כיו~

 דלה~ב''ס וי"ודאף סימן לקמןוכמ"ש
 איןחילו~

 ~אף~ב~י~ור
 קי"ט ד'~ מיבמות וכדמוכת לעיל וכדהוכחתי להקל ד"תכרת
הנ~ל

 מ"~
 להס שאון במיס מחמיר'נןכמודמחמירינן איש ב~ת

 א"א דג~י הפו~קי' ~ז~'כמ"ש דעדיף י~וב דיש ~ףסוף
 ספק גבי וכן טפימחמירינן

 קדושי~
 דליכא 'במקוס דאיירי י"ל

 לאחד עצמה היא שקדשה כגון פנוי'חזקת
 ואב~

 לאחר~באותו

יו~
 לנו וספק

 א~
 באותו הות'

 יו~
 שהי' כג~ן נערה או בוגרת

 להם שגתקדשה מאלו אחד עלי' בא והשתא שנותי' בימי~פק
 ולא א"א ~פקוהוי'

 שיי~
 אינה דממ"נ~ פנוי' חזקת

 פ~ו~~
 דאס

 ו י"ל שקולכן ספק טובוהוי קדושיןזההואאינה~דו~יןשלא~ר

~~~
 סי' אי"ה לקמן בארתי כאשר לי נראה יותר

 הנ"~
~הרמב"~

 וודאי בבתה דמ"דדפוסל הה"מ סברלשיטת
 דאף כדאמרהש"סלהדי'וסברהרמב"ס חזק'האס מהני דלאסובר
 דמכשירהמ"ר

 בבת~
 חז~ת מהגי דלא מודה

 דא~
 רקדמש"ה לבת

מכשר
 כדכ~

 מהניברי מותר' מדאוריי' דברי' דבלא כיון הה"מ
של~

 דהשתא הנ"ל הפנ"י קושי' כלל ל"ק והשתא חזקה בלא אף
 חזקה דלגבי לחומרא ובין לקולא בין לולד דאס חזקה מהנילא
 או דאימי' פנוי' חזקת לולד מהני לא שפיר ולכך חילוק,אין

תזק~
 קשה ולא כפשטא הנ"ל הרמב"ס וא"כ דאימי' איש אשת

 ולד ידגבי הנ"ל קושי' בכתובת שס ני~א וגס הפנ~י קו~י'כלל
 ~פק והוי אמי' א"אשל חזקת מהנילא

 ממז~
 מותר~שא"כ ד"ת

 חזקה שייך אימי' גבי דוודאי סבר, דהרמב"ס וי"ל עצמה~בי
 דקאמר דהגמ' רקד~א

 תרי אף~למ"ד אזל קאי תלוי באש~
 ותרי בתרי חזקה בתר אזלי' דלא דאוריי' ספיקאותר~

 אשס לענין עכ~"פ אבל הראשו~י' מפורשיס שאר כמ"שחטאת ל~ני~
 מ~ודס איסורא לפנינו שהיא כיון אי~וראמיקרי איקבעתלוי
 מסייעי רתרי דאף היינו בתרה לילך החזקה מהני דלאאף
 מ~מ אבל מתרי התז~ה עדיף ולא כמאהתרי

 א~
 דלא

החז~ה מהני~
 ליל~

 בתרה
 מ"~

 אי~בע
 איסור~

 איקבע דגבי הוא
 כפלגא רק~ הויי ~מי חתיכות משתי אחת חתיכה דהיינואי~ו~א
 ב~רי'לומר נילך תרילא מ~ו חד דאיקבעאיסור~דהיינוופלגא
 מגז"ה תלוי אש~ ~בי מהני אפ"ה איסורא וודאי הוי שאכלוזה
 ועיי' נכוגה ~ברא נ"ל כן זהוכן

 בהרא~
 דכ' שס כתובת

 , א~רתדרך
 וז~

 כ"ב ד' בכתובות שס התוס' כוונת נראהברור
 כו' ~ח~יכה דבעי למאן אפי' דכ' תלוי באשס בד"ה ש~י~דיבור
 איסורא איקבע ה"נ אי~ורא איקבע חתיכות דבב' משו' דמפ'ולמאן
~הית~

 התוס' דבריי ולכאורה , התוס' לשון ע"כ א"א בחזקת
 ה~אשוןבדיבור

 בש~
 דחזקה ר"ת

 דדיי~
 חזקה לההיא מרעה

 חזקה להך מרעה דדייקא דאף לעיל לפמ"ש~ותריסזהאבל
 איסורא איקבע ~כ"פ אבל בבירור בתרי' נילך שלאלענין

~~~ו~~
~ ~  

 רקכ~~גא דהוינמי איסורא כמואי~בע ~פלגא ד~י אףמיקרי ~
 ספיקאדרבנןומדאוריי' ~רי~תרי דפ' והשתאכיון כןנ"לופלגא
 דידי' ובדי שלה ברי מהני אפ"ה חזקה בתר~זלי~ן

 כמ~הגאו~
 מ~ורץ כל~הנ"ל~אינו א"כ כן נאמר אס ולפ"ז פנ"יבעה"~

 ~א וה~יטב"א כהרשב"א דלא מוכח ה~מ לדברי ~חדא דהיינ~
 דברי' בלא דית כשר פסוליס ברוב למה הנ"ל~ו'יהב~ש קש~
 מי ספק שיש דאי~י הב~שכתי' וצ"~

 א~
 לפ~ל רוב עדייןהריטב"א כ~ט~ אי קשה א"כ למי

 כנ"~
 ~תמיהת עדיין ועוד

 נמ~ הא נאמנת איננה נב~לתי לפסול למה הה"~במ"עעל' האחרוני~
 תירוצי~ ~ייך לא וה~תא להקל ד"ת דברי'בלא

 הנ"ל
 הולר~זקת מכ~

 ה~
 חזקת מהני לא הרמב"ס רלדברי נאמר הש~א

 ז דרך~ה לפ~ כנ"ל לכ"ע האס י'
 יהי' דרךזה ואדרב~לפי זה דרך לפי לפר~ר"א נ"ל~~~י

 וגס והריטביא כהרשב"א ע"כ סבר דה~מב"סמ~ת
 באס הנ"ל הב"ש תי' דלפי הנ"ל הב"ש ~' בראשונה אתרץי

 ולכאורה נאמנת אינה באמת אצלה אזיל דהואידעי'
 קש~

 הא
 ~נמ'~קאמר~

 בכתו~
 דדברא חורבא חדא י"גע"ב ד'

 וודאי וש~
 הואיפירוש דמתא ~ורבא ואף הואפירש~גמור

 דאי~
 כאן

 ~קו~
קביעות~

 כאן קבי~ותא דאין א~ה~כיון הוא ~אזיל כמו
 משבוי' יהושע ר' ~קשה מאי קשה ו~וד בחור~א דראינו דמסתמ~
 הוא בזה הו~~ל ג~ור רובשס ה~

 ר~
 הב"ש לדברי ספק~רוב

 יהי' והכל כב"ש דלא 'לתי' לכן~נ~ל הא~כתי~ידגשי
 דוודאיי נכו~

 אייר~~א~
 ~אזיליה~א גמור~ידעי' ב~וב

 אצל~
 י

~ ~  ~הת~~~~
 לדידז פירוש כתבו כו' בד"~'~ב~נו

 הבנת לפי ולכאורה כו' ומזגה בו~קת ~ז~ה דאשה י~י ניח~

ק~~
 מז~ה ~שה לחןקה לה סברי מ~ור~ים

 בודק~
 כי אבל ~'

 דקשה ז"אי ע"כ~ שפיררייק~
 מ~ באמ~

 ע~י הפנ"י שמק'

 הא~תוס'
 ~לק~~

 כו' השתא, הכי בתמי'~ בלש~ן הגמ' מתמה
 ר"גהפוכהמר"ילפי'הירושלמ~ שסברת ~עורקשהאשהמזנ~כו' הכ~

 ו הפ~ולין אחר רצין הזונ~ת לר"~ דקאמרי
~

~~~ 

 הוא ומזנה בוד~ת שזה נתכוונו לא דה~וס' נ"ל ~
 ה"פ רק '~ חזק~

 דאש~
 בו~ת מזנה

 ~זנ~
 רצון לה שיש ר"ל

 כלולא
 לזנו~ ה~

 לא תו ברצונה דתלוי כיון וא"כ ~מה מזנה
שייך

 לומ~
 דפרי~'~רובאפירש כל

 דאול~
 לזנות רצונה אין

 מרובא הפרישזה ~~
 ר~

 ההגון אחר ~בו~ת
 וא~ ל~

 אתה
 א~ תאמר הכי רוב בזהלומר רוצ~

 מרוצה שהיא רוב
 עמה~ לזנ~

ה~
 אי' ויותר עמה ומז~ה פריש אחד אס רוב שייך אז פסולין
 אף רוב אי~ו ~עשה ה~לוי דרוב כ'' ד'בבכורות

 ברצונה דתלי' כ~ז מכ"ש המ~שה דנעשה רוב הואבעצמו ז~ דה~~
 ישרההסברא וז~

 ולפ"~
 ו~ר'י ה~וכה ר"ג ~ברת דאין ניחא

 ואין בודקת דאין דסבר ~דר"י למימר'לא~קי אתירר"ג ר~
 עמה מז~ה לה בהגון רצון לה די~ ~בר ר"ג אבלדצון ל~
 מה מ~ו' נמי ולפ"ז , רוב שייך לא וממילא סיבהאיזה ווחמ~
 בודקת מזנה אשה בתמי' בלשון עי~ה אלמנת גביהגמ' שתמ~
 בודקת נ~את דאשה משוס נעשה ה~יתר עיקרדשס ומזנ~
 קאמר דהכי ודומי' חלל שאינו ידעה דוודאי תזקה כמוהוי ונשא~

הגמ'שפיר
 ~ש~

 שמזנה חזקה זו שהי' בתמי' ומזנה בודקת מז~ה
 רק נתכוונו לא התוס' אבל היתר יעשה כשר~וזה עסרק

 חזקה מכח ניתר וממילא רוב כאן שאיןמהני שז~
 ז ב~י ע~

~~~~~

 ניחא לפ'ז
 הה"~

 הב"ש קושי' כללי קשה ולא
,

 דלר"~
 כאן ליכא כוותי' דפסקי'

~~ 
 יש רק כלל

 דעדיין הב"ש דבריליישב
 דלמא~באונ~

 מ~וברת ג~י נבעלה
 אי אבל אצלה הבועל הלך אי רוב יש ועדיין רצון לה הי' לאוא~כ
 ניחא מי לגבי אול ~י ~ע~ דלא דאיירי הב"ש כדברי~אמר
 השתא ~ו~ר דאו~יי' דמדין דכי~ן הה"מלדברי

 מכ~
 גמור ס"ס

 הי' ~א ספק ~י~ ~י וא~כ כשר וזמזר ספק ד"תכיון
 אזלה שמא באונס דהי' ואת"ל ד"ת מותר ~וי כנ"ל רובוליכא ברצו~

 דספק ד"ת מותר הספיקות בשני וא"כ קבוע והוי אצלוהיא
 א"א ~אף ד"ת מותרשקול

 דס"~
 דווקא ~ ~ה רוב כמו עדיף לא

 כאן דאין היכא הוא ס"ס ~כאן אבל רוב נגד הוי ~"סהיכי
 סי' עיי' , מודיס הרשב"א על אףהתול~יס כללרוב

 ד''ת מותר דברי' דבלא כיוו שלה ברי מהני ולכך , ברורוזה ק"יבש"~
'

 י ' ז הה"מ~סברת י

~"~~~
 דדברא מחורבא הנ"ל קו' נמימתו'

 ולפ'ו לחיר~א אתריו דנכנסה ברצון דהי'דידעי~ן איירי דש~
 דפריש ידעי' אי רק כנ"ל רוב דליכא כשר פסולין ברובאף

 דהולד י'ל באונס או ברצון הי' אס ידעי' ולא אצלההבועל
~סול



~סול
~ 

 הג~' ~ק~ה נ~י נכון ו~"ז
 דהי~~

 ~שבוי'' ~ר"ג ר"יי
 שפיר ומזנה בו~ת אש~, ~בר דלא ר"ידלשיטת

 מקש~
 וי"ל

 הוא ד~דיין ~"ג מק~ה שפיר מי אל אזיל מי ס~ק ~לדאף
 כסברת לאסודארוב

 והריטב"איאב~ ה~~
 ר"ג

 אש~ דס~~
מזנ~

 ו, בס"ד נ~ן והכל רוב שייך לא שפיר בודקת

~~~
 בלי ה~~~ורי~ דברי לפ"ז

 ~קפו~
 דהשתא

 תמיהות~ מתור~
 אתרוני~

 אמר~ א~ ~גבי ~ש"ה
 לפסו

 ולא חזקה לולד דאין זה ל~י~דרך אף נאמנת יאינהנב~לתי
 כשיטת סבר נמי' דהה"מ ~וכח '~תה אבל הנ"ל דברי~ויך

 ד~וב כיון שפיר לכך והרי~ב"אהר~ב"א
 ה~ו~

 הם כשיריס
 למי' אזיל מי יד~י' ואףשלא~דאמרירבא

 מ~
 רוב הוי

 הריטב"א~שי~ת להתיר~
 הנ"~

 אינה ולכך
 נ~נ~

 לה מתנגד שהר~ב
 ליכא ~ר~ון הי' אס שייך לאוכאן

 רו~
 רצונה שמא דנאמר

 בכ~רז"א ולא לה~ווקאבפסול
 סבר~

 דדווקא ל~~יד~"~כותי'
 סב~א ישאיפ~א

 לר"~
 רצונ~, איז ואולי ומזנה בו~ת דמסתמא

 כשירי~דהרבה
 לה יש

 בנמצ~
 לה

~~ 
 ו סברא אין איפכא

~~~~
 ג~

 ההימ
 נמי~~ב~ לשי~ת'~~ב"~

 כהרשב"א ~"כ
 ו~דר~האחרון והריטב"איי

 הואהצ~~
 כן ~מוכח

 איזהספקוה~י~תני מרמב"~
 ממז~

 ~ל דבאמ~שבא
 ספ~

 קדושיןאו
 דהרמבים ~נ"ל א"ו הנ"ל הפנ"י ק~שי' דקש~~אוד ~ירושיןספק

הש~
 לולד אמו חזקת שייך דלא סברי

 וג~
 י"ל

 ד~רמב"~
 דמרא~~~ל תז~ה ~~ן~ ~ילוק דיש הנ"לר~י ~ב~

 ג~~
 ~דברכנ"ל

 גבי משא"כ מהני'~חזקהלולד לא לכך טו~נת~מא שהיא~יירי ו~~
 בברו דאיירי בכתוב~~ס דמכשיר~כו'מאן

 די~
 כנ"ל צדקת חזקת

 וא"~לרש"י
 דט~ס ה~"מ כשיטת שפיר מוכח השתא

 דרמב"~
 דפ'

 ולא רוב יש הא אמאי פסולין ברוב אף בבתה אף דמכשירכמ"ד
 דד"תי כיוו כנ"ל ~וחזקה

 מות~
 אף וכ~"ל ברי מהני ד~ריה בלא

ב~פק
 אונ~

 ~כ~~ והריט~"א כהרשב"א מוכח ~"כ וא"כ ס"ס מ~ח
 לסמוךעלהרשב"א יש נאמנתוכיון~ן אינה נבטלתי דלפסולהדין

 דברי~ו~ריטב"אלהלכהוה~
 ו ת"ל ישרים

~"~~~
 לתי'יש

 ולבא~
 ד' דפ"פ בסוגיא הרא"ש דברי ~יטב

 והאדכתב ~
 דאמ~

 זה כ' מצאתי כו'
 בש~

 יונה הר"ר
 מב"ג פחותה קדושין אביה קיבל ש~רי כו' הת~מידיסוט~ו ז"~
 שגי~

ויו~
 נראה ומיהו כו' דרצון רוב דאיכא היא ולא כו' א'

 לקיי~
דבריה~

 מההיא
 דהית~

 ברי לר~ג דאלים י"ג ~' לקמן מ~וברת
 פ~ולין ברוב אפי' ~כשרות חזקה לי' דלית א~"ג ה~וברומכשיר

 דבריו ולכאורה כו' דמשארסתינאנסתי בההיאוכן
 בפשטותלהולמס ואי~ תמוהי~

 מתחיל~
 משני ראי' ואח"כ~כתב ט~ות שהן לתב

 דיש קסבר מה ול~~וף ראי' ~אין קסבר מאי מתחילההמשניות
 ואדרבה דמ~ו~רת מההיא ראי' דמ~יא גדולה תמי' ו~ודר~י'

מ~~
 אף בשבוי' דהא איפ~א ראי' יש

 די~
 מהני לא וברי חז~ה

~שו~
 נ~~יס רוב

 פרוצי~
 ב~ריות

 נדמ~ש~
 וכתבו לר"ג

 ל~~ין זה שייך לא וכאן כו' בודקת מזנה דאשה ניחא דלר'גכנ"ל ה~ו~~
 ~ם ל~מר דאיכא ונהי זה רוב נגד מהני לא א"כ דרצוןרוב

משו~
 דיוח~ין מ~לה

 ראי'י ליכא וודאי מ"~
 ו~ו~

 לדקרק יש
 הראי' לילמה

 משו~
 כ' כבר הא חזקה לי' דלית לולד דמכשיר

 דכאן מ~חילההרא"ש
 יש'חזק~

 דבריו וכל ~קות ותזקת היתר
 ,וווקשה

 ~ג~
 כנ"ל גדולה ב~צמה~ליאה הראי'

~ 

ך~~~
 ה~גי~ הפנ"י

 השבתנו ~~~בד"ה י"ג ד' הקושי' בזו
 בודקת מזנה אשה כ~ן ~יש כמו לו~ר רוצה והואו'

 חזקת יונה דרבינו נמיישבההיא כן היתר ד~ז~ת~ההיא
 דכ' ההיא תופס ד~א חדא דבריו לי ותמי' הי~ר דחזקתבה~יא צדקו~

 ומזנה בודקתה~ו~'
 לחז~

 א"כ גדולה תמי' ו~וד כנ~ל דלא
 מרוב ~דיף ~זקות תרי שיטתול~י

 וז~
 לקמן שאבאר כפי אינו

 ל~נין מודה הריב"ש דאף וש~כתבתי סי'ז'~י"ה
 לדחוק ודוחק חזקות מב' עדיף רוב דוודאי מתוס'והוכחתי דאוריי'~"~
 די~

~~~~~
 י

~ ~  
~  

~ 

~ ~ ~ ~ ~  ~ה אין דולד אף הרא'שכתב ~א תמיי ~וד ברי ג"ככאן 
כשרות ~זק~

 א~
 חזק~ דדוו~~ תופסאתה אי דאף מ~בוי' מ"ש קשה בזה איכ פסוליז ברוב

 לולד לו אין כשרות
 חז~ א~

 ב~קת
~ז~ה

 מ~הנ~
 לה

 לול~
 ליכא ~מ

~ 
 חזקה חדא

 ח~ה חדא~מי י~ ש~וי' ג~י וש~
 דההיא וא'ל~

 חזקה~בוד~
 ליכא א"כ יותר אלים

 ו יותרמחוקתכשרות היאט~ב איןסב~~לומרילר"גא~~הפ~ולין, רצין הזונות סבר ~לידהוא חזקה ליכא י~"י ו~וד לכאן~אי'
 לבאר נ"ל~~~

 בשיטת ~"ל דרך ~פו פקפוק בלי דבר~הרא"~
 לא דוודא~התו~' הר~"סו~בריה~וס' בדבריהה"מ

 חזקה לשוס מזנה דאשה~ת~וונו
 ר~

 רוב כאן שאין דמהני כנ~ל
 דיש כיון ל~~ות דר"י ההיא שכ' מתחילהוהשתא

 אונס ס~ק~
 רצוולאאו

 מהנ~
 דאףי ברי

 שי~
 כיון וכ~ות צד~ות חזקת ~זקה

 רו~ הוי ספקי חד דגבי התוס' כדכתבו זה רובנגדדיש
 דרצון

 ס"ס~לא דנ~ד אף מחזקה~~ף
 רוב~ דהוי דרצון~כיון~ ~הנירו~

מדרבנ~
 התו~' כ~ו כן מדרבנן ~סור ספ~אחד גבי אבל

 ~לכךואב"א בד~
 מ~~

 חד גב~ דרצון רוב נגד ברי דמהני ~יונה לר'
ספק

 א~
 מ~~ברת ראי' ואין דהו~ר~מד~נן

 דמהניא~
 ברוב

~סולין
 בר~דש~

 כיון
 ~א~

 פסולין רוב ליכא כנ"ל בו~ת מזנה
 ש~ ~וי דלמאייבאונס וא"ל כנ"לר~ב

 רוב איכא ושפיר
 בוודאי סבר' דהדא"ש י"ל ~דרצון רוב שייך ~לא וודאידל~ומרא פסולי~

כשיטת
 התוס'ייהנ"~

 המתיר דלדברי הנ"ל ס"ו קדושין
 חזקת~מהני משו~

 ~א~
 לבתה

 ולכ~
 לולד דיש כיון שפיר

 חזק~
 ש~יר

 וליכא ~י' ברצון שמא ס"ס דהוימותר
 ר~

 ~~י, ואת"ללהתיר ה~ז~~ ומהני
 ~אונ~

 להתיר~ ~ז~ה מהניואז'נמי ק~ו~ דהוי אצלו היא אזלה ד~א
 כיון

 דקבו~
 וא"ל דמי כמ~"מ

 דכל מחמת הרוב מהני דלא~מו
 קבו~

 מהני לא כן~ דמי כ~~'מ
החזק~

 מ~מת
 קבו~

 ז"א
 דקבו~

 אבל ה~ו~ל ~ל רק שייך
 התוס' דברי הבא~י ז' ~י' ~~יי' ~אשה ~ל רק שייך החזקהי

 ב'הספיקו' והוי כן מוכ~להדי' חניות ד"ההיי~וט' ~' ד'פ~תיס
 רוב כאן דאין ~פיקות ב' כאן דיש היכא לך כלל וזהי~התיר
 דאין בס"ס נמי כן איסור כאן דאין בס'ס כמו ~חזקהמהני
 כאן אין הח~~ה מכח ומ~ילא רוב כאן ~אין מחמת איסור~אן

 כאן דיש כלל לכ~ן ראי' אין וא'כ ברור וזה~י~ור
 רו~

 דרצון
 כתב ואח"כ מדר~נן ל~~יר ראוי' מ"מ מדרבנן שהוא~ף

 ~זרא"~
 דב~ה~לקיי~

 הה"~~יטת כשיטת ~ברי יונה ר' ~תלמידי דהיינו

הרמב"~
 כנ"ל

 דמוכ~
 לשיטת

 הר~ב"~
 לולד דאין ~סבר הנ"ל

 חזק~
לכ"~

 גירושין מווזרמס~' איז'ס' דכ' מהרמב~ס כנ"להוכח'
 למה דהש~א ראי' שפירוהשתא וקדושי~

 הול~
 פסולין בדוב אף כשר יהי'

 משו~ואי
 רוב ~אן דאין מהני כו' מזנה דאשה

 ~דיי~
 ~יהא פ~א

 דמאוריי' כיון כנ"ל א'והוי
 ~פ~

 מ~מ אסור דרג~ן אף כשר ממזר
 ~פק ל~נין וכנ"ל~ף הברימהני

 מדאוריי' ~"~ הוי אונ~ש~
 מדאוריי' דישלה~זקהצדקו' כאןכיון וה"ה הברי מ~גי~~ירולכך

 דרובמ~ר
 דאונ~

 ~לא מדאוריי' ה~זקה ומהני מדרבנן רק הוא
 א~"כוכן ומ"ש ' הנ'ל ה~~מ כס~רת ה~רי מהני שפיר לכךהברי
 רצון רוב מהני לא נמי דמש''ה היינו כו' דמשארסתניבההיא

~~~~
 תחתיו ~יא לה נא~ין אף~י ותפס~דהכתו~ה לחזקתממון

 ה"ט באונס שהי' לה נאמיןלא
 משו~

 רקמדרבנן אינו דרצון דרוב
 דמ~וברת דמההיא דסבר מתחי~כתבשהואט~ותמשא"כ

 לחו~ במשאר~תני ליכא לולדחזקהכנ"ל דיש~ר~י' ליכ~
 דש~גבי ראי~

 לא דרבנן דדבר מדרבנן רוב שייך לאממון
 שיי~

 רק
 גבי דהוי פ"פ גבי אבל לזה וקולא לוה חומרא הוי תמיר ממוןוגבי ל~ומר~

 דכתב אחרכך אבל דרב~ן שפיר שייךא~סור
 ההיא ורק דמ~וברת מההיא ~ראי' ו~י~ר דמ~וברתמההיא דבריה~ לקי~~

 אינו דרצון רוב דההיא לחזק אלא אינו נאנסתידמשארסתני
 ~י' ווה כניל דמ~וברת ראי' לההיא נמי צריך דןה מדרבנןאלא

 ו ת"לנכון

~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~ ~  ~ ~ ~ ~ ~~י' 
~ 

 לה~ל ד"ת דאורייתא ספק כל דלרמב"ס ~למד
 י איסורא איסורכרתוג~איקבע~ו~היכאשיש

 אף ~יסוריןב~אר
 איקב~

 איסור ראין היכא מותר אי~ורא
 איקב~~יאיסורא דלא היכא כרת באי~ור אף וכן ,כדת
 א~ אף ~ניל לפיויותר

 כרת יהי'
 איקב~ וג~

 רק איסורא

 טומאת גבי כמו ויורד ~ולה ~רבן הוי מזיד גביא~
 מקד~

 לקולא הוי ספק גבימ"~
 ל~רמ~"~

 ' הוכחה כנ"ל
 ר~ ~י~ יאף~

 רוב שיש ~יכא לאי~ור
 דקבו~ ~ לאסו~

 דמ~ מחצה ~ל מחצהדכ~ל
 להרמב~

 ' ר"ת להקל ספיקו
 קבו~ גבי לפנינו~ירש

 כקבו~ הוי מדאוריי'
 בין להקל בין

 טהרות דמס' פ"ו מתוספתא כדהוכחתילהחמיר
 תוספתא אשתמיטתי'מהם היא מדרבנן אש~סברי ק"יבסי' וה~וסקי~

 נמיזו'ונ"מ
 א~

 לאיסורא ~יש~רוב
 והואקבו~

 לפנינו ופירש

להרמב"~
 להקל ד"ת ספיקו

 והאחרוני~
 כהרמב'ס הכרי~ו

 ו~כו"פ הפר"חה"ה
 וא~

 הו~חות כמה היכחתי הצ~יר אני
 'כ~יטתווכנ'ל

נלמד



~ ~

~  

~ ~  

~  

~  

~ ~ ~  

~ ~  

י

~  

 ~~ו,

~ 
 רוב ~ק שיש היכא בקצרה נלמד

~~ 
 כגון מ~צה

 ר~ ~~
 ידעי' ~לא הש"ס איירי ל~רמב~ס

 ג~
 ל~ה הוא אזל אי

 ע"גספק ד' דקדושיןה~יא
 מ~~

 וליכא ברצון הי' שמא ~ס נג~הרוב ~וי וא"כ לגבי' היא ~ו והריט~א ל~יט~הרשב"א
 וא'כ רוב ולי~א לגבי' אזלההיא באונסשמא ואת"ל~ובהוירובאל~ירהוהו~רובוכדבריהםה~כח~~כלהרמב"ס'

 רוב ספק שישהי~א
 ~פ~

~יון ע~ג ד, דקדושין ה~יא כגון חזקה
 די~ס"~

 כאן יש אם
 ר~

 אי~ר של מגופה גרע לא
 רו~ לגבהוהוי הוא אזיל אס ס~ק שיש הנ"לי

 ~ליכא ס"ס דמהני דהוי לאסורא
 ~ב,וממי~

 כשיטות הברי מהני
 אזלאהיאלגבי'והויקבועוליכא רלמא~רושוישספק הה~~

 רו~
 ' לעיל דהרמב~סכמבואר ~~בא

 הוי ל~תירה ~זקה~יש
~~ 

 אי ספק דיש כיון שקול
~ ~יכ~  

 ~ילו~ ~~ רש"י דלשי~~ בא~תי וכ~ר
 חז~ולא ~יכה אורובואסור ~זק~ ל~ י~ האם אס

 ר~
 גבי ~ומותרונ"מ

 ספ~
 ~דקותוכשרו~כגו~בכתו~תהנ"לדלאהי~מזנהברצוןעם '~י

 או דית מותרממזר~"ג
 א~ להרמב"~

 נתין או ממזר י ד~ת איסורין בכל
 וא"כ~חזק~

 להי~ר הדבר גוף על מראה
 וודאישי~אבלקבוע בן~

 ~קה ויש לאיסור רוב
 להתירהמות~

 ה~' הנ"ל בקד~ין משא"כ הח~ה לבתה אף שפיר~הני
 וכן ~אונס ~ י ~ החזקה ומהני רוב ליכא דמי כמע"מ דק~וע כיוןבוודאי

 א~
 עיסה באלמנת כמו שמא טוענת היא

 ההיא כגון ברצון רובהתלוי דישהיכא דאינ~
 בכ~וב~

 מהני לא בזה טעס בלא קמייתא עלחזקה לאו~מי' חזקה רק ד~~יר י"ג ד'
 ~~~ם התוס' כדכ' פסולין א~ברובר"ג

 דא~~
 מזנה

 כ~
 דהרמב"סלבתהוכןהו~חתי~וס'ומהרי~ב"אקדושיןוי"ל

וכרש~
 תו דבזה דהיינו

 לאשיי~~~ר~
 י חדש דין ג"כ ~ו~ול~~י"ל סוברנמי רצו~ה ~ין ידשמא

 במעשה וורובהתלי' וגרעברצוז
 ~~רו~

 זה ובזה כ' ד'
~ 

 חזקת דפיר~ידלאמ~ני לרבאשי ע~ו ד' בכתובת דשס

המע~
 שהיא דידעינן אי~רי זה אבל ברצונה תלי'

 ברצו~
 רש"י על חולק שס ~~דושיו והרשב"א לאב הבת של הגוף ~

 דחורבא ההיאכגון
 דדבר~

 באונס שהי' בידוע אבל
 באמ~

 גוף על אינהמראה החזקה דשס נמי~~~,זהי י"ל
 י לעיל ~גכמ~וארישרו~גוזורומודה הדב~

~ 
 ולא מקיימת נודרתואיגה ותריאסהיא אסהי~ת~יאבל י

 ה~ה לגבי באונס או ברצון הי' ספקאי לנו דישהיכא
~גרהדכתוב~~

 דמראה חזק~צדקות יש ו~ס ~בי'
~ 

 גוף
עצמה

 דאי~
 ברצון הי' ~~אס כספ~שקול הוי ~קה לה

~ 
 ~זההדבר

 י"~
 דר~"יי

 לאביה חז~תה ד~הני מוד~
 ט'' בסי'ועיין הוי מהניהחזקהואי ה~זקהובוודאי מהני ואז רובליכא

 הויספקשקולכנ"לומהני~אונסאיכא,רובדעדיףמחזקה
~~ 

 עלאחותו שבא כגון א~דממזר~מכהןבארתי~ב~~'
 פגוס והוא בתרומה אוכל אינו ג"כ ממזר~ההואממנוי ~ הרמב~~י לפי ה~זקההבריבצירוף ונול~

אבללגבי
 ו~

 התוס'קדוש~ן דהיינובתהמחולקיםדלפי
~ ~ 

לכהונה
 וי~~

 כמו גיורת ולישא למתיס לטמא יכול דאף
 חזקת דמהני~"ו

 א~
 ' גרע דמ~זר י"ל שס לב"ש ואף ה' סי' בא~ה פצוע~דכה~בי דע~ לפי אבל כנ"ל הוא נמי לבתה

 ~זקת מהני ~לא בפשטותהרמב"ס
 הא~

 גיורתשכבר לישא יוכל זאתב~וסקיס,וכן מצאתי לא כיוצ"ע בזה~א א~כ ל~ה
 להיותנאמנתב~פקבאונ~ברובהוי

 פסול~
 ינתגרש~מ~ראלדאיןלודיןכ~ונ~כחלל ~ ~

~ ~ ~ ~ ' ~ ~ ~~ ~ ' ~ ~  ~~~ו~~~ 

 להיות דאפשר אף בב"א הנגע כל ל~תחסר רגילות אינו שהרי תר~י ענין וגם ,י עדיפא הי ח~ה נגד חזקה ~ו יבואר ~'~~'
 כל רגיל מ"מאיןזה תו~שסי דרישנידהעסלריעותא,וגסיבוארסוגיא

 הנ~
 קאמר לא והתוספת ב~א להתחסר

~~~~
 ו לשונו ע"כ וצ"ע מכגריס לפחות רק' בתר ~אזלינן מלתא הא מנא ע"ב יו"ד ד' בחולין
 ויצא קרא אמר כו' אר"שחזקה

 הכה~
 כו' ה~ית מן

~~~~~
 הגאון קושי' ~ס הכל ל~אר לי

 אין דוודאי צבי ~~
 קאמר לא ,דתוס' בב~א הנגע כל לחסורסברא אוקמי' דאמרי' משוס לאו אלא שיעורא לי' בציר ארנפקדלמא

 ~פחות עד לחסור דרגילות ~ו' ריעותא דליכא היכא תינח הא ה~ס' מקשה והנה~~זקה ר~
 מכגרי~

 תחילת תיכף והנה בב''א
 דא~"ג ריעותא י~ ~~נוי''ל

 דאשתכ~
 מקשה הסוגיא ~א אפ~ה ז' לאחר שחסר

 המ~"~
 כיון דסבר דלהילל ~"ל לובלין

 ומי~ו כו' בימיהסגר ~נכנסולבית אותן כל למפרעמטה~ינן דריעות~
 קש~

 ל~א מגופא
 כי ותי' חזקתן על טהרות העמד ל~א אמ~י חזק~

 התוס' כמ"ש חזקה ליכא ובזה ~וררת שעה ליכא בטהרות למימר הו"ל וה"נ כו' חסר ונמצא שנמדר למקוה דמי' מלתא~הך
 והרי~סר דגברא טהרה משוסחזקת ל~זקתנגעדש~קי' ד"~

 לפני~
 עכ'ל בטהרתן מבוררת חזקה ליכא וב~הרות ריעותא דאיכא

 ודלמא בד"ה התו~'עכ"ל
~ 

 מבוררת חזקה להטהרות לית למה תמוה וה~א לובלין, המהר'מ ~

~~~~
 ~אהואיודע ~' נידה בריש אבל כלוס תי' לא בחולין שס התו'

והוא מעט להתחסר רגילותי מקוה דגבי וי"ל וז"לה~ו~' שנגעבטהרותאלושהי'בטהרהבוודאימשעתקציר~
 נג~

 עומדת טהרה בחזקת ועיסה פ' ד' בקדושין ערוכה גמ'

מע~
 אבל חסר דמעיקרא א"ל לכך

 הנג~
 ובכל בת~' טובא דוכתי ובשאר ,ע"ש בב"א ~~סר רגילות

 המפרשי~
 לתרץ ניל לכן ,

 הג~' על קשה ג"כ לכאורה הקוש~' זו דהנה לובלין מהר"סקו' בחזקת הנגע ואוקי ד~ר הוא השתא אמרי' לכך ~כגריסבפ~ות
 כל קתני התס הא לכאורה לריעותא תרתי התס אח"כ רקאמר נ~סר אפי' הבית את הכהו וכשטימא הבית מן הכהן ביציאת~לס
 שנכנס קודס אח"כהגגע

 ז~
 שנ~שה ~הרות שיר~ה עד טמא שהבית הוא גן"ה

 ע~
 יש הא קשה וא"כ ,טמאות למפרע

 תוס' ~כ~ל ויטהרנוהכהן לטהרו~
 ,ולכאו~ בנידה~

 חזק~ נמי ~מוהים דבריהם
 והעמד חןקתה ~ל מקוה העמד ~הרות לגבי הוי א"כ

 הס ~ותרדדברי
~ 

 על לובלין ~הר~מ חיד~י בספר והנה
 ניד~

 ל"ו ד' בעירובין ה~סשם ק~מר וכמוכן חז~ן על ~הרות
 רב~ ' להתחסר דרגילות ה~ס' דתירצו דאף דבריו ותורףמאריךבוה ~~

 י ע"ש לריעו~א תרתי התם אמר

בב"~
 הא קשה ~דיין מ"מ די~ותא לפ~יך חסר הרי הוי ולא

 ~~~~~~~ כיו~
 הוי לא ~י לשמאי לעיל דגס לומר רוצה הייתי

 או חזקתה על דאוקיאשה אמרי' ידישלגבראהנכנסלביתחזקתטהרהנגדחזקתהביתוהוילי'להיות
 ד"ה ~'ע"א~תוס' ד' בנידה חז~ה~ועיי' על אשה אוקי ~ל"א הואכו' הכהןגז"הספקולאוודאיטמאלכךכתבוהתוס'וכשטימא להיללדבאמ~

 הכתוב גזירת ותו הכהן טימא שפיר גברא האי בלאא"כ
 הו~

 ~זקתז על ~הרות דהעמיד מחט גבי דכתבו כו' טומאות שכל ~בל
 ~ור וודאי ~~ט על השתא דנין ~שר כפי דהא ניחא התסרק לפניך ~סר הרי הוי א"כ בב"א להתחסר הנגע רגילות הוי לאאי

ריעות~
 לגבי נגע כספק זה מקודס שלס ~י' שמא רק המחט שבורהדכעת בטעות הבית הכהן שטימא מה ו~י' הנגע חזקת נגד
 המהר"מ דברי תורף כןעיי"שכי

 לובלין~
 טמאה ספק הי' למפרע גופה דאשה כאזכיון טהרות~וא"כ תמוהיס דבריו והנה

 על טהרות אוקמי' ל"א תו א"כ ~~שה נגעו בוודאי וטהרות א~תי בבת להתחסר דהנג~דגילות לומר התוס' צריך לאדא'כ
 דל''א כיוןדוודאינגעובאשהואשהספקטמאהכיון חזקתן לשמאי והראי' עדיף הנגע חזקת הרי לפגיך חסר הרי משוסואי

 ד~ הרי נגד דמעיקרא חזקהמהני אחזקת~
 אלא חזקתן על טהרות אוקי ול"א הטהרות מ"ש אשה מ"ש א"כ רק כן להילל ואף לפניך

 חזקת איכא שייך אז בטמא טהרות נגע אס ~פק הי' אס ועוד , חזקה דיינינן לא ריעותאמגופה דיצא הואילד~בר
 כלוס התוס' מתרצי לא דבריו דלפי מאודתמוה

 כשטימ~
 לא ובוודאי טהרות הכהן

 נג~
 כמו הטהרות הוי נגע~ בוודאי אס אבל

 חס' על הרמ~ן בדברי להדי' כן ומצאתי בו נגע אשרהדבר חזקת לבית נמי יש דגברא חזקה ~לא הא הוא גז"ה הביתאת
 דסבר רש"י על דמשיג , ייט ד' שיטות בממ~הניד~ חזקת נגד תיכף הוי הא מהני למה כשט~א תיכף ~~כ~הרה

 דהוי ~~
 טמא וודאי יהי' ולא בחזקתט~רה שהי' הביתהנגעחזקת

 והנ~
 איגו פי' וההיא וז''ל וכ' באשפה אטפח אי תינוק על ספק לי'

גס
 ~ם הנכנס לאדם מ~מא אמאי הנגע כל ~הלךלהו והרי תרומה שורפין אין למה בעיסה נגע בוודאי שאס נכון וז"לואכתיקשה מקשהעלהתוס' ג' סי' בשו"תשלו צ~י החכ~

 באו~
 ~ב שבוע

 ז~
 דרוב לומר אפשר נמי דהתס כוודאי ~~שה שלי' כרוב

ש~'



~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~  ~ ~  וולר בלא ומיעוט בוולדשלי' 
 ובי~

 סמוך עו~ד טהור בחזקת זה
 אין הוא בבית רש~יא כיון אלא רובא לחזקהואית~להמיעו~א
 ~וא הביתחזקתושל

 כלו~
 רובא ובתר ~ל~ הבי~ הרי אלא

 הנכון הפירוש אבלאזלי'
 שבתינו~

 ומח~י~ן נחלקו ~מא וודאי
 שלא לומר ~י~טהרה

 נג~
 בה

 תינ~
 אפשר שאי בשלי' מ~א"כ

~צר~
 הבית חזקת

 למיעו~
 עס שאין מלמדת חזק~זו ~אין שלי'

 אלא וולד~שלי'
 ה~י~

 שהרי כ~ם חז~ה ~ין עצמה ~לי'
 ו~ע~נגע~

 ~אנו~~זיקין אבל~~הותינוק כמ~ה
 ~ ז"ל ~רמב"ן ע~ל התינוקבעיסה נג~ של~

~~~ 

 לפ"זלאמקש'תוס'כלו~עלנג~דה~לפידבריהרמב"ן
 דהעמדעכצ"ל

~~ 
 הרי ומהני אמרי' ש~יר תז~ו על

 אדס ~רי שייך דלא מודה ה~ב"ן גס ע"כ בזה לפניךח~ר
 לריעותא ~בינגעישתרתי האכמקוהא"כתולאקש'~שי'תוס'

~~
 ~ס רהא לכניך תסר והרי טהרה בחזקת שס הנכנס דהאדס

 וא"~האדס בוודא~בבית שס נכנס דאדס שליאכיון גבי כמוהוי
 ~ו ~ומאה חזקת לו יש והנגע כגגעוהבית

 ש~
 ה~ליא

 ר~
 רחז~ה

 וא"כ אייה לקמן שאכתוב כמו נגדה רוב שאין ~איך רוב כמו~וא
 דלכאור~~ תו' מקשה שפיר בורי' ~ל דייקת כי אבל מהנילכ~לא
 דוודאינגע דקאמ~ש~כיון דבר~הרמב"ןקשהכמו~פי

 לקולאולחומרא גב~חזקה מקוהדהא גבי ל"א א"כאמאי שליאכמו הויבי~
 א~ס יהא למקוה נכנס גבימקוהכיוןדהאדס גאמר א"כה~~ויס
 חז~ת ~רע לא אשר דהתס כמו עדיף ~זקתיהמקוה ויהי'כמקוה
 דוודאינג~ו~~אהוטהרה ~ון השליא דביתאת~~ור

~~ 
 תלי'

 כיון י"ל כןבשליא
 רטומא~

 והא~ בווקוה תל~ וטהרותיו אדס ~ל
 טומאתו מגרע לא גכגסבוודאי

 חזק~
 דבשלומא נ"ל ~ן , מקוה

 רעותא שוס אין וה רוב ונגר בוולד ~ליא דרוב כיוןהתס
 א"~

 לא,
 בבית בוודאי וכיוןדשליא דבית חזקתטהרה נגדו דיש לומרשייך
 מהני ~א דרוב לומר ריעותא אין דהא כשליא הביתהרי

 א~
 כאן

 שלא אף בו נכנס וודאי והטמא חסירה דמקוה מצא הוי לא איה"נ
 אז המקוה חסר דל~א או שלס שהי' כמו הוא המ~וה אי לוידוע
 חזקת' על המקוה אזלינןומעמידין ~כג~"כ דוודאי א~רי'דכיון~וי

א~
 ה~קוההוא ~ישספקאס

 של~
 חסר או

 נגדו ישש~א חזקתה~קו~ וא~משו~
 חזק~

 הוי דהשתא ז"א טומאה ~חזקת שהי' דגברא
 הי' דהאד' כיון הרמב"ן כסב'מ~ש

 נכנ~
 טהרותיו תלי' ובו במ~ה

 האדס הוי דוודאינכנס א~ככיון חס~ה אי טומאותיו ,~ימלא
 ~ל מקוה העמד וא~רי'~מ~וה

 חזקת~
 טהור בוודאי ~אדס ואז

 כמו האדס ~זקת וןרעא לאותו
 שהת~

 אבל דבית חזקת מרע אינו
 כיון א"כ חסירה ~היוס שמצא דאייריהמתני'

 ד~
 לפ~נו ריעותא

 גברא ט~אשל ה~זקת דן אנו טמאשפיר האד' הוי כהשתא דןדאס
 שבמקוה טבל לא דגברא ונמצא כבר דרעות~יהוילומר

 מצ~רףה~יעותא לכך ~גומה נמצא גבי בחולין תוס' כמ"שטבל חסיר~
 ש~יר והשתא טמא חזקת ~ס ל~ניך ת~רדהרי

 מקש~
 ד~ס תוס'

 דלא כיון לריעותא תר~י אמרי' שפיר ל~ניך הגגע ח~ר אסשס
 נמצא לא דאס כיון החילוקהוא ועיקר מ~י הריעותאידעי~ן

 עוד המקוה על דנין ~י' אז ~קוה גבי כגוןהריעותא
 על~היא מהי~סוהלא~

 חזקת~
 נגדו ~ייך ולא ~~~הור ש~בל מי ממילא ~"כ

 בוולד שרובשליא אמר דאתה כיון שס ל~ומרא וכן טמא~זקת
 מווילא בו הנגע א"כ בוודאי בעצמו שטמא וכיין טמאבוודאי א~

 היוס ריעותא יש אס אבל ו~דאי בטומאה שנגע כיוןטמא
 שמקוה לומר יכול אתה אין א"כשוב שחסרה דראינו מקוה~בי כגו~

 וא"כ ~סר וודאי השתא דהא טהור הוא בו שטבל מיזו
 את~

צרי~
 לא שוב א"כ ח~ירה הי' אי הארס שטבל העת על לדון

 גברא טהור ממילא בחזקתה דמקוה אמרי' דאז כיון לומרתוכל
 אמרי' השתא אלא וודאי ~הור הי' דלא נתגלה דהשתאז"א

 ש~א לפניך מ~ר הרי מצ~רף ואד~ה ספקדלמפרע
 ~סרמדהשתא נמ~חזק~

 מגמ' ~מוכח אי"ה לקמן כמ"ש ~סר נמי למפר~
 חזקת עס ומצ~רףדקדושין

 גבר~
 הגברא דטמא ואמרינן

 ~מא היוס דנין ~נוכמו ו~~
 הגבראוממיל~

 השתמש אס
 א~

 בטהרו'
 ש~ירד~ה~ת הואהסבראהנ"ל ~שתאטמאיסהטהרותממילא

 ~ הרמב"ן שכתב כשליא הבית כמודגברא

~~~~~

 אילאוהריח~רלפניךעדיףחזקתמקוהמחזקתהעמד
 וזה תזקתו עלטמא

 הו~
 מקוה העמד אדרבא דמקשה

 והו"ל ~דיף ה~וה שחזקת משמע אררבא דלשון ~זק~העל
 וכנ"ל לפניך ח~ר ~רי שפיר תירץ וע"ז ' לגמרי טהורלהיות

דהשת~
 וטרי' ושקלי' מקוה חזקת עדיפא לא

~~ 
 דמפרש

 לריעותא תרתיהתס דבר~
~ 

~"~~~
 נמי

 מתור~
 דמקשה ~ובלין מהר"ס קושי'

 דאח~~
 בג~'

 מקש~ נמי חביו~~בי
 ריש כיון ~א אדרבא ~ג~רא

 ספק הוא לכך חזקתו ייןעל העמד נגדוהע~ד~בלע~חז~תוויש חזק~
~"ששמ~~מ~ד

 ~ולפ~~~כל~דקוד'שתיר~
 הגמ'הריהחמיץ

 על יין הע~ד אדרבא ~אמר שפיר הוא לריעותא ותרתי~נ~ך
חזק~תו

 ח~~ ד~ הואי~
 נכרשה ~וודאי ~י~א~~ק~טבלכיון

 תלה וזה~תרומה
 ב~

 יי~ הוי אי
 ~ומץ או

 א~
 זו חזקה עדיפא

 כנ"ל גבישליא שםכמו
 כןא~

 ~בל חזקת
 מלמ~

 יין חזקת נגר תו
 בז~ תלוי דזה כיון בחזקתו, ~ן אזש~יי

 ~' דף בקדושין~שי~ס בתוספ~ מצאתי ואח"כ
 ~~קד~ע~לשו~

 פנ'י ו~גאון ~ררבא
כתבשס

 ש~ כנ"לדחזק~
 ר~הו~~תבמסברא תלויהדברעדיף

 משליא דמוכח הרמב"ו שכתב כפי מו~מה~ס ולפמ"שדלו'
 ג"כ ק' ~נ"ל סברא ~בר דלא תינוק גב~ דשס רשיי שיטת~י ר~

 הנ"ל יקשהק~' אדרבאוגס לשון הנ"לכאן קוש~ל~ורה
 דה~

 לכאורהקושיא וזה מקוה תזקת עס חזקתטה~ת תרתי~~נ~
 בלאקו~י'הרמב"~אסאל~תא~אל~"ישס

~ 
 ~נד~ברש"י

 לר~'י וצ"ע בווודאי נגע בלא אי~י שס~רש"י הרמב"ן ~תבכפי
 בקדושין בפ~יז~לו~יין

 והנ~
 תיגוק ג~י שס תוס' באמת

 ג"~חול~
~

 מ~' רש"י
 א~

 ~שוהשתא
 מו~

 וכ~ל תוס' שיטת ג"כימכאן
~ 

~~
 ~כאו~

 במקוה בד"ה ל"ו ד' בעירובין מאור קשה
 אס ~הרות אפילו מט~א ~י והא וא"תנ~רד של~

 נ~
 בהן

 אבל כו' וי"ל חןק~ן על עהרות אוקמ~ נימא אדרבא ~"ככו'
טה~ת

 מוד~
 להדי' משמע ולכאורה עכ"ל' מטמאינן דלא ר"י

 א''כקשהמ~ליא חז~טהור דאףכה"ג~ייע דשס~דבריתוס'

וו~
 ~וס'בליגמגום ל~שדברי אךנ"ל קשהמאוד~וגיא~דנרה

 עוד ישדלכאורה
 ~קד~

 וקשה הרבה שס בתוס'
 להולמ~

 חדא
 טביל זיל לי' דאמרי' רלענין כו' ר"י רהא מתחילה מקשי~אי
 ר"מא~'

 מוד~
 ~~קטמא גבי כדאמרי'

 בר"~
 וואין ו~אורה ,

 לתוס' ל~סיצא
 ד~~

 ל~חילה מודה
 מאי וא"~

 מק~~
 ועוד

 נגדו ט~רות~ דהעמד דחזקה ל"א אמאי להקשותימ~ללתוספת
 דאין וטמא~דאי ~זקתו ~ל העמדטמא ראמרי' ~יון דל~אהיא

 נגע וודא~ שהוא דאייריבמקו~שלאנמדדאיכ~יון~גדושסחזקה
 שמוכח כ~ל אחזקה לאוקמי' אין תובטהרות

 וא~ ~~
 שנימא

 לא מ"מ שקו~תשהחזקות
 ק~~

 נגדו ואין טהרותחזקת שפי~ י~ דבמתני' ~ר"י רר"י
 חזק~

 מאי ~שה ועוד טמא
 תיר~

 תוס'

דבספוק~דרבנ~
 שהוא דבר כל אומר שר"י מטמא ריי רק אחריס לטמא~ו~' ~יר~~ קתני לא דמקיואות במתני' דשם מאור קשה~לכאורה ~~ש~פקליטמאטמאלטמא~הו~ ור~י כד'

 הוא ל~לס טומאהב~זקת
 בטומא~

 ער
 ~יווד~

 אבל שטהור
 ופי' ~הור ול~מא ליטמאספק

 הרמב"~
 ר"ע וגס שס

וגם מב~נור~
 התי"~דה"~

 ~גון ליטמא אבל
 שספ~

 ~ נגע לא או נגע
 טמאין אוכלין שאכל כגוןול~א

 לטמ~
 וספק מדרבנן

 ~ נ~

בכ~
 ~י' לא ור"ש ע"ש

~ 
 ~בר~ ~וס מאי וא~כ ~אומה

 נכוניס תוספת דברי שכל ראיתי הענין ואחר שס,התוספת
 דכ~ דמאי~ס

 זה ~דה ר"מ זילט~~אפי' ~' דאמרי' דלענין

מ~
 את~~ ~כי ~ז ד' ד~יז מגמ'

 לקמי'ד~
 הא לה אמר ינא"

 טומאה ~פק דאף משמע טבול זיל בנהראמיא
 ב~~

 ~~הור
~מ

 מתחיל~
 אמ~'

 כיו~ לטבו~
 לו דיש

~ בטבי~ תקג~  ר' דאמר ~ון לר"מ דמ~תמא תוס' ו~ברי טהור טהרותעשה א~ 
 כן מורין ואין הלכה יו~זר בז יוסי ר' דברי ~לשס י~~~

 וא~
 שר"י

 בכ"~~~
 דזה מ~י' כסתס ~לכה

~~ 
 מתנ~ דסתס הוא דכאן

 דר"מא"ו
 מוד~

 והשתא ל~חילה
~ ~  

 פליג דע"ז דכיון ש~יר
 משמע~ו

 דא~
 מ~יס ע'ז ר"י ~לי~ טהרות עשה אס בד~בד

 ~ני'בתוס' לעיל דהובא רש"י ~~תו~'אזל~בשיטת כו'~דרבא
 דב~ני' יר~י' ר' אמרדיה

 חזק~ אי~
 עירב שלא ~רא

 ח~ת ~~ד ~ישאף אל~~
 ~הרו~

 ערב שלא גברא ~זקת
 מכ"~

 ~איל

דס~
 ד~נן ~מין ~ר~, סבר והוא טהרות על ה~א דרבנן

 ע"ש רש"י לשיטת לעיל להדי' התוס' ~"ש ~קולא אזלינזלכך
 נ~ייש ה~כאן רבא על ~שיסש~רוהשתא

 חזק~ט~רו~
 נ~ד

 אדר"יד~א~ דר"י ק~ה ~א"~אכ"החזקת~מא
 אייריבטו~אה נמי

 תירצו וע"ז ע"ש~דרבנן
 תו~

 בדברי רה"פ תוס' דסברי וצ"ל כו'
 דכיון אחריס לטמא הייגו טהור ל~מאר"י

 ~~ק~ך ובי~ הו~ ~מדרב~
 להק~ דרבג~

 שקודס אף ~ל~ן
 שנג~

 וודאי ט~א
מ"מ

 דרב~~ כיו~
 ~ה~ת ת~ת שמהני מקיל הוא

 והש~
 לא

 לטמא ~~ינו וא"כ הוא ראוריי' שם דנדהומשליא מסוגיא כנ"ל~ל ק~~
ולא

 ~ שיי~
 להדי' ~אי' ומצאתי אבלבדרבנ~מ~יל ~הרה חזקת

לפיר~
 ב' דב~רק ר"י ב~ברי ~ו~'

 ד~~ואו~
 ר"ש מביא ג' משנה

~ס~תא
 ו~"~

 לוגין ~' ונפלו ~' מקוו~ות ב' ב~ספתא תני' ~~ש
כו'



~ ~ ~

~ ~  

~  

~ ~ ~  

~ ~  

~  

~ ~ ~ ~  לטבול וצריך ~~מא ור~י מטהרי' ~רב~ן דלעיל מתני' והיי~וכו' 
~נית

 ומוד~
 נמי ~דאמרי' ~הורות טהרות ~שה דאס

 לעי~
 רלטמא

 ~הורנמי
 ~כ"~

 וגס מ~ו~פתא כהתו~' ~~ח להדי' הרו
 ותמהני~ל כן~ובר הרי~

 הר"~
 מברטנורא

 ו~י"~
 ~י' ~השמי~ו

ד~וכח ז~
 וג~ ~תוספת~

 כי לתמוה יש על~רמב"ס
 ן~

 ~~תא הפי'
 ה~"ל מוכ~~התוס' א~תי לכאו~ה אך , צכונים התו~' ודבריטפי
 הנ"ל כסברא סברידלא

 שח~~
 המקוה

 ~דיפ~
 וכס~רת ו~נ"ל

 דכיוןהרמב''ן
 שתל~

 תוס'י~לום מק~יס לא כנ"ל דאם בזה
 דאפ"~

מתר~
 גבי שס ~ב~~א ~פיר רבא

 ~קו~
 הוי אדס דגבי ~יון

ר~
 א~~~חזקת של~~מדדו~כ במקוה דאיירי טומאה חוקת

 מ"מ נגדוהוא טהר~
 חזק~

 כיון הנ"ל הרמ~"ן כס~רת ע~יפא ד~עיקרא
 איפכא אדרבא במת~י' אבל נגע וודאי והוא באדס ת~י'רט~~ות

הו~
 רק ~וא והספק ~נית הי' וודאי ~ירוב ד~אי

~~ 
 הטהרות

 ו~הרות בטומאות תלוי דהעירוב כיון ~דיפא ~הרות חז~תא"כ
 א"~ הר~ב~ן ~ברת~פי

 לתו~' מנ"ל
 אולי להקשו~

 א~
 ~דרב~ן

 ז הלזה חילוקיש

~~~

 ק~~כללןהדהא~וס'מ~~יס~א"ריר~י' באמ~לא
 לי' דניחא י"ל וה"נ כו' טמא העמד לקמן ~פי'לרש"י

 דבמתני' פנ"ל וא"ל חז~ה נגד חזקה יש במ~ני'נמיפאןכ~"ל~א ~יט~ר~"י תוס' מק~ה ל~"ז והשתא כו' ר"מ ~בר אפי'ל~~וי'
 לרש"ילתי' ל"ל א"כקשה עדי~א דטהרותחזקה

 סב~ אי אף דלמא לקולא אזלי' בדר~נן ~זקהנגד הואי~דהואחזק~
 תחומין יוסי ר'

 ניח~ נמידאוריי'
 הוא ~ס א~ל ~דיפאכנ"ל ~הרה ~ז~ת

 וא"כ ~דינא הוא והכל מחמיר בדרב~ן אף ~דיפא ~ומאהדחזקת איכ~
 הגמ' צריךמאי

 לומ~
 דלא מוכת א"ו דרבנן תחומין דר"יסבר

 ולכך ספק והוי ~קול הוי ~וקה ~ד ~ז~ה רק הנ"לכ~ברא
 והשתא ד~בנן אי דאוריי' איתלוי ~פי~

 מקשי~
 תוס'

 סבר' סב' רלא ר~"יור~"ולשי~~ואזיל קו'תוס'לשיטת~רי~בל"ן ~ע"~ ~פי~כנ'~
 לתוס' אבל העי~ה~~"ל ב~ר ~דמוכח~תי~~שנמצא ~נ"להר~ב"ן
 עירב שלא דחז~ה ~יל כמ"ס ד~ברו י"ל להרמב"ן וגסלשי~~ו
 והשתא חן~ה ח~יב~א

 בא~~
 ה~וס' קושי' כלל ק~ה לא

~ 
 וגס

 לפ"ז והשתא , דרבנן תחו~ין ~בר רר"י לומר ~ג~'צ~יך
 גבי דשס לשי~תו ו~ו~' לשי~תו~~"י אזי~

 תינו~
 כנ"ל מרש~י מוכת

 כה~מב"ן מפרשיס ו~תוס'~ס הרמב"ן כ~ברת~לא
 ר~

 ~אמרי לא
 שלא ד~זקה~~ירו~ין הכי דסבר אזיל ל~יטתו רש"י והש~א הרמב"ן ~ב~תמ~~ס

 עיר~
 ע"כ וא"כ חז~ה הוא

 מו~
 דלא

 הגמ' צריך מאי דאלי'ככהרמב"ן
 לומ~

 דרבנן תחומין סבר ד~''י
 ד~באוהואיל

 ל~
 דהוא~בר~מיהתי'דתחומין משמע אלא קאמר

 עיקר סברי וה~מב"ן תוס' אבלדר~נן
 כמ"~

 דאפשר ל~יל התו~'
 לא~ה~"ס

 סב~
 וג"כ ~יחא הכל ו~'כ עירב שלא חזקה

 ל~
 פלל

 רבאז על תוס'~א~ת קושי'~

 לד~ד~~~~
 דר"מ קושי' מאי ה~וס' ל~יל לה~שות~~תילו ~אי הרמב~ן כסברת ה~ס' סברי אי עדיין

 דל~אכו' אדר"~
 אפ"~

 אף ניחא
 דחוק~

 חוקה הוי עירב שלא
 מ"~

 עדיף
 ~הרות~קת

 כנ~
 ~בר דר"י לומר הגמ' צריך מאי כנ"ל וא"ל

 נגדו ~יש אף לקולא אזיל חזקה בח~א אף דל~א דר~נן~~ומין
 ~~א תזקה אלאוודאי עדיפא ~~ת~~רות עי~ב שלא~ז~ת

~י~~
 סב~ דר"י ל~ביא הגמ' צרוך ולכך שקולה

 דרבצן תחו~ין

 א~כ לן תא~רא~
 ~"~ ~ש~

 חןקה א"א בזה ~לוס ~ר~י~וס' לא
 הגמ' ~ריך ל~ה הקושי'~מ"ע ~ז~הד~אעדיין הוי עירב~לא~לא

לתר~
 לא אכ~י דהגמ' כיון א"ו ~רבנן ת~מין לר"י

 אסי~
 אדע~י'

 לעיל הא ~שה לכך נמ~ד ש~א ב~~וה לעיל ~איירי רבא דאמר~א
 איכא~מי

 ~עמ~
 אפ"ה חזקתו על ~~וה

 מ~י~
 לשנוי' צריך לכך

 ר~ה לא ~מ~"ה כלום ~וס' ~ק~י לא לפ"ן וא"כ דרבנן~חומין
 מן~ת ~סברי כןלש~וי'

 ~הר~
 גבי ר"מ דמחמיר ולעיל עדי~א

מקו~
 ורב ר~ה יודעיס היו ב~אוריי'

 יוס~
 דאיירי ~א~ת ורבא

~מקו~
 דר"י דמק' ה~קשין על מקשה דהתוס' א"ל וזה ~דר ~לא

 התירצן על ~ור מתרציס התוס' רהא ז~א~דר"י
 ר~ ~

 י זה
ל~~~

 דא~'
 להקשו~ ה~י~

 מ~ג ר"מ על ~מ~שה המקשין על

~א~~
 ל~~שות יכול לאהי' דבל"ז ב~להכו'

 מכ~
 חו~ה

 בדאורייתא מחמיר ~"מ די"לר"מ ~חמי~ ל~
 א~

 ~זקה ~יש היכא
 לרי~ן כן פסק יונה דרבינו ל~מן אי"ה ~~יא וכמו~דרב~ן ~חמי~
 ש'פיר מ~שה ~לילה ~א~דמנגע א~~

 דר"~
 שס ~זקה לג~י מי~יל

 לא ר~דיין ש~יר תוס' ~~שה וה~תא~דאוריי' א~
 קש~

 ~למא
מחמי'ר"מב~תגו'הו~ילדי~~ז~הכ~גדואף~זהרין~רהואיל

 עדיפא ~הרות~חוקת
~"~ 

 אין ו~זה מדרבנן מ~מיר
~אחד מנג~ רא~

 בליל~
 אך

 מ~
 ~עמא היינו דקא~ר נמי ולקמן אחיכ התו~'

 ה~~' ראין ~איוי ל~אורה ~זה ~ו' גימא ~~י במתני' כו'דר"י
 כנ"ל ניחא דרבא אליבא ~רבא הא דאל"כ הרמב~ן כסברתסברו

 ~הרות חןקת~במתני'
 ו~~ ע~יפ~

 טמאעדיפא תןקת
 ר~

 אפ"ה
לא

 ~וכ~
 על סובב התו~' דברי ~ל דתיכף די"ל מתוספת מ~י

 פירש רש"י ומיהו ~ו' אמרינן הוי ואי כתבו ללך ר~"י~י~~
~מזה כ~

 תיכ~ תרא~
 הא דו~ק דקצת אף ר~"י לדברי סובב התוס'

 דמקשי ואגב כו' מ"מ לה~ל דרבנן הואיל לק~ן ל~די' מתר'רש"י
 כלומר רש"י דברי לפרש כדי דקאמרכו' נמי ולקמן ג"כ כ'וא"ת
 כן הוא דרבנן הואיל בפירוש רס"י כדקאמר ~י~א דלקמןכמו

ה"~
 ד~זקה אמרי' הוי ואי דכ' ל~"מ א~ל דרש"י אליבא הכל א~ל
 ד~''כ ואי כרש"י דלא בא~ת סברי א"ש חזקה אינו עירבשלא
 למה דאל"כ כר~"ימוכח

 ~תר~
 כנ"ל י"ל דרבנן תחומין הגמ'

 חזקתו על ~מא העמד דהתס עוד יודע הי' דלאכיון
 וג~

 לא
 שיש ~ף ר"י דאייריבמקוה~לאנמדדא"כע"כמ~מיר הי'יודעי

~וק~
 במתני' יוסי ר' מחמיר אמאי א"כ צגדו תז~ה ואין מקוה

 באמת דרבא אליבאאבל
 י"~

 וכנ"ל דאוריי' ת~ומין ר"י דסבר
 דאוריי' ת~ומין תי~א אפי' אמר רבא קא~ר לא אמאיוא"ל

 ידע ~וודאי דזה ד~בר י"ל רש"י אבל לדקדק התוס' סב~ו לא~ ז~
 כמו חזקתו על טמא שייךהעמד דשס דר"יאדר"י ד~ק'ה~ק~ין
 דמקשה כמו חזקתו על ~ה~ות העמד ~ייך ד~~ני'רודע

 טהרות ~י דידע לומר ~ברא אין ~זקהא"כ מכחאד~"מ דר"~
 לכך חזקתו על ~מא יד~~~עמד לא ~מא וגבי ~לחזקתו~מא העמ~

 איירי רשם ~ר רק זה דידע רשיי~בר
 במקו~

 וא"פ שנמדד

~~~
 דב~תני' נמי דסבר א"ו דרבנן תחומין לתרץ צריך א~אי

 ו וכנ"ל ד~הרות חזקה כנגד חוקה ישנמי

~~~~'

 וז"ל מק~השסבתוס'ד"המקוה~לאנמדד המהרש"א
 משום בלילה בא~ד בנגע ר"מ דמטהר לעילוק~ה

~~~
 ~הור ר"ה

 כמ~
 ר~מ וא"כ התוס'

 ~ו~
 ט~ול זיל דא"ל

 בנגע איכא הא אדר"מ דר"מ לי' קשי'ו~אי
 ב~

 דאוקי ~קה
 דהא מ~שה שפיר דהא תמוה ~ונו ולכאורה חןקתן עלטהרות
 תו~' ו~לא ~הרות חזקת נמי יש~מתני'

 ~בר~
 נמי ~הור

 רש"י כמ"ש טהרה תןקת לוישיש מ~ו~
 לקמ~

 דקשי' ואי ~זקות תרי גבי
 חזקות תרי י~~ה~ם

 ז~
 תי'

 רב~
 אבל ~ו~' בלא נמי וזה באמת

 בין תילוק דיש סבר לאהמקשין
 תז~~

 דרבא בתי' ואף לתרי אחת
 ותריונראה בתרי דאיירי לקמןפיר~"י

 דרש"י משו~
~~ 

 דבלא~ה
 מדאוריי' חזק' יל~ינן דהא דמ"ש חוקה בח~א אף מותר להיותהו"ל
 הוא מדרבנן ספיקא ושם ותרי תרי מוקי נמי דרבא פירש'ילכך
 נגד הס דתרי הואיל החמירו דרבנןוהיינו

 תוק~
 ל"א ד' כדאי'

 בתרי דאיירי לא~מי' ידע דלא ש~יר מקשה המקשין בוודאיא"כ
 ולומר בלשונו נדתק אם ואףותרי

 דקושי~
 מתני' דלמא הוא

 דדיעבד חדא קו~י' אינו נמי עירובו למ~ס רילךלכ~תילה הו~
הואיל הו~

 שצרי~
 ה~מירו דר"ה ד~טומאה לדמות לילך'לשסועודשאין

 ש~ כדפיר~"י לזילוולי אתו ~לאלכתחילה
 וז"ל ל"ו ד' בע"ז

 כלדבריהתו~' כ~וכך ובין המהרש"א כאןוצ"עעל~ייך ל~
 נכוני~
 ו

~ ~
 לכתחילה דר"מ אליבא לתוס' מנ"ל ~~י' הא קשי' אי

 הא עצמו בר"ה טומאה גבי ~בול זיל לי'אמרי'
~~ 

 ה'
 כו' אומר א' ב' משנה~הרות

 ומק~
 ור"י ר"~ אמאי שס ה~ש

מטמ~
 טהור בר"ה טומאה ~פק מוכח הש"ס בכל הא בר"ה שס

אמרי'לגבראזיל~בולאבלאסעשה~הרותבא~תטהורי~והשתא דלכתחיל~ ס~רי דר"עור"י ~ר"ש שס ותי' ע"ש כן בהדי' ~ברוריי
 ל"א לגברא דאפי' ~ברי ע"כ ור"י ר"ע על שס דפליגולחכמיס
 כוותי' דפסקי' כת~מי' סבר רימ דלמא לתוס' מנ"ל ~בולואיכזיל
 מס~מא ואדרבא~ס

 סת~ ר"מו~ דר"י ~מי~
 מ~ני'

דוכתא ר'~וב~מ~
 מקש~

 ע~ ר~י של חכמיס ~ס
 וצע"ג אהדדי ר"מ

~ 

~~~~~
 לשון ד'פ' בקדושין התוס'שס דדיקדקו י"ל לפ"ו
 סברת לפי אבל כניל רש"י ב~י~ת אזלו הםאדרבא

 מחזקה עדיפא הדבר תלוי שבו דמעיקרא ~ז~ה מ"ש ולפיהרמב"ן
 הגמ' באמתכןדהא שמעתתאוא"למנ"ללהש"ס רווחאשכנגדו
 שאף מנגע למילף מ~ל חזקה ~ר דאזלי' לימור למצא~ריך

 י"ל כנ"ל דמעי~רא תזקה בתר דאזלינז חז~ה נגר תזקהיש א~
 בית תןקת נגדו שיש אף נגע חזקת בתר דאןלי' מנגע~מו~צמי
 נג~ שוודאי כ~ן אפ"ה טהור בחזקת~וקמי'

 בית הוי בבית
 הביתוחז~ת כנג~

 מלמ~
 סברת וא"כ הרמב"ז וכ~ברת הנגע ~קת ~גר

 בקרא שורש ישהרמב"ן
 וצ"~

 גבי שס רש"י עלשיטת
 תינו~

 הא
 הרמב"ן~~רת

 מוכ~
 לכאורה

 ואפש~ מנג~
 רוב אין~י~וק גבי דשם כיון לומר

~~ 
 ~~' ועיי"ש לרוב לצרף נגדו תזקה מהני

 ו י"ח ד'ב~דה

וה~~



~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~

~ ~ ~ ~  

 להילל ראשונה לקושיא ראשון ל~ניננו לחזור
 וגס חזקתן ~ל טהרות אוקי לאאמאי

 ~וד זהנבאר שאחר בסימן וא~"כ הנ"ל התוס' דברימתחילה נבא~
 ולכאורהלפיהנ"ל היוצאיסמזה הנ"לוכלהדיניס ד~ירוביןסוגיא
 טהרות אוקי לא אמאי להיללמתורץ

 ~~חזקת~
 כה~ל נמי י"ל

 טומאה ריצאה הואיל דאמרינן כיון הרמב"ןכ~ברת
 מגופ~

 לא
 לא מ~ילא באשה תלוי' והטהרות חזקתה' ~ל אשהאוקמי'

 זו חזקה דאיז כ~ה הוי דטהרות חזקתן ~ל נמיטהרות אוק~
 א"כ כסברת~רמב"~, למפרע ראתה אי האשה~ל ~למד~

 הוא שני' חזקה דבלא היכא רק שייך לא הרמב"ן דסברתולומר לחל~ י~
 ~מאוודאי

 כ~
 כוודאי והוי רוב הוי הבית חזקת בלא שם

 ולא כשליא בית הוי בה נגעהדוודאי כיו~
 אוקמ~

 ~הרות אחזקת
 אף ~"מ ~הרה חז~ת לה שאין אף שאשהכאן א~~

 אי~
 לה

 אס ספק הוי בה שנג~ה דטהרות כיון י"ל א"כ ~פקוהוי חזק~טומא~
 קושיא משוס ואי ~ה~ה, אחזקת אוקמי' שפיר לא אובטומ~ה נ~~~

 ו לקמןהנ"ללהיללאת~ץאי"ה

~ ~ ~ ~ ~

 רמקוו~ת ב' בפ' ראש~ה ממשנה להוכיחאין
 לטמא סבר~ דר"י התוספתוהרא"ש פי' לפיהנ"ל

 טהרות אוקי ~פ"ה אלמא נברא מטמא דר"י אףטהור
 שנג~

 ~ל

מזק~
 משוס היינו י"ל הנ"ל ב~ירובין והתוס' הר"ש כמ"ש טהרה

 ~ף דרבנן טומאה בח~~ת שהיה הואיל לגברא ד~טמא סברדר"י
דהוא

 ספ~
 מטהר לכך טבול זיל לגברא אמרי' דרבנן

 בספק לטמא מחמיר לא טהרה חזקת להן דיש כיון~ח"כ ~הרו~
 דרב~~
, 

תד~
 דהואספק הואיל לכתחילה גברא אף הת"קמטהר דהא

 סבראדרבנןוזהשפיר
 דלכתחיל~

 היכא דרבנן בספק מחמיראף
 להן דיש כיון לטהרות בדי~בד לא אבל דרבנן טומאה חזקתדי~
 הטומאה כאו אבל ספק גבי מדרבנן להחמיר שייך לא טהרה~זקת
 נג~ דוודאי כיון ס"ל שהוא ש~יר י"ל דאוריי'הוא

 אתה ו~ין
 ~יפכא וגס כנ"ל כאשה דטהרות י'ל טהרה חזקת מכת רקלטהר יכו~

 דספק דטהרות מ~"ה ראי' להביאאיו
 ר"~

 טהרות מטמא
 הר'ש ו~' ז~לטבול לגבראדאמרי' בר"~

 ש~
 מודה דטהרותש~שה

 דיש לגברא אלאחומרא דאינו התס ~אני י"לדטהור ר'~
 וא~שר שס הר"שכתב ואדרבא דמותר הלכ~א בר"ה ספקדהא לויתק~

דאס
 נוד~

 ס~ק שהוא לו
 קוד~

 הי' אס טהרות ש~שה
 טמאות אח"כהי'הטהרות ~וש~

 לר"~
 שייך לא באשה רק , ~כ"ל ור"י

די~
 דכלהספק כיון זה

 למ~ר~
 טמאה וודאי ומכאןולהבא הוא

 דאמר ר"י אי לספק יש הנ"ל דמקוואות במתני' דגסואפשר
 נג~ אי דווקא נימא אי טהור אחרי'לטמא

 שנודע ~ודס בטהרות
 נג~ אי טבול זיל דאמרי' כיון את"כ אבלה~פק

 דנאמר או טמא
כיון

 דש~
 ~ספק זה שנולד א~ר אף דרבנן בטומאה ~פק במקיואות
 ד~תו לזה אשר טהורלטמאאחריס

 נוט~
 ו בחולין אף

~~~~

 וז"ל בפ"הדטהרות מקשה ה~"ש
 משמ~

 הכאמתוספתא
 וקשה ~ספיקא ~הור דבר"ה אמרי' נמ~ ותרי תרירגבי

 כו' ונטמאת תרומה דתנן הא ~בי מ~רבין בכל בפ' כן משמערלא
 רבהומש~י

 ור"~
 לא בכ~"ג ש"מ כו' ~דיס כיתי בתרי מתני'

מתירינן
 בר"ה~

 ותרילכלהפחות דתרי משמע נמי אחין ד' ובפ'
 קושי' כלל קשה לא ולכאורה דרבנן,~פיקא

 הר"שדי"~
 דהא

 רי~ותא דיש מ~ס היינו תריותר~ גבי ב~ירובין שסדמחמיר
 ילא ~השמשות בבין שאז א~רי תרי רק בוודאי היוס שטמאלפ~יך
 החמירו לא לכך כלל נטמא לא אמרי וב' נטמא אמריבב' איירי בתוספתא כאן אבל לפניך ~מא הרי כך בין אבל טמאהוי

 לחלק בהדי' שסהתוס' ו~~~
 והנ~ בז~

 בזה לחלק נכון ט~ס נ"ל
 גבי א~וקה אוקמ~' אמרי' לא מדאוריי' דהיינו דאוריי'ספיקא ותרי תרי ~חין ד' בפ' שס דסברי זו די~ה לפי אףדלכאורה
 נטמא אמרי דב' דסבר הנ"ל מתוספתא קשה לא מ"מ ותריתרי
 דהא די"ל דבר"הטהור נטמא לא אמריוב'

 ס~
 בר"ה טומאה

טהור
~  

 חןקת היכאשאין
 טהר~

 ובחו~ין בנדה התוס' כמ"ש
 החןקה נפל ותרי דתרי ~יון ב~ירוביןהחמירו שסובסוטהרק
 ידיש הואיל לכך דמ~יקרא חזקה דהיינו מדרבנן ~כ"פבבירא

 ד' בפ' שס גס ו~שתא מחמירינן ~~ניך טמא דהרירי~ות~
 להתיר צריך ושס לק"מא~ין

 חזק~ מכ~
 נפל ותרי תרי גבי לכך

 כלל ב~קה איכפת לא בר"ה אבל אסור לכך בביראהחזקה
 ליישב ויש קושייתו מאוד לי שתמי' ~ד הר"ש קושי' כלל קשהולא כנ"~

 בשיטת התוס' ד~ת לפי ב' אות שאח"ז בסי' ~מן למ"ש ר"שדברי
 לקמן שכתבתי ~פי ו~"כ דרבנן תח~מין לר"מ אי אף~יינו בתריותרי מתני' רבהור"י דמשני דהא ירמי' ר' אמר בד"הרש'י

 מפ~חי' מוכח יו"ד ~ימן לקמן שהבאתיכ~י והנ~
 ד~

 להדדי דדמו ~'

~ ~ ~
 ~ו~~

 מקשה לכך דרבנן ספק ~ס שבילין דשניההיא ~~~~ ~
 הר"~

 רק ~פיר
~~ל

 י~~~~~ ~~~~~~~~

 ~~~~יו

 מהרמ'ל קושי' כלל ל~ק מודה הרמב'ן גס~~ול ס~~
 די"~

ד~
 דבגופא כיון חזק~ה ~ל אשה אוקמי' לא דלהלל ~ון אשה גבו
ק~חזי'

 לכ~
 לטהרות טהרות חזקת מהני לא תו

 דלז~
 כננדו יש

~ר~
 חזקה נמי דזה דס~לפניך

 דהש~
 ד' בקדושין שם דאי' כמו

 ~זקה מ~רי שזה הפנ"י וכן המפורשיס וכ' לפנינו בוגרת הריע"ט

דהשת~
 רק ~יי"ש בוגרת נמי מ~יקרא בוגרת מדהשתא ואמרי'

 ~קה או נערות חזקת שס ~י~י
 דמ~י~ר~

 ביומא עדיף~רק
 משתנה דהיוס דנ~רות ~חזקה אין שיתרמשלס

 שם רש"י כמ"~
 ~דיף לפני~ו בוגרת דהרי ~זק~ אי דמסופק בפ~"יו~י"ש
 הוא חזקתהוזה ~ל אשה ~וקי הוי אי ה"נ והשתא פנוי~~חז~ת
 וק~י' דלא והשתא ד~דיף דמ~י~ראחזקה

 חזקת~ ~~
 הואיל

 דטהרותוהוי~~ק חז~ה ~ש~אנגד ~זקה ~וי חזיא קאדמגופא
 ו ב~ה'י הוא נכוז וזה ~ליןלכך

 י~

~ ~ ~ ~
 יהו~ בפני שס שהובא הב"ש שיטת נמימוכ~

 ~כ'
 היא קדשהאס

 ~צמ~
 םפק דהוי שית שמשלס בווס

 פנוי' חזקת הגא לפנינו בוגרת דהרי חז~ה רנגדמ~ס
 ~~ל והגאון , וודאי ט~א לתלות~ולא אמרי' כאן ה"נ ספקדהוי והשת~

 מחזקת עדיף לפנינו בוגרת הרי שסד~זקה לומר רוצה~הפנ"י
 לפנינו הריבוגרת רב מדאמר והראיי'פנוי'

 משמ~
 דקדושין

 התוס'משום שכתבו דאף וכ' ~צמה ~יא ב~ידשה אף וודאיהוי של~
 שייךדלא

 חזק~
 אינה כך ובון פך דבין כיון פנוי'

 פנוי~
 ~"ש

 ~צמה היא דבק~דשה לחלק יש א"כ כו' אביה ~ידשהבד"ה

הואי~
 ס~ק הוי גמורה פנוי' חזקת דיש

 מ"~
 כן לומר דו~ק

 מח~ירמ~ה דלשמואל כלומר רקלחומרא כן כ~ו לארהתוס'
 לפנינו בוגרת הרי לחזקת מ~יי~ת פנוי' ד~זקת ~ףמדרבנן
 ~זקת דאינה כיון סבר דשמואל התוס' כתבו לכך מחמירולמה
 הוי דמש"ה סבר באמת רב אבל מחמיר גמו~הפנוי'

 מח~יר הי' אפ"ה רק לפנינו בוגרת הרי משיס וודאישלה קידושי~
 פנוי' דחוקת משוס רקמדרבנן

 דקדושין דאמרו' נמי מסיי~
 מחמיר לא לכך קדושין הי' לא שלה קדושין קודס שהי'דאבי'
 לא ד~ס' שס יוסף ה~צמות סבר וכן בפנ"י ~"ש מדרבנוא~י'
 רק דשמואל אליבא רקכתבו

 לסו~
 ש~ יהו~~ ~פ~י כ'

 פירוש
 אפ"ה בת~ילה~ הפנ"י דכ' לפ"מ אף אךאחר

 ל~
 להילל מכאן

 אמרי' דלאדסבר
 חזק~

 ל~~יך דס ~רי חזקת ממילא א"כ אשה
 תולין ואמאי וודאי ~מא להיות הו"ל א'כ טהרה מחזקת~דיף

 בחולין מחמי~דהא לא פרי'ורבי' ביטול התוס'משוסדי'לכמ"ש

באמ~
 מחמיר ובקדשיס אשה חזק~ת אמרי'

 לכ~
 פ"ו ביטול משוס

 א~נאמר ואדרבא רישנדה בתו~' ~יי' בקדשים מחמיראףלא
 נג~ גבי אמרי' למה הראשוניס ,~~יס ~ה ניחאכן

 ~בא'
 דאינו רבנו םברי חי דחזקת ניחאהנ"ל ולפי חי וחזקת טהרה חזקת יש הלא לרבנן וודאי שטמאבלילה

 מדרבנ~ חזק~
 הואיל

 מת הרי חזקה יש טהרות חזקת ונגר מ~רב חי ראוהו~לא
 עדיף וזהלפנינו

 א~
 הוא פנוי'טוב שחזקת הנ"ל הב"ש לפי אף

 נג~ גבי ניחא מ"מ כו' בו~ת הריכמוחזקת
 די'ל בלילה באחד

 כיון התסדדווקא
 רספ~

 פנוי' מזקת לכך הקדושין בגוף
 אבל לפנינו בוגרת הריכמו אלי~

 בטהרו~
 מת ~ל ספק ד~יקר ~יון

 ~ח"כ וממילא לאו או קודס~י
 הספ~

 ~זקה לכך הטהרות ~ל
 יהוש~ הפני כ' זו וכסברא ~דיףדהשתא

 ד"ה ~"ה ד' בכתובות
 לגבו חשיבא לא ~וי' דחזקת שס הרש~א כ' דמש"ה היכאאבל
 הוא הספק רק הקדושין ב~יקר הספק דאין הואיל הגוף~זקת
 ~יין הגוף ~דיף~חזקת במומין תלי' ממילא וקדושיןבמומין
 יהוש~ב~ני

 כיניס כדברי ותמצא אתמר ד"ה בקדושין
 ~ה'ינו דהשתא מזקה ~דיף שפירלכך ואמיתי~

 הר~
 מחזקת לפנונו מת

 דמ~יקרא חזקה וודאי דאז מב~רב ראוהוחי אס אבלטהרות
 דתו~' הא' תירץ ולפי , דהשתא מ~זקה ~דיף חי חזקתדהיינו
 בלילה בא' דנגע צריךלומר באמת ול~ז כן שייך לא מת גביאבל ואתאי ~סר דשייך היכא רק חזקה שייך דלא ולומר לפקפקיש
 איסור גבי כאן אבל התוס' כמ'ש דקדשיס חומרא ~אמתהוא
 חזקת אמרי' ולא להלל תולין דלכך הנ"ל~' דברי נכוניסווד~י
 כדאי' ואתאי חזאי שייך נמי דבדס דהשתא ~זקה משוסטהרות
 ~דיף ~~ל ול~יבש"ס

 כא~
 הואיל טהרות מחזקת דהשתא חזקה

 כחילו~הנ~ל ~ב"ש ואפי' בזה תלוי' וה~הרות באשה ~פק ר~יקר~

וא~"~
 חומרא אלא ~אינו מ~וס כנ"ל וודאי דטמא הלל ~בר לא

 ו כנ"ל~לקד~ים

וה~ת~



~ ~ ~ ~

 פי'התם כהוג~והכי רבריה~סדנרהעולה לפ~ז

משוםדאיכאלמימרהעמר~מאכו'וע"~
 מקשה

 המקוה חזקת דהא כו' מקוה העמד~דרבא
 עדי~

 ~חזקת
 כנ"לדגבימקוה לפניך חסר הרי תי' וע'ן ~רמב'ן וכסברתכנ"ל גבר~

 דסל~יך ופריך~נהריישחןקהדהשת~כמו~ריבוגרתלפנינו
 לו תי' דהתירצן ~בר הי' דהמקשיןמשוס

 דחזק~
 עריף רהשתא

 תי' וע"ז דמע~ראמחזקה
 השת~

 דמעיקרא ר"~~קה ד~אי הוא
 דמעיקרא ר~קה רחסר הוא ~תא ה"נ א"כ פרי~' ו~"ז~דיף
 לריעותא תרתי התס מסיק רהשתאו~"ז מ~~ה ע~ףדמקוה

 חזק~ דלגבי אףהכא אב~
 ~"מ ואתאי חזאי ~ייך דהשתא

 ~דמעיקרא~דיף ~זק~
~~ 

~~~~
 הנ~ל התוס' דברי לבאר נבוא

 דקאמרהגמראמשוס האדלכאורה ~התחל~~
 וקורס הואיל היא ה~ברא ~בימקוה ואת~י ~רלמימר ראיכ~
 וא"כ אחת~ בבת ל~ור רגילות ח~ר~דאין הי' נמי מסת~א~סר שראינ~
 סברתכמו ~ו~

 הרשב"~
 סרכ שע"י ד~~ריפות דחולין פ"ק שס שכ'

 הרבה קורס~אף ~לבשנחלב הוי נולר מחייסוכ~~השוודאי
 ידעינן יולא מח~םהי' דווראי אחזקהכיון דלא~~ייךיאוקמי'~ור ימי~

 משוס הוא שס רק למפרע דמ~מאיס כתמיס גבי והוייכמואימת
 מעשה הי' הספק שנולר קודסדוודאי

 המ~רי~
 ל~א לכך בוודאי

 נגד לפניךמקר~רקריעותא אבלכאןהריחסרשסהחזקהכלל
 שחסר בוודאי אינו דכאן מ~וםחןקה

 ~ קוד~
 הוא ר~ילות

לה~סר
 אב~ מע~ מע~

 ~וקא אינו הריעו~א כאן וודאיוגס ~א
 משל ע"ד ד~א קורס ה~עשה המ~ריף~עשה

 משע~
 הי' שנמדר

 נמצא והשתא מקוה מ~יעור 'ותרהרבה
 מ~~

 מקוה משיעור חסר
 אף בגו~~דא מ"מ אחת בבת ~סור רגילות דאין ~"א ~כי'א"כ
 שחסר ש~ילות מהכפי

 מע~ מע~
 משיעור דאותוימע~שחסר י"ל

 משיעור יותר שהי' הרבה ואותו ממש סמוך רק קוד' חסר לאמקוה
 הואמקוה

 חס~
 כפי אף מח~~ו יוצא אינו וא"כ קודס

 גבילקמן רגילו~וכ~
 חומ~

 אף א"כ יותר ולא כדינוי חומץ דנמצא ד~שתא
 דאפשרדקודס בוודאי יצאמחזקתו לא~~מרי'ה~מיץואתאימ"מ

 ריעותא ג"כ להיות הו'ל לא לפ"ז א"כ מרינוהי' דמפסיד~ינוחומץ

~
 דנמצאהיוסחסר דאעיקרהואכיון בגוונא אף מקוה נ"לדגבי

 הרגילות דלפי~מרי'
 מ~תמ~

 משעת ויום יוס כל ערך לפי יח~ר
 כוון ואילךמרידה

 שגמד~
 ד' ממיס ~סר והיום ימיס ד' ק~דם

 כפי וא"כרביעית
 הרגילו~

 וכמ"ש רביע א' יום כל גחסר מסתתא
 ~ ~הרות הי'עושה אס אף וא"כ המיס בידושת מ~ל גבי ב~ומשרש"י
 משעתשאחר חסר לא הרי ערך לפי נשער אס א"כ המדידהאחר

 לפי דדווקא כיון לפנינו ריעותא איכא מ"מ מקוה שי~ורהמדידה
 הי' מאשר הטהרות שגעשו משעה בווראי ממיס חסר הי'הרגילות
 שמא להסתפק יש לכך שהי' מחזקה קצת יצא א"כ שנמדדמשעה
 ל~רף'עם ה~זקה נגד ריעותא הוא לכך אז חסר הי'הכל

 אפשר דוודאי כן אמרי' חומץ גבי וכן ~מא דהעמדהחןקה
 ה~קול יין סתס אלא כן רגילות אין גרס~ק ד~זלא כיון~ב~א ש~ח~

 ומת~לקל הוא~תוכו
 מע~ מע~

 נשך איזהו ~פ' רש"~ כמ"ש
 דה~מיץ ~~י"ל ולפיר~י לשמואל בב"בד'~"ווכתוס'ד"ה~עיי'

~"~
 מסתמא רגילות דל~י ריע~א יש לכך א"כ נענוע ע"י ~ון

~חמץ
 ~~ב~ מע~ מע~

 בוודאי אינו
 כנ"ל~

 בוודאי יצאי וא"כ

~ח~~
 ~כאמרי~דלמאיצאמכל שתורם שהיתהבשעת

 ה~זקה~

~"~~
 ה"נ הגמ' מקשה מאי לפ"ו

 ד~ י~
 לא ברס לפניךיהא

 אפי' יוצאה אינ~ ~הרות שעשאה ובשעה ערך לפי~ייך
 לגבי שפיר ~מ' מק' דאפ~ה ז"א י"ל מחזקתה~~ת

 מה כפי ד~
 ש~ולר קודס יש רגילות כפי א"כ הגס הגס לראות~רג~לות
 שנולר קורם ממש מתזקתו ויצא המ~ריףי מעשה~ספק

 ול"א החזקה נגד מיקרי רק ריעותא מ"מ אך , רגילותכ~י~ הספ~
דאין

 ~זק~
 הנ"ל לרשב"א גב~ה ג~י כמו כלל

 משו~
 ר~ינו

 לשון קאמר~גמ' לכך כן ~א רגילות רק קודם שרואה~~ד~י

~יכ~
 הוא שוס ג' שו"ת צבי תכס בתשו' נ~כ ומצאתי למימר

 לא אך ע"ש המ~ריף מעשה בלא אף ~רי~ותאס~ר
 נכון ת"ל אשר הנ"לבסברא הרגי~

 ~ הו~
~ 

~~~~~

 דהשתאלפי נכוניס התוס' דברי יהי' לפ"ז
 שנעשה רגילות אס חדא רי~ותא גווגא תריי~ הנ"~

 נעשה שאינו אף וחדא המ~ריףי מעשה הספק שנו~ד~דם
 הדבר שיהי' רגילות מ"מ המ~ריף~עשה

 א"כ ערך לפי ה~
 אומח~הקצתי~א

 וכנ"~
 ~תוס''רמקשהנימא פירושא הכי ולפ"ז

 ואוקי לפניך ~סר הרי חדא לריעותא תרתי נוע ~בי~תם

~בר~
 ~ודאי וןה ~~זקתו

 ה~
 דנימא למימר יכול התוס' דהי'

 ~~ הבי~ וא~י לפניך ח~רהרי
 ~זקת נ~י דהבית ח~תו

 מניהו חד התו~' ~ק ~~~רא כ~ו הזכר קודס הי'~הרה
 לחסר רגי~~ מקוה דגבי ~"ל התוס' תי'וע"ז נק~

 מע~ מע~
 ר'ל

 קודסשנולדה~~ק ~~היהדש~גבימקו~אףשהואבגוונ~הנ"ל
מעשה

 המ~ר~
 רגילות כפי ריעותא רגילות~"למ"מיש לפי אף

 קצת יצא הי' הטהרות שנ~~ו ~ז א~כ ערך לפי ~מיםנחסר
 נ~~ גבי ~בל כנ"ל שהי'מחזקה

 בבת ~חסר רגי~ת
 א~

 פחות
~כגריס

 ר~
 ערך לחסרכפי ~גי~~ ~י~ ב~דא~ דשס

 ל~סר רגילות מגגע~וס' ומ"~ ~
 ~ב"~

 רצונס רק בב"א ר~לדווקא ~ין
 ~סר רפעמים ~ילות נמי ~ה~ומר

~  ~~ 
 ~תיכה ופ~מיס

בב~
 הסגר בשעת אז וא"כ ~~ך ~פי ואי~ מכג~יס פחות ער

 קצת מחזקה אפי' יצא~ינו
~ 

 ~~ז
 ~ש~~ו~

 נחסר אס~א צבי החכס קושי'
~ בווד~ כו~ הנג~  

 שלא לומר ~לות
 שנולד~ודס נ~ש~

 ~~ ~גי~~ כפי א~ ה~~
 לכהז שבא קודס נמסר

 ~ף וא"כ שבוע~סוף~
 לפמ"~

א ~יל ~ ד  שייך אינו ראשונה 
 ערך דנחסר~י שייך דהיינואינוכאן

 מ~
 שני'דלפי רעותא יש

 בגוונא ~א המ~ריף מעשה הי' הספק שנולד קורסרגילות
 לכל ~וודאי רג~ותשלפי ז~

 הפ~
 ובנגע לכהן ~בא ק~ם נחסר

 שנ~ר אף הסגר ~~ורם הואדין
 מ~

 כגריס נ~אר ~ס ~י'

~ש~~
 הסגר א~ר ~בל ~מא ההסגר

~  
 ~סר

 מע~
 שהי' מכמו

~~
 ו~~ר הסגר ~שעת ג~י~ין כג' שהי'

 מע~
 ו~"כ הוא ~הור

 ~~ילות לפי בוודאי חסר שהי' כיוןבזה
~  

 א"כ ~ן הכ ביאת
 לפניך דם רהרי ריעותא~מו הו~

 ~פ~ וע~
 התו~' כ'

 כו' הביתהכהן וכש~ימ~
 א~

 וגם נגע גבי שייך ~א נמי ריעותא זה
 לא מקוה גבי דאיתאריעותא

 שייך~בי~ג~
 דליכא כיון וא"כ כנ"ל

 שפיר לכך לפניך חסר דהריריעותא
 ה~

 וגברא
 הנכג~

 ~מא
 אין נגע חוקת נגדדהשתא

~ 
 ~זקת

 ~ה~
 וא'כ

 חזק~
 הנ~ע

~די~
 נכנס וודאי דגברא דכיון כנ"ל

~  הגבר~ 
 והבית כבית

כנג~
 כסברת ~נגע רתלי' כיון

 הרמב~
 הנ'ל ~~ור' והשתא הנ"ל

 שייך דלא מודו נמי התוס' דהש~א צבי החכם קושי' מתור'וגס
 סמוך בב"א נ~סר דנגעלומר

 לבי~
 קודס אף רק ממש הכ~ן

 והואיל כלל ריעותא איןמ"מ
 רי~ו~~ ~~

 אף ה~~ר בשעת שאז דהיינוליתא נמי מ~וה גבי דאי'
 ל~

 רגילות
 א~ש~

 דאינו
 ולא כללנחסר

 קצ~ מתזק~ אפי~ יצ~
 ההסגר מהני שפיר לכך

 על יבא הכלא"כ
 ו~ ~~ה~ גכו~

 ז לא~~ קרוב

~ ~ ~ ~ ~

 דוו~ש' שפיר בנד' התוס' ~רי המ~ך ג"כ יבא לפ"ז
 כו'תימא

 וי"~
'~ 

~  כ~ ~~ 
 דלשון דלכאורה

 נ~ון הוא הנ"ל ולפי תחילה שכ' ל~ה ~משך אין קשה אך אח"כדכ'
 ממקוהכו' דגבי וי"ל כד~תבו ~"ל ו~"ז מ~גע בל"ז קשה אךדה"פ

 ~~רץ ראשוגהגמיוהשתאקושי'
 רש~

 לא ~ביסכיז
 כמו נמי רג~ל דשסואתאי שייךפגו~

 דנפג~ כ~
 התוס' ש~י' וכמו ~"א

 לפי ג"כ בהדי'ואבארבחולין
 ~ס' ת~ ה~

 ז~
 בחולין

 ד"ה ע"א רף ~לין ~ס ~וס' רהנה , זה תי' לפי שסהגמ' ומפור~
 תוס' של א' ק~י' מקשהאיתרע סכי~

 כ~
 לכ~יש~דקד~רלאמתור' ~ה למימרחסרואתאי,דאיכא הת~ דשאני וי"ל ,ותי'

 תוס' ~ל הא' קושי'~זה
 חזקת על בהמה דמוקי ~ו~ה י~ ד~

 וזואיסור
 חז~

 ל~~יך חסר דהרי מר~ותא ~דיף דמע~רא
 ה"ז,תי'שני כד~'~מ'להדי' ווראיפו~ם משוסרעצסכנ"לואי

 ~' בחוליןובתי' שם תוס'~ל
~ ~ש~  

 דהרי לבר
 ח~

 לפניך
 של לתי'מספיק

~~ 

~ ~

 לפיהנ"ל
 הכלניח~

 התוס'שפיר מתרץ ~~תא ~~ז"ה
כיוןדגב~~ס

 לאשיי~
 אףדישחזקת א'כ פ~ם~תאי

א~ור
 דבהמ~

 גבי יש מ"מ
 ~~ נ~ ~כי~

 על הסכין רהעמר
 בדוק דהי' כיוומזקתו

 ~~ב"~ כמ"~
 בדוק חזקת לסכין דיש

 ~ין ~ש~ה דבהמה~דאיוכיון
 זהו~

 חןקה א"כ בסכין תלוי
 הנ"ל ~~~ן כ~רת עריף דסכיןי

~ 

~ ~ ~
 בגמ'םכין ה"פ

 ~י~ר~
 ובהמה איתרעי לא ~מה

י
 תלי'בר~ות~~ין י

 ל~~
 חזקה

 ד~כיןעדי~
 אבל

את~
 גבי

 ס~~
 ספק שהה

 כיו~ דר~
 גופא דבהמה

 אי~ור בחזקת ~בהמה לכך בה אלא תלי' לאדבהמה וספ~ איתר~
 בש~י~ה ספק כלוכן ופסו~

 ~~~ שספ~
 דאין בשחי~ה ~צמה

 ולא בסכין אלא אינה דרי~~א כיון סכין גבי א~לחזקה נגד~
 שפיר חזקה לו ישוסכין בבהמ~

 והשת~ מה~
 שם בגמרא דקאמר הא

 רק קאמר לא זה כו' פוגם וודאי דעצם משוס בדר"ח~עמא
 להיות ה~ל דאל"כמשום

 א~ורמדרב~
 יונה לרבינו מבעי' לא

דבכלחזקההיכאראיסורוהיתר
 ~ווי~

 מררבנןכמישאכתוב א~ור
 א~א אי"ה~מן

 מ"מ ~ליו ד~ולקים ~~י~ לשא~ א~
היכא כה"~



~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~  דישהיכא ך~~~ 
 ~זק~

 חזקה ~גד
~  

 זו חזקה הדין שמן
 מודי~ וודאי וזה אסורמדרב~ן ~י~ עדיפ~

 ומש"ה ה~"ל ד' מקדושין לוהראי' יונהויש רביגו לשיטת ה~וסקיס
 אמ~

 דתייש~ן שס ש~אל
 שלה דקדושין שמואל מודה ד~דאי שניהםלק~שי

 והשתא זה אבאר ולקמן שס יהושע ~פ~י ו~יי' מחמירמדר~~ן ר~ מה~~
 כו' פו~ס וודאי דעצס קאמרלכך

~ 
 יו~ה רבי~ו כדכ' מדרבנן אף דמותר~לאסור לה~י~ טפי ~כית והשתא

 א~
 לבד בתזקה

 ר"ה דגס י"לוהש~א
 מו~

 זאת
 הסבר~

 שס שייך ~לא
 פגוסדהר~ ריעגת~

 לפני~
 סכין תזקת יהי' לא אמאי ~כ וא"ל

 עד~
 אסור מדרב~ן שפיר לכך בעור לפגוס ~מי דשכיח וסבר~וגס וודאי דעצם סברא ההיא סבר לא דהוא כיון י"ל ה~ילכסברא
דהשתא

 אי~
 לפי ומכ"ש מלאסור להתיר יותר שכיח

 בלא כר"ה~פ~~י~ן הלכ~~
 שיברעצמו~

 ~יסברסברא דיכול
 שיש דאף~החולקיסמודיםהיכא כ~"ל מדר~ןאסור ה~"לר~
 י י בעה"יווהוא~כון ~גדוחזק~

~ ~ ~ ~ ~

 ד'ט' בכתובת לפ"זמתו'~מוקושי'הפ"י
 ונוקמא וא"ת כו' כהן באשת צריכא~א בתוס'ד"~

 דהש~א ~מי~ר לן אית דאדרבה וי~ל כו' לכהו~הכשיר~ ~י~ אחז~
 אחזק~דאוקי ~בעל~

 חזקת משוס א~קתהואי אשה אוקידחדא תרתי ~~ד חדא הוא הא ה~נ'י ו~שה כו' הגוף
 הגו~

 ~עולה הרי
 של ראשון תי' לפי שפיר מתו' ל~"ה והש~א כאן מקוה גביכמו לפני~

 ואתאיוכמו חסר שייך דאינו היכא כל ריעותא דאין בחוליןתו~'
 דלא כיון ובכתובות מודה ר"ה א~ילו דוהשכתבתילעיל

 ספק והוא חזקה נגד כחזקה והוי ריעותא אין לכך ואתיבעיל שיי~
 חזקת ד~אי ~ומרואפשר

 הג~
 מלשון כדמשמע עדיף

 בפ"י ועיין למימר לן אית אדרבהדכ' תוס~~
 ש~

 היכא ריעותא שאין זו סברא ל"א בחולין תוס' של שני תי'לפי קשה~ עדייו א"כ וא~ל
דלא

 ~יי~
לריעותא תרתי התס הגמ' דמשני למסק~א ואתיא ואתאי חסר
 ולכ~

 ד' בחולין שס תוס' מקשה
 י"~

 שנ~' תוס' קושי'
 מ~ס בקושי' וה~ית מ~גער~דה

 דש~
 קושי' תוס' ~שי בחולין

 דאמת אליבא ואתאי ~חסר סברא האי ~בר דלא שניל~י' ז~
 דלא י"ל , הפנ"י,במ"ע קו~י' תוס' של ש~י תיר'ל~י וא"~

 קש~
 ו הפנ"י קושי' בל"ז כלל ק~ה דלא דבארתי י"ד סי' לקמןו~יין ~ כלל

~ ~
 תו~~ מקשה תוס'מאי עלקו' שסבכתובות מקשה הפ"י
 לאיסורא ישס"ס הא ב~קתכשרותלוקמה

תחתיו חדאשמ~
 נא~סהואת~

 הפוסל לה לפסול ~בעלה ש~א תחתיו דאינה
אות~~

 קושייתו ל~רץ ו~ראה בקושי' וה~ית דמאריך ע~ש לכהונה
 בד"~ואב"א שאח"ז בריבור בכתוב' שסדה~ה

~ 
 דאם וי"ל כו' דמוכת~עץ שפיר' חג~אל רבי~ו כו'ול~י' כהן ~שתי אכתי וא"ת התוס'

 י"ג ד' בכתובות לקמן סבר ור"א הכא קאי דר"א~ליבא אי דהא לדק~דק יש ולכאורה טו~~ת הוי' היא עץ דמוכת~ית~
 ~ץ ~ו~ת טוענת אינה מש"ה דלמא וא"כ מ~הכ~ובתה דמוכת~
 תחתיו עץ במוכת דהא כלל קשה לא זה מ~היאך לה~סיד~יראה הי~

 תחתיו עץ דמוכת איתא דאס דהי~ו טו~נת הוי' עץ מוכת~יתא ~ירושאדאם שפירוהכי תוס' מתו' מאתיסוהשתא כ~וב~הוודאי
 דבתחתיו מתו' רהשתא ז"א תחתיו באינה להסתפק יש אכתיוא"ל
 פחות'מג' מתו'הכלדבאשתישראל דבממילא עץ במוכת ספקאין
 איתא אס א"כ נעשה ת~יו וודאי דשס מתורץוודאי

 דמוכ~
 ~ץ

 כהן באשת ו~ף טוענת הו~היא
 ניח~

 שמא ס"ס קאמר רהאיך
 טוענתוא"כ הוי' תחתיודבתחתיו באינה לומר צריך דמכ"ע~ספ' אף הא תחתיו אי~~ שמא עץ מוכת דאינה ואת"ל היא עץמוכת
 יש הא וא"כ ~ח~יו ב~ינה הוא הספיקותשגי

 ספ~
 תחתיו שמא

 חדספקספ~תחתיוס~ק אלאואזהספקדמוכתעץ~מי~ינווהוי
 ~ בעה"י ו~כון ברור והוא תחתיואינה

~~~~
 תוס'שפיר דהשתאמ~' הפ"י ~מי~ושי' מ~ור' לפ"ז
 ס"ס~גדה יש וא"ל חזקתה ~ל אשה ד~וקי~עיל

 שמא תחתיו דאי~הדאף
 ~בעל~

 ז"א לה לפסול
 דהשת~

 בספק
 היא עץ מוכת שמא חדא להתירא ס"ס יש וודאי תח~יושאי~ה
 דאי~הואת"ל

 מוכ~
 דפסול ספק והשתא ~כשר ~בעלה שמא עץ

 לא וכאן כלל ספקאינה
 א~ שיי~

 , הוי' היא עץ דמוכת איתא
 ולפ"ז כנ~ל, מכ~ובתה מ~ה דיראה~לה~סיד שפיר י"לטו~נת
 שקידש כגון בד"ה י"ב ד' בכתובות הפ"יומהרמ"ש קו' נמימתור'
 והשתא , שפיר מתורץ שהוא בזהותשכת דוק בצ"ע שה~יחוובעל

 דסבר ר"ת אבללשיטת רש"י רקלשיטת קשהכלל אינהקושי'תוס'
דמוכת

 ע~
 א"כ כאן שייך אי~~ עץ דמוכת ספק ~"כ סתום פתחה

 ~גד לאיסורא ס"ס יש שפיר דהשתא תוס' קושי' ~שה לאממילא
 ~"~ הפ"י ~פירקושי' מתור' לפ"ז ו~שתאה~זקה

 התו~' ~י' ~ל

~ ~ ~ ~
~~~ 

~~ ~ ~~~~ 
' 

~השתאממ"נ
 ~י~ל~~~

 וא"להרי רש"~די~חזקתהגוף~גדה
בעו~

 תוס' של ~י' סבר ד~"י כנ''ל ייל הפ"י כקוש~' לפ~יך
 וא"ל ואתאי חסר שייך שלא~ואיל

 שני' ~וס' לת~ ק~ א"~
 תו~' של ש~י ב~י' ל~ר יש דהש~א ז"א כ~"לבחולין

~ 
 אליבא

 וא"כדר"ח
 מ~ל~

 ה~"י וכקושי' תוס' קו~י' ~ל ~ה לא בל~ז
 ו ס"ג סי'י"ד ~י~א~~ידועיין~מן וא"כהכלי

ו~~~~
 של~ס' ~י כתי' עיקר ב~ה התו~' סברי ~ללפי

 דכן כנ"לב~ולין
~ שכת~~ הו~המ~~  א~ 

 מ~חילה~יינו כו' ק~ה
 תירצ~

 אליבא אף ב~ירה התוס'
 תו~' הא'ישל כתי' ~ולין על הקושי'~~ורץ וממיל~ דא~~

 ~גס כ~"ל ה~"ל סברא~קרא הש~~ ומוכ~ בחול~
 כ~ מוכ~

 ש~~רש"י
~~' ~ ~"ל הפ"י קוש~דאל"~~שה בכ~ובו~כנ~~

~ 

'~~~ 

~ 

 א~ הנ"למצאתי אתרכ~י ~נה
 ~הבה
נפשישרי~ב"אעל~כ~תע~ובי~ד'

 זו בחברתה שתל~ ש~ז~ה הנ"ל סברא כ~בתי כאשרכ~ ל~
 ה~ס''שמ~ר~י~עלקוש~~קשיס בשס שס וכ'עדיף ב~ ש~ל~
 מ~

 מ~ה
 דר~מהש"ס

 אדר"~
 עירב שלא ~ברא תזקת איכא מתני' דל~א

ומביאשסהרי~~
 כיוןדעירב לעיל כ~"ש בשםהתוס'שמתרצים

 ~~ת לא אזאי תלי'אי~ט~א ~~~רבוודאי
 טהר~

 ~דיפא
 למה רש"~ על הרי~ב"א שסומקשה

 ~רי~
דרבא אליב~ ~י לפרש ר~"י

 דמתר~
 דאיירי ח~ה תרי התס

 ~ש ותרי ב~~
 דרש"י תי' ~להריטב"א וה~~

 ד~הר~ דחז~~ סוב~
 עדיף

 דאוריי' ת~ומין אי אף כשר להיות והוידגברא מתזק~
 לכ~

 רש"י צריך
 חד מהנ~ לא לכך דרבא אליבא אף וב' בב'דאיירי

 חז~
 וה~ה

 דהא עליו תמהתיל~ורה
~ ל~  

 לית רש~י ע"כ ל~יל שכתבתי
 האילי'

 סבר~
 לעולס סבר רק

 חז~
 הוי חוקה ~גר

 ס~
 דאל'כ

 ~פירש ע~ה ~צד שנמצא ~נוק גבי רש"י עלקשה
 דס~ ~

 אס
 טוב' חזקה ה~י אפ"ה ד~בר א"ו ~"ל ~ר~ב"ן קושי' באש~ה~ת

 וכא~אבא~לק~ןאי"~סי'~'ל~~האשיבידיילבררוכנ"ל,
 דלמה לך אבאר ש~וגס ו~ס' רש"י ~טת הנ"ל דעירוביןסוגיא
 לפר~לרש"י

 אבאר ווס עירב שלא תו~ה לגברא דיש דרבא בתי'
 רש"י על ל"ד ד' בש~ת ~וס' קו~י'לך

 ואבא~
 ~~ך

 ז ~כון~ל רש"י שיט~

~~~~
 ה~ו~' תי' על לי ק~ה ~אורה

 משוס אדר"מ דר"מ שפיר מק'דמש"ה הריטב~~ שמ~~
 העמד וכ"ת עירב שלא חו~~גבראלריעותא ~ר~י הוי הא קשה ול~ורה הנ"ל כסברא טהרה חז~ת ~גדאי~ה ג~~ חוק~

 טהר~
 החזקה ~ל

 דתוס' צ~ל וע'כ ~דה בריש ~וה כמו הוי לפ~י~וא"כ טמאהרי
 הא' תוס' כתי' ג'כ סבריה~"ל

 בחולי~
 אך ואתאי חסר~שויך ~קו~ גב~ דדו~א

 לכ~ר~
 פ~~י' ד~~ מספיק עדיין~אי~ו

 נגדה יש הרי הינ א"כ ~דה זבות שאי~ה חזקת דישהואיל ~~ר מדרבלן דלכ~הפ~ת אלמא עצמות בו שיבר דלא היכאכר"ת
 ~ק~

~ 

 אף שס דסבר דר~ח אליבא אזיל דה~קשן לומר וצריךלפ~יך ~~ הר~ כאן יש לפ~יך פגוס הרי וכמו~תס עירב שלאגברא
 הר"ן כ~ש ה~כין ח~ת משוס דסבר עצמות שיברבלא

 מו~ וא"~ ט~רהעדיף חזקת הכאה~"לוה"ה ו~רש~~
 מתוס'

 רלאה~~ב"א ה~"לשמ~י~
 שיי~

 להדי~ משמע וכן בחולין תוס, של ~א'כתי' ו~א~ חסר דשייך ~יכא רק לריעותא תרתי
 גריטב"~

 הנ"ל
 הא ד~'בעירובין

 דמת~
 היי~ו ~מדד שלא~ במקוה לקמן הגמ'

 דז~ווחלק למ"ש נתכ~ין וע"כ ע"ש חסרוא~אי משוס מרובהבזמו
 לא מתני' אבל לריעותא הו~תרתי ואתאי חסר שייך דהתסהגמ'
 , תוס' תי' של החילוק ה~"ל לריטב"א וא"כ ואת~י טמא~ייך
 דגמ' הפי' סברי לא התוס' אבל בהדי' בגמ' ~אמר ה~"לדחולין
 בד"ה ~ה~' כמ"ש ~"ל הריטב"א כפי' נמדד במקוהשלא~~שני
 שלפ~ינו והתוס' ~~"ל החילוק להדי' בגמ' נאמר אינו לכךאדרבא
 חזקהדסבר רש"י לשיטת דאזלי היינו אחר תי' כו' ירמי' א"ר בד"השתירצו

 ~ג~
 ולפ"ז ג' בסי' כ~'ל מדאוריי' ספק הוי ח~ה

 סבר ע"כ לחז~ה עירב שלא חזקת דסבר מרש"ימוכח
 ההי~

 , ~י'

 מקשההמ~שן לר~י לקמן שכתבתי כפי רק ואתא חסר שצריך בחולין דתוס'א'
 ממ"~

 ו מידי מוכת לא

~~~~~
 נ"ל לפ"ז

 לפר~
 המקשן דוודאי שס רש'י שיטת

 תזקת אי ממ"נ מקשה אדר"מ ר~מ שסדמקשה
 יש ובאמת תוס' כמ"ש תזקה חשוב ~י~ו עירב שלאגברא

 מקשה בוודאי להלוךא"כ בכ"מ מותר דבל"זלומרכןכיון ~בר~
 שפיראדר"מ ר~

 איפכא אר"מ א"כקשה חזקה תשוב חזקתגברא ואי ~
 גמל חמר ~'ז דקאמר ביתו אתחוס לאסור ~כ ר"מ מ~יראמאי
 כמו לקולא אף וו~י והוי לריעותא תרתי הויהא

 שמקשה~ו~
ה~"~



הנ~
 ~ל ~ולין

~~ 
 שלא חזקה כמו והוי

 ~יר~
 ר~ה תי' ו~"ז

 א~שפיד חזקה, ות~יל"א וגסתרי כיתי~~דיסור"יבב'
 לרבא ~יחא ו~שתא חז~ה הוי לא ובין ~קה הוי גברא שחזקתבין ~יח~

 ~"ל ותרי בתרי נמי ז"ל רש"ידמפר~
 ררב~

 חזקת סבר ו~אי
 חזקה הוי~ברא

 דאל~
 הגמ' מאי~מק'

 לקמ~
 אדר"יאף יוסי ר'

 במקוהשנמדדמ"~אי~ודומ~ ~איירי הי'סברדהמקשן
 למתני'

 למ~ו~השתא ש~לך~טמא שנמ~קודס ~במקוה ~ף~אייריד~
 אי ~וד יד~ינו ~א ש~ח~ר~רקיד~~ו

 נ~ס~
 סאה ממ' פחות ~ד

 אינומ"מ
 דומ~

 דהיינו ~זקה ~גד ~ה הפ~ת לכל יש ד~ס
 טמא~זקת

 א~
 ~ת~ה~תא~ו~נגד נגד במתני'

 דאוריי'ודאוריי'כו' בגמ'ורמי ~דיהלפמ"שהמהרש"א ~קהומכ~~
 שלא לתרובמקוה רבא כו'יוצריך מקוה ה~מדאדרבה דמקש~ נמי ~לקמן ~ו קושי' ~ל מתרץ ב~~מו ורבא לחלקהמקשן י~ דז~
 איכא במתני'~מי דסבר דרבא אליבא לפרש רש"יל~מןמוכרח ~~ נ~~

 דאייריבמ~וה ד~בר ולכךמ~ה~פיר ~ירב גבראשלאחזקת
 לזה ~קודסשנמדד

 כנ~
 ~לא דחזקה אמרי' הוי אי התוס' דכ' והא

~ירב~
 אתי' חשיבה~ס~חזקה

 שפירומיהוכו'ולכאורהלפיה~"~
א"~

 דסברי ס"ל לשי~תס התוס' באמת אדר"י דר"י המקשן קו~'
 ~' בי' דתלי' חזקה האי ~דיף חזקה נגדדחזקה

 דהי'סברדאייריבמקוה~~מדד ה~קשן בשסתוס'לכךהריטב"א וכמ"~ כ~~
 לכן מקודס חסרה אי יד~י~ן לא רק דחסרה יד~ינן והשתאמקודס
 שחזקת ~ף התס כמו מדמה וא"כשפיר ~' משיעור יותרה~ה
 טמא מחזקת עדיףהמקוה

 מחמירוה~ אפ"~
 חסר הרי הא במ~~י'

לפני~נמי
 חז~

 ~ניך בוגרת הרי כמו כנ"ל הוא
~ 

 חזקה
 ד~בר ~יטתו ~רש"י אבל דמיל~~די א"כ ~די~כנ"לדמ~יק~א

 במ~י' אבל כ~ל שקול הוי חזקה נגדחזקה
 חזק~

 אף דמ~יקרא
 איכא דבמתני'נמי לפ' רש"י לכךמוכרח ~דיףלר~י

 ח~~
 גברא

 לפרש רש"יוהשת~מוכ~ח
 אליב~

 זה הרי אמר מש"ה ל~מ דרבא
 ותריו~ורדהי' תרי דאיכא משוס גמל~מר

 קש~
 למ~ לרש"י

 צריך
 מה~י חזקה חדא ~ף התס שמא כו' הכא ~זקה תרי התס לתר'רבא

 דרבא כיון ~ירב שלא חזקה ~גדו דאיכא הואילובמתני'
~~ 

 כן
 מראוריי' דוודאי ותרי בתרי אף לאוקמי' רוצה דרבאכנ"לא'ו
 החמירו מדרב~ן רק אחזקה אוקמי' ותרי בתריאף

~~ 
 צריך

 בחדא אף ותרי תרי בלאו ~בל חזקותתרי
 אזלי~~ חזק~

 ל~לא
 הוי הא יוסי ר' מיקיל אמאי ל"ק בל"ז יוסי דר' אליבא אבל,

תרתי
 ד~

 מדאוריי' דוודאי ותרי תרי מהני לא ~ולא וודאי
 ותרי תרי גבי החמירו רבנן רק אחזקה אוקמי~ ותרי בתריאף
 דל~י ל"ק באמת אבל זה אי~ה אבאר ולקמן ~ולא לאאבל

 אף מיקיל ~דרב~ן דרב~ן תחומין ~בר דר"י כיון ~~אממילא
 וכן לרי~ותא ~תרתי,

 משמ~
 דט~א האי מתחלה ת~י' שס דהא

 חסר ~~צא שנמדד מקוה תני בסיפא ואח"~~ כו' ל~ול~ירד
 אף דמקילין ~נן וא"כ כו' חמורה בטומאה בד"א תניו~~"כ

~מקו~
 חזקה שוס מת~גר אי~ו טמא ~זקת שנגד אף ~מדד שלא

 מכ"ש ~מדד שלא במקוה בסי~א מכ"ש בדרבנו ר"מ מקילאפ"ה
 הריתסר ~ישנמי אף נודו מ~וה ישחזקת דשסשמיקילבדרבנן

לפ~יך
 מ"~

 מ"מז~וודאיחזקתטמא~אינו מקוה הוא~דיףמחזקת~רי~ותא דתרתי הואיל שאפ"ה ו~ף ~דיף דמ~יקרא חזקה

מתנג~
 מטמא יוסי ר' דקת~י גר~והשתא וודא~ חזקה שוס נגדו

 טמא חזקת רק אי~ו דקתנידכולס רק~ןה וודאיל'פ הסתסמן
 ומודה ל~פ לרי~ותא בתרתיאבל

 לר"~
 וכן בדרבנן ~מקילין

 רק ר"י פליג דלא ~"ט ד' דק~שין רי"ד בתוס' להדי'מצאתי
 היטב ~"שברישא

 דמשמ~
 חדש דין מזה מבואר א"כ לןה שכיון

 ד~~רא ~יכא ~פחות לכל לרי~ותא ב"ב אף בדרב~ןדמק~לין
 י אייהיבוארזהומדרבנ~ול~מן

~ ~ ~

 דהאד~אה~מד ב~ירובין התוס'שס קושי' ~מי ית~

~ו~
 ו ~"ש כו' לשנויי' מצי הוי כו'

ו~~~~
 בשב~ רש"י שיטות הטיב יבואר לפ"ו

 ואמר ל"ד ~'
 בד"ה התוס' ומקשה כו' ו~רב צא ב' לו אמרורבא

 והנה כו' לרשב"א וקשה ~' ~ירוב ק~ושניהס
 פ~ הרמב~~

 מהל'
~בת

 פ~
 בתרומה ~ירב אבל ברייתא כההיא נמי כרש"יופסק נמי
 , הראוי' דב~~ס~ודה וכ'הט~ס ספ~טמ~ה~'ספ~טהורה

 שס רק כשר חזקה בלא אף יוסי לר' סבר דרמב"ס הה"מוכתב
 לכאורה לאקשה וא"כ ראוי' הי'ס~ודהשאינו~אילדתיכףב"ה

 קשה ~דיין אך , רש"י ~ל ~מי התוס'~שי'
 דמשמ~

 לכאורה
 מכשי~ דר"י~גמ'

 ה~יא ~ל שס דק~מר חזקה מ~~ס
 ה~מ~תרומה~לחןקתה דאמר מ''שתרומה כו' ר"י א~ר~י~ה בריית~

כן'
 מ~~~

 ~ש הואיל להדי'
 חזק~

 אבל דטהרה
 בלא"~

 ~ר אי~ו

~ ~ ~
~ ~  

~ 
~~~~  חן~ת דיש כיוו ~אל"ה דטהרות חזקה לו שיש לומר צריךשפיר ב~יר~ד~~ כאן ~~מא ~מיכלל הנ"ללא~שהזה~לפי

 חזקה נ~י ויש ~ירב שלאגברא
 דהשת~

 לפניך טמא הרי דהיי~ו
 בדרבנןאבל ~ף ~~יר ה~"ל כ~"ל חזקת~הרות נמי דיש לאואי

~וו~
 בדרב~ן מיקיל לרי~ותא תרתי שיש אף ד~הרות מזקה ~~י דיש
 רק הוי ולא דהשתא חזקה שייך דלא ב~ה בספק בשבת אבל~נ"ל

 חזקת לרי~ותאחדא
 של~

 בדר~נן דמיקל י~ל ש~יר ~ירב
~ 

~~

 הי' רב~משני הא ~י ~ל קיימת גדולה תמיה ~דיין
 י ב~צמו שם ~ירש'י ו~"ז כו' חזקתו ~ל טמא ה~מדדר"י

 חזקת י~נגדו ~ירב שלא גברא ~זקת ~ש אף ~תני'~ל
 טהר~

א"~
 חזקה ~וס ~גדו ואי~ו לבד להחמיר חזקה די~ היכא מוכמ
 אף ר'~וסילקול~מודה

 בד~~
 הא וא"~~שה ~לי~ןלהחמיר

 גברא חזקת רק הוא שס מיקילהא רבאוה~יך נמיהואבשבת
 לקולא חזקה ואיןנגדושוס ~ירבשלא

 ולכאו~
 , ת~י'גדולה ~יא

 דחזקת דסבר די"ל לק"מ הרמ~ס ~לבשלמא
 גבר~

 ~ירב שלא
 הגוז' מק' מאי א"כ כ~"לוא"ל בה"א תוס' כמיש כללאי~ויחזקה

 גביתינוק סבר נמי דהרמב~ס ~נ"ל י"ל~מי אדר"יכ~"לר"י
 ~"ש ר"ת בשס תוס' כפי' ה~יסה בצד~מצא

 וא~
 נמי י"ל

 ז לשיטתרש"~קשהאבל כנ"~

~~~

 דהנה כלל ~ה אי~ו קשי' מ~ט אפי' דייקת ~י ~אמת
 וריי ~רימהפלוגתא

 ב~יר~י~
 תחומין סבר דרימ הוא

 היכי דרבנן טומ~ה ~בי ושס מיקל לכך ~ר~~ן סבר ור~יר~וריי'
 חזקה נגדו ואי~ו טמא מזקתדיש

 לקו~
 איפכא הוי

 , מחמירור"י מיק~ דר"~
 וה~~

 במקוואות כר"יושס ב~ירוב כאן הרמב"~~סק
 ~ומרא בח~ה אף בדרבנן דמיקל כר"מ ~סקפ"י

 והשת~
 ~ברי

 דהי~נו כר"י פסקי' ~ירו~~ ל~נין רק בשבת דכ' נכו~י'רש"י
 אבל דרב~ן תחומיןדמקיל

 באמ~
 ~צמו דרב~ן ~נין

 פ~~
 ~בא

 דמת~י' כר"מבאמת
 במ~וואו~

 , איסור בחזקת אף בדרב~ן להקל
אך

 ~רמב"~ משמ~
 ~רב~ן דעיקרא הואיל רק ר"מ מי~יל דאינו

 טהור ס~קו הרי מ~בריהס אלו דבריס ו~יקר הואיל וז"לדכ'
 לא~ר ח~ר המקוה שנמצא או לא או טבל אס לו שנ~תפקוא~פ"י

ז~
 ז"ל לרש"י גיכ ני~א ~ל וא"כ שם ~~"ל טהור זה הרי

 הואיל פי' שפיר דר"י אליבא דפי'ב~ירובין דש~
 ד~

 אבל חזקה נגדו
 וב~לתא דרבנן תחומין כר'יוסיד~ירובי ל~~ין~ירוב פסקרבא
 ר~י דברי וא"כ חזקה ~גד אף דמיקיל כר"מ פסקדרבנן

 ו~כוני~וברוריס

~~~~
 אי~א ס~"א ר"א סי' בי"ד תמוה ד~ר ראיתי

 סתס ה~"ל דמקוואות דמתני'הדין בש"~
~''~ 

 וכ'
 הט'~

 דפ~קינן דרבנן בטומאה אייריד~"~
 כ~

 ~רמב"ס בשס בש"ע כתב אשר הלשוןמביא גי~ הב"י ובאמת יוסי
 ופ~

 כר"י נמי
 גדולההלאו~ליאה

 הר~סכת~
 דאוריי' ~טומאה בסיפא~~"א

 לא ובווד~י כר'מ לה~י' פסק וא~כ דרב~ז בטומאה לאאבל
 דט~ס דצ"ל לא אס דרמב"ס סיפא מהב"י~~לס

 הו~
 ~"ל בב"י

 הלא תמוה הט"ז דברי וא"כ במ"ס יו"ד ו~תחלף כר"מדפסק
 ובאמת חולק ~~ס כ' ולא הרמב"ס לשון' רק מביאה~~י

 ~אמת ל~אט"ז דיקדו~
 טמאוודאי דהוא כמתני' לאשמו~ינז אתי ~ש"~

 לה דוודאימשווינן טמא דב~יה דאף דאתילאשמו~י~ןו~וד
 ולא ~"ה ד' ובקדושין בנדה לה~י' כדאי'ס~ק ול~

 מס~~
 וא'כ

 ו הנ"ל ה~י' בכל כמו דאוריי' בטו~אה אייריהש"~
 ~ל קשהלפ~ו

 הש"~
 ~צ~ג סי'

 בסי'תחומין ~ירוב~ ובהל' כנ"ל כו' לשני' דרבא~ירוב הדיןחצירות ~~ירוב~ ג~ דמבי~
 ת~

 פסק ס"ו
~ 

 וה~א כשר ~ירוב ספק בש"ע
 כשרות חזקת היה לא אם אבל כו' כש~ת חזקת לוש~~י'

 כגו~
ספ~

 א"כ לא ~או אס שס הונח' אס
 משמ~

 דפסק~כתוס'
 ורמב"~ דרש~י הפלוגתא מביא והב"יו~"ן ורשב"~

 והתוס' הרא"ש ~ס
 ש~ יוסי כר' דפ' ~"כ וא"כ ~"ש שצ"ג בסי'הנ"ל

 דהא ~קוואות
 תי' לחד דהא מטומאה ~יל ד~ירוב ה~"ל ד~ירובין בגמ'מוכח
 מודה להחמיר בדרבנן אף טומאה גבי סבר יוסי דר'אף

 וודאי ד~ירבמשוס ב~ירו~
~ 

 בטומאה אבל דאוריי' ~יקרא מיקרי
 ד~וריי' ~יקר דמקריי"ל

 פסקי~ן אי וא~
 בטומאה דאף כרי~

 כמ"ש ד~~יי' ~יקר זה שאין נמי לדי~י' דמ~רי הואילמקלי~ן
הרמב"ס

 כ~"~
 לרימ משס להקל דהולכינן ~ירוב גבי מכ"ש א"כ

 בחזקתאף
 ט~

 בש"~ דמשמ~ לפי ~"כ וא"כ מיקל גמ~ר
 א"ח

ה~"לדפסק
 ור~~א~~ כ~רא~

 והרמב"ס~"כ ד~תרמביס רק דמביאבב"י ריאה~"לובי"~סי' יוסי שס~ר' פסקי' לשיטתם

פס~
 כ~מ

 ו~~
 רהו"ל וקשה בי"ד שס בב"י דט"ס כ~"ל צ"ל

להביא
 שס~יטו~

 ו ה~"ל כ~"י דפ~ו הניל ו~רא"ש ~~~"א
אך



~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~ ~  שם הש~דכ' על ~שה ~~'ש~~ר בא"ת~~~י~~"א 
 ~פקאבל בו לוחוק~ד~ש~ותכגוןשהנ~ואידע~יהי' ~~יוהו~

 ~גון דכשרות חזקה הי'לא
 ספ~

 הינוח
 ל~

 ל~~ חצירו~ ~~רובי ~א המ"א ומקשהחצירות בעירו~~ אי~רי ושס
 לא

 ~עינ~
 חוקהי

דכשרות
 כמ~

 ה~"א ב"הוע"זיתי' ר~~שסד~דבין סי'
 גר~ו~אמת שם הינוחדספק דאפש~

 תמוהדבריוחד~
 דספקהינוח דכ~ו

 בספק כן ~זקהאיגו
 יו~

 הלשון הא ועוד י~ חילוק ומאי ~ילה או
 תחומין,בסי' הש"ע~~רובי בע~כת~נמיהזהידכ'הש"ע

 כדברו לשונוואיה~ו~~רהבאתי ~~

 המ"איהאי~

 בסי~ת"~אבל' כ'
 הינוחספק

~ 
 הא

 לא נמי תחומין ~~יר~י ז~
 וה~

 לומר לי'
 יוס ~פקאבל

 ל~ או~ל~
 בסי' דבאמת א"וצ"ל

 תט~
 שסמביא

 ~ירב~ין דאס ~' בסעי'בת~ילה
 השמשו~

 ~בדיעבר
 כש~

 והיי~ו
 והרמב~~ רש"יכדעת

 ~ביא ואח"כ
 בסעי~

 דין ההיא שס ~'
אמרו דרב~

 ל~
 רש"י דעת הוא רא~ונה והדעה ~' שניס

 הוא חולקיסויש והרמב~
 ד~

 הרא~והרשב"א
 ~תס דמביא מה לפי וא~

 כיזהכלל ~רש"יורמב"ס משמעד~ולפסוק ב'וסעי'ג'בסעי'
בש"~

 המ"א לפי צ"ל ע"כ וא"כ מיקיל צורך ~הוא במקוס ולכה"פ
הא

 ד~
 ~י'

 ת"~
 והוא

 'שי~
 המ"~א"כא~רב~ ספקהינוחכדברילמעט אתי רק דווקא לאו ד~~רות חוקה לו

 פסקו ורמב"ס דרש"י כתבתי~ וכברורמב"ס כרש"י פסקהש"ע
 ~ר~

 א"כ תלי' בזה וזה
 ~ט"ז ודלא וכנ"ל דאוריי' ב~ומאה איירי ע"כ בי"ד הש"עאדרבא
 דב"ה ספק בין יש מילוק מאי קשה הנ"ל קושי'רק

 ל~פ~
 הנוח

 אדרבא ~"כ עירוב הניח ~לא דאפשר כיון בספ',הינוח לומ'וצדיך
 אלפיס להלן ביתו תחוס על יתרהאיך

 אמ~
 וזה וו~אי דזה כיון

 ושפיר ביתו תחוס אתרע כבר הינוח בווד~י משא"כספק
 רהעירובכשרועדייוצ"~קצתולקולא פסקינ~

~~~
 דכל ~"ל הרמ~ס לומר דכ'ויש שצ"ד סי' המג"א על ~שה
 הי' לא אפי' כשר כנגדה אחרת חזקה~אין

 מ~ לפי ~רתו כבוד במחילתובאמת כ~ דכשרו~
 שס 'הרמב"ס ולפ~ידפ שכ'

 ע"כ א"כ כר"מבמקוואות
 א~

 ביש
 ~ק~

 טבל ספק שס דהא נגדו
 נמדד שלא במקוה דאיירי סאה ~' בס~ק וכן ~מא חזקת ישוודאי
 הנ"ל דעירובין בגמ'כדאי'

 פסק ואפ"ה טמא חזקת י~ וודאי א~
 עיקר ד~ין הואיל ~עם הרמב"ס מ"ש לפי כחבתי וכברכר"מ
 שם בגמ'י כדאיתא דאוריי' עיקר אין עירוב דגבי מכ"שדאוריי'

 כ' תדעדרש"י חזקהנגדוימיקילוזהברור, בישא"כע~אף
 שלא גברא חזקתלהדי'

 עי~
 בדין מיקיל ואפ"ה כנ"ל חזקה הוא

 ריש דאף מרש"י להדי' מוכח וא"כ דכשרות חזקה אין ושסדרבא
 ורמב"ס דרש"י לפ"זברור ואיכ מיקיל נגדוחזקה

 בחד~
 שי~ה

 מקליגןז איסו' בחזק' אף דאוריי' עיקר שאין דרבנן דבאיסו'קיימי

~~~~~~ 
 לו~יקר ישלהקלבדרבנןבאין ~~משבררנו

 הש"כ והנה~אוריי'
 בי~

 ך' דין ק"י סי'
 אבל לשונווזה כת~

 ספ~
 אמ~י' איסור חזקת לו שיש דרבנן

 כו'~יימ~לכר"יואע"גדרשב"אבסי' לחומראוא~"גדאזלינן בעירובי~
 לן דקיס שכ' מה הנה כו' להשואל היינו קמא שינויי' רק כ'לא ת"~

 כר"מ פסקו והר~ב"ס רש~י דהא אינו ע"כ שכתבתי מה וכפיכר"י
וכןה~"ע

 א'~
 ת~"ו בסי' דישחולקיס ואף כנ"ל

 דסבר משמע בסתס ראשונה דיעה מדהביא מ~ע מ"מ פנ"לכר"י דס"לע"כדהלכ~
 דיעה דמביא בכ"מ כדרכו ורמב"ס כרש"י ע~רהש"ע

 הביא ר"א סי' בי"ד בב"י וכןסתס ראשונ~
~ 

 והרמב"ס הרמב"ס דעת
 מ"ש גס כנ"ל שם בב"י ~א ט"ס וע"כ כנ"ל כר"מ להדי' כ'הרי

 ל~יכ''דרשב"א

~  
 האיך הוא גדול דוחק להשו~ל

 רשב"~
 רוצה

 א"ו'דרשב"א השואל עס הדין דנכון כיון ~שואל שס עקשלהי~
 ישלסמוך דר~ןהוא ~יון דישלה~ל ~~ובהבאמתב~ושטאסבר

 דדין הנ"ל כ~וס' אףדרשב"~פסק בש"סאההיאתי'
 רק~הוא דרבאהנ"~

 בע~
 ~חידושיו שס דו~אי ל~ל דיש כתב מ"מ כנ"ל

 בעצמו דרבאורבא אליבאדאזיל
 ש~

 אבל אחר תי' בעירובין תי'

לדינ~
 שס סבר

 ב~וב~
 ~וןדרש"יורמב"ם כך~"מ ~קדי"ל לאכ'אמרתכש"כדרשב"א אי ~ף כך ובין כך בין רק ל~קל ~ש

 אמרת אי אףבעצמו ו~רשב"א' דרבנן עיקר מקרי בטומאה אף כנ~לולר"מ כר"מפסקו
 דפס~

 ~ כר"י
 יש ~"כ קמא כשינויי' די"ל

 או~ר דהרשב"א כו' למאי מוכח וכן שס הש"כומ"שלהקלבדברשאיןעיקרדאוריי'כההי~דעירובאףב~זקתאיסור'
 ס~

 בחזקת
 דא~יי' אייריבאיסור דשס הוכחהכלל דאין תמי'לי כו'איסור
ולא

 ג~עגביס"~
 בדר~ן אף ~אוריי' ~דברשעיקר

 דאורי~' עיקר שאין ~רבר רק לשואל השיב לאוהרשב"א מחמי~
 הי' יותר ~הרשב~א להוכיח רוצההי' וא~

~ 
 להוכיח ל~"כ

 לא אבל להלכה ~רור נראה ~ז ו~נ"ל נתו~' ~ירו~~~י מדכ~
 למעש~

~ ~
~ ~  

~ 
' 

אף ~~~~~
 ~ורו~ שראיו~

 י ו המה

~ ~ ~
 ה~ב"~

 דפ' הרמב"ם עס שמסכ~ס משמע ג"כ
י כר"~

 ד~
 כר"מ דכסק דמקוואות פ"י ~~~דבר~הרמב"ס

 אמר וז"ל ~רא~ד ~יו וכז ~~ר זההרי
 וא~ ~ר~

 אב הי'
 חששמדרבנן בי~ה~רסידיש ~פק היינוכ~ןה~ו~יס ~בהטומאהמדבדי טמא'והנה ~פיקו מד~ריה~ופרי'הטומאה

 שמאי~
עצ~~~

 ~' וכן שמ~א
~  

 וזההואעיקרדאוריי' המפו~ס
והרמ~ס

~~ 
 מודה

 דא~ לז~
 ר"מ

 ל~
 פליג

~ 
 ~"ג

 ~"מ כתב וכן דטהרות פ"ד ~מ~ה~מי כמבוא~
 מוד~ דהרמב"~

 לזה
 רש~י~"כ

 והרמב"סוהראב"דוהש"ע~לדיע~
 כר"מ ~סקיס הא'

 דאסור הפרס ב~ היינוכמוספק דעיק~דאור~' נמי את'למד~מז'
 לא ש~דאוריי' אף מת יש שמא דאוריי' ל~א~שוס

 כמו דרבנןהיינו ~הועיקר מדרבנןחיישינן~"מ חיישינןל~
 יעשה ישאס סייגוגדר אלא דאינודרבנן עירובוטומ~

 זא~
 נמי~עשות יבא ש~א

 יעשהאינו~וללעבוראדאוריי'דאוריי'~להדברבעצמואףאם
 מלתאוה"ה

 דבעצמ~
 ~יסור אינו

 דאורי~יוא~
 ל~אבדבר יכול

 דהיינו דאוריי' גזירה משוס שאסור רק ~וריי' איסור לידיזה
 וזהסייגוודרוה~נו א~ד~וריי' ג"כדבר יעשה יעשהזאתאס
 ושמנושל וב"י צ~יב~ר סי' בי"ד ועיי' , דאוריי' עיקרו~אין
 בגיד שדבוק משוס דאוריי' עיקר דמקרי לומר ישגיד

 מוד~ל~נין כאן אבל דאוריי' עיקרו הרשב"א קורא שס איאף ובאמ~
 דנכלל דרבנווראי'מוקצה מקריעיקרספק

~  
 אפ"~~~ן בהנו

~
 וודאי י

 ~' מעירו~ עדי~ ל~

~~~
 די~א~ד עור ללמוד יש רש"י ה~וס'לשיטת דעת לפי
 ד"ה הת~' קושי' לעיל כבר הבאתי הנה הג"ל~דין

 רש"י ל~טת אלא איגו התוס' ד~ושי' כתבתי ירמי'וכברא"ר
 התו~' ת~ הריטב"א'וע~ז גמי שהבאתי וכמו כלל ל"קלשיטתו אב~

 ר"מ~רובי סבר וא~י' לשנויי' ~י' דניחא י"ל נמי וז"לוהכישס
 מ~זק~ דמפקי כת דאיכא כיון כו' ד~תא ~רבנןתחזמין

 כו'
 מאו~ לי ק~הלכאורה

 הלא ה~~' דברי על
 א~

 שכת
 ~ף דמקוואות במת~י' לעיל מיקיל ר"מ הלאמחזקהימ"מ מוצי~
 שי~

חזק~
 ר"מ ובדברימחזקה מפקי אח~ ש~ מהני מאי וא"כ חזקה שוס ~ודו ~מא,ואיו

 ווד~
 ד~טהר כיון ~פק אין

 בספ~
 ~~ל

 בדבריר"יהי'סברהמקשן טמארק חז~ת איןרקוודאו
 נגד בישאף ~מטמ~

 תזק~
 דאיירי סבר דהי' מקוה ~קת טמא

 לר"מ אבלשנמדד במקו~
 אין~~

 דווד~ימטהר כלל
 א~

 בחזקת
 כחזקת והוי~ מחזקה מוציא אחד דכת כיון דמכ"מ הנ"להתוס' ל~~ ר~י לשיטת צ"ל וע"כי בהדי' טבל ספק כדק~נילבד טומא~

 בדרבנן אף גרע איסור לחזקת לסייע כת דאיכא הואילאיסור
 ללמוד י~ הש~א וא"כ פעולות תרי פועלת זו מכתוא"כ

 לתי' י"ל א"כ דרבא תי' גמי שס דאיכא כיון מ"מ עירובלענין כר"י דפ~קי' אף דרבנן בעיקרו אף כיתיעדיס בב'להחמיר ממ~
 ור' ~ה דסברת י"ל וא"כ עדיס כיתי בב' ר"י איירי לאררבא
 אך ' לר"י אף עומדת במקומה דר"מ אליבאוזסף

 מוכרחלתי'~וס'הנ"ל אליבארת~'והרמב"ןאין דהאמ"מלרש"י יר~ ~~
 כתי' לומר דישכנ"ל

 הריטב"~
 נמיותרי בתר~ ~מוק~א לפי לומר ויש

 סב~
 אליבא אף רש"י כנ~לול~~ת דאוריי' ~ומין ר"מ

 ~הדי ~רי אוקי סברעדי' בב'כיתי עירובאף ספק דמכ~יר ר"י א"כ וב' אייריבב'דרבא
 תר~

 ז כר"י עירוב ~בי פסקי' ואנן

~~~~

 הנה אי"ה לקמן שכתבתי~ בדיןאחר נמי כה"ג
 כיתיעדי'ר~תיבודבר בד"ההכאבב'י תו~
 כתב ~נה כו' תרי אמרי'יאוקי דכתו~ות דבפ"ב אע~ג ~סכתבו תימאדהתו~

 יששס א~ת והנה ~' ד' מקוסמראה
 דישס~ק כיין ד~דרבא משם איןראי' וא"כ מריז ב~קת~מונא וא~י כו' ת~י אוקי ~י~

 משס גאדרבא ממוו מו~יאין איןמספק
 לכאור~

 מוכח
~מו~מקשה א~פכ~

 תוס'יש~
 אחוקת חד כל לוקי כו' אר"נ ~לא בד"ה

 ד' בכתובות שס ב~"ש ועיי' כשר ~טר וממילאכשרות
 ערעור שסגבי דמש"ה רכ' ותרי תריגבי כ~

 ~גזל~ות~
 פסולידלא

 ד~~בנן הוא דרבנן ספיקא ותרי תרי דהו~ל כשרות חוקתאמרי'

ל~
 אחזקה א~מי'

 ע"~
 סברי ~' בד' דמ~שה שהתו~' אף וא"כ

 בד' שס דהתוס' ממוז גבי זו ~ברא שייך לאדשס
 נמי ~~

 כרא"ש~בר ל~
 מ"~

 תו~'כתובות ואדרבא מוכח אינו וודאי ~יפכא
 כ"ב~'

 ע~
 ביבמות דמסקי' להדי' כ' ~' עלי' והבא ~"ה

 ותרי~תרי
 ס~י~

 ולא הוא ~רבנן
 מ~יאחזק~

 באמת איתא וכן
 ו הוא רבה תימא א"כ ~~יבמותי

~~~

 ברור
 ~מרא~

 רק טעה מקוס
 התו~

 נתכיוין
 ד'דכתובת לההי~

 כ~
 זילותא ~ייך אינו דאס הגמ' דקאמר

ד~י



 לי' מסקינן וודאי דינא~י
 והיי~

 ~"כ
 ש~ רש"י כת"~

 דאמרי'
 ר~י ~י~ת אזיל דהכא וה~וס' אחז~ה ואוקמי' כו' תרייאוקי
 ש~ סברדאייריור~~י

 מרש"י להדי' דאוריי'כדמוכת בת~מה אף
 ינאיוהוא ~ל דנין דאנו הואיל שס ~"י דכ' ינאי ג~יב~דושין
 בתוס' ~"שו~"ש ~כשרות חזקה לואין

 ד~
 ז כו' אחתינן ~נן

~"~~
 התוס' כ' שפיר

 ה~
 אף ד~יירי דסבר ר~י~ לשי~ת

 אוקי אמרי' בדאוריי' אף וא"כבתרומה,דאורייתא
 הגמ' הא ה~~' מקשה מאי וא"ל ~ו'~רי

 ~יר'~
 אליבא רק

 כו' או~יתרי דאמרי' כר'~סיור"י~בר פסקי' ואגן~ר"מ
 כמ"~

רש"~
 כו' תרי אוקי אמרי' דלא ~ר דר'מ ישלומרכיון להדי'

 ~דאוריי' ~ל דרבנן דסברתח~מין א~ר"י דאוריי' תחומין~ס'
 שכתבוהתוס' לפ"מ שפיראף תוס' מקשה ו~ך יוסי ר' ~ליגלא

 אף מ~ס ותרי בתרי דאוקי דהא ר~י לשיטת ~קודסבדבור
 סברא דאין שפיר תוס' מקשה מ"מ דרבנן תחומין ר"מ סבראי
 אףבדאוריי' ל"אאוקיתריכו'ור"ייסבור יסבוראףבדרב~ןדר"מ

אמרי~
 בכתודות שס דסבריהתוס' לפימה כו'וה"הנמי אוקיתרי

 נמי הא דקשה דרבנן בתרומה איירי כו' תרי אוקי ד~מרי'הא
 הזה בזמןמרומה

 דרבנןר~
 ~כתובות מקשיזשס התוס'באמת

 דתחומין הואיל מ"מ הכא דרבנן דת~מה דאף זו~ותי'~ושי'
 וממנו דהכא תרוצי ~וד תירצו שס גס מהני ~א לכך~אוריי'

 לזהו הכאנתכוונו גסתראה

~~

 אהדדי סו~י' התוס' הא קשה
 ד~~

 שכתבו מה לפי,
 תי' דהגמ' '~

 הכא~א~
 איכ דר~נן תחומין רימ סבר אי

 דכ'הכא ל~יל~יחא,~דהתוס' דשסאינו,אךל~"שה~'הראשוו
 רש"י לשי~ת היינו דרבנן תחומין ר"מ סבר אי אף משנידהגמ'
 וכדהביא כלל ל"ק ממילא תוס' ~ו~י' שי~תו ל~י אבלכנ~ל

 והשתא~ס תוס'כנ"להריטב"~בשס
 אזלילשיט~

 קושטא ו~יר
 דאו~י'אבל~א תחומין לר"מ ור"י דרבה תי' ~י אףדמלתא
 ~ר~"י לשי~ת אזליכלהתוס'

 א~
 מקשי' מ~י לה~~ת י~ ~דיין

 יד~ו דלא כיון בכתוב'~ת~'
 נטמא'וכיון מתי התרומה ~ל דנין דאנו כיון כך דבין ~~רירק בקוש~יתסדתחומיןראוריי'מ~ר~

 יש שפיר א"כ אחזקה לאוקמא הו"ל דרבנן ה~ה בזמן~תרומה
 תריי"ל ~רבנןאוקי אמרי' שפיר יו~י כר' כיון,דפסקי'לתרץ
 תרי ד~א הואיל רק ~לי' פליג לא~ר'י

 ררבנ~
 דתחומיןב~צמו

 דרבנן ותרומה~רב~ן

 אב~

 דאוריי' דתחומין הואיל ר"מ
 ו~"ז ד~~ן חד נמי דהתס שפיר מקשה ולכך מחמיר רבנו~חד א~

 רא~ו כיון ממש דאוריי' הוי דאוריי' תחומין דלר"מ הואילתי'
 נמי מדרבנן רק לו ר~י שאינו ואף נטמא אס ~לה~ירובדנין
 ראוי' אי~ו כך בין דהא ראוריי' תחומין אי דאוריי' ~ל~ובר

ל~
 אי"ה~ל לקמן מ"ש ~יין תרומהדרבנן כל~אי תלי' וא~כלא

 בתוס' ס"ח ד' דיבמותהא
 ד"~

 לפ"ז והשתא כהונה פסולי רישא
 היכא בד~נן ~ף ותרי בתרי להחמיר יש תו~' של שני ת~'~פי

 כר~י~דת~ומין ד~סקינן כיון נ"מ אין תדקדק אי אך לפנינוטמא שי~
 להאריך ואין בדותק אלא זה כ~~ין ~כחת לא א"כ~רבנן

 ~ בארוכה יבואר כ"ג ~י'ל~מן ו~יי~

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

~ ~ ~ ~ ~ ו ~  
 ~~ רש"י סבר דר~ן ספיקא ותרי ותרי להדי'~י~א

 גבי דווקא

~ריו~
 די~ות שני ה~זר אבן בב"י איתא וכן

 לדי~~
 דווקא א'

 יבואר אי"ה ול~מן דרבנן ~פיקא תריו~י אמרי' אישות~~ניגי
 כו' תרי אוקי אמרי' בדאוריי' אף איסורין בשאר לרש"י~השתא

 דהשתאכמו דאיכאחזק' רש"ימודההיכא התוס'והשתאלפיתי'של
 פסקי' בדרבנן רק בדאוריי' כו' תרי אוקי ל"א לפניך טמא הרי~ס
 דפליג ~צינן לא בדאוריי' ~אבל כ~' תרי אוקי ואמרי'כר~

 ו כנ"לר"י, ~~

~~ ~ ~ ~ ~  

 הנ"ל כפי זה פרט לבאר נ~~ר
 הריטב"~

 בשס
 ומשמ~ ואתאי חםר דשייך דוו~א ב~ינןלרי~ותא דתרתי בחולין תוס' של ~י' כההיא סב~ית~'

 מותר דאל"ה

א~
 תלוי אשר ה~קה ~~דיף כתבתי אשר ~ברא וכההיא בדרבנן

~~
 שס הגמ' מקשי לא אסור מ"מ דמ~רבנן דא"ת הדבר

 ב~ירובי~
~לו~

 ~יון ~נ"ל א"ו כנ"ל לרי~ותא תרתי הוי דמתני' ר~מ ~ל
 דקושי' לומר דאפשר ט' סי' בריש כתבתי כבר אך בה~תלוי
 ב~וגיא ב~לין כן דסבר דר"ת אליבי' אזילהמקשן

 בשיבר~ו רדווקא כר"ה ד~~ק~ן לפ"מ אבל פ~ומה ונמצאב~כין דהשוח~
 של איסור ~זקת ~שום ~"כ ממילא א"כ~צ~ות

 לו יש והס~ין ~~כין תלוי~~ר א~"~ הבהמ~
 חזק~

 ~"כ כנ"לי
 ~ א~ורמדרבנן לכה"~

~~~~
 לר~ותא דתרתי ~~רי יונה ורבינו הרשב~א

 בחולין רשב"א ~א ואתאי ח~ר שייך דלאהיכא מי~ר~א~
 תוספ'קושי' מ~

 מ~
 ב' ~י' חסר ~נ~צא ממ~ה

 ת~צי~
 בשס ~' תי'

 מידי לי~א מקוה דגבי ~ורשיסיש
 השת~

 הסכין אבל למיתלי
 למיפגס שכיחדיותר ל~תלי איכא מימ ~צמות ~ו שי~ר בלא אף דכ~ר ~ב~ריח~ף

 ב~צ~
 ד~כיץ רי~ותא שכן וכיון המפרקת

 אבלגבי~ין גביחציצה~סרוודאילא~לתהלוטבילהוכן הו~ אי במקוה דהחס ~י' ו~ור ל~תלי דאיכא כיון~ינו~רי~ותא
 אפשר פגס דהי' דאף כלל איתרע לא דבהמה רי~~א~יקרי ל~

 ~~מ~ השני והתי' הפ~ימה נ~ר שחטשלא
 רב רבי~ו זה התי' ~ס ומסכיס ~יקר דהוא דסבר ז"להרשב"א בדברי לקמן להדי'

 דפ~קי' למסקנא אף לומר דרוצה ~מ~תין ב~ף לקמן~הביא ז"~
 שחיטה הכשר שי~ור בסכין דווקא~ש היינו בשיבר~צמותכר"מ
 תקשי ~ל"כ ד ו~ו כו' הי' ונראין הרשב"א ~ליו וכ' לפגימהמוץ
 ונת~סק כו' שנת~סק א~~פ ~צץ דבר ~ליו ו~צא מ~~לו~להלן

 לחזור צריך וא~"ה סכין לגבי ~צמות בו כשיבר הוי מין~אותו
 דסכין ר"ח דמשני ~לא סכין ~בי ה"נולטבול

 ל~ בהמ~ אתר~
~יתר~

 ~א הבהמה דמש"ה הנ"ל תי' כההיא דסבר כלומר
 דלא~אפשר איתר~

 ש~
 הפגימה נגר

 ל~
 שי~ור דצריך לפ~וק רוצה

 שהביא ז"ל רב דסבר הרי ~צמות בשיבר וא~י' לסכין חוץשחי~ה
 ~טן בסכין דאף א~"כ פ~ק שהרשב"א אך הנ"ל תי' כההיא~"כ
 דבסתס כיון ~צמות בו בשיבר~הני

 משמ~ נחל~
 קטן בסכין אף

ובמקו~
 ~כ"ל למיתלי דבר לפ~ינו ראין משוס ~~מא

 ~ ~יקר~ י"מ תי' סברדהרשב"א מ~~
~~

 שהקשה מה כלוס מתרץ לא דהרשביא לי קשה
 דמוכח ~אמרמ~יקרא דה~

 רא~
 דבר ~ליו ~מצא תקשי

 לא ו~דיין ממ~ה החילוק תי' ואת"כ כו' שנת~סק א~פ"יחוצץ
 דשמא ~נ"ל תי' דסבר שהביא רב דבשלמא ~פש~~ת~ י"לולכאורה למיתלי איכא כמי שס הא ט~א ב~~חוצץ שס אמאי בזה~תור'
 הפגי~ה נגד שחטלא

 ולפי~
 סכין בגמ' דק~ר מאי זה

 לאבהמה איתר~
 איתר~

 שפיר א"כ ל~יל הרשב"א כמ"ש זו סברא ~ייגו
 רשב"א אבל דינו~וכח

 דמ~מ~ קאמ~
 ~קטן אף סכין בסתס אף

 קאמר לכךאיירי
 ~חילו~

 וא"כ למיתלי ליכא דהתס הוא ממ~ה
 דקאמרה~מ'

 איתר~ סכ~
 לא בהמה

 איתר~
 היינו

 רי~ותא חזינןדלא כיו~ כפ~ט~
 בגו~

 ב~וף רי~ותא יש בחציצה אבל הבהמה
 אד~ נמי דשס במקוה רק מחלקלכך

 לא
 איתר~

 דליכא הואיל רק
 איתר~ דגוף כיון לא~מהני בחציצה אבללמיתלי

 וזה
 משמ~

 תיכף
 דכיון לבהמה לאורו~ו דסכין רי~ותא אליס דלא~ דכ'ל~יל
 משמ~ למית~י מידידאיכא

 חשיב לא דרי~ו~א הוא דסברא
 לא גופא רבהמה כיוןרי~ותא

 איתר~
 אליס לא ד~כין ורי~ותא

 דגופא ~ציצה אבל למיתלי דאיכא כיוןלאורו~י
 ל~"מ דלכאורה י"ל ו~וד אליס דלא א~"ג לפנינוהרי~ותא הרי איתר~

 בסמוךהרשב"א שפ~~
 דבנג~

 הבהמו' שחט ואח"כ בוודאי המפרקת ב~צס
 אחר ~נשחטה הבהמה הסכין נאבדואח"כ

 שנג~
 אסורה במפרקת

 הוא הפגוס איסר ל~מיר בו תולין להקל בו תלינן דלא~~"ג
 לא אס אף לפיז פשוט וודאיווה

 ~אב~
 ~צמות בו ושיבר

 ששחט הבהמות א~וריו דמ~ש פגוסנמצא וא~
 גר~ וודאי~זה בהמפרק~ שנג~ אח~

 הבהמות~אסורין דראי~ אף ~"כ וה~תא פ~וס דראינו הואיל
~~ 

 לי' אזיל המפרקת ~צס בנגי~ת
 א"ו להקל נמי בו תלינן לא אמאי א"כ בו דפ~וס דאפשרהסכין ~זק~

~~וק~
 אבל רי~ותא לאיאליס א"פ כו' ~צס הלשון נמיוכדאי' ~~~ כוודאי ~וי פוגס פעמיס דרוב ~צמות בו שיבר

 ל~נין לכך פוגם אינו ולפ~מי' פוגס ולפ~מי' ~פרקת~צס בנגי~~
 הסכין חזקת אזיל ולפגוס להשתנות ר~שוי' כיון ~יישינןלהחמיר
 ~תוקפו ~בהמה איסור חזקתונשאר

 מש~~
 אס דהיינו בןה להקל

 לפניך פגום והרי איסור חזקתלרי~ו~א תרתי הוא דבאמת מהני לא המפ~קת ב~צס ל~ות הפגימהנמצא
~ 

 לומר צריך אתה
 מפרקת דאין כיון ז"א למיתלי ראיכא כיון אליס לא~הרי~ותא

 שם י"ל שפיר לפ"ז והשתא לפ~נ"ד הנראה זה כנ"ל דהשתא~ז~ה נמי שזה לפניך ~גוס דהרי הרי~ותא בזה מחליש אינו פוגםוודאי
 שיהי' וודאי אינו מ"מ טבילה אחר בו בנת~סק אף חציצהל~גין
 אפשר רק בו נדבק פ~מיסרוב

 דנדב~
 דמפרקת כההיא והוי

 לכך לפניך חציצה והרי טמא חןקת לרי~ותא ~רתי נמי דישוכיגן
 ~לתהלא

 ~ביל~
 לרשב"א כךובין בין אך בסברא יפה ~ולה זה ותי'

 ~ בל"ז גיחא ממילא יהי' פס~ו לפיי

~"~~
~בלה גבי שפ' בי"ד קצ"ט בסי' בב"י הובא ה~ש~א מתור'

 ונמצ~
 דויקא ~~ילה לה ~לתה שלא ~וצץ דבר

שלא



~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~  

~ ~ ~ ~  ~,~~ ~ ~ ~  י~ 

 הא~~מצא על בפירוש כן מביא הקצר ו~ןמוכמשבת"ה~ס,,
 דברחוצץעליו

 ~מד~~לאנתע~
 ז כו'

~~~~
 סי' שס הב~

 קצ~~
 הרשב"א דברי על כ'

מדתני' וט~מ~
 ~~ ~ול~ פ"~

 שם ומקשה ע"ש כו' ועלה
 מברייתאזו תמוה~אדרבא הוא הגולהשהב"יבבאר

 לא ~נתע~קדאף מוכמאיפכ~
 ואדר~ ~בי~ עלת~

 לדעת צ"ל
 כ' ג~כ הש~ך הנה ~רה ~~' כתי' איירי'ל~הרות בריי'דהאי ~רש~~

 דאף משמע בחולין הרשב~אדמחדושי
 בנתע~צרי~

 ~בי~ע"ש
 ימחולין כן ~וכח י"ל הנ"לול~י

 דהרשב"~
 הבית ~יבתורתי

 בשיברבו הלכתאכ~ח ~~ימדפסקכ~סתס סברנמיכן~רוך
~מות

 ע~
 בס~ן אף איירי

 קט~~
 הנ"ל הרשב"א כמ"ש

 קשה א"כבחי~שיו
 ל~

 כמה
 שכ~~

 ועלה מטבל הרשב"א
 אעפ"ידקתני

 שנ~ס~
 מוכמ דע"כ הרשב"א ~בר ~ך כו'

 ~לבעלה~ בנתעס~יאבל אף מחמירין לטהרות איירי בריי'דההיא
 וא"ל טרפה לענין שס כמותולין

 ר"ח על הגמ' פריך מאי א~
 י"ל לבעלה לא אבל לט~ות איירי דהא בריי'~היא

 שיבר אףב~א דסברלד"ח דב~למ~
 בו~צמות~לינ~

 ל~ולאכמ"ש~רשב"א
 ידע דכבר הוא המקשן דקוש~ ל~י'בחולין

 ~דר~
 בלא אף איירי

 ולא כו' טבל הכ~~ודאי והא סתסי מ~מקשה עצמות בושיבר
 לכך ~"ש סמיך דא~סקנא ~"כ ~' מין ~אותו ונתעסקקאמר
 סברא דאין מקשהשפיר

 לומ~
 לא נתעסק בלא אף לבעלה אי

 דנחית א"ו בנתע~להחמיר אף לטהרות סברא טבילהאיןצריך
 ~לא הפחות לכל דלבעלה דדגא~ד

 נת~ס~
 לכך טבילה צריך

 אמסקנא שפיראבלמק~ה
 דפסקינ~

 עצמו~שפיר בשיברבו ~ו~א
 ו כנ"ל דאיירי לחלקיש

,ך~~~~
 דהא בחידושיו כמ"ש הרשב"א סבר ע"כלפ"ז

 היינומשוסדאפשרדלא איתרעדמשניהבהמהלא
 מח~ת הבהמה לאפוקי הריעותא אליס לא הפגימה נגדשחיט
 אף דסבר חסדא ר' על דמשני הא על שפיר וזה עכ"לכ~רות
 גדול הסכין שיהי' צריך לר"ח ובאמת כשר ~צמות בו שיברבלא
 ~כין דאף סבר ב~יבר דווקא דפס~י' דא~ת ~ליבא~בל

 דסבר אפשר והשתא רעותא מי~רי לא נמי למיתלי מידי דישכיון קטנ~
 ב'~רש~א

 הסברו~
 דמסתמאנחלקו שכתב~~ידושיו לפ"מ אך ~,

 לאו ע"כ איתרע בהמהלא דמשני הא ע"כ א"כ בסכיןקטנהאף
 דלא דאפשרמשוס

 נג~ שח~
 אף מתיר ר"ה דהא הוא ~גימה

 דגוףהבהמהלא הפירושכיון דסבר א"כע"כ ~טנה~~כין
כנ"ל איתר~

 ר~
 לפ"ז

 קש~
 מנ~ל א"כ

 לרשב"~
 נמצא'דבר דגבי לו~ר

חוצץ
 בנ~ס~ דתלינ~

 משוס כנ"ל 'ואי דברייתא כפשטא דלא
 זה חילוק נמי דאמת אליבאי ~אף י~ל הא עצמות לשיברדדמי
 כיוןכאן

 דגי~
 דיכול הי~א לענין ו~"ל איתרע לא הבהמה

 כפי דע"כ אתר~כנ"לז"א הגוף אס לאשייךתילוקזהלתלות
 הרשב"א קשה~ושי' דאףבסכיןק~נהפליגיאיכ הרשב"אד~בר

ממקו~
 דלא שייך דלא ~טנה בסכין אף איירי דהאדרשב"א השני תי' ~לומר יכול לא והשתא לריע~תא תרתי הוי הא

 שח~
 נגד

 ד~ב"אדחילו~כיון הא' תי' צ'להפגימהוא"כע"כ
 וא"כ לריעותא תרתי למיקרי הריעותא אליס לכךלאבמפרקת דישלתלו~

 סבר ע"כ ע~ות בו שי~ר בלאאף
~  

 במפרקת לתלות דיש
 דאי משמע איתרע דבהמהילא משני ע~ז והש~א כנ"לדפוגס
 איתרע הבהמההוי

~ 
 אלמא חיישינן הוי לתלות ~יכול

 דיכולהיכא אע"~
 ~בר דרשב"א וי"ל זה חילוק ,יש ~מי לתלו~

 איתרעב~ה דסכין ~אמר דמש"ה בתי'הגמ' בעצ~ו הואהפירוש ז~
 הרשב"א כמ"ש בסכין תלי' דבהמה דריעותא אע"ג איתרעלא

 ח~יצה ~בי אבל ~פרקת לתלות דיש משוס היינובע~מו
 לתלות דיש היכא באמת ד~עלה ~תלות במאי לו ~איןאיתרע אד~

 רק תולין באמת דנתעסקהבכגון
 ל~הרו~

 חד דגחית תוליז אין
 דההיא תס רבינו התוס~בשס שהביא לפ"מ ~ל כן כנ"לדרגא
 צ"ל א"ו הגמ' מקשה מאי א"כ איירי לטהרותברייתא

 כיוןה~שב"א וכמ"~ טפי גרע הכא א~כ כן מ~ירין דלהטהרות כיוןסבר דהמק~~
 דנתע~

 דפוגס דאפשר שחתךבעור אחר~דיקה
 פריךע"ש ומכ"ש ל~~ילה בי~תפיפה כמונתעסק לד"הוהו~אף
י~'~

 מד דנחת הנ"ל ר"ת ~~י'
 דר~

 ד~ה~ת'מח~ירין כיון

 א~שישחז~תכ~ר
 ~חז~ דבהמ~ אי~~

 הסכין
 וכ~ ע~י~

 ~ס
 גבי הרש~"אסבר

 מציצהא~
 בח~~ת ~מאכיון~ג~רא חזקת שיש

 חזקת ~"כ ~בוו~או וטבלבדוק
 בדיק~דגבר~~ד~

 דאחר וראייז
 ~פפה אי אחר~ציצה צ~יך~עודלבדוק לא~~ילה

 ק~~
 ~י~ה

 בדוק שחזקת אלמא שיש~ןק~~טמאאף
 דגבר~~רי~

~מצא א~ רק
 מו~ דב~

 תרתי יש
 לריעות~

 דה~תא ~~~~ נמי דיש
 הרשב"אי וסבר חציצה~מדהשתא

 נתעסק~ ~אי עו~
 מין באו~ו

 ~דיף ד~~א ריעותאוממילאחזקה א"~לאאליס בו לתלותויש
 חזקה הסברא מןואדרבה

 דגב~
 הסכ~,כאן מחזקת ~דיף שס

 שחי~ה אמר לסכין בדיקה צריך~אן
 דהו~

 נת~סק קצ~כמו
 כיון חפי~הילטבילהכמ"שיהרשב"א בין החוצץבד~ר

 פוג'ושס עור דפע~יס נפגמה~עור א~ דשח~
 א~
 לא אי

 סמ~ חפפ~
 ל~בילה

 דלא וודאי התס~ ~איירי הראויילחצו~כמו בדבר נ~סקה שלארק
 ~ יבואר ולקמןי ~ייק~"~ ~ס~ב~~י"~ ~בילהוכן אחר לכתחילה אף בדיקהצריך

 י

~ ~ ~ ~ ~

 ~דברי' ונ~אין הארוךוז"ל בת"ה הר~ב"א כ'~ ~זה
 אלא ממש מין באותו נתעסקה לא~א~י'

 כיון הוא דסב~א וי"ל עכ"ל לה~מיר שיש אלא אדעתה ולאובזהבמיניסאחריסשאניאומרכשסשנתעסק~במיני'אח~י'נ~סק~ שנתעס~

 מהר~ב"א והנה כו' אומד שאני כ~ש לתלותדי~
 ה~

 עשיתי
 ס"ג י"ח ~י, בי"ד הש"ע שס~ק למהסמוכין

 ב~ח~
 בסכין

 והוא נמצא ואח"כונאבד בדו~
 פגו~

 אמרי' בהיתר ויצא הוא~ל כשירה
 וכ' ע"ש אדעתי' ולאו עצמות שיבראימר

 ~ב~
 יצא ששגגה

 פסק ~"ו ב~עי' וגס דינא להאי שפסק הש"ע בעל ~ש~טמלפני
 אין ~ודו נפל'~ל אסדספק

 תולי~
 שמיי~בי' וש"כ ב~"ז ע"ש

פסקיי
 ה~~

~~~~~~~
 הרשב"א דהא ז~ל לרשב"א קו~י' ~"כ ק~הא"כ ד~יסא~ד~~ תר~י תלונו~הב''חשדמההני לפי

בחולין
 בחידו~~

 להדי' נמי כ'
 דבס~~

 ושס תולין אין חודו על נפל
 כנ''ל כו~ ~ת~סק לא אפי' הדברי' ~נראין כתב חציצהלענין
 כיוןדרא"השהביא חציצה גבי שם היינו להחמיר שכ'שישואע"נ
 ~בל ~ה"ג מחוויר הפחות לכל נתעסק בוודאי אפי' מחמיר~ס
 הט"ז צ"לכמ"ש א"ו לאכאן

 והש"~
 וגס ע"ש ביניהס לחלק

 דדווקא הנ"ל מרשב"אנ~י מוכ~
 שיד~

 לא רק ביתו ב~י בס~ין ששימ~ו
 בנאבד לא אבל דסי"ד ה~י מהני בכה"ג עצמות בו ששיברידע

 אין ז"ל לר~~א דהא מפור~ת וראיי' בו ששימ~ול~דולאידע
 שנתעסק וכ'שס דסכין האי ד~ציצהובין האי ביןהחילוק

 לשונו ל~יל הבאתי כאשר כו' כשס אומר שאניאחריס ~מיני~
 אלמ~

דווק~
 ~כין גבי דהכא לחלק ואין ~א נתעסק בלא אבל בכה"ג

 ~תר ד~ס דאדרבא אינו וודאי בהתירזה ויצא דנאבד כיון~דיף
 דתיכף בהיתריצא

 ש~בל~
 ולאהיה גמור לטהור אותו מחןקינן

 יש בדיקהיאס אפי'צ~יך
 ב~

 הי' דהא ~כין גבי כאן משא"כ ~צי~ה

צרי~
 שנאבד קודם בדיקה

 וא~
 צריך דהי' כיון להחמיר סברא יש

 קודם הפגימה שמצא כמו הוא א"כ דמצאיפגוסבדיקהוהשתא

שנאב~
 ~הני וע"ז לבדוק צריך בחזקת הסכין ~הא טריפה שהי'

 כך דביו בדיקה דצריך האי יגרע דלא בהיתר דיצא סבראהאי
 כיון הבד~ה בהיתר כלומר בהיתריצא

 שנאב~
 הי'

 מות~
 ל~ול

 ה~עם זה בהיתר הואילידיצא בש"ע שכ' מה לא אבלהבהמה
 ~ם שנתעס~ו שידע לריך וודאי וא"כ יגר~ ~לא רק כשרשיהי'

 ז כנ"ל עצ~ות ששיבר ידע שלא רקהסכין

~~~~
 צריך י"ד דס~י' ~אי דנפשי' מסברא כתב התב"ש
 ~וא לפמ"ש ובאמת כנ"ל בו ששימשו שידע~ה"פ

 הנ"ל ז~ל ~~ב"אמוכרת
~ 

 קושי' על התב"ש שכ' מה
 התב"ש מתרץ וע'ז בהיתר דיצא סברא האי מהני ~מאידמקשה הב"~

 לכשר מחזקי' מאז נאבד הי' אשר דאז כיון חזקה ~מו הוא~זה
 ~תס הרי להו דאמר החזקה גדולה כ"ד ד' מכתובות ~איי'ומביא

 וכ' ע"ש כו'בחזקתכם
 התב~~

 זו וחזקה וז"ל
 אי~

 חזקות כשאר
 כשירותן שברור ומקוה סכין כגון~בגמ'

 ~ע~
 שנתחןקו

 היק רק נ~ייחסו שלא כלל נתחןקו ולא כשירותן ברור לאוהכא ד~~
 בה שנוהגין ד~ר ל~נות~א"א

 הית~
 חזקה והאי איסור ~ינהג

מהני



 א~רום ~לא ל~לגא ל~סמ~~י
 בתרומ~

 כו'
 ונדו~

 ~י דידן
 ביד מרו~ה ~דייוהיתר הרי ולאנ~דק הםכין ~יש~ו ומזהו~~ל כ~

ב~לי'~אב~
 לאכול שרשאי ,~סכין ~נ~ד

 הו"~
 ~~יתר כמוחזק

 ~ו'י
 ~כ~~

 שאין ברוריס הפר"ח ודבר'י ~דולה תמוה הוא וה~ה
 ראיי' דהא בהיתר דיצא הואילחזקה ז~

 לשי~~
 ה~ב"ס

לקמז שאבי~
 הא אמאי קשה תולין אין בנתעס~ה ~אף חציצה גבי ש~
 ~יון ~~יתרי~א

 דא~
 הי' בדיקהילא

 צרי~
 ~בילה ~ר

 ויכו~
~יכ~

 ~הרותיו~וד ~~שות
 מו~

 מהרבה
 סוגי~
 שזו ,

~לל חזק~ אינ~
 וח~

 שס ד~מת כליאה הוא דכתובות מ~~יא ראיי' ~הביא
הי'

 חזק~
 ~א גחור~~

 ~ו~
 ד' בקדו~ין שס

 דב~י ס~~~"~
 ידע נתייחסו~~אמת ישלא ~הני'~~רזי~י

 שאבותיה~
 כ~י~ ה~'

~וריס
 ר~

 נכריות נושאיס~~יס ~הי' י~בבל ~כיח שהי' ~ו
 הבניסונת~ללו

 מכהו~~
 הי' דמ~י' חללי בקדושין ~תס וח~י~~

 ~ה~יס~לו
 וכ~

 דיש הרי בכתו~ות מכרשי~ן
 ~אבותיה~

 ח~קה
 מוכחלהדי' לכ~נהוכן כשיריס וממילאהבניס גמוריסדכשרות
~כתוב~

 ~' וכן לב~ה מהני דאמה דחזקה ~יו"ד ד'
 ה~~

 בקדו~ין
 אמו מ~ה דכבר ~ כיון סבר ז"ל דרש"י ואף י~אי ~בי ~'ד'

 חומרא ע~ירק ~מי ה~ינו לג~י'ינאיי מהנייחזקתהינאי'לא ש~
 דיוח~ו~ מ~ל~ משוס'דר~ן

 דמכשיר מאן ~~תובות, ~"ד ~ואף
 היינו בבתה~סל ~~

 נמ~
 שס וגס יוחסין מ~וסימעלת

~ 
 רי~ותא

 ר~~ותא ~וס אלואין ~ןב~~יס אמד,אבלדצסתרהעס
 ~ו~ה חזקה להם יש~דאוריי~א דוו~א~

 א~ דאל~ תד~
 ~ולם כהן

 דשמא כשרשיהא
 זינ~~ א~

 ~שרות ~קת דמהני א"ו
 ~יון שס רק ריעותא חזינןדלא ~~ו~

 ~איתר~
 חז~~יהו קצת

 כל המיוחס כתב להסהי' מדל~
 ז~

 ~ה א"ו ברור
 שכ'~הש"~

 הואיל
 הוא בהיתרדיצא

 ר~
 מה יגרע שלא

 ~חיו~
 זמן כל ~בדוק הוא

~י~
 כיון א"כ לבדוק ו~ריך לפני~ו ~ישהשתא כיון הסכיןוה"א

 אסור יהי' י~גומהשנמצא
 ל~

 ~נא~ד בהיתר דיצא צריך
 דראיש ההיתר עיקר אבל הבהמה לאכול יכול הי' לבדוקיוכל של~

~ע~ס
 די~

 שיד~ דאיירי לתלות לפנינו
 ולכך ששימ~~~סכין

 אליס לא לתלות שיש וכיון אדעתי' ולאו עצמות ~שיבר~ולין
 הטעס ועיקר'ההיתר כנ"ל הסכין ~זקת מהני וממילארי~ותא
 דזה דסבר משוס בבירור ידע דלא אף לתלות הרא"ש~~ומך
 ל~ור הוא דרבנן חוחרא~ק

 א~
 עצמות בו שיבר בלא

דעצ~ ~דכיו~
 ~ולין לכך מ~ור יו~רילפגוס שכיח מפרקת

 א~
 בכה"ג

 י ז יע"ש בתשובה הרא"שכמיש

~"~~~
 סי' שס הש~ע תירצתי

 קצ"~
 הנ"ל כרשב"א ד~סק

 חציצהאףבנ~עסק גבי להדי'וסבר דרמב"סחולקאף
~חר

 טביל~
 כרש~"א פסק האיך קשה וא"כ ~בילה ~לתה לא

 נגדהרשב"אומ~ש~גדהרמב'סלדרכובכלמקוסלפסוקכהרמב'
 דעת כלל מביא דלאדקש'

 הרמב"~
 ס~ר דב"י י"ל לכן י"א א~בלשון

 ב~לחא ס~רדחומ~א דרא"ש כרשב"אכיון ~ר דרא~~י~"כ
 ידיש כיון הדין דמצד ~סבר ~"כהוא

 חזק~
 כשר ל~יות הו"ל הסכין

 לתלות הו"ל וא"כ התוס' שתי'וסב~ד~אהויתרתילריעותאכמו
 כיון חציצה גבי שס גס לפ"ז דר~נןוהשתא חומרא הוא רק~מכרקת
 דנת~םק כנ~ל~ון חזק'גברא יש הדיןדמצד

 את~~ב~ל~
 שייך לא

להחמי'~ח
~  

 ~מדאוריי~ מד~~נן ~ק אינו בו שהי'חציצה אף דש'
 האיך א"כ שס הב"י גס וכמ"ש רו~ומקפיד צריך~

 שי~
 חומרות תרי

 דבלא סבר הרמ~ס אבל ' ז"ל כר~~"א סבר א"ו דרבנן תרידהוי
 דשס שס ~מראילכךמתמיר מכח הדיןולא מצד הוא עצמות~יבר
 וכן ~כתבתיילעיל וכמו ~צמות שיבר כמו~ינו

 משמ~
 דלא בר~ש

 איירי דהאידנת~סק' דס~ר ע"כ ~~דה האיבריית'שסהביא
~טהרותלכןגסה~ור

 מב~

 ומ~ע הרשב"א
~ש"~ דסברכןלכןפס~

 דשם ~וד לומר ו~פשר כרמב"ס מ~יר הש"ך אך ~ותי' כן
 ~פק ד~ף ~~"ו כדאי~א ~בול זיל לי' אמרי' בנהרא מיא דיש~יון

 כיון חזקה נגדו ואין גמורה ~טהרה ~~ת דיש בר"ה~ומאה
דלכתחילה

 ~ו~
 מצ~ו לב~לה אבל הוא ~הרות ל~נין שהתס ואף

 אף שםומכין פעמיסהרבה
 ~תחי~

 נשיס דג' האי ~גון א~קה
 רי~ותא כאן אין תולין דאס היינו בטמאה דתולין א~תבמטה

 לתלות דיש אף רי~ותא אבלנמצא ~גופא ריעותא נמצא לאדהא כלו~
 לא דא"כ זהאינו באמת~"כ אבל טבול זיל אמרי' לכתחילהמ'מ
 מהאי הנמ'כלוסלר"ממקשי

 ב~י'ודו~
דלישנא רמשני מאי דהיינו לומר

 וח~יב ב~לה לענין חילוק ~ן דאין א"ו הכי משח~ ל~
 מקילינן דברי' דכמה~י~בד

 לב~ל~
 התוס' כמ"ש ~ו בי~ול משוס

 י ~ לדבריהרמב"סכנ~ל צריכיןלומר ~"ו בנדהי

~ ~

 מקרי לרי~ותא דתרתי הרשב"א שי~ת זהתראה
ד~א א~

 ~י~
 ~~ם רק ואתאי ~~ר

 דר"~
 משוס

 רתולי~

 רי~ותא מקרי לא לתלות שיש והיכא המפרקתב~צס
 במס~ה סבר ס~קא'לא םפק לחל~דישהשני תירו~ דג~

 ע~
 שכתב ~מו

 דא~הרש~~
 שגס םבר פליגיוכן קטנה בסכין

 ג~
 אבל ~ן חציצה

 איתרע דגוף כיון חציצה ~בי םברהרמב"ס
 א~

 ~א לתלות ~יש
 , כרשב"א פ' לכן כרשביא דסבר משמע דר~"ש כתבתי וכבר~הני
 ז אב~~"כשסמחמיר~י

~~~~
~ ~  

 פסק י"ח סי'
 דבשו~

 ונמצא ב~כין
 פגו~

 ה"ז
 וכ'יהש~כנבילה

 סק"~
 ראיי' ומביא ~בילה ספק דר"ל

 ושסמשיג~ל כ"חס~י'כ'מ~סי'
 הב"~

 שכ' ממה דדקדק
 ~ל שס ~מק' מה אמת ע"ש ווד~י משמע נבילהה~ור

 כלל קשה לא כו' י~לה האיך בתימא בתתילה שחקשהכל~דמה ל"~ הב"~

די"~
 המפרקת ד~צס ~צחות בל~~בר כר"ה ~קי' דאנן כיון

 כההיא והוי לריעותא תרתי לת~~הוי דאין וכיון בי'תלינן ל~
 לאו דאיח~ו שחי~~ ח~חגבי מ~שוהכי גס וודאיוכנ"ל דהוו ב~דה ~גמ'דמו~ח דמקו~

 דרו~
 כיסוי וצריך לתומרא אזלינן מקולקלין מ~שיהן

 ראיי' אינומספק
 למ~י~

 איפכא מוכמ אדר~ה שם
 דה~

 החוס'
~ס

 דר"מ ~~א מאי בד"~
 כ~

 פלגאופלגא ואי כו' הר"ש כ'~הק'
 לחזקהכו'וי"ל כלגא סמוך א"כהוא

 דמסכק~
 להו

 כו~
 א"כ

 משמ~
~~ו~

 פלגא הוי אי אבל מ~~יס רוב שמא להו מ~~א ~רבנן
ופלגא

 ~ו~
 ~~אף ה~~~משוס~ריך דמאי לר~מ נתכוון אחרי~ןואי ~~ט ~מותר לרבנן ס"ל

 די~
 פל~א

 ה~ ופלג~
 ~תוס'ה~ל כ'

 דמי~ועא, מיעו~א הוי חזקה או ~ב שיש דווקאהואיל'~לר"מ~
 ~חייש הוידאל"ה

 ר~
 במהרש"א למיעו~~י~יין דחייש כיון

 ~"לוכןבדבור
 מוכ~

 וא"ת להתיר ~~ור ס~ק ~יאמרו ד"ה בתוס'
 איכא ומיהוכו'

 למיפ~
 פס~י' דאנן איפכא מוכח וא"כ כו'

 הנ"ל כדברי הח~ה באמת מהני רוב ליכא אי א"כ חיישינן~לא כרבנ~
 ז תמ~יס הש"כו~רי

~~

 א~~ראיו~הש"כתמוהיסכנ"למ"מנ~~כדברי ~מת
הש"כ

 דה~
 הוא ב~למא חומרא דזה דכ' ב~שובה הרא"ש

 ל~מרא א~,בוודאי במפרקת ~~לות~לא
 חוליןבמפרק~

 ו~ו
 היכא הנ"ל הרשב'א כ~רת כנ"ל לרי~ותא ב'ליכא

 די~
 לתלות

 דבשל~א מש"~כנ"ל אי~כא מחש"ו ראיי' אין לפ"זו~ך
 ש~

 שפיר
 ~תר הוי מקולקלין חעשיהס רוב הוי לא אילר~ן

 אחרי~ז לשחו~
דה~

 כאן אבל הנ"ל התוס' כמ~ש איסור ~זקת המזקה ~ל ~מכין
 נגד הסכין ~קתיש

 חז~
 הדין ומצד האיסור

 עדי~
 אנו רק כניל

 לנו דאין וכיון מ~ור יותר פוגס אי~ו המפרקת דעצס~חמירין
 ואמרי' זה ~ל סמכינן לא לקולא אבל לר~ותא תרתי הוילת~ת
 ~~י' י"ח להדי'יסי' וכדפסקי' מ~ור יותר פוגס המפרקתד~צס
 ד~די~~ינןי"ג

 דנג~
 לרי~ותא תרתי תו לי~א וא"כ חוששין

 בסי' ~ס דסבר צ"לאבל כנ"~
 אי~ י~

 בידעינן רק
 שנג~

 בלא אבל
 לקולא אף הסכין~אלמא בנאבד דמו~ר שס פסקי' באחתידעי'
 ד~צם תולין~ין

 המפרק~
 נגעוא"כ אס ידעינן דלא כיון פוגס הי'

 שנמצא בזהה~ה
 פגומ~

 אף
 לקול~

 א"כ במפרקת ~ולין שאין אמרי'
 לרי~ותא תרתי דהוי הוי~כוודאיממילא

 כ~~
 יש אך

 לחל~
 ~ודאי

 אף במפרקת ~~וששין ~ין י"ל לפנינו ~~ה דליכא נאבדאי
 שנפגסי לתלות סברא ד~תר י"ל ~נינו פגוס ביש אבללקולא

 ~ א"~ מ~~ורבמפרקת '
 הרשב"א כמ"ש אליס ריעותא אין

 וז~
'' 

 איי~ ~מי ~אהר~ש עיקרנראה
 ידעינן בלא

 ד~~
 במפרקת

 דחומרא כ' וא~ה פגוסונמצא
 ב~ל~

 לפ'מ ועוד~ כנ"ל הוא
 לריעותא, ב' ~יש כ"מ הרמב"ס ~יטת ל~י ב~מת לקמןש~כתוב
הוי

 אףשרו~ ס~~
 להחמיר ~יש ~מוודאי ~ליו תמיהי' הפו~קוס

 שיטתו לקמן אי"הואבאר
 עלנכ~

 ז

~~~~

 חסר שייך דלא דרשב"א~~ף לעיל כת~תי ~שר
 לר~ו~א תרתי מקריואתאי

 א~
 בעירובין שס

~  ~י~אמאי 
 כנ"ל לריעותא תרתי הוי הא גמל ~מר לר"מ

 טמא והרי עירב שלא בחןקתנברא ה~ח~
 ~נ~

 מאי ו~וד ~מקוה כמו עירובא~נו להיותוודאי הו"ל וא"כ
 מק~

 התוס' כקושי' המק~ן
 ב' מקרי לא אי ממ"נ ~ שפיר פריך המקשן ~וודאי כנ"ל י~לשס

 קשהר"מ איכלר~ותא
 אדרי~

 מקרי ואי ~ירובכשר דהוילל~יות
 קשה א~כ לר~ותא~'

 ו~"ז כנ"ל ~ירוב אינו וודאי להוי איפכ~
 דלאאזלינן ותריוכנ"למשנישפירדהויתרי

 ~י י"ל ועוד ז"ל רש"י בשי~ת לעיל כ~"ש כן איירי לרבאואף בתר~וםחוקהלר"~
 גברא ~קת חזקה ~קרי דזה סבר דלא אפשרדרשב"א

 דל~
 ~ירב

 לכאורה דמוכח כתבתי כבר אך ' ~ה"א לומר התוס' שרו~הכמו

דמקריחז~~
 ז ל~ךיותרנראהכנ"ל

~~~~~
 ב'לרי~ות' מיקרי ב~ירובין הרי~ב"א דלפי הנ"ל לפי
 ורבינו הרשב"א לפי אבל ו~תאי ח~ר דשייך~יכא



~

 ~י
~ י , ~ ~ ~ ~ רב 

 ~הבי~
 הרשב'א

 ~ברא~
 ב'י ~ר~ ואתאי דלאשייךמסר

 ~~וס' נ~ר והשתאל~~ו~א
 ~ סבר~ הי~ אמ~~ ממקומ~

, , 

~~~~~~~~ 

 לי~עיונא ~ש ה~ע ל~אורה י~ מכאן
~כאור~דהגהבסוג~~תאמות~~ג~ין~~ ר~~

 ד"ה בתו~'י~
 ב~ מ~ו~

 א~ו~ו
 דמק~

 ~ול ה~ך תו~'
 בת~ל ~~ו~

 זמן א~~~ א~אי א~
 דהי~ ל~ מס~ק~~נ~

 ~~מזקת'
 ~ונ~לה ~לא בתוס' ו~רצוא"א

 ~י~
 ש~יא

 ג~ש~
 , ~נינוו~וד

 אוקמהאד~בה
 אח~~צדק~

 אלו ת~' ד~רי לכאו~ה והנה
יהבג~~דמא~וכב'~ת~ר'~~~און~~"ה~~~יו~ע ק~ ~ ~ ד  

מדבר~
 ו~ ~~~ ~י ~הס התוס'

 מ~זקת מהןז~א אמד
~~~ 

ו~~
 א~ו

 ש~~ ד~ ח~~
 ~~שה ~ה~י

 ~י~ ~ק~ הר~ לפ~נ~
~די~

 ~~~ד~ לא אי ממזק~דה~תא
 תז~~

 ב' ~~ו
~דמו~,~נדה~דל~לון~~ו~ב"~,~אינו ל~ות~

 , ~ו' ח~~,~מע~ק~~עד~ףכנ~ל~רידס~ניך ~י~ ל~~א~ ~~
~ 

~ ~ ~
 ~ו~ ~~ע~ הפ"ימק~

 כן
 ~יף דמעיקרא~מז~ה ~י~ ו~~וא~~

 ר~
 הוא

 מבי~
 דפתחומ~גיא ~עיר~י~ ~א~

 פתו~
 ~רי ומקדושין ומ~וה

 ~וגרו~
 ומכל~ ל~נינו

 למעיין גמורה רא~ ~נוזה
 די"~

 רק לרעותא תרתי דב~א
 יש~דהשתא~לבד מז~

 ~כ"~
 ~~כד~אמרהגמ~הת~וודאיוכןהרי~וגרות~י~,דיהאוודאי ~ר~ות~ ~~ת~ מקוה גבי ספקילכ~צריך

 הגמ'הוא י"~דקושי' מד~ס בתוךששה הויאי
 בה~

 לימא
 רבהר~

בוגר~~
 והוי ל~י~ו

 קד~י~~~
 ספקי~כ"פ להוי וודאי

 ר~ל~ ~
מ"ש~מ~ד~

 ד~בדם, דשייך~רו~~י היכא ~ראי'גמורה~פי'
 דלמא בג~'י~הדיא ~אי' מקוה גבי כמו ~עו~א נמי~ייך

 הג~
הג~

 של ראייתו וכן וכנ"ל כ~'
 הפ"~

 אי~ד מגב~ות דמביא
 דברי על קשה ו~וד ~ר'וא~אי רי~ותא דשייך היכא~ל ראי~
 ו~וד ~~~ש ~ירוציס ~ני אמרתאי תו~

 אדרב~
 א~י'

 האכשרו~וצדקותולכאור~קשה ~זק~
 ח~~א"א~דא~~~~

 ~חזק~'
 מהנ~ מאי ~ה דאל"כצדקות

 תיקון
 א~ו~ת למפו~~ ןמןה~אפ~י~~

 א~
 בלא

 ג~
 דאי ~טליגןילה לא ~תגרשהומספק יאמרו

 מזק~מ~ו~
 הא איש אשת

~ 
 אתרע הא וא"ל חוקתיצדקות לה

 לה באין צדקתמזקת
 ג~

 קודסונפליממנה רב זמן ד~רשה ל~~ון לה דישז"א נ~ לה~ אין ~מאי דנתגרשה איתא דאס
~ ג~ ו ~  דףבכת~בות 

 ~"~ כ"~
 ~מר~ כגון א"ריאשי ותרי ד~רי ב~גיא

~די~
 ע"ש ני~א לן אחז~ כו' ~ירשה ~כשיו מת דעכשיו

~ מ  ד~כשיו עדיס קאמרי לא דאסל~די' 
 ~ירש~

 א~ ~מר ~ייך לא
~רש~

 אמזילןגיטא~"ש
 צ~ א~

 דאפ"ה~ק~לינןבלאג~~כיוןי
 א~א אחזקת לה מו~מינן ~אמרה כמו אמת אס הואדס~ק

 צדקות~חזקת ~דיפ~
 א"כקש~דה~אלאתירצוהתוס'כלו~דהאחז~

א"א~די~ממזק~צדקו~א~
 ובדוחקג~ל האיךיכוללמ~ות

 דומן ואמרו ~דיסדל~~~מתא~בא~ ~~
 מ~

 קודס
 וה~ זינ~

אמר~
 ~וקת ק~לינןילה~~ס לא באמת ~דס ~ר ש~גרשה

 ~מ שישבה יד~יגן אי בתקנתן המכמיס הו~לו רקצדקת
 ~מרו ~ד~ באו והשתא ל~יא~~עדיס קודס ימיס איזהעד בעל~
 בלא והשתא~נתה אתמו~

 ג~
 יכול איגו

 ד~ש~ למ~ו~
 עכשי~י ~~כ

 אס~ירשה
 כדב~

 באמת אבל ~"ל גי~א לן אחזי אמרי' א"כ
זה

 דו~
 ו~וד גדול

~ 
 פי' ר~י

 ש~
 ~כשיו

 ~י~ש~
 שפ~ר אתמול אבלמש~ע גירש~' היוס

~~~~ 
 ו נ"מ כאן אין וא"כ דנפל

~~~~
 יהוש~מתחלה ~ני

 רוצ~
 ~הנימוק~, ~לכך לתי' לומר

 אומזקת לפ~~ו~יגרושה
 צד~

 ~ו~גת ד~א הואול
 מ~ודס שנ~גרשהברי

 ~א~
 גב~~ ~ה~יכמו יל~ך מכחישה אדס

 הא~ ד'י"בו~י~ בכ~בות ~נסתו~שארסתני
 דמהני, שגתא~לה

מן~

 ב~י ~ס
~~ 

 משאר ד~דיף ממון גגד~~זקת
 א~רי הולכין ד~ן כש~ואל מס~יגן דלכך ~די~א~מרובממון וחזק~ מ~ו~

 מהני נמי ב~סורא ו~ן בממוןרוב
 ~ר~

 ~ס
~~ 

 כדאש~ו
 הית'גבי ש~

 מ~ובר~
 ו~ן

~ 
 ד, בכ~בת הרא"ש

 ו~
 ובסוגיא

 ~ש~תוח דפת~
~ 

~~

 הג"ל ~שיא ~דיין ד~כ ~א
 ב~~א~

 מה עדיין
 ~~יל~

 ז~~ דתקנ~~קנת~
 היא ~ד~ין

 ת~מ~
 ותאמר גי~ה את

 ממגהשנפל
 וקוד~ הג~

 נת~רשה לזנות
 וא~

 לא
 ק~לינ~

 לה
 יש ~'א~פ'כ א"א ח~ת גגד צדקת ב~י~סמזקתדמהני

 ל~רוץ ~~יך שני דבתירוץבזה ל~ו~
 אב~ ראשו~

 לא אי לתירוץ
 אף ב'לחירוץ צרי~

 הפנייה~~
 כ' ב~צמו

 ד~ו~
 לזה נ~תו לא ~ודאי

ולקמן
 אי~

 ליישב בזה אכתוב
~  יהי' ולכאורה דבר~ 

 ~ בן~ברי מהני דלאמגמו,~רוכה ~ו~

ך~~~
 הרש~א כש~ת סברי ~~' ליישב עוד רוצה הפ'י
 גבינות ~י ~כ~בוור"ן

 דכ~
 לומר אפשר דאי היכא

~ י ~ ~ ~ ~

~  
~  

~ 
 בזו ממש~כש~ו י~

 רג~
 שאנו בשעה ק~ייתא ג~תנה~זקה

השת~ת מוצ~י~
 מלתא ~י~~י ~זקה~

~~~ 
 ה~זקה מ~י~יס שהיי~ו

~ 
 אי~ב~ו~

 ז~ן
 הח~~ איתר~ מש"~

 ~ייתא
 ו~קמינ~ ~גמר~

, 
 ~קה~ל'

 דהש~
י ~ ~ ~  גבי 

 גא~ כתמ~
 י"~ ~

 ~"כ דה'נ
 א"~

~ד~י~  ~ז~~~ר~~ 
 נתגרשה

 ~~ כש~~~
 לפ~ינו

 י~ל והאיך ~מרי מאי ונ~י מצ~י~~~י~ו עדיסה~י דא"~
 ~~ו~

~ 
~ ל~~~ ~"~יו~יכ~  נתג~ש~ 

 אל~את~ול
 י~~~~ ממן~~~ר~~היינ~ ~~ ו~לשו~

 ~אותן ~ע~~'
 ~~ במ~~ ה~~

, 

 ל~~ר~ ד~~~ א~ק~ לג~~ו~~קמינןי
 ~~"~הפ"

 ~ו~~
~ 

~הפ"י
 וז~~

 לד~ק~ ל~ הרבה י~ ~אמת
 הסבר~ ~ בסת~~

 י
 אלא סו~~י'כןיישאי~~ו~'

 ~"~ שאי~~א~~~
 ו

 ~ה~וס' לד~דק לי ~~~שישהפ~~'
 ~ינ~~ב~י~

 ~ור~ ה~וס~~~מ~ ~אנ~ אי~ ~~ ~~~
 ~~ן ~תוס~~~ן א~~~

 פ~
 ל~ו~ה~~ינ~ת דכ'

 ~"ש~וררת ~~~חז~~ו~~~
 ו~~~"כ~ל~ריפו~'שנ~ש~

 ~ודא~~דס
~ ~  

 ל~~
 ~שיש ~אי~~רי~ת יד~ינ~~תי

 ל~ס~~
 אתר ~~שה

 ~ס~ריס לא דתו~' מותר לתו~' ב~ז~י~~
 ~~~ו~

 ~~יגו

יונ~
 שצריך

 להיו~
 שכ~, ~היתר

 י~~~
 ~~איסור

~אר ~י~ ולקמ~
 בארו~

 ~לא
 איירי,~~בה~~ התו~ ע"~

 לתלותו~ין י ש~~י~~ו~דאו
 ל~יסור~יו~ דשכ~~ ~~~~חי~

 כ~~~ מלה~~ר
 ~מ~ ל~ ד~~~י~ ~ריא~ נקב~מצא

 ~~~ נ~שה ~י~ה
ח~

 הנקב ב~וך שנמצא
 ה~ג~ ~~ מעצ~

 לא בבהמ~דזה
 ~רש~א תו~' ~סברי אי וא"כ המיוני כמ ~"~י ממייס רק~כימ
 מבוררת'הא שאינו מזקה מכמ הגבינות ל~סור תו~' צריך~י
 ~ריפה~~~ז

 ~~זק~ א~
 מחז~ת מכמדיצאה מבוררת

 עריד~ינן מחיי~ול~
 כ~~

 לרשב"א ד~שלמא
 לאק~

 שפירש ~י כל~~ף
 דהא דבריו~~ש~ר~הבות

~  
 ~יפול ~~נו מדתר

 לתל~
 י ~נעשה

 ~~~האמר
 ז~

 קשה לא
~  א~ 

 הבהמה
 ה"~

 זה מותד להיות
 כלל קשהלא ~

 ~רשב"~
 ש~אר ו~י ~נ"ל כר"~ דס~ר ~~תו

 אי"הלקמן
 שי~ א~ אסו~ דמדרבנ~

 הי~ היתר מזקתי
 ששכימ,

 שגמלב ה~לב לכך א"~ ~ו~~היתרואיסור
 מוקמינןשפיר הרי~ו~~ שג~~ ק~~

 ~~~וק~
 דא~י'

 מכ~
 י~ואר ול~~ןיאי"ה רובאי

 יסוד איזה ~ל' ה~
 ~יי~ שנבג~

 ~~ו ~י'
 ~ בארו~ יבו~

 ~ש~ מתור~~~~~
 ~"ש ~' ~"ק פ~א ~~ ה~"~בי~ד

 בארוכה יבואר ~"ה ~"ו ~י' ג~מן זו ~~~ראי' לפקפקי ~ ~
 ורשב"א תוס'~י~ות

 א~ ~
 מאוד ~שה ~שו~ו רשב"א ~~ברי הפ"~ הבנת דלפירשב"א ~דבר~ א~ר פי' דיש ~ל בל"ז באמת

 שס דאי' לעיל ש~~אתי נאנסתי משארסתגי גבי~~ובות ה~
 ~ודאי ושס בתולה מזקת ~ל~שה דא~

 נבעל~
 ~ה ~מן

 של~ ~~ קוד~
 ~מצאלהדתולי'ולאיד~ינן~דכמ~א~האוק~'~לימזקתבתו~

~~~~
 ה~מד אמרו מומין דגבי וא~'ג כ~וז"ל הרש~~א

 ~לדו ה~~לעל~זןקתהו~זקת א~
 מומי~

 וא~פ"י
 בהשנולדו שמ~~

 מומי~
 וו~ש ב~ע~יו שגול~ג אפשר ~י

~רשו'הב~ל~ולדוו~~פ"ישהמומין~ולדובה מ'~ הת~
נו מומין~~נמצא~י~

 מרש~ ~~~י~
 ~' אבל הי' וכאן ~~צאו כאן אלא לרשות

~כאורה והג~
~ 

 ~יכול ואיירי נאנס~ משארסתגי גבי י~ל~ג~כ
~נאנסה להיו~

 ת~~~~
 ~"הו~ר ד' ~ס כמ~~התוס'

 ה~אתיול~~
 ו

~~~
 מ~~ה~ לכאורה~תמ~לי

 כאן דתיישס תי~לרבא
נ~צאו

 ו~~
 מזקת מכמ דאינ~אלא תירוציס לשאר א~ל

ב~
 קשה

 מ~ ד~
 מקשה אביי הא קשה ועוד , כנ"ל אתרע

 שלא ~ד מ~ני' ~ס~~א
 אי~ נתארס~

 לא משנתארסה
 ~הני לא תברא ד~מר דר~א לתי' כגון קמא דלשנוו'~די' משמ~
 ~מהני לא א~א~ הר~ב"א ולפי משנ~רסה ש~י' ראי' מביאאי א~
 ~תא בתולה ~~א~רע~קת מ~תארסה ~י' דמבי~ראי'~יון ה~

 מסיי~לבעל כאןהי' נמצא ~אן דהשתא תי'ד~שב"אלאשייך
 מאוד קשה נא~~י משא~סתני גביוכן

 דמשמ~
 תי~ציס דלשאר

 ב~גי~ איירי~
 להיות שוכול

 ~ל~ ~~ שנאגס~
 וכדמשמע

 לכאודה נ"ל כג"ל~לכן קשה רקלרבא דכתבו~הדי'מתוס'הנ"ל

דרשב~
 מ~יי~ ~~שות מה זמן שצריך ב~ר~א רק קאמר לא

 ידו~ואי~
 ~דיך זמן כמה

 לסר~
 מזש וזה זו

~ 
 ז~ן לת~ת

ידו~
 משל ~"ד

~~ 
 אינו קודס ימיס ז' הבהמה ~חלבה

 שנ~~ה~תלותי יכי~
 ~ר~

 יותר ז~ן צריך לא כי ימיס ז' לאמר זו
 לא ושמא זו~סרכא

 יוכ~
 י~י' ממ' פח~ת ~זו ה~רכא להעשות

 י~ל כזו ד~רכא אמזקה אוקמי' לומר שייך לא לכן יותראו
 א~ו אס ~בל לזה מלמדת ה~זקה שאין ימיס ~ז'להיו~פ~ת

יוד~י~
 ובקודס מ~דס נ~שה ש~ודאי ~ה זמן

 ~מ~
 שא~ו זה

יודעיס
 ~סו~י~

 יכול שפיר א~ו
 לתלו~

 בזמן
 ידו~

 זמז ו~רי'



~~ו~ ~

י ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  
~ ~ ~  

~  ~ ~ ~

~
 ז~ ~ז~~ נע~~ ~ ~~~~ א~י ~~~י' שאגו

 ~אין
מסו~~ים~~תא ~~

~  
 נא~~~י מ~ארסתני כלל

~~ 
 ' ~א~ו זה זמן

 ~~על~ ~וד~ רג~ ~אי וא~~~~קים ~ב~לה ~אוו~~ייוד~י~~וודאיהי~'ב~ול~~גון~אנויוד~~יום~~~ס~~~~
 או

 ~וד~
ה~~~

 תלינן
 ~יו~ קוד~ ~ר~~

 וזה נ~לה זה
 ~אנ~

 י~לין
 ~תלו~
' 

 כלומר י~~~ז~
 ~וד~ ~~

 ~ ליוס
 ~~י~ ו~כך

 ~קמי'
 אתן~~

ו~
 ~מ~א

 ~ר~~
 י~~א~ן ~~י' ~איי~

 ~~ל~א ~לדמוון הייל~ '~~~ר~
 לתמי~ רא~~גמו~ה~~~דג~~ דל~א~ר~''אי~

~~~~~~~
 מ~~י~יןימ~~ן~~ום

 ~ה~
 ~ת~ירין ~ה

 א~

 בכ~~י

 ל~א~וקמי ~י' ד~~ו~א ~כיון ב~~צי' ~~~~י~~ת
~~~ 

 ~על~ל~י
~ראות

 ז"~ ~~ ~~'~
 ~כ~ם ~ו~~~~ל

 ~א~~ל~~~~~וודאי ~~~~ י~~~יו~~~
 זמ~~היל~~ המ~י~ ~~ו~

 ~ף
~~~~ 

ל~א~
 ~~'~ה

 ד~רי~ל~~וי~וא~~
 ~~מ~~ן,

~~~ 
 מ~יא רק

 ~על~~~ל~~~~
 ד~מ~י~י~

 הו~יל
 ~אי~ די~~~~~~

 י~'
 ל~~~~~לתל~ח~~ז~ןי~~רי~

 י"ל
 דג~

 ל~' י~~~מי ~~ם'

יו~~~ו~
 ~~ו~~א~' ~א~~את~~~~י~ו~ין ~זמ~~~~'~א

 ~א~ן~י~ל'ל~לות מומין מו~~אף~בי
 בן~~

 כ~~רכ~~אבלל~~'
 ~אן ~י' ~~~י ד~א ~ם~~~ו~ס

 ו~א~ ~מצ~
 ~י~' נמ~ניתא ~י'

י בןמן ל~~' ~י~ול~ ~ומיןד~~~י ~  

~ ~  נית~ 
 זמןי אתר

 ~~פרמצאתיהו
 ב~'ה~ב~~ תור~ייי~~יאל~מ~י~

 ~ילו~י ~"א

הנ"~
 תולק ו~~א

 ~דב~י~ ~לי~
 ב~א

 ול~~~
 מו~רחי~~ ~ד~ריס

~ה~ת~
 כאן דגם הפ"י~ינו תי' לפ"זכאן

 י~ו~
 לתלות

 בזמ~

 ידו~י

 מ~יין אי~ם ש~די'כגון
~~~ 

 ~' קו~ם וא~~ו~ד~י י~יס ~'
 תולין וא"כ~~גרשה ימי~

 שבפלו~
 א~ר הן~ן

 ס~
 ~ו

 נע~
 ~נו וא"כ

 ~תוליןה~ג~קו~םב'ימי~~ת~~

~~~~~
 ~ה ליי~ב יש לפיז

 ~~ ~דת~~
 ד' ~~'~כתובות

 להיות~יכול
 ול~~ר~ ~ו~ ~נא~~~

 הוא
 דו~

 ימ~ני~ ~~מי'
 אבלבהכי

 ליי~ב י~ לפ"~
 וי~

 רבא ~תי' ג"כי~ה לכוון
 מה ולכאורה ~ו~ למי סיפא ו~"ה~מ~א רישא~א~

 ~י'~ ו~"~ ו~ ל~~~~ י~ סב~~
~ ת~ר~ ר"~  

 ~~ר
 סב~
 ~י' ל~י דלכאורה מ~ור' ול~"ה זו

~ב~
 על~ז~תה ~עמרא~ה ~מרו ~ומין בל~וןו~ג~ג~י שכ'

 א~~ר~נולרו~כ~יו אי ~מומין~~ף
 ממ~

 דמכימ התםהוא
 לפי דאף לר~ותימ~מע מר~ות ל~ו'לה~~יקן ~ין ~~צאיסהבעל בר~ו~

 דה~מר מ~ום ה~עם וכ"ה כינ דרבאמי'
 א~~

 ~~תה על
 ר~

 כיון
 ב~ות ל~לות יכולדאין

 הב~~
 ה~זקה

 בת~~~
 ~~ולד שא"א אף

 כמו ממ~הוי~כ~יו
 סיכו~

 בזמן לתלות
 ידו~

 כ"ל רי~א רבא~ד~רי~ ה" ל~"ז גהשתא
 ~"~ וכ~

 כיוןוברי~א ר~"י כ~י' כ~ג אתי' כולה
 הא~ רבר~ו~

 הגוף ~ז~ת ~אתרע ~~צא
 וכאז'הרשב"א כסבר~

 ר~ו~ הכ~
 הוא א'

 ול~
 תי' ~ייך

 כיוןוא~כ הר~ב"~
 ~~~ דא~ר~

 צריך הגוף
 ~א~

 ראי' להביא
 ממון תז~תל~על די~

 וסי~~
 כיון דבסי~א וכ"ה כ"ל ~~י

 ~ות עללתלות דיכו~
~~~ 

 כמו הוי ר~ות~~~ל דה~נו
 ידוע~ז~ן דיכוללתלו~

 א~
 הגוף תזקת הוי

 לכ~ בתק~
 ~הני

 כ~
 ול~"ז ,

 ~מצ~ כא~~
 ר~א רק ~~מו ~ינויתזקה ו~ה

 מ~~י~"~
 כו'

 כיון אמר~ נ~צא דכאן והיינוכיוןהח~קה לארו~
 ~אי~

 ל~לות י~ול
יד~ בזמ~

 נ~א ר~ו~רכאן איפכא כ"הובסיפא א~רי'
 תזקת מכח הי' כאן אמרי' לכך ידוע בזמן ל~לות כיכ~ל הוי~חר כלומרבר~~

 דמ~ות ~כיון זו ~ברא סבר לא תב~א דאמר ר"א אבלהגוף
 ידוע הויכןמן הואלרשות

~~ 
 דאין סבר

 תילו~
 לכ~כיון

~מרי' דבריש~
 דא~

 הבעל א~אי ~םיפא א"כ נאמן אונו

 יצרי~
 ע"כ וא~כ הגוף משו~~קת בםי~אה~~ס ואיר~יי' ל~בי~

~ 
 דאיי~י א"ו הגוף ~זקת מהני ידוע בזמן לתלות יכולדא~נו ~כ~~

 ק~ה ידוע בז~ן לתל~תי שיכולבמומין
 ל~~

 ר~א
להבי~ צרי~ הא~

 ז תברא לתרץ צריך ולכך ראי'

~~~~
 ~ף

 לרב~
 ד~ם נאנסתי ד~~ארסתני ממ~י' ל~~מ

 תתתרשות נ~נסה ר~ודאי אף דאייריכפ~~אאף
~אב

 ~עלהואפ~ ת~~ ול~
 אחזקת לה רמו~מי' ר"ג ~בר

 הגוף תזקת מהני וממילא י~וע ~זמן לתלות ~ול~~םב~ז ~ו~
 שידעינן~וודאי קודם לתלותהרגעדיכול

 ל~
 נבעלה~נ"ל

 ז ה~ל פיי ~דלא'~הגאון , בס~רניתא והכ~

~~~~~

 ה~~י ~ל ~ני נםהתי' דל~יהנ"ל צחזו~לענינ~ו
~גי~יזאינוג~~ואבעצמו~~איןהת~'סוברי~

 ~"~כ~
 עיכ והצה

 צ~
 ~~"י כדכ'

 את~
 תי'א~ר ~הכל דהיי~ו

 כיוןדהיינו
 וגם לפנינו גרושה הרי כאז די~

 ח~~
 ~ך ~~ת

 ~אי' לר~ותא כ~רתיהוי
 ברי~

 נדה
 הנ"~

 ק~~ינן לא לכך
 ל~

 כי~~מין~~ל
 ו~א~~ ג~~ ~~

 ק~לינן נת~ר~~י~פיר
 ל~

 רה~~א
 כאןי~רק ואין לפנינו גרו~ה הרי ~ייךלא

 ו~ ~קתיצ~ק~
 לא

 לבדומה~י
~ 

 א"א תוקת נ~ד
 וא"ליכי~

 חזקה נגד תזקה ~יש
 לה~'ס~קו~~~לאק~לי~ן~ל~"אחדאלפ"~שכתבתי~~כ~הו"ל

ל~י~
 היא אם תלי' ~הכל כיון ~דיף דמעיקרא ~ז~ה הכלל זה
 ~ל אוקמי' ~כך י אז א"א היתה אם~"א

 חןק~
 כפי~~ה ועוד א"א

 לפנינו זנתה דהרי אתרע~~צתכי~ן א~~~ן~י~~ןת~ הפ"י~כ'
 ל~~את~~כלל תזק~א"אאבל

 ו~~
 ~~ני ~א

~מי משוםבריוחן~
 משו~ ~~

 זה
 ~לפ"~ ~~~ ~~ דאתר~

 ~יש מה מתור'

לדקד~
~~ 

 ~מר בגמ,~ר~~מר
 ל~

 אליבא י~ן ~~
קא~נא ל~ דר~

 א~תו~ ~ו~ו~~~~ ~ ו~יר~~~~'ווד~
 ו~"ל

~דוק
 ~~~ באיז~

 ~~גו'
 ר"~

 ~~ן
 ד~~ לומ~ ~ו~

 ורבנן
 ד~י~ נו~' ולפ"ה ~גות'שכ~~'לא ~י~יגי

 דסבר ~ לשי~~ו

 ~ל~~~רי~~נר~
 ~~ ל~נ~ תס~ הר~

 ~~וס'
 ~ניה~ ~ד~~

 לא
 ג'י~"א בד' כו'ל~~ו~ו

 סב~סבר~ ול~
 דתרתי

 ~~ לריעות~
~

 אי
 ל~

 תי~ן
 זמ~

 לא דלדידי' א"א ב~ז~ת ל~י~היא ק~לינן

~י~
 ד~~תי כיון כמ"~~ו~' ל~מר

 כ~~ ל~ע~ת~
 ר"ש דהא

 ~~ ל~~י~~ ~~ הריל~לי'
 ~רו~ה ~י סב~י

 לפני~
 ואף

 ~~כתו~~~ןל~"מ
~~ 

 ~~א
 ~ד~"~

 בנדה ~ם לי~לי'
 אבלילז~~ו~~~י היינול~~~כו~אי~ניך הרי'תס~
 ה~~~סרלפני~

ל~
 הרי ~~י~בלא ספק ~~~~~~ל~~ת עם

 תס~
 ל~יךלא

~
 ~י'

~ ~ ~ י  

 ~~ז~ת
~ ~~ מקו~~~~ומ~ תריד~א נ~~ 

 רפאן~~
 כיון~~נדה ~~~אתרע~~~~~~יל~ן

 ~~ות~סב~דלאמהנ~צ~~~
 לפני~'~~~ע~ו~ם~~ן

 לכ~~ל וודאי דהרי~סר~ע~ות~ירוף א~י'~~ות~~~משא"~ל~בנן'ש~בר~נ~הד~הנימהניבצירוף כאןל~
 כא~ ה~ו~

 לעשות מהני

~~
 צ~ות תזקת בצי~ף

 ~צ~ אף~דאתר~
 לה ל~י~~~ינן ומספק

 ושפיר ל~י~תם הול~ין ~נןוא"כ
 משו~ זמ~ נת~

 א~ותו בת
לר~~ אב~

 וו~ו ל~י~תו

~~ 
 זה

 ~~~ נת~ ~
 ~גמ' כנ"לוהשמא ~"א

פרי~
 ~פירימ~~ וודאי מ~ם

 דר"ש
 דמ~שי~

 ווד~י'שייך ~במו~~ם
 לא ד~"ש אליבא מו~ד~~וע~~מתי' ריש מכ~יר אמ~י וא"כ~"א

 ב"אכ~"ל משום לאנתקן זה ומן וודאי ~ר"שלשי~תו~~מינאר"ל

~
 אף ולכך ~ירות מ~וס

 שיי~ב~ ד~וקד~
 נחקן דלא כיון מימ

 ב~~בד פסול לא זה מ~ום הזמן תיקון~י~ר
 ו ב~למאי חש~ משו~ מוקד~

~~~~~

 לרא~ונות ~ת~ר
 דלכאור~

 מתוס'
 וווכ~

 סברי דלא
 ב~~~מ"~

 הרי דל"א
 חס~

 ד~ייך האיך רק לפניך
 וכיון ואתאי~סר

 דת~~
 כנ"ל לרעותא ~רתי די~ נמי תוס'

 גרו~~~בהרי א~
 ~ייך נמי דכאן י"ל ~ייךכן לא לפניך

 ריעותא~
 ל~ל~כתבתי~יוןדווראי~וד~אי~ימיםנתגר~הכ~~הפ"יהנ"ל~אףל~~

 רת~~
 ו~כ ~רך לפי ~יינו ~ת~' לכי ואתאי

 לוה ~קו~ם ד~יינו שני' רי~ותא~ייך מ"מ~יתאדי"ל~ף~אשייךרי~תא~מ"מו~אילא~ייך~~ן ז~
 נ~~

 מע~ה
 ~מ~~~

 וא"כ וכנ"ל תזיתא ~~ס ה~ס ~אמרי'~רה כמ~
 ה"~

 שקורם כיון
 גרו~~ ~רי מצ~רף ~פיר וא"כ נתגרשה וודאיה~פק שנול~
 לפניך

 וני~י ~~קות~קת ע~
 קודם דנתגר~ה הרי~ותא מה~~ ד~

 לעשו~
~ן~

 זוא~~~~יתאה~ל~' ריעות~ מיקרי לכניך ~סר הרי ~מר מ~ני מי~ ~עות

~ ~

 ע"~דתנו~נן בכתו~~ת~ד'~יב דהנה ה~ק~י' ק~י' ~י
ב~או~~י~מ~וב'אומרי'ל~~כו'היאגופאבא~'תלוי

 ד~ס~~י~לה ק~ה ~ו'וה~תאיל~אורה לי ב~ו~ר~ברי ומשני~אי
 להוציאה ~לא ~"א ~זקת ~יש אףמהני

 מב~~וכ~
 הועילו מה ~ן

 בת משום ומן דת~נו בתקנתןתכמים
 אחו~

 לתפות יכול עדיין הא
 ~ש והשתא קודם ~תגר~תי ותאמר גי~ה את~ת~מין

 דנתגר~ה ברי ~ם דמהני להכמו~~לינן דל~ הו~
 ת~ת לה שי~ א~

 א"~
 לפ~ר~

 שם ~כ'ית~ס'
 ב~

 כו' קאי תלוי באשם ~לי' ~בא
 ~לה ברי ד~הנידהא ניח~

 מ~ו~
 לברי מסייע ומנסבא ~~קא דתןקה

~ל~
 דמסייע ~ף שלה ברי מהני לא כאז אבל

 ל~
 צדקות חזקת

 דה~ אית~ ~קות וחז~תכנ"ל
 דזנ~ה רא~ו

 הנ~ הפ~ כמ~~
, 

 הפ"י שכ' ~"מ מאוד לי ק~האבל
 בש~

 ~י דר"ן דכ' ר~ב"א
 ומדאו~~~' ררבנן א~~כגוןאףלמ"ד~'ובי~פיקא ח~תאףנגד מהני ל~וד רברי ברי באומרת ~גמ' דמ~ני דהא רש"י וכן כןס~ר
 ת~ה בתר אזלי' אלא ספיקא הוילא

 הא שלה ברי מהגי מאי א~
 דלעולם רר~ב"אור"ןסברי תו~'ו~י'הפ~יי~ם ~ו~י' ק~י~~ק

 לכך דא~לי'~תר~קהל~י~מסופקבדברלאאמר~תורה
 עשא~

התו~
 עד כוו~אי הס~זה

 שהבי~
 על וס~לין עונ~ין

 או~ר ה~ובר אם כוודאימשא"כ מוןהר~לי' ~העו~רכיון התזקו~
 ב~



~~~ו~~י~ ~ ~ ~ ך~~ 
 מהרש"~ ב~דו~ מצ~י וכן המז~ה~מת כו~אי ~ספק על מוזהר ~הוא לו~ר לגבי' שייך

 דלעלמא אע"ג ~"י שס ~ודו~סויס הפ"י ~ל ביבמות~
~ 

~שי' לגב~ אבל כו' מהימן
 כיו~

 ~א~רי ק~א ~ימר דאיכא
 ומספיק~

 ~ףנגדחזקתא"א איהברימהני ~~א~שהלה קט~נן לא
 כ' כץחוקה אףבלאסיו~

 המהרש~
 דף ביבמות

~'~ 
 ~"ל קו' א"כ

 במקומ~
עומד~

 בעיני פליאה והוא
 לכאור~
 ז

~~~~
 משוסב~יאחותו דאמר ~פ"ישסבגיטיןמקשהעל~י

~
 בלאגטנמייכולהלחפותשתאמרגרוש~א~יו~ה

 דר~~נונאשאמ~הגרשתנינאמנתדהאכמ~אמוראיסברידההיא

א~י~
 ~לא

 וא~ בפני~
 בפניו ~מ"ר

 ~ווק~
 כו' ~"ב בכ~בות~ ~מרי'

 ל~ ד~תנ~דאיכ~
 ה~ובה דאיןאש~נהרגתאא"כ דבאל~~הא~יי~ל הפ'יותי' ' ~~ניו שלא אפי' בדיעבד אבל ~' ארי~א

~ כ~ וא"כ ההתראהוק~לה ~  
 ולא כו מנת' על התראה בשעת

 משא"כ כו' תולאמהימנאאמרהגרושה~ני
 כשהג~

 יוצא
 צ"ל ע"כידה מתח~

 א~
 לומר נאמ~ת אפ"ה הה~ראה שקבלה

 זה תירוץ ו~מת דה~~י זה תי' שייך~"כ קוש~'הנ"לי על ולכאורה עכ"ל ~~י' ש~ג~~כית כיון אני~רושה אח~כ~
 מפור~~ דוח~

 לעדי' אמרה ~לא כזו קלושה סברא מכח להדקטלינן ~דא
 בגט הא אגיטאדסמכת איןזהיהוכחה מתח~יד~ה~יךי~מרההתרא~וגסאסהגטיוצא ב~~

 ל~
 כ'

 זמ~
 ~יימינן דבזה

 ה~ת~
 בעיני תמוה הוא שס הכנ"י קושי' והנה רצוץ קנה~מיכת א~הוא
קש~ דל~

 הוא המנונאדרב דטעס מידי קשה לא המנונא דרב מכח ד~קשה מה כלל
 משו~

 וכאן מעיזה דאינה חזקה
~ 

 מתחילה דממ"נזה שייך
 בזינת~

 שבאו ואח"כ העזה שייך לא
 אינה למימר ~ייך לאשזנתה עדי~

 שע~ מעיז~
 כו' סברי אמוראי ~מה מ"ש תמוה~וד היאעליו שנתגרשהאסורה לאת~מר אס אף ועוד ת~טלשלא כדי להעיזה צריכה

 ה~
 להדי' אי' אדרבא

~ו~ך~~
~ ~  

 לחושלק~ו~ין ~ינודמ~י~מ~בצן ~~~יןיל~ושיןד~ר ~
 ד~ז' אל~א ~~'ןומהרש"א ~ב~א עלקושיית~הנ~ל אך ' הני מני'יכל דלשתמט הפ"יתמוהיס כאןודברי שייך לאוודאי וז~

~~ 
 ו מאוד

~ ~ ~

 ~ן דמהני לתר~די"להא' יש לכאורה
 בר~

 להאי~ברי מ~~דמ~יי~ ותריתרי גבי לחוד
 חזק~

 צד~ושס
~

 חזקתקצת אבלכאן~דאת~ע ותרי תרי יש ד~א צדק~~ה ~זקת את~ע
 ~ק~

 דהא שלה
 כמ"~הפ"י זינת~

 לכ~
 א' ~' ~ראיי' לחודהברי ~~ני לא

 דכתובו~
 ב~גיא

 מ~ובר~ ~הית~
 ~ת~ דמהני~א לרו~~מ~ור~יס פסולין ברוב אף לכהונה ~רות ח~ת בצירוף~רי ד~ני

 מותריס שכלהכהניס לאחריס אף
 תצא לא ותרי תריוגבי ~ש~או~

 ר~
 אס

 נש~
~חא' וודאי זה מעדי' לאחד

 דב~למ~
 לגבי אף ב~ובות שס

 י~ל~ אח~
 ת~ת~~ות

 ~א"כ~כהונה
 בצירו~

 זו ~שה ל~~מיד דמנ"ל צדקתחזקת שייך לא לגבייאחר כאן אבל מהני ברי
 בחזק~

 יש ש~א ~ד~ת
 שאמרו עדים השנילהעמיד

 ל~
 על מת

 כ~רו~ חז~~
 אבל~נשאתלא'~די' ש~רהעידו שלא

 שטועניו~ב~
 אי~~ע כאן אבל הפ"י כמ"ש מהני אז אמתשלה ~ת שחזקת
 החזק~

 ו ~ל

~ ~

~ו וא~אי חסר דשייך ביו א' בתי' דמחלקיס התוס' על
 ל~

 ק~לכאורהדהוא
 נג~

 ד'יל"~דאי' דג~ין הש"ס
מביריו חולקיןי~ליו ~א בגמ~אמר וקאמר כו' פי~ת ~ניתבמתני'

~~~ 
 ממ~וה ראי'כלל אין ה~ס' ול~י כו' שנמדד מקוה

 משאיכ ואתאי חסרשש~שייך
 הת~

דנרק~מן ואתאי ח~ר נמי דשייך שנר~בה כגון אף משמע סתסשנאבדה כיוןד~ני וא"ל שנאבדה,
 ה~ת~

 דהא שחולקין ומנ"ל בכה''ג איירי נמי פירות דלמא ו~',כלמיס שנגנב~או'שנפלו נא~דהדמעותמסתמאאיירי שייךכןו~"כלא במ~ות~ו~י דהא ז"א בב"מ כדאי' מ~ט מעט
 מקשה מאי וטוד , אתרווייהו קאי איבדה אסחד

 ה~'~
 שנרקבה דאיירי פשיטא אינו זה דהאפשיטא א~כ

~ 
 מחוליןיאינו

מו~
 כ' דתוס' די"ל כ"כ

 ר~
 דסבר לר"ח

 החילו~
 דחסר הז~~

 שיב~בועצמות בלא איןחילוקואנןפסקינןכר"ה לר"הואתיאבל
 אינומתו'מאימקשה בזה שפירבגיטיןרק הגמ'שס קאמרולכך
 דהא ועוד כר"ח דלא לאשמוטי~ן ר"אאתי דלמא ~שיטאהגמ'
 לר"ה קשה דאל"כ לר"ה אף כן דכ' מוכח נדההנ"ל ברישהת~'

 כ' לא דהתוס' לומר ר~ה שור והבכור כנ"ל מנגעקושייתס
 הנ"ל דנדה התו~' עליו וקשהלר"ח ר~

 וצ''~
 ו

~~~~י~
~~ ~~~~ 

 ~' ~~~ו

~ ~  
~ ~ ~ ~  

~~ 

 ~י,
~ 

~~ 
 כמובנדה חזקהדמעיקראוכנג~החז~דהשתאהיכאדיש ~ ~ ~

לטמא
 למפ~

 חזקת דיש ~ראתה קודס שנגעה טהרות
 ויש ראתה השתא דאמרינן לאשהטהרה

 חז~
 נגדה

 מ~שתא לומר דהשתא חזקה נמי דזה לפ~יך דםהרי
 ז לפניך חסר הרי דעתה שס מנגע דילפינןן עדיףכמו דמע~רא חזקה בזה טמא נמי מעיקרא טמאי

 גבי כאן כמו חזקה נגד חזקה ישאס
 מקו~

 דיש נדה בריש
 טמאעלחזקתובלא~זקתהמקוהוישנגדזהחזקתהעמד

 לשיטת לריעותא דתרתי~ברא
 הרמב"ןוכ~

 ~יטב"א ל~יטת
 נכנ~ וודאי והואבמ~וה תלי הטמא ד~ומאת כיון עדיף המקוה חזקתמדאוריי' לשיטתס ד' סי' ריש כנ"ל תוס' של תי' לחדדמביא

 המקוה דאוקמא וכיון למקוה
 זה מוכח מ"ש ולפי עדיף ולכך ט~ור הטמא ממילאמזקתה ע~

 אבל כנ"ל ~~העדיףכמוגבישליא~בבית האיבה~כנגדו שתלוי חזקה כל החןקות בכל כלל להרמב~ן וכן מנגענמי
 הוי הו"ל ~עירובין תי'יהתוס' חד ולפי רש"ילשיטת

 דממגד ~ס והוכ~תי בארוכה יבואר ט' סי' ולק~ןשקול ספ~
 זפסקינןכהרמב"ן

אבל
 העמד חן~ת מקוה גבי כמו לריעותא תרתי יש א~

 ~מ~
 ~מא חזקת ננד עדיף המקוה ~תזקת אף לפניך חסר והרייי

 וודאי והוי ידהשתא חזקה עמו מצטרף מ"מכנ"ל
 דהוי וסבר ~"ז פליג ~רמב"ס ואף לקולא וכןמדאור~י' טמ~

י
 ו ט"ז סי' וגס שאח"ז ה' סי' יבוארספק
 כיוןדיוצאה גבינדה ח~ה~מייתאכגון כאן דאין~יכא
 וכן בה ~נגע להדבר יש טהרות מחזקת ~דיף לכניךדס דהרי דהשתא חזקה שפיר וא"כ אחזקה אוקמא ל"אמגופה
 טהרהתלי'בגופה כנ"לכיון~דחזקת בלילה באחד נגעגבי

 חזקה' כמו דהשתא חזקה הוי ליכא ד~~רא~וחזקהי
דמעיקר~

 ו ט"ז סי' לקמןנ~ין על~ ויבואר הב"ש לשיטת ואף כנ"ל ועדיף

 הנ"ל הרמב"ן לשיטותאף
 ~ן~

 חןקהעכ"פמדרבנן נגד
 בזה ולהיתר ~יסור דשוה היכי מדרבנן אףחזקה דמהני ו~ברי יונה רבינו על החולקיס לשיטת אףא~ור
י זמודיס

 בחולין תוס' של א' לתי' כוודאי הוי לריעותא דב'הא
 מ~ח וכן ואתאי חסר~ דשייך לפניך ~סר ~רי כמודווקא
 הנ"ל בעירובין מרש"ילכאורה

 ד~
 תי'' לפי אבל כנ"ל ל"ו

 ב~י'ח' אי"הלק~ן שאביא ה~א'ה וכןהרשב"א דמביא~ הרב ורבינו הרשב"א ~שיטת וכן תוס' שלאחר
 והוכחתי ב'לרי~ותא הוי חסרואתאי שייךדאףידלא סברי ה~

 דהרשב"א ח' ~י' מ"ש לפי ואף ל"א דף ד~יטיןמסוגי' כ~
 ו ע"ש לפניךבעולה הרי מהני לא למה י"ד בסי' תרצתי כהרא"ה סברלא

 לתלות דיש היכא לריעותא הויב' לא ז'ל להרשב"אבארתי
 בו ששיבר לתלות ויש פגוס שנמצא בסכין כגוןהריעותא
 חציצה טבילה אחר ונמצא אתד במין ~בנתעסק וכן~צמות
 חזקתהסכין כגון קמייתאעדיפא חזקה ובזה המיןמאותו
 לפנינו דיש וכיון כנ"ל חציצה גבי וכן זבוח אינומחזקת
 בי"ד לרועותאוהש"ך ב' הוי לא הריעותא בו לתלותדבר
 קצ"טסי'

 חו~
 על

 ו כש"ע הוכחתי בזהואני ~רשב"אוהש"~
 דעיקרו דבדבר פוסקי' ושאר הרמב"ס דלשיטתהוכחתי
 מה ~בא~תי להקל ספ~ו ~ורא באיתחזק אףמדרבנן
 ודלא דרבנן עיקרושמיקרי

 כש"~
 פ~ק וכן קיי סי'

 ז שסהפר"ח
 מדאוריי' דהיינו דרבנן ספ~א ותרי דתרי ג"כיבואר
 החזקה דמהנימותר

 ר~
 איסור לגבי אבל החמירו רבנן

 תרי להדי תרי אוקי אמרינן ותרי בתרי אףדרב~ן
 דטה~ותכנ~ל פ"ה במתני' טומאה וכןגבי אחזקהואוקמא
 דפסקינן כיון מ"מ ל"ו דף ~עירובין רש'י לשיעתואף

 בארוכה סי'כ''ג אי"ה לקמן מותרויבואר ממילא~~יו~י
~ 

והנ~



~ ~י

~  

 י~,~~,

~~~~ 
 ~~ו~~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~"~ ~~~~ ~י

, 

~~~
 ~שס ד~ת~י' דין מעש~מביא מה~' ~'ו שס הרמ~ס
 ~מעשר וכן תרומה ~פקדהוי

 ס~
 ומקשה מעשר

 ~ק למה הכ'מ~ליו
 דספ~

 ושס למקוה מדמה ~מ' הא ~א

 בנד~מו~
 ~ ~ ווראי הוי לריעותא דתרתי

 הר~ב"ס באמת
~שיטתו

 אז~
 מהל' בפ"ה ~כ דפ~ק

 ~רומ~
 דהוי ~ד הל'

 ספ~
וב~מ~

 דהגמ' דנדה הסוגיא נגד דהוא הכ"מ נמי ~ק~ה שס
 היא ר"ש דחביות ומ~י אמקוהמקשה~י~ביות

~~ 
 רבנן

דהוא משמ~
 וו~

 ~י נדה ב~ידושי בר~ב"א ~מל"מעיי"שי ~~ כמ~ הרשביא~ עליו מקשה וכן בחביות אף
~~~

 אבאר ומת~לה לתרץ נ"ל הרמב"ס דברי ~י~ר

הט~
 ותוס' ~לרש"י שיש תמיהות הרבה לתרץ

~  הוא בעצמו ~ש"ס~וס 
 פליא~
 דהנה ,

 בנד~ ש~
 ~אמר

 הרשב~א כו'ו~~ה היינו ואב"א כו' מסוטה אלא למדוהו לאדשניהס ~

מק~~
 דאב"א ומתמה ~ס

~ 
 בתי' שיש מה ד~ל כלום תיקן

 ~תי' נמיצ"ל ראש~
 דאב"~

 ישיניס התוס' מ~ה וכן
 ש~

 הרשב"א והנה
 לרבנז רק ~י~ש לא דאביא צ"ל הד~ק מכח בעצמו וכ'רוצה,לד~ק

 ו~תי לרי~ותא תרתי דאיכא משום הטעס לרבנן יהראשון~בתי'
 טמא הוי מ"מ לריעותא תדא ~וי ~י דאף ~ב~א ~תי'~א~מ~ינן
 יש ול~ז ברה"י כמו ב~ה מ~מירין ~מא תזקת דיש כיוןוודאי
לתי'

 קצ~
 הר~ב"א אך דמקוואות פ"י המל"מ כ' הרמב"סוכן

 פי' שכ' אף מקשה~לרמב"ס גופא דרשב~א ועוד דוחק ש~וא~עיד גופ~
 חדא הוי אי אף דמל~א רוותא אלא אינו דבריו לפי אף א"והזה

 מ~עסקרתי מטמאין אבלבאמת רבנן דמטמאין י"ללרי~תא
 ו דלעיל סוגיא כסתסלריעותא

~ ~

 הרשב"א תמיהת לתרץ נ~ל
 דלכאור~

 ס"ל לא תוס' ע"כ
 הרשב"א~י'

 הנ"לד~
 טומאה סוף גמר להדי'בד"ה

~ז'
 ד~~ע~

 דרבנן
 תמיהת וא"כ לרי~ותא תרתי משו~

 עומדת במקומהוודאי הרשב"~
 ג~

 ~'כ סברי לא ישינים התוס' ~תי' מה
 דגמרינן ~נ"ל בדבור ב~די' דכ'התוס'

 מסו~~
 גמרי' לא ולתוס'

 ועוד , ע"שמסוטה
 מוכ~

 דלא כו' למדוהו לא שניהם ד"ה מתוס'
 וגם הת"י כתי'~ברי

 דו~
 ~רוב בדרך לתי' נ"ל לכן , הוא גדול

 דיבורי' דבשני תמוהים שס התוס' עוד דלכאורהלאמת
 הנ~~

~~
 בכל דר"ש ~' הנ"ל הא' דבדיבור דבריהס, אהדדי

 כתבו הנ"ל ב' ובדיבור דתולין איתילי'טומאה ס~
 ואי~

 דעת בו הי'

ל~או~
 כו' וודאי טמא בר"ה ~' מ~"ת

 וז~
 גיכ כתבו

 לר"~
 דבי'

 ~ל דכ' הת"י כוונת שזה ואפשר אהדדי, סתרי א"כקיימינן
 ~רק ריש דשם ג~לה תמיה כאן יש ועוד ע"ש, קשה ר"יל~י'
 איזה יודע ואיני שנטמא א' ראיתי להן אמר דקתני נזיריסב'
 ברה"י אף התס דמ~ה כו' והילל בד"ה בנדה לעיל התו~' וכ'כו'
 רק מסוטה גמרי' דלא ~סוטה גמרי' ולא מספק רקטמא

 ס~
נג~

 ננ~ וודאי א' ~ס אבל
 ספק יהו' אמאי ~א"כ ותימא ~"ש

 כמו מסוטה גמרי' דלא ~יון הא קרבן מדמביא מדאורי~'טומאה
 דמוקמינן משום ט~ר ו~פיקו הרמב"ס רשות דהו"ל שס הגמ'שתי'
 כמ"ש אחז~ה א'כל

 התוס~
 ל~י~ ~מי

 יהי' דברה"י מ"ש א"כ
דכיון ספ~

 ד~
 וכן לרה"י ר"ה בין יש חילוק מאי א'כ ילפינן~מ~וטה

 שס הת"ימקשה
 ~ו~ ותירוצ~

 תירוצו ס~רי לא ע"כ התוס' וגם
 לקמן שאכתובכ~ו

 אי"הוא~
 והילל בד"ה שס ~~' דברי כל
תמוהיס

 מא~
 ו

~~~~

 בתי' דכ' ~תוס' רשיו בדבר~ תימא יש
 ראש~

 דלר"ש
 למילף יכול דלא משוס והיינו תולין ~ומאה ספקבכל

 לה~ת לר"ש הו"ל קשה א"כ לדבר רגלים דשס לר"שמסוטה
 ישלדידי' ~ילוק ומה אחזקה בר"הדאוקמי' כמו ברה"י אףטהור
 היטב באר הכל לבאר נ"ל לכן ~וטה למילף יכול דלאכיון
 המהרשיאמ~ןשה דהנה ק~הכלוס יהי' ולא ה~ס' לשי~תבעה"י
 נזיריס ב' גבי ישיניס תוס' קו' כו' ד"ההלכתא ע"ב ט' ד'בחולין
 שהביא~ כירושלמי יש דחילוק ותי' לרה"י ר"ה בין יש חילוקמאי

 רק קאמר לא דירושלמי ~מוה והוא ע"ש כ"ת ד' בסוטההתוס'
 דראינו אע"ג חזקה בליכא אף טהור ר"ה למה התורה עלהטעס

 קאמר לכך חזקה דאיכא במקוס אף ברה"י התורה~החמירה
 א' סי' לעיל שכ~בתי וכמו הוא דציבור כיון הת~ר ~א~בר"ה
 ב' גבי דקשה מ~' לא עדיין הנ"ל יש~י' התוס' קו'אבל

 אוקמי' דלמא בר~י התורה דהחמיר' מנ"ל א"כ מסוטה ילפי'לא נזירי~
 בתר דאזלינןאדינא

 חזק~
 וא"כ התורה בכל כמו

 דבריותמוה~
 ו

~~
 מהדמ"ל ב~ירו~י

 רוצ~
 גיכ והוא אחר בדרך עוד לתי'

ת~וה
 ~רוצ~

 לענין לתי'
 ד~

 ילפינן ~זקה ~תר אזלי'

 ~ף ~הור נ~י לשאל ידעת ~ו שאין ~בר ד~א תמוה והוא~"ש
 הו"ל דמי דלא זה ה"ה וא"כ ל~טה ד~י דלא משוס~רה"י

 ~תוס' ו~"ש ברה"י אף~~ר להיו~
 בסוט~

 כדב~יו ותמצא בר"ה בד"ה
 בו ~אין הדבר עיקר נמי אי דכ' שם תוס' של א' תי' לפידאף
 וודאי ~ף מסוטה ילפינן זה תי' לפי לא היינו כו' לישאול~ת

 וספ~~ג~
 למ~ין וודאי ~ה דמי דלא אף טומאה

 הי~~ ש~
, 

 למפרע טומאה ילפי' ~דלא נדה בריש ל~י' כ' תוס' האו~וד
 דלחולין~סו~המשוס~לאדמיוראיי'

 לכ"~
 יש ועוד די~שעתה

 ,~אךאחרהעיוןנראהדה"פ עלהתוס'דסו~ההנ"להרבה~ל~וה
 כמ"ש ר"ה דמיקרי אף טהור לחולין ~דה ~ס דוודאיבתו~'

 למפרע ~ו~אה דהוא משוס ~וטה דמי דלא כיון~"מ התו~
 ממיל~
 מתמרינןותפסינןכ~~צאהטומאהמגופהלאאוקמי'~קלקדשי'~ףברה"יאוקמי'על~~זקהו~המוכחלהדי'דלאכמ~רמ"להנ~

 ~די' כדאי'~תזקה
 ש~

 בריש~נדה
 לכ~

 מחמרי~ן דלקדשיס כיון
 הוי נמ~ ממילא חזקה לוד~ן

 לכ~ ~~
לוד~אלא אי~ ו~ד~י וטומאה תולין

 ילפינ~
 מסוטה

 כנ~ו~ת~
 בגמ' דפריך מ~י ע"כ ל~ז

 היינו שעת~כו' דדי'~ע~א
~  

 אל ~יש ד~ת בו כיון~דברשאין
 וכן כר"ה ~וי לסוטה דמי ~לא ~יון חזקה דליכא במקיס אף~הור
 ג~י~וכת

 תינו~
 ל~ד~ התוס' וכ' ה~יסה בצד

 בד"ה ~"ו ד' בחולין
 וא"כ~מוך

 ש~~ פ~י~
 דלא טפי קיל למפרע טומאה דאדרבא

 וא~ וטומאהוודאיברה~יגמרי'
 כמו תפסינן דלחומרא אע"ג

 חזקה לושאין
 מ~

 מאלו יותר להחמיר סברא אין
 ל~

 טומאה הי'
 חזקה דליכא היכא ואפי' לשאל ~ת בו באין כשר והי'למפרע
 ~וי הא ה~מ' משני מה דעדיין בסוטה ~פיר תוס' מקשיוהשתא

ר"היובר~
 תזקה בליכא אף ~הור ~י

 ועי~
 מקוס דמקור תירצו

 ד~וי דמשני הגמ' מהני מאי עוד מק~ו וע"ז רה"י ~הוי הוא~~ר
רה"י

~~ 
 למפרע ~ומאה ~' לא ~ס אף מ~ה למילף יכול לא

 ש~מרינן אף יא"כ ~ע וודאי ~ואכיון
 בקדשי~

 מיקד~ דלא
 דיצאה כיוןחזקה

 מגופ~
 דומי' ולאהוי למילף יכול דלא כיון מ~מ

 בו ~אין ד~ר כמו טהור להיות תזקהה~ל לו שאיןדסוט~אף
 לותןקהכנ"ל,ועיזתירצו טהוראףבאין דהאלשאל ד~~
 לו באין ממילא דומהלס~ה דאינובנדהכיון ל~ול~~~

 ~ז~
 הוי

~~~ 
 לתו~ין

 טהורא~ב~ין שהו~א גמירירקבדברשא~ןבודעת~אלהל~תא
 חזקה באין אף טהור שהוא וודר"ג דיל~נן אינ את"כ וכ'~זקה
 תר~ה ומזה בתוס' קושי' ~מה מתורציס בזה אשר ~ון הפי'ווה
 דמוכת כהמרמ"לדלא

 מנד~
 דלתו~ן שס

 לכ~
 כיון שעתה די'

 אחזקה מוקמי' ~~וטהממילא למילף יוכל לא למ~עדל~ומאה
 ז כנ'ל ~קה דליכא ~כא רק שם ~ס' של הפלפול וכל'

~~~

 תו~'הנ"ל שכ' ל~"מ דה~ה כל~"ל לבאר ~חזורלעניננו
אינ~יקרהדברש~ין

 בודע~
 לומרה~תא יש כו' לשאל

 דכל דסבר אףלר'ש
 ס~

 תולין בר~י ~ומאה
 ותו~' רש~י כמ"~

 אין מ"מ כניל לר"ש מסוטה למילף~ יכול דלאמשוס
 גמרי' ~"מ מסוטה ליג~ר יכול דלא דאף משוס שיש~זקהבמקוס א~ טהו~

 ממילא יאכל לא ספק אבל טהור מכל ~~רי' דשם דתוליןמדר"ג
 קרא גלי בסוטה רק ה~וס' כמ"ש דטמא ~~אל דעת בישנשמע

 אבללעניןרשות~יחיד ה~~לגמר~סוטהדבר"הטהורוע~זהי'
גבי

 מק~
 דשס לר"ש טומ~ות שאר גבי וכן מסו~ה ל~לף יוכל לא

 לא ומדר'ג ל~ילף יכול ~דר"ג רק בגמ' כדאיתא לדבר רגלי'יש

~וכ~
 גמרי' דהא ספק, רק

 ר~
 וי"ל יאכל לא ספק אבל

 ב' גבי וכן לשרוף לא אבל יאכללא דמ~פ~
 נזירי~

 יוכל שלא אף לרבנן
למילף

 מסוט~
 כל פסוק דהאי מדר"ג תולין דברה"י ~מרי' ~"מ

 אבל יאכלטהור
~~ 

 ~~אה בין טומאות כל סובל זה יאכל לא
 אבלבריה ספק בגדר נכנס דהכל נ~ריס ~' כעין ואףלמפרע
 דגלי בתר דקברה"י איירי לא כו' טהור דהפ~וקכלטהור

בסוטה קר~
 כמ"שבתו~'בנדהד'ב'בד"הוהלל לרה"י ל~~ביןר"~

 אבל לרבנן דגמרי'מסוטה ~ומאותבר~היטמאוודאי שאר גבירק
 דהוא מדר"ג גמרי' ~סוטה לגמור יכול שלאמה

 ~פ~
 ותולין

 מ~ת ד"ה התוס' למ"ש ~זקה טהורמכת בר"הממילא רקכנ"ל
 כנ"~ ~גאוצי~ דמקשי נזיריס ב' בןהק~וי'הנ"ל~ל ומתור'ל~ת

 ות~ס' רש"י~ג~
 ~ הנ"~

~"~~~
 ה'פ דהשתא דנדה בתוס' ה~גיא כל נמי מתו'

 דקא~ר ראשון דבתי' לאב"א ראשון בין~י'תילו~הוא ד~
 ע"כ וא''כ הטומאות כל דגמ~י' ~צמהכמו מסוטה דגמרלר"ש
 לגמור הי' מםיני למשה דהלכהצ"ל

 א~
 הגמ' ~ריך ו~'כ כה"ג

 רגלים י~ ~ס צ"ל וע"ז כו' סוטה כי אימא מסוטה אי~יר
 התוס' רו~י' ולא ~"כדתולין בכלהטומאות השתא כו'ו~"כלדבר
~מר

 דלז~
 דלא כן ולזה כן הלמ'מ הי'

 כתו~
 ישיני~וזהראי'

דג"כ



ד~~לא
 התוס~ סב~

~~~ 
 ~ניס

 קאמ~ ו~~
 ואב"א הגמ'

דרי~
 דגמרסוף

 טומאה~~ל~
 דר"~סבר ~ל'דלעולס ~~אה

 ~~~ח~לוק ולא דגמרינן~מ~ה~~ה~מאו~ד~"י~מ~ו~אי
דרגליס

 ~ב~
,~ 

 ר~
 מס~~~ס~~ י~ינן,

~ת~' כ~"~ ~ג~
 ר~

 מ~לתטומאה גמרי' בר"ה לטהר ~גין
 אב~

 לעגיןי
 יוכל לא ל~אי~רה"יי

 ~ל~
 ה~ו~' ~"ש מתחיל~טומאה

 אבלי~בי ~ן ד~ומ~הד~יריעותא בסוט~
 מקו~תיכ~ש~~

 א~רי'
 ש~ירדוודאי

 טב~
 מ~וס

 ח~~
 מ~וה

 ו~
 ריעותאירק רא~ו

 לענין אבלה~תא
 ר"~

 טומא~דמ~הכאי שפי~מת~~ת יל~נן
 ~~ר~א כמ~ש די"לובפרט

 ד~ ב~ל~
 ד~ריו נ~ן

בירושלמ~ כדאות~
 דטו~~

 הותרה
 ל~~

 דקד~ועוד~"ש טעמא דדריש
 ש~י~, היכא טומאה ~ילת' גמ~' דהאה~ס'

 ~ק~
 מ"ש א"כ

 ב~ו~ד~הי' ~יף דר"~ליתלי'תרתי'~ריעותאאדרבהכיון
 ~כ ~מה מסוטה לר"ש דיל~ינן א' ~לתי' גדול חילוקוהשתא מ~לתהטומאה~ ל~א~לאיכול~ילף לע~ון'רי~ותאכנ"ל~ל

 בכה~יא~
 מגע דוודאי

 יל~~ר~
 א"כ דטהור ~ר"ה

 א~
 דה"י~

 החי~~ וצ"~ליל~
 לדבר ~י~ר~ליס

 טומא~ ס~ כ~ וא~
 תולין

 לתי'אבל
 ש~ייל~

 מגע ספק מסו~~רק כלל ג~ר~'
 טומאות שאר אבל וודאי לטומאה מסוטה גמרי' רה"יאף וב~פ~~~
 שאי~

ס~~~ג~
 גיד~~ ~דר' רה~י~רי' לענין רק מסוטה למילף לא~כל

כג"ל
 וב~~

 רק כלל יליף לא
 שי~ במקו~

 חזקה
 טומאה ילפונןמתחילת שישסוףטומאה במקוההואיל~הורזולת מדי~

 טומאה סוף לגמור יוכל לא רה"י לענין אבל מזקה גגד חזקהיש מקו~ ד~בי התוס' כמ"ש בר"ה טהור דטהרה חזקה שאיןדאף
 היה דלא דסוטה התוס' כחילוק בוודאי ל~מא טומאהמתחילת
 טומאה אבלבתחילת הטבילה אחררי~ותא

 עצמה ~סו~ה י~פי~ן אי אבלל~ינו ריעותאידטומא~ י~
~~ 

 שייך אין
 לחל~

 דיש'
 דהא לפגיגו דטומאהריעותא

~~ 
 רי~ותא ליכא נ~י בסוטה

דטומא~
 דבדיבור התוס' דברי כל ני~א והשתא כנ"ל ל~ררגליס צ"ל~ רק לא או טומאה כאן, יש אי ספק בעצמו דזה

 ובדיבור תולין טומאה ספק כתבו ~פיר א' ~י' דקאי~ראשון
 כת~ו ~פיר לאב"א~~י

 א~
 וודאי הוי בשא~~טומאות ~ד"ש

 ז בגמראו~ס'~ומאהכנ"~ומתו'~ההנ"לוהואת"לעולהכהוגן

 הר~בי~ גמי ישל~א~ך~י~~~
 ד~י' י"ל דלהר~ב"ס

 ר"ש מדמה מה שני בדיבור הנ"ל התוס' קוש~לו ק~
 תוס' של ותי' טומאה חזקת דשייך ~ומאה לתחילת ~ומאהסוף
 טהרה לצייר~לאחזקת אין טומאה ~ת~לת דסבר ליי ניחאלא

 נדה ~תו~' שכתבו מה כפי כו' שגמצא ת~ק ~גון ה~ס'דמ"ש
 ע'ב י"חד'

 בד"~
 בר"הי דאףי כו' דמי' דליתא כמאן מיעו~א

מ~מאין
 חכמ~

 דמדאוריי' י"ל וא"כ גמור כרוב עשוי' א~ע"כ
 וא"כ כלל רובאין

 חז~
 כן לר"מ ואף עומדת במקומה טהרה

 דמי דוחק זה ופלגא כפלגא דהוי ~ס' שכ'' ווה בתו~'ע~ש
מפי~

 החזקה א"כ רוב דאין או מחזקה עדיף א"כ רוב דהוא או
 די"ל לוה צריך אין ובאמתעדיף

 דלרבג~
 משוס שס מטמאין

 רוב הוידבדרבנן
 ולר"~

 מיעוטא סמיך מ"מ כרוב דעשוי' אף
 וא"כ מקומו כאן ואין התוס' על שס לדקדק נ"ל ובאמתכנ'ל
 קושי' להרמב"ס ~ההי'

 התו~
 סבר ולכך הג"ל

 הר~ב~
 דלתי'

 סבר לא לפגיך חסר דהרי ~יעותא לר"ש ט"כ באמתהאב"א
 כ~ברת כנ"ל כלל אינו טמא חזקת מקוה 'חזקת דנגד סברולכך כל~

 דתלי' טמא חזקת איתרע למ~ה שנכגס כיון והריטב"אהרמב"ן
במקוה

 וא~
 כמו טהרה חזקת יש נמי כה"ג טומאה ב~וף

 היחיד רשות לענין אבל כג"ל ואיתרע איג~ טמא ד~זקתטומאה ~~יל~
גמ~ד"ש

 מדריגכנ"לדי~
 למילף ל"ל ~א"ל ~כק

 מת~ילתטומא~
בר~

 טהרה כמו~זקת דהוי ד~בר כיון לי' תיפק דטהור
 התוס' כתי' הרמב"ס דסבר די"ל אחןקה דאוקי טהורמדינא א"~

 מסברא מסוטה דילפינן לאו דאי א~ די~ור ע"ב כ"ח ד'ר~וטה
 היכ~ ברה"י אף הדין דמצד כיון אמרי'הוי

 להיות הו"ל חזקה שיש
 רקטהור

 הכ~~ גזי~
 הסברא מן א'כ הללמ"מ מכח כן הוא

 למילף צריך ~זקה דאיכא במקום ל~ך לרה"י ר"ה בין לתלקאין
 אף טמא דברה"י מדד"ג דילפיגן כיון ~כא וה"המסוטה

 כן ב~ה אף ה"א טומאה מתחילת דילפיגן לאו אי א"כ חזקהשיש במק~
 דהרי ריעותא כלל סבר לא דר"ש ציל דאב"א תי' לכיוהשתא
 לא כד"הו~גיהס ~גדה בתוס' רהיטא ~ום ~שמע לפגיךוכזחסר
 דגמ' הא' לתי' אבל כנ"ל עדיף המקוה חזקת וא"כ כו'למדוה
י"ל

 דסב~
 ~' דאף ר"ש

 וודאי מיקר~ ~ לריעו~
מיקרי ספ~ אב~

 מדיגאדאףדתז~
 טמא~ל~במקוהמ"מ

לפגינו ~ןד~ריעו~
 ~מ~ חזק~

 אלי~ ~מי
 תו~' מ"ש נ"ל וכן ~קוה כחזקת

~ ~ ~
~  

~  
~ ~ ~

~~ 
ול~~

 סבר דלא ר"ל אין ט~מ~רהר~חס~~' לי' הויס~דלית
~ליזה

 ~עות~
 דא"כ

 את~
 ~ברת ~ברי לא דתוס' צ''ל

 הרמ~''~
הנ"~יא~

 גמ~~וגו דתוס'
 ר~

 דלר"ש
 ל~

 ~'~יהי' חסר דהדי טעמא ~ר
 ~עו~

 ט~ ~ו~ לסיי~ מהני באמת אבל
 ז כג"ל

~ ~ ~ ~

 ~~~ע"כ
 ר"שהיאע"~ דמשניהגמ'ד~ביו~ ~

 ושפיר א' ר~~י'איג~
 בחבי~

 ~י'כר"שדל~די'

ספ~הו~
 כר''ש יוכ~אתי'י לא ~יות ע"כ~אי מ~כלאב"א

 ~~והויכח~ת רי~ותא האי כלל ר"ש ס~ר לאב~ע"~לאדהא
 עדי~יכנ"ל ~~ן חזקת נמי בחב~ת וא"כטהרה

 ~והו"ל דתלו~ כי~
 דמקשה ה~ן כק~~י' ~דאי ~ תרומה~יות

 אדרב~
 איו ו~"ל

 ~י' דסברי והא כרבנן ד~יות ה~י אתי' באמת דאב"א~"~דל~'
 מ~רב~~~ו היינו וודאי~ק~טומאה

 ~רדבר~~~~~י~עלי~
התרומ~

 ד~"א ת~ כהאי הרמב"ס מח~יר ~פיר~~אן~וא"כ אתי דאב"~לא לתי' ~ו~אל"כ ד' בקדו~ן ב~' ~יי'
 ד~~

 לרבנן
 ~ראהויספק

 יכול הוי דהו~וודאי~בל ~אמרת דאי דנ"~
 אבל אחר יין ממנ~~ל~~וס

 לחו~שמ~תור~ י~ ~~
 מ~ור

 כל~עלהרמב"ס ~א~~ה וא"כעלהחיוב
~ 

 א~~"~
 ~ב' אמרי' א~ דהו~לחומרא י~~היכא ~ר~"ס

 ובפרט ד~מ' אז כ~י' ~מ~ן ~י מי~ריל~עותא
 דר"ת תי' מביא דקדו~ין גמ'דסתס

 ו~ ~ור~
 אפשר י"ל

~דרבנן
 מוד~ להק~

 ~מכינן דבד~בגן~ וודאי דתפ~ינן הר~ב"ס
 ד~~ס מלשון וכנ~ל~אך בגמ' א'~~'

 משמ~
 בתרומה ~ף דא~רי

 א' הרמב"ססוף~' אףדר~ןוב~ט
 פסק~~~~א"יבזמ~

 הזה
 ~תמא כ~ וכאן ~אדרבנן

 וא~
 הרמב"ס שכ'

 כא~
 חומש ~~~ין

 איירי ~האי ~ך ~יי~חומש בדרבגן, דאף פסק~ ~פי' האמ"מ
רמב"סא~

 לאי~' למה דרב~ן בת~מה
 אס~ה~קה אף ד~סק דר~ן גביטומאה וכן דעיקרמ~ר~ס'כיון תרו~הכמ~~ב~~~עירו~

 אף ושסנגדו~ל~קל
~ וי~~ב~~~~  א~ 

 נ~הב' דיש לריעותאב' גר~ ד~דאי נמ~ כאן
 וודא~גד~ ~~ ל~ו~

 מחז~הדאיגו
 דרבנן בטומאה שס כמו חזקה~גדו

~  
 בזה מודה יוסי ר' דאף

 איירי דוודאי~א כלל לאקשה ~ה באמת ~ל להיו~תרומהכאןהו"ל
 כאןהרמב"ס

 חו~ ב~רומ~
 באמת דבזה לארץ

 ~פקה~
 תרומה

 חוץלאד~נמיהוא טווואהו~ירובדתרומת לנביכמו
 והר~יי' דוכתי' בכמה בי"דכדאי' עיקרדרבנ~

 ~ ד~ר~ב"~
 אייריי

בתרומת ~א~
 לתד~ תי~

 בדין כ' דהא
 כ'~

 נפלו~תיהן א'כו' כי~נ~ל
 ~~ק ~א לארץ חוץ בתרומת~י'ואי

 בכל ~ן דאיירי א"ו כו' עור ברו~ולא ל~חילהלבטלו ב~נדתרומת~"למות~
 הפרקי~

 בןמן גמי דשס אף א"יבתרומ~
 הז~

 מיקריי~~רו מ"מ דרבנן
 ~ואי~'~סרו אך מדא~יי' ~ב הוי גופי' דארץ דכיוןדאוריי'
 חייב י~א~~~יהי' ויקב~גד~י יבגה~ה"מ בעו"הובמהרהישראל
 ולכךמד~יריי'

 הוי~יקרודא~י~ול~
 עי~ גבי ~ל~ן

 וטומאה
~גן

 ר~
 דאף משמע עכ"פ א"כ כג"ל מדבריהס דעיקרו הואיל

 להקל ס~יגן לא~רבנן
 א~

 טבל וודאי להיות לרעותא בב'

ו~פש~
 דטעמו

 דפ~
 ~אאפשר הוא דלכתתילה כיון או כאב"א

 לשלס צריך ל~ן תרו~ה עודלתקן
~ 

 ז אחד

~~
 דהרמ~ס ~ב הל' ~"ג שס ה~מ שכ' לכימ

~~ 
 דמתנ~

 ~ה ~מצאת קשותדהתורס
 כ~ ~טי~

 נמי דאיירי
 מקוד~ול~ורה ~רח אי באב~יח או מרה נעשי' ~תרס קודסא~ בס~

 רמב"ס מלשוןשמ~יגן
 ד~

 כו' וכן
 וה~

י שסביבמו~~' ~  אי' 
ש~

 ש~~ דהוי ויתרוס ויתוור תרומה דהאי ה~עם בגמ'
 קרוב

 כללעל~~"ס ממילאלאקשה למ~עמי'וא'כ לי'למזידדאבעי'
 פסק דאמאי הנ"ל והכ'מ רשב"אקושי'

 דה~
 דהוי כרבנן דלא סכק

 הטעס כפי דאמת דאל~א די"לוודאי
 דיב~~

 הוא הנ"ל
 ~טע~

 דהויקנ~
~~ 

 ויחזור תרומה לכך
 ד'בקדושין לה~~ ~י ו~~ ויתרו~

 ע~
 דבמקוה מודים רבגן אף נ"ל לכך

 ~~ ל~
 ~ס

 ~~~י~ דמשנ~ מסורא וריח לח~רא הוא דשסו~ד
 לא

 הוא ס~ק מדינא סבר רק הג"ל הטעסאדעתי' ~~
כסתס אבל'~~~~~

 ד~מותוא"~לאקשה~ל~

~~

 ~"ל ה~ל הרמב"ס דברי הכ"מ דפריש לפ"מ קשה
 ~ר~דאי~ר~ וגמצאד~ישות

 ד~
 נעשה א~השתא ידעי'

 שוגג ורמי ת ביבמו הגמ' מק~ה מאי א"כ לא ~ומרה
 ~ו~~

 מ~ע
 הו"ל כן תרומה תר~תו ~וגג הטהור על מןיהטמא דכמודמקשי
 ב' הוי קישות תורס גבי אדרבא כג"ל קישותואי גבילהיות

 קושי' ~אורה וזה להדדי' הגמ' מדמה האיך וא"כ ספק הויולכך ~~ות~
 דכמ~~ אשוגג ~~ג רמי דה"פ להרמב"ס וצ"ל ה~מ ~~~דמב"ס

גבי
 ה~ו~ ע~ ט~

 ה"נ תרומה והוי מש~ג קנסינן~ דלא
~~ 

 כיון
 ~אדשוגג

 הו~
 לדי~~א תרתי ~~וא ~ון טבל ~דאי ל~יות

דהמקשז



~ ~

~ ~  

~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ דה~~~ן 
 א~א כר"ש ~~י' ל~~~~ ~~ ~

 ר~ ~רב~~
 סבר

 קנ~ ~ט~~~ודי דרב~~
 ולכך הנ"ל

 מקש~
 דגבי ~מו שוגג הוא הא שכיר

 ~א ~~הטהורטמא
 קנ~ובשוג~

 לא ולתר~כן לחזור
 ~לרבנן ה~ן על לאוקמא נמי הו"ל רק תרומה ~יות ~ישותג~י ל~יקנ~ הו"~

 וודאי דהוי לריעותא ב'דהוי
 טב~

 להיות והויל
 לכך כו' ~מזיד קרוב ~וי ~ני ~זולתרוס לחזו~ ר~ הדי~

 הו~
 ~~ם

~~ 
 כנ"ל

וא'~כיון
 ד~מב"~

 ה~ירו~ סבר
 ~שי' מתו' דל~"ז ומו~כן כן

תוס'
 ש~

 מידייעל ולק"מ לדחוק צריכין דתוס' ע"ש קישות ב~ה
 ~"מ הרשב"א קו~י'הר~ב"ם

 הנ"~
 דדבריו הכ"מ על צ"~ אך ,

 א"כ כנ"ל ל"ב הל' מ~ילה דכ' ד~יון א~ד~י ~ותריס~כ~ורה
 ו~א כנ"ל הפירוש~"כ

 ~ק~~
 רמש"ה וצ~ל כנ~ל כ~ד בהל' כלום

 להרמ~י~מקשה
 היא ר"ש מני הא רק משני לא דנדה דג~' מ~ום
 זהואף

 אבא~
 נכון על לקמן

~ 

~~~

 יש זה כל
 לדקד~

 רמ~שה וב~דה בקדו~ין דשס בגמ'
 הו"ל היא ברייתא דחביות אמקוה דחביותממתני'

להקשו~
 דת~~, דתרו~ה פ"ג ממת~י'

 התור~
 חביות

 ש~

 כו' יין
~~ק א~

 ויחןו~ תרו~~
 ~שה וןה ט~ל וודאי הוי דלא אלמא ויתרוס

 לי ונראה ק~ס ס~ר~ט~ם לא ה~קשן דשם לכאורה ~שיט~תלכל
 ר"י בא~ת כדסבר יין הוי ~עמיס דרוב כי~ן ל~ך יק ד~י'ימים ג~ תוך ראיירי לדחות די'ל להק~ת יכול הנ"ללא דממתני'לומר
 להיות מ~ני מ"מ יין וודאי ~יות ~ני דלא ואף ~כק הויולכך
 מקשה ש~יר ד~ביות מבריי' אבל לרעותאויהי'ספק הב'נגד

 ייןוה~ל וודאי באמתהוי ימיס ג' דלאאייריבתוך להדי'שסדק~ני
 ו ~ס"דניחא

~~~~~

 ת"ל בתרומת רה~תא הא' דיני' ב' לחדש י~לפ"ה
 דהיינו~תרםהיין~ח~יץוא"יאס~ולדהס~קזה

~ס
 ~וד~

 שתרס
 החמי~

 לתרוס צריך איו לאו או
 ~תד~

 ד~יון
 ~~יוכבר צ"ט ~י' בי"ד כדאי' מדבריהס עיקרו הוי ח"ל~תרומת
 בב' ~ותר לכיע מדבריהם רעיקרו דבדבר לעילבארתי

 טמא בחןקת רק לא~פליג דר"י ד' סי'ל~ילדאףר"י~ודהש~בטומאתדבריה'דאיןצריךלטבולכ~ושהו~חתי לרעות~
 אב~

 לרעותא בב'

מוד~
 בחזקת אף בעירוב דפ' לעיל והרמב"ס רש"י לפי' ומכ"ש

 ~היכא כלל הוא דזה תרומה דהוי הכא וה"ה עירי~ הוי~י~ור
 דאזלינן התם כמו שלו ומעשה מתשבתו נתקיימה לקולאדאזלינן
 מצד ביתו תחוס ממילאעל ונ~סר עירוב שלו ~ירוב והוי~קולא
האחר

 ול~
 גבי וכן איפכא לקולא אזלינן

 תרומ~
 זה וממילא

 קנסינן ~ריהס בע~רו ~ף י"ל א'כ ~למיטעמי'לי' ~עי קנסינןלי' לעילל~ברירמב"ס שכתבתי לפ"מתרומ~ואף
 ז~

 אינו
 ~~ל למיקנסי' ~"ל נמי טומאה גבי שם דא''כ לכאורהנדאה
 דעיקרו דבדבר צ"ט ב~' כסקינן הא ועוד , ממקוה~למוד

מדבריה~
 קנסו איסורין שבשאר אף לבטלו מותר במזיד אף

~ף
 בדיעב~

 בעיקרו
 מדבריה~

 דהרשב"א ~יון וא"כ קנ~ו לא
 דשייך סברי לאותוס'

 קנ~
 רק יין מתחילה רהי' היכא

 ~סהוא ה~~
 החמי~

 איירי ביבמות שס לתוס' רק לא אס השתא
 למיטע~י' מתחילהובזהשייךקנסדבעילי' מרה היתה~~ישות
 ולא החזקה על סומך הי' אדרבה יין וודאי מתחלה~בליבהי'

~ייך''קנ~
 כ"כפי' ברי ראין ובפרט להקל יש ואיכ , לשיטתו

 נכון ישוב עוד ט"ז סי' לקמן ועיי' הרמב"ס בדברי~כ"מ
~ 

~~~~
 לחבר יש הרמ~ס בש~ת היישוביס ~ני שכתבתי מה
 לא דחביות מתני' ע"כ בגדה שס דאב"א לתי' ראשון~יי~וב שכתבתי מה ל~י די"ל יפה עולין היישוביס ~'ומד

 דאב"א זה כתיר' דיבמותסבר דהגמ' י"ל וא"כ כנ"ל כר"ש~תי'
 וא"כ כרבנן דעיכ,אתי' הגמ'שפיר מקשהולכך

 ע"~
 צ~להטעם

 הוי לרעותא ~' לרבנן הא ספק יהא למה קשה דאליכ קנסמשוס
וודאי

 א"ומשוסקנסולכ~
 אשוגגוכנ'ל שוגג שכירורמי מקשי

 ולא די~ות גמ' וכסתס כאב"א הרמב"ס פסק ש~ירוהשתא
 חביות השתאי קש~

 אמקו~ודברי~
 ת"ל הס נכוניס

~ 

~~~~~
 דין עוד ל~ו ~יצא

 סימז לעיל כתבתי ~~בר ~~~
 י חדש הבית דברי דלכאורה ד' אות סוף ד'י

 דדברי שם כתבתי אך כנ"ל לרעותא ב' ~הוי נכוניס ~ח~סי'
~~~נכוני~

 הרא"ש ~מ"ש מ~ת'חומרא רק כר"ה דפס~ינן כיון
 תלינן להחמיר ו~ך המפרקת בע~ס תלינן דלא ~א חומראדזה
 וא"כ לתלות דיש הי~א כנ"ל לר~ותא ~' הוי ולא ~מפר~ת~עצס

~רי~
 ~כין בנמצא אמו אחר בנו ואת אותו לעניו נ'מ וכן כי~וי

 ה~ין נגע ~לא בידו ה~ימני' דתפס ~גון ה~פר~ת בעצס נגעשלא בוודאי דידע היכא לכאורה י"ל לפיז רק פגוס אמו שחיטת~~ר

 תרתי יש דהא וודאי~בילה
 לריעו~

 ~אר ~~ר לא רשב"א דהא
 הסכין אם ומכ"ש כנ~ל דתוס'תירוציס

~~~ 
 נמי ~ייך ולא

 דאף דינו מוכות דר~ביא~ כתבתי ופבר ~פגימה נגד נגע לא~מא ה~פ~
 מסוגיא כן לריעותאדמוכח ב' ח~רואתאימיקרי שייך דלאהיכא
 ד~ון אמו אחר בנו כה"ג לשחוט מותר וא"כ כנ"ל ל"א ד'רגיטן
 די"ל כהב"ח נב~ה וודאי מי~רי לרעותאדהוא~'

 רמב"ם דברי בישוב לפמ"ש וה~תא כה~ג~דה הש"~ דא~
~"~ 

 י"ל
 דא~

 כה"~~רמב~
 ~ק דרמב"ס דאף ~כ בנו לשחוט מותר

 ספקדהוי בחב~~
 כנ~

 אבל לעיל כמו קנס ~וס היינו ~''ל
 ~יטה קו~ם דמתחילה פגוסדנמצא בז~

 הי~
 קנס שייךלא וודאי כראוי בדוק

 דמ~
 למיעבד לי' הוי

 וא~
 הרמב"ם אף דבזה י"ל

 דהוי מקוה נבילהיכמוגבי וודאי והוי לרעו~א ב' ד~ימוד~
 והדברים ~"ל הוא וודאי דלרשביא כיון א"כ כנ"לוודאי

 ייל פליג אינו בכ~"ג הרמב"סדגם נוטי~
 כהב"~וז~

 להלכה הנראה
 ו לכ~ילה לענין למעשהלא אב~

'~~'~ 
 ו~~~~~ג~ו~~~~~

 ~~~~~~~ו~
 ~~'~~י~ו~~

 ~י~ ~~~~ ו~ ~"~ ~י~ו~ ~~~~ י~ו~~ו~ן~
~~~

 ~ ~~י~~~
~~~

 פסקהרמ"א בסי'א'
 ~טרי~ין אין קבלה נטל אם ש~יטה הל' שא"יונמצא בס~יףא~כאגודהדאסבדקושוח~

 כו' לא אס אבל דאיתרע הוא ~~תא דאמרי' ששחט ~הלוופרע
והנה

 הט~
 שהוא~נגד מאוד הרעישו והפר"ת

 הש"~
 פסקינן דהא

 דתוס' תירוצים ~~דאיוב' טמא הוא לרעותא ב' דהוי הואיל~מקוה
 הג' ~, סבר דאגודה וציל שייך לא כגוס בסכין שוחט גביהצ"ל
 הל' אז ידע ספק ס"ס יש ו~נ ס"ס דהוידתו~'

 שחיט~
 ואת"ל

 אנן הא קשה רקאפ"ה שפיר ששחט אירע אימור אן ידעדלא
 הרשב"א שכ' פ"א מסי' ע~~~אי' מביאוהפר"ח ~ תורףדבריהס כן כזו א"כ~ינודלאמהניס"ספסקינןדלאכר"ח

 ד~
 דמתירין

 אבל ~טר~ה לשחיטה ש~מוך שאפשר בטריפות דווקאהגבינות
 ע"ש לא קודס מחזקהביוצאה

 ר~
 דבאמתשס הת'ש דברי צדקו בזה

פסק~ן
 בז~

 ד~א
 כהרשב"~

 פ"א סי' לקמן הש"ך כמ"ש
ואף ~ק~~
 בר~ב"אע~מוישלפרשבע'אוכמושכתבתילקמןבע~"יה~~

~~~~
 יותר ביאר ~כסף באגודהי~בנקודות ידו החזיק הש"כ
 די"ל חדא תרוציס ב'ותי'

 ג~
 ב' יש שוחט

 ו~וד מתחילה ידע ובוודאי קבלה דנטל כיון הגוףמןקת חזקו~
 עדיף לכך הס ~ומחין שתיטה אצל מצוייס דרוב רובא מכתדאתי' חזק~

 דמהני ה~וס' סבר~~תי' דאגודה די'ל תי' ועוד לר'עותאמב'
 דהיינו י"ל כר"ח דלא דפסקי' ואף כנ"ל ס"סמכח~

 דזה הפגימה נגד שחט לא שמא ספק האי ס"סחשיבי ל~ דש~
 יודע להיות שצריך מחמיר רקאפ"ה השני ~תי' כ'~תב"ש וג~ ' ס'ס שפיר כאן אבל בפגימה וודאי שחיט זהיר דלאכיון אינוספ~
 בדיע~ר דאסור אי יודע שאינו רק כן יעשה שלכתחילהשחיטה הלכו~

 הסכין בדיקות עכ"פ לידע שצריך כ' וגסעיי"ש
~ 

~~~~
 ~קיח שס השיכ פסק

 שהי' מי שכתבתי וז"לולפ"~
 טריפהמתחתידובפשיעהכשרנ~ילמפר~~ נמצא ואח"כי בוד~

 שאפי' קי"ט סי' הבית ~בדק הביאהביי~ן
 מ~

 איצוחשיד שהמיר
 התב"ש משיג וע"זלמפרע

 דב~
 דבהא וודאי למפרע פסול

 הי' אם יכה ~כין בבדיקת נזהר לא דמסתמא ס"סשייך ל~
 אוסרהתב"ש נמי דלעיל ובדין נזהר באינו ~גימות יש הרגבועפ"י רש~

 י ו כ~ל הסכין בדיקת הל' ידע לאאס

~"~~~~
 הרשיע שייך לא דבזה הטע' וכ' כשיכ בזה מ~כיס
 ~יי' ע"ש חסרואתאי דשייך מקוה גבי כמוואתאי

 ס"קסיתובס'כ"ת ובסמ"ע בהג~' כיג סעיף ל"א סי' בחימעוד

דלענ~
 חזקתממון לדקדקהא נמי ושם למפרע מחזקינן לא ממון

 כשר יהא למה דהשתא ריעותא עוד יש ושם חזקה משאראליס
 ולמפרע

~~~~~

 הר~ון תי' ~אורה הנה הנ"ל דיני' לבאר אבוא
 חזקת תזקות תרי יש דהכא דתי' ~סףדנקודת

 מתו~' להדי' מוכח ול~אורה ' כנ"ל רוב מכח דאתי' וחזקתהגוף
 היכא אבל בד"ה עיב ע"ה ד' ד~תובות התוס' דהא כדבריודלא
 תדתי נגד חדא הוי והוא כו' לר"י תימא מיהו כו' חזקהדליכא
 הנ"ל הכסף בנקודת הש"ך לפי והשתא כו' לרשב"א ונראהכו'
 מכחרוב דאתי' ~חזקה נמי ו~אישס דהא כלוס תוס' מקשי'לא
 ~שותדע שם ה~י כ' וכן מוס ל~ם אין נשיסדרוב

 ל~
 דאל"כ

 וקידש אחר בא ואת"כ א~ה קידש א' אם וודאיהא
 או~

 אשה

~עצ~
 כלוס השני קידו~י דאין להדי' דאיתא דהוי מודה ר"ח אף הנ"ל הרשב"א ל~י~ת ובזה המפרקת

 ואמא~
 יש ~מא

 לה~~



~ ~ ~

 י

~  

י ~ ~ ~  

~ ~ ~  לא הר~ן ~ר ב~~רמים 
 ז~~ ~מו~ יתפיי~ וה~י יד~

 ~ו
 עלדאוקמי'

 נ~י~ רו~
 בהן שאין

 מוסוכן~~שמעש~
 ב~~ה

 ~~ת~
סת~

 ~פ~ר במומ~~ אף דאיירי משמע
 ~~ה~ ~~לד~

 ~כף
 יש ~ואפ"ה מר~יביציאתה

 הגו~ ~~ ל~
 ד~יינוחזקה

 וא"כ וה ~באר אייה ולקמן רובא מכחדאתי'
 ל~

 מ~י
 תו~

 ~לוס

 ~אן דיש~י~
 מזק~

 נולדה לא שוודאי במומין כגון הגוף
 בה~

 תיכף
 ב' ~הני ל~~לא כנ~ל רוב מכח דאתי' ח~ה וגס מר~סיצ~תה
 ל~ו אי ה~ס קאמר ו~~ירלרעותא

 חז~~
 אזי~ הוי ממון

 ר"י
 הנ"ל כ~~ן ~יינו הגוףמוקת בת~

 שווד~י בא~
~ 

 ~~דה
 קאמר גוונא ~כל במ~י' דר'יהללו ~מומי~

 דל"~
 הגוף,אפי' חזקת בתר

 וא'כ~כה"ג
 ל"קכל~

 ה~ו~' ~שי'
~~ 

 לאסברי דר"יורשב~א
 וא"ל ' ~רעותא ב' הוו ~אפ"ה וסברי הנ"לסברא

 אי"ה לקמן ~שאכתוב כמו י"ל לה~~ות הנ"ל ו~שב"אלר"י מ~~ באמ~
 דזה דשסמ~וגיא דמוכ~

 חד~
 כ~ ~יק~י חזקה

 אי"ה לקמן ~א~וב

~~

 ד' בחולין ~יטתס,רסברי ~זלי דתוס' לדחות יש ורק
 הגבינה דאסור' מ~~מ~שנמ~תטר~ה גבינהשנע~'גבי י"~

 אינ~ ה~וף דחזקתמשוס
 ה~יל

 ~~ק~ דא~~
 מ~וררת

 ~~ ע"~
~ 

 על מוקמי' לא דמש~הדסברי
 ~תן~

 דכיון משוס רוב ד~תי'מכת
 מכלל ~המה~יוצאת לפנינודראינו

 רו~
 היא טריפה השתא דהא

~~
 איתרע

 רוב~
 איתרע וממי~א

 החוק~
 ו~מן ~~~'מכ~זה

 והשתא והוכ~תו וה יבואר ט"ואי"הסי'
 מק~

 שפירכ~ן תוס'שס
 דאתי' התזקה איתרע ~מילא רוב מכלל מוצאת דאשה השתאד~זי~ן

 רובול~וזכ~
 דאתרע ל~שייך הגוףו~זה שס~רקחזקת נשאר

 בלא הוא חזקתו על דבר העמידדהא
 טע~

 מעמירין דבר כל רק
 מקודס לנו מו~זק שהי'כמו

 רק י הוא רוב מכח דא~י~ ~ק~ אב~
 ~חזקה דאין לפ~ז רק ד~' בחו~ון בתוס' מוכח~ל~די וזה רובמטעס
 ולקמן בת"ש כ' וכן הויימותר בל"ז אבל הגבינות אסרי'מבוררת
 תוס' והשתא יבוארהנ"לאי"ה

 לדידן אבל שפיר ~~י לשיט~~
 פ"~~ד~ בסי~דפסק~

 רק כתוס'
 כ~ב~~ו~~פוס~~~

 ~~~~י
 חזקה על אוקמי' למפרע מ"מ רוב ~שתא דאיתרע דאףגבינות
 כנקודת י~ל שפיר א"כ כלוגתתן טעס ל~מן רו~וא~אר מכחדאתי'

 הכ~ףהנ~ל 'י
 ז~
~ 

י י  יי 

~ ~

 מוכ~
 דלא שס מ~ס

 כנקוד~
 משני רבא דהא הכסף~נ"ל

ש~
 כו' אביי אותבי' כו' רישא

 תתארס שלא ~ד ה~י א~
 אמרת מאי כו' ,תרתי ~יכא משוס מש~אר~ה אלא כו'נמי
 תו~' ומקשה ב' במקוס חדא הוי במומין מתפייס אדס אין~זקה
 ק~ברישא ו~ש~א כו' וי~ל ב'כו' איכא בעל~מי גבי האשס
 חזקתהגוף חזקות ב' נגדו יש הא הי' כאן נמצא כאן מהנימאי
ותזקה

 דאתי~
 כאן עדיף אמאי ~הש~ךיוא"כ לפי כנ"ל מכח~רוב

 זכ"ה נמצאכאן
 אדרב~

 מסברא
 חזקה דבוודאי א~ חזק~ עדי~

 שותה דאין ~~זקה ל~~גרע רוב מכחראתי'
 בכו~

 כו'
 אבארדמכאן ולקמן במומין דאיןמתפייסש~י~חזקהנגדו ואד~~~
 ג~י~חזקה איתרע ריעותא דביש ה~וס'~ברת מוכ~

 ~ כנ~~
 לפי

 ~~' על החולקיסהפוסקי'
 צ~

 רק ח~ות ~' מיקרי דלא ~"כ
 החולקיס דאףיל~ו~יס משיס והיינו היא אחת וזהדזה

 ה~וב איתרע דהשתא דאע"ג דסברי היינו גבינות גביתוס'~ ~~
 ~ל מוקמינן אנו דבר כלמ"מ

 חזק~
 ש~וי~ו

 מחזיקי~
~ 

 שנולדקודם הד~~
 הס~

 לבהמהמחמת מחזיקין אנו נמיהרי שס לכ~~
 ~~יינו חזקהזו על ומוקמונן כשירה שהיא כשירות בהמותרוב

 דאי' וכמו אות'מחזיקין
 בכתובו~

 שס וכדפ~"י ~ד ד'
 הגוף חזקת על אשה ~מד שאמרי' מה ה"נ הנ"לול~וסקיס ע"~

 מוקמינןעלהחזקה ה~זקהמ"מ דהשתאאיתרעהיינונמידאע"ג
 ~ה הי' שלא זו ~שה על מחזיקיןדהי'

 מו~
 הגוף חזקת מ~מת

 עלחזקתה~~"ל~להחזקה העמדאשה דקאמרהגמ'וזההואמאי
 אי~ וודאי והשתא ' ברור וזה אותה מחזיקיןשהיינו

 ~ין חילוק
 שהיינו ובין לבד הגוף חזקת מממת אותה מחזיקיןשהיינו
 דביןכך רוב מכח דאתי' מ~תהגוףות~ה אותהמתמתמ~זיקין

 ולכך ולהבא אותהמכאן מתןיקין שאנו מההוא~דא~זקה
 ו הנ"ל~תורץ שפי~

 זההעע~~~~~
 הוי~כוודאי ~רעותא דתרתי

 משו~
 דחזקה

 והוי כנ"ל חזקה ~וא נ~י לכניך חסר דהרידהשתא
 ד' בכתובו' שס ~די' התוס' כ' ו~ן ~' לגבי ~קה~חד'

 תי' לפ"ז והשתא פ"י בעה"מ הגאון כ' וכן ב' במקוס אחדדהוי הנ"~ ע"~
 הוא דזה נכוז אינו בנה'כהשיכ

 חד~
 ב' ~מקוס~ כ~דא והוי חזקה

 ז ~וכ~תי כאשר בכתובות שס ~תוס' ~מקשה~כמו

~~~~

 ס"ס דהוי האגודה דסבר והתו' בנה"כ השני תי' עכצ"ל
כז'

 א~
 לדקד~ י~ נמי זה ~~י' על

 ~~~ר דאי ל~אורה

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~, 
~ 

~ ~  
~~ 

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

~ש~בא~ת
 הבי~

 ו~ב~~אתיו רבו~ רש~~בחודו~~הנ"~ב~ם
 סי' ~~ה~כ כפי ומ~שלעיל

 ק~~
 א~' ~ציצ~ ס"ק,ט"ו~דג~י

 א"~מן טמאהנת~קהבאות~המין
 ה~ב~

 לפי דאף ו~דא~ ~מר
 ~סכיןי איי~יהמסקנא

 ר~ גדו~
 ה~ודה עלי

 קש~ ל~
 דו"ל ~ה

 ~רבו ~א~ת~סבר
 בשיבר ~ף ר~א'ז"ל~באמ~ ש~

 עצ~ו~
 לא

 בס~ין~גדול רקימתי~ין
 אב~

 ה~"ע
 דס~

 ~כין בין מחלק ו~נו
 ~טון~דול

~  
 ~רשב"א ד~ק~

 דב~תס כיון דוודאי ד~~
 נחלקו ק~זן בסכיןי אף וו~אי נחלקו~כין

 תו~'~י'של ~~י ע"~ ת~ וא~
 דמכ~

 דהא אינו ~ס
 בסכיןקטוןליכ~

 ו~כתי' ~ס
דהש"כ

 והתו~~
 ~מר ~א ~~ק גס ~ינו ע"כ

 ל~ למסקנ~
 ח~יב

 לכך נג~ה~גימה שחט לא שמא ספקהא
 ~לידווד~

 סבר הא~ו~ה
 מ~ס לרעותא ב' מיקרי לא דמש"ה תוס' של תי'כ~אי

 כמ'שספיקיטו~א ד~יכ~
 התו~

 דסברכשא~תי' אואף
 ס"סדי~הש"כסי'ק"~ב~יני רק~~ר~'~

 אבל ס"ס היינוכ~~ןטובא ~ק~ דמ~ש~והתוס'דהוי י"ד
 ~ינ~

 גמור ס'ס
 יו~ ד~ל~

 ~~~ך
 דהוי לדחות יש ~"ו בדיו השי~ ~~חלק כפ"מ~ף

 מ"מ מתהכ~י
 אינו דע"כ הש"כ דברי ~א נ"ללכאורה

 ס"~
 דל~אורה ~גמור

 שס יו"ד בדין שהביא מהכפי
 כמ"~

 בכ~ובות תוס'
 פגיו~~~~יןיא"~~ ל~יך ~דראינו כיון זה ~ני~ן ג"כ דהואהוא ח~ אגנ~ דש~

 חד~ונס ~~
 הו~

 ~~יקא דהוי
 ~ד~

 שאנו זו ~פגי~ה שחע ~מא
 ה~בה ו~ע ס~~ות בב' ~~וס שייך לא תו ~~כ השתארואיז
 ב~יןבכורד~~~אין ד~~קימ~רא"יש~ביאשסמרין

 חלב שמא~ב~ר~מ'ד תאמר ד~~יך ספק~חד יכולל~~ו~
 פ~י~ודא~

 אינו
 פוט~וא"כ ~ב כמ"ד הלכה ~~ז שמא לתפוס צריך אתהבפור~"כ
 אתה צריך ו~כ ה~~ב~~ראשונה נו~דה שמא ספק עורעכ"פ,יש

 שוחע ~י' זו בפגימה א'שמא בס~ק לתפוס מוד~דיכול וודאיכאןלתכו~בשניספי~תואע~~~פלפל~ש~הו~לד~~~ו~אב~
 הש"כ רברי וזה~בכלל מהנ'ל גרע דלאומכ"ש

 שא"י שכ~
 הנ"ל מטעס דנתכווןא~שר ל~תה~

 וראי'~~ורשתי~ו~
 ב~יכ נ"ז סי'

 למ"ד~''ק
 כ~

 ~מי ל~~ ו~' שמ~תי,כו' לא ומעולס כו' כ' ועט"ז
 ה~~~רן ונמצא שנכ~ס ראינו בלא הר~ב"א שכ'ל~~מ

 בג~
 דכשר

 ע"ש כו, ~סמטעס
 אלמ~

 הדב~~פי קרוב הוא דשס דמ~וס ~ו

~נתחכךבכות~
 הוי

 כספ~
 מיני' לשסוגרע ~'וכ~ןידמי

 ~~~קנכנ~ו~~~ הפ~י~ה אז הי' לא ספק~מאדא~תתפוסה~י דא~
 שייך ל~,~ר~י~"מילא ספק כמו הפגימה נ~ד שחט לא שמאהב'
 הדבר ~ב ל~~ו~א ב' דאיכא מ~ס דאדרבה כ~"ל הדברקרוב
 ~רע ומכ"שדכאן הפגימה אז שהי'יותר

 כאן אין שמא ,ס~ק בעצמוזה דש~ ~~~~ל~~ ~פ~
 ריעות~

 ב~בו ~י~ וה~ו~ורן כלל
 מעשה ~ינו~עצמו

 המטרי~
 אבל

 ~וא לכ~ינו, ~שי~ פ~ימ~ כא~
 לדחות שיש ואף ה~טריף~עשה

 קצ~
 דשם

 גר~
 '~ל דנין ד~נו

 בא הארי' י~וסשמיד ואףשאם בא מידמיהציפורן
 צריךאת~

~ומ~~~נ~
 הדב~כו' ~א~~ר~רוב אי ~דיספק יחשב וג~ידרס~מ"מ

מדין ל~ג'~~ זה~ו~ראי מ"מ בזה רק רי~ותא בהבהמה הכא~שאיןמשא"כ
 דמה~י~

 הש"כב~צמו וגס ~נ"ל
~ 

 ~~ר ס"ס דאין
 ~ כנ"~

ו~~~~
 ל~"ז~הא

 דכתבוה~~ס'~~~~יספ~~
 כיון רק ס''ס~ ~טע~ ~ו~א~~

 ד~יקר~בר~

 ד~'

 ל~~~~
 הו~כיוןשיש

נמי
 חז~

 ~פנ~ךיכמגהרייבוגרת~~ך~''~, פגוס דהרי ~השתא
 מקודס ה~גימה ~ית' דאף~ס כ~ן התוס' כתבו ולכך בבירורלעיל
 לא ~ה~גימה נ~ר ~~ע לא שמא ספק עודיש

 תרתי~למיקרי הריעות~ ~לי~
 עמאוכן וודאי מקו~סחסר ד~י~ א~~~אמר דשס למקוה ד~יי ~~א לריעותא

 ~וכי~
 ב~ידושיו~שכתב הרשב"א

 כיון הר~ותאאליס דל~
 די~

 שחט לא ~שמא ~פק
 נגד~~פגימ~

 כ~"ש
 ~ י~יי~ ו בדבריהרשב~אע"ש לעילי

 י

~ ~ ~ ~ ~

 ~דיף שו~ט ג~ו ד~אן האגודה פ' ש~יר לפ~ז
 ~~סדהוי מש~

 גמו~
 מהרא"ו~ פסקי לפי דאף לכ'ע

 מתירייותר א~ד דספק היכי מו~ה מ"מ ~"ס מיקרי לא אחדדשס
 דאמרי מ~רון רא~וןמתיריותר ~פק מקרי~"~וכאןשפיר
 בשר שמאספק

 הז~
 שנ~של הכליי, או שבועות מ~זה~ לו שיש

 שמא למפרע בוהבשר
 בשע~

 ששחטהבהמותיאלו
 נתב~ו שלא מה בהמות ק' אפי' מאז ששתע מה אףוא"כ י~~יהל'~י~
 שנת~שלו מה לכהפ"ח שמא או ידע שלא ואת"ל כשר~לונמי בכלי~

 דאיקריושחט כשר אלובכליס
 שפי~

 תאומי~ לב~ ודומה
 שכ~ זכרי'

 הא~~ת~ר דספק כיון מ"מ א' על רק דנין אנו דאין דאףמהרא"י
יותר

 רבספ~
 ~ון ווה מהני לכך בכיר אינו השני אף א'

 סי'י הפד'~



י ~'י ~ ~ ~
 ז

~ 
~  ~ ~ ~ ~ ~ ~  ~ו~~ ~~צ~ ~~~~ ק~י~ו, 

 ~~~י' ~לא
 ~ספ~

 א'
כ'' ~הית~ ~~~

 דמ~י~ת תו~פת אלא הספיקות ביןב' שי~י י~ ~~ אפ~ ~ל~
 ~י~~ה~ז~~ ~~י~גין

 ה~י ונקיבה'
 ~וסי~

 ~וס קד~י ~לא
 מק~י זולנקי~ה ול~

~~ 
 ~"ש

 ~~ג~ י~רש~~ ב~~ מ~~ב~
 ~ן

מיקרי
~~~ 

 ~מור
 ז~ ואף,~שו~~

 ~א
 ~~ ~ח~

 ~המה
 אח~

 ימי~ואח~
 שאינו נ~צא

 ~ל'ש~יט~ יוד~
 וא~"~'

 אפש~
 לומר

שס~~
 כיון יו~ר מ~יר א'

 ~מ~~י~
 ~~ל ~~ברא

 ~~~~ ו~
~ 

הי'
 ו~~~ ~ח~י~ ב~~ו~ שוח~

 אינו הש~י
 ~~שי~

 זו בהמה רק
~ 

~~~~~

' ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

אבל
 ס~~

 מודה ~"ה ~~י' ג~~ר
~~~ 

 אליס
 ~ממיל~ 'ריעות~

 מהנו
 ~~וא ה~~יןחז~ת

 ב~זק~
 ~~~ק

 כ~~
 ~~"ל ה~"ן

 ~~~ ~יל~ ~ו' ~~רע ~קאמריס~ן מ~ס~וד~~~~~ ~~בי~ ~ומ~
דקאמ~

 י~י~וד דכיון היינו א~רע ~~ין

 ס~~
 ~לי~~~יעותא לא

 איאר~ בהמה ל~יות~סכין
 ~ר~ו~א ב' ~~~רי ולא

 ~מ"~
 תו~'

ו~ש~"א
 וממיל~

 בס"ס כאן
 א~ גמו~

 ר"ה
 ~פי~ מו~

 מבו
~איי'

 חימא~~ל~ ד~~
 ~~ ~~ון~~ש מה~ו

 דלא~~הני די~סברא חזקת'א~סורדיש~גדו כס~~ '~~~ ~~~~
 ל~~~מ~~

 ראיי'
 סי' ~י~'~~ן לר~ותא ~' מ~~רי לא גמור ס"ס דאינו אףדר"ח

 האגו~~~נ~ל עודיי~וב~לי"ד
~ 

~ 
 י

~ ~ ~ ~

 לפ~ז
 לתר~ י~

 ל~י ~~ק~ית~דהא הל"ל ~ו~י' נמי
י

~~שב~א ~~~פ~קינןדל~כ~~ו~ל~~~"אא~ל~"כפסקי~~
 ~ד~~

 א"כ ~חלקו קטנה בסכין
~~ 

 תיר'
 ז~

 ~יש דתוס'

~פיקי~ו~~
 עיי' כנ~ל אינו

 לעי~
 ~י'

 ~''או~
 ג~'

 י~לדא~
 ~אגודה

 ראיי'~ביא
 ~ב~ כנ"~

 לפי ואף ~~ב"א של ל~בו דסב~באמת וי"ל ראיי' יש ~פיר~יט~ו ולכי '~מ~תא לדוו~א ~לא הר~~אידאי~ו

~~
 ס"ס ~ה~י הסברא מן מ"מ ~לו

 גמור~
 דש~ לסכי~ ~י ולא

אינוס"~
 כנ"ל

 ו~ב~
 ~~ב~א מן מהני ס~ס דו~דאי הר~"א

 ב~קתאף ~ה~
 א~סו~

 ~בר גמור
 הרמ"~

 עיי' דמה'ני ~מ"ג כלל ב~ח
 מהני ~לא עלי~ו~~~י ~ול~יס ~~~~~יםי ואף סט"ז ק"י~סי'
ה~ינו

 שו~
 ה~"ס ~גד

 גמור~ חזק~
 הו'~ ~לא ס~ין כגון

 ~ישביד~נו ~ר על לנו וס~ק ה~שר וא~~~~~רב ~ח~~ובדוק בחז~~
 מ~בה~~ הו~~~

 שהיא ~בהמה חזקת נגדו ויש ~"ס דהוי זו
 ז~ו~~ ש~ינ~~חזק~

 ~רוק ב~כין כאן אבל
~~~~ ~ 

 וא~"כ
~צא~פ~~~ו~פ~י~לנו~~זההבשר

 י~~~בהמ~
 ~וכה"גי~ל

דכ"~
 ~מו~ ~"~ רמהלי ~ודי'

 ~יש אף
 נג~

 ל~~~תאמ"מ ב' הס"ס
 מ~י~~~י דחז~ה~יון

 ל~"~
 ~~ט ג~י

 לחז~~ מסיי~
 יודע שהי'

 י~~~י~~~ב~~~י~~~~~~~~~~~~~~~
~ כ~ר~~כין ~  רק ד'י~~ר~ה ~י' ~~יל 

 ה~י~
 ~י~רי~ותא

 ב'~~ותא הווד~שתא
 דעדי~

 ~כל א~ל הסכין מ~~ת
 ~פחו~

 ~דב~ישי~~ר~
 נ~~יחן~ה

 ו~~~ גמ~~~
 מ~ני

כבר ה~~~וראיי'ידגר~
 ~ארתי~ע~

 ~ג~י
 ~~נ~ טומ~

~י~ורוא~"ה ומ~מי~'~ז~~ ר"י פליג
 ~'לרע~תא ~ב~ דמוד~ מש~~

 ~ר~~ בטומא~
 ו, ~נ"ל

 ~~"~י~~~ק"י~~~~~
 ~די~י~י~~

 ~ן
~רבצן ו~פ~ כ~~~'~~~~

 ~ח~
 הוא

 שה~ח~י ד~~~~~י~לפי ~פי וא"~
 ~ודה לרעותא ~~~תי~ר~י

 ממ~ימה~ וא~
 ~~'י~~ו~א

~"~ 

 דבז~ב~~~~

 איסור ו~זקת ~ו~ר ~רבנן
 ד~~

 ואף ~~~ ~הני נ~י~א ~דר~צן~ספק לר"י מ~י
 ~משכת~~

 ~רב~ן ~בס'
 ר~~י~וד~י~הח~יר טי~~~~~וריי~אף לו'~יש

 מ'מ ר"י מל"~
 ~~עותאבבי

~~~ 
 ~זקת מו הרבה

 אי~ו~
 ~~ני הסברא מן

ולקמן ~"~
 אבר~ אי"~

 ~שב"א תשובת
 ,~ בז~

 י יי

 ~"כ לת~~ י~~~~
~ מ~  

 ~ל לה~שות
י ~לכאור~ ה~

 ~ת~~ ~~
 בו

~  
 ~דיני ~~ב דין ~"י ב~י'

 ~וילגון ג'ספיקות~קצרי~~~~יש~חתי~ה ~"~
 שנמצ~~~

 שחיטה
 פגימה צמצא ~אס ~וב~~~ימד~ריו ולכאורה כו' ~גי~ה~~ק
 ספק י~ ~בשר כגון ס"ס שיש אף א~ורוודאי

 א~
 ~בהמה

וזה ז~
 ~"~~~מו~

 ~מ"ש הוא

 ~ש"~
~~ 

 וכאן מ~ני לא~ ואפ"ה ז' ~ין

ג~~ו~
 מסכים

 להרמ"~
 ני~אול~~~נ"ל ~א~כקשהמ'~ ס"~ דמהני ולאגודה

 דהש"~
 ~~י ק~י ב~י'

 ~~~ין~~ל~ א~
 הי'

~ ~ ~ ך ~ ~ ~ ~ ז ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ו ~ ואינ~א~ 
 ~הני לר~ותא ~'

 ס~
 ס~ן הי~ אס וא'כ כנ"ל

~וי ~דו~
 ~ש~~

 ~~ות ~ב' ~ף מור~י~הני
~~ 

 ה~"ל כנ~ון
 יי~ ~ ,י די~

 ~פ~
 י' ~י ה~~~~ממנו אם

~"~~~
 כ' י"ג דין בש"ך ~ ~~י ~תו~'

 ~דמי~
 סכין מצא

~גו~
 ~ס סותרי' ר~ריו ול~אורה כו'

 הדי~
 של

 ~י~

 ~~ק~יאי~~~נ"לי~~~
 וכאן ספיקות ב' ווהני לא

 ~יש בסכין אף איירי דשס א"ו ~~~~ך דאינו הואולדווקא ~~מ~
 כגון בדוק~זקת ~

 ד~~
 מתהפ~~ה~י הוי שחיטה~ו~ך,אי קודס

 ב~~~ ו~י~~~~גי
 ו ~אשר,'כתבתי ברור היטבכי ~א~דק

~"~~
 ל~~

 עובדא דהוי דקאמר סכין גבי ~ימא ינמי ה~ל
 י"לנמי~"סגמור הא~ר~יףתליס~~יותאאמאי

~ל~א ~פ~
 ~~פר~ ~ט~

 ~לפני ב~ור דלמא ואת"לבעור ~אח~~ה

~~~ו~~דספ~
 אח~'~תי~

 וודאי אחרונה~זה אף יו~ר
לו דברשאי~

~~~ 
 ופש~'

 הו~
 וודאי דזה

 ~פ~
 תיכף נפגמה דלמא אחד

 ~~ אוילאו~ ב~~~~~~צ~
 שכתב

 הש~
 כ' ~נ"ל כו' ה~יון

~~~~

 ~אמת אבל
 א~

 ~תהפך צריך ~לא ~סברי הפו~קיס
~~~

 וז~ ~ ספ~ ~~ ס"~ אי~~ ~
 ניתז פשוט~ולא

 לכחו~
ו~

 מרוב י ~
 ~יטותוי~

 י'י' ~ י

~~~~~
 י

 לפ"ז~ר~ א~
 דהשתא לאמיירי דאגודה דבריהתב"ש

'
 איצו '~

 י~~~~א~~~~~
 ליכא דא"כ הסכין

 ~ו~אי~וא ~~ ס"~
 רובגמורשה~כי~

 שאינו פ~וסלמי
 לבדוקכ~אוי יו~

 ~י~ו~~כ
 במקו~ ס"~ ד~הני ~ל~~~~פוסקי~~רי ~"~

ח~~
 ~~ור

~ ~ודוידב~~  ~ 
 ~ה נמי ניחא והשתא מה~י

 ~רי"ט ס~' ~ת~~הש~ס~י~~שב"א
 הו~

 בטבח ~ח
 ~ הרש~~~~~~וא~~~ שנמצ~

 הכלי'
 'ל~פר~

 מה מכל
 ששח~

 ו~ר~ח

 ל~ח~~~~
 ~~ה

 ~ ~יצ~ איי~י ששס הייצו~ למ~ר~ ~~וס~
 ~~~ ~ביל~~מ~~~~י~ו~ולכ~~ל~פר~~מ~~

 היי~ו
~א~~יצא בפ~~

 יד~ ~תח~ ~~יל~
 התב"ש וכ~ר~ה~יגו

מ~יא דה~הר~~~
 ראיי'~ר~~ר~~~מ~

 ווה אי~ורעומדת ~זקת
מספיק הט~~

 למפר~
 שנ~צא להדי' אייכי ני~אדשס ~שע"ש~ולפ"ה

שלא
 הט~ ב~~

 כמה אח~יו הסכיןונמצא
 פ~מי~

 אתר
 שפיר' ול~ך בסכיןפגימה השחי~~

 ~אגור~
 לא דהתס מודה

 רוב בוודאי ולא~בד~ה~כין ח~וד ד~י'דכיון~ שייךי~"~
 ~~מי~

 פגימות יש
וא"ל

 ל~
 ~ייך

 את~~
 נגדו דיש ~פיר ~חט שמא ח~וד אז שהי'

 ~ 'י ז כנ"ל ירוב~י

~ ~ ~ ~

 מביא קי"ט ~י' ~י"ד דלקמן נווי מתורץ יל~"ז
 דמביא חייס אורחות בשס בבדקי~יתב"י

 חש~'ל~רע דאינו~ו~פתא בש~
 דא~

 ~~יר ואח"כ ניקר או שחט
 יום באותו וא~י'~~ו

~ 
 זה ולכאורה ו~בא דז~אן ~לא ~ינן

 הנ"ל בתשובה~ג~הרשב"א
~ 

 ניח~די"ל הנ"ל ולפי
 איירי דש~

לד~
 סכינו להר~ת צ~יך ד~ו~, י~~"ס'

 ~ם ואיירי לחכ~
שמ~ס

 ~כי~
 ~י' לא

 חש~
 ~י'

 לחכ~ ל~ול~ הסכי~ מרא~
 רק

 ~שוס הואהחשש
~~ 

 ו~דומה הריאה י~ת~הוב~יקות ~ל'
י ובז~

~ 

 א~
 ~ש~אמ~ה

 משוס~"~
 ו~

~~
 'ז~

 להדי' איירי הנ"ל תיי~ ~~~דהאי~דאורחו~ ווראי
 ~במומ~ילע"~במו~רי

 ל~~
 שחיטתו אפ"ה שפיר שתיט אפי'

 ~אינ~~~~~ר~
 כ~~~'א'כ ב'~י ~~ ז~~היכ~פסקינ~בי~ר

 ~י~וו~אי~
 ~לל ~"ס כאן

 ~א~
 אסורה ~~י~תו וודאי ח~ור אז הי'

י י י  ייוא~'~ו~י'~
 לרשב"אבמ"~

~~

 אף ~"כ ~~רשב"א ~באמת~'ק~~ל
 לר"~

 גבי ד~בר
 זוכקוש~ ופס~נןכוו~י'נמיקשהמתוספ~א ~כין~אסור י ~~י

 ~אן~~~ל~וודה
~ 

 בתו~פתא ראי~י ובאמת הנ"ל תי' ~ייך
 ~פ"ג~ו

 ~~ו~ות~מ~יי~
 ~ס

 ~אס ~ס ולא~~י כא'~
 שחי~

 ז"ל רק

~
 ~~י~~ל

 ~"זי~שי~ע~
 י~א מצית כל

 ~פר~
 להבא אלא

 ל~ן~נא~ר
 היו~

 פגון אחרינא בגוונא דא~ירי ייל וא"כ עכ"ל ~ו'
ש~יקרחלבוהדומהשאיןכאןחז~תאיסורכיוןשישלוחזקתכשרות

 נגדו חזקה~ין
 כש~

 בלא מדין
 אבל ~'ס נמי ו~כ"ש~ש~ ~~

 ~דבהמה אי~ור ~קת לר~ותא ב' שיש ו~יירי לאבשתיטה~באוות
 כאן לפניך'ואין ח~ר ד~~א~ריו~זקה

 ס"סוגר~
 דפסקינן ~סכין

~וו~
 ב~יבר

 בועצמות~דש~
 ובאו"ח טובא ספיקי איכא

 ש~יטןה~ייסימעצמוןשאסי דמ~יי~

~~

 הא אףבשחט ~להאורח~~ייסקשהדמ~יי'
 על מ~ודבזה והנההתב"שדוחק~כיןכציל ~קינןכ~~
 או~~

 וזה
 לרי~ותאוהו~ת~וה דל"לתרתי ~''שהיא דתוספתאזו~רוצהלתר'

~אי~~~כ~~"~
 דאוריי' וספקאי~ור לי' ~~~משוי

 דסבר י"ל ~לפול~ע"ד לה~ויר~
 י~א~~

 לשי~ת ~~ שהבין כמו
 ש~ין ד~כריס~~בי הרמב''~

 ~ו~~
 איכ מררב~ן רק א~ור איגו ~"ז

 ~ו"סמומר ה"~
 א~

 נמ' אינא ו~שתא לע"ז כיון שלא בוו~אי יד~ינן

~~~~~~ 
 שמא

 הש~~
 ואת"ל נע~~~חשוד

 למפר~
 דלמא

 ל~
 כיון

 רק א~ור אינו ~~יטתו ואזלע"ז
 מדרבנןו~פ~

 מותר ~ר~נן
 עיי'כה"ג ב~''~

 בש"~
 ~י~ר זה אין רק ט"ו דין ק~י סי'

 ד~ש~כ חד~~
 וזכמה ועוד ב' ~יי הב"י עלמשיג

~~~~ 
 ז להאריך ואין אינו

וצרא~



~ ~ ~

 ~ ,~יי

~ ~ ~ ~ ,ך~~ ~~~~~  ~ ~ ~ י~~~~~ ~~"~  ~ ~  

~ 

~ ~ י  

~ ~ ~ ~ ~

 כוון ~תני ד~ו"ת
 ששוח~

 היינו
 לעני~

 ה~אה איסור
י

 לע~ז ~ומר ישראל מתש~תד~תס
 ולעני~

 ~י~ור
 כאן איןהנאה

 לר~ות~ ~
 דב~מה

 ב~ק~
 שאינה

 זבוח~
 עומדת

 מר דק~ר מ~ו~ן וראיי' לע"ז שתשתט בחזקת לא~~ל
 דפליג מאן ואפי' ל"א טומאה ~תזקת א~רי' איסורבחזקת ~~
 דהשתא כיון וממילא זבוחה שאינו בתזקת דהזי רסברהיינו הת~
 הייהיא מת~

 כמת~
 לפנים א"צ וזה מ~דו כ"ע הנ"ל בנדון אבל ~אלי'

 ושפיר נגדו ~חזקה שאין הוא טוב כשרות חזקת לנךא"כ
 ~~פרע ~ו~ר הנאהאי~ור לענ~

 דחז~~
 עריף וודאי דוועיק~א

 ~רות ~~ת חלב ניקור לענין וכן לעילדהשת~כא~~ב~רתי מתזק~
 בתוספתא שס דאיירי שבועות לענין ונןעדיף

~ 
 י

~ ~ ~ ~
 לא~ודה ,ראיי' י~

 דה~
 איירי הנ"ל ב~וספתא

יי להד~

~ 
 ~~~יןמע~ר ינמי

 רקתנ~
 חשיר דישר~אינו בר~א

ל~נין
 מ~שרו~

 חשיד אי~ו חשוד וישראל קתני וא~כ ושביעית
 במ~שר ושס מעשרות לענין נמי~ לה~י'~איירי משמע~~פרע
 ו~רי טבל בחןקת הס הפירות דהא לרעותא ב' הוי האקשה
~~ו~

 ~פ~יך
 כדא~

 ~נ"ל וקדושין ~בנדה שס חביות לענין, ~הדי'

 ש~ר~
 למפרעשמא חשוד כמוישוחטו~ת"לדהי' ס"ס הוי שפיר

 י ספק ~מי מ~שר וכאןג~י האגורהה~ל המע~רוכדין ~יקןאפ''ה

 א"כ תשוד נעשה דהשתא אמרי' דאם ~הב' יותר מתירהא'
 מומר הוא אס אף~ מותרת ~ואףשחיטתו דבר לכל נאמןלמכרע
ל~"ז

 עתהובס~
 אבלעלהשחיטה ה~ירות אחרון~אי~ו~מות~רק

 ~ כנ"ל למפרע זביחה ~ראינו

~~~~~
 הב' לפי דתולין התו~' על תקשי דלא ~יחאכמי

 יש וגס ואתאי תסר שייך שאינו שתרצותירוציס
 כנ~ל וזעשר לענין הנ''ל תו~~תא ~ה ו~"נ במפרקתלתלות
 ב' ~ייךד~א

 אל~ ~ירוצי~
 ס~ק יש מעשר ד~ענין הנ"ל ולפי

ספיקא
 גמור~

 וודאי
 מה~

 התוס' שם אבל
 ב~

 תירו~ס~אלו
 והשתא כנ"ל ס"ס שייךדלא

 ~ב~כ~ן תוס' ~ל~ הנ"ל תי' י כב' ס"ל ע"כ ~אנו שכ' ל~מאף ~גו~ פ~~יהרשב"~ לפיז'שפי~
 נחלק~ נמיקטנה

 כנ~ל~"מ הרשב"א כמ"ש
 מוכ~

 כאגו~ה
 י' ~ וכנ~לז מעשר ל~~ין הנ"לי'י~ ~תוספת~

~ ~ ~

 ד~ף וצ~ל ברור תראה ממילא כאש~,בארתי~פניך
 לרעותא ב' מ~עס רק חולקיס האגו~, עלהחו~י~י

 ב~וףהשחיטהש~~י ש~יטהוהיינו ~מצאשא"יהל' ב~חטוהיינו
 דרסה~היי'

 וחלד~
 שנמצא בשו~ט אבל והדומה

 ~יוד~
 ~לכו'

 השחיטה~~וף
 ר~

 וודאי בטריפות והרומה הריאה בדיקות א"י

מ~ת~
 ריעותא דלא~יד~ונן~~י' ~ב~'היכא לא ~~פרע

 צריך~הי' בבהמ~
 בדיק~

 גרעמנאבדה דלא מותר וודאי
 הריאהשמו~

~~
 שצריך רעותא פעמיס כמה שהי' שידעינן אף

 מו~ינן ~הא~ותר לברוקו~פ"~
 השוח~

 שי~ע ~זקתו ~ל
 ~מקוד~

 בוו~אי ~"כ
 נגד,~קת חזקה ~ר~ואין ומצא ~ודק~י'

 ~~ח~
 רבשלמא

 שאינו חזקה יש ב~תיטה~~ק
 זבוח~

 ~ענין אבל
 טרי~ו~

 נהי
~אין

 שיי~
 חזקתהש~ט וא"כפשו~ד~~ני כאן נמי,אין לאיסורא ~ז~ה~בל בדי~~ ~צריך רי~ותא ,ש~י' הואיל הותרה נשחטה

 ל~י'~~ו כנזכר ~דיף רמעיקרא לפנ~~חזקה יו~ע אינו הריונגד
~ריש

 נ~
 דהריידס דהשתא דישיחזקה אע"ג

 לפני~
 ~~ה

 ~ף רל~לין עדיףדמעיקרא
 מוד~ ב"~

 וכ~ר שס התוס' ~"ש
 מ~וספתא גמורה וראוי' לעיל זהבארתי

 הנ~
 האורחות שהביא

 ~לב ניקור לענין דהא~ייס
 כ~

 לדברי~הנ"ל מודו
 ריעותא~יכא ובו~דאי~

 ~דול~
 דהיינו מהשמטריף כזושהי'יבבירורלפניך

 לעניןמ~ר ה~עסהי'כשרוכן דאו~אחזקהדאותו ואמרי'~לב
 מומיו~לפנ~~וזה~ברורו ד~שתאיהרי כנ"לואףי

 י~~

~ ~ ~ ~ ~

~ 

 ידע זה~דלא דין על כ' ~~ח י"א סי'
 בבדיקו~

יי~

 אא"כ ~ש~מטעסדלאגר~מנאבדההרואהיוכ'
 שמטריפין רי~ותא בבהמה~הי'

 ב~פ~~
 לא ~ה וכיון

 לא תורת~~ כבוד ובמחילת מספק ט~פהל~דקו ~וד~
~ 

י דוודאי ~  

 אסור דבריעותא~ כ' לא ה~ש אף ואולי כנ"ל כשרב~עותא
 ז~ לפני תיכף מה~שבדקרק

 רגע י~ לא דוודאי
 קוד~

 לכך
 נשחטה מט~ס רק מתירלא

 הות~
 לתוספתא ול~יד~י

 הנ~~
דג~

 אף מומר
 באו~

 באותו ~מרי' יוס
 ר~

 נעשה~~ע ~מש
 איזה שכ~ו~~ת~א ~אותו~שעה שייך לא שוחט ~~י~בל

 אס~י'למפדע שאףלאגודה ~התב"ששס ידעוכן לאקוד~נמי שבו~~

לפ~
 לא שוודאי ז~קודס איזה אומ~נא

 יד~
 וזה ע"ש

 ברו~

~"~~~
 בידעינן יוסעצמואפי' באותו אפי' ברורבחשודהרין
 ~מרי~ כשר בריקה צריכה אשר בבהמה ריעותאדהי'

~ו~
 ממש רגע דאמרי'באותו ונמצאכ~ר בודק הי'

 נע~ה~ש~

~וווי'
 ~תו~~~~

 ה~ל
 וו~

 הדין~
 כ''~

 כיון ~ודו~
 דל~

 הי'
ב~~י~ה~גו~דאחרי' ~~~

 ~ומדי~
 על

 גבוויו~~י~
 שנ~~~ה

 אי~ר חזקת ליכאתו כראויא"~
 ו~רי~

 עלי~~~ו א~~יגברא
 ~דוו~~

 בדק
 מתנגדואינו

 חז~הי~ שו~
ו~~~~

 האוודה לפי ~ן הדין לפהנ"ל

~ 
~

 אס שוחט גבי
 ~ל' ~~~ ~ה יד~ ל~

 ~די~~
 מ~דיכין ה~כין

 שייך דלאלמפרע
~~ 

 ו כנ"ל
 אינו~יאס

 ~בל ~חי~ה שא~י~י יוד~
 ~~ד~

 ה~~ין ~די~ת
 דיש~ר

 כא~
 גמור ~ס

 ~אגוד~
 הנ"ל ו~הרו~א

~ 
 א~"ה ~~ק

 למפרעאסריס
 כ~~

 לאיידע דוודאי ~~ומדנא
 ו~ב~

 כ~~~י
ש~ברכאגודה~זה~רשב~אנמימו~~לאגו~הואדרבאלכ~ורה~ו~~רשב'~

 דא~~
 ישל~ק~על

 ת~ב~יר~~~סי'רי"~
'

 ~עמד או~רי' אין ו~ן למי~ר ~מה'לי' ב~ז לשונו שה~א
 דפסקינן למימר הו"לכו'

 כר~
 דאפי'

 ~~ק חד ,~א ו~ין,כאן ~~סייס זה מה ועור אסור~סכין חזק~ שו~ ב~~~
 שאין אף באמתהא

 חזק~
 ידע חז~~שלא ליכא' מ"מ שידע

 אבלאי ~~ט'~פיר ושמא ידע ~מא ~פיקות ~' כאן י~א"כ
 ~שוח~~זקה הו"ל אי רוודאי ניחא ~שב"אכאגודההכלסבר
 מכח מהניהוי

 ס"~
 כנ"ל

 דבמקו~
 י ב'

 ל~י~~~
 ~"ס מהני

 ליכא לר"ח שס סכין גבי רק~מור
~~~ 

 ~א~ר לכך גמורכנ"ל
דכאן

 ליכאיחז~~
 כיון ולכך גברא

 שו~ ליכ~ דלהכשי~
 חזקה

 דבהמה איסור חזקת ~יכאולהטריף
 ו~ן~~

 שאינו ד~שתא
 תויודע

 מהני~"~ ל~
 ~זק~אי~ור אינוכי~דיש ד~~קהא'

 לא נמי מעי~רא ידע לא מדה~תאאמ~יי
 יד~

 ו~חשובת
 תרי"ח סי' הרשב"אי

 גב~
 חש~ד

 ~אוס~
 ~ודה נמי למפרע

האגוד~
 דספק כיון

 ~בבדיק~ הו~
 ליכא ~כין

~"~ 
 ו כנ'ל

ו~ס
 ה~וח~

 שוודאיאינויודע א"יבבדיקות'~זאףמכאןולהבא
 ז ה~יאה מנ~בדה דלא~רע כשר לאו אי בדוק אי יד~ינןולא

~

 א~ל
~~ 

 בבהמהשצריכהב~י~ה ריעותא
 אסן~

 ולהבא ~אן
או

 כנ"ל ידע ~א דוודאי אומדנא ~פי למ~ר~
 רי~יתא כשראףבידע~וש~' אזואסלאו ידע אס לנוב~פק למ~ר~ א~~

 ~ל החולקיס ~ף מודו כ"ע ובזה כנ'ל אתזקתי' גבראדאוקי
 ,הרמ"אואגודהכנ"לז

~
 ו~חש~

 דהיינו קצתהדיני~משתני'
 א~

 שאו~ל נ~שה~~וד

נב~ו~
 לא אס אז~ מת"י טריפות ~וזוציא או ל~יאבוז

 ~ף ~נ"לוזה למפרע מטרי~ין י~ה ~כין לוש~י' ידעינ~
 מודה~ האוו~

וא~
 ידעינן לא רק יפה סכין לו י~עינןשהי'

 ~אר עשה ~~
ה"שכ~וגן

 ~זלכ"~
 ~~ין בידק ישראל דלכחחילהנמי כשר

 ב~הווה ריעותא שהי' אףבידעינן הטריפות בדו~ותו~אר ה~י~~ בד~ות לע~ין ובזה ב'ס''ב, בסי' לווכדאי'ונותן

ש~~י~~בדו~
 חשוד שנעשה שמ~~ה

 ווד~~א~ו~
 י~אי ל~א

 ע~י~ ס~מ~ ~~
 א~ל

 ~וופר~
 א~י'יבאותו

 יו~עצמויכש~
 ~אוקוזי'

 וכןאס חשוד נ~שה ד~א~~רגע חזקתו עלי
 ני~ר~חל~

 ~ו ~יוס
 ושאראיסורי'מותרלמפרעכהתוסכתא~נ'לוזה~י~מודיס

ול~~ןמ~~ר
 שלו' פירו~

 ל~~ר~
 מו~ר נוזי ז~לפייהאגו~ה

 לר~ו~א ב' ~ישאף
 כיוןי~~יס~~

 ~~~ר ה~~י' ו~פי
 מוכ~דאף דמהתוספתא כבר~תבתיי ר~

 לענין~~~ש~
 ש~ש~חז~ת

 ט~לאפ"המותר~כאגודהור~~~י
 ~י,י~, יי ~י

 ו~~~~
 השתא ד~~שה

 מומ~
 ח~ודי שנ~שה או ~~~ז

 ופה ~~ינו י~ סכין לו שהי' כגון ~יאבון ~לאגבי~ת ~אוכ~
 ו~~י~

בסכ~
 שאינו

 יפ~
 כמומר ~דהוי ~ו~יחה שאי~וחושש דראינו

 ב' סי' ~דאו'~הכע~~
 ס~

 ~ופר~~ אף אז
 א~רי~ן~

 הבשר
 לאיד~~י~י,~י' סכיןיפהרק שיש~לו אף~ידעיגןוהכליס
 אז ה'' ~~ק~',~וז~י רק ~ס ליכא דה~תא ה"ש בשארנזהר

 ~יון ~א~,~~יייב נ~~~ור שפיר שחט ~ףאיחשור~ז
 אלא~כס~ק אינו ננכרי~א"כ הוי לזבוח חושששאינו

 ~אינהזבוחה ר~ב~מ~~חזקת וכיון~ לא או ~וד אןהי' ~וו~ א~
 י י ו ווודה נמו האגודה וזה לרעותאב' הא~~

~

 ~ומ~ין א~ס שהיג כגון למ~רע שפיר ששחט ידעינן אי אבל
 אף ~וד~כהשתא~~א~רי כבר ~' שמא ספק שיש אע"גע"ג

 שפי~דש~י~
 י"ל לכאורה

 דבז~
 ש~יר דשחט כיון למפרע כשר

רק~פק
 בגבר~

 ר~י'~ר~רהדבז~ איברזביחה~ו~,'אךיש
 כיון למפרע אסורנמי

 ספ~ כ~~ ד~~
 ~ב~מה או~מו'

 זבוחהב~ק~שאינה
 וראי~

 חלב בתוס'~ד"ה כ' ד' ~בכורות
 אכל דר"י ד~לין ובפ"ק תוס' שספוטר~דכ'

 דאיכאחוקהידלא'נש~~ה אע"ג החשוריסכו'~יישל~ועוט מ~~~~תיו~
 כנ"ל ~הדי' ~רי~נ"ל

~ 
 ב~יז ו~"כ

 ה~"~
 נ~

 יש
 ~נדי ב'~רעות~



,~~

~ ~ י ~  
~ ~ ~ י ~ ~  

~~ד
~~~ 

 ג~~א
 כא~ ~י~

 ~ף ~יס
 לאגוד~

 א~ור
ו~ם ~

 ל~
 ~י'

~~~ 
 למ~רע ~לל

 ר~
 בורק הי'

 ~ריא~ בדוקו~
 ~~~~ו~דומ~

 ה~וס
 מומ~

 ~שר ל~"ז
 א~ ~~ר~

 בהיה
 ~ברא~ז~הכנ"לכיוןדאי~כאן~בהמהרי~ותא~דבןהאוקמי'

 אי~ר~~ת
 וז~כ"~

 אף ו~~ה ~וד~ס
 למפר~ בשו~

 ונ~~ה

 מ~מ~הי~~
 רל~נין נוהי ל~~ז

 אי~ו~
 ל~י~ו~א ~ר~י ~וו

 ~יסור ל~~ין אבלואסור כ~~
 ה~א~

 כנ"~וכד~ירצתי א~~ה ~~ק~י'

 מ~לו~ת ~אן אין חשוד ג~י ב~ר~י א~ר לפ~ נ~צ~ הנ~הא~~
 והט"ז ה~גודהשל

 ב~ו~
 ~שוד לבי הדיני~~נ"ל

 ~ לכ~~
 ל~ילכ"מ א~ר~באר~י~~וכו~פי

 ד~י~~
 וישס"ס ב'לר~ותא

 ~ות~~גוןלאגודה
 בהמ~

 שנ~צא
 א~רשחיט~ ~ס~

 פגום

 בב~מ~ ~~ה~~וכב~נת~ר~
 י~בוודאי ב~כין אח~תש~ש~'

א"כ
 להאגוד~

 מו~ר
 ~~ ~~ ~~ הבש~

 שמ~~מ~מה אחד

~שי~
 ו~~~ל בו~~~ו

 ~נמצ~ הואימ~~מ~ ש~~~
 ~~כי~'פגוס

אח~
 שמא שחי~~ו

 ~~יט~ ~~~
 הי' לא

 ~~ו~
 ~תיר ~ה דספק

 שא~יות~
 שחיטה קודס הסכין ש~' דווקא ~שי~היוזה זו

~~ק~
 כ~"ל ס"ס מ~ני ל~~ותא ~' ~גד בד~ק

 ל~ור~
 וזה

 ~סכין ב~צא דאז פגוס הס~ין ~נמצא ~ודס דנת~~~'~ו~א

 ספי~ו~ השני ב~י~פגו~
 י~ד

 ב~"~ כמ~א~
 ז ז' דין ~~ו ~י'

 מהני לא ~דוק ~חזקת ~~~~ן הי' ~לא~~אבל
 ס~~

 דאנן הנ"ל
 כ~גדו ~וש היכא ס"ס ~~לי דלא~יימ"ל

 דבהמ~ אי~ו~ חז~~
~חזק~

 קיימא זבוחה ~אינה
~"~ 

 ~זה
 א~ א~ש~

 ~ודי' ~ח~~י'
 דהרי ר~ותא נ~ו~יש

 פג~~
 חזקה שוס ואין כנ"ל לפניך

 א~ לס"~~סיי~~
 ב~ה אף

 סכין ~צ~צא ~גון ל~~~י~ות י~ א~
~פק

 ~גומה~א~כצת~ר~הה~ה~~
 ~'ס~י~ת ~י~~ל~~שר

 מותרלה~"ך
 ~נ~
 ~ק ק~י ~~ ה~~ך וכ~"ש ,

~~~ 
 ~~אחרונ~'

~ולקי~
 ~י~ה ~ליו~ו~מן

 ~ י~וא~
 ~יו~ ~א"י ב~וחט ~~ן

 ה"ל
 שבאר~י לפי הס~יןבדי~ת

 דא~
 כאן ~אין מו~ה האגו~ה

~"~
 אס

 ב~מ~ ~בה~~ ל~ערב~
 לא קבלה ל~ל ~לא א~ל דמי כ~ס ~~תא ד~תר ~נ"להדין יפ~ ~וור~י~~~~' אחרת

~יוןד~י~לשוח~ח~~ה
 ו~מ~~ש"~~אזא"כלא~הנינגד~~זק~

 ס"~~אי~ו~
 בחז~ת ~י' ~~א ~כין גבי וכנ~ל

 ~ ב~~

~
 וכל

 ב~וח~ הנ"~
 החולקיסי~ל לדברי

 דאסו~ ~אגוד~
 או

~~ו~
 הסכין בדי~ת ~א"י

 דא~
 דווקא ~נ"ל מודה האגודה

 לתזור יכול הי' שלא ~ה ומןה~סורי' ב~י~ ~וש שהי' כגון לתלות ד~ר ל~ו אבלביש לתלות לנו~~ין
~~ 

 בזמן לשכוח ויוכל ה"ש
 ~וההוא

 ~חל~
 ש~ו~ל ~~י זמן

 לתלו~
 דמותר אפשר ה~כ~ה בו

דלא
 גר~

 מסכין
 ~גו~

 ~~ח שפס~י'
 ב~יב~

 ~בו
 ~צ~ו~

 שיש ואף

~~קפ~
 ~~ווס לוודאי ק~וב ד~וא ~~י~ר~~~ות דוו~אשם אולי

 נוט~ל~~"ל הס~רא מ~מ ב~ה~שא"כ
 ~משמ~

 מהר~ב"~~ז
~ף ד~תי~

 צ~
 ~ציצה

 בצת~ס~
 ואף המין באו~ו

 ו~~~ ~ה~"~
 אח~וניס

 ו~ל ~~~ח~י~י~
 ~~ו~ הי~

 גופא ~האדם
 ~י~~~ו~~"~

 לקמז
~י"~~ן

 ~~מ~
 ~~~ב"א

 וש~~
 ~פו~שים

 ~ל~~~ ~~ת~~
 מפרקת

~ינו
 מ~ו~ יות~ ~וג~

 ~וג~ ~~~ מש~~יד~י
 יו~ר

 א~
 ~אי~ו

 ~רו~
לוודאי~~וג~ד~~

 ו~~א~~חו~~~~~י~~ד~ואר~ך~ו~~ו~בא~~

 ~ו~~~פ"~
 וכמ"ש ~לונן

 ה~~~
 כיון ב~י~שיו

 די~
 'ל~לות ~ו

 כל"לוכ~~ ~ריעות~ אלי~ל~
 רהרי רי~ו~א ד~לא ל~יל ~א~~י

 לפני~~~~
 ~ז~~

 המקוה
 ~ד~'~~ז~~

 ~י' ד~ו' ~~א
 ~ן ל~~יא ~כ~בו ~א~וני~~~~~~י הרב~

 ~~~~ ז~ ל~~ וא"~
 ~~כין

 בי~
 ל~~~לו~

 ~רי רי~ותא אלים
 ~גו~

 ~קת ~~יף ו~מילא לפ~יך
 ~לה~כון

 שוח~ו~ו~ ~~י וה"~
 ~י"ג י"ח ~~ו' פ~~י' דהא ~י'

~ף
 ~צמ~~ ~י~~ ~~~

 תלינן
~~~~ ~"~ 

 ל~ך
 ~~א~

 ו~ן כנ"ל
כ'

 דלר"~ ~~~~~
 ~לא אף

 ~~צ~ ~ג~ א~ ~~
 ~לינן המפ~ת

~נג~
 ~' הי~ ולא

 ~~"~ ל~~ו~~
 ~א הנ"ל צדון

 א~
 פליג ר"הילא

 ד~י~ ד~ב~~~
 ~~~פ~קת

 פוג~
 ז ב~ש~א ~יי' ~לל

~ ~ ~

 ~~~ר
 וא~~ נמיש~ת~ ~ו~~ לומרדגבי ~~~

 יצא
 ~זה~~וס

 ואח~~ אחר~ ל~דינ~
 ולא ~א

 ה~ יד~
 ~אב~ ר~מיי~~

 י~ דסי' הסכין
 הנ"ל ~י"ג

 דהוא~
 בהיתר דיצא

~לי~ן
 ~~ ~ח~

 ~~רי~ה
 ~אתר~

 ~ו
 כה"~

 ~ס ~תלינן ~~ו
 בשביר~

 א~ ~~~מו~
 הת~ש ~פי~~כ'

 ~ש~
 לנו שוש איי~י

~נ"ל ל~~חפ~ מ~ו~
 ~ז~ ~"~

 ~"~ ג"~ ~~ני ~א
 ~וה זה ~~דוז ב~~ואס

 ללמ~דיש באמ~ לש~
~~ 
 ג' אוא ~' ~י' ~~יל ~וי' ,

 מבוא~
 הרשב"א ~י~ת

~ 
~~~~

 ~~הולא ~ך תילס על ~~יני' ~ל ל~נוך ~אמ~~א~תי
 לא מד~ין ~א~ו מפ~י ~י~~~~ה

 צ~ש~
 ~ מ~~ה

~~'~ 
 א~א~

 כל
 ולבא~ רו~ ~ג~ ח~~~ ~רי ב~~י~~ ~~~

 ~פ~ ד~~~~רמ~"~
 דאורייתא

~"~ 
 ז ל~ולא

~~~~~

 ל~אר י~ ל~יכ~ה~ל
 א~~ ~קיר~

 שיש
 ל~יי~הרב~

~~~
~~~ 

~ ~ ~ ~  
~~ 

 ך
~ ~ ~ והדין 

 ~צוי~קר~
 גדול נקב בוו~ט ~צא ד~~נו בגבולינו~ן

~  
קרו~

 והיה לנול~לו'~ח~~י'רוצה~פשו~הוושט שיש הי'הנ~ב

 בחוז~פוש~
 ~תוכו 'נ~ןהיד ~~~יס הבני אח~שלטל

 ו~טלהווש~

 ואיכ~~~~~ו~
 ~~ן אי ל~פוקו

 ~א~
 הש~~ה

לרבינויונה דא~ נ~ש~
 ~ספ~נ~~~ ש~~~

~~מ"ש ש~יטהטריפ~ לאחר או מ~ייס
 ל~מ~

 ~ש הי~א מ"מ אי"ה
 ימוד~ ל~~~

 או תל~ן וא'כ
 כיון בשחוטה ספק דהויי~וור

 ל"ג ~סימן ~~י'שחיטה אח~ וודאי ~בילה הוי ~וש~ נ~ ד~
 דהש~~

 מוקמינן ~ללוא"כ שאי~ה ~ינה

בחזק~
 ואסור זבו~ה שאינה

 ו~~
 כדכתב אסור לתלות שיש

 דב~ילת ~שב"א נ'~~ימן הש"~
 כ~

 א~רבאי
 ~פ~

 ~י~א אפ~ 'איסור~חזקת דמוק~ בשחיטה
 ~ומ~ שכי~ ד~

 יונה דרבינו
~ין חיל~

 ס~~
 ובין טריפות

 ספ~
 ב~י~ה

 ~ס~~
 ~ריפות

 א~
 יש

 דשכיח כיון תלינזלאלות
 יו~~

 אבל להיתר
 ספ~

 אף בשחיטה
שי~

 עצמו הניל ה~'ך~ל י ~ א~ור ~"נ ~"כ ~~נן לא לתלות
~ 

 א"כ לברר
 הו~

 דלכאורה
 דמי הנ"ללאי בנדו~

 לספ~
 ~ה

~~~ 
 דאוקמא כיון ד~ס

הבהמ~
 ~ינו זבוחה ~אינה ~~ז~ת

~ מ  שו~ 
 לכךשפיר ~זקה

 הית' שחי~ה קודס ~יי'י ~המה כיון ~נ~ל ב~רון א~לאסורה
 ~ן~של~הבהמ~

 נ~ב
 מ~~~י~~~ הו~

 מכח ד~תי
 ב~~ות~~וב ~~

~ וא"כיה~~ כשרו~ ש  
 נשחטה ~מה ~יו~~ ~י

 אףוא"כ
~~~~ 

 לתלות זודיש ~חזקה ~א' ל~~ ~דיין מצא~נקב
~חר~חיטה

 ראשונ~ וחו~
 ז דח~הזו~ליבזה כיון ~ריפאכנ"ל

~~
 וגם שא"ז תרתי~רי~ותא~זקת ~י וודאיא~ור רכאן י"ל
 נקבהרי

 לפני~
 ר~~ונה ~~ה והוי הנ'ל למ~ה ודמי

 אך ו~מ~ו~ב'וכנ"ל כאח~
 ~ת~ הי~א~י~

 להיות הרי~ותא אליס ~א
 לרי~ות~~רתי

 דפס~ינן וראי'
 ~שי~~ כ~~

 כנ"ל ~צמות בו
 לא לכך ב~צ~ו ל~ח תי' ה~ו~'ב~ין~~ד~ב~~שב"אכ~לוכן וכ~

 לרי~ותא ב'~יקר~
 ~~רי~יו~

ת דיש ~  
 מכ'~ במפרק~

 כאן
 פושט אס~וודאו

 הווש~ ~חוזקד~ור~
 הבאת~ וכבר ט~א זה~יח

 דא~בס~ין רשב"א~ברי
 ~טו~

 ~~קינן
~~~ 

 א"כ ~צמות בשיבר

~~
 לשבר ממש רמי דהא הנ"ל ה~רוכה מג~' ה~"ך ~ל קש' ל~ן

~~מו~
 לומר ו~ין

 דש~
 לא

 כ~
 או שהה ~פק ~ל רק

 הגרגרת גמצא ~ל ~~י' ~א~ר ~גמרא הא ~נ"ל~רס
ואיצו שמוט~

 יוד~
 אס

 קוד~
 דכל הך ~ח"כ ~ו שתי~ה

 ספ~
 בשח~ה

 הש"ך כתב ו~"זפסול
 ~~~~ דברי~

 , כן הוא בזה שאף
 ובז~

~מיקו~~
 ~איו ~'~~וקת ה~~יטה

 הגרגר~
 שמוט~וכנ"~,

 ~~י~
~דחו~

 כיון לא דהש"ך ולומר
 ~~~י~ ר~

 ~יכא אבל להי~ר יותר
 י~צ~ות ~~ר ~ו~יא בנדוןיהנ~ל ~~לות~י~

 ~וד~
 הוא ה~~ך

 דדא ~דא לדול~וחק
 דה~~ א~ת'~~ וד~

 שיש
 לתלו~

 הוא
 מ~~~

 ייו~~דשכי~
 גבי יונה ו~ינו ~~"א ופמ~ש להיתר

 הב~ת~ וג~~ א~הואביאנול~מן ~ג~ נשב~
 ל~~סי'

~ 
 דאין ו~~ד

 לציי~
 ש~ ~~קו~ ~~ להית~ יות~ דשכי~~פש~~

 הדיז ובאמת לתלות
~

 י

 ~ הנ"לדה~"ךאינו~~~~~"~~מןאי~

~~~

 דהש'ך ~~ל
 באו~ו ~ו~~ב"א~בי~מצא~~דב~~~~ת~סקי דלאכ~"~ דפ~בי"דסי'~צ"~ ~יטתו~

 המי~
~א~"~

 קושי' דקשה לעיל כתבתי ~ב~ ול~~~ לה~"~ ~~י~ צ~יך

יה~~ב~אמ~~
 בועצמותואףבסכין בשיבר מ~כין~שפס~יגן~~ל

 ~~ין דגבי י~~וס וצ"ל כ~"ל~טון
 ג~

 לא ~מה
 גוף~ס אב~ אתר~

 אתר~ אד~
 אסנ~רש הזה ~ילוק ב~א ~~~' ~נ"ל

 הכא ~ה לכךי~~שטו~וא"כ
~~ 

 ~קוריםוא"י ~~צא~סימנין

א~
 ~ודס~חיטה

 א~"~יד~~ ~
 הגמראכל קאמר

 לת~ו~ די~ דאף הש"ך כמ"ש י"לפסול ספקב~חיט~
 ממשמש שהי' כגון

 ש~
~~וז~

 ' קושי קשה לא ולרידי' ~ור אפ"ה ~תיטה אחר
 כ~ילוק י~ל נמי דבזה~~סכין ~נ"~

 הנ~~
 דג~יהב~ה כיון

 ודמי ~ת~
 ~ג"ל לחציצה~מש

 נת~~ק~כל אם אףלהדי' ~תני ~ריית~ ~וכר~ די~ ל~~~ ו~~
 ה~

 לפי ~ל טבילה ~לתה לא
~פסק מ~

 הש"~
 ~י' ~ם

 קצ~
 ד' סי' ל~יל כתבתי ~ן כה~ב~א

 הוכח~
 ~~קכ~דאף נמידהרא"~

 לתל~ שי~ ~סהיכ~
 לא

 צריך~יל~
יא"~

 חז~ת הכא יכמו~~~א ~ק~ י~ נמי רשס תלינן ~לות ~יכא~י~ כ~ן ממש דמי
 אי~ו~

 הבהמה גוף ו~ס
 ~ג~ ~א~ מ~ ~ברי ד~ס חילוק~יכאין ולשי~ת~ אתר~
 ~כין

לא ~המ~ אתר~
 אתר~

 משוס היינו
 דאי~~

 דהם ס~י~ות ב'
 סוברי~

 כמ"ש
 ~ן בפש~ות דוודאי~תו'

 ~ו~
 דרי~ותא ~יון

 בסכין תלוי דבהמ~
 רי~ותא~~המה כמו~וי

 וכמ~~
 אף סבר לכך שם התוז

 דכשר הכא ה"ה צורךוא"כ דאין ל~יל וכברבארתי להקל~ציצה גבי ש~
~יכא

 ש~
 ~~ד ברור וזה לתלות

~ 
 דאי~א הא ל~~תס גהשתא

בגמ'



~ ~ ~

~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  ~ך~ 
~ ך  

~ ~ ~ בגמ' ~~~~~ ~~י~~~~ 
~~ 

 הג~רת דנמצא הא
 דכ~ ~וט~

 דהאבנמצאגרגר'~~ו~~~יתאלהדי'דה~~~קבשח~~א~~הי' פ~ול ס~~בשחי~ה
 כנ"ל מלאסור,דאליכ'תלינן יותר ל~יתר ל~לות באיןהיינו

 הא וא"ל ,מוכרח קודסש~י~הבחזקת~איןהגר~ר'שמוט~אפ"הלאמהויהאיח~~ ו~
~ הרשב"~  

 יונה כרבינו
 דא~

 דהשתאגרגרת דה~ב'~~ותא~קזהדווקאכ~יןזהדהיינו כנ"ל בטריפה

ב~פ~
 ל~לות ~ש ~סו~מלבדהיכא א~כ או קוד~שחיטה

 כגו~
 דאתי' ~חזקה ספקבשחיטהד~דיף הוי לכך לפני~ו ש~ו~ה

 א"כ מ~ייס בני ונ~ל זאבבא מכ~
 ~ילו~ מ~

 יש
 לשי~~

 שיש אב~היכארובא ספק בין
 בנדון הוושט ניקב א~ ס~

 לומר הנ"ל הש"ך הוכית ו~זה טריפות לספק~ש~יטה בסמו~ שא~ו~
 דס~

 מ~ח דאתי' החזקה ~דיף בזה סכקבשחיטה מקרי לאוודא~
 ת~ינן לא לתלות דיש דאף במילתכל אתרבאיבשחיטה ~וב~

 דכל~ דקאמ,ר רמאי סבר דהר~ב"י די"ל חדא ט~מים~רי דהי'הבהמהבחזקה~דהשתאו~דיףמחז~~ינ~ובוחהדבהמ~ לק'~
 סי' הפלתי וכ"כ ~שתיטה דווקא לאו היינו ~סול בשחיטהספק
 דיוקא לאו ל~יטתס וז"לנו''ו

 ה~
 ל~בר רגליס שאין ד~ר בכל

 קודם דאמרינן הא וצ"ל להחמיר תלינן שתיטה לאתרשנ~שה

 משא"כ ובסכין ~~י~יס לבדוק צריך וב~תיטה בדיקהלהצריךשתיטההריהיאבתזק~איסו~תר~חיטהבחזקתהיתרהואל~ני~
 הרי שם ~כ"ל טריפות מינ~בשאר

 ד~שמ~
 דר"~דאמרבהמה הל"להא בדי~דאל'כ ל~ניןדאיןחילוקרק הפלתי מ~רי שם

 דהיינואףל~ניןד~בד איסורכו' בחזקת~תיי'
 כהנ"ל~ו דסברא"ו היכאד~~תלו~

~~~~
 רשב"א דס' ג'ד' אות סי'ד' ל~יל מ"ש לפי

 כמ~
 התו'דאיז

 דבהמ' דרי~ותא הבהמ'כיון לגוף דסכין רי~ות' ביןתילוק
 סכין ד~~מר דמ~י סבר רק בסכיןתלוי

 אתר~
 לא בהמה

היינו אתר~
 משו~

 במפרקת לתלות שיש
 כמ"~

 מה והשתא להדי' הרשב"א
 לאתויי וקאמר ~ו' מאי לאתויי בשחיטה ספק כל ד"י שםדאיתא
 ומ"ש דרס ספק שהה~~ק

 הת~
 סכין הכא כו'

 אתר~
 לא בהמה

 כן הפי' נמי הכי ~"כ הנ"ל לפי וא'כא~,רע
 דב~~

 לא
 את~~

משו~
 בס~ק רק לתלות יש ~ס שמהני להדי' הרי א"כ לתלות שיש

 התו' מיש לפי ואף למתלי מידי ליכא ו~רסשהה
 דבספ~

 שהה
 יותרודרס

 שכי~
 דסבר אף השוחטין כדרך שחט דמס~מא להיתר

 לתלותוזהמוכח דבר ל~נינו שיש היכא יותר~~יף מ"מ כןרשב'א
 שכי~ נמי הוי ~כין גבי הנ"ל הא~רון דהתי' וה בתי'להדי'

 יותר
 דפסקינן למ~קנא ואפ"ה ספיקות ב' דיש מלאיסורכיוןלהיתר
 לפי דאף ואיןילדחוק ~דיף דזה אלמא לתלות לנו דיש כיוןלקולא

 דפסקינן האהמסקנא
 כר~~

 הב'י בצירוף היינו ~צמות בו בשיבר
 אףב~~ין דבשיבר~צמותמותרספיקותדוודאיזהתו'נמימודה

 הפגסקיס כל כדפסקוקטון
 וכ"~

 ד~פק סבר לא דרשב'א די"ל
 ז יותרלהיתר שכיחשההי

~"~~~
 לתלותמהניאף~ להנ"לה~א~יש נמי~ודה י"לדה~ך
 בזה להיתר יות' דשכיח היכא רק שמוטה הגרגר'בנמצא

~ר~
 אח"כ הפלתי~נ"ל שא~' ~ה ל~י ומכ"ש כנ"ל ~דיף לתלו' ~ל
 דשכית ש~יטה קודם אי בספק טרי~ה דמש"ה יונה ר'לדברי
 מחמת שחיטה קודס דנ~שהיותר

 תנו~ו~
 בזה וא"כ ~"ש ה~המה

~
 ~ילוק

 דספ~
 ~צמו בשחיטה

 גר~
 להיחר דשווים אף זה ~~נין

 לשטתו דה~"ך ואף א~ה אבאר ולקמן בפל~י ~"ש לאיסורכמו
דמתמיר

 ש~
 גבי

 מצי~
 שיש היכא אף

 לתלו~
 דשם י"ל מ"מ כנ"ל

 כמו טבול זיל ~הרא ~יא איכא הא לי' דא~רינן יותרה~ירו

דאית~
 ל~נין בגמ'

 ספ~
 שכתבתי תזקהואף יש נמי דשס אף ר"ה

 דא"כ הוא דוחק רזהל~יל
 מ~

 כמ"ש בחולין שם הגמרא פריך
 במקוס אף א"כ כר'ח דאם ~פיר מקשה דהגמ' היטב י"ל מ"מ כ'אות
 לנושאין

 לתלו~
 לתלות דיש היכא להחמיר שייך לא א"כ כשר

 רשב"א לשיטת וכן ~"ו ד' דנדה בתוס' ~ת לשי~ת כן צ"ל~בל"ז
 ו ג' אות ד' ל~יליסי' בארתי וכבר לטהרותדאיירי

~~~~~

 יונה לר' אף ניחא דבל"ז הש"ך נדחק בחנם בל"ז
 היינו פסול בשתיטה ספק ~כל ב~' דקאמרדהא

 דש~ל~פויי
 ונ"מ אי~ור בחזקת דמוקמינן כיון ג~ורה נבילה הוא

 בי"ד דכסקי' כמו אתריו בנו לשחוט דמותר בנו ואת אותול~נין
 בשחיטה בס~ק לה~ל דאין שס הט"ז דכ' אף ח~ו ל~נין ט"ז~י'
 מהני לא למה באמת תמוה ~א דאל"כ הח~רא מצד אפשרהיינו
 רק כתב דלא לדחוק ~ריך א"ו הנ"ל ~ט~ז משתמיט האיךוא"כ ל~יל' ובארתיו דחולין ~~ס' ג~ורה וראי' , איסור דחזקתמזקה

ל~ו~ר~
 נ"מ יוםוכן באותו אף מותר וודאי בדי~בד ולפ"ז ב~למא

 דהיינו ~"ז קצת מו~ה פסולה ולשון וודאי דמטמאה טומאהל~נין
 ס~ר לכך נשחטה לא כאילו נבילה היא וממילא ~סולהשהשתיטה
 אס ספק שאר כל דה"ה יונהרבינו

 קוד~
 נטרפה ~שחיטה

~ 
 שס

 הכל ממילא וא"כ טריפה גבי מטהרה דשחיטה טריפה ~לאאינה
 הש'~ לפי דבררתי כיון לפ"זניחא

 אף וודאי קצ"ט בסי' ורשב"א
כאן

 מו~
 הש"ך לפי ואף

~ 
 להלכה נ"ל כן כאן דמודה די"ל כיון

 י ז למ~שה לאאבל

~~~
 א~ור וודאי לתלות שאיז הי~א וודאי באר~י אשר כפי

 המקוה למדוד צריך דלא ~קוה וראי'וכ~ל
 לה~מידהט~א אףשישקודם זמ~הרב~ ~נ~

 ~ לעילבאורך~זהברור ב~תי' ~דיףו~רד~ינ~חזקתמקוה בחזקתטומאהמ~ו~דחז~~ק~יי~

~~~~
 אכתו~

 ~ורץ י~י' לפ"ז באשר ~"וי הרבה ראיות לך
 יהי' בזה ~לתי ודבריהרבה

 כ~~ תמוהי~
 וראי'

 קוץ לו גביישב ~מ"גדמק~י' ~וליןברורה'לוהמתוס'
 ואסאיתא נש~ההותרה לימא ס~דרוסהלגבי ~ו~~
 הו~ הא ~וס' מ~י~ מאיקשה ד~כהנ~ל~~

 ס~
 בשתי~ה

 דל~
 א~רי'

 תוס'~ דבאמ~'~ו' לומר ~וצה ופלתי בכרתי ו~יי' כנ"להו~רה נש~ט~
 ~וושטובאמת ~ץ ישב ~ל דרוסהולא ס~ק ~ל רקהוא

 ~ל להדי' דכ' ל"א ד' ביבמות התוס'מיני' מ~ת~י~
 ווש~

 יו~וד , ~~ש ~ן
 ספק לפ"ו נמי דרוסה ספקגבי

 ב~י~
 יש שמא ~פק דיש הוא

 כניקב דה~י בוושטהדריסה
 ואינ~

 ~י' הפל~י כ' וכן כלל שתיטה
 דכ' לקמן ~י"ה ואביאנו הספי~ותק'יבקונטרס

 ש~
 ד~פק להדי'

 התו~' ~מקשי לא א"כ בשחי~ה כספק הוידרוסה
 כלו~

 ~ל
 א'כ כנ"ל ~התו~' דסבריא'ו ~רו~~

 ש~
 ~זקה ~ל דמו~י' כיון נמי

 ו~דיין הוושט ניקב שלא רובא מכתדאתי'
 לאאיחר~ החזק~

 דלא
 רק ל~בר מ~בר הנקבראינו

~~ 
 במ~~וממילא החז~ה לזה ד~~ין

 הוו~' שתי' מה וזה כנ"ל זו חזקה נגד אינה דבהמה אי~ורתזקת

יהת~
 ~גוס דהרי ר"ל בסכין ר~ותא אתיליד

 ~ני~
 י~יבתי אבל

 ~ן , רי~ותא מיקרי ולא כלוס אינו ל~בר מ~בר ניקב בלאקוץ
 נ~ב בלא קוו ~ושיבת איסורא אתחזק לא הכא בד'ה ז"ל רש"יכ'
 מס'~ין אנד בזה הא בזה רש"י ב~י מאי קשה ולכאורה כלוםאיגו

 לרש"י קשה שהי' ברור איו איסורא אתחזק מיקרי שלאפשיטא
 הוי ניק~ ~י בוושט ספק דיש כיון אי~ורא את~זק מקרי נמידזה

 לאיסורא ~זקה דאיכא זבוחהוכלהיכא שאינהבחז~ת
 וא"כ' ו~שוט פק~וק בלי וזה לקמן יבואר כאשר תתיכות ~שניאחת גר~'מחתיכ~

 ווויהוי
 ~תחו~

 י~, הא רובא מכח ואתי' חזקה ~שוס ואי איסורא
 הוי לא קוו דישיבת רש~י פי' לכך כנ'לר~יתא

 רי~ות~
 כלל,

 החוקה נ~ד אינה זבוח שאינן חזקתוממילא
 קמיית~

 ו~יי' כנ"ל
 לומר שחר לו ש~ין דבר וודאי ותריוזה דתרי סוגיא כתובו'בתוס'

דבז~
 ו~וד בש~י~ה ספק ~וי אי דרוסה לספק חוששין אי פליגי

 אין ~מ"ד מהג~' נמי ראי' יש וא"כ כנ"ל התו~' מקשה לאא"כ
 ז דרו~ה לספקחוש~ין

~~~
מו~

 דרוסה בספק החמירו לפיכך דכ' מהרמ~"ס ראי'
 כנ"ל ואי בט"ו כ"ט בסי' ~יי' ב~ירוש בקרא דכ'הואיל

 לי'למה
 ~~~ להרמב"~

 דספק כיון הא זה
 א~

 ניקב
 דחזקה , כנ"ל א''ו בשחיטה ספק הוי א"כ ניקב היינודדרוסה הווש~

 הנ"ל רמב"ן וכשיטת תלוי דבזה כיון ~דיף רובא מכחדאתי
 יבואר סי'ט' ולקמן ל~יל ג' סי'שהבאתי

 בארוכ~
 י ז

~ ~ ~ ~

 ישבלוקו~בוושט שסגבי וברורהמהרא"ש ראי'גדולה
 שנמצא~ ממחט ראיי' והביא כ~ולא פסק וראב"ן דכ'כו'

 דשייך ב~"ה יומ~ט ראי' איכא מאי ~"ל כפלתי ואי ~"שבב"ה
 ס~ק דהוי לכאן הותרהנשחטה

 בווש~
 דס~ר איו

 ג'~
 כתי' כג"ל

 ראי' מייתו שפיר ולכך דשכיח דה~~סהתוס'
 ממ~

 דלא בב"ה
 ז לסבר~אףדשכיח ואמרי'נשחטההותרהולאחיישינןאףחיישינן
 לו מישב שמקשה בחדו~יו מרשב"א ראי' גיכו~וד

 ז ~יש בריאה~נמצא בווש~וומ~ קו~

ך~~~~
 וה~וס' מהרמב"ם הדבר שבררתיכיון

 והרא"~
 דבווש~ סברי שכול~וה~ב~~

 א' מצד ~ניקב
 ונ"מ כנ"ל בשחיטה ספק הוי דלא דז~"ל ניקב ~ס יד~י'ולא

 ל"ג בסי' ~יי' כ~ולא דלא פו~קין שאנו אף לדינאגדולה
 למאן התיצון צד כגון תולי ~"י נקב א' מצד שראינו היכאנ'מ ~"~

 דראינו וא"כהיכא נקב לענין בחוואף לובדיקה אין וושטד~בר
 לדידן אף מבפנים מהני דבזה תולי מחמת בחוו הוושטדניקב
 מקוס הואדזה

 ידו~
 יראינו אס שייך לא הבריא ש~א ומשום

 של התי' שייך לא ובזה לא או הפנימי בעור החולי שלטשלא
 שקול ספק הוי חולי ~"י אבל שכיח בקוץ דדווקא דשכיתתוס'
 מרובה בהפסד הותרהוכשר נשחטה דשייך מחמת כ~ר לפהנ"לא'כ
 זהו~יןזהס' אי"ה אבאר ~"ח~"שולקמן בב"הב~י'כמו

 בשחיטה~
ו~ת~



~~~~ו~
~  ~~ ~ ~  

~~~~~
 הג~וגי' ל~י

 ~~ל~~~
 גבי ד~א ~ריךלומרכ~"ל

י

~ 

 ספ~
 ~שמטה~ו~ אי בגרגרת

 הוי ש~יטה
 ב'ל~ותאכל"לדהרישמ~~~לפגי~ו' ~יי~ו~~ו~~איכאבשחי~ה ספ~

~בל
 ~ספ~

 ברורדלאכ~לתי לאכג~לוזה מ~ברל~בר אי~יקב
 בבית ק"י הג"~סי' שמתמ~הפל~י מה ~י~א ג~י ובזהה~"ל

טל הספ~

 ~~"אוהש~

 ב~ו~~רס לשונותהפלתישס וכל~חרו~י'~וזה
 כלא~רו~י' ו~"זמ~ש כו' ראי' הביא~פיקו~ו~~ה,הרמ~אבת"ח

 ~~שה ומהכו'
 ~~ו~

 להבין זכיתי ~לא גרמו
 רברי~

 כו' כלל
וא'כ

~~ 
 הנ"ל דרו~ה

 ס~~
 בשת~ה ספק ~ך ואין הוושט ג~ב

 מזהיותר
 ויפ~

 גרמו ~ו~ות אף וא~י , ~יש ~'כ כו' הביא
המב~יל ~~

 ול~
 ~י~ת

 א~פ'~ לי א~
 זכיתי'להביןידברי ~ה ת"ל

 מיקרי לא בכה"ג בוושט א~' ל~ה~"ל כי האלו~~~וניס
 ל~~ין אף~חיטה ~פ~

 ג~~
 זה הוכח~י וכבר ~רוסה ל~~ין ~כ"ש

 בזהפקפו~כללואיכצ~ו ואין ו~~~אוהרא"שוהרמב"ס~תו~'
 ב~"י ו~יי' ~לל הרמ"א ראיות ואין ה~ח~וגיםכל

 ~קונט~
אח~ןבכ~ובו~

 ולקמן ~~~ה גגד מהגיס"ס דלא שמםיק ~א
 ז אי"ה יבוארי

~~~~
 ~~י~

 בהתחלתו הסכק
 מתר~

 שהקשה מה שם
 ~לוהרין הרש~~

 הרמב"~
 דסבר

 דספ~
 מדאוריי' ~~ריי'

 ~תר דאזלי' מ~"ל דאי' ~~ולין מ~וגי'ל~ולא
 רוב~

 מפרה ויל~~ן
 רמב"ס לשיטת וקשה היא טריפהדדלמא

 מ~
 ספק הא בכך

ל~ו~
 מה ~ל ~שה וכן רוב בלא

 דריי~
 ~~י ה~לתי ותי'~ ב~וגיא

דמה
 דדיי~

 כוונתו טריפה דלמא מ~ולה
 ליקר~

 דאתחזק ~~בת
 מ~פק מ~ללי~ן ואיך ד~בתאיסורא

 דבאתחז~
 מודה איסורא

 אתגחל ב~ריפתה הא~ךאסרי' יליף ~רופה ב~גלה וכןהרמב'ס
 ו~~~ל ~י~ןי

 בח~~
 ~מזין כיון ובפרה ~ומד הי~ר

 ב~
 ומטהר

טמאין
 שה~

 דקריב ג"כ יליף המשתלח וב~~יר טומאה בחז~ת

~~
 וא"כ בשבת

 את~ז~
 ~ם דיליף ו~א דשבת איס~רא

 ש~ט במקוס~קבדלמא מ~חיט~
 ג~

 ס~ק ~שי'דהוא לאו זה
 ו ~ם ד~ריו תורף כן זבוחה ~אינה בחז~ת היאו~"כ~ בשחיט~

~~~~

 אס דספק ~ליו וה~בתי ל~יל ל~מ"ש אף
 הוילא גי~ב~וש~

 ספ~
 דהא ג~י~ים דבריו בזה מ"מ בש~י~ה

לפמ"~
 ל~יל

 מש"~
 דחזקה בש~יטה ספק אי~ו

 דמ~יקר~
 דהי'

~ח~
 והיי~ו ~דיף כשירה

 חזק~
 דהא ~"כ הרוב מכח דא~יא

 מבוררת חז~ה לה ~י' שלא תוס' כמ"ש בבהמה איגה הגוף~~זקת
ו~תא

 ~י~
 ממילא ~כ רוב ~ר הולכין לא דאי ~פיר הגמ'

 י~א לבהמה ~י~ה~~זקה
 איצ~

 היה שכיר וא"כ ריב מכח אלא
 אבל חז~ה שוס מת~גד אי~י זבוח איגו ~ז~ת ד~גד בשתיטהס~ק
 בתר דאןליגן למסקגא~

 רו~
 שפיר

 בש~יט~ אינוס~~
 ז כ~יל

~~~~~
 ~ר~ב"~ י

 לא אמאי בגמ' לדקרק שיש מה גיתא
 א~וחוששיןשמאמוכי~מהחל~דאכלי~ןבחיי'ואין

 כו' מחלבה אכלי~ן אתמול לרבותיו ז"ל ה~יב~"י וכן היא~ריפא
 גי~אהרמ~"ס אבללכי לאשייךבדיקה דשסוודאי הוכ~הטובה יותר וודאיוזה

 ~מתל~
 מותר רוב בלא דבזה מידי ~כח לא

להרמב~ם
 ~~פ~

 לקולא מדאוריי'
 דב~ל~

 נגדו תזקה שייך לא
 ו כ~"ל דייק ש~יר שתיטה ל~גיןא~ל

~~

 ~ה
 ~אמרהגמ' מה ~ל ה~לתי א~~ ש~ק~~

 הא~כיפ וקשה למ~וטא חיי~ הא בישרא אכילהאיך לרי~
 ממילא א"כ איסור ח~ת גורי~א רו~

 ספ~
 תמוה הוא ל~קל דאו~יי'

 אף בל"ז~הא
 להחול~י~

 אכיל היכי ר"מ ד~קשה הא הרמ~"ס ~ל
 למ~וטא ר"מ דחייש דהא לא~ול הו"ל לא מדרב~ן היינו~ישרא

 כן הוא להרמב"ס וס~ אדרבה וא"כ התוס' כמ"שהיי~ומ~רבצן
כיון

 רל~
 הרו~כמו גגד הוי לחזקה המי~וט לסמוך דיש ה~א

 ופלגא~לגא
 כ~~

 חזקה רבלא ואף ~מוך בד"ה דפ"ו בחולין תוס'
 ~יישהוי

 תיישמדאוריי' ~~החז~ה אבל רקמדרב~ן למי~וט ~"~
~"ש

 וא"כ~א~
 מחמירין ווראי~ד~בגן להקלוו"מ מדאוריי' ס~ק אי

 דאוריי' כ~יו~ור
 א~

 ה"ל לא מדרבגן דמקשה התו~' שכ' כמו
לאכול

~"~ 
 ~דרבה ~ושי' ריח כאן אין ו~דשיס פסח ד"ה ~~וס'

 ן כמש"כהתוס' מבשרתאוהלהכיגיחאדמ~המ~חו~דשי~ולא

~ ~ ~ ~ ~

 יש לןה
 הכר~

 סברי ~מי ~התוס' ~"ל ד~"כ
כהרמב"~

 ד~רישית ולמאי דכ' ~פ"ו ב~וליןה~~' בדבר~ ~צומה ~ו~~' לי ק~ה דאל"כ
 ב~~

 חייש דלא לר"מ
למ~וטא

 ר~
 כו' ~רבגן

 ולכאו~
 אהדדי סתרי התו~' הא קשה

~~~
~~~~~ 

~ ~  
 דבהמה ל~~יס ~ריךאי~ו ~~~~ ~
 ב~ז~~

 א"ו קיימא זבוחה שאי~ה
צ"ל

 לכאור~
 לפמ"ש אף שפיר ל~ך כרמ~"~~ סברי ~התו~'

 ~פיקו דמדאוריי' כיון להחמיר יכול לא וקדשיס כסח ד~יגיחא ~
 ~סת ~אמר ושכירלה~ל

 וקדשי~
 אפשר דלא היכא א"ו מא"ל

 לרב~ן אבלשא~י
 א~

 להדי' כדאי' למי~וטא חיישי לא חז~ה בהדי
 גבישס

 תיגו~
 ~ייש כיוו מ~~ה שפיר לר"מ ~בל ~יסה ~ד

 ל~נין וא~ור פלגאו~לגא מדאוריי' הוא ~קה בהדי איכלמ~וטא
 להחמיר הו'ל כאן א~וראוא"כ דאתחזק היכא ול~~ין בטומאהרה"י

 זי מבשרתאוהכ~"ל ~יחאמדרבגןוא"כ

~ ~

 בבית שס
 ~ ה~"~ הספ~

 כשיטת ~~ר שת~' ב~צ~ו
 קצת מוכח וכן לה~מיר ד"ת דאוריי' שס~ק ור"ןרשב"א

~דברי
 התו~

 ה~יל
 דמ~~

 הוי למי~וטא דתייש לר"מ רדווקא
 ,ורבנן ר"~ ~ליגי לא וודאי ובזה דאוריי' הוי ופלגא ב~לגא אבלמדרבגן

 ו~~
 שכ' ~כי לי קשה

 ר"~
 חלב בד"ה כ' ד' בבכורות

 דחזקה היכא מ"מ למי~וטא דחייש כסקי'כר"מ דלא דאף כו'פוטר

 ושם בחולין התוס' קושי' א"כ כר"מ ~חמירין ל~~ו~אמסיי~

 הגמ' קאמר א~איבמ"~
 אכיל היכי לר"~

 בי~ר~
 למימר הו"ל כו'

 ל~ה כאןהאיךאכלינן~א
 ~מימסיי~

 חזקתשאי~הזבותהכ~"לו

~~~

 למי~וטא דחייש לר~מ דאף ברור נ"ל
 מ~

 חייש לא דר'מ דתוס' זה תי' דל~י כיון איסור חז~תכאן מיקרי לא
 הוי ~חיטה קודס דמדאוריי' כיון וא"כ מדרבגן רקלמי~וטא
 לאהוי ואי גקוב אינו רובבהמות ~חמת גיקב בחן~תשאיגוהוושט
שו~

 מתלב אוכלין הי' ואו כלל גשחט הי' לא דאז כיון גגדו תוקה
 מדאוריי' מיקרי נשחטה במה יד~י' אחיכ ולכך רש"י כמי~~לה
 לפ~ינו רי~ותא כאן דאין כיון ~ריפא ~מייתא ד~קהוכג"ל

 לפ~י~ו ר~ותא הי' אסדאף משו~
 דא~ר~ השת~

 לדברי מ'מ הרוב
'

 הר~
 רו~א מכח דאתי' חזקה פו~קי'

 במ~~
 התזקהדגס סברי דת~' אף וא'כ

 כפי איתר~
 מ~

 לקמן שאבתוב
 ר~ותא דליכאהיכא מ"~ גבי~ו~ גבי אי"~

 דרו~
 לא

 אתר~
 מחזיקין א~ו וגם

 מחמ~
 הרוב

 גקוב שאי~והזה
~ 

 ממילא וא"כ
 חז~

 זבוחה שאיגה
 ליכ~

 ~גדה
 תיכף ~'כ שס תוס' פי' לפי תיגוק גבי שס משא"ככ~"ל

 ~לד~ין שא~
 הרובתגוקו~

 תזקה ~גדה תיכף באשפהיהי' מ~~חיס
 היי~ו לא סוף ו~ד ומתחילה המי~וט ~ס מטפח הי' ~לאדטהרה
 דזה די"ל החוס' כתבו שפיר א"כ הרוב ~מת כלוסמתזקי~ן

 שקול ~פק הוימדאוריי' לר"~
~ 

~~~~

 ~כון דרך י"ל
 דה~

 מפרה אתי' בד"ה כ' המהרש"א
 לתןקה מי~וטא סמוך שס ~א דמש"האדומה

 ~הוי משו~
מיטוט~

 ואף ~"ש ~כי~ דלא
 דברי דש~

 מהרש"~
 דווד~י תמוהין

 ~כית מי~וטא הוי ובוודאי הטריפות ד~ל חשש איכא פרהגבי
 לשמא ד~י~וש אשי 'דר' בתי מ"מ הריאה בדקי~ןדמ~יט

 במקו~
 ~קב

 רק שכיח דלא מי~ו~א ד~וי המהרש"א דברי צדקו בזה י"לגשחט
 דהוא ואף בישרא אכל האיך ר"מ הגמ' קאמר שכיר ד"וובדברי
 שאי~ו חזקת דאיכא כי~ן מ'מ ר"מ אף חייש ד~א שכית דלאמי~ט
 דלא מה~יהחזקהזבוח

 גר~
 המי~וט

 ממ~ו~
 זה לחזקה מי~וט ~מוך ~ן דסבר לר"מ ~ף בשרא א~י~ן~פיר לדידו אבל דשכיח

 ~מי~וטדווקא~
 ~אשון תי' ובאמת בחולין הר~"ש כמ"ש דשכי~

 לא דוודאי יותר~~ר~ראה
 גר~

 דפסק למאו בוושט מישבקוץ
 למאן ואףכ~ולא

 דפס~
 התוס' מדברי הוכחתי כבר כ~ולא דלא

 ושארוהרא"ש
 רא~~י~

 התוס' כמיש הט~ס ~"כ
 הואי~

 ~כיח
 הויחזקה דמתחילה בשחיטה~כיון ספק מיק~י לא בלא"ה אבלהוא
 ~דיף רובא מכתדאתי'

 מחז~
 דליכא ה~א מכ"ש ~~'ל דהשתא

 דמטיקראכ~'ל חזקה בלא הואבתוקכו ב~צמו דרוב כללרי~ותא
 בורגת~וץ

 כ~~
 דמילהתס לא מי~ו~אלחןקה סמוך פסקי' דסברש~חמירלר"ת אף כן ~א וודאי כרימ דלא ול~אי~פו~י'

 ~וי~בכורת
 להיפ~

 דהאי דאד~בה
 חזק~

 מ~ולם היתה יל~ה שלא
 ש~ולדוהשתא

 ה~
 אליס מקודס שהי' ~אי אדרבה ~תלב ספק

טובא
 לסי~

 הרוב ~גד החזקה מת~גד הספק דגולד תיכף גמי ~תס כו'מצויין דרוב מהאי התס התו~' דמקשה והא , למי~וט
 ~יקב שלא בחוקת הי'~ומד תיכףיק~~שחיטה הכא אבלכ~"ל
 לא ו~דייןהוושט

 אדרבא יא"כ האי~חזקה ~יתר~
 ר"ת מדברי מוכרח וזה כנ"ל זביחה בתזקת הואדקודס מכחהאיחז~
 ז ט' סי' ~"ש איסור ~קת ליכא דהכא להדי'מדבריו דמשמ~

~~~

 ל~י' בין
 הרא~

 ה~''ל
 וב~

 ב~פר מ"ש ~סתר שגי לתי'
שו''ת

 ~וד~
 ~"ג ~י' ביהודא

 באה"~
 ובגיטין ביבמית פרטא בן דר"א ~~א דהגי הריב"ש וז"להריב"ש דברי לסתיר ורוצה

~הוא



 , ~י~י
~ ~ ~  ~ ~  ~ ~  ~וף להס שאין ב~יס ~טבע א~ל חי בחזקתשהוא ~ך~ 

 ושה~
 שתצא עד

 לא ניסת אס~פ~ו
 תצ~

 תורף כן , דמי~וטא מי~וטא ~וי דהצלתו
 י ודבריהריב"ש

~ ~ ~ ~

 על לה~יג רוצה הנ"ל ~ספר
 הריב"~

 ור"ל
 דילפינן דבחולין וראייתו עדיףע"כ דרוב~

 רו~
 אדומה מפרה

 ב' ישושס
 חז~ו~

 שאינה ב~זקת פרה וגסהעמד טמא ~זקת
 במקוס שמאונאמר זבוח~

 נק~
 ואין שחט

 השתיט~
 כן כלל

 ~ור~
 דב~יו

 עדיף לא דרוב י"ל דלעולס ראי' ראיי~ אין הנ"ל לפי ,והשתאשס
 כלל לית ~ולין והתם חזקותמב'

 תזק~
 כיון כנ"ל זב~ח שאינה

 שם אבל ע~יף לכך לתזקה אינומתנגד רובואז ~י' שתיטהדקודס
 דריב"שבנדון

 ~יכ~
 , ~ינוק גבי ר"מ וכנ"ל כנ"ל החןקה מתנ~ד

 דזה הנ"ל ~ני לתי' ואףי
 ~במ~ו~

 שכית דלא מיעוט הוי שחט נקב
 דבריו נדחו נמיכנ"ל

 דהש~
 מיעוט מקרי דיהא א' ~זקה צריך

 ~עוט אף דאל"כדשכיח
 אינ~

 רק ותו
 חד~

 איכא חזקה
 אך ~

 הריב~ש דברי ב~ט כן אינו תו~תו כבוד במתילת בל"ו ~יקרנ"ל
 לכך כו' לחזקה מיעוט סמוך אמרי' דמ~רבנן כיון סברדהרי~"ש

 אסור חזקה עוד ביש וממילא ו~לגא פלגא הוי חזקה דבחדאכיון
 אף מדאוריי' אבל מ~רבנן הוא הכלי ווה הרוב כבר ד~תרעכיון

הריב~
 שיעור שהה בלא ולפ~ז חזקות ~~רי אף דרובעדיף מודה

 הוא דמדרבנן כיון דשפיר בבירא היתרשלו נפל נכשושתצא
 דרבנן סימני' דאי סימני' מהני לא לכך כנ"ל א~ורא אתחזקכאילו
 הוא ד~דרבנן כיון וא"ל לריב"ש תצא ~עמא דמהאי עדיףחזקה
 ז"א אפשטא דלא בעי' שהוא כיון דאוריו' דסימני' סמכינושס

 הו''לדאפ"ה
 להיו~

 א' עד נבי הה"מ כמ'ש תנשא לא דלכתחילה
 פו~קי' ולהרבה כנ"ל להריב"ש אף י די"ל כיון א'כ ע"שבמלחמה

 רוב הוי לא נפשו ש~צא שיעור שההיבלא
 כל~

 היתר זה אין וא"כ
וה"~

 ~ייך דלא אף מת בנמצא אף
 כמ"ש חי ח~~

 הו~~
 י"ל נ"כ

דלכ~ילה
 ל~

 י ז להתיר ~ה לצדד יש אך כו"ל ת~שא

~ ~ ~ ~

 ר~י' לי יש
 מ~ו~

 מב' עדיף רוב מדאוריי' דוודאי
 וי"ל וכו' ונ~קמי' וא~ת~ ט' ד' דכתובות מ~וס'חזקות

 ב' הרוב נגדי הוי שס והריכו'
 חז~~

 וגם לבעלה היתר חזקת
 ד' ב~ולין להדי' ~וס' כמ"ש צדקות ~~ת דהיינו כשרותחוקת
 שס בכ~ובות הרא"ש כ' וכן גמו~ה ~קה שהיא~נ"ל

 מדרבנן רוב דהאי התוס' כ' ו~שס ואף מבעלהבדעבד ~~~ ואפ~
 הו~

 מ''מ
 ווה עדיף ר~ב לעולס ~"ו הואק"ו

 הוכ~
 ~י' וא"ל~לפי ז גמורה

 נקב ב~וס שמא ד~אי לעיל שכתבתיהב'
 דלא מיעוט ~וי שח~

 על ~'שכיחא"כ
 ר"ו~

 ~דלא מיעוט הוי שם משחיטההא דיליף

 קושי' ז"א רוב בתר דאזלינן שכית דיויעו~א דהיכא ומנ"לש~י~
 גדול רוב בין כלל לחלק ~ייך ~א דמדא~יי' די"לכלל

 לרו~
 קטן

 אין מס~מא א"כ רוב בתר דמוכחדאזלינן כךוביןכךכיון ביןוא"כ

~ילו~
 רבי' דאחרי מ~~א גילוי דהוי

 ו זה על קאי,נמי להטו~

~"~~~
 בתולין ב~וס' שס שיש מה גדולה תמי' תרצתי

 ועוד כו'~ האסוריס בבית ~~שי' ואמו א~יוי שהי'כוון ~~
 והוא כו' מ"להיה

 ~מו~
 ה~ירצן לפי אף דוה גדולה

 במ"~
 מנ"ל

 שם במהרש"א ועיי' משוסיחזקה ~ובידלמא בתר דאזלינןלהו~יח

ובאמ~
 הוא גס

 תמו~
 וה~ל ל~רצן במקשן תלי' אינו דוה

 יש ואי בקושי'להקשו~~תסולעמוד לתו~
 להס~

 המקשז תי'א"כעל
 י~'~~,י 'י ו ל"ק ~נמי'~

~~~
 נ~

 לכאורה ה~ס' קושי~ דוודאי
 לק"~

 יחזקת ד~~ת

צדק~
 ~כת דא~י' חזקה היא רק בפ"ע תזקה אינה

 מזנו~וא"כ שאינס בנותישראל דרוברובא
וממ"נ לאמקשיהתוס'כל~

 מו~
 חזקת ג"כ כאן אין דאל"כ רוב ~תר דאזלינן

 צד~ת חזקת דמכת מקשה ~~ו~' ~ל א"ו רוב מכח רקדהיא צדק~
 שלא דעל כיון דמיעוטא מיעוטאהוי

 וי~~
 איכא

 כנ"ל הרובמכת דא~י~ חזק~
 וא~

 אחר~הבעלי בעילות רוב איכא זינתה אס
 הי' המקשן דוודאי התוס' דסברי י~לוהשתא

 דה נמי יו~
 בב~י'איתא

 י~ ד~
 המקש רק ל~ריות אפוטרופס דאין ע"ב

 ~א~ורין ~בבית דחבוש היכא שכיח דלא מיעוטא דהויסבר
 היכא רוב בתר דאזלינן מזה מוכת דלא שפירמקשה לכ~
 דמוכת כיון כלומר לעריות אפוטרופס אין אפ"ה משני וע'זשכיח דמיעו~

 בתרדאזלינן
 ר~

 ~חלק אין ~ו
 בי~

 כיון קטוז לרוב גדול רוב
 אחר הולכין בזה דנס בזה מגלהדהתורה

 ה~
 ממילא~אמרי'

 ~ביסדא~רי
 ברובא אף קאי ~טו~

 דלי~~
 ז לחלק אין ו~ו ~מן

~~~~~

 המקשן דהא לפ"זשפירכ~בוהתוס'ועודהמ"לכו'
 בין ~חילוקסבר

 הי~
 שכיח ללא שכיח דמיעוט

 אליבא אבלכנ"ל
 דאמ~

 כנ'ל כו' אפ"ה משני דה~יר' כיון לק~מ

דאי~
 בין מ~~~ין אנו אין הרוב ~תר דאזלינן דמו~ח כיון חילוק

~  נדול רוב~ י~ ~~~~ ~ ~י~~ ~~~י~~~
 ל~~

 ממילא א"כ קטן
 ג~

 התוס' קושי'
 לק"~

 דהשתא
 מוכח דממ''נ כנ"ל י''לשפיר

 דאו~י~
 הרוב בתר

 דא~
 כן לא

 חז~תאף
 צדק~

 דאזלינו דמו~ח כיון דמיעו~אמיעוטא דהוי משוס ד~א קשה~ לא וה~א ליכא
 בת~

 מחלקי' אין ~ו הר~ב
 ו כ~"ל ~טון גדולבין

מתור~~~~~~
 שייך ולא נאנסה דלמא ד~~ב ~הרש~א קושי'

 לכך צדקתחזקת
 ני~

 דא'כ תמוה ע~והוא למסקנא
 נאנסה דלמא די"ל כו' מ"ל הי' ועוד כתבו מאי בה"א עתהגס
 מת~לה להאשה מוקי דהי' דהיינו רוב מכח דאתיא חזקההיא צדקת חןקת הנ~ל דלפי הנ''~ניחא לפי אבל שייךחזק~צדקותולא
 ישראל ~לנאנסהדרוב~נות נ"כ שייך זינתהוזה שלא הרוב~כח
 שלא נפשה שמרה וג"כ ברצון לא מזנותאינן

 תאנ~
 שלא

 על אף צדקת חזקת ו~~ני רוב בכלל וזה שתאנס ~אפשרלמ~ו' ~הלכ~
 אומרת היא גבי דכתובו' פ"ק מדבריהר"ן להדי' וזהמוכחלאנסה
 מכ~ דכ~בדמהני דףיו"~ אנימכ"ע

 דיש אף צדקת תזקת
 ~פ~

 נאנ~~ אוליי
 ~ כנ''ל ~''ו

~~~~~
 ~ל ה~פק ב~ית ה~ל~י לדברי עוד נחזור

 דמ~
שתי~ש~

 דמש''ה הרמב'~ס על
 ילי~

 מעולה
נמי דש~

 אית~ז~
 שננ כ"ת בשבתכנ''לבמ~ילת ~ו' דמתירין א~ורה

 בדי~ה מהני מ~י לה דבדקינן וכ''ת הש"ס קאמר דא"כמאי~זה
 ~~ל בד"ה שס~ התו~י כמ''ש צ''ל א'ו ה בשתיט שבת חילל כברהא

היכידלייףדמשב~
 ראי'די"ל ליכא

 דמ~פ~
 רחמ~א אמר נמי

 די"ל הרשב"אוהר~'ן לתר'הרמ~"~מקו' ~ל''זדלייתיע"ש~ובאמ'נ"ל
 א~ ציבור~ קרבן דגבי מוכיח שפיר~הומרא

 רוב
 בפ~חיס כדאי' בטומאה~~מביאין הכ~ני~~מ~י~

 ~וש~
 ~וא

 ~חזק~
 יאי~ור

ילך ~ל~
 למ~~

 ~~~ן י~י' לא שווא קרבן משוס, ואי

 כל~

 ד~~א
 והלך היאטריפה

 ב~נסייל~קד~
 בטומ~ה

 דב~פ~
 ד''ת כ~'ג

 הש~ס דקאמר והאלהחמיר
 וכ"~

 יכול אס היינו ~י' דבדקינן
 אין וזהוודאי אחרת יביא טריפה ימצא אס א"כלבדוק

 חש~
 שמא

 כשירהימצא ל~
 ב~ול~

 או אבל למקדש בחנס הלך לא ה~מא לכך
 למקדש חנס על והלך כלל ~רבן הוי אי ספק א"כ לבדוק יכוללא
 ס~ק הואוא"כ

 ש~ווי היינו משלמיס דיליף ר"נ וכן תלוי אש~
 כמ"ש באמת י"ל ערופה ובענלה ~ומאה לענין דנ'מ כנ"לציבור
הפלתי

 די~
 משע~י' וכן ~הנאה ~~רינן וא~"ה היתר ~קת לנחל

מו~
 דן~ודאיכחןקת ש~יריליף מי~~ מכחטומאהכנ"לומח~יבי

 ז ה' סי' לעיל פרש~י ~תיט~ וגבי מישראל אדס להמיתאי~ור

~

 בהושט שנמצא שקרה במעשה בקצרה מהנ"ל נלמד
 האווז ~ך דרך בחוזק הושט ~ושט שהי' וישלנולתלותקרע כ~ נק~

 שהי' בשתיט~כיון שהיאיכמוספק א~רינן להתיר~ולאשיש
 ~מ~הוש~

 תלינן במזק~י~~~~~יקב ~כח,רוב דא~יא חזקה
 פגום שנמצא סכין כמו והויש~יר

 ב~ ושיב~
 פונ~ דשס~צסוודאי לדחותקצת שי~ ואף עצמות

 התוס' כמ"ש
~~ 

 מ"מ תי'
 הש"ע רפסק מהלפי

 סי'קצ"~
 כ~ר~ב"א

 דנ~צ~
 חוצץ דבר עליו

 על ~מא ח~ת דיש אף טבילה דמ~י המין באו~וונ~עסק
~~~א

 כי~
 ויש בדוק חזקת נגדו דיש

 ל~~ו~
 מ~ני

 ~ן,מד~ה,לסכין דהרשב"~
 ושיב~יעצמו~

 שייך לא דה~ס אף
 דלאוודאי~וגסי עצ~

 שיי~
 עוש~ לומר~~הע~קוודאי

 אף ~ציצה
 ר~~ג"כדהש~ך

 ל~תמ~
 ~רשב'א שסדלא

 והש"~
 אני מ"מ

הוכחתי
 ג~

 דא~ר ~וכת~י כ~שב"א נ"כ ~~בר דה~~"ש

דהש~

 ~יכא כ~ן מודה
 ל~~~~ שי~

 ה~מיר לא ד~ש~ך
בשחי~ ב~~

 עיין להיתר יו~ר דשכית היכא רק
 ~פני~
 ו

~

 ~יש ה~א
 ס~

 ~יקרי לא ~~י וה לאו אס ~~ט ניקב אס
 אף בשחי~ה ספקי

 שי~יח~תיאי~
 תזקה עדיף ד~זה זבוח

 הבהמה~עדהש~א שה~י'~ רוב מכתד~תי~
 ב~ק~

 ~ינו
 בנמצאאבל~ זבו~

 הנרגר~
 בחזקת קודסי~חיטה ~הי' אף שמוטה

שאיןי
 ~~גר~

 שיש כיון ח~ה האי מ~ני לא ~אפ"ה שמוטה
 בדבר לפנינו לך ~אין ~לפניך שמוט דהריריעותא

 לתלו~
 בו

להי~
 ל~ר

 שחי~
 שחיטה יותר,מלק~דס

 משא~
 א' בדין

 דישהנ"ל
 לתלו~

 פושט הי' ~שחו~ה דאתר
 בחזק~

 כ~ל
 זה ,לפנינו נקב הרי שייך דלא הושט נ~ב הי' אסבספק אב~

 וה~ו' מהרמב"ס כן והוכחתי בשחיטה ספק מיקריוודאיילא
 ונ"מוהרא"ש~הרשב"א

 היכ~
 ע"י בחוץ ני~ב~ דהושט דראינו

 ובז~חולי
 ידוע מקוס דהוי לדידן אף בפניס לבדוק יכול

 קודס נאבד~הושט אי זה בנדון וא"כ ל"ג סי' בי"דכמבואר
 אס ידוע ואינובדיקה

 החולי שלט~
 בעו~

 ובזה ~פנימו

~~
 שכיח קוץ ~נבי דדוקא דשכיח שס התוס' של ~י' שייך
 גביאבל

 ~ו~
 ש~ל הוי,~פק

 א~
 ד~ייך כשר ה~"ל לפו

~ח~~



,~ 

~  ~ ~

, ~ ~ ~  

~ י ~ ~ ~  

~ ~

 ~ו~רה
 וכ~~

 מ"ת סי' ב~ה כמו מרובה ב~כסד
ואין ע~

 ו~
 ו בשתיטה סכק

~
 ב~חזקותמראוריי'רו~עדיףכאשרהוכחתי ה~אשישרו~נגד
 מדרבגן היינו תןקות~דיף דב' דהאדכתבומהתוס'~רי~"ש

 בטעמא מילתא הרובכמ~ש נגד חזקות ב' היכאשיש~חמרינן
 ולפ"ז מ"ג סי~ן ביהודה נודט ספר דברי הסתרתיולכ"ז

 ~"שועיין נפשו שיטורשתצא שלובלאשההנמינסתר~היתר
 זבכניס

~~~~~  אבא~ 
 כסקיהרש~יאבת"הבית~ה~~רובות~המה ג'

 שכבר מה בשניסי'שאת"ז אבאר תמוהי~ובתוךזה י'
 ועתה חזקה נגד בחזקה ורש"י דהרמ~ן פ~גתא לבארהתמלתי
 ~וד בכלו~תאזו שתלוי ווה לבארנגמר

 די~יסו~~ו~
 דבורי וגס

 ה~ב"א תמילהדברי באיזהמ~מתו~תחיל~התו~'
 ו זה ב~י' הנ"ל לריטותא לב~קצת הזהאשדנוג~

~~~

 ליקשי' בדיניהתע~ותשטרב'כ~ולדידי הרשב"אז"לבת"ה
 מדאמרינ~

 נאמן מצאתי כ"פ ה~מר ב~תובות
 בא הס~ק אין והתס כו' היא ~"ס הא אמאי ואק~ינן~'
 וע~זתי'הרא"הבב"ה לס"ס ~ערובותואכיהאתהדןאותהמכח

 א~זקה דמוקמי~ן מדאוריי' מותרת ראשון מ~פק נמידהת~
 דאדרבה ~דא אינו תרוצו במ'ה הרשב"א כתב וע"ז~התירא

 וודאי שזו וטוד עכשיו ~ד נבעלה שלא חז~היש
 בסכ~

 אחד

א~ורההיאמיאוריי'משו~
 שראינושנבעלה ואלוא"א ספקסוטה

 ש~~לכניך דכשרותשהרי~ור חזקה משוס ד"~להקל תולין~ין
 איסור נכיל דוודאי כיון לעיל דה"ה י"ל ~א"כ החזקהו~תרע

 לכניך שחוט הוישור האיךנ~ול יודעיס ואינסלכנינו
 ז~

~~~~
 תמוהיס~מאוד במ"ה הרשב"א דברי

 דמ"~
 תדא

 ~~יין הא ע~יו עד נב~לה שלאחז~ה די~
 למיתכס יכולדהא אינומ~כי~

 מקוד~
 סכק וא~'כ רצון ספק אונס ~כק

 ודגחק אחזקה דאוקמא ד"ת ~ותר ראשון בסכק דהשתא~תתיו
 ליכא דאז דת~יו הספק תחילה לתכוס יכ~ל ד~א כיון~ומר
 שלא חזקה יש דהתירה חזקה דנגד~זקה

 א"כ עכשיו ע~ נבעל~
 בסי' כדאי' מתה~ך שאינו כ~"ס והוי ד"ת אסור ראשוןהסכק
 הרעישו הכוסקי' דהא דחדא ז'א~יי

 אי בז~
 צרי~

 ה~תהכך ס"ס
 ~דדוחק ו~וד ~הרשב"א מ~ת יהי' הנ"לול~י

 הו~
 אף דמס~ברא

 מ~הכך דבא~ת בכה"ג מודיס מתהפך דבעניןהפו~קי~~~ברי
 ספק ל~פוס דיכול ~יון י"ל א'ד'ת סכק יהי' יתה~ך אסרק

 דאוריי' איסור לי' אזיל כך ~יןדאונס
 דלעניןאונ~

 איכאחזקה
 אך~קמואי"ה יחד ה~ברות ~' לח~ר ~דה~נ"ל הזקן ר"יובזה

 ~למה קשהניישבז~תזאךיותר
 שכת~אח~

 שזה
 מ"ש חזקה מהנ~ לא אמאי ~כך מאי ולכאור~קשה ~'~~ד וודאיבס~~

 והא לחזקה מי~ט דסמוך לר"מ הגמ' ב~י~~~אמר חשיומגבי
 ואכ"האוקמינן אישחיטשכיר ~חוטלפניךרק~~ק~סוודאי~ור

 ~לא~חזקה
 נשחטישפי~

 לכניך ניכר~השח~ה שהרי ו~~יגרע

 חזקת משוס אחריו לש~ט ר"מ מתיר ~מקשן ~ברת ~כיואכ"~
 ליכא רצון נגד מ"מ ריעותא שיש אף עדיף והכא זבוח~אינו
 פלגא לרבנן~י~הוי דאמת אליבא דאף התו~' ושסכתבוריעותא

 הוי אזו~לגא
 ל~ח~ מ~~

 ~"שי~י' החז~ה ~ח~ת

~~~~

 ע"בב~למא ~ג דף בכ~בו' ראי'
~  

 להחזקה אית
י

 אףדוודאינב~ל~ דכשרותכו'אלמ~
 רת דמעו וראינו

 אוק~אי~אחזקה לאו אי הכוסלת ~יאה נבטלה אי לנווספק
וא'כ

 מ"~
 ילבעלה הכוסלת ביאה נב~לה אי חזקה נמי דיש כאן

וידאי
 אוקמ~

 אח~ת
 כשרו~

 נבעלה שלא
 תחתי~

 לא או
ברצון נבע~

 ו~~
 דמכשיר מאן למ"ד ואף לב~לה היתר חזקת לה יש

 לבתה מהני האס דחזקת ד~~ר משוס היינו בבתה מכשיר~ה
 דף בקידושין לה~' ~וס'כמ"ש

 ס~
 י ע"ש ~זית מאי בד"ה ~א

וכןמו~
 שהובא יונה מדברירבינו

 ש~
 דס~ראסהיא בהרא"ש

 מסייע ד~זקה הואיל היינו וע"כ ~ותרת שנאנסה ברי~וענת
 דדוקא ד~הי~נא מנ"ל ~קה דבלא ~לה~~רי

מחוות היינונמי ~י דמהני מעוברת וכןגבי עסה~זקה ~הנינאנ~תי גב~~~רס~~
 חזקהוכמ"~

 חזקת ~~ה~י הט~ס ~בתה ~ף להדי' התוס'
 נגד אף מהני דיהא לומר איןס~רא ב~ודאי לחוד ברי אבלהאס
 כהן שהוא לומר ~צמו ~ל נאמן אדס דאין וראי' דרצוןהרוב
 אינו אחד ו~י נינהו יש~אליס דרו~א משוס בתדומהלאכול
 דאוריי' רוב הוא דשס לומר שיש ואף חזקה או רוב נגדנא~ן
 דרבנן דרצוןיהוא רוב כאןאבל

 ~כ~ מ"~
 ~רבנן ~וב נגד דאף

 משבוי' וראי' מהימנא~א
 שצשבי~

 שהיא
 בע~~

 ~נה
 אני~הורה ~מנ~

 וא~
 דרוב

 ~רוצי~ נכרי~
 אלא~מררדנן ~יגו ~~ריות

~ ~  ך~~~
~~~ 
~ ~ 

 י

~ ~ ~ ~  גמורהדי''ל א~~סאינוראי' בשבוי'הקילו דוכתיכדאי'בכמה 
 כאן א"ו מהני ל~ד מנ"לדברי וודאי זה אך ביוחסין עשומטלה

 ו חזקה מכח יינה רבינומתיר

~~~~ך~~
 באשת רק דינו יונה ~' כתב דמש"ה י"ל לכ"ז
 כתב ולאישראל

 ג~
 והיא כהן באשת דינו

 ר'יונה מודה די"לבזה ניחא הנ"ל ולכי תחתיו שאינו~וטנתברי
 להחזק'היתדדאדרבהישחזקה לסייט מהני דבז~לאדאינהנאמנ'

 וחזקהדגוכה התוס' נ~טלהכמ"ש דעכשיודגוכה
 ~בסי' כט~ים הרבה לעיל מ"ש לפי תדא טעמיס משניהיתר עדיכאמחזק~

 בחזקת תלוי היתר דחזקת והתוס' הרווב'ן לכי הנ"ל~'
 כמו טמא סכק בד~ה ע"ב ~"ה דף בכ~בו' התוס' מ"ש~פי הגוףוכ~
 ולקמן ממש דומה כאן כן ~מאה מחזקת עדיף הגוףחז~ח דש~
 מאי א"כ וא"ל שס התוס' כי'יבואר אי"~

 כרי~
 הוא ס'ס הגמ'

 ס"ס מהני לא דבזה ~וסקי' ויש הס"ם נגד הוא דגוכהחזקה ה~
 דישהי~א

 חזק~
 ל~"ס מסייע דמ"מ כיון י"ל עיש נגדה

 ~ק~
הי~לכ~מהני~א~דבמקוסחד~כ~

 ויותר עדיף ~וכה חזקה
 דאכי'יש ו' סי'מזהבאדתיכברלעיל

 סי' לקמן עיי' דמעיקרא חזקה לס"ס~ דמסייע היכא~ ס"סמהני ס"~ב'לריעותאאפ"~ נ~
 י"ל שכיר כ"הוא"כ אות ~"ס בדיןיו"ד

 דמוד~
 מהני דלא יונה ר'

 נגדה דגוכה דתזקה כיון ס~ק ~ד לגבי כהן באשת שלהברי
דמסייעחזקתהיתר~ א~

~~~

 סימן בא~ע גיכ הו~א ~א"ב מ~ל' ~~ח הה'מ באמת
 כיון ~"מ ד~ופא חזקה הברי נ~ד דיש אף הה"מ לשיטת וצ"לשלה בברי נאמנת כהן אשת לענין ג"כ דר"ל ו~"מ בב~שס"ז ס'~

 אכילו מטו~רת גבי דמהני כמו היתר ~זקת להדמ~ייע
 לה מסייע כך ד~ין כיון אכ"ה מחזקה עדיף דרוב אףכסולין ברו~
 שבארתי כמו הוכחה זו אין באמת אבל עדיף בריעס חזק~
 בשבוי' ~מו מחמיר דאל"כ גמור רוב במ~וברת שס אין לד"גב לעילסימ~

 כו' עדות זו מיתבי ע"ב י"ג דף כתובות בברייתאכדאי~'
 השבתנו בד"ה בתוס' כי'בארתי ולעי~

~  
 חזקה אב~נגד

 חזקה כאן אין כאילו הוי חזקה נגד חזקה דיש כיון די"ל ברידמהני גמודהמנ'~
 ו מהני~~"ל לאוברילחוד

~~~

 לשי~תואזי~כפישיטתולשיטת יורהדרכודהה"מ האמת ~
הרמב'ס

 ואע"כ ז"ל כחבהוא לכ~ל לא אבל לכשרנבעלתילומר כרקט"וה'א"בעלמ~הרמב"~שהיא~אמנ~
 אנו אין ד~ת דלהכשיר היא לא לכ~ול ~~"ש נראה והי'להכשיר שנאמנ~

 ממזרוס~קממזרמדאוריי' אלא~פק דהאמדינאאינו להצריכין
 ~התיר ל~~ול א~ל לדבריה האמינו ~ך וכשר~תר

 מק~העל שס והנההכ'מ תורה, בשל מקי~ין~וודאיהי' בממזר~
 ד' סי' הב"ש~ן הה"~

~~ 
 ל'ט

 ה~
 כמו הא ההימ על תמהו

ממזר דספ~
 מ~~

 מותר כן יבא ספק ממזר משוס בקהל לבא ד"ת
 י' כרק בקידושין כדאי' יבא ~כק דבקהל משוסוודאי בממז~
 דאינו נאמנת להכ~ר ד~שלמא כלל קשה לאו~פשטות יוחסי~
 לפסול אבל כשרות ל~חזקות ~~ייע ואדר~ה חזקהשוס מתנג~
 חזקת לה ד~~נגד כיוןנאמנת אינ~

 ~שרו~
 קרא דמ~ה והא

 ~יינו~כ~יבוא דבקה~
 ~כ~

 לה לית דספק
 ~ן~

 מותרבממזר דכ~רות
 ד"~וודאי

 צד לשוס ~זקה לו כ~ולי~דאין ומחצה כשרין מחצה בשוקש~מצא אסופי ג~י ~ו לאחרון ט' בן לראשון ז' בן דסכק האי כגון
~לבגדון

~~ 
 מכשיר בה דמכשיר מאן ד~סקינן כיון

 ד~ראלא מ~המקרא לא דבזה לבתהאמרינןהאסמהני ב~תהד~זק~
 ממזר ס~ק לאי~י חזקה לו בזהשיש שקול~~ל סכקרק מרב~
 דד"~

אזי~
 להו גמירא דהלכתא בר'ה ~ומאה ודמילסכק חזקה בחר
 מיקרי לא דזה טמא רוב ס~ק נגד יש ואס טה~רדסכי~ו

 דאין היכא ה"הבחזקה עיסה דתינו~בצד האי גבי בגמ'כדאי' ~כ~
 והא רוב כ~ו נגדהיהוי~וב

 דהוצר~
 נאמן דמש"ה לומר הה"מ

 משוסל~כשיר
 ~סכ~

 מחלק לא למה מותר ד"ת ממזר
~שוס ככש~~

 דלהכשירימסייעתז~
 משוס י"ל לפ~ול לא אבל

 הולד שכשראיש אש~ גבי ~~עברתי ועבד ~כותי ~ומרת ~תס הרמב"ס דפסקשס הלכהי"~
 וש~

 רק חזקה ליכא ל~ולד דהא חזקה ליכא
 כסול~לכהונהכדאי'יבמותדףס'ח והיאוודאיאמו מכ~
 לי' לית ~הולד וממילא לכה~ה פ~ולה נ~עלה לכותי אימזקתהדאף וא'כאי~~

 הה'מ צריך לכך נאמנת למה א"כ~זקה
 ל~ח~

 מ~ןר דבספק זו
 ז כשר מדאוריי~א חזקה בלאאף

~~~~
 אליבא ההימ לשיטית עודראי' שסוי"ל בב"ש עיין

דהרמב"~
 כ"בדקאמרמכדיתריותרי מסו~ד~תובות

 עלי' הבאננ~ו
 ~נשא~ משני וע"י ~~י תלוי באש~

 מעדיה לאחד
 ~כ~~ווזר כשרלקה~~אהוא יהי' האיךהולדמהןולכאורה~ה

ואחרי~



 ~ו
~~ 

' 
~ ~ ~א~רי'~ין ך~י~~~ ~~~ך~ 

 יכו~י~
 ~פי~בראהנ''ל ~ריאבל לו~ר

 ו~נ~~ה דייקא דחזקה התו~~ כתבג ל~ק~~וכ~ר ~דאוריי'מ~זר ניחאכיו~ד~פ~
 לחז~תמרעה

~"~ 
 ר~א ולד ~בי אף ~לה ברי מה~י ש~יר ל~ך

א~רי' לגבי שלה ~י ווהני דלא והא ~ו~ין בה דהיו ~שמעתיוהתוס' כמ"~' לולד ~לה ברי דמ~נ~ ~בתה מכשיר בה דמ~שיר מאן~~קינן
 א~

 לאחד~~ידיה נשאת לא
 היינ~משו~

 דספק~א~א
כמו מ~מרי~

 דמחמרינןיב~~
 ו רוב דיש אף סוף להס ~ין

~~

 בפשטות ה~"מ ~ברי ביישוב מ"ש לפי
 י"טדדין ~~ו~ ד~ברתוהיי~

 לי~ וודאי ו~~
 חזקה לי' לית דהולד חזקה

 פסולה וודאי והיא אמו~כת ר~
 דא~

 לכותי אי
 נבעל~

 לכהונה פסולה
 מהניחזקת דלא בבת~סבר ד~ר למאן ~אף סבריהרוו~"ס~יכ ק~דלפיז א"כ כנ"ל זו לס~רא לכ~צרי~ה~~מ ~זקה לאמוולית
 דאל"~ לב~הא~

 סבר ע"כ לר"א ~יינו ב~תה דפסל למאן קשה
 כשי~תדלא

 ה~מ~"~
 דאל"כ

 למ~
 בלא הא בבתה יפסל

ד"~ דברי~
 א"כ ה~"ל ~סברא ~בר דלא וודאי אלא הה"מ כדכתב ~ותר

 הוא בבתה דמכשר למ"ד איקשה
 הטע~

 חזקת דווהני דסבר מ~וס
 דלי~, היכא זה ~י דהא פסקהרמב"ם ~ל ~שה א"כ ל~תהאם

תזק~
 רפו~ל דלר"א כיון מהימ~א לא

 בבת~
 בזה עליו דפליג מוכרח איגו דמכשיר ומאן חזקה דליכאהיכא מהני לא וודאי

 וא"כ לבת מ~י האס דחז~ת~בר ר~
 לולד ת~ה לי~א דוודאי ש~

 דא~משו~
 ווד~י אלא מהי~נא ולמה כנ'ל חזקה לה אין

 לבת מהני לא אס מודהדחזקת בבת דמכשירמאן דסב~
 ר~

 ב~תמכ~יר משוסהכי
 משו~

 בר~~דכתב מ~ני לכך ~ותר ד"ת דבלאדבריה
 וא'כאתישפיר הנ"לה"ה

 כתב למה י"ד ה~ין גביהנ"ל קושי' ז~קשה הנ"ל~רק~פי הדיןי~
 רא~

 אינה נבעלתי לפלוני אמרה
 כקושי' מותר ~ת דבריה בלא נמי בזה הא~~נת

 הב~
 הוי דבריה בלא הנ''ל תירוצי שייךדלא אף

 אסו~
 מד~ת

 חזקת~א~לבתה מהני עלמאלא לפ"זלכולי השתא דהאכשרות חזק~ משו~
 ~יןא'כ

 לול~
 א"כ כלל חזקה

 ממ~
 ~רמב"ס מפסקי חד על קשה

 שבארתילעילסימן מה נכון נ~ל וודאי אלא עצומה קושי'והיא הכר~ שו~ בלי בתרתי ר"א על ~ליג דר~י לומר ו~ה"תהנ"ל
 וביןכך ביןכך אבל , בארתישס כא~ר נכון תי' ג~יהוא אותב'
 שפיר לשיטתו דהה"מ 'לי

 כ~~
 אך שלה ב~י דמהני כהן~ באשת

 לשיטת אף הוא נכון רהדיןניל
 שא~

 ברידהא מהני כה~ילא ב~שת דאף י"ל אפ"ה להתמירמדאוריי' וודאי זונה דב~פק הב"ש ~כתוב כמו להחמיר ד'ת זהרס~ק בוודאי דסברי פוסקי'
 ל~יטתאף

 הנ~ הה"~
 דיש כיון כהן אשת גבי דהא לפקפק יש

~זקתהגוף
 דת~יונבעל~

 די"ל
 דא~

 חןק~הגוףחזקת ~גד דיש
 י"להי~ר

 דא~
 ~זקת

 ~~ נ~ כלו~ הית~
 כנ"לוכ~רת ~גוף

 כיוןהרמב"ן
 דחזק~

 לפיש~טת אף הגוף'וא~כ ~ח~קת ת~י היתר
 הרמ~"סי

 י"~
 לה~~יר מדאוריי' דברי' בלא

~ 

~~~

 תתתיו~פק ד~ףכאן~בספק ~ר~ל בב~ההנ"להרא"הז"ל צריךלהבין~רי ~כוניםדלכאורה ההימב~"ז נ"לדדברי

אח~
 ע"זשפיר וה~א התירא א~קת דמוק~ינן משוס ~'ת מותר

 נבע~ה דתחתיו הגוף חזקת ~ ~~ן י~ ~א במ"ה ה~ב"א~שיג
 לעיל כפי'ש~תבתיובפרט

 חז~~
 עדיפא ~זו

 מח~ק~
 כנ"ל היתר

וא~
 ~פק מת~ילה לת~וס דיכול

 אונ~
 הספק דבזה רצון ספק

שפיר
 מות~

 לעיל~א כוו"ש חדא ז"א היתר חזקת משוס מ~"ת
 זו בס~רא וכאן לה~פך שיוכל צריך דס"ס ק"~ בסי'פ~קינן
 וודאי הזקןדר"י

 הו~
 ~איסור א' בספק ~הי' שלא ~צ~ך כיון כן

 אנו 'וא"כר"ת
 יתפ~ נאמ~

 י~פ~

 זה
~~~ 

 ~~~ורידברי
 ~ד~דק ~יועוד תור~

 ל~ ע~ היטי~
 ילול

 לת~~
 ה~פק

 אונ~
~יל~זדהיא~

 ב~צון ~"ל ~"כ תא~ר
 ב~צון או באונס אי נ"מ ~ת~~יןבאינו דה~ ת~~י~ ~ינ~ ~~
 ו~"~

 תאמר אי תילף
~פק

 באו~'~
 דתחתיו צ"ל ~"כ ~רצון

 דבאי~
 נ~מ אינו תתתיו

 אויבר~ון ב~~'אי
 וא~

 שמא ברצון ~ת"ל לומר ~~ל לא ~ו
~ינה

 ד~ ת~~י~
 אות ~~ בסי' הש"ך שהביא ממשילמה דומה

 דיצא את"ל למימר דליכא הש"ך וז"ל מ"ע ת~ובות בשסי"ד
~חו~

 לא שחיטה דלא~ר ~חי~ה לאחר ~מא
 שיי~

יצא בין לאפלוגי
 לחו~

 ע"כ א"כ יצא~חוץ את"ל שאמרת כיון וא"כ ~א או
 הנ"ל סברא והיינו הש'ך ל~ון ע"כ הוא ~חיטהקודס

 אם יודע ואינו הגף עלהאידנשבר להק~ות למטההש'ך וכ~
 דגקבה את"ל ולומר להת~פך יוכל לא הא ס'ס רהוישחיטה ~וד~

 שמההריאה
 לא~

 אס לחלק שייך לא שחיטה דל~ר שחי~ה
 וזה הש"ך עכ"ל לא או הריאהנקבה

 גי~
 הרשב"א דעת

 הרא"הז"ל עלשמ~יג במ'~
 משו~

 ד~פק
 אונ~

 למתכס ליכא
 הנ"ל קו~י' ק~הולא בתחיל~

~ 

ך~~~
~~~~~ ~

 ק~הל~~ו~~מ"~~~"~
 ה~~היאך ~"~לפי

 קאמ~
 הגמ'

 בכתובותכאן
~"~ 

 תחתיו ד~פק הוא
 וכ~

 זה הא
כהת~ ממ~

 ~ח~יו אינו שמא ב~צון את"ל לו~ר תוכל ו~יאך
 שיי~ל~~~יןאונ~לרצוןוהוא לאת~תיו דבאי~
 קוש~ג~להו~~ו~ה~

~~~~~~~
 ~~ דל~ נדא~

 ~ר ~ל כלל
~', 

 בכת~ותהק~ה ד~~"י ל~אורה
 ד"~ ש~

 ו~' ~ה~ו~"ת באשת ל"צ

~י"~
 דאוקמי כו' אדר~ה

 הג~ אחזק~
 איכא ז"ל~~א ~א ומקשה

 ב~ול~ הר~ נמיל~ימר
 ב~ו~'כ~כן עכשיו דהיא וכיון לפ~יך

היתה
 בעול~

 ש~תארסה קודס
 וא~~

 דחזקת
 ~זקת עם ת~תי במקום חדאהוי מ~ ה~וףיעדי~

 כדאית~ הית~
 דףיב' בנדה

 ז ~לפול דרך ר~~הנ"ל ע"ז ל~י~יישוב פתבתי ע"שואני בצ"ע~ניח

~ ~ ~

 ~ר לכאורה דהא הי~ר בדרך ~~"י ק~י' ל~ץ נ"ל
 לוקמ מ~חילה ~עו~מא~מקש~~וס' הפ~~קשה

 הית~ חז~~ מ~~י ~א ~רבנן דלמא חזקתי~יתר~ל
 כדא~ח

 דף ביב~ת א~א וכן דו~תיבכמה
 ל"~

 ~תר אזל~ן לא ריעותא דיש והיתר אי~ור דבכל מוכת~וגי' ~האי ה~~~י' כ~~ו וכן
 מדרבנן ה~רחזקת

 כ~"~
 ג~כ

 ס~ הפר"חיבי"~
 ע~לי~~"ו כ'ט~

 להתוס' לי' דפשיטא הפ"י~י'
 דלהו~

 ה~ירו לא מבעלה אשה
 ~יטת דבר~תי ט"ו בסי' לקמן ~יין באמת והנה ע"שחכמיס
 ש~נו כיון וי"ל וכו' בפ~י' ת~וויי~ו בד"ה כ"ג דף בכתובותהתוס'
יודעי'

 שזר~
 לית ~' לן ומספקא

 ל~
 ~ב''ש וכ~ב א~קה ל~~~א

 מ"ז ~י' העזרבאבן
 דמשמ~

 ~זרק אגו דיודעי' הואיל דווקא'
 מהצי ~~ ע"פ רק באין אבל לפנינו רעותא~יכא

 חז~
 כלי~ר פ~וי'

 כלל יודעי' אנו דאין כאן ק'ואיכא
 דפת~

 ע"פ אלא פ~ח
 חזקת~היתר מהני שפיר ~ך לפנינו ריעותא נקרא דאיןהבעל
 התוס' תי' ועיז התוס' מקשה ש~ירוהשתא

 ד~
 נגד

 הפ~'י ~ושי' קשה לא דהשתא וי"ל היתר מחזקת ~דיפאהגוף ~ק~ ~זק~
 ל~ן ~יין דהנהי י"ל דהשתא חזקה מכח לריעותא תרתירהוי
 ע"ו בקידושיןדף דגמ' מסוגי' ד~וכח דב~תי ט"זסימן

 ב~~ דא~
 תרתי י~לריטותא

 במקו~
 חדא

 דא~
 ~מ כוודא~ הוי דמדאוריי'

 כיון מחמרינן מדרבנן וודאיבזה
 דחזק~

 ~~~קה עדיף הגוף
 לבדד~תא

 וג~
 עדיף

 מחזק~
 יק כנ'ל בו דתלוי כיון לבד היתר

 ~דיפי יתדהס ~ניסבהצ~רף
 חזקת ~י אבלעכ"~

 הגו~
 כמו

 שס תרצתי ודזה הפ''י כקוש~' מדרבנן מ~מירין ושפיררי~ותא
הסוגי'

 ש~ תרצתי דקיד~יןוג~
 על ה~ו~קי' קושי'

 הרמב"~
 ממה

 ח~יות וגבי כוודאי הוי לריעו~א דב' כרבנן מ~ה ובידפסק
 ספק~י פס~

 ע"~
 דיש כיון התוס' תי' שפיר ו~תא

 חז~~
 הגוף

 כרי~יתא~וי
 ולכ~

 אף
 ד~

 דהשתא חז~ה עוד
~"~ 

 ~ד~~ןי בזה
 ז תי'לשגי'והואנ~ין הפ"יראשונהאסורוהויקושי'

~~~~~

 בב"ה ז"ל הראיה נ~ון לפ''ז
 דש~י~

 ד~~ק קא~ר
 ד"ת מותר אחד '~

 ~זק~ מ~ו~
 ~שו~ ואי היתר

 חזקת
 דהוי ~שתא חזקה נמי יש הלא~גוף

 חד~

 ~כ~קינן תרתי במקוס
 דווי ולא ~"ס מהני אלאמדרבנן'ל~ך ואינו כוודאי הווי מקוהגבי
 דף כתובות ה~וס'למ"ש

 ע~
 ~ז~ה דל'כא ה~א אבל בד"ה

ד~מונ~
 ~וי' ד~זקת ~'

~ 
 חזקת נגד כלל ~שיבא

 הוו~
 א~י'

 נכונה ב~ברא ט"ו סי' ~מן ואבאר תרתי במקוס חדאהוי
 וודאי עצמן מצד~קידושין דש~

 א~
 לה הי' אס

 מו~
 ק~דס

 ד~~
 המקדש

 אינו במוס מ~פידאיו
 מחד~ ל~ד~ צרי~

 ואין
 ספ~

 מצד אלא
 ~ לטנין זה שייך לא כאו אבל בטעמאי מילתא ~"ש~מקפיד

 זאת ב~~רא הרגיש שלא הגאוןיפ"י על ות~אחזקת~~יתר

ג~
 ~שה לא

 כלו~
 ~ה

 שמתמ~
 מקשו לא אמאי ה~~' על ~ס

 לא דוודאי כלל קשה דלא תמהתי ש~ובא~ת ~ייןפנ~'י חזקת דשייך נאמנת משארסתני גבי גופא ר"ג עלבפשי~ות
 הגוף ~קת כמו כן הוא ~~בר ומ~ייב דמראה חזקה רקמהני
 הדדר גוף על מ~ייב אינו פנוי' חזקת נ~שהאבל דהשתארמחייב
רק

 הואשליל~
 הרבר ה~יחו פנוי' או א"א היא אס דהואספק כיון

~ל~~
 אינומו~יחעל אבל גט צריכה ולא פנוי' שהיא ראשונה

 המוס נטשה שיהי'~ו~~דבר
 קוד~

 ועור בזה תלוי מום דאין
 אינו הוא אס א"א שהיא אפשר מקודס נעשה אס~אף

 איסור לע~ין נאנסתי עלמשארסתני שהקשהומה מק~י~
 א~

 רוצה הוא
 פנוי' ל~יימהוודאיתזקת דאסרוצה כלל קשה לא וודאילקיימה
 ראשונים קידושין א~אינומקפידומ~ילא למחול יכול דהואאי~ה

 ו פשוט דבר שהוא לי ותמי'טוביס

~~~~
 מהניברי ב~שתכהן דאף הה"מ צרקוגסדברי

 דהש~~
ג~

 חדא ד~י כיון כהן באשת
 יונה ורבי~ו הדא''ש דאף י"ל ולפ''ז מהני דוודאי וברי חזקהיש נ~יל הוי תרתי במקו~

 נא~נת וודאי כהן דבאשת מודי'גופייהו
 מטע~

 כמ ~הוי הנ''ל

~~
~זקה



~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

 ואין ~רי ט~~וק~
 מ~ג~

 נגדה
~~ 

 'דאף ל~~מו~~~ן אתי ר"י
 אפ"המהניול~ךמבי~הרא"ש רו~דר~ון לה דמתנגד י~ראל~א~ת
 באשת אבל רוב מ~ת ~ליו ל~~יג שרוצה ישראל אשת עלדינו

כהן~י"~~לכ~~
 מה~יובאמת

 פש~
 מ~עכןוגס ה~"ש~לא לשון

~פ~
 ~נ"ל הר~~"א

 בב"~
 דכתב

 דס~
 זהא~ר

 די~
 מ~ום

הגוף חזק~
~"~ 

 הרשב"א ~~בר די"ל במ~וסתרתי ס~~רל~הויח~א
 ריש התו~'כד~בו

 ~ד~
 ולעיל ואתאיי ת~ר שייך דלא ~ואיל

 מהימנא לא כ~ן באשת ולכ"וו~דאיאפי' ג'ואילךהארכתימ~י'
 הר~ב"ן ~~רת ~לעיל מ"שולפי

 עדי~
 ~בל ראשונה ת~קה

 דמיקרי כןבחירושיור~~בר~י'ד'הופחתי~~~ה~ב~אלאסבר לעיל~
 ~ ז ~צ"ע ח~רואתאי אףבדלאשייך תרתילריעותאי

~~~
~ ~ ~ ~  ~~~~~~~~~ כ~~~ ~~ 

היינו
 ר~~~ תז~~ ~כ~

 ~~יינו
 רנאמ~

 מוחזקינן כאשר
~ן~~ז~ונן השת~

 ל~פר~
 ~ש~ך לא ובזה

 דהשת~ חז~~
 דל~נין

 בעולהמ~ילת היא ~ל"ז ד~א ל~ו~ה~פ~ןולה~א עתהמ~זקיגן ~
 ע"~הבעל

 מילתא
 סבר~ בטע~

 ז י"ד בס~, ~כונה

~ ~

 ווראי סבר ~~ה הרשב"~יה~ל וודאי כך בין
 דאפ~ נמ~ כהןוא"ל ברי~אשתמהני דל~

 ~ריהואיל מהני
 דעדיף הגוף תזקת ואף~דיש~ לבעלה הי~ר חזקת להרמסייע
 נג~ אף דמהני כמו יתדיו וחזקה ~רי מ~י מ"מ נגדהמיני'

 הרוב
 דלא כמו גמור הרוב נגר מ~ני לא ~' ~י' לעיל שב~רתי לפיז'א
 ד' סי' בב"ש ועיין דמעוברת ב~וגיא בגמ' כדאיתא בשבוי'מהני

 ז ב'הארכתיסעיףל"טולעילסי'

~"~~
 סי' ב~'ע רמביא ~ליהב"ש

 ס"~ ס"~
 סת~ומבואר ט"ו

 הנ"ל הרשב"א לפי' גאמנתיהא כהן באשתי אף~מגיר
 אי~הנאמג~וודאי

 וגם
 פש~

 ~רא"ש הר"י
~~ 

 נמ~כתב ~הה"מ כן
 חולקיס וישבעצמו

 וסוברי~
 כה"ג איסורא דלענין

 ברי~לה ול~מהני ~סור' ספי~אחדא אל~ דליכ~
 ו~

 ~כ"ל דעתרבינו נראה
 מפורשיס ושאר הדמב"ס וא'כהה"מ

 ~בר~
 מהימנא דלא

 ז הנ"ל'הרשב"א וא~

~~~

 דרמ"אשם
 מבי~

 באשת דנאסרה הא וי"א
 ור"י הרא"ש פשט כ~שמע ישראל באשתדווקא ישראלכו'ן~
 לשיטת י"לדמודה כ~ן~א~ת אב~

 והרשב"~ הרמב"~
 אף הנ'לוגס

 סבר לא י'לדהר~ב"א והרשב"א ר'מ הוא א' דדיעה הה"מ~כתב
כן

 ר~
 עלהב"ש ~אעסהרשב''אהנ"לותימא דאל"כסותר בא"י

 ד~~ דל~י לי'~~ט
 ~ל קשה וכן כהן ~אשת נמי מהני דמ"א

 ז וצ'ע כן משמע לא רמ"א דברי פ~ט וגס יו"ר ~ק שסה~"מ

~~~~

 שהוא מצאתי פ"פ גבי בת~"א הנ"ל הרשב"א אב~ר
 דיש ~ואיל מה~שב"א להדיא משמע דשסת~וה

רי~ו~
 ליכא מדאוריי' אף ד~בעלה

 למי~~
 דהא חזקה

~~ קא~~
 דר' והאי ע"ש דאוריי' הדאשון ה~פק אס ע"ז

 ~ונ~
 אלא

 אתין דלמ~~~"ד וכנ"למדרבנן
 וש~

 דהואמדרבנן להדי' איתא
~מסקנא~דסוני'

~  
 ו, ~י' לעיל הוכ~תי וכן ~יש ותרי בתרי

~ר'
 יונ~

 בהרא"ש שהו~א עצמו
 דפ"~ בסוג~

 ~שה וע~ר
 קשה א"כ ~וטה ד~י~ספק מאידקאמר זההרשב"א ע~
 ~~ני'דטהרו' כדאי' ס"ס ~הני בסוטהלא הא הוא~גמ'~ס"ס מאימקש~

 וכן ס"ס מהני בר"הלא ספ~טומאהדכל
 מ~שה דה~"ס רי'ל כלל ק~ה דלא לד~ותויש כתבהפ"יראי~להתו~

 ר"~
 לשי~ו

 , ה~ס' שכתבו וכפי וכו' מצאתי דפ"פ מימרא האידקאמר
 דאתא ~ולמסא האי ע''ב ע' בע"זדף ~אדאיתא~יכ ~~~ לפי~פי~ וכן ~שב"ס פי' לפי וכו' מ~הר ר"א מד"ה ע"בנ"ה ב"~
 ל~ד א"כ ושרא דר"א קמי' הוי עובדאוכו' לנה~ד~~
 ר"ת דהא ס"ס סוטה ג~י ושרי דמתני'כר"א טע~בש"ס~ברר"~

 מפר~
 שס

 טהורמחמת ~דין דמן כיון תידושו אלא בו לך דאין סבר~ר"א ~~
 בר~"י אומר ואינו ע"ש~קה

 ר~
 ב~"ס ולא אחד בםפק

 הוא ברה"י טומאה דס~ק ~סוטה נמי תליהפלוגתא ו~~
 ~ספק אלו ספיקות לרמות אין בל"ז אך ה~קומות בכלכדאי' כמו,~~~

 אות~תיו
 ספ~א~~

 כיון לסוטהדשס
 ליליף גמירא דהילכ~א טומ~ה לסכק ד~י ולאלדבר דקינא'ונסתרההוירגלי~
 כמ"ש סבר ~הרשב"א ~ראהויותר מסוט~

 והתוס~ הרא"~
 כיון

 לא דאל"כ גמור רוב דאינו אע"ג אתזקה אוקמא לא ל~ךברצוז דרוב~
 מ'מ הרשב"א סובר ~פ"ה התוס' כמ"ש הוא ס"ס הגמ'פריך
 שס כמו מדאוריי' חזקה ואיתרע מיקרי לדבררגליס

 דאינו אף כוו~איד~שו בס~~
 רו~

 ואיתרע לדבר רג~יס רק גמור
 וה"ה כשס פ' בתוס' ע"שה~ז~ה

 ה~
 שפיר ס"ס אבל בכה"ג

 אינו דמ''מ ד~ני הג~'~ריך
 רו~

 ו גמור

 ~~~~ ~~י~~~
,~~ 

 ~י~~~
 ~י

~  ~  ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

 ת~תיו דספק תירץ א' דב~י' ברשב"א ה"פ לפ"ן
 אח''כ וקאמר חןקה נ~דו דיש כלל חז~האינו

 ~יו ב~פק אבל כנ"ל ברצון דרובא כ~ן לדבר רגליס~יש כסוט~ דהוי ~~ה לא~וי נמי אונס ~פק דגס ר"ל כו'ו~ור
 רא~ון בתי'עומד

 וצ~
 ז קצת

~

 נבאר וגס הרש~"א של השני דין בו יבואר ~' ~~'
 ז ורש~י הרמב"ן~מחולקי' מ~

~ ~ ~ ~ ~

 ובש"ע י"דקי"א בטור התערובו'הובא בת"הבבית
 גבי ~'~עי'

 ב'קדר~
 איסור וא'של היתר א'של

 תולין אין של~רה האיסורבאיסור נ~ל לאיזהואינוידוע
 ל~ל~

~~~~
 ראי' ויש זה דין על מחו~קי' דהתו~' ~אבאר

 הש"סמדברי לדבריה~
 ובתחיל~

 בחולין ה~ו~' דברי נבאר
 אמרופ"ו~ד"ה ד~

 ס~
 דף בע"ז התוס' ודברי' וכו' להתיר איםור

 דאחד אף חזקה נגד דבחזקה כתבתי כבר דלכאורה~''ד
 פוסקי' ושאר ר"ת לפי' כאן די"ל א~ר מדרבנן מ"מ כנ"ל~דיף מה~

 דאמרינן ד~רי ~א סימז~ביארתי
 לג~

 מיעוט דסמוך רוב
 תזקה ומכ"ש'לגבי מדרב~ן רובא לי'ואיתרע לחזק~

 דג~
 דנאמר מרוב

 ח~ה לי' ואיתרע לחזקה מיעוטסמוך
 ד~

 דחולין מתוס' מוכת
 כמ"שלקמן חז~החייש גבי רובה"ה גבי למיעוט ~יש דלרימדפ"ז
 ז"ל בשס~מהרש"א~י'ה

 א"ככ~
 ואין לבד בחזקה דלר''מ

 נגר ~קה יש אס לדידן א"כ רוב לגבי מיעוט כמו ו~י חייש~'נגדו חז~
 עדיף לא מ'מ כ~ל עריף אתת חזקה הדין ~צ~ אףחזקה

 ז החזקה נגד ומיעוט כחזקהוהוי מרו~

~~
 ~ק~ כב~

 בחזקת שהי' במקוה כגון עד"מ לעיל
ונכנסהטמא שלימ~
 עלחזקתו ~מא ה~~ד תצי~כנ"לאףשיש גבי וכו~ל~קתהכנ"ל בהשאיןצר~למדודהשתאומ~מינןהמקו~

 הי' שנמדד ד~יכף ~יון דהתס לעיל חלקתי כ~ר המקוה חןקתגד
 ועל בוודאי המקוהזקת

 חז~
 חזקת לו א~רע בה שנכנס ~מא זו

 השתא אף איכ~ומאה
 כיון~

 ~~ן
 במקו~ ריעו~

 ~תרע
 בתי~ק שם אבל הטומאה~זקת

 באו~
 מתחיל ~עס

 ז כנ"לנגע א~ הספ~

 ~הבאתי הניל ~ר~~ן על לדקדק דלכ~רהוש ל~לק י~ך~~~
 ג'בסימן

 דמשי~
 חזקת אין נגע בוו~אי אס רש~י ~ל

 בחולין וריה ר'פ קאמר מאי קשה א"כ תינוק לגבי מלמדת~יסה
 נמי מיעוט אפי' רוב איריא מאי הנ"ל~ף

 ד~
 שם הא כו' ר"מ

 על מלמדת הבהמה חזקת היאך שחיט דוודאי כיוןנמי
 חזקת אין תינוק גבי דבשלמא בפשוט צ'ל אך רוב להס דישדתש"ו המעש~

העי~ה
 טמ~וכן הי' אי ב~~~ מלמדתעלהתיני~

 רק עצמו החש'ו עלאבלשסבא~תאיןחז~הבהמ~מלמדת גבי~שליאכנ"~
ה~שה ע~

 ~~~ט~
 שי~ ~צמו

 ספק
 שמ~

 או ש~ה
 דר~

 להעמיד ויש
~חזקת

 שא~
 דשהה מ~מדת זבוחוזהישפיר

~ 
 באותו דרס

ואין פ~~
 ~~יטהכ~~

 ~ו~ גבי לפ"ז וא''כ
 שפיר

 ~ברתהרמב"זךא~~
 ע~ מל~~ טמ~תזק~

 לתר~ י~ ולפ"ו כנ"ל המקוה
 קושי'

 דטהרותפ~ה הר~
 משנ~

 לר"מ דמקשה ע"ה גב~בגדי ז'
 ע"~

 ובכעיץ
 מיע~ ~מוך אמר~י~י לאזה

 לתלות ב~ה מקוהכיוןריש נמייש~תילו~~הנ"~כמוגביוו~לעיל גב~ ו~ן הרמב"ן כסברת ~חזקה
 כנ"לוהריעותאוהויכא~לואינו

~~

 הדבר בגוף
~"~~ 

 רמ~ת
 מהתו~

 דלר"מ
 דחי~שי

 למיעו~
 דחזק~ה"~

 בעירובין שס הא ,מאוד קשה ~ה~י לא
 אדאורייתא דאוריי' ל~מ הגמ'ורמיע"בידמק~ה דל"~

 נג~ דתנ~
 באחד

 מ~י דלר"מ אלמא~ו'
 חז~

 מ~הר דר"מ להדי' שס פירש"י וכן
~אמרי'~ו~מא

 ~זקה~וע"כ~וכ~
 רא"ל ~טהר חזקה ~~טעס

 מכחדמטהר
 ~א~ ספ~

 ~תני כמו בר"ה
 ~~וספת~

 מטהר ~ר"~
שספק

 טו~~ה~~"~
י מאי דא"כ טהור ספיקו ~ מ  הגמ' 

 שפיר במתני' הא ר~~אדר~מבעירו~ין ~~
 ל~

 חזקה ב~ר ר"מ אןיל
 ד~אכמו

 אזי~
 א"ומטהרמכ~ספקר~ה בליל~ בנגע~א~ אבל כנ"ל למיעוט דחייש רוב בתר

 מכת מטהר ר"מ דוודאי צ"לע~
 לא~הגמ'סברדו~דאי חזק~

 ילפי~
 רק ב~"ה~הור מ~~הדספקטומאה

 למפרע טומאה אבל נגע~פק
 דהשת~

 ילפי~ן לא ~מא וודאי
 תו~',ר~שנדהלכך כ~ש~סוטה

 חז~~ ~י'כט~ורמכ~
 וא"לא"כ

 כנ"ל מכ~ח~הי"ל להיות~הור היל~רה~ינמי
 גידל מדרב ילפינן שפיר ברה"י~מא סימןה'דלעני~

 דבס~
 לימוד לנו דאין בר"ה אבל בתזקה כלל לא~לי~ילפינן לעניןב'נזיריןו~יכי ~ו~אהלמפרעכנ"ל אף איירי~ר~ישם דאיירי יאכל לא

 רקמכתחזקהובזהמתורץ~שי, שפירתלויבתזקהומהנידיל~ינן מהיכ~
 במעל'ע מ''ש לר"מ דמקשה דטהרותמשנה~ז' פ"ההר''ש

 דרבנן ~נדה דשס ~יר ~ש~א לרה''י ר'ה בין ~ל~ינןדלא שבנד~



 ~~~~~~י~
~ ~ ~ י ~ ~ ~ ~ ~  קדשי~ ~לג~יהחמירו ~ך~~י~~~~ 

 ט~רה חזקת מיקרי רלא
 כי~

 דריעותא
 אף טמא שפיר מגופאיצאה

 בר"היולז~
 שס נתכוונויהתוס'

 י ז ע"ש כו' הטומאות כל ד"הבעירובין

~ ~ ~ ~ ~

 כך ובין כך ~ין
 מוכ~

 חזקה בתר דא~יל לר"מ
 ורב~יוסףשסמהניבעירוביןלקולאוכןבתי'דרבה

 פירש"י לרבא ואף מחמיר ותרי בתרי רק לקולא ~זקהלר''מ
 ע"ש כנ"ל ותרי בתרי דאייריש~

 ומכ~
 שהבאתי מה לפי

 ש~
 הריט~א דברילעי~

 ש~
 רמ~ח בעירובין

 דב~י~
 ותרי תרי

 גברא חזקת רטהרה חזקה נגר דאיכא במתני' אף לר''ממהני
 זו דחזקה עירב~לא

 עדיפ~
 ~א טפי קשה וא"כ

 באי~
 חזקה

 מהני לא בדאוריי' אף דבוודאי התוס' כתבו הרובנגד
 קושי' וזה חז~ה נ~דו ~דיש ~כא ~זקה מהני דלאמכ"ש רובוא~
 ~ ~ריטב"א לכאורההיא עצומ~

 י

~ ~

 הרי~ב~א על לק"מ ל~יל שחילקתי מה לפי
 חז~ת לכך להדי' הריטב"א כמ"ש מקוה גבי כמוהוה בעירו~ דש~

 מתחיל אינוהגברא
 ו~פ~ כל~

 קושי' ~ך הנ"ל החילוקי'
 דלר"מ הנ"ל דחולין תוס' מדברי כדמשמע נאמר אם קשה~דיין ראשונ~

 שאין לבר בחזקהאף
 נג~

 דחייש כמו להחמיר ~ייש ~מי חז~ה
 ז כנ~ל קשה ~"כלמיעוטא

~"~~

 ~' דבר~ אבאר ומתחלה היטיב באר ולבאר לתרץ
ד~ולין

 מהרש"א דברי א~
 נכוני~ה~

 כןמדבריהס דמשמע

א~
 בד"ה דפ"ו בחולין המהרש"א ס~יכת עיקר דלכאורה ~או

 ה"ה רוב לגבי למיעוט דחייש היכי כי דלר"מ לתוס' דכתבדר"מ מ~
 התוס' מ"ש שסומך~על היינו ופלגא בפלגא אף חזקה ~בידח'יש
 כו'אירי' מאי למיכרך איכא ו~יהו יכו' להיתר אי~ור ספק אמרובד"ה

~~~ 
 התוס' ~ל תיכף~ המהרש"א ~ציין וכן במהרש"א

 רוב לר"מ הגמ' דקא~ר כ'כ~דהא ראי' אין לעיל דוודאיהנ"ל

מ~שיה~
 המהרש"א דה"הפלגאופלגאכמ"ש דווקא מקולקליןלאו

ש~
 דכת~וומיהו הנ''ל מה~ס' המהרש"א ראיית עיקר רק ב~צמו
 מ~קו ח~שיס שבדפוס מבי~שס המהרש"א אך כו' למפרך~יכא
 ולכאורה וכי, הבין~ המגיה שזה ~לווואפשר וכתב תוס' מד~ריכ'ז

 אך מעירובין ה~"ל קושי' מכח המגיה ~צדק לומר שיש אףנראה
 ד~יז הגמ' דלשון חדא המגיה גדולהיכדברי הוכחה נראהבל'ן

דוותרץ
 ש~

 דשאר רוב גמי ואיכא כו' עגליס רוב דאיכא כיון
 הוי בעגלי~ אי אף ע"כ כו' ווזיהו גר~י' אי ~ס' דל~י'בהמות
~לגא

 הואי~ השי~ דהמתר~ צ~
 א~ר בהמות שאר נמי דאיכא

 ננד רובהמה
 העגלי~

 פלגא מצטרף לכך
 דעגלי~

 אין אשר
נשחטין

 וה~~ ל~~
 ואיכ דמיעוטא מיעוטא~ יהו~ ~המות דשאר

 עיקר דהוי בהמות שאר גבי ולא עגליס גבי רוב המתרץ ת~סלמה
 ומיהו גרסינן אי לי תמי' בל'ז אך הגמ' בלשון וצרוךלדקדק~ר
 התי' קשה~~אכו'

 ש~
 איכא כי תימא מקשיס אמרת אי בד"ה בע"ז

 איכא ו~יהו מ"ש הכא התוס' הו~ילו מה וא"כ עיש ~ו,~ו'רובא
 מתו' לא ~דייז ה~~ כו'~יפרך

 אמר~ אי כלו~
 מיעוע ~~א רוב

 כ~ו דמי~טא מיעוטא הויהא
 שמ~~

 דה~' ואי בע"ז ה~'

סוברי~
 יותר לכך כלום מקשי לא הכא גס א"כ דשס תירוצו הכא

 יי"ט דף ביבמות ~תו'~ וכן הנ'ל ~המגי' ל~~ק ~נ~ון
 והנה ~"ש ~קושי'הדבר הני~ ע''~

 המה~'אי~~
 ש~ר ביבמותירו~~לומר

 ~~דק ~איתדקדק במהרש"א ע"ש דע"ן תי'ד~תו'~ה~ו'~~ם
 למה ישל~דק דלכאורה שאינו~סר כן ~אינו תראההיטיב

 עגלום אותס וז"ל דכ~ו ~~~ז~תו' מ~
 בעצמ~

 נעמ~סיבחזקת
 כתבו בחולין~וביבמות ~וכאן ~' שתועה 'קודם שהי'יכו'היתר

 ולמה בחז~ת~יתר והחלב' הגבינותדנעמיד
~ 

 כמו כאן מקשי'

הת~
 נ"ל לכן , ביניהם חילו~גדול תראה וא~תדקדק

לפי בע~~ ד~
 שפיר נמי ו~רוצם שס לשונס ככו מקשי' ~י~ שיטת~~~

אבל
 ~ו~דו~במו~ ה~~

 אשר אחרת קושי' מקשי' לפיישו~תס

~
 הב~~י כבר דלכאורה ב~~י' ~תירוצ~ד~לכ~~הניחו שייך
 מפר~גבי ~ר~~ רש"י עס ~רמב"ן ~~~עמי~~הי~מ~ולקל~יל
 שזמצא~צר,עיסהתינוק

 רו~
 ~נוקות

 אבל באשפות~ מטפחי~
 נגע בוודאי דאס ~"י על הרמב~ן~~יב וודא~נג~~ל~עיסה

 כיוןדווד~ו מועו~לח~ת~הרהד~יסהבעיסהית~לאשיי~סמוך
 חזקת שייך ולא עצמו כתינוק העיסה 'הוי~ בעיסהנגע

 כפי' מפרש לכך שליא גבו כמו התינוק על ללמד~יסה ~הר~
 נגע ב~פק ראיירי שסבחולין ר"~

 בעיס~
 לעיל ~אתי וכבר ע"ש

 זו בסברא מסופקי' בעצמודהתו'
 דמו~

 מתוס' לכאורה
 ~י~עוד והריטב"א רש"ו כסברתדסברי דעירובי~

 בש~
 ש~ב~ירובין תו'

 ב~ו' לעיל עיין הרמב"ןכ~ברת
 וג~ ~

 ~ידושי בחולין כאן עיין
 ~ ג"כ~ב~זוהר"זב~רה'שטות~מביא

~ ~ ~ ~ י
 ~ ~~י~~ ~י~~~

י ~ ~ ~ ~ ~  ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

 ה~וס' אזלי ב~"ז דהתס תו~' דברי ניחא
 הרמב''ן כ~ברת~~סברי ~יטת~

~'~ 
 ולכךילא

 יכול~
 להק~ת

 דהי' כיון דז"א היתר חזקת על החלב~נוקמא
 מע~~

 בוו~אי
~  היתר שי,יך~קת עצ~ה~ו~א כקיבה מקיבהא"כהויהחלבהחלב 

 חזקת דאין~לב
 הח~~

 מ~~ל~יסה ודו~ה ע~הקיבה מלמדת
 ש~יר מקשי תינוק~לכך ג~י העיסהמלמדת חזקת ד~ין תינוקגבי

דאותן
 עגלי~

 ~צמן
 נעמיד~

 חןקת לכך כו' ~יג היתר בחזקת
 לה ~~ין אף~הקיבה דא~ה תי' וע'ז עצמה לגבי מלמדת~קיבה

 הסברא אי"ה וכמ"~לקמן מלאה יצאה כמו דאתרע~זקתהיתר
 תינוק גבי ד~י' רש"י ~יטת אז~ל ובי~מות בחולין התוס'אבל
 טהרה חזקת מה~י אפ"ה נגע דווד~י אף וא"כ כנ"ל עיסהבצד

 כנ"ל הי~ר בתזקת לוקמאיהחלב ש~יר מקשי' ולכךדעי~~נ"ל
 התו~' תי' שייך לא ג"כומש"ה

 ומתח~ ש~
 תו~' תי' אברר

 ~~רר ישדלכ~ורה ~~
 מ~ הרב~

 דנ~~ין כיון ~ם התוס' שתי'
 מאור קשה ולכאורה קיימי ע"ז בספק קיבות דהנך החזקהאיתרע
 ההיא אס ד~פק כיון דהא שבש"ס החזקות לכל זה בין~ה

 לע"זנשחט' קיב~
 א~

 קודס כמו לעיז נשחטה שלא בחזקת ל~וקמי לאו
 כיון וא"ל בהנאה נאסר הי' שלאשחי~ה

 די~
 שחיטה מעשה

 להדי' קאמר~מ' ב~לין כאן הא החןקהאתרע לפ~י~
 משום אחריו לשחוט לר"מ מותר מש''ה ולהתוס לחזקהמיעוטא לר"מ~סמ~

 מעשיהן רובדאיכא
 ~קו~ל~

 שהרי אף זבוח שאינו ~זקה עם
 שאינו חזקת ומ"ש לפניךשחו~ה

 זבו~
 מיני' עדיף ואדרבה

שש~
 וזה לע"ו שנש~ה ריעותא אין כאן אבל לפניך ש~ט שור

 לכאורהפליאה
~ 

~~~~
 דמשני מה ד~כ~רה התוס' תי' דשפיר נ"ל העיון
 של עגליס שרוב מפני שסה~מ'

~~ 
 נשחטין עיר

 היינולע"ז
 שהיינ~

 שו~טיס היו ויוס יו~ שבכל יודעיס
לע"ז חוק~

 עגלי~
 רק ע"ז של קיבית הרבה שהי' בוודאי וא"~זה

 לא רק לע"ז היו שלא בביתס נשחטו אשר עגלים נ"כשהיו
 קיבה איזהידענו

 מהנשח~
 שפיר והשתא ו לע~ז

 כתב~
 התוספות

 קי~ותבהנך
 בס~

 קי~ות דישיכאן כיון קיי~י עיו
 בוודאי ש~~

 היא זו אס ~פק יש רק לע"זמהנשחטין
 א~

 בוהלאשייך אחרת
 מאחרת זו קיבה דמ"ש~זקה

 ה~
 וראי' מחז~ה יצאה וודאי א'

 ו~ת ~ו~ה בשר מוכרות חניות ט' בגמ' דאי' ממהגדולה
 בסי' פסקינין וכן הרוב אחר ה~ך ~נמצא נבילה בשר~וכרת
 הוא ס~ק בשר הא ואמאי בי"דק"י

 א~
 לאו או מש~טה הוא

 סמוךלימא
 מי~ו~

 ואח"כ זבוח שאינו בחזקת שהיא לחז~ה
 ב~ו'מצאתי

 דנד~
 זו ח~ה להדי' ~תבו הרוב ~ר בד"ה די"ח

 אי"ה יבואר ולקמן חניות ~' ג~יש~
 דש~

 אזיל לא
 לשי~~

 ר"ת
 וכן לחזקה מיעוט ד~~וך כן דפ~ק לר"תוא~כ

 ל~י הרמ~"~
 בחנות דיש כיון א"ד כשר א~אי א"כ אי"ה ל~מן כ~"שהרמב"ן
 מזה הבשר זה א~ לנו וספק כר~י נשחטו אשר כשי~תבוודאי
 כ~ן יש דוודאי הנ"ל כסברא חזקה שייך לאתו

 בש~
 שיצאה

 זו דילמא בעצמו ספק וזהמתזקה
 הי~

 יצאה אשר
 מחזק~

 וכן
 מחצה במקולין ישאם

 בשרטרי~
 א~לבשר ומחצהכ~יר'

 שם יש אשר ~קולין מן ~לקת או שם איןוודאי נבי~
 ~נו~

 אחד
בשר

 ~רי~
 הבשר דאסור דמי כמחצה ~בוע דכל

 שי~ א~
 על

 ב~זקתכשירה~~ו כשרהא"כלו~מי' ~ריפהוספק ספקה~ר
 ~יוןדאיןבחנות הן כשירות בהמות דרוב רוב מכח דאתי'~זקה
 אמרינן ~~פה ולכך טריפה רקנבילה

 נ~~
 הותרה

 יבואר~אי"ה ~לק~~
~ 

 כוון התוס' ש~רתירצו לכך ~"ל א"ו
 כנזכר חזקהי שייך ולא הס אסורין שחיטה ~ר לפנינו'עומדות דהקיב~

 ~מלב הוה לכך ~ב תוך אלו מהקיבות בא דוודאי כיוןלעיל
 ג'כ ל~ב היתר ~זקת ~ייך דלאכקיבות

 בחולין כאן תו' אבל כנ"ל ועי~ה שליא וביכמו כסבר~הרמבין~~~"~
 בצד ת~וק גבי ד~ר רש"ילשיטת וביבמות~ידאז~

 עי~
 מ"מ נגע ~וודאי אף

 בע"ז שם כדתי' לתרו יוכ~ו לא לכך לחלב ~תר ~קתשייך
 ח~במהני לג~י מ"מ ~ז מחמתספק אסורין קיבות דהנךי~ניהו

 דה~ינוק אף ~יסה גבי~ כמו איסור לשס בא שלא~חזקתיהיתר
 חזקתעיסה מהני ~נגדואפ"ה מ~מתד~וב ול~לי'חזקהטמא
 הני~ רש'י לשיטת~פיר

 אבל בקושי' התו'
 לשיטת~

 בע"ז שס
 תי'כשיטתהרמב"ןו שפירי

~~~~~~ 
 תו~' רברי שפיר ותבין וראה עיניך פקח

 הקשה קופות שתו ד"ה פ"ב~ע"א ד'בי~מות
 האי כולי למימר~ דליכא סאין וב' קופות בב' דאפי' כו' ש~הר
 הואואין ספק חולין של בקופה שנפל דמה אחזקייהו י~ולין~וקי

~
 דסמכינן כו' ~רי ר"ל ~~' אחת היתרכו'וא~שרדבסאה חזקת

 אחזקת ~י



,~~' 
~ ~ ~ ~ , ~  ~ ~ ~ ~  

~ ~ י ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  
 ~~אורה ה~~ ע~ל ~~ליןא~ז~ת

 ~~ה ר~~ הי~י~ ~~
 ~~~~נ"לול~י ~יל~קי~

 י~כו~או~
 דוודאי ~איןכיון ב~י ~ב~א

~~~ 
 ~~~קדיר~

 ~~י הסאה~ כ~ו ~דירה הוי א~ א~ ~אה תולון
 ~ר~~ז~ה~~~~ר~

 ~ל ~ן א~ה וב~ס
 ה~א~

 ~נפל'
 ~~~~א~ייך ~רא א~ור~~~יזוו~או לו~זק~הי~רכיוןדאח~~~ ד~~י~ ~~ייך~ו~~הקדי~~ ~~

 חזק~הי~~
 ה~אה על

 ~ה~ולי~ ~די~~שנ~לי
 דוודאי ~יון ~ב~דיר'

~ י  

 ~~אה
 ו~סברת'ה~בין כ~אה ~וליןהוי ~~~

 ~נ"~
 ודומה

~~~ 
 ~י

 ~י~ווכל~
ל~~

 ו~י~ ~לעיל
 אבל ~~~ז ה~~'

 ~~א~
 ~ומה ~~ל

אוק~י שפי~
 ~לי~

 ~~ן ב~קתוי'
 איי~~ דספ~

 תי~וק~גע ספ~ כ~ והוי ד~ר שום
 ~ו~ ב~יס~

 דו~ה ל~ך ~י~~~ ~ז~ת ~~ני וודאי
 ג"~ ~ב~י ו~ר החולין ~זקת~מש לן~

 זו לסב~א ראיות
י ~~יו~ ~~

 ~מ~ ו~
 אלו ~"י ד~רו

 ד~ר~~~י~
 ' ן

~ 

~ ~ ~ ~

 לנו יצא אלו ר"י דב~י ~~י
 כוותי'בסימז דפסקי~ן הנ"ל כרשב"אדלא ~ר~~וכ~ ~ש~~י~

 רוו~א נפל איסור ~תוך איסור אומר ~~~י דאמרינן~א קי"~
 ~~סו~

דרבנןאובשי~וראדר~נןאבללאבאיסור~אוריי~
 ~"~והו~~ם

 הואמפס~י'ווזקורס
 ד~"ד~"א~איתבי'שת~~ו~

 א~ת~ל~ולין
 א~ל ~~ר ~ני אמרינו אמאי דאוריי' בא"פ כזית וא"אוכו'

 א~~~~אומר סמכינן ~דרבנן ~וו~א אלמא דרבנן ~זה"זלת~ומה הנ~
~שתא

 לכאור~
 ה~"ל ביבמות קושיתו ~ל ר"י ה~יב אשר לפו

 ~ל דאף י"ל א' דבסאהו~~מר
 מוד~

 ב~צמה ןו הוכ~ה והשתא
הוא

 ג"~
 ל~נין

 סמ~~ן בדאוריי' אף י~ל א' בסאה ד~"~ ז~
 ~אל"כ ה~קה מחמת אומראשאני

~~~ 
 גס ב~צ~ו הר"ש קושי'

 צ'ל א"ו מ~תני' ליק~י מבריי~א ~~שה אמאי בפ~י'~ס
 אשרכ~י ג~

 דבס~ ר"י השי~
 לכך אחזקה ~חולין ~וקמי י"ל א'~

 מ~שה ~אין מב' אבל ש"א אמרינן דאוריי' בא"פ כזית איאף

~~~
 ד~~נו דהש~א לפ"ז וא"כ ה~"ל כס~רא ~קה ~ייך דלא

 א' ~~סאה קיי~ת ~מקשן ס~רת מסתמא י"ל ~דיין כו' ה~ת~ס

א~
 חזקה מהני לא ~ה"ת ואדרבה החזקה מחמת מהני בדאוריי'

ה~
 דברי לפי א"כ ב~אוריי' אף סמכינןאחזקה בכ"מ

 ר"~
 ברור

 הר~ב"ס קצ~מדברי מ~מע וכן ~איריי' אף אחת בסאהר~ה~י
 מהל' י"ג בפ' סאיו ב' גבי רק ד~ריי' תרומה של החילוק~~תב

 ז כלוס מ~לק ולא דמ~ני' הדין כתב לזה וקורסתרומה

~~~~~
 להדי' מוכח מצאתי כן דיבמות ה~''ל מ~ס' ה~~תי
 המהרש"א פסחי~דףמ'ד"ה~פק~לכדכתב~וס'

~~
 של א~ד דצבור דההיא ~~רי ~ה~י~'

 חמ~
 בתיס שני ולפ~יהס

 ~גמ' קאמר ציבוריס ד~ני ד~אי אף ביטל בלא אפי' אייריבדוקי~
 דשס הי~ו בבי~ל דווקא ראיירי קופות ב' היינו מ~י' לעילשס
 של א~ד צבור גבי אבל ח~הליכא

 חמ~
 כמ"ש והיינו חוקה א~א

 הבית אל ה~תיכה באה דוודאי כיון צ~ריס ב' דגבי ה~בראל~יל
 א' צ~ר גבי אבל חזקה שייך לא החתיכה ועל כ~תיכה הביתהוי

ו~פ~
 כתב כן לבית כלל ~ל דלא הבית ~קת ~ייך לבית על אס

המהרשי~
 ב~י~ת~תוס'

 א~
 ~' ~"~היי~ו בתו' לתמוה יש שס

~ניו~
 ~'חניו~ דגבי קשה ו~וד כו' י"ל מיהו כתבו ט' דף

 ליכא
 מקשי' לא הנ"ל ~"שולפי בדוק א~ז~ת או~מא הכא אבל~ז~ת~יתר

 הוי נמי שס הא כלוס~~ו~'
 כמ~

 סברא לפי ס~ס וב' קופות ב'
 אס הוא לבית~פק ~כ~ר שהביא ככר נמי ~שםהנ~ל

~~ 
 ~וא

 הבית ו~וי מצהאו
 וא"~ שינוי בלא דשס דומיא והוי כככ~

 ~ו
 שנפל~קופה חזקהדמה דליכא ביבמות שס דכתבוהתו,~~~'~ו~ות

~פ~
 כןבזהמהשבא הוא

 הואודוח~ לביתספ~
 כיון~בורי~י ב' לחלקידגבי

 דבאח~
 איסור וודאי נ~ל בתיס מב,

 גר~
 דאיתתזק

 זה ~~ילה ב~היא~יסורא
 דו~

 דהא גדול
~ 

 צבוריןשנ~~ה~כבר
 נ~י הויממ~ו

 אתחז~
 לפנינו~וי בנ~ל איירי נמי ובןה ,אי~ורא

כ~
'~ 

 חניו~
 דע"ז

 סוב~
 ולומר ל~וק שסויש דבריהתוס'

 כי~
 ~, ~יד~~

 צבור~
 מצה

 ~מ~ ואת~
 דכל וכיון

 קבו~
 הוי כמ~"מ

 כתב וכה"ג הנ"ל הרמב"ן לש~ת אף החז~ה מהני ~כ"~~ידו~
 ~י,~ל"~הב"י

 ד~ק אך אי"ה ~מן שאב~~ו ~"סכפי גבי לח~ק
 ז"ל רש~ לשי~ת אזלי חניות ~, היינו ~ד"ה שס דהתוס' וצ~ל~וא

 ~ייך ~פיר ל~י~תוול~"י
 חז~

 כמו כה"ג
 דמוכ~

 פירושו ל~י
 ג, סי' לשי~תו ~~יל שביארתי וכ~ו ד~ליאבה~יא

 לשי~~ לרש"י שפירהתו~, מקשי~ ולכ~
 ב' ~בי מהני לא רש"י דלשיטת ואף

 בדאוריי'קופות
 א~

 ~ואיל בדרב~ן~~חמריגן לר~י צ"ל בכה"ג אף חזקה שייך דלרש"י
 ~אתר~

 בכתובות ה~, דכתבו כמו החזקה
 הארכתי להול~יל ~פקקרוב לו~ףכ,,צכ~ובןרקג~~פק~רוב

 דלא מ~~נן ~וי~ז~
 ב' גבי לקמן שפיר אתי לכך כ~הרי"~

 מדמ~הגמ' מאי ~פיר ה~~, כאןמקשה ~~ת~בל ו~תיצבורי~

~~~~
 ~~~ך~

~~ 

י ~ י  ~ ~ ~ ~  

 דלא חניות~~,
 ~יי~

 חזקה
 א~

 ~זקה שייך מדאוריי, ~זה
 ו~דשל מצה צבו~ס ב~, דאיירי ו~ןר~~י לשי~~

 חמ~
 רו~ ~י א'כ

 וג~~צ~
 דהוי אף לכך ~ד~וריי, ח~ה יש

 קבו~
 מ"מ דמי ~מ~"מ

כיון
 דדי~~בו~

 ~~וש
 ~כי~

 ~ז~ה בתר ניזיל
 ול~

 מחמרי~ן
וכ~בר~הב"י ~דר~~

 בא"~ הנ~
 אי"ה לקמן שבארתי ו~י ~"~ סי'

ל~י~ס ג~
 י"~ התו~

 לן ~לית התו~' ד~~רו קו~ות בב, דכ~ג

~או~מ~
התוס, דברי י"לנמי איכ ד~כ"ב בוב~ות~ שס כ"ה אחז~ייהו

 א~ ~
 ~י~תן לפי

 ~~ מקשי~
 ~התוס,

 בי~מו~
 מדרב~ן דרקלומר נמי כיוונו

 ו החזקה איתר~

~~~

 דגבי ~ל י
 ראינויל~~ינומ~שהה~~~יף ציבוריס ב,

 ~תיכ~ והאי וודאי איסגר של ואחד חתיכות ב, ילפנינוי די~
 לת~~נופל~

 בו ספק יש ההיתר
 איסור ~ל ~ואיחתיכה א~

 צבורין ~, ג~י ל~יל ~בל אחת לקדירה ~נ~להלפנינו שראינ~
 יד~ינןשיכני~לבית דמירי~ותאלבית הוי לא ~"~וה וו~ה ח~ץ לפנינו גיכ שס שהי' אף ~~יכהה~כבר בש~השנ~~

 אוק~ ~~ק~פיר אלא לפנינו הוו~ריף מ~שה ראינו לא לביתככר ~ותורג~שהכני~ ואח~
 וכה"ג החן~ה על~י~

 ממל~
 הב"ש

 באה"~
 סי,

 ~"~ מ~

 י,
 דכתב~יכיוןהתוס, ~ש~

 ל~ דידו~
 דזרק

 הב"ש ~ליו וכתב~י, ~זק~ איתר~ קידו~~ ל~
 א~ דמ~מ~

 אינו
 י~ו~

 שזרק לגו
 ש~כ~ישין ~~~י~~לא~"פ קידושי~
 קידושין לה ~זרק כיוןה~~ס זא~אוקמאספירבחז~~פנוי,וש~

~ ו~~~  ל~נינוהמטריף ~~ש~ הו~ ל~ ק~~ 
 מ~~

 דור~

 והקידושין ל~דשה להעימ
 ~ראהע"ש ל~נינ~

 ~~ ד~ילו~
 אינו ~פ"ז ~ן

 מוכ~
 אדרבה אבל הר~ןכסברת ~בר~ שה~ו~'

 מוכ~
 דאל"כ כר~~"ן סברי דלא

 ג, סי, ל~יל רק כנ"ל רש"י ~ל כלוסמקשיס ל~
 ~יין רוב שיש א~אהיכא אינו ו~רת' ~פק גבי מודהרמב~ן דא~ שי~ כתבתי

 יבואר אי"ה ולקמןהי~יב ל~י~
 ר~

 בוודאידהתו~ מבואר זה וכך כך בין
 א, סאה ג~יסוברי'

 ש"א דמ~י
 א~

 ~קה ~ח ב~אוריי,
 הר'שידאליכ קשי' ~כח כן סברי שפיר גהתוס'כהרשב"א דל~
 ,ש~שתי ומה כנ"ל בפסתי, עדיין הר"ש~שי' קש~

 בפי,
 דהתו~ ה~ני

 רק ביבמותכיוו~ו
 מ~~

 דקאמרי הש,,ס מדוקדק רי~ותא
 גבי אבל הנ"ל יבמות ~וס, בדברי ~יש האיכולי ש~

 ציבורין ~,
 ~תה רי~~תא דאין חזקה דשייך ~~יר התוס, סברי כו,מצה ש~
 רק אמרינן לאכהרמב"ן ד~ברי אף כנ"ל אוזריגן אלא חזקה שייך לא ~כר ו~לשליא גבי ~רמ~"ן כ~ב~ת כככר הוי ד~ית אמר~ן ולא לבית~נכנס ב~~~
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 ~זקת נגד מהני
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 גביישליא ~רמב"ן כסברת
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 האלמ~ה אף הרי~ב"א לפיה~"ל הרמב"~

~~~ 
 ~יון ~זק~כש~ות

 ~לי,שבא ד~~
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 ר~~פקאמ~יגןשפי~~~~~ה~~ה~~~ו~'~~~ו~~זבזההוי
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 ~דוקדק ה~וס' וא"~שיטת

 ~ ה~י~
 הט'~~~"~
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 אזלינ~
 ~טיז מקשה ש~יר לק~א

 דבצב~ר כיון~ליו
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 מק~
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 איסורולאידעינן כאןאלאנפילהאחתשלהיכאדאין

 כנ"ל ש"א מחמת ל~ל תלי~ן אףיבד~~יי' דלהתו~' גפלה~י
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 כפי גמי~"ל ~ו~
 ~ש~

 ר"י השיב
 ביבמו~

 א''כ כ~~ל
 ווה"תיהתי~~
 י
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 ת~י~ת לטיל שביארתי לבאר~ה נומר
 ב~דה~~ף דלר~"י ורמ~'ן רש"יש~~ולקי' הסימןמ~
 גביפי' יי~

 תינו~
 בעיסה נגע דוודאי
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~~
 ונ~מ כו' ~רה חזקת מ~ני בזה

 כ~ון'ט~ ב~
 ש~כ~ס

 ,ל~~~
 ~מדד שלא~~וה

 א~
 ~י'

 י~~~ ד~ןה~ש~י~ ~א~ ~~ מ~יל~
 דיש וכיון בטהרות ~גע וא~"כ~מא

 ה~ ~ ספ~
~ ~  

'~ 

 תו נגע דוודאי כיוןלשיטתיהר~"ן ~א~
 וודאי וא"כ~טהרות ~ ~~ לא~יי~ח~~

 טמ~
 שרפי~ן

 עלי~
 אבל ת~מה~

 ל~~ר~
 ~ש~

 ונ~תפ~י~יל א~~רת ס~ק ו~י חוקה נ~ד חזקה ו~וי נגדו טהרות ~~ת~ייך
 א~

 נאמר
 חזקה~ב~א ~יכ~ ר~ ~יי~ ל~ ה~ב"~ דס~ר~

 ~ בלא שליא ~בי כמו ע~א וודאי ~~ השניי'~
ה~~ ח~~
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 ~ר~~ז~ת ~~זלינן

בס~~~נ~~~~~~~ ט~~ה~ל~
 ב~ד~י ש~ל ס~ק ~~י אף מד~~וי~בר להדי'

נג~
 ~ו ל~'מה~י~

 ~הרהי~~ ~~~
 ~נדה

 ל~פר~
~ י ~ ~  

 ספק
לב"ה

 ,דא~ר~
 ו~פ~ה ~תו~ין~

 ~~אמ~
 חזקת ~~~~~~~ דוודאי ~ו~ול

~~~
 ד~י~ד~הנ~לאבל ~~ז ~מוש~ארתי~ב~ת'~וס' הוא וזה

ל~י
 מ~

 ~~ר~~י~התוס'
 ~וכ~ ב~מ~

 סב~'כז ~לא
 בחולין~התו~' ~ו~וכח~

 ד~
 הנ"~~~מה~~' ~פ~חי'~ ומהתוס~'י ~ו

 ~~בו~
~נ~ל~או~~ו~

 מריש~~~~לב"ה~ ה~ו~י'
~ל למה~~או~י,ה~הר~~

~~~~ 
 ~ה~~כבריתי~צתי~~ב~~י

 היטיב'ל~י~
 סי~ג'

אכתו~~ק~~ וכא~
 ~~~ון

~~ 
 אש~~~ל או~י

 חזק~
 ~זיא כיו~ד~גופה

 כיון ~הרה ~~ת ~ל דאוקי לומר טהר~ת חזקת תו מהני לאלכך
 ~פ~~ך דס ה~י ~ה כגגדה~יש

 ד~ידו~~~ ~מ~הה~
 ~ה~יטב~א ויש'~ק ~תבת~י~ארוכה, ל~יל ~יין לפניךבוגרת הר~~ ד~י~~ט

לכך
 נתכו~

 אין א~ל
 משמ~

 ~~,~~~יש מ~ריו כן
י ~ ו ~~ב~ו~ן לד~ו~ ~ ~ י ~  , 

~ ~ ~ ~

~ ס ~ ~ ד ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

יצא
 א~ מ~~~

 וי"ל ~כשיו ~~ישדניס ~ל
 קא~ ~~~ דבמזק~

 ~~וק~יאיתר~
 ~הריטב"א ~מצא~י וכן ~"ז ~~יא כ~נין ~נ"ל

קידושין
 ד~

 ~~ו'~~י~~ם ה~יסה ~צד תינוק גבי ~"ו~תב

דסב~ ~רמב"~
 מי~וט ~ומ~ין הרוב ד~ק~נגד כ"מ

 ~תב ו~כופל~א ~לג~ לחזקהיוה~ל~
~~ 

 הבית בתוך ד~יסה ~האי
 ~~ וו~

 ~~צים'
 ~אהולכיןאחר~ ~איזה וא"יוצפ~~עי~בבי~ונמצאמ~יכהב~יסה

 וכתב לטמאה~ב
 ~יטב'~

 וכ"ת
 מ"~

י ~  

 מההי~
 דתי~ו~שלא

 משא"כ ל~ילד~דרהכ~~כהכדפי' ד~~~~ ול~כ~יחז~~ מג~ וודאי משוםי~דהכא י"ל~~וה~~וודאי
 מג~ בתינוק~דה~~ס~

 וזה
 יו ~נ"ל סברות ~שתי הג"ל ד~"ז כהתוס'הוא

~ ~ ~

~~~~~~"~~'~~~~~~~~~~~~ 
 טהודי' שניהס דבזא"ז בזה וא' ~זה א'ו~~נס

 א~
 ~ל שנ~אל בש~ה

 שאח~ בוודאי י~ינןהשגי
 יצא מהן

 מחז~~
 טמא ובוודאי

 חוקה דמהני אלמא ט~ר כהשתא ~ליו ~ין דאנו~~יל א~פ~
 זה רק לבר קיבה האי ~ל רק ~תא נ~י דניס אנו ~ל~יל~ה~ג 'א~

 ~ר"ה טומאה ב~פק איירי כלליד~ס קו~י'אינה
 דספ~~

 א~ו ט~ור
 בחולין התוס' כמ"ש חזקה~אי~~ו

 ד~
 ובא~ת ~"ב~ ט'

 ל~
 שייך

 לפ'ז ואד~ה שבילין ב~'~קה
 מתור~

 מ~~~~~~התוס'
 הנ"~

 וי~~~ולי~
 ~מרינן דמ~ו~ה

 א~
 מקו~י ~בי דלי~~~,~מו היכא

 קש~~לכאו~
 הא

 תינ~
 א~ל לר"ש

 לרב~~
 ~~י

 ~~ דמיקרי ש~
לרי~ות~

 זה ~מרי~ן דלא וסברי
 מסו~~

 ספק רק טמא ב~ה דא~~

~~~
 לצייר קשה ~~כ

 המקו~
 וכן ~זקה לו שאין

 ד~ ~נ~
'~ 

 ח~ה ד~ין ~קום לצייר ~תבו זה ~י'הת~' כתב~
 כג~

 דתינו~, ה~יא

 מי~וט סמוך דכי ~יסה ~צ~~נמצ~
 לחז~

 הוי
 ~בר ~ברא הא~אתמי ~~ ו~~ פלג~

~ 
 סברי ר~נן~לא אבל ר"מ

 ההי~
 מי~ו~סמו~

 וא"כ לחזקה
 לרבנ~

 לצייז מצינן היכי
 ~קה~לא טומא~ סכ~

 דאמד כיון ממש ש~ליו ב' ~ין שכיר אתי ~~~ל לפ~ א~
יוצאמ~קהוודאי

 וכד~י~ ~ג~~מי לא~יוךחזקהוכןצ~רד~~ושרץשי~ב~"הוספ~
 במתני' וכן ~הר"ש~

 דפ"~
 ~ מ~הרין~חכמים ~"~ ידטהרות

~~~~~ 
 הר"ש ק~י' ~~יר לתרץ

~ 
 ~הרות ~~ה

 דמ~ש~
לר"~

 ספיקו בר~ה טומאה ספק הא ~ו' מילא דמ~מא
ט~ר

 מי~תמי~ ול~
 למימר~דפליג דוכתא ~חד

 ר~~
 בזה

 הילכתאהי' של~
 נימא הניל ול~י בר"~

~~ 
 התוס' ~מ"ש סבר

~סו~
 ד'

 ~"ב ~"~
 ~ד"~

 הלכתא רהוי הא מכאן
 בר~

 היינו
 מלך גזירת תימא ~לא ~לכתא טהר~וצריך חזקת דישמכמ

 ~ליכא שבילין ב~' שפיר ולכך ~רהיי ~ומ~ה בספק~מו הי~
 ח~~

כנ~
 מטמא לכך ד~"ז התוס' מסברת

~~ 
 י דמחמירין ~מים אבל

 היא דהלכתא~ברי
 א~

 לטהר ~הרה חזקת דאין ב~קוס
 בר~~

~מ"~
 ורבנן ר"ט ומחו~י' ~ל בחו~ן התו~'

 בז~
 בוודאי

 נג~
לכ~

 ~פק במתני' ~~י לא
 נג~

 ~זה
 ר~~

 ז מודה

~~

 נדה ריש התו~' רבה~הנה ל~יונא צריך ~דיין
 ד"~

 והלל
 ~ק ודווקאכתבו

 נג~
 וכן כנ"ל

 משמ~
 ~~~ דקתני ~נזיר

~ ~ ~ ~ ~ ~ י

י ~ ~ ~ ~ ~ ~  'י~~~~~ז 
 וכן כו' ו~ןי~שנישבילין טהרה אחזקת ~א דמוקמינזל~~~ו,
 בנזיר התוס'כתבו

 דנ~
 וזה ~"ש

 דל~כתו~
 דהא ד~יז

 ש~
 כ~ו

 א~זקה או~י'~~א אפ"ה, בוודאי אחד~הן דנטמא נזיר~בי~
 ב~ת ~פקדנולד ~~~

אף ~~חז~ ב~"~~"ל~~~~~ מ~~~ש~ ~~
 דו~

 ~מש ~~רו~ודומה שווד~י קיבות
 ~~י~~~

 וא~~ב ~לל
 וכ~בב~ טפ~ל~~~בי~~~א~ז הספק~~"אודמי~~~~ד~~~ד
~~~~~

 הת~ס'
~"~ 

 כנ"ל דלא ל~די'
 ו~~~~~~וכי~וש~

 ~"ן ~~~' לפי א"כ ~~ל ~נזי~~סי~
~גש~~ רהיי~~ קושי'~"~~~~

 ב' ~ה פ"ג דף ביבמות לה~' בש~מא בנדה ~תוס'
~~~ קו~ו~

~~~ 
 כיון חזקה ליכא ב~~אי דשם

~~~ 
 ~חתיכה ~~י

 אסו~
~די~~מווא"יאי~

 ~ויספקאי~~ימ~~~~צמו~א ~א
~~ה שיי~

 ו~~
 דוור~י

 ~ בקד~~ נפ~
 הר~ב~ן ~ ליכא~חז~~סב~ת

 ב~י~,~~~ז ל~~~ש ~ו~נ"ל
 ז~

 ~שו~~~~ותא י"ל
 ביאר~י כ~~

 לש~~~~י~~~ו~~~~~בנזי~
 ח~קת,טה~י~~~,~נפל

 ~~~~~~י~~~~א~~חרי,~הןשפ~ר הס~
~~ו א~~~אסו~ימ~~

 ~ אב~
 ה~~~~~,~~~"ל~~א~~~יי~ז~~ל

 נ~ןי~

~~~~~~
 ~ב~ר,~~

 זו ~~ברא
 כ~~'~~~~ז,ו~נזי~~~

~~~~~נ~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  ~~ 

 ~ה~~' י~~~ד~~~~רו~~כ~בו דהתו~~דהד~ף~~נ~ר~ה

 ח~ו~~~~~~~
 ~~~~י~ו

 ~ב~ ~~~~~~ ז~ו~
 ט'

 דלא~~~ך~~~י~~~~ו~ה~' ש~~~
 ~~ כ~~

 ~ג~~~א
 כ~ו~

~~ו~
 ~~~~מה ~ה~~~

 ~~~~~ה~י~ ~~
 וכ~רז ד~"ז

 ~~ ~זה,~~~~~ט~ש~~י~ו~~~~ ~י~~בתי
 ~י~~י

 ווך~יאס~מ~ד ד~דדיב~ת לה~~~
~~שם,ש~~~מ~ן ~צ~וו~ח~~~ן~~~נג~ב~הרו~

 וו~~
 בקדרה~~פ~~~~~כאן נפל

~ ~  ~זקה~י~ך 
 ביבמו~א~,~~~ייןה~י~ וז~~~~תוס~'~~

 ~ז~~~~~ט~~~~~~ו~
 רש~י

~~ד~~י~ג~ גבי~~~~~~"ב~ד~~~
 ג~~ל~י~~ ~~~~~~ש~א ל~~~ה ש~יך~~~~~~טהרה

 בביתבשליא
 ~זק~ ~~ וו~~~~

 שס להדי' התום' וכ~~י
 ~כ~ו שפיר רוב~~ו~וא"כ ~מ~וטי~~~ה ,~~

 ~ו~

 ד~"כ
 ט' ~בי וכן~ניות ~~ט~

 שיי~ צפרד~י~
 הג~~י פרי~, ~זק~'~א~~,לא

 ז, כ~' הרוב אחר לה~י'יבד"ה התוס' ליכאכמ~ש ותו מי~י ~,
י י~ ~ ~ ~

 לשיט~~דמב~
 דאיירי

 ~ג~ ספ~
 ~~י~~וכ~ר' התינ~ק

י

 הבא~
 ~~~כ זה מוכימ דהרמב"ן

 תי~וק~ מ~
 הא~ יש~ין

דתינו~
 ~אי ובין

 ד~ל~
 ס~ד,כתי' ד~~,~א בבית~

~~ ~~ד~ התו~~
 ~~ למ~וטי ~בד"ה

 ~~ר לכך כו'
 דו~

 ג~י
 תינו~

,~~~ 
 ד~יור~יבס~ק משום~זקה

 ~גוו~ז ~ד~~מר שליא אבל~לאזג~י נג~
 רובאלמ~וטי

 חז~ דאי~
 בה~י'~ל~א

 דאיכ~חז~~ ~~~
 בהדי'

 ~"כ לכך תרומה שרפינןעלי' לא הרוב~גד
 בשליא~אי~ךמדשר~י~~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ל ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ב ' ~

~ 
 דאל"כ בצ~רר~ים~יכאח~ה חניותוכן ט'רמוכחגבי

 וודאי הרובמהני למ~ש~
 ה~

 ~ ~ברא ל~יט~ו צ"ל איו נגדו ~~ה ~כא
 יצא אחד דו~דאי ~זקהכי~ן ~ייך לא ~'~יות דגביהנ"ל

 זה איוהספק ~החזק~
 הו~

 ~כן ה~ל ב~~ז וכהתוס' ~ו'
 ~רצ~~

 כסברת ~קה דליכא~שיטתו נמי' ~לן
 הרמ~~

 דיבמותהתוס' ~~ב~~ ~ג~ דוודאי כיון
 וכ~

 ~ל ל~~יל שהבא~י ~נ"ל מהריטב"א מוכח
 ~א~
 שייך~~קה ~א וצפרד~יםכו' שםשרצים ויש הבית ~תוךד~יסה ~

 בהאי~ נמיוממילא
 להרמב''ן ~"כ ~קה ליכא מניות ~'

 לחזקה ~~וט סמכינן לא ~מאי בנמצא מותראמאי דאל~~~
 וחזק~

 אינו
 דמקשה כמוזבוח

 הרמב~
 א~ל~מיטה מצויין ~רוב ~ההיא ב~צמו

 מי~וט סמכינן לא אמאי הן~וממין
 ל~זק~

 וכדהב~א זבוח אינו
הריטב"אש~דהרמב"ןסברדא~ל~נןאמרי~ןסמוךמי~וטלתזק~

ובסי'
 ~נה שיטתו אבאר י~

 הרמב"~
 קושיתו ~ל התם תי'

 כל אלא מצויין רובדו~א דלא~
 וא~ המצויי~

 חניות א"איבט'
 כשי~תמ~ה דשיי~

 א~ התוס~
 ואס ~ הרוב אחר הלך ~מצא אמאי ~ה

 ~~ר~ב
 מות~

יכא וכאןוודאי זבוח אינו לחזקת מי~וט נ~וך לא למה
 מי~ו~

 דלשיטת מוכח א~ו הרמב"ן ~' ש~ך ולא לפנינו
 דוודאי ~ון זבוח אינו חז~ת ~יות בט' כאן שייך לאהרמבין
 ~שח~אית~

 אם לנו וספק ~פנינו
 ז~

 מה ~א
 ה~קה שאיתר~

 ז חזקה אינה לכך י~ ,~

 מתור~~~~
 ~~ נמי

 בב~ורות דפסק ר~ת לש~ת לכאורה

ד~
 כ'

 ב~
 איכ אי"ה י"אסי' לק~ןי א~תוב כאשר שס הרמב"ן וכן כ~"מ
 קש~

 הנ"ל ולפי כנ"ל חניות דט' מתני' להם
 רר"תניחא

 והרמ~"~
 ורמב'ן

 ג~י דסברי אזלי לשיטת~
 ב~~נג~~~יי~ תינו~

 חניות דט' ד~~היא ~"כ מוכמ זו ~~י~ה וא'כ

לינ~



י
י ' י ~ ~  

~ ~ ~  ~ ~ ~  

~ ~ י ~  ~ ~ ליכ~ 
 כ~ל ~ז~ה

 ~לש~ ו~~
 ~ו הנ"ל יהגאוני'

 ~י~ו~~מוך ~פ~יאף~~
 ל~זקה

 ו~~~
 לשיט~ א~לי ~נדה דה~סי נוחא הכל

 ~~ ~~~~~ש"י~וכן~~~
~"~יוהר~' ל~~~ ~זל~ ~"ל~~~~~~~ו

 וכ~ה~~ א~~~~~י~א'~~ ~פ~~מ~
 ~"י ,~ת~~סב~~טת ~~ ~ר~ יד~~~~

~ א~ ,  ~~~~~ב~~ 
 ~ו~ין

 ~~~ ~~ י~ו~ וכן~~ה~~
 ד~ל

 ד~~~
~~

 שפיר דב~כק וא~~~א~די"ל הרמב"ן כ~~ת
~ חזק~ שיי~

~~ 
 וסבר~ה~~~אונ~~~בי~~~~~ ~

 ~יי
 ~וט~יה~ו~~ע~ולשו~~~~הנ"ל~יי~שתא

,ייי~י ק~
 ~~ו~ו~ה~~~ר~~~~~סא~~~'~י~י~~ו~ ~

 מהו~י~~'~~~ר~כמ~ג~יק~~ו~~גבי~י~נ~מ~~א~
~נ~

 דלי~א ל~ר~~"ן
~~~~ 

 טו~א~ ספק ~"ל ~~~ור מ~ו

~ר~~~~
 ~ד~כי~~ה~~' ~~~~~~טה יכול

~י~~רבן ~"~ ~~'~
 ~ו~אה~~"לו~~~

 ר~מ~~~י~'~יות
 לי~

~ז~
 כיו~ד~אי דנגד~~~ו~ךי ~תסיכ~ן

 נג~יא~סי~ר~
 חזק~ מהנ~ רוב~דויב~"~ דליכ~~בל~כ~

 ז~~דא
~ ק ~  רוב א~ו~"כ 

 ~~ מתנ~ד~~~~יו~
 הריטב"א הלא ועוד

 ~~ ~ו~~~ ~~~~ ~הדי~ דכת~~בא~
~ע~~~~ש~נדה ,~"~י~~י'י~

 הוכ~~יט~ ו~~~~ק~~י~~~י~~ל~~~'י~
אב~

 חניות~~וכר ~' ג~י
 ל~~"~דה~ ~י~

 נ~י ~~ גבי
 ה~ק~ו~ד

 ~י~
 שי~~~~~ל לא~ ~כ~י ~~בי

 אחר תי'צ"ל ~י~~~~~
~~ 

 ק~~~~'
 דל~ו~ די~~ דהיינ~

 כיון
 מ~וטה~~ק~י~~ג~רינן דהלכת~

 בטומאה~ נג~
 אחד דכ~ן נמי~יון

~פ~
 שפיר אי~נג~~~ב~ו~~~מרי~ן

 מסו~
~~~א~וכן יהוי ד~כי וי"~נמי

 מ~מ~
 חידושי ~ב~א

 נד~
 ע~ביעל ד~,~'

 ר"~כו~ כ~~קש~בתו~~כו~ה~~~~לתאיהוי~~~,~~רא ה~
~ור~

 ש~~א כיון ו~ר~ב"ו
מתו ~~ ב~ הספ~ ו~אי~~~~ ~~~
 ~~~~~~~~וףה~~~~ נ~מאהאינ~~~~ת~כללהמני~

~~ר~
 ~ו~ין' דאמר~~~ן הא

~~ב~כך א~~~~~''~~הא,~~י~~~
 ~~~ ~ה~~

 ~~א
 ~לא~~

 כ~'
 לסוטה~~ווד~~~ג~~א~~ר~ן'כ~"שדלא~ד~י דס~י~~~~
~ד~~א~כ התו~'~~~

 תזקהמ~ס לסוט~~ו~~ ר"ה~אל~דמי ~וה אי ~~~י~~י~~~
 ~ון~ד~ופ~ ה~

 קחזיא~~א~ק~'לב"~וע~~~'

~ה~
 סבר

 כמ"~ה~וס'~
 ב~ו~י

 ~ל~~ ד~~
 ~רינן

 משוס הי'הל~ת~~יה~~~הור ~ת~ול בשאין אבל~י א~'~~
 ד~~י~א~ דבא~ ד~ ~~י'~ני או ~וטה~ו ד~

 ~ד~ב טהור
 מעל'~'~נ~~' ב~דו~ו~לנ~~ו~י הר~אישס כ~בדל'ו~ן

~הור~ב~
 ~תו~ו~שתא דל~~

 בנזיר~~נמי~י רשס י"~~ לפ~
גמ~~מס~ה

 ר~~ ~~
 דמי

 מ~ וא~
 ~מא~' רה~ ~~הג~'יד~י

 לסתורנז~~~~ כיון~דממילא~ריך כ~אקרב~~~~ה~"לל~~~יא

דימי~
 ראשוניס

 ~כ~
 ייכ~~סי דהא ~וב לת~זי~י~ר דאפשר מה

ל~יו~
 מתני'ויב~כ"א

 ~ראוי כתקונומ~
~ ל~~ב~~ה~~ ~  ~הא~הור ר"ה ספק דלהוי~~יר 

 וא"~
 יכולי' לאוממי~א ~אשונו~~ ימיס ל~י~קרו

 ל~ב~
 ש~~~י ~יון ול~תנויי שני~ס ~"ן קרבן

 קרבן להביא ~ול ב~שבון'~איוזיס'ראשוניס
 ~ומא~

 ו~ל~ז
 י"~
 ז

~~~
 ריש התוס'

 נ~~
 בתוס' ע"שי בפי~ש ~לכתא הי' דכן

 ד"~
אבע~~

 וא"כ
~~ 

 ~יכא כן הו' ~~תא~ להרמ~ן~ כן נמי
 טמאוודאי דא~

 בר~
 התוס'~ אףלשיטת ר"י כמ"ש ספק ~~ו~ו~~"י~

 'י ~ ~ ז ~~"~בתוס'ישניס , ~י

~ ~

 הא ~שי' אי
 ~שו~

 קשהי הנ"ל ור~ן ב~"ז התו~ת לפי
 מ~מ' ',

 ערוכ~
 עדיס כיתי ~ ~בי רב"ב

 יבאהר~"א המכחישיס~זא~~
 ב~"~

 כ~"ש כ~ות ~זקת כ~א ~מוקמ~ן' ומ~ירה
~ר~ב~ס

 וכ~
 ה~וס~י'

 הנ"ל לפ~ ה~ ק~ ~~
 איתר~

 ממש ~~י פסול ווד~" דאח~~ו~ ה~~
 ~יבהיו~~יא ~~י ~~~ ל~הי~

 הנ~~ד~י~יו~ל~~~
 וישלי

 ג~~~ ~~ו~
 אך

 איןלהארי~
~'~

 ,, בר~קיס~'ז י ~ י
 ~~'י~

 י~י,י י י 'י
~יי

 ~~ו~
 ~~~~~ ~ו~~

י ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  ~ 

 ' ~י~ י

~~ ~ ~  
י דה~רכתב~ה~~~~~ז~כו'י~ינומדרבגו~ואי~ ~"~

~ 

 אוקמא דישכ~ןרי~~לפנינו'~דר~נ~לא
וממילא אח~

~ 
 כיון ע~החזקה ~לב א~אוקמא א~~נן

כ~ברתהרמ~זאוכנ~אף~ביס~הוא~דר~כדבארתיתחילת' דוו~~~
 ~'נזירי' ~בי ה~ין~ן~סי'והוי

 כתי~די'כיון~דקודס ב' גבי וג~
 ה~פ~הי'~נפל

 ~ז~ לש~יה~
 ב~ע כ"א השתא אף לכך כש~ת

 ב~זקתו~דיין
 ~ומ~

 ~אי~ר~ מהז ~ד דאין
 אבל לפנינו ~~ה בו

 מדאורייי חזקה דליכא ~רמב"ן ל~י~ת הנ~ל ~ניות ט'ג~י
~~ד~ א~

 ל~יה~חז~ת הי' שחיטה
 כיו~~ב~~~ ~ז~ מ"~ זבו~ ~~~

~~~~~~~~
~ ~  

~~ ~ ~ ~ ~,~~~~~ינו ~~ 
 ~~וג~~~~~תר~ נ~ח~ שז~ ~ני~

 בבירור
 ~~נו~ב~ה ~ז~

 חן~~
 ל~ך שאי~~ז~ומ

~ 
 ~~~"י

 ~~'זה~~מ ~~~י~א~~
 הבשר'א~ א~~~ הו~ס~~

 לפנ~ו אי~ע
 ש~ן נזירי~ו~'כי~~~עדיס ~' ~בי ~א"~י ז~וח~~י~~ ~ב~ג~
 ידו~

~~
 לא

 ~ד~
 מחזקה'ו~יא שיצא ~~'~~~ו~אחד

 אףקיבה ג~ ~~
 דש~ג"כל~אי~~

 מ"מ לפ~ינ~ש~ק~ה
~~אבל מדרבנן~~ו~

~ מ~~~~ ~~~ ~ ג~~~~י~י~ ~~~~~וי לא~ 
~~~ ~~ 

 וקולא
 ,~~ןי~~~ לז~~

'~ 
 ~א,שי~~ נזירי~

 ל~~~ ~ב~~רב~ ~~~~~ד~~~~ז~
 ~~ן

 ~י '~י ' ~ ~,ל~~רה~~~~~ ~~י~י~,'~י,~~י~,~ לה~~~~~

 ~~~יג~~~~~~~
 ~' ~~~ריס

 ~~י'~~
 ר~~' ה~וס''דנדה

~~~ 
 ~ייי

~ ~ ~  ~  

 מט~~ק טהור בר"ה ~~~~"ה

~
י ~ ~  ~~ ו~י ז~~פ~~~ו~די~יאוי~ני~~ק~~~רה 

י  כיון ~~י~~~~,~~~ת~
~י א~~~נש~~ואיתר~ ד~נינ~

 ~י ~
~ 

~ ~ ~ ~  מי ~אינויוד~ 
 דאי~~ ~~ן~דאו~י~יילי~א~~

 ~יק~ וכ~נרא~~ו~
 ע~כ

~ ~~ ק~~ ד~ל~~ לדינא~ל~י~~ ~~~~א 
 ס"ק~~~א~~~ ב~~יב~~י~יק~

~~~הואמ~ ~ב~ול~~~~~
 עדא~ד~~~~'~ו

~~מיכיון כשי~~~~~ת~קכאןה~~~
 ולכ~~ר~ עצמ~~~~~~ל~ ז~ דלא,א~~ק~חתיכ~

 ק~~'
 ~שמאו~~א

 כ~יר~ג~~י~~~המ~ במק~ל~~ה~
 ~~נו

 שן~~ש~' ל~~ת בש~י~ה'~יו~א"~~יא~~צו~~יס~נבלה יו~עי~
 באיס~רי~~י~א א~י~דיאח~~~ן האמהכ~י~ה

 ~~ו~' ס~רת ז~~ל~י בח~~ה ש~יצו~זבוח איסור חזקת ישובזה נ~~~~ז~~ ~מע~
 ~מ~ן דא~ו א"ובנד~~נ~ל

~~ 
 ~~מב"ן~~~"ל

~תר~ ז~~ ~~ ד~ז~
 א~ל~י מדאורי~ אף

 מ~
 ה~וס''~נדה

 הנ"ל~
 ~'י ~~י

~יות
 חז~
 קושי' א"כ אינויז~ח ~

 ~ל"~
 א~לי~~~ הי~ך ~~'

 י~ו~~~במקולין יאי~טבח ב~~
 בשר~~~

 ~~ו~~~י ~נ~נבלה

 ~דקדקין אנו אנויש~ןרואין
 בז~וג~

 כ~~שו~~~ו~~~~ ~מצא לא
 רש"י לש~ת בנד~כ~~~~אתהתוס'

 דרש"~ כנ'ל~וי"~
 ~~~י~~~ז

 האשה פרק ריש~ ביבמותהרשב~א
~את~~ ~~~י~~ י~ה~למסק~~

 סייקכ"ז לדי~ןדפסקינן וא"כ ע"א מהימן איסו~א
 גאמ~~~תחזק'אסורא~א ד~י~

 בחת~ל~
 ואי~ע"כימוכח

כרש"יר~כ~וטת דל~ לדי~
 ר~תוהרמב"ןול~י~ת~~ש~יךחזקיזא~וזבו~~

~
~ 

 יו~~~

 ל~י~~ דהוכחתי כיון
 ~ינן ~כ

~ל~י ~י~~~~~~ב"~
~"~ 

 גס
 ר~~

 מיע~~' ~מו~י ד~~ו ~~~מב"ס
~חזקהלחומ~אכנ"ל

ובנמצא לה~~א~פ~קוכמ~~'~~'~~יו~ א~קש~
 הל~

 לחזקה מי~וט ~מוך לימא אמאי הרוב אחר
 ~~~ לי~ ~שס ג"~~הדמב"ן דסבריא"ו לחומ~

 דאילו
~בר ~~כר~"~ זבו~

 כת~תיידזה~~ז~
 דאי תלי'

~~ 
 ט' דגבי

 חניו~
 חזקה ל~כא

 גס~בשליא ~''כ ד~'~~~ות ~האיכאיהאי דפריך האא"כ
 חזקהליכא בבי~

 וו~
 ואיכ למעיין ברור

~~ 
 איירי תי~ו~~ ~בי

 ד~וזב'ן ~ניי' סבראנג~'ואיכ,גס ב~~~
~~ 

 ~יכא
 ~ה~ותחז~ה ~~~ דוו~~~~~

 ומז~
 דח~~~' ג' סי~ לעיל ~בארתי כ~ו מוכח~'כ

דתלי
 בחברת~

 בתר דאזלינן
 חז~~

 כמו דתלי'~ה ~~יא
 ווד~~

 נג
 בתר~ולינן

~~~~ 
 ב~ר~~~~'~הדה ולא

 דעי~~
 ו~"~'כ~~'

דהוכתתי
 לדיד~

 כהרמב~ן דפ~קינן
 והרמב"~

 א'כ

 או ה~קה נגד בחזקה דווקא ~וא ~זה הרמ~ן ה~ברא בזונמי מו~ ~ממ~~
 טמא ~בית לכןי ~וב ~י ~בית דשליא האיכ~ו

 כיו~
 ד~א

 לע~בהאידכ~~ כמושכ~תי 'ב~ררובאואזלינן הבי~
 בשס ה~י~"א

 ח~קת' נגד מה~י דלא ~ירב ~לא חוקת לענין ~' בתי'ה~ו~'
 לעיל וכדבארתי נגע כוודאי בטהרותי~וי ~ער~~לי כייןטהרה
סי'ד'

 אבלבספ~
 נגעשייך אףב~ו~~י מודה שקולי"לדה~ב"ן

 כמ'ש ~זקה הדבר עלאח"כ
 ל~י~

 דלא דוכ~י בכ~ה התו~' מן

כ~ריטב"~
 ~~הריטב"א נ~י ~א~ש~לד~ק

 ~נ"~ מוד~
 נל~~ד כ~~

 כל לךובארתי
 ~ד~~~

 ~ארוכה
 ~ ו~צר~

 י י י

 הרמב"ן ~י~ת ל~י~ לבאר עוד~~~~~~~~יש
 ,, ~ב~ ה~~

 הגמ' ~דקאמר י ~
 ל~וט~

 יבהדי' דאי~אחז~ה ~ובא
מכלל

 ~לש~
 לה~י' מו~ח עליהס'ליכאיחזקה אלודשורפין

 דס~~

' 

 הא ~מ~י וקשה הרוב~ נגד חזקה ליכאי נמי ות~יכה מקור~בי
 דס ספק במתני'במקיר

 טהו~
 ולד ספק בחתיכה וכן ~מא דס או

 לאו~אי
 מ~

 ולימא טהרה בחזקת האשה
 סמו~

 ~יעוט
 ~ק~
 י

 לאובזה
 שיי~

 הרמב"ן סברת
 ונ~

 כיוןדאיכאי ~מר

 בחת~ה וכן מ~וס מאיזה א"י ו~ן,לפנינו דד~ ר~~~
 לכ~

 ~ררבנן
~ז~ה אית~~

~  
 היכא יבואר' אי"ה ולקמן טרי~ת ~ובי יינה ר' דכ~ב

 שהא~ה ~כמו ~~~ גרע וכאז חזקה מ~ני לא ריעותאדיש
 ראתה~א בחן~~

~~ 
 ~'אב~~~ת מןהמקו~כן

 ~לאראת~
 מןהפ~זדור

 ~ז~~ מי~ו~ ~מוך דזה וכיון ב~~הוכן
 הי~ נ~י

 מדרבנןי רק

 ~י~
 כ~שר



~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ י  
~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  
~ ~  

~ י ~  פלגא לכךיאף~~םמוך ~~פיר אמרו אמרווהם םי,י,אולכךי"ל~ם אבאראי"היל~מן~~ר 
 ל~ז~~

 מ"מ ~האי,~פלגא ~דיף
~~~,ד~סאיתר~

 חיישינן ~ל~~~מי~יצאהמלא~ל~ך החזקהלכךשורפין
 לר~

 למי~וט
 ~~~~~ירו~ין~א~

 רראינוהג~השתאי~ת

 די~ א~~ו~שי~
 זקו~~~~~~~נקיבה שאינה חןקה

 ~~ ילד~
 ~במות~~ב"א דר~ו~~מי ~יון רי~ותא~פיר ש~ם ראינו יש~ס~'ולא ~מול ~בל

~~ 
 דיש מ~ום

 רי~~ת~
 ~~נינ~,

 ש~ת~ דכ~
 שלא~זקת ~מ~ן ל~ו ז~ד~סופק ~ו~~אי חי ~אוקמא~א~קת ~ב~רב

 יל~
 היתה כן זכר

 ואיתר~ ב~~קתשל~~~~~קיב~
 ~אימת

 ג~ית~ומה ~מתני~ מי~ו~נ~ד~~~ה~ו~ ולאש~י~~

~~'~~~'לפ~~ה~~~~
 המקור ב~~~~~ימן ~נ~,דגס

~~~ 
 י מי~וט~נגד~ז יי~~ ~

י ~ ~ י י י יי 
 םפק~מן~~~~~~י~~

 ה~קהכנ~~
 א~קשה

 בנ~
 ~ף

~~~ 
 ~בארת~יל~יל

 ב~רו~~
 ~"אבי"ר דהנהבסי'

 פס~
~"ה

 ד~

 יש
~~ 

 מ~~~~~כתה
 םי~~~~ ~~~~~~~~~

וכת~ה~ש~"אבת~"א ה~"~דבראור~י'לאאמר~ןשא~אומרו~וא~הר~~"א ~ ~
 ~~~~משו~~ישל~אש~

 טהרהולפי חז~ת
 ז~

 הא הנ~ל~רמ~"ן דהי~~ו אתת דבנפילה ~בר~ רה~~' הו~~יב~ר בתה~אואני
~~~ 

 ~זקה
 ומ~~~

 ~~~ן
~ ~ המקו~

 ונפל קדירות שתי ~פנינו
 א~ו~

 ה~~י,מן נפל להיכא א~~וא"י ~וך
 דאי~ר~

 ~"שיםפק החזקה
~ ~  

 ~~~י~המקור
 ר~

 הקדרות מ~,ו~חת
 ה~

 ~ל
 דלשי~~ איסו~

 ד~~ו, ~הבאמת~א אףיב~א~וי~ ~התום'
 ~~ב~~~~ב"א~

~~ 
 ~~~~ל~ון

 דאל~
 מ~ת~~י~ש~א

 אוםרהא~ה לשיט~ ל~קדיר~~ל~יתרוי~~~ ה~~הש~
 ל~ו~ ~~~ ~~

 ~כ"ל
 ש~~~יינ~כ~~רי~~

 הפ~
 בכתובותבשמעתיןדפ"פ ~~'תלי בא~כות ובא~~בפנים מןיה~"ם גדולה ~ם'~רא~

~ 
 ד~~לר'יונ~ ~~

 היכא ד~~~נן
 ד~

 יונה דתוס'~' ~~וגתא
 שבאר~

 לפי ולפ"ז לק~בס~יט"ו
~ ~י~ותא~אמהני 

 חזק~
 ~"~~ה~ציא

 אש~ה~~ל~~ו~~א~דאורי~
 ~תבתי זה ~~~~ל מרו~הכהתום' ~~~פםר ~מן

 ל~ילה~י~נ~~אףוכ~~,~בא~י ~הל~
 ~~~~ ~~א~ה~,~~ו~~~ד~~

 ,ז~

 ~~י~ ~ א~~,~מ~~~~~י ~ז~ז ~~~י

 אף במכהדתולה י~
 באי~~ירוא~

 ~~"~ שיי~' ~~~,ת~~~,מ"מ
 י~י"~ ~,

 ~ו~
 ~~~ ~י~י,ז~ה~מכה'לאיי~~~' ~מן בכל ב~~~,ל~~ם ~ל א~םרהאתה ~~~~~ ~~~י~ ~י~י~~~ ~~~

~,~ 
~~ 

 ן ~ו~~~~~~~~~~~~~ י

 רשב"א~ינו~~~~ר~ב"א ~ל~יטת ~,קפ"זהש~ך ~~~~ן~
 ~ הלשו~

 בתה"א ~~~א ~~לי~י ~~~~בארדין ~~~~'
בתורת ב~י~

 ה~~
 אתה ~אל~כ

 או~ר~
 ~ל ~, ב~לה~~ולם ~ל

 ה~
 ו

 י~
 ב' ~~ר ירב~~ו י~ ~

 בספ~~~ר~~
 ~~תק~טורי"ר

בריי~
 א~~דלא~איירו~ש~ דף~~

 מחמת~~מיש ברו~~,
 וכ~

 ~יש~~יא ק"צ םימן ~י"ד~~ין רפ~חי~הנ"ל' יבואר~וד~~~א ק~"אוכן~ב~~~~ובזה סי'
 יו~ ~~י~

 תשובת שם
 והרב~~ינים"~ הד~~

 ~ל בת"הה~~~ה דהנהה~ב"א
~בי האי~~יצ~

 קר~~
 אמ~~ן שסי~א דמש~~~נ~י

 חז~~
 משום טהרה

~~ 
 ~~~"ב

 למה קצי~ות ~ל~ר~~
~ ~ ~אית~ ~~ להקלימשו~ 

 מדרבנן
 כיו~

 וה~מ~~~וצה לה~לד~בנן ~ב"ן ~~יטת ~י והשתא ~וודאי~~אתה
 לחלק~ולומר~ד~~

 איירי~בא~ס,
 ר"~ו~מב~ם גם סבר ~"כו~פי~~~ש א~

 כשי~~
 בני ~שני ~ל א"כמוכ~' ה~~~ן

 ת~י~ א~~ז~~~
,~~ 

 ג~~כ~ו~~ ~שום'יס~,דרבג~
 טריפות גבי ~נה,דסבר רבי, כשי~ת

 ושא~
 איסורי'

 יוהר~ב'~,~~ל~ ~~
 יישי ~~ידוו~אי ו~מ~~~ ~ליו

 הי~א,ד~~חלאיםור בתרחז~~~אי~א,רי~ותא ~זל~ן~לא כא~
 כמ~

 ~"~י~ש"ע ~קלוכ~~ק ~יסו~~לא~מה~יי~~~רבנן
 האו נמי~מכאן'מכח מונח וזה נ' סי, בי"ד ~"ך ו~דהביא~יתר ס~~ ~~

 ק~א~~
 ~~~~ו והג~~~ת

 מק~~~ל~
 רי~ותאבגוףד~ורותתיכההואילדאי~א הר~ב"ד~~ ד~

 ה~השהדי~~לפנ~
 מיש ~"כ ~~

 מ~'ן~ל~
 ילא תזקה ~תר הולכיז דאין שקול בספק יאףלנן ~הבי~~~~~ךראי~מ~יר~~לזה

 ~ נמי מהנ~
 לתי'

 ~~~ כמ'~
 ~ם

 דס~
 להיות למ~וטאלסמוך הי,~~לי ~~ה~~לכ~א ~~אה

 איתר~
 בתינוקיבצד אבל דובא

 ~ים~
 ~דמות ואין

 שארךא~~~י~~ר~
 ס"ק ~הש"ך~~ם

 י"~
 ~וא~~ק כי ה~יסה ~גוף רי~ותא~אין ~~י~ משיג

 ~ל~ נ~~
 ~פ~ר

 ~מוך~
 בפסחי' מכאו

 ~~בו~יא~
 של

 ח~
מי~וט לב~ ~אן מדמינו ב~ים וב'

 לחז~הואיתר~
 מדרבנן ~זאח"ז 'שרי היתר ~~יהם יד~י אל~א ~ילין דיש קצ~ו~י~להאריך ~דחוק רובא~יש

 לר, הכל מודי, ר~ותאמגופה כיוןדיצא~~מר ~~

 י~~
 ~מי בה~פ~~ראשונה ולכאורה דש~' י"ל וגם

 ר~
 ~~~~לא

 ק~~
 ב~~פילות~אחת ' י ~~ שכיחא מ~~וטאדלא~י ~,

 ש~י~רואח~
 לב' של~מר~נ~ל

ו~~~ קדירות~יו~
 לק~י~ ת~י~ נכל~ שוודאי הנ"ללשיטת פ~פול היוצאיןמן ~די~י' ל~~ל כתבתי כבר

 ר~'י שמחול~~ם ומהרמב"ו ~ז~' ~ייך ~~ה~לא וםפ~~ל
 ~םהתוס~

 כתבתיי ~אשר~יתר מקומות באיזה
 ל~~

 ~ליטראו~תם שלדידן כת~י וגם ~הרמ~ן סברי מ~ומות ובאיזה~בריכרש"י דףי~"ב~ ~במות ~~וס' ~ברת לפי
 כמו~' הוי נמי קצי~~

 ~ולותיכ~~
 של אחד ה~מיו 'פו~ל ~בריכן~כ"פ ורמב"םנמי כרמב~ןור"ת מוכמ דפםקינן מהכפי דור~~ ~הי'

 תרומ~
 וא"כ ~לין של והשאר

 םפ~
ו~תה ~א

 ג~
 ~~~ם ~ל ~ל ~ל~חתיכה לו שיש ~~וף היכא לחזקה מי~וט לג~םמוך מ~ח

~~ 
 דלא ~ולין של מרו~או ~ל

 ~י~
~וקה

 אי~ר~
 םמוךמי~וט אמרינן לא

 לחז~
 ה~י כ~ין א~ת בנפילה חוקה~משא"כ וביןי ביןלקולא

 דצבו~
 והולכין כנ"לל~ומרא וב' ח~ץ של אמד

 אח~הר~
 להוציא אבל

~~~ 
 ~יתי~פק כל ד~ל ~תים או~ ~ב~לה

~  
 בא

 האשה ~ף~ס ~~ה שייך שפיר ~י~~ ~
 ל~

 ~להתו~' ל~יל וכמ"ש מהני ~~~ל~יל כתוגבי לב~לה ליטהר יכולה
 בז~

 אף
 ב~

 ביטל~ותר
 ה~ל דא~ר~~דכמבהרשב"א ~"גה~זקה ~הר~"~ וכמ"~

 שפיר לכך ~"ל ~
 בו~ח~

 מו~~~
 מכ~

 ישס אבל ח~הי
ו~~ ~לי~ר~

 ד~ויקציטות גםגבי רש"י לשי~ת ה~"~אבל לשי~ת הנ"להוא זה
 נ~ילו~ כמו~~

 לא
 שייךכוליי~י~~~

 בזה ספ~~ד~נן~מכח א~דאיתרעי גבי,ט,ח~יות שייך~קה~כןהאית~וק ל~~יר ואין
 שפירםברי~~דלאא~רי~ן~~

ל~~ינו
 בח~~

 אף שרצים ט' ~בי וכן זבוח ~אינו
 להקלדרבגן בוודאי דנג~

 א~
 ~א~יש בזאת"ז

 וור~
 ח~ה~ייך משנים אחד גבי אי~ור

 וכדכת~
 ~י' ~י~ש~יר דשם שבי~ן מ~' קשה לא והשתאאלו ~זה מלוי דןה ~"ל ל~י~תו להדי, ה~ם'

 נגר חוקה נ~ווכן ~"~
 חזק~

 התום, מ"ש ו~י ט~י קיל בר"ה טומאה~פק הוי ב~רתה ~י, ~אחת אף לשי~תו
 ש~

 מדאוריי'
~פ~ א~

 ~קידושין התו, סברי וכן
 ד~

 לשון דמרקדקי, פ'
 ~ אדרב~

 אח~'~ר ~בת י
~~ 

 ~' םי' ~~יל ביארתי כא~ר כלום קשה לא ה~ב"זו~י' ן, ' ו ~~רה י"ל כן
 וכ~

~~ 

 ב~ה"~~צ~ו~מ~~ ~י~תי
 דאף~נ~ילה לה~י'~~~יו

~"~
 א~תא~ ~ ~ ~ ולא חוקה שייך נמי דנדה דמתני, וחתיכה מקור ג~י סבר

 ח~,~~~~ל~ךב'
~~~ 

אמרינן ונפלאיסורי וכו'
 דאיתר~

 והתוס'
 בכ~~

 ב~יהן~,כו'~יש אבל~יש ~ו'באחמ ז רש~י לשיטמ אזלי דוכתי ר~"~ובכמה לשיטת ~ןליי אין ואם את"כ כתב ~~ה בזאח"ו~לב"א בין ~חלק ~יןוכו' ~~ירוביןכנ~ל שם שהביאהריט~"א תי, לחד ש"~ו~ירוביו~בי היתר של ~די~מ ב~ ~~~' כתב בפ~~~א~ת~ז כ~'יר~יינו וביבמומ ~יבה ~בי ב~"ז דוכתי
 ולומ~ לדחו~

 ~דין~דל~יל
ו~~~

 דהמגיה זה םימן ל~יל שכתבמי מה א~מור
 מ~ מ~

 ~אד~~יירי
 ו~ין ~ד

 להארי~
 ~יי רבל"ז

 ~~ מ~~~
 נכון הנ"ל לפי ומיהו,כ~' חולין~תוס' מדכתב

 דה~
 הרמ~ץ ~ל ~חולק אתר מו~יל אינו

 ולפיכ~

 כו'
 ~ש~

 ~ל~יל ~אי
 רל~

כלום
 אינו וא'כ רש"י ~שיט~ אזלי ד~

 בהה~ כלו~ מו~י~
 אףכרמב"ן

 ~~פיל~
 ~אמת א'

~~ 
 מאוד

 ו~~
 ~דייןומי~ו ~ל מאוד

 ק~~
 כנ"ל ב~"ן התום' כקושי' האממ ~ל

 וא"~
 לומר כלל~וכח הש"ך רפ~י~~~ב ממנויםוגי' ~נ~לס' ח"ו יה~ וכיה~ב"א אינו

 דלר~
 חיישינן בתזקה אף

 ה~ורואף ~ כת~י ו~ר למי~~
 ~~ וה~~

 פםקו
 ו~~~ו"~ ~ב"~~

 ~ר'לבסו~

 דמאי~~יל
 ~ דמש~

 ואף לדחו~~נ"ל יש דר"מ מ"ט ~"ה בתו~,
הס~

 בב' קי"א םי'
 קדיר~כ~

 ד~יך
 ל~א~

 ~א~~י'המ~~

 הנ"ל מ~ירובין דלאקשה ~ל מ"מ כו' ~אמר~גרםינו~מיהו~י
ממיל~

 ,~~אי~ ~בי~ ~לי~~ל ל~~ל ~א הוה
 בב'

~י~ ~~ילי~
 ~שלמא

 כ~
 מי~וט סמוך אמרת אי אף שפיר ח~"ו גבי

 לפלג~
 בד"~~וא"ז~ס י~ד דף ד~סחים רש'יואישתמיטתי' י

 דש~' הש'~
תזק~

 ~~לגא מ"מ
 האח~

 במם ~ב'ראיירי בתזקת ראוקמא נאמר נגדודאיך ~ומד
 בדוקי~

 סי' הט~ר דהנה ~~ר' ונ''ל
 ~ל"~

 פס~'

~אי~~~ו~~~
 ראינו

 ~ני~ ד~~~ט~
 ~~בדוק צריך אין קטןבכ~ר ~ו~ט~ן לפניך פלגא וגס

~~ 
 הללו ~דיני'

 ~"~ מ~ו~
 וה~

~התו~'



~ ~ ~

~ ~ך~ ~  ~~~~ 
~~~~ 

~~~~ 

~~ 
~ ~~י~~  

ווהתוס' ~~~ ~
 והרא"~ש~

 שס המ"א והנה
~"~ 

 ג'
 מק~

 ש~יר דבזא~ז נכוניס הרשב"א ודברי כלל קשה לאוא~כ ~י' ~י"ד הא
~"י מות~

 פ~
~ח מאוד ~דוחק ותי' ביחד ~ספיקות ב' שיוודעו דבעינן

 ס"~
 בבא ה~ור דמ"ש הטור על תל"ט סי' הב"י וכדמק~ה

 א~ב' ב~ין ש~היז' עד איסור דאין הואיל שתי'דמה
 הספיקו~

 לא בטלו בלא דמ~מע בטלו בד~~אס ~יןצריכין זאח"זלישאל
 ו' שעה אחר נמי כ~סואיירי מחלק לא דמ"א ק~ההאיחד

 דסבר מ"ש לפי ספק אינו בפי~כבר הו~ילדעוד ש~ירץ ס"סומה מכח~מותר ואמאיאסאיןהככרגדולאיכאס'סכו'ו~מאי"לדאה~נכו'~נ~
 הרשב'~

 דנודע הואיל
 הספ~

 שפיר לכך ראשון
 כסבדת מותר בביט~שפיר כו'אבל בזא~"ז ביטלו בלא מותראינו האיךברגע קשה נמי הספ~ות באי~ב' תיכף שנעלס ואחר~נו
 דהא יאכל~חד

 ע~
 בפ"עיש הב"~כיוןדבכלאחד ~ ' י בטליוהגמ' דממילא בפירורין איירי לא

 וא"כהיאךאפשררב~~ע ביטלו ביטלוולאוהפו~קי'מחל~י~בין ~ ס"~
~ ~~~~ 

 נראה ו~הו כתב וי"ו ש~בסי'תל"טאות ~"מ
 דממץ ~פק א"כ א~ו שנעלסזו

 ומצ~
 ~סור שהוא מאחר אלא מטעמי' ולא ב"י כדברי ' דלא והנההא קודס באין

 להתירא~ד ~לא להתירשניהן ספיקי תרי לומר ולאנוכל ד~ריי' ענייני' ושני גופיס ב' הס הספיקות דשני מכח המ"א~קשה
אבאר

 לקמ~ אי~
 ררוצה נ"ז סי' בב'י עיין והנה בארוכה

 לומ~
 דרוסה ספק לענין וש"ד בה"ג וכ"כ לקולא בי' ל~אזלינןמהן

 בגופו אחד ד~פק דסברא ר"ילפי'
 וס~

 בתערובות א~ד
 ~ל~

 הב''י קושי' ד~י כיון דהא הב"י דברי רצדקו מאור~~"ליותמהתי
 היינו ס~סמהני

 בנוד~
 מתחילה

 הס~
 זה מאיש רק הבית זה על דן אתה דאין דהיינו בזאח~ז~ל נתערב ואח"כ טריפה

 או~רין היינו דאו~י' אחד ספק דהוי דמיר כיון~כך וא~
 ל~

 משי~ שס והד"מ השני ה~פק תוספת~ח"כ י~ ה~ילוק דזה וה גס להתיר לי מה זה איש של הבית על~ואל מ~י
 או"~ מדברי עליו

 מותר ~"ס כן לקולא דרבנן דספק כמו אחת בבת בין~י~בזאח"ז
 בלא ~ףדכתב

 ~ד~
 מהני לא מ~מ שנתערב אחר עד

 ני~
 כנ"ליבסי, הטור ל~יטת רק קאמרמ~אוריי~אואפשרדהד'~לא

~ה~~
 התערובו' על הוא שני והס~ק מר"ת אסור ראשון

ע~ ש~
 ~רשב"א דסבר

 הנ~
 אף דמחמיר קי"א בסי' בי"ר

 דאוריי'דו~ב~~קל גבי אףבס"ס לנך ט' בסי' כנ"לב~~ז בתה"א הרשב"א באמת~מדברי נ"זוהנה סי' בד"מ ~ע"ש זהאינו~י בדרבנ~
 הו~א בתשובה בנימין המשאת כתב שס כי כדבריומשמע א~

 ~ט~
~י' בהגהו~ ועיינ~י מודה ד"מ אף הרמב"ן כשיטת דפסקינן לדידןאבל

 ק~
 והט"ז י'ג ס"ק

 דו~
 בגופו א~ד ד~פק ר"י בשס שכתב הא על דכתב מ"הש''~אות ק"י ~י' שס רמ"א מ"ש וזה מאוד

 דלא ב~רוב' אחד~פק כו~ ונ"מ ס'ב ס"ק שס הש"ך כתב ו~"ן כו' דהט~ס וי"א ~"טי
 מהניס'~

 מצאתי וז"ל הגהות וכתב
אב~

 זינתה ספק בגוףאחדכוון ~י~שהכל א"חדצריךביאור ~פק ~כתב המחבר ד~רי על קאי דרמ"א פשוט בא~ת
 כו' בגופו היה א' שספק שכיון כו' שנתערב~ריפה ~חתי~

 דמ~מ~
 צריך ואין עצמו הגוף מן להתיר צדדיס כאןשניכו'ידיש

 סי' בב"~להדו'יכמ"ש לתלו~
 נ"~

 ספק בחד לומר תרצה אס דמ"מ דכיון אחר למקוסהאיסור קודסהתערובת דגודע הואיל דהיונו
 ותמהתי זה כמו והאחר האחר כמו האיסור זה אימא א~סורכאז ~נ~רב קורס הספק שהי' דהיינו בגופו שכתב~יהיה הלשוןוכן שי~

 נודע לא אס מהני דלא דהיינו וי"א כתבועיו
 אב~

 בספק
 א~

 כלל ראי' איןדמשס
 ד~

 דיש בכתודות דדווקא החילוק הוא זה
 נודע לא אס אז מ~י איסור כאןאיו

 כמ~~
 א~ל כלל איסור כאן שאין צדדיס שניס"ס נ"ז סי' הד"מ

 בספ~
 בגופו אחד

 ובחנס הב"י על להשיג להדי'הנ'ל ר"~
 ד~

 כלל נדרס לא זה ש~א ע~כ מתחיל אתה דרוסהב~פק דאף וודאי דוה הש"ך
~מ"~ בדברי להדי' כדמשמע דאוריי' באיסור רק מ~~יר לאהמחבר ואינוטרפ~

 את"ל אומר אתה ואח"כ הש"ך
 ~נדר~

 בכתובות להרא"הדגס שהשיב במשמרתהביתה~שב'א י~ א"כ וטריפה
 הואס~

 רקאתהאומרעלכ"~בתערוד,,טריפהוודאי
 זה זה אינו שמא

 ומ"שזה~יון ד~"שזה ~מרינ' ה~"ך ע"~וכן ה~ב"א דברי סי'ו' לעיל והבאתיבדאוריי' ל~
 דאף שני~ גבי התוס' שכתבו כמו ולדעתי ע"ש ~א אמר דמר ואפשר ס"ב ס"ק אח"כ כתבבעצמו דרבנן~~ו~לאיבטלהדברהחשו~

 ש~
 ואח"כ בחד חד נתערב אס

 נ~אלין ה~ל דעל הנ"לכיון ס"ס מהני דלא השני לח~רובת~ר ~בר ברור~דהר~ב"א ולפ"ז דפליגי מה כנ"ל והפשט כןמוכרח
דבנודע

 הס~~
 הס"ס מהני שפיר אב~בדדבנןדאוריי' דיודא~ וז"ל נ'ז סי' ~ד'ו~ב~צמו שכתב ו~מו אחת בבתעליהס דווקאבאיסור והיינו מהני~ס לא קידס הראשון

~ 
 ס"ס מתירין אנו אסור כאן שאין ~פיקות ב' דאיכא ב~קוס

 אב~
~~~

 הרשב"א רברי מתורץ
~ 

 עליו ~מתמיהי'
 ה~חרו~י~

 את"ל לא או נדרס דספקכאן
 נדר~

 אי~ור~ וודאי כ~ז הוי א"כ
 דאוריי' ב' בא'~ס"ק ~ל"ט ב~י' דהנההט'ן הש"ס נגדואינו

 אל~
 אמרינן לא דנת~רב הוא איזה ידעינן שלא

 נימא נמי גדול ב~ר א~י' דא"כ ק~ה ועודכתב ס"~
~"~ 

 בב' דאיירי כאן אבלעכ"ל ו~"כ כו'
 ב"~

 אתה כ"א דעל כיון בז~ח"ז
 הנ"ל כקושי' ס"ס יש ג~ול בככר דגס ~ר רהר~ב"אי"ל ד~

 והג~
 ובזו שלו על אלא שואל~ין י

 ה~"~
דהיינו לאקשה כו' צבורין ט' דפ~חי'רקאמר ש~בגמ' הדיןהראשוןעל הצדדי~ ב~גי איסור כאן אין

 ס~
 בבית החמץ על אס

 ז~
 ש~א זה ל~ית דנכנס ואת'ל

 ~"~ הויהא
 א"כ ה~כבר ע"י החמץ~כל ד~~~ ~ניות ט' היינו בד"ה התו~' כפי' דסבר י"ל

 אי~
 ספק אלא דאיגו שריבאכילה אי לבית ~הביא האי~ל ל~~ ~~ ולא כלל אי~ור כאן

 א~דדה~
 ו~ף בקושיתו הב"י סברת הוא ושפיר ביחד הכל על לחכסדנשאל

 וגס לפנינוישנו
 ע~

 ב' הגמ'היינו ציבוריןדקאמר הא~דש~י
 מהני~משיג~~הב"יב~י'שני~י'הרא~וןשלהביידוו~עדבאמ~

 ו מתחילה הד"מ ~תי' ונמולהטור י שאני מכח ~פיר קאמר דהגמ' י"ל ש"א כלל קשה לאקופות
 אח'כ הגמ' פריך מאי א"כ ~א"ל במתני' להדי' דאיתאאומר

~~~~
 י"א ב"קרף ה~ו~' מן ראי' להביא אין ג"כ מש"ה

 י"ל ס"ס מכח דמותר י"ל ~א אמרינן מי דאוריי'ב~ץ ד"~
 דז~

 דלא כו'~י''ל ואמאי וא"ת מראשון לה מטהרתדקא י
 מט~ס למישרי מצי תו תחילה נודע רא~ון דהספק כיון די"ל כלל קשה לאוודאי

 מת~לה והשתא נמימס"סכו' תשתרי מ"א יוסתראה כברד~ית~ ותיר~צו ~נ"ל המ"א בדאוריי'כקושי' ס"ס מהנילא שא~ אהדדי דסותרין קולי תרי דהוי ס"~
 ממ"נ משוס~מאנקיבההרי נתירנה זכרוא~'כמשוםשמא מותר א"כ מדרבנו דהוא וכיון כו' אטו ~פיר הגמ' מ~ניועיז נתירנ~
בלא נעש~

 מכ~ ס"~
 הכל ש"אוא"כשפיר דאמרינן דמתני' הד~ן

 ניח~
 דהיינו אחד אדס הוי דזה כנ"ל נמי היינו עכ"לאיסור

 כתב ומהיט שבילין ב' גבי כמו אהדדי לאיסתרי בזא~"זאבל שככר מיירי וכול~~מע~א דכ~~ו קופו' ב' בדיה שסוהתו~' האש~
 דזה שפיר י"ל כנ"ל תירצו ולא כו'גדול

 דל~
 דאתה כיון ספק אינו בתערובת זה דהספק ~~ל ש"דבהגהת בנודע ס"ס ~~ב

 בגופו אחד ~פק דסבר ר"י לשיטת היינומתחילה
 ו~~

 אחר כל ~ל נ~מר א~ר הספק זה א'כ טריפה דזה את"לאומר א~ד
 איןמהתערובתשמא ביצה דריש ~נתערבה דהאי דסבר לר"ת אבל מהני לאבתערובת

 ז~
 הוי א"~ התערובת שיאכל עד האיסור

 ~'~ מהני קאי וודאיעל
 כדמביא

 הרשב"~
 כמ"~התוס' האיסור נעשה ממ"נ דהרי אהדדיס"סדסתרי וכן זו פל~תא בתה"א

 בבת נשאלין נמידזה ~תוס~ צריך לכך בנודע אף בי"ד ~"ז ו~' ~"ש ק'י ~י'הב"י הנ"~
 א~

 אוכל אינו אס ואף התערוב' כל על
 א~דאדס לשיטתרשיי לומרכן צריך לומ~ד~ייריבככרגדולוכןלעילשפיר

 כ~
 בב' אף מ"מ התערוב'

 ב~
 אס אדס

 ו היתרל~אדאיירילעניןביתאבללר~ב"אדמחמירכר"י~פירל~קשהכללו נשאלי~בב"~
י

~ ~ ~ ~

 בתיס ושני חמץ אחדשל צבור גבי ~פיר לפ"ז
~~~~

 ק"יד~בר סי' ובי"ד בסי'נ"ו לר"תדהו~א לבאר יש
 מותר בתער~' אחד וספק בגופו א~ר ד~פק ' שפיר מדרבנן דהוי בביטל נמי דאיירי~דוקיס

 ה~ערובת בזה ש~ש ואת"ל דנאמר השניהספק אכלו ספק על ואת'ל הזה בבית על ספק בית כל על ~"סמהני ה~
 בבת נשאלין הא מהת~רוב' עכ'א ה~אזה מו~ר בזא'ז שפיר לכך~ ס"ס בפ"ע בית כל על רי~ וכיוןה~כבר ל~ שמ~ טרי~

 ע~ אח~
 התערוב' כל

 שב~ליןמכחכמובב'
 לכ~ ~פקטומאהבר"~

 אחד כל דשס אף שבילין ב' כמו יהי' לאולמה ד~ס ל~ק~המביצה
 אפ"ה עצמו שלטהרותיו וודאי יש דב~ד הואיל למישרי ליכא ררבנן ספק מכח רקקאמר או~~ וא~

 הואי~
 מטמאין בב"א דנ~אלין

 דמתיריןאיסוראבלבזה לשניה~
 כ"אמכ~

 וור~י שניהס מתירין אי שבילין דבשני יש גדול ~ילוקו"ל בזא~זובפרט מותר שפיר סיס
 ~ב~ כאן אבל טמא וודאי מהן דאחד אהדדיסותרין כ"א סותר ואין מותרין הבתיס ו~ני נאכל שמא השנידהספק

 ~~לבבתאחתלחבירוי
 ליכא~"~

 אהדדי ~תרי דת~רובו' אחד דב~פק אף שנתערב טריפה~פק מןהבתים יש~מץבא' דוודאי כיון



~

~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

 דלאו די"ל ~ררי סתרי לא מוניחו דבגופו ראשון~~י~ספק
 כל רעל הואיל לכךשכיר ~רי התערובות כל ו~כ ~יא~~יפה~

 ס'ס יש מהתערוב' אחדכל
 שהי~

 מותר ~כל ~ב~א ד~~אלין אף
 צד דעל~יון

 אח~
 דהיינו אהדדי סתרי לא

 ~פ~
 הוא זה ראשון

 דסבר ר"י לשיטת אבל ר"תלשיטת
 ספ~

 בגופו ~~ד
 וס~

 אחר

בתערובו~
 ~ף הט~ס הנ"ל הש"ר כתב שפיר ס"ס ~הגי לא

כ~"~
 אהדדי ד~תרי כיוו

 ב~פ~
 השני

~ 
 השגי הספק מהני

ובספ~
 ה~"ל ב~"ה התוס' ונמ"ש מתורין אי~אגו אחד

 א' ספק דלגבי ניון מהגי בא~ת~"ל אבללר"~
 ל~

 ~ סתרי

ך~"~

 הא
 כת~

 רסת~ו דהוכא מכחקושי' הנ"ל ב~"ק התוס'
 של אחד בצד אף ושס ס"ס ל'אא~דדי

 ~ולד היא גקיבה דיל~א די'לאהדדי לאסתרי ס~~
 וביו~

 מקצתו יצאה א'
 יסתרו ~א ~צ~יך א"ו~ מ"א יוס ווס ט"ו יוס היא ~תרתושפיר
 א~כ כן סבר לא ה~"ל דר"ת א"א וא"כ הספקות בשניאהדד~
 איסור הוא בב"ק דשס הואיל ל~לק ואין בב"ק ה~וס' קושי'ק~ה
 פ"ב דף ביב~ות כדאי'~להדי' חילוק אין רזה לאו איסור וכאןכרת

וביבמות
 ד~

 כאן אבל דאוריי'איסור ~י השני בספק הסתירה לאחר בב'ק דשס וי''ל קי"ט
 בספ~

 ברו~א דמדאוריי' בתערוב' אחד
בטיל~~מדרב~דברחשובלאבטילואףדלוביספ~אתר~ת~ר~ן

 בי~ר והש"ך הט''ז שכתבו כמו להקל דרבנן ספק דהוי אמרינןולא
 הוא עצמו הט"~דהיכ~דמצד וגס ק"י בסי' ע"ש~תבהש"ך ס"ד~י'

מד~~~י

 ר~
 לקולא אמרי~ן מדרבגן~לא שהוא בא א~ר~הוא ~צד

 רהשתא בתערוב'כיון מקיליגן ~"ס ל~י אבל א~ד בספק דווקאזה
 מדרב~ן הוא התערובתאחר

 דה~ תד~
 אף בתערובת נמי מקילין

 הכל הותר ליס אתד ונפל ~רוב ליותר ש~פל חשוב איסורבוודאי
 מצר~עצמו שהוא ~דבר אף ר"י לשי~~ אדל ר"ת לשיטתכ"ז

ומצד דאו~~יי~
 א~~

 לא אפ"ה ש~ת~רב טריפה ~פק כגון מדרבגן שהוא בא
 ~"~~הני

 אהדדו סתרי אחד דב~פק הואיל נמי הש"ד טעס לפי
 אמר~ן לא ואפ"ה מדרבגן ~וא עצמו שמצד בדבר אבלכנ"ל

 ~אמדרב~ן וכדומהא~ור ~כריס ובי~ות כמו לקולא ררב~ןספק ב~
 בכללי ק"י סי' הש"ך שכתב וכ~ו בגופו איסור חששמפני

 שפיר מהני בוה א~"ה ח"יאות ס"~
~''~ 

 דסחר~י אף ס"ס שיש היכא
 שהוא ו~דבר דרבגן טצמו מצד הוא כך דבון אחד ספק גביאהדדי
 בש"ך ~"ש בתערוב' אתד בוו~וו~פק א~ד ס~ק ~פיר מהגיד~גן

 ~ מהגי ר"י לשיטת אף וזה ק'יסי'

~~~~~
 דשם הרשב"א שיטת לישב שכתבתי מה ג"כ גיחא

 בביטלו דאייריבפ~~יס
 א~

 אחד ספק דלגבי
 מדרב~ן שהואאף

 הו~
 אבל הרשב"א נ~ברת להחמיר

 בגמ' דחילק דבריהר~ב"~דהא לפימהשכ~תיליישבמה~~וא"ל לגביס"~
 וספק בגופו אחד ספק אף מהגי ובדרבגן מדרבגן ד~ויבביטלו איירי שס הא ס"~קשה לעגין היי~ו לוא"ז א' בתשס~בפ~י'בין

א~
 ה~ערוב' כל על אחת כבת היי השגי ד~פק אף בת~רובת

~שו~
 וא"~ סתרי לא ראשון דבספק

 כיון בפסחי' נמי שס
 ד~ספ~א'~א בדיקה ~צ שניהבתיס לה~ת ה"ל בב"א אףהוא דרבג~

 זה ~ספק י"~דשס א~דדי סתרי לא בב''א אף העכברא~לו
 רק מקלי~ין לא ~כ~רא~לו דש~~

 בצירו~
 בית כל על האחד הספק

יש~
 רבאחד זה לתפוס יכול דלא בב''א לכך הזה בבית על לא
 ~תרי לא העכבר אכלו שמא ~כק דלובי אף לכך איתי'וודאי
 בדיקה תק~ו הספק ע"ז דהא כוודאיד~נן הוימ'מ

 יש אבל שכ~ב הב"י מקושי' תל"ט סי' הטור דברי~~י ~ה~תו~
 ז י"ל ועוד גבי הב"י ג~כוון רלןה לומר ואפשרכו' לת~ו~

~~~~

 שנטלכו' באחר מעשה כתב כ"ה ס"ק תס'ז סי' המ"א
 לאסור אתה צריך במצה שהי' תאמר דאס ספק הוי לא כו'ס"ס דהוי נא~ר ואס כו' הי' דא~~ נ"ל ועוד עודוכתבי

 עכ'ל הד"מ כדכתב דרב~ן באיסור אפי' אמרי~ן וו~לא~~צה
 ~איי'דמלבד~כברכתבתיל~ילס"ב דאיוה~דוןדומה ~מוהוהוא
~דברי

 הד~
 אף בכאן זה מלבד הב'י דברי יצ~קו מובגיס אינו

 ראי' שמביא הוא הד"מ דדברי ס'ס זה היי דשפיר מודההד'מ
 זההאיסור כנ"ל~ימא הט~ס כתבלהדי' והוא גבידרו~המהש"ד
 הנ"ל בב''ק התוס' ~כתבו כפי והיינו כו' זה כ~ו ואחר אחרכמו
דסי~

 וא~ אהדדי סותרי'
 כנ"ל מזה זה מ"ש אמרי~ן אתד גא~ר

 הויב'ספי~ות ונביבשר אחד ~פק רק הוי דובימצהלא כאן~~ל

~~
 ~מא או במצה הוא שמא אחד ס~ק גבי דהא מודה הד"מ
 המצה גשאר ממילא ס'ס ד~י~שר גבי ספק עוד דניתוסף א"ככיון דשניה~אסורי' הדין הויבבשר

 באסור~
 הא ~"ש שייך ולא

 יש דבזהמהא
 ס"~

 התוס~ת שכתבו למה גמי דמי ולא בזה ולא
~~'ק

 הנ"~
 בנדה

 ~"~ י~ לזה דהא אהדדי סתרי ה~"~ דהת~

~~
~~ 

~~~~ 
~~~ 
~ 

 תרי הוי ש~י~ם ~תיר ואס לא~ור או שניהס להתיר וצריךכזה ~~~~
 אבל שגיהס לאסור צריך לכך להדי' כמ"ש אהדדי דסתריקולי

 והבשרמותר אחד ספק אלא בו הדיןראין מצר א~ור'~אןהמצה
 לראי' דומה ה~דון ואין מהני לא למה ס"ס בו דיש הדיןמצד
 כתבורקמשוסדסותריןאהדדיולאמשוס לא הנ"ל תוס'בב"ק~כן

 ד~א לא~ורתדטדרוצה
 לדבריר"~

 בגופו א' דספק דסבר הג"ל

 ~וספ~
 כאן מכ"ש אהדדי ד~תרי אף ס"ס שרי ~מי בתערובת

 תערובתהוי וכו'הואילדע"י ספקיאחד ב~אלאדאין אסורה הדין מצד וכך כך בין ~מצה דהא אהדדי ~~ריןדאין
 ר~

 מדרבנן
 וכו' דרב~ן מ~הו דאי~ור מדרב~ן רקהוא תערובת ט'י כך דבין ~מי ונאן דאוריי' הוא עצמו דמצדאף

 וא~
 דחול~עליו לר"י

 הג"ל הרשביא לפי דא~ור א"ב וספק ב~ופו א' ד~פק שסוסבר
 ד~ודט מ~וסכיון ול~"וה~"להיי~ו דר"יבטעס

 ב~תיים לידע דר~וי הואיל דאו"ה לטעם דר"י'ו~ן בטעס~ג"ל הב"י וכדס~ר התערובת מה~י לא אח"כ ושוב עריפה~וו~אי הויהספ~ ב~תיי~
 אתהלו~ר צריך אחד משו~דבספק אבללא הט"זסי~~"י~דכתב
 ד~"ש אהדדי דסותרין משום יהיינו לטע~~ש"ד וכן אחרלאסור
 ז זו סברא ~~רו שלא אדרבה תראה ומזה כנ"ל מזה~ה

~~~~

 גבי כ~ו המצה הבש~~וס להתיר צד עוד בל"ז~יש
 ~י'ת~"זהג"לס"קט"ז~'וז"ל המיא ~ר~גולתר~~ה י'

ו~ב~
 עתה שמא וי"ל כתב

 ~פל~
 לא שמא מקודס ש~י' ואת"ל

 שלקח בא' בתשובה ~תב י ומ"ל כו' בנתרככה ודווקא~~ת~צה
 ד~רי ולפי עיסהיכו' בידו שיש מי וה"ה כו' כרוב~החביות

 לס"ס לי'~חשיב הב~
 א~

 מותר ל~ולס
 נתחמ~' לא ספק דהאי ול"~

 י ' ז עכ"ל ידיטה חסרון דהוי ס~ק הוילא

~ ~ ~ ~

 דראי~ו אף דהא מ~ד תמוהין המ"א ד~רי לכאורהי
עתה

 דג~חמ~
 כל שהי' שמאאו ספק יש עריין לפ~י~ו

 רוע באותו ~תה רק עדיין גת~ץ לא בידוהעי~ה
 נת~מ~

 נמצא
י~

 י ז מזיקכלו~והיאתמי'נדולה ר~סרוןחכמהאינו

~"~~
 לא דהמ"א המ'א ~דברי ליישב

 ק~ייר~
 שס סי"א של רא~נה הדעה דהגה י"ל ובזה ~ידו~עי~ה דגשאר ~אי על

 הטור ~עת הוא זה דמו~ר בעיסה בקו~ה ח~ה גמצא~בי
~מהרת ואי~ה קשה שתטה ידוע ודבר דקמחוז'ל החטה הי' דוודאיהרא''ש בש~

 להחמי~
 הי' שמא ולא~יישיגןהחיטה כ"ש הח~יצה לא שה~יסה וכיון העי~ה כוזו

 שישראל לפי במי~
 ה'' שמא חששו ~ס רקהח~יץ לא בה שעו~ק ~"י העיסה כמו ~~מיו ולא קשה דהחי~ההרא"ש בודאיס~רת השתאי"לדאףהייא~"לנמיה~יס~שוזוריס~כ"ל יכה ~ומרי~

 במי~
 כ~ר ב~יסה ~~ה שגפלה או

~חומ~
 אין שוב א"כ נת~~ץ החטה וודאי שעתה יודעוהוי הוהבקי חסרוותנמהדאי דהוי ה~ס דלאמה~י שחלקעיסהאחר עיסה ח~יכה בידו דנ~אר הדין גבי חשש יש שכיר והשתא

 הוי לא~קודס שמ~ ספ~
 ת~~

 היה לא עתה אף בה עוסק שהי' ע'י דא'כ
~~~

 ה~"אי כת~~יר ותוליןבמצוי ספיקאספקשאינורויללאאמריגןס~~פי~אסכק ג~י מימ ל~יין אפשר מצטרפי' ~היות א"א אף הרא"ש כ~~רת
~ 

 י

~"~~~
 דמודה י"ל ~רוב גבי

סיס מטעס מותר הב"ת לדברי דשפי~
 דש~

 בה עוסק אינו דשס הרא"ש ס~רת שייך לא
 עתה ידעינן אס דאף כניל איגומזיק חכמה ~סרון ש~ירלכך

שנתחמ~
 לא עדיין לקערה הנרוב שגתן בשעת ~ז ~מא עדיין

 כאן ול~~זגתחמץ
 בל"ז שרי הב"ח לדברי בק~רה המוגת דבש~

 דבבשר שהי'במצה הספק לאגתכס איאף
 הוא לב~

~"~ 
 שמא

 ~י' ואת"ל בצו~ן נפלעתה
 מקוד~

 דיש כיון והשתא המ"א לפי אףמזיק אינו חכמה חסרון בה עוסק א~ו דשס ~א"ש סברת שייךלא ובזה החמיצה לא עריין שמא
 ס"~

 ~פק בלא הבשר על
 תרנגולת גבי ה~"ל המ"א כמ"ש ~תרת ה~צה אף במצה הי'שמא
 קמ~א סי' בייד כדאי' הב"ת לדברי ס"ס מכח מותר הי' ~בשרהי' אס דהא בבשר שהי' לקולא תלי~ן הוא דרבגן משהו דאיסורכיון
 בלאאבל

 הס''~
 בבשר ואת"ל במצה ה~ שמא הס"ס הב~ר עלא"א אף בבשר ולתלות המצה להתיר תוכל לא הב"ח של

 שמ~
 נפלה עתה

 המצה ~"מ ומורה ס'ס גמי דזה כמ"א רלא לעיל שכתבתיוכפי
 ~ון בבשר לתלות ~ול דלאאסורה

 דאי~
 מכח רק ~ותר הבשר

 להקל אין המצה אבל להתיר ~"ס שני~דדי דיש הבשר להתיריש לדי~א ואיכ אהדדי דסתרי קולי תרי הוי א"כ ב~צה הי' שמאספק
 החול~י' ~ו~קי' ריש ומשמע סברתהב"ח רק~כח להתיר יכולדלא

 ז למ~שה ולא להלכה כג"לעליו

~~~~~ 

 כלליס מאלו ~יצא אחר אלו דיגי' לבארגגמר
 לדינאגדולי'

 ~ג~
 הנ'ל כ'ה בסיק ~~ייס ~~מ"א

 י~~~י



~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ו~יי~ 
 שא~בשלו ~ו' שרציס בה שנמצא בקופה ~'ב ג' דף בנדה

 ונמצא ונצטננה מהכירה ו~לקוהווכו'
~~ 

 חי~ה
 ~ ו ~כ'ל למקוס ממקוס איסור מחזקינן דלאנפלה ד~מדינןעת~

~~~~~~~

 ור"יכפי דחזקי' בז~פ~וגתא שסהוא קשההא
 ואבע"א ד' דףהאוקימתאבתרא

 דמחזקינן לחומראכר"י ופסק~רמב"~
 ממ~ו~

 כ'ון כוונתו ולכאורה ל~קוס
 בטומאה הכא למסקנאואבע"א ממת~י'ומשני אח~כ מקשהדהגמ'
 למקוס ממקוס מחזקינן דלא וזודה ר"י אף בדרבנן וא"כ כי'דרבנן
 מאוד קשה ~דיין אך הוא דרבנן משהווה"נ

 די"~
 דלמא

ה~ס דווק~
 בטומא~

 בגמ' כדאי' מדרבנן הוא ~צמו דמצד דרב~ן
 אחר ומצד מדאורייתא הוא ~צמו דמצד כאן אבל מדףדקתני ש~
 א~רינן לא דמש"ה וכו' הפוסקי' כדכתבו מדרב~ן שהואלו ב~
 כא~

הפ~
 אבל לזמן מזמן אף להקל דרב~ן

 ש~
 הומ' דמשני הא

 דאין משוס צריך לא ~תו דר~נןבטומאה אב~"~
 מחזיקי~

 למקוס ממקוס
 הרמבי~ דהר~ גדולה וראי' להקל דרבנן ס~ק מכחרק

 ~ל פסק
 יוסי רימור' דפ~יגי ל"ו דף ב~ירובין נש"ס דאיתא פלוג~אהאי
 תזקת ~יש אף דרבנן טומאהגבי

 איסו~
 לקולא כר"מ פסק

 ~זקת דישכאן וא'~
 טהר~

 כיון מסתמא ~דה יוסי ר' דאף ק"ו הוא
 ו~יין בזה הארכתי ד' סי' ל~יל ~רבנן ~יקרה דרבנןדטומאה
 הזה ~ילוק מוכח בנדה ב~צמו דע"כמזה דתדע הנ~לבעירובין

דהא~~בנדהאףבטומאהדאוריי'אףבאותומקו'~צמומדאוריי'
טהור

 מנ~
 חילוק ומה מדרבנן אלא ואינו חזקה

~ 
 טומאה בין

 דרב~ן ~יקרו וזה דאוריי' ~צדזו וז~ד אסורא ~יקר בזה א"ודרבנן
ו~יין

~~ 
 רק דהנ"ל ד~ברי ב~וס'

 לקד~י~
 אבל

 הרמב"~
 ~~ר ~א

 ו~צד דאוריי' עצמו מצד שכאן תמוהי' המ"א דברי לכאורה וא'ככן
 ~ ס~ד סי' בי"ד הפוסקי' כמ"ש כנ"ל מדרב~ן ~הוא לו באאחר

~''~~

 ד~סק דהא דבריהמ"א דציקו
 שסהרמב"~

 יוח~ן כר'
 כמאן הלכתא בגמ' איתמר דלא כיוןהיינו

 פ~
 לחומרא

לכ~
 ~זה לכך בס' בטיל דמדאורייתא היא מדרבנן דוזשהו כיין
 מחזקינן לא בדאוריי' דאף דסבר חזקי' ~לסמכי~ן

 כיון לקולא דרבנן ספיקא בזה אמרינן לא דרבנן ספיקא דגביואף למקו~ ממקו~
 ד~''כ כיון ~דיף פלוגתא לג~י א~ל ד~וריי' עצמודמצד

 מחזיקין אין בדאוריי' אף ד~בר ~חזקי' ~ווכי~ן דרבנןהוא הש~
 וזמקו~

למקו~
 וכמו

 שכ~
 סברא ביצי' דס גבי סיו סי' בי''ד והט"ז הש"ך

 ז רמ"א בהגהת ע"ש זוי

~~~~~~~

 דפס~המ~בר מהרי"ף זועצמה כאן~ברה מוכח
 י"ב ס"ק המ"א וכדכ~ב ס"ט ת~"ז סי' שסכן

 נתבק~ואיסור בלא דשרי סבר דשמואל בגמ' ~לוגתא דאיכאכיון
 כסברא הוא וזה עכ"ל לקולא בספיקא אזלינן מדרב~ןמשהו

 לכאורה אף דאוריי' ~צמו מצד שהוא אף עדיף דפלוגתאדס~קא הנ"~
 ~א אף דאסרי הנ"ל י~ב דסעיף האלפ"ן

 נתבק~
 נאמר א"כ

 להקל פסקינן לא דאוריי' ה~א ~צמו דמצד כיון וסברי בזהדפליגי
 רק~ליגי הנ"ל לכלל מודו הי"א אף דייקת כי באמתאבל

 הוא דהנהאחר מט~~
 ס~~ ש~

 י"ב
 מקש~

 דלא כיון וקשה וז"ל הרי"ף על
 דמינח ~ו'אבלהיכא אל~בלתיתה פליוי כו'וע"כלא אלאמקילינן
 ואינוח~ו כו' ל~לאתי דכתב וי"ל נקל למה א"כ מודיניחאכ"ע
 יהי' דא'כ ובאמתתמהתי מתירינן לכן ~ק אלאוודאי

 השי~
 ג~כ

 כיוןד~מואל דפליגי א"כאינוהספק דלפי'המ"אנגדכללהפיסקי'
 ומצר מדאוריי' הוא עצמו דמצד היכא מ~בנז אלא ואינומודה
 וכמ"ש כל,הפוסקי' כדכת~ו מדרבנן שהוא באאחר

~~ 
 הרי"ף י~י' המ'א ולפי בי"ד ~"חיסי' ק"י סי'

 חו~
~ 

~~~

 הרי"ף דעל הש"ע ועל הרי"ף ~ל קשה לא דאמת נ'ל
 אפרי' כרבי' סבר דלא די"ל כלל קשה לא וודאי~צמו

 לשמואל נייחא דמינח היכא אף נתבקע בלא אף דא~ו' הטורשמביא
 הרבהחיטין דהי' הואדאיירי לשמואל אף י"ל דפ~חי' ארבאוהאי
 וורעין ור~ין כל לבווק יכול ~יושלא

 א~
 שפירכ~ב לכך נתבקע

 רקעל המ"אהוא קושי' דאף נ"ל רק שרי דלשמואלהרי"ף
 הש"~לאקשה ~ל דאף ונראה אפריס ל~ילכרבינו ל~די'דפ~ק הש'~

 כר'א ל~ומרא שפיר כ~ק ב~ינא החיטין לאכול ל~ניןדלעיל
 ~מיך שפיר דרבנן דמשהו כיון כאןאבל

 הש'~
 דלא הרי"ף ~ל

 הוינמי ושפיר המ"א קושי' כלל קשה לא וא"כ כר'א באמת~בר
 וסברי דפליגי ~מ"א ולפ"ד הנ"ל בכלל דמהני דפ~וג~אכ~פק
 בלאאף

 נתבק~
 י"ל אסורה

 דה~
 שפיר לכך הנ'ל כר"א סוברי'

 דמצד כיון כו' להחמיר שפיר לכך דפלוג~א ס~יקא היי לאתו
 ז כנ"ל מודיס כלה~וסקיס ג"כ הכלל ~זה באיפן דאוריי'עצ~ו

~~~~
 הדמבי~

 רק דהרי"ף הדין כתב ג'כ
 כ~

 מש"ה
 מותרב~רוב'

 משו~
 והנה רקמדרבנן ~א זה דחמו

ך~~
~~ 

 ~י~~ ~~י~~
~ ~~~~~ 

 י

~ ~  
הר~~~

 הואקשההב~ה
 ~סהו~

 פסקגסבעי~א מדרבנןלמהלא
 ה~' פ'ה בלחימ ~יין ~~ק מכחלקולא

~~ 
 פסק דהרמב''ס ונ"ל

 סבר דהוא הו~חה לו ויש ~וקבא נמר~בירור
 דע~

 דסבר רבא
 משוס ~"כ לנכרי לא אבל לישראל קבא ק~א לזבינהו ארבא האי~בי

דפ~קכמרעוקב'דאל"כא~יסברכשמואלאיכליכ~חששדימכדנו
 ישראל האלישראל

 יר~
 לא ג"כ והרמביס ~תבקעו אס החטין

 רבא סובר ו~'כ אפרי' רבינו כסברתסבר
 כמ~

 ~כך ~ו~בא
 רק דאינו מ~ו~דסבר היינו הת~רוב' דמתיר והא כוותי'פ~ק

 מ~רבנן אסגראלא שאינו כחמ~~וקשה והוה ~תבקע בלאמדרבנן
 ז ~ק"~ו~נ"ל תמ"ז סי~ ~מ"א במשהווכמיש ~ת~רובו' א~רדלא

~~~

 ב~מת
 משנה דטהרות פ"י במ~י' איתא ד~נה צ~"גלמקוס כלהדיני'הללושלכ"נ~''הדאיןמ~יקין~מקו~

ד'
 הזול~

 שרו ונ~~א ~בור את
 בראשו~

 באחרונה טמאות כילן
 קשה ~מ"א של אלו דיני' לפי והשתא ע"ש כו' אימתי~'

 רי~ותא יחזק כ"הולא כינ לימא טמאות כולןברישא למ~
ממקוס ל~ורשהו~

 למקו~
 ~תה ונימא

 במקו~ נפ~
 אחר~שמילאמןהבור זה

 המ"א שכתב הקדירהכמו
 וה~ר~

 ~תשו' שכ~ב
 א~ מהר'~

 צ'ל
 ומווילאטימא מקודס בה ~י' ל~ביותזוכיוןדמזמןלזמןחיי~י~ן

 ממולא קשה נמי ה~א ש~ב בק~ירה ~ס א'כלהבור
 אסר~

קדיר~
 לא ל~שובו'וזהר"מ התבשילבשלמא ~ס~חטה

 ~הדא~
דנדו~

 מזמן בק~רה ~~י'
 ארו~

 אף
 קוד~

 שנטל
 ~כרו~

 לק~רה
 היין ~כלי~את מ~מא ב~תני' אבל החביות מזה אסר לאמחביות

אבל~ל
 המ'אקש~

 ז
 אח"כ דמתני' ק~י דהא המרמ"לקשה ~ל אף~~~~~

 ולא בודק שהואבזמן אימ~
 מכ~~

 או
 מכ~~

 ~ודק ולא
 צ"~דנ~צא א'~~''כ ~זמ~ש~ו~בודקולאמכ~הד~יש~אייר~אף משמ~

 ~ס ובא ב~ור השרו הי' שמא דחיישי' טמ~ה ~ראשונההשרו

היי~
 ה~פיקות שני דהויא טהורות כולן באחרונה אבל החביות אל
 הבטרגורה~דכתב

 ש~
 וא"כיקשה

 ג~
 מהרמ"ל עליתשובת

~ 

~~~~
 דאין דחזקי' הפלוגתא דמיקי הנ"ל ג' דף בנדה קשה

 למ~~מחזיקי~ממקו~
 הנ"ל מת~י' ל~ז~י' קשה א"כ

 בלי נמי דש~דטהרו~
 שו~

 ממילא לומן וזזמן מחזיקין דאס ~ינוי
 ה~לי מן ני~~ו ה~~רות או מ~נה שפינה הטהרות ~רוטימא
~~

 ~~ו~' והנה חמורה ~שי' וזה ב~תניי
 ש~

 ~צת~"שז וורגי~י'

~~~
 דדווקא די"ל חזקו' ~ל זאת נ"לליישב

~~ 
 דכמו ב~תני'

 דיש וכיון ב~הרות נ~צא ~ן ב~ביות ~תה ~רודנמצא
 בט~רות ה~רו הי' שוזא חיי~ינן שפיר בטהרות לפנינורי~ותא
 אךאלו

 ~היות~
 אבל הבור תוך

 ש~
 כל ש~ינה ~יירי חזקי' ג~י

 ~ילט~ה ואח"כ מקופהה~הרות
 למקו~ וומ~ו~

 ~יון
 ד~~

 ראינו
 בקופה רקרי~ותא

 ול~
 וז~זיקין אין שפיר כלל בטהרות

 נ''ל כן זו בגוונא היינו ל~זקי' וזני' דמק~ה ובההיאלמקוס יממקו~
 דינאד~דירה האי גבי יהי'לדינאכן ~ונר~א ול~ששדיתילכ~ור''
 שלהב"ח היתר בו דיש כיין המ''א כדברי להקל נוכל המ''אדכתב
דיש

~"~ 
 אש אצל הקדירה ~הי' מקודס ואת"ל עתהינפלה שמא

 חכמה ח~רון שבזה כתבתי וכבר ~תחמצ' לא עדיין מאז שמא~~"מ
 דבלא"ה כיון להקל יש נמי בתשובתמהרמ"ל בכרוב מזיקוכןאינו
 ונמצא עיסה דמחלק ההיא בשל אבל וכנ"ל הב"ח של ס"סיש

 ב~כה וחיטה עי~החתיכת
 של ס"ס, ליכא דבזה הנ"ל לפי צ"~

 המ"א שכתב היתר וההיאהב"ח
 מכ~

 ממ~וס מחזיקין דאין וכ"ה כ"נ

למ~
 כיון ווחזקינן דבזה דט~רות ממתני' ~וכח דהא כנ"ל צ"ע

 נמצא ה'נ ~~חרות ~~הדות חלק עצווו בט~רות רי~ותאדנמצא
 ליכאדהוי הב"ח ו~"~של זו מ~יסה חלק אשרהואב~יסה~צמו

 נהי' אני ~~ס ח~מה~רון
 בקיאי~

 ~חיטה הוא ש~תה ויד~ינן

חמ~
 דוודאי ספיקא ליכא תו איכ

 כ,ון כבר חמו הי' נמי מקוד~
 כנ"ל ניחמו עתה לא וודאי בושנת~סק

 ~ וצ~"~

~~~~~ 
 קושי'המ"אה~יל ווס ס"ס דיני אלו לבאר נגמור
סי'

 תל~
 מקשה דלא הא ~שוט דזה ג' ס"ק

 י~ הככר דעל קופות ב' הויהא המ"~
 יש ואח"כ מצה או חמו אי ספק

 ו~ניןאחד אחר גוף הוי דזה כשוט זה אך ה~כבר אכלו~פקשמא
 על הספק הוי לאדהא

 החמ~
 רק להחמו רוצה אינו דוודאי

 שמא ד~פק ~"ס הוי ו~פיר הבית לבדוק צריך אס ה~ית~ל ה~פ~
 החמו נאכל ~מא חמו ואת''ל בדיקה צריך הבית ו~יןהיא מצ~
 יחר הספיקות ב' שנוד~ו צריך הא המ~א מקשה לכך ח~ובבית ואי~

 בכל סתס כדאיירי בביטלו מיירי דרמ"א וידאי דזה לתר'ונראה
 וכתבהסי'

 ג"~
 אף לכיע בדרבנן בארתי וכבר ~"קה' המ"א

 בגופו אחד~פק
 מהני ~סא~

 ס"~
 אחר בגוף ספק ש~וא בזה מכ"ש

 ו יחד ה~פקות בי נוד~ו דלא אף כנ"ל אחדובענין
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 י"ד ס"~~ ק~י ~י' ה~"ו ~~י' לתר' י~
 ע~

 הא
 ב' ~י' אס ~~ל שס~מ"א ~כת~

 א~ הס~~~
 ~אן הי'

 איסו~
וצו~~

 בי~~ ה~פיקות
 מ~ירין

 ~כ"~ ~"~
 הט"ז וכתב

 הב~י ול~
 ~וד~ ~יה~ תמצ~כו'ו~יכי

 ~ין
 ~פ~

 ~גוף ~~ס ~~~ס ~א~ד
 ~פיר ס"ס ~י~ כאן כגוז מ~כתת ~פיר הנ"ל ולפי א~ד~נין א~~
 בגוף~י~ ~~

 א~~
 ~כי ואפילו א~ד וענין

 ~וד~
 את~להשני ~פק בין

~דמ~~
 ~מ"א

 ~נ~
 ד~וריי' דהוי ~י~לו ובלא

 רמ~ מוד~
 דלא

~~ני
 ס~

 שס
 לבא~ ~"~ א~

 של דיני' ~רבה ד~תכוון ~מיא ד~רי
~ו"ה

 ד~נ~
 כ~ב ב' אות הס~ס בדי~י כ' הש'ך

 האו"~
 ו~פי~ו

 ביצ~
~ל~צא~

 ~קלי~ה
 ל~ שאיר~ ~ת~גגול~

 ואפי' כ"כ ~~רוב ~ריפה
~תר~~יל~~~ולר~~ס~קט~יפהאיןל~תי~הביצ~~ה~ילה~~ע'

 ~~אס"ס
 ~ינ~

 טר~ה
 טרי~~ ואת"~

 ~י' ~~~רפה ב~עה ~מא
~יצה

 כו' גופו' ב' מן ספיקו' הב' ביצה~צמה רגבי ~~ליפת~
 ~ ע~

 ~ש~ך~~~~~
 ו~ס דכתב ס"ב פ"א סי' ל~יל הא

 סירכ~~"י ~~רפ~
 הגבינו~ אוסריו אין

 ש~ע~ו
 י"א רף ד~לין מ~תוס' והוא ~"ס ~וימ~וס מתל~~

יא~מה א~א'מפר~ ד"~
 ס"ס רהוי וא"~ ~~

 ספ~
 ~רי~ה וא~"ל ~ריפה אי~ה

 התוס' דעת הוי ול~אורה התוס' ~~"ל נ~ר~ה~~"כ שמ~
 ושי~

 דין נגד
~ל

 או"~
 ~"ל

 דה~
 גוף דין הוא הס"ס ~אמר ד~תוס' ~ימא אי

~תד
 הבהמ~אנ~ ~~~גו~

 תי~ף דנין
 הגבי~ה ~המ~וממילא גוף דזה~מי~ל אח~~~~פה ~מא~רופה וא~"~ שמאאינו~ריפ~

 ~עצמ~~~~
 זו ~"ס מכח

 א"~
 בביצה נמי כאן קשה

 כ~~
 ב~י

 אין שמא דאמרינןשינוי
 הת~נגול~

 שהיא ואת"ל ~ריפה
 בקלי~ת~ ~~י~ אחר~ימא ~ריפ~

 ~~רפה
 ה~יצ~ ו~מיל~

 כשירה
נ"ל א~

 דהחילו~הג~
 דתיכף יחד ב'ה~פיקות נוד~ו ~~יל

 שנ~רפ~
~~המ~

 הג~ינה ~ל י~ד הספי~ו' ב' נוד~ו ה~י~כא ע"י מ~פק
~ך

 ~לר מתחילה בביצה כאן אבל ס"ס מהני שפי~
 הספ~

 ~ל
 וא~"כ א'א~ורמ~אורייתא ~פק והויהת~גלת

 למימרליכא כש~ילההביצ~
 ספ~ ~~~

 לה בקליפתהכשאירע הי' הבי~ה שמא

~ספ~
 ליכא תו וא"כ טריפה

 ל~ימרוא~"~
 ~לא שהי'

 אסרתה כבר ~א אסורההיא א~ קלי~~
~~ 

 ~תחיל אס הכלל
 הספ~

 ~ל
 תאמר אס ~ח"כ לאו אס ~טרפה אס צרי~לה~חיל ואז~תר~גולת

את~ל
 רהי~

 ~יצה משהי' ~רפה אח"כ ~מא ט~י~ה
 ש~יר~זה ב~ליפת~

 הס"~
 ו~נין ~~ר גוף על

 אפ"~ ר~ א~~
 מה~י לא

 הואי~
~~~~

 ד~בר דית א~ור רא~ון
 הספ~ נוד~

 וא~ר~ה ~ד
 ~~~ילואס תה~פ~

 הספ~
 על להתחיל צריך אז בקליפתה אז היא אס

 שמא ~ליפה בלא אז ~הי' לומר תמצא אם כש~אמר וא~כ~בוצה
 ול~"ז ע~י~י' וש~י גופי' ~ושהשני טריפ~א"כ~~ה אינ'~~ר~ול'

 רכתב דזה~"ל
 ~מ~

 איסור ~אן הי' ~ס ~פיקות ב' הי' ~ל
ונודעו

 הספיקו~
 ו~א~ירכה ~'י ~נטרפה בהמה הג~ינו~של כמו רהיינו יחד
 למ~~

 של ה~ל ס"ס
 הבי~

 הס"ס תחילה תת~וס דאם
 ~פ"ה אחר ~גוף ~פיר יהי' אזי התר~גולת~ל

 הואיל מהנ~ ~
 י~ר נודעו לא~~ה

 הספ~ו~
 ז הנ"ל הט"ז ~~' ג"כ ומ~רץ

~~

 הנ~ל ~ש"ר מ~ברי
~~~ 

 ר~א הנ"ל כאו"ה רלא
 ~חר ספק מהצי דלא ל~יה~~ס כ~

 בגו~
 וסא"ב

 נמיר היאך ~"כ ~רי~ה א~"ל ~~רת כיון מזו זו~~ש משו~
 ולומר~ת~רובת ~~

 ראחר~
 וו~י דלר"ת כיון הש~א וא"כ ~וא

 בגופו אחר ספק אפי' סבר רהא י~ר הספ~ות ~' דנוד~ו~עיצן ל~

 ~לי~ דר"י ואף ~הניו~א"~
 לא ~ל ה~ד ו~טעס ~ריפה את~ל תאמר אס איסור~~ערוב' איכ~ ~ו~אי מ~וס היי~ו ~ליו

~~ם
 ד~ו~

 א"כ ~ודס א' ה~פק
 ~וכ~

 כ~ו"ה דלא
~~ 

 דין
רביצה

 הטע~ וה~
 ~רוך הש"ס מן מוכח ר"י כד~רי רהש"ד

 ~ה בתוס' ר"י פי~ עיסה אלמ~ת ג~י י"~ ~ף~כת~ות
 אלמ~~

~י~~
 ספ~חלל ~הייצו

 שנ~ער~
 ספ~ ס"~ והוי במ~פ~ה

 הי' אס
 ~מא ~לל ~הי' ואת"ל חלל~ה

 אל~נ~
 או~ו של אש~ו הי' לא זו

 וא~~נ~~ר~
 א' ~פק צבי ס"ס ~~רינן דלא כאן ר"י ל~יטת ~~ה

~גופו
 ו~א~~

 שס מ~ני למה ~~ה א"כ
 ה~ ס"~

 ~י נמי שס
 ו~נה ו~א,ב ~גופו~חר ס~

 ~א"~ הב"~
 ב' סי'

 ס"~
 מקשה י"ד

 ז"א חז~ה שס שיש ~שום דא"ל וכ~ב זו~י~י' ג"~
 ד~~

 גבי כאן
 ז רובא מכח חזקה ל~המה יש נמי~~י~~ ספ~

~~~

 ל~יה~"דהנ"ל~פירמ~ור'כיוןדהט~'כיוןריש~~~~~'

~~~
 ראו~יי' אי~גר

 ל~
 ש~תערב דרבנן מ~~ר גרע

 ~כס נשאלין רהלא לקולא ~רבנן ספק וא' א' כל על ~ייך~לא

 א~~ ב~י ~' ~ל הם אס אף כאמד הת~רוב'~"~
 כאן אבל וכנ"ל

 על דנשאל ~ז~"ז ~וי ~י~ה אל'~~י
 ~למנ~

 זו
 וא~

 על
 ~ס~תרת אלמ~~

 ~י~ש~ ח~צ~
 לכהונהואס

 ל~
 איןנשאלין לכהן תרצה

 כלל ~~י'~וב

 ל~~

 בני שני של בדוקי' ~~יס ב' כמו מ~ני שפיר

 דה~עס הרש~"א לדברי להב"י כגון ר"י ~דברי טעמי'~אר ל~י אבל ~ושי' ~~וס ~"י ~ל ~לל קשה ולא כו' ב~סחי'~דסן
הואיל

 או ~~תי~ דנוד~
 ל~ע~

 ~סבר דאו~ה
 הטע~

 דספק הואיל
 גופי'קשהעלשני

 מא~מנ~
 ז כנ"ל ~י~ה

~~~

 אף ~~רובו' בשני למה ~כ ~י~ בדברי הנ"ל לפיאי
 ~יין מותרמכחס"ס ה~ני אמרינן~~~רוב~ ריילפי

 ~' צריך ~אמ~לר"י ~להב~י ס"~נ' קיי ~י'~~"ך
 מו~ר ה~י ה~ערוב' למה קשה לא שס~ש"ך וא~ ת~רובו~

 א~
 אוכל לא

הא כאח~
 ~פ~

 הוא ל"ן שמא
 ז~~ סו~רי~

 ~ס
 אתר~

 ב~א נשאלין דהא
 זו בתערוב' כך דבין כיון ~פיר ~י ~ת~רוב' דגבי~ס~ק י"ל~נ"ל
ו~אי

 ספ~
 דהיינו ~~יפה

 ספ~
 ל~ך ד~ריי'

 ל~
 ס"סכיון מהני

~~ס~
 דנדה מתוס' ראי' לעיל ~י~רתי כא~ר אהרדי סותרין ב'

 רק הוא ~ש~אאף
 ספ~

 דמצד כיון מימ ב~יל ~~י ד~ד דר~נן
 הוא~צמו

~~~ 
 ומצד מדאוריי'

 ~ח~
 מדרבנן שהוא ~א

 כמ"~
 הש"ך

 תערובו~ ~ש~י~בל
 מדרבנן ~וא הראשון ה~רובת דאתר כיון

~בר
 מכ~

 השני ~תטרוב' ~יר~אח'כ ב~יל ברו~א דמדאוריי'
 בספק אהדדי שסותרין ~ף ה~~ בתערו~ת ש~יתוסף הס"סמהני
 לעילבארוכה ביארתי ~ראשון~אשר בספק סותרין כיוןדלא~ני
 כתר הש"ך ~נה נכוןזוזה

 באו~
 ניחא והשתא ס"סון"ל ~דיני ד'

 הא~מ~
 רספ~

 ~"ל ולפ~ כו' ~ריפה
 ל~

 חיליק יש לאו"ה דאף צריך
 דבדר~נןהנ"ל

 א~
 ולא גופין בב' ~ף ה~~ס מהני לא~ה

 של רחוקהלדרך צרי~
~"~ ~ 

~~~~
 הנ"ל הב"ש קושי' לכאורה ואו~ה הרשב"~והב"י~היינו ~י ל~יטת טעמיס שכתבו פוסקי' שאר ט~ס לפי

 דהוא עיסה מאלמנת מאוד~~ה
 בע~

 ספק בן מפרש ב~י~' שס
 לא ~"ד לשי~ת חוץ במ~פחה שנתערב~לל

 ~ש~
 כלל

 ל~הונה כשרות חןקת לה~~נה דיש כיון דהתס ה~עס ~אמר ~יי ולכאור~
 אלא ואינו לבד התזקה מהני דמדאוריי' כיון ס"ס מהנילכך

 ישחזקה נמי ~ריפה האגבי~פק קשה לזה רק לכךמהנימדרב~ן
 על דאוקמא מותרומדאוריי'

 דאתר~ ה~ז~~
 דרוב דוב מכח

בהמות
 כ~ירו~

 רבינו ושיטת התו~י ~יטת לך אבאר ול~מן הן
 מ~שה וכןיונה

 ה~~
 ז הנ'ל

~~

 ברור דמדאוריי' כיון שס ~וד~י די"ל כלל קשה דלא ניל
 ~ל הא~הרא~מא

 ~זק~~
 שלא אף ס"ס מהני' לכך

 ליוחסיןלה~מיר
 אבלגבי~פ~

 חולין ה~וס' ~ריפהלדברי
 ד~

 מ"ג

~"~
 עולא ק~בר ד"ה

 באוז~
 ד~כיח לא אס ~קה בתר ~זליגן

 קוץ בישב וכן דשכיח ~רו~ה ~אני כדתירצו מלה~יר לאיסוריותר
 רסבר יונה לר' ואףבוו~ט

 הי~ א~
 כדהובא בעצמו אויה וכ~~ר מדר~נן חזקה ~תר אזלי~ןלא נמי ולהיתר לאיסור ~וה

 אלמנ~ ג~י ~ס מודה מ"מ נ' ~י' בי"ד~ה~"ך
 כאן דאין ~יסה

שוס
 וראי' חוקה בתר ~זלינן מדר~ן אף האלמנה גבי ריטו~~

 היכ~ ב~ריפו~אף
 והחזירן בזאב ~ו למי~לי ~איכא

 נ~חטה~אמרינן ~קוב~
 הות~

 הרי~ותא למי~לי מי~י ד~~א כיון ~שוס
 ריעו~א כאו שאין כ~ו הוילכך

 ~ינה ~יסה אלמנת ~י ו~
~לא

 ז ס"ס יוחסי~~ך~ר~הני משוסמעל~

~"~~
 הדין לו~ר נראה

 דא~
 רקשיש איסור כאן דאין ~ם~ס

 כגון גופי'~'
 ההי~

 ד~י~ה
 ספק לה באיר~

 לאיסור יותר ששכיח ספ~~~פה ~ה ~אירע דווקא היינו~קרוב טריפ~
~להי~ר

 ס~ כ~
 כיון ולהתיר ~איסור ~ה היכ~ אבל דרוסה

רלדע~
 מותר פוס~י' הרבה

 תזק~ מ~
 בהפסד מתיר נ' סי' ~~"ך

 הש"ד לפי ~בארתי כפי וג~מרוב~
~  

 מותר דר"י בטעס
 כ~ב ובלא"ה ע'ו לסמוךיש ~כ~'~

 הכ~~
 האו"ה דברי ~ל ו~ק

 כיון מבוררת וראי'~ה~יר מנ"~
 א~ו~ ~~ל~

 הרמב"ס העולס
ור"~

 פוסקי'
 ~א~

 א' ספק
 ~גו~

 בזה מכ'ש מהני וסא"ב
 ~ליו לס~וך וסייעתו ר~ת כראי לא וכי בגופו כולודהוי
 ~כ"ל בכה"גלהתיר

 הכ~
 אף והנה ~ה"ג מהני ר~י לדעת אף ה~יל הש"דהגהמ דל~י לעיל ~וכח~י ~בר ~~י

לא דהכו"~
 ~רגי~

 ל~לק כלל
 מההי~

 ולתלק היטיב ~ירצתי כבר וא~י ה~ו"ה ~ל מ~סלהקשות י~די ועי~ר עיסה ראל~~ת
 כדבריו להתיר יש לאי~~~לה~יר ~ה ~קה יש אס ~~פעצמה בחזק~

 הש"ד ה~~ת על ~"כולסמוך
 דא~ הנ"~

 ס"ס ואמרינן מותר לר'י
 ג' בדין שמביא הש~ך ~ל תמה~י ויו~ר גופי' בב' אףכה"ג

 דהא לי תמי' ~ור באלף אפי' ~"כ תערובו'דהביצה~ףבב'
 ~כריעו לא~פוסקיס

 ב~ה'א הרשב"א ~אדרבה ~ר~~ לחלוטי~
 וכן כר"י מחמיר ~ומרא אכן ' ~"ת ~דברי מירושל~י ראי'מביא

 התוס' סתמו באחרו' ואמרו' ר~ה ג' דף~~מע'יבביצה
 יוידא א~ אף מדרבנן ~לא בעילואינו דמדאוריי' ~נ~רב'ואיכאח"כ כר"~



~ ~ ~ ~~ך~ ~י~~  ~~~ 
~ ~  ת~~בו' בלא כיוןדלר~אף סמלינ~אר"ת שפירוודאיטריפהבזה 

מותר
 דפלוגת~ ו~דביארתי~~~יליד~פ~

 אם ~ף
 מצ~

 ~צמו
 גרסשה~דרבנן אתרדאודייתא~רבר הו~
 הכו"~ דברי וו~אי ובזה כנ"לד~סחים מהני~דהוכתתימהרי~

זאת כ~~ האו"~ דוודאי גכ~ים
~ 

 אין ואגחנושישלפגינו~לוגתא ר"י לשיטת
~גדיכל ראויל~מי~

 א~הכ~~ הפוסקיסר~שוני~
 א~~גד כת~זאת

 בין בזה חלקתי כבר ואני~צמה הבי~
 א~

 והאי~ר ההיתר
 ~~ל~ה~ר"חתמהתי שוויס~~

 ~ו~
 לר~ת ~וכיח

 ר"י~~~
 לא ~~רבנן

 ה~יין וכל כן לפ~ק ורוצה ~ופיס תרי ~ל ס"סאמריגן
 בד~ריס הפוסקיס כל נגד לפסוק זו ~ראי' כדאישאין יר~
 רק ן"א כדבריו לויהי' אףרק ~שו~~

 אף לר"ת א~ל ~י ל~~
 בד~ריית~

~~~~ 
 ווד~י ~רבגן ד~לוגתא ובס~יקא גופי' בב'

כר"תכג"ל~א~~אין~נ~מבהו~מתגווכג"ל~~~~~ק ~~ו~
להקל ~~ךבדרבנ~

~~~ 
 ~ י"ד דין כפר"ח ולא גו~יס בב'

~~~
 גרם זה

 להפר"~
 הר"י כר~ת לחלוטין שסבר

 בביאורוה~ש שמבי~
 ~מ~

 להל'
~ מ~~  

 דטו~ס
 אפי~

, 
 זכר ~וציא דאימא ס~יקי תרי א~"~~ד~יכא מוציא אי~מיגו
 היוצא ~ס אימר נקבהואת"ל

 גקב~
 דס"ס מ~וס ~~מא הייגו אלא

 ~ר~ה שס דהא ר"ת גגד ר~י' ~כ"לובא~איגו ל"א גופי'בתרי
 שיש~ג~יס א~ירי~~ שופ~~ודאי תקי~ת לעגין דאיירי כ"טדף

 אותו להוציאשיכוליס
 ראל~

 י~שה לא מה"ת
 יגר~ דל~

 וא"כ
~בזהר"תמודהשלכתחילהלאיוכלל~~'ס"ס~וו~י~ר~ספק
איסורברובכדילעשו'ס"סשיהא~תרלכןאףכאןכןשלכתחולה

 פשוט והוא ~ס ולעשות מינו אתיוציא
 ב~יגו ספק י~ וג~

 א~
 במצות גס'

 ~ להאריך ואין בד~ד אף ס"ס מהני ~~~
 י

~"~~~
 ~"כ הוא הפי' וה

 בד~
 ד'

 כ~ר~
 שמביא

דכי הרא"~ ~~
 אמרי~~

 בדאוריית~י אף ~ס לקולא~או ד~גן ספק
 הוי~ לכתחילה ה"פ לכתחילה לא~י~בדאבל

 כנ"לל~~ת
 בידו' דרבגן ס~ק~ו ס"~

 ובחנ~
 ~ר"ח ~ליו משיג

~ 
 ~"ש

 נ~ט בר בג~ט איתאזה וכ~י~
 כדכ~

 סי' הט~ז'בידי'
 ד~ ס"~ ~"~

 י~ ו

~ ~ ~

 ס"ס ~בכללי הפר~ת הביא
 די~

 ז'
 וז"~

 כתב
 הב~~

 ב~י'

נ"גדמא~דמכשרינןב~
 היינוהיכא

 ~כא אבלשוויס ד~סו~והית~
 דאיכ~

 באי~ר ל~תלו
 יות~

 מבהיתר
 יהר~ן~כן כתב וכה~גלחומרא תלינ~

 פ~
 דחולין

~"~ 
 ו~ייןי כתב ויפה

 כ"ט סי'מ"ש
~~~ 

 ותמי' אבין ולא ~מ~תו ואגי הפר"ת
 מוכחהלא גדול~

 מכ~~
 לאיםור יותר דשכימ במקוס ד~ןי

 מהנ~ ~ל~תי~

ס~
 דהאכברכתבתידהתו~סברי~יכאדש~ין

 ~ותרהומהגיה~קהלה~ר נש~האמרינן ~תירו~י~ו~
 הפר"ח~"כ אףבלאס"סוכד~ת~

 שז~
 ה' דביצה~~ף ~"ס ~יתא וא"כהא שיטתיהתוס'

 איירי א~ורהד~פיקה
 בס~

 סב~ר"ת ו~"ז לא~ורמל~תיר יו~ר דשכיח וכה"ג דרוסה~ס~ק התוס~ לשי~ת ~"כ~~ירי טריפה
 אבל לווראי ק~י ב~לף נ~~רבה דקתגיהא

 ספ~
 ימהניי ט~פה

 דיותר~~חלאי~ר'משו~"סאלמא~די'דמהני~"סא~היכא
 הייגו ~יס מהגי דלא וסבר ~"ת ~ל פליג דר"י ואף~לה~יר

 מהגי בגופו ספיקות ~םיהשני א~ל ו~א"ב בגופו אחדד~פק ~ו~
 וס~~

~נת~ר~
 ~ל

 ספ~
 דמהגי נמי מהר"~ מוכמ א"כ קא~

~"~ 
 ~~י

 ד~הני~"~כה~~~ן דשכיחיוסרלאיסורוכןמוכת~י אףאחד
 לב~לה ד'ט'בד"הוא~~"אוא"תוגוקמ~בחזק~~יתרתו~~כתובו'

 רובא רצוז והוי זכו'וי"ל
 וכ~

 ר~ ואומר
 אלמא ו~'

 א~
 דל~' ג

 דאינוי ג"כ והייגו מהני ס"ס אבל כרוב ד~י משוס חזקהמהני
 גמודרוב

~  

 ~אוגס ~צון יותר שכית
 לכ~

 איתר~~ חז~ה גבי
 מהניי ס"ס ולגבי כנ"ל טרי~ה בסכק כאן התוס' לשיטת כמוהחזקה
 אף דהא גמור ~ב דליכא כיון כאןכמו

 ברוב~
 דתלי

 במ~ש~
 אף

 ~ב ~י' ולקמן כ' דף ~בכורות כדאי' אזלונ~~תד~' לא גמורברוב
 אס~ במ~שה דתלי ק~הויירוב בישב דרוסהאו בספק וכאןאבאר

ידרוסזא~
 או

 וגר~ הגק~ ינקו~
 וכושס ממנז

 ג~ בכתובו~
 מז~י

 התוס' מ"ש וזה גמור רוב ב~צמו מי~רי לא דשכית א~"גוווכ"ש
 מדרבנן אלא גמור רוב אינו דר~ן ~וב~~תובות

 דצריך ~ש ותדאה י"~ ס"ק תס"ז א~ח~י~ במ"א~ ו~ייזמהגי ~~בס"ס~
 ~ש ~ובא~כיח

 וכיוןילמ~~
 דהאהרשב"א ו~ד

 בתשו~
 מת~לה

 ~ףמ~וב ~"ס~ריף~ל
 הו~ גמ~

 ~~~~י ק"יולכל בש"ךסי'
 ~י י והצ~יס מ~ מוכר~ וז~ מהני גמור רוב שאיגו זה~י~ה~ס'~~גד

~ ~ ~ ~

 ~' ~ף ~כתובות ~תוס'יהנ"ל
 ד~סר נמי ~"ם ~כ ו~תישרא~וכו' באש~ ואב~~ ב~~

 ~פ~
 אוג~'

 דליתא~אן
 ד~

 הגאון ומ~שה כג~ל
 פ"י~דמשמ~

 דפשי~א'~,'
 ~יל~תו~'

 הוה~~
 דרצון

 רו~~מ~
 לא~~י תו

 וכ~~ ~~
 ו~'

~ך~
~~ 

 ~ו~~
 ~ו~

~ 
~ ~ ~  רוב ס"~מ~~ס לה~ס'הוי דהא~ר~תיילמה ~~~ 

 תחתיו ספק הכא כגון שקול הואאחד וא"כ~היכאידס~
 ס~

 הוי תחתיו איגו
~לג~

 הוי ופלגא
 איד~

 דהוי~ א~"ג אונס ספק ספיקא
~~ג~ הקושי' והגיח להתירא רובא והוי לפלגא מ~וטא מצטרפין~פ"ה ~~ו~~

 ובאמ~
 אחרוגיס הפוסקיס ~כל

 פ~~
 ~~י להדיאיב~י',

 ס"ס ליכא אחד ~~ק גגד רוב דיש דהיכא ה~~'~דברי
 ול~י~~

~י
 י ז ס"~ס ההיא פ"ימהני' הגאון ~

 ~~י~

~ ~ ~

 טהרה סדרו בספרו הגאון מחותגי
~~ 

 ~ס הלכות
 סי'קפ~ז,

 ס"~
 מיקרי דלא דקי"ל ~להא כתב ט"ו

 היכא אבלילא שוויס~לאכלהיכאדהספיקות ס~~
 די~

 רו~נגדוואח'כ
 אמנס~ב

 לי~~
 ~ל ~' דף בכתובות שהתוס' ~גס ~ההיא~ללא

 דבכה"ג כתבו שליא י"חד"ה דף ~גדה אמגסהכי
 א~ריגן ו~~ג ~לגא להך מי~וטא דסמוך~~ס מ~~ שפ~
~ד~ה מ~וט~ סמו~

 למת~
 דנ~ות

 הא~ ו~פר~
 ב~א

 הו~א הרוקח של ומה"ט דגקבות למחצה דמפילות~ו~מי~וטא ~~~ יבמותי~~
 באוהל לכגוס מו~רת כהןימ~~ברת דא~ת ש~"א ~'י~~"ך

~ 
~שו~

 רובא ו~כ ד~בות למחצה דמפילות מי~וטא סמוך
 להתיר~

~ג~
 ~"מ הכי ל~ו ~~ירא לא ב~תובות שהת~'

 ~כי ~קשה ~תובות כאן דהפ"י וכתב ~כ"לס"ס מהגי ~יר דבכ~"ג שהביאו הנ"ל הראיות ~כח מוכרתיןנדה ד~י~~~מ~
 מח~ה בין דמחלק ש~"ב סי' ~תשובתוה~י~"ש ~מנ~ ~~ל~
 וכפי ~חצה ש~וא לן לימא דמאן לא ב~למא משא"כ מ~צה~וא ~~וודאי צ~ב~~

 מאוד הריב'שדחיק תי' הוא ~שהביאי
~ 

 י
 י~

~ 

~~~
 נכין ~ל ~כתובות התוס' דברי כאן לתר' ל~~"ד גראה

 ~אי' ואיןי
 ל~ת~

 מההיא ו~ז דגדמה מההיא
~רשב"א ~ה~ ~יבמו~

 ש~
 קי"~ דף ביבמות

 ו~וד ~ו' רבא אמר אלא בד"ה
 מי~וטא משו~ד~אי~אגיהך~י~וטא י~~

 מר~
 ומן ממש ה~וב

 לכן שמפילות מקצתן יש שמת~ברות הרוב מאותו מסלקואתה ~~~
ממ~ט ש~~~~~~~י~ התס אבל הח~קה בצירוף הרוב כנגד לה~מיד~~ב

 ו~ר~~כ~
 שהוא אלא הרוב

 מי~וטאה~ומ~
 כצגדו

 מת~ב~~י שאינו וזי~ט והיל כלל להצטרף ~וב אינו~זה ~י~ו~
 ~~~ז''~~י~ ~ ~כ~ל~הר~ב"אי~~ להצטרף ת~וב י', א~

~~~~

 דש~י~~~~~ה~~~' ~זה ~חילוק שפיר
 ליכא ברצוןה~א בל~~~~יה~~~

~"~ 
 ל~ה~' או מ~דמה~ ראי' ואין

 כיוןדיש דש~~~יר~יבמות
 מתצהשלימ~

 דזכרים' ומ~צה דנקבות

 מי~ו~~צ~ממ~~
 דמפילו~וכן

 דג~מהוא"~ מי~ו~
 הוי

כיון רוב~~~
 דהמ~ו~

 כאן אבל ~צמו מ~~צה מ~~ט
 ~יקרההיתרההי~

מח~
 לומר אתה ~ריך ואח"כ תחתיו דאיגו

 ~י~~המי~וט אמר~ן יצטרף~םהפלגאדאיגו~ח~~זהלאבאונס ~ת~~ ~המ~~

~ת~יוהו~~ומ~
 גגד

 כ~ן~י~ו~ רובאיגוחשובלהצטרףכמ~~~בקי~ו~י~
 דליתא~~

 ח~וב' דאיגו כמו ~"ל הדשב"א וכמ"ש

~צטר~
 ~כן לז~ן ~ן~ן הספק הוא ~אן וגס ~~זקה ~ס

 ~ג~~ הוי~תבוהפו~י'~יו~דבספקהשנו ש~~~
 רוב

 ~י ז הרובנ~ד ~ו~~ והמי~ו~

~ ~

 ~ה~ו~'
 ~נ~

 ד'
 י~הג"לרכתב~

 טה~~~"~' ב~דרי ת'
 מו~ל~אורה ''

 ג~ ש~
 נמי ~ליא

 שלי~בל~ ש~ המ~ו~ צרי~
וול~

 רובו או הולד ראש יוצא דאיגו למחצה לה~טרף
 סברי ~~לא ~כלהצ~רף ~~פ"~כ~ב~

 לתיל~ ש~
 ~ינו ~וא וגס הנ~ל

 כות~~
~

 בל"ז ה~ר ~ידיי ביש
 ~~~ ר~

 יש
 לחל~

 דבריה' ~~~ס~~יהס דה~~'י~~~~
 כ~

 דב~~ו ~דיף דשס
 רג~

 ~צאימ~י

 ה~י~ו~ הוי~שליא
 המחצה ~ס ולד בו דלית

 דאיג~
 רוב יוצא~

 כאן אבל ולד ד~'א~"ל הול~
 מז~

 י הויתחתיו ~~~ ~~~י~ כן לא~אמרינו לזמן

 ~מי~~
 ~~ברי לכלוס תשוב לא הרוב גגד

 הפוס~י' ~~~י צדקו ל~זק'ולכןוו~י מי~י~ סמוך ל~גין~~י~ו~ין רב~ן~
 דברי~ צד~ו בי~~ ~"ב ב~י' ~ס וגם ד~כא כ~תו~'ו~סקו

 המי~וט~שס הר~~
 ממ~~

 רוב ~אינו בדבר ~ל ~צמהי מ~מחצה
 יותר דשכית~ק ~מו~

 כמ~רו~
 ומ"ש ס"ס ~כ"פ ~ני בזה דרצון

 דתב~אלא דסבר דלר"י למיתב ד"ה בכת~ות~אן ~תו~
 ר~ דהוי כלל שכיח לא דלר"י היינוס"ס שכי~יל~ךלי~

 היכ~~דאיגוי אבל ג~ר

~
 יו~ר דשכית

 כמו ס~ס ד~י ~דו דהתוס' ~כ~תי מ~
 מדרבנן רק גמור רוב איגו מ"מ יותר וודאי שכיח דר~ן אף~רצון ~רו~

 אבל ה~קה~י~ר~
 ס~

 בספ~' שס כן ל~ילוכמו ~הגי~דה~כמתי
 ~'~' אבל החזקה אתר הולכיו דאין בחולין התוס'~רוסה~~ו

 זמהניכ~~כחתיל~יל

~"~
 ~יק ~סי'ג"ג ל"ג דין ק"י סי' הש"ך

 י~~ב~
~~ 

א~~
 ~~י באי~ור לתל~ת שיש היכא

 ל~
 היי~ו

 ~דב~י~
~~~ 

 ל~ניגו דיש רק לאיקאמר ~"כ דהב"ח ~~~~~י
~~ 

~~~ 
~ ~~ 

 לחלות



~י~~ ~  ~ ~  ~~~ 
~ ~ ~  

~~ 
~ ~ ' ~  

~ ~  
~ ~ ~ ~  ל~ו~~~ ~~ת', 

~~ ~  ~~דוש~ ~ש~~ 
 ל~~~~סו~~~י

 ~צ~
 ~ן

 הב"~
 ~כז

 ה~~ כ~~
 היינ~ הר"י בשס

 ווד~י ד~צס ~מע~ין

~
 ~~ ~דא~ ~

 ~די~~יש דיותר
 ל~ ~וג~וש~ י , ~ ~~~~~י~ ~ב~ לפ~~~

 איירי
 בס~ ~

 דכונתו ואפשר כנ"ל אחד
 ~למ~

~ ~
 ה~~~~א~~~~~

 ~סי~ ד~~~~~~~ו~~
 הר"ן

 ~יש לפי ~"~ ~~~~
 דב~

 ~פני~ו
 לת~~

 ל~תיר
י

, 

 ~ק~ ל~י~ ~~ ~ב~~ ~~
 ~~~~~ד ד~ני

 ~ל~~ ~~
 הי~א

 ע~י~ ~~~י~ ~~
 לפ~כך

 ש~י~
 אוו~~ ~ה~י מחמיר

~~~~~~שכי~
 האווזו~ רגלי תח~ להשי~ ד~~מודיןאגפיה~ לש~~ ~~ל~~ ~~ו~~~~~י~ס"~י~~~ר~ ~~ר

ה~~י~~בכ~~ות
 ~ו~~~

 ~הני ל~~~~~הד~א
 ~~ס"~

 ~קוש~~ ~ש~~ תי~ו~ האג~ ~ל~ב~ ד~צוי ~~~יןי~ר~ל~ס

 ~י~ ד~~~ ~~ה~
 ~~ר

 ו~ןי~~

 ~בי ~יל'
 ~~י~~ ו~~ ~~יי~ ~הי~ ~צ~~ ד~ו~~

 לא לכך למותלי מי~ ~יכא
 מה~יי~~

 ~כ~ ז~ז~~ ~~ ~~~~
 ~ס'

 ~~~ דאי~~~ ב~~לי~,~ו~י~
 ~ן

 ~י~
 דבר

~ לאיסו~ ל~לו~ ~לינ~  הש"ך רברי 
 תמוהי~

 ~ה~~ק~לס~~ד~~~~מ~~~~"~~~~~ה~~~ביצ~~~~~ר~~
 ~~ורו~ ~כ~~י~~איו~ ~~ר

 דהיכא~י~ו ~נ"ל
~ 

~א~
~~~ ~~~ 

 ~יישוודאי
 ~~~ ~פ~ ~~~'~~~ ~~

 ~~~~ ~צוי
 ה~א אבל כ~ל ~"ס ~~ני ~ו~ילמ~ר~ ~לא

 רו~ די~

~~"~ ~~~ 
 ~~דרי שה~י

~~~~ 
 ל~ ~מו~ בר~ ~~ ל~~ ~~י~ ה~ל

 ~"ס ~הנו
 ~אמ~

 חוץ ה~"ל בכ~ו~ות ~ס' ~~ת~ו ~~ו

~~~
 דכת~ ~ר~~ ~~~ ~פי ~גס ה~ל ~דה ~~ס~ ~כ~ידב~~

 ~יש ~י~א
 לפנינ~

 ד~ר
 יו~~ ל~ל~~

 י~ ~להתיר לאיסור
 לה~~יר

 ~~~~ דב~י~שב
 ~~וד~~~~~~ וא~ל~~~ דכ~ב~~

 ~נ~
 ~ו~בי~~~זהנ"~~ל~ו~למ~~ה

~ 

 ~~ סב~~ומ"~~י~~~~~~~~~בר~~ש~~~י~
~

 י

~~~

~ ~  

 י,י

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  
~ ~ ~  

~ ~ ~  ~ ~  ~ ~ ~  
~ ~  

~ ~ ~ י ~

~ ~  

 א~~זה ~~~ ~אל~~~~ ~~~~י~~~ י~ ה~
 א~~ ~ס~ לח~

 לן ~א~ז לה~מבין דמה~י דר~נן
~~~ 

 ~י~י

 י~ה~ינו~ה~ר~ד~~דרבנןלה~~חו~~~א~~
 ~ןנ~~הדין~ א~בד~ו~יי' י

 ~~דא~ריי~~~ר~~~~~~
 ~ג~ג~ינות

 ~~ ~ ~ וד~י~ ~כר~~ ~
 אחד ~גון ~ה ~ד~ן ~מ

 ~נ~
 ~תיכ''~בשר

 ~~~ ב~נו~

 א~~שי~~
 שמ~ד ~~ר

 ~צ~~
 ו~צד ד~~~יי'

 ~ ~~י~~ה~ אח~
~ ~~~ 

 ~ניו~והי' ~~~~י
 ב~~~~פקט~יפהולאנוד~

 ד~י~~~נ~
 ל~ו

 ב~ו~ ~~ת~ר~ חש~ ד~
 ~צמו ד~צד ~~'

 ה~~~ מ~~נ~~ ~ל~ ~~ ל~
 מ~פ~~רפה או

 דבז~
 יש

 ~ד~~נן יהוא ~~~~~' ~מצד ~י~~דאוריי~~וא ספ~ ס"~
~~ 

 ~שו
~~ 

 ~ל~~ה ~ן
~ לו~ ~א~~ ~  ~רכ~ 

 וזה טרפה ~ינו ש~א
 ~פי~

~~~
 י~ ~ דינ~~~~~~יי~ ב~ל

 י
 ~~א

 ~וף~דא~ ס~

 ~י~ת
 א~ה~~"לכ~"~הש"ךבדיניס"~

~~~~ 
 ~בי ~~~י

 דפלוג~ ס~ק~
 ו~שתא ז' דין ב~סקי~ בין בש~ס ~יץ

 ואחד זו מחנות קנה אחד אדם ~ני ~~ י~ א~
 קנ~

י

 ה~

 כמי~הן ~ל~ה הכרע שאין
 ~ו~

 א~~מצד
 ~חנו~ אח~

 ~לא ~שני'
 ~וד~

 אי~ה
~~~ 

 ואי~ה ~כשרה
 מהח~ו~~

~~~~~ 
 ד~ב~~~זה

~ ~מכינן~~~א~ר~~ ~  ~ר~~ 
 ~~~~~~פה

 ~ה~
 ~אלבזא~ז ~באו

 ~פיהב"ייה~ל~ווכמ~
 ,י

 וכ~"ל~ ~~ח~~
 ~'~ביל~דש~י~~~שרי~ולפיהד"~~~"לכיון ~ ~

 דלאיכוללהתי~

~
 וי~ ד~בנ~ א~ו~ ~~~ ~~י~~~

 ב'
 ~ד~~~

 ~ן ל~ד ונפל
~~~ 

~~ם
 אף בזא~ו מהני ~י~~יהב"י דלפ~ ~~~ו~~~ מה~י ~

 דכ~~
 ~ל הס אס ~מי ~ ~יי

 ~ד~
 כל ~ל ליא א~ד

 וקדי~ קדיר~
 חו ~דין~~ך

 י~ א~ א~~ ~נ"~
 א' חתיכות בי לפנינו כאן

 מ~ש~

~~~~~ 
 ~י~ן לקולא

 ~~~חז~
 ~אן

 א~~~
 ד~בנז

~א~ ~~ א~ ~ב~
 ל~קוס א' נאבד ס~אפילו ~הניבןה מספק~ריפ~דלא

 ~~~א~באו~~~ני אח~
 ב~~~וודא~ לישא~

ז~ אב~ ~~ ~"כמט~ אס~~
 נשאלין כמו הוי אלו חתיכ~' לפ~י~וב' ד~ש ש~~יון ד~קא

~ס בב"~
 ~~~~~ בא~

 ~לי ~~~ז
 ב~~~~~

 ד~שב~א
 ורמב~~~~נ"~

לכ~~ב~~~כ~~ וכב~
 ~יז

 ~ה~יל~לומ~
 שמאאיןכאןאיסורשהרי

 ~~~ ~~~~סק~
 ~ד ד~~ולשא~~~ל ~~~ינו דבזא~ז ~~~~"ז

~~ 
~~דא~

 ~~ן א~ד
 ~~~~ ~כ~

 אד~ בני בב' אבל~~~ן הש"~י ~~ל

 ש~י~~ א~ ~~י~ ע~ ~ל~~לי~
 לב"ד

 ש~י~~זאח~ שוא~ ר~ ~פירו~ המ~~~
 דאין כיון איסור ~אז אין שמא לומר נו~ל ~"א ~ל

 ~ל~~ל,ק~י~
 בכס~~ ~"י ~~פי' ,מו~ר

 ד~~'
 ~~ו~~ ר~

 ~ל רק אנו~~ין
 אח~

 א' נאבד ~ס אף שס אבל שבילין ב' ~מו

 ~ ~~~~~ו~
 דנין אי~ו כיווד~~~ילהדסב~~ש"ך י'~

 כיוןדנת~~ב~ ~ל~~יה~

~~  

 ב~~~~ן ~ה
 א~~ אח~ ~~~

 אס
 ~~~ ~ד~~ א~ ~~~ ~

 והנה ~הני ~א תו~מד
 בן~ ~~

 ~ל י~קב מנחת ~ב~ל משיג
 ה~"~

 בו ~י
 כר~

 אף מ~יל~נן
 בנ~~

 ו~הת~'
 ~נ~

 אס ~יהו
~~ו~טר~ י~

 ~ל~נ"ד וז"ל ~"ז ס"ק ~~למי~ בתו~ת ~פיקו'
 ~רא~

 ~~י~~~~
 ~ול~

 אש~ ~בי כגון א~די רסות~ין
 שי~א

 ~מנ~
 שליא

 ~מו~דס"~
 מן ואחד ~ו' ~א

 ~חחיכי~
 צריכין אנו אין וא"כ נאבד

~ק~ת~
 ~דמיס ~' בי~ס ~מקצתה אז ~י~ס

 ~~ן~לל ~~~~~~י~~~"~ ~יצא~
~~~~ 

 ~לפני~ו תה ר~~~ל שנא~ד
 וכ~~

 הרשב"א
 הוב~

 ~"~ א~'ש~~~מא~
 יוס ו~ה א' בי~ס י~א ד~ל~א

 ק"~ סי' ~ב"י ו~~ ~~~ ~"~
 וב~"~

 ק"י סי'
 ס"~

 ז' לדין ממש דמי וא"כ מ"ג

~~~~

 ~יןי

 א~
 ~ו ~כר הוא

 נ~ב~
 וא~ל

 י~א~ שלי~
 א~~ ~י~ס

 ~~י~ ~מצ~
 גמ~ר ס"ס והוי אחת

 הרא"~ ו~~
 כו' פג"ה

 האי א~ר~~ן לא ~~א ~~רדילמא ודברי~
~"~ 

 ~רי ~~וי
 קו~

 למו ד~~י צ~וניס ~~~ת~ין
 מ~י~ ב~א~"~

 ו~ר דמת~לה אדס בני בשני לאן

~הךדי
 מ"~ ~~~ ~~א~ שא~

 ~לח~"~ ~~רי'~~י
 ש~א אי~א

~ 
 לא ~וף

 ו~~~ לת~~ב~
 כהאי' מתש ~וי ~זאח"ז לשאול~ שבא כ"א

י~א
 בי~~ ~~~

 א'
 ד~~

 ~כר ~ן
 ~~~ב~

 ~~ד ה~י
 ~א~ י~~~~~~

 ז הנ"ל~א~הני~יא~"זש~וה"הכאן ~ד"מ ~פי ~ל~ש~ךאבל ~יןז'

~צ~
 ~' ~וס

 ~~ק~~ דילמ~
 הי'

 ~א"~ סו~~ ו~~
 ~~~ילה

 ~~~~~ ~ ה~ר~~
 אס א"כ ל~ל ~~~בתי ל~כ~י~כפי

 טריפ~ הס~~
 הי'

 ~נימ~~~ו~
 ל~יר ןכר~~~א

 צקב~ ש~ מ~ו~
 ~ז

 ~~ב~
 ~ התוסז

 ~ו~לאיסו~~~ולהי~רכ~ומ~ס~ו~או~פק~סירכ~

 ומז~~וכח י~ ~~~~"~
 א~

 אהדדי ס~רי דלא
 אח~ ר~~ספ~

 ~א~ל
 ל~~~~

 סמלינן דבהפסד~ר~בה ~' בסי' י~~ך
 אד~~

 דהני

~בס~~
 ~היא א' ביו~ דיצ~~ י~~ ~'

 ~~ב~
 ר~~~~'

 ~"~ בי~~
 ~~~~ ד~~י פוסקי~ וגס

 הפ'מ בלא אף וו~אי ~אן איכ ~~~שיר
'~~

~~~~"~ 
 ת~ א~דדי ס~ת~י' הוא זכר דילמא ~~י ~~~ק כיון

 ~יוןמתירין
 ~י~

 נ~י ~אן
~"~ 

 סמכי~ן
 הנ"ל ב"י אד~~

 ובפר~
 ~"ס ~ר~י~

 כי~~ וכ~~
 ~ ~~"~ ~~דדי ~ו~~ין א' דבא~ס

 ~כי
 אי אבל כנ"ל כלל אינן ~ד"מ ו~איות דבריהב"י צד~~ הנ~א~

~~~~ 
 ~ס"ס

 ~ גב~
 ~~ ~לי

 וסות~ין
 א~רד~

 ב~~ק
 א~~

 דרו~ה ~פק ~מו היא ~ריפה הספק
 דא~ דשכי~

 הת~'ו~אר לפו
~~ן

 ~י~ ~הו~
 ~י' ~א"ח

 ב~ו~ ~ל~~
 ~~קה ~הני ~א ~וס~י~ ~~ ~יש הי~א

~~ 
 ד~"~ ~"~ ל~י

 כנ"ל ~זה מה~י
 מ"~

~~י~
 ~א'מהןבלא~י~~~~~ר ~~~ק~~ו~כ~יס~~ץ

 ~ן~י~
 בכ"א

 צ'~
 ~~~ב~יל~יל אף ~ד"מהצ"ל ל~קלנגד

~הב~י' ד~פ~רדאףלדינ~
~"~ ~~~ 

 נכ~ס לא
 ~שמ~

 מ~ד~ שני ~בתיזשל ~שני ~ח~ץ ~א~ל
 ~תב דלא הד"מ

 ~~ת~ לה~ו~ ר~
 מדמיד ש~נו מפני ~י

 צ~שה ~הדדי ד~ו~~ון ~~דא~~ינ~~"~~יון~ני~~~~~~אליןב~~א
 מ~~

 י ז

 ~ספ~ ~~~פ~~~
 א'

 ~מ~
 ~חמץ ~~כל

 סו~~ אינ~
 א~ל

 די~ ~~~ ~ א~
 ההוא כמו אחד רק~ספק אהדדי ס~רי ~לא ~~ס

~ש~~ן
 ~~~~~ני ס"~ מ~ני ~ב"י~~יר ~~~~~שי~~

 שבילי~
 הי' ספקאס תסיז~ס'ה~ ~מ"אסי~ של דין י

 ~חט~

 ~~~~נ"~
~~ 

 שס
~"~ 

 ~~~ר
 ~~ו~

 ~"ס ~ייך לא ~~זה
 ~~צ~ א~

 ב~~ר~ הי~ והב~ר ~שר או
 הי' דאס

 שמא ס"ס הוי בב~

~~~~
 ~י~ ~~ב~י

 לי~ן ~"י דב~י דצדקו
 דבזא"~

 הוי לא במצה הי' אס אבל ~פל ~~ה ~מא ב~~ר וא~ל במ~ההי' דן אי~ו
 ~~~ל~

 ~~~ו ~~~~אלין
 ~~ ש~י~~ו~

 ~ביליןומה ~' ~מו
~ ~מבי~

 ~צה והמ"א ~חר ~פק
 לדמו~

 הנ"ל ~~מ לההיא
 ונ"לטע~

 ~בל ב~א~"ז ~ליג~ליוהיינו ~אף~ב"י~~~~~~אינו~אי~~נ"~~~~ש~ד~~"מלא~~זאתר~לד~~
 ש~

 כבת הוי
 אחתאב~

~~
~~ 

 בסי'
 ק~"~

 ~~ב~א
 ד~~~~

 ~מ~"ן ~ל
 א~ ו~ב~ ~נ"~

 ~י~ ~ת~י ~בר'
 הוי לא דכאן לראי' ~מה ~~דון שאין

 כ~רי~
 לכן ~ה~י ~~ ~~~~ב~א"~~איס~~

~~ 
 ~נין

 ס"~
 ~א

 וב~ש~הייס"ס א' ספק רק הוי ~א ~מצה אהדדי דסתרי ~ולי מ~~

~ד~ו~י~~
 ~~~~ס

 ~ול~~~~כחוז~
 אבל ~ד~~בוהפוסקיס

 אל~
 ו~~ירין

~"~ 
 ספק~~ד ולא

 ו~ודהבא~
 ~י~ ~יון וב~רתי ראי'

ד~~קי~~
 ~רמ~ןול~י

 דמ~~י ~~~ד~~מוד~ ~רמ~~~
פלוגתא ~וד~~~י~'~~~ל~ב"ח~י~לה~י'ולקמןאבא'אי~פרטי~יניו~ ~ז~ א~
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 ~~ו~~~
 וספק ~ופו א' ספק גבי ור"י דר"ת

 ס"ם ימ~~י ~א ולר"י ס"ס הוישפיר ד~"~ אי~
 ~י~~~ ה~ דל~ ~עמי~ שלש יש ~"י ולשי~ת כר~יהפוסקי' ו~מי~~

 משו~~ע~
 מקוד~ה~פק דנודע

 ל~ בגופגיואס~~כב~ולפ"ו~
 הספ~נוד~

 א~ר עד
 הת~רו~

 הד"~' ל~~"ייאבל מ~ניי~"ס שפיר
 נ~י אח~יהת~רוב' ער נודע~ בלא אף וסבר הב"י על~לינ

 ל~
 ו~~הש"ךלה~יר'אם~'ב~סדמרו~הו~רך' ר"י לשיטת~"~
 ה~פק~ד~ריי' והוי הואיל ג"כ או"ה ושיטת~~ה

 ו~"~
 ~י על

 אם וסבריאף ס"ס אינו~ופי'
 הס"~

 בתער~'י לא'~'

 ר~
 ~ל~

 ~י

 מקר~' זה ~אירע ~ר~~ה ספק מת~גולת ~נולד' ביצה כגון~ופי'
 שיש~ף

 ס"~
 ספק

~  
 ו~תיל טריפה אינו

 ~עה~~יפתה ~י~ או~ ט~יפ~
 שנול~ספ~

 אפ"ה ~פה
~ופי'והש"ר~בה~~~ר"ימשום~יו~דהס~קה~יע"יתערוב~י ע~~ ~~לידהס~

 א~~הוי~~ ה~ר~' ~ל זועל ס"ס י~ הכל על א"כ ~אלה~יר
 ברין~ ו~ש התוס' כ~ש מזו זו ~"ש אהדדי ~סותרין קולי~~י
 שאינו דבר ס"~גבי ק"י דבסי' ~~ףד'

 ~ח~תיח~~ו~ ~~~
 א~'

 לאכול התער~' דמותר מהן א' נאבד~ס
 ש~י~

 ~~ים
 י דאיסורא דילמא ס"ס דהוי מטעם מ"ח ~"ק שם בש"ך הובא~ג"ה הר~ ו~

נפ~
 היתרואףד~ז'אכלכלהתערו~יי יא~"לדלאדילמאאכלהשתא

ו~א~
 א~ירהתערו~ לר'י

 כיוןדי~י לאכולב'ב'שאניהתס אפי'

~י
 ~פ~

 ' בתערובת יש שום~יסוראבלכאז ~~~~י~כ~~ר~בת
וודאי

 א~ו~
 נ~ל כן

 ל~ר~
 ' הש"ד לדברי ר~י' והב~תי הש"ר דברי

~ן
 הש"~

 ~~ם~ל ו~י
 הש"~

 ~"ל ~צה גבי א"כ
 מותר~

 דהא
~רי~ב~פ~השניל~יותסותריןכאשר ~~

 ~ ביארתילעי~
 י'~~'

~,~~
 שנ~דה אמר להתרנגולת~אירע ~~ 'לעי~דא~ו"המודההיכאדצולדהס~טריפו~ ~~~~

 הביצ~
 ונודע'

 שאז~~כ
 שא~~

 לה~~נגולת
 ע~י~

 בא' דס"ס הואיל נולדה לא
 סי'פ~א בי"ד הש"ע דפ~קו ס"סדומי' הוי דשפיר ביחד הביצה~ל
 הגבינוי אוסרין אין סירכא ע~י נטרפה דאםס"ב

 שנע~~
 מח~~~

 ס'~ דהוי~שוס
 דומי' דהוי אע"ג

 דביצ~
 ממש

 דה~
 שמא הס"ס

 הגבינות' של המלב ש~תלבה אחר שמא טרפה ואת"ל טרפה~ינה

נטרפ~
 ממש וכה"ג

 ~ו~
 טרפה ~ינו שמא בביצה ס"ס

~רפה ואת~~
 נ~רפ~ ~מ~

 ~א דהחילוק א"ו בק~יפתה ~הותה אחר
 שנ~ל~המשעה ד~~

 ה~~מ~
 ריעותא ~ום ~י' לא

 ~~מל~
 ~י'

 במזק~
 וא~~ית~

 א~"כ
 שנמצא~

 ~חד ה~פי~ת ~ני באו ה~ירכה
 והוי ~כא וכ~"ג ~ןקתה נפיק לא א~ר הס"ס~הני ש~י~

 הס"~
 כמו

~ל
 אח~

 וכן
 מהגה~ משמ~

 אםהיו אבל דכתב הנ"ל ק"י רמ~סי'
 ה~~יקותב'

~ 
 מתירין יתר הספיקות ב' ונודעו איסור כאן הי'

ס"~~נ"~ול~~~יארתיבארוכ~
י ~  

~  ו~~ו~~
 ~ביצה

 עצ~~
 דתרי ס~ס מכח או~ה ~מ~~יר

 עליו ~מה~~ר ~פ~
 יוצע~ ה~ו"~

 וודאי לר"ת רהא עליו
 ראי'וא~ בלי לח~סב~א אינהומ~ל זו~ברא

 כמכריע
היא א~ דוו~

 ספ~
 כיון ולהיתר לאי~ור שוה הוא לה ~אי~ע ~~~ת

 ~וסק~ ה~דלשיט~
 ~הי~~ אחדמות~מכ~~ק~ א~~~פ~

 ל~יבז~ הו~~נש~~~
 דל~תי כיון הפ"מ בלא להתיר ס~כינן

 א~ ~"~וודא~~הני
 ~ופי' ת~י ~ל

 וא~
 ~לי~י דפליג '~~י

 י~
~טע~

 נתרת נמי יא"כ הש"ד
 ~ביצי~

 עוד ~צירוף לכך
 אם אבל לה~ליש הי~ צד~

 ~רפ~ ~פ~
 דרוסה ס~ק כמו הוי לה ~אירע

 לה~ור לאי~ר~בזה~יש יותר דשכיתוכ~~ה
 כ~ו"~

 ו

~~

 ~י~ד

ר"י~ ~~"~~ ~~~~~~~~~ ~~
 דלשיט~ם

 מות~
 תערוב' בלא אף

 וכיו~
 ~ו~אי יהי' ~ם ~אף

אי~ו~
 ~טל דאוריי'

 א~ ב~~וב~
 ביארתי דאוריי' עצמו שמצר

 וכב~ להק~ י~ שפיר דפלו~~א דב~פיקא ב~אי'לעיל
 ו~י כ~~י

 ~ ~דיןא~י
 י

~  ו~~~~~~~

 ~גו~ו א~ד ~כק ~ףי
 וסא"~

 ס"ס אמר~ן ישפיר
 ~ר~ב"א להד~כ~משמע

 בתה~
 ~כן~ שס והר~"ה

 ו~ש"ךהאח~וני'
 דל~

 ~ף כפ~ת
 דבס~

 חתי~~ כל מותרין ה~ני
 לא~תרידהיינו ~בספקאחדמ~רו~'והויכ~ודנ~אלין~ב~א

 ~גופו~~~ק
 מו~~ שפי~

 דשאני נ~י וי"ל ~ב' לאכול ד~ריך~ ו~פ~ר

~~
 דמצד~עצמו

 ~ א~~ ~וריי~~~צ~
 אבל ~דרבנן ~~וא לו

 צריך י~יד~ין ~צמז מצדב~~בנן כא~
 ~ ל~ו~~

 ד~~ני ~כ"ש
י ס~

~ 

 ~דר~נ~
 בשני

 ~ גופי~
 הס"ס ~גר ה~וב ד~וי ~י~~~~

 ל~
 ~~ינן

 ~ס"~
 היכ~י ~בל

 ~וב~אין
 ג~~

 כמו ~להתיר ~איסור יותר ~~כיח רק
 דאינ~י השני עור ג"כ דנוקב ד~כיח בו~שט קוץ וישב דרוסה~פק
 דהוא ו~ור ש~יח דאין רק ~וררוב

 ~ל~
 דידרו~י~~ר~ ~מ~~ה

וינ~וב
 גמו~ ~ ~~ א~ הקוץי~~

 ו~ן ך'ב~ורותדף ~רא~ אחרי~ ~ולכין ~ין
 ד~ התוס'~כ~~ג~

 אע"ג~~צון ~'
 ~~יו~

מאו~
 סי~ מהני מ"מ כ~~~~~~ס'

 אף ג"כ ~ל
 רו~ ~י~ ה~כ~

~~~~
 ס"ס ד~ני נמי' אמ~ינן במעשה רק~תלי

 הר~~ נג~
ד~~~ג ה~

 דרב~
 לא

 ~רבינא~דהוא ~קינן וודאי מ"~ ~ סב~
 ב~~

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

יי

 לעי~בראי'יג~ג~~
 ~יי~~י~ז ו

~ 

~ ~

 סי' ה~"ח שמביא ברין ~~~~
 נ~

 בהני
 ~~~יה~תחתר~ל" לשחוטשמעמידין ~~ ש~~י~י~ א~~ו~

 בשעה ~~~יתרג~ם האו~זאו~~ר~
 שקו~רי~

 הואס~ק 'אס וא"כ שישבר רגלים
אם

 נשב~
 לאחר או מחיים ~יכף

 ~ח~
 ס"ס ~יש

 ש~~
 נ~בר

~חיטהואת"ל לא~~
 מח~

 שמא
 ל~

 ~סק~~א ה~יאה נק~ה
 דיש ~ן ~~ה"ג אבלס"ד ~י'נ"~

 לפ~י~ לתל~
 קודם על

 דאין אף כ~ח ~זהל~~מיר ~~~~~ו~
 ג~~~ רו~

 שייך ~לא
 ~ו~~~~

 על
 יו~ר אל~'שכיח ואינו מכ~הקשירה האגף נשבר שלא רא~ווב ~~

 מיד~ל~ית~י דאיכא הואיל מ'מ שתיטה~~ר
 לפ~~נ~

 גרעזועיין
 ~~רתי נמי ותראה י"ח ס"ק במ"א ת~"זי סימן~א~ח

 יי~י הל~ל'~י~
 דאינ~מצויטובאמהניס"~ ,~

 ~~ ~ ו
 י

~ ~~ ~ ~ ~  

 ל~שות מותר אינו
 בר"הד~ף ~ייי ~מט~~~~אי~ ער~ ס"~

 ואת"ל זכר המוציא ~ימור ~"ס דיש~ף מינואי~מוציאלע~ןת~~שופ~
 נקב~

 היוצא אימור
 נ~

~קב~
 כיון ס"ס לכת~ילה ל~~ת אין אפ"ה

 דיכו~
 ל~~א

 ~ ~~יני לדכו~י ללמוד תוכל וכה"ג בפנים עיין אלו את~ציא אנשי~
 ~~~ו~~~

 תס"ז סי' והדיני'של המ"א ~ס~רת
ג"~ ב~~~א~ הנ"~

 בארוכה כג"ל ס"ס לדיני נוטה
 לעיל כתב~י יכבר הב"ח לפילתלק ~י~ החלוקי~

 בדי~
 ח'

 המ"א~~ה~נ~י רת ס~
 תרנגולתואכלו ב~יותתיכת~הוחתיכתבמעשהשהי'

 בחצה או ב~~נ~ולת ~~ה ~יתה א~ וא~י חטה~ו ~יחד~מצ~
 ~המ"~ ופ~

שמאדתרנגול'וו~אי~ותרמכ~ס"~ספק~מאעתהנפלואת"למ~וד~
 נתעכל~

 נפל עתה לא וודאי ~צה הי' אם ~ל
 דא~

'~ 
 דאיסור כיון מותר נמי המצה דאפ"ה ו~ב ממנומתגלגל

 קדירות ב' קי"א ב~י' כדאי' ~תרנגולת שה~ תלינןדרבנן מ~
 ~אי~ור אף ~שי~ ~ו לא~תוישיש שנפל תלי~ן מ~ן באתדהאי~ור ונ~~

 הפו~~י' כדכתדו מדרבנן שהוא בא אחר דאוריי'ומצד עצמו~צד
 ס"ס ~יש דווקא וזה כלל אי~ור כאן שאין הוא דספק הואיל~עם

 אם ספק איכא ד~זה בבשר הי' אם אבל המצה בלא~תרנגיל'
 והי'~תעכלה הי~

 מונ~
 הי' שמא ס~ק דיש מתוכה ואכל ב~ערה

~ק~רה ת~
 ~שע~

 ~מ"א כתב יע"ז ~יישיגז לזמן ~זמן הבשרי ~עירו

א~
 דהוא

 ס"~
 ב~שר וא~"ל במצה היי שמא

 עת~ שמ~
 נפל

~~ 
~

 ~זי ראי' ומביא המצה לא~ר צריך אחד דבספק ה~"ס מהני

~ד"~
 ~י~ת' ל~יל כמ"ש לראיי' דומה ~נדון ואין ~"ל

~אר~י בקצר~
 בארוכ~

 בזה ל~~וך ויש' י אהדדי ~~ת~ין דאין~יו~, ~~י ~"~ ואף כה"ג ס"ס דמהני ראי' והבאתי
 ל~~

 נ~י דיש ~יון
ס~ל

~~~ 
 המצה בלא

 עת~ שמ~
 שהי' 'ל ו~ת בצונז ~~ל

 שייךדבריבשעהשאי~ע~אלאנת~מצ~~זוב~הלא מ~ו~
 לא או נתחמצה ~ס יודע בקי אולי תכמה ~פ~~ח~רון~הוא המ"אוה~~
 אמר והבקי עתה נתחמצה אם דהא'אף שם י"ז~ ס"קהמ"א כמ~
 נתתמצהלא ~ת~

~ 
 רותח שע~~ה אז ~מא ספק

~~ 
 נת~מ~ה

 אינו ~מהח~רון וא"~
 ~זי~

 ~ה אלי' בספר שגם ומצאתי בזה
 כאן אמרינן ואם ~יל ~צתי ואני המ'א ל~ותי~ל~זה הרגי~
 לת~ות דיש מותר'כיון המצה ג"כ אז א~כ ~"ס הא~הבשר ~~
 תר~~ול~ גבי ראשון כדין במצה שהי' הס~קדמותרתיבלא בבש~
 אך

 היתר זה ~אין כיון לה~מיר ישבמצה
 ר~

 הב"ח של ס"ס מכח
 כנ"ל הנ"ל הס~ס ~ל נמי לס~ך ישבב~ר א~~

 ובפר~
 הא

 ד~
 א~ר

 אלאתומראויבפסחאינו

~~~~ 
 ריעותא מחזיקין ~ין וכ~ה~ כ"נ של ~יני' הני

 ראי'ממת~י' נרג~ו~באתי בו השלכתילמקום מ~ו~
 וכ~תי למקום ממקום מתזיקיו ממנו ~צמו ב~לקדבנמצא ~~רו~
 ~סלקה בקדירה כ"ה ס"ק המ"א ~מ~יא דיןב~אי ה~ר~

~ 
 האש

 בה ונמצאנצטננה ו~~~
 א~

 ממקוס מ~זיקין דאין ~ה
 ד~~ למקו~

 לה~~לסמ~
 ס"ס נחי ~יש ~איל

~ 
 הב"ח

 נמ~ דבז~
 'תכמהאינותזי~כ~"לז ~~ן~

~ ~
 ו~יר עליו חטה ~~א ושם אחר לביתלהוליכו הדיןד~ר"םלובליןבתשו~באחדשלקתכרו~חמביו~ ו~~

 וכ"הכ~נ מ~
 ~ס ~י דיש לה~יר לסמוך יכול נ~י בז~

 ה~א ~די~שכ~ב זה~בל כ~"~ שלי~~~
 בחח~

 ונ~צא עי~ה
 ~ח~

 על
 ~~צ~ח~~

 ~ י~י
 י

 ~א~רינ~



~ ~

 ~י~,

 ~~ך~
~~~ 

~~~ 
~  

דאמ~נןכ~וכ"ה
~  

 למ~ס מ~זי~י~מקוס
~~ 

 מ~ה
 ~פיר~~ן ~~הרו~

 ל~
 ~מה ~סרוז שפיר ~הוי דוה הב"מ על ~סמוך יו~ל

 ~אל"כ~~~~דעוסק ~ץ~ו'מ~ו~~~ה~יס~ג~~הי'~אאו~~י~,וודענועתה~ה~י~~להמצהנת~מצהוודאיא~
 ב~י~

~
 ג~~~~חמץ י~'

 וכנ"לו~פי~הוי כסבר~הר~~
, ~ס~~

 ~יי,~,''
 י ז ~כמהו~"~כ~~לבארוכה

 ~יו~~י' ~~י~~ ~~~ ~~~י,
 ~ י~~ ~י~ ~

~~~ 
 מי~שי ~ו ~~צרה

 ~~ב~ היוצאיסיממ~ דיני~
 סי'

 ד~ס ~היינו~"ס ~לביחדו"זכדי~ימצא
 ~ונ~

 מ~י
 י"ז סי' לקמן ~ארתי~וא

 ~רו~
 סוגי' ~' דף כתובות התו~' ~ן הואוהמק~ר י"~ י~ דין ק"י סי' בש"ך ~עייו

 ד~"פ~
 ~תבו

 דמ~
~

 ~~גסוא~"לדךצון~מאכ~~~ק~נהו~י~י ~מ~ס~ס~מא

~~נ~
 אונ~יהוא

 מ~ו~
 ~ד אונס ~~ס

 ~~ והנ~בא~ ~~
 ~~ו'

~ב"~
 אחדוספק ~קי~~ה ג~יק~נה ~"ז ~י'

~ 
 ~סהגי~'~לל

 בודקות היו והנשיס א~ד ויום ~נה י~ב ~ת~נותי'
 אות~

 הי' ולא

 סימני~וי~~
 הגי~' לכלל~נותי'ואת"ל הגו~' ~מ~לא ס"ס ~אן

 להתי~~ב~ר עוד י~ אפ"ה סימני'ו~רווכתב ~ה~אה לא~~א
 הר~ב"א ~ל דה~ס לומר ה~רוצהוהנה ~
 דכתביצריך~~תיי~~

~~~~~
 ~וא אונס~ר ד~ס מ~וס

 אלא ~אי~
 ~ודאי דהר~ב"א ז~~עס ~א~ו ובארתי~ולה ק~נהס~~ ספ~

 א~נ~ ז~
 ~ס

 נרצה אס מקשה הספק בבית ק"י סי' כו"פ דהנה~~הוא ~~
 סתסכליס~לספ~~~'פהרו~י~ו~~בוכך~אונס~הואכמו ל~יי~

 ~ת~ ~~ אינו ~מא ס"ס ה~~~י~י~ ב"י~ד~~~א~נ~
 ב"י

~~ 
~ת~

 ~פוגס ב~ר
 ב~~

 אס ~~ק אלא דאינו אע"ג
 כדכתבבה~ך כלל לאק~ה רקזה א~~ופוגס הבלו~
 אס דהיינו י~תר~יר מ~וס~דספ~אח~

 ה~תמ~
 ב~יזי הפוגס בד~ר

 א~
 ~אר

 בעיז ~~י' ~סרינו ~~י~
 א~~ ר~

 כתב כך
 מ~~ ספ~

 ~~לל
 ס~ס מכמ~~ין הגו~

 ~ ~מ~
 בא

 בחל~ המח~
 ~מא בא וא~ל הגוף

~
 או זה מ~ע ~"י האבריס ני~בו אולי הוא ד~ספק ~~"ג ~יקב

~~
 הסמוכה ~ריאה ~ן

 לרופ~
 הר"ן דמכשיר

 מ~~
 ס"ס

הסי~כהמ~מת ~מ~
 ~פ~

 מ~מת ואת"ל
 הריא~

 ~מא
 ל~

 נקבה
 א~י הר~~א וכ'כ הריאה נקבה ~מא ספק מד ד~י נימאוקשה הריא~

~נכנס
~~ 

 לא ~מא ס"ס דהוי ה~וורי'
 ד~

 ~מא ואת"לי~רס
~רס ל~

 נג~
 ~~לה

 ק~~
 שמא אלא ואינו הוא ~ד ~וסה ~ס הא

נ~ד ד~
 חל~

 ומה הכו~פ וסייס הגוף
 אעש~

 כיי~לוס
 ל~סי~ו~~ה החכמ~ ~מ~

 אבל מ~הפ~ת אחר~אינו דרך על דבריהתוס'
 אונס ב~ס ס"סאף ~הניכלזאת~~פיר זול~

 ~ד~~
 ~רוני' פסק נגד

~ 
~~~~

 כללואתן ק~ה דלא ברור
~ 

 ב~ל דוודאי כלל
 מחעדלא~ראינו כגוןיגבי מדהוא אונס גבי~"פ~~ס~ס דסברי להתוס' אף ס"ס מהני ~יר ~~וא ס"ס~לו ~~~~
 ~ו~

~י~ו~
 ה~אך וא"כ הפנימייס ~אבריס

 נאמ~
 ספק ~ד ש~א

 אינו זה הפנימייס האבריס~בו שמ~
 ס~ידא~

 לא ~מה כל
~~א נאכ~

 ניק~
 האבריס

 ~מ~
 או קוץ

 מ~~ואנואיןצריכוןא~
~

 ~ א~"~
 ~~~~ל ~~ת ריעותא מחזי~ין ד~ין

ר~ינו ~ל~ כמ~
 מ~

 ~~לל
 לכ~ הגו~

 בןה
 ~מח~

 ~~ר הי'
~ה מת~ל~

 ~מ~ ~~
 הי~~לל

 הגו~
 ריעותא ל~ויק כדי~

נ~~יוא~"כ ל~~ ~נ~
 נאמ~א~

 ~~א~~להגו~~~מ~לא,ני~ב~כן
 גב~

~א~
 ליכא דבעצמו ל~~ז הסמוכה

 ריעות~י~אין~
 ןה

 המע~~
ה~~רי~

 בע~מו
 ~ל~

 ~מאי מ~ילה ~מר וצר~י ה~יאה ~"י
 ריעותא לה~זיק כדי ריאהמ~תי

 דה~
 לא ב~מה בכל

 ~יי~ינ~
~~

 אס הריאה ~יקבה
 רועומ~ לאי~י~

 בריאה
 הרי~ה~ודקין דאנ~ ~מה~ו~

 דהר~ מ~ו~
 ~ריפות מיני

 ~כ~~
 כסרכותוהדו~תי

 לא ני~ל~ד מ~וס ~ריפות מיני ואי~בוכל~ליכלשבד~ה
 וצ~ך~ישינן

 לת~ו~ א~
 ~בי ריעותאוכן ל~~יק אחר סכק

 ~~עותא ~וס ראינו~ו~,לא
 עצמ~ בבהמ~

 הארי ~~א וצ"ל
~ר~

 בכתובו' פ"פ גבי אבל ריעותא להחזיק כדי
 ריעותה די~

 ~שה~
 דה~ ~צמ~

 לא לכך לפ~יך בעולה
 צרי~

 לתפוס
 ~פ~

 ~ר
 ילספק~א

~  ~פיר אוסר ~הרצון במקוס ~היינו ברצון ה~ 
 ~תוס'~בו

 דה~
 שס

 אונ~
 לענין הש"ך מחלק וו הואוכסברא חד

 ~תר ~דיף הר~ב"א בתשובת זה בנדון ולפ"ו ~א~נה~מת~כת~"ס
 סימניס~ לה ה~' ולא נברקת היא וארר~ה כלל ~י~ותא ~ן~ין
~"~~~~ 

 ~ה
 מ~ח~

 ~א
 גדול~

 ~י~, לא הא היא
 לומר אתה~צריך סימנ~~ ~~

 ש~~
 ולכך נ~רו

 שפ~
 אפי' א~כ קאמר

 ~נ~ר~
~איל~

 כו' ה' סי' לעיל ו~יון ~ניס לכלל הגי~ה
 ~צת~~

,~~ 
 ד~סא~דג~~הס"~~לא~ת~ת ,,י

~ 

 בארתי,דהאה~א~ספ~אחדמתי~ ~~~~~
 יותר

~י מחבי~

 א~
 מהני ~~~' ל~~ת

 ר~~~~ ג~י~ו~ וכא~

 ~ס~~,אח~~~י~
 הי' לא שמא ספק תאמר אס דהא יותר מתיר

 אבל ו~רו סימניס~ה
~~ 

 לה יבאו
 היו~

 גדולה או סימני'
 הי~

~ב~
 לה יבאו אף~ס ~ותי' לכלל ~~~לא~גיע' הספ~השני

~ו~
 שס מיקרי ולא ס"ס מהני לכ"ע ובזה לאי~ני ~וס סימני'

~ונ~
 ומה"~ י"~ דף כתובות הש"ס ~ן ואת והוכ~תי ז הוא ~ד

 מג' פ~תה קידושין אביה לה בק~ל ה~ס מ~ני ~פ"~~~
 ~~ס ליכא נמי שניס י'ב בת היתה לא אס ~ניס ג' לאחר~~, הא~ ~ני~

 תא~~~י~
 שמא ברצון ~מ~באונסואת"ל

 אינ~
 אם, דהא תחתיו

~~~
 קטנה פיתוי דהא ~אונס הוא נמי תחתוו

 אונ~
 דהא הוא

 ~~ב~
 ~ניס מי"ב קידו~ין~חות אביה

 ואף~
 תחילה תתפוס אס

 ~י~ס~
 תחת~~ שאינה זה בספק א~נס ~יתה ממילא ~"מ תחתיו

 ק~נה~~י~י
 אונ~

 תמתיו ואת"ל אח'כ תאמר איך וא"כ ~א

~~
 הלא נא~ס'

 ~ספ~
 אינוי וא"כ באונס היתה ע"כ נמי רא~ון

אל~
 לפי~רת ת~תיו לס~ק נכלל ~~זה ~רצוז~הי' סכ~אח~~~מא

 ~ס ~~ינן~ו~'
 א~~

 ב' י~ תחתיו אינו דב~פק ואף הוא מד

~~מי~
 ד~ינו ת~תיו דז~הוא דרצוןאסורה ב~פק מ"מ ~התיר~

~תיו
 ~ו~וההית~ ליכ~

 מצד אלא אינו
 ספ~

 ~עמים מתרי אונס

ו~~
 ~'ס מההיא ~פי

 מהרי~ דפסק~
 דשס ~'ו סי' בש"ך ה~א

~י~
 ~פ~"~אב~ כמ"~ ב~ציא' יו~ר ס~~אמד

 במציאות אף כאן
 ~ס ~~~"~ א"ו~כא

 הי~~
 ס'ס איכא ~פיר שניס ~' מן יותר

 שס ~ומר ~ייך~א
 אונ~

 יוחר מתיר א~ד ,מ~וס~דס~ק הוא ~ד
 הוא דאס~~בירו

 ד~~ ~~ור~י~הונ~ ~~~
 ~נאנסה ישראל

 לכ~נ~~~ור~
 אמרינן ~פיר ולכך

 ס~
 ~ ה~"ס מן ומוכח~ן

~~
~ 

~~ 
 ~ין יהי' ל~ז

 חד~
 מן גרושה או היא~ללה אס

~
 ~ס ג'

~ ~ ע  

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ נ ~ ~ ~  

~ינו
 מת~

 ובאמת לכהונה אסורה כלוסיותר~דהא~בל"ז
קאמ~סתס הג~

 מ~מ~
 בכל

 ~ גוונ~
~~~

~~~ 
 באמת

~~ 
 א~~חלל~דא~ה ~''ס כה"גי~ דאף

י
~~, 

 ~~ק תופ~"ן דאס מחבירו יותר אחד'מתיר ספק
 ש~א ~וזר אס א"כ בתחתיו דהיי~ו רצון ~פק~ונס

 י~ באונ~
 ד~תיו מאתיס כתובה~~

 נסתח~
 במ~ני' כ~אי' ~דהו

 הספק אבל נאנס~י~משאר~תני
 ה~נ~

 אינו ~מא ברצון את"ל
 כתו~ה לה לית י~'מ רצון לה אין וק~נה ד~א,ק~ה~~תי~א~~

 בחוקת דכנסה מנה~לא
 בתול~

 היו~ר ולכל וכו' בעולה ונמצא
לית

 ל~
 ספק מוסיף מנהו~פיר אלא כתובה

 א~
 אף ~חבירו

~ינו
 מוסי~

 מ~ני בוה כתובה ל~נין ממון לענין רק איסור לענין
 אף זו האשה על דמוסיף כיון הפוסקי' לדברי כדמשמע~~י~

 מ~~וכדכתב אחרענין
 ה~~

 ב~ית
 ה~פ~

 ז ק"י סי'

~~~~ 
~"~ 
 שס התוס'דכתבו להקשות~ל הכו"פ ,

 אונ~
 חד

 דהך מתיריותרמחבירו הא,אףבזהס~א~דהוא
י ברצוןי~ני באונס~וספק ~  להתיר 

 אב~ ל~ל~
 לענין לא

 ליכא היא ק~ה ספק הך אבל נגדה דרצון דרוב ~וסכתובה
רוב

 ~~ד~
 ל~ י~ ~פיר

 ~פק ד~אי שס עליו וה~~תי כתובה
 ~התיר~~ריך

 יו~
אס זכרי~ ב~ני דת~ה ~וכדין ~ה~ר ~~ היינו היא

 כב~
 א"~ נמי ~וכאן בכוריס אינו ~ניהס ~הוי יותר ~תיר ילדה

 ~~אונ~
 ~ ~~"~ יוסף

 דאי הש~א עמדינן זה בצד דהא כתובה ~ה
 בארוכה~~רצו~אףא~ורהילו~"~י

 ~י~~ ~~~ ~~י~~ ~~~י~~
 ~~ו
~ 

~~
 בקצרה ~ך ~~יא~אר

 ~מ~
 וי"ו סי' לעיל ~מבואר

 דהיינו ס"סבדיני~
 ~רמ"~

 פ~ק
 בשוח~ כאווד~

 קבלה לו~י~
 ועת~

 ~אינו נמצא
~~ 

 ה~~~דמכשרינן
ו~~ה למפר~

 ~~~ימו~הש~~
 ~~ר והתבואת

 ו~~~
 דה~ינו אחרוני'

 אףס"ס מ~ו~
 דפסקינ~

 מולין
 יו"~ ~

 מ~וס ~יינו כר"ח ~לא
 ס"~רקאינו דש~

 כעין~~ס~א~
מילתא ובארת~ שלישי ה~ס'בתי' ~"~ ל~י

 ~~~ ב~מ~
 רק מי~~י לא

 א~~ ספ~
 בפגימהזו ~מא

~מצא
 ~~~ א~ ב~י~

 גבי על לספק דמי בוולא
 ציפור~

 ~כתב
 ר~ותא ד~סליכא ~~י~ ~~יל ~באתי~ר~ב"אב~~בה

 לאאס כל~
 ע~

 אבלבזה
 כיו~

 וגסוודאי, בסכין פגימה דראינ~לפנינו

 בסכי~~ח~
 אחר בספק ל~פוס ויכול , לפנינו ריעותא הוי זה

~מא
 בפגי~~ ~~

 אבל וו
 ב~

 ג~רה ס"ס ר~י הא~וד'
 מ"ממודה ס"ס מיקרי א~דלא ~ס~ד~ס מ~רי"א ~~י לפיאף לכ"~

~כא
 ~פ~

 ~ד
 רספ~ י~~ ~~~

 הבשר ~מא רא~ון
 ~~' הז~~

~
 שמא למפרע הבשר בהס ~כליסי~~תב~ל או ~בו~ו' ~~זה

~ע~
 הזו ~~ה ~~~ע

 ה"~ יד~
 ~גברא ואיכ'מכ~יר

 הכ~
~~~

 ~~א~~~'
 א~רו~ ~~'~~~~ ~~

 ו~~~ק
דלאי ~~ניא~"~



~ ~י~ך~~
~~~~ 

 למפר~ יד~דל~ ~~~~ ~~~~
 ~~יר און זו וש~ט~~~יר איקרי מ"מ דיל~א

 ~ר הי' לא הגברא אבל זו בהמהאלא
 ל~חו~

 בהמות
מש~"כ אחרו~

~~ 
 גמודה ~~ס הוי לא פגוס בסכין

 ר~
 כעין

 ס~
 כ~"ל

 הספק דזה סי"א ~ס בנה"כ ה~"ך ~כתב כמואו
 הסכין ל~וליך ה~ו~ט דדרך הוא מעליא ס~ק ~או הפגימהנגד ~חי~ ~ ~מ~

 ~הנ~ מו~ ~~ אף דהאגודה בדין אבל ~ס עכ"ל ארכו~כל
 אף ~מורה~"ס

 ד~
 זבוח אינו חזקת לבהמה

 ובחזק~
 לא ~י~ור

 כ"ז ק"ידין ב~י' כדא~' ~"סמהני
~ 

 ~~ך~~~~
 דין

 מד~
 בס~ק דאיירי~ ~~ס דדווקא

 ב~ד ב~אר ~נתערב רק דרס או שההשמא ב~חיט~
 די~~,ס וי~

 ~ינה חזקת נגדו
 זבוח~

 איסור חזקת נגד איכא ולא

 חז~שו~
 דידע לו~חזקה דהי' ד~אגודה בדיןי כאן אבל להתיר

 לו דהי'כיון
 קבל~

 גברא ואוקי
~~ 

 עדיף וזה תן~וי
~אינו מחזק~

 זבוח~
 הוי ידע גברא~ דאי בגברא ד~~ה זביחה דת~י' ~יון

 ל~יטת שבאר~י כמו דגברא'~דיף ~זהתזקה נ~חטה במהכידוע
 דה~תא ריעותא ~"כ ~יש' הואיל רק ט' סי' לעילהרמב"ן

 תדתי הויידע ל~
 לריעות~

 מ~מ~ אבל ~עדיף
 גר~

 ~דבר הרבה

שי~
 ~~ני ~~ס ~ברא לח~ת ידמסייע כיון לכך ג~ורה חזקה לו
 בטומאה יוסי דלר'~ לדברי ראי' לעיל ובארתישפיר

 אף ומיקל איסור נגד~חזקת י~ א~ הי'מחמיר דרבנן~ספ~
 ש~

 כ"ז דין סי'~~י וה~ך~ריעיתא תרתי נגדו
 ת~וב~ כ~~

 ~"ס רשב"א
 ד~ן~אחד ד~נן~י וספ~

 לה~~~
 י

~  ו~~~
 דאס מ~~רות דא~~ל~נין ~ס להדי' ~דמ~מעדבכידו' פ"~ ~י~ א"מ בשס הביי והביא מתו~~~א ~וכח

 ע"א על ח~ודנעשה
 ל~

 נ~~ה
 וז~ למפר~

 ס"ס מכת נמי ע"כ
והיינו

 שי~
 נע~ה הי'רקיעתה לא ~ד~שמא גמורה ~מי~"ס

 ש~~'~שודואת"ל
 ת~ודמ~~

 גמי וכאו תיקןה~שר אפ"ה ~מא
 יותר מתיד הרא~וןה~פק

 דא~
 א"כ ~~וד השתאנע~ה

 א~ון בספק אמרי~ן ואי דבר לכל נאמןהי' למפר~
 ~מ~

 לשאר אבל תיקן

דב~י~
 זביחה בר דאי~ו למ~ע פסולה ~חיטתו ואף חשוד הוא

 שישואף
 ש~

 לריעו~'חזקת תרתי
 טב~

 ח~וד הרי וגס ל~רות
לפניך

 די~ כיו~ מ"~
 בח~ת דהי' גברא חזקת

 כשרו~
 דעדיף

 ב~קון הפירות רתלי כוון טבל בחזקת דהס הפידותמחזקת
 וזההגברא

 מ~יי~
 ~ ז כ~"ל מהני ~~יד ולכך להס"ס

~  ו~~~
 ניקור גבי

 דאס~ניק~
 מומר נע~ה וא~כ מחלב בשר

לע~
 תזקת ליכא וודאי דבזה ~מכרע אסר~ן לא

 נגד~קת~יר~ל~~ין כלל~יסור
 א~

 בהמות שחטכבר
 תוכל דלא ~"ס דליכא ~וז בזה לע"א מומר נע~הואח'כ ו~ופו~
 מומר למפרעי דהי'את"ל לומ~

 שחי~ שמ~
 לע"ז במומר דהא ~פיר

א~ו~
 ~חי~שפיר אס אף

 שאי~
 סי' בי"ד ~דפ~קינן זביתה בר

 לענין דכתב והא"ח ~וחט ילענין ב~~ספתא תני' באמת וזהב'
 הוי~ס"ס ~פיר דאז ~אה איסור ~נין רק ~יירי ~"ל ע'כשוחט
 לא אזשמא

 הית~
 לע'א כוונתו

 ע"~
 בזה דמיקיל כפר"ח דלא

 ואתו הר~יע שייך ולא עומד כשרות ~חזקת דישראל כיוןוקאמר
 דהאבזה תמוה והוא החזקה מהני לכך ואתאי חסר מקוה ~יכמו
 ~מי הוא הס כשרות בת~ת יי~ראל דכל דזה ח~ה אלא ליכאנמי
 בכמה כדאי' הס כשירי' ישראל דרוב רובא מכח דאתא חזקהרק

 עדוףימחזקת לא וזהדוכתי
 הסכ~

 סכין~נמצא גבי פסקינן ואפ"ה
 פגוסואתאיובאמת עצמו~אףדלא~ייך כר"~בלאשיב~בופגוס
 אד~אין ~ל באג~ת~דיצרו כדאי' הרשי~ואתאי ~ייך כאןאדדבה
 ~יכף לואומר

 ע~ו~
 לו אומר היוס רק ע"ז

 עש~
 קלה עביר' כך

 ~ין והנה לע"א מומר ע~הכךעדיבהמש~הזמןינעשהולמחר
 היקיל וכאן ואחרוני' כרמ"א הפר"חדלא מח~יר הנ"ל אגודהשל

 כנ"ל ס"ס שייך ש~יר דלעיל הוא נהפוךובאמת
 וכדכת~

 ~"כ
ה~'ך

 וה~"~
 ~דלאי~ייך כאז אבל

 ~~א~
 במ"ע התוס' קושי'

 ג'~ שייךדלא
 תירוצי~

 ש~ט לענין ולכך ה~"ז וכקושי' דהתוס'
 בהנ~ה אסרינן לא רק לע"ז ~ומר נעשה אס למ~רעאסרי~ן

 זכנילולזהנתכווןהא~~כנ"ל

~~

 לא ע"ז~~מ עובדין ~אין בדורינו כמו מומר נעשה אס
 תיאבון בלא נ~ילות שאוכל ממומר גרע דלא ס"סהוה

 בסי'כדאי'
~ 

 ולא נבילות שאוכל כי~ון
 חו~~

 ~ר הוי לא לזבימה
 הללו ~מומרין וראינו ב' בסי' ש~רכדאי' שחוט אי אףזביחה
 קונין אינז ~ר ב~ר ~~כית במקוס אף לזביחה חו~~יןאין

 ז ~ות שאינו אחזקת ואוקמא ס"סליכא לכ~

 וג~~~~~
 א"~ דה~תא מיירי לא דאגודה הת"ש דברי ג"כ
 דא"כ סכין ~יקתאף

 לי~
 רוב הוא דזה ~ס

 א~ כראוי לבדוק שא"י למי כגוס דהסכיןגמור
 דאף ~"~כלל אינו

~  ~י~ ~י~~~
 ב~ו~ ~"~ דמהני דס~ריה~וסקי' ~~~~ ~

 דבמקוס מודי' איסור חזקת
 סי' ר~ב"א ~~סק מה ~מי ניחא ומ~"ה ~ס מהני לא~וב

 תרי"~
~טב~

 כל הרשב"א ואסר חשוד ~~צא
 הכלי~

 ו~ל למ~ר~'
 כמה אחריו דנמצא איירי ד~סש~חט מ~

 פעמי~
 פגימ' ש~י~ה אחר

 ס~נו בודק ש~ינו הוא ח~וד וה הר~ב"א לשון וכן~~כין
~ך ~כ"~

~  
 כנ~ל

 ד~
 ~ס בזה ~מ~ינן דלא מודה ~גודה

 הל' ו~אר ודרסה לעניןשהי'אף ~~~ בדיקו~ רק~איי ה~כין בדק יפה ~וודא~האגודה~מיירי ~~
 ~~יטהחו~

 ידע הס~ין בדיקת

ועיי~
 דאף הריאה ~~חו~בדיקו' ל~י~אייודע

מודהו~אר~י~י~ב~~י ה~קי'~אגו~
~~ 

 וי

~ ~~~ 

 ~"~ מה~י לא ~יסור חזקת ~י~ דבר
 ~הובא

 כ"ו ~"וידיןסי' ב~י~
 והיי~

 ו~ל~' ~~וני' ~הכ~עו
 ששח' הש"~בדיןלמ"דעד"~~נ~י~ניספיקו' כדהביאכפר"~ו~~~ו

 ~~ר~בהמ~~ר~~נ~~' האי ונת~רב ו~מצא~פגוסבסכין
 יפה ונמצאת אח"כ ש~~קו יפהבסכין

 ס~ס חתיכה עלי~י ~~
 ~~~ה שהיא ואת"ל יפ~ ב~כין ש~~טה מבהמהספק ~
 ב~צס ~ווא פגוס ~חיטה אחר נמצא א~ר~כין ש~~

וזה פ~מ~ המ~ר~~
 טוב~ ס~

 בדיןז' לפיה~"~~ס
 ר~

 דיש
 ~~הס"~

 חזק~,
~~אינה~בותהו

~~~ 
 כגון ~וק ~קת לה ה~' שלא בסכין ~~ט דוקא זה

 ~"ב ~ח סוי כדאיתא הסכין תזקת איתרע~בזה המפדק~ ב~צ~ ונגע בהמה בו שחט וא~~כ~בדק סכי~
 ~קול ספק דהו~ בא~רת נתע~~ב~רה אשר זו בהמה~ו ~ח~ וא~~ ~

 א~
 הי'

 א~,רונה ~ל במפרקת או רא~ונה ~ל ~מפרקת כברנפגס
 ~פרקתאיעצס דמ~נ"~

 ~ו~~
 יש א"כ

 מעצ~ ת~~
אינו וא~ הרא~ונה המפרקת

 ~פ~ י~ ~ג~
 ~פגמה בעור שמא ~קול

 אב~
 ~אייד~י לומר איו

 רק שקול ספק איגו דבזה כלל בדוק ~אינו סכיןבסתס
 רוב~

 ~גו'
 ל"אז ~הבאתידיז הת"שהנ"לכדכ'

 א~ ~~~~
 שחט

 בסכי~
 ו~מצא ב~וק

 ~גו~
 א~"כ

 שפירמהנ~ס"~וכדין ב~רהי ונתער~
 ה~"~

 ל~"ר דין ק"~ סיי
 הסי~~ מה~י שפיר ז'שסדהאכיוןדפסקי'כאגודההנ~ל~"לו~דין
 חזקת וגס גמור ס"ס דישכיון

 הסכי~
 כנ"ל לרי~תא תרתי שיש אףלעיל בארתי מ~ניכא~ר מסייע
 ו~~

 סי' ל~יל ~רתי
 ~ארוכהוי וי~

~~~  

 בסכין ד~ט היכי רב עיון לי יש בזה
 ב~~
~ 

 בסכיןספקאמ"כ ו~~צ~
 פגימה~"~

 דיןל"ב הש"כשם
 יש בזהדלכאורה צ~~

 מכ'~
 יפה ס'ס

 שמ~
 ~גומ~ואת"ל א~ה

 וכאן במפרקת שמאפגומה ~הו~
 אינו חזקת ~ס"ס נגד שי~ ל"~

 הסכין חזקת יש אדרבהד~א ז~וח~
 וחז~~

 הסכין
 בא~כה ט' סי' לעיל כמ"ש ~כין תלי' דזביחהזבו~כיון אינ~ ~די~~מחזק~

~ 
וא~

 אינו ר~"י ל~יטת
 אל~

 שייך לא לריעו~א ותרתי ספק~קול
 פגו~ הרי ~ייך אין דהאכאן

 בעצמ~ ~זה לפניך
 אס ~~ק

 ~דה ר"ח ~ל דפליג ר"ה אף ודאי ובזה~גוס הו~
~ 

 י

~ ~~ ~ ~  

 הר~ב"ן לשיטת אף ס"ס בלא בזה להתיר א~ן
 ד~דיף הסכין חז~ת מכח לה~יר ט'סי' דלעי~

 מחזק~
 אינה

 הוא דלרמב"ן ז"א רק לפניךמ~ר פגוס הרי כאו דאין וכיוןז~חה
 אסור בדרבנן אבליעכ"פ עדיף~ תורה ~בדיןרק

 ל~
 מבעי'

 לבד תזקה יש אס דאף ~"ו סי' אי"ה שאביאיונה לרבי~

 ב~פ~
 ~קול

 מדרב~ןדא~ר
 וא~

 התוס' ל~י~ת
 ש~

 אף דמותר
 מ~~~נ~

 מודי'
 נגדו ~יש~יכא

 תזק~
 עכ"פ רק אםור ~רבנן דעכ'פ

 וי~אי ס"~
מהניכ~לו

~~~ 
 ס~ שי~ תמ~א ה~"כהיכי על ל~אול י~

 אי פגומה
כפ~טא

 שי~
 אוילאו היא פגימה וה ~י ל~"ד ספק

 ודאי פ~ימה זה ויאמר בקי יבוא דלמא ידיעה ח~רון כספקהוי א"כ~
 ל"ד דין ה~"כ וכדכתב ס"ס ליכא א"כ ס~ק נקרא לאוזה

 כמ"ש תכמה חס~ון ~בי מהני לא חזקהלענין וא~
~  

 דאף
 האחרוני' התירו ~בה~מ חסרוןתכמה ~בי ~קרי לא א'ספק לעני~

 נמי דיש ומכ"~בזה ~"ו ~ק הש~יבסי'נ"גכמ"ש
 עדיףדמדאורייתא חזקתהסכי~

 מח~~
 ל~דד יש רק זבות אי~ו~

 ~פק לגבי החזקה על דאו~י ל"א היתר חזקת דגסדי~ל כיו~ לאס~
 וא~כ בתקפו הוא זבות שאינו מזקת וא"כתכמה תסרו~

 ממי~
 מ~י לא

 זבוח שאינו תזקת הס"ס נגד דהויהס"ס
~ 

 ~ש"כ א' סי' ע' בדיקה צריך ~אינו אף החזקה דמהניאמרי' ~~ ~כ תלוי זה
 כיון בכאן אך ה'~"ק

 שאי~ו תזקת נ~דו די~
 ודאי זב~

לבדקו דצ~
 וצל"~

 ז הפ"מ במ~ס~ בזה לה~יר יש אס

~~~ 

 אמר~ דתרי כגון ב~כין פגימה ס~ק לציין דאפשר
די~

 ~~~מהב~~יז דליכא ותריאמרי ב~יןזה כגימה

~~~ ~ ~~ 
 זה



י
~ ~  ~ ~ ~ ~  ~ ~  

~ ~ ~  
זה
~ 

 דיבאו תכמהדאף ל"ש~~ן דבזה מעלי' ס' הוי וזה
 תריכמאה פגימה דיש ויאמרובקיאין ~רב~

 לכ~
 ס"ס שפיר יש

 כיון דרבנווא"כ ספק דתריותרי כיון לומר בזהלפ~פק ~~י~
 דלאתדר~ן דמחמירי~

 ליז~
 ז~ת שאינו חזקת וא"כ דהתירה חזקה ~תר

 ז"אבתק~ו,
 דאדרב~

 כיון
 דמדאוריי~~

 עדיף ~סכין ~זקת
 תרי נגד הוא דחזקה כיון החמירו מדרבנן רק זבוחה אינהמתזקת

וא"פימכ'~
 חזקת דגס

 איתר~ זבוח~ שאי~~
 תרי דיש כיון מדרבנן

~~ד
 החוק~

 דתקנו סברא ואין פגימה כאן דאמריי~אין
 כעין רבנן דתקון דכל דאסור' חז~ה ולא אית~עדהתיר' דתזק~
תיקון דאוריי~~

~ 
 הס שוויס ולאיסור ל~יתר חזקה ומ~אורייתא

 י ו גמורההיאומותר ס"סהתוס'~חולי~לכ~בזה כד~ ~

~ ~
 ו~~~

 היכא ומיהו ל"ב דין ק"י סי' הש"ך מ"ש
 כגוןשנמצא ~בשחיטה להס"ס שאירע כו' ספיקותג' דאיכ~

 דהא הד~ר שסותס תמוה הוא פגימה ס~קאחריש~יטה
 ~' צריך לאבדוק בסכי~

 בסי' פסק ~עצמו הש"ך כי מהני ב' דאף ספיקו~
 כנ"ל דאיירי לדחוק וצריך וכנ"ל הנ"ל כא~ודהא'

קורס דשח~ היכ~
 ונג~

 דאיירי צ"ל פגימה ספק מ"ש המפרקתיוגס ב~צס
 כנ"ל ותריבתרי

 ול~
 ~~, לעיל ע' סו~ם רק הדבר לעומק לירד כ'

 ~ לעיל ביאור תוספת ~צת ~ס בקצר' כ~תי וכאןוי"ו

 ו~~"~~
 שלא~ר וכו' העצס נשבר וכן י"ד דין שס הש"ך מ"ש

שחי~
 על ~נה לא או ל~וץ יצא בין לתלק ל"ש

 להתהפך דברי' דצריך עצמה הסבר' מצט~רי~~ל אנוהר~ונים
 את עלינו לגלגל בא שבכאן אלא הפר"ח ~האריךוכמו

 החדש~
 י

~~א
 הו~ ז~

 פ"~ גבי דכתובות השיס נגד לכאורה
 נמי דשס

 ל"ש תחתיו דבאינו תחתיו אינו שמא בר~וןאת"ל ל~רי תוכל דהאיך לה~ה~ך יוכל דלא לימא שינוי בלי ממשהוא כ~~
 לחל~

 אונס בין
או

 א~ רצ~~~
 ~פיר שזה מודה להתה~ך ש~ח~שצריך להריב"ש אף

~ייך
 היכוך~

 או ספקאונס ~ייך תתתיווביןיאינותחתיו דבין
 לתוץ ביצא שס וכןרצון

 שז~
 בזה הר~יש שלא לי ותמי' ממש דומה

 לעילסי'ח' זה~"כמבו~רי
~ 

 דישחזקהנגדחזקהוהאיחןקה~איסורעדיףמהאיי ~י~~~~
 כנ"ל לאי~ור ~האיחזקה כיוןדתליחזקהלהיתר

~ר~
 א~ה ~רמב"ן

 ~נ~
 דפ'פ מסוג~א כדמוכח להתיר ס"ס

 חזק~הגוףשתחתיונבעלהכיוןדמסייע דישנגדו אףד~ניס"ס
 בדין הנ~ל כסברא וזה ת' סי' היתר~מבוארחזקת

 ~ ל"~
~~

 ק"י סי' דין~"טדאמרי'דההיאדש"ך ~~י
 דלכאורה ~וד צל'ע כנ"ל ותדי בתרי איירי~גימה דיןל"בב~~

 כ~י~
 ל"א מדרבנן דהיינו דרבנן ספי~א ~רי תרי דאמרי'

 והיינו החזקה עלדא~~י
 כיו~

 ~ רכמו י"ל כן החז~ה נגד תרי דיש
 דהא ותרי תרי נבי מהני לא ס"סכן

 ס"~
 החזקהנגד פוסקי~ ל~רב~ מהני לא

 אלמ~
 מהני לא ~זקה וכמו מחזקה עדיף לא דס"ס

 דס"ס י"ל ותרי~ן תרי~בי
~ 

 להפוסקי' א~' מהני
 הטעם נמי שייך חזקה גבי הנ"ל הטעם לפי י"ל מ"מ~מהחזקה ד~~~~

 ס"ו ~דף בקדו~ין וה~"ס מהתוס' לכאורה מוכח וכן ס"ס גביהזה
 נינהו ותרי תריד~אמר

 מאי~י~
 ספק ס"ס ריש אע"ג אלמא כו'

 דאשתבאי וא~"לאשתבאי
 ספ~

 דלא א~ו ~נכרי נבעלה אס
נמי מ~~

 ~~כ~~
 דמדרבנןאמרי' חזקה לע~ין התוס'

 ~תם ~ש~ניי וא"ל מהני לא לעניןס"ס התזקהה"הדישתר~~גר דלאמ~ימשו~
~דיש

 ,ר~
 ~ו אשתבאי אי ל~ך בעריות פרוציס נכריס

 ס~
 כאשר ד~פ בסוגיא רו~דרצון כמו רובימדרב~ן רק ראינו ז"אאינו השני

 סי' ברורה בראי' נמי בארתי וכאשר י"ד ו'~ות דין לעילכתב~י
 ורוב רוב דהאי ד' ~אות ו' ~ין בקוצר ~"ג בסי' וכן בסופוי"ב

 גבי צ"ל א"ו דרצון ריב כמו ~ס ומהני מדרבנן אלא א~ופרוצי' נכרי~
 ו כן בא~י ט"ז סי' לקמן ועיין ס"ס ~הני לא ותרית~

~ ~~~~ 

 ד~מר דהא נ"ל
 הש~~

 דהי' כגון איירי פגימה ספק
 א' אף או ~גימה ~ק בסכיןלנו

 אומ~
 דפגס

 ו~
~ 

 נ~ס לאאו~ר
 ואח~

 לא תו דהשתא הסכין נאבד
 ז תוהויספקלכלהד~ר דנ~בד~סכין כיוןידיעה הוי~ספקח~רו~

 ~"ו ~י' ~~~י~ ~~י~י~ ~י~ו~י '~
~ 

 י

~ ~

 חזק~נגדהס"ס ו~~~יש
 לתש~~

 ~ס מה~י לא המ"ב
,' , 

 אב~
 בכדי דיש הוי מיהא ופלגא פלגא ~"מ

 החזק~
~~וי~

 חד
 ספ~

 בסוגיא פ"י בעל כהגאון ולא שקול נשאר והשני
 ז בסי'~טיו ד~"פכאשרכתב~ישסי
י ~  חזקה דמ~י מקוס להתיר~ תזקה דיש ~~י~~~

 אס בס~גיא ה~י כדכ' מבעלה ~שה להוציא~ן אףמדרב~
~

 ~ס כמו לאסורה ~"ס ה~~ה ~גר
 פ"~ נ~

 כ~ןא~ת גבי ט' דף כתובות
~ די~  

 ~א
 ~~ וי~ ל~ונ~ ~~ר~

 ספק נגדה

~~~
~ ~  

~~~ 
~~~ ~ ~  מהני' לא אז לה ~סיל נבעלה שמא תחתיו אינה ואת"לתחתיו 

 מ"ע ספק כמו להתיר' ~~ס נמי ~תחתיו באינו שיש לא אסהחזקה
 ז זה נגד הגוף חוקת ~י שיש שס התו~' תי' לפי ~ץ ~י

~~~~~ 
 ו~זקה אתד ס~ק לנגד אחד חןקה דהיינו~ספי~ות בתרי הס"ס נגד שונות חזקות תרי ויש ס'ס יש אס

 נגדאחרת
 הספ~

 כגון ד"ה בתוס' י"ב ד' בכתובות שס כמו השני

שקי~
 הגוף חזקת ראשון ~פק נגד דיש ובעל

 ונג~
 הספק

 לשי~ת לכהונה~א"כ כשרותח~ת הש~
 המ~

 הוי לא ספק דב~ל כיון

הספ~
 שם ובררתי ~ותרת ~מילא ~זקה מחמת לאסור'

 ז כן י"ל המ"ב על החולקי' לשיטתואף ~~~

 ו~~~~

 מהני וודאי בזה למותזק מ~ייע ממון גבי ס"ס יש אס
 לה המתנגדת החזקה שאיתרע חזקהומהני כמוהס"ס

 ס"ס דיש ה~ל כתובות נאנסתי ד~ארסתני במתני' כמוו~מ
 מקת והוי שתת~~ס ~דס שמא א' ~פק שלה הגוף ת~תנגד

 וא~לט~ת
 א~~

 בזה איתרע עכ"פ וא"כ שנת~ס~שמ~בר~ן
 ופלגא ~לגא דלהויהחזקה

 כ~"~
 וחזקה ברי דמהני אף וא"כ

 א~
בממו~

 להוציא
 מ~

 לא לחוד וברי החוקה דאיתרע כיון ~זה
 ~אמנת היא ~~י' להי~ישלא ראוי א"כ ממון להוציא~~י
 יש דשס היאיל הנ"ל כסברא שם בארתי כ~בה ספרכקושי'
חז~~

 כל על שונות
 ס~

 וספק
 ד~פ~

 ש~א
 שנתא~~ ~וד~

~
 תו~ת יש ספקידרצון ~ל הגוף ~זקת

 צדיקו~
 הרא"ש כדכתב

 ו מ~י ל~ך ספק כל נגד בריוחזקה תרו נמי ויש דפ"פסוגיא

~ ~~~~ 
 גבי

 ממ~
 מהנ~ דלא כמו הס"ס מהני לא ל~וציא

 כתובות התוס' סברי כ"י בעל הגאון ולפיר~~
 אף נגדשמא ברי ~ס ס"ס דמהני דפ~פסוגיא

 להוצי~
 ממון
 ואני מהני' דלא סברי ואחרוני' ראשוני' פו~קי' הרבהובאמת ~

 הספר בסוף בעזה"יאבאר
 דא~

 מהני דלא לדידן סברי התוס'
 כתבו הס רק ממון להו~יא ברי עס אףהס"ס

 ש~
 ל~'

 ז באריכות הדברובי~רתי י~ש~

~ ~
 ~ו~~

 ס~ק נגד דהיינו נג~ה~"ס רוב דיש לעילהיכא
 דו~א דזה בארוכה לעיל ומ~ואר ס"ס אינויאחד

 ~ההיא דדמי~יכא
 ד~ דכתובו~

 ~היינו לזמן מזמן ס~ק דיש ט'
 אינו~~ק~

 תחת~
 ר~ב הי' אם לכך באונס שמא תחתיו ואת"ל

 דאונס מיעוט דיסמוך לומר שייך לא ההוא הספק נגרדרצון
 תח~יו דאינו~תצה

 כיו~
 הוא אס כך ובין אחר לזמן הספק דזה

 דליתא כמאו המיע~ ~י ,לכך המיעוט נגד דרצון רוב הוי~תת~
 יתדכ~ו הספיקותבאיו דשני היכא~ל

 ~האידשלי~
 בנדה

 ד~
 ואת"ל ולד כאו אין ~מא ספק יש ~שליא ~קצת דיצא רגעדבאותו ח'י

 אחד ספק נגד רוב ואףשיש רובו או ראשו יצא ~א שמא ולד~ש
 ~מרינן מ"מ ולד בי' אית שליאדרוב

 מיעו~ סמו~
 כיון לפלגא

 יחד הס~~ות ב' באו אחרדברגע
 ו~

 התוס' דברי סתרי
 דכתובי~ האי~ס ד~~

 ~~ל
 עכ"~

 דבר בשוס לן~קל עלי לס~וך אין
 בדע~ תלוי אך~

 ~ ~דעתו ה~בין ה~ה
י ~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~  

 יי ~~ וי~ ~~ן~~ ~~ו~'~י~ו~~
 ~~ו~~' ~י~~ ~' ~

 ~ ~~~~ ~~~י ~ו~ ו~~
 דפוסק ד"כ בבכורות ר"ת היאשיטת ~~ת ~~~ ~~~~~~

 ד~קינז דאף פו~רע"שוסבר אינוחלב
 כר"מדלא

 דחי~
 תזקה דמסייע היכא מ"מ ~י~ו~א

 למיעוטא תיישי דלא דלרבנן מודה דר"ת דתוי~ואף ~מפס~נן למיעו~
~מוך דלאסבר~ חזקהלמיעוט ד~ייע ה~א אף נמי דל~תיישיוודאי

 ימ~ו~
 ורבנן ד"פ בקידושין וכדאי' לתזקה

 מיעוט~
 כמאן

 היכא מלבד כר"מ מ"מאנומחמירינןבזה כו'דליתאד~י
 ו לתזקה לסייע אף מהני דלא לשיטתו אף ~ס ~' שכיחי,כתבולא דהמיעו~

~ ~

 אה~דפריך לתמוה ויש שס וז"ל שם עליו מתמיהיס התו~
 דיצאה מ~א כו' יהושע לר'י

 כ~ מליא~
 כו' ~ז~ה ליכאדיב~ות בהאי קשה ומאי

 תימ~ ומי~
 ד~קשה כ"ש דמפיך דלמאי

 חזקה בליכא אף למיעוט חייש דלא אלמא פוטר חלב אר"י~כאן
 כו' ברישא פליג דלא משמע ~וביבמותבהדה

 ע~
 והנה

 ה~וס' קושי' לת'נ~ל לכאור~
 לר~

 ו

~~~~~~~

 ב~ורות שס ~יני' דלעיל סוגי' אבאר
 ~ר"~

'דל~ו~
 ג"~ לי קשה

 מאי לר"ת
 מקש~

 שם
 דר' מ~ורתא רבא והאמר ל~ינוף ~יש דלא ישמעאל ~' ~ל~"א

 ס"ל כר"מישמעל
 ה~

 לא ילדה שלא חזקת שס דשייך ר"ת לפי'

 ~זקת ~רבה טינוף תשש ח~ת גבי אבל ילדה שלאלחזקה~קשה~~דבשלמ~לעילבמ~ני'ש~ירסברכר'מדסמוךמיעו~
 לרובא מ~יי~ילדה של~

 ראי~
 זו קושי' ליישב גיכ ונ"ל ~ מ~נ~ין

 ובז~



~ ~~~~~~~ו~ ו ~  ~~~ך~~~ 
 ~~~ו'

~ ~ ~ ~ ~  
 ~ו~~

~ ו~ ~ ~ ~ י~י' ~~ 
 מתור~

 רמתרץ מייש לא ל~לא בד"ה התוס' קושי' לד"ת ~"כ
 ז ע"ש בדוחקשס

~~~~

 מסקיגן האקא ור"י~ב'חיישיןל~ינףוא"ת בתוס'~~ה י

לקמ~
 דהכא ועודירבכהיג כו' למי~וט תייש לא דר~י

 ~א וחזקה מטנפין ראין רוב וחזקה רובא דאיכא מודה ר"מ~פי'
 דאיכא לכהן ליתן בכור ה~וודאי לא דמ"מ וי'לילדה

~ממונא חז~~
 ד~די~~

 ~אחר בממון דהולך לרב ואפי' כו'
 הרו~

 היינו
 בממון הול~ן דאין הא מוכת~ו'זולכאירהלפי'התו'זה

 ~סאף אחררו~
 חזק~

 ~ליי~כתבו לשי~תס התו' ולכאורה מהני לא
 ד'~כתובות

 ט"~
 כו' נישאות 'ב~ולות נשיס דרוב כיון ~ד"ה ~"א

 המאור~ הבעל ~בל ע"ש רוב אחר בממון הולכין לי' דאי' פריךלרב
 ניהימנה לש~אל דפ~אפי' ונ"ל ו~"ל שסכתב

 אע~~
 הולכין ~אין

 רוב תרתי איכא דהכא משוס רו~ע"ש אתר~ממון
 דאיכא משוס לה ~מהימנא משארסתנינאנסתי דהוהכמומידי דגו~~ ותז~

 ~זקה מדא דידי' וגבי ~ברי ~~התרתי
 רממונ~

 ~א
י ~ ע~~ ~ ~ ~  ~בסבר~וו שס~מודה משמע הרמב"ן גס~
 ד~ומ~ת~לינשא דגופה דאיןש~~קהשס דר"~ ר~

 משמע כך בין אבל ע"ש ב~ברתי' תמו'הוא ע"שו~~
 ~ג~

 יש דאי סבר
 ו ב~מון אף~ז~ורובמהגי

~~~~

 כ~ו ~מה הניל ה~וס' על התס מקשה ה~יי גס
 ר~ לשמואל~מהני אף בוו~אי הלא ~ריךי ילר~

 דהלא~ וחזקה
 מהני וחזקהברי

 מכ~
 תזקה ~ד באי~ור מ,~ני~א רבר~ ו~אייתו מברי עדיף דרוב וחזקה דוב

 ~א~
 באיסורין נאמן אחד ~ד

 בפ"י~ז ע"ש המאור כבעל מוכח וא''כ מהני אי~ורורובדאתחזק היכ~

~~~~~
 דשמואל דר"היור"י~א ל~~ אביי א'ל ע"ב ~ף~י"ב בכת~ות לעילדהא ~יףמבר~ זהכל~ד~ב אין דע"כ עליו ת~תי

 הי~
 ~ב~~ ~"~ א'כ ~וב אחר במ~ן הולכין דאין סובר ,שמואל~א קש~ הפ"י דכתב ה~לל לפי כו'וא"כ

 ד~רי לשמואל לומר איךיכול וא"כלא'מהני
 רוב~דיף ~יסור דאףי כלל דאיןזהאיו מהניגבימ~ ל~~

 ~~~עני~
 ממון

 שמא טגען דהמו~ק כיון מסבראעדיף בר~
 א~

 ממון ח~ת
 מספק ~חזיקרקגרועשאינו ~~

 ובש~תי~
 ד~ו~יןכתב

 דכ~ הת~' דהא,לפי' זו ל~ברא וראי' ג"כזו הפ"י~בר~
 אף לר"ג מהני רש~ שיטתלפי בכת~~ד"ההחרש~

 בשמ~
 ושמא

 חזקהי~גופ~
 ננ~,

 ~"ו עדיף רובא וחזקה רובוודאי ובאי~~ לשמגאל' מ~ו ~~ת ~ד מה~י לא דרוב אף ממוןתזקת
 התילו~

 הוא
 כצ"~

 דגב~
 תמו~י~ הפ~ ד~ר~ וא"כ דמ~ונא התזקה להתליש השמאמהני ממ~

 י

 דהתוס' ~ל וא~~ה ~~ס' על קושי' כאן ואיןהמה
 אף ~ני לא ממון דלגבי הנ"ל דבכורות מ~וגי'מוכיחי' ~כתובו~
 דהתו' ונ"ל הניל דבכורות התוס' קושי'מכח רובוחז~

 בכמו~
 לא

 א~ר בממון~ הו~ין דסבר לרב דאף בבכו~ות הת~'כמ"ש סב~
 דהוא ה~יל או לי~ קיס ~ייך רלא הו~יל שס דמודהי"ל רו~
 ה~וס' רק~סברי תובעין לושאין ממו~

 בכתובו~
 דר'

 מסק~ן דהא הרוב אחר בממון הולכין ~איןבא~ת י~ש~~ס~~~
 ~~ ש~

 צ"ג ד'
דבפלוגתא

 דר~
 ת~~ע"~יוא"~מו~ פלי~י ~ושמואל

 ד~י שפיר
 ~~ ו ~~ני~ לא ותוקה רוב אף רוב אחר בממון הולכיןאיז

~~
 ל~טת אף היטב תדקדק אי

 הב~~המא~
 ש~יר~ הנ"ל

שי~
 התוס' תי'

 לשיטת אף וודאי דז~ בבכורו~
 דברי דסבר ל~"ג היינו בממון וחז~ה רוב דמהני הא הנ'להמ~ור הב~~

 נ~ד מהגיוחז~~
 חזק~

 ר~ג~' כריגידאי דלא ~מתני' לימאדמתחילהקאמרהתס לה~י~ התס ו~~' זחזקה רוב ה"ה ממון
 להי~שנ~ קארי להמאי ו~קארי~"כ וקאמ~

 נ~יס דרוב ~ון
 לר"ג ~מהני דמיור"~כיון ושמא ברי כינישאות בתול~
 למטה ואח'כ כו~ מס~ברא וה"נ וחזקה רובלר~ג בריושמ~כן~~

 פרי~
 ~רוב כיון

 ותז~הואי דרוב מקשה שפיר ד~יל המקשן הא כלומר כו'~שיס

 לר"ג זהכל ~יל~"~ התידצן וזהדעת כו' רבינא ~ר תי' ושמ~ו~"זכברי
 דס~

 דסבר לר"י אבל הפ"י וכןכתב ושמא ברי דמהני
 א"כ ~הני לא דברי'וחזקה ~יין אנו מפיה לאשס

 י~
 רוב~ ד~ה

 כר"יי~~א אבל כר"ג דלא דמתני' דמקשה המ~שן דהאוחזקה
~"כ

 סב~
 והשתא כנ"ל רוב ~ה ברי מהני לא דל~י כמו כן

 ~~~מ לשי~ת אף תרוצס שייך שכיר דר"י אלי~א דאזלידבכורות ה~ו~
 בממון מהני לא לשי~~ו יהושע דל~'הנ"ל

 רו~
 וחזקה

~ ~ 

~ ~ ~ ~

 לפ"זמתור'קושי'תוס'בבכו~ות~בד"ה~ולאדמ~ו
 לן הוה חמורה~בי

 להעמ~
 ול~י מבע~יס מוציא דהכהן היינו וודאי הוא ישמ~אל לר'ואמאי בעל~ בי~ הממון

הנ"~
 יהושע דר' ניחא

 ל~י~~
 רוב מהני דלא ~בר שפיר אויל

 ר" א~ליחזקה
 ~מ~~

 ~~ר ~תמא
 כר"~

 ל~ך ~ותי' ד~יל~תא

 התוס" קושי' כלל קשה ולא ממון ~זקת נגר ו~זקה רוב מהגי~פיר
יול~"ז

 מתור~
 ~דיך מאי ר"ת לשיטת ל~יל שהקשיתי מה

 והאמ~
' 

רבא
 כו~

 למי~וטא ~חייש כר'מ דסבר כיון מקשה שפיר דהשתא
 חיישינן ל~לא דאף המקשה סברת~פי

 למיעו~~
 לא רובא א"כ

 אף וא"כ~ליס
 מסיי~ דחז~

 מ~ן חזקת נגד ~"מ
 ז ואב~יא ר"ה בתו' ו~יין התוס'כקושי' מ~י למ~

 הנ"לניח~נמיאףלשיטתרש~כ~ובו~~~~~
 דא~בש~א דל"ו

 ת~' שייך לא לכאו' א''כ כנ"ל חזקה לר"ג מהניושמא
 ממון ~קת נגד וחוקה רוב לאימהני ואמאי דה~ס'הגילראשון
 ~י~י גמי ~ן~הא

 בש~
 זו לשיטה ו~וד חזקה מהני וא"כ ושמא

 ~וד רוב אף דמהני א~שר הסברא~ן
 ג~

 ושמא ~~א ממון
 כמו ~ףיבממו~כן מנ"~ד~למא א"כ איסור גבי עדיףמחזקהרוב ~~

 גמל גבי ברשב"ם דצ"ג ב"ב ועיין לר"ג ושמא בשמא חזקה~מהני
 דרובעדיף~אותר

 וא~
 ד~דיף ה~צ~~"ג לפי

 ח~~
 הייגו~"ש

רשב"~
 ליתא~קמןוהא רזב אבל אומדנא קמן~יאזליגובתר דאיתא

 שסרפסק~ן
 ב"~

 ~יינו הרוב אתר בממון הו~יו ד~ין כש~אל
 דה"ל שס רש~ס~"ש

 ללוק~
 ל~ש

 הו~ וא"~
 ~ענת

 המוכ~
 כמו

טענת
 ב~

 וטענת
 גרו~ ברי הלוק~

 תו' כתבי וכן
 ב~~ו~

 דע"ה
 לר' אבל לריג דוו~א דזה ניחא ~~ל ~י ד~~,אךבשמ~ין
יהושע~

 ל~
 לכ~ ת~~ מהגי

 הוא ו~כא כנ"ל ו~מא ב~רי אף
 ר'יהושעלשי~תוש~ר

~ 

~~
 דא"כ ה~ל רש"י ~יטת סבר לא דר'ת צ"ללפ"ז

 יקש~
~"~

 לא במעשה דתלי' רי~א ל~יל רבינא ד~גי הא
 ילדה דלא חזקה יש דלר''ת כיון אי~כא ~ה ~כ בתרא~זלינן
 י~אא~כ

 ו~~ וודאי בכ~~
 א"ו ושמא בש~א לר"ג

 ד~
 כשיטת ס~ר

רש"י
 ה~

 די~ או
 שיש ~ון בין לחלק

 ~י~בעי~
 לו לאין

 תיב~ו~
~,

 ~ בתרא~כאש~אב~ר ת~דתו' או ~וס' כ~ש
 ו~~~~~

 וא~ר ~מירא ~ר הנ~ל תוס' דברי מתחילה א~פרש~
 נבוא~לבארהנ"ל י יי

 לשיט~
 ה~וס' ~"ש ר"תוה~ה

 ~~תימ~אח'~
 דל~נין

 לל~ו~בגיז~
 ~יך זו תימא וודאי כו'

 על החו~קיס, התוס'לשיטת א~
 ילדה ~לא ~חוקה וסברי ר"~

 ~~~ די~~קה אינ~
 חז~ו על הבכור ה~מד

 כמ"~
 יבר"ה כ~ן התו'

מ~
 פו~ר

 וביבמו~
 ובחולין ~י'ח ד~

 פ'~
 יבד"ה

 הי~ ר~
 אכל

 אפ"הבישרא
 ~~ין~ןבת ~~ די~ ~הני ווד~י לחור רוב ~יסור ל~י ~ק~
 ג~~

 לא יה~ע ~ר'
 ~יי~ילמי~ו~

 התו' כ~שי'
 ~"מ~ף~ ו~ו~

 אפ~
 לומר

 ~י~ו~ ד~תי~ הוא~
 ~דרבנן רק

 ל~זבח להי~ב ל~ניןכה'ג א~~
~ 

 ואין לד~ת יש זה אך מ~יר

 דה~ בז~~~ר~
 ר~ למי~~ חיי~ ~א ריי

 רוב בתר דכ~ו ה~'
'~

 ~קש~ וח~
 ז לרית~~יותר

~~

 ק~הלימ~ודמאי~י'~תוס'~להכוחיישינן~למ~ו~דמ~גפת
 משום~י

 דר~
 ק~ה לה~~בר שר~יות בזמן ב~ת'מתעברות

 רמשני ~רביכא אבל כו' מח~~א ל~יל דמשני תינח~א~דא
 לא במ~ה דתלי ~~ב~יל

 ~לינ~
 ~פי' א'כ בתרי'

 שנתן~ר ביולדו~
 ל~

 הכא וזכ"ש ש~תן בתוך וו~רות בהמות רוב או~ינן
 וליכא שגתן תוך שנולד דאיירי ~ו דכיס ~נובולד

~~תמא~ רובהנ~ר~
 רוב'~~ת

 ~~ברו~
 ~יכף

 מ~~
 דאיץ א~~וב א~ריו הולכיןדאין ב~ע~ דתלי היכא

 מטנפו~
 דאיז גמור ~וב ~הוא

 והולכין~ ~דיף הוא ~~~שהתלי'
 אחריו

 לאי א~אי ו~~
 ~זבח"קרב מד~~

 לדחו~ וצרי~
 לא במ~ש~י דתלי דרוב ~ף ולומר

 מהני להת~ר~~~איסו~אבלמ"מ ~הגיאזלינןב~י'~~נ~דיהא
 הרוב ל~~ו~ינגדלחוש

 ראיתר~ מ~~ומהני דא~
 ~~י ריבא

 ~"ת~א ~~ן ~ה~~ל
 מ~~

 התו~~ קו~' בזה
~  

 יהא
 הרוב ~בנגדהאי דהו~

 ~א~
 כפלגא ש~ו~וא"כהוי מ~פת

 ו~לג~
כדאי'יבכ~ב~

 י~~ך לא אמאי א~כ שנ~רמלה רי~האשה
 ~ח~ות ושור~ין ~וקלין דהא ןו~איי~הני י~ד~וח~ה שלא~זקה כ~~

כדאי'
 בקידושי~

 ל~י~ו~ לא~ייש ור"י
 בקושי' תו' כמ"ש

 ל~יל ש~תי ~לפי ומכי~
 דתי~ לד"~ א~

 דלא חזקה ~הני למיעוט
כמה~"א

 ה~~
 ~ושי' מ~ור' אינו וודאי לר~י כך ו~ין כך ובין

 ~וד ו~ע~תו'
~ 

~~~

 ~יש דאף ד~ר ז"ל לרית אף דוודאי ת~ דברי ליישב נ"ל
 ח~ י~

 חוקת נגדה יש דוודאי אפ~ה~סבר ילדה דלא
 רק ~תוס' כ~"ש ב~ורה ~וש שאינו~ הוו~

 אפ~~
 דוודאי ר"ת ס~ר

 דלא חזקההאי
 ילד~

 דהא ~דיפא
 כיו~

 תלוי בבכודה הולד ~דוש'
 הרמב"ןוריט~"א בשס לעיל ו~ומהלמ"ש הבהמהקודס י~דהבאס
 ~בר פו~ר דחלב~איגו דפסק לפי שפיר לכן י ט'בסי'

 לכן למי~וט ~סמוך לחומרא תיישינן ש~יר ע~יפא ילדהדלא כיוןד~ז~~
 דרוב כיון ר"י סבר התו~' תי' לפידכאן י"~

 ~המו~
 מתעברות

 בראויו~
 לה~~בר ~י~



~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

 מ~~~ף ~אין ה~וב ואי~~~ע
 לר~י~

 ~~ר
 ~א~ר~ ז~ ~ע~ ~ררב~ ~~ ~~ א~ ~~~ש~~וי דר~
 ~רוב

~ ~~~ וא~~ ל~י~~~ ~ ~ מ  
 ~האכיון

 הר~ ~~~
 ~~ ~"ל~ הכ~~הוי~ג~ופלג~~כ~

 ~קה די~~גד ~יון
 ~יר ~ולד ~ז~ה~דה דל~

 ~יי~נ~
 מדרב~ו

~ ומ~~  סי'~הבאתי מהר~הג"~ 
~ 

 ~ח~ ר~
 ~ייך

 מי~ו~
 ~ר"מ

 א~
 אף

~סקי~ן דל~
~~~ ~~ 

 היכא
 די~

 לסייע ~~ה
 ~~~ חיישי~ למיעו~

 ל~י~~~
 ~~~ ט~ סיי

 כ~ל ~ות
 ~ יי~ו~

 ~ה~ס'
 ~ ל~~

~~~

 ~ך ~ן
 ו~

 לר"~א~י ~כא~ה ~~התוס' לא
 פ~~~

בחלב~י~
 ל~יעו~י~לכ~ ל~מוך~קה

 ר' ~ס~ר
 ~וש~

 ד~~י~רו~כא~
 דמ~ברו~~תרע

 רו~דאי~~נ~ןה~~הי~
 ~~ הת~~ אתר~רו~

 רוב
 ערי~

 לכך וא"~~ איסור ובי ~~ה

~רי~
 רוב

 ~א"~ ~ולבו~
 יולדות

 בתוק~
 ~בי ~כך ~ומד

 רו~ ~ובי תרי ~~ןדיש ~ל~
 דמ~ברות

 י~מוךאי יו~ו~א~ ר~לבו~~~ ור~
 ~זק~

 לעי~אף ~מ'ש ד~~עברותי רוב ~בי
 וה"ה ~וב זהד~יתרע לעניןמהני ~ינ~

~ ~  
 עדיין וא"כ

 מ"~ ל~י ומכ~ש דחולבותה~ב מה~~~~
 חזק~ נמי דיש

 ~ולד
 לר~ת ~ףבב~רה ~ו~ ~אי~

 וא"~
 כלל רו~ה אינו

 ביבמ~ להת~
 דיש ברישא

 ~יעו~ל~מו~
 וא"ל ~גדה רוב שום ואין ~זקה

 ל~ ~~
 פ~קינן

א~לרית
 חל~

 סברא סבר ר"י ~דווקא ז~א ~וטר ~ינו
 לן ~מ~~ברות'וסבירא רוב האי סבר דלא כרשב'גמח~רינן א~ אב~ ~

 דתלידרו~א ~יו~
 במעש~

 לא
 אזלי~~

 דלא ה"ה ~תרי'
 בה~יהאי איתר~

רו~
 י~ועאל ר' ע"כ ל~יל דהתוס' תי' לפי אף דהא דתולבות

 ,אנומ~מירינן שפיר א"כ זו ~ברא סבד לא לטי~ף~ייש רל~
 ~ע~ דתלי כיון כלל לרוב זה תפ~ינן לא דלחומראבכור דיהא~פ~
 אבל

 וא~~~ן~פשר לסברתורלעיל דאזילל~י~תו לק~מ ר'יהושעי~ל
 נאמר אי אף~~ר

 לר"~
 כ~' לעיל דפסקינן

 אי דלעיל נ"ל מ"מלט~ף ר~יישי~~ י~~
 ~מכינ~

 דרוב סברא אהאי
 עדיין ~וא דהא כוליהאי מקילינןלא מ~~~

 ספקיבכו~ואד~~
 י"ל

 כיון לפסוק יכול שפיר לכך בעזרה חולין הוי~כור אינ~ דא~ ק~א קצת איכא בכור וודאי ריהא למז~ח ליקרבלענין
 דאי~

 ~סבר~'
 המתעברות דרובזאת

 ~~ דיה~
 ואף בכור

 רהגמר~
 לר~ קא~י

 בתר אזלינן דאי~ דמת~י' רישא לגבי היינו קולא הכאיש~אל
מ~ווי~ן ~ו~

 לי~
 ~לכך ר~"י וכמ"ש גדולה קולא הוא זה ~לל בכור לאינו

 כנ"ליל~ך מ~עברות דרוב סבראיזו סבר לא ישמ~אל רלר'~יוו
נ"ל

 ~איו~ש~
 כאן אבל רישא לגבי קולא ד~וי~מו למיעוט

 ~ו~י ~טריהוי~משווינן חלב כאן פסקינן הוי אי יהי~עלר' אדרב~
 רוב אמרינן,דהאי לחומרא גדול~~לכך קולא הוי בכורדאינו

 בוודאי קשה לא כך דבין לרית התוס' קושי' לק"מ וא"ככנ"ל אינ~
 ~ מיבמותי יהושער' ע~

 י
~ 

 י

 י~

~ ~

 התוס' דקושי' י"ל
 הו~

 כר~~י דס~רי משום
 ~וטרחלב בד"~ ד~~

 א~
 כוי שילדה ש~ת~~ו בתוך אפי' חול~ת

 וא~כ ~שנתה בתוך תולבת אפי' דאיירידהיינוידר"ל
 נמי ילד~

~ט~
 דחו~ות מ~םרוב ~יינו מקודס שיל~ה ראינו ~לא ו~ו
 אמרינןאא"כיול~ות

 ~~נפתקו~~
 דשניילדיס

 א"~
 בשנה

 א"כ ~תני~מתוורתא על לעיל דרבא דלתי' כן לפרש רש"יומוכרח ~ח~
 רוב מ~מת פ~~ר דחלבל"ל

 ד~ולבותיאא'~
 בל"ז ילדה

 יכול י~שע ר' על כדל~יל'וגס שנתן בתוך יו~ות בהמותרוב איכ~ ה~
 בתוך וילדה שנתן בתוך דפלוגתא~יירי א"ו זה רוב מכת~יפרך
 ד~דרבה שנתן בתוך דיולדות רוב לי~א וא"כ אח"כ~נתן

 בתוך ל~ינו~תא מדילד~
 שנ~

 ילדה בוודאיילא
 קור~

 חשש איכא רק
 ר~~ דאוכא ~ל~יל התוס' מ"ש לפי אף לכךדמטנפת

 נגדו להתעברימ"מאיכא בראויותמתעברות דיולדו~
~~ 

 דאין
 ~וטר ולכךאיןכנ"ל מטנפו~

 ר~
 דאיז דרוב מטעם

 תולבו~
 אא"כ

 אמאי יהושע לרי פוטר אמאי ר"ת על שפיר תו' מקשהוהשתא יולדו~
 תזקה נגד דיש כיון וא"ל לחזקה מי~וט ~מוך אמרינןלא

 זה רוב ישינגד דהא ז"א כו' בר~ו~ת תיכףדמתעברית רו~
 דלא תזקה וא"כמטנפין רא~ רו~

 ילד~
 דחולבות רוב נגד עומד בתוקפה

וא"כ
 קושי~

 ז ר"ת שיטת על מוצק כראי התו'

~~~~ 

 קושי'ה~וס' ר"תמשני לשיטת ליישב יש דאפ"ה נ"ל
 דפלוגתא לומר דמוכ~חינן הנ"להא לפי אףדלכאורה

 רבאלעילמ~ורת' תי' הנ"לרקלפי ר~"י שנתןכפי'~ייריבתוך

כ~
 כנ"ל מוכח שפיר ~וב הוא שפיר בתעשה התלוי רוב דסבר

 ~תרי' אזלי~ן לא במע~ה התלוי רוב דסבר רבינא ~' לפי~בל
 דתולבותיראל"כ לרוב צריך ואפ"ה שנתן אחר איירי לעו~סי"ל
 התלוי רוב דהוא שנתן ב~וך דיולדות רוב בתר אזלינןלא

 אי~ לרבינא לומר סברא יש ואדרבה לעיל דר~ינאכתי' במעש~
 בתו~

, ~ ~

~~~~~ 
~~~~ 

~~ 

~~~~~ 

 לכ"~~תז
 דחול~ות רוב מהני לא

 די~
 נגדו

 רו~
 דאין

 ~ראויות דמחע~רות דאיןמטנפיןרוב דוב נגד~ףשיש מטנפי~
 להת~

כ~~
 תוס'

 י''~
 רוב בתר אזלינן לא לרבינא הא

 תייש לא ר"י דמש"ה לעיל ~ו' ראשון ~י' ל~יובוודאי במע~ התלו~
 ווד~י יהי' שלא לענין דהכא הוא כן וודאי ~מוז ~ז~ת~שום לטינ~

~ינו
 ~כו~

 בלא ויאכל
 מו~

 שפיר ~יסור לענין דהיינו
~~ ~  

~אי~
 לתי' וגם ל~בינא ~נו דמת~רות ~וב ו~אי מטנפין

 לרבא א~ילו אי~ו להתע~ר דראוי~ת רוב דהאי ו"ל~תוס' ~
 דכ~

~~~~
 ~' לא נמי ~ודסוממילא ~ל רוב לי~א תו ~~נו י~ה
 הפשט מ~ע וכןמתעברת

 ד~ריתו~
 דב~י'א'לא

 קודס על רוב ליכא תו לפנינו יולדת דהש~א כיוןלרוב סבדיזהכ~
~  ק~ה כן נאמר אי אך כנ"ל יולדת~היתה 

 לכאור~
 לרוב ל"ל קשהכנ~ל שנתן אחר איירי או פוטר ~תלבה~לוגתא איי~ הי~ך ממ"נ

 ד~
~

 מ~וור~א רמתרץ לרבא
 אי~

 ועוד שנתן תוך דיולדות רוב
 ל~י~ו~ דחייש פוטר חלב ראון מ"ד~ל ~~

~ תרי איכא הא קשה דתלב 
 הו~ ~"~ דבהמ~ ורו~

 לא ובוודאי ד~וטא מיעוטא
 חי~

א~
 שנתן בתוך, ואי דוכתין בכמה התוס' וכה"גיכתבו ר"מ

 ואתרע מטנפין דאין רוב נגדו י~ הא חלב~פוטר ~"דאמאי ק~
~  כנ"ל כו' כ~ן ליכא דמתעברות ורובדחול~ות 

~ 

~~

 על תוס' קושי' מ~ור' זה מכח ואדרבה ק"מ דלא נ"ל
 ר~

 לעול~די~~
 לתי' ~נתן אחר הפלוגתא איירי לר~א

~ 
~תו~

 ה~"ל
 ואפ~

 וא"כ רית לשיטת התוס' דתי' הא ניחא
 תלב דסבר מ"ד אףדוודאי נ~

 ד~ פו~
 דלא ח~ה לסמוך

 רק דוב ואיתרע~מי~וט יל~
 מי~יט דאףידיסמוך מהני אפ"~

 רוב ד~יכא וכיון בוו'ע ה~י רוב עדיין אחד רובנגד לחז~
 שיהא זה לרוב וחזקה מיעו~ צריך ע"כ שנתןבתוך דיול~

 א~ אף וא"כ דמיעוטאמ~וטא המי~ הוי אלו יו~י דחול~ו~עדייןבמ"עועודכיוןדמכחשנירוב וא~ איתר~
 רוב איכא עדיין חזקה י~מוך

~  ~סברה~~ד 
 חל~

 די~מוך החזקה דמכת ~ב~כיון פו~ר אינו
 והשתא למיעוט תיישינן שפיר השני רוב ונגד א' ר~ב~תרע ל~
 תלב מש"ה דילמא דמקשה ר"ת על תו~' קושי'~יבמ~תולק"מ ~~~~ פוטר אינו חלב דסבר בה"א יהושע~ ר' לעילמקשה ש~~
~טר א~

 די~
 לחזקהעדיין די~מוך אף ל~'ז דהא לתזקה לסמוך

~  כרשב"ג ר''ת דפסק ו~א איכא,רוב ועדיין ~מ"עא' 
 מיעוטדס~כינן מט~

 ל~ז~
 דסבר כרבינא דפ~קינן לדידן היינו

 דאי רובד~לבות רק ליכא שפ~ר לכך אינו במעשההתלוי ד~
 תס~

 איתרערו~~ז~
 אליבא הוא הגמ' אבלקושי'~ דמולבות

 מתור' תי'א'דתוס' לפי כנ"לנמצא ארד"י ר"י מקשה~פיר ד~
 אינהמתורצתדקשה ~תוס' כנ"לאבל~דייןקו~''הב' תוס'~ל קושי'~
~  דרבינא~ אליבא מיבמות פוטר חלב רסבר ר'יהושעהמסקנא~ל 

~~~~~ 
 א'דתוס'ובין לתי' בין נ"ל ~באמת

 כנ"ל י"ל דוודאי לר"ת האלו התוס' קושיו'~' לתי'ב'ל~
 הגמ' וקושי' שנתן אחר הפלוגתא איירי לרבינא ובין~רבא ד~
 רוב דלדידי' כנ"ללרבא אז~

 דחולבו~
 ממילא וא"כ עומד בתוקפו

 איפוך הגמ' מ~ני וע"ז כניל לר"ת א' תוס' קושי'~מ ~
 ישנגד דהא לר"י קשהמיבמות לא דוודאי לרבאל"ל וה~
 חזקה~

דבהמ~
 במעשה התלוי דרוב דסבר לרבינא אפי' וגם כנ~ל

~  ל~נין בתוךשנ~ן דמתעברות דבהמות רוב מהנימ"מ 
 ה~לוי בריב ל~ל בתרה אןלינן דלא אף~זקה דאי~~

 הוא לחזקה מיעוע דסמוך דהאזה ל~ מ"~ ,ימעש~
~ 

 כ~"ל דרבנן חומרא
 לעיל וכמ"ש זה רובשפיר מ~

 ד~
 כן ~ב~ו דתו' ב' בתי' ע"כ

 דפ~ינן אנו אבל יהושעלר' כ~
 כרשב"~

 אינו דחלב מחמירינן
 רוב הוי דלא אנו כרבינ~מחמירין דפ~קינן דלדירן~יון פ~~
 אתרעדיהא כלל~

 התז~
 ר"ת פסק בהכישפיר

 ול~
 ב' ~שה

 והשתא הנ~להתוס' ~ו~
 לתירו~

 ובין לרבא בין וודאי דתוס' א'
 חלב לכ"ע שנתן בתוך דאי שנתן אתר הפלוגתא איירי~"כ לרב~
~  וחזקה ~טנפין דאין רוב דחול~ות רוב נגד יש דהאפו~ר 
~  ~וולד דיהא לומר ~~יי ראורייתא ~דין מצד ואדרבהילדה 
 חזקה יש אכתי רוב נגד רוב דנעמיד אף דהאב~ר וו~

 כמ"ש בכור כספק והוי לכהן ינ~ז לא ממון חזקת מצדרק י~ דל~
 לכ"~ דאיירי נ"ל ע"כ לכך א'בתי' הת~

 וכנ"ל שנתן א~ר
 דא~כ שנ~ן בתוך איירי דע"~לא ~דבר נוטה נמי דרבינאב' אבל~
 דלדידי' כיון מ"מ להתעבר ~בראויות דמתעברות רובדיש ~
~  מ~נפין דאין רוב נגר להקל סברא אין נמי הואג~ע 
 ו~~כ רוב האי דמהני לר'י ב' בתי' ~תוס' דכ~ו והאילדה וחזקה~
~  דיאכל לה~ל לא אבל בכור ~פק דיהא היינז כנ~ללרבינא 
~  ו~ין בתוךישנתן בין דאוירי י"ל ש~יר לרבא רק וכנ"ל~וס 
~  



~  ך~~~~ ~י~~~ ~~ך~~ ~~ו~~
 ך~~~~י'

 ~רוב ~'מ מטנפין דאין ~וב דאיכא ~ף שנ~ן בתוך דאף~נתן ~~~~ י~ ~י~~ ~~~~
 ומור רוב נגדוולדידי' להתעברידראי'

 ה~
 ב' לתי'

 דתוס'~
 י

 ~~ ~~~~~~~~~~~~~ך~י~~~
 א"ו כנ"ל לרבי~אבמ~נ דתו~~ה ב' ל~' כנ"לואףהפלוגתא

 א~רדאיירי
 ~נ~ןוכו'וא~

 שיטתו מוכח ~'כ
~ 

~ , 

~ ~ ~ ~ ~
 לאסבר ד~יירי~תוך~~תזע"כ מ~דפירש~י ל~

 ואפ"ה כר"ת דסבר לעולם ר"תו~"לכשיטת
 דתוס' כתי'י~'דסבר~ ניח~

~~ 
 מפרש

 כ~
 ~ף ה~"ל לפי הא לרבא

 משמע פירש"י ולפי שנתן ל~ר ובין שנתו בתוך בין איירילרבא
דאיירי

 דווק~
 דרבא אליבא ולכך כר"ת ~בר דלא א"ו שנתן בתוך

 דאל"כ שנתו ב~וך א~רי~ו~א~"כ
 ב~ ה~

 ~וב
 דחולבו~

 איכא
 אבל וכנ"ל דבהמהרוב

 ל~בי~איא~
 שנתן אחר דאיירי מודה רש"י

 א~ר דווקא ה~"לולפי
 אי~ ~תן~ד~ל"~

 מטנפיןנגדו רו~דאיו
 דבהמהורוב

 ל~
 ~ש ולפי במע~~"ל דתלוי כיון ~יד~ מ~ני

 אזיל לשיטתו רש"י בסי'~'~פירלעיל
 דחזק~

 דיש אי~ה ילדה דלא
~~גדו

 חזק~
 רש"י התוס'ידלפי' כמ"ש הוולד

~~~~ 
 ~יר~חזקה~נגד

 בה שתלוי דחזקה אמרינן ~לא ספק הואחז~ה
 ~י~

 כמוי כנ"ל
בתינוקכנ"ל

 שם תי~קדא~ירי שס~בי לשי~תוד~ אבללר"~
 י"ל ~ך'~~יר 'בעי~ה נגע~פק

 ~שיט~
 רמב"ן

 לעי~
 ודוווי~'

דהכא
 ד~ חזק~

 ~זקת כיון ~דיפא ילדה
 ~וול~

 בבהמה תלי'
 ג"כ כתבתי וכבר ר"ת ~ שיטת לפ~יך ובררתי ל~יל האר~תיכאשר

 ' ' ו~ ט'ול"ו לב~ריב~י' עוד~~~ש

~~ך~
 דוודאי הניל ה~וס' קושי' ~ני ל'ר' ר"ת לשיטת י"ל

 בתי' כנ'ל לרבאניחאי
 ~רוו~

 אזיל הגמ' רקו~י'
 קשה לא נמי ומ~קנאכנ"ל לרב~

 קישי'תוס~
 ד~המה ~רוב דאי~~מי ב'

 וכבר ~למסקנא יהושע לר' ב' תוס' קושי' יקשה לרבינא רקכנ"ל
 דלרבינא מרוו~יותר בד"א נ"ל רק ג"כתירצתי

 בל~~
 קושי' לקימ

 שס דהנהתוס'
 ביבמו~

 ו~~אמאי היא ר"מ קי"ט~בד"ה ד'
 דהכא וניל וכו'מוקי ל~

 כרב~
 כו, לי' דלית

 והש~~~
 דר"ת

 וא"כ ~~וס' תי'כהאי יסב~
 מ~~

 בל"ז ~רבינא כנ"ל ~'ק לדבא
 ביב~ו~ ארי~ ר"י ~ליג ד~אדהא ל"~

 מטעס הוא
 ד~~

 רוב
 ו~שתא ~לוייבמט~ה אינו ד~ריס מי~וט בסיפא אבלבמ~שה התלו~

 ~ו~ נמי דבחלב כללל"ק
 ~לוי אינו

 ~~~ במעשה~~
 רוב

 ~"ו~ הרוב ב~~ו דזה דמת~ברות רוב משא"כ קודם מעשהדהי' מוכ~
 והואהמע~ה

 ~יל~ פשו~
 כאן מסוגי' בל"ז, ~יומוכח

לרבינא ולפ"~
 בא~~

 ילא המועוט עס, לחזקה אף יהושע לר'
 איו~~~ס~מכת ברישא ו~יב~ות שס דר"מכרבנן חשש~
 פו~ר אינו דחלב פסק ר"תרק ~ק~רקכנ"~

 לדיד~
 דפסק~~ן~~~ש~"ג

 מיושב י וא"כ למיעוט חזקה הי~~דמסייע כר"מ~סקינן ואנ~בו~
 ~וכח ואדרבה כלל גמגוס בלא קיש,'תו~'שני שפי~

 כר~
 ~"ל

 התלוי~ רוב ~טעס דיבמות ברישא הט~םא"כ ו~~
 במעש~

 כקושי'
'~~

~"~ 
 ליבוס האישיחז~ה ~ייבס למ~~לא ~יפכא קשה
 ~לאיתתייבס, דבוו~יל~~ין לקיוו והבוודאי ל~~הכ~ו~י'ה~מ'

 ~אף~ נגדו ~~ב~ת רוב דיש כיון דר~א ~י~ שייךשפיר
דלרבילא

 ל~
 דלא היינו אזלי~ןי~~רו'

 מקילי~~
 ר~ ~"י

 זה
 אזלינ~~ דלא מהני זה לענין א~ל ~מעשה דתלוי ~יון ~מורדוב דאינ~

 ~~דהא כן צ"ל הסברא ומצד לקולא ואף חוקהבתר
 ~שיט~
 ~נ~~ ר' ~

 לקמןשא~תוב
 י~י"~

 היכא רק חוקה בתר אולינן לא
 ~ליול~ל וא~ל~ולקי' יותרההיתר דשכ~~
 א~~~א~ד~י~יר יותרהאי~ור הפתו~מוד~יהיכאדשכי~

 שכי~קצתיות~
 כמו אינורוב

 ~קמן~~~תוב
 אי"~

 וא"כ
 ה~~

 אף~~רוב
 בתרי'אז~ינן ל~ ~~וי,במע~~

 ששכיח כך~ראינו ~ן מ"מ אבל ל~דאי ~פו~
 ד~א האיסוריותר

 אנויי~י~~
 יותר דש~ח

 ע~ ד~יינו~ מתעברות נשים רוב הגמ' דקאמרכמו ה~ע~ומת~ברו~
 הרוב~

 רק מתעברות ובזההמ~שה ~ש~
 ~פ"~

 דתלוי כיוו
 יב~ע~~

 לא
שיהא ~מ~

~~ 
 כוודאי זה

 ~ז~ לה~
 מהני~שאין בוודאי מ"מ ~~ל

 מודים האיסור~וז~הכל ש~~ייותר ~א ייבוס ח~ת מכחלקולא הולכ~
 לפע"דברורכ~שווהכללגדול~כ"מוזה

~ ~ 
'~ 

~~~~~~ 

 ~'~ ובחולין הכא ה~וס' ~יאישיטת ב'
 קי~

 ד~ה
 מחוורתאי

 דסברי~
 ~ז~~לא כאן ~'ן

 היכא אף לדידן דפ~י~ן משמע ולשיט~ס~ וול~ חזקתי~גדו ילדה~דו~
 חזקהדחסייע

 למיעו~
 וכ~~ש~~שיטת חיישינן דלא

 הא וז"ל ~ל~הרישא שס וכתבביב~ות ~א~
 ד~~ר~ן~לא,תנש~

 ולא
 רוב בתר ~זלינן ולאתתייבס

 דמתעברו~
 כר"מ בגמ' ~וקי

 ~הדי' הרי ~' ~ותי' קיי~ל מ"מילא ר"מ מתני' ד~תסואע"ג
 ~ו ל~~ה חיי~ינן מיעועלא בהדי חזקה איכא דשסאף

 ואח~

 שניקושי' והיינו קושי' ג' עליו ומקשה ר"ת שיטתי~מב~הר~"ש
 ו היטיב באר לעיל ~י~צ~י ו~ר הנ''לתוס'

ך~~~~~
 אחרחזקת למהנלך מקשההרא"ש הג'

,י ש~ בהמ~
 וולד ~עמד מחזקתואדרבה ממון ילד~להוציא יי

~~ 
חזק~וול~

 ג לעיל~ישי' ולכימיש ממון מפקינין
 חזקה שפיר וכו' תינוק גבי כרמב''ן דסבר אזיל לשיטחו ד~"תלר"ת ג'כל"ק~כ~

דלא
 ילר~

 עד~

 שכתב ומה
 הרא~

 מ~זקתו ממון ל~~יא
 דלא חזקה אחר הולכין לר"ת האמאוד ת~

 ~ווור~ ר~ ילד~
 לענין

 ולא במו~ל~עליססי~י~דיאכל
 כהןו~"~ לעניןנתינ~

 תוס~
 לר' א' בתי'ה~~ל

 ~וש~
 משוס לטיגוף חיישינן דמש"ה

 ~בלל~נין מזה מו~ח כהן נתינת לע~ין בכור וודאי דלאיהי'~מון חז~

ש~
 ממוו חזקת שייך לא במומו ספקונאכל

 והו~
 א'כ פשוט

יי ~יט~
 ר"~

 בליפקפו עולהכהוגן

~~

 הטור על לי ~~י'
 באה"~

 ררישא הדין דמביא קנ'ו סי'
 הוא ולכאו' דיבמות דמתנ~' ~~יי

 ~ג~
 דלא להד~' דכתב הרא"ש

 שא~יא' רמב"ס לשיטת ~ו ר"ת לשיטת ~שש ואי כנ"ל כוו~י'~ל

אי~
 סיל דהטור וא"ל רא"ש ד~ת להביא ה"ל הפחות לכל ל~מן

 משמע בסתס ר"ת דברי די"ב ב~ולין הרא"ש דמבואכיון
 אף כר"תמ~מיר דא~~

 דמקש~
 שט"ז ~י' ד בי' פסק הטור דהא ז"א ~ליו

 הסכיס הר~''ש וא"א שס דכתב כר"ת דלא הרא"ש~~ם
 ~ולין ואףשמביא פוטר~"ש~חלב לרמב~

 כיון איו ר'ת דברי סת~
 עיקר שס לכך כר"ת שלא ~מ~יק עליו מקשהדבמקימו

 הנ"ל~ושי' קש~ וא~
 במ"ע~

 ב~רוכהשיטתהטורו יבואר י"ב ולקמן~י'

~

 י

 ~י~~
 ג'הוא

 שיט,~
 הרמב"ס לשי~ת ורש~"א רמב"ן

 דלא פוטר דחלב בבכורות שס פסקהרמב'ם דהנ~
 ולא תינשא דלא דיבמות כמתני' פסק יבום מהל'ובפ"ג כר~~
 הרשב"א וכתב ו~יינו~כר"ת ל~~ה מי~וט ד~מיךמשוס תתייב~
 בחיד~י~

ביב~תדהרמב"ססברדמתני'לרבאא~י'ככ"~
 דפלי~י וא~רבנן

~
 למיעוטא חיישי ולא ר'מ

 מודי~
 חזק~ דמסיי~ היכא

 חיישיוץ
 דלרבנן עיסה בצד תינוק גבי להדי' שס ידקאמרוהא

 ד~שארספקע"ש רובאו~זק~רוב~עדיףהיינו ~י~~אודלי~א מי~ו~~
 קשה ז"ל דהרמב'ן א' בתי' וה~ה ז שס~נדחק

 מאו~
 א"כ

~אמר למ~
 חיישינן אי ור"מ רבנן ד"פובחוליןדפליגי בקידוש~

 אי רק פליגי לא דבריו לפיהא למיעו~
 מ~שי~

 דהיינו ~ומאה
 לדב~יו והא ליש~ל דעת בואין כיוןשתינו~

 א~
 מי~וט סמכינן לרבנן

 ליישב דמיואי~לי ~לי~א כמאן מיעוטא לרבנן דקאמר זה מהוגס לחזק~
 לפיהתי'ה~' אך ז להאריךבדחוקים ואין הדחק מתוך רק~~נכון

 'יו~יןצריךל~
~ 

 המי~וט הוא הרוב מן הכא ~בל הרוב נגדה~א דמחלקדהתסהמי~ו~ שני ~שה~לתי' כאורה רק
 ק~

 לכאו'
 רוב דהא הרוב הואי~גד דמכילות~~וט נ~ ה~

 אי~ נשי~
 וא'כ ~פילות

 ~מאיחילוקיש~יןי,
~~~~ רובדהתס~

 ש~ע~ קש~
 רבא אמר אלא ד"ה בי~מות רש~א

~ 
 כתב

 כו' מתעברות דאין מיעוטא נמי איכא דהא ליוקש~
 כפלגאוה"ל

 ו~
 ו~תייבס רובא ה"ל לחזקה ~מכת

 הרוב ש~ומדכנגד מיעוט אבל להצטרף חשיב מ~ב מסלקושאתה דמי~ו~ וני~
 חזקה מה"ת א"כ פל~א הי"למי~וטי' דתרי דקושייתו כיון להולמו ו~ה ~כיל כמ~ש להצטרף תשוב~ין

~ 
 תרי דמכח כיון מ~ני

מיעוטיס
 אתר~

 דאמרינן ו~מ רובא
 סמו~

 מועוטא
 דדימה ~ בב"ב כמ"ש הואהרי למיטוט~

 ~מ~
 מי~~ נמי דהת~ ~ ל~אן

~פי~ו~
 מעוברת ידעינןדהיתה הרובדהאשס עומדנגד

 ע"ש~

~~~
 בתינוק שס דוודאי דמחל~~ דהוי~ו~ ~"ל ועוד במ"ש ~ה~פ

 יי

 'ד~י~
 דאין מיעוע חדא ~לא

 מ~~י~ד~י~ו~
 זהעומד

 רובנ~ד
 מוו~

 לאיתאמר, אי ~ד"מ זה מיעוט בלא דהא~
 מט~ין~ין ~מי~ו~

 ה~ א"~
 מטפחין תי~וק כל דהוי ~ריב ~דוף

 כאן אבל הכל מן מח~ר אך הרוב מן מתסר ד~ועוט ~ייך~א א~
 איכא דהא יולדות הנשיס כל לא נמי דמפילות ~יעוטבלא הו~
~ין מי~ו~

 מתעברו~
 רוב מהאי ואח"כ דמ~עברות רוב אלא יליכא

ממעט ז~
 מיע~

 וודאי דזה אף דמפילות
~~ 

 מ"מ מיטו~ים שני אחר
 ויולד~ת מת~ברות נשיס רוב בגמ' כדאמר איתרע לאהרוב

 שני ~~יון אחר אף מת~ברותויולדות ~~יס רוב ב~צמוזה דהיי~
 מאה יש~ד~מ מיעוטי~

 נשי~
 מתעברות און דישעשריסבהס

 ~שאר ~דיין אפ"ה עשרים מהן שכיחדמפילות הנשאריסשמוניס ~חיכמאו~~
 דאין ~ראשון המיעוט לכך ויולדות דמתע~ריתרוב

 הכל הוי המי~וט הרו~~בלא נגר ~ומד ל~צט~ף~דהואתש~ב ל~ מת~ברו~
~הוא א~

 מועו~
 צריך לא דש~יח דמיעוט דוודאי דשכ~ח ~

 דשכי~ מי~ו~ הוי שכיח וה~ד וארבע שלש נגד ~ד דאף תרינגד ~ דווק~

 ל~~טר~~~
 נגד לחזקה

 דמפילותכי~ מ~~מי~ו~ ה~
~~~ ~ ~~ 

 דמח~ר



~ ~ ~

, 

~  ~ ~ ~  ~ ~ ~ ~ ך~~~  ~מחסר 
 א~"כמ~

 רהויכמואת"לידמת~ברות~מ הרוב
 דמפילותמי~וט ~~~

 לכ~
 דכל אמרי~ן הוי ~י ובאמת להצטרף חשוב

 ה~~~ נגד ~ומד דמפילות מי~וט הוי המת~~רות~יס
 מי~וט בצרוף היינו דמ~ילות מי~וט~~א~רבגמ'סמוך וז~
 דמת~ב~ו~
 י ו כ~ללהצטרףחשובל~מוךלחזקהרקהגמ'~אמררקמ~יל~דהיא~יקרש~~

~ ~ ~ ~ ~

 דוו~י ~א ~ל הנ"ל הרשביא דברי ניחא נמי
 המי~וטי'פלגאופלגא אינו~דיהא~מכחתריקושיתו

 מת~~רות נשיס רוב להדי' ~גמ' ק~מר הכא דהא הנ"ל בב"בכמו
 דאס כיון ~קשה רק כנ"ל מי~וטיס ב' נכיון אחר דהיינוויולדות
 או דמפי~ות מי~וטנסמוך

 מי~ו~
 ~מת~ברות

 רוב והוי השני מי~וט ~וד נשאר א"כ פלגאוהוי רו~ לחזקה~ת~
 ו~

 והוי דכ~ב
 דהיינו~ניהמי~ו~י' כו' סמכת החזקהו~"שוכי פלגאר"ל~סלהו
~וי

 כנ"~ רו~
 לכך כו' דמי~וט ~' ו~"ז

 ~וא ל~צטרףדראוי דמ~~~ המי~ו~ א~
 ר~

 ~ס
 כ~

 כו'וש~יר מת~ב~ות דאין המי~וט
 די"ל תי' ואח"כמיו~ב

 דמי~ו~
 והוי כלל ~יח לא שאיןמת~ברות

 ~ליתאלמאן
 משא~

 של אחד כל ראשון לתי'
 המי~וטי~ ~ני נכיון ~אחר להולרבנן קיס אפ"הרשכיח מי~ו~ הוי המי~ו~

 הוא
' ז כנ"לרובא

~~~~
 לדידן חילוק יש הנ"ל ~' התי' לפי

 במי~ו~
 דוה אחד

 נגד ~ו~ודל~ולסי
 הרו~

 ~~~ך בזה ל"א לרבנן כנ"ל

מי~ו~
 מי~וט ~וד די~ דווקא דשס במתני' אבל לחזקה

 דמפילו~
רמחס~

 החזקה ~ס להצטרף ראוי זה מרוב אח"כ
 נג~

 ~רוב
 המי~וט מהני לרבנן ~ף דל~ולס תילוק אין דרמב"ן ~'~י' אב~
לר~ לסמ~

 דפסק הדמב~ס ~"כ קמא דלתי' התירוצי' ביןיב' ~וד ונ"מ
 חזקה שס דשייך סברכר"ת לא פוטר~"כ בבכו~תדחלבפ"ד

 למה קשה דאל"כיל~ה דל~
 פוט~ חל~

 יש הא
 ל~מו~

 לחזקה מי~וט
 לא דרמב"ס צ"ל א"ו דיבמות ד~ני' כרי~א רמב"ס דפסקכמו
 חזקת נגד דיש כהתוס' וסבר ~ר"תסבר

 הבה~
 שאינו הולד חזקת

 שאכתוב כמו ~יקר דהוא הנ'ל תי'~שני לפי אבלקדו~~בכורה
 חזקהי שס דשייך כר"ת סבר דר~ס לעולס י"ל א"כ ~י"ה~ק~ן
 אינוסותר ואפ"ה אי~ה לקמן ~מושאכתוב ילדהיכז~רמב"ןדלא
 חלב גבי דשס זה לחל~חילוק ~יבמותדיש הפסק~ס

 פסקינז לכך וכנ"ל מי~וט חד אלא דלוכא כיון הרוב נגד~ומד רהמי~ו~
 כיון כאז משא"כ החזקה ~ל ~ומכין ראיןכרבנן

 דהמי~ו~
 הוא

 ג"כקושי'~ לתר' יש ובוה תודיס ~נן אף לכך כנ"ל~מ~~'מרוב
 ~וטר' חלב סובר ר"י למה הנ"ל ר"ת ~ל בבכורות התוס' שלב'

 אינו ביבמותוכאן
 חול~

 יהוש~~ ר' סובר כי לר"ת י"ל ברישא
תילו~

 ~ל
~ 

 חלב פסקינן אנן לר"ת
 אינ~

 א~' ומחמירין פוטר

 לסמ~~~
 מי~וט

 לח~~
 בכה'ג אף לר"מ דהאי בזה כר"מ

~גד ~ר~
 מצטר~ המי~ו~

 גבי להדי' כ~בר החזקה ~ס המי~וט
 סותר אינו שפיר כרבנן סבר ב~צמו ר"י אבל ~ס~ינוק

 א~
 דיש

 דבהמה חזקהשס
~ 

~~
 ~~ר' ~לב ~פסק הרמ~ס דלכאורה שפיר אתי זה ו~י

 פוטר ~חלב ש~"ז סי' בטי"ד הובא הר~"ןוכן
 לשיטתסלכאורה וא~

~~ 
 דשייך דסבר כר"ת ~לא ד~ברי

 למה דאל"כ ילדה~לא ש~יחזק~
 ח~

 הרמב"ן דהא פוטר
 פס~

 דמתני~י כרישא
 ובבכורות ביבמות התוס' ~ש דסבר א"ודי~ות

 ובחולי~
 דיש

 אך ~זקת~הוולד~גדו
 לכאור~

 ל~יל כתבתי כבר ~הא לי ~שה הי'
 יו"דוא"כ סי' עיין עדיפא קמייתא דחזקה סברד~רמב"ן

 ~לא ~קה יש דלבהמה כיוז קמייתא ח~ה הוא וודאיזה ה"ההכ~
 ~דיף וממילא ~לימה חזקת יש ~מקוה כמו בכור הוולדממילא יל~

 ט~ז לקמן ו~ן א~ב באות כנ"ל לתוכה ~נכנס הטמא~~זקת
 לכאן מתש דומה דהוי פנוי' ~חזקת ~דיף נ~רות ~ז~תששה ב~ו~
 מדרבנן דמחמירין להפוסקי' או מדרבנן מתמירין ר~ותא~דא~א ר~

~עולס
 א~

 אבל ~"ו ב~י' אי"ה לקמן כמ"ש יותר הי~ר שכיח לא
 מצד הא אמאי קשה וו~אי דפו~ר דחלב רמקילינןלומר א~רבהכאן
הרין

 חו~
 ילדה דלא

 ~דיפ~
 וא'כ

~ 
 שיש ואף למי~~ לסמוך

~~~~
 האי מ"מ ולומר

 חז~
 לא ותו ~דיף הרוב בצירוף דוולד

 מי~ו~ סמוךאמ~נן
 כיון לחזקה

 ודומה חזקה סיי~ נמי דלר~
 לבד אחד דבכל~~רתיילרי~ותא

 גר~
 קמייתא מח~ה

 מכ"ש שמ"ג סי' ל~יל כ~י' גמור~ויכו~אי ובהצט~~
 ר~

 חז~ת בצירוף

~ולד~
 די"ל נכון ~תר ל~יל מ"ש לפי

 דרמב"~
 תו~~ין והרמב"ן

ל~י~
 תי'

 ש~
 אמרינן דלא כרבנן פסקינן וא"כ הנ~ל דר~ב'א

~וךימי~~
 היכא ~לב גבי כ~ן לחןקה

 דמי~ו~
 ~ו~ד

' הרו~ ~ג~
~ 

משא~ביבמותכנ"ל י~
~ 

~~~

 ~לאזה
 ~מ"~

 ~יל~ו~ב
 הרמ~"~

 נכו~~י"ל ~ל
 ד~י~

~ ~~~~~ 
~~ 

~~ ~ ~  ילדה שלא חזקה ~ייך חלב גבי ~שס סברר"י 
 ואפ~

 פוטר
 כרבנן דפסקינןדסבר

 ד~
 מי~וט סמכינן

 לתז~
 דלרבנן וסבר

 ד~ו~'כנ"לואפ"ה כפ~ת לחזקה ~מו~מי~וט אמרינן לאל~ולס
 כתי' ~בר די"ל הנ"ל דיבמות דמתני' כרישא פסק~פיר

~ 
ריבמו~

 דס~י'
 דיבמו~

 לרבינא אבל לרבא אזיל
~ 

 ברישא שייך
 דפסקינן רובהתלגיבמ~שהוא"כאנן הואילדהוא ב~ררובידליזיל
 דיבמות דמתני' כרישא פסק שפיר~רבינא

 ול~
 לתי' צריך

 ~ כלל הרש~א,י

~~

 דלא חןקה ~ס דשייך כר"ת אמרינן אי לי ~שה לכאורה '
 היכא כן ופסקינן בבכורות איתא הלא א~קשה ילדה י~

 מוכת מבכורה כטור כלוס א"ל ולא הואיל מי~ראל בהמהדק~ה
 הלא קשה כר'ת ואי ביכרה שכבר נאמן וודאירישראל

~~ 
 אחר

 באית~ק נאמןאינו
 איסו~

 פ~קינן וכן נגדו חזקה ~יש דהיינו
 קכ"ז סי~ן~י"ד

 ~וח~
 סובר דר"ת לומר

 כשיט~
 בחידושיו רשב"א

ביבמות
 ~פ"ח~~דכ~

 נגד אפילו נאמן ~"א ~רי~ת ד~סקנא
חזקה

 ו~~
 ב~צמו ר~"א הלא

 לכאורה אך ~"שז כו אינו~מחל~
 דאנן אף ויולדות דמתע~~ות רוב איכא דל~ולס ~ון הנ"ל לפיי"ל

 מהנירוב דתלויבמ~ש~מ"מ ~וירובפסקינ~כרבינא
 כנ"לאך לריי ב' בתי' מהתוס' ~וכחתי וכאשר וכנ"להח~ה~בהכי זהדאתר~

 וילדהי שנתה בתוך דקנה היכאעדיין
 דפטור נמי מ~~

 הלא נאמן יהא אמאי קשה ~ינפה וודאי דאמרי'~וס ו~"~
~ 

 ח~ה

דל~
 י~ מ"מ התוס' כמ"ש להת~בר בראיות דמת~ברות רובנגדו די~ אף הא רוב נגדו דיש הנ"ל תירוצו שייך לא והשתא ילדה

 נגדו
 הרוב וזה מטנפין דאין זהרוב

 ~די~
 יהא ולו במ~שה ראינו~לוי

~אתר~
 מכ"ש וודאי~ מטנפין דאין הרוב

 אתר~
 דתת~ברות רוב

 ואף ~ומד בתוקפו ילדה דלא ~זקה א"כ נישאות בתולותרוב גבי שנתארמלה האשה ר"פ דאמרינן ~מו רוב נגד רובדנ~מיד
 ~דייו קולא ~אינו משוסהיינו מהני ילדה דלא החזקה גס הנ"ל דתוס' ב' בתי' לעילדכתבתי

 יהו~~ לר~
 הוא ספק

 כנ'~
 ~ל

 דיהא סברא אין וודאי להקלכאן
 ~דיף במ~~ה ~תלוי ~~

 וכנ~לוחזקה מרו~
 וכב~

 ~איל לומר ואפשר ~"ש ל~יל כתבתי
 בהמה ~חזקת ~בר רק בהמה חז~ת נגד הולד ~זקת יש האל~ת ד~~

 דבין כיון ע"א ל~ניז אכן כנ"ל~דיפ'
 מסיי~ כ~

 הוולד תזקת לי'
 האמינה התורה דמש"ה נ"ל דלכאורה לזה נכונה סברא וישנאמן
 לא דוודאי כ~רות חזקת משום אסורא אתחזק ~לא היכאלע~א
 ~ן האיסור~אכיל

 משמ~
 לו ולא חוטא ~ס דאין דה~עס בגמ'

 אינו לכך חזקה נגדו דיש היכא נ"ל לכך גי~ין ~מס' ~פ"יו~יין
 חזקה נגד ~זקה דיש כיוןנאמן

 לכ~
 דמ~יי~ זה בנדון

 נג~ כתרת~ הויחזקה נמי לי'
 ב~נין פעמיס כמה ל~יל כתבתי וכבר ~דא

 כיון מ~מ אחד כל נ~ד ~דיפא קמייתא שחזקה אף ~רי~ותאתרתי
 הכא כוודאיוה"ה הוי בהצ~רף תרתינגדחדא~יש

 וצ"~
 זה דין

 לומר~אפשר
 דבכה"~

 אינו ~ באמת
 נאמ~

 הגמ' שמס~ימות אף
 לאופוסקי'

 משמ~
 מימ כן קצת

 דהא וי"ל צ"~
 דלר"~

 אמרינז לא
 להתי' בא דאתה כיון משוס היינו בבכור' קדוש שאינו דוולד~קה
הוולד

 ימכ~
 ~ל דניס ואנו דחולבות דיש ~ואיל גופ' דבהמה ~ב

 אף ~כך שחולבת ~~ה יולדת שהיא מרוב וודאי שהיאהבהמה
 ~שלא חזקה גופה בהתה ד~ל נאמראנו

 יל~
 בא שאתה רוב נגד

להתי~
 דלא היכא אבל גופה מכח

 צרי~
 הבהמה ~ל לדיו

 גופ~
 רק

 אף ~פיר אחד ~ד מכח להתיר ~א שאתה זה בנדון כמו הוולד~ל
 חזקה מחמת ~סורה א~חןק ~יקרי ו~א ~יקר הולד חזקתלר~ת
 ילד~וזושלא

 ישר~ סבר~
 ז הנ"ל קושי' אף כלל קשה ולא

~~~~
 ~ל~~

 הר"ת דלשיטת הנ"ל מכל
 סמוך אמרינן לר"מ דווקא וודאי ולר"ת ילדה יירלא יי ~זק~ שיי~ ~

~י~ו~
 כן כר"מ פ~קינן ~בזה מ"מ לרבנן לא לחזקהיא~ל

 ~ר"תבתוס' משמ~
 וש~יפ~ק~~

 ורמ~"ן ולרמב"ס פוטר אינו חלב באמת
 ~וטרחלב

 ו~~~~
 ולא תינשא דלא דיבמות ~מתני' כאן ~~ו

 נרא~~יקרדסבריתתייבס
~~ 

 ד~ייך
 ש~

 חזקה
 דל~

 ילדה
 ר~

~חל~
 בין

 ה~ומ~ ~מי~ו~
 לא או ~רוב נגד

 והיינ~
 אלא אינו אס

~י~ו~
 מי~וט בלא ~יבמות שס רק הרוב נגד ~ומד ל~ולס אחד
 המי~וט~דמ~ילות ואח"כ מתעברות דלא ישימי~וט~מפילות

ממ~~
 ~ן

 ~רו~
 לא שס דסבר די"ל או ל~יל בארתי וכאשר

 שיי~
~ובהואילדתלויבמ~שה'ג~

 מ~ל~יל לפי

~"~
 אח"כ ילדה אס מודה פוטר חלב דפסק להרמ~"ס דאף
בתוך

 שנת~
 נוד דיש דהואיל פו~ר ד~נו

 רו~
 ן דאי רוב

~טנפין
 בזה מקילינן דלא לדידן אף בזה ונ"מ ל~יל באר~י וכאש~
 ז בהג"ה ~"ז סי' ב~ד ~יין נאמן מ~ל"ת ~~"ס~היות

~~

 ~עיל ~~~י
 ~תוס'ידא~

 דרוב כרבינא כוסקין דאנו
 התלוי'



~ ~~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  מקילי~ן דלא היי~ו בתרי' אזלי~ן לא במ~שההתלוי 
 במ~שה התלוירוב האי מה~י רוב האי ~גד רוב ד~ש היכא מ"מ אבל רוב האי~הני דיה~

 שרובהמתגגר אף~ המתנגד רוב האי דאתר~
 נגד חזקה יש אס אחזקה סמכינן דלא מכ"ש במ~שה תלויאינו

רו~
 אתר~ דוודאי ~מ~שה ה~לוי זה

 הפחות לכל דהא בהכי ~זקה
 וכמ'ש מכחהאי~רוב מהיתר יותר האיסורשכיח

 ל~י~
 ז

~~~
 א' תי' לפי ל~שות יש א'דלכאורה דין לחדש יש

 לחזקה סמוךמי~וט סברימ'מ ~מי דרב~ןה~"ל דרשב"~
 ואתר~

ר~
 ~מ~א ד"ה די"א חולין התו~' קשההאכתבו וא"כ

 ה~
 כו'

 מפרה ילפינן ~דיף~חזקה דרוב דהא ר"ח דמפרשולמאי
 בתרדאזלינן אדומ~

 ~וב~
~~ 

 ~ליו שמזין גברא חזקת ~גדו דיש
 ~שה ולכאורה~מא בתזק~

 תפרה קשה דרשב~א א' תי' לפי א~
 קשה וכן לחזקה מי~וט סמוך נאמר לאאמאי אדו~

 לכ"~
 דסבר לר"מ

 מי~ו~ סמוךדאמרי~ן
 התוס' ו~דכ~בו לקולא ~ף לחןקה

 מי~וט סמוך דאמרי' סברתדאורייתא א~
 כד~כי~

 התו~'
 בבכורו~

~
 דרשב"א ולפי~י' אדומה מפרה א"כ~ה וא~"א בד~ה הנ~ל

משמ~
 פלוגתא מצינו לא בזה דהא כן מדאוריי' נמי ~לרבנן

 דלאאפשר היכאלומר ודו~
 כ"~

 לומר יכול שפירדלר"מ סמוךמי~וטוודאי דלאאמרינן ~דיס
 כ~דה~

 דלר"מ~תיישי~ו דסברי ~י אף
 אפשר בין לחלק סבר ~"כ מדאורי~תאלמי~וטא

 לל~
 אף אפשר

 מ"~ לפי שסרק כדאי'בחוליןבדאורייתא
 די"ל התו~'

 דיש לומר בגמ' מצי~ו לא א"כ מדרב~ן רק למי~וטתיישי~ן שלר"~
 כן לומר קצת דותק לרבנן וכו אפשר ללא אפשר בין~דאורייתא ~חל~

 ז ד~שב"א א' תי'לפי

~~~

 הרמב"ן שיטת דלפי ברור נ"ל
 ור~

 דחזקהתי~וק גבי דסבר ~נ"ל
 דתלי~

 ~דיפא קמייתא חזקה בחבר~ה
 כיון דשס די~ל אדומה מפרה מידי מוכח לא דא"כ יו"ד ב~י'וכנ"ל
דיש

 דו~
 אף וודאי לכך דאדס בזההזאה תלי וממילא ה~רה ~ג~ף

 במזקה אף האי מ"מ מ~זקה ~~יף לא ד~ב יהאלו
 גוף אי כה"~

 כמו ~ליו שמזין גברא מחזקת ~דיף וודאי חזקה לה הוהה~רה
 וודאי בזה לכך בשליא הר~ב"ן וכמ"ש ג' בסי' כנ"ל מקוהג~י
 שם משא"כ ל~קה מי~וט סמוך אמרי~ן ולא ~רוב מכ"ש~דיף

 חזקה הוי ~יבמות וכן הרוב כמו הבהמה בווף החזקה הויבבכורות
 בגוף החזקה אדר~ה בתי~וק שס וכן רוב כמו האשהבגוף

 ה~יס~
וכי~

 אס דספק
~~~ 

 דוב לתינוק הוה לא אס אף כ~ג שפיר כלל
 שלא ה~יסה חזקת הוי וודאי חזקה רקדמ~כחין

 נג~
 לחזק טוב

 אס תלי לא דבזהכיון
 משא~ ~~

 היה דוודאי כיון זה ב~דון
 ~דיף לכך ~צמה אדומה כפרה האדס הוי האדס~ל מזי~

 ~זק~
 הכרה

 סברא ~ו דל~יל בסי' היטיב ל~יל ו~יין במקוה וכןו~"ל
 די"ל לחזקה מי~וט סמוך דפסקי פוסקיס ל~ני תדשודין ישר~

כה"~
 ו מודיס

~~
 לכאור~

 נמי דלרבנן הנ"ל דרשב"א ~' לתי' להקשות יש
 איתא ד"ו בחולין קשה א"כ וכנ"ל לחזקה מי~וטס~וך

 גריזיס בהר להס מצא אשר יו~ה משו~~ות כותי' ~ל גזרדר'מ
 הא הנ"ל ולפי למי~וטא דחייש לט~מי' ור"מוקאמר

 א~
 לרבנן

 שחיטה אי~ה מומר דשחיטת זבוח שאי~ו שייךי~זקת דשםחיישינן
 ברשאי~ו

 זבי~
 כדסבר

 הרמב"~
 בבכורות התוס' כתבו וכז להדי'

 לימא ~בנן זבותא"~,אף שאי~ו שסחזקת דשייךשס
 לט~מי' ר"מ לומר הגמ' ולמה~צריך הנ"ללחזקה סמוך~י~ו~

~ 
 לתיי יש אך

 בקידושין כתב ~ש"ידהא
 ד~

 הביתושרצי' בתוך ~יסה גבי דשס
 נפלווצפרד~יס

 נג~ו חזקה ~יש אף לשרוף אפי' שס דמהני לש~

ומי~
 נ"ל לפ"ז הואוהשתא קמן דאיתי' דרובא ~שו' ט

 תיישינן לא וא"כ לחזקה מי~וט סמוך א~רי' לאדאי'קמן ~ר~ לרב~~
 ל~מרא הפחות לכל מ'מ סמכי~ן דלא ניהו לד"מ אבללחומרא כל~

חיישי~ן
 ל~י~ו~

 כרפי' קמן דאי' רובא הוי כותיס גבי שכיר וא"כ
 גריזים בהר דרין שהיו אותן רק ~ובדין ~יו דלא בחולין שסרש"י

~כ~
 לר"מ אבל כ~~ל ל~זקה מי~וט סמוך א~רי~ן לא תו לרבנן

 בר~~י' ~כותי' לה~יק י"ל ו~וד לחוד למי~וט חיישי~ן~כי'
 '~ ז התוספותכמ"ש גר~

~
~ ~ ~ ~ ~ ~  

 ד~קינן דסבר לר"ת דאף מכאן ג"כ ללמוד יש
 מ~דה ~מן דאי' ב~וב י"ל לחזקה מי~וטסמוך

 הזה החילוק באמת רק ה~"ל ד~~סה רש"י~בהאכרכתב
 ~גע וודאי התינוק ~י דאף דתינוק בהא ד~בר ל~יטתולרש"י מולר~

 בהא צ"ל שפיר לכך הרוב ~גד ד~יסה חזקה שייךב~יס~מ"מ
ד~יסה

 בתו~
 קמן דאי' רוב משוס דט~מא כ~' ושרציס י הבית

 א~ירא ת~נוק גבי ה~"לדהססברי ~רמב"ן ר"ת לש~תמשא"כ
 בספק~וודאי

 נג~
 בווד~י אבל

 דהוי ~יס~ תזק~ אתר~ נג~

' ~ ~

~ ~ ~  
~ ~  

י~יסה ~~ ~~
 כתי~ו~

 נפלו ושרציס הבית בתוך ~יסה ~בי א"כ
 נג~ דוודאיכיון לתוכ~

 לתי' לבוא צריך ולא ב~י~ה חזקה ליכא תו
 ל~ניץ קמן לליתא קמן דאי' רוב בין חילוק דאין נ"ל וא"כדרש"י
לסמוך

 הרשב"א הביא ~ן לחזקה מי~ו~
 ביבמו~

 ד'
 ד~יס~ רהאי ראשון בתי'רמב"ן בש~ קי~

 או כר~'י די''ל או הבית בתוך
 ~ור משגי~ות'והשתא יצילי~ו הנפלאות' והאל נכון ~ל ת"להדבריי ~ל לך בררתי הרי ~"~ ~~~ דוודאי כיון ד~יסה תזקה כאןדאין
~בוא

 לבא~
 מציאתו ~~ת ת~ה והיי~ו ~שתא חזקה ~י"ה

 בוגרת ה~י דהיי~ו ד~תא חזקה ~ל היטיב יבוארהתו' שי~~ ובתוך יוגה רבי~ו ~ס דמחולקי' התו' שיטת ואח"כתילה ~~
 ובתוך יו~ה ר' שיטת יבואר ~ת"כ תזקות דיני תילוקי הרבה~ס לפנ~~

 ושס מומין בו דהיו וסו~יא וכ"ה כ"נ תזקת קצת יבואר~י~תו

נוג~
 אי~ור לדיני והרב' ממונות לדיני הרבה

~ 
~~~~

 וב~ל התוס'
 המאו~

 ~דכ~ו סברי דהתוס' מחולקי'
 אף ה"ה הרוב אחר בממון הולכין ש~ין~'

 וחזק דרוב סבר המ~ור ~ב~ל והרב אחריו ~הולכין ~יןוחזקה רו~ ש~
 שיטתו מוכיח דהבע~"מ ובארתייל~יל אף~בממוןמה~י

בבכו~ות מכא~
 ~אל"~

 מההיא תוס' קושי' מאוד ~שה
 ~בכורו~

 דה~וס'
 תמור~ גבי אבל בקושי'~ומד

 לשיטתו אבל קשה
 מ~ור~

 סברישפיר דה~ס'ב"ב לקמןסי'~י~כחתיו~יין היטי
 ה~מב"ן וגס~נ"ל כב~ל~מ~

 משמ~
 א'כ כן דסבר

 צ"~
 לדינא

~~~~
 הרא~דהקשיתיל~יל~להטורבסי'

 והוא תתייבס ולא תינשא דלאכמת~י' קנ"ו~כס~
 להסמך דיש היכא אף כר"מ ק~"ל דלא דכתב הרא"שנגד לכאזר~
 בסי' תיכף היטיב בארתיחזקה למ~ו~

 שאח~
 ~מוך אמרינן דלא כרב~ן דכסקי~ן לה~י' סבר הרא"שדוודאי ב'וב~~ א~ וגס א' אות

 לחזקהתי~וט
 ר~

 דלא דמתני' כרישא פסק הכי אפילו
 דףקל~ה ש~ת פסקי~ןכרשב"ג א~ן דהא אחרמט~ס תינש~
 מ"מ רוב ב~ר דא~לינן דאף ל"ו דף יבמותוהרא"ש וכמ"שה~~
 ~מי הכא לכך וא"כ ומצוי שכיח דנפליס משוסדמי~וטכרשב"ג מחמירי~
 ~כא דמ"ש הוא דשכיח ומי~ט הפילה שמא משוסתינשא ל~
 הכא ~אמר לא והרא"שהתס ו~"~

 ר~
 הזכיר לא אבל כר'מ קי"ל דלא

 כרשד"ג מת~י~ הכא הגמ' מוקי דלא והא כמתני' ~יילדלא
 דבאשת וראי' חומרא מכח רק בב~רור פסקינן לא נמידכ~ביג חד~

 י~ור ר"מ מתני' דסתס כרימ דאתי' לי' אלימא לכך תצא לאכהן
 דר' דראינו כיון הרא"ש ~מי זהסברבארתידהא

בסי~א פלי~ יהושי~
 דאינ~

 כמ"ש ~"כ ברישא פליג ולא תוששת
 התו~

 והרא"שי
 רק לח~ה מי~וט סמוך משוס דברישא'מודה שפיר סברדהוא
 כרב~ן רק זה ל~~ין כר"י אף והרא"ש התו~' כסקו לאאפ"ה
 לחזקה~לכך מי~וט סוווך דלאאמרי~ן בקידושין להדי'ד~ברי
 מוקי~~יר

 כר~
 גב~סמוך סבר דהו~ ארישא ר"י פליג לא ולכך

 חומרא משוס אבל כרימ לחזקהמי~וט
 דרשב"~

 אבל ר'י ~בר לא
 ו~פיר דרשב"ג לחומרא דפסקינן מ~~ס כמתני' פסקינן שכיראנן

 ו הטורפסק

 לפ~~~
 לשיטת

 אמרינן אי והטור הראי~
 בספ~, שס כמו תצא לא לכהן ~יסת אס ~ינשא דלא דמ~ני'~דין איכלהרא"שי~י'נ~י רשב"ג דמתני'רקמכח'~כרושא דפסקינ~

 וזה חדשיסכלו
 צ~

 ~סי' שבאר~י כמו הרא"ש לשיטת
 שא~~
 ו

~~

 ד~ני' ~ין דבזה הנ"ל והרשב"א ~רמבין לשיטת
 ~מוך אמרינןוודאי

 מי~ו~
 כ~ן לחזקה

דת~ילות ד~י~ו~
 ממ~~

 בוודאי אי~ מודו רב~ן אף ב~צמו זה מהרוב
 ו אס~יסתלכהןתצא דאף~פק ~י~

'~~

 ו~~~ ~~
 למה הטור ~ל ל~יל שהקשיתי אשיבידי~ל

 דהא בתרא האשה דריש כמת~י' ~סקי
 כר"מ דאתי' מ~ני' ~לכתב הרא"~

 ול~
 קשה לא כר"מובאמת קי"ל

 כלל~

 ו~~~ו~~~
 כמתני' פסק גופי דהרא"ש ~"כ להוכיח נ"ל

 התוס' ד~נה האשה דרישי
 ש~

 קייט דף
אמאי בד"~

 ה~
 ~די' ב' שיש כו'וי"לדמייריכגון ל~יל דת~ן כו'וא"ת

 הב"ש והנהכו'
 באה"~

 התוס' אי מ~ופק י~ד ס"ק קנ"ו סי'
כתבו

 ז~
 היא מ~יי~ דהרוב כיון להמסקנא ג"כ התי'

 דהתוס' דאסנאמר לי קיי~ולכאורהתמי' ב~ו~דיין נ~ןלילומר נאמנ~
 דהיו~דיסעל דאיירי א"~מוכרת להמסק~א ~"כקאי

 דאל"כ שניהס של עדיס~להמיתה דהיו איירינמיאף בניואת"כ בעל~ מת לומר ~אמנ' למ~י ~נה בעלה דהלך הרישא ~"כוהשתא ~מית~
 נאמ~ת אי~ה ובסיכא נאמ~ת ברישא למתנא שייךלא

 דה~
 נאמ~תא"ו גסברישאאינה המיתה ~ל ~די' בהיו הסי~אדאיירי כה~~

~ף
 ב~"~

 לפ"ז וא"כ ~אמ~ת
~"~ 

 ד~ט~ס לומר יוכל לא
~ו דר~~

~ 
 מכת



~ ~ ~

~  

~  

~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

 בדף ר~יי למ''ש~כ~מי~ו
 קי~~

 ~ב
~~ ~~ 

 הוא ~~~ר
ש~יייר ~פ~

 ר~
 יש

 ~די~
 ~ל

 מסיי~ ~~וםדחזק~ צ"~ ו~"~ ~ית~
 דא~ל~

 ~ל ~דים שיש
 ~~~ המית~

 לה ~י' ~שתא דער ~ון

~~~
 ~וציאין ~דיס ~ין ה~תא ו~ף בן לה דהי' כיון ל~ק ~י~ר

~תזקה
 קוד~~לכך ~י ואי~יוד~י~ דמ~ דאמרי כיו~

~מוד ~אמ~~
 ~ק~

 לשוק ~~י~ בני וא~"כ ב~~י במת דהיינו קמיי~א
 הו~ וב~י~ י~~זק~ה

 איפ~א ש~יר
 ~~ית~

 ~ון ~ן לי
 ד~~

~~~
 ש~יר לכך זקוקה ~~~ת הי~ה

 ב~לי ~א~ ב~י ד~ ~אמ~
א~~

 דלא יבמי ב~ת כווו ד~מה~י מכ~ש ש~יר הבן א~כ
 נאמנ~

משו~
 קו~י' ~~מי ~תורץ ובוה ליבם לי' ד~ו,~

 התוס' קו~י' לפ"ז וא''כ א~אר כאשרהנ'ל בהתום~ ~הר~~
 במ"~

 צ"ד דף ביבמות
 ק~יבעילי'והאתנ~ש~~ ~ד"~~י~יב~ילךכו~ו~~ומאי~"~

נ~מנ~
 אחד ~ד כ"ש בני ואת"כ ב~לי ~ת לומר

 וה~
 ה~וס'~י~ שייך לא

 ש~
 אמר~ דאיב~י ~יגו לה~ ~אית נאמנת ~'~יא

 מת
 ~~~מי~הכנ"לז א~ביש~דים ~"~ איירי ד~א מבן ו~תקה~~לי

~~~

 וצלולד~~ו~'כ"כרק ~'~ברור
 ל~י,דס"~

 ד~~~ל
 להס כו'והי~קשה ~יס רוב לי~א בתרא דהאשה,מתני'

 מ~~י' האי ~ל תיכף ה~קשן ווקשה לא~~אי
 ד~ית~ ד~~י~

 לי
 רוב האי בתר ~זלינן ד סדר דהי' כיון~ו' ב~

 ד~ייש כר'מ מח~י' ~וקי~סקנא אב~ מיו~ ~~ י~ א'~
 א"~ ל~י~ו~

 ~מילא
 לא דלר"מ כיון בן לי ניתן לימר לא~נתדאילה י"~

 אז~נ~
 רובא ב~ר

 לא ~~יר ~מסקנאול~ך
 נפש~~

 ~~י~' א~ד דעד איב~י'
 ה~~~

די'ל~~ו~
 ~יו~ד~וא ~העלהרא"ש לפ''ז אך מי~ו

 ~ס~
 דלא

 דל~יל מ~יי מביא למה מת~י' ~~י ~ל ~~צמו וכ~'שכר'מ

בנ~
 דפ~קינן מה ל~י א~י~א דמ~הבןא~''פאינהנאמנת ~ן לי

 מיגו לה ישדלאכר"מא~כ
 ד~דייןקיי~כקוש~

 התו~' ותי' ~וס'

למ~קנ~
 האיב~יי נ~ש~ה 'כ דאל כ~ אי~ו וו~אי

 והרא'~
 שס פ~ק

 ~א~~~טהןדהאיב~י'

~"~~
 דמקשה הרש~"א כתי' ~~בר ד~רא"ש

~~ 
 ~ף ~~ני'

~י"ח
 דהיינו להיות ה"ל איפ~א בז ~י ניתן גבי ~"~

 לה מתנגד דהרוב משום ~אמ~ת אינה להיות ה"ל ב~לי ואח"כ~בן מ~
 ~ת~ברות רובנשים ~א~רינן למה"י דהל~ה ~יכף דבריהוב~א

ויולדו~
 ל~תייבם ואסור' ~הבן ויש

 הבן ואח'כ מתב~ל' וא~רב~
ה'ל

 דה~וב נאמני~ להיו~
 ד~ל~ה כיון ~ם הרשב~א ותי' מ~יי~

 והד~' בןבלא
 ה~~~

 ז"ל הרש~"א תי' ~ובר דהר~"שי"ל וא"כ ראשו~ה חזקתה ~ל לה מוקמי~ן בן ~לא
 ~ו'~

 תי' ~"כ דייקת כי כי

~רשב"~
 למסק רק הוא

~ ~ 
 למסק~א דסבר אזיל לשו~תו דהר~~"א

 מתני'א~י'
 ד~ודי~ א~כר~נ~

 ד~מוך
 דהדרה כיון ~פיר וכך ו~לגא ~לגא ו~ה ל~יל ~הבא~י~ו~א ואיתר~ ל~זק~ מי~ו~

~ל~
 דהוה כיון ה~~רא ~זו נאמנת ~יגה ~אמגתו~זה ב~ה בן

 ללךופ~גא פלג~
 ~~יל~

 בן לי ניתן ~א ד~מרה
 נאמנ~

 ראות דכפי ~יון
 ~אמנת אינה בן לי ניתן אבל כמקודם שינוי ~ה אין~ינינו

 ד~"ד~דל~זל ~פי וודאי אבל ~ן לה ה~תא גס דלאיראינו~י~~א דז~
 אף ~~שב"~הא א"כ~יךישיי~תי' ~וב~~רוב~יף~חזקהבתר

 לא בן בלא~ח~ק~וז~~~דרה בן~יך~~מידאותהבמוקתההראשונההארו~~די~~הד~בל~
 ~~י~

 ~א רהא ו~וד מחזקה
 שלא א~נה~אי' בן~לא ~~דר~

 נול~
 אי יד~~ן דלא ~ק מת דהא בן לה

 וא~~וד~~א~~א~~
 אחר אח"כ תיכף

 שיצ~~
 בתזקת הית' מכאן

 ל~~~~~י~ו~
 דאתי'~ חזקה ~ל לה~~ידה ה"ל א"כ הרוב מחמת

 גבי יונה ר~י~ו ~כ~~סק רו~א~כת
 ג~ינ~

 ~"ו ~י' ול~מן
 ~כ לי' למ~ק~אוק~י' זה תי' דהר~ב"א ברורבוא~~~ו אי"~
 משום נאמנת דבזה אמרי~ן~למה ~מסקנ~

 דחזק~
 אינה ובזה לה מסיי~

 דרוב נאמנת יהא ד~זה ~יככא לימא אדרבהנא~נת
 ו~~ מסיי~

~פי~
 דיש כיון כאן ~דיכא קמיי~א דחז~ה כג"ל ~י'

 ק~
 רגלים

לדבר
 ש~דר~

 לכךמותרת מכאן שיצאה כמה בן ~לא
ל~ן א~~ ל~יב~

 כיו~
 ~~גא דהוי

 ו~~ג~
 אין דצרתה ~כיון להתייבם ~סורה

 ~א ~לכך התוס' כתי' ~~מת סבר ד~'ד מה ~פי ~~ל ~פנינוכאן
 ~לי ר~ייר~בהי'~דיס די"ל ליבן דני~ן ~תני' ~מק~וימק~ה

 ז'א ~"כ ~מ~~א ~בל~מיתה
 ד~,~

 לכך ~~"ל נ~~עה האי~~י'
 תי~~פיר

 דלהמ~קנ~
 הר~ב"א ד~רי וא"כ ק~ה לא בל"ז

 ננוני~
 ז ו

י ~ ~ ~  ~"ל קושי' הרא"ש ~ל י~פ"זך
 במ~~

 ן דהואסבר כיון
 ז אמאי א"כ כר~נן ~סק והוא כר"מ אתי'דמתני'

 נאמנת אינה ~~לי ו~ח"כ הבן ~מת בן לי דניתומבי~מ~~י'
 ~רשב"א תי' שייך לא לדירי' דהשתא התו~'כקושי'

 כנ"~
 כיון

 כרב~ן~פ~קי~ן
 רנו~

 לא התו~~ ו~י~ אינו תזקה הרוב
 שיי~

 ו דא"כ
 דמתני' א"ו נ~ש~ה ~לא ס~ר והרא"ש אחד ד~ד האב~י'~~ש~ה
 ד~~קד~אכר"מ ~ה לפי וא"כ כר"מ לדידי' אתי' נמי בן ליד~יתן

~~~~
~ ~  

 ו~

~
~~~~~ 

ל~
 ן בס~ם מביא ו~יא בן לי דניתן כמתני' ~~י י~וק

~ ~

 נ'ל ה~יון אחר ב~ת
 א~

 דריש דמתני' קאמר דה~א"ש
 פ~ק א~''ה פ~י' קי'ל כר''מולא א~י'פרקהאשה

 פ~קי~ן אנן דהא אחר מ~עם~מ~ני'
 כר"~

 ב"ג
 בשב~

 קל"ה ~'
 דף ו~רא"שביבמות התו~'וכמ"ש

 ל~
 בתר דקיי"לדאזלינן דאף

 ל~ך דמ~ילות דמצוי מ~~'~ דהוי מ~~ס כרשב"ג ~~מרינןרוב
 הפילה דילמא ~וששין ה"נ לכך ימיס ~' שה~ה ש~א בבה~הא~רינן
 ~ילוק אין זה תי' דל~י דמ"שנפל

 והרא"~
 קאוזר לא האשה פדק

רק
 דלאקי"~

 ~~~~בל
 ל~

 ~"ש כמתני' קי~ל דלא הזכיר
 ~סקי~ בקיצו~ ו~יין ו~ו' ל'ו דף ה~ולץ פ' ~בר מ"ש~ל וסמ~
 למי~ו~ור"ל חיישינז דלא ו~~כתא ו~~"כקאמר מתני'דכתב'נמי הרא"~

ב~למ~
 כן ~פיר ~סק כמתני' ~בל

 מ~מ~
 מוקי לא ~~אי כוותי' פסקינן רלא ~ר"מ וזתני'ה~מ' מוקי אמאי וא"ל לשו~ו

 דף ו~תולין כ"א דף בב~ורות ה~וס' תי' ~פי בשלמא כוותי'דק"ל כרשב"~
 דשס רק ~מי~ו~א ~יישינן דלא ~בר נ~י דרש~ג ש~יר אתיי"ב

~ב~ביש~ו
 ל~נינוומ~

 מ~וש גזרינן
 ~י~~

 ביש~ו ב~המה ואף ומת
 מ~מיריזמשיס בז'~'ל~נינוור~ינ~שאינו

 רוב אמרינן שפיר ל~ניגי דאינו כ,ון מודה רשב"ג אף כאןאבל התוס'ש~ גזי~הכ~"~

הנולדי~
 שייך יוםולא למ"ד אחר כבר הוא קיי~~ובווד~י בן

ל~ז
~ 

 ו~~~~~ ~תו~~ תי' לפי אבל
 פ

 ה~ו~~
 אמאי ~שה

 פס~ינן לא כר~~י"ג אף דוודאי ~וותו,~~ל, דקיי"ל כד~ביגמוקי ל~
 ~ינה כהן דבאשת וראי' שם התו~'~מ"ש

 ~ו~~~
 ארבנן ו~~כיגן

 יו~רלכך
 ~ד~

 כר''מ לאוקמא לי'
 ~~~ ~שו~

 רק~ ר'מ מת~י'
 דהאמוראיםכיון

 א~רוני~
 וכמ"ש כרש~~ג לכ~חילה ה~~ירו

 כ~ן גס ממילז א"כ ה~צוי מי~ו~ דהוי ה~~םהתו~'
 ז כמ~~י~י, ~טור פ~קואיכש~יר ~חמירין~

~ ~

 דקשי' ית~ו בזה
 התו~~

 ~ל כ~ל קשה לא
 ה~א"~

 שפיר
 בן לי בניתן נ~~נת אינה כרש~"ג דמחמי~יןלמסקנא~

 התו~' ~ו~י' ב~לי ~מרו~ת
 ~נ''ל ד~'~ ~~י אל~ אינ~

 מ~יא ל~ה הר~ש ~ל הרש~"א קושי' קשהאכתי אב~
 ג"~

 הרישא
 דנאמ~ת ב~לי ואח"כ ו~ת בן ~ידניתן

 רו~ ה~
 דרוב לה וזתנגד

 לאשיי~כר~ב"ג ובזה מיגו איןלה וא"כ ויולדות ~ת~ברות~שיס
 להקל לא א~ל ו~חמיר אלא אינו~ דרשב"ג מודה ר~ב"ג אףהא
 כר~~ג~ פ~קינן לא~ אנןו~וד

 ר~
 מומרא מ~ח

 ~~למ~
 וראי'

 ~תו~' וכ~"ש תו~~ת אי~ה כהןד~אשת
 ~ש~

 נ~מוך והיאך ג"כ
~~ ~, 

 ו ל~קל ' ,

~ ~

 ~דק~~ י~ ד~~אירה כלל ק~ה ~~לא ~יל
 דמקשו בתו~'

 ~מה מרי~א מקשו ולא אינהנאמ~ת למהמסיפא
 קשה ו~וד ~~ש~'א כדמקשה נאמנת ב~ליואת"כ ~ני במ~
 ד~~

 ~א זה
~ירצו

 ו~דמק~~ התוס'יכלו~
 אבל בקו~י' ו~ומד ב~מת המהרשיא

ג"ל
 דל~

 ~שה דהא כלל קשה
 נא~נ~

 לאפיקי לא אבל להתייבס
מיבו~

 אונ~ יבמי ומת ~~מ~ת ~~לו ~ת רלכך
 וכדל~יל נ~~נת

 להי~ם לי' ד~צי' משים דדיוקא ~"ד דףב~וגי'
 ל~

 דייקת
 אב~

 לא
 ב~וס' ~ש רחו~י~שום

 לכ~
 ~דנ~מנת ~ל

 ב~לי במ~
 רוב שהי' ואף ~יבם זקוקה דיצאה~~זקת כיון התו~'כלוםמקשו ל~

~אסור
 ליב~

 רק ות דיול ~שים מרובהיא שפיר הרו~דהא ~ומ~תנ~ד ~ינה כי~ודהיא מ"מ
 דמ~

 דייקא דשייך נ~מ~ת ~כך אח''כ
 דרחמאלי'דמ~ום

 לא~~ק~ ליב~
 דאינה הא אבל~ל מלדייק

נאמנת
 דמ~

 הבן
 אח"~

 דניתן ~יוו לה י~ דהא ה~ו~' מ~שו שפיר
 ~ירצו ו~~ז קיים ו~דיין בןלי

 ד~ה''~
 רוב דאמרינן

 ב~מ~
 נאמנת ב~~י ואח"כ דני ב~ת ושפירג"כ ~להמיתה ~דיםדיש איירי

כנ"ל
 דדייק,~

 נ~~ת ר~ינה למה"י ובנה היא דהלכה ודרישא
 ליבום ~יסור בחזקת שיצאה משום היינו ב~לי ו~ח"כ ~בןבמת
א~"ג

 להוציא מ"מ כנ"ל מ~דייק ~בקת לא רחימי דמ~~ דרייק~
 ל~אמינה רצו ~א שהלכה ~~~ה לי~סי~היתה איסורמ~ז~ת
כמ"~

 ווזת ~יבן בניתן אבל צ"ד ~י~יבדף התו~'
דאדרבה ב~לי יאח"~

 שה~כ~
 הרוב נגד ~~ידה אינה ה~תא ו~ף ~וקה בחזקת

 דייקת דלא וא~"ג אח~כ הבן ~מת נאמנת דברי~א ~א~נ~ל
 היינ~שום ליב~ לי~ דסניאמשום

 דמסיי~
 שהיאה~כה חז~ה לה

 לפי היינו ו~~ז כנ"ל לשוק היתרבחזקת
 דס~

 למ~נא אבל
 ~מוךדאמרינן

 ואיתר~ ~~זק~ מי~ו~
 מתני' ~יירי לא רובא

 מ~ום א"נ קורם הבן במת ברישא ולכך המי~ה ~ל ~דיסבהיו

דנ~
 ~האמינ~ רצי ~א ליבום איםור תזקת

 א~"כ הבן ובמת ~נ"ל
 האיב~י' נפשט' לא ולכך דייקא דלא י א~"ג מי~ו משוםןאמנת
 דמםיי~ אף אחד בעדי"ל

 התוס' וכתי' נאמן ~ינו חזקה ל~'
~~ 

וד"~
 הבן דמת איפכא הוי ובס~~א כנ"ל תיב~י כי

 קוד~
 נאמנת

 הרש~א ~פי' את"כ ~אז~ל
 הנ"~

 דראינו כיון כתירוצו היינו



 ולרשב"א שיצאה כמוד~דרה ~ך~~ ~ך~~~י~~י~
 ניח~

 סבר ר~א כיון בפשיטות
 אףלמסקנא

 לרבנ~
 פלגא והוה לחזקה מי~וט סמוך אמרינן

 הרא~ש לפי' אבל כן דסבר כר"מ דאתי' התו~' לפי' וכנ~וכןו~לגא
 מיישי~ן דלאדפ~ק

 למיע~
 ד~ס~~מתני' רק

 דרי~
 ~ק

 בטלמא חימרא מכח כנ'ל רשב"גמ~מ ~ש~
 להקשות י~ עדיין א"~

 א"כ ממזקה עדיף הרוב הא נאמנת קודס הבן ~ת בסיפאלמה
 נאמ~ת אינה ל~יטתוי ה~ברא לפי בן לי ניתן לא אומרת הוי'אי

 דלא~וקי דברי~א כיון מ"מ דדייקת היא ~יבוס דלינשאאע"ג
 לאפוקי~ ה'ה ~מ~כן כנ"ל ל~אמי~ה רצו ~א אי~וריליבסמחזקת
 כיון כלל~~מת~י' קשה לא שכתבתי מה לפי י"למרוב

 כיון ~י'ל ואף דמת רק דילדה דאומרת כיון הרוב נגדמעידה אינה' קודס הבן רמת ה~תא שאומרת מה ואף זקוקהבחזקת דהלכ~
 ניחא מ"מ פ"~, סי' בי"ד ~יתא רובי מכח דאתי' חזקהלההיא וד~י קיים בחוקת שהוא ~מי אמרינן דילוה רוב מכחדאמרינן
 ברישא דווקא דייקאירק ליבס לי' לאנ~ובי דהא,באמתדי~ל
 דחזקה כיון כ~ן אבל להאמינה רצו לא ליבם איסור בחזקת~הלכה
 רוב~פיר מכח דאתי' נגדהחזקה דיש אף מכאןמסייעלה~הל~ה

 י ~ ו דייקאמהני

~ ~

 יש היס במדינת בן לי ניתן לא אח'כבאמרה
 ומת לי ניתן ראומרת במתני' דווקא די"ל הרא"של~יטת לה~תפ~

 להדי' אומרת שהיא בוה ~ל כ~"ל הר~ב נגד אומרתדאינה
 ~א~רה במיגו לי~ימ~ה א"כ וא"להרוב ~~

 דמיגו ז"א ~מת לי ני~
במקו~

 מכ~~, איפשטא דלא איבעי' דהיא כיון אמרי' לא חזקה
 ז רוב במקוסמיגו

~~

 לה כיוןדמ~ייע אףלהרא"ש נאמנת בזה דאף י"ל
 חזק~

שהל~
 דמהני סב~דדייקאכמו ה~אי מומ~י בן ~לא

 מותרת בחזקת ~תה שהלכה דבשעה כיון י"ל ועוד ~~לי~מת
 דניס היו לא במה'י ובשעתשהיתהליבס

 עלי~
 נדוןע~יה למה כי

 דדייקא ~ברא האי על ~כינן שפיר ב~בנים שהדרה אח"כלכך
 שהלכה בחזקתהלהניח'

 וצ"~
 די~ האי הרא"ש לשיטת

, 
 א~

 מיעוט האי משוב דלהכי דסב~י ז"ל והר~ב'א הרמב"ןשיטת לפי
להצטרף

~~ 
 לעיל כדהבאתי ופלגא פלגא להיות ננרהרוב החזקה

 כא דא ברישא דדווקא דייקא מכמ מ~ימנא בוודאי וא"כ י"א~י'
 וכן כ~ן מ~א"כ התוס' כמ"ש להאמי~ה רצו לא לי~ס אי~ורמזקת
 הרא"ש לשיטמ אבל הנ"ל מתני' על הנ"ל בהרשב"אמשמע

 בתשובה פסק רהרא"ש ואף כנ"ל לספוקיאיכא ה~~
 כדהבי ~ה מסייע דהרוב ~ף וולדה מדשי ש~לו לה~ידנאמ~ת אינ~ דאש~

 י"ד~י"ל ס"ק ק~"ו ב~י' הב"שנחי
 דהוי~

 לשוק להתיר דשס
 ליבס דס~י'ילי'דייקא ל~

 וכדפס~
 הבעל במת א' ב~ד נמי הרא"ש

 הבוו~ח"כ
 אע"~

 ד~סייע
 ל~

 ו וצ"ע יבואר אי"~ ולקמן חזקה

~~
 יש לכאורה

~ 
 לדקדק עוד

 ע~
 דה~ה הנ"ל תוס' דברי

 קנ~ד ~י' שמואלהבית
 ס~

 דעת מוכמ ולפ"ז כמב י"ד
 חזקה ~ולבין לעד מ~ייע הרוב אס ב~ן לחלק דיש והד"מהב"י
 ה~א יש חילוק מה ~וד קשה ולכאורה כו' דהא ~דמ~ייע

 חזקהמדאו~ייתאמהני
 א~

 נגדה~וב ~בערוההיכאשאין דבר גבי
 הא עד דברי בלא אף ~קה מהני למה~א ועוד לחוד הרובכמו
 כאן דיש משוס וודאי אלא גופה יבמה לענין דל"א וביבמותטובא דוכתי ב~אר וכן לפנינו בוגרת הרי גבי בקידושין כמו מהניבכ"מ

 דהי'ריטותא
 כאן~

 קודס מת ~י וא"י
 וה~

 בזורק כמו
 נ~

 ספק
 לכך א"כ מדרבנן הוא וזה ובב"ששס מ"ז סי' באה"ע עייןקרו~לו
 רוב גבי א"כ~קשה מדרב~ן דבריואסור דבלא נ~ןכיוז א' עדאין
 כדפ~קינן ~דרבנן אסור ~ד דבלא כיון כן אמרינן לא אמאינמי

 על ק~ה האשהועוד דרישבמתני'
 ה~

 קנ"מ בסי' ד~~ק ב~צמו
 ~פ~וקבניתן, מנ"ל מ~י לא מסייע החזקה אם אף וא"ככהרא"ש
 אין מסברא דהא דמהנ~ בןלב~לה

 ל~
 לבין מסייע דמזקה ~ין

 ו מסייעכנ"להרוב

~~~~

 דהאיך חמורהילפ~ז קושיא לי קשה
 פוש~

 ששת רב
 כו' ב~ך מת וא~כ בעלך מת לה אמרו דצ"דמברייתא

 האיבעי' אבל לער תזקה דמסייע הואיל דווקא שסדילמא
 דמזקה כיון א"וצ"ל לו~זקה מ~יוע דלא די~מאא"נ י~מך~~ת דהי~

 לסייע מהני לא נמי א' עד א"כ כנ"ל ~דרבנן ~הני לאלמוד
 שפיר לכך לגלויי עבירא משוסלא א~

 פו~
 דאין

 לח~ סבר~
 א"כ

 דאף דסוברילחלק הטור על~שה
 דבל~

 ארוב סמכינן לא עד
 פ~י~ מאי א'כ ~הני ד~ייעכיון מ"~

 נמי חזקה ~בי דילמא ר"ש
 ז הואכן

~~

 בתידושיו הר~ב"א ר~ה ולומר לתרץ לי גראההיה
~יבמות

 ד~
 ~יתר בחזקת ןו אשה דאיתא ~ל למ"ד

 ל~ו~

 ~~~ך~~~
 י~

~ 
~~~~~ ~~  כו' קיימא ~א באי~ור והא להו ~שי' איכאעומ~ת

 ול~~
 א~ר

 המכשירה ~נין בה שיתחדש עד א~ורה כהילכתה~~חטה של~ א~ מ~~ שמ~ה או מתה שלא כל בהמה גבי דהתסי"ל
 ולומר ~כשירה בא ש~הכיון ו~ולכ~

 דנעש~
 ~כשיר' ומעשה ~~ין בה

 מת כו'ואילו הכא ורכוותי' הראייעליך
 האו~ר' מ~שה בה דנעשה ולומר לאוסרה באוכ~א~ה הותר~יל~~ ממיל~ בע~

 והרי ממילא,היא דמיתה כיון ~ור"ל הר~ב"א עכ"להראי' עלי~
 האו~רה מעשה דנעשה לומר צריך ואתהמת באמ~~

 וכמ"~
 דהרי'קברו

 עליומוכימ
 ומתמי~

 ת~א ימות שאם מחזקי~ן א~ו
 אתהתאמר אס וא"כ למ~ת אדס סוףוהרי לשו~ מותר~

 י ז~זקהש~נעשההמע~ה מה~ ~עשה~ ~נ~ח~

~ ~ ~ ~

 העד דשס~באומר ~י"ל ששת רב פושט שפיר לפ"ז
 הימר ~ייך'~קת לא ב~'שפיר ואח"כ בעלך מתי

לשו~
 דמת מאמי~ם כן בעלך דמת להעד דמאמיני' כמו ~א

 בזה א"כ קודס מת ידעי~ןווי ידלארק הב~
 ל~

 שייך
 ~ק~

 צריך דלא
 ~ו~~ ~אי ~כ וא~ל ל~ו מוחזק ולא קודס י~ות מי מעשהלחדש
ר"~

 ~כא יבמך מת נבי א~ל לאי~ור חזקה ליכא לכ~"פ בזה הא
 דגבי ז"א לאיסורחזקה

 דב~
 אחד ~ד אין דאוריי' שבטרוה

 טעמא דע"כ שפירמו~ח ואיכ אי~ורא איתחזק בלאא~י' ~א~
 דבר הוי דהא שס ~אמן למה דאל"ה ~גלויי~בידא משו~
דהשתאא"לד~אמןמשו~~~ייעלוחזקהו~ז~~ודאי~הניאף~י ~בערו~

דבר
 שבערו~

 דברי והשתא ~~ל חזקה ליכא ה~"ל לפי דהא כ~"ל
 וה~"שאי~~זליכאחזקה

~~~~~

 ה~"ל קושי' א"כ שני~ס מיתת על'עדים דאיכ~ דאיירי ~תירצו בתוס' לדקדק י~ לפ"ז
 בהלכה ~רישא א'כעומדת במקומ~

 ע~
 מת לו~ר ד~אמנת למה"י בנה

 ~נ"ל בעדים ~"ג נמי דאיירי בנה מת ואמ"כבעלה
 למ~

 נאמנת
 ~ילוק מה א"כ מסייע אינו חזקה ו~ס לי~א מיגודהא

 ש~יך דייקא אדרבה אמ"כ או קודס בעלה מת אמרהביז בריש~ ~
 ב~ואח"כבעליכד~ית'במת יות~

 ב~וגי'הנ~
 ז

~~

 ס~ד לפי רק כתבו לא דהתוס' כתבתי כ~ר דהא י"ל
 הי' לא התוס' קושי' ~האי תוס' כתבו שפירולכך כנ~
 לא ~ה~קשן ע~ ר~

 פרי~
 הד~ו דעל כיון בן לי דניתן ~~המת~י'

 והי' עד~ם בהיו דאיירי לומר דיכול קושי' ליכא בעצ~וד~תני'
 מ~תני' להקשות לי' אלימא לכך כניל מרישא ג"כ להקשותצריך
 לי' פסיקא לא מרישא דאף ועוד ב~צמו מהדין מקשהדשם

די'ל להקשו~
 דשיי~

 שהלכה כיון חוקה ~פיר
 ע~

 דאמת אליבא אבל הבז
 ושפיר כנ"ל קשה לא ~פיר כנ"ל עדיס ~היו המת~י' איירידלא

 ולכךדברי לא~ייךחזקה דבזה הנ"ל ששתהסברא מרבע"כמוכח
 צריך ולא נ~ו~יס ו~ד"מהב"י

 ל~חוק~
 ז ש~ואל הבית של

~ ~

 ס כהר~י ד~~ק הטור הב"י פי' דלפי הטור דברי לך אבאר
 הרא'ש תשובת ~גד לכאורה הוא בן לבעלה בניתזדנאמן

 על ועודקשה שרובמסייע אף דכ~חד~יו נאמן א~ד עדדאין
 ע"כ דנאמן בן דניתןלה רפס'הטור

 כמ"~
 הב"שמשו'

 נאמנ~ נמי היאעצמה ע'כלכאורהלי'א"כ דרובמסיי~
 ב~משו' לי ניתן לומ'

 ביבמה אחד דעד דהאיבעי' ~~ק הטור דהא רוב להדמסייע
 נ~מן אחד עד אין דייקא שייך דאין היכא כן אסנפשטה ~
 נפשטה לא דהאיבעי' כיוןהיא כ~

 א"~
 דע"א פ~ק הכי דאפילו כיון

 דלא א~"ג בן לבעלה דניתןנאמן
 שיי~

 דסני' דזימנין רבה דייקא
 ליבסלי'

 וג~
 מסויעלו איומשו'~רוב לגלויי עבידא לא

 סבר הרמב"ס דאף ייל זו סברא לפי הא וטור עצמההיא ~"כמ"~
 בן לבעלה בניתן לנ~יי עבידא מיקרי דלאהראב"ד כ~בר~
 וא~

 לא
 דהרוב משוס נאמן וא~ה דהגמ' באיבעי'תלי

 ~~יי~
 ולפ~ן

 בן לבעלי לו~'ניתן נאמנ' עצמה היא אף להרמביסדאף י"~
 ו~א לחלק ומנ"לדמ"ש משו'הר~

 דכת~
 הרמב"ס

 ג~
 דינא האי ע"א

 דנ~מנת י"ל הרוב ~ה מסייע וגס ברי דאמרה כייןי"ל דיד~ ~בי עצמה מהוא גרע אחר עד עבירילגלויי דלאהיכא י"~
 דה~

 מעובר' דהיתה בשמעתין כדאי' הרוב נגד אף דידה גבי ~הניוחזק' 'בר~
 מכ"ש פ"קכתובות

 היכ~
 דהא ~זקה אףנגד מסייע דרוב

 ע"א דכ"פאבל שמעתין בכתובות ברא"ש ועיין מ~קהעדיף רו~
 ~ס אבל משניס פחות שבערוה דבר איןדהא הברי מ~ר דידה לגבי מ~ני שלו דברי לומר שייך דלא זהלע~ין גר~

 בכתוב~
 אף

 אי עצמה לגבי שלה ברי מהני מ"מ שבערוה דברג"כ שהו~
~קה ~סויעל~

 וא~
 דלכך י"ל

 כ~~
 נאמן ע"א דאף הרמב"ס

 ו ~אורהלורובכןי"ל ~סיי~ כיו~

~~

 ~אמנת אי~ה אמאי במתני' בן לי ניתן גבי קשה לפ"ז
 ~~לוא"ל התוס' כק~י' מיגו מכח הבן~~כ ר~
 כתי~ה~

~~~ ~ ~~ 
 ~איירי ~



 ~'י

~  

י

~ ~ ~  ~ ~ ~ ~  ~ ~ ~  ~ו~ירי 
 ~די~

 ז"א נאמנת באמת בלא"ה ~בל המיתה ~ל
 דה~

 ל~ וה~ו~הרמב"~
 אי~ה סתס ופסקו חילקו

 נ~מנ~
 ו~וד

 במ~ע ה~יל התוס' קושי' דאל"כ התוס' שייךי~' לא~"כ להטו~
 דלא כה~"ש סבר והטור כנ"לייה~בעי' ד~~~ט~

 נפשט~
 ו

 ה~ קש~~~~~
 מדייק'ו~נס~א היא ע"כ בן לי ד~יתן

 ואין יוד~ת היאוודאי ~ז~
 שיי~

 ד~"כ בדדמי דאמרה
~~וגי' מוכ~

 דל~
 חי~ינן

 דילמ~
 ליבם דסניא משוס במזיד מש~רת

ומ~לקלא
 ר~ לי~

 קושי' דאל"כ שפיר דייקת לא רילמא חיישינן
~תוס'

 ואי דנאמנת הבן ואח"כ הבעל ממת פשט לא אמאי ~מ"~
 ~~ גבי הא ~שה א"כ התוס' כתי' מיגו~שוס

 ~יגו~ לו י~ נמי אחד
 התוס' כתי' צ"לו~"כ

 משו~
 שמת ישמ~ו שמא דירא

 הד~ וידר~
א~

 ישמעו דיראהפן כן לאחיישינן אמאי ~צמ~נמי גבי~יא
 ~יא שמא ירא א'י עד גבי בשלמא וא~ל ~גו לה אין וא"כוודר~ו
 ~ינו וודאי זה ה~ר ידרוש רמי יראה לא היא אבל הדברתדרוש
 וא~כ לה ניחא דהו בכל דאשה 'ותר ידרוש וודאי היבסדא~רבה

דילמ~
 הי~ רגבי התוס' פשט ברור נראה א"ו ידרוש דהיבס יראה

ווד~
 ותשקר עצמה תקלקל ליבס לי~ ד~ניא משוס ~ברא אין

 דחיישי~~ ר~במזי~
 העד רב~י ~ל וסמכה שפיר רייקא ראינה

 איכא פורתא דייקאואדרבה
 כמ"~

 תי' ל~ון בהרא"ש עיין התוס'
 וא"כ ברור וזהה~~'

 קש~
 שייך רלא בן לי ניתן ~בי

 ד~
 דייקא

 אינהוא'כ'מה"ת
 נאמנ~

 רבה דיי~א איכא הא
 דל~

 שייך
י ~ז~

~ 

 דייקא~זוטא, ~י

~~
 כמו י"ל בזה

 שכת~
 איסור מחזקת דלהוציא התוס'

י~ ליב~

 ריש אף שפיר דדייקא אף להאמינה רצו לא ליבסזקו~ה לארצולהאמינה~ףדדייקאשפירה"הבזהלהוציאמחז~
 הוא מ"מינ~וןקצת לחל~

 אב~
 קושי' להטור

 הנ"ל~במ"~
 ~סק' הוא דהא

 א'דמת ל~מהי~ן~ד הטור ~שיטת אף דמהימן לבעלה~ן~יתן
 דהאיב~י' א~"~מש~סה~ן

~ 
 רלא משוס ומ~מרינן נ~שטה

 האיבעי' ~וא ~ןדייי~א
 ~א~"~

 משוס בן לב~לה בניתן מהימן
 בן לי בניתן היא מכ"ש ~בר~~ייע

 די~
 ואיכ כנ"ל דייקא נמי

 ~מו~~יו~
 נאמנת יראינה בן לי ניתן דגבי ממתני'

 קשה ~"כ כו' דאיי~י התוסי כתי' ו~"ל במיגו ליהמ~ה ~תו~'קו~י' קשה~ דאל~

כ~"~
 מכ"ש לסיי~ רוב מהני דלא א"ו כ~ל האיבעי' ~נ~שטה

 דש~ מהני דלא בן לב~לה ~ציתן~ע"א
 כיוןדסני' שפיר דייקא לא

 ו~ ל~סלי'~י

~~~

 לא~רצו זקוקה מחזקת כנ"לדלהוציא' דלעולס
 אי~ר מחזקת להוציא אף זה לענין עדיף ~"א אבלי להאמי~~

 ל~נין~ההיכא י"ל~"הרעדיף א"כ כמיש~וס'לי~וס
 להיכא קאי שס דהתוס' דדייקא הי~א כתבו ~פיר ד~תו' ז''אאבל דרובמסיי~

 על להאמינה רצו לא עצמה דהיא אף ולכך ליבםדמרחמא
 הא~

~~~
 רשייך לטיבותא תרתי דיש ע"א גבי אבל דדייקא

 עביד~
~ג~י~

 וגס
 דהי~

 נפשטה דלא כיון כאן ~ל נאמן שפיר דייקא
 לחימרא הטור ופסקה~יבעי'

 דהט~~
 במת לכך עיקר דדיי~ת

 נאמן ~ינו~על~'ו~"~בנך
 ע~

 ~~"א בסי' ~טור כדפסק א'
 רוב הא זקוקה חזקת שיש ~אף כנ"ל דייקא ~ו~ד~י בן ליב~יתן ~"~

 ע"א מהנימ~"שבניתןלבעלהבוגבי מ~ק'אפ~לא ~~יףמ~ייע
 עבידא אלא ו~י~ו לי~ס דסני' כיון דייקאדל~י

 לגלוי~
 דגרע

 דדיי~א ~ברא~האי
 מכ"~

 דלא
 מהנ~

 ו רוב האי

~~~~

 ~היא היא גדולה קושי' ~
 עצמ~

 משוס רק נ~מנת אי~ה
 דחזקהמסייע היכא אף נאמן דאינו דיי~א ~ייך דלא~"~ה~א גבי מכ"ש רוב ~אי מהגי לא אפ"ה ~נ"ל ז~וקה~זקת

 הב"שואףל~ימהשכתבתילעיל בנךוכמ"ש בעלךואח"כ מתכגון
 הפחותאינו מ"מל~ל הב"ש עלוה~ג~י

 מתנגד אם רוב ~~ני דלא מכ"ש להמתנגד נאמןאףהיכאדאיןיחזק~
 ~ חזק~

 נר~~~
 דמשיג דהראב"ר י"ל רלכא~רה נכון דהכל לי

י ~~
 ~ה~מב"~

 רני~ן
 לבע~

 עבידא דלא מיקרי בן
היינו ל~לוי~

 היכ~ דו~~~
 בן לבעלה דניתן סתס דא~ר

 וואיזו מסיי~י ול~

אש~~י~
 אס ו~~יאבל עבידאלגלויי רלא לכךשפירמיקרי בעולס נשיס ~ר~ה

 אמ~
 עביד וודאי פלוני במקוס ~דרה פלונית מ~שה

 ~אמר היכא ס"א פ"ו סי' בי"ד איתא זו ~משלס~רא ורומהלג~י"
משל

 ע~
 דמביא איירי נמי רשס אף לגלויי ~עביד ירא פ~ני

 ~כא א~ל~מר~"י
 ר~

 אינו טהור ~וף משל ס~ס
 יר~

 ויכול
ל~~מט

 ולו~
 משל לא

 ז~ ~ו~
 י"לידהרמב"ס אמר~יולפ"ז

~~~~~ל~ רפס~
 פלונ~ת מאשה ד~מר היכא איירי ב~~ד~אמן

 לא הראב"ד רק עדות כל ~מו ~בריו ~ברר דמס~א~צמו וס~
 רצ~

~ ~
~ 

~ ~ ~  
~ ב ו ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

 דהשת~

 ~אשה דאמר ~יכא דאיירי בדבריהרמ~ם הבין גמי דהטורי"ל
פלונית

 ד~ביד~
 הבי~ ~מי וכמ"~ לגלויי

 בהלך דאיירי שמואל
 דזה במ"הי בן זו מאשה לו שנולד העד ו~מר למ"הי~ואואשתי
 נמימודהכנ"לו~ך~ב'~ורכיוןדיש~ר~ב"ד

 רובנשי~
 מתעברו,

 י ~יינומדרבנןכנ"ל הרוב על אנוסוחכי' דאין אףויולדות

 לגלויי דעביד לקולא האיבעי, ~ל סמכינן ד~נן ~ששא ~לא~ינו וכי~
 האיב~י,ו~ינו איפש~א דלא קנ"ח פסקבסי, ר~טור אף מ~נילבד

נאמ~
 משום היינו בנך ואח"כ ~~לך מת הע"~יא~ילו

 דש~
 ליכא

 ל~יל כמ"ש נמי הש~א וצ"ל דאורייתא ~פק בלאה~דהוארובא"כ
 ~ף דאל"כ כהב"ש דלא חזקה מסייע ~ינודשס

 ש~
 ~לא אינו

 הער מדדבנן אלא אינו ה~ר דברי דבלא כיון כאן אבל~דרבנן
 לקולא דהאיבעי, דרבנן במיל~א דסמכיצןנאמן

 ודומ~
 כתב לזה

 ~ימ~י~ בקו~טרס וכתבתי סימ~יס גבו הווגידהרב
 ז

~~~~~

 לדין מודה בתשובה הרא"ש אף זה בנידון י"ל לפ"ז
 דכלו~דשיו ~ספק שס מהנירוב רלא להטורוהאזה

 משוסהיינו
 וודאי דש~

~ 
 לגלויי ד~בי~' שייך

 דה~
 ~דיך עד

ליד~
 ~נ'ו בסי, ~יי, בצינעא ב~אפ,לו ~לא הב~ל כ~ן הי' שלא

 ווס כאן ב~י~~א הי' ד~מא לגלוי~ ~ביד' לא וודאי וזה בב"ש~"ה

 יכולב~~י
 ליד~

 זה
 אד~

 תדיר אצלו שאין ~ר
 וז~

 אף לכך ברור
 שייך לא וכאן למיעוט חיישינן מ~רבנן מ"מ רוב דישר~מ~ת
 דעבידא נמי שייך דלא היכא דהא לקולא דהאי~עי'דסמכינן
 איןלגלויי

 ספ~
 דסני' שייך לא נמי ודייקא ~ל~,מהני

 א~ל ליב~
 ופ~קינן מדר~נן רק דהוא הרוב דמ~ני הרא"ש מורה שפירכאן

ה~י~עי'
 לקולאוכנ'~

 ו

~~~~~

 דכתבדניתן הדרי~ה ג"כעל מקשההב'ש לא לפ"ז

לב~~
 דהדרישה די"ל לגלויי ~בידא מיקרי בן

~א
 כת~

 הבין דהטור ה~ור דברי ~ל
 שפירב~מ~"~

 ד~ייריבגוונא
 עביד ~פיר ב~צמולכך הב"ש כדכתב למ"הי אשתו עס דהלךזו

 הרמ~"~ ~דברי כן הבין לא ~"כ הראב"ד אבל כנ"ללגל~יי
 מדקא~ר

 הדרישהדא~תמיטת~ כתבהב"שעל כנ"לובחנם~תמא
 דברי, לי,

 והד"~ הב"י וגסהראב"ד
 חולק'~ל דהרא"ש דכתבו

 הרמבי~
 היי~ו

 ~הבין לפי~מי
 הראב~~

 וי~יתן בסתם העיד ד~~ד הר~ב"ס דברי
 דלא והא כ~~ל מידי מוכח לא לפ"ז דאל"כ במ"הי בןלבעלה

 וד"מהב"י ~כי~
 מההי~

 לומר נאמן ע'א דאין דפםק בפסקיו דהרא"ש
 וא~"כ בעלךמת

 בנ~
 להוכיח להב"י לי, דעדיפא משוס היינו

 רהרבהמתשובה
 פעמיס~תז~

 ובמחילת דפ~יו ~ת~בה~מההיא
 לא ~ורתוכבוד

 יר~
 ז ~זה בב"ש לעומקו

~"~~~
 ~'כ דמוכח מ"ש הנ"ל ק~י, ~~ר ~ל ~"~ קשה לא ~

 רובי די"ל כניל ~אמנת ~ינה ~ןבני~ן'לי
 נית~

 לי
ליון ב~

 דמדרב~
 אי~ור חזקת לענין התו~' כמ"שזקוקה מ~ז~~ לא~וקי להאמינה רצו לא למיעוט חיישינן

 ליב~
 ~ע,,א ~~ן רק כנ"ל

 דאינו רובימהני
 מדרב~ אל~

 האיב~י, ~מכינו
 לקול~

 ו~הני
~ביד~

 ל~ול~ האיבע~ ~רינן ואי לבד לגלייי
 הינא ~'א ~דיף

 ז עיקר לג~ויי ד~ביר דייקא מסברת לגלויידעבידא

~"~~~
 דין לנויצא

 ~ד~
 בן עצמה לה~ה ניתן דאמר דב~"א

ועדיי~
ב, הוא דבזה דמהימן מ~ה הרא"ש אף דבזה קייס

 ה~ברו~
 דייקא שייך לא אי אף ו~כ כנ"ל לגלויי דעביר

 מכ"ש כנ"ל ל~לא דהאיבעי, ~מכינן מדרבנו אלא דאינו רובדיש כיו~
 דדייקא רבה רייקא שייך ~מי ווראי דבזה ל~יל ביאר~ידכבר
 ד~א שייך לאזוטא

 ז~
 וודאי

 יד~
 ~מת רק ~ייך לא ודייק'זוטא

 ואמרה ~פיר רייקא לא דילמא ב~י ואח"כ בעלי במת אויבמי
 בזה א~ל בד~מיקצת

 ל~
 במזיר דמשקרת אמרינן דלא כן שייך

 פליג דהרא"ש ד~בר הב"י דעת לפי אף יא~ ל~יל ~כחתיכאשר
 פיסק~ ~איעל

 מו~ה וודאי זה ~נידון אבל בן לבעלה דניתן
 רייקא אמרינן מ~ילא ~טה רייקא שייך דלא כיוןהרא"ש

 אמרינן לאדוודאי ר~~
 לא דהב"י כ~בתי כבר ועוד ~מזי~ דמ~קר~

 לבעל,בן ד~יתן ~פרש משוס רק ד~ליגקאמר
 בל~

 ~בריו מברר
 ד~ף י"ל דזה מודה הב"י דאף י"ל לגלוי ~בידא דשייך בזהאבל

 רא~ ו~ד לגלויי, להעביד, ניתן אמר ד~"א כיון מודההרא"ש
לכאו~~

 אמר ר"~ רקט~ה מ"ט שס דאי, ~ט,,ז דף מיבמות
 לר, אלמא בדדמי דאמרה משוס אמר אשי בר ~ימי ר~~משק~ת מ~י~

~ימי
 א~

שס ואףר"חדפלי~ מידעי בר"הכי טפיכמ~תוס,כאןבר,יצ'טדדייק, כאן מכ"ש דמ~רת אמרינו לא ה~נאה דגדולה ~ס
 וסב~

 הת~ היינ~ דמש~רת
 שקרי א~רה דכבר כיון

 שכתב~י למה מיהוכו, ~תוס' והגה כ' ייז ס"ק סי'~ו ה~"ש והנה בתוס' ע"שגרשני דאמר~
 לעי~

 ~פילו להרא"ש
 ע"~

 כ"ש נאמן אינו
 וכן~י~~צמה

 להרמב"~
 כו'

 ול~י ~י~~
 מ~

ראי, אין לעיל שכ~תי



 היאך הוא ותימא מהרא"ש~אי'
 מדמ~

 רלא ה~ס הא
 לגלויי עביד רלא חדשיוד~לו ידע~~

 כנ"~
 וגס

~ 
 אבל~ן ~ייקא

 אח~ת ~סברא ~בתי ~~מה ~יא גבי רק שניהס~ייך
 חזקת משוס נא~נתדאינה

 וק~~
 וכר~ב~~~י~, כ~ל

 ~ נאמ~ דבאמ~ י"~ א~~עד ~~~

~"~~
 לא , ~בס רסני' משוס דאף לעיל מ"ש לפי

 ןוטא ורייקא איכא זוטא דיי~א רק במזידרמשקרת א~רינ~
 דכתבו ,כאן התוסכת ב~רי כדמשווע בד~י דאמרההיינו
 סמכו להכי~יקר לגלויי עביד אי בעי בקטטה~י וע'א ~'במל~ה ע~~בי

 אדיוק~
 ל~די' קאמר ושס זוטא

 עו~דת במקומה התוס' קושי' א"כבדדמי דאמר~
 למ~

 נאמנת היא
 מיגו ~וס התוס' כתי' וא'ל בני ואמ"כ בעלי מת~ומר

~~~
 הכא

 ~ ב~מי לומר די~
 ~ד~י~א ~יגו אמרי'

 ~מ~
~ד~

 יקט"ן דף ~תוס' ועיין ע"א קט"ו
 ע~~

 ~אותה בד~ה
~~~

 יו~ר רייקא ~כא די"ל מרא כלל ק~י' דלא י"ל
 מהני מיגו לכו בדדמי שייךכ'כ ולא התו~' כדכתבו~ד~מן
~ל~

 הש"ס ~עי לקמן ואף בדממי רא~רה הכא כ"כ שנימ
 די"ל ועוד מהנ~ וודאי רעדיף כאן אבל מי~ו מהניאס
 א"כ , ~יים בחז~ת להבן מקיימין היינו דאנו אותהמ~ירין היי~ ~תקת והי' בעלי מת סתס ~מרה דאס כיון~הכא

דיבוריה
 הו~

 ממש
 ה~

 ~וא שאסר
 ~כ~

 כ~ן ש~תיר
 ד~

 צריכה
 מדדייקת בדדמי דאמרה אמרי' לא ובוה כלוס הבן על~ימר
 כדכ~~ו לה שיילינן דלא מה אף האי~ולי

 התוספ~
 ל~מן

 ~שקר צריכה מיגו מכח דוודאי גרע התס ~בל קט"ו~ף
 לה שואל דוודאי בעולס שלוסולומר

 ה~יר ~עניו או~
 מת באמרה הכא אבל~צ~ג

 בעל~
 יכולה

 ~תו~
 מבן

~"ד ר~
 ל~ מאמיני~

 ותו בעלה מיתת על
 ל~

 וכן
 ~~~פתב~ברי ~דויי~

~ 

~~~~~~
 מ"~ל~י

 והט~ר הרא"ש דלשי~ת
 א~

 רמתניתין

דהא~
 מ'מ כ~' ~ן ~יימא ולא כר"מ אתי'

 ההיא מכת ~מת~י'~~י~ן
 כנ~ דרשב"~

 ל~ור יש וה~תא
~פ"ז

 וצרתה בעלה ~הלך דמתני' ~ידן לכהז ני~ת א~
~מדינ~

 למ~ר שהה בלא כמו תצא דלא ג"כ נאמר אס היס
 ד~~ינן~ס

 דא~
 רבדיעבד ~צא ולא תח~ץ לא לכ~ן ניסת

 כדאי' ארבנן~מ~ינן
 ~ ביבמו~

 ~ז
 ו~~~

 דבריע~ד כאן

ס~ינ~
 כאן ~ה~י' ברא"ש כדאי' רוב בתר ר~זלינן ארבנן

 כוותי' קיי"ל ולא ~עוטא דחיישינן כר"מ ~תי'~מתני'
~כ~ ר~

 ~דיף וכאן ארבנן בדיעבד סמכינן ובזה רשב"ג
 י'ל לישראל~י~ת דא~

 דל~
 ר~~למא תצא

 הת~
 לישראל ~ניסת

 לכ~ילההוי
 דיכול~

 ~לוץ
 ~~ אב~

 לחלוץ יכולה רלא

מ~ע~
 כרוו דמצריכה

 ל~~ונ~
 בסימן ~עזר באבן וכדאיתא

 הנ"ל לפי ~~ירק~"ו
 ל~

 אף תצא
 באש~

 שס אבל ישראל
 דלא תחלוץ ישראל באשת לכך ~ברר יכולה~ינה

 לשיטת אך ~ימןי~צ"ר באה"ע ~יין ~~נה כרוזמ~ריכה שיי~
 דהלך מתני'~ אתי' דל~סקנא ד~ברי הנ~ל והרמב"ןהר~ב"א
 וצרתהבעלה

 א~
 אףבדיע~ בודאי א"כ לעיל ~אי' כר~נן

ת~
 כמו תצא לא שמא כנ"ל להס~פק יש להרא"ש אבל

ב~~ק
 כ~

 חזקה דיש כיון גרע דכ~ן לומר דיש א"ד ח~יו
 גרע דכאן לומר סברא אין ל~~ורה ~ך ~מיעוטאד~סייע
משו~

 ארבנן סמכינן דבדיעבד משוס ~~ס עיקר דהא חזקה
 כן ואם רוב ב~רד~לי

 דלשי~~
 היכא אף לרבנן ה~א"ש

 מ~ייעדח~ה
 אזלינ~

 מילוק סבר לא והרא'ש העיסה בצדתינוק גבי בומרא ~הרי' כדאיתא רוב בתר
 הרשב~

 והר"ן
 ~יון כו ואס כנ"לה~ל

 דפ~ינ~
 סבר~ ד~א ד~יטתם כרבנן

~ר"~
 להדי' ד~' הנ"ל

 דחל~
 א~ כוטר

 מצינו לא כן
ה~מרא דמחל~

 ו~
 כיון כן

 דפס~
 תיתי מהיכא ~איר כר' ~לא

לומר
 דב~

 דר~נן כיון תזקה ~ דיש היכא כר~נן דלא פסק
 ההיא מכמ רק פניס כל על נאמן בחז~ה אף להדי'ס~רי
 מי~וטא דהוא משום כנ"ל גמל~אל בן שמעוורר'

 א~נן סמכינן ד~דיעבר כיון כן אס להדי' הר~"שוכדכתב דשכי~
 תנשא הכא וו~אי דלר~נן כיון לחלק ' תיי~~מ~יכא

 מאיר ~ר' ~תיא תנשא דלא הכא הרא"ש ~~כתב~~יל~ א~
~~ע

 לרבנ~
 ז לכתמ~ה אף תנ~א

~ ~
~ ~  

~~ ~~~~ ~~

~~

 רהרא"ש ~ף י"ל
 ד~ פס~

 היינו ~ר~ת
 סיוע למיעוע ליכא פיטר חלב גבי שסדע"כ רהוכי~
 הוולר דמוקמי~ן איככא לומר דיש משוס להדיאוכמ"ש דמזק~
 מ"ש וודאי זה אבל ~כורה ~דוששאינו בחז~

 הר~~
 מתחילה

~מ~
 יהושע רר' רהיינו

 סב~ ע~
 דיש דהיכא לחלק

סווע חזק~
 למיעו~

 בסיפא יהושע ר' פליג למה דאל"כ מחמרינן
 דלא ה~עס ברישא וו~י אלא ברישאולא

 דמסייע~קה מ~~ פלי~
 למיעו~

 א"ל דהשתא
 דל~

 ב~שא פליג
 מטע~

משו~
 בסיפא כן דאס הרא"ש כדכתב דשכיח מיעוט

 דבלא שכיח רזכריסהמיעוט מכ"~
 מיעו~

 מחצה הוא דנפל
 רלא יהושע לר' לכך בגמ' כראיתאמחצה ע~

 פל~
 ~רישא

 דמשיג הרא"ש לפ"ו והשתא כנ"ל חזקהמטעס ~~
 היכא דמחמיר ב~ה אבל כנ"ל פוטר דחלב האעל ~~ ר~ ע~

מסייע דמז~~
 למי~ו~

 הרא"ש סבר בזה
 כר"~

 מ~~מו ולא
 מחלק ע"כ יצחק דרבינומטעס ר~

 כ~
 רצריך והא כנ"ל

 משוס גמליאל בן שמעון דר' הט~סלומר הרא"~
 רנפלי~ מיעו~

שכי~
 דשס משוס חזקה משוס הטעס נמי ~מר ולא

 איתרעדנולד תי~~
 החן~

 ריצאה בסיפא כאן הכי משוס וראי'
מליאה

 חושש~
 רנולר היכא מכ"ש החזקה דאיתרע משוס

 ש~יר לומר ישולכך
 דבדיע~

 דר' ארבנז שס~ ר~מכינןי
 גמליאל בןשמעון

 רר' ~עמא אלא דאינו שס דווקא היי~

 ב~שמעו~
 משום ~מליאל

 דמי~ו~
 נ~ליס

 לא לעיל דמס~ע חזקה משום כנזכר רר"י ~עמאאיכ~~מי כא~ אב~ שכי~
 בן ~עון ר' נ~ד ארב~ן בדיעבד אףסמכינן

 גמליא~
 ור'

 וראי'יהושע
 מ~רש~ל~~

 התו~כת דהא החילוק
~"א בבכורו~ד~

 ~~ק~~
 מסייע דחזקה היכא דמחמיר ר~ת על

 שאין דמיס~ההיא למי~ו~
 לה~

 סוף
 רנשא~

 ע"ש תצא לא
 ~~ור דלענין בגמ' להדי' פ~קינן ~א~ה ו~או~

 ע~ אש~
 ~לה

 כלו ספק גבי כאן אריבאסמכינן
 אל~ מדשי~ ~

 וודאי
 שפיר לכך כנ"ל חזקה שייך לא דבזה סברי~התוס~

 ולא ~ס ואוסר חוקה משוס ד~~ס לר"ת אבל תצאלא בדיעב~
 באמת עדיין אך , מקשו שפיר חלבפי~ר

 ש~
 בתוס'

 להדי' דאסרינן ק~ד דף בשבת ~א מקשו דמאי ~צת~שה
 בלאב~~ל

 ~הת~
 ~שת וגבי בדיעבד אף ימיס ח'

 אשה להוציא דלענין ~"ל ע"כ בדיע~דמותר כ~~
 וכדכתב ריעבדהאי עדי~ מבע~

 הרמב"~
 להדי'

 סו~
 מהלכות פ"ב

 ספ~, משוס ב~לה על אשה אוסריןשאין ייבו~
 דבריה~

 על
 כהן דאשתהנ"ל הדי~

 ב~~
 כר' דמחמרי~ן להדי' ~אמר ל~"ת האלר"ת מקשי~ מא~ כן ואס חדשיס ~ו

 מאי~
 בהא

 ל~יעו~ מסיי~ רחזקה היכא אף באמת לדבנןאבל
 לא

~יישינז
 למיעו~

 יש נמי ~ן אס
 ~~ לחל~

 מחמירין דלשיט~ו
 מח~ירין לא ~עלה על אשה גבי אבל שס בהמהגבי

 ליישב יישאך כנ~
 קצ~

 ~ז לתרץ רוציס אינס דהתו~~ת
 דיבמות האעל דסמ~

~"~ 
 לא דר'י משוס דמוכח

 ~~ פלי~
ריש~

 מצינו לא ובזה כן למלק סבר
 מי~~

 די~בד גבי
 בזהל~אריך ו~י~

~ 

~ ~

 ~ל~יל ~ד~~תי מה לתרץ י~ ~פיר
 כר' מתני' הגמראמוקו ~ ~~

 ש~עו~
 ~ן

 רלא מאיר כר' מוקי ולמה כוותי'~פס~ינן ~מליא~
 פ~נ~

 כוותי'
 ~מ~ון כר' מ~י לא ~כי דמ~וס ' לומר י~ הנ"לולפי ~
 ~ן שמעון דר' טעמא דהאגמליאל ~~

 גמליא~
 הוא

 מיעו~דהוי מ~ע~
 הרא"ש כמ"ש דשכימ

 לי~~ רחזק~
 כנ"ל

 וא~
כ~

 שמעון כר' אתי' אי
 גמלי~~ ב~

 בסיפא ~בר הוא רהאברישא ~~ ~ליג ~א למה
 במיעו~ א~

 ד~כימ
 מייש~~ ~

כנ"~
 לר' טע~י בתרי מתניתן לאוקמא ר~ה ולא

ג~ליאל ב~ שמ~~
 מטע~

 כר' מוקי לכך אחר מ~עס ולר"י אחר
 להדי' דסבר מאיר כר' ר"י ~בר רבזה פליג לאור"י מאי~
 ~ ~יסה ~~ד ~ינוק גבי לחזקה מי~~~מוך ~~

 רהרא"ש א"א ל~"זקשה
 פס~

 בזה
 רהיכ~ כ~~

דא~~
 מז~ה

 למיעו~
 ד~יפא ר"י מ~מ חייש~ן

א~ כנ~
 כן

 אמאי ~~
 כת~

 הרא"ש
~~ 

 ל"ו
 הנ~

 ד~~קינן
~ר'

 שמעו~
 ~יעוט משוס גמליאל ~ן

 נפלי~
 רשכימ

כמו ומיישי~~
 וגוסס סוף ~~ ~י~ במי~

 מ~~י~ דאי~
 ~שתו

~  
~~~ ~ ~~ 

 הא



~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  ~~~~~ ~ך~~ 
~~ 

~~~~~ י~  מסייע ~חן~ה ו~סם ~וף להם שאין במיס הנ"ל לפ"זהא
למיעו~

 סותר הר~"ש הא ואדרבה למיעוט ~יישינן שפיר
דבריו

 ד~
 ר"ת על כתב קי"ט דף כאן

 וקש~
 לפירושו

 שאין ~יםמהא
 לה~

 הא מצא ~לא נשאת דאם סוף
מ~יט חזק~

 למיעו~
 דהוה ומי'

 מיעו~
 לפי כן אם שכימ דלא

 דמסייע היכא כר"ת ~וה פסק דהרא"ש שכת~תימ~
 לא דהרא"ש לעיל שכ~~~י מה לפי בש~מא אהדדי~ות~ן ~~"~ דברי א"כ איפכא כ~ב וכ~ן סוף להם ~~איןמים גבי שפיח דלא ~ועוט דהוי ~רא'ש לתי' לבוא יצריך יכואם חזק~

 רק זה ~י' לא דהרא"ש לומר יש בזה אף כר"ת~~ק~יכלל
 אדרבה באמת םבר כר"ת דלא דפ~ק מה ל~י אבללר"ת
לכך

 במי~
 אשתו לכתתילה סוף ל,~ם שאין

 אסור~
 משום

 יד~כיחדמיעוט
 חשי~

 סמכיגן דבדיעבד תצא לא ובדיעבד לו'
 בדף כאן כתב ושפיר חדשיו כ~ו ספק גב~ כאן כמו~רובא
 אליבאל'ו

 דאמ~
 לא לי' דמסייע חזקה מ~ום א~ל דבריו

 ברישא פ~יג ~דלא בהכי מחלק דר''י דמוכח אףמיישינו
 מסייע דחזקה היכא אף ו~ברי פליגי כיוןידרבגן~"מ

 מאיר כר' דרישא להדי' הגמרא מ~א~ר ~האמייש~ן ל~
 לרבגן ~בלמשמע

 ברי~ יבאמ~
 יותר כן אס ת~שא

 שם מש~ע וכו יהושע ~' נגד אף כרבנו ליפ~וקמסתברא
 מדלא ~כחה ~י כתבו דמתחילה כ"א דף בבכורותבתו~'
 ברישא ר"י,פליג

 ואפ'~
 לר"ת ~תא ~ראי' ואין אח'כ כתבו

הראיש ז~ לפי כן ואס ~"ש ב~די' ~זקה דאיכא היכאלמיעוט
 פס~ ~

 דד' האי מטעם רק דמתגי' כרישא
 ג~לו~לבן שמעו~

 ו~"~ כנ'~
 כנ~ל מו~ח אדרבה ה~~א

 באש~ נמי האשה דריש דמתני'הדין דבז~
 כמו תצא לא ~כהן

 יש ~גמי דהתם סוף להם ~יזב~יס
 חזק~

 וגם למיעוט

שכי~
 יש אך כנ"ל להדדי ה~יא"ש שמדמה כמו נפליס, כ~ו
 להרא"ש זה דין וציע ~י~כא ולד~וק ליי~ב~

~ 

~~

 הרשב"א לשיטמ לעיל כת~תי כבר ו~ך כך בין
 אף א~י' האשה דריש דמתני' ה~ישא בל"זורמב"ן

 בוודאי א"כ גו~י' מרוב ממ~ט דמיעוט כיון וכנ"לכרבנן
 בדיע~דאף

 תצ~
 פ"ב סוף מהרמבים נמי ראי' אין ולפ''ז

מהל'
 יבו~

 רבגז אף דכאן כיון ע"ש
 ~ מודי~

 דמ~מירין רק מאיר כר' דלא בעל~א פ~קינן הנ"ל~~י
לענין

 דל~
 דכלו י~ינן

 חדשי~
 גמלי~ל בן שמעון כר'

 מי~וטמשוס
 דשכי~

 ובא~ת ז"ל והרא"ש התוספת ו~מ~ש כנ'ל
 הלומדיס בין פלפול הי' בקהילתינו פה והנה ארבנן סמכינןכהן
 מחדש והנה ח' בן שהוא שיודע קטן עגל ~ל נאוזן אחד עדא~
 ספר לידינובא

 תפאד~
 ערו~בי"ד השלחן מדכתב דכתב ~ושה

 סומכיו דאין ג' סעיף ~"וסימן
~ 

 בגדיים מסל"ת שהוא גוי
 ~יסירא דאתחוק אף נאמן ישראל ~בל משמע כו'קט~ום

 ג'הכאשאנידהתירו כדאיתאס~~ןקכ"זסעיף אמדגאמז ע~אין ובז~
בא

 ממי~~
 ודמיא

 לגד~
 עכ"ל גיטיו ריש בתוספת כדאיתא

 ט"ו בסי' אי"ה לק~ן ~אכתוב מה לפיובאמת
 אי~

 מהתוס' ר~י'
 לקמן והארכמי ממילא דהתידא משום ראי' אין בהתוספתד~''פ
 אסורא אתחזק מיקרי לא דהכא ועוד כך אחר מ'ש אךע"ש
 גסדהא

 בי~
 ימים ח' ~ששהה ~שיו דכלו ידעינן אי שרי א'

~יגלא~
 הוי מעולם נפל הי' שלא מילתא

 כס~~
 דבריו חלב

 משים ע~כאלו
 דהו~

 י משום אסורא א~חזק דמיקרי לומר נתכוון
 וו חזקה על ומוקמינן חי"ת בן בוודאי הי' לא שנ~לדדשעה

ובז~פשו~
 דמש"ה לומר יש באמת אבל לכמוב נימן לא דבריו גמור

 ולכן נבילה הוא נפל הוא דאם משום אסורא אמחזקאיקרי
הוי

 ,ס~ק~
 וספק שחיטה מועלת אינו נפל הוא דאם ב~יטה

 מכח אי כן אם גשתט שלא בחוקתבש~יטה
 ז~

 אתחזק יהי'
 איןא~ורא

 מקו~
 און הראשו~ים לדבריו גם זה ו~כח לדבריו

 ~~ל לדבריומקוס
 א~

 מ~וס בגיטין ד~ספמ ~פשט תאמר אם
 כיון שס ה'ינו ממילא אתיד~יתר

 דטובל~
 כו אס השתא

 זי"ן אחר מ~הר וודאי דטבילה בבירור ממילא באה~תר
 כ"ש רואהזבחזקמ

 איג~
 כאן אבל שם התוספת ~כתבו כמה

ה~יך
 ~ד~

 עדיין שמונה ~בן איגו דילמא ממילא יבא שההיתר
~וד~

 שאיגו בחזקמ שהוא כיון יווות י באמת מ' בו ~יהא
 י~ ג~ מיקרי איסורא וחזקמ מי~רי ז~ות שאינו ~ןקמגו~י ~בוח~

 דין לדמות רוציסשהיו
 ז~

 בשם ל~יל שהב~~י ל~ה
 הר~"~

בס~~
 כדאי~א ~מן א~ד עד אין חדשים כלו

 ~~ב~
 ה~זר

 אמחזק ~מי~רי לא דוודאי אינו זה כל בא~ת אבל קנ"וסימן
 משוםאיסורא

 חזק~
 אינו

 ז~ו~
 אז~ינן הדיו מצר הא ואדרבה

 ~ח~ה דעדיף רובבתר
 ר~

 ~חמירינן ד~~ו
 לכת~יל,~

 מ~ום
 פלגא דיש היכא גאמן ~ד דעד כן~כיון אם דשכיתמיעוט
 מכ"ש דאורייתא בס~קו~לגא

 בז~
 דרבנן חומרא אלא שאינו

 אלא אינו רובא ואי~רע לח~~ה מיעוט דסמיך לר"תואף
 שכתבו כמוופ~גא פלג~

 התוספ~
 דחזקה ~כמו ~לין

 ומיעו~
 איתרע

 הרוב דמכח מכ"ש כןרוב
 אימר~

 הוה זה לר'ת ואף ~חזקה
 דהרשב"א הנ"ל ל~י גמכ~ש עדיף רוב ומדאורייתא מדדבנןרק

 כיון לו~ר ואין כר"ת דלא הםוהרמב"ן
 דמדרב~~

 חיישינן
 כמו הוה זבות שאינו ~ת לו דיש כיון א~שר כן אםלמועוט
 גבי איסור~זקת

 אי~ו~
 דרב~ן

 דאפ~
 אחד עד דאין לומר

נאמן
 יבז~

 לקמן שאכתוב כמו נאמן ב~~~ם מסל'מ שאק כמו
 בזהאי"ה

 הש"~ בש~
 מדאורייתא אחד דעד כיוז חדא איגו זה

 החמירו דרבנן אף ו~~ד מ~~ת מנכרי בוודאי עדיףנאמן
 רוב וחזקה רוב הדין מצדהא בז~

 טדי~
 רוב במר ואז~ינן

 פלגא הוא כאילו ועשאוס החמירו דרב~ן די ואםכז אינהכאילו וחזק~
 והיא~ופלגא~

 נעשה
 ההי~

 ~ ברור ~ה

~~~~

 שכתב ממה ראי''
 הרא~

 ~דשם קנ'ו בסימן ~ו~א
 שב~דוה דבר גבי ~~יל כנזכר חד~יו כלוב~פק

 אף נ~מן אחד עד אין הדיןמצד
 בל~

 איסור ~זקת
 וכדמשוו~

בש"~
 ד~ר הוה ~ור ~אמר גיטין וריש דיבמומ

 זה יבואר ~י"ה ול~מן ~מממון דבר דברדיל~ינן ~בערו~
 גבירק בארוכ~

 עגונ~
 כדאיתא התירו

 ב~~
 לא אבל

 ~~כ~
 כ~ו

 ואי בזה להאמינה רצו דלא לעיל כתבתי כאשרחדשיו
 כיון ~אןשגאמר משו~

 דבשע~
 מוקמינן שמונה בן ~י לא שגולד

 גכונים ~נא~~ים דברי ~ה'ל ובזה זוחזקה ע~
 ~ כג"~

~~~~
 א~חזק מי~רי לא דזה ~ברור זהלפי

 על עיון~ריך ~יסור~
 ד~~~ הש~~

 ~"ד ס~יף ב~ימוס"ח
 דר~נן באי~ור ~~מ~י דע~"ם קל"ז ו~ימו ~"תוסימן

 ~~ק הנ"ל בזה א~אי קשה א"כ אי~ירא~תחזק בל~
 כנז~ר ~דר~נן ~~ו ימי~ ח' הא בגדול במ~~"~~נאמן ~כ~'~ דאי~

 לא~יקריוגם ל~י~
 וא~ איסו~~ אתח~

 אך נ~מן, אינו למה כו
מקיר

~ 
 מתשובמ נובע הדין

 הרש~~~
 אזיל לשי~תו והדשב"א

 ~מ,~ל"ת דרבנן ~~ילו איסור בשום נאמן אינו דגויוסדר
~ הפרי גמי וכדכתב עדותפ~~י ר~  

 קטן ~יף ~ ~"~ ~ימן
מ"ב

 וא~
 הש"ך לפי ~ן

 ~ל~ לוו~ ק~~
 ערוך

 ~רבוגם כמו~ פ~ן~
 הגי~ ~

 ~~ס
~ 

 דהש"~~~י~
 דח' כיון ~בר

 ~~ ימ~
 ח~ש מ~ום

 הוה נפל הוא~מא ד~וריית~
 כד~וריי~

 נאמן דאיגו
 ~כו"~

 אף
~לא

 אתחז~
 ~הש'ס לוה וראי' , אי~רא

 ד~~
 פרק ~מא

הגוזל
 דמקש~

 ~לא ובדאורייתא
 ו~

 וכו' זדימי רב אתא כי
 בוודאי הא מקשה מאיוקשה

 מדאו~יי~
 נאמנ~ז ש~י'

 לכהוגה הימר בחוקתאשה דמוקמיג~
~  מד~~~ 

 ואף
בשמעתין בכתובו~ דאית'~

 בהית~
 רוב~כו~ם מעוברת

 פרו~י~
 זה רוב בעריות

 ואל מדרבגן אלאאיגו
 כתבו ~וונא ר~י תתמ~

 דפתח בשמעתיןבכתובומ התוספ~
 פתו~

 אין מדאורייתא דוודאי שםעיין ~רבנן א'~א איגו ~צון דרוב
 א~

 בעלה על נאסרמ
 ~יגוו ידי~ל אל~

 וסתיר~
 דפתת ~מ~יתין ~~ובות כדאימא

 ואיןפתוח
 ~ילו~

 נכרי בין
 לישרא~

 ~~~וגה הדין ו~וא
דמעל~ ר~

 ~יל ל~י' ליחוש ביוחסין עשו
 דשכי~

 פרו~ים דנו~רי'
 ~דאיתא גאסרמ כהן לבעלה ואףבעריומ

 ה~
 בי"ת פרק

 הסברא בזה לפקפק יש י"א בסי' לעיל ~כתדמי מה לפי~ך במעש~ ה~ןליי רוב הוא ~ה ~וד מדרבנן הכל אבלדכתובות
 גדולה ' וראי ~דרבנן אלא דאיגו נראה מקום מכלאבל ב~י ה~זקה ~שאיתרע ~~י הנ"ל דלפי במעשה התלוידרוב

 כ~יך ומאי ' כו בלשת ור~הו ~גמרא דמ~ה כ"ז דףבכמובות לז~
הל~

 כיון דרבנן וודאי שם
 נג~ דס~

 לא
 עדי~

 יינם מ~תם
ועו~

 היין דמו~מינן
 ב~זק~

 נכריסר~ב י~ בשבוי' ול א' הדין ~צד ~ימר
 פרוצי~

 ו~אי אלא
 ~ז~

 מדרבנן~ נ~י
 לד~ת יש אך

,והג~ר~



 ך~~~~ ~~~~ ~~~ך~~~~~י~
~~ ~~ ~~~~~  מדרבנן משמע פנ~י להס שאין מפני דתני מ~וס פריךדה~מרא

~~ 
 יותר דוודאי חדשיו ד~לו זה בספק מ"ש כן

 ובלא עד בלא לכתחילה מקילינו כהן דבאשת ממש ווונא וכ~אי להקל ~תוליז מ~ום ו~א דאי לושתופסין קי~
 תומו לפי מסי~

 בחולין הגמראקאמר
 ד~

 ד~מיר אלמא מבעלה מוציאין כהן באשת אף ובשבוי' קתני ~מחלי~ין מפני ב' ~מוד ד'
 ע"ב ראי'שס יש אך שס עיין מחלי~יןדוודאי ספיק~

 קאמ~
 ~אמן אי ~יון צריך זה ולפי חדשיו דכלו מספיקא דשבוי' הג~רא

 השתאה~י
 הכא כו' ו~אי ~~~

 חשש~
 הוא

 ובמקו~
 כתב וכן דרבנן לחש~א לה~י דתופס אלמא~~רינן היש לשיטת שבוי~ נבי כמו ושפחה עבד חד~יס כלו ~פק גביי , חששא
 הרמב'~

 אך ז הנ"ל הד~'ן לשיטת אלו מפורשיס
 באמ~

פרק ~משוחרר
 י'~

 אין וודאי שבוי' על נאמן הכי ד~~וס ב~אה ~סו~י ~לכות
 ספ~

 איסורא אתתזק בלא ךאורייתא באי~ור אף דנאמז לומר יש הואיל וז"ל דרבנן חששא אלא דאינו משוס ו~בד שפחהאפילו משותרר ב~~ינו ואף גמור כישראל דהוא
 סו~רי~ מדברי הללו הס~יקות כלוא~ור

 בשבוי' הקילו הן
 ע"~

 דהטור בפלוג~א תלוי וזה דנאמ~ת אשה כמו
 וב~

 בסימן יוסף
 ~יין א' למ~קנא הוא זה כל ו~וור לדחות ואין היא וודדבנן זהררוב

 בש"~
 בלא איסור ב~אר ואפשר ק' סימן

 וכיש ה~ילו קמאיבשבויז בבבא הגמראדמתרץ שחיט~
 י~פרי~

 הטור אף בקיד~שין
 מ~~

 אין דרבנן באיסור אבל
 ספ~

 לכאורה ~לל
 שבאי לגבי דמנוול~נפשה מ~וס ב' עמוד י"ב~ף

 הו~ ו~~
 רוב נפשהאיחרע כיון~מנוולא~דרבנו ~ דמ~י~ן ,

 נכרי~פרוצי~
 ב~ריות

 י~~~~ דמשני הגמראשלאידעעודממה בקושית ~בבאקמא שס~בל
 כבר שהקשיתי מה~ נ~י מ~רץ הנ"ל

 ע~
 הש"ך

 דאין ראי' ב' קטן סעיף צ~ת בסימן דמביא ~ י חדא אינו ,ה רוב מכת מדאורייתא הוא לכך הקילו~שבוי'
דא~ עכו"~

 איתחזק דלא אף דאורייתא באיסור במסל"ת נאמן קט~ה ו~וד דמנוולא זאת על סמכו ל~ה גמור רוב הוא
 לפי ועוד למימר איכא מאי ל~יויל דעת לה~אין איסור~

 מ~
 דמקשה דלעילמההיא שכתבו

 ש~
 וה~תא לא וד~ורייתא קמא בבבא

 בקידושין שסהתוספת
 ב~~

 יש
 וופירשי~

 עליו והקשית~י איסורא אי~חזק לא בש~י' הא פריך~~י שס קתני דלא להדי'
 רקכן

 מדרבנן רק דאינו משוס בשבוי' הקילו א~
 ומ~

 דרוב מחזקה גרע שס הא כעיקר טעסבקונטרס התורה
 נכרי~

 פרוצים
 כדאיחא בעריות אינו זה דרוב לומר צריך וודאי אתה כורחך על א~ורהאי~~

 בכתובו~
 עצמו מצד מררבנןאלא שפיר ~גמרא ~ריך וא"כ הנ"ל

 וא~
 ראשונה דעה לפי ~אף מסתמא כן

 ול~
 הנ"ל

 ל~
 זה דרוב ~~ר דהש"ך לווור ריש כלל קשה

דנורס
 ש~

 אינו זה רוב ה~א ~~ילו דמנוילא
 ר~

 מדרב~ן
 וא~

 די"ל הנ"ל לפי אף לדחות שיש ואף כנ"ל מדרבנן רק אי~ו
 היינו לא וד~ורייתא הג~~א ך ד~ר הא ע"ככן

 במקו~
 ש~ פירושי~ השני פליגי דבזה שמצד

 י"נ דף ~קידי~ין בתוס~ת
 ח~ש יש~צמו

 ד~ו~יית~
 גמור רוב וה דדוב סברי נפשה דמי~וולא דהגורסים דאירייתא ה~שש לזה ו~'יר~גן~י~ו

 לא אי הכיאפילו ר~
 מ~ורשיס והיש הרוב איתרע דמי~וולא משוס מסיח מהימן ~י לא הקילו ד~~~וי' מיו~

 ~וברי~
 דרוב כ~"ל

 ליכא דאורייתא דמדין כתבו לכך מדרבנן אלא אינו זה דהכא~דיף לח~~ולומר שיש אף עגל גבי נמי והכי תומו~~י
 חש~

ד~יכ~
 לחלק אין מ''מ ל~~ירה רוב

~ 
 הגור~ים דל~י אינס ממ"נ ה~ך 'דברי והשתא ,

 דמינוול~
נפש~

 ה~ירצז כן ואם
 דמתר~

 הקילו בשבוי' קמא בבבא

~~~

 דמי~וולא מט~ם נמי היי~ו אדרבה התו~' שמביאי' הישמפורשיס לפי וודאי ןה
 נ~~

 מקשה שפיר המקשן אבל
~~א רוב מ~ח אתחזק מיקרי שפיר נפשה דמנוולא סברא דבלא אף אסור מדרבנן רק ש~שתא דהיכא איפכאמוכח
 חש~

 להיש ~וכחתוואי י'מ לפי דהא תומו לפי מסיח ~אמן דאורייתא
 מפורשי~

 לא ~כן מכל גרסי דלא שם
 דלפיהישמפורשיסהיינו כלוס הש"ך נמי היינו קמא בבבא הנמרא דמשני מה ה"ה ב~ידושין~~ו מוכי~

 תירו~
 הוורסי~ דלפי דאורייתא חשש שהוא אף מדרבנן שהוא וושום הקילובשבוי' לימר יש רק דהגמרא

 דאף דסדר הש"ך מקשה שפיר
 לשיטת~

 אינו
 הקילו בשבוי' דלשון י"ל מפורשיס להיש ואף כנ"ל מדרבנןרק דיש בענל דה"ה לו~ר יש כן ו~ס דמותר להדי~ מוכת כןא~
רו~

 בבב~ ר~י פירש וכן
 והלא היתר ~יקת דיש הואיל דדבנן דהוא שס דווקא ~שמע דב~~יקא משום הקילו דבשבוי' קמא~

~עלמ~
 הוא

 רצ~
 מררבנן היי~ו לומר

 א~ אוקמ~ דמדאוריית~
 ו השיך מוכית שפיר ל~ך דאורייתא כ~יקר אלו ד~פיקות ~א~ל רק~ר הנ"ל הרמב'ם ל~י ~ןאחזקה טעם אם שם כמי נאמן גמי שקול בספק בדאירייתא

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

ו~~~~ ~~~ ~ ~~ ~~~~ ~~~~ ~ ~~~~י~י
 שם הגור~ם בין מיני' נפקא לדינא י"ל
ובין

 מפורש~ הי~
 הנזכר די~' בתוס~ת שס

 עכו"ס אין דאורייתא החשש אס בדרב~ן אףל~יל כתבתי כבר א"כ דמינוולא שס הוורסים דלדעת~יל
 ~"כ וזה נאמן וקטן תומו ל~ימ~יח

 ~ע~
 ככי השיך

 ש~תה בדבר אף לומר נמי וא~ר~הו~חתי
 עיקרו רק איסודתשש ליכ~

 דאורייח~
 בסימן כמו

 ס"~
 דם

~מל~
 ' דר~נן וודאי דעתה

 ר~
 עיקרו

 מ~למיקרי דאוריית~
 מקו~

 ובס~ן זו שיטה לפי נאמן אינו

ס~
 דעכו"ס סברא ינמי דיש כ~ן לומר יש

 ~ם מפורשיס היש ל~י א~לק~די אנקי~~
 א~

 כן
 מו~

 לכאורה
 מדרבנן ר~~ אסור ד~ין היכא כלאיפכא

 אף'ד~~
תש~

 וזה נאמן דאור~תא
 מ~~ ש~

 היי~ו הקי~ו בשבוי'
 שהוא משום אסור מדרבנן עתה שהואכיון

 להתירת~קה י~ ספ~
 וא~

 כלו ספק גבי שכן מכל כן
 ~ד~י~

~הו~
 ר~זה בבירור ~עיל ~דהוכ~תי קל יותר

 ~דיע~~

 משא~כמ~ר
 בז~

 לדינא נמי ונ"מ
 ~כ~

 ~~א ד~ר
 כגון דאורייתא א~ור ~שש יש ירקמ~בנן

 אם~ ג~י~~

י~
 הס אס חשש

 נכרי או וק~ן נכרי גבינו~
 בשר לע~ין או ישראל ברשותוהן מ~ל"~

 שנת~ל~
 העין ~ן

תומו לכי ~סית עכו"ם או וקטן ~נ~ל~בשר דין ~יו~ון
 שר~

 עין העלים ולא היהודי מזה שנטל
~~ 

שרא~
 כתבתי וכבר א~ר ישראל ברשות שהניח

 ופסולי עכו"ם הש"ך לפי דהא לחומרא זה סברע"כ שהש"~
 שווי~~דו~

 וסימן ~נ"ל מוכת כן אס~
 ט~

 כנ"ל
 לפיאבל

 מ~
 חדש הפרי ש~ב

 ל~
 די"ל מידי מ~ח

 גוונא בכהאי אף ע~ת ~פ~ולי אבל ב~כו"ם~וקא

~הי~~
 דין לך ומבואר סיט סימן חדש בפרי ועיין

 סימן סוף לקמן שאכתוב מה ועיין ~ומו ~י~סית
~~י~ר כ"~

 ~מו~ דיני~
 מתוספת

 כת~ו~
 דהאי ע"ב ~ו

רו~
 פרוצים ~כרים

 בעריו~
 מדר~נןכנ"ל אלא אינו

 י~וש~כפנ~ דל~
 ~ל ~תק~ה

 ~~ ה~~~~
 פי ~ל

~~ 
~י~



~ ~

~ ~ ~  

~ ~  

 י

~ ~  ~  ~~כויס לה~ל~ין 
 ~ו תימו ל~י מ~י~

 ג~ ~~~
 מה

 שאי~ אף דאורייתא ~ש~יש
 אל~~ששאדרב~ן

 בבא ~בר~יואף ~ת~
 ~מ~

 קי"ד, דף
 ~צ~ ~מי ~~~

~י'~
 ~~י~א אלא שאינו שכת~ו ~תוס~ת

 דיניס ~~רי יו"ד ~יל~סימן ~תבתיי ~ב~ ~למ~
~~~תא ~~~יק~ ~ או~

 א~
 להקל י~ ררב~ן שהוא ~א אחר ~צד

~כ~
 דהר~"א כיון ~קוס

~~ 
 דאין ~סקו ~יו ~י~ן

 כו'~~~ין
 ~שמ~

 ~~~ין דאף די~בד ~ף
א~ת להו~י~

 כה~
 כ~"ל בס~ק ~די~בד מקיל~ מ~~לה

~~ 
 ~~וס

~~ני~
 ~דאיתא לכתתילה הוי אי~ר שאר

 או~ ~~י~ בקיצורי~ו סימ~ לקמ~
 ~יש א~ל יו~ד

~  ~ 
 ~ה~ר

י ~ ~

 ~תר י~ראל א~ד ~~ד
 ל~~~

 ~רתי ~א~ר
 ב~ריכותלעיל

 דא~
 ששייך

 בז~
 איסור ~זקת

 בני ~ול~ס רוב שיש כיון ~קוס ~כל זבות~אינו
~יימ~

 לשי~ת אף
~~ 

 ~סקינן דבזה ~בר י"א סימן
 ~י~וט דסמוך מאיר~ר'

 לחזק~
 הוי לא

 ~ איסור ~קת ~י'ואזיל ו~ל~ ~~~~ ר~

ו~~~
 סי~ן ל~ל

~~ 
 ו~ור הרא"ש לשיטת לדי~א~וצא ~~ ~יני~ ב~י~ורי כת~תי

 ו~~
 שהוא

 בארתי~מוה
 בסימ~

 ~קיצור ~~אר אבוא ו~תה זה

 וסימן ק~ו סי~ן וה~ור ~~רא"ש שב~רתי~~
 תמוה~~~ור ~~ ק~~

 כמ~
 הרי"ף דהנה ~הרמב~ם וגס תמיהות

 צ"ד ~ף דיבמות ~י ~ל סבריוהרמב"ס
 דנפשט~

 האיב~י'

כר~
 ~~ת

 ד~~
 נאמן א~ד פ~~~ד~ד~ך ~יב~ לא~~י נא~ן אחד ~~ד שס

 לומ~
 ~ת או י~~ך מת

 ואחר~~לך
 כ~

 , ~נך
 והרא"~ התוס~~ אב~

 והטור
 לכך האיב~י' נפשטה דלא~ברי

 בז~
 א~ד ~ד אין

 קנ"ח ובסימןנא~ן
 בזה ~~ות שני הש"~ ~~י~

 ~ניתן לו~ר ~חד ~ד דנ~מן כן גס~הרמב"ס והנ~
~ז לב~ל~

 ו~ס~
 הרא"ש דהלא ת~ה והוא כ~ריו הטור

והטור
~  

 ד~איב~י'
 ג~שט~ ל~

 אס
~ 

 לא~ו~י
 למה~יבס

 נ~מ~
 וה~ה

 ~יי~
 ~~ו סימן ש~אל ~בית

 בארתי ואני ~ליוי~יל ותמה~י י"ד ק~ן~עיף
 הדין ויהיה דעתי ~נייתל~י ה~

 כ~
 ~איבעי' שבאר~י לפי

 בגמרא~ס
 ר~

 דיי~א או ~י~ר לגלויי ~בידא אי
 הרמב~ס אף דוודאי סבר דהטור לומר~ ישוהש~א

 ~~י~א ~יקרי לא שפיר דבזה אשה מאיזה דבריו~ברר באינ~ איירי לא וודאי ב~~א דמהני בן לב~להדניתן רכת~
 כדמשי~לגלויי

 הר~ב"ד
~~ 

 ד~א
 א~

 רב
 בהרמב"ס הבין והראב"ד ~יקר לגלויי ד~בידא~יינו ד~ש~ ש~

 סבר הטור אבל דבריו ~ברר בלאדאיירי
 בן ל~~לה ד~יתז דאמר~יירי דהרמב"~

 ~אש~
 פלונית

 כגון ~~צ~ה זו ~אשה או~ל~י במק~
 שהלכ~

 היא
 הי~ למד~ת~מו ~צ~~

 ~ואל ~י~י נ~י ~כתב כ~ו
 ~רא~ד אף לגלויי ~~~א~פיר ~ז~

 ומ~~
 ~~שי' ~זה

 ~ל שמואל~~ית
 הדרי~~

 דהאיב~י' להרא"ש אף לכך
 רוב דאיכא ~זה ~קוס ~כל ~~ש~הלא

ויולדות ~~ת~ברו~
 מר~וריית~

 ~הני
 שתינש~

 ~~נן רק
~~ 

~~
~~ 

,~ 

~~~ 
~ ~ ~ ~  כנ'ל ג~ליאל בן ~מ~וןר~

 שפי~ בן~
 האיב~י' ~מכינן

 לו בא א~ר דמצד אףלקולא
 שהו~

 כדל~יל מדרבגן
 ז ~' ~ות יו"ד~ימן

~~~~

 שפיר ~שיסכלו
 ד~י~ הרא"~ ~~

 ~ד
 באמןאתר

 ~~ו~
 לא דשס

~ה לגלוי~ ~בי~
 ל~~

 כדמשמ~ מ~ני לא
 כניל ה~ל בש"ס

ד~ף ו~~
 הרמ~~~

 הנ'ל מט~ס דהרא"ש להדין ~ודה
 והבאת~~ראי'~ב"ש דל~

~ 

~~
 ב~ת

~~ 
 ~ינו דלהרא"ש בגך כך וא~ר

 ניזיל מדאורייתא הא נמי נא~רולא ~אמ~
~זקה ~ת~

 ~הי~
 ~י~ור בחזקת

 לשו~
 ני~א נמי כן ו~ס

 סברא בארתי בזה מדרבנן שהיא לקולא האיב~י''
 שס דאיתא הא ~ל ל' דף יבמות הרש~"אדהא ~כו~
 אש~

 זו
 היתרב~ז~ת

 ל~~
 איכא כתב ~ו' ~ומדת

 כיון ~מי והכא כנ~ל כו' קיימא א"א~איסור וה~ ד~י~
 היתר בחןקת~ינה ד~ת~

 ל~~
 ~יש אשת דהיא

 ר~
 א~ר

~א~
 מ~מין כןאני הב~ל שמת מאמיןל~ד

 שמ~בנ~
 ש~חו~ר~

 קודס הבן מת שמא
 ליכ~

 אינו ~זה חזקה
~ריך

 דנ~~
 האוסרה מ~שה

 כדכת~
 הרשב"א

ליכא ולכ~
 ~זק~

 דרוצה י שמואל כבית דלא
 ל~ל~

 ~ין
 ~ ל~יל טליו ~שגתי וכברוחזקה רו~

ו~~"~
 נא~נת בני ואח"כ ב~לי מת אומרת היא אס
 והרא"ש התוספתכמ"ש

 מכ~
 ~יגו

 כמ"ש ~יגו ~ייך לא ב~דאבל ד~דייןקיי~
יי התוס~

 ~נית~ץ~~"~
 אינה ~ייס ו~דיין ~ן לי

דרוב ~~ ~אמנ~
 ל~ מסיי~

 מדרב~ן מקוס ~כל
 בל~

דברי~
 לכך תינשא דלא מחמירין

 כיו~
 לה רהיה

 רצו לא ליבסזקו~ה ~זק~
 התו~ שכת~ כמ~ ~~מינ~

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

ו~~י~~
 ובארתי דנאמנת במ~יתן ~ניי ומת בן לי

 דמת~ברות הרוב נגד אומרת אינה~זה
וי~לדות

 דה~
 רק ילדה דלא קאמרה לא

 דילד~
 ו~ת

ו~זה~זקת~קוקהמ~יי~
 אס אבל לה

 ~מר~
 בןכלל ניתןלי לא

 במדינ~
 היס

 לשי~ת ~יון שצריך באר~
 ~דיף והרוב להדי' הרוב ~גר דאומרת הואיל~ ~רא~
 ~~זק~

 י

 מיגו מכח דנאמנת לומרו~ין
 דיכול~

 קודם מת לו~ר
 ~מקוס ~י~ו דהוי לומר דיש ~ינו זההב~ל

דא"~ ~~ הר~
 במ~וס ~יגו

 ~ס~ חזק~

~~
 ל~יל שהב~תי הנ"ל והרשב"א הרמ~ן לשי~ת
 מיעוט סמוך שפיר שייך דבןה י~אסי~ן

 והוילחזק~
 כיו~ ~לג~

 דמזה
 ממ~~ הר~

 ~וד
ד~פילות ~י~ו~

 ס~ א~
 נאמ~ת ~ווד~י לשי~תס

 שפיר~יוך דדיי~~
 ל~~

 ה~ספת כמ"ש לי~ס ל~יר
 לא~קי כמו לומר יש ~הרא~ש ~בל ~בס לי'ל~~מא ל~ני~

 י"ל כן ל~~יגה רצו לא ליבס איסור~חזקת
 ל~י~ הדי~

 ~ ו~~ הרו~ ~ז~~וצי~

 ~~~י~ ~~~~~ ~י~~ ~~ ~~~ו~~~

~~~
 קנ"ו ~י~ן

 ~ס~י~
'~ 

 ר~~ ~בי~
 ~ו~ריס ויש

 ~~וס~י~
 ~~ו~יס

 ~לי~~ז~
 יו~ף ה~ית ~גס ~~~ר כאשר

 ~ו' ~~רו ~גמרו~יוקא
 ~~ וז~

 ~~ור
 ~מ~ כ~ והנ~

 ~ל
~~ ~~ 

 ~~~ין
 ז~

 וכתב כוותי'~ ~סק לא לכן

בשי~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ב~~ 
 ס~מא

 דשה~
 והנה , מהני יוס שלשיס

 הב~
 ~' ק~ן ~עיף

 בא~כת~
 שכן הב"י קושי' מידי קשה לא

 כת~
 י ~סקי' כמה

 תמהתימאוד עכ"ליוהגה דר~~"ג~'ו~ייובסוגי'
 איפכא מוכח שס~ה~יא אדר~המ~~~

 ל~ דה~
 ע"כ נת~ון

~~~ 
 שם ל~~ש

 א~~לכי ב~, תר~י~ ד~~"גה~ר~ד~בוישמפרשי' ~ר~
 תר~י דבעי מילי אח"כוהנימ"~ ~ד~

 בס~
 ~ו'

~ וכ~יה~~~  
 ~~~ה

 סופר טעות~~ינ~שיש
 דבן סב~א אין דוו~י בד~ר~

 ח~
 ~י~יה~ יד~

 ואין י ~' בן מ~פק
 ~פ~

 ציל והכי עע~ת,~ופר שיש
 ש~

 וודאי ח' דבז תרחי ד~עיוהנ~
 ~ב~~~פי~~ כגו~

 בן ב~פק אבל
 ולא ~שהיי' ~י' סגי~ ח' וס~קבן~'

 בגמ~
 סי~~

 דא~
 בספק

 בסימגי' או לגרוס יכול לא~' ב~
~ 

 ~וא דכל א~כ כותב דהא
 ~ש~"ג ~' סי~י' שגמרו אע"פ~ו' ספ~

 ~ ת~ ספ~נ~ה~
 ו~כ~יח

 רק אפשר אי לכן ,כן
 לגרו~

 ~אופן
 , בתוספתא להדי' כדאיתא בן~ח' בוודאי אמרו רבידהא ~הטע~~א~~~~~ ~ ה~

 וס~רו יוס ~' שהיי' ~י סימני' י~גמרו דאף~שב"ג וע"~~~

~ה"~ ~י~~י~א~
 ה~עס דהא ~גי לא לחוד שהוי'

 ד~י~~
 מ~י

 ~ו~אי~~

 ~שוס~יינו בן~~~
 ~ה~~ דאמרינ~

 ~דאמרי,~ג~', ואו~~הה ~א ~~זי"ן

~~
 וזה ~רשב"ג

 דווק~ שיי~
 ~ערו בג~רו

 עתה ~אף~~ראי~ ~ל~~~ ו~~~~זאב~
 ל~

 נגמר ~~~~בעה והיאך גגמר
 ב~

 דבזו ועוד~שהה
 הסבר~ל~

 ר"מ ~ל~י
 ממלת ד~ר~ינן יוס ל' שההלרשב"ג דמה~~ ובספ~בןט' ח' בס~בן א~~~אבל שייך לא נגמרדבלא בהדי~ ו~ב~גו~כיאית~

~ 
 ~וס' ~דכת~ו

 דמכת דאמריגן יוס ל' ש~ה~מ~י ה~ע~
 דשה~

 ~' בן ווד~י י~ ל'
 ג~מרו דלא דאף ל~לק שייך לא תו~א"כ הו~

 הסימני~
 דלא ט' בבן הא

 לקמן מהשאוכיח מהניועודלפו וודאי הסימנין~גמרו
 דווקאבוודאי היינו ~צפרניומוכי~יןעליו~אמ'רשערו אי"ה,ד~בי~
~מר בןח'ר~"~

 בתו~פ~
 דר~י לרבנן דבזה ורבנן ר' כליגילא סימני~ אףשל~ינגמרו אובןט' ח' בספקבן אבל

 דאזלי~
 ~וב בתר

ן הנ~די'~ן~
 קיי~

 ~וד גמליאל בן שמעון דר'
 לפ"ז~יכ למ~~~י~~ ~~

 שיי~
 בן שמעון לר~, שהה מ~~י בו~אי

~ה~ ג~לי,~
 ~מ~ון ר'

 קא~ ב~~מלי~א~
 דלרבי ומאי רבי ~רי ~ל

 לר' סימני'נגמר צרי~
 ~מע~

 גמליאל בן
 צרי~

 ל' שהה נ~י
 ~א דרבימאי אב~ יו~

 נגמ~ צרי~
 לטעס צריך אין

 בשההי סגי דרשב~'~
 ~ראי מפור~~ רש"י דברי א~כ יוסל~ד

 מו~~
 ~ירסא לפי

 הערל ~דשב"~פ'~יןס~ק~זהועיין ~"~
 ותרא~

 ~' בן דבספק
 ב~~ה בווד~י~כשיר ו~~

 ל'ייו~
 ח' ובבן סי~י' בל~נגמרו אף

 ,~סו~א~מהני ~ו~~~
 וה~ת~

 ~ב~ש ~~וה
 ~כת~

 ~~"ככמה
 ,פ~~

 ר~יתי ~ראי~י ואחרוגיס ראשוגי' בכל~~~י'ובא~ת
 וט'מהנישהיי'ומ"~ועיין ח' בן~ב~ק 'א~~~
 בנ"י~~~~~~ל~ד~~מ~

נ~
 איתא

 ~"~ לפ~ ר~ היפ~
 ~' ~בן א~~~א אלו

 החול~ד~א~ ~ בנ"~~~להדי' ~כ~ ון~~~
 ~~ח' ספק

~ 
 בןט'

 אלא~~~
~ג~ר~

 כהן ובאשת ~מרא כ~ב"ג עבדינן ד~~א סימניו
 שהיי' מהני ~~~"ג~ר~ן~למא סמכינ~

 ולר~~
 רוב בתר ~ןלינן

~ה~~'ובוודאי~ח'כתבמ~דם ~רי~ ו~
 דא~~~~גמר~סימנ~

~מו~ ~כיע~~~
 והשתא ע"ש הוא

 התוס' ולשיטת עוד הב"ש ~"~
 תמוה ~י הוא כו'~יירי ו~ר~~

~~~ 
 וא"י

 להלו~
 ~ל~יעת בוודא~ ~הא ~~יו

 כן ר~ב"ג א~ירי הכוסק~~
 אית~ל~דיי בי~ו~ ד~

 ח~~~ד~~~~י~ן בוודאי~~ן איירירר~ב"ג
 רשב~ ~~~

 ד~~ר
 כו'~ש~ו~

 ובשב~
 להדיאדרש~~ג~י~י ~~בגמ'

~' ~מיבס~
 ו~~

 סברי אפ"ה
~~ 

 איפ~א ~~~~'
 דמה~

 יוסי~~~ ל' שהיי'
 ו~ס' והרמ~"~ו~רשב"א הרמב"ם~~ה

 וה"~
 שא~וב ו~ו

 ר~ב~ג דאיירי דב~הס~א"ו~ף~י"הואביא ~~~
 אבל דאיירייכן ר~י ~רי על דק~י וודאי ח'ן בתרתימ"מי"~דדו~
 בספקיד~בוג~

 ל~יל ו~"ש גג~ו א~~ איירי ~ ממל~~רשב"~
 כמה~~קי'אףבבןח'דעת לפ~ ו~דר~~

 ה~~א ~בר וכן הרמב"ס לשיעת~ הערל ~'ה~י וו~איב~~סימני'~הנ~~היי'כ~~~

 ואף~~~
 שדע~ו להדי' נ' ואפשר~לשון

 דמ~ג~
 ~~ח ~ה~ו~' ~ן

 רבןד~בר ל~~י~
 ח'ווד~~ל~

 ~איכ~בו ל'יוס מהניש~י~
 בעו מאיכו~~ ~יבמותוע~

 להוסי~
 ~סב~י דהתי~~טת'~זלי א"ו~שום רבי ~ל

 שערו יו~~ו~מרו ' ל שהיי' בעי גמי ד~~י ה~דםבד~ר
 וסימגי~

אלמ~
 לרשב"ג אף דסברי לה~י'

 ש~יי~~~
 ~א

 ~הנ~ב~~
 ~~ו

 וכן~ימניו
 ב~~ כתב~

 סימניו ש~,ננמרו ~י ~בן להדי'
 ~בל וו~אי ב~ןח'אךזה לא~~

 מסתמאסב~ בספ~
 כ~ל~ו~קי'י~מהג

שיהיי'
 ~'יו~

 ממלת מרבו נ~י ~וס'י דהא הרשב"א כדכתב
 ~כו~
 י

וכן
~~ 

 ~וו ~~ סימניג גג~רו שלא ח' דבן דכתבו התו~' מלשון
אבל

 בסת~
 לחיותאפי' דאין~יכול חי דלא משמע ו~וד מהגי וולד

 דאינו רהייגו יוסל~ד~
 ל~~ דחי במציאו~

 משמע וכן יוס
 בג~

~~~~
~~~~ 

~ ~ ~ ~  אדרב' איכד~במות
 בספ~

 אם
 ל~~ ~

 ~' בן ~י~ וודאי יום
 הטור דבריי וא"~

 צ"~
 מנ"ל
~ 

~~

 הטו~ ד~רי ~צת לייש~ ג"ל
 דוודאי דסבר

 וולדותד~ברי~~ת' ד~ב"~ רבנ~

 ~ל קיי~א בני שהן רובא בתר ד~זלינן ~~ס סימ~יו~מרו לא~~יךשהיי'למ"דיוסה~נודווק~
 סימניו~רו בל~

 לרבנ~ ~~
 ד~א רוב שייך לא

 איתר~
 זה וולד דהא

~~
 תאמר ~י ו~תא סי~יהס דנג~רו ו~~דות רוב מכלל

 שהי~ מה~י~ו~דלא די~ ~~
 לרשב"ג דהא יום למ"ד

 דצריךשהיי~
~יינו למ"ד

 מדר~~
 דמדאוריי'

 א~
 לרשב"ג

 אזלינ~
 כדכתבו ~ב בתר

 ל~יעוע חושש אי~ דרשב"ג בבכורותהתו~'
 צריך לרשב"ג וא"~

 ~וודאוריי' ~וולד רי~ותא דליכא ~יכא ~פיר ל~ומ~אשהייה
 בבן~ אף מ~ני~הייה בל~

 ח~

 ונגמרו
 הרמב"~ כדכת~

 למ"ד שהייה לכך
 הוא~וס

 לרשב~
 מקרא רשב"ג דמהשמביא וודרבנן תו~א

י הו~
 אסמכ~

 ז ל~מןאי"ה ~אכ~ב כמו בעלמא

~~~~~~

 ~~יר ~~ז
 א~

 ~מרו ד~א ו~לד ~תם
~ סימגי~

 למ~יו'שהיי' לרשב~~ מהני ~~מה"ת ר~ב ליכא ל~~נן דאף ~יון
 לקו~

 לרשב"ג דווהגי ואף
 א~

 ח'היינו בז בווד~י
 ואשתהויי הוא ז' בר ~~י~שו~ר~~ר

 וכיו~
 בוולר ריעותא דליכא

 רק~דאשתהויי דוב מכלל דלאיצאאמ~נן
הן דרובוולדותב~יקי~~

 ה~ב~א נמי וכמ"~
 ביבמו~

 ח' בן יז' בן ד~ספק הערל פרק
 רוב ~~ך סימנ~'ו~מרו

 מוכרחין הטור דברי ע"~וא~
 לכאור~

ו~~
 וזלר בסתס לרבנן ~י בזה זה~דהטור דין תלו

 ד~
 גגמרו

 אולאז י~ימני'הו~י~א~רהרוב ~יי

~~~
 הטור דפסק ש"ל סי' מאיח להטור ראי' להביא

 איןד~פק~בןז'אוח' וה~~
 איכ סימנ~' נגמ~ו בלא דאיירי והרא"ש התוס' וכתבו קל"הדף מחלליןעליושבתוהואמבריי'שב~

 לא אמאי קשהא"כ מהני דאי ב~פק סימני' גגמרו ~לא י~ם ל' ~היי' מהני דלאמוכח
 מחל~ו~

 השב~
 דו~ה נפש ספ~פיקוח ~א

 שב~
 י

 בעלמאוספקחי ביושב~על~~ברדהואעובר~פו'
 אפ"המ~ללי~

וכדהבי~
 שס המ"א

 בש~
 י ז ~ש"ע על וו קושי' ע"ש

~ ~

 בש''ע צע"ג היטב א~~העיון
 ש~

 והניי הרשב"א ד~נה
~

 ל' תוך דמת דהא כתבו החו~ץ
 יו~

 אינ~~ כהן באשת
~ולצת

 ~י~
 סימניו נגמרו ולא או~ט' ח' בן יא~~ספק

 אינו וז"ל יבום ווהל' פי"ו בהה"מ ד~ריו ה~~~והרמב"ן ו~~
 ~וא ספק סימניו גמרו לא גמרוסימ~יואו ~~~ובין~ס~לו ידו~

~לא
 ~ב~~

 וה~~א ש~מב''ן להדי' הרי כו' כ~~~י~~ולצת
ו~~'

 ~א~ ו~ה"~
 אף סימניו ~מרו ולא ~שיו כלו בספק

 בל~
~~

 אינה כהן באשת יום ל'
 חולצ~

 אלמא
 לשיטת~

 לר~גן
 א~ריגן סימגיו גמרו לא ~יף ~ספ~

 ש~~
 א~'' קיימא בני שהן מרוב

ל~ ~
 כרש~"ג לכתחילה ~חמריגן א~ו אלא ~~בנן

 קתני למה לשיטתס לכאורה קשה א"כ החו~ץ הנילי~'~~"י כדכת~
 נגמרו דלא דאיירי אף שבת ~ב~~~לאמח~לין~ברייתא ש~
 איסור ~~~אס גדול ק"ו~~כ ~מנ~

 ערו~
 רוב דהוא מת~~'כ

 בספק,~ף ג~ו~
 ו~~

~ 
 גמ~

 אמרינן סימניו
 ~ו~

 מ~תמא
 גבי ~~~~ם ~יו~א שהן~י~יגו~ת ~~~

 ~ש שבת דוחה~ול בספ~ פיקוחנפששא~
 שמ~לין~

 ב~מא~ ועייז רוב דיש היכא
 דאתי~ סברי~~וא"לד~ ד~

 מהני דלא בריי''~~סכ~שב"ג
 ב~

 ש~יי'
רק

 אנ~י~ומ~~
 אף וודאי לרשב"ג ~בל כהן ב~~ת ~נן על

~ן באש~
 חו~~

 ועור כיחידא' אתי' רבריי' גדוליהוא ~~~~~דד~ק
 כליג לא רשב"ג דאף והפו~י' ~הר~"ש ה~וס' כתבהא

 לעיל כדהבאתי מדרבנן ד~מיר רק רוב לעגיןרב~ן ע~
 דלאחיישיגןלמיעוטא סברת~~בבכו~ות~ד~כ"אדר~ב"גלהדי' ו~כתב~

 מחמיר ערו~שפיר להתיר לענין שס ש~ואיכ התוס'ד~בו
 לא וודאי א"כ רבנן על סומכין אצו רק בא~~'~ו אף~שב"ג
 במצ~~~י~נ~~רדלרש~"~~ליגי

 ~ה וא"כ קיימא בני רוב ליכא
 על מחל~~ן לא דאף~~~~~~~ה~אוד

 ס~
 ר~ס רוב איכא הא

 שיי~~~
 פי~ח לעגין מדרבנן ~הח~ור

 לפגיס צריך אין וזה ~~ראל נפש וציל~לא הו~ קול~ ואדרב~ נפ~
~ 

 ~ה"מ מביא יוכן
 מהל'פ"א

 יבו~
 שהה סי~~ס'~לא נגמרו ולא ח' או ז' בן דספק
 ~ ' ו לדעתהרמב"םע"ש הואספק~ל'יוס

~~~

 סוברי' ינ"~~~וריישהס
 דאיןמחל~ו~ דבריי'ש~

 איירי
~

 שס כדמשמע ~ילה לענ~ן
 ד~

 קל"ו
 דמק~~

'~~~ 
 כמו מ~~נן שפיר שייך בזה ו~כן ע"ש אדא עלירב בריי'מהאי
 ויותר תעשה ואל בשב רב~ן דגזרו ושופר א' יוס~~לב

 מ~
 איתא

 דב~הס דהעמידו צ~ב דףב~סחי'
 א~

 מהן ~כ~תיוא~ד במקוס
 למילה~יזמל~

 ר~
 אבל כרת דאיכא ~גדול איירי שס

 כא~
 בקטן

 באמת חיל~ל לענין אבל בתוס' עיש ליכא כרתאפי'
י מ~לי~

 י ,

~~ ~  
~ ~ ~  

 דבזה



~ ~

~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~ י ~ ~  
~ ~  ~יי~ ~ד~ן~

 ~~~ן
 ~קד~~יי' מ~~~~ ד~~'~~ ~~~ ~~א~ ~~

 לעני~
 חי~לו~ו ל~ניז מ~~~ולא

 מ~~
 ון"ל ~בי~~~ל ~~~~~

 ~ א~
 ~רע

 א~
 ~ן ~וא

 ~ ~'או~
 ולא

 ג~~~
~י~ג~~~א~~~~~

 ~~~ן ~בי~~וא
 ~ר~הה ~~~~~וסי~נ~~,ו~

 י~
 אלא ~~י~ בו והול~ין ~וו

 ~ו~ ~י~ ש~~י~
 ו~ך ~~י~ ~פ~~ל~

~~ ~~~ 
 ~ע~~ז ~בריי'

 ~~ ~ו~ו~
~~ס~

 ובזה ~~ללין
 ~ל~' קו~יי ני~

 ד~
 ~י ~ל ~ו

 א~
ד~פ~ו~~

 ~~ול ל~צין איירי דיל~א ~שה
 פי~ו~ ~~ו~ ~~

 נפ
 לע~יז~~ל

 ~אמ~ ~יל~
 ~והלין

 או~~
 בש~ך ~~יי~ מ~"נ

 בי~~
~~~ 

 שדוחק~~ו
 ~ז~

 ~יל~ ~טניני ~ק~ני מ~וס
 ל~י א~ל

עיכ ~~ל~~
~ 

 ל~~ין ~יי~י
 פ~ו~

 נפש
 ב~~~ ~חל~~~ דבן~

 ז' ~ן
 דל~שייך~ד~~נןכנ~ל ו~

~ 
 י '~

 קשה~יז
 ~~ולה~~~מא ~שוי הש"~ ~~

 לא~~ללון~~~~ לעניןפי~וח~~אף ~פ~ ~ו~
 ~' ז' בן

ו~
 לשי~~ו ד~וא סימנין נגמרו

 יד~~~ אןי~
 ~אן
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 א~

 ד~~י רוב איכא ~זה
 ק~~

 ~~א
זה ~ע~

 באש~
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 א~ל ~~ל ~~~ינן נ~ל לחזקת
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 והפיסקי~
 סימני'וכן~שיג~ליוהב~~מ~"~ל~~י~כל אף~ס~קונא~מרויו למ~~ ש~יי~ דמהני ~נ"ל

~~א~וני~סודריס
 ד~אש~

 אי~~אולצא כהן~ף~כה~ג
לדמשמעוב~מת ~~~ב"~ ~שי~~ ה~ ס~רי וכן והה"מ והנ"י והרשב"אהרמ~"ן הלא~מ~

 ב~~ב"~
 ד~ביאיסס~ס הפוסקיס ווזכל

 ~ד~ריך כ~~ו ולא חולצת אינה כהן באשת יוסל~ ~~~תו~
 נגד כ~טור ה~"י י~~וק לא~~וודאי ~י~צי~ ~~~~~

 כ~
 ו~פ~ט הפו~קי'

 ב~"י ~~יומתמה ~ו~
 וא~

 ~~~ ~מאי
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 ~~~~~בה שאין לכאורה גדו~ה קושי' והוא עליו ~חללין~אין ~פ~ ~~~ ~~
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 ~~~ו~~~ ~~~~~~~י~~~~~~~~~~~

 דר~נן
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 ~ולד שמח~לין היכא
 נ~~ ~יקו~ שס שאין ~י~ אף~עלמא צער~ ~שו~ ~מו~

 ו~זה
 ש~י~

 שייך
לכ~חילה ל~ח~י~

 ה~וסקי' י"לדאף ~נדמ~ל~ין ה~~ ~~ד~ ~אמ~ פי~ו~נ~~ ~יכאשי~ ~א~ א~~
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 ד~~רי~ה
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 ~הן
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~ולצ~
 דוו~א היינו

 ~ספ~
 דבזה ~~' ~~ בן

 ~וי~
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 וולדו~
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 ~לע'
 וא~

 יצ~ ~וונד שזה
 ~א ~הא ~וב ~כלל

 ~גמר~
~ימ~

 ~רוב מ"מ
 ז~

 ל~' דגולדיס
 ד~י~~ יוצ~ אינ~

 שכלו

 א~~דשי~
 הוא ג~ור וולר סימניו~כ~ע ~~מרו שלא

 יד~ינן דזה ~יי~ו וח~ ז' בן~~ק כ~~ ~~~
 דל~

בןט' ~י~~ ~ו~ד~י ~~יו כ~ו
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 דספק
 הואאסז'א~

 בן
 א~ ובוול~ו~ ~

 ~~א
ד~ולדיס ר~~

 לש~ע~
~דלא ב~ני אבל ~ת~~ה נולדיס וול~ות ~וב דד~וקא

 נולדי~
 ליכא לתש~ה

 ~ו~
 י~ל איכ ~ש~~ה

 ריעו~ נ~ידאי~ כיו~ דאדר~
 דסי~ניס

 ~חזק~
 ~~ל

 ~בעה~~~ ~ן ד~ס~ק נמי~~פוס~~'הנ"למודי' י"~ ו~ז~ ~י ~פסי~
~~ 

 ס~י~ לצ~ו
 אףדבאמת

 ~אש~
 ~הן

 חולצ~
 ~בדברי~~ ~ק~י לא דהס

 ~ק
בץשמונהו~~האך~י~כךו~ךקשה~לה~~א~דכת~ל~~ץ~~~י' ~פ~

 מההיאה~"ש
 דיוש~~

 ~כלו דמיירי המש~ר ~ל
 איי~ו המש~ר על~ יוש~ת ~~ידהרמב"ן ו~~~ ~~~י~

 ~ידו~
 ~כלו~דשיו

 ע"כ להר~~"ןהא ~ש~
 א~

 דס~רבכה"ג ~יון~~לליןי~קיו נ~י ~ימ~י' ג~~ו ו~א ~~~ ח' בן ב~פק
 באשתכהןאי~ה~ולצ~
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 מ~

~ן~
 כב~דו ו~~חילת ז כנ"ל
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 איו~י ו~חללין ~וו~ד ~וה ~~שבר על~~~~~~ש~ת ד~סי~
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 ~~ו בלא

~~~~~וו~וודאי~ק
~~ 

 ש~א יד~ינן א~ ו~ף
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~נ~
 המ"א ~~י ו~ל"ז כ~לד דהוה ליון
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 דלא כיון

 ~וו~י א~כ ~~ימני' ג~רו לא אי~~ינז
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 הוא
 כמ"ש ~ני~יי~א~ז וולדו~ ~רו~
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 ש~~~

 כאו שאין ע~ף
~ד ד~פ~ ס~

 א~ ~פ~ א~ הו~
 והוה לאו

 או~ ש~
 ואין הוא חד

~ר סבר~
 א~ דדוו~~

 דנג~~ ~~ בן ~~~ו
 יש ~ימניו

 י~~~מן~ש~הה א~ ~~~
 ~לא רוב י~ הסת~

 נ~~ר~
 ח~א ז"א סימ~יו

 מג"~
 כ~ ~~ וע~ ~פ~ פיקו~ ו~ח~ירי~~ ~~רו~

 ב~י, המ"א
 ~~נוו~ה ז~

 י~ש~
 חיל~כיון ~~ן

~  
 ~' ~יעו~אד~יעו~א

 ~~ל~~ו~~~~
 ~וב ~~הני

 ו~"~
 ~ון ג~~

 די~
 ש~א ס~ק ז בל

~ ~ , ~ ~ ~~~ ע~~פ~ ~יש~~~~~~~~ ~  מיי~ 
 ~רישא

 נ~ל והוי ,~י~יו ~גמ~ו ~א~ולי
~~~ 

 הא ~דא
 נ~~ פיקו~ ~בידמ~י~ין כתבתי כב~

 ו~ן ~"ס אף
 ל~~

 ~~י, ד~ס
 ~~סדמתירין שכ"~

 היי~
 ~שוס

 ~ק~ ~ ~י~
 חיו~י

 עכ"~
 כדאי'

 ד"זב~~כין
 דקאמ~ וא~

 הג~'י

 ~י~ קמ~
 ~אינו

 ס"~
 ן~א

 ~יו~
דק~מ~

 ל~~ומה~~ינחלק דאין ~שמע ~מ"ל
 ו~~

 בוה ד~~~ה
 ~י~י~יון~~ו

 דהס~~
 ~וא נמי ל~ל

 ~ו~
 כמת הוא דנ~ל

~~ו~~פ~ח~א וא"~
 אוו~אוחיו~~

 ז הואכג"ל ~~וגסחד

~ ~
~ ~ ~ ~ ד ~ ד ~ ~ ~ ~ ~  לי 

~  
~וולד ובין~ק~ ~עתה~ו'ל~~יןנהרג~ על~ס~"עש~י~~י~

 ~יות ~ימנין~י~ול ~ערכין~כתב רש"~ ד~~ריכד~~ ~י~~~~~~~~'סו~~בר~~
~ ~  

 ואגי ל~יות יכול
הדיו~

 ~"ל
 לבא~ל~

 ~הר~~ס
~ ~  ~תוס' ~~~~ ~~~ 

~תחיל~
 א~אר~לך

 ה~~ ~~"י ~~
 ~י

 ~ת~
 ~ערכין שס

 ד"~
ק~עין~~

 כ~י והצה ~~יית~ברי~א ~~יסה~זי~נ~~מ~~י
 ~ושי' בזה מ~' ~ש"~ המ~~ה~נ~

 ו~ב"~ ת~~נד~
 ~~קשי,

דר' כיו~
 ~~~~ ש~~

 ~מואל אמר ~~ה בר~א ~יית ~וא
 ~~רעי~

~
 ~ו~ן א~ר ל~ה

~~~ 
 כו'

 ו~~~
 ~~ת דר' דמיק~יד~י~צין ר~י ~י' לכך חי ט' ~ן
 ~~רו~ ל~קא~ר~

 פעמיס דרוב
 ~רישא ~וולד~ת

 א~~
 א~"ה

 ~יות ויוכל ~קרי לפעמי~
 ~צ~~ר ~ו~' לתי~ ל~א~ריך ול~

 לחיו~ ה~לר~
 וה ו~~ח

ליישב~ה צדי~
 ~~ וא~~ ש~~י~~~

י ~  עיין ~ו' ~ו~ר 
~דהר' ב~ו~~~

 ~"ד~

~~~~~~
 ~~ו' וכי

 צטלם וכי ועור רש"י ~~ ר~ ל~

מת~
 תי'

 מ~ ~
 ~הש~פה הוא גמור ~~וט

~וע~~
 ש~ת לר' דע"פ ש~יר ~שי' ~תו' ד~ד~י ~~ל ללן

~וא ~ול~
 ברו~ ~יי~

 ~אל"כ~אי
 ~קש~

 ה~מרא
~~ 

 בע~~
 על

~מואל
 דאמ~

 ~הרג היו~אה
 ו~

 דוו~מיית קיימ'ל והא כו'
~רישא

 דר' ~אי ~כ~
 די~~ ~~~

 ~ותלו~נחיל לענין ~ס ב~~א



 דהא המתני' ניחא נמי ברישא מיית מי הוא ספק אי ~ףשכיר
 ר"פ סי' ~ח"מ להדו'כסקי'

 רנכס~
 הב~~יותר או ~תולה מתה האס איספק ~בי קיימי האס יורשי בחזקת
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 קיי~

 תו
 רו~ מהנילא

 ~ממון הולכין ~~ין
 רו~ אח~

 ואףי~ש
 ~~מא תוס' כ~ת~ו אתר~וחזק ~י~ תילו~

 דפ~ו~וב~
 ~יון מ"מ דל"ז

 תו ~יימי ד~~זקמוי~אמרינן
 אזלינ~ ~~~

 מקשה מאי איכ רוב בתר
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 רוב שיש בעצמו ~שת לר' מ~ל ועוד ~פק יש אי אף ני~א
 סבר ש~ואלדילמא על דמ~ימק~ה ב"ב מק~~התו'~~ויות~~זה

 אסנאמר ועודא~~ן~כבידדק~ה~~רלרש"י~אוקימתאאחרינא
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 שראי~ו ~~יליכגון העובר
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 דהבוא ע~~א
 דף סבר~ב שמואל וגס ששתורב אח"~
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 א"ו ~ה לעו~ר המוכה

דלעול~
 מ~~~~~כו~א לאיתר~י~ך

 הוו~~ובד~
 כו'י~~למא

 ומוה~ימוכת ~~אפי~~יע~~'רמיעועא ~לא~רמי ~בר~הי~
 ~ק~הוהא מאיכ~ת~~דאל"כ

 הוי,עוב~אידילמ~
 על

 ש~ת ר'מודה ~מיעו~
 מו~ הו~ ו~~

 דשמואל ההיא ז"ל'מכת לרש~ו

דיו~ב~
 על

 אפי' שש~~"כ ר~~ ~בר~~ד~י דהג~' ~"~ ~משב~
 ~שני וע'ז ~ת"כ שתי בר~ינו ~פשר הא דאל"כ לא נמי~יעו~א
 ר"לדלע~סהוו~דמתת~ילהרקהעובדא הלטאה דהויכז~ב~ירי

 דאף ימו~ת~~כל~~וגי' ~יות~וא"כ ~ו הי' ~א דפ~כס,~את~י
 און ית~מי ~י יתר~יואףבמי~ועלא

 דנעקר יל~לק וצריך ~ול~ן ומה~יא המ~ר על~ההי~ידיוש~ת בו~יותוא"כ~פיר~~ש~
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 הל~אה~ו~~תאו"~
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 דלא~של~ דמיקרי דווראי ~י"ל שס

 ~ו~ ד~~ה~פ~
 ~צאת וי~ול

 ולמיו~
 אז ~כה בשל~' ~~ל

ה~~
 ~שני

 דהוייכז~
 י , ו במ"ע הל~אה

~ ~ ~ ~ ~

 א"כ תי אמו ~תת אחרויצא דמיקרי דאסי מנחיל אינו עובר רממ~נ שכירי"ל
 הו~

 בכלל
 יום ידוו~~י~~ד תיניקי~

 א~
 העולס לאויר ~~צא ~' ר~ע ואף דווקא ל~ו

~יקרו
 יו~

 בב~ןוהשתא רמת ~יו~ו מ~חיל עובר יצויר ע"כ א'ו~יכ
 אמרי' בבען ~מת כיון י"לשפיר

 מרוב,דש~ ד~ו~
 עיפה בו

 והא ברישאומיית רמ~
 רראי~

 ,~ל ולפ"ז העלאה ~זנב הוי דפרכס
דעכ"פ

 רו~
 דאל"כ ברישא הוולר מיית

~  
 לחלק להגמ' למה

 שמואל לכך ו~לגא ~~לגא דהוי ~מ~היהאי"ל ~רגה ~יןלשמואל

~~~~
 ~ו~~

~~ ~~~~ 
~ 

 כיון מנחיל אינו עובר ואפ"ה שפיר~ייש ~~
 ~"ו אלא קאמר רא~~מדלא מתי' חזר לא~הוה מיד~ ~תי' להדי'דא~א~ר ~וכח ובגמ' קיימי האס יורשי~חזקת שפירנכ~~ הו~כזנבהל~אהוא"כראשוןואףדראינובותיותשמא הוו~~מ~ רי~~פ~ש~~
 רו~

 אין
 עו~ תי ~~לד שקול דספק כיון ~"כ ופ~גא פלגא הוה ~י~לל סבר~
 אתר

מית~
 דמנתיל דאפשר במ~ע ~ושי' א"כ אמו

 ~היכ~
 דאף לומר סברא ו~ין אמו ~יתת~ר שחי ~אונו

 ~וה נ~ר דתי דראי~
~  ~ה את"כ דחי דראינו כיון ז"א~יות 

 ש~~
 א~"כ דחי שקול

 א"ו הלעאה כזנב דהוינאמר מה"~
 דר~~

 ע~"פ
 מיי~

 ~רי~א הוולד
 כזנב דהוי אמרינן הוא מרוב נמי בוודאי דזה שנאמר~די ל~~
 לא ד~ל"כ לנהרגה מתה ביו לחלק צריך ש~ירולכך הלע~~

 כו' מ"~דאיהו דקאמר ששת מר' כן דמוכת ועודכו' דקאמר~מי~י איכא רוב דעכ'פ ברש"י וכ~משמע~~יי~למיעוע לשמו~~ ה"~
 ~ומר ה"ל דאל"כ איכארוב דעכ"~ משמ~

 מ~
 מיית ~יהו~ דילתא

 דלא~כרבנ~~~ב מתני' ספקאתי' אינו~לא דאס~דולהיש 'ו~י~ ברי~
 נ"ל ~ן כלגא האי ~עובר,על אפשר מנחיל דא"כ יחלוקודאמרי ר'~"~

 י ~ ~ רשייז'ל לשועת יי

~ ~ ~ ~ ~

 ~"ל ל~י
 א~

 כל אחר
 בדבר~ הדחוקי~

 רש'יכנ"ל
,~

 על דיושבת כשמו~ל ד~סקו רמב"םוש"ע ק'על דאל"כ כ~"י~ברי עכ"פמו~חאדרב'דלאכמ~אדהרמב"סיש"עע"כל~
 רובןהוו~דמתהמשברמחללי~ע~יושב~האבאמת

 דסבר ~זיל ל~יעתו ד~ואל משוס דמחלליז שמואל סברשפיר כנ"לרקאפ~
 כמו רוב אחר בפ"נהולכין אי~~

 דס~
 ~רוב אף ~נ~צא בת~נוק

 ~רמב~ס אבל דפ"ד ביומא ע"ש הגל עליומפקחין עכ"ו~
 פ"~

 ~ל'
~~יא שב~

 ה~~
 ~קחין ~~ין פסק דמש''ה לוניל ~מי דה~יב

~~ 
פס~

 הולכין דאין כשמואל
 א~

 ה~'ע וכן רוב
 בא~

~~~ 
 לא ~~~שאיכע"ש ~ל~~ ~

ו~ן~תל~ולומר~דהרמב"ס~וש"ע ריושב~ע~המש~ הוילי'ל~סוקכהאידשמוא~
 מתלק דחולין קמא פרק דהגמרא~חלק ~די'ב~בא~ליתא~ן~~"~

~ 
 אמינאיאבל ב~ה

~~כ
 ,מוכ~

 ד~סקינן כיון לחלק אין ~ו רוב בתר דאזלינן
 דפסק ואף~שמואל ~ל~

 הרמב'~
 וכן

 הריי~
 דפירש היכא

 מקצת~
 דלא

 ברוב אף ו~חללין רוב ב~ר~זלינן
 עכ"ו~

 הר"ו כ~"ש היינו
 במקומה~~ו עומדת דקביעותקמא~~י"ףמ~וס ביומ~
 ש~יך לא דווד~י הנ"ל ברוב אבל מ~ה על כמחצהדהוי ~כמיסכ~ב~
 אין וו~אי ~ראוריי' משמע הנ"ל הר'ן לכי ואד~גהמוד~ס קבו~
 גבי מ~ילין ~בנן רק ריב בענין דבריס ל~אר פ"נ~ין תילו~
י ~נ~יכ~

 י ~ ~ ד~ייךקביעיתע"~

~ ~ ~ ~

 ר~יתי לכאור' הא
 תמי~

 ~כתב הר"ז ~דברי ~דולה
 יודעוהוי את"~

 דו~
 אחר ואין~הולכין ז"ל הרי"ף על ~ולקין

 ~ו' הרמב"סז"ל ב~"נ~וכן~דעתהרו~אף
 ממש הרי"ף דברי המ~ הרמב"~ דברי~~~הא ולכאור'~תומ~כ~ע~

 חילוק שס ואין ~ולס לפירשו מקצתה פירש בין~מחלק מהל'שב~ פ~ ש~
 דלא דהא ס~ר דהר"ן ~כון ~ל הר"ן דברי ליי~ב נ"ל~~~' ~ ~יניה~

 מצאתינוקלעניז ההי~דאמרש~ואלגבי הרי~~בהלכותי מבי~
 היכא דלעיל האי על דסמ~~~י"ף משוס כן אינומפקתין

 מ~וס ה~~ס והיינו מ~קחין~ק~תה דפרו~
 נש~~ דהקב~ו~

 במק~מו
 ~יר כל דני~י שכית לא דהא ~~ר נמי~ה~יעות ובזההראשוןי
ועו~

 הא
 הדר~

 כדאי' לני~תא
 ~ה הו' ולפ"ז דוכתי בכמ~

 מפ~~יץ~מה ד~ין תינוק מצא ~~ב"ס~גבי~~א~פסק ~~
 ל~מיהר~ב"ס ש~~

 לונ~
 פסק ~לא משוס~

 כש~וא~
 ה~"~יי לפי קשה

 פסק הוא~א
 ג~

 ועיין וממינ ~~מ' כ~י' מ~צ~' פירש
 הגמ' בקושו'~נדמק'~אוד~בליז בלת~

 לפ~
 הרמב"ס

 לכ~
 סבר'הר~ן

~~רמב~
 ~מ~שהכ"מז ~' איתמר כי יאלא גורס

 בדרךנכוןמאוד רמב"ס,~ברי ל~ן~~לפר~
 ~~אור~

 דכמתצה דהרין ~בוע גבי
~ל

 מחצהד~היינובקנ~מןהקבו~
 רפריש כל יאמרי' החנות~ן שקנהנכרי אבלבפיר~כ~ן

 ~~וב~
 זה רק פריש

 בדפרי~
 ~לא

 ה~וע לפנינומן פריש אלא אבל~פנינו
 כגוןישלק~

 ~"ש ומקורס ס"ג ק"י סי' רמ"א כרהביא כמע"מ מרינאיהוי ב~נו~ הנכרי
התו~'בתילין

 דצ"הדמקש~
~' ~פ~תי~גבי בירנכריס דנמצא מההיא

 צבורי~
 ~עכבר נעל דהתס תי' ולכך תמץכו' של וא' מצה של

 קבוע והוילכנינו
 ע~

 י
 והנ~

 ~' ~יירי ביומא כאן
 רק א"אלפרש ונ~ל~לי~גל א' ופירש יש~לי~' נכרי~

 ונ~ל אלו ~עשרה א' שפירש ידעינן מנא לפנינו שלא~אי ל~ינ~ רכ~י~
 היינו מישראליס ~~~ינו ואי~ל עלי~

 פי~
 ~רוב הגלותלי עליו אשר זה בא אתרממקוס שמ~שמ~ ~~ ואי לפנינו
 וא"~ ה~י~

 לצייר
 סברא יש ל~ינו אףדפריש אך וזר דוחק~~ור ר~

 ~ר ~ת~יון ~וה~פרי~ ~מ~
 פיר~

 ד~ין ד~~ן ~~ק ~ו נולד לא לכנינו
יז ~לי~

 ~מ~ ~



י
י י ~  י 

י ~ ~ ~  

~  

~  ~ ~ ~  

~  
~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ג~~ו~~ י ~  ~  ~  

 הגל ~י~ ~ח"~~ל
 הר"~~פי~ ~

 דהר~ב"ס
 חול~

 ~ל
 הרי"~

 דברי ~ביא הרי"ף דהא
~~~~~~~~~~ו~כ~~במ~~בת

 ~לכאו~
 בפ"נ הול~ין אין כו'י~מ"ל דפירש כל ~ד כתב ואחיכ~ ~מו~ל

 א~~~~י~י~~~~ציבורי~~~~~~י~~~ן
 היינו דמהני מקצתה ד~ריש אלמא ~גמ' תי' ומביא הרוב אחר הניל ב~סתי'

~הא
 ~~,'~~,כ~

 ~ה בפיו ~כ~ר ש~ל ~ב~עה
 ח~ץ אי ל~

 ~ווק~ ~
 בשאר אבל ~רוב ~"~~~ר ~ל~ין דאין מ~וס

 אי~ורי~
 ~בועו~כ מ~רי לא ~ה~בו~~אית~~~א~~ש~~~~וה~לבית~י~ל~

 ~"כ~~~~~
 י ל~נינווגם כ~ירש דהוי

 ~ס~~ ש~כ~י~~שו~
 ~ית ילך ~א ודגיןי~~ו

 הו~ ~לכ~
 לומר א"א

 אי~ורי~ דב~א~
 ב~נ רק פיר~יל~ינו ל~~~י

כספ~~ל~
 יש~ו ש~ירש תיכף ~י~ו~ו~~~נ

 ~פ~
 ~י

 ישרא~
 לי'דיינונן

 ~אם ~ה"א , להרמב' כ~תי בפני~ כ~יר~
הוא

 ~ל ~י~ יפ~ ~ ~~
~  

 נ"~~בא
 כגו~ל~ו~

 כז~~מר ~ר~ית לו
~ 

 תי~ק ג~י התס
~  שמוא~ 

 דהתם ~ף דמ~יי

~~
 ל~~יותואך אג לו~ידה לה~ר

 לחל~~צ~ בוהי~
 ~ע~מו ווד~י~ירש ולומר

 וא~
 א"ו כו'~~כנ"ל אלא לגרוס צריך ע"כ

 ג~~ב~~
 רתיכ~~ראי~ ~~ר

 ~פ~ ל~ י~ שנו~ל
 ד~~מ~י

 ד~רי~
 כ~מואלוס~ר כ~ק ש~יר

 דה~~
 ד~ירש

י~ך ~קצתהימשו~
 ~ל י~ל לא דווראי ל~י~

 ד~~
 ~רר ע~רי' של רגילות

דנשא~
 ש~יר לכך הר"~יא~יבי' כמ"ש הראשון ~~יעות

 יהת~

~ ונול~ל~~  
 ~כף

 הספ~
 ~~ ~תני ומ~ה

 ששייר מה
 ינ~

 מושלךבתינוק
 הרא~ון ק~יעות ~שאר~ ~~

 כנ"~
 ושפ~ר

 מב~~
 מה"~~ינ~~

 ~ית דזה
 אב~

 מה"ת הכא
 ~ תיכ~ יס~

' 

הרי"~
 לשאר תילוק יש ובזה ל~מואל התי' וה

 כו' ~י' יודע והויה~ן דבנכרי ה~לדכסקואידמי~להאדמיאממש~הפו~י' ש~ת~ איסור~ו~~
 אל~

 כ~יל כו' בפני אף
 מ~מקוליןנמיהדין לפ~יצו ~נה~~ דברו~ וה~

 ~פיר~ ~~ד~
 ~רובים ~~ינו

 א~
 בפ~אחרהר~ב הולכין ול~ז~רמב~ס ב~ד ~אמת

 שינוי בלי ח~~ דו~~וו~
 ד~ ~ז~

 ~כח וא"כ הש"ע וכן~"מ ~נ~י שקנה תי~ף נמי שס
 כמ'~בס~"~

 כנ"ל כמ"א ~לא
 אנוד~ין~ל אין אז ~בשר~פנינו ועיי~

 והה~
 הוי, מדאוריי' דפריש~ני~ו ברור דהו~תי א' ~י' ריש ~יל דמאו הנ~רי ~קנה

~
 ~בוע ~ ~דוןעלהבשרמשוס~אי~כו~ה~~י האהנכרייאכלואי

 א~
 י י ו ע~~הש"ך ג"כ דלאכב'חוצ"ע ל~לא

~ישרא~
 ~לד שפיר ~ייך הוא דנ"מ כיון ולכך

 ~~~~ ב~ביע~ ספ~
 הו~ין ~~יר ל~"~יבזה דזה ~"ל

 א~~~רו~
 הוי דזה~

 ~פיר~ ב~ע~ ה~א"~
 כיון נדוןעליו

 די~
 להלוו~ו ~ו~א נ"מ

כפי~
 התו~' שכתבו ואף ק~ע כאן אין דהא כולה

 טובא או~י~ית
 כנ~

 לחלק א~שאפשר
~~ 

 ~ד
 ~דו~~ו~ד~

 ~נדה
~ 

 גבי ומסייס כו' ברישאי איהוי~יית ד"ה מ"ז
 באמת ד~א~"ל גוס~

 ז~
 הדין

 קבו~ ~הוי ל~נינו הנ~רי ~נ~
 אי~נו

ד~ללי~
 י ~פירש~ הוי לפמ"~ רובו~ף אחר ב~"נ דאי~~כין מ~ם

 מקצתה פי' דמש"ה ~ם ~בר~,כפר~"י ד~תוס' מ~סי'ל ~לק התוס' קושי' כן לתר' יש ל~~ורה ובאמת צ'ה ד'~~לין חיי~ חזקת לו יש ~וא וודאי דישראל ~יון התם ~~אני נ"לכולה התוס' כ~~י' מעכ~ר זה הוציאו ~פוסקי' ~ק בהג~~אנז~ר
 נול~ עכבר גבי דדווקא ה~"ל~ילוק אי~

 ז~~ ~ך ~ודאי י~ר~ל מוחז~כאן דהי' משום הרוב אחרהולכיןי דרגילות ~קביעות הס~ק ל~ו
לגרר

 מש~ רה~
 ~ן

 י~יי~
 המ~~' על ביושבת א~ל השתא עד חי~דחי חזקת לו דיש ~דיף מס מה~נדוז ~עכו"ס ~בל בצינעא

 כנזכר דגל ודומה~ה~י כשר אי איטריפה ~עכו~םלעצמו~ק~ה
~~ 

 ~ייך
 ז~ועו~

 ת~~' דברי דבליו
 תמוהי~

 ט"~י איזו יש וע"כ

 א~לעי~
 הכוס~י~

 ד~~'ל לה~מיר ~סקו ~פיר
 לח~

 דה~~~גמ'ידיומא אף ~ן
 אית~ ~הייו~~

 ח~י מת~י'ידמצאו על להדי'
 רמ~ם ו~כתב שעה אפי'~~י~ לא~ריכא ~~~ין ז ~חלק~אפשר

 אפי'מצ~

~~~~
 הא הגמרא דמת~' ר~~י~ד~ת~ילה ~בר

 דפרי~
 לאו ~למא חיי~ה מ~ום~רוצץ

 טעמ~
 אלא מ~~רוב

י א~של~
~ 

 ל~"~ ו~ך כך בין ~ללין חיישעה ב~ירוראפיה~וס ~יותיכול הגמ' ~ובר מ~~תה ~~ריש ~יירי דשמואל מקצתה
 ד~~~~אמ~

 הויכפרי~ ~ה"ג איסו~ין בשאר הרין
 כ~~רא

~עו~ הנ"~
 שאין

 שאין וגם חיי~ חז~ ~
~ 

 וודאי, קביעות ~ייך

 דב~ת~דפיר~~יו~
 רק נידוןעליו לא

 בפ"~
 משו~~ומרא

 דפ"~
 מכ~~להר~~"סו~ן,הש"~, א~לע~ין~~אחרהרובלכ"עאזלי~ן

 ~ייר~ ל~~י~נ~
 לפנינו

 הר"ול~רי"~ ו~מ~
כס~~וו~י' יפיוז ~~ר~ו

 באה"~
 סי'

 ד~~

 בנמצא~ינוק
 דאזלינז~ת~ ~ש~

 י

 וו כסברא הרמב"ס סבר כן ~"ע~הקביעות
 דפרי~

 לא והרמב"ם
רו~

 וכניל
 ומ"~

 מדלא דמוכת המ"א
 ~ל~

 דק~י~ות ~שוס~בר ~~ יושב~ גבי ~פוסקי'
 ~~ר~ במ"~

 ס~ר ~רק ל~רי"ף הר"ן
 דמש"~

 ~~~בר על יושבת דג~י וודאי רע~ו סי' בח"מ שס~מ~ברוכן
 לק'~

~יר~
 א~ר הול~ין אין מקצתה

 רו~
 לי' דדי~~ינן

 ש~~
 לפנינו,

 ה~ מ~~דא~רב~
 נק~~' ולא הגמ'והפוסקי'~ב~כ~' די~~ו

 ~' את~ר ש~ו~ארישא אתמר א~~י ~ס~דמסיקולכך
 ~עוברתסתסמש~דביו~ת~להמשבר~~~~נעקרהוולדאב~

ול~ניןלפ~
 כו'ע"כ~ליג ~ן אינו עליוהגל

 ~לר''יוח~זדה~
 ~מעו~ת~תםבאמ~~~~~ין~~ו~ש~תו~וכן~ס

 הוא דוודאי תינוק בנמצא~סאיירי ג~ינוח~
 פרי~

 לא אפ"ה
 אזי~

 ומנ~ל~דאיעלה~"~~ב"םל~קש~למה~לאחלקוז"א בתר
 א~ר ~ול~ין~פ~נ ~אין לעיל דקאמר שמואל והשתא~רוב דה~

 רו~
 ~ף לי'זכי' לית עובר כתב~"יבי"~~י~~~~ר~ףור~ב"ס

 והש~א לפ~י~ו פי~ש ~ייך ~לא מושלך ~תינוק אף~יינו
 למס~נ~

 ובכ"מ עליוכר~ן~ד~~יוסי~ירושההבא
 פסק~~~

 כרי"~רמב'ם
 לפ~ינו דפריש היכא מודה ר~יו~נן דאף~"ל

 ל~צ~
 אחרת

~~~ 
 עו~רוא"כ

 ל~
 אף ~לל ~~חיל

 א~
 מיית~ברישא האם

 בבירו~
 הגלו~ז~~ל~

 כן איסורין ~~אר ואף ~~בוע הוי
 ל~ ר~ת~

 בגמ'~דאי'
 ד~~

 להרא"שוטור אלא המ"אאינו ~דקדוק ~"כ

~ח~
 הפוסקי' וכ~ש ~עכב~~פ~~י'~~ל ~איתא כמו

 גבינכ~
 י"~דמ~ה ~לה~~והטור אף אך של"א בס~ ~ם כר~י ~~קו

 לחלק ~י~ ~ף לעכבר זה ומ~מין~~לפני~ו
 ~"למ"~לחומר~

 וולדות ~ס~ס איירי דהא חיל~ו ~א
 ו~~

 יש ו~דות
 א~ ס~

~יג~
 ~לקו'וה"ה

 ~"~ ומכ"~ ~~
 בהא רק לה~מיר יש יותר

 ~~ כיו~
 הטור חדשיווכמ"ש

 סי~~נ~ ~~~
 ש~וע לי~ משכ~ת דלא

 שפירשיל~נינו ~ה רק ~יירי ~מואל~ו~~~ומר
 ~עלהכא~~א ש~אם ד' ל~כבר בינו ולחלק כ~ירש בדו~~~הוה אי~רין בש~ר~ל~~אל ~כלוח~י~~לא~פי'~מנהול~באעלי~~~ועייןב~ש~ס"~ ~~~ ע~

 ~~ לי~
 ~א ת~י~שמא

 א~י~וא~
 ~נ~~בר~

 ראל"כ
 למ~

 ע"~ו~יין חשש כאןיש אינו~ס למה כו' ~פ~נ הולכיז אין שמואל ~אמר
 בת~

 ~לדו~ בש~ד'ק~עתה'כל
 במצא אף דאיירי למ~קנא אבל~ל~~פ~נ

 ~ינו~
 ~ד~יו בכלו ידגע ~ין ג~ור פריש ~וי

 ל~
 ~יר

~ו דה~ כ~~~~וב~אינוימנח~
 בינ~ ל~ני~ ~נח~~ב~רי~

 ו~כריהנ"ל העכבר ובין
 והש~~

 רובשה~ אז~ן~ ו~~~ רבנזדבסת~ ד~רי ~אף
 קיימא בני

 הר~ב"~ ~פס~~~~
 הנ"ל

 ש~
 מצא ~נון

 תינ~
 דאין

 מפקת~~
 ל~נין~ ~כך

 ~ויך~ דל~ ירוש~
 לה~י~,

~~~ 
 ~ר~ץ סמכינץ

רש~~ירשג~ור~ואאבלבזהפס~ש~ירדמפקחיןמשוםדלמסק~
 ~~~ימה"ל כד~י~ה"מ א~~לי~~~יל יום בן תינוק ~לכך

 ~ר~הוי
 יו~נן ~' דאף עכ~ר כמו~ לפ~~ו

 וא~ מוד~
 דווקא זהיי~וס בשאר

 בתינ~
 הצו~ד

 ח~
 אמו בבטן בעוברישמת אבל

 רמב"ס מזכיר לא ולכך ~וא כן~י~ו~ין
 ~לשונ~

 ~פל ספק דרשב~~~י ל~נו ת~נקו~~ו~~ו רוב ~כלל~ינו ב~"נ הו~ין דאין
 ורא~

~רובימשוסדאיןחילוקלמסק~אבינולשא~
 ~' ב~בת לא~יי ~הא איסורי'וזה~כתב

 קל~
 חיו~~ומתמ~י' ~יוצא ~ף

 רהוי חצר דבאותו היינו מתחילה שבת מהל' פ~בהרמ~"ס רבנ~
 קבו~

 הפוסק~ ר~ לפי ~~אף
 חי ~יוצא שס ~י~ו כאביי ~סק~ן ~לא

~מ~
 פ~י~א דמקשה בגמ' כד~ו'

 ~~ ור~
 בכלל אינו ~"ע אמוי בב~ן באמת ~בל דאין קא~ר~~~אל

 רו~
 בראינו אף ולכן

 ~~~~ולכ~
 נפל הו~שמא ספק ~מ אמו אמ~אחרמיתת בבטן מ~רכס ~הי' הולכין תלי~דאין ומה בשאראיסורין דאף פשיטא

 כמת הוי דנפל זכי' לו אין ו~אי ואז יהוא לא~זכירהלשון באמת כש~אל פסק לרמב"סדלא אבל~פ"נ~כו'
'דא~~~לכין תיכת~ ~ראי'דאף~צ~

~~ 
 ~לל ריצא סימניס בנומרו דו~א ~רמב"ם דאיירי הה"~~"ל באמת ~הוי ממ~ בקבו~~ הדין ~תב כו''רק

בש~~
 לא~מועי~ן'דל~ין,תילול ~תי איסורי'

 שב~
 סימני' שנגמרו מתוראינו א~כ אף~יצא לכךבמתבבטןאמו ~נפל הדין ~פ"נ

~~ן~זה~דר~
 הדין הג~' שהביא כ"מ רמביס~ל~~א

 כת~ ואח~
 מהני סימני' דבנגמרו ד~ף ~בטןא~בכללרוב שמת כיון ~ימ י

 נמי אףיוו~והיינו זו לא בדרך א~~ת לחצר'י~יר~
 מ~~

 מ~יוכדכתב לא דלרשב"ג ור~י' ~רוב מ~ח נמו 'להרמ~םיהיינו דהיינו

~ב~
 דספקנפל דש~יתוא"ככיון הרא~~בובמות~נ"ל~י~~~מיעוט ~ילס~כא,~בועכלל פרשו אבל כניל הואילדפירשלכנינו

 וקרוב ומספיק נ~ון דר~~~וןה
 רמביס בדברי לאמ~

 'לכ~
 ~"~ ~דפ~קינן המה אמו יורשי ~חזקת הנכ~י' הוא כתב

והא ~ ריפ ~י'



~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~

 דמק~
 ממתני' הגמ'

 ול~
 ~סתם דאיירי ששת ר' משני

וולדות
 חד~

 חדשיו שכלו בידוע אף לאוקמא דרוצה
 דלא מתגי' לאוקמא רוצהדאי~ו ועו~

 כ~"~
 קנ"ח ד' ב"ב שס

 ל~
 ~~ר

 ככ"ע ואתי' ברישא מייתדאיהו
 ~יירי וג~

 א~
 חדשיו ~כלו בידוע

 בסתם ד~יירו וה~ור הרא"שאבל
 וולדו~

 ר"פ בסי' פ~קו וגס
 דלא ו~א חילקו לא שפיר האס יור~י ב~~תד~כ~י

 מבי~
 דעובר

מנחילהיכאדיד~ינן
 דכ~

 ~שיווגסנעקר~וולדלצאתאונהרגה
 שכיח לא הציורדזה

 כל~
 לכך זה דין להדי' ~גמ' אי' דלא כו'וכיון

 לזה נחיתלא
 וא~

 התו' בע~י ורבו~ינו נכוגיס הסמ"ע דברי
 י~י~יןלכלהפוסקי'ו

~ ~

 נ~י הנ"ל לפי
 מתור~

 זקיני על ה~"ע'שס שמ~ג ~ה
בעל

 ה~~
 על ז' ס"ק רע'ו סי'

 מ~~
 זה אס דאפי' בע"ש

העובר
 יצ~

 ~יימא בר נעשה ולא ומת העולס לאויר אח"כ
 דברי ~יעל דה~"ש י"ל חי כיוןדיצא אמאי~ליו ו~ש~

 רמב"~
 דאיירי

 ה~ש~שיצא נ~וון א~ו דתתה דאיירי הדין חדשיוובזה כלובלא
 הב~ן שקרעו דהיינואח"כ

 לכך ומתתיכף חי והוציאו~
 נולד ל~~באינו אבל ~יימא בני הן הנולדיס רוב דדווקא רובשייך בזהל~

 מדקדק לכך ז"ל הע"ש זקיני דברי ליישב יש כן הב~ן שקרעורק
 אח"כ שנולד ~תבו~א

 וג~
 ~כת כנ"ל דהיינו קיי~א בר נעשה ולא

 ה~ס יורשי בחזקת ~כסי נפל~פק
~ 

~"~~
 הנ"ל לפי

 למ~
 הפוסקיס ~תבו

 תיגו~
 מנחיל א' יוס בן

 שיש אף הא יוס למ"ד שהה דלאאף
 רו~

 קיימא בני דהן
 כנ"ל ~יבמו' הרא"ש וכדכת' קיי~א ב~י הוו דלא הוא ~י~ו~א~"מ

 ~ר גלך למה א~כ קיימי האס נכסיסבחזקתיורשי האא"כ~אן
 אחר בממון הולכין אין הארוב

 רו~
 אם דיורשי כיון די"ל ז"א

 הרוב מכח א' ש~ה~ שמי תיכף התינוק ו~רבה ממש מוחזקיןאין
 העיון אחר אותויועוד יורשין האב מן אחיו וממילא ב~קתוהנכסי'
 אינו מ"א הוכחת ה~ל כל דבלא~איתי

 ~ש~ ד~
 למה כלל

 דנעקר היכא מנחיל דעובר הפוסקי'~ילקו ל~
 ~וו~

 די"ל
 מקשי' מאי לדקדקיש דלכאור~

 התוס'~ש~
 עובר משכחת הא וב"ב בנדה

 או הוולד ~נעקר דילמא וקשה אוינהרגה הוולד דגעקר ~יכאנוחל

נהדג~
 עובר גבי שכיר לכך ברישא מיית ~ו~ד אי שקול ~פק הוי

 כר"ע האס יור~י בחזקת הגחלה דאוקי משוס נוחלאיגו
 מ~ללין ~ספק שפיר המשבר~ל וביוש~

 דבס~ ש~
 מחלליז וודאי שקול

 הוא התוס' קושי' ~א"כ מנוולין אין דבספק נימא שמואלוכן
 סברי דה~וס' ~"ל לכן ~פק אפי' דאינו הכריחודמי תמו~

 רא~
 על קשה

 דאףאסהוא מיי~'~רישארב~שתל"ללומרדהיא
 וגס לומרכן מנ"ל א"כ כנ"ל קיימי האס בחזקתיורשידגכ~י ~פקג~י~~י~

 דהואי דאל"כ לזה מ~רמ ששת דרב צ~ל א"ו לצורך שלא~א

 ספ~
א~

 דראינו היכא נוחל דעובר משכחת
 די~

 כגוןאמו מית~ אחר חיות בו
 דפרכ~

 דרא~ו, כיון הל~אה כזנב דהוה מידי וא"ל אח'כ
 אף~ י"ל ועוד ~נ"ל כן נאמר מה"ת שקול ~פק אלא ואיגו ~יותבו

 יצא אי דמ~"ג אח"כ דפר~ס שכית לא דןהדגאמ'
 לחו~

 תונוק הוי
 אפשר א'ולא~ןיוס

 אמוהוצי~ מי~~ ל~יי~יר~ד~ח~
 לחוץ~ ידו

ופרכ~
 כלל שכיח לא וזה

 ו~ו~
 הפרכס שמא הוא דספק י"ל אפ"ה

 ~שת דרב י"ל מ"מ כן אמרת אי ואף הל~אה כזנבהוא
 דףקנ"ח לק~ן סברי דרב~ן כיתידאה ולא מתגי'אףכרבנןלאוקמא רוצ~

 ~יימי הבן ד~חזקת לקמן כר"ז סבר ששת דרב י"ל וגסיחלוקו
ילכך

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ר ~ ~  ~ן~י~ 
~פ~יקא

 נקי~
 סבריכתי' דהפוס~י' שפירי"ל והשתא

 שנ~
 לקמן~

 דאמת אליבא אבל ככ"ע לאוקמ' רוצה ששת דרבש~ת~תי
 דפסק~~

כר"~
 לא ממילא

 ק~
 ס~יקאי מ"מ~ידי הוולד בנעקר דאף

 ובחזקת כג"לנ~א ל~
~ הא~ ק  

 אמרי~ ~ ו~
 ד~רי

 כ~

 ~~~~~~ י~ ~י~~~~~~~
~~~~

 עצמו ד~"י ל~ברי דאף לומר נראה לכאו~ה
 דבר~המ"~

אינ~
 ה~ רש"י על לעיל הקשי~י כבר דהא

 לכל
 דרוב מוכח~כ הפחו~

 ל~ איכ~
 בזה הא ק~ה א"כ המ"א הבנת

 ישראלכיוןשמואלמודהדהו~כלא~יחז~כאן ~~
 וכנ"ל ב~מ'כמ"ש דליכ~חזקהדחיו~

 ולכאור~
 לרש"י דאף די~ל כ~לל קשה דלא י"ל

 חזר ארישא ד~מואל אתמר כי אח"כ דמסיק ביומא שס~ל
 דמודה ~~ילה ד~מרממה ב~

 שמוא~
 ד~א מקצתה בפירש

 ד~א ז"ל רש"י ~רת ~י מקצתה כפירש הוי מושלךבתינוק ש~
 עלשסידניו

 או~
 הוא אס תינק

 ~~ י~אל~
 כאן ואין

 מעולסישראל חזק~
 ע~

 חצ~ גבי דדווקא תינק אותו
 שפיר שייך

 וצלול ברור וזה שס והוחזק בוודאי ישראל בו הי' לזהרקודס כיו~
 בו דמזר להרמב"ס ~מו הואל~ש"י ד~

 וא~
 ז"ל~ רש~י

 איתאב~פרי' בכ~בות ועיד בו חזר מ"מ י"ל גרסאלא לא איואף גרסיאל~
 אף שמ~אל ס~ר למסקנא לפ"ז אלאוא'כ להדי'שבידינו

 לשי~תו שמואל כאן והשתא נפש בפקוח רוב בתר אזליגן לאישראל הו~~ בל~
 הגמ' דמחללי~ו~קאמר המשבר יושב~~ל גבישפי~קאמר

לאשמועינן ד~~
 א~

 לפי ו~תא דחיותאז חזקה לי' דלית
 כר'י פסק~נן לר~י אף יוחנן ר' על כל~ג דש~~לרמסקינן מ~
 ביושבת~~ה~שבר הש~ת עליו מחללין לא א"כ הרמב"סלשי~ת כנ"~

 לשי~~ דהשתא המ'א ממ"ש להיפך הוא~"כ
 התוס~ביושבת

 אבל הוולד דנעקר משוס מחללין בוודאי~שבר ע~
~ ב~ ~  דנעקר המשבר על ביושבת אף מחלק דאין רש"יולשי~ת ל~ 

 י י ו מחלליןאין למ~קג~

~ ~ ~ ~

 ~לאכ"זישלפקפקעלהמ"אדי"לבאמתמכחקושי'
 דאף~"ל

 רש"~
 דק~~ר והא הוולד נ~קר בין מחלק

 ~בל הוולד בגעקר היינו לחיות ויוכל דמיקרי~ימגין
 דא"כ גדול דוחק הוא אבל ב~ישא מיית הוא~וודאי נ~ק~ ב~~
 מיית הוא דוודאי י"ל הוולד בנעקר דהא כו' זימנין~ש"י מ~~~ ב~נ~

 בריש~
ול~

 בנ~קר נו~ל דעובר מ~~ת דא"כ התוס' קו~י' משוס ואי ספק
 ב~זקת דאוקי ~שוס נוחל אינו ושפיר זימנין קאמ' לכךהוולד

האס יור~
 א~

 דלעולס ש~ת לרב ל"ל קשה
 הי~

 ברישא מיית'
 וג~

 מנ"ל

דה~
 לומר וה"ל ספק דיש מתני' מתוקמי הוולד בנעקר אף

 מקשה לא א"כ קאמ' דווקא לאו ר"ש דבאמת לדחוק ואין מיית'~יא דילמ~
 התוס' כתי' צ"ל א"ו מר"ש שמואל על בערכין כלוסהגמ'

 ד~ילת~
 מתני'בנעקרהוולדדי"למ~~~ ול~אי~יד~סיקאנק~

 ה~ל
 לתרץ יש ולפ"ז כג''ל גכונים רש"י ודברי כמ"א דלא עצמו~רש"י א~

 ע~ב פ"ד דף ביומא ז"ל הראשוניס עליו שתמהו רש"י שי~תנמי
 ושלשה צריך אומריס ב' כגון דמפרש מצ~רפין אבל~~~ה

 הרא"ש ומ~שהא"צ אומרי~
 הרמב"~ ב~

 פ'ב ד' דלעיל הסוגי' נגד דהוא
 דרש"י הרמב"ן ותי' כו' דיעות רוב בתר אזליגן ~כי~א

 להך צריך לא ר'אשי בר דלמר ליתאסברידהךאו~ימתא ושאלתו~
 תמוה עוד ולכאורה דלעיל סוגי' ~ל בהרא"ש~"ש אוקי~ת~

~~ 

 לרש"יי
 להיות יכול מ"מ אוקימתא להך צריך דלא דאףושאלחות

 הסבר~
~מ~

 משמע ואדרבה אלא הג~' קאמר דלא כיון
 דל~

 חזר
 הג"לולפי ~ע"~

~ 
 אבל מת~ילה הגמ' דק~מר דהא די"ל כלל קשה

 הכ~
 וזו ~רוב אחר נפש בפיקוח הולכין דאין משוס העעס רקכאומדנא~פקנפשותלה~לאמשוסדתריכמאהדאיןכאןמשו~ע~ותוהו~

 לשמוא~, רש"י לפי' ל~~נא אבל לשמואל אזלא~סוגי'
 וודאי דר"י כיון י"ל ~כ פליג ר"י ע"כ א"ה מחללין ושראל~וחזק בל~ א~

 אף לר'י בפש~ות נק~ינן כשמואל סברלא
 בהוחז~

 ישראל
 וא"כ כד~"ד קבוע משוס חצר באותו ה~~ס רקמחללין ל~
 נאמר אי אף למ~גא רש"י פי' ושפיר הרוב אחר~לכיז ל~קנ~
 כללעלרש"יז הו~קישראלולאקשהכמו דכא~~ו~

~~

 נ"ל
 לתר~

 ~אופן מאור גכון בדרך רש"י על ~~ל קושי'
 הר"ן דה~ה כשמואל ~סקינן ~מי ~א למס רי"לי~

 ו~א~

~~~~~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ו ~ ~ ~  
 ~'~ל~ג~דעו~~הר~ה~מביא דף ביומא ~בו

 י ז ברור והואכלל שסב~דעו~

 ~סמ~חלליןמשוסעובריןוהרמב"ןמכריעכדיעהשני'ראיןמחללי~ ~ ~

~"~~~
 שס ~רהביא בר~רי' אינן ~סמ"ע דברי גס באמת

 החילו~
 כי~ד הוי אמו דמתה כיון משוס הוא המ~בר על ~יוש~ת והאי

 גו~ל עובר ג~י ר~"ו סי'בח"מ ע"~
 דל~~

 וסיימו דףמ"~ע"ש נדה בתוס' הובאג"כ ובאמת~~אזוהסברא התו~' אף הנ"ל
 העובר סכנת משכתת דלא כיון בזה נ~מ אין ומיהו והרא"שהר"ן י"ל אפ"ה רק וכנ"ל קיימי האס בחזקת נ~~י ד~סקינן לפימודי'
 רצוחל~~עקר כג"ל בוחיות שפי'להיכאדראינורמביא

 הוול~אב~

 דהא ג~ורה ~"מ מצאתי ולכאורה ~"ש ~שה ~כגת ~לא
 מוכ~

 חילול לע~ין מוכח ~"ש דלפי איננו ה~"אדב~י
 ~ב~

 דווקא
 ~יושב~

 ~סנהדרין
 דע~

 עליו מחללין אין מיתה שחייב מי
 שב~

 מש"ה
 לא אבל ~וולד המ~ברדנעקרעל הב~

 נעק~
 ז' ו~המוכח~ערכיןדף ה~ל ~ליו מפקחין אין~חתרת דבלא מחלליןכנ"ל לא

 רו~ רש"י לדברי אף הפחות לכלגעקר ~נעק~
 ~ודאי מסתמא וא"כ שתלד עד וממתין הוא אחרינא גופא~ולד ברישא האס דמיית' איכא

 דפ~ק מה לפ'זוא"כ
 הרי"~והרמב"~

 גל עליהס ונפל מיתה חייב' היא אם נ"מ א"כ עליומחללין בגשאר דדווקא שס וש"ע
 גבי אחררובקביעותאיןהולכין א~

 ב~זהולכי~ ~~וחנ~שאב~
 מחללין אי המשבר ~ל~יש~ה אחר

 המ"א~~ך~יון מחלליןא"כד~י אין א"כבוודאיהרוב ~~~ ו~לי הוול~ מ~~ שב~
 ~ גדו~

~ י
 הדי~ותהנ"ל
~ 

~~~ ~ ~~ 
 י

וה~



~ ~

~

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~

 ~י~ ~~ ~~ ~י י"~
 דיושבת

~~ 
 ~צמו המ~בר

 דפי' מה ל~י ד~כאורה ז"ל רש~ ל~י' ~ר~ין ~י יי
 ישראל ב~חזק ~יומא ~ס~"י

 מחלל~
 ~לה פירש דהיינו

 שיצא ~ודם ~שוס ~יינו ו"לאחרת לחצ~
 הישר~~

 מתללין הי' ~חצר
 כ"א~ל

 שי~ו~
 ~ליו

 הג~
 הי' דשם

 ק~ו~
 ולא שיצא א~"כ אף לכך

 שפיר והש~א ראשונה בחזקה הוי התו~' כמיש א' רקנשאר
 כמו ~וי שפיר ~וברין ~ל נאמ~דמח~ין אי המשבר ~לביושבת ג~

 ~אמר אי אבל מחללין היו אמו שמ~ה דקודס כיון ~ראלהוחזק
~רמב~ן

 מחללי~ דאי~
 אין אמו ~מתה קודס א"כ ~וברין על

 ב~תרק ~חללי~
 הספק נפל הש~ה ובזה כסבדתו כיולד הוי מית~

 ולא דתחללין סבר רש'י והשתא ~חזק כלאהוי א"~
 קש~

 קישי'
 הנ"~

~~ר~יופ~קינןשפ~
 ~להמשברלמסקנאוביאר~~ כהאידיושבת

 ו הוא ~רור הצורך דיה~ל

 ~~~~~~~י~~ו~י~
 ~~י'

~"~~ 
~~"~~~ 

 דוקא וי"א רמ"א מביא ס"ד ~"ו סי'
 שגחרו~~ר~

 סתסוולדו' גבי דמהני ל'יוס שהייה ל~נין דהיינו כו'י

ל~ני~
 ~~וטר

 ~חליצ~
 ~ליו תמה ו~ב~י הטור ד~ת וןהו ויבוס

 רשפירו~ארתי
 תמ~

 הביאורהדין ול~י כב"ש דלא הב"י
 ~' בן ~ו ~'בן בספ~ כ~

 א~
 מ~ני בוודאי א~ה כו' ש~רו גמרו שלא

 שהי~
 ל'יום וה~הייה קיימא בני מכחהרוב רהאמהניל'יו~

 זר~לחומרא לרשב"~~~

 ו~~~
 ל'יום תוך ומת ט' בן או ח' בן בספק אף דג~~ה"ג
 והרמ~"ןו~"מ ~נ~יסבר~רש~א

 דבאש~
 כהן

~לצת א~~
 א~
 סמכינן כהן אשת אלמאדגבי סימנ~ס גמרו לא אי

 וגס הנ"ל הגאוניס כל לגבי הוא ימיד ה~ור וד~תלשיטתס א~~
בש"~פסקדלאכוותי' ה~ב~

 כהטורדהיי~ו~יד~נובודאישלאכלו~'~ד~יסדקספ~'י הואספקבןז'אובןח'ולאנגמרוסי~ניםבז~ישלהחמי~ ~~~
 רק א~ירי דה~~ילא לדחוק ויש ש~רו גמרו ולא ח' או ז'~ן

 ז הב"י שלאיקשה~ליותמיהת יי מז~

ו~

 אס
 מ~

 ~' תוך
 ב~

 אוח' ז' ס~ק
 א~

 סימני~ ~~גמרו
 פ"א~הל' הה"מ כדהביא להרמב"ן ~ולצח כהןבאשת

~בל יבו~
 להרמ~

 נגמדו בלא ~בל סימניס ב~גמרו ח~צת אינו

~ימני~
 דאוריי'~נג~ו ד~יספק מולצת נמי כתבהה"~~להר"מ

 ושהה~ימניס
 ~יון ~הני וודאי יו~ ~

 דנגמ~
 אמרינז סימליס

 'י י ו ברז'הוא וודאיי

ו~~
 בר אי

~ 
 בנגמרו ~הני להרמ~"ס הוא וודאי

 לעניןי סימני~
 דב~ש~

 האי~~ז'' חולצתדא~רינן אינה ~ן
 אבל~לא י~ ל' שהיי' צריך להרמב"ן אבל ואשתהההוא

 ו ~לצת כהן באשת אף לכך חדאורייתא הוא~פי~א שה~

ו~~
 הש~ת עליו מחללין אס ל~נין

 דאי~
 וודאי ש"ל בסי'

א~
 אף השבת ~ליו מחללין ו~דאי ~' או מ' בן ~ק הוא

 ~א יוס ל' ולא~שהה סימניס נ~מרו~לא
 גר~

 מאשת
 כהן~אינ~

~ולצ~
 פיקוח ולגבי ב' אות כדל~יל

 אף ~ודאי נ~
 מוד~ הטו~

 א~דה~
 ~חללין ~ראוריית' ב~ס

 וא~
 יש מתנגר רוב אי

 אחר נפש ~יקוח גבי ה~כיןד~ין דו~~
 הר~

 ~ א~אר כאשר
 רוודאיו~י~~

 ב~
 סימניס ונגמרו הוא ח'

 א~
 ה~"ל להרמב~ן

 ה'~ת
 דב~

 באשח
 כ~

 דשס היינו חול~ת
דאוריי~ ~פ~

 ~ו~ר~
 אבל

 לג~
 ~בל מחללין ~ספק נפש ~י~ח

 הוא ~~ל ~~רוי ~ל~
~ 

ו~י~~
 שיש

 ספ~
 אינו וודאי ~' בן אבל ח' או ז' בן

 מ~ללין אין סי'ש"ל לפיהכ~~~"ע סימ~יסנגמרו ו~

ר~
 מחללין גחור נפש פיקוח היכאשיש ~"~הנ"ל לפי

דה~ ~~~ וכ~
 בין

 ספ~ י~ ~
 ו~ד סימניס ~גמרו שלא ~ף ו' בר הוא דאס

~~~
 הפו~יס ~דכ~ו הוא

 א~
 וגבי הוא ~~לי' וולד ספק

 פ"~מהל' הה"מ כתב וכן ~חלליז בס"ס אפ~~י~~~~
 יבו~וז"~

ואסל~~וד~
 ולא סימניס גמרו אוח'ולא אסהואב~ז'

 אלא ~חמיר ו~ילכין תו~ה ס~בשל ~א~~זה שהה~
 אותומ~ין מיל~ שלע~~

 תמ'~
 גבי אבל ייבוס וגבי וזהיהתס כו'

 הכ~ נפ~ כי~
 גדול~~ימ~

 האיך
 י~~

 ורמב"ס כהה~מ דלא מ~ללין דאין
 יי א"~

 הו~ד~ כ~"~
 כמ"אכנ"לו

ו~~
 זה

 בר~
 ~~ אף

 ~מר מחללי~~ למרי ~~ פיק~ גבי ~חול~ין ~פוסקיס
 אי~

 אף מחללין ~ראי מחללין
 ככל הוי דפלוג~א ~~י~א כ~~~ל מ"מ ו~~ה~~~ום

 ובכ~ ספ~
~~

 ל~ל גפשות ספק ~ייככל נ~ש פי~ח
 ו~ללי~

 ווה
דאף ברו~

 ב~
 ~ס כדאי' מ~ללין

~ 

~ ~ ~
~ ~  

~~ ~~ ~ ~ ~
 דיוש~ו~י~~

 ~אר~י אמו מתה דאס ה~~ברהדין ~ל
דמ~ללין

 א~
 דיש כיון וודאי ח' בן רק ~הוא דיד~ינן

 איכ נגמרו~סימניס שחאספק
 להרווב"~

 מ~לי' ולד הוי הנ"ל
 ואף נפש פיקוח ס~ק הוי א"כ ה' באות כנ"ל אשתההדאמרינן
 ואף בשמו ה~"מ כ~תב ספק הוי הפחות לכל הנ"לל~רמב"ן

 לו אין שמא ~פק ס'סרהוי די"~
 סימני~

 שמא ~ימניס לו שיש ואחיל

אפ"~
 ~שתהה ולא ז' בר אי~ו

 מ"~
 זה

 מו~כ~
 גבי בס"ס דאף

 אינו שמא ~י ואת''ל מת ~ו חי ספק מחלליןיכגון נפשפי~ח
 ~'~~ כדבריו דלא והו~חתי כמ"אדלא ש~

~  ו~~~
 כגון הוולד בנ~קר כהתוס' ד~סקינן בארתי

~ל היושב~
 ~משב~

 וכן ברישא מייתא דאמו אמרינן בזה
 כמ"ש~נהרגה

 ה~מ"~
 הפוס~יס מכל כן והוכחתי רל"א סי' במימ

 נוחל נמי ~ובר המשברומתה על ביושבת ול~ו כמ"א~לא
 ו~מב"ם דל~רי"ף של"א ~י' בי"ד הב"י דמביא בפלוגתא זה תלי~ך ומנחי~

 ויש ה~'מ בירושה אף זכיי' לו ~ין~ובר
 ~~ לפק~

 ~יון
 ד~ת~

 התוס' וכן הרמב"ן כמ'ש כיולד הוי~מ~
 בנ~

 דמודים מ"דוי"ל דף
 ש~יר~זה

 מנחי~
 והטור הרא"ש לפי אבל

~~ ~ 
 בירושה זכיי' לו

 ~ דפסקיכר'יו~~'
~~~ 

 קל"ה שבת התוספת כמ~ש ~ברו דהס י~ל
 הןספקב~~אוט'לכ~אינומנחי~שמאס~סוול~ת דהאידנ~

 הנחלה ואו~י ה~ינפל
 שייך'לומר ולא האס יורשי בחזק~

 יומו בן דתינק ~אמרינן ~~ו הס קיימא~ני דרו~
 נומ~

 ומנחיל
דלא א~

 שה~
 ל'

 משי~ יו~
 בסתם נמי ~ורי~ אף ~וב

 משוסשפיר הת~ וו~ד~
 דר~

 שאינו זה אבל ~יימא בני הגולדיס
 ה~~ל~ דאוקי אמרינן לא בנולד ~בל לא בב~ןמת ר~ נול~
 יורש~ בחזקת

 ולפ"ז ~כ מו~זקין דאינן משוס הרוב אחר ~מ~ון ~ול~ן ואיןהאס
 א~ ה~ובר מנחיל המ~בר ~ל יושבת וגס ~דשיו דכלוביד~ינין
 ~"ל יוס~או כר'~סקינן

 דכןמשמ~
 דל~ל קמ"ב דף ב"ב בהתוס'

 המשבר על יושבת גבי ברישא ~~ס מי~א רובהפחות
 ודו~

י
 ז כנ"ל ~~ה~י ~י

 ו~~~~
 יושב~ גבי

 ~ל
 המש~

 הולר והוציאו בטנה ו~ר~ו
 ומתחי

 תיכ~
 אינו וודאי

 מנמי~
 שייך לא דדזה

 שאינו זה ולא קיי~א ~ני ~ולדין רוב וולדות בסתס ררו~אכנ"ל ר~
נולר

 ~הוציא~ ר~
 ב~ל זקיני מירי את היטב חירצתי ו~זה אותו

 ז"~~~~
 מקושי'

 הסמ"~
 ~ ר~"ו סי'

~~~~
~  ו~~~ 

 ~~ו~~
 ~~~~~ ~ן~~ ~ו~ ~~~

 ~~י~~~ו~~~
~~~

 מהרימ ~ל משיג ~צ"ז ~י' ב~ד הט"ז
 מינ~

 דמח~יר
במו

~~ 
 אס ו~~ק ~ת לו

 יו~
 משמת ל' תוך השמועה

 אחת ראי' ראיות ~' ו~ביא להקל הוא וכתב ~~ש חי חזקתמשוס
 התוס' יכתבו כי' הגל~ ~ת ו~ח הא~ן צ"~ימתני' דףמפסמיס
 הי' שמתחילה למימר לן אית מת כייןישנמצא כו'וי"ל לר"יותימא
 חי בחזקת או~מינן דלא הדי מציאתן כש~ת הטומאות שכלמת

 ז ~דיף מציאתן ד~ת ~זקה ואדרבה אלא מתהשתא

~~~~~~~

 קשה לכאורה דהא אינה זו~~'
 ש~

 ב~ס'
 מ~יאתן כש~ת הטימאות דכל זו מזקהדבריהס דל~

 ע"ש מ~ר~נן הוא מצי~תן דש~ת כתבו ד~ז ~נדה דאוריי'הוא

~~~~~~"~~~~~~~~~~~~
 חזקה הוא וזהשסדביומאד~~לסשיתא~ר~ןהריבוג~לפניך

 בוגרת נמי מעיקרא דאמרינזחדהשתאב~גרת מצואת~מ~שדש~ת
 ח~ר הריוכמו

 ל~נ~
 ג' ~י' לעיל כמ"ש דהש~א חזקה נ~י דהיא

 ש~והפ"י
 דמוקמינו ו~~ס ~~קידו~ין

 ש~
 ~ז~ה ~ל בקידושין

 אףדהשתא
 דמ~ור~ נ~~ו~ חזק~ ~ ~~

 ול~ו~ס נ~רה היתה

~~
 דמ~~~א~

 ~רי~
 עיין רס וגבי חקוה גבי כמו דהש~א ~~זקה

 מ~רש רק ג' סי' ל~יל וכ~ושהארכתי ~רבהדו~תי~רישנד~וכן
 ~שוי' יהיוס שית דמשלס דביומא ~~~ס ~קידו~ין ~~~~י

 ע"ש ~דיפא דהשתא ד~~ראוחזקה ~ז~ה אי~רע לכךלה~תנות
 שית בתוך אבל~~י

 ~אמ~
 נ~דה בחזקת שס מוקמינן

 ע~
 ו

~ ~ ~ ~

 ~שוי עליוגל דנפל גלדתיכף ~ליו בנפל ~ליה"נ
להשתנו~

 ל~ך מיתה כדי שהי' כיון למות מחייס

 שעת שפיר לכך ב~ידושין שס חי'כמו חזקת רהיינודמ~יקראבז~שפי~~ז~~ר~שתא~י~וש~תמציאתן~דיףכי~יתר~חזק~
 אבל ר~ריייחציא~ן

 בנ~~ ש~
 כל כדרך מת דנמצא דאיירי הל"ל

 ד~ף כ~ון~א~ץ
 ~חולי~ר~

 לכך~~ת בגיטין כדאי' חוליסלחייס
~ציאחן

~ 
 מדאוריי' כי לק~יס מדר~~ן

 ~זק~
 דהיינו דמ~יקרא



~ ~

~ ~ ~  ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ חזק~ 
 למה וא"ל ד~שתא חזקה ~היינו מציאתן משעת עדיף חי

 דנטמא , הוא ה~תא ונאמר בגל כאן טהרה חז~ת על הגבראאו~י ל~

~"~
 אבל עגול בגל דוקא זה ול~ך ט' סי' לעיל ונתבאר~ליא גבי הר~~"ן כמ~ש כמת המ~קח ~דם הוי נג~ דודאי ליון

 ח~קה לכך כבר מת אס אף במת האדס נגע דלא דאפשר~רוך בג~
 מידי מהני לא~השתא

 דבז~
 טהרה ב~קת האדס מוקי שפיר

 ~ל~
~~~

 יש מ"מ כב~וות אס אף איכ בו
 טהר~ חז~~

 ו נגע שלא לאדס

~~~
 להקשות שיש מה שפיר מתורץ

 ש~
 התוס' על

שס והל~~~
~"~ 

 מהני לא דלמה הרווב"ס על מקשה ~"פ מהל'
 דף בכסחיס שס הומ' ~נאי~כדמקשה בגלשס

 פ~
 שס ~בשלמא

 וכמ"ש שס הגמ' תי' שייך שפיר פסחיהם עורות שנ~ערבובה'
 שסהתוס'

 כיון כו' מילי הני בד"~
 ד~בי~

 לכך כהוגן ~לא עושיס
 להתנות~"א

 מש~
 דאלו

 פס~
 טוב ~כך בזרי~ה ו~למיס בשפיכה

 שידחה~ותר
 ספ~

 ~אן אבל כ~ת
 דליכ~

 בגל אמאי ~דיקשה אלא
 לעשות ~טור~רוך

 פס~
 הגמ'ילעיל ~דפריך יכו~להתנות הא שני

 זריקה ~~ום הגמ' תי' כאן שייך~לא
 יק~

 קושי'
 יכ~וס איך א"כ מותר~~זה~דיעבד התוס'~ד~

 בספ~
 שס ~~"מ עיין כ~ת

דנד~
 מאודו~י בזה

 הנ"לשפי~
 ~ון בג~ארוך מתורץדכאן

 כודאי מ~ו~יי' הוי א"כ לי'בחזק~~טהרה~וקמינן
 ל~

 א"כ נגע
 שוחטין בד~ה במתני' רש"י ד~י מה וזה בחנס להתנות צריך~ה"ת

~לי~
 עליו שוחטין לא אמ~י ~"כ וא"ל עודנויבחזקתטהרה דמכ"מ

 משוס ~יישינן לא מת דשמא דאף בר~ר דזה י"ל~זיע
 בגיטי רבא כדמשני ~יישינן שפיר ימות שמא אבל ~י חזקת~ל דאוקמינ~

 כיון יגע שמא וה"ה כ"חד'
 ד~וס~

 ה~ברא נמי ~בזה בו
 אין וא'כ חיי~ינן שפיר בהכי החז~ה איתרע לא דעתהכיון דרב~
 , קושי'ריח בז~

~~
 ~פשטי' ה~יד ברשות הוא הגל אס גדולה מבוכה כאן יש
 עשרה גבו~ה הוא אס רה"י הוא עצמו הגלדהא

 ~פק הלא בחבורה עליו שוחטין במ~י' למה א"כ טהר~ת ~נהבוו כדאית~
 ~טה~ות ישס"~ספיקוטמאכדאי' ~ס וודאיואף ס~יקוטמאר~~"י
 בהרבהא~,

 ס~יקו~
 חזקת נמי מ~ני ולא

 טהרו~
 התוס' כדכת~ו

 עידנו דמכ"מ רש"י פי' א'ולמה סי' לעיל בז~ז והארכתי כשס~~ק
 טמא שהי' הגל ממפקח ~וץ ב~ת~י' תני ועודלמה טהרהבמזקת
 בספקטמאועוד אף הא~ל"ז מש~~דוודאיטמא משמעבתחילתו

 לעשות פטור ארוך בגל הלמ
 פס~

 ברה"י טומאה ספק הוי הא שני
 דטמא נגע לספק דומה האזה איהל לא אימור ~~"ס קאמרו~אי
 שהו~ ד~ירי נדחק ואי ~ס"ס ואף ה~זקה לגבי אףב~יה"י

 עומר
 במתני' כרבנן ואתי' בגל ומפקח הגל אצלבויה"ר

 דטהרו~
 פ"ו

 י'ט~חיס הגל ~אין איירי או ~'~שנה
~ 

 לומר ז"א~דא"כ~"ל
 האיך דא"כ י"ל רק ~מ~קח ה~ל על ש~ו~ד אף~זפ~~א ואייר~ ארוך בגל אף מתני' ~יירי דילמא כו' עגול בגל אלאל"ש

 יש רק כנ"ל בחבורה~ליו ~וחט~
 ל~ד~

 שמא עליו שוחטין מש~ה דילמא
 וכיון יוצא המפקח דאז חי,ימצא

 דאי~
 מביאין

 הפס~
 כ~ול לידי

 תיק~ו~~פיר
 תכמי~

 ~ליו ד~ח~ין
 משו~

 בוכרת שיש עשה ~פק
 י"ל מת ~~נמצא~בל

 לעול~
 ~סת~ני לעשות צריך ארוך בגל אף

 אפ~ההכלניחא אףברה"י אייריכ~שטא ד~ולס נ"ל~~~ז ~
 ~שתא החזקה דמצד כיון עגול בגל בשלמאדי"ל

נזמ~וד~ אמר~~
 אבל טמא וודאי לכן מציאתן הטומאותכשעת דכל ~ת

 משוסידי~ס~ק עליו ל~~ט שרי דמת~ילה כיון ארוךז~גל
 ~כך איהל לא שמא מת ו~~"ל ~יא~י שמ~

 ~י~
 מת היוס דימצא אף

 כיון מ"מ מציאתן שעת מ~ח מת הי' דמקודס~~~דינן
 דמתחיל~

 ~יכף ~רה"י טומאה ס~ק דהוי דא"ל וידאי טמא י~ויל~
 ~יכא רק מסוטה יל~ינן דלא די"ל ז"א טמא אי יוייהי' מתחיל~
 כא~ י~וודאי ~~ומא~

 דומי' לא אס נגע אס ספק שיש רק
 קינויעידי ~י~ דסו~~

 וסתירה~א~
 כלל טומאה כאן יש אס ספק דיש היכא

 לא עו~ה חי שמא ספק הי' מתחילה דאז הכאכ~ו
 רגס דסוטה דומי' הוי לא ~הא~מא אמרינןידמס~~

 ש~
 יש אס

 ספ~
 גבי

~~ ~תיר~
 ~ו~ה היתה לא וודאי עמו שנסתרה כאן אחד איש הי'

 מת נמצא א~שאח"כ לכך כנ"ל סוטה כס~ק ~י~ו ספקחידהוי דמתחיל~ ~~י כפי' טהרה חזקת מכח ~ליו שפירשו~~יןמתחילה ~כ~
 מ"ממתחילה מת הי' דמקודס מציאתן כש~תדאמרינן

 מכ~
 ספק

נג~
 יכול שפיר דהשתא ואי טהרה מחזקת נפיק לא עדיין

 הוי דזה י"ל טמא נגע דס~קמ~וטה ליגמו~
 כטומא~

 ~מרינן דלא למ~רע
 מכאן רק גמרינן דלא נדה ריש ה~וס' כמ"ש~~וטה

 שוחטין הי' דמתחילה כיוןנמי ~ז~ להב~
 מכ~ עלי~

 עגולכיון בגל מ~א"כ ~~רע כטומאה נמי הוי כנ"ל ~מא~פיקו ~וי לא ואז ~הרה ~ןקת
 הי' דמתחי~ה ~אמ~ינן מציאתן דשעת חזקהדיש

~ 
 ווד~י וא"ל

~  ~~ ~~~~~ ו~ ~~~~ ~~~~~~~
 דטמ~איה~

 מכח
 החזק~

 ת"ל וזה לסוטה צריך ולא
 היאעמוקה ~בר~

~ 
 י

~ ~

 אס אף אלמא כי' שס היתה ספקנכנס ואפי~ כו' ~אתה כל ז' מש~ה ~"י דטהרות ~מתני' קשה
 ספ~

 ~י' אס
 דהי' איירי דשס נ"ל רק טמא ספיקו ברה"י טומאהשם

 כבר לשס שנ~ס בש~ה אס ס~ק רק בוודאי~ומאה ש~
 ברור ~ל הבי~~ןהטומא~מן ~צי~

 דאל'~
 ~לל אינו

 רבנן ~יגי הנ"ל במת~' דראינוואף ~וט~ דומ~
~  

 ר"א
 י"ל טמאביאה רס~ ו~ב~

 היי~
 ו~אי טו~אה לפנינו כאן דיש משום

לו וספ~
 א~

 בא
 ע~

 הוי דזה רבנן סברי הטומאה
 ~פ~

 נגעי
 איןכאן אםישספקשמא עלי'אבל בא ~~~אסבסוטה כ~
 הי' אם ~פק הויכלל טומא~

 כא~
 איש

 א~
 דוו~אי זו אשה ~ירת

 מתורץ ובזה שותההיתה ~
 הכ~

 וגס כו' במת~י' רש"י ~ם
 דאיירי אף בתחילה טמא~הי' הלשו~

 ברה"~י~
 מכ~~עת רק הוי~~א

 חזקה אבלבגלארוךא~דאמ~נן כנ"ל~ציאתן
 דשע~

 מ~י~ן
 איתרע חי דחזקתמשוס כנ"~

 מכ~
 אבל הול נ~ילת

 ן~
 ~דא~חן~ת

ט~ר~
 מטמא אתה ואס איתרע לא זה נגע אס דאדס

 כטומאה~י ~ו~~ מכ~
 כנ"~ למפר~

 י ו~י

~ ~

 ואדרבה ראי' אינן הט"ז ראיות וכך כך בין
 ד~כ~

 אי~כ~י
ד~וקא

 ש~
 דאוריי' מציאתן ד~~ת התוס' כתבו

 שס בנדה אך כנ"ל להשתנות~וי כיו~
 אדרב~

 דשם איפכא מוכח
 התוס' כוו"ש לקד~יס חומרא אלאאינו

 ש~
 מוכח וא'כ

 ~~ילות שם גס א"כ ~דיף דמעיקרא חזקת דלעולם עדיףחי ~ז~ מש~
 ז איפכא ו~כח עדיף חיחזקת

~~~~
 א' סי' ~אה"ע שלו בשו"ת ביהודה נודע בספרראיתי
 דהא לומר רוצה הוא רק הט"ז ד~רי לסתור גיכשכתב

 דכי~ן משוס דאוריי' מציאתן דשעת גל גבי התוס'דכתדו
 ספק הוי המציאהקודם דמת~יל~

 המצי~ה דקודס כיון היי~ו ה~זקה איתר~
 ספק לנו~י~

 איתר~
 אחר הולכין את"כ ולכך חי תזקת

 י"ז ב~י' דמש"ה לבסוף אח"כ לתרץ רוצה זו סבראומכח מציאת~
 וא~"כ ע"ש וי"א נהרג ימי~ ג' ש~תוך שתולין י"אנהרג מתי מכירין בט"~ואין אותו ומכירין הרוג מצא גבי כ''ז בסי'שס ו~י~
 ג' ואחר צהרג פלוני איש הקול יצא ומיהוה~"ע כת~

 ~יווי~
 מצאו

 אותוומכירין מ~
 ~ט'~

 כל והנה לד"ה מותרת אשתו
 האחרוני~

 ~ניי' דיעה לפי הלא לדיה מותר' תהי' אמאימ~דקי~
 בספר וה~ה ובח"מ בב"ש ~"ש מותר בזה יהא למה ימיס ג'בספק דאו~~

 הנ"ל בסברא ג"כ מ~ורץהנ"ל
 משו~

 שקול שיצא דתיכוף
 לכן ס~ק תיכף שיש מ~וזת חי חזקת ד~יני החזקהאיתרע שגהר~
 ג' תוך הוא אס וספק הרוגשנמצא את"~

 ימי~
 שעת בתר שפיר אזלינן

 נ~מר איך דבריו ליהמציאהותמי'
 מכ~~

 ה~ול מחמת ספק שיש
 דלא ~למא החזקה ~ל דבר העמד ספק בכל הא החזקהאיתרע
 ה~ול שיצא מידי מהני לא וא'כ ה~זקה~'תרע

 דבז~
 אי~רע לא

 קאי לא ~ש"ע שכתבו לד"ה רהאי ש~תבו האחרוניס וצדקוהחזקה
 ה~"ל ס~רת אבל קמייתא לדיעהרק

 בדע~
 היינו התוס'

 א"כ לא אם אמת הקול אס לנו דספק הקוליצא שסגבי ~בל ~דיף מציאתן שעת לכך להשת~ות עשוי דבגלהואיל ר~
 ל~

להשתנות ~ש~ ~ שייך
 דמכ~

 ~מ~~' סבר~י הוכחתי וכאשר ימות לא הקול
 ~ ז הא~רוניס צדקו וא"כ הנ"לדקידושין

~~~

 הנ"ל כספר דלא ג"כ מוכח הנ"ל ד~ידושין ~הגמ'
 אוקמא וודאי ששה בתוך אי שס קאמרמתתילה דה~
 ~~זק~

 ולפ~נערו~
 ~~ק לנו והי' ד~ידשה דתיכף כיון נימא נמי שיטתו

 וא~"כ נערו~י חזקת על חזקתה על נעמידנה בג~האי
 המציאה זמן עד זו החזקה על עומדת עדייןבוגרת ב~מצא~

 וה"~
 דכוותי'

 ולא כלוס~הו~ לאו חזקה לגבי קול מ"מ הקול דיצא דתיכףכיון
 לי וכמדומה בה~י החזקהאיתרע

 ~נעל~
 דב"ב סו~י' ממנו

 מע~ת משום דכתב ואחתיני' בד"ה בר~ב"ס ע'ש ע"אל"ד ד~
 אינו דקול אלמא הדבר שיבדוקעד כהונ~

 במקו~
 כ' ת~הואח"כ

 הגאון כדברי ואי אחזקה ואוקי תרי בהדי תרי דאו~יוהתוס' הרשב'~
 הנ"~

נימ~
 תמי' יהיא כנ"ל א"ו חז~ה הקול מ~ח דאיתרע

~ 

~~~~
 רוצה מ"ד ודף ע"ב מ"ג דף אחר במקוס ~וד

 שהה בלא אף וכתב במ~אל"ס עגונה הנ'לבסברא ל~ת~
 מיד~ הכא אפילו למ~ה רובא שייך דלא אף ינפשושתצא ע~

סכיק~
 החז~ה איתרע וא"כ נ~קא לא

 דאוקמ~
 א"א אחזקת

 לשאלה חיישינן לא תו הבגדים אח"כ מכיריו ~סלכך ו~
 ~"א וחזקת שלו שהוא בחזקת האדס ביד שיש ~ה כל~זקה ש~ כיו~

 מ"ו בד' כתב וכן דב~ו תורף כן איתרע דכברנגדו א~
~ימ~י' בי~ ע~

 וג~ ~~~
 דכיון בבגדיס ט"ע

 די~
 ~ימן

 א~ ~~ו~
 ~ימ~י' אי

 דר~~ ~י~



~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ך~  ~ ~ ~ דרבנן 
 ~פי~א מידי ~~~

~ ~~ 
 א"כ

~ ~~ ~ר~ ~~~  
וממי~~

 ~~כ ~מ~ן
 כנ"~ לשא~ חיישינ~ ~~ דבגדי~ א~~

 ~"~י~~~
 ~לא

~  
 ר~שוז

 מות~
 חז~ ~~ אף

 ~י~ר
 מ~~~

 ~ב~~~ש~
 רא~ן

 א~~~
 ה~~

~"~ 
 ~יל~ ו~אמת דבריו

~ ~  ~ר~י
 ~י~~וד שהוכ~תי ~ו הללו ~~ב~~ ~מש אין

~~~אף תמ~
 ב~י~

 ~~ק~ ~ד~ דמ"~ ~~ ~~ נ~י ו~ץ דא~וך
לא~ק~וא~~

 ה~וסקי' כל ה~קהוןה~דאי
 ~יסי~~בגוףיבצרו~~מני'מ~~~י'~זד~~~מ~ו~~רוני' ו~רמוכ~ ~ ~~

~ו~הקיס
 דבג~~~

 אלמא מ~י
~~ 

 דאף ~ו~י'
~~ר~נ ~~~ ה~א~

~~ 
 רק

 ~בי~ ~א~~ ממ"~~~ א~ר~~~ ~ע~
 ~~מהש"~

 ראי' א~ו
 כ~

 חד~דט~ו
 באמ~

 ~~~יך ~ול~~
~ 

~~ב~
 וכן ~~ר~~ס

 ~מ~~
 כהן

 וב~נח~
 ~~י' ~מה ~~א ~~קב

 ו~~כ ל~ך דלאוכ~~ס~הוא
~"כ אף~ש"~ ~~ א~ אד~~ה~מו~

 א~
 ~~יו הט~ס

 ה~~ ר~
 ~שוס

 בס~ ד~יכ~
 ראשוץ

~ד~ריך,~~~~~~מיד
 ~ןקה צ~יך הי' דכבר יו~ר~כי~ז ~חו ~ק~אשון ~~א~וא החזקה~ג~הס~~~אשוזוא~~א~~~'~

ל~~ק~~אשו~
 ברור וןה

 ~~~ ה~"~ ~~
 ותמצא ~לש~ו

 שכ~
 ~א

 ~צמו זה דבדבר הנ"ל בנדוןאבל
~א~כ וא~ ה~ק~ א~~~~ ל~ ו~~

 מ~ נמצ~
 אך קודם לו שהי' ~חןקה עומד ~דיין

 החזק~ דאי~ר~ י~~ ת~~בתו,~נדון ~מ~ל~
 דעשוי הו~ל ה~"ל סברתי ~כח

~~ש~~
 ,וכ~~~

 לעי~ ~וכ~~י
 דבריו גס

 ~אמ~
 ~יז

 ~גדי~
~יי~

 ל~~ר
 ~זק~

 מה כל
 שתח~

 האדס יד
 ב~ק~

 אינו שלו
 ~ו אס ממון לעניז רק ~הגי ~א וו דח~קה די~ל~כאורה ~וכר~
~נין דני~

 ~~ו~
 אמ~ינן

 מ~~
 ~~ת ה~מוז הוה מוח~ק ~הוא

~ו~ ל~ שי~
 ויש~לי להוציא ~י~ו דהוי נ~ל מיגו ~~~לענין ממון

 בהל' ה~ב~ס הלא דב~ז ~אן ל~אריך~איז ~איו~~
 גב~ דכת~ נ~~~

~ימ~י~
 ק~ב~' ~תיריןאש~ו א~~אין

 קשה ל~חלה יו~די~
 ב~ת ד~ברי פ~ס~י' ,~ני ל~ר~~ס~ה ~נ~~

 דסימ~~ הרמ~"~

~דבנ~
 סימ~~ ~~ני ממון דלגבי ואף

 ב~ל
 די~מ~ דוכ~

 ~ל ד~וקמיגן ~~~~י' נגד~~קה ר~~ ~אן
 ~זק~

 אשתו הי~ר ~~ין ~"א

 דילמ~~~~
 יורדיס אינן נ~י ל~~~ה

 דא~נ~ א~
 ~ןקת ע~ין

~ ~יון 
 דני~ דאנ~

 איפכא וה"נ ממוז על
 כיו~

 ~ל ד~ין דאנו
 מהנילא אי~~

 חזק~
 ש~ל חן~ה דהאי כתבתי ו~בר ~מ~ן

 י~ודו שלו~אדס י~ ~~ח~
 ח~ק~ מכ~

 מוחזק ש~וא ~מון
 ול~~

 יש
 ב~ש ועיין בח'מ ~"ב ב~ימן קושי'הרבה לתר~

 וביסו~ בא~"~
 מי~ו

 ~סי~~י ~חמור הג~' ~ריך מאי א"כ וא"ל מקומו ~אן ואיזל~וציא
 דשייך איסור ל~נין ~אני ~ולמא~ו~ף

 חזק~
 זה א"א

 תר~תי כב~
 מרעה דייקאומנסבא דחזקה סימ~י'בקונט'

 לחז~~
 א"א

 אי~א זוטאדייקא וע~"~
 ו~דרב~

 הנ"ל הקושי' לשיטתו
 ו כנ"לפריך מא~ במ"~

~~~~

 ד~פק הנ"ל י"ו סי' מא~"ע הט~ז של ש~י~ית ~אי'
 נימא לא אמאי וקשה רשב"א והוא אוסרין יש~ג'

 ~~~~~ש~~
 דנהרג,דנוקמיניז

 דדווקא א"ו ~~א ~ד ~י ~~ק~
 ר~אינו~מת האלו בנ~ן אבל תוק~~י אזשייך מת אי ידעינן~~א

~ד~~~
 אמרי~ן

 ~ב~
 ~י'

~~ 
 מ~~ל~ו
~ 

 וה~ה
 מק~~

 ~ליו
~~"ל בספ~

 א~
 אינו ~דיין מציאה ש~ת בתר דאזיל

 מספי~
 שס

 ~זית~~אי ~~"~
 דא~ל~

 ~אידך ויל ~מ"~~ט"ן דמת ש~תמציאה בתר

~י~
 ש~ת ב~ר

 ~יא~
 לפ~י~ו ~הוא ~~ס

 הי'כן ו~ ב~~יב~~צו~
 מ~~ ~~

 מ~עה
 שמ~

 בפרצוף
 ז~

 נש~ה לא ו~כ
 דו~ה וזה ~~~ובבוו~אי ומ~

 ~אזלי~ למח~
 באר

~~~ 
 ש~י' ~ציאה

 הפרצוף ~ל ~ניס י~י' לן ~~ו~ס חלודה~"כ
 ואד~~

 ~דיף
בתר~שעת ליז~

 מ~יא~
 ז~ת

 שאי~~
 ~ותר

 ~זק~
 ~מה ~ייס

 בת~ ~ניז~
~ע~

 ~ציאה
 ולומ~

 מ~שתא
 מ~

 ~ט"ז ~ת נמי ~עיק~א
 ~ייס~זקת שסות~

 ו~''ש~
 די"ל ליוז ~כ"פ

 ש~~
 שעת וי~ל ~ן מציאה

~ציא~
 ~ק מציאה שעת שוס ~אר ני~יל לא נצדו

 ~וו~ לתזק~
 כו

 ~~'ז על קו~~תו~ו~ף
 א~מינן לא אמאי דמקש~

 שס חי א~זק~

וכת~~הב'~
 היכן וא"י מכאן הלך ~אובן איירי כאן וי'ל וז~ל שס

 שהוא ~אובןזהבחזקת אזמו~~ינן~ל~וא
 חיומתז~

 א~"~שנדאה
 שהוא אמרילן ראובן שהוא~~~~ף

 והוא ונשתנה ג"י ~ו~ מ~
~יש

 א~~
 ~ותו דמוקמינן לומר שייך ולא או~ו י~~ינן ~א א~ר

~ח~תו
 ו~אוב~

 עליו ו~תב עכ"ל ~י הוא
 ב~~~

 יודע שאינו ~"ל

 הב"~פי~~ד~~
 ל~~~ש

 לראובן ~י חזק~ יוא~
 אח~ מלאי~

 נ~מ~וא~~ב~
 לו הי' שיהי' מי יהי' ןה ~ת

 ~זק~
 והשתא~א ~ו

 ~~תי
 וממי~~

 ולד~ק ~אובן הוא
 הרבה~"~
 ז

~"~~
 דמה ~ליהס כלל קשה דלא דבריהס ~באר ~

 כ~לה~~ז ~~ שמ~~~
 דוודאי י"~

 ~יק~
 דבר~ דכל ה~ברא

 מ~מי~~

~ ~ ~~~~ך  
~ל ~~~ ~~

 ד~י~ החזק~
 אשר העת

 א~
 דמוקמינן או בו מ~ופקיס

 הע~
ההי~

 ד~~י'
~ 

 מו~ק לנו הי' כאשר דמעיקדא ה~קה על

 ד~קמי~ ~~קוד~
 הואיל היינו דהשתא ע~החזקה

אנו דמכאןולהב~
 מחזיקי~~

 ~בי ~ד"מ
 מ~

 מכאןו~~א אנומחזיקיס
 מכא~ואילך שוטמאד~יינו וודאילמ~

 וכ~
 מקוה ~בי

 דמוק~~~
 מכאן

 בו~רת גבי וכן יטהר בו ~מא ~בל דאס ~לם~זקת ולהב~
 דמוקמי~~

 לר~ו~~ ד~נס~ ~וג~~ בחזק~ ו~~~~כא~
 ג~י וכן ~דאי

~רושה
 ~~ דא~רי~ די"~ גיעי~

 ~~ושה דהרי דהשתא
 ווד~י היא ולהבא ~מ~ןכנ"ל לפני~

 בחז~
 לינ~א לה דמתיר~ן גרושה

 אס~ן
 אי~

 ה~ת ~נמי מוקמי~ן ר~ע~~א מזקה
 א~

 אנומסופ~י'
בה

 כח~~
 ולהבא מ~אן בה ~ח~יקי' שאנו

 אב~
 דספק זה נדון ~בי

 ~ צ~ ~"~ע"~~"י
 כ~ו

 דא~
 מכאן ~חזיקין

 ולהב~
 לצורה זו לצורה

~~וב~וז~
 דאף ~ינו וודאי

 מכא~
 צורה אס ~י' ~ו ו~הבא

~
 צור~

 ד~~ן
 ז~ ~~~

 לא ו~ס דנין ~נו
 שיי~

 דאנו ~מד
 ~אןלצור~~זו מחזיקי~

 ולהבאיל~~~~
 ~אנו

 וודאי ז~ רו~ין~ת~
~~נין'~ה הב~

 א~ י~י~ו~~~ד~
 ~ורה היא

 ~ראו~
 אדרבה

 ~שתנ~~~כך כורגי~ת ג~לצור~אחר~~י ~חר~ודא~ ישתנ~
 ד~תא~זקה לאשיי~

 דהיי~
 מציאתו שעת

 וז~~ב~ ~ור~
 ישרה

 ספ~ ב~י ~כונ~
 ה~"ל הספר קו~י' קשה ולא

~~ 
 ו ~~ו

~~~

 ה~פר ~ושי'
 ~י~

 כלל ~~ה לא
 די"~ ~וא~ ה~י~ ע~

דה"~
~~~ 

 דא~
 לאוקמי ~צה

~  ~~ 
 ~יי~ חז~ת

~~~~
 ~~א

 ד~
 ~רינן מ~אובן חייס חזקת מ~נו

 דילמ~
~אדרב~~לראובןא~~פקינןחו~'~~מ~זהואמרי'ש~א~~ו~ת~יו~קת~י~רא~~

 ~לאחר א~ל חייס ~וחזקת נו~י' ד~יס
 על ר~ים ~נו דאין וכיון הוא אחר דלמא ואמרינן ~י'~~ו ~~
 מכי~ין אנו ~אין ליון מת או הוא חי אס האחר על לפקות'לנו אחדו~~

 אותוויודעין
~ 

 אנו ר~ובן על
 דני~

 ו~ חי שהוא
 ~"ש ~יא

 אנו ולא אות~ו~"ל יד~יגן רלא~יון ~"~~
 דני~

 עליו
~"~ 

 לו~ר ~ייך לא
 דאמרי' כן הוא לב"~ כלל דרך ועל ~י ~זקת ~ל~אוקמינן
 ~ף אחר איש הוא המת ~ה וממילא ~~ בחזקת לראובן~אוקמא
 מאחר כלוס בכך אין ~א~ר חי ~זקת נו~ל אתה זה~נגר

 אנו ואין לי'ידעינן ~ל~
 דני~

 לזה וראי' ~ליו
~~ 

 ע~~ כיתי
 זא"ז~דאח~~מכחישי~

 וודאי
 פסול~

 אפ"ה
 א~ כ~

 יכול בפ"ע
 מעמיד שאס ואף כשרות ~וקת על זו לכת דמוקמינן~העיד

 ~וטל אתה זה נגד כשרות חזקת עלזו ~~
 חן~~

 האחרת מכת כשרות
 ולא זו דני~~לכת שאנו כיוןאפ"ה

 ע~
 הא~רת

 אי~
 כלוסכן ב~ך

 נותן שאתה דמ~ח ~אז ~ומר יכולי' היינו אס רק הזה~דבר
 לראובז~י ~ז~

 מתי~ את~
 ~וי אז מת ~אחר דאמרי' המת זה של א~תו

~ס
 כב~

 ש~ול אחת
~~ 

 כזא~ו הוי ~י' יד~ינן ד~א כיון באמת
 נו~נין~פיר

 ח~~
 שב~אן ואף לראובן חי

 י"~
 דנין דאנן

 ~ י~ שיהי' ~י י~י'~זה המ~ ע~
 וממילא ד~ת הוא והשתא חי חזקת

 הו~
רא~~

 דנין אנו דכן ~נ~ל ~~מ
 דילמ~ ~~יל~

 מ~~ילה איפכא
 דנין אנו איו אשר אתר איש ~~ת ןה ו~מילא לראו~ן חייס~זקת ת~

 ו הט"ו קושי' ~ל נכון עולה הב"ש תי' וכנ"ל~א"כעליו

~ ~ ~

 אשת ~וקת מ~וס כתי'~הגק~כ משיג ב~פרהנ"ל
 , ג"י ב~פק רשב"א שסמחמיר אי~

 א~
 עדיון הזה התי' על

יש
 לפק~

 ל~יל מ"ש לפי דהא
 בש~

 הרמ~ן
 והר~~

 א"כ פוסקי'
 מחזקת ~דיף~זקת~~י

 א"~
 ~י ב~זקת ~~י ~"א דחוקת כיון

 י~י
 ~~ך ,

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

~ ~

 חזקת לריעותא ~' דהוי ~"ל
 א"אוחז~

 מת דהרי דהש~א
 א"ב באות לעיל כמ~ש דלעיל מ~וה ~האי והוילפניך

 ל~יל ~יארתי ~~~
 לרי~ותא ~ב' אף דבדרבנן י"~ או~

~ק~לינ~
 מ"מ כנ"ל מדרבנז דעיקרו בדבר רק ~יליגן דלא אף

 אי~ור ~ז~ת דקיל ~~עותא~ב~
 כנ"~

 די"ל
 דא~

 מודה יו~י ר'

~ל~
 יש דאוריי' ~עי~רו דאף י"ל א"כ איסור אחזקת רק פ~יג
 מדרבנן רק אינו ג"י אחר דאף הרשב"א בדברי משמע וכאןלהקל
 תי' נכון יותר מ"מ לר~ב"א קושי' ~אין ואף הנ"ל בספר ~תב~כן

 ז לחומרא ~קות תרי ואדרבה כאן אין ~י ~זקת דה~תאה~ש

~~~~
 דברי ליישב שכתבתי הנ"ל ~ברא

 ה~"~
 קושי' ~תור'

 סוגי' בכתובו'ה~"י
 דפ"~

 דמקשה
 ע~

 לא בד"ה התו'
צריכה

 ה~
 ~זה שייך דלא ניחא הנ'ל ולפי ~"ש לרי~ותא ב' הוי

 ~עול~ ד~רי דהשתא~ז~ה
 אותה מחזיקין מה דלענין לפניך

 מכאןלבעולה
 והל~

 מכאן היא בעולה זנות בעילת בלא דהא
 דמכאן חזקה שייך ולא ~פ שמצא ~~על מבעילהזושלולהבא
 וו בעילה עלולהבא

 ~א~~
 כלוס הבעילה על ל~בא ~זיקין אנו

 ואס לעיל~נזכר
 כ~

 לריעותא ב' הוה דמש"ה לעיל שבארתי לפי

 ~ש~~ווד~
 חז~ה ~זקות ~ב' דהוא

 דמעיקר~
 דהשתא וחזקה

אבל



~ ~ ~ ~ י ~ ~ ~

~  

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~

 כנ'ל~ו לר~ות' ב' מי~י ~א דהשתא חזקה שייך שלא זה בנ~ון

~"~~~
 ה~"ז קו~י' נמי מתורץ

~~ 
 '~יין ה~גודה

 בארת~ וכבר א'סי' י"~ בט~~
 ל~~סימ~

 גבי~~למא נמ~ י"ל ~"ל ~י"~ולפי
 מק~

 שייך
 ה~

 ל~ני~~היינו חסר
 מ~ז~ינן וו~י ולהבא~מכאן רהשת~ חזק~

 המ~ו~
 ל~ין חסר

 שא~
 יכנוס

 ידע דלא דהשתאי חזקה שייך דלא י"ל כאן אבל י~הר לאבו ~מ~
 אי נ"מ~מ~י

 יד~ דלא דמחזיקין לומר אתה ~ריך יד~ ל~
 ל~נ~י

~~
 ישחוט

 מכא~
 י~י' ולהבא

~~ 
 דאף ~סול וודאי דאינו וז"א,

דאינו
 י~ד~

 אפשר
 דשחי~

 ואינו ש~ר
 ~ פסו~

 וחזקה, מס~ק
 לרי~ותא ב' ~יקרי ולא ד~דיף י~ לכך וודאי הוא~מעיקרא

~~
 היכא

 דחז~
 ~ז והר~"א האגודה ~ברי נכוז יותרל~יל תירצת~ כבר ו~~אך מכאן הוא וודאי דה~תא

~ ~ ~

 ~גוף
 ה~ל בספר שמכרי~ הדב~

 כמהר"~
 מ~ץ

 תירצתי כבר ה~ל ~'שו~ילשניראיות ר~לקד~סשהוא מב~רב~ ח~ ראוהו ג~י דנדה ממתני' מוכח דכן~מו הד~
 לקמן אי"ה ~ואר ~ומין ~מ~תין מכתוב' הט"ז שהביא ה~'~ראי' ל~י~

 ~תה ד~ת אף איפכא מוכח שס דאדרבה דמומ'ן הסוגי'בביאור
 ~ן~~בתישס לה~י'יבתוס' מוכח וכן חייס חזקת א~ינןלפניך
 הגמ' מ~נת באמת אבל הט"ז כסברת סבר שס אבא~ר'

 ~ש כןסבר ~
~ 

~יו~~
 אינן ה~"ז ראיות ~ארת~ כפי דאף הנ"ל ~ה
 מינץ ר"י ז~ד~נא'ד~ובות חי חזקת לדחותראיות

 או ל' תוך הוא אס ספק אבילו'~בי
 אח"~

 דחזק~חיי הט"ז ~"ל
 דרק~כך 'ר"~

 א~
 אם אבל חי ~וד דהיוס לומר יכול

 היו~
 ל"א מת

 בסי' ראי' ומביא חייס בחזקת בו מסתפקיס ~נו העת~אוקי
 ובארתי מתחילתו טמא שהי'~אמרינן שני פסח ל~שות שחייב מת ומצאו הגל ממפקח ~ץ מדקתנישצ"ז

 שא~
 דתיכף היא מדאוריי' מציאתן כש~תהאי וודאי דשס ראי' זה
 כשנפ~

 הוי ~ל ~ליו
 ל~נינו בוגרת כמוהרי והוי להשתנות טשוי חי חזקתהאי

 ביומא ~"טד' בקידושי~
 דמ~ל~

 ד~שוי' משוס נ~רות חזקת דב~ל שית
 מציאתן ~~ת דהיינו דהשתא חוקה בתר אזלינן לכןלהשתנות
 להשתנות ד~שוי' בטל חי דחזקת בזה ט"ז~כן סי' לק~ןויבואר
 מת דהרי דהש~א חזקה איכאוא"כ

 לפנ~
 אמרינן מת ומדהשתא

מ~יקרא
~ 
 מציאתן דש~ת התוס' כתבו ד' דף בנדה אבל ,~

 לקדשיס חומרא אלא ואינו~רבנן
 משו~

 חי חזקת דשס
 סי' ל~יל בארתי כאשר דהשתא~~וקה ~די~

 עיי~ ~
 שם א' אות

 ו דיניסבקיצורי

~~
 ד' סי' ל~יל שבארתי מה כפי

 הנ"~
 דבדבר והוכחתי

 בו דתקינו דרבנן ~ומאה או ~ירוב כמו דרבנןד~יקרו
 דאוריית' ~איסור זה ידי על לבא יוכל שלא דהיינו ד~ורי~לדבר
 הרשב"א וכן ורש"י והראב"ד הרמב"ס סברי בזה~צמו

 בתשוב~
ד~~

 לקולא ספיקו הוי איסורא בא~זק
 לפ~ א~

 יש
 דרבנן וטומאה מ~ירוב גדע וודאי ~בילות דגבי זה מ~~סכהט"ז להכרי~

 דלא ה~ר"ח פסק דכן ח' אות דיני' בקיצורי ד' סי' ל~ילועיין
 ו ק"י סי'כש"ך

 ב~ל הגאון ~ל והשגתי בארתי~ו~
 נוד~

 שר"ל ביהודה
 י"ז דסי'בה~י

 בא"~
 ומכירין הרוג דמצאו

ולא א~ובט"~
 נוד~

 ו~מר די~ות ב' שס די~ אח"כ או ~י קודס הוא אס

א~
 ~ר"ה דמותר נהרג פלוני שאיש מ~ודס הקול יצא

 רק קאי לא ד"ה דהאי לומר א"~דוחקיס ~כוסקי~
 לדי~~

 ר"ל ~וא אחת
 דהיינו מציאתו ש~ת מהני לכן החזקה איתרע הקולדמכמ

 ל~ילוכומ~ בארת~ לאכאשר אסה~זקה ~איתר~ לא הקול דמ~מת והו~תי עליו ה~גתי ואנידהשתא חזק~
 שרוצה

 אבל ~"ל סברת~ י"ל מש~ל"ס גבי רק אינו סבראבהאי ~התיר~~גונ~
 ~ ו כסברתולא

 י

ו~~
 רמ~ש בארתי

 בס~~
 לומר הנ"ל

 חיישו~ ~~
 לשאלה

י

 משו~
 דוה שלוהוכחתי האד'בחזק~ש~א שת"י מה חזקה

 ל~נין ממון כ~זקת הוי ממון לגבי רק איסיר לגבי מידי מהנילא
 לא פנוי חזקת וכן א"א חזקת וכן מהני לא איסור ל~בי אבלממון
 דיש היכא דדווקא מקומות בכמה באד~י וזה ממון גביווהני'

 בסוגי' כמו מומין לגבי אף פנוי' חוקת שייך הקדושיןב~יקר ספ~
 ,~יפוך כו'וכן היכא אבל ד"ה בתוס' ~"ה דף כ~ובו~דמומין
 ממון חזקת דהוי ןו חזקה מהני לא ~יסורל~נין

 רק מהני דל~

~~
 נאמן שאינו אצלו מצא אחר אס אף או ממנו להוציא בא אחר

 ו זה בספרי מקומות זהבכמה ובארתי מוחזק הואילדהוא~חרהוא ש~

ו~נ~
 דמש"ה לומר דרוצה הט"ז ~ל מקשה הנ"ל בספר
 דהול~ין משוס או~רין ימיס ~' ~פק הנ"ל ןהבסי'

 ~~ ~~~~ ~~ י~ ~י~~ ~~י~~~~~~
~~ת~  מציאהיוכת~ 

 דאינו
~~~ 

 בתר דאזלינן ד~נ"ל
~~~ 

 ד~צוףיונ~מר מציאה ~ת בתר ל~יל~ דמ~מצי~
בט"~ שה~ כש~

 היאמציא~י ~~~ דהאי ~רתי~ דכבר ~זה הטיז דברי ~כונה~דצדקו'סברא ובארתי זה בכ~וף ~~ת מש~ה מקו~ס הי' כן וה ב~~וף
 מ~

 דמוק~ינן דהיינו דהשתא חזקה
 ~ל מוקמינן זהיכהשתא הי' אס בומסו~~ן שאנ~ ~~

 מ~זיקיןי~ שא~ חזק~
~

 הר~ ~~וה גבי וכו בזה הרבה ונ"מ ~מורה לבוגרת או~המחזיקין אנ~ וודאי ולהבא דמכ~ן ל~ניצו בוגרת ~י כמו מכאןולהבא
ח~~

 ד~מ חסירה למקוה להבא מחזיקין ~אנו לפניך
 ל~בא מ~~מטמא וכןיגבי י~הר לא ~דה~ו~ל ~מ~

 לכ~
 מת ל~נין

 כרצוף' ל~נין אבל כנ"ל~ דהשתאח~ה שיי~
 ש~י~ ~

 ~חוקיץ' שאנו
 ב~צמו דהאזה ז"א דראובן לצורה~הבא

 א~
 מסופקין

 וא~~ה דראובן צ~רה ~יאולא ש~אנ~תנ~
~ 

 באמ~ראו~ן הוא
 ז ברור וזה ימיס ג'א~ר ישתנ~אח"~

 לפ"זו~~~
 ש~

 ~פ"י דמקשה דפ"פ סוג~ בכתובו'
ה~~' ~~

 הלאהו~~
 ג"כ דיש לר~ותא

 לא דבזה כלל קשה לא הנ"ל ולפי~פניך הריב~ול~
 חז~ שיי~

 ~השתא
 דהאיך לפניךב~ולה דה~

 שיי~
 מכאו ~~ולה לה ~זיקין ~נו

מב~יל~ ול~~~
 דהלא ~בא נ"מ דמאי' זנות

 ב~ול~
 בל"ו להבא היא

~כ~
 מצא ולא ~~ל הב~ל ב~ילת

 נ~מ ולמאי בתול~
 מצאשלא ~ב~מז~

~ 
 ז ~וליס

~י'
 ~~ו~~~ ~~

 ~~נוי והנה~ב יונהז ~סרבי' ד~תוס'
 גבי החז~ה ~ל סומכין אנו אסלבאר

ראוריי' ~~~
 א~

 מקולינן ר~מדאוריי' לאד~ל או מדרבנן
 י התו' י~~ ור' התו' בוה דפליגי שס ומבואר שס מאריך כ"טסי' והנההפר"~

 נ~~~ה~ו~רה ב~רי~ו'ואמרי' מקילינן דבס~ק~קולסברי
 חזקהמכח דהיינ~

 דבהמ~
 יבואר כאשר

 הת~ ~~נ~
 בחולין ~שין

 נש~'היותר' בחול~וא"ת~מאי~נימאו~יבמו'דל'אוז"ל ד~~
 ו~"ת כו' זאב~~י כדאמרינ~

 כ~
 ו כו' אחין בפ"ר אמר הא

 היכא להדי' משמעכו' דבדר~ה~ש~~ י"~
 דספ~

 ו מותר שקול

~~~~
 דחו~ן ב~'ק והר"ן הרש~'א הביאו יונהרבינו

 היינו זאב גבי דתלין והא יותר ההיתר דשכי~י היכארק מתירי~י ב~ריפותולא מחמירין ש~ל ס~ק' איכאד~י ~ב~
 בנשמט לשיטתו ו~זיל לפנ~ו למתלי מידידאיכא מ~ו~

 הג~
 לנוי ו~~ק,

אס
 קודסשחי~

 אי~א~די אי ~ל מחמירין
 שס נ' סי' בש"ך ~יין להקל תלינן העוף~ל למיתליכ~וןשדור~

 מכרי~
 להיתר הש"ך

 מרובהכתו'ובלא"ה~פסד
 ל~

 ו~אריךב~שי' הפר"~מק~ה והנה
 לבאר איי~ אביא לכן ~ליו השיב הת"ש וגסותי'

 ה~
 א~ד

 ובס'ד ל~~

~~~~~

 ישיס רחבה שד~תו מי תמוהי~ומסייסתוס' דדבר~ נ' בסי' ה~ל~י דכ~ב הואיל התו' ד~ת אבאר
 ויקבל בוריו ~ל תו' דבריליישב ל~~

 שכ~
 ~כ'ל התורה מנותן

 ~ ~תו' דהא גבינות גבי כר"י סברי לא ~התו' כיון מ~שה ז"להוא ו~~
 י"ב ד' בחוליןסבר~י

 דא~
 טרי~ה שנמצאת מבהמה גבינות נ~שו

 ~גבינותדאוסרי'
 משו~

 ~איקשי~ מבוררתוא'כ שאינה דהויחזקה
 שמאריך ~"ש מבוררת חוקה לבהמה דלית כיוו מדרוס'~ס

 ז דבריו נברר אייה ולקמן נכוו ~למיישב ו~ינ~

~~~

 ור"ן רשב"א ~ל שס מקשה '
 דצריך ~"ל ר"י בש~

 ~'א בסי' ג~ינות גבי מאיסור~ומ"ש שכיחיותר ~ית~
 יכול באס ב~צמס יונה ור'מיקילי'~רשב"א בו"~

 לתל~
 בש~ת

~מש השחיט~
 דהח~

 מותר
 משו~

 דהיינו הרוב ~ל הבהמה דאוקמינו
 ~~הוא אי"~ואמרי' רובכמ"שלקמן מכחדא~י' חזק~
 ~~~י~ת על שקול ספק הא~הוי הגבינות מתיריס~מאי דנ~ר~הק~
 ראסור גופא מבהמה מ"ש אח"כ או נ~שושנטרכה א~~וד~

 קדמו כבר זווקושי' ש~ו~ בספ~
 הת~

 והו שס הפלתי ומ"ש הנ"ל סי'
 תשוב~

 י

 הביתלמש~רת
 דא~

 ~~"ז מקשה זה ס"ס משוס
 כ~

 ~י'
מקשה~להסמ"גואו"~שהססובריסב~י'פ"א~ף פ"אוג~
 שחי~ה לאחר אי ספק הוה ~י בבהמה ומה"ת ~"ש ג"יקודס בהוולד~ות~
 לקמן בס"ד הכל לבאר נ"ל ~כאורה הפלתי מקשה כ"ואסור ~ה~
 נכ~ן ~ל התו' ~יטת אבאר מתחלה אך יונה רבינו שיטתבביאור א~~
~ 

~
 ו הן רי~ות'שחלוקין סימני ה' בבהמה שיש

 קודם נ~שה אס ספק שיש במקוס שמוטה או בבהמה נקב~, ~ד"משנמצ~

שחיט~
 דהיינו חומרא וצד קולא צד בזה שיש אח"כ או

 קולא צ~
 ולא נ~שה שחיטה דא~ר דאפשר כלוס מ~קה יצאדלא

 יצא~
הבה~

 החזקנוה אשר מגדר הזאת
 בכשר~

 מהגדרהרוב הבהמה דיצאה דראינו לומר שייךלא וודאי ובזה הרוב מחמת
 דאיכ והוודאי'אינד להסנקב איןכ~ןידרוב~הבהמות הנק~ מח~~

 אסתמצ~
 בהמ~ ~~ ~ ~~~



~י~
 ~ י

~ ~  
~ ~ ~ ~  ~ ~ ~  ~~~ל~ ~~~ ל~ די~ א'בהמה 

 ~~ונה או
~יון צ~~~ ~~~ ~~~ו~ מ~א~

 ~~~נו~יצא~
 רו~ב~מו' ~~לל

 זאב ~א הי' ~~~הבאו~ה לאנאמ~ב~נ~~~'הו~ר~~~
 ~אין דבר וודאי ז~ ה~יא~ ו~ק~

 ~ל דציס א~ו ~ק אינוא"ו לו~~~
~~ 

 כש~ות
 וגזו~

 לא
 וו~אי וא"~ יצא~

 שיש כיון~וה
 ספ~

 דנ~שה ~י'ל
 ~~י~~ אח~

 י"ל א"כ
 ~ק~ו~ותא ~~רות רובמחז~ת יצ~ ~~

 חומ~מצ~ ~נ"~
 אחרכיון

 המט~וף מע~הל~נינו ~י~
~~ 

 לו~ר צריכין דאנו
 בלא"ה א~לי א~~~חי~~ דנ~~~

 ~ואמ~~
 ~רי~ה
~ 

 י~ב כגון ריעותא י~ ~~~~
 קו~

 ~~ד בעור בוושט
לא השצי ו~~ו~

 נק~
 א~ר דבצד

~~ 
 לפני~ו ~א,ן ~נ"ל ~הרועו~א

מ~ש~
 ט~י~~~ואד~~ה~פי

 מ~
 רואיויאי~ו~ריפה ~אגו

צריך ~~~שאת~
 ~חו~~דיל~~

 מע~ה ה~א
 לחו~ ~ריפהי~ציק~

 י נמי וודאי ו~זה

 יצ~ה דלאי"ל
 ~~ז~~

 דאצו י~נ"ל
 א~ ~צי~

 יצא
 ~~זק~ מג~~

 ~הי'
 אחד~נק~~יון~א~ודגי~~ל~עו~~~ניי~~~ר~ובןהמ~ליאסעור

~~י
 הו~ ~~

 ריעו~א לי~א ה~ני ובעור נקב
 לי~~ דא~"~

י ~מי ~  

 בוו~~ ~ו~י~~
 נדון לא

~~~~~ 
 בבא הותרה

 ז~~
 כנ"ל ברי~ה ו~קב

 ה~כ~ ~ג~ וו~איזה
 ואדרב~ ה~ני ה~ור על ה''ה וא"כ

 דזה י"ל
 דצ~ב ר~~יי~ם ו~ד~תב כלל ~~ו~א~~רי ל~

 א~~ ~~ו~
 אי~ו

 הגמ' ~ד~~ני ~ללריעותא
~~ 

 ~~וליו ~"ג
 ה~~

 ונמצא ~ס~ין דהי'~וחט ~יון ~לו~רבס~ין ריעו~~ י~ ב~~ין
 ~גו~

 ל~ג~ו יש ג~צא
 טרי~~מ~ש~

 לתלותהפגס צריכין רקראנו
 ב~פרק~

 א~ל
 ~ודס~ח~ה אי ריעו~אא'~~פק כן טריפהוכמוי~~ל~ינו~עשה ~לא"~

ד~~
 לפ~ינו

 מע~~
 רק טריפה

 דצרי~
 ~ל לתלות ~תה

 י~באבל~ ש~י~~ אח~
 קו~

 בוושט
 בעו~

 מע~ה לפני~ו אינו א'
 המטרי~

 ~לא
 ז' ב~י'מי~~ירי~ותאוכ~~בארתיז~~ארהיטיב

 ע"~
 מהש~קו

 אך לזהלר~'ו
 מ~~

מיל~א איגלי ר~~~א ~ואיל מ~~'~ל חמור ~~ר
 ל~פ~~

 דאס כיון י'ל ז~וא"כ ~~פק הי' מחיים דכבר
יוד~י~ הייג~

 ~~וד
 ~ש~

 מחזיקין הייגו ~לי' ~ין חי~והיינו ~~~~ה
 דאזהיתה כיוןריעו~א

 הב~מ~
 א~ג~חט~~ איס~ררבשלמא ~~וקת

~המ~
 ויש

 ~פ~
 ד~המההי~' ~יון אמריגן שפיר ~צ"ל ~~יעותא

 ~~יפה ~~י~~בחז~
 הרו~ ~~~~~

 והשתא
 נ~~~~

 ב~ז~ת היא
 ל~~ול~ו~~א

 בלאחר ה~יעותא ל~לות ~ז~ה מה~י א~~
 שחיט~

~~'למש~~'כא~הי'ריעואאמ~יי~יש~קו~
 ~ייךלומ~, ~מ~~לא

ד~~~י~~
 ~~ז~ה על

 ~אינ~
 ~ר'פה

 ומו~ר~
 בין הא לאכול

 ל~~ולא~ורה ~~
 א~"~ ~חמ~

 ראגו לומר צריך א~ה כן רק
 ~~ז~י~

א~
 ~ז~ה אמרינו לא ןה דרך ~ל ואפ~ר ~שר יהי' יש~טנה

~פק ו~~
 דרוסה~~~~

 ב~המה ראינו לא ע~מו
 רי~ות~

 ~~ל
 דצרי~ ר~

~ 
את~

 מצדא~ר דגרע רק דצע~ה לה~זיק~י~ו~א
 ו~~יי~י דנ~שהרי~ו~~

 ~י~ות~ י~ ~ו~~
 כגון ג'

 ההי~
 ג' ~י' ה~''ך ד~ביא

 ' ~י~ כגו~
 ג~ולה ריעותא ~~וחו~כ~א~ה~ו~מקיפםרזה יי

 דילמא ~~ופ~י' אנו רק לפנינו טרי~ה ~~~ה ה~הבעצמם ד~~י~
 מכ~ירו כמו וזה מקוףהי' ~~

 אי~ דא~
 ה~וח

 מ~ איג~'~~י~~ מ~י~
המו~

 ~א ב~י' ~~י~ ~~ר ~תרו~ן או קצת ~ג~~ר ~מוח ~~א
טרי~~ ר~

 מ~ת
 ~~~~ ה~י~

 ~"ש ה~וח
 ו~

 ~פולה וכן לפגי~ו
~ 

 לא
ב~~וג~אילא~התהמעל'עו~ןאם~י'צ~בוירעיצן~הי'מ~יים

 המכה פי ~~ו~לד~גון
 ס~~ ר~

 ~לב אם
 ~ות~ ~הו~

 אותו
 דז~

~
 ~י~ותא

 הי~ ר~ מ~יי~ ג~ול~
 צ~יך

 ~דיק~
 אנו ואין

~ל~דו~~~לוחמורי' י~~~~
 ~~~ות~

 ~ הצ~יס מ~ל ~ג"ל
~ ~ ~ י ~

 כגוז ~~יי~ ריעו~א~'~~~ית~וו~א~~ריפה יש
 ק"די~~ ~~~~

 ו~~~~
 ג~ביז~ן ~י' אס יו~עין ~גו ו~רי~~~איו

~י~
 ~דםי ~ר~ה 'י ,

 ונ"~ ~חיט~
 בסי' כדאי' החלב ~ניו

~ז~~~י~ פ"~
 ~מ~לל ~יצא כיון י"ל

 ד~רי~~ריפ~ ~~ו~ו~ ~ו~
 ל~יך

 ק~~י~~ו ~ויוא~~~
 ~ן~~

~~~~לפ~יך והרי ל~ניך בו~~ות ~~י ~~ו ~ה~א
 ~נ'ליל~~

 ~כשיריצן לא
 ~ל~

 ~איןיל~~~ה כיון
 ~ז~~

~~ו~~~~
 כ~"ש~

 ל~~~י~ ~~ ה~~~~~
 ~~יגו ~~ז~ה ~בה~'~על

 או~ה~ויק~ן
 קור~

 ~א~י' ~~ה והייצו ~~י~ה ~~~י ש~יא לכן
~~ח

 ~~ו~
 ~ןה א~ל

~~~~ 
 ~ם אי~~ע

 ה~ז~
 ~~אי~ו כיון אית~ע

~~~א~~~~המ~
 ~רוב מן אינה

 ה~זק~ אי~
 ~הי' אפ~ר

 ןה~צי ~~~~
 ~מו~

~צא ~~~אי טריפה וודאי ~~ש~א כיון ~נ"ל ~~י~ותא
 ~~~ ~~~ו~~~ ~~ו~

 ד~יינו ~צ"ל א'~~יל~מרוע~א
 ג'א~~~רי~י~א מ~י~ו~

 ~ש~
 לה יש ~~~~ה ~~~מ~ו~~ה~ה ~ל רצין אצו

 ~ל ~נין ~ני ~~ן ~~ל~~~~'
 והחל~ ה~ל~

 לא
 ו~ד~~ אי~~~

~~~~~ 
 ה~ינו

 ~ו~לו~
 החלב

 ריא~ צ~~ ר~"י ~מ"~
 ל~~ר ~~ו ויש

~~~~~
 וצא

 ל~ ו~~וד~ ~~~ק~
 ~יעותא ~פי' הי'

 כ~"~
 ל~~ן

 י ~יי~'
 י ז יו~~ ר' על אי'ה ~

~ ~  ~גון ה' יש~י~~~~~
 ~~י~

 ~"ח ד~י~ן
 ~לי~ ~~יק~

~ ~
 ~~~ ~~ך~~י~~

 ~ך
~ ~ ~  ו~די~וו~לחו 

 ~צ~ שז~
 ~מו א'

 ~יעות~
 א'~מו ובצד א'

 דלא אפ~ר ~מ~ריף~רק ~~שה לפגיגו~יש ריעותא~
 נעש~

 טריפה ה~עשה
 נ~~ה גופאוודאי ~ריעותא רק~~ייס

 מחיי~
 ~יעה דל~ר

 ~י' שלא מעט מנ~ב ~סר ~הי'~י"ל~תחבה~חטל~וכהר~~~פ~הואא~נג~רמ~~ההמ~ריפהמח~ ל~
 מ~ל~

 לאחר ונגמר
ו~וד שחיט~

 י~
 מ"ח דסי' ההיא כגון

 ממיי~ ני~ב דווד~י סי~
 רק

 מצ~ איידעי~ן ל~
 זה ~צד או זה

 ע"~
 ~~ה יש ועוד

 ~ווני~
 ויבואר

לקמן
 ד~~

 דלעיל בהני גכללין
~ 

~~~~~
 אבא~

 ~וו~אי נ~ר ות~לה הת~' שי~ת
 היי~ ~בוררת חזקה לי~א בהמה דגבי~~תבו ה~ו~

~~ז~~
 לי~א ה~וף

 מכ~ ~~
 דאתי' ~זקה אבל מבוררת~ דאינה

 ~וב מ~מ א~ה מ~יקין דהיו חזקה לה דהי' דהיינו ישרוב מ~
 בסי' ~פוס~י' ~ד~~ריוכ~ל ד~שי~

~"~ 
 ~בא למה דאל"כ

 תליצ~ זא~
 כ~~ ועו~ל~~

 דהאא~לינן ~"י
 הב~מ~ מ~יי~~~~

 א"ו
 מחזי~יןדהיו מ~ו~

 או~~
 מרובכשרו' שהיא

 לכ~
 בזאב

 היו מחיים ספ~אי הי' ~התם כיון~~וס' ש~יר~ודי~
 נ~~י~

 או א~ו
 אותה מ~זיקין ~דהייצו ~~ייתא ~זקה ~ל אוק~א~חיטה לא~
 א' ~ריעו~א התוס' ~ברי ו~ן ~חיטה ~~לאחר ו~לין~~א מ~
 יונה כר' סב~י~לא הנ~

 ~א~~
 ~בל אבאר

 בגבינו~
 ד' ריעותא דהוא

 ~אתי' ~ו~מיגןע~~החז~ה ~לא ה~' ~בריה~"ל
 בתוך הי' ז~לא דבהמה~אינו הרובדה~ מ~~

 ~רו~
 וודא~ ~תא ~הא הכ~ירות

~ריפ~
 הי' ררוב ו~יון היא

 ~טעו~
 דהי" ה~זקהאית~ע ל~ךגס

 ברי~ות'~'דגרעמריעותא כנ"ל ד~י~רע רו~ןהמ~ח
 א'וממ~

 אסו~'ה~ל~
 הוי אי א~ל ~ב~מה תליא ~יוו~א~ילתה

 לבהמהחז~
מבורר~,~הי~

 ~זקת לגבי אז ~שגולדה כשירה
 הגו~

 שפיר
 על ~~המה~ו~מינן ~

 ~ז~~
 מ~ופקים ~אנו ~ת כל הגוף

 קודס תולין ו~יינו אז~ריפה גע~ ~~
 אבל נ~שה א' ר~ע ~~~י~~

 ה~ת~
~חן~~

 אינהשאי~ה ~גוף
 ר~ ~בורר~

 ~~רי מ~ובכנ"ל מ~חדאתי'
 כיוןה~ו'

 דאי~ר~
 ~~ילא הרוב

 ול~
 י~א' אי~ת יד~יצן~

 הרוב~ל ~זק~~אתי'~~חשיי~יתו ל~ מרו~
 ה~~

 ל~ךכת~ו
 ~חו'בחול~

ש~
 י~לא~ור ~ל~"ז

 הגבינו~מ~~~
 הי' דאם להדי'

 אוסרין ~יינולא ~בורר~ ~ז~~
 וי~

 ראי' לנו
 ג~ול~

 לז~ת
 בכ~ובי~ ש~ הסבר~

רע"~
 רמ~ני גביימו~ין

 חז~~
 ה~ום נ~~ה השתא דאמרי' הגוף

 השתא דראינואע"ג
 ה~ו~

 מהני א~'ה ~~~ריף כמ~~ה ד~ייצו
~זק~

 לובי א~א נ~שה השתא ~אמרי' ~ווף
 ~זק~

 דא~י' חזקה לגביאבל מ~ני מ~וררת
~~~ 

 רוב
 דל~

 ד~~' נ~י כנ"ל,י"ל ~הני

 מה~~~ו~י~י~
 דאל"כהא

 ~וא נמי ~~
 רו~

 אין נשים ~רוב
 ב~

~~
 ~אן רי~א רבא משני מאי קשה ~םוא"כ ~~יה~י ו~~ש

 הב~ל לר~ות ~נכנ~ה ל~תן ~אמר ~~' הא הי'ו~אן נוו~
 א~

 מביא
 ~ש~~אר~הראי'

 דל~
 ~~גי

 מ~ו~
 ימקשה ב' ~~קום ~רא דאיכא

 ב''כו' ~יכא נמי ~על גבו הא ~םה~ו'
 ע"~

 כו' דוודאי וי"ל~
ו~~~א

~~~ 
 כ~ן ~ה~י מאי ~רי~א

 נמצ~
 ב' ~גדה יש הא ~י' ו~אן

 תזקת~ןקות
 הגוףו~זק~

 ~אתי'
 מ~~

 כו' רוב
 ו~מ~

 ~' ב~י' ~ש"ך
 ~ו~ג~י

 שו~ט ~~י ~~י' ~נה"כ ~יין
 ~"ש ~' י~

 ~בסי~
 וי"ו

 ~את~
~~

 ~דיף הווף מזקת ~לא ה~א וא"כ
 ~ח~ק~

 דרבא ממון
 רקכ~"ג מו~

 ~ד~~ כ"~ ~ז~~
 משו~ידמסייע

 ל~
 ~ון חז~ת

 ~~ח ~א~י' ~ז~ה גמי מסייע ~גוף דלחז~תכיון והשת~
 רו~

 ~דיף א~אי
~דר~ה

 כמ"~ ~ז~~,~א~ ~ןהסבראעדי~
 דאין ח~ה גבי התו'

מתפיי~י~~ומין
 ~די~

 ~כח ~ז~~רא~י' ו~ו~י
 רו~

 לא
 ג~

 נגדה ~זקה יש ~ס ~אדרבה כו~ אד~~שו~ה'בכ~ ~אי~~חן~~
 א"ו ~מ~'~~פייס ~~

 ~רא~ ~~~
 חזקה ~מ~ינן לא דשם ~~ה

~אתי'
 וראינו ~ו~'לפניך ~~יכיון~דהרי ~כ~

 וורוב דאיג~
~~תר~ה ו~י~

 ~רו~ ~~
 לא ~מילא

 שיי~
 מח~תי' מ~ה

 ולעי~
 ~ימן

~ 
~~~ת~

 יש שפיר ~~ו~' ~~ל~ ~~ון ~ל ~ל~לוקו~תיי
 לפ~זני~א י~ורגדולי~ומ'~והשתא וי~להס סבר~םל~ל הו~~~ לה~

 הנ~לי~~נ''לי~~ל~י בריעות~
 ~רי~ו~~

 ד~ב ~צ"ל ~'
 הכשרו~

 לא
~~ו איתר~

 ~ת~
 בי~ב אלמא ~סכין ~רי~תא יש התס להדי' הגמ'

 ק~
בוו~~

 כלל רי~~א אינו ןה צ~וב א~ד ~~ע~ר רואין ~אנו הו~יל

~נ"~
 אחזקהראתי'~~ח מו~מי~ן אף~ל~ו' ~~~פיר

 רו~
 שפיר

 ~א~~א~רי' י~בא~ויי~מו
 ~נשחט~

 דאתי' חזקה מכח הותרה
 מ~

הר~א~
 ל~י~תה~ו~'ז

~~~~~
 לפ"ז

 ~~ו~
 מה גס בןה ~תו' ~הי' הכל

 ~אחר~י'~לרמ"אבסי'נו~ן ' י, ~מקשי~
 דנגד הנ"ל~חין דכ'הו~~~מתו'פ"~

 חזק~ ~הני לא ~~יי~ ~עות~
 מ~ו' והלא

~מעינן איפ~~
 עיי~

 ~מע דהא כן דה~שו מ"ח ~י' נ'יוב~"ז סי~ ב~"ך
 ~דר~נן למסקנא ורבא ~אביי ובין ~רבה~ה"א בי~

 לר~ה ~ף לחו~אד~לצת דקא~ ~"~ א~ו~
 ~ש~~דאי משו~

 חולצ~
 ~תייבמת

 א~
בלא"~



 ~~~ך~י~~י~~י~
 אף מדרבנןומסתמא מחמיריןבלא"ה ~~~~~

 למסק~
 מדרבנן הוא

 ולומר שישלדחוק ואף ~"ש חולצת~לח~מרא נמי דבגרושיןדפליגי ר~
 הב"ש כמ"ש אשות ע~יני גבי רק מדרבנן דחומרא ס~דידתו'

באה'~
 דכתו' פ"ב ר~ן בשס ג' בסי' מביא ד~"י ראי' והא מ"ז סי'

 מדרב~ן מחמירין לא ותרי בב' אף איסוראחר ~בידי~ל
 שייך ~~ו דכתבו הנ"ל הפוסקי' מיני' אי~תמיע נו"ןבסי' והכו"~
 דוחק וודאי התו' על אבל~ זאת נב~ר אי"ה ולקמן ע"שב~ך לחל~
 איסורין בשאר ~ף דל~א להקשות דמנ"לכן ~~

~ 
 ב~ת וכדס~ירא

 סבר וכן הנ"ל ג' סי' ~~י שהובאלרש~א
 ה~~

 ~תו'ד' ל~די'
 אין ~מסקנא דסבר~ לתו' וגסיא"ל דגזלנותא ערעור גביכ''א

 ותרי בתרירק ~~
 מחמירי~

 או וחד בחד לא א~ל מדרבנן
 דאין למסקנא בתו' 'להדי' ~יתא ביבמות דשס ז"אאחרינא ס~ק~
 אליבא ~ברי התו' דוודאי נ"ל לכןע"ש~ חילו~

 אי~ דאמ~
 חילוק

הספיקו~ בכ~
 מדרב~ן מחמירין חזקה שיש~ אף

 ר~
 דווקאיה~כא

 כגוןריעותא די~
 ש~

 לה דזרק
 ל~יו~

 מגורשת
 ס~קלנו שי~ ~~ ~יתר~ וא~

 ל~
 ~"ו סי' בא"ע ~יין מפורשת מ~יר~~וראי' מדדבנן

 וא' לו ~רוב אומר ע'א גביס'ג
 אומ~

 דלא קי~שין גבי לה קרוב
 כ"ג בכת~ותד' ~ס התוס' ד~ת יזהתינ~א

 בד"~
 בפנוי' תרוייהו

 ליתלןלמימ~אוק~י ומספ~ל~כו' יודעיןשזרק ~ג~שאנו וי"לכו'
 שס ~ב"ש וכתבאחזקה

 דמשמ~
 דוקא

 הואי~
 אנו דיודעיז

 ידיעה לנו באין אבל לפנינו ריעותא אוכאכלומר שזר~
 אומר בע"א ו~ן ע"ש פנוי' חזקתמהני עדי~ עי~ ר~

 ו~~ נתקדש~
 לא ~אומר

 פ~קינןנתקדשה
 ש~

 תי~שא דלא
 לכ~חיל~

 משוס וודאי ~זה
ריעותא דליכ~

 ר~
 בב'יוחרי

 פס~
 ~ש"ע שס

 דיעב~ א~
 תצא

 וזה~
 דעת

 בכתו' שס~ו~'
 מוכ~

 ~"ש ,~"ה בתו' ~"ש שס מסוגי' כן
 דאין ביב~~' תו'שסרישאכו'וה~ד~סקי

 חיליק אין מתיבמת ולא ~חולצת לכתחילה ל~נין שסהיינו חילוקביןתריותרי~פ~
 י"ל דכ~'ו~זה בסוגי' שס ~דרבנןוכדמוכח מחמיריו ריעות'דיש היכ~

 התי' שס~הוכר~ו
 ביבמ~

 בתרי רק דכתו' סוגי' מכת לומר~~ן
 פסקותדי

 ש~
 ר~עו~א~צאאפי' ~ף~במקוס~לי~א הש"ע

 ~~ומ' ~~שה מאי דאל~כ ~~יל דכתו~' מסוגי' נמי מוכתוזה מדרב~~
 מ"~
' 

רישא
 ומ"~

 סיפא
 מדר~~ן ~צא ריעו~' בל~כא ותרי בתרי אף ~בר רגמ' א"ובזרק איי~י לא שמא ~יעותא דליכא ~יי~י דילמ~

 ךלא לרחותוא~שר
 מוכ~

 הג~' ~בר בורק איירי לא דאי די"ל תשס
 בתרי~ותריאף

~~ 
 תנש לא אמ~י ~'כ לכ~ילה מ~ר להי~~

 התו~'כקושי'
 א~ אח~ ~ע~

 ולקמןיאו"הינביא דוחקהוא

 ר~~
דמכתו~'

 דכ~
 ~~ש דק~ד~ין מי~י וראי' כן מ~וס' מוכת משס

 ~י
 י ~י עלנכוןו אי"~יאבאר בתו'~ולקמן

~ ~

 שס~בד'ה התוס' שתי' ~פיימה
 מ"~

 מידי ~וכח לא תי' עוד
ע"~

 ר~ותא דאי~א היכא ~ך
 בשא~

 י"ל אי~ורין
 ~שה להוציא דדוו~א ד~י~ל א~ורב~וע~ד דא~

 ~בעל~
 בדי~בד

 ל~
~צ~

 ~ן ומוכח יונה ר~ינ~ סבר דכן אי~ה לקמן שאכתוב וכמו
 ריעו~א, ~כ~ז~באי~א דפ"פ ~~וגי' כ~~~~"י~ס~~וגי'~~"פ

 ~קומזת מ~~ד א~זקה סמ~י~ן לכת~ילה רי~ותא~ף בדליכאאבל
 ל~מן כמ"ש מ~עסא~ריש~חמ~~ו~כ~יס

 ~ אי"~~
~~~~~

 דהא הת'~' מקשי' ,~פיר
 יי ~וו~ ~ו~ כמויד~יש~

 ~לי~
 שסדעור~א~דלבדאינו רש~י ריעותאכמ"ש

 דק~ץ דכיו~~~,ראינו דרוסהי ~פק ~בירי~ות~כמ~י~ןכאן
 , הדור~ין כדרךעליו

 נ~צ~ א~ ~~ דא~
 וספק לאשה ~וב גע

לנו
 זר~ א~

 ד~ו~ה וכן ~יעותא לא~מיקרי בעל לה

 היכא התו~דזהיו~דאי ו~~רי בבהמהכלל ר~עות~ ~~
 דל~~

 סמכינן רי~ותא
 דמורנא ~רנאא~רשחי~~~י~~ף מדאמרי~ן ~מוכחכןאחזקה
 שונרא ~~~~בא~~ו וכן ס~ה ל"ן סו', בי~ד' כן ופ~קיצן מחויסהי'

 כל~אמרינ~
 קניא ספק וכן

 א~
 התו, תלינ~~ו~ו שונרא

דוה
 משו~

 ~ות~' דנ~ה
 וכ~"~

 דיש כיון
 ספי~

 ה~המהי~אס על

יצאהמ~זק~
 דכולס ~זקה מוקמונוי~ל לאו או מכ~רו~א דאתי'

 ר~~ת~אינ~
 ר~ו~א~~ל אינג בדס ~צואר דמלוכלך ד~ה ~ן

רק
 הח~ש~

 ~וס~אין נדרס,לענין
 הפו~קי' כמ'ש לתלות הרבה ל~ו דיש ~יון ~עו~' דליכאצ"ל כאןריעו~'יגגביו~ו~נ~
 מחמ~

~רירו~
 ~המה~מ~שת

 חמימו~
 ~זקה ~ל דאוקי אמרי' שפיר

 הוא~ל דא"ל אוקמייאמזקה~ לא אמאו שפיר~ תוס'יא~כי~שי'
 ליכאד~פ~נו~~,~~ייס

 חזקה~ז~
 ימי~רו ~זה מוכתימשס ~הא

 ד~~כא מדרבנן~~ומשוס שאנומ~מיריןשס~זקה~ג~רהרקמה
 להיות גע להרי~ות~הואי~~זרק

 וברי~ו~~ מגורש~
 ד~ק זו

 בכ~ו'איכא דשס כנ~ל מח~ירין בחזקה~א~רת דאף בכ~ובותמו~ח

~זק~
 אבל גמורה ~וי'

 בליכ~
 ~ל~~~זקה מו~ינן בוודאי רי~ות'

 רא~'~,~תו' והא התו' מק~ו~~~ר
 ~~י~ ביבמו~

 ~תי' כמג נמי

 ~י~~ ~~ך~יי~~ך~~~
 ~ך

 ש~יח דדרו~' הואילהכא ~~ ~~~~
 יות~

 דלא היכא אבל לאיסור
 ספק~ונראתלינןבכלבאא~י'לשמו~ימ~תרתדעדהא~פקכלבא יו~ ש~י~

 הואילדא~ן להדי' ש~הרי התו' ~כ"ל דרוסה לספקד~ייש
 דוודאי~יכ~דליכ~ריעות' סמכואהא הכא התו~' וכן לקולא~לי~ן ריעו~~

 על ואיכ אחין ב~''ד' כדמוכח חזק~~בה החזק~וזו על~ומ~ין
 ה~~פ תמיהות כל כלוס קשה ולא פ~פוק כאן אין~תו~'

~ 
 ו~~"ו

 א~ר כפי דהשתא ה~ל ה~ימ ג"כ הי~יב~~ו'
 מדמי~

 ~ו'
 מ~ ל~י ואיכלשס הכ~

 ,שפיר ריעות' דאיכא דהיכא שמוכחמשס

 מדר~~מח~יר~
 ~יון ה~ש כמ"ש החזקה ~גד ריעות' דאיכא כיון

 לנו~~חזק
 ל~ שזר~

 הגע
~ 

 ו~'כ
 שפיר~במ~

 במוח~ה
 נגד~דו~ה ריעות~

 החזק~
 לפנינו יש דהא

 מ~ש~
 המעריף

 כמו~ש~
 זריקתו

~~~
 שפיר א~כ

~~~ 
 ריע~א דקאמר והא ל~חמיר דמד~בנן

 ~א~~ייס
 לאמוכת שחיע~וה אואחר קודסשחיעה אי הואספק

מש~
 החזקה ריעותאינגד מיקרי דזה~לא לומר ~~פשר

 ריעותא הי'~~לותיש~א ~~ כיו~
 כל~קוד~

 וזה אי"ה שאבאר כמו עמו ו~ול~י' יונהר~נו בשי~~ תלוי בא~ת וזה שחי~'
רמ"א בדבר~ מד~~

 ~מ~
 ~קוס כל שכתב נ'

 שאי~
 לו שיש טריפות שהואאע"פ שחי~' לאחד לתלות יכוליס

 בדיק~
 כו, לבדוקולא יכולין שאין או

 שחיע~ לאח~ הריעות~ שנעשה ~~ר שנוכל בדבר~~א
 דלא

 ג' הריעוי הר~~דיידכתב מחייס~~זקה יצ~
 הנ"~

 במיס כוון
ד~לפנינומחי~ריעות' במו~

 לאבדיקד~יעות' ~י המע~יףו~~נפול~
זו

 ~נפול~
 וכל בו ל~~יף ראוי

 כ~צ~
 ~דורק דו~י' דהוי בזה

 ג~
~~

 ~~ק רמ''א לךדהא ~דע
 לעי~

 סימןל"ג
 ס"~

 קוץ בי~~לו
 דלאבוושע

 חיישינןשמ~
 משמ~, בחוץ איןקורעדם אס אף הבריא

 ק~ שי~א~
 הרי~תא ~לדה דו~דאי א~ג בפניס

 ריעותא מיקרי לא דזה כנ"לא"ו שכי~ מחיי~
 דלפני~

 שאינו~ ~אינו
 שיש ~יכא ובן ר~יתא להחויק אנ~צריכין רקהמע~יף מעש~
 ~דרבה וא"כ כלל ~חזקה איתרע לא שחי~'נמילאחר לתלו~
 ריעו~~ תו~' תדאהדלא'כתבו ת~ד~בתו~' וברור~וגסכי'~כוני' דבריהד"~

~חייס
 ר~

 אב~ברי~ת', מקשהכנ~ל הס~קמחייסוז~שפיר ד~לד

~יי~
 ~פיר

 מוכ~
 ~מי~א ~מה ברו~יס ודבריס כנ"ל

 א~וז בדי~י'~עת~תוס' מ~א~ל~

~~

 ת~'י איזהפירושסברי עלה~ס'~מ~"נ לי קשי' יעד~ין
י

~ 
 הגמ'~ פריך מאי קשה שלרש"י ב' סבריכירוש אי ב~לא

 כרש~ו סברוז~~הפ~ דהתו' א''ל א"כמ"~ימ~פקדרוסה
 לוושע יש נקב ל~ין~ סבריהתוס' ד~~

 בדיק~
 דכ"~~ ~יל קשה נתרפא שמא דהיינו דרש"י א' כלשוןהכי' תו~ דסב~י ואי מבחוץ

 ~ין דנקב ד~בר רשיי ~ל ~תו' מקשיס~ולין
 לו~

 בדיקה~
 הנ"ל כפי' ~ברי ואי לה מש~ת היכא בל"ז וה א"כמ~וץ

 פסקינז'דחיישינן דאנו כיון הא קשה ~יעת~גס ~~
 ~ספ~

 ד~ס~,
 להבריא נמי~~כ~חיישינן

 ז~ל"ז ני~ב הכאיא"כ תו' כמ"~
 כמ"ש דסברי צ"ל וע'כ נתרפא לשמא ליחוש להמ~חת היכ~
 ~יגה בדיקה דאף דמשמע~~ולא ~ריך~~~דהגמ' הרא~

 ~ריכ~
 ~כך

~קשה
 מספ~ מ"~

 בדי~ה ד~ריך ד~וסה
 ע~

 ~שה איכ ברא"ש
 התוס'~ו~~קשו

 לימ~
 מיבמו~, דאי' ומבי~י' ~ותרה ~נשמטה

 מהני'חזקהזו ~עבד לענין~ילמ~דווקא
~~סמ~נ~אחזק~די~וללב~~~ף~~ןרוב~סקינן אב~~אןל~ניןלכתחי~
 בי"דס~~

כ~~וני'~~~
 דיכול ~~~ינן~יכא

 לבררא"~~~~
 ~תו~'

 ל~ק ד~~~תוששון שפיר ה~~'~ק~ן~דוסה~קשו' ל~ש~
 דרוס~
 ~ודק~לעניןדה~י~י~~דה~~ונ~ירקלעניןבד~דצריךלבדוק~~,~מ~היינודי~~~

 דרוס~
 מעע ומצא

 ה~~~ א~נ~~
 ~~ר

 א~~לאי~~~~ה אף ~ריפה~ובת~במ~הו
 ב~~יי~~ב~~~י~~י~ ~~~דרוס~~ווד~~ל~

 ~גבע"ז סי'
 שפי~ וא~ ה~ ס~

 מקשו
~תו'

 ~למ~
 יהי~כשר אדוס ימצא ~אס ~אף בספ~~דרוסה יבדוק

 כיוןד~ס אףלוב~ווש~~שהכנ"ל ~יא דקושיי~םמ~ו'~פא"טהנ~ל א~~משמ~ אוד~ ~אי ומ~י~א~שר ~ נדרס שלא אחזקהד~וק~א
סיב~ס

 דווש~
 יש

 ל~
 בד~ה

 א~ מבח~
 לא לכת~לה ~למא

 ~י"חערו~ותדלא דסמכינן ואף לברר ~ואיל~יכול אחזקה~~כינן
 קצת יש הכא אבל כלל ריעות' ~ג דאין היינו ~דיקהצריך

 גבי חיישינו דלא כמו ~מי דסמכו א"ל~אן ריעות~
 ס~~

 ספקשונרא קניא
 אודס ימצא ~ס לענ~ז ד~בר הוי דשםכנ"~ליז"א

 ~נ"~
 ולכאורה

~"לידבאמ~
 מנקב ~ש"י דמקשו דכ"חי ב~ולין בעצמס ~תו'

 כיון שפיר מקשי' לרש'י אבל כעולא~ל"ז~רוב~מתדכסקינן
 לענין משא"כ כאן הרא"ש כמ"ש מודה עולא אף ~ושי' כאןדאין

 שייך לאנתרפא
 לח~

 בתוס' ~שמע ו~ן נקב ~אן שאין א~ראינו
 בד"ה נ'~"בדף

 מ~
 של,רש"י ~' פז' התוס' דס~רי כו'

 ~י בהג"א זה לכוון ואפ~ר~ש כן ~בר נ~י דרבא~~~~ב~זבל"ז וא"כל"~
 ~ולא ~י~



י ~

~ ~ ~~ ~ ~ ~  

~ '  ~~~~ול~ 
 ~ת~ו ו~ז

 ה~~
 ~קום מ~יזה לד~דק י~ ולכאורה ~~ולא

 ~כיון י~ל הנ"ל ל~י אבל אי~כא כתבו הכא התו' ו~דר~הב~ו'

~ת~
 , ~"ל

~~ 
 וודאי זה ובקוש~א ~עלמא ~~~א זה

 דו~
 רק

 ~עול~ ~~רידתו' י~
 ~~א ~חיישי~ן דרש"י ~' כפי'

 ע"ב ד'נ ~א"ט מתו' לכאו'נ~י ~ד~מ~ נתר~~
 ע"~ מת~ ~~

 מקשה ~~י וא"ל

~עי~
 ~ד'

 ~קב לר~"י כ'~
 ~~ זב~~

 כנ"ל ק~ה ~מי לשי~תס
 כגוןל~יע~םדאיירי י"~

 ~בל~קו~
 לפני~דבשעה

 מועט~
 לא~ישי~ן

 דמתנ~ ~ס דכתבו וז~ט בד"ה דל~ו בש~ת התו' ו~מ"שלנתרפא
 ~כ~"גאיירי

~"~ 
 מש~~ נ~י ושס

אךיי"ל ~ ~נ~רפא ~י' סבר ~ר"י קצת
 ל~ול~

 דרש"י שני כ~י' י"ל
 א~

 די"ל נכון הכל ואפ"ה לתו'
 ~וץ ~חי~ה לאחר איירידנמצא מסת~א~ע~א

 וא"~ בווש~
 י"ל

 נקב לש~א תיישינן~אי
 לחו~

 ~ב~ו~~ריפה שי~לווש~בדי~ה ~ף
~יי~~י~ן~ילמא

 במקו~נקב~וטדבוושטטריפהאף~~בזהשל~
כ~ג~

 תחוב הקוץ ~נמצא אף וא"כ ~הדי' שס כדאי' זה
 בעו~

 אתר

ל~~~
 זה מקוץ נקב הש~י ~יר הי' למעלה ~~א ~יי~ינן

 ופ~~ מהד~י מת~~דהי' רקד~ווש~
 ש~ט והי' למעלה אתד מעור

 ו~ני לא לכך~קב במ~~
 בדי~~

 ול~"ו ~פיר התו' מקשה והשתא ~בח~ץ
 הש"ך דמדקדק ס"ד ל"ג ' בסי רמ"א דברי ~כו~יס~~י

אפי' ר~~ מ~~
 ל~

 ולפי ע"ש כו' הפנימי רק נקב
 הנ"~

 לו אין ווד~י ~וץ ע"י ~חיצון נקב אי מבעי' לא שפירולכך בבהמ~ ד~יירי די"ל
רשמא תקנ~

 נ~~
 מהגי לא ו~דיקה ה~~ימי גס

 דשמ~
 ~קב בתקוס

 דאפשר הפנימי ד~קב ~,ף לאשמועינן רמ"א אתי~כך שת~
 ואח"כשחיטה לבד~קוד~

 לשתו~
 דאין טדיפה א~"ה

 ~וש~
 מב~ץמצד בדיקה

 ועייןע~ו
 דמ"ג ~' דרוסה ספק ה~יא ~בי בר~"י ש~

~לו ע"בודברי~
 ה~

 הג~ ~רי ~פי' נכוניס
 מאי הרא"~ ~ל זצע"ג והתוס'

~ריך
 לדחו~

 ל~רש יש הא לכתתילה לעיין הגמ' בקושי'
 כ~"~

 בלי
 קושי' דא"כ כן לפרש רצה לא דהרא"ש לומר ואפשר דותקשום

 לאאמרי'נשחט~ אמאיהתוס'~במ"ע
 לזמר~י" הות~'ולא~ייך

~הואיל
 רקו~

 יותר שכיח
 לאי~ו~

 הא זה ~ב~דון ז"א מלה~יר
 ~גד בפ~ינו נקב~אי~ו ל~

 ד~~ הק~
 ת~תוץ בדיקה לו יש דוושט סבר

~~
 דילמא לתוש

 אסיהק~
 החיצון בעור אף נקב ~שה

 ואח"~
 ~תק

 במקום ושחטמהדדי
~~~ 

 לא וא"כ קצת רתוק תשש זה
 זהולכל ב~דון שכית יותר היתר ואדרבה מהיתר יותראיסור שכי~
 לשי~ת דא~תדפסקי~ןדלאכעולא אלי~א אף ןה ו~"זבנדוןשווין הפחו~

 ~חוב נמצא אם לדידן או מבחוץ בדלק' י~ דוו~ט דפסק~רא~~

ק~
 נקב במקוס שמא חיישינז דלא י"ל שתיטה א~ר התיצון בעור

~~
 כן מוכת דלכאורה צ'ע וזה וכנ"ל ~התו~' כקושי'

 ע"י הוושט נקב אי לדידן למה קשהלעיל דלפ~~
 וןו~

 מהני התיצון בעור
 ידוע ~קוס~די~המבפניסדנקרא

 ובצווא~
 מ~כלךהואילדצריך

 מקוס נקרא אינו הצ~ארכל
 ול~ ~ו~

 אף הנ"ל סברא
 כל לבדוק כיצריך ידוע אינו מ~ס~יות ה"~ בקו~

 הוו~
 זה דנקב כיון

 זה כנגד~לא
 טרי~

 הנ"ל כתירוץ לכאורה א"ויצ"ל הנ~ל וכסברא
 נשחטה זה לענין אמרי' לכך ~ותר היתר כש~ח הוה לזהדל~וש
 דלענין הקוץ נגד רק ~בדוק צריך ולאהותרה

 הו~ ז~
 איסור שכית

 ~דוע מקוס בין דמתלקי' ל~י ~~ג סי' בטור ~ד~דק יש וכן~~ר
 אי~ו זבל"ז דג~ב כיון, ולומר קצת לד~ות אפשר רקלא"י

 דלא משוס אתד מרות~ק ~רי~
 גתר~

 מ~דד~
 ר~

 ולא לאורך
 לר~~

 י"ל
~ש"הנקראמקוסיד~דלאצריךלבדוק

 מלוכלך בצוואר אבל יותר לא אבל זה ו~צד זה מצד מ~~ביותר ר~קו~והלאורכו~~
 כל לבדוק~ריך

 הווש~
 הצדדי' תכל

 א~
 יצ"ע מ"מ ~וכרת שאינו אף

~~יש~בר~
 י ה~לז מהרא"ש לכאורה לקולא~וכר~כתתי גדולה

~ ~ ~ ~ ~

 לבהתהכללמשוס אין דהיי~דסברידחזקתהגוףי ה~ריפו~ ה~זקות~בעניני בדיני כן הדין התו' לפי ~
 לה שנתחב אף מבוררתדאי~ה

 ק~
 דווד~י לומר שייך לא נדרס או

 נולדלא
 בקו~

 בוושט תתוב
~ 

 דאין כיון ז"א בדרוס'
 לבה~

 ת~ה

מבורר~
 אתרת טריפות בשוס טריפ' שהיא דאפשר כשירה שהית'

 אנו איו חז~תההלא על לומרהעמדאותה ת~לא~ייךא"כ
 ~ריפה אס לנו מה כי קוץ לענין כלל ד~ין אנו ו~ין לכשירהאו~ה ת~זי~~

 חזקת רק אחר דבר ~חוות או הקוץמ~~ת
 הג~

 שמחזיקין ~יקרי
 וכןכתב אזלינןבתרהשאינהמבוררת כשירהוז~לאלבהמה~ית'

 י~תי' חזקה ~ך בארוכה זאת ואבאר זה אוכית ולקמן ע"שהכו'פ

~~
 מ~זיקינן דהי' בבהמה ~יך רובא

 או~
 ~היא הרוב מחמת

 ראינו דהא רוב ~תרע דהא אסורין דגבינ~ת התו' וסבריכשיר~
 וא"כ~ כשירות בהתות מרוב הי' לא זאתדבהמה

 ריל~
 נמי מקודס

 כן ה~' סברי הרוב מכת ד~י' תזקה ודוו~א מהכשרות הי~לא
 לכך בהכי ה~זקה איתרע דלא התו' מודיס ~ווף חזקת ג~יאבל
 טריפ~ווראי דה~תא ~~"ג ~ותרין הנבינות ~וי מבוררת ~'אלו

~ ~
~~~~~ 

~~~ 
~~ 

~ ~ ~ הי~ 
 מחייס החזקה דיצא אמרי' לא מתייס דהי' ~יד~י~ן

ידעינןעדכ~האיתרעחזקתהגו~אלאאמרי'השתאהוא ול~
 ב~י' התו' דכתבו ~~ין ~ה דהיו בסוגי' ~רורהוראי' דאיתר~

 ~ב~
 גבי

 ת~מע בעלה תחת שנא~סה להיות דיכול איירי נא~סתי~שארסתני
 לגבי אף הנ"ל סברא אמרת ואי לזה צריך לא דרבא תי'דבלא

~זקתהגו~
 וכמו כנ"ל לזה תיר'צריך אףלשאר

 שאכתובלקמןאי"~
ר~

 דווקא ה~זקה דאתרע ~אמרי' רוב מכח דאתי' חזקה לגבי אף
 יש~פק באס הרובבוזדאיאבל דאתרע וודאי דה~תאטריפההיכא

ג~
 מעיס בני ונ~ל זאב בא וכגון החזקה אתרע אי ולהבא מכ~ן

 הי' דלא החזקהתלינן שמחמת ותלי~ןבזאב במ"עוודאיחזקהזו
 גדולה ריעות' בו ~הי' בוודאי בידעינן אבל כלל ריעותא~ה

מ~יי~
 הדין דמצד אף ונשחטה לזה כדומה או במוח במיס כגון
 אי ידעינן לא ה~זקהדביןכך על לה~מידה ה"ל אפ"ה~אוריי'
~פק~

 ריעותא כאן דיש הואיל אפ"ה כשירות הרוב ~ן
 דראוילפנינו גדול~

 ~טרי~
 בו

 מכ~ ר~
 לתלות אתה צריך החזקה

 ~דרבנן זה מקיפושהמות
 אסו~

 דיש הי~א החזקות בכל כן וכמו
 וכגון החזקה מן~ בזה אותה להוציא דראוי לפנינו גדולהריעותא
 לאחד קרוב ספק קידושין או גט לה ש~ק ביבמותהתס

 אחזקה אוקמי ולא תדר~נןל~חמיר תוששי~
 ר~

 אשה להוציא כדי
 דאסרי' כמו הוי טריפות לענין אבל תצא לא~דיעבד ~בעל~
 ותרי תרי גבי משא"כ לכת~ילה לאכילה הבהמה אסרינן כןלהינשא לאש~

 הרא"ש סבר וכן ~נ"ל מדרב~ן אסור ריעותא ~אין ב~קוסאף

דמתר~
 אוקי לא דלהכי פסול הגברא אי ותרי תרי גבי בכתובות

 היינו דרבנן ספיקא ותרי דת~י משוסאחזקה
 תריותרי גבי משו~

 כדמוכח ריעותא צריך בחד בתד משא"כ ריעותא צריךלא
 אמרי'כ~רה תרי בבהמה וא"כה"ה ותרי תרי סוג~ בכ~ובותמתו' כי~

 ריעות'טריפ'מדרבנןכנ"ל ל~נינוותריאומרי'טריפ'אףדליכא
~ 

 ק~~~~~~
 מיקרי לא זה בדס מלוכלך דצוואר ריעותא דישאע"ג אתזק~ דאוקמי לתו' ס"ל נמי שונרא ~פק

 ראוי אינו ~לחוד ב~צמו בזה בפ~ינו רואין ~אנו דזהריעו~ה
 מתזיקין דלא שפיר החזקה ומה~י כלל ריעותא בהואינולהטריף
 בישב וכןריעות'

 קו~
 ל~נינו רואין' שאנו מה כפי דרוסה וספק

 ריעו~' להחזיק רק כלוס אין בוושט ~' רעור כלל ריעות'אין
 לאיסור יותר דשכיח הואיל רק ~קה ~הניושפיר

 ~אמר דר~ינא אימרתא גבי רקתיישינן מלהתי~
 חו~ שכי~ שגרונ~

השדר~
 כמו לאי~ור ~כיח שווין הי' דאס ~שמע שכית לא
 לכ~ורה ~שה א"כ אסרינן הי'להתיר

 לשיט~
 באמת רק התוס'

 שכיח א~ שפיר לבדוק לכתחילה לענין הוא דשם כלל קשהלא
 ל~ א~ באמת אבל לבדוק צריךשוה

 היינו
 יכולי~

 עליו לעמוד
 דצריך היכא וכל כשר תו~' לשיטת באמת הוי~בדיקה

 דסירכא בטריפות ניחא השתא וכן ל~מן יבואר ברקולא לבדו~
 דכתבתי אע"ג אסרינן ה~י ~"ס לאו דאי משמע ס"ס מכתהתוס' דמתירי~

 הגבינות דאי~ור ~~~ידתו'
 דוו~~

יצא דוודאי השתא ט~יפה ~וו~י
 ~רו~

 מחזיקין הבהמ~י~נו נ~י דבזה דמשום י"ל
 ~קב בלא סרפא דאין סרכא גבי בדיקה דצריךכיון לטרי~
 א"~

 יש
ל~~י~ו

 מעש~
 שמא לתלות אנוצריכין ~ק המט~ף~

 לכ~ מתיי~ מתזקתו~~וודאירי~א תזק~ מהני לא שפיר א"~ ~מ"ו בתו' כדאי' ה~י~כאמחמת נסתסהנק~
 מכת להתיר דצריך ס"ל

 י ו התוס' שיטת'~,יכ~ז ס"~

~~ ~ ~ ~  

 ~ין ~מתלקי דלא ורמב"ן ורשב"א יונה ~ינו י
 דביבמות כיון ~ברי לכך לריעותא ~עותא'

 מר~~נן מת~רין ל~אדף ש~
~  

 גבי דמקילינן והא טריפות בספק
זאב

 ד~~~ ~יכ~
 ~כית לתלות דיש ~א~מטעס ד~בחא ידא

 דכתובו' הא~ מכת כן שהוכיתו י"ל וגס י~ל~י~ור לה~יריותר
 לאי אומר וע"א נ~דשה אומר ב~א תרגמאדאביי

 לכת~ילה לאתי~שא ~ס~אי ~~שאו~מהי~תו~' לאשהדין נתקדש~
 נמי צריך ר"י לפי' רק ניחאי ר"י ולפי' ~חזקה~"ל,לאו~מא

 כגון ~תוס' לתי'לבא
 ~זר~

 אף דאל"כ ריעות' דיש ה~ידושין לה
 מ~יה דלשי~תו ריעותא ~ליכא לכתחילה תינשא יונהלרבינו
 הבריא שמא חיישינן דלא עולא~אמר

 משו~
 ריעותא ~יקרי דלא

 גביוכן
 דרוס~ ספ~

 לספק מוששין רלא למאן
 דרוס~

 ~אמר לכך
 דעולא כו' בסכין ריעותא לה אתיליד התס מ"ג דף יתולי~ןהגת'
 דלא דפ~קינן מה דלפי ר~י ו~בר רי~~א מי~רי דלא~בר
 וודאי היכאדל~אריעות'לפני~ו אבל ריע~' מיקרי אףזה~עול'

 ~ יונה לרבינו,~ ~ף הח~המהני

~~~~
 מזה

 כת~
 ד~ש~ע וי"ו ~"ק מ"ז ב~"עי'סי' הב"ש,

 ל~ו א~י ~ס~תו~~
 ~ר~

 קרוב אמר זה רק ~ירושין לה
לה



~ ~

 י
~ ~  ~ ~ ~  ~ ~ ~  ~~~~ ך~~~ 

~~ ~~ 
~ ~ ל~ 

 והיי~ו ~ב"ש עכ"ל פ~וי' בחוקת אותה אוקמא לו קרוב יז'א
 ב' ~"פ אלא לפ~ינו ריעותא חזי~ן לא אלו ~דיס דבלא כיוןמשוס
 לא דזה אחזקה אוק~י' שפיר לו קרוב אומר אמד ו~זה אלו~דיס
 דזה די"ל אחזקה מוקי יונה לרבי' אף דזה ו~ראה רי~ותא~יקרי
 רבינו אף ~י~ותא דליכא והיכא לפני~ו ריעותא מי~רילא

 שא~ד וי"ז ט"ז סעי' ל"ט בסי' דפ~קי~ן ולפ"זמה להתוס'מודה יו~~
 במקוס הסירכא שהי'~ו~ר

 שהי~
 ב~~ם אומר ואחד ~ריפה

 יו~ה לרבינו אף הוא דזה י"ל היתר בחזקת דאוקיוי כשרהשהיא
 אומר ואחד אלו עדיס ע"פ כ'א לפני~ו ~יטות' כ~ן דאיו~י~ן
 אף לכך רי~ות' בזה אין דבריו ולפי כשיר' ~מקו~שהיאשהי'

 ז אחןקה אוקמאלר"י

~~

 סי' שס י~פסק מה
 ל"~

 בוב היא אס נס~~ק אס ס"ה
 ע"כ הוא זה כשירה כו' הרבה אותה ושנופחי' בחי~וךאו
 התוס'כדעת

 דדומ~
 אף שפיר דלה~ס' ש~רא ספק כלבא לספק

 הואיל שם דווקא ~י דעת לפי אבל כשר ולהתיר לאיסורדשווי'
 כד~ת הכריע דהש"ע מוכח ו~"כ בזה וה"ה להיתר יותרד~כיח

הת~
 ספ~וש~י שיש היכא ייז ס"ק ~ט סי' הט"ז כתב וכן
 רק הותרה ~שחטה בזה שאומרין פ~יטא שווין~צדדיו

 באמ~
 קשה

 בזה אוסרין ~רבה הלא כו' כשיטא שכתב~ל~ט''ז
 ר~

 לכאורה

~עי~
 בי"ד שס מאוד לי קשה רק ס' כהת כנ"ל מוכח הנ"ל ה'

~י'
 נ"~

 דבר הוא ואס כו' מעי' בני שנוקב דבר הלעיטה ~"ד
 התוס'דמי דלדעת יו~ה כשיטת'רבי' הוא וזה טרי~ה נוקבשספק
 לדרוס יכול וודאי דשס מיני' וורע דרוס' ל~פק~מש

~ 
 ~פק

 התוס' לדעת דרוסה ובספק לי~קב יכול אס ספק וכאן דרסאס
 לאיסור יותר ~שכיח מטעס רק הוא ד~וס' לספק ~שין דתלמאן

 ז ו~ע זאיו סותרי' לכאורה הש"ע דברי א"ככ~"ל

~~~~
 ה~ע ד~ולס לומר ~"ל היטיב ה~יון

 פוס~

 כדעת~
 דל~י היינו ד~ריפה נ"א סי' פסק מש"ה רקהתוס'

 ד~ת הטור ש~ביא~ה
 הר~בי~

 ומה דתבדק בזה הדין
 טריפה חילתית הלעיטה ~מואל ~דאמר~טור שמקש~

 ל~
 כלל ~ה

 על קאידהר~ב'ס
 סכ~

 חילתית על ולא נוקב
 ו~

 הדרי~' כתב
 הרמב"~ בדברי אמרת גירסא לו הירהטור

 פ~ק הש"ע רק 'ש ע
 ע"ש הדקין בב~יקת בקיאין אנו דאין~ומראכרש"י

 בב"~
 לכן

~~י~
 גרע

 א~
 ד~פ~ר חסרוןיידיעה ספק דהוי התוס' לדעת

~~~
 לכך'גרע ~~בי' מוצ~י' ~יינו אפ~ר לבדוק בקיאין היינו

 מהש"ע נמי להקשות ואין הש"ע דברי סתרי ולא נכון ~"לוהוא
 מאברי' באתד שינוי נמצא ~"ו נ"ב סי'י"ד

 א~"~
 שאין

 ידו~
 לנו

שנפ~
 יו~ה רבי' כ~עת ר~שונה בהשקפה הוא וזה ~רי~ה ~אור

 החז~ה מה~י ב~~ק ה~וס'דלדעת
 י"~

 שכיח אלו ~ראות ד~ס
 ז לןה מו~יס והתוס' חו~י מע"י א~ ~~ייותר

~~~~
 ~ריפה כו' שבור ~גף נ~צא ס"ד נ"ג סי' בי"ד נמי
 שיט~ לפי אבל ריי ל~יטת הרש~יא דברי הואוזה

 התו'

ד~ווי~
 כיון נמי שם רק כשר להיות ה"ל ול~יסור להיתר

 ובל"ז נ' סי' ידיעהוכד~יאהש"ך ~פ~~סרון ד~וי כתבופו~קי' דקצ~
 ז ס"ס מכח ר~א מתיר חרו~ה ב~פ~ד נמישס

~~~

 היכ~ וודאי זה כך בין
 ור"י ל~שב"א אף ריעותא דליכא

 דלמה ה~ל הכו"פ קו~י' כלל קשה לא ובזהמיתר
 ~"א סי' בש"ע ופ~ק ורשב"אר"י מת~

 דגבי~ו~
 שנמצא מחלב שנעשו

טריפה
 משוסדעל שהיאכשירה אלאעתה אירע שלא אפשר א~
 רק מצאנו דלא~ החזקה מהני שפיר לכך ~יעיתא ליכאהגב'נות
 ולפ"ז הגבינות לא אבל דאי~רעה ~~מה~תה

 ש~
 הגבי~ה גבי

 דשווי' היכא ר"י דלשיטת להיפוך מ~יפוך ר"י עם התוס'~חולקין
 דליכא עריף ~ינות דוכתיאסורכנ"~ונבי בשאר ולאיסורלהיתר

 התוס'בשאר ~גבינהכנ"לולשיטת~יעותאעל
 גבינותכיון וגבי כנ"למותר ל~ני~ו הנט זריקת גדולהכמוריעות' דוכתיהיכאדליכ~

 אף איתרע החזקה גם לפניך דטריפה בוודאי הרובראיתרע
 אסרו לכך אדומה פרה על זה אמרו דהא חזקה ליכאמראוריי'
 רק הוא ריעותא משוס דמחמיר היכא יונה לרבי' אבל~גבינות
 להיתרולאיסור שיה קצת ריעות' שיש מקוס כל ל~יטתו רקמ~רבנן
 ריעותא דליכא כיון ל~רי מתיר גבינה וובי מדרב~ןמחמיר
 שמשון כר' סבר והוא~ג~י~ות

 דשיי~
 חזקה בזה

 דאתי~
 ז רוב מכח

 שפ~~~~~
 סי' ג"כ הש'ע

 ובית ~סס ~בי מ"~
ס'ת הכוסו~

 דא~
 יהי' דזה ראי' אין דטרי~ה הדיחן או מלחן

 ~ודי~ התוס'נמי דבזה ד~"ל ר"י~שי~~
 לאיסור יותר שכיח דזה

 ישב גבי התוס'כדכתבו
 בווש~ ק~

 דראינו כיון עדיף ובזה
 ד~קו~

מעל"~
 ריעותא כמו דהוי בזה מודיס דהתו~' ד~ל לכניך

 ו די~ו אחר במקוס תבין ומכיז לפנינוהגט רזריק~

ו~~~
 מ"~ דלפי חדש דין לך אבאר

 היכא
 לה קרוב ספק לפ~י~ו הגט זריקת כמוגדולה ריעות~ די~

 להוציא אבל חוקה בתר מד~בנן ~ולי~ן לא התוס' שיטתל~י א~
 דכתובות מסוגי' וודאי מוכח וזה חזקה בתר אזלינןמב~לה אש~
 דאיירי תינשא לא מש"ה שס הנ"ל התוס' תי' דלפיהניל ד~כ"~
 ז לקמןכמ"ש ז~ לדחו~ י~ אך תצא לא נישאת אס הדין ואפ"ה לה קרובספק בזר~

~~~~
 כהן ל"צבאשת בד"ה ~' דף בכתובות פ"י הגאון

 נוקמה ואת"להתו~' דמק~
 ב~זק~

 כ~ירה ~היא
 התוס' ~למתקשה לכהונ~

 וז"~
 מדרבנן~א~~י אפ"ה היתר חזקת בתר אזלינןדמדאוריית' ני~י ה~וס' מק~י' מאי למידק איכא

 דאף מוכח מ~ייסוגי' הפוסקיס כתבו וכן ל"א דף ביבמותכד~ית' חזק~
 הפ'יומאריך חזקתהיתרכ~'עכ"ל בתר אזלינן לא והיתר~איסור

 י ז זו בקושי'שם
 י

~ ~ ~

 אי~ו דלשיטתה~וס' כברכתבתי דהא קשהכלל לא דבל"ז
 ~רוב וספק קידושין לפנינו שורק כוון שכתבתי כמורק

 ב' פי ~ל דאף הב~ש וכמ"שלה
 עדי~

 וכאן כנ"ל מהני לא אלו
 הש"ס של הפילפול ו~זה הבעל פי על רק לפני~ו ריעותא~יכא
 דוודאי י"ל עכ"פ בפ"פ קי~לי' דלא דאפשר לא אי נאמןאי

 מח~לקין דהתוס' וראי' החןקה מה~י מיקריושפיר לפ~ינוריעותא אי~
 זאב בא או קוו בישב כמו ריעותא בשאר בטריפות דהאבזה

 והחזירם מעיי'בני ו~ט~
 נ~ובי~

 היינו ~תוס' לשיטת
 מכ~

 ~זקה
 הואיל דר"י תילוק סברי לא דהס כ~"ל ולאיסור להיתרדשוויס א~

 מזה גרע לפ~ינו ריעותא דאי~ו ד~''פ בזה מ~''ש למיתלי מידידיש
 אשה להוציא התו~' דסברי פ"י הגאון שס שתירץ מהאך

 היתר חזקת ~מהני אדאוריי' לה ~~מי~ומוקמי~ן ~חמירולא מבעל~
 דברי'~כוני' עכ"ל הייחוד על או~רין דאין י"ג דף לקמןכדאשכחן

 רק כ~"ל הדין לפיהמה
 מ~

 אוסרין ראין מהא ראי' שמביא
 שס להדי' דכתבו כ"ג דף מכחובות הנ'להתוס' מדבדי כן מוכח רק כלל ריעותא ליכא דשס כלל ראי' אי~ו~יי~וד ע~

 וז~~
 כו' כגון וי"ל

לי~לןלמימר
 אוקמ~
 י,ידי' ~ת~י לה~ירהלכתחילהואפ''ה זקה א

בבריי'
 א~

 לא נישאת
 תצא~

 התוס' די"ל~מ"ש ישלדחיתר~י'זו
 האי אלא ליכא דא~י' להא צריך הוי לא תרווייהו בד"המתחילה
 אבל התוס' כתבו ואח"כ כו' דאין תצא לא ~תקדשהדאמר

 כוון וי"ל א~~ה לאוקמא ~ן דהוי לכת~ילה תינשא לאאמאי קש~
 לפ"ז וא"כ כו' לה ~רק יודעיסשאנו

 מתור~
 קישי' ~חי

 וה"ל מד~נן החןקה איתרע לה קרוב ~~ק וט לה שזרקדתיכף ר~ש~נ~
 ל~ייע מה~י נתקדשה לא דקאמר עד דיש הואיל רק תצאלמימר
 ~ן לית ~~ס' כתבו ומש"ה התוס' דברי תו~ף כן ~צא ולא~חזקה
 לעניז רק דמשמע לכתחילה להתירה אחז~ה אוקמאל~ימר
 וכןמ~חע לאנ~קדשה דאמר א~ד דאיכאעד היינובתרלכתחילה
 וכן בתו~' דחסר הוא דוחק אבל שס בחדושיובריטב"א

 ו כן משמע לא לכתחילהלהתירה הלשו~

~~~~
 מוכמ דע"כ בכתובות דהחר~ת שלי בקו~טרס הוכחתי
 דף דכתובות ~סוגי' כן ערוכהמסוגי'

 י"~
 ת"ר ע"ב

 כגון ר~ש אמר זינתה תחתיו שמא וליחוש ופריך כו' ראשוןכ~סה
 ולכאורה~שהמאודהא לאלתר ובעלשקידש

 באשתכהן איירי ש~
 יש אכתי התוס'וא"ככמ"ש

 ח~
 כגון לה לפ~ול נבעלה שמא

 א~ ~כרי אף או לממזר או לנתיןאו לתל~
 ואף ~ונה משוס לכהן אסורה

 מ'מ ~אמנת ~יא נב~לתי לכשר אומרת היא הוא'אסדהדין
 אין דבעלמא כיון ו~מוש בד"ה התוס' כמ"ש הוא הגמ'קושי' הל~
 כו' מהרא~ון אותהב~ולה שמחזיקין האיש זה סבר לה ישוהכא ל~

 לידי תבא א"כ נבעלתי לכשר לומר נבד~ת לא היאוא"כ
 בספק ~הו~ה היתר חזקת לה דמה~י מוכחא"ו איסו~

 ז~
 הת~' כקושי'

 לאלתרשפירמק~ה ובעל לאקידשה אסבשלומא
 נגד דאררבה היתר ~חזקת דנוקמי שייך לא ועיזתחתיוזי~תה הגמ'ונח~~~

 דף התו~' כתי' נבעלה תחתיו דהשתא הגוף חזקת יש היתרחזקת
 לזה מהני שפיר לאלתר ובעל דקידש שמשני א~ר אבל הנ"לט'
 נבעל~אולי

 לפסול
 ל~

 להוציא כי מה~י היתר~בזה חזקת
 אש~

חבע~
 ז ~כון וזה כנ"ל היתר חזקת מהני

~~~

 כגון בדיה שיף ומהר"מ ~~י קושי' ~תורץ
וב~ל שקיד~

 לאלת~
 דכתבו

 התו~
 להעמיר נמי דצריך

 הגאוני' ומק~י' כו' לאלתר ובעל קידשהראשון דג~
 הנ"~

 התוס' הלא
 ~' דף בכתובותלעיל

 בד~
 כו' ~וכה לא

 וא"~
 ונו~ה

 א~קת~
 שהיתהבתולה~ת~~~להוא"כהגוףשהי~כשירהלכהו~הונימאדלאותחתיוזינתהוי"לראוקמ~א~ז~~
 כאןליכא~ש~אנב~ל~

~~~
 ~~~ון

~~~ 
 ~יכא

 ~ז~~
 שבין לכ~ו~ה הי~ר

ל~י ~א~~



~ ~

~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~  ובזה ~בעלה~~~י 
 אדרב~

 מסיי~ נמי הגוף תז~ת
 ראשון שאחר

 ~יל הראשון שגס לה~מיד צריך לא וא"כ תחתיו וליזנב~לה
 דיש להתיר יוכל לא ל~וד חזקה דמשוס ~תורץ ולפ"זלאלתר

 ~גד~אי~ור ס"~
 החז~~

 את"כ ואת"ל ראשון תחת נבעלה שמא תדא
 לכהונה דפסולה לג~רי או לממזר כגון לה לפסול נב~להדילמא

 תר~תי שפיר ושס הנ"ל ת~' ~ל ט' רף ל~יל הפ"יוכדמקשה
 ג' סי'סוף ל~י~

 ד~
 ד~דא להתיר ס"ם הוי תחתיו באינו

 ספ~
 ~"ע

 דלאואת'ל
 מ"~

 ~ייך לא ~תיו דבאינו כנ"ל לכשר נב~לה ספק
 אי~א~~

 דמ"~
 טו~ג~ הוי היא

 כאשר מנה להפסיד רצתה דלא
 השתא ~ף לה דאין כאן אבל ~"ג סוף ל~ילכתבתי

 מ~~ ר~
 אין

 במ"~להסת~
 כתבו לכך טו~נת הוי דא"כ התוס' כמ"ש

 ב~יל ראשון דגס לה~מיד ד~ריךש~יר התוס~
 לאלת~

 ספק נגר דבזה
 כשירה חזקת ספק ~ד גבי מהגיפסול

 לכהונ~
 ז כג"ל תצא דלא

~~
 א"ל כתבו וגיחוש בד"ה י"ב דף ~ס דבהתוס' קשה

 דאיכא כ~בתה להפסיד הייגו כי' לשגו' מצי דהויכו' דפרי~
 הא מקשי' מאי מאוד קשה ולכ~ו' באונס ת~תיו,אימורראכי' ס"~

 תחתיו איגו ואת"ל ברצון תחתיו אימר איפכא ס"ס נ~ייש
 לפסול~ב~ה שמ~

 ובז~
 באינו ~ף לפסול נב~לה אס

 א~ תחתי~
 באוגס

 ~י ו~אי לו אסורה כבר קי~שין ד~דס דכיון כתובתה להאין
 ~~ותמקח

 לכ"~
 איירי ד~"כ סברי דהתוס' י"ל הג'ל כל ובלא

 לק~ן שאכתוב כמו לפסול שנב~ל' חשש דאין היכאכאן
 ~קידש הגמ' תי' מה להם קשההי' דאל"~ א~

 וב~
 ~דיין לאלתר

 התוס' סברי א"ו לפסול ג~~לה שמא מכחלו אסור~
 דלז~

 דאיירי י"ל
 כשירין רוב וו~י לא כאן הא וא"ל אצלה כשירין רוב בשישכאן

אצל~
 ל~יל פ"י הגאון כמ"ש שגב~לה המ~ס יד~י~ן לא ד~א
 כשירין רוב שייך לא פ"פד~ט~נות

 דשמ~
 דרוב בשדה נב~לה

 דרובאפסולין~אצלה
 ד~ל~~

 איהו אזלא דילמא ו~וד נינהו ~ויס
 הפ"י ~כ"ל דמי וכמ~"מ ק~וע לי' והוי ה~סוללגבי

 ל~י~
 כתוב'

 ז ל"צ בד"ה ט'דף

~~

 משו~ ~י
 הא

 ל~
 וכה"ג ב~וליס ב~~נת דאף די"ל ארי'

 כשהיא דאף ס'קל"ג הב"שס"ו וכדכתב רו~כשיריןמהגי
 רובילאחיישי~ןשמאזינתהבמקום שגי זהמ~ובר~ואיכ~במקוס

 רק הי' י~אן גמצא כאן אומריס אלא רוב שס אין אשר~~ר
 ו~וד כג"ל ברי ט~גה ולא נבד~ה לא שהי' איירי כאן דהאקשה ז~

 כלו~ אשי רב תי' לאדא"כ
 גב~לה דלאחר טו~נת דהיא איירי אס

 פסק רוביוכן תרי ב~ינן שמא גבי וא"כ הי'וכשר
~"~ 

 הנ"ל
 ובב"שודו~ק סי'ח בסי'ו' תצא~יין ניסת אם אף רובי תרי הי'לא דא~

 מתורץ לא א"כ כן אינאמרלומרדאייריבהי'כאןתרירוביו~וד
 לה לפסול דנב~לה איןספק דהשתא הנ"ל והמרמ"שקושי'הפ~י

 בבריי' דקתני הוא גדול דוחק וגס כן בפי' הגמ' מוקי מרלאא"ו
 ~"כ רובי ~רי ביש רק ד~יירי לומר טיב ליט~ון יכול השניאין
 ס'~ דלגבי שפיר והמרמ"ש הפ"י קו~י' מתור'כנ"ל

 מהנו לא
 ספק גבי אכ~י וא"ל ה~זקה מהגי אחד ספק לובי אגלהחזקה
 ולא רובי תרי צריך ברי טו~גת באינה הא החזקה גוהגי ~ה~חד
 י שמא ה~יר רוב מהגי לא ומש"ה הפרק סוף לקמן החזקהמהוי

 והו"ל לגבי היא~זלא
 קבו~

 וקשה כמ~"מ
 א~

 כמ~"~ אי
 לא למה

 כדפסק תצא ניסת אם ואף יוחסין מ~לת משוס א"ו החזקהמהני

הש"~
 דדווקא י"ל הג"ל

 לקמןדגיס~
 לכתחיל~וודאי דהא באי~ור

 תצא לא שפיר בהיתר כאןדניסת אבל תצא שפיר לכך תינשאלא
 לחלק גדולה ~בראויש

 דכא~
 לכהונה כשירה חזקת חזקות תרי יש

וגס
 ~ק~

 לב~לה היתר בתזקת הית' שקידשה תיכף ל~~לה ~יתר
 לקמן מש~"כ ואב~"א בד"ה ~' דף כ~ובות ל~יל החוס'וכמ"ש

דניס~
 אחר

 שב~
 כן לב~לה היתר תוקת שייך דלא הספק

 ז התוס'סדרי

~~~

 התוס' מקשי' מ~י דאל"כ כן התוס' דסברי גדולה הוכחה
 ל"צ בד"ה ט' דףל~יל

 אחזק~ נוקמ~
 הא לכהונה כשירה

 קשה א"כ הרא"שוהפוסקיס כרכתבו ברי באיגהטו~נתשס~איירי
 וכאן רוב חד ~ם אף החזקה מהני לא ט"ו בדף ל~מן האכנ'ל
 דשס וכמו לאו ~ו תחתיו אי כלל רובליכא

 משו~
 לא יוחסין מ~לת

 וכאן נב~לה לפסול שמא הספק נגד לכהונה כשירה חזקתמהני
 להכמ"ש לפסול כנב~לה הוי נב~לה ת~תיו אינמי

 מה"~ נמי וא"כ כו' שקירש כגון~ד'ה התוס'כ~
 מ~לת משוס גאמר לא

 ואין יוחסין פסול ל~נין רוב בלא אף החזקה מהני לאיוחסין
 להתוס' ומג'ל בדו~ק אף בדבר~ילוק

 להקשו~
 דהתוס'י צ'ל א"ו

 דאף ~זקה מהני וודאי מב~לה אשה ל~וציא ל~נין כנ"לסברי
 א~ אף ה~ו~קי' דפסקולקמן

 רק בגמ' להדי' אינו ~צא ניסת
כתב

 הר~
 לשון רק קאמר דהגמ' אף להדי' ~גמ' חילקו מדלא

~ ~
~ ~ ~ ~ ~  

~~~ 
~~ ~ ~  כאן וודאי וי"ל ~יג~א לאלכת~ילה 

 דניס~
 ~וסקים אף בהיתר

 דמשגי מכאן הוכחה להן דיש כן מוכיחי' כנ"לוהתוס' מודיםהנ"ל
 נב~לה שמא ~דיין כג"ל קשה כן אס לאלתר וב~ל שקידושכגון

 ז החזקה מהגי מב~לה אשה להוציא דבזה כ~"ל מוכת א"ו~פסול

~"~~~
 אא"כ נאסרה~ליו י"ד ס"ק ס"ו ה~"ש מתורץ

 אדרבה דהא מאוד תמוה והוא כו' תצא לא לכהןגיש~ת א~ שזינתה ~קי'לפגוי' מותרת קידושין קודס שלז~ות כו'ומחמ~
פסק ה~

 הש"~
 וכן ה~ו~קיס כל כ~תבו ~ליו נאסרה לא דאל'כ ט~נת באי~ה~ איירי וכאן תצא גיסת אס ברי טו~נת ד~אינה ס~'ת

 התוס' ~יטת הוא זה הנ"ל לפי אבל מאיר הבית ~ליומקשה
 ~ל קאיוהב"ש הנ"~

 הש"~
 די"ל מהני ש~יר לכן ב~וליס לה מצא דלא

דהש"~
 או~דהיא טו~~בפ"פ דהוא דייל לפגיגו ~י~ותא אין דכאןל~יל שכתב~י כ~י ו~וד בהיתר דגיסת כנ"ל להתו~' בזה מודה

 דהיא אמרינן לא ט~נה מדלא דהדין ראףמכ'ע
 מכי~

 כדכתבו
 וכמ'ש לפניגו רי~ותא מיקרי ולא בוודאי ברור ~יגו מ"מהתוס'

הב'~
 לפגיגו רי~ותא בין לתלק וויז סי'

 וכגי~
 לקמן אבל

 ניס~ אס אף יוחסי~~ ל~~לת מחמירין ~פיר~פגינו שזינת~
 תצא

 י ז הפוסקיס לפיי

~"~~
 וליחוש בד"ה ~תוס' מקשיס מאי במ"ע הנ"ל קושי' א"כ
 שמא תדא ~"ס יש שפיר כתובה ל~נין שפיר י"לכנ"ל

 מותרת היא א"כ תח~יו שאינו ~אמר ואס ת~תיו~י~ו
 לכ~ו~~

~כ~
 לא לכהו~ה כשירה חזקת

 גי~ו~
 אשה להוציא לפסול

 יש ו~כ"פ שקול ~פק באוג~וזה שמא ת~תיו ~יא ואת"ל~ג"ל מב~~~
 דהיינו כתובה להפסי~ ס'ס יש הלאגס א''ל והשתאכתובתה ל~

~פ~
 דזה ז"א לפסול נב~לה שמא תחתיו אינו ואת"ל תחתיווב~צון

 מכת ~פק איגו לפ~ול צב~לה שמא תחתיו איגו שלה~פק
 השני והס~ק וט"ז בש"ך הובא בייד ~'י סי' מ"ב התשיבתוכשיטת החזק~

 חזקת אדרבא החזקה כגגד אינו רצון נגד אוגס~ת~תיו
 צדקו~

מסיי~
 ז ד~פ ב~וגיא הרא"ש כ~כתב לה

~~

 שהב~~י קושי' לתרץ ל"צ בד"ה ט' דף ל~יל הפ"י מ"ש
 סי' ~וףלעיל

 ג~

 ~מי דמקשה
 ש~

 ס"ס הוי הא
 כתשוב~ ~ברי דה~וס' ו~י' ה~וקהגגד לאיסו~

 נגר מהני לא ד~'ס מ'ב
 דשם תמוה הואהחז~ה

 דס"~
 לא ~כ'פ מחזקה ~דיף לא ד~'ס מ"ב לתשובתוגי~י ה~פיקו~ בשני החזקה נגד הוא

 גר~
 מפלגא

 עדיף החולקיס לדברי ~הא פלגא~ל
 ומ"ב רובא כמו דהוי הס"~

 דלא~דיף וסברחולק
 אל~

 אלא בחזקה כח ידאין ~קול ~פק דהוי
דאיתר~

 לה~יר אבל שקול השני הספק ונשאר אחר ספק
 נ~

הס"~
 כתובה ספר ב~ל הגאון כתב וכן ברור א"אוזה זה לאיסורא

 ה~זקה שכתב~י התוס' בדברי לז~יל אבל בסמוךש~כתוב
 כתובה ל~גין ה~ני הספק וממילא תחתיו איגו לספק רק מהנילא באמ~

 איגו רוה~פיר
 החזק~ גג~

 קושי' תרצתי כבר אנכי והנה ~~"ל,
 ז תמוה תרוצו אבל שפיר ג' סי' ל~ילה~"י

~~~~
 התוס' ~ל קושי'הפ"יומהרמ"ש לתר' כתבתי אשר זה

 דכתבו אי~ו ה~יין אחר ג"כ כו' שקידש כגוןבד~ה
 זו כגונא' י"ל כו' לאסורא ~"ס הוי לאלתר ב~יל לא דאסל~יל
 מהני שפיר בוה ספק לכל חזקה חדא חזקות ב' כאן דיש זהבנדון
 אינו שמא רא~ון בספק דהא הנ~ל פ"י כדברי להתירההחזקה
 לראשין שני בין אח''כ רק~חתיו

 מסיי~
 ואח"כ כנ"ל הגוף החזקת

 לכ~ר נב~לה שמא תחתיו אינו את"ל השניבספק
 מסוי~

 תיקת
 מיוחדת ישחזקה ספק דבכל מהגיכיון וודאי זה נה לכהיכשירה

 ו כלום אינו מהספק אחד כלוא"כ

~~~~~

 כתו~ה בס~ר שראיתי מה מתורץ
 דמקש~

 ס"ס דהא
 להפוסקי' אף וא"כ פ"י הגאון מ"ש כפי רוב מט~םהוא

 ס"ס אמרינןדלא
 א~

 חזקה כמו הוי חזקה~כ"פ במקוס
 ל~ה ואיכופלגא והויפלג~

 לר"~
 כתובתהש~א להפ~יד ~"ס הא,הוי נאמנת

 ~קת ד~סקינן מה לפי תחתיואיגו
 ס"ס מכח הוי וא"כ ברצון שמאתחתיו ואת"~ משמ~ לגמרי ט~ו~

 אי~ר~
 למה וא'כ החזקה

 כאן יש דכאן כלל ~שה לא הנ"ל ולפי לחוד הברי לר"גמהני
 יש תחתיו אינו שמא ראשון ב~פק דתיכף שונותח~ות ~

 חזק~
 הגוף

 תחתיונב~לה אס השני ~ספק ואח"כ שת~~יוגב~לה שלה ברי~ס
יש

 חזק~
 משארסתנינאנסתי ~מרה צדקותוהיא ~סחזקת דמהניברינאמגת דמשי~ מ"~ גבי הר"ן כמ"ש שגאגסה שלה ברי ~ס צד~ות
 ו כלל קשה ולא חזקות תרי ~ס ברי ~רידהוי

~~

 ~ושי' ~דיין ל~ימתורץ שכ~בתי מה לפי
 לתרץ ונ"ל כנ"ל כו' שקידש בד"היכגון התוס' ~להג"ל הפ"יומהרמ"~

 הפ"י ~ושי' לתר' י' סי' סוף ל~יל כתב~י כבר דהא א~רב~נין
 ב' דהאיש התו~' מקשו מאי ט'דמקשה דףל~ילכתובות

 לרי~ית~



 אזלי דהתוס' לעיל ותרצ~י לפ~יך בעולה הרי דהא מקוה ~ביכמו
 סכיןדלאשייךיריעותארקא~שייך בד"ה ט' דףלתי'א'בחולין

 שס שני לתי' אזלי י"ב דף כאן דהתוס' י"ל וא"כ ואתאיתסר
 מהני לא ושפיר ואתאי בחסר ריעותא להיות צריךבחולין'דלא

 קושי' קשה ולא~ לפניך ב~ולה הרי נגדה דיש הגוףתזקת
 ז ומהרמ"שה~"י

~~~~
 מה~י ברי טו~ת בלא אף הנ"ל התוס' שיטת לפי

 טעמיס כהני בתוליס מצא ולא נישאת אס ~חזקהי'
 לעיל מ"ש מודי~דלפי התיס' אף ~סולין ברוב וודאי רקדל~יל
 הוא אס ספק דיש דאף ב'סי'

 רו~
 והוי אצלו היא אזלא דדילמא

 שקול ספק נקרא זה ~"מקבוע
 דא~

 ליכא אז אצלו אזלה היא
 הוא אז אצלה אזל ~וא ואס החזקה ומה~ירוב

 ר~
 מחזקה דעדיף

 מוכת וכן תצא ניסת אס אף לכך ב' בסי' כנ"ל ~קול ספקהוי
 ההא גבי י"ג דף ~מכתיבותלכ~ורה

 ארו~
 דקאמר וארוסה

 אי~ה אס להדי' משמע כר"ג הלכה כו' אמר הא ו~וד כו'~דא הש"~
 רק ותצא הארוס על דא~רה מודה ר'ג דבזה ברי~וענת

 הת~
 רוב

 שהיא נישואין ~חר נמצאת אס ואף התם כדאיתא א~לה~סוליז
 התוס' שכתבח~לשיטת ~עס ~האי רו~כשירין אס לז~וניס~~ה
 נוהגין שאנו מה ל~י הוא זה רק מה~י בהיתר דני~תהואיל
 נבעלה תחתיו שמא חשש שאינו באופן לאלתר ולבעוללקדש

 מכ"~
א~

 זו ובש~~ה וכ"ה נמצא כאן אמרינן ישראל בשכונת דרה היא
 ל"אוכדאי~א סי' כדאי'~בב"ש כשירין העיר ככל ~י נכריאיןדר

 שער ביתה' הבית וכדאיתאבמשמרת סי"א קכ"ט סי'~ש"ע~י"ד
 למ~שה אבל התו~' שיטת ל~י ~ראה כן הדין זה על להדי'ד'
צ"ע

 א~
 להיתר צ~ ~וד שיש לא

 וא~
 מנכרי שנבעלה אומרת היא

 שא~רה דהאשה לה מאמין אין הוא אס נאמנת ~יא אסצ"~
 נאמנת אינה לך אני טמאהלב~לה

 לשוט~ ובפר~
 הניל הטור

 ואף ג' סי' לעיל כדאי' לנכרי ~בעלה לא ה~תם מןרא~רינן
 אחד דנתי~ד'עס דבידעו כ"ד ס"ק ו' סי' בא~'ע הב"ששכתב
 נאמנת אני טמאהואמדה

 דרגלי~
 ~"מ כו' לדבר

 צ"~
 לא דבזה

 לדבר רגליסאיכא
 ו וציע זינתה נכרי שע~

~~~~ 
 מו~ עכ"~

 ~פק דזרק בריעותא ~ף דל~ע דאף
 רקמדרבנן אתזקה דאוקמא מותר להמדאוריי'קרוב

 אשה ד~הוציא והראי'אסור
 מבע~

 לא נשאת אס ~כך
 תצ~

 וכן
 הבאתי וכן ~מותר הנ"ל לאלתר ובעל דקידשהאי

 כ~
 הגאון דברי

 כגון ריעות' ביש אף ביררתי אשר וכ~י כנ"ל להדי' ג"כ דכ~ב~יי
 רק אחז~ה אוקמא מד~וריי' אפיה וכו' קרוב ס~ק דןרקההיא
 ה~וגי' על דקידושין ~"א ב~"ן ~כ כן מצאתי אוקמינן לא~דרבנן
 עכ"ל מדרבנן וחיישינן היא ספיקא היא ואמרה הוא ~תן~'~~"ב

הג~
 דמדאוריי'אוקמא מדרבנן תיישינןרק שסדמש"ה הר"ן וכתב
 ~נוי'אחזקת

 ר~
 כתב הרי"ף אבל א~כ הר"ן וכתב חיישינן מדרבנן

 דכלבבבעי'
 ר~

 ספיק' ור"ל בתיקו וסלקא בפירקין לקמן א~ריו
 הסוגי' ~ס נכון הנ"ל לפי הר'ןוהיינו ע~~ל וצ"ע ולחומראדאוריי'
 ~חזקה אוקמא דמדאוריי' מדרבנן תיי~ינן שפיר דמש"הדקידושין

 דוודאי כיון ריעותא דיש תיישי~ן~שוס~ק~דר~ן
הספק ר~ קבל~

 א~
 ו ממש לו קרוב ספק דזרק כהאי כייקחוהוי בכלל הוא

~~
 הר"ו על כתב הרי"ף על קידושין תדושי מטראני ר"י
 אתרע היינובלא ~זקה דכיא~רי' הרי"ף ל~ר'דבריהנ"ל

~בל
 ~ז~~

 שאנו רק וודאי קידושין קיבלה שהרי אי~רע הא פנוי'
 ש~בלה שעה ו~~ותה הקידו~ין ~עשהמסו~קי'

 קמסהדי בפנוי' ~רווייהו ד"ה דכ"ג ~כתו~ות וראי' פנוי'תזקת הקידושין~~~
 אי וספק ~ידושין לה ~זרק יוד~ין שאנו כוון וי"ל כו' ~י~א~בל
 ר"י וכתב לכתתילה להתי~ה אחזקה אוקמא אמרי' לא להקרוב

 דחומרא למימר בעי לא לכתחילה לשון ה~ו' ~כתבו אףמטראני
 שאין תצא לא ניסת שאס ~לא מדאוריי' אפי' אלא היא~ר~בנן
 דהיא תריותרי כגון איסורא דאתחזק לא אס בעלה ~תחת~וציאין
 אתחזק לא אכתי להתירא אףש~ןחזקה אבלהכא תלויבאשס
 ~ת~ו הלא גדולה תמי' והוא עכ"לאי~ורא

 התו~
 לעיל להדי'

 דלפי תלוי אשס באיסור היינו קאי תלוי באשס הגמ' דמקשהדמאי
 איא ל~זקת מרעה דייקא דחזקה תלוי באשס ב~ה התוס'~'
 ~ל א' תי' לפ"ז יואף כו' ותרי תרי מכדי הגמ' פריך א~"ההרי

 דמ~יקראהתוס'
 אתחז~

 מימ אסורא
 הגמ~

 ומתמה האמת ~ריך
 מוציאיז נמי לבד ב~יסור אבל~אמת קאי תלוי באשס דאף~ותר

~~ע~
 איסור ספק סברי ה~וס' והרי דתוס' השני תי' וראי'

 יתיר מב~לה אשה להוציא משוס וכי מדאוריי' לחומראדאוריי'
 דיבמות ~וגי' ממנו נעלס זה ומלבד ~ן לומר חיו דאוריי'איסור
 ~~ דאיי~י שסד~א

 א~"ה לה קרוב ספק בז~ק ~די'
 א~

 בתרי

 היא דרב~ן ספיקאו~רי ~~~~~ ~~ ~~~ ~~~~~ך~~~
 ומדאוריית~

 בכת ומכ"ש אחזקה אוקמא
 להדי' נמי ו~דאי' רעדיף לה קרוב אומר ראחדאחת

 אחזקה אוקמי דמדאוריית' הבא~לי' שסבד"ה בכת~ותהתו' וכדהבי~ ~~
 ו ע"ש בזרקאיירי ש~

~~~~

 היכא אבל ד"ה בתו' דע"ה בכתו' ~ן מוכת
 ונרא~

 לרשב'א
~

 דתז~
 אבל לריעותא תרתי למ~וי חשי~ה לא הגוף חזקת נגדדדווקא להד~ משמע ~וף חזקת נגד תשיבא לא פנוי'

 ~"י בשם לעיל הבאתי כבר ועוד חזקה הגוףתשיבאתזקת בל~
 דכת~

 דש~הטע~
 כלל ספק אי~ו בעצמס הקידושין דמצד כיוו

 ~גדהואניהו~פתי ~לל ~שיבא הגוףלא חזקת לגוף דיש וכיוןהגוף מצ~ ר~
טע~

 קצת דוחק עדייז בפשיטות הסב~א הפ'י ~"ש דלפי לשבח
 תוס' ~מביא דמקוה ההיא ביזלחלק

~~ 
 דטבל ההיא וכן

 דש~דע"~ בקידו~י~
 ספק אי~ו טבל גבי הפרשה וכן הטבילה מצד נמי

 ח~קת חשיבה אפ"ה הגוף חזקת יש ושס וטבל המקוהמצד ר~
 טמ~

וחז~
 מומיןהקדושיז ~בי ~א הואנכון דיי~ת כי א~לבאמת טבל

מצד
 עצמ~

 מצדעצמו המוס מוס בה יש אס אף מעליא קדוש~ן הן
 הקידושין נגדאינו

 המקד~ דא~
 הוה המוס על מפקיד אינו

 ראי' והא מעליאקידושין
 ~שי~ בסח~

 דהוי מוס דנמצא
 הוי בשתקמתחילה אבל כשראהמ~פיד אסמיד דווקאקירושין ספ~

 קי"ן סי' ועיין שס בב"ש עיין ~"ה לי~ בסי' כדאי' וודאיקי~ושין

בא'~
 אף איירי דשס חידוש דיוחר י"ח ס"ק בב"ש

 הקדושין א'כ וודאי קידושין הוי אחיכ מחל אס מומין בהשאין ע"~ בהת~
 מצדהמקדש רק מהני במומין אףעצ~ן מצ~

 א~
 מקפיד

 בטבל ו~ן הטבילה מהני לא עצמו מצד חסר אס במקוהאבל מבטלהקידושי~
 א~

חומ~
 דתי~ף הו~ידבמקוה כן ה~~רא והשתא מה~י לא עצמו מצד
 טבילהב~עת

 הו~
 חסר דשמא המקוה חז~ת ~גד בוודאי טמא חזקת

 לכך ג'~י' בארתי כנ~ל טמא תלי'חזקת דבי' כיון ~דיף המקוה דחזקתרק
 די~ אח"~

 והוי מצטרף לפניך חסר דהרי ריעותא עוד
 אין קידושין בשעת תיכף בתימין שס אבל לרי~ותאב'

 אפשר מוס בה י~ א~ דאף הגוף תזקת נגדבו~~י המו~
 דא~

 אינו הוא
 י~ ד~מא פגוי' חזקת דיש לומר שייך לא קידושיןואיכ הוימקפיד
 מו~ב~

 כלל חשיבא לא לכך פנוי' אינו מוס בה ריש דאף דאפשר
 כלל לה דאין ג"כ פועל הגוף דחזקת הגוף ~וקת גגדתיכף

 דיש היכא באמת אבל להצ~רף לפניך מוס הרי מהני לאא~"כ וא"~
 דספקהוא יתירה~ף אצבע כגון בהן דנולדהלהמוס

 אין לחזקת לסייע פנוי' חזקת מהני דלזה אפשרו~פייס אסר~
 אין תזקה נגד במומיומתפייס א~

 אנ~
 אי"ה ולקמן כו' בכוס שותה

 דווקא להדי' הרי וכך כך ~ין היא נכונה וסברא בארוכהיבו~ר
 הוי הקי~שיז מצד עצמס בקידושין הספק כאן משא'כ כנ"לשם
 ועיין היא מעלי' ~~וי' חזקת שפיר וטבל דמקוה כהאיוודאי

 ב~ידושיו הריטב'א כתב וכן קידשה ד~ה בתו' דע"טבקידושין
 דאמרי' פ"ו ד' בחולין ערוכה מ~וגי' יראה ועוד ק"ב ד'לתו'

 דוודאי הכא כמו שחוט דוודאי אף זבות אי~ו חזקתדיש ש~
 חזק~ הוי בשחיטה הוא דספק כיוןאפ"ה קידש~

 שוס ואין זבוח אי~ו
 ה~"ן ודב~י כלל ~פק ואין יו"ד ד' חולין ועלה דטבל האי וכןלזה חילו~

 ז מאוד תמיהין הניל ודברינכוניס

~ ~

 אשי בר ר'חייא קייגא~ר ד' ביבמות קשי' קשי'הא אי
 כו' מיתיבי תלוי א~ס ~לי' תייבין חרש אשת שמואלאמר

ולכאור~
 פ~וי' חזקת להאשה יש הא א"ת תייב יהא אמאי קשה

דהספ~
 הו~תתי ~בר באמת ~בל ~יחא הנ"ל מטראני כ~"יאמרי' אי אבל שס בגמ' כדאי' צלולה דעתו ~ז הי' אס הוא

 הרשב"א למ"ש זה דדמי א"ל וגסדאי~ו לעי~
 ה~"~

 מומין גבי
 א~ל ~ובה אינו הגוף חזקת נ~ד דווקא דשס חדא הנ"לטעמיס מ~

 ש~יר ד~וב משמעבפיע
 תזק~

 נמי דכאן ועוד
 אינן אז צלולה ד~תו אין דאסהקיד~ין בגו~ ~~

 קידו~י~
 אופן בשוס

שיי~ ו~
 לומר

 אין נמי דכאן הפ"י כסבר~
 ה~~~

 עצמם בקידושין
 דעתו אז היה אסבגוף ~

 ~לול~
 ראיץ הכי נימא נמי מקוה גבי דא"כ

 כנ"ל א"ו במקוה רק טבל דוודאי כיוו בגוףספק
 אב~

 כאן
 אינס הקידושיןעצמן ~צ~

~ 
 ועוד צלולה דעתו ~ז הוי לא

 ה~
 כ~ן יש

 לההיא שינוי בלי ממש דמי הא ועוד ~גדו הגוףחזקת
~ ד  בחולין התס דאי'ששחטו 

 דע"~
 זבות אינו תזקת דאמרינן

 טובה היא עצמה השחיטהדמצד ~~
 ר~דספ~

 ~זק~ הוי זה ומכת טובה שתי~תו אין ושמא לא אודעת ~~ יש אי הגברא על
 אינו

 אמרי' ~י ~צמן מצד דקידושין ~אן שינוי שוס בליוכה"ג ן~~
~ידושי דה~

 ר~ מעלי~
 אינז הקידושין שמא ספק יש הגברא מצד

 צ"עוא"כ
~ 

 ד~~ א"~~~~
 די~ איי~י

 ספק לנו
 ~' א~

י הקידו~י~ ~~~ ~

 ב~



~ ~ ~

~ ~  

~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~  

 ~ך
~~~ 

~ן
 ~~ ד~~

 נגד ~גוף חז~ת יש
 ח~~

 ~~יה ואיירי פנ~יי
 פק~

 כתבו התו' והנה ע"ז סו~~ין שאין רק כוונה שכוונתו הוא
 ב~~~

 וספקו~רש
 א~

 וגס קירו~ין בש~ת כבר נתחרש היה
 דגמרי~ן דמשוס דוכתי ~~

 ~סוט~
 בדליכא אף הוא ~~ור ברה"ר

נ"ל
 ד~י~

 ~יי~

 ~ לפניךאי~ו ~רש ~הרי דחז~ה ~יון תרתילרי~תא
 ~ק~

 ד~ס אף
~ 

 ~זקת לה
~~~ ~  

 לדבר ררגליס הואיל

 הי' אס ~ף וו~אי~~ל
 חר~בש~~

 ד~י' קידושיזא~שר
 רנסתרהאיתר~ אוד~~

 אף הכא ה"ה ~ה~וא"כ ~קת לה
 ד~

 להחז~ת

 הנ"לו~ס ו~רמ"א מו~ר גבי ל~יל כמ'ש ו~י~ולה
 א~ובבס~ו~

 ~נוי'
 דרגלי~לדברש~יוונהו~ביחר~ מ"מהוא~

 ד~מי' סבדר"א
 ~מואל ש~דאיי~י בג~' מוכח דלהדי' אךז"א~~זה

 ר~ש~ת~דושי~
 ~~ת ישלו

 צלול~
 תלויזה חייבאשם פנוי'שפיר ח~ת אתרע ~כך

 ~רא~לישס~ י מי~יביו~פיי~ש"י לאמק~ההגמ'כלוס ~דשד~ל''כ~י'ווד~י

~לישנ~
 דשמואל הא על קמא

~'~ ~ ~~~~~
 רק בוודאי ו~בלה קידושין בספק אף ~הנ"ל לנו

 בד~~~~
 ליי~ יש ~לפול

 ~הג~'
 מק~

 פנוי אחזקת אוקמא מדאוריי' נמי בקידושיןה~פק כויו~יון ~יתי~י
 ד~ת אין~ודוודאי

 א"~
 לרי~תא~אינוספק ~' ~א שפיר

~
 כנ"ל רו~ות' דיש דוכתא כבכל מחמירין ד~רע הואיל ~ד~בנן

 ובקידו~ין ~ה ריש כדמוכח ~~דאיו~וי
 וא~

 חייב למה
 ~"~ ל~י מזווגדו~ה ~לוי אש~

 ~ס בגוונא אף דמימין תו~' ד~רי בפי' ל~יל

 חזק~~~י~
 ~בר ~וא מ~ני ו~ז לפניך חרש ו~ר~ ~~י'

~~~ 
דיותר

 גרו~
 אתר~ בוודאי הוא פנוי' ד~זקת הואיל שס

 דק~דושין
 ~ש בוודאי אף ~פק אלאדאי~ו

 בז~ ול~~
 שהוא

 א~ ~פ~
 לה יש שמא ~ס הספ~הוא רק מומין לגבי אף ~וודאי הס~ובי' אז הי'

 ~~ ה~יס~ ~פי~~ר~
כבר ~' שייך הגוףיולא חז~ת ~נוי~ חזקת נגד

 ה~ו~
 לגבי דווקא אפ'ה הנ"ל כסברא הקידושין לב~ל ויכול

 ספקוכ~~~~לגבי~ו~ין~ל~י~ותאכ~ן~א~~סהי'חרשהוא
 אסא~ןחזקתהגוף ~~כנ"לאבל~קתהגוףלאחשיב'~זקת~וי'

~~~~ 
 פלפול דרך הוא

 ד~לת~ לקושט~ א~ ב~למ~
 להוולד ~ראוין במומ~ן כגון~גדה אינו

 ~מ~
 סברי דלא התו' ול~י~ת

 רובאו~דלקמןאי"הוא"כאי~בלהקידושיןכה"~~זקהדאתי'~כח רש~~~~~מא לומרבפירושו~וד~דאהאיה"ללגמרא

~פ~
 בר~~י כבר ו~וד כ~"ל

 ל~י~
 ר~א שיטת לפי

 ה~"~ ואגוד~
 א~רא ל~ניז דהוימאחר

 ל~נין פנוי' חזקת דמהני י"~
 דאוריית~

 דלא הי~א ו~גון ~וודאי מ~אוריי' ש~י קידו~ידתופסין ל~~ו~ו~מילא ~' הוי לא ולכך דס"ס דתוס' תי' כהאידסברי
 שיי~

 כאן
 הגוף~קת

 ~די~
 ~נ"ל איירי אי ה"נ וא'כ כנ"ל תלי' ד~י

 ק~~
 מה ל~י או ברי ~~~נת דהיא היכא לשיט~הר"ז כגון וכ"ה~צא

~י~כאכיון
 דבזהנמימה"~

 א"כחו~ה~וף ל~י~ותא ב' מי~רי לא
שאכ~ו~

 אינו וכ"ה דכ~נ אמרי' אי אי~ה לקמז
 חז~

 ~צמה בפ~י

~די~
 ~~יןל~י~ ת~י אשם ולא ח~את לחייב ז~ל א"אוודאי ' והו

 שאיתר~רק~מהני
 ב' דיהא ל~נין אבל ~דלקמן בהכי הגוף חזקת

 ~~תבתי הדין ונ"מ ו~צ"ל הגוף חזקת כ~גד ~שיבא לאלרי~ות' ז דל~יל בפל~ול ~לידןה

~~
 כגוןא~רי' ש~חטשפיר היכאדיד~ינןבוו~אי כגון ~סי'וי"ול~יל אזכוו~תו הו~א~~י' ל~ר~דלכאורהי"~לר"אד~פק צ~ל

 מתו~י ראי' ל~יל ד~תבתי ל~~ז ~ומר נמצא ואח"כ אותורואין מ~ב~נכרת די"ג בחולין אי' ~א קשה כד~~שיי כווגה~~

~אמרינן הגמ' פשיט י~ן ב~י ל~~ין וכן ~ו' דקיימא'~ולה ~גון מעשיומ~וך
 בזהחז~ת~אינוזבו~

 לשיטת לרי~ותאאף הויב' ווווזילא

~~
 ז כנ"ל~אגודה ~סוגיי תמלת ~וצהכדפרש"י לי' מהניומשוי ~~דאוריי~א

והתו'
 ש~

 מביאיס
 ~' יתרומו לא ~' גבי הי~ושל~י בש~

~~~ 
 כו'

~~~~~
 הרש~יא למ"ש מחש ד~וידו~' להתי' לצדד א~תיי~

 ח~"ו ה~לן תגן ד~מן שלהן~ל~חשב~ו ויוכיחמעשהפ~יך
 ו~~ר~

 ~א פנוי' דחזקתה~א
 חשיב~

 ו~'כ ~גוף חזקת נגד
 וא"כ ~"ש ~נ"לונחשב

 ~קש~
 כפי ~ר~זה שכונס ~ידוש~ן גבי ה~נ

 מ~~
 בפשיטת ה~'י

 משו~
 אלא ~צמו בקידושין ~פק דאינו

 קידושין ~סף לה דנו~ן שראינו מעשה בה יש והלא ב~מ'כדאי'
ה~~~

 אתי
 וא"~ ~הוו~

 ~~ נווי לד~ות יש
 ~צ~ה ד~שח,טה כיון

 אח'כוכ"ש עמהל~פהובו~לונכנס
 א~מ~ד~אות~

 ~פ~רקבגי~איהוימומרל~"זאיצוברזביחהוא"כי"ל~ז~ת אין ג~~רומי

~ד~
 ב'לרי~וחא ל~יהוי ~זקתהגוף נגד ~שי~ה~לל לא נמי אינו~ז~וח תרומה גבי ~ולה~דרו~וכן דקיימא ~י שס דאי~א וו~יכךבהן

דפרי~
 דהירו~ל~י ותי' מ~' אחת דנוטל דראינו היאיל ~י~ושלמי

וא~
 כמו וכל מכל ~דיף הווף חזקת

~~ 
 לאו אי הגמ' דקאמר

 כאן שייךלא
~"~ 

 ~פקרקחז~ת אפי' ~שמ~דאי~ו הגוף חזקת אזי~בתר ~זקתממון ~ברי דהס כיון די"ל קשה לא ל~בנן ב~למא
 ז ~יקר הוא הגוף ~דפיר~יתחיל~~סוגיי קנין קניינו אין קנין דהויל~~יןקי~ושון

~~
 שלי~ה ב~~ת ~ב קנין צ~יך~ ~גביזק~ין ו~"ל

 א~
 קרבן של~נין

~~

 להתס כלל דומה אינו עיקר והוא ל~יל ~"ש לפי
 ~הניוהר~י' איסור ל~נין דהיינו יותן ~י~ו רה~

 קטןא~
 המק~י~כ~"לאבל מ~ד רק הקידושין הן המומין מצד אף י שראינו

 דאינובר כלל השחי~ה מצר~צמואין ל~"ז אזמומר הוי אי ~ס ~דאי'התס~ו~~~קטןשנשאו בו~~ת~לאמ~ניל~ניןקידושין~יש

נשי~
 ה~'צה מן כטורו' נשותיהן ומ~ו

 א~
 דיבור~ס ~הוא

 מ~ש~
 ל~נין וכן ו כנ"ל הדין ~פיר וא"כ זביחה

 אם יד~ינן לא אי ~~
 ~יבור קרבן ~ביושס

~~ 
 א"כ ~רש נולד שאינו יד~י~ן ואנו חרש הי' קידו~ין ~ש~ת אבללר"א בתו' ~"ש מהני וודאי מ~שה

 ת~
~סב~

 ושמואל חרש ג~י הוא ד~פק
 לומ~

 צלולה ~י' ד~תו אי ס~ק הוא חרש ~י דסבר פסקינ~כריא אי נמי א"~ קידו~ין לגבי מוונו

~~
 ~א

 ~ת~
 מכ~חזקת קידושיןוודאי הוי נמי האגודההנ"ל ל~י תליהדיןא"כ הירו~למי כ~פריך שיהני הוא ראוי בתרומה אף

 חר~ והרי פגוי' ח~ת דהיינו לרי~~תא ב' מי~רי ולאהגוף ~ידו~ין ג~י אבל ~ו' ונחשב ~כתיב הואיל הי~ושל~י תי'~קהתס
 לפניך

 אין קידושין לגבי ע"כ וצ"ל זה תי' ~ייךלא
 מ~ס~

 ~האי והוי צלולה ד~תו הי' ~מא ספק יש חרש הי' ~ס דאףכיוז מוכי~כ"כ ~לו
 סו~ר הוא ד~מא קידו~ין ש~ר ~~י~ף

 לקד~
 דסברי כרבנן פס~י' אי אבל ~נ"ל ~"ס כמו דחוליודהוי ~תו'~תי' ומתוך פלו~ית אשה

 ל~יל~ בררתי ~'לרי~ות'כאשר הוי א"כ ~ינן דק~ו~יח~~וודאי לד~ר רגליס לכ~הפ~ת אבלמ"מ היא צלולהסבר~זו ~~תו~אין

~  ~~~~~ ך~~ ~~ו~~~ ~~ ~~ ~~י~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~ו~~~י~ ~~~~~
י

~ ך ~ ~  
 ~~~~ו~ך

 ~ וך~~
~~~

 ~בי ה~וס'
 ס~~

 ~~יפות
 ב~~מ~

 אז~ת לבהמה ~אין ~ף
מקי~

 לפני~ו ממייס דהי' ~יא ג~ולה רי~ותא ~זה אותו
הגוף

 דכשי~~
 ד~ש~ת מבוררת ~אינו ח~ה דהוי היא

 לי~ת~
 בודק הי' לא אי נ~ולה וכן בפניס כנ"ל המטריףמ~~ה

 ~ריפה נולד' שלא מב~רראינו ול~
 ר~

 כך א~ר
~ההמ~ל~ חו~ ו"~ ~י א~

 המכה פי הוגלד וגס
~ 

 הי' ~הור חלב אס ספק
 הכא~פילו

 ~יי~
~ותס ~יינו מ~צול~ה תי~ף ~הייצו חז~ה ~בהמה

~ 
 ק"ד הנקב תוך בנמצא כגון מ~ייס ~ריפה ~דאי שהי'

 ידעינן לארק ~~ה כשיריס בהמות ~רוב מ~מת ל~שירה אותהמ~זי~ין
 א~

 הנקב הי'
 ז~

 ל~נין ונ"מ לאו אם הרבה
 ~לוה~מ~נוה

 ~זקהזווז~
 חזקה נקרא

 ~אתי~מכ~
 רובא

 ו~"~
 נכשיר' אס פ"א ~' בי"ד כההיא ~נ~שו~חלבההגבינות

סמ~י~ן ~
 לא~בד~ דא~ליצןמחלב~בהמהוג~

 ו והדיחו מלחו אס מ"ח דסי' ההיאכגון י"ח~ריפות אחר

 חזק~מכ~
 י~ והצה

 בבהמה~קטריפות~סה'~ינירו~ותא
~ 

 וגסב' א' ר~ותא גבי התוס' סברי והנה
~  

 ה~מידנה שפיר
~~לו~ין

~"~~ ~ 
 ~נמ~א

 צק~
 ~~~ ~י~ ב~~וס

 זה נחזיק לא החזקה ~מ~ח כנ"ל רוב מנח דאתי' ~קתה ~ל צ~~ה אי
תודם

 שחיט~
 שבא כמו א~"כ או

 זא~
 ,~רי~ותא כש~ן וה~זי~ן כו' ונ~ל

 א~
 י"ל הנ"ל ה~"מ שכתב כ~י הנ"ל ~' ברי~ותא

 ~"~ ~אית~~~ו~י~
 דחו~ן

 א~
 ~~ון

 ~נשמ~ ~~י~
 דהיה לפנינו המט~'ף מ~~ה ~יש היא ג~ולה דרי~ותאכיון ה~וף גף

 ~ג סי'בי"ד
~"~ ~ 

 ~ י~ כמו
מחיים ~רי~ותא ~ודאי בוושט

 עכ"~
 מה~גת נ' בסי' ר~א את והצלתי אסור מ~~~נן

 ראי~ו ~לא רקמחייס
 ר~

 ~ניחו~ א~~ ~ור
 ~האחרוני~ כי הבריא ~מא

 י

 ~~ואר ~~וף ד~וליןוכן ד~ולא~~ס~אי
 ~ ~ד~ספ~ מלוכל~

 מןקה ~בהמה דאיז כיון התוס' סברי ד' רי~ותא גבי וכן

 ~~~כלב~
 ' ~ונ~א

~ 
 דמי~ ~אי ~גון

 ב~וח
 ה~ו~ א~ וס~~

 לה ואין ~בוררת
~ 

 כו' רוב מכח דאתי' ~זקה
 לכ~

 זו בבהמה
כיון



~ ~

 ~י~~~
~ ~~~ ~~~~~ ~ך~~י~ ~ו~~ ~~~  ווד~י~ריפה היא ~תה ד~א מןהרוב דהיאאינה דראינו~ון

 אףחז~ה לכולאשייךבה דמהשהחזיקנוההי'ב~~ותוראינו
 הגבינות וממילא~ו

 אסורי~
 א~ל

 א~
 הגוףאז חזקת שייך הי'

 ' ' ~ י ז מותר זו ברי~ותאאף

 אף דהיינו ולה~ל לה~~יר ~נה רבי'שי~ת
 ברי~ות~

 א'

וג~
 שווין והי~ר איסור רשכיח היכא מדרבנן מחמירין ב'
 דשכיח רקהיכא מתיריןולא

 יות~ ~י~
 בא חוץ מןהאי~ור

 הוי בואב ~לות לגו ריש כיון נקובין וה~ירן כו' ונ~לזאב
 ~ל ד' רי~ותא לההיא סבר זה נגד , להתיר יותרכשכיח
 דרוב אף אלא ~וס' כסברת ~בר דלא משוס דשריהגבינות

~יתר~
 איתרע לא דקודם החזקה מ"מ ~תה

 דא~
 ~~ה גבי

 מכח ~~תיאי
 ר~

 הוא השתא אמרינן
 דאיתר~

 ~ת גבי כמו
 דלגביגבינותליכאירי~ותא~פ~~ועדיףהוון,וכיון

 נ, סי, בי"ד הש"ךוהנה ~ כהתוס' ~לק לא רי~ותא שאר גבי משא"כ ושרי~' ~רי~ו~
 הכרי~

 ~ל סמכינן מרובה דבה~ד
 דפסקינן מה אף והנה י ל~ל כר"י פ"א בסי' בהדי, ~סקינן~, דרי~ותא קולא ול~נין ~, וגס א' דרי~ותא קולא~תו~ל~נין

 ,ל"~~~י
 ~הסרכא אחד~אומ, ס~"זוי"ז

 ה~
 כשירה שהיא במקו,

 מותר זה אותה ~תי~ן ~ריפה שהיא במקים שהי, אומרואחד
 כ~ן דאין לר~יכיון~ף

 לפני~ ריעו~
 א~ד ~ד ~"פ כ"א

 ~ ביש בשם ע' אותכדלקמן
 י

 ~בר הוא ואס כו' הלעי~ה ס"דוהאידסי'נ,א
 שספ~

 אס
 הכר~ת ילפי וא"כ ר"י כדברי הוא לכאורה וזה ~ריכהנוקב
 שווין דשכיח כיון התו~, כד~ת לפסוק ה"ל בה"מ הנ"להש"ך
 דהש,ע ל~יל בארתי רק התו~, לשיטת שרי ולהיתר~אי~יר
 וסבר ~דקין תיבדק הש"ס דלדין הרמב"ס כד~ת בזה~~ר
 ~סרון ספק הוי לכך הדקין בבדיקת בקיאין אנו דאיןכרש"י

 התוס, לד~ת אף ~די~הדמ~מיריןלכ"עי
ולפ"ז ~

 ג~
 ~ריפה ~וף שבור הגף נמצא ~"ד ~י,י~ג ~י"ד

 הרש~א דברי הואוזה
 בש~

 , דשס י"ל יונה רבי,
 נמי

 אף התוס, לד~ת אףהש"ע החמי~
 דש~

 מ"מ לאיסורולהיתר שוויס
 הוי דזה סברי פו~י, ריש משוסמחמיר

 ס~~
 ח~רון

 ובל,ז עיש נ, ~י, הש"ךכמ"ש ידי~~
 רמיא מתיר נמי ש~

 בהפ"~
 יאךבסי,ל"~ם"האםנ~תפ,א~היאבגבאובחיתוךוכ~~וכחין~י

 זה כשירהכו'
 מו~

 כהתו~,
 דש~

 ול~י~ר לאי~ר דשווין אף

'~

~  
 ו~~~~

 דקידושין בסוגי' עוד לב~ר יש
 ד~~~

 כמה
 הגה הנ,,ל ~ניןדינ~

 ש~
 יאיתא בסוגי'

 ותו, ר~"י דמלשון הפ"י כו,וכתב בדרך אביה קדשה~לשון
 ~צאנוה בדק~וה ואח"כ היא ואח,כ קודם א~י, שקדשה~איירי משמ~

 אביה ד~ושי דווקא לאו דל~ז הפ"יי וכתב~וגרת
 קוד~

 ווזקשה
~ח"כ

 דמשמ~
 ~נוי' ~ז~ת יש הא אמאי וודאי שלה קידושין לרב

 ד~ידשה דהיכא כתב דהב"ש וכתב קידושין ספק להיות וה"ל~גדה
 פנוי, חזקת משום ~פק קידושי הוי בלבד~צמה

 המתנגד~
 וא"כ

~שה
 אבי~ דבקידש~ הי~

 ספק שלה ~י~שין להוי ~~דס
 אף פנוי, חזקת שייך לא קודם אביה דקדושי משום לומר~דוחק וכ~

 לחומרא אלא הך~ברא כתבו לא שס תו, בוודאי דהא~חומרא
 ו~"ז ~"ש~~למא

 נכנ~
 ~שין קודם דבדקה דאיירי בדחוקי'

 לא ובאמת~לה
 משמ~

 הפו~קי, בכל וגם בת"ה כן
 ואח"~

~אי, הא ~ל
 ש~

 ה~ישם כו,ומקשה רב לימא בהא ששה בתוך אילימא

~למ~
 הוי ~"מ נ~רות חזקת דאיכא דא~"ג רב סבר

 לרי~ותא ב,
 פנוי, חזקת דאי~א וזקוה גבי~וזו

 וחו~
 ~השתא

 גבי בוגר~
 ~ברא זה אין פנוי' חזקת שייך דלא כתבו דה~ו, ~"ג וכתב~בי'

 פ~י, חזקת שייך ~י אבי' ~דשה ש~תא דבהאי כיון דהא~שו~ה

 ח~~ל~
 אח"כ ~צמה שקדשה ד~"י למימר לן לית א"כ אבי' קידושי

 ~ת~ למ~ר~ חיילי~דרי
 לשמואל רק באמת כתבו לא

 שני~ס ~קידושי תוששין בכה"ג ד~~ק ה~ור ~ל ומקשה~דחוקי, ~~נ~
 בלבר ~צמה דקדשה היכא דכתב בב"ש וראיתי כתב ואח~כ~"ש
 צריכה אין ששה~וך

 ג~
 פנוי, חזקת דאיכא כיון

 רנ~~~ וחוק~
וא~

 חיילי לא דידה ~דושי מכ"ש נראה קודס אבי, בקידשה
 לךהדינים אבאר ~זה"י לחזקתא"איהנה דמ~ייע נ~רות~איכא

 ז ~ניניס בכמה ~ק לא הנ'ל הגאון ואשרהנ~ל

~~~~
 לבסוף ~יירישםדבדקה דוזדאי לווור ~'ל הי, לכאורה
 ~צמה ~קדשהאתר

 כדוז~מ~
 ה~וסקי' וכל רש"י מפי,

כש~
 אסור להיות הו"ל ר"י ל~י אבל

 ש~
 כתב וכן

 ~י,י ה~"~ש~
 ל,~

 ולהי~ר לאיסור דשווין היכא כל ב~שי~ות י"ז ס"ק
 כש"ךדלהש"ךאינומותר ח~הדלא~מותרמ~~ס

 בהפ"~ ר~
וצ"~

 ז

~

 לו קרוב ספק לפנינו בזרק קדושין א~ל~נין והנה י
 דיש כיון ק,'ג דף התוס,כ~ובות לדברי להקרוב ~פ~
 מחמירין מדרבנן לכן מקודשת להיות~ לה קזרק דהאגדולה רי~ות~

 ~~י' אחרהחוקת הולכין שס מדאוריי,אף אבל תינשאשלא
דלא

 כמהרי~
 כן ~וכחתי

 ברורו~ בראיו~
 ז

 אחד ~דים ~'פ אלא אינו אם אבל ל~ינו ~רק דוקאוזה
 לה וקרוב שזרק נמי אומר ואחר ה~, לו וקרוב שזרקאומר

 סיימ"ז~קו'דמשמ~הי,כתבהב"שבא~"~
 ~התוס,דשפיר

 ו פ~וי, אחזקתאוקמא
 יונה דבי, אף וזה תצא דלא לו~ר מדרבנן אףהחזקה ~הני מ~לה אשה ~הוציא ~נינו בזרק גרולה ברי~ותא~~~ואף

מודהאףדשוויס הנ"~
 כן תינשא כלאהוי לאי~ורולהיתר~לגבי~ריפו~ו~אראסורי~

 ש~
 גבי וכ~~ביבמות טריפה

 ספ~
 חליצה~

 מחמרי לא מב~לה אשה להוציאאבל
 רבנ~

 ו פ"י ה~ון סבר וכן

~~

 ב~פק הנ,לאו בספיקות אינורק כ"ו וכן
 דכ~

 ההיא כגון אחד
 דסימןי

 ל~
 פס~יגן ותרי רתרי בספק אבל וי"ז ~"ז סעיף

 ספיקא ותרידתרי
 דרב~~

 אחזקה ומדאוריי~אוקמא
 ואף אחז~ה אוקמי~ה לאמדרבנן ר~
 ג"כל~מן ויבוא,רמדרבנן להוציאא~המב~להתצ~
 ~י,כ"גאי"הו~ייןסי,דא~ת~~~

~~
 בזמן יבואר

 הז~דנוהגי~
 הכהןנשא לאלתראס לקד~ו~ב~ול

 ~תוליס מצאאשהולא
 או~

 שנמצא,
 אמרה אי מ~ו~ר~

 כדאיתא נאמנת ודאינב~לתי לכ~~
 באהי~

 נשאת ד~ס סי"א ו, ~י,
 היא אס רק ל,ב ~,ק הב"ש כמ"ש פסולין ברוב אף תצאלא
 כגון נבדקהלא

 שהי~
 יוד~ת אינה שהיא או ~ילמת

 דיש עליו א~ורה אי~ההיא אי~ החזקה מהני מב~לה אשה דלהוציא יו"ד אותשבארתי לפ,,~
 ל~~ק~

 היתר
 לכהונהרקלפימ~

~בארת~
 לא נכרים רוב ה~,ר אס ג, סי, ול~יל זה סי, ל~יל

 החזק~מהני
 להכשיר נכריס רוב ליכא ה~יר א~ ~כ"פ רק

 סבר~לפי
 התוס,

 בכני~ שהוכ~תי
 ~ר ~ן אס למעשה רק

 ז ל~מיר יש היתרצד

~~
 וא~

 א~ צ~~ לנכריס שנב~לה ~ומרת היא
 נאמנת היא

 ו~מ,~
לעי~~פ~י~

 ו

,ואפ"ה
 ניח~

 ווד~י דמשיהק~ושישלה
 ושלאבי,

 ~י~~משוסדווד~
מ~

 וגס הפוסקי, שכתבו
 בש"~

 והיא בבוקר אביה ל,ו סי,
 בוגרת דהרי חזקה מ~ם אינן אביה קדושי מש"ה רק דו~אהוא ב~ר~

וג~
 ~י, חו~ת

 מסיי~
 ~אוחר הוא שלה דקידושין כי~ן דאמרי'

 דנ~שי' הוא שקדשה~צמהו~תא פ~י,~דאמרינן~אוקמהבחזקת
א"א

 ומ~
 רק דכתבו י"ל פנוי, חזקת שייך דלא תו,

 דהרי חזקה משום וודאי הוי שלה קידושין אבלה~צמות~וסף לשמואלכמ,'~
 בוגרת,

 לפני~
 קידושי, בשעת השתא דהרי שייך לא פנוי, חז~ת אבל

 אי~ וודאיישלה
 אביה גבי ~ו' כמ"ש א"א היא דממ"נ פנוי'

 שייך דב~שפיר רב ~בר וודאי אביה ~י~שילגבי ~ב~
 ח~~

 פנוי,
 מ~~ גביכמו

 דאמרונן
 ה~~

 כן דחסר הוא
 ש~

 א"א דנעשי, הוא וה~אפנוי, חזקת א~רי,
~ 

 לשמואל רק כתבו התו,
 לסיי~ מהני שפיר לרב אבל ~תאקצת דאתר~

 אבל בוגרת הרי לחזקת~
 פנוי, חזקת ~ייך לא ש~יר שלהבקדושי

 ואדרב~
 כיון קצת מסייע

 דנ~שי' הוא והשתא פנוי, א~קת או~מה אמרי' היא ~אדממ"נ
 ת~י' לא מ"מ וא"ל נגדה אינה ~וי, ~קת לכ~הפחות אבלא"א

 מ"מ חזקה ~דה דאין אף וודאי שלההקידושין
 משו~

 חזקה חד
 פנוי' ח~ת שיש אף קידושין ס~ק בכל מדרבנ~~מו להחמירה"ל

 דמחמירין~דרבנן הא דוודאי ~לל ליק זה כנ"ל מדרבנן~~מירין
 ד, ביבמות שם אי, דהא ~מורה א"א משוסלאו

 קי"~
 חילוק דאין

 הוא הדבר ר~שורש חזקה ל~ניו כרת לאיסור לאו אי~ורבין
 אוקמי, לא גמורה רי~~א דאיכא בכ"מ החמירו ל~י~דרבנןכמ~ש כ~

 ב~ל שפיר ולכך רי~ותא מ~רי מה כתבתי ו~ראחזקה
 ~ב ספק או הקידושין ב~יקר הספק שקדש~רק מה דזה~ירושין ~~~

 הוא כאן לכך מדרבנז מחמירין לכך ~~ותא הוא כ"זלו
 שלה הקידושין דיהא בוגרותהוא דהרי דחזקה שלהבקידושין איפ~~
 מה~י~קה לכ~~פיר רי~ות, ב~צמהליכא אדרבההקידושיןא"כ ~ו~

 ~הוא~ל
 ל~

 אבי~ קידושי יהא
 רי~ותא

 שלה קידו~י לג~
~~ 

~~~ ~ ~~ 
 דהא



~ ~

~ ~ ~  

 י

~ ~ ~  

~ ~  ~ ~ ~  אינן ~ווראי ~יה ד~רו~י ~בירור ~קינןדה~כיוןר~~ו
 ו~

 ג~~ר~~
 ~כ חו~ת תרי איכא אביה ר~קידושי ~יון וכ~"ל לרב

 ריעותי דאינןי~זי~ן
 כל~

 שלה ~דושי לגבי
 וא~

 כיון
 ריעו~~ דאי~

כלללכךהווקידושי~ל~וודאי~

~~~~
 ~פיר ה~"ל הפ"י קושי' נמי ~תו'

 ב~~
 פ~~ו ~ה

לרב
 דשני~~

 ספק אבי' דקידושי ~פק
~~ 

 קושי' קשה
 חדא נגד תרתי ה~~~~~"י

 די~
 ~כמו ~וגרותז"א והרי פנוי' חזקת

 ~דרבנןהיכא מחמירין חוקהנגדה דליכא היפא חז~ה~חד'
 קמייתא דה~חזקה הוא כ'"ש ואדרבה נגד~רא בתרתי ~הרי~ת' ראיכ~

~די~
 בקמי'' אף אפ"ה ט~א ובדוכתי ג"ד באות מ~תרייתאכ~ל

 מכ"ש רי~ות' דאיכא~חמיריןיהיכא
 נג~ די~ היכ~

 קמייתא חזקה
 חזקה דכל תרי הגוף מזקת~הייצו

 בפ"~
 נגד אינה נגדה דיש

 יחד בהצטרף ~רק באריכות פ~"ל הגוף~זקת
 שני~ שה~

 עדיף

~חוק~
 הקידו~ין לכך ן ~~מיר ריעות' ~יש היכא מ~ש הגוף

 דיש ~ף דמ~מירין קירושין ס~ק כמו~בכל והוי רי~ות'~יכא
 יהא ~~רות~דלא ~זקת דיש אף ספק נמי שלה וקידו~יחןקה

קידו~ין
 מ"~

 ~יעותא איכא דקידו~ין קידושין ~פק ~ל ג~ע לא
 ~זהוחכ"ש

 חזקת ~מיי~ידהיינו ד~קה אף בוורת'נגדה הרי די~
 ו דמ~מיריז ריעותא דיש היכא ~דאי ~ימ ~דיפא נערות'~

~"~~~
 דפסק עליו הפוסקי' דהר~ישו מה לת~הר~ב"ס יש
 וגבי טמא דוודאי כרבנן מקוהגבי

 חבי~~פס~
 דהוא

 ~ביות מאן~ת~א קאמר דהא ~רי לבי שטרא כמזכה דהוי~פק
 יש הנ'ל ול~י~יא ר"~

 לתר~
 דגם שכתבתי הסברא ל~י דלכאורה~

 דמע~ר אף הנ"ל בנדון ~זקות בתרי דהיינו לריעותאבתרתי
 מדרב~ן מ~~ירין דישרי~ותא היכא מ"מ כוודאי הוי דאיריי'הדין
 ו~זקת ~~א ~יינוחזקת לריעותא ב' ~כא מש~י מאי ~מקוהיא~כ
 כמו למקוה דנכ~~~ רי~ות' י~ טמאהא והויכוודאי חסרהרי

 דמחמירין הקידושין דקבלהרי~ותא
~ כנ"~ מדרב~~  

 קושי' ז"א
 וודאי~וזה טמא ומדאורייי כיון א~ר~ה שסדהא

 חומר~
 שייך לא

לו~רמדרבנן~דיהא
 ספ~

 קילא הוי תרומה~לשרוף דלגבי ואף
 תרו~הדמפסיד

 בידי~
 כמה כ~אי'בומ'

 פ~מי~
 היכא היינו

 מה"~ לש~וף להחמיר שייך לא ש~יר ס~קד~ד~וריי'
 היכא אבל

 דמ~יאוריי'~
 לשרו~ הו~

 קשה א~לפ"ז ס~ק ~יהא קילא הוא וודאי
 שפיר חביות הא~גבי אמקוה מ~ייח ורמיגן אחיכ הגמ' כריך~אי
 לאכולהאי טובא דנ"מ ט~ל י~אוודאי דלא מ~ר~נן ל~~חמיר~ייך
 לזר~רומה

 א~
 והאי תרומה ד~ינו נא~ר

~~~ 
 א~~ו~ להפרי~ יכול

א~~
 ה~יוב ~ל ה~~ור מן ואינו

 א~
 חזקות ב' דהוי אף ש~יר

~מקו~
 קבלת כמו הוי ה~רומה אז וופריש ד~י' כיון ~'מ ח'יא
 ~זקת דהא כ"ש והיי מד~~ן מחמירין ש~יר רי~ות' והויקידושין
 ~דיף דתרומ'יהגוף

 הוי~חוקת אי לפניךגו~ הריהחמי~ מחזק~
 וודאי הוי בהצטרף רק כנ'ל הווף ~~יעדיףחזקת לחודטבל
 ' בזה גדול ק"ו א"כ ~חמירין ריעו~' בדאיכא לבר הווףו~~ת
 אף ותרי דלי~איתרי היכא סבר מסורא ~~ינא דרבי י"לאך

~ר~יכ~
 מזק~ גבי מחמירין לא רי~ות'

 הרבה ד~ברי כנ"ל
 ז ~ן~וסקי'

~~~~~

 פוסקין ~אנו מה ל~י הרמב"ם מ~י' שפיר לפ'ז
 כמו לפנינו ריעותא באיכא א"כ ורבא כאביי~ס

בספ~~רו~
 שם התו~' וכמ"ש ~דרב~ן לומחמירין

 בכ~ א~
 אחת

עי~
 שפיר א'כ

 פס~
 כנ"ל אמקוה ול'ק חביותספק הרמב~~גבי

ודו~
 לפי ~ראשונות ~חזור ז זה יבואר בס~וך אי"ה ולקמן

 מדרבנן היינו ספק אבי' ק~~י הוי ש~ה דבתוך האל~יל מ~
 חז~ו~ תרתי איכאדמדאוריי'

 נ~שי' והש~א פנוי' חןקת היינו
 הרי וחזקת~~"א

 בו~רו~
 אחר אך ~י כקושי' נערות חזקת ~גד

 שאיגיצרי~לזהומדאוריי'הואהספקי~~ירה~דוקהיטיבראיתי
 שכתבתי מה לכאורה רהנה לך אבאר כ~שר ו~~וסקי' הטור~~~ו
 אי~ן יודאי אבי' קידושי ששה אחר ל~ב דמש"הל~יל

 א~
 מדרבנן

~כל
 ספ~

 בוגרות הרי לחזקת מסייע פנוי' דחזקת ~~י~ קידושין
 דממ"נ כיון זו ~ברא תו' כתבו דלא ו~רי בעצמו הפ"י ג"כוכדכתב

 פנוי'אי~ה
 ר~

 לשמו~ל
 משו~

 ~ומרא
~ 

~~~~ך~~
 פ"ה ערו~ה משנה לכאורהנגד זה הלא קשה

 כו' ב'ש~יליןדטהרות
 דבאד~

 ד~ואל אף אחד
 בב"א כשואל הויבןאח"ז

 וא~
 תלויות הראשונות קיימין העהרות

 ~"~ וו~אי דהוי ישרפווהשניית
 בראשונה שהלך תיכף אף אלמא

 ש~לך ו~פ"ההשתא טה~ה אחזקת לי' מוקמינן הא~דוהוי~שביל
בש~יל

 ~א~~
 טמאי' טמא ש~'נ כיון אמרי'

 למפר~
 הטהרות אף

 שהי' קיימין~הן
 אח~ עוס~

 א~רי~ן ולא הרא~ון הילוך
 נמי ש~

 צ'ל א"ו דנטמא הוא וה~תא השתא ער טהרה א~זקת דמוקמינןי

 ~מ~נ ~יון ~הכא התוספותכ~ברת
 ~מ~

 ~ף אמרינן לא תו
 טהרות חזקת קמייתי~טהרות

~~ 
 יש מו' סברת

 לה~
 י~וד

 ו ~~~הלכאורה

~~

 בשלמא דוו~אי לחלק יש
 הת~

 אמרי~ז לא י~~מ~"ה שפיר
 דאוקמא קמיית'ט~רומ

 בחוק~
 דהא ~הרה

 א~
 אתה

 א~זקת גברא ד~וקמי~ן~ומר רוצ~
 טהר~

 בשעה
 שהל~

 הראשוז ~שביל
 גם אוקמינן לא למהאמרינן

 השבי~
 מ"ש טהרה ב~זקת ~~י

 להעמידו איןיכולין השני צ~לדשביל ~'כמהראשון
 א"כ טמא דממ"נכיון בחזקתטהר~

 ג~
 טהרה אחזקת או~ינן ~לא השני בשביל

 ג"כהוא
 מ~ו~

 הטהרות א"כא~אתהמטהר בשבילהראשון שהלך
 ראשון ב~~ילקמיית'

 ע'~
 ד~הור צ"ל

 ה~
 תרתי הוא א"כ ב~דאי

 א"ל~שו~חזקת ווד~אי דזהדסתרי
 ~הר~

 אמרי' דרא~ן
 ~מת בווד~י טמא הואהשני ש~בי~

 הר"ש שכתב ווה ~צ~
 ש~

 ה~~ם
 קידושי לענין כאן ~ראשוןיאבל יותר בשני למיתלי ~ידי לנודאין
 חזקת דל~נין אףאבי'

 פנוי~
 אמרי' לא ~דמה"ת ~א ~וותי' נמי

 דממ"נ קי~שיאבי' ~שוס דידה בקידושימזקתפנוי'
 א~

 איך
 ~נוי' ~זקת אבי' בקידושי~ימא

 וא~
 ממש דומה הוא

 ~ש~
 מ"מ

 חזקה ~ישכיון
 דה~

 ~גרות
 ל~ני~

 זו חזקה ומחמת
 ד~יכא כיון מ~ילא א"כ דאבי' ולא דידההויקידושיןדקידושי אומרי~

 דיד~ ב~ידושי למיתלי~י~י
 שפיר אבי' ~קידושי יותר

 אב~ קידושי לגבי אמרינן ~נוי' חזקתאף
 השתא דהא

 ל~
 ~ייך

 י'ל פ~וי' ~יד'~קת ג~יקידושי לה ~~ימו~מינן למהלומר
 ~דרבה אמרי' לפניך בוגרות דהריחז~ת משו~

 ~חז~ת ~ית~ דמ~יקר~
 ~וא ו~ש~אפנוי'

 דנעשי~
 הרמב"ן מ"ש לפי ו~כיש א"א

 משווינזוא"כ להדדי י~תרו דלאחז~ות תרי לה~וות ~יש ~יכא מו~ין בה דהיו ~שמ~תין כתובות~קו~~ת בשיט~
 ש~

 אמרינן
 א~

 פנוי' חזקת
 פ~וי' חז~ת שייך לא ~אי דידה קידושי גבי א~ל אביה קידו~יגבי

 לקרושיאבי' ~תירה דבזהווראיוש היא א~א וודאי דהאדאדרבה
 ~ ונכונה ישרה סברה והוא דשס מב'שבילין גרעוזה

~~~~~
 דאם רוו~א ב~רב והיא ב~קר אביה ~קירשה לפ'ו
איפכא

 דהי~
 ~ייך דידה בקידושי ~אף א"כ בבוקר

 די~ה קידו~י אחר די"ל פנוי'~~ת
 קודםק~ו~

 הסימני' באו אביה
 ולכך כלל אי~ן הקידושיז תריוא'כ

~  
 לרב~ידוש~

 שהי' דידה
ב~ו~ר

~~ 
 בוגרית הרי נגר ריש כ~ן קידושין ~פק

 ~זק~
 פנוי'

 ב~רב דהי'~וקי~ושיא~יה
 אינ~

 נמ~מסייע כנוי' דחןקת כלו~כיון
 בונרות דהרילחזקת

 ובאמ~
 ~~~' מלשון

 די~ה דקידו~י ~שמ~
 ~ ב~רב והיא ב~וקר דאבי' מפרשי לכך וודאי~י

ך~~"~
 אף ר~ק~ה השני' הנ'ל הפ"י קושי' הי~יב מ~ורץ

י

 בתו~
 אביה קידושי ליהוו לא ש~ה

 כלו~
נ~רות חזק~ די~ אף

 מ"~
 פ~~' ~זקת ~הייני נו~ה לרי~~~' תרתי יש

 ספק הוי צ"~~"לדמררבנן אינו ול~''ז כנ'ל ~וגרותדהרי וחז~
~~י"ל דהש~

 ד~~

 ~א~י' קי~ושי לגבי ת~מר ~י דהא ~פק הוא מד~וריי'
 ואס ~"ל מוקות תרי מחמת~דאינןקידושין

 א~
 ~ל את"כ רן

 כלל קידושין אינן נמי דידהקדו~ין
 דה~

 חזקת יש
 לא זה דבאמת ר~תרי תר~י וו~~י וזה מבתריי' עדיפ'קמייתא נערות~ו~ז~~

 ב~ד קדושיןאפשר~הא
 ד~~ וודאיאיכ~

 למיתלי מירי וליכא
 אבי' ~ל נדון אי~~

 חו~
 השייכת

~ ~ 
 נידון וודאי ובחד ~יד' על

 איזה יד~ינן ולא בט~ותח~ה
 ~ה~ לכ~

 ואין בספק ~דאוריי'
 ודומה ~זקה שוסא~תהדן

 לש~ ממ~
 ~דם בני שני ~'שבילין

 שניהם אזזת בבת דאמרי'נכנסי'
~~ 

 חזק~ו ~דאי דאחד כיון
 אד~ וגביב~~ות

 אמתכ~"~~ר"שושפירפסקו הויכבת אתר
 צריך ולא ספק שניהסוהש"ע הט~

 ~~ר~
~ י~ אך מדרבנן שהוא ~ל

 מקו~
 ואיכ ששה תוך גרידא ~י' דקי~שה היכא גיכ ~נ"ל ל~~רא

 לה ~יש אף וודאי בהאלכאורה
 ~ק~

 נערה
 מ~

 תרתי יש
 בוגרת והרי פ~וי' חזקתדהיינו נגד~

~~ 
 שאינן כוודאי מדאוריי'

 מדרבנן הג"ל ~רתי לפי אך גביימקוה כמו כללקי~שין
 דלא כנ"ללקדושין חו~י~

 בפש~ ~דמשמ~
 ס~ק דהוי דכתב בב"ש

משו~
 ובאמת נ~רות חזקת נגד הוי פנוי' דחזקת

 דאדר~ ו"~
חזק~

 לאו נערה
 כלו~

 דהוי הוא
 כמ"ש רק כג"ל ת~תי נג~ כ~ד~

 מדרבנן דבזה לפ~"ד הואכן
 הו~

 לשונו דאין הב"ש ,בלשון ~ין

~ו~
 כן
~ 

~~

 הב"ש כתב ששה ~וך ~ביי ולא ~צמה היא בקיד~ה
 דלכ"~י נרא~

 חי~~' לא
 לקי~וש~

 נערות חזקת לה דאית כיון
 בח"מ אך פנוי'וחזקת

 כת~
 דהוי

 ג~
 ספק קידושי

 ולכאור~
 יש

 ששה רב~וף כרב ~~קיגן אנן הא הח"מ עללדקדק
 ל~

 מיישינן
 אלמאל~דו~יאבי'

 כי~
 בוגרות הרי לחזקת מסייע פנוי' ד~ז~ת

 ~דיף וכאן כנ"למהני
 ד~זק~

 פנוי'
 מ~יי~

 ו~קת נ~רות ~זקת



~ ~
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~~~דו~ ~ ~ ב ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  ~נ~~~~~~ ~"~ ~~~~~~ 

 שניס ~~~~~ל

~~~ 
 בוגרות ~דהשתא ל~ד החזקהמהני

 א~
 פנוי' חןקת מסיי~ לא

אדרב~
 'במ"ע הגמ' קושי' דא"כ ~ןי לשני ינול לא דמ~ה

 בה~

~~~~~~ד~~~~ז~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~  ~~~~ב~~~י~ 
 ~~~~ו~~~~~י~~וא~~
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 ב~ף

 ש~

 נ"ל

 ~~י~ת~~~~~

 א~ו היא ולא קידו~ן בח~~~~~~~י ~יא שבגרהקודס
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 ~~רי
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מוקמינן

 ~~~ א~ז~~~~~

 וודאי שהוא ~~~א
 ב~

~~א
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~~~~

 ~~ו~~~י~~~~~ ~~

 דהיאך

~~~~~ 
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~ ~  ~ןא~~~~~~~~~~~~~~~ו~~
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 ~~ ~~~ ~י~~~~~~~~ ~ו~

 ~~~~~~~~~~ן

~ 
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 על כלל ~וכיח ז~~~~~~אינו

~~~~~~ 



 משום הגוף חזקת נגד חשיבא לא פ~וי' דחזקת מומין גבירכ~ב
 ~ה ולא במומין~עיקריהספק

 ה"~
 רוודאי זו סברא כעין הוי כאן

 הגוף חזקת היא ~מי דהשתאחזקה
 דהשת~

 קמייתא במקוס רק
 ~היי~ו לה שיש מחזקה עדיפא מסברא קמייתא כאן ~אין א~לאי~ה
חזק~

 בזה דוק פ~וי' דחזקת דומי' ד~וי ~שרות
 ותמצא~

 דבריס
 זי ד' דיגי'אות לעילסי'ד'בקיצורי עייןאמתיי~,

~~~י~
 ב~~תוס' ~ור מהשישילת~ו' לכאורה ~מי ני~א יהא

 לעניןתרומהדאילכהוגהדכתובו'דהאב~תו'כת'והייגו
כו'

 כדמוכ~
 שם בכתובות התוס' הא קשה ולכאורה כו' בקידו~ין

כתבו
 לתר~

 לההיאדקידושין ותרי ~ףבתרי חזקה רמה~י האדשס

 שס דאיירי ומסקגתר~י תירוציס בהרבה שס ודוחקי' מה~י~ל~

בתרו~
 ואמאי הוא דרב~ן ס~יקא ותרי דתרי מקליגן לכך דרבגן

 שס ~חאילא
 כדהכ~ לתר~

 ומי ליוחסין ~יירי דקידושין דההיא

געל~
 בלא אף החמירו דליוחסין ערוכה גמרא מהן

 ת~
 איו ותרי

 כיון ושס בברי ביוחסין מחמירין דלא ~ר"ג כסקיגן דאגו כיוןצ~'ל
 ברי כט~עגת א~"כהוי' אביו תחת עומדת הי' יגאי שלראמו

 וכן לכהן אסורה דשבוי' ב~בירה עמו עומדת היתה לאדמסתמא
 כיון י"ל וגס ע"ש בקידו~ין הפ"יכתב

 ד~"~
 גשבית ספק היא

 מתק~ת רק ביוחסין מחמירין לא ובס"ס זיגתה ספק ד~~ביתואת"ל
 מ~ודס ~י' דיגאי ומעשה די"ד בכתובות כדאי' זכאי בן יו~~ןרבו
 לבוא צריכי' לכך חזקה מכח דמ~~י ההיאדכת~' מכח מקשי'דק לאמה~יס"~ ותרי תרי לתוס'דלגבי להו ~~י~א דזה וי'ל רבומן

 פרוציס ~כריס דרוב די"ל ~חות י~ דס"ס ההיא אך דשסלתירוצס
 ו~ין בד"ה די"ג כתובות התוס' כמ"ש ~פק כחד הוי לכךבעריות
 דהאי וזקומות בכמה שבארתי כפי אך דקידושין פ"י ו~ייןאוסרין
 כ'גוהוי סי' די~י' ובקיצור י'ב בסי' עיין מדרב~ן אלא איגורוב
 ד~תרי כמו י"ל אך ס'ס בו דמה~י ט' ד' כתובו' דרצון רובכהאי
 כן ה~זקה מהגי לאותרי

 הס"~
 בקצורי יויד סי' לעיל בארתי וכן

 להתו' הי' פשוט דזה כג"ל צ"ל ~יהי' איך יהי' אך מ'ב אותדיגי'
 להחמיר שייך לאדבזה

 מכ~
 דהכא להתוס' סתרי א"כ יוחסין

 דאמו כיון ברי מיקרי לא דזה סו~רי' דהכא דהתוס' לומרודוחק
 דהיא כיוו דכתובו'סברי והתי' ברי וטועגת בפגיגו אי~ה יגאישל

 הרעישוהתוס' דלמה דוחק זה כג'ל ברי מיקרי ~עלה תחת~ומדת

ש~
 הזכירומזה ולא

 כלו~
 ו כ~'ל להס פשוט א'ווה

~~~

 גבי דשס לחלק כיו~ו ביבמות התוס' דגס יותר נראה
 ל~~מח~יריןבתריותרי מדאוריי' לכהו~הוהוי הי'ינאי

 הא רק דרב~ו בתרומה והיי~ו לתרומה דאיירי ב~תובות התםאבל
 רק איגו דרב~ן דתרומה להא לבוארצריכין

 מ~ו~
 הוי דאל'ה

מח~ירין
 ה"ל ותרי בתרי איירי דלא ביבמות לכך ותרי תרי מכ~

ליזיל
 בת~

 תזקה
 ~כ~

 ד~פיר ג"ל ועוד דרב~ן בתרומ' מדכרי לא
 ד~~ן בתרומה אף דפוסל איירי מתני' מסתמא ד~~רימקשי'
 בזה"ז תרומה אי ומכ"ש שס במשגה השגוין כו' ויבס דעוברדומי'

 ו בזה מ~תמא איירידרבגן

~~~~~
 על קצת לדקדק שיש מה עוד ליישב יש ה~"ל לפי
 גגדו יש הא דהשתא חזקה ריש דתירצו התו~'תי'

 בתרומה אף מ~מירין ואמאי דרבגן ספק הוי וא"כ כשרותחזקת
 וחזקת כג"ל חזקה אי~ה דחזקתו ש~יר ~יחא הג~ל ול~ידרבגן
 ~גד איגהכשרות

 חזק~
 כג"ל דהשתא חז~ה דהיי~ו הגוף

 לכ~
 הוי

 דרבגן בתרומה אף שכיר ומ~מירין ט' בןכוודאי
~ 

~~

 התוס' מקשי' לא אמאי ק' ישריס בעצמס שהדבריס אף

מ~יפ~
 לא ~ה וא"כ כו' ש~רות ב' הביא ספק ד~ס

 שפיר הוי שס בזמן הספק אין ב'שערות הביא ספק דגביתירוצס שיי~
 הג"ל בוגרת ~ספק וכמו הגוף חזקתככל

 בתו~
 חזקת ריש ששה

 א"כ כוה קרה אס ~מקרה יש דספק ק~גות חזקת כאן כןנערות
 קצת בלשון וכתב דמקשה שס במה~יא ועיין ~~ע קושייתסבזה
 לכ~רה קשה לא זה רק מסיפא ג''כ תוס' מקשו לא אמאיקשה

 התו' יד~ודב~י~א
 שערות ב' לו יש דהשתא איירי וודאי ד~~

 יש ~פק מאיראל'כ
 מקוד~

 לבדקו איכ ספק גמי דה~תא ו~"ל
 דאיירי לתר' תוס' הצריך לכך ~פק ~מי דהשתא י''ל ברישאאבל
 ט' בן וודאי דהשתאנמי

 ו~
 קושי' אי~ו בליז וגס כו' כגון שכתבו

 עדיף דיותרכ~כ
 להקשו~

 דלפי מאור קשה הג"ל לפי אבל מרישא
 ו כ~"ל כלל ע"ז ~ייך אי~ו תירוצסמ"ש

~ ~

 באופן גכון דרך על תירוצס לפרש ~"ל '
 רג~

 בסיפא

שיי~
 כג'ל מרישא יותר מקשי' ולכך היטיב תירוצס

ול~
 מיקרי לא דבזמן ~זה מוכח יהי'

 חזק~
 קושי' מכח ואדרב'

 התו~' מקשי' דמאי להקשות יש דלכאורה איפכא מוכחהתוס'
 ~~תו' כמו ~~ז~ה~וק~ה

~~ 
 א~ ~~~ ~~י

 פסקינן ד~א כהן הוא

 לאגתקדשה אומר וע"א אמרגתקדשה מ"זדע"א סי'באיע
 ~ידושין לה בזרק אבללכתתילה תגש~

 ס~
 ת~~א לא לה קרוב

 דכתו'מתו' יוהו~
 דכ"~

 הי' אס דבספק הוא והחי~וק כו' תרווייהו ד"ה
 לפ~י~ו ליכאיריעות' קידושין היה~אן לא או קי~שיןכאן

 לכ~
 מהני

 אס ספק רק לפ~ינו קידושין כאן שיש בזרק אבל פגוי'חזקת
 ~הגי לא לכך קידושיו ספק בכל וכן כג"ל ריעותא הוילה קרו~
 ~פ~י~ו דאיגוריעותאכלל בכתובו' דבשלמא תוס' מקשי'מאי ו~י~ אחר דבר מחמת ספק רק לפ~יגו קידושין שיש היכאפ~וי' חז~
 אבל החוקה מהגי שפיר לכך כהן הוא אס ~"זרמכחישין ~
 אס פוס~' ביאתו אס הוא הספק רק הפסול ביאת הי'רוודאי כא~
 שפיר לכך רי~ותא מיקרי דזה קידושין ספק לכל ודמו ט'בן הי~
 שגעשו הגבי~ות דמתירין והא בזרק כמו חזקהמה~י ל~
 השתא טריפהשנמצאו ~בה~ו~

~~ 
 משוס רק א~ריגן לא תו' לשיטת

 דשס מ~וס מ~ררת~היונו שאיגה~זקה שהי~
 א~

 ריעותא שיש
 ביאר~~ וכבר כלל הריעותא הי' לא ~ביגות ש~עשו בשעהאבל השת~

 כאן אבל ט"ו ~י'ל~יל
 תיכ~

 ריעותא ל~ו יש ביאה בשעת
 התוס' על ~דולה תמי' זהולכאורה לפ~י~

~ 

~~

 ריעו~א ביש אף דסברי שפיר מ~שי'~ רתו' ~"ל
מחמירין ל~

 ר~
 בן הי'~ ש~א גבראחזקת חזקו~ תרי יש ביבמות שס אבל חזקה בחר
~ 

 כשרות בחזקת איתתא וחזקת
 וראי' ריעותא ביש אפי' ~חמירין לא בזה להדי'תו' כמ"~
 כוו~י' רפסקיגן לרב כו' בדרך אבי' קדשה גבי ה~"למקידושין מפור~~

 משוס אבי' לקי~ושי חיישיגןלא
 דמסיי~

 ~גוי' חזקת לה
 תו~' וכ~תבו מודה ~גוי' ~ןקת דאיתרע לאו אילשמואל ו~~
 גרידא אביהרבקדשה ~~

 א~
 אלמא חוששין דאין מודה ~מואל

 י"ל עדיין רק מה~י חז~ת בתרי ריעותאבאיכא ~~
 דמחמיריןאף ליוחסין כמו לתרומה אף טפימחמירין דלכה~~
 רק יותר מ~~ירין דלא ראי' ~~' וזביא לזהריעותא בדל~~
 ווק~וש~יר דוכתילכך כשאר הוי לתרו~ה א"כ לתרומה לאאבל ליוח~~

 ולכך אלו חז~ות ~רי מה~י לאל~הי
 מדויי~

 מב' דמקשי' שפיר
 דיש כיון עלזהתי'שפיר לפ"זחזקותהג'לוהשתא

 ~זקות תרי גגר אף ריעותא דיש ב~וס מחמיריןשפיר חוקה~השת~
 דכתבו מדרב~ןכמו הייגו קמייתא חזקה בתר אזלי~ן דלאהתו~' ומ"~

 ואדרבה ~רבגן דהיי~ו אזלי~ן לא דליוחסיןבקישייתס
 דפסקי~ן כמו לדיגא ~כון האמת על התוס'תי' הש~~

 ש~
 בקד~ה

 ~ערות ~זקת חזקות ב' שיש ~ף ששה בתוךבעצמהגרידא הי~
 ו כגיל הח"מ כשיטת לקידושין חיישי~ןפגוי' ומןק~

~~~~~

 שערות ב' הביא ~פק דמת~י' ~יפא נמי גי~א
 חזקות ב' יש וודאי דהתסאף

 חזק~
 ש~א

 לכיע גרידא אביה בקידשה שס הא קידושין שלה~ידו~ין יהי~ אמאי א'כ פ~וי' בחזקת דאוקמא איתתא וחזקת שערותב' הבי~
 ~מי וכאן ד~תא לחןקה מסייע דחוקתפ~וי' כג"לחיישי' ל~
 קמיית~ וחזקה ~גוי' לחזקת מ~ייע הגוף חזקת שערות ב'הביא ב~פ~

 פגוי~ חזקת דמהגי משס הוא ק"ו ואיכ דהשתא מחזקהעדיפא
 פ~וי' חזקת דמהגי כאן מכ"ש דהשתא לחזקהלסייע

 וודא~ דב~יפא גיחא התוס' של תי' לפי רק ~מעיקראלחזקה לסיי~
 רק שערות ב' לו יש וודאי לפניגו שבא דה~תאאיירי

 הכעס אותו עלהוא הס~
 שקר~

 דיש כיון לכך
 חזק~

 דהשתא
 ~יעי~א דיש כיון ריעותא ביש חזקות ב' מהגי לאתו גגר~
 ~וליס תוס' דברי והשתא רהשתא דחזקה ריעותאוגס דקידושי~
 דאל'כ חזקה שייך בזמן בס~ק אף סברי רתוס' עיכ~מוכח כהוג~
 בל"ז דאתתא ~זקה ~גד כו'הא כגון דאיירי לתי'צריכי ל~
 ו כגיל חוקות ב' דיש צ"ל א"ו ריעותא~כ~"למחמת מחמירי~

~~~'~~~
 ל~"ז

 מוכ~
 לעיל ~הבאתי כח"מ~

 הואיל לקידושין דחיישיגן ~שה תוךגרידא עצמ~ רבקדש~
 שיש אף לפ~יך הריבוגרות רהייגו דהשתא חזקהשס רי~
 לקידושין ע"כ דחיישי' שערות ב' הביא בספק הכאכמו תריחזקו~
 ז פוסל~מאי דאל"~

~"~~
 דכתב שהבאתי ה~יל ~ביש לדברי קשה

 דגרא~
 דאיץ

 המשנה ~גד לכאורה והוא לקידושיןחוששין
 הואיל תוס' תי' ~מי צ"ל דעיכ כ~"ל הוא וק"ו~הבאתי ערוכ~
 ז כג"ל דהשתאחזקה די~

~ ~

 יש
 לתר~

 ערוכה המשגה גגד הב"ש יהא ~ייש~א
 בודקין~ידושין קנ"ו בתר~ד' בבבארהגה הגי~
 וקבלה ידה ~ש~ה א~ לעגין בדיקה הך דמה~ישס וכתבוהתו~
 הויקידושין לא שגי ~ירושי סימ~יס הכי אימשכחי~ןבתרמאחר קידושי~

 ~יומא אלא קאמר לא דהתס כו' למי~ר וליכאכו'
~באו~ו ~י~ דמשל~



 לא ~דול זמן ~דלות כבר שהגי~' ~כא אבל בגרה יוס~באותו
 ולכאודה~כ"ל

 צ"~
 קידושי גב' דשייך ד~דרבה אף

 ראשו~
 חזקת

 לכאורה א'כ~~וי'
 ק~

 הוא
 ד~~

 בדרך אבי' קדשה גבי
 מכ~ש שמואל חייש אפ"ה דהשתא וחז~ה פנוי' חזקת אבי'קידושי נג~ די~

 בב"בשס
 חזק~ שני לקידושי דמ~יי~

 ~תא ד~ר לומר פנוי'
~נוי'

 היתהא~
 דוודאי כנ"ל דפנוי' חזקה קצת ~תרע

 א~
 כאן

 בדקו שני קידושי אחר תיכף דאיירי קידושין הס א' קידושי~מ"נ
 שייך~פ"ה

 חזקת~נוי~
 הסדוודאי כך דבריהם נ"לשי~ור אך כנ"ל

 כנ'ל לחומרא רק חייש לא בקידושין לשמואל~ף
 וג~

 ש~יבב~ב
 ~דיף דהשתא ד~זקה שני קי~שי גבי חשש ~יכא הדין מצד~ודאי
~~זקת

 פ~ו~
 ~צמו בדבר ה~וף ח~ת היינו דהשתא דחזקה כנ"ל

 מצד לשמואל לגבי'כנ"לרק פגוי' חזקת חשיבה מסופקי'ולאשאנו
 הוא שפיר לכך בב'ב שס ל~י לחוש הי'חומרא

 ש~
 כבר שהגיע'

 חיישינן לאלגדלות
 דה~

 קטנה דנ"ב בנדה מסקינן מיאון ל~נין
 סימני' הביאה דחזקה בדיקה ~ריכה איג~ שנותי' לכלל~הגיע'
 חוק~ אהאי סמכיגן דרבנן מילתא לגבי~~כ

 משוס והיי~ו שהביאה
 ה~ימגיס מ~אין פ~מי'~רוב

 בעת~
 לקידושי לחוש שלא דהשתא לחזקה ל~יי~ מהני מ"מ דרבגן~י~תא לגב~ רק ~ומכין דלא ואף

 התוס' ומ"ש כנ"ל מומרא רק דהוי~ני
 ש~

 שהגיע~כבר הכא אבל
 היינו ל~דלות 'י

 זמנו דמשלס יומא קי לא~
~ 

 י

~ ~ ~ ~

 לא סימגין הבאת ~כק ד~בי הג"ל ~התו'
 שיי~

 חזקת
 סימני' הביאהש~א

 ואדרב~
 סו~כין דרבנן מלתא גבי

 חזקת שייך דאוריי'~ מלתא גבי אמרת דאס סימ~י' הביאה~חזקה
 אף הא קשה א"כקטגות

 לר~
 בתוך דהא לקדושישניהס חוששין

 ו א"וכנ"ל רבדשייךחזקתנ~רות מודה ששהי

~~~~~

 מס~~א כלל ל"ק דהשתא הב"ש ~ל כלל ל"ק ל~"ז
 לכלל כבר בהגי~ה וודאי קי~ושי הויה~ס' לדברי דשסאדרבה ב'ש~רות דספק~ביא'דמתגי'

 שגי~
 חזקה דיש כיון

 ~שתא חזקה בלא אף ואדרבה כלל אינו קטנות ותזקתדהש~א
 נותןי~דין

 דיה~
 כנ"ל סימגי' ~ה~יאה שחזקה קידושין ~~ק

 ז מ"ו דף בגדהו~דאי'

~"~~~
 קושי' ~~~רמתור'

 ~הרש~
 להקשות לתו' דהיל הג"ל

 כלל קשה לא הג"ל ולפי בתרומה להדי' דאיירימסי~א
 ~פק דיהא נו~ן הדין דהשתא ~זקה בלא אף בסיפאדוודאי
 לבד פגוי' חזקת דהא~ידושין

 ל~
 ומכ"ש קידושין ספק בכל מהני

 המהרש"א על רב וצ"ע סימני' דאייתי ~זקה הוי דלחומרא~ןה

שנעל~
 י ~ ו הנ"ל והגמ' התו' דברי ממגו

~ ~

 הג"ל, הב"ש לדברי עוד קשה לכאורה ט' בן דספק רישא
 כיון די"ל היא קושי' לאו נמי רישא אךכנ"ל

 דספ~
 בז~ן

 דאי~ת' חזקה אלא לוכא ט'וא"כ בן שאינו דגברא חזקה שייך~א
 דיש היכא מהני לא לבדוחזקה

 רי~ות~
 כנ"ל קידושין ספק ככל

 בד"ז תו' דהא ה~"ש על קשה וודאי תוס' דבריאבל
 ע"~

 ס~רי לא
 כנ"ל ט' בן הוא רהיוס דאיירי צריכילבוא לא דאל'כ הג"ל~~רא
 כתבתי וכבר ~זקות תרי גגד ~ף דהשתא בחזקה מ~וזירין~אפ"ה

 לדין הואדק"ו
 הב"~

 ~ כג"ל

~~

 נמי בזמןאמרי' ד~פק דסברי מתו~' דמ~כת אף
 ~השתא דחזקה ~תו' תי' דמש"ה די"ל לדחות דישאף חז~

 די~ אף דאל"כ משוס קמייתא חזקה בתר אזלינן ולא~יכא
 רי~ותא

 ובמתגי' להקל ה"ל דרבנן ב~רומה~"מ
 בתרומ'~ אף דאיירי משמ~

 דומי'דרבגן
 ~ריש~

 אך כנ"ל
 דוח~

 רק בלשוגס דוק חו' בלשון הוא
 איפכאי דמוכח אחריס במקומות מתו' ראי' להביא ג"ללכאורה

 בזמן דסבריספק ~'
 ~ אינהחזק~

 'י ''י

~ ~ ~ ~

 ~"ב ד"ב ב~י~ין ~ו'
 בד~

 וא"ת בא~סורין נאמן ~~א

~~ו~י'
 ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~"~ ~~י~ו~י~

 ~~י~,
~~ן~~

 ~~~ ~~"~ ~~~~ ו~~
 ~י'

 ~~ו~~ ~~י~ ~~~~~~ ~~י~~ ~"~
 ז

~
 אס

 קידש~
 ~צמה בדקה והיא בערב והיא בבוקר אביה

 כיון דמשלםשיתמשוס ביומא הי' אס~ינן וודאי דקידושיאביה הדין בוגרת ~נמצאת שלה קידושין~חר
 דביו~

 ~שוי' הזה
 יש וא"כ איגה גע~ת חזקת לכך לבוגרתלהשתנות

 אבי' שלקידושין נג~
 חזק~

 דהשתא חזקה וגס פנוי'
 אף לכך בבוקר תיכף בוגרת נמי ~עיקרא אמריגןבוגרת ~השת~

 אף קידושין ספק~דבכל
 ~זק~ די~

 מ"מ פנוי'
 דקידושין ריעותא דיש הואילמדר~גן מחמירי~

 מ"~
 די~ הואיל כאן

מנ"~
 ויש נ~ן, ד~''א

 לומ~
 א~ילו ~''כ ~"ת כו' מנדה ~י~ינז

אתחז~
 שתהא בחזקת ד~ינו לומר ויש איסורא

 ~ ר~
 שעה

וכש~ברו
 שב~

 אי~ורא אתחזק ולא ממילא טהורה
 דהא היא התו' דקושי' ור"ל ~כיליהתו'לטבול ביד~ וג~
איסור~ אתח~ ~נד~

 ד~~ נקיי~ ז' שצריכה בזבה דהיינו
 לה ו~פרה כתב

 ביוס ~~לה א~שנא~נת א"כ נקייס ז' תוך ראתה שמא חששיש א~
 טמא~~ו~ר בחזקת לו~מה ~"מ תוס' כמ"ש בידה דזה משוסהז'

 כיון שפיר התוס' תירצו זיו~"ז תוךדראתה
 ד~יו~

 יוד~ין שאנו
 ז' יששראתה

 ימי~
 א~ר אזיל ממילא הטומאה ראתה בלא וא"כ

 ראתה שמא רק חשש ואינו בירה שיש שגאחנתטבילתה
 ומ~

 חז~ה שייך לא ובזה הטומאהמ~ורר ז~
 דאינ~

 כל רואה בחזקת
 ו התוס' סברת הואכן ש~~

~~

 דהא מספיק תירוצס דאיגו לתמו' יש ~דיין
 מ~פר בענין אף~אמינה התור~

 הי~י~
 שהיא כגון

 מוחזק~
גד~

 ז' ~ברו כבר אי לבעלה יש וספק טבלה ואח"כ בשכגותי'
 שהרו מיגו לה זהשאין בענין ואף לא אם שראתה מעתימים

 מיגו אוורי' ולא בשכנותי' נדההוחזקה
 למפר~

 לא בזה איכ בזה סומכין שאנו ורגלינו ידינו מצאנו לאדאל"כ נאמג~ נמי וא'כ
 ספק לנו יש דהא התו' תי'שייך

 א~
 ~ברו

 וא'כ יחי~ ~
 ~~רי' כמו טמאהב~זקת לוק~

 ש~
 שנמצא ב~קוה

 ח~~
 ~~~ד

 בזמן שיש ס~ק דכל הנ"ל כסברא לכאורה מוכח א"ו חזקתו~ל טמ~

ל~
 ז כג"ל אחזקה איקמי'

~~

 דהס~ק זה בנדון קשה דאכ~י מ~פיק אינו ~דיין
 הו~

א~
 משל דרך ימי~~ל ז' ראי'או מ~ת וי"וימי' הוא

 ראתה אס לגו הספק לחודש ז' יוס~בלה א~
 יו~

 לחודש א'
 א~

 יוס
ב'

 א'~
 א' ביו' ולומר דמקודס טהרה חזקת ~ל האשה לוק~י

 כחוק~ה היתה טהורהב~ודש
 ויו~ דמקוד~

 ב'
 הו~

 כמו דראתה
 דאוקמינן לא או ימיס ג' שהה אס ספק גבי ל~ילדהבאתי

 בכתו' מומין גבי וכן וזת ימיס ~' תוך וביודאי חיחזקת ~~
 האמוגה כי דווד~י ליתא מ~יקרא דקי~י' ג"ל לכן הג"לבוגרת וג~

 כיון י"ל וא"כ איסורא בא~זק ~ף בידו שיש היכא ל~"אתורה
 ז' להמתין בי~דיש

 ימי~
 כך דבין נאמנת לטבול ואחיכ

 לשמש תקפה יצרה ש~א ממנהוא'ל לטהרה בידההטומאה ה~
 תו~' כ~בו מזה וייתר בירה אין א''כ מיד ל~כול רוצהש~א ה~י לימא גמי ושחיטה בניקור דא"כ ז'א בידה ~יןוא'כ היו~

 ואף ולשחוט ללמוד שב~דה בידה חשוב בשחיטה גשיסג~י
 זמן המשכת צריך והשחיטהשהלימוד

 יו~
 וא''כ יוחיס או

 בידה הי' ולא לזה ~ת לה הי' לאאולי לימ~
 א~

 הדברהי' ד~ף כיון
 דשס לחלק קצת דיש וא~"ג הכא ה~ה נא~נתבידה

 מקורסאס וודאי לפניך שבאה וכפי ולש~וט ללמוד יכולההשתא ידעי~ידע~
 ו' רק אינו שמא כאן אבל יכולה היתה ללמוד רוצההיתה

 הזדמן לא שמא גימא ניקור גבי מ"מ רק כלל בידה הי' לאא'כ ימי~
 המו~טת בשעה עד הבשרבודה

 מקוד~
 ~~ת לה שלאהי'

 ינאמן ~"א בידו שהי' ~אפשר דבר~ו לגיקו~
 ר~

 הוא דה~וס'' קושי'
שמא

 ראת~
 דאס בידה מיקרי לא וודאי וזה הספיר' ימי תוך

 תו~י ג"כ ת~ה שמא ימיס ~ודז' להמתיןאתה~ומרהלאיכולה
 מחמת יכולה שמא,לא סוף לדבר אין וכן ה~פירהימי

~ותרת ~שיהי~
 ובזה ראתה שמא טמאה בחזקת לוקמה וא"כ הספיר~

 שתהא בחז~ת דאיגו שפיר התוס' מת~י' ~ו~"ז בידההי' ל~
 איג~ דווד~י ~תוס' בל~ון ~דוייק וזה ~עהכל רוא~

 ב~זקת
 ממילא ~כ ל~הריכולה של~

 לא אם לט~ל מיקרי ביד~
 ולכך ~קה איגה שמא~ראתהולענין ראת~

 ~~ נאמג~
 ~אין

 איןוא"כ ~יד~
 מוכ~

 ~ג"ל ~ברא
~ 

~~~~~~~ ~~~~~~ 
'~~ 

 חזקו~תרי ~~~
 ~~י' ו~קת לה~יר רי~ותא אלים לא

 ש~י~
שיי~

 אוקמא השתא ו~ד ב~רב א"א נעשית השתא דאמר~ן
י

 שלה קידושי' אבל ~וי' אח~ת
 קידושין וודאי ה~

 ד~זק~
פגוי~

 פנוי' אינה דממ"נ שלה קידושין נגד איגה
בגרה ל~ דא~

~ 
 מהני תו ולזה ~~לי' קידושי אבי' קידושי הוי ~וד

 לא וכאו ל~נינו בוגרת דהרי דהשתאחזקה
 ~ו~י' דקיד~ין עי"ז ד~מריגן כיון דאדרבה רקדקידושין רי~ו~ שיי~

 רק דקידושין ריעותא שייך ולאהמה
 בכ~

 דנאמר ~ק

 קידושי~דאינ~
 אבי' ~ידושי דנ~וי לומר א"א וגס

 כג"ל אינן וודאי אבי' קידושי דהאז"א ר~ות~
~ 

~
 היא קיר~ה אס אבל

 ~צמ~
 ~רק~ ~~ר~ וא~י~ בבוקר



 ~הי~ א"~ ומצאה~~"כ
 בבוק~ ~צ~~ קי~ושי אז ~גרת

 הי'
~

 ספ~
 בוגרת ~צ~שית די"ל ~נוי' ~זקת יש דה~~א תןקה דצגד
 אבל אי~ן ~ניהס ו~ידושי קידושיאבי' ~צמהוביןבין,קידושי

 כלל אינן ~מי אבי' קי~ו~יבזה
 רי~

 אבי'~ ~ידושי ~גד
 ~ פנוי' תזקת וגס רה~תא~ חז~~

 י

 אף~ס הנ'ל~~וך~שהת~שי' אסהי'הדבראבל
 מ~~ פיי~ דהגאון אף ~פק ש~יהס קידושי ב~~בו~יא הואבבוק~
 דהא

 נ~רות ~ן~ת נוד אביה קירושי גבי לרי~ותא תרתייש
 ~יאכ~היא ל~~ינווהרי ~ו~~ת וגסהרי פנוי'~ןקת י~
 ג' אות דיני' בקי~ור ד' סי' כדכתבתי לרבגן וודאי~הוי רמקו~
 ~פי ~ך כנ"ל וותמירין רי~ותא דיש היכא ~מ~ר~נןהו~תתי מ"~

 אבי' גבי קידושין ספק י~ דמראוריי' י"ל רהכא נ"להסברא
 דהא כלל אינו מדאוריי' וודאי ~לה קידו~יןדהא

 י~
 תז~ת

נ~רו~
 וחזקה

 דמ~יקר~
 ~~זק~ לכ"~ ~דיף

 כדאי' רהשתא
 נדון אי מראו~יי' וא"כ או~א' ד' סי'נ~י

~~ 
 אב~' ~ידושי

 ~ינןוודאי
 מכ~

 ~ל נדון ואי ~~י ~~ושי' לרי~וחא תר~י
קדו~ין

 של~
 ד~~רי תרת~ הוי וזה כנ"ל ~דאוריי' איצן נמי

 רהאאהדדי
 קידו~

 בוורת הית' היאלא ראס הוא וודאי אתד

~ש~~
 דהי' אבי' קידושי איכ שלה קידושין

 בבוק~
 וודאי

 פ"ה דשני~בילין ~היא ~פקוהוי ~ניהם מ~אוריי' הויל~ך הו~
 כיון אנשיס בשני ואף טמא וו~אי אחד דבאדסדט~רות
 נדון אנודבאחד

 תזקח~
 כן אתת בבת ט~אי' שניהם בט~ות

 ~ דף בפ~חי' החוס' ~"ש לפי ממשואף הזהה~~ר
 בד"הי

בב'א
 דא~

 ~אי לא ~שס ברור נראה מד~בנן אלא הוי לא בב~א
 וופה ד~ל כמוי~אן אתד בארם אבל בב"א א~ס ב~י ב' ~ל רק,

 היא דאוריי' וודאי אהדדיס~רי
 כדמפר~

 במתני' ~ס

~~~רו~
 ראוריי' הוי בזה וא"כ ישרכו וה~ני' תלויות ראשונות

 ז לפ~"~~רורס'קכןנ"ל

~

 מדאוריי' שפיר הדין בזה ש~ה חוך לבד אביה ~ידשה אס אך
 נ~רות תז~ת כנגד לרי~וחא ב' דיש כיוו אינן אבייקידושי
 להתמיר יש מדרבנן רק הפ"י הגאוןכ~ברת

 הרמב"~כד~שמ~דברי ~יישו~ כמ"~
 ו בב"ש

~
 ובקי~~

 ל~יטת ששה חוך אבי' ולא ~צמה היא
 הב~~

 וודאי

 תזק~ די~ כיון קידושיןאינן
 וגס נ~רות

 תןק~
 ~יש ואף פנוי'

 מ"מ לפנינו בוגרת דהרי דה~תא~ןקה
 תזק~

 דמ~יקראחזקת
 הגבינות דמתירין פ"א בסי' גבינות גבי כמו ~~יף~~ות

 א~ל לכאורה צראהכן
 הת~

 דהוי לומר רצה
 ספ~

 קידושין
 בכל כמו דקידושין רי~וחא הוי פנוי' ~זקת דנגד דסברוצ"ל
 אמרינן נ~רות ~קת ונגד קידו~ין~~ק

 כיו~
 מזקה ד~וי

 יש וגס~ה~תא
 רי~ו~~

 ד~י ולא מדר~נן מ~מירין ד~ידושין
 דהו~ הב"ש כחב אביה ולא ~שה בסוף ~צמה היאובקידשה ~ הגבינות ~נ~~ו בש~ה רי~וחא ליכא ד~ס פיאל~י'
 ואני פנוי' חז~ת לפנינויש בוגרת הרי דצגד קידושיןספק
 תזקת הוי דהשתא תזקה דמדאוריי' מקומות ~כמהכתבתי

הגו~
 דמ~יקרא תזקה דאין במקוס הדבר גוף ~ל רמראה

 מצר רק הדבר הגוף ~ל מראה דאינו פנוו' מ~זקת~דיף

ה~ידושי~
 י~מות מהתו~' הוכחתי יכן פ"י ~גאון ~תב וכן

ס"ת ד~
 ~~בו~

 ~י' לעיל ו~יין כו' כהונה פ~ולי רישא ה~~חיל
 ~' דין דיניסד'~יצר

 ~ס רמ"ה לד~ת אבל הנ"ל ליז ~סי' קמייתא לדי~ה זה וכל~י ~
 רק אינן ששה בסוף כרב דפסקינן ה~ילהדיני'

 באין אבלאותו במכתי~~
 מכחי~ת~

 צריכה ששה בסוף אף
 דהשחא חז~ה ~גס פנוי' חזקת ~ביה ב~ידושי דיש דאףד~בר משניה~ ג~

 ~וןי
 ד~

 חזקות בשני אף דקידו~ין רי~ותא
 זל~ידושין תיישינן~

~
 ואין ד~ש~א תז~ה יש ד~זה א~"ג אינן שלה ~ידושי ו~ף

 דהקידושין כיון כנ"ל אינן ד~ידושין רי~ותא וגס~זקה נגד~
 דסבר ~שיטתו ספק אבי' דקידושי כיון הוא דשפיר נ"לטוב של~

די~
 מקידושי גט דצריכה כיון א"כ דקי~שין רי~ותא

 הבית ~תב דל~יטתו דידה לגבי רי~ותא אבי' קידושיהוי א~י'~

 בקידש~ דאףוהח"~
 ~"כ ל~ידי' א"כ ס"ק הוי גדידא אבי'

 מש~"כ להחמיר הרי~וחא אליס חזקות חרי דיש מקוסכל
 ומזה לה~מיר רי~וחא אלי~ לא חזקות בתרי קוזייתאלדי~ה
נלמוד

 למקו~
 רק א~~ר

 בש'~ ~~~
 קווייתא ~די~ה ש~~ק

 שאומר מי יש בלשון ר~"ה ד~תודכתב
 כדכת~

 הפוס~יס
 ז מ~ומותבהרבה

 ~~ ~י~~ ~ ך~ ~~~ ך~~~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~~~~י~י
ו~~~

 בו
 ~ז~

 ואף גדלות ~סימ~י נשיס בדיקות ואף ~~צות
 וגס נשיס נאמנותשאר

 די~
 ומה ס"ס

 ס'ס לדיני שנוג~
 ו כ"ה~"ש דין ~ד ואילך כ' יו"דמדין בק~ו~ידיני'בסי' הואכבר
'~~

 ~בא~ ו~~~ ~'~
 בסי' ל~יל שגסתפ~תי מה ~אשונה

 שהיתה כגון בזמן ספק שיש היכאהקודס
 ~פק יש ו~תהצע~ה

 א~
 וששה~דשי' י"ב~~יס לכלל שנו~י' הגי~ו

ל~לל
 נאוןר א~ ~וגר~

 שי~
 ~תה ~~ן או נ~רוח חזקת לה

 ~קות לו ~יש נאמר אס מצוה בר שהוא שניס לי"ג ~גי~ ~ס~פק י~
 תזקת ~ל דאוקמא מצוה בר אינו ומדאוריי'קטנות

 לא אתי ממילא דהזמן כיון בזמן ~~~ק מה~נא~ר א~ ~~צו~
 שיי~

 ~זקה בו
 ~ןמן דספק ~~' אביא ו~תה ברורה ראי' מצאחי לאול~יל

 ו~י' ~זקה בי'אמרינן ל~
 ~תשו~~

 א~ד ~~יד~הק~נה ~בי ר~"ן אלף ~י' ~ר~"א
 ו~פ~

 לנו
~~ 

 בת היא
~~ 

 אתד ויוס שניס
 אותה בודקות היו והנשיסלא א~

 ול~
 סי~נים הי',לה

 וכ~
 הואיכיון

 ~~יס לכלל הגי~ה שמא מוששין א~ו שנותי' ~מספרשנ~~~קו
 ב' לה מצאו~לא וא~

 ~~רו~
 רף ~נדה וכדאי' נשרו ~מא ~וששין אנו

 ס"ס כאן שיש ב~ר לה~יישב שיש ,אלא וכחב וכדרבא~''ו
~~ ספ~

 שהגי~ה ואת"ל שניס לכלל באה
 לכל~

 שניס
 ספ~

 ה~אה
 ב~ל אפי' וכלס"ס הביאה לא ונשרוספק~י~נים

 ~ור~
 הולכין

 קטיות תזקת בןה שייך דאיז הר~ד"א סבר ~"כ הרי~הדי'להקל
~יון

 ~~~ די~
 ~דיין ל~קשוח ואין ה~"ל כסב~א ~מילא וזה ~~ניס

קש~
 ~נוי' דתזקת כיון י"ל פניי' אחזקת ~וק~ה לא ל~ה

 דאל"כ בו ונאריך ה~נין סוף לקמן ו~יין לה או לו כ~פ~רוב~הוי איתר~
 דאמרינן ק~נותאף ~זקת ~ישכיון

 דא~"ה~דרבנ~
 בחר אזלינן לא

 מ"מ קידושין ~פק ככל לפנינו דקידושין רי~ו~א דיש כיוןחז~ה
 נ~צאו דלאכיון

~~ 
 ~יישינן לא ~ו ש~רות

 ~מ~
 כדאי'בנדה נשרו

 מצאו ולא שניס לכלל ~גי~ה גבי ~~יל ~לא הג'לרף
 ל~

 ~ימניס
 במספר ~פק הכא וא"כ נשרו שמא תיישיצן לא הוא ~מ~רב~ןכיון

 ה"ל בב~יל אףשנותי'
 לה~

 דלא
 נחו~

 שפיר רשס ~שרו ל~מא
 דרבא ~זקה דיש כיון קטנות חז~ת שייך דלא דאורי~ ~~שי~

 ~קה שייך רלא ~נו~י' במ~פר ב~פק אבל התס כד~י'ד~דיפא

 בב~יל אף ~טנות תזקת בתר ליזיל ה"לררבא
 ~ מצ~

 אף תורה ין
 נ~ושי לא תו סימניס לה מצאו דלא כיון מדרבנ~מ"מ~מ~מרינן
 זה ~בר דלא א"ו ~רבנן ח~ש לגבי נשרולשמא

 לחזק~
 כ~ברא

 אי"ה ול~ןה~ל
 נדק~

 ד~ה לפי ו~וד ס"ס י~י' לא למה בזה
 רי~ותא אליס לא חו חזקות תרי דיש ט"~היכא סי' ל~יל~מייתא
 א'ו פנוי' וחזקת ~טנות תזקות יש וכאן א' דין דיניס ~קצוריכנ"ל

 ו חזקה אינו דקטנותכנ"ל

~~
 בשסהרמ~'ן שמביא אישות מהל' פ"ב הה'מ דברי

 אזלינן סימני' והביאה שנותי' במספר ספקשיש הי~~
 לחומר~

~שמ~
 לא אבל סיווניס ~הבוא' דווקא איפכא

 סימני'~ הביא~
אזלינ~

 ראי' ליכא משס רק לקולא
 דמשי~

 דהוא די"ל הוא תזקה
סובר

 דא~
 מכת לקולא סימני'אזלינן יהי' לא

 ס"~
 דל~כרשב'א

דמסופ~
 שכתב כתבדמה כ"ב ס"ק קנ~ה סי' אךהביש ~"ס לגבי

 שס~"א
~~ 

 לחו~רא א~ינן שניס לי"ב הוי~ה אס
 הה"מרברי ז~

 בש~
 רמ"א דהא בזה ~מו והדין הרמב"ן

 כך ואחר סימניס ב~יאה דאיירי המתבר דברי ~לקאי
 נשרו אס ד~פק וכתבא~"ג ב~~ל דאיירייא~בלא ה~ש~אמר
 מדה~חא נשרו דלא יותרימסתברא התס ב~יל בלא לקולאאזלינן
 סברא ליכא ב~ה אבל ש~רוחליכא

 דו~ק הוא וזה דמסיי~
 סברא לו דאין בכ"מ~אף לקולא ~רבנן ספק דהאלכאורה מא~
 ה~ברא זו לרמב"ן ומ~ל הר"ן בשס ג"כ אי"ה לקמן שאכתובכמו דמסיי~

 כל כדין לתומרא דאזלינן הלשון הה"מ מהשכחב כפי קשהו~וד
 אדרבההס~ות

 בב~יל דאיירי משמ~
 ד~

 הספיקות בכל הדין
 י"ל דהשחא שס הב"ש כתד זה מכת והנה לקולא ררבנן~~ק

 באמת אבלבב~יל~"ש איירי דהרשב"א בתשובה הנ''ל הרשב"א ~ל פליג לאדהרמב"ן
~ 

 הרמב"ן דברי ראה שלא לה~ש גרס
 ה~"מ דברי רק~צמו

 ב~~
 הרמב"ן דברי ~יצר והה"מ הר~ב"ן

 ו במובןוקיצר

~"~
 ש~לו והרא~וניס ~"ו דף נדה ~ס' ~ל בתידושיו הר~ב"ן
 דאמריגן האא"כ

 הת~
 ולמיאו~ין לחליצה ל~ידושין בודקין

 הא בבדיקה נ'מ מה מיאונין גבי ר"ל לי' מש~חת~יכי
~~ 

 לא
מ~~ו



~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~  ~~~~ ~~"~ ~~~~ ך~~~~ 
~ ~~~~~ 

~צ~
 והיאך ~~רו שמא חיישי~ן ~ימ~י' לה

 קא~
 בחידו~יו הרמב'ו ו~וד מהש"ס ראי' בלי לאמת כזו סבראלומר דף ב"ב הש"ס

~דה בלאב~יל דש~איירי דתי, ו~"זמביאבש~הרי"ף כו' בודקיןק~"ו
 ש~

 להיפו~וזיל כת~להדי,
 ש~

 אכי,
 הי~ קט~~

 שתמ~ן
 הרמ~"ן וכתב ~שרו שמא ח~שי~ןדלא

 ש~
~י~ה שלא וקט~ה וז"ל ~~וף

 נאמנ~
 אפי, דאו~יי' ~פיק' ה,'ל זמן לאחר דב~ל כיון מ"ט

~וד~
 שמא חוששין הן ש~מא הללו שש~רות ~דיםהי,~' מפורש דינה בגמ, מצי~ו לא סימ~י' והביאה שנותיה מספר

 בודקין בכלל בזה אף ש~ולליןויש ~~~~ הביא~
 ו~~ למי~ני~

 להדי' הרי כו' קשי, ואי אח"כ כתב ו~וד ונשרו זמןלאחר סימ~י' הביאה
 אלא ב~יל בלא אף ממא~תאי~ה דל~

 קוד~
 כתב וכןכב"ש ב~ומא תלינן ולא זמן

 ש~
 כמה

 וג~ פעמי~
 כדין אותהל~ומרא דברי~מטילין ו~"נלשארלקולא סדרי ב~פר ה~,,ל הגאון

 כלה~פיקו~
 היא חזקה הר"ן ~ושי' וא"כ הנ'ל הרמב"ן ד~רי ממ~ו נ~לס~רה

 סתומי' דבריו ו~~ה ז"ל הרמב"ן~כ"ל
 בקוצ~

 ה~"ל לפי אבל הרמב"ן~ל אחר ברור ו~ל
 מתור~

 ~פק דיש היכא ד~"מ שפיר
 דהשתא זמן לאחר בב~לה למאן רוצה והיא ש~ותיהבמספר ~"מ דמאי שאלו דהרא~וני' הנ"ל ק~י, לתר' לו~ר דרצונוהטיון

 א~
~~

 ריל למיאוןו~"ז דבודקין בב"ב
 דש~

 כ~"ל~כיון ~ס ~כח למאן יכולה שפיר ~יוו~י' לה שאיו~אמ~ות היכא בבדיקה בב"ב,נ"מ
 ספק ~מידיש

~~ 
 ש~יס לכלל הגי~,

 הביא~ דא~
 ויש סימ~ין לה שאיןד~אמ~ות אי~ו סימני,

 ר~
 ~פק

 א~
 ס"ס שפיר הוי ~שרו

 זה מימ לקולא דרב~ן ואףשספק ~~יל בלא אףמ~אנת
 שהבי~

 משא'כ
 א~

 ליכא תו ~אמ~ות אינן
~"~ 

 ד~פק
 ו~

 לה אין ~מא
 לכלל דהגי~ה ראי'~ימ~י~

 ש~י~
 ול~תלי~ן שכ~ח לא ד~ומא

~ 
 לכלל דהגי~ה את"ל צ"ל דאתה אי~~ס~ק סימני'

 ש~י~
 ~יך שמא

רק
 בידו~

 ~דייןלכלל הני~' שלא
 שני~

 א"אלהסימני'וזה ע"כצ"ל ~ימני' ומצאולה
 דא~

 הגי~'
 ישלהסימניןמכת וודאי לכללש~י~

 ליכא ותוחזקהדרבא לה מצאו ~ס דהא בזה וראי' דלאישכיח ב~למ~אף שומאשהן
 אלאחדא~פי~

 הגי~ה לא שמא
 לשני~

 י"ב אחר~ימ~י, מזה
 ל~ שני~

 ו ~שרו סכק ~ל הס"ס שפיר מהני דלהרמב''ן הנ"ל מכל ~אה וש~א י"ב מקודס לה הי' שמא חיישי~ן
 ב~דהדף התוס, כדכ~בו בדאוריי' לקולא אף וחולצת הוא~~למא

~~

 הרשב"א תשובת ~ל
 דמסופ~

 למה צ"~ זו ~"ס קצתי~ל
 הכל דהוי ה~יל כי~ ס"ק הב"ש כדכתב ואי סיס יהי'לא ד~א מכח~זקה די"ל הראי,זו לדחות ויש שכית~"ח~"בא"ודלא

 שייךחזקה ש~ותיהדלא במספר שומאמשא,'כב~~ק דאינןאמ~י~ן
 א~ א~ ס~

 כפי דהיינו הנה,~"כצ"ל קטנה או גדולה היא
 מ"מ שכיח אינו ~ומא אמרי~ן דלא י"ל~רבא מ~

 משמ~
 ישראל באשת ואב~'א בד"ה ט' דף כתובות התו~'~כתב' כנ"ל בתוס'

 לפי' הא~~וד דש~
 ~"חש~

 ~זקה ~לא לפסוק דרוצה מ"ט דף בתו~,
או~~

 ~"שוהנה ה~א חד
 הכו~~

 א~נרצה כתב ה~פק בבית ק"י סי,
 חיי~י~ן דלא סימני' לה דמצאו היכא ~~ר ~"כ וא~'הדרבא

 ש~~
 כך בו י~ל הרוב על ד~למא ~פיקא בכל ~ל~יין

 ש~
 הוא חד אונס

~י'
 מקוד~ ל~

 כמו הפו~קי~ וכל ה~ס' כד~כריחו הוא ב~למא וש~מא
 כלי~ סת~

 ו~ות~ין ב"י אי~ן
 משו~ ט~~

 אי~ה זו רק ס"ס
 ובזה שכיח אינוא,'ודש~א

 ההי~ לתר~ רצינ~
 ג"כ פוג~וכ"כ תבשיל לל דהי~נו יותר מתיר דאשון ד~פקהוכחה דבודקין דב"ב

 כתב אח"כהש"ך,רק לטנין דהיינו ב~יל בלא ובין בב~יל ב~ן בבדיקה נ"מלמיאו~ין
 ג~

 ~פק
 מח~

 ~~ ~תיריז א~ו הגוף בחלל
 ~פ~א~

 ש~ותיה לכלל שהגי~,
 א~

 והשתא ~א
~~ 

 ספקס"ס סימני' הביאה
 א~

 שמא בא ואת"ל הגוף ב~לל באהמחט
 ל~

 נינקבו
 י בב~יל אף כ~"לוא~לאהביאה~ימני, אינהממא~ת ב~ל בלאאף

 הפ~ימיי~ ~איברי~
 ~כק תד דהוא ~אמר לא למה

 פג~ א~
 בהס

 ~~ק דהוא אףמ~אנת
 דאוריית~

 מכח ממא~ת מ"מ
 כ~"~ ס"~

~ 
 המח~

 ונקב
 אות~

 הר"ן דמכשיר לדופן ה~מוכה הריאה וכן לא אס
כדכ~~

 הרשב"א
 בת~ו~~

 מ~ת וה"נ הרמב"ן ~~סייס וזה כנ"ל מתחילה
 ס"~

 הריאהשמא ואת"למחמת מחמת~~פן הרי~ותא שמא
ל~אר

 הדב~י~
 הריאה ~י~ק~ה וקשההאהויחד~פ~~מא הריאהלאני~~בה רה"ה תימא דלא ר'ל כו, לחומרא אותה מטילין

 במספר מסו~קי' אנו אסלח~~יצה וכ"~
 ש~ותי~

 ש~כ~~ אריהרשב"א סימ~י, בה ומוצאין
 בין

 דהוי~"~ השוורי~
 ספק

 ואת"~ דר~
 דרס

~נ~מר
 דתחלו~

 לכלל דהגי~' מוכיחין דה~י~וני,
 שני~

 הא וקשה הגוף דריס~גדחלל לאשמא לא דשומא
~~ 

 כ~ב ~"ז לכך~~יח ואי~ הוא חד דרו~ה
 ~רמב"ןוה"~

 לשאר
 הדב~י~

 ומה~~שה הכו"פ ו~יי~ הגוף חלל נגד דרס שמא ספק'א~דאלא דבריס ר"ללשאר
~~~יב~~בב"ב

 ~ליצ~
 ב~ו"הכי במספר מסיפק~' אנו א~י ולקידושין

 ורוצה החכמה ממני ~~ל~
 הו~

 ז"ל
 דב~יהתוס' להסי~

 ~ף ל~מרא מטיליןשנ~~י'
~~ 

 שס א~ אף שפיר זאת זולת אבל מתהפ~ת דלא מכח אחר דרך~ל ספק דהוא כוון סימ~י' לה מצ~ו
 הוא סימני' דהביאה כיון לומר סברא אהאי ~~כי~ן לאראוריי'

אונ~
 ~~ יש שפיר הוא חד

 קשהכלל דלא ברור לפ~"ד באמת רק
 ש~ו~י' לכלל ~הגי~'~אי'

 כי~
 ~לו שלשה בכל דוודאיקושיתו דאוריי' דבס~ק שכיח לא דשומא

~"~ 
 לה~ס' אף מה~י שפיר שהביא

 האי שמהני יאף ~קל סברא ~איל~~הני
 ~בר~

 אמרי~ן דלאד~~רי אף ל~מיר
 ס~ ש~

 משוס
 דש~

 גבי כגון הוא חד או~ס
 ברור הפי' וזה ,בדאוריי' לה~ל לא אבלבד~ב~ן

 ד~
 האברים שמאני~קבו ספק חד שהוא ~אמר היאך מחט כהתוס'

 רי~ותא שוס ראי~ו לא הא אף דמה~י אמרת שיטה ר"י דפי' זה ב~י ד"ה ~"ד דףבקידושין הפ~ימיי~
 באברי~

 ספק אינו וזה הפ~ימייס

 א~ ידו~בל~
 לכלל באה

 שני~
 ני~קבו שמא לא~אכל בהמה כל ~"כד~לא הב"ש לדוחק צריך ולפ"ז~א

 הגוף בחלל מחט ראינו דלא כמה כל רי~ותא מחזקי~ןדלא ~אמרינן בזה מחמירין ~פיר דהשתא לזו נשרו ס~ק ביןשמחלק א"~ הפנימיי~ האברי~
 סימ~י,דה~~ת לכ~

 רגלי~
 לכלל שהגי~' ל~ר

 שני~
 ~נ"ל

 דשימ~
 בחלל הי, שמא צ"ל אתה האחד הספק בבשר המחט שמצאבזה

 נזכיחלא
 וג~

 ~דיהגוף הרש~א דתשובת כחומרא ~בר לא דהרמב"ן ~כח
 להחזי~

 שפיר נאמר ואח,,כ לניקוב דנחיש רי~ותא
 גבי וכן ~יקב לא שמא מ"מ רי~ותא ויש הגוף בחלל שהיו ~ ס"ס הוא ושפירי א~
 ריא~

 מתור~~~~"~
 דף ב~דה הרמב~ן ~ל ה~ן שמקשה מה

 מ"~
 מחמת שמא מתחילה לומר אתה צריך לדופןהסמוכה

 אנו~ש~ין אין בהמה בכל הא ~אל"כ רי~ותא להחזיק כדילדופן לקמן דפסק הרמ~"ן ~ל דמקשה הר"ן ~חידושי ~"בי~~ ~רוכ~ רי~

 ד~~י~כת,י~
 לה~מיר ~ין לה~ל בין~ הבד~ה ~ל ~אמ~ו,

 מט~~
 הריאה נינקבהשמא

 א~
 ד~נו והא רי~יתא שיש לא

 בודקיןהרי~~
שהו~

 ומהי~ן לגלייי קמן דאיתא לגלויי ד~~ידא ~ילתא
משו~ ~'~

 ~ריפות מיני ד~בה
 שכי~

 אבל והדומי' סרכות היי~ו
 ~ריפו~משו~ מכל~ינישבדקה ~י~קא בהאי ~,מ דמאי הר"ן ו~קשה ל~דה הרמב"ן~חי~שי כ~

 צריך לכך לאחיי~י~ן לחוד ניקב
 תאמר ואת"כ היא ~יאה מחמת שמא ולומר רי~ותא ל~זיקאתה ד~יכא קי'ל זמן ילאחר הפרק כלפני ~פרק דתוך דקי"ללדידן

~ז~
 דרבא

 וא"~
 לא

 משכ~
 שת~יינה

 ה~שי~
 נאמנות

 דלאח~
 גבי ~כן הריאה ניקבה לא אפ"ה שמא ריאה מחמת ואת"לש~יר

הפ~
 דנאמנת מודה ר'י אף

 ~כ~
 ~~ני דרבא חז~ה

 מ~ ~פר~
 ראינו לאדרו~ה

 ~ו~
 הארי שמא לומר ו~ריך בבהמה רי~תא

 הי, ש~רות דהני שאמרו שייךדאף להקלנאמ~~ת
 קוד~

 פ"~ גבי ~בל רי~ותא כד~להחזיקררס גדלות
 בכתובו'

 ני~הו דשומא לפיותמ~ן רי~ות~ ד~~
 מ"~

 הי' שמא לספק אלא אתה צריך לא ~ך לפ~יך ב~ולהדהרי לאחר סימ~י, הביאה שמא לחוש יש
י~ב

 ~ני~
 דף~מיו בנדה כדפסקי~ן דרבא משו~חזקה ונשרו

 וא"~
 תוס' תי' שפיר או~ר שהרצון במקום דהוי~ובר~ון

 ש~
 ~ר אונס

 גבי הש'ך מחלק ןו ל~ברא וכה"גהוא דנשי~~אמנות פשיטא נשרוזה שמא חיישי~ן דלא ב~יל~~"מ~לא
 ס"~שא~

 ולפ"ז מתהפכת
~ליבא

 ~כ"~
 כלל רי~ותא כאן דאין ה~"ל הרשב"א דתשו~ת דידן בנדוןכאן י חמץ בדיקת גבי כדאמרי~ן בדרבנן רבנן דהמנוה

 סדרי הגאון~ספרו מחו,והנה
 ט~ר~

 אתה האיך ואיכ סימני' לה מצאו ולא ~בדקת היאדאדרבה ~י' הב"ש מ"ש לפי כתב
 כ'ט ס"קקנ"ח י~ו~

 דא~
 אתה ו~ריך סימ~י' לה אין הלא היא גדולה שמא מתחילהלומר חיישינן לא תו נשרו ולא ש~רות ה~י נשארו

 היא אולי נשרו אתיל אח"כ לומר יוכל ולכךשפיר נשרו שמאלימר ~אמר מה"ת נשרו לא מדהני ו~שרו ש~רית שאר ה~יאה~~א
 יש נ~רודה~י

 לתר~
 דכתובות התוס' אף וזה ש~י~ י"ב מבתפחות' דה~י הנשיס דאמרו היכא דנ,מ ה~~ל קושי'

 מודי~
 צ"ל ו~"כ

 ד~ובא ב~~מו הרשב"אראליכ ה~ש דדברי ה~"ל הו~ן כ~ב רק ותמאן היי הפרק לפ~י~~רות ~
 בכו"~

 וכאן לס"ס ב~צמו סובר
אינן

 ~וכרחי~
 ~ל תמהתי ובאמת

 הב~
 יותר~דיף הד~ת שאין זו סברה לומר

 של~
 אבל כ~יל היא גדולה שמא לומר תוכל

 מ"ש לפי ו~כ'ש ~גדהחלל שמאדרס לומר תוכלאתה בדאוריי' נקיל נשרווהיאך ה~י בזהאולי זה קשר ~י ~ובלו~שכל ~יכ~ ש~
 הכו"~

 ד~ס

ב~בר~
 רק התו~' נתכוונולא לארצולדקדקמכח שהתוס' אינאמר אף ~רו~הכזוו~וד

 משו~
 שפיר וכאן מת~כת אי~ה ד~"ס

 בכלמתהפכת מיהכריח תו א"כ מ~יפא מוכח ש~יר אבלביןכך לד~ק ~יכולזה
 י ~ הצדדי~

י

~ ~~ ול~אור~ 
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 ~וצ~ ~י~תי
 ד~א באמת ~~ר

 ~ב~
 אלא

 לכלל בהגי~ה כרבא דפ~קינן ~יוןדהרשב"א ~הט~~

~ימני~
 ל~ך ~הביא'~ימניס ח~ה ~~רינן

 ז~ ~~~
 לא ש~א

 דוודאי ~מרי~ן סימ~ין ~אי~ו דלא ואף אי~ו~פק ס'מניןיהביאה
 בלאבדיקה רק איירי לא דרבא~יכ אי~ו זה החזקהאבל מ~ח~שרו
 ~ימנין בה ~אין וראי~ו בבדיקה אבל חזקה~מריגן

 ~יכ~
 ~לא

 אדר~היותר שכת~ה~ש ~שרוו~פי ב~למאשמאששא
 וראי' כלל הי'שלא ~בר~

 דלכ~בל~
 ז ~~רו לש~א ~יישי~ן לא ב~יל

~~~~

 ל~"ר ה~י~א דקא~ר מ"ו דף דנדה בגמ' דהא ר~י'

חיששי~
 דאי~~ר כו'

 ר'~
 ~ו' הילכתא קאמר ואמ"כ כו'

 ~"~והנהי
 נשרו שמא חיישינן הגמ' דקאמר ל~יל

 איירי ~"~
 אלא כו' ה~יתא ~אמר וע~ז ~שרו ~מא ~יישי~ן לא דאל"כבבעיל
 מא"ל ~וששין אין~מ"ר

 אלמ~
 אין בב~יל ~ף חוששיו אין למ"ד

חוש~~
 וכן

 הו~
 גשרו שמא חו~~ין הילכתא ~דקאמר מוכח

 ד~אמר אלא דאל"כ בב~ל דפל~י מכלל הילכתא ומדקאמרד~~יל ~~"~
~פליגי

 ב~י~ בל~
 בבעיל אבל

 כ"~
 ~ימר ה"ל דחוששין מודו

 בסוגיי כדאיתא ב~יל ו~"מ~לא חוש~ין דאין ו~ילכתא~י~כא
 הילכתאטובי

 ~כל~
 בב~יל הפלוגתא איירי ~"כ וא"כ דכ~יגי

 דרבא ~~בא ~"כ וזה חוששין דאין פפא ר' ~~רוא~"ה
 א~

 ידסבר
 כו' ~ו~שין אין למ"ר ~לא קאמר מ~י דאל"כ~ סימני' הביאה~זקה
 לרבא אזלינןי וכאן כר~א סבר לא חוששין אין דלמ"ד נא~ראיך

 ~~א לר' ואפ"ה דר~א אליבא פלי~י ~~י ור' ~~א דר' ~"ול~י~תו
 לא ד~שרו משוס בדאוריי' אף דמיקיל ע"כ בב~יל אף ~יישינןלא

שכי~
 פסקינן ו~וותי' ~פידסברחו~שין היאך~אמרלר' וא"כ כלל

 יהי' דלא ד~~רו לווזיאי ~רוב ~ו כוודאי~הוי
~"~ 

 דבר זה בזה
 לו~~ין

 שמ~
 ז ראי' ה~כותבלא בסברות דפליגי נ~~ר דמה"ת

~~~~
 מ~ת ר"ל שס ז"ל המהר~א

 קו~י~
 ד~ליגי א~ת

 דכל תימא הוא ובאמת ב~יל בלא פפי ור'פפא ר~
דשמעתי' צורת~

 מוכ~
 מ"ח דף מדלקמן ~וכח~ו ~שום ואי כ~"ל אי~א

 התוס' מד~רי ~"כ והיינו התוס' מדב~י ראי' מ'ש לפילכאורה
 ~ בפ~יטו כו' ר"י אב~"א~'ה

 רק כתבו שלא מה~מ הוכחה ליכא
 לשמא תיישינן לא למ"ד אבל הילכ~א,באמת ~~~קינן ~ה~פי
 היינובסתס שמא~שרו חיישינן דלא ~אף ~כון התו~' תי' נמינשרו
 א~רואבליכי

 נשי~
 להס שהי'

 א~
 הי' דלא ~ח'כ א~רו דאנשים

להס
 מוד,~

 נשרו לשמא ד~ייש
 דלהחמי~

 ל~נין נשיסנאמ~ות
רק ז~

 נ~~
 ליושכ

 דהוכ~
 ד~אזונות הפרק לאמר מן הוא מהרש"א

 דמ~מ~גשי~
 ל~ין ובין חליצה לענין בין

 מיאו~
 ~"כ מוכח וזה

 להתמיר אשה ונאמנת ~דקתנימ~יפא
 כ~

 מיאון ל~נין והיינו
 לר"ש הפרק אחר או לר'י ה~רק תוך להקל נאמנתאינה

 לא~ראח"כ מ~מ~
 הפר~

 בב~יל אף מיאון ל~נין אף ר"י דקאמר בודקין
 ל~נין ליהמנה לר"י הפרק תוך אף א~כ ב~יל בלא איירידאי
מיאון

 ~הו~ כיו~
 בד"ה רש"י כפי' צ"ל ~'כ וא'כ מדרבנן

 מהימנא איתנהו אמרו אי נמי הפרק ו~חר וז'ל אותובודקות ~ש~
 נשרווהיינו שמא דחיי~ינן ממאנת לא לית~הו אמרו ואי ~ו'ומלצה
 ד~בא ~זקה משוס נ~רו שמא ~יששין מ'מ לה דאין להמהימנינן אי אף דוודאי מיאון לגבי אף דבוד~~ן שייך מש'ה מיישבדרש"י
 תוך והיינו כו' ל~מיר א~ה ונאמנת דקאמר ~~יפא שפירלכך

הפר~לר"יכדאי'התסשפירכי~ןדלאשייךמזקהדרבאתוךהפרץ
 נ~מנת ראין למי~נא שייך ש~יר לכך נשרו שמא ~יי~ינן לאוא"כ
 והשתא בד"ת להקל ~יהמ~א"נ"מ אי שפיר דהשתא מיאוןל~נין
 כנ"ל בב~יל ~ף איירי נשרו שמא חיישינן דלא דלמ"ד ~"א~שה
 מיאון ל~נין אף לר"י ~אמנת הפרק א~ר ברי~א אמאי קשהא"כ
 שמא ~יישינן דלא למ"ד הנ'ל רש"י כפי' שייך לא דהשתאכנ"ל
 רמהרש"א ראיתי ז"לואח"כ המ~ר~"א נתכוון דאפ~ר נ'ל זהנשרו

 ו מ"ת דף שס הנ"ל רש"י ~לכ"כ

~~~

 דלא דל~ר בפשי~ות די"ל זו קושי' כלל ק~ה דלא ~ל
 הפרק לאחר קין ~ו ר"י דקאמר הא נ~רו שמאחיישינן

 דנשיס הפרק ל~ני דקאמר רישא כ~ו לחליצה רק איירילא
 להילפני אסאמר'~יש ~היינו למליצה דק גיכ~וד~~דאיירי

 לחלוץ שלא נאמנתה~רק
 אב~

 כלל איירי לא מיאון לגבי
 אמרהאי ד~מ~

 די~
 לה יש אם אח'כ גאמנת ~ינה לה

 ש~רו~
 אחר

 אינה אח"כ גמי דבורה דבלא נאמ~ות שייך לא לה דאיןא~רה ואי ותו~' רש"י כמ"ש ממאנת ~הא נינהו ד~ומא לומרה~רק
 ואז ש~רות אח"כ שמצאו לא אס~מאנת

 אינ~
 דבורה בלא ממא~ת

 כמ"ש מקורס לה הי' שמא מיישינן לא מליצה ובי למזווראד~ף
 איי~י~רק לא הזמן לפני גבי ע~כ לקולא מ~ש ~םהרמ"ה

~'ה לח~יצ~
 ל~~

 רק איירי ~א בבא בחד דקתני זמן
 ל~ליצ~

 ~וך ~ל רק

 ב~יפא בודקות~"ז הנשיס דאין דקתניה~רק ~~~~~ ~ ~י~ ~~~ ~~ו~~~~~~ך~
מיאין לנבי ~מי איירי שפיר בזה נאמנת דל~מיר ר"י קא~רשפיר ל~דתירוצאדהשי~

 וכמ"~
 התוס'

 וכב~
 שפיר שייך התוס' דכתבו ד~"מ ~בתי

 שראו אמרו דנשיס היכא אפ"ה גשרו שמא חיי~ינן דלא ~מ"ד~ף
 י"ל או נ~רו שמא ~חוש להחמיר נאמנות סימ~י' לה~הי'

 אף ויותר ר"ש כאב~"א סבר נשרו ישמא ~יישינן דלא ד~ברזה דמ"~
 ג"כ דאיירי ~~כוון לא ממאנת לא ליתגהו אמרה ואי רפיירש~י
 נשיס שייך לא דהא מיא~ן גבי כלל איירי לא ~אמת אבלמיאון לג~י נ"מ אין ~~שין הילכתא דפס~ינן ~ה כפי רק מיאוןל~נין
 ~אין~וד~ין

~"~ 
 לר'נ ר'ש אב~"א בד"ה התו~' שמקשה וכמו כלל

 דלא ל~"ד כלל קשה לא וא"כ למיאון ד~ד~ין ב~ב~אמר
 ~ הוא ופשוט נ~רו~מא מיישינ~

~~~~~
 ~יוז

 ~א~
 הוכחתי כבר ווד~י הופחה שוס כאן

י
 כליגי ~~יל אף איירי דשמ~~תא צורתא לפוס

 אף ~שש~ב~למא אלא דאינו ~ששדנשרו א"כ~~כחכנ"ל
 לא אי דרבאמ"מ ~קה מכת הוא~שרו דחש~

 מזק~
 ~ין דר~א

 דלאכיון חששכל~
 שכ~

 א~ל
 מ~

 דאינו אף ל~ש אותו תופ~ין אנו חזקה

~כי~
 ס~ו~וד מהני ובוודאי שקול מ~פק ~דיף לא מ"מ א~ל

 דפ~קינן כיון בעילמ"מ בלא דפליגי המהרש"א כדברי נ~מר~י א~
 תופ~ין א~ו ~"כ וא"כ ~~רו שמא חיי~ינן לא ~יל~לא

 מס~~
~קו~

 כז"לו~ודהא
 ו~יין להחמיר ~דר~נן דאוריי' דס~ק הס~ימו~והר~ן ה~ביאוה~ו~קי'דהרמב"~ בסי',ן"יבדיניס~

 בכר"~
והכו'~

 ה~כי~ו
 דספ~

 שזה לה~מיר מדרבנן דאוריי'
 ~תירין מש'הולשיטתם ~יק~

 ס"~
 הראשון דהס~ק

 שהו~ ~וש~
 דרבנן

 כיון כאן ואיכ ל~קל דרבנן ספק הוי הס~~~השניוא~'כ
 חיישינן לא בדר~נן א~מא ~~רו ~~מא חיישי~ן לאב~יל דבל~
 וא"כנשרו ~מ~

 ב~"~ ממיל~
 ~ה~פק ~יון ~~ירין

 הראשו~
 ~ו~ה

א"כ דרבנ~
 ג~

 ש~י~ השני ה~~ק
 נשרו ש~א ~ישינן לא מדרב~ן

 בסוגי' פ"י~~~~ ו~יי~
 דפ"~

 ו דףט' כתו~ות

~~~~

 בדיני~"~ ~יי ~י' הש'ך הריכ~ב
 או~~~ז

 אחד דין דרבנן ו~פק דס'ס להדי' הרש~"אמדברי דמ~מ~
 לה~

וא~
 ויותר ב~ס ה"ה נשרו שמא ~~שינן לא בעיל דבלא כיון
 ~ ס"~ מהני גמור אי~ור בחזקת אף להרשב"א שם לומר הש"ךרוצה

~~~~~
 דכתבהרשב"א בד~~ הב~ ~~~ סתר~י כבר לראשונות נחזור

 שי~
 ה~~ס בובר להתיישב

 מ~~
 או~סח~~

 דזה לו יהיבגא אס דאף נלפ~"ד ~ואויותר
 הש"ך מביא הא הרשב'א~ל הו~~~~

 ס"~ בדיני ש~
 כל ~שס י"ב אות

 ספ~ א~ דוו~איהא~רוניס
 אף שמה~י מחדירו יותר מתור אמד

בגרו~
 ~"ש דידן מ~~ן

 והכ~
 לכלל הגי~' לא שמא ה~ק

 שומא הוא סימני' לה יבאו אסהיוס אף דהיינו יותרמתיר שנ~
וכיון ב~למ~

 דכ~
 וגס ה~"ך ה"ה האחרוני'

 והכו"~ הפר~
 הסכי~ו

 ל~~
א~

 ז ~"ס מהני ש~יר

~~~~

 חשבה נמי הר~ב"א דווראי ניל
 ל~"~

 כאשר ~ורה
 מ''ש רק ל~ילהו~ח~י

הייצו ב~בר ל~תיישב צריך ואפ"~
 ד~~בדקונשיסכדכת~ מ~~

 והואסבר להדי'שס
 לגמריוכר~ביא~"כהב'יבשסהרשב"א ,י~~קו~~"קדנאמנתו~~ן כהרמב~

ל~~
 ~ס ש~יר הוה נשרו שמא משש ~כח באמת

 ר~
 כתב אפ"ה

 ביבר להתיישבשיש
 רלשו ד~שיטא הרייף ד~ששל~רי משו~

ה~י"ף
 משמ~

 ~ימני' לה שאין ~צמו זה לה ~הימנין דלא
 ר~

 ~שו
 ~פיר ולכך נשרו דממילאחייש'נן~מא נ"מדאין

 בודקי~
 ~"י~ים

 הפרק~ר
 רנאמין אף לה דאין תאמר ואי תלי~ה ל~נין אף דרבאחזקה מכ~ מהני שפיר סימנ~ לה דיש תאמר אי ממ"נ ~

 אבל נשרו שמאחיישיגן ל~
 באמ~

 בד~ריי' מזה ~ולא דבאה היכא
לא

 נ~מי~
 קנ"ה סי' בב"ש ~יין לנשיס

 ס~
 והשתא ~ג

 שייך לא ~יר השתא ~הרי"ףנאמר א~ לפ~~
 ס~

 צריךי לא ד~א
 לומ~

הס~
 רק ~שרו שמא

 ס~
 הנ~ס דברו שקר שמא

 י"ל ל~"ך דאףס"ס וש~ירלאמיקריסי~ני'ולזהה~פ~שפירמסיי~חזקהדרבאממש ל~ ~ ובאמ~
 דא~

 כזו אלימתא ~~וקה מסו~ק הרשב"א
 ל~מן ש~תוב כמו רוב כמו דהיא דרבא חזקהדהיינו

 בשאר אף ~י"וי סי' ה~"ך בדברי שם בנימן המשאת תשובותלפי אי"הומכ''~
 כ~ן מושש שפיר לכך הרשב"א לשי~ת ס"ס לאימהני איסורחזקת

 דפסק מה לפי הרי~ףאבל לשיטתהרש~א
 ~י'~~"~ הש'~

 ס~יף
~"ז

 כהרמב"~
 דבריי' דת"ק ~ליבא לגמרי ד~אמנת ~ניס ושאר

 ושפיר הר~ב"ן כדכתב לגלויי ד~בירא מילתאמשוס
 ואי נאמ~ו~

 ח~ה ליכא דתו כנ"ל ס"ס מה~י ~~~ר לזה דנשרו חששאמ~ם
דרבא

 כי~
 ~ימני' ליכא דלפנינו

 איתר~
 אלא ואינו לגמרי החזקה

 בעלמ~ חשש~~
 הצורךו די ת"ל בארתי ו~אשר ש~ית לא דנ~רו

וה~~~



~ ~

~ ~ ~ ~  

 ~~~~ ~~~~ ~~ך~
~~~~~

 לעגין
 דיג~

 דפסקיגן כיון
 בש"~

 ור"ן כהר~ב"ס
 כ~~ והיי~ ת~אי בלי סתם גאמ~תדגשיס

 אף
 מהגי שפיר דלזה כתבתי וכבר גשרו שמא רק חשש וליכאלקולא
~~

 שבהרי'ף ואף
 משמ~

 ה~יגו דבו~ין לת"ק בפשיטו~ד~ף
 אגו דבקל להוכיח ג"ל מ"מ ~"כ הג"ל הב"ש וכמ"ש דרבא~זקה מ~

~ומכי~
 וה~אוגיס הרמב"ס על

 דב~
 ז גאמגות דרבא חזקה

~~~~

 באה"~סי'
 קס"~

 כתב וזיל ז' ס~ק כת~הב"ש
 להיותע"יאגשיסוב~י~הדריבוי צריכה בדיקהזוכו' ~ד"~

 בדיקות מהגי למה א"כ הד"מ והקשה גשיס בודקות~ערות
 ותי' דרבא חז~ה ליכא גתמלאו אס ידועיס השניס דאין כיון~ל גשי~

 מקשה וע"ז ל~לויי דעבידא מיל~א משוס~ד~מ
 הב~

 קשה ומיהו
 לומר שא"א י~ה הרואה כל אשר ~דול בדוחק ותי' גמי דדין~"כ
 הבה"ת דברי הגיח הדוחק כל ואחר המרדכי על להדי' דקאיכן

הסמ"~
 והא~~ בצ"ע

 הקושיו' כל בזה מתור' דרכודש~יר יורה

~מתחיל~
 להיות צריך הדדין בדין דמש"ה ~בר הד"מ בקושי'

 כיוז לכך דרבא חזקה מכח ~אמגות כהרי"ף דסבר מדיגא~גשיס
 לכלל שבא' ידעיגן~לא

 שני~
 צ~יך דרבא חזקה שייך דלא

 תי' וע"ז מהגי למה ~~רות דריבוי בדיקה א"כ שכיר מקשהוע"ז אגשי~
 סברות דהייגו ל~לויי דעבי~א מילתא על ~ומכין דאגושפיר

 בלא דגאמגות דת"ק אליבא וסוברי' והרשב"א והרמב"ןהרמב"ס
 משום דרבא~זקה

 הטע~
 וממילא הרמב"ן כדכתב לגלויי דע~ידא

 אגוי בשגיס הוחזקו לא אס בדדין דדווקא הקושי' כל בזה~תו'
 רקמכת מהגי גמילא דמשמעמדבריודלת"ק כג"ל להרי"ףחו~שין
 דאפשר בדדין ולכך דרבאחזקה

 באגשי~
 אגשיס עיי צ"ל ~ך

דווק~
 שערות רבוי לגבי אבל

 דא"~
 בערוה לה~תכל באגשיס

 המסתכל דאמרו ואף הירהור לידי שובא גמור איסור דזהממש
 הייגוי תורפה ~מקוס ה~תכל ~אלו באשה קטגהבאצבע

~~ 
 זגות

 לא וגס ממש ערוה במקוס אלא איסור אין בדיקה לשס הכאאבל
 החליצה יבוטל כך ובין זה דבר לע~ות שרוצי' אגשיסימצא

ילך שהיב~
 אח~ למקו~

 הג'ל וה~אוגי' הר~~ס על סומכין עיגון וחח~ש
 כוותייהודכ~קה~"ע

 ובודק~
 קג"הכרמב"ס ב~י' כדפ~ק גשיס

 שאין בדדיןאבל
 היר~~

 להגיק אשה של ש~רכה וב~רט כ"כ
 וכן אנשיםב~גי בג~

 אי~
 דן, בגדה

 מ~
 דשמואל

 בד~
 ויהיב באמתי'

ל~
 דמי זוזי' ד'

 ז~ בו~ת~
 על קאי

 בדיק~
 דדין

 וע~
 בעצמו

 בודקין בא~~יס דאפשר פאןבושתלכךכיון אין ע"יג~יס דאי~דק
 בפי' ברור וזה הרי"ף לדעת דחיישיגן אגשיס ע"י~ו~א

 ז וברור גכון וזה והסמ"ק ~ס"ת על צ"ע כאןואין הד"~

~~~~~
 כגון עיגון חשש אסיש בדיןדהרש~אעצמו ~לפ"ז

 דאףהרש~א ~טי"ל ליתןדהולךמכאןואיגור~ה
 גאמגות~ דג~ס וה~מב"ן אהרמב~ס שפיר ~מכיגן מכ"ש דבזהמודה
 דלא ארי~וי~~רותאף חליצה לובי אהגשיס דסומכין~חו

 שגיס לכללשהגיעה ידעיג~
 כמ"שהד~

 דלא~שייך אף הגאוגי'הג~ל בשס
~זקה

 דרב~
 שמא חשש ~שוס שפיר השתא הגשיס רגאמגות וכיון

 ישגשרו
 ס'~

 לא ו~רש~א כנ"ל
 קאמ~

 בקל דאכשר במ~ס רק
 לבגו להתירה לעגין שס הי' השאלה דעיקר שס והייגו גטלי~ן
 ~מורה לכתחילה וןה הממאגת בעל~ל

 וגם הרי"ף לדברי לח~
 ~מכיגן חליצה לעגין שערות ריבוי~י

 אהרמבי~
 דמה~יי ~~אוגי'

 ז אפשרבאגשיס גשי~דלאבדיקת

~"~~
 סי' שס מובא הב"ש

 קס"~
 דאין והא הד"מ על

 לא כו' בשגיס הוחזקה לא כו' ב'שערות עלגאמ~ות הגשי~
 אף דהא השליע מלפגי היוצאה כשגגה ~הוה להולמוירעתי

 יש שערותהביאהב'
 דברי לעיל וכדכתיבגא הרמב"ן ~ס ה"ה כדכתב~למא חשששמ~לאהגיעהלכללשגיסוהוי~~~
 ולא למומרא לקידושין וכן הן ~מא אולי אמריגןשפירדלחליצה הרמב"~

 תליגן ~א דבזה גדולה לאשה שרגילה כמו שערות ריבוי רק~הגי
 דסמכ~גן ~הגי ובזה שגיס לכלל שבאה חזקה דאמריגן~שומא

~הרמב~
 שערות ריבוי לה דיש גשיס ומהימגי לגלויי עבידא משוס

 ספק דהא שערות ריבוי שהביאה לו~ר דרבא חזקה שייך דלאאף
 ז דבריו להלוס צע"ג הב~ש ודברי שניס לכלל ה~יעה אסהוא

~~~~
 ד~~ב דהא גמי דכתב ק"י סיי בפר"ח אח"כמצאתי
 הייגו בדבר להתיישב וצריך בתשובה הג"להרשב"א

 כאן מודיס התו~' שאף כתבתי וכבר הוא חד אוגס דשסמשוס
 ~עצמו והרש~"א מהפו~קי' וכדהוכחתי כג"ל רי~ותא כאןשאין

וכדהבי~
 קשה ועוד ע"ש הרשב"אבתידושיו בשס בעצמו הפר"ח

היאך
 מהפר"~ געל~

 אחר דספק היכא בעצמו הביא שהוא הפוסקי'
 מוכח וע"כ כג"ל יותר ~תיר וכאן ס"ס מתירין שפיר יותרמ~יר

 אי עצמומה~~'
 אמ~יג~

 אס ~''כ הוא חד אוגס דשס ~ברא האי

י

 ך~,~ ~ו~ ך~~~~
~~~ 

~ 
~ ~  

ספק ~~
 את~

 דהא ~שה דאל"כ ס"ס יש שפיר יותר ~יר
~ 

 תי'~תו'

ש~
 קשה ~"כ אחד ספק אוגסהוי קטגה דפיתוי כיון דפיפ בסוגי'

 ~ות ~ביה בה ובקיבל בישראל אבע~א הש"ס משגימאי
,~גיס משלש~

 וז~~
 פ~ת קי~שין אביה בה בקיבל לימא שכיח

 ליכא שפ~ר וא"כ היא קטגה ~דיון דהיאשגיס מי"~
 ס"~

 תאמר דהיאך
 ~אוגסי~פק

 ספ~
 איגו שמא ברצון ואת"ל ברצון

 תחתי~
 אינו אי הא

 קטגה ופיתוי ק~גה עדיין הוי' דאז היאבאוגס גמיתמתיו
 אמרת ואי~י רצון או אוגס ספק אחד ספק אלא איגו וא"כ~וא אוג~

את"~
 שפיר ואז ת~תיו איגו ספק תפסיגן דמתחילה וא"ל רצון
 הריב~ש הא חדא ז"א אוגס ~פק ת~תיו ואת"ל לומריכולין

 שהביאד כמו מתהפכת להיות צריכה דס"ס התוס' ~ם ר"ל~אוגיס ו~~

הש~~
 תוכל דלא להתהפך יכול לא ק"יוזה בס~י' והאחרוגי'

 אוגסספק להתחי~
 ספ~

 ז ~ג"ל רצון

~~~
 רהפר~

 דס"ס סברי לא ~"כ דהתוס' ר"ל שס
 כלוס אח"כ התוס' מקשה לא דאל"כלהתהפך צריכ~
 מוכת ספק ס"ס איכאאכתי ואי~

 ע~
 לא הא כו' איש דרוסת ספק

 הש"ך דכתב על ~~פק הוי דשס י~למתהפכת
 ש~

 כיון
 דמכ"ע בזה וכן ריעות' איגו דא~כ דגכגס לימר אתהצריך דמתחיל~
 במאזגי ותשקול שפיר תעמיק אי ועוד אדס דגכגס וצ"לריעות' ליכ~

 אתה צריך ע"כ ואיכ תחלה תחתיו ס~ק כאן תתחיל ~י אף~שכל
 שאיגו זה ב~פק אוגס היתה ממילא וא"כ תחתיו איגו ספקלומר
 הלא אוגס ס~ק תחתיו את"ל אח"כ תאמר איך וא"כתחתיו

 ברצוז שמא אחד ~פק רק איגו ואיכ אוגס היתה ע"כ גמיהראשון בספ~
 אוגס דשס דאמריגן החי~' סברת לפי דתחתיו ספק גכללבזה
 כיון ~~מ להתיר טעמיס ב' יש תחתיו איגו דב~פק ואף הואחד
 רצוןוההיתר ליכא תחתיו דבאיגו תחתיו דזההוא אסורה רצוןדבצד
 דשם התו~' לסדרת ~עמי'ואיכ מתרי אוגס ~פק מצד אלאאיגו
 אלא הוי הואגמילא זה הוא חדאוגס

 ~פ~
 מהאי יותר וגרע אחד

 דמביאס'ס
 הש"~

 סי' ע"ש ק"ל סי' מהרי"א פסקי בשס ו~פר"ת
ק"י

 דש~ בש"~
 דהייגו במציאות אחד בספק תוספת גתתדש עכ"פ

 שלא הוסיף עכ"פ תח,לה הגקיבה ילדה דש~א ב' הספקלפי
 אבלכאן הפר"ח כמ"ש רחמה פטר ~גקיבה והוי לגקיבה וולדשוס קד~

 בעצמו המהרי"א עליוכדהביא ש~פליגי במצי~ותואף הוסיףלא
 ל"ל הג"ל קושי' התוס' לדברי קשה א"כ ס'ס ליכא תעיין כיוכאן

 פחות אביה בקי~ה לומרלהש'ס
 ~שלש~

 כסברת צ"ל איו כו'
הפוסקי'

 דספ~ היכ~
 אף סיס הוי יותרשפיר אחדמתיר

 חדהואאוגס ל~ביש~
 וכ~~

 יותר מתיר תחתיו ספקדאיגו האי שפיר לכך
 שהיא את"ל השגי וה~פק בעלה ימות אס לכהוגהאף

 בעלה ימות אס אבל ישראל לבעלה רק מתיר לא באוגס~' תח~יושמ~
 בין חי~ק אין דלכהוגה זוגה דגעשית לכהוגהא~רה

 אוג~
 לרצון

 מש"ס מוכח ע"כ התו~' סברת לפי א"כ סיס שפיר הוילכך
 לסברת ~יון בת~ובה הגיל דהרשב"א תאמר אי לכך סברא~אי גופ~

 ~"כהתוס'
 מוכ~

 מתיר אחד דספק היכא גמי
 יות~

 ס"ס הוי ~פיר
 לכלל ה~יעה לא ד~ס יותר מתיר אחד ספק דשס כתבתיוכבר
 בעלמא שומא רק הוי שערות ב' היוס~וד תביא אס אףשגיס
 הוי שפיר היוס הביאה אס אבל הביאה לא שמא השגיוה~פק

גד~ה
 ז ~ידושין ו~יטין גדריס לעגין גמי וג"~

~~~

 לגודיןחדשדהשתא גתחדש
 ס"ס הוי ישראלבאשת בפתחפתוחדפסקיגןבש~

 א~
 אביה בה בקיבל לא

 בה קיבל אס אף הג"ל לפי ~בתשל~והש~אפחות קידושי~
יותר אבי~קידו~י~

 מב~
 רק שלש

 בשע~
 בת היתה לא הקידושיו קבלת

 א"כ כהוגה מפ~ולי שגולדה כוון חללה כבר שהיא~היתהרק שגי~ י"~
 שס דהוי כג"ל ס"ס ליכא שפיר דהשתא לכהוגה היא~סורה כב~
 הואחד אוג~

 ובז~
 בל"ז דהא כו' יותר מתיר אחד דספק שייך לא

 מהרי"א לפי ואףלכהוגה א~ור~
 שמבי~

 ס"ס דמהגי קיי סי' הש"ך
 א~אף ש~

 הי' לא אס דג"מ דגיס שאגו מפגי לא גקיבה אחד
 עתה כך בין איגו וודאי דזה מתירה גמי הי' זכררק ג~יב~

 במציאו~ הוסיף דלהפר"ח לעיל כח"שרק מתיר~ ל~
 רחמה פטרה שהיא

והצאון
 כוי~

 ב~קיבה אף דאמר דמהרי"א ר"ל הספק בבית
 כשיעת סבר רק הוא חד אוגס דשס התוס' כשי~ת סבר לאס"ס מ~

 לא הואדבזה אוגס קטגה ~יתוי אמריגן דלאהרמביס
 קש~

 קו~י'
 כו~~י' דא~ו מה לפי דלפ"ז הר~ב"ס מפרשי כדכתבוהתוס'

 ~"ס ליכא שס ~ף וודאי ~ליו חלקו ה~וסקי' דכלכהרמב"ס ד~
 ז ס"ס איגו וודאי נת~דש לא במציאות דאף כאןאבל בכה"~

 בפה"~ דאף י~ללכאורה
 ב~ו ~היא בחללה אף ס"ס יש

 יותר מתיר אחד ספק ~אפ"ה לכהוגהאסורה
 אוגס~פק ~ופ~י~ דא~

 ~פ~
 בר~ן

 דהיי~
 ש~א תאמר אס א"כ בתח~יו

 באוג~



~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~  

~ ~  ~מתגי' כדאי' שדיהו גסתתפה דתחתיו מאתים ~תובה להיש 
 הספקהשניאת"לברצוןש~אאינותחתיו אבל נאיס~ידמשארסתני

 רק כתובה לה לית מ"מ אוגס קטנה ~יתוי קטנה דהיאאף
 לה לית ב~ולה ונמצא בתולה בחזקתדכ~ה ~ג~

 כתוב~
 ~לא

 ~י~ור ל~גין מוסי~~ דא~ו אף מחבירו ~חד ספק מוסיףוש~יר מג~
 דמוסיף כיון הפו~קי' מדברי כדמש~~ מהני בזה כתובה ל~ניןרק

 ג"כ וכדכתב אחר ~נין אף זו האשה~ל
 הכו"~
 ו

~~~~

 הכו"פ
 ש~

 מקשה בביתיהספק
~~ 

 דשס התוס' תי'

אוג~
 דהאי הראשון ~ל מוסיף אחד ספק הא חדיהוא

 יאו ברצון שמא~ספק
 באוג~

 ליתן לא ~בל ל~~לה להתירה איגו~ק
 וא~כ כו' דרצון רוב נגד כתובה לה ~יתן דאיךכתובה

 לי~
 לה

 אבלכתובה
 ספ~ ה~

 כתובה לה ליתן חייב ~טגה או גדולה שמא
 כא דאין מנגדה רוב ואין רצון לה דאין ~יא קטנה דאמריגןג"כ
 ~ בצ"~ ברצוןוהגי~~ד~ר קטגה כשהיא זה ~שתה היא אי אף~ול

~~~~~~
 פל~תו בכ~ו~ה שלא שאמרתי ~ד מאור תמוהין
 ד~ק האי דוודאי ~צמו בהדין חדאהקולמוס

 בשני שס דמ~יא ד~"ה כדין דהיי~ו ההיתר מצד היינו יותרמתיר א~
 ו~כווגה כבר ילדה לא ספק כדר ילדה אס ספק דאמריגןהוכרי'

רספ~
 אינו שני~ס דבזה כיון יותר מתיר כבר ילדה דהייגו המתיר

 דהוי ראשון נולד וה דאין המתיר השגי הספק נגדב~וריס
 שאמ דאמרינן דהייגו ספקהמתיר ורצון אוגס דהספק כאן אךבכור א~

אוג~
 לה יש ג"כ הוא דאונס אמרינן אי בזה יוסיף מה צדזה הוא
 אף הי' דאיברצון ~ומדיןהשתא זהאנ~נו דהא~צדכתו~ה

 וא"כמותרת שמאבאונס חדא הס'ס של ה~י~נון הוא וכן לוהיא א~ור~
היא

 וג~
 אמריגן אתד דבספק ברצון ואת"ל כ~ובה לה יש

 ~דיין להכתובה אין וגיכ אסורה ואזהי' ~רצו~
~ 

 או היתה ספקש~א
 אבל כתובה לה יש וג"כ מותרת ג"כ וא"כקט~ה

 ל~יל ~כתבתי ז~
 אס דהייגו ההי~ר בצד מוסיף שפיר דשם דמוסיף קושיתי~ל

 ברצון וא~"ל מאתים כתובה לה ~חתיודיש באונס שמאתאמר
 כתובה לה דאין תחתיו אינו~מא

~ 
 ~גדון אבל מ~ה

 ז~
 דמקשה

 הי'~תחתיו דוודאי ג' מבת פחותו אביה בה בקיבל דאיירי~~ה~וס'
 ההיתרז ~צד~ליכאנ"מ

~~~~
 לר"א אז~א התוס' תי' דהא כל~ס מקשה לא מ~יקרא
 להפ~ידה אבל רש"י ופי' ~ליו ל~ו~רה נאמן פ"פדאומר

 דכן סבר דרש"י לאבתובתה
 וושמ~

 למימ~נאמן ה"ל דאל"כ הלשון
 אדס דאין חזקה סבר דלא או דאוריי' כתובה דסבר או א"וסתם
 ~לקושי' כתובהוכדתרצתיל~יל ל~נין נימ אין בל"ז כו'~"כ~ורח
 בדין אבל י כתובה ל~ין ~נ"מ תירצתי ולא כהונה ל~גיןדנימ
 שפיר לכהולה שייך דלא היכא לדינא דנ'מ ל~יל שכתב~י~דש
 כתובה ל~נין ג'כ דגאמן בזה למסקנא פוס~ין ד~נו כיוןכת~תי
 לדינא י"לו~פיר

 ד~וסי~
 התו~' דכתבו ואף כתובה ל~גין

 מ~ייס אבל כת~תה להפסידה נאמןי לר"א דאף למימרדמצינו לקמ~
הכו"פ

 רש"י פי' וכן ג~מן אינו דלר"א וזירו~למי ד~וכ~ ל~סו~
 התוס' מ"ש ~ל היא הכו"פ ד~ושי' י~ל ~וה אך ר"א ~לכאן

 תמי' אך כתובה להפסידה ד~אמן מודה דר"א די"למתחילה
רא~ונה

 וודא~
 דכווגתו אמרת אי ואף הגיל הואוז ~ל ל~מוה יש

ה~
 שאנו אחר

 דגי~
 כתובה ל~גין לא אבל להתיר רק מ~ני ה~"ס

 קאמ~~רק לא והפוסקי' דרצון ה~פק ~ו~ל דזה דרצון רובמ~א
 מה אח"כ ה~"ס'אבל ש~נודגיס תיכף מוסיף יהי'צ~ההיתר

בכך
 א~

 ס"סולזה מהני לזה
 ל~

 כן ואין תמוהין מה~יודבריו
 לדיגא~

~~~~
 סי' וגס מ"א ~~ מהרי"ט בשו"ת מצאתי א~כ

 באחד הי' ~השאלה הג"ל בגדוןמא~יך נ"~
 אס הי' וס~ק~~ולה ~קיד~

 הגי~~
 ג~יס בדקוה וגס שגותי' ~לל

 והי' ש~~ת לה~י' ול~
 חכ~

 דבריו ~ותר והוא מתירה אחד
 ~ן פ~ותה שהיא קט~ות חזקת לאשייך~~כמדבריסה~ילשדזה וכת~

~~
 ש~רות בי ס~ק ו~ל כנ"ל ואתאי גדול וום כיוןישבכל ~~ים

 לאגיכ
 שיי~

 דאדרבה ש~רות ב' הביאה דלא לומר קטגות חזקת
 ~רכתב הנ"ל הרשב"א תשובת ג"כ ומביא דרבא חזקה ~מרינן~ה
 ס"~ האי~ל

 לד~ותי ה~"ל מהרי"ט וכ~ב בדבר לה~יישב דצריך

 רכתב דהרשב"א דהט~ס לומר דרצה הג"ל החכסד~רי
 שב~רוה בדבר מ"מ ב~"ס אי~ורין ~שאר דנקל דאף בדבר~~~~~ב צרי~

וי~
 אף ~"סי לגבי ר"י ~ף מיקיל יוחסין~יסהוג~י אלמג~ וגבי דברשב~רוה גבי אף חזקה בתר אזליגן~~דהא מהני כה"ג דאף ~ליו משיג והוא גקיל לא סקילה איסור בו

 דמחמי~
 לגבי

 ק"ו מחזקהואיכ ~דיף ס"ס אלמא~~ה
 הו~

 רמקיליגן ~רוה גבי

בחז~
 יש זו ראי' ובאוות דבריו תורף כן ס"ס דמהני מכ'ש

 דה~לד~ו~
 ~"~ לגבי יוח~ין ו~י ד~~ילינן

 ~ ישנמי דשס היי~ו

~ ~ ~ ~ ~ ~ י
~  

~''~' 
~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  הדשביא תשובת ג"כ שמביא ב~"ך ק"י סי' ~ייןחזקה 
 דרו~

 ג~להוכי~
 דיוחסין ההיא מכמ מחזקה ~דיף דס"ס

~  וגס חזקה נמי יש דשס די"ל כג"ל נמידוחיסוהאחרוני' 
 כרת או ~קילה או לאו האיסור אס חילוק דאין ר~י'~וד מ~
 מהש"ס גמורה ראי' ל~ביא יש רבריו ובלא דבדיו,צדקו ו~
 איסור לי מכדיהאימדאוריי'וכו'מה קי"טאמררבאדף דיב~
 ~א ליבס להתירה ~ס דהא שס מילוק דאין אלמאכרת לאו~
 איסו~

~ר~
 מ~יא בסי'ק"י איסוראשתא~וכן דהוי כרת ואיסור

 בס"ס מתירין כרת דאיסיר אף נדה דגבי ~"ס~דיני הש~
 אך ראיות ~ור לי ויש ולנדה ולג~יבה לז~ר תשב ~בידנדה וכןהת~
 וודאי ה~~ס דמזה לזה מ~כים מהרי"ט הצורךישגס~ן ~
 הגאון ~ל ותמהתי להחמירלהרשב"א ~

 מהרי"~
 שאין

 ו הנ'לראי' ~י~

~~

 כתב למה ט~מיס ~וד הנ"ל ~הרי"ט ~תב
 דאף מוכרחי' בראיות ל~ל כתבתי וכבר הוא חד אוגס~ס כ~ דהוי כתב חדא והנה בדבר להתיישב שישבתשובה הרש~~
 ~תו~

מודי~
 ~"ס יות~הוי מתיר אחד שספק בזה דכיון ויותר כאן

 ו בזה ספק ואון אחרוני' שפסקוכמו ג~~

~~

 הגדלות שאין ל~מיר ט~ס ~וד ג'א ~סי' מ~ש
 רק וסימני'בשנים תלו~

 ה~
 הגי~ה ספק לומר לנו מה ספק גו~י הלכך כסימגי' הסשניס י~ תוך ואף ודלות סימני המה

 סימני' הביאה ~פק אושגיס לכ~
 אל~

 ק~נה או גדולה ~פק
אומרי' דכשא~

 הגדיל~
 שסימגי' אנו י~~ים

 ~מ~
 ודומה

 הוא מגיהו טהרהובחד של ~ימני' כמה להס שישו~הוריס ל~ופותטמא~
 ט~

 יש שמא ~~ס מט~ס לו גת~נו בקי שאיגו מי מ~תה א"כי
 סי' לו שאין ואת"ל זה~הרה לו~

 טהר~
 סי' לו יש שמא זה

 ט~ור ספק אמרינןרק~פקטמא לא זה דבר וודאיהשני ~~
 הנ~ן שאין ~יז ונפלאתי בקצרה ד~ריו תורףי י ~"כהוא וה"ג~
 ט~מים מכ~הלראי' דומ~

 חד~
 ו~ס הפוסקי' הבאתי כבר הא

 אות ק"י סי' ה~"ך דמביא מהרי"אדפסקי ~
 י"~

 דאם
 ~פטר כבר שמא חדא להתיר דרצה חולבת והיאונקיבה נולדז~
 תחי~ה יצאה ה~קיבה שמא ילדה ד~א ואת"ל ילדהדכבר ר~מ~
 אלא דאינו לעיל כמ"ש מכאןגרוע אףד~

 ~פ~
 תחי~ה יצא הזכר אם

 במציאות דבר נתח~יש דהתס שלו לנדון דומה אינו זהאף
 כבר דילדה שמא אמרינזדחולבת דמ~

 ו~~
 הנק'בה מכח

 אלא נמיאינו דשם הש"ךוהפריחאף תחילהכמ"ש יצאהאולי אמר~
 אינו שס ~וף גבי אבל רחסלפטר ~

 גתחד~
 אף כלוס

 אתה אין דהא מהרי"א דפסקי מ~יא הרבה ~דיףוכאן במציא~
 סימני' לה ~יגיגואין ראות ל~י דהא גדולה ספקלהתחיל י~
 צ"ל דאתה וכיון ~שרו אולי צ"ל ואתה ~טגה וודאיהיא ו~
 ~וד גשרו' אם ~ף לומר גוכלשפיר ספקג~

 י~
 ספק

 בשני~
 ו~וד

 לא דאם יותר דספקאחדמתיר מודיס ה~ל דכאן~תבתי כ~
 אף שניםלכלל הגי~

~ 
 סימגי' לה יהי'

 היו~
 שומא רק היא

 כנ~
ולאיד~תימקוםלרברימהרי"טלפיהפוסקי'הנ"לובפרטה~ר~~

~~~~
 דאין הרשב"א דט~ם די"ל ~תשובה כתב י~וד

 דרבא ~ח~ה משוס הס"ס ~ללסמוך רו~
 קרו~

 יותר
 סימגי'איגו לה הי' לא אולי ה~גי ה~פק~כך דגש~

 ס"~
 דיותר

 דרבא חזקה מכח סימני' לה הי' שלא שציזמר ממה גשרו~היות ר~~
 ספק~מאנשרו דהאי היכחתיל~יל ~~ר ובאמת דבריו~רף ~
 שקול ~פק אפי' דאיגן ואפשר השקול ספק אלא איגוהיותר ל~
 רצה כאשר ג~~ו לשמא לחוש מדרבגן ב~למא חומראאלא דא~
 ~~כת~תי כןואגישסלומר החכ~
 לומר סברא אין א"כ בב~יל אף נ~ו ~מאכלל ל~ילדאיכאמ"דה~סדלאחייש~

 יותרמס~קשקולוכתבתיל~ילידמ~ממצורתאלגשרו~י חייש~ דלמ"~
 או~יף ו~תה ז"ל כמהרש"אדלא ~ש~

 להוכי~
 יגאמר דאס

 מאיפריךהגמ' דחיישיגן ~~ילכ"~מודי' פליגייאבלב~יל ד~
 מיודף ~

 הציח~
 א"ו בב~יל איירי רבאי אולי כו' חוששין למ"ד

 ר~י'לה~כםהנ"לשמ~יא פליגייזהבב~יל ~
 ו מהרי"~

~~~~~

 ר~י' ~וד לך
 גמורהד~

 שמא למ'דחיישינן
 חומרא אלא אינה הילכתאכרפ~קינן נש~
 אלא אינו ומדאוריי'מדרבגן ב~ל~

 ס~~
 שקול

 וג~
 ט~ס לך אבאר

 סברת מי כו' מ~שה לר"ל ר"י איתיבי' קנ"ד ד' בב"בדהנה נ~
 נמי ה~וס'וכתבו ~ קיימי לקוחות בחזקת נכסי כו' ~מי משפחה בגי~זקת נכ~

 והשת~
 דקאמר הא ניחא

 ל~
 סימני'

 מיתה לאחרלה~תגות ~שו~~
 ש~

 ל~י~ר איכא סימגין ~מצא לא
ל~חר שנ~

 ~כ"~ מי~
 התו~'

 ~כא~~
 מה ל~י מאוד קשה

 א"כ מוחזקיס לקו~ות והוי קיימו לקוחות בחזקתדגכסי דהש~
~  



 ~~~~~י~
השיב ~~~~~ ~~~ ~~~ך~

 ר~~
 לאחר להשת~ות ~שויות סימ~ים

 משמ~ מית~
 אבל

 מלקוחות להיורשיסאףלהוציא הוימה~י בודקאו~וקוד~מיתההי' א~
 ~שרו שמא דחיישי~ן מ"ו דף ב~דה שס פוסקי' א~והלא

 וא'כמיאון ל~~י~
 אףמחיי~

 גדול כבר שהי' ~שרו שמא חיישיגן
שני~ א~איז~

 י"ח כברבן הי' שס דהא המכירה קודס
 ש~י~

 למ"ד ך' בן או
 כדאי'השגי

 ש~
 הל~חות מחזקת להוציא יכול היאך קנ"הוא"כ דף

 דחיישינן דהא צ"לא''ו
 לשמ~

 היי~ו מיאון ל~~ין ~שרו
 הלקוחות ~ל לה~מיר שייך לא ממוז ל~נין שפיר לכךמדרב~ן חומר~

 דוודאי אמרי~ן סימ~י' בו מ~איס לא אי דמדאוריי' י"לוט~וזא
 שכיח לא ~~שרו ~ואקטן

 א~
 ~שרו דלא רוב האי חזקהדרבא דיש

 מה כפי אף דלכאורה בט~מא הדבר י"ל ו~וד דר~א מחזקה~דיף
 די"ל ה~ב אחר בממון הו~כין ד~יןדפסקינן

 ידלכאור~
 בוה היינו

 בי'דמסופקין
 קט~ותכמ"ש ~מיחזקת יש אוק~ן גדול הוא א~

 בש~י ל~י~
 דיה ס"ח דף יבמות התוס'

 גבי דווקא היי~ו שייך לא קטנות חזקת בשציס~פק גבי ל~יל כ~"לו~שכתבתי ריש~
 כל רמאליותשוס בש~י~ ספ~

 יו~
 הנ"ל בתשובה מהרי"ט כ~ב וכן ~תגדל

בזה אב~
 שהגי~

 הוא רק שניס ל~לל
 ספ~

 בזההוא סימני' הביא אס
 שלאהביאסימ~~ שיי~חזקתקט~ותבוודאי

 בגרות סימני באו דלא אמרי~ן ~~רות חזקת דמכח~"ט כמוש~בקידושיןד~
 ~"נבל~

 רק שי~וי~ו~
 מש"~

 קט~ות חז~ת אמרי~ן לא
המת~יד~ דרב~ חזק~ מ~ו~

 אחר מכחרובאדרוב~שיסמביאין דאתיא דהיאחזקה
 שבדקי~ן ~"ז אבל קט~ות ~תזקת ~דיף וזה ש~יס לכללשהגי~ו

 שנתארמלהוכל האשה פרק ריש בכתובות דאיתא ~מו דרבא~ז~ה איתר~ רוב והוי שכיח לא גיכ ד~שרו כיון סימ~י' מצאו ולאלה
 שפיר והשתא ~ול ~ה יש ב~~ההנישאת

~ 
 ~ל לה~מיד

 דאיכא כיוןקט~ות חז~~
 רו~

 וא"כ כלל נשרו שמא חיי~יגן לא רוב צגד
 זהלכאורה

 הו~ח~
 שמאנש~ו דרבנן רק שהוא גמור~~חכסהנ"ל

~~~~ך~~
 דלכא~רה זו ראי' לדחות יש

 מ~
 דקאמרהש"ס

 אי~וכמג קיימי לקו~ת ב~זקת~~סי
 ~יר~ורואח"כ קודס בהן והחזיקו הרש~"סדפירש בדבריבפש~ות דנר~

 דהפשט ת~~תס כדין דשלא עיר~רו דהיורשיןפירש
 היי~

 דהיו
מוחזקי~

 בהג"א איתא וכן בקרק~ות
 ד~

 ובין ראי' מוציאיןבלא דאיןמוחזקין ה~קותו~ א~ בין ~ילוק
 א~

 ע"ש מוחזקי' היור~יןהיו
 ק~~ גבי דוודאי מתמי' הדבר לכאורה ~אמתאבל

התפי~ה מהני לא
 דקרק~

 ק~א מרא בחזקת
 ~ומד~

 כד~ב
 הרמב"~

 שס
 שטיא בר גבי דףכ' ו~כתו~ות ל"א דיבמות ~ההיא וראי'בחידושיו

 מ"קוכו חז~ת מ~ס מוחזקי' היו שהלקוחית אף מסתמא אייריוזה
 יכן קנ"ד דף ב"ב שס הרמ~"ןכתב

 כתב~
 בכתובות גהרא"ש ה~ו'

 קרק~ ד~ג~י כ'דף
 צ"ל א"ו מ"ק ח~ת משוס מוחוק מה~י לא

 דאין~ אף ~יינו קיי~י לק~ו' בחזקת נכ~י דקאמר דהאילשיטתס
 ותו~~יסה~קוחו'מוחזקי'

 בקרק~
 מ"~קיימא

 ברשות~
 משוסחזקה

 הש"ס כדקאמר בדקו א"כ אלא השטר ~ל חותמיו ~דיסדאין
 סי' ~י"ה נאריך הרשב"~והג"א ש~ו~ל הרמב"ן כתבלבסוףוכן

 גבי לשיטתם היטיב הסוגי' ולפרש באריכות ש~יר ד~~סולבאר י"~
 והוכחתי ממו~ת בדי~יחזקות

 הרמב"~ דג~
 ורמב"ן כהתוס' סבר

 מחייס אף דל~ולס י"ל והשתא לקמן~יין
 א~

 בודקי' ~יי~ו
 ר"~ ~אמר והא ~שרו שמא חוששין היי~ו ש~רות ~מצאני ול~
 ~ימ~ין

~שויין
 להשת~~

 דהא כתב שס בחידושיו דהרמב"ן י"ל מיתה אחר
 מידלאחר היי~ושמת רוציסל~דקו דהלקוחו'ד~~יקרארילדאיירי

 י~לין דאל"כמכירה
 היורשי~

 נולדו ~תה אי~ר לט~ון
 ~ד ומוכר ~תמיד שתמיד דהיי~ו מוכר שהי' ידקתניוהיי~ו הש~רו~
 ו~שתאע"ש שמ~

 י'~
 ' מ~ח~ין מיקרו דלקו~' דאיירי להמ~ק~א אף

 למ~תה ~מוך המכירה~~י' ~ל נמי היי~ו מ~ר~ריןוהיורשיס
 ~תמין עדיס דאין חזקה מכח רק מוחזקין מיקרי דהל~וח' כיוןוא"כ
 בדקינן אי וא"כ מיתה קוד~י אז בדקו א"כ בגדול נ~שה אםרק
 נתגלה ד~תה ה"א בוסימנין נמצאו ולא מ~תהא~~

 דאיתר~
 חזקה

 בודקין היו~דיםדאי
 אותוקוד~

 ~שרו היאך סימ~י' בו והי' מיתה
 שלהחיותנשרואבלבש~ת מיתהדבשלמאמחייסמכחתנו~ה~חר
 ה"אמיתה

 דל~
 לאחר דאף ר"~ קאמר לכך לנשרו חיישי~ן

 נשרושייך מית~
 א~

 להשת~ות ~שויין ~אין אמרת אי דאף ז"א באמת
 לא שפיר מיתהאחר

 החזקה איתר~
 ד~די~

 י היו דיל~א דאמרי~ן
 והיו קודס ימים הרבה אף או שמת קודס ימיס איזה אותובודקין
 אח"כ ~שרו שהס ואף ח~מו שפיר לכן ש~רות בומוצאין

 ~~רו אס איכפת לא גדול שהואכיון מחיי~
 א"~

 הי'
 לומ~ לר"~

 שמא רק
 ו מדרבנן חשש אלא דאי~ו ברור איונשרו

~ ~

 סימ~ין ו~וד ד"ה התוס' מ~רי ה~"ל ראי' לדחות אין
 ~א~ר וי"ל ~' קטן ~~י' לומר לנו יש למה וא"תד~תבו

~~~~~~~~~ ~"~~ 
 ~ותו בודקין היו ש~יס י"ב דאחר דאיירי ריל כו' גדול זהשהי' ~~~~ ~~ ~~~

 סימ~י' לו הי'ולא
 וא~

 כך בין מ"מ ~שרו שמא דחיישי~ן
 כ~"להחוקה איתר~

 דג~
 החזקה שייך ~א מ'מ סימ~ין לו הי' דאח"כדי"ל אף ~כירה ~ש~ת ~תה אף לכך ~כיח לא ~שרו

 כ~ר דאיתר~
 ו לווהויספק~ול לאהי' ראוילהיותלו דבש~ה~י'כיוןדראי~ו

ך~~~
 אבל כו' ד~"מוי"ל כו' וא'ת אב~"א ד"ה בתוס' ~"ב מ"ח דף בנדה א~א

 תו~
 ~שרו שמא חיישי~ו דלא התוס' סברי וה~ה ~שרו שמאחיישי~ן לא ררבא חזקה דליכא הזמן

 ל~שרו חיי~ינן לא דרבא חזקה דליכא היכא א~ל דרבא חזקהמכח ר~
 דהלקוחו' למ~קנא דאף די"ל דל~יל ראי' האי לד~תול~ויש
 אחר דבדקו התוס' דכת~ו בכה"ג איירי נמי מוחזקיןמקרי

 וא"כ סימ~ין בו מצאוולא י''~
 איתר~

 החז~
 ד~אמר ~תה וא"כ דר~א

 מכח מוחזקיסדהלקו~ו'יהיו
 סימ~י'הי'ראי' מצאו ולא ~ח"כהב"ר בודקין הי' אי סימ~~ומצאו ' א~יו בד~ו וודאי ד~די~ חזק~

דל~
 דכבר כיון ז"א נשרו שמא בודקיןו~"ל היו

 שמאנשרוכסברתהתוס'הנ"לומ~ילאהחזקהד~די'' לאאמרי~ןתו דרב~ תז~ איתר~

 ר'~לומר לכךצריך דהיורשין קמא מרא חזקת מהניבדקואיתר~
 שכי~דז~

 ולא מיתה לאחר לה~~~ות
 והו ד~דיס חזקה איתר~

 י בהשקפהראשו~הוהנראה

~ ~ ~

 י
 אינו זה שפיר דייקת כי

 א~
 ה~ו~' דוודאי הדבר ת~מיק

 אחר אותו בודקי' דהי' דאיירי דהתס בדין כתבושפיר
 סימ~יס בו היו ש~י~ולאי~

 וא~ר~
 החזקה

 ולכאור~
 אין מזה

 קרוב~ותר דרבא דקאמ~דמשוסחזקה ה~"ל מהרי"ט ~ללהקשות
ד~שרו

 כך דבין לדחות יש זה רק תו~' תי' מאי א~
 איתר~

 החזקה
דלאלימא~בירוריבפרטדיהאמוציאיןממוובזיהחזקהכמושאכתוב

 ו~שרוהחזקהדרבאשהי' בוודאי יד~ינן ~כ''פאי ~קול רקספק יהא ר~לולקמןאי"ה
 דמ'~

 שקול ספק וא"כ~דיין
 ו~

 ~ייך
 ו~תא שכית לא סימ~י' יבאו שלא גס דהא שכיח לאנשרו

 דאמרי~ן כיון א"כ מוכר והי' בגמ' כדאי' כ' בן או ש~י' י"ח בןשהי' אח~
 סי~~י' לו והי' בדקו ובוודאי בגדול רק חותמין ה~די' איןתזקה
 ולא ~חייס א~כ בדקו אי אףוא"כ

 מצ~
 סימ~י' ~ו

 חזקת בזהלהכחיש יכו~ אי~
 ה~די~

 ד~שרו משוס ואי לנשרו גחוש לא למה

 שכי~ל~
~יכיף דמ~יקר ~קול לספק ~שאוה דרבא חזקה מכח הא
 קוד~

 ב~ודא וא"כ שקול ספק והי' נשרו ראשו~ה בדיקה
 וכמו שקול ספק לגבי דמהני ה~דיס חזקת מכח צמחואח"כ
 דאין חזקה האי מה~י' ממילא שקול ספק דנשרולההיא ~ו~ה דרבא דה~זקה כיון א'כ ~~רות ד' או ב'ש~רות דנשרו~מר לומרד~שרומ"שדמה~י החזקה דמהני דרב~איןחילוק ~זקהדגבי

 לכך חומרא אלא דאי~ו כמ"ש ~ראה א"ו בגדול אלא~תמין ה~די~
ד~שרופ~סב' לומ~

 חזקת גמי איתר~
 ה~דיסלכ~

 התו~' דברי אף
 לנשרו חיישי~ן לא לגמריו~גביממון דאיתר~החזקהל~ילכפשטא

 שצדקו נראה כי בדחוקי' להאריך ואין בזה לד~ק ישובאמת
 מהרי"ט שהביא החכםדברי

~"~~ 
 ז זו ראי' מכח

~~

 וא"ת שמ~שו ה~"ל ה~ס' ~ל תמהתי בל"ז באמת
 הא דרבא תזקה מכח קטן שהי' לומר ל~ויש למ~

 וא"~היאךפסיקא קיימי היורשיס בחזקת ~כסי דסבר~ר"י קיימי~~ ש~
להתוס' לה~

 דמוציאי~
 להוציא במת~י' חזקה דמה~י השטר ~קיוס ראי' דאמרלר"ל ר"י ~שה ב~צמו זה הלא דרבא תזקה ~י ממון

 ישהכא ה"~
 חזק~

 כר' ב~קה ממ~ן ~ציאין דאין ~יחא לדידי אבל כו' דאמרת' ~דידך אלא בד"ה הת~' כמ"ש בגדול חותמין ד~דיס
 י~ק~

וכדאי'~ב~
 ~דיף ממון דחוקת משוס ~"ט ~ף ~ידושין

 א~
 וה

 ו~ ב~צמ~ ~~יקאמר
 ואדרבה התוס' מקשו

 לפ"~
 קושי~ מתורץ

 דלאצרי~~התוס'ב~"האלאלדיד~
 לתי'~~י

 לר"ל ר"י דקושי' די"ל ~מ~קנא ש~י ללשון רק מוזכרדלא מ~~חןקתה~די~
 בחוקה ממון מוציאין דאין ~תא ולדידי' דרבא חזקה~ח הו~

 ב~צמו דזה ממון להוציא דהשתא ח~ה מה~י דלאי~קב דלר' כ~
 ~ יבוא שאח"ז בסי' לכאו'ולקמן ~~לוצ~~ג התו' ~מ"ש להדדייוק~ן ~ ~דמ~

~~~~~~~
 ריש המאור כמ~ב~ל סברי דהתוס' י"ל

 להוצוא ו~זקהמה~י דרובהאשהשנתא~לה פ~
 כתו~ות לכאורה הרשב"א סבר וכן י"א סי' ל~יל שכתבתיכמו ממו~
 להפ~יד' ~אמן מצאתי פ"פ גבייו"ד ד~

 כתו~ת~
 יש הכא לכך ~"ש

 דרבאדחזקה רו~
 יש ש~יס לכלל כשמגי~ין ~י~ דרו~

 לה~
 ~ימני'

 דאין חזקה ישוגס
 עד~

 ~פיר מקשי' לכך חותמין
 ~מ~

 ~"כ ~ברי לא דהתוס' חדא איצו זהאבל מהני ~א
 כבע~

 כ~ש ~אור
 כו'ו~וד יפריך לרב ש~תארמלה האשה ר"פ למיכתבדאל"כלאה"ל ל~י~

 יש~"כ וש~ י~ק~ כר'~ ~בר יוחנן דר' ל~יל ר"י ד~קשה ~~צ~ו זההא
 רו~

 דרוב וחזקה
 ה~ול~

 הס
 ~~ ו~~ ~ר~י~

 ח~קה
 ד~שת~

~~~ 
 כד~י'



י

~ ~~ ~ ~  ~ ~ ~ ~  ~ ~  ~ ~  דהשתא וחזקה ~"ב ע"~ דף ~~ידושין~ראי' 
 ~לי~

 ד~סקי~ן ~ו~א

 ~~ר~
 יעקב כר' דסברי לדידי בשלמא קאמר שפיר א''כ ~מון~~ו~יא מהני לא י~קב לר' ו~פיה אבי' מקידושי ~יטא ב~י

 רוב אף ,ני ~ ~א~כך
 ומזק~

 נתן כר' דסבר~ ~~יר פריך לר"ל י,בל
 ל~חות מה~י~~כ

 ר'~
 ואדרבה יח~ה רוב איכא נמי וכ~ן וחזקה

 לא סוגי' דהא צ"ל ד~א לפ"ז~~ו~'
 ~בריכסוגי'רקידוש~

 דקשה
 לר~ל ריי פריך מאי ~ורה~כ

 דב~~מ~
 מתני' גבי~

 די~
 ו~זקה רוב

~כ~
 דכאן התוס' כ~"ש אמרת אי לא סימ~י' ג~י א~ל ~ר"נ ~~ק

איי~~
 ה~כא

 דא~ר~
 ליכא תו' א"כ דרבא חזקה

 רו~
 ~"כ וצ"ל

 ור"~ דר"י זו~סיוי' ~דו~
 ~א

 סבר~
 התוס' כמ"ש ד~יד~ין כסוגי'

 בתוס' ע"ב קנ~גדף ב"~
 ד'~

 ועיין כו' אומר נתן ר'
 מ~

 ~אכתוב
 כאן התו~' דברי ביארתי ממונות ~דיני ג~יחןקות ב~י'~'ילקמן

~,~ריכו~
 כפי ~"ל בעה'מ דברי ~ל ה~~תי וגם

 מ~
 דפסקינןכר'

~~~~א~
 וחזקה~להוציא רוב מ~~י דלא מ~ח

 ממו~
 אי"ה הכל~אבאר

 ~~י'י"~ו~סיבוארבארו~התיל~, 'יי~י

~~~~
 היכא ל~יל מ"ש לפי עיניך ~~ח

 שהי' אח"כ חיישינן לא סימני' לו הי' ~לא ~יד~יגןי כגו~ איתר~ דחזק~

~
 ~ושי' לי ק~ה כו' בנ~ה שכ~בו התוס' הוכחת מכת ונשרו ~ימני'

~
 לק'דושיןכו' שמואלבודקין אמר ר'נ אמר ד~~~"ו ב"ב ה~ה ולה
 יקיבלהקי~שוו ידה ~פש~ה ~יכא דנ'מ ר~~"סו~י'

 ע~ מאח~
 ז

~~~~ך~~
 אי~ו הנ''מ זה

 ~אי~
 סימניס לו ימ~או ~דאס

אח'כ
 א"~

 ~ידושין ~פיר~הוי שלו הקידושין
 מאחר קידושין וקיבלה ידה שפ~טה היא ~~יר וא"ככמ~התו~'

 אבל נינהו ליןוקידושיןהשני'
 א~

 ימ~א לא
 בו~ימני'~~

 קידושי
ה~ני

 ס~~
 ~ריכיס ושניהס נשרו שמא דחיישינן אף קידושין

 ג~
ו~~~

 חששמדרבנן ~לא אינו דנשרו ל~יל ש
 כמ~

 החנם
~~רי שמבי~

~" 
 הביא' אס ~א~ה הספק אם דהיינו א~ה לגבי אבל מ~~בנןס~ק הוי הראשון וקידושי מד~וריי' וודאי ה~י ~ידושי הוי

 יבדקוה דלמה שני קידושי אתר לכ~ורה~דיקה שייך לא~ימני'
 קידושין אינן שני ~ידושי בוודאי א"כ ~ימני' לה ימ~או אסממינ
 דיש כיון התי~'כ~"ש

 חזק~
 דהשתא

 וג~
 אמרינן ד~א חזקה יש

 עתה סימני' לה ימצ~ו לא ואס רא~ון גבי תיכף סימ~י' להדהי'
 שני יקידושי היא ק~נה~'כ

 גי~
 אינן

 וגדולה נשרו שמא נאמר וא~
 רק נש~ו ש~א תיישינו לא בנדה לכי'~יהתוס' הא~יא

 מכ~
 חזקה

 א''~~רב~
 הי'

 ל~
 קיד~י ואין ונשרו רא~ון ק~דושי ~דס סימ~י'

 קי~שיודר~ון בשעת אולי אפשרי~מרד~חוש ואי בלל חלים~ני
 הי'לא

 ל~
 שנשרו סימני' לה גולדו ראשון קידושי אחר רק ~ימ~י'

 שהגיעה אף ראשון קידושי ~~ת ~ימנין לה הי' לא ~ס דהא ז'אא~כ
ל~לל

 ~ני~
 לה דהיו חיישינן לא תו א"כ דרבא חזקה איתרע הא

 ראינוע~הד~ין דהא ש~י בעת~ידישי ראשון ~~~קידושיסומני'
 י אס שניידהא אחרקידושי עתהנשרו לומרשמא י~ול א~ה ו~יןלה

 ~~מראתה
 ש~~

 איתרע א"כ ראשוו קידי~י' ב~ת סי~י' ~ה הי'
 את~יכול ואין לשמ~נשרוכו' לאחיישי~ן תו ואיכ לדבריךהחזקה

 צריכה לא וממ"נ ראשי' בש~י~אחוו~ה~בל
 וא"~ משני ג~

 צ"ל ע"כ
 וי כו' איש ~גבי היינו לקידושיןדבו~ין

 י

~ ~ ~
 ~פ~

 ת"ש קשה
 התו~

 ~ס
~ 

 ו~"ת לחליצה בד"ה קנ"ו

 לא~אימ~
 דומי' לאשה ~ין לאיש בין דמ~מע וי"ל כו'

 דמיירי ולקידושיןגיטין
 בי~

 ולפי ה~וס' עכ"ל לאשה ובין ~איש
 ~ריכה וודאי דלא~ה לאיש רק נ"מ ע~אינו קידושין גב~ אף~'ל

~~
 סימני' ימצאו לא דאףאס ביןכךוכך מר~~ון

 שמ~
 ולגבי נשרו

 צריכה ~א בווד~ישני
 ג~

 בנדה הת~' וסברת כנ"ל
 ~כר~~

 היא
 וא"כ שם הפוסקי' וכןכתבו שם התוס' מ~קושי'מאוד

סוגי' ממ~~ש~
 א~תוצ"~

 ~ התוס'ז על ~יישד רב
 י

~ ~ ~

 לייש~
 רק ה~וגי'

 התו~
 ב'~ושיו' מיושבשס יהי'~אכרש ~ דלפי לזה נתכו~ו לא ~"כ

 ה~ס~
 וכימאחר בד"ה

 ~ו' למימר דה~ל יעוד וכו' קושי' מאי וא"ת דמקשהד~דקנו~כו'
 מצ~ו ~א אשר מאוד עצומה התוס'ו~נהקושי'

 לייש~
 הסווי' בזו

 באיש בין איירי הני דכל סבר' הסוגי' דוודאי נכון על ליישבו~ל
 ושין דבודקיןלקי בדיהלחליצהוהא הנ"ל כמ"שה~ו~' באשהבין
 וי"ל ב~שה נמי~יירי

 דא~
 סימני' הביאה אס ~פק יש אס ~אשה

 צריכה אס דבדיקה~"מ
 ג~

 ווה י"לכפי שמאנשרו חייש~ן ימצאולה,סימנ~'~ףאסלא ג~ צריכ~ בוודאי וא"ל ~קידשה מזה
 אם ספק אף דיש כאן איירי הרמבין דברי לפרש לעיל~כת~י

 ~'כ שניסה~יע~לכלל
 שפי~

 סימני' לה ימצאו דאס דב~קין נ"מ
 ~רי~ה וודאי~ז

 ג~
 סימניס לה ימצאו לא אם אבל ~~י~שה מזה

 צריכה אינה~ז
 ג~

 דהוא משוס
~"~ 

 לכלל הגיעה לא שמא ספק

 הרשב"א ונשדוכדכתב ~ימני' לה הי' לא ש~א וא~להגי~ה~ני~

~
~ ~~~~~ך~ ~  ~עיל הארכ~י כא~ר ~ת~בה~נ"ל ~~~ ~ ~י~~ ך~~ 

 ד~"~
 וכדפרש~י היא ג~ורה

 דבודקין כאן נימ שפיר וא"כ הכא כן דפירש בנדה הרמב'ן דדרי~"כ
 א~ ג~ להצ~יכ~ א~ ב~דיקה דנ'מ באשה אףלקיוושין

 ו לא

~"~~~
 דבודקין סובר הי' הגמ' דוודאי ה~וס' מתורץקושי'
 דבודקין והא ד~נך דומי' באשה אף דאיירילקידושין

 דנ"מ~יגו
 א~

 דצריכה בשנים יאף א~ו~מסופקי'
 ג~

 מוציאין אס
 והשתא ס"ס דיש במיאון ~גי' סימני' מ'צאין אין אם א~לסימני'
 כו' מאמר וכי בד"ה התוס' שמ~ה מאי הא קשה~עללא

 לגירושין בדקינן למאילמימר דה"~
 די"~

 הפירוש הוא הנ"ל דנ"מ
 צ~יכה ~ס דהיינולגירושין

 ג~
 ב~נים נמי דמ~ופקין כגון ו~'

 גבי דהא לקידו~ין ~בדקינן מאחר וכי שפיר הגמ' פריך ע~הא~ל
 אם זה האדבודקיןלקי~שיןהיינומ~וסנ"מאשהעיכ

 ול~קשה לקידושין של הנ"מ זוהוא נ"מ דהא ל'ל לגירושין תוא"כ צריכהג~
 הקושי' דהש~א כו' ל~דוק חובה וא"תוכי של התוס' קושי' ג"ככלל
 לקידושין דבוד~ן'כיון

 מש~
 משום ל"ל לגירושין תו ה~"ל הנ"מ

 נ"ת הייגו דלגירושין דזה הגמ' ימשני הנ"להנ"מ
 יבמה לגבי אחר~

 הג~ מ~ניא~
 צריכה אם נ"מ דלקידושין והאי לא אס

 , ~גמ' בסוגי' עולהונכון כנ"~ ג~

~~~
 דג"מ הנ"ל מקושי'~ הנ"ל התוס' דברי על לדחוקי~ יש

 אס לגבי אף דנ"מ דבודקין אשה לגבי אףלקידושין
 קידושין בשעת תיכף סימני' לה ימצאו לא אס דהיינופש~ה'ידה
 פעס שני קידושי אחר ידדקוה אס ידה פשטה אס וא~כדדאשון
 ~ריכה ~הא אס סימני' לה וימצאו~~י'

 ג~
 הי' לא שמא לחומרא

לה
 מקוד~

 י' ה לא אס משא"כ לה נולדו ב' קידושי וקודס נשרו ולא
 וודאי ד' קידושי הוו אז א' קידושי בש~ת תיכףבודקין

 אי~
 אף

 כ~ר דהי' דאמרינן ב' קירישי עתהאחר מוצאין הי'אס
 אבל התו~' וכמ"ש דרבא חזקה ו~צירוף דהשתא מזקהמחמת אצלהראשו~
 וודאי תינףקידישי להיות דמהניבדיקה משמע דבודקין הואגדול דו~~

 ב' אחר ~על להיות ולא ולמיאונין לגירושין דאינך בדי~ה~ו
 בודקין פי' התוס' לדברי נראה קדושין~אחרי~,ויותר ~לבדיקות
 יהי' לא וודאיואס קידושי יהי' ~ז סימני' לה יהי' דאסלקידושין

 ~דושי ~ז סימני'לה
 ספ~

 ~רו שמא הס
 ונ~

 מו~ר אס ינ"מ ~פק או וודאי ממזר הוי אי ~לי' ~חר באאם אי~ אשת לענין
 דמותר ע"ה דף ~קידושין דסבר אזיל ל~תובממזרתדשמואל

 בתוס' משמע וכן ספק גביבממזר~
 ד"~

 דכתבו בודקין
 מהני וג~

 הינא נ"מ יוגס כנ"ל נ"מ ~~~~ות גס הל~ון דמשמע בדיקההך
 ולא ~חת בבדיקה רק איירי ולא שפש~ה א~ר דבודקיןש~ש~ה
 אבלי הרש~ס וכן באיש רק איירו לא ~תו~' רק בדיקו~כנ"לבשני

 ~ ~ינן שני קידושי ממ"נבאשה
~~~~

 ולא שניס לכלל ש~גיעה אשה בקידש חדש דין מזה ל~ו
ידעינן

 וקי~לה ידה פש~ה ואח"כ סימני' הביאה א~
 קידושין אינן שני קידושי ד~מ"נ ~ריכהבדיקה דלא מאחרקידושיז

דא~
 ראשוןוודאידב~ירוף עתהוימצאוסימני'וודאיקידושי יבדקו

 דרבא~זקה
~~ 

 סימניס לה הי' דוודאי אמרינן~ דהשחא חזקה
 ואס ראשון~קידושי

 ל~
 ראשון קידושי א"כ עתה ~ימני' לה ימצאו

 וודאיאינן שני קידושי אבל נשרו ~מא~פק
 ~זקה ~כחאלא משוס~ששנשדואי~

 דרב~
 כ~"ל

 בש~
 מחמת נאמר אי וא"כ נדה התו'

חן~
 ואם , ראשון קידושי קו~ס דנשרו י"ל כך א'כ דנשרו דרבא

 איתרע כבר א"כ ראשון קי~ושי קודס ~ימני' לה הי' דלא~אמר
 לשמא חיישינן לא תו א"כ דב"ב התוס' בשס כנ"ל דרבא~קה
 ~ימני' לה~דלו

 לא חזקה בלא דהא אח"כ ונשרו שני ק~ושי קוד~
 ק~ושי גבי ס"ס נמי יש ובל"ן לנשרו~יישינן~כלל

~ 
 שמא ספק

 ~ימנים לה ואת"לדהי' היא ק~נה ועדיין ל~~סי~ניס נולדולא
ונשרושמא

 נשרוקודסלקידוש~ראשון~

~~~~
 מצאוסימני' ישלחקורלפיהנ~להיכאדבדקוהנשיסולא

דנאמנות
 וא~~

 איתרע ~"ל התוס' ~ברת לפי
 אמיכ אס וא"כ כנ"ל ~כיח לאדנ~רו ~חזק~

 א~~
 שנית נשיס ב~ו זמן

 סימניס לה נולדו דעתה לומר נאמנות אס ~ימני' להואמרודיש
 דנ~מנות ה~וסקי'ל~י

 מכ~ הי~ הנשי~
 ד~~ייע

 לה~
 החזקה

 זהובנדון
 לכאו~

 ל~
 בבדיקתס אי~רע כבר דהא החזקה מסייע

 ~צאו ולא אנשיס מת~ילה בדק' אס דווקא נאמר או ~אשונהפעם
 אח"כ נאמנות אינןשפיר

 הנשי~
 נולדו אח~כ לימר

 ל~
 שפיר דבזה

 ואמרושלאו ~שיס בדקו ~מתמילה בזה ~ל החזקה~ דא~רע'כנ"ל
נמצאו

 ל~
 בבדיקה אח"כ וא"כ לחומרא רק ~מ~ות דאינן סימני'

 דמתחילה לומר ה~זקה ~סייע דשכיר י"ל אח"כ ד~~רודנולדושני'
 לה הי'~"כ

 א~
 כיון נאמנות אינן בזה אף נותנת הסברא ~אמת

דמתחיל~
 ~אמנות הנשיס הי'

 ~כי~
 צריך עתה א"כ לחומרא

~~אמגות להיו~



~

 שנולדו ~"זשנאמר א"כ ~תה לה שנולדו השנית בבדיקהה~אמנות ~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~י~י ~י~

 מכח נא~נות דנשיס ה~סקי' לשיטת דווקאזה~חדשאיןהחזקהמ~יי~כיוןשלאהיולהמקוד~איתר~החזקהר~
 דמסיי~

 חזקה לה
 מילתאד~בידא דנאחנותחכח הנ"ל והרמב"ן הרחב~ס ל~יטתאבל

 בזהס~~ א~איןלגלויי

 מתור~~~~"~
 הרמבין ~ל בנדה ~ר"ן שחקשה מה ש~יר ג'כ
 כ~"ק פ~קהרמ~"ן נ"מ למאי דמקשה ל~ילהבאתיו

דנשי~
 נא~נות בחליצה הא לגלויי ד~בידא מילחא משוס נאמנות

 ~קולא ~אמ~ות דיהא נ"מ אינו ולמיאון דר~א חזקה מכח לר"יאף
דהא

~~ 
 חיישינן ~ימני' לה ו שא לה דנאמין

 שמ~
 הנ"ל ולפי נשרו

 היכא נ''מ ישש~יר
 דבדקו~

 ו~ח"כ סימני' לה נמצאו ולא לחליצה
 מ~יי~~זקה לא אח"כ~בזה שנולדולה ואמרו אחרזמן נשיסבדקוה
דרבא

 ד~יתר~
 לגלויי ד~בידא מילתא מכח נאמנות שפיר כנ"ל

 זהכנ"ל
 נ~~

 הפירוש ~"שוזה ~"ס ל~נין ל~יל שכתבתי מלבדנ"מ
בדברי

 כ~ ת"~
 כל לרבויי אתי כל בווילות כו' הנבדקות

 בדיק~אף הבדיקו~
 כדכתב מחלוקות שלש נמצא שייךחזקה דלא אפי' כו' ב'

 ~ ז"להרמב"ן

~"~~~
 ~~ק הה"משכתבד~רמב"ס דברי לך אבאר

 כת~
 דאף

 סימן הב'ש ~ליו ומשיג נשיס נאחנות להקל לכתחילהי
 בהרי"ף הא ~רי"ף דטת ג"כ דזה הה"מ מיש ~ל כ"ג ס"קקנ"ה
ביבמות

 ~רקב'שמשמ~
 דרבא חזקה ~שוס הט~ס לת"ק ג"כ דסבר

 ~בא חזקה ~~ר נמי דת"ק דרבא ~~קה פ~קינן ד~ש"הדכתב
 ולא יב"ש אחר דבדקוה דהיכא ל~יל כ~בתי כ~ר דהא לתר'ו~ראה
נמצ~ו

 ל~
 ואומרי' שנית הנשיס חדשי~בדקוה ואחראיזה ~ימני'

 לגלויי שפיר~בידא ושייך דרבא חזקה מחדשדלאשייך להשנולדו
 לגלויי ~בידא ~ייך ולא חזקה ששייך היכא אי~כא נ"מ ישולכאורה

 להב'ש~רותרקאלושומ~הן ומצאו תוךיב"ש שבדקוהנשיסכגון
 אותן בדקווא~"כ

 נשי~
 דאלו ואימרי' יב"ש אחר

 ב~
 שהיו ש~רות

 ג~~תה~אלו הי' דאלו ש~רות ב' מחדש וצמחו נשרו יב"ש תוךלה

~
 שהי' ש~רות

 מקוד~
 ולא שומא רק הן יב"ש אחר ~תה אף

 ו~תחלו~
 לחליצ~ לנשיס נא~נות שייך לא בזה

 מילתא משום
 ש~רות אותן הן אס לגלויי ~בידא לא בזה דהא לגלוייד~~ידא
 יב"ש תוך מתחילה הנשיס נאמנות דכברהיו וכיון לא אס~צ~ן
 ב' רק לה יש נמי בזהדעתה וא"כ בש"ס כדאי' ש~רות ב' להשיש

 ש~רות ב' ו~תה נ~רו כבר לה שהוו דהני אוורי שהן רקש~רות

אחרינ'נו~דולאתהיינהנא~נו~
 רק~זהאפ"הנא~נותדחזקהדרבאי

י

 ~ מסיי~
~~~

 י'ל
 דלכ~

 נשיס ~פ~י הנבדקות כל דלת"ק
 מילתא דהיינו תרווייהו~ דת"קסבר דל~ילבגוונא א~ נאמנו~

 גווני בכל הנשיס נאחנות לכך דרבא חזקה וגס לגלויידעב~א
 דסברדלת"~~~ס אף הרי"ף ש~יר והשתאדל~יל

 דסבר ט"כ דלת"ק אמר שפירלגלויי מ~וסטביד~
 חזק~

 דרבא
 דרבא חזקה סבר דלא תאמר ואי הנבדקות כל מלשון פליגלקולא דת"~ דמשמ~

 וזה לחו~רא הת"ק הוי הזמן ~וך דבדקו דל~יל בגוונאא"כ
 לקולא הוי ה~ק רק דרבא חזקה ~בר נמי דת"ק א"ובמשמע אינ~

 נאמנות אפ"ה דרבא חזקה שייך דלא ל~יל דכתבתי השני'בגוונא
 ו הה"מ דברי מתורץ ול~"ז לגלויי ד~בידאמשוס

ך~~~
 מתמה מ"א סי' הנ"ל בתשובהמהרי"ט

~ 
 הרמ"ך

 בא~ת ~דבריו שמביאהוא וכ~י כ' דין פ"בשמביאהכ"מ
 הכ"מדבריו שמביא ויותר כזה יאמר לא יומא דחד רב ברביוא~י'
 כו'בודקין הז~ן בתוך הר~ב"סבין דכתב כיון נתכוון שלזה נ"ללכן

 דין לכל וגדלות קטנות ל~נין זה ב~רק ד~ס דהיינו נשיס~"~
 שאר וכל ו~קידו~ן ול~ליצה למיאון והיינו, בדיקה שצריךתורה
 כתב ו~"ז בנדה כדאי' נינהו ד~מא אמרי~ן אלו סימני' זמןלאחר אח"~' א~ימצאו דנ"מ היינו קודסזמן ובדיקהדתוךהזמ~או~ינ~י'
 הביאה לא ובין ביןהביאה נאמנותהרמב"ס

 משמ~
 להדי'

 זחןכברנולדו אחר לה הסימני'שה~ו שאלו לומרהאשה דנאמנ~
~ 

 זמן תוך
 דף נדה תוס' ועיין ~יא~ן ל~נין לקו~~גון אף והיי~ו שומאוהוי
 ב~למא ד"ה ~"במ"ח

 לפ~
 ד~ס~א~שמ~ות והיינו כו' ה~רק

 אבל בסי~א כדקתני לח~יצה דקאי סמוךד~רייתא
 לא גדלות ל~נין ~ורה בכל כלל רק לבד לחליצה ב~רקאיירי דל~ הרמב"~

 ~י' ~~ה~ש וכמ"ש ר~לחומרא לומרדאיירישייך
 קנ"~

 ~"ק
 חזקה שייך לא דהא נא~ת בזה תהא למה הרמ"ך מקשהלכך כ"~

 דאין משוס וא"לדרבא
 נ"~

 להקל
 דבל"~

 לה היו ש~א ~יישינן
 כמ"ש סבר דהרמ"ך די"ל~ ז"א זמןונ~ר' אחר ג"כ לה שנולדוסיחני'
 שס כ"ט ס"קהב"ש

 ג~
 תו נ~רו ולא ש~רות הני נשארו אס י"ל

 סבר לכך ~"ש כו' ונשרו ש~רות ~אר הביאה שמא ~יישינןלא

 מט~ס נאחנת אינה ו~ת'ק כת"ק דסבר דהרמב"ס דהט~ס~ר~"ך ~~ ~~~ י~ ~י~~ ~י~~~~~~~
 ר"י דהא נ~ירא ולא כתב ו~''ז אחרינא מט~ס רק דווקאחזקה
 חזקה מט~ס רק נאחנות הנשיס דאין דהיינו כר"י הלכהור"ש
 חזקה ~בר דלא כר"ש דהלכה אומר הוי אי דבשלמאדרבא

 נשיס דנא~נות ו~א דרבא חזקה סבר לא נמי דת"ק אמרינןהוי דרב~
 אמרינןנמי כר'י דהלכה אחר אבל לגלויי ~בידא כמומט~סאחר

הט~~
 ~זקה מט~ס נמי דת'ק

 דרב~
 לא בל"ז ולמיאון חליצה גבי

 ו~''ז ~נ~ל ~ר"ן כקושי' נשרו שמא ~יישינן דבל"ז הנאמנותמהני
 ~סק וכןכתב

 הרי"~
 דהיי~ו

 דהרי''~
 כתב

 א~
 מכח נאמנת לת"ק

תזקה
 משמ~

 דבריו,שהס לאכנ"לל~רש חזקה דלי~א היכא אבל
 אינו דהרמב"ס ל~יל תירצתי וכ~ר להולמן וקשה~תומיס

 ו הרמ"ךנגד

~ ~ ~ ~

 י~לצדדלה~ירכההוא ~שאלהבמהרי"ט ל~"ז נ~ור
 אחרינן רקזהדווקאאי לכ"~מהני ס"סדההיא ביארתי ~בר ד~א במהרי"ט שהובא שהתירחכס

 כנ"לדנשי~
 ~אמגוי

 בלא~חזקהדרבאכשיטתהרמב"ס אף ד~בידאלגלייי מילתאמכח
 נשיסרק מהימני דלא ~ו~קי' שאר כשיטת א"א אבלהנ'ל

 תא~ר דהיאך ה~"ס שייך לא זה בנדון א"כחןקה מט~~
 ס~~

 לא שמא
הגי~ה~כלל

 שנ~
 יש הא סי~ני' הביאה לא שמא הגי~ה ואת"ל

 דאנן שביארתי מה כפי ~בל סימני' הביאה דוודאי דרבאחזקה
 ~בידא מכח הנשיס ד~אדז~ות והר~ביןוהרשב"א כהרמב"ספסקינן
 רק היותר לכל אינו ונשרו ה~יאה שמא המשש וזהלגלויי

 יש ש~יר א~כשקול כספ~
~"~ 

 הוי לא דנשרו דס~ק שבארתי ל~י ומכ"ש
 ~~יל כדהוכחתי ב~למ' ~ומראאלא

 סומכין דאנן ל~יל הוכחתי וג~
 ~ל סו~כין מדאנו הנ'ל הפו~קי'~ל

 ה~שי~
 א~ שא"י אף

 הגי~ה
 ותר~תי הנשיס שאמרו ש~רות רי~י ~ל סומכין אנו שניסלכלל

~
 ~ הס"ס הוא שפיר וא"כ ז' ס"ק קס"ט סי' הב"ש קושי' ל~יל

~~

 שמביא מה לפי לפקפק ~ודיש
 ש~ הש"~

 ס~"ב קנ"ה סי'
 ~קיאין דאין כיון ס"ס ~ייך דלא י"ל וא"כ תמאן שלאלהחמיר י~ ב~יל בלא ואף בבדיקה ב~יאין אין דהאידנאדי"א

 שניס לכלל הגי~ה אס מסיי~ והחזקה סימני' לה יש אוליהספק א"~
 שפיר לצדד יש מ"מ אך כ~"ל הגי~ה לא שמא אחד ~פק אלאואינו
 דהא הנ"ל ה~"ס יש דשפירלהתיר

 די~~
 ד~ת הוא סכ"ב של זו

 ה~~ס דכתבו שתכלכל ~ד ד"ה נ"ב דף נדה בתוס' הובאר"ת
משוסדאיןבקיאיןלבדוקבכלהגו~דאפי'אחדבגבהואחדבכריסה

 מהני גרידה גומות דא~י' ו~וד מ~טר~ין אצב~ותי' בקשריואחד
 כתב כ~ר חהני אצב~ותי' קשרי דאפי' ר"ת מט~סוהנה

 והרמב"ס כ~רי"ף ד~~קינן חשש אינו לדידן דזה מהרי"ט~הביא החכ~
 במקוס אלא אינודסימני'

 ~רו~
 קנ"ה סי' כדפ~קינן

 בש"~
 וא"כ

 כל לבדוק צריךאינו
 הגו~

 אלא ל~ק~ק אין וא'כ
 מט~~

 השנישל
ר~ת

 דפ~~ינןגומ~
 ד~א שפירי"ל ובזה א~שאיןש~רות

 דב' הרי ~כ"ל ונשרו בהן הי' ו~~רות שיטר בלא גוחא איןחזקה אלוס~ הרי נמצאב'גומות כ~בוז"ל י"ז דין אישות חהל' ב'~רק הר~ב"~
 לא דנשרו כיון כ~בתי מכחנשרו~וכבר אינואלאגומית

 שכי~
איתר~

 חזקה יש גומות ר~ינו אי אףדאמרינן דרבאואיכ חזקה
 ש~יר גוחות ראיגו שלא כ"ז אבל ונשרו שי~רדה~

 נאמנת א"כ שכיח לא דנשרו כיון שי~ר לה הי' שלא ראינו אסדרבא חזק~ אי~ד~
 לאהגי~ה ה~"סהנ"לחדא~מא א"כשפירהוא שיטר הי'בהשלא
 אין וממילא הסימני' נשרו לא שמא הגי~ה ואת"ל שנותי'לכלל
 לא דנשרו וכיון נשרו מכח רק מהני לא דגומות גומות ג"כלה

 ש~~ב~י כמו שקול מספק יותר זה ~דיף לא שפירשכיח
 דרבא חזקה איתרע שכיח לא דנשרוכיוו ל~י~

 וווכ~
 מ"ש לפי

 בצירו~הספק שפיר ולכך ~מרא אלאדאינו ל~י~
 ה~י~הלכללשניס א~

 ס~כינן לא זה דבזמן כר"ת דאמרינן אף וניהו ס"סהוי
 לכלל בהגי~ה היינו גומות חששמשוס אבדיק~

 לא דנשרו אף שני~
 ו סיס יש שפיר הנ"ל בנדון אבל ~פק חד הוי דרבא חזקהמכח ש~י~

~~~

 הואמ~סרוןחכמה ~שני דהספק ולומר ~וד ל~קפק שיש
וה~וסקי'מ~ולקי'

 נ"ה סי' בי"ד ~ייז בזה ~"ס ~הני א~
 ~י' הד"מ וכן בזה ~"ס דמהני ד~סקו פוסקי' ד' ס"ק הש"ךשמביא
 הש"ך הסכיס ולזה מרובה בהפסד ידי~ה בחסרון בס'ס מתירנ"ז
 די"ל ~דיף וכאן בהג"ה ק"י בסי' שמוטהוכן גבי ט'ו ס"ק נ"ה~י'

 לא דנשרו כיון מודיסדהכל
 שכי~

 לטיל ~כתבתי מה לפי ו~כ"ש
 מצדהדין ל~ושלזהא"כ מדרבנן ב~למא אלאחוחראאינו

 ח~רון א"כ ש~רות לה שאין ראינו אס גו~ות אחר לב~וק צריךאין דאוריית~
 בזה וי"ל מזיק אינוחכמה

 חודי~ כ"~
 כ"ז כתבתי לא ~נו

 שמביא החכס להצדיקרק להלכ~
 מהרי'~

 ~ל סמכינן ובזה מרובה מהפסד ד~~יף עיגון~ש ג"~ שהי' וי"ל הנ"ל שהתיר
 הרמב~~

~~~ 
~ ~~ 

 והר~"ן



~ ~  ~~~~ ~~~ ~~~ך~~
 ~נ"~והרמ~~~

 ~ייך ~לא אף ג~י~ ~מ~י~ני
 ~זק~

 גבי ~מו ~ר~א
 כנ'ל ~~רות~יבוי

~ 

~~~~
 ~~~~ו~~~~~~~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ פשי~~ 
 דנ~יס

 ~אמנו~
 ~אין

 ל~~ן לד~ ש~רו~ לה~
 גבי ~מובדרב~ן ~נ~ ~ה~מנו~

 ~מ~ בד~ק~
 מיאון ~בו לאו הלא ק~ה ~~כ~ו~ה

 ~בא חן~היש
 שי~

 מ~~ל ~א"ל ~~~ות ~הן
 נאמנו~ ~נ~י~

 ~גד
החז~ה

 חמ~ ומ~~יק~
 ~איי אין

 ו~מ~~
 רמ"א

 קנ"ן ~י~ ~~"~
 לא~י~~י ~~מ~

 אח~~~
 אינו ~~ס אי~ו~א

 ~ה~~י~~ ה~ז~~ צג~
 אוגו

אל~

 ~~פק ~ל
 כ~

 ~~יל ב~א ~ל~רו ~יישינן ~~א והא ~פו~~יז

 כמ"~היינ~
 כיון ל~יל

 ~נ~~~
 ~חז~~ אי~~~ שכיח לא

 אבל ד~~א
~~נין

 ~~~ ~ל~י~ נאמצו~
 דילמא

 בא~~
 ~ ~ימני~ לה יש

~"~~
~~~ 

~~~~~ 
 ~ ~~ ס~ ~~

~~~~~~~~ 

אז~ינ~
 להקל ~ס~יקא

 ~וכ~ ו~~
 לכאו~ה

 ~פוס~ מ~~~
 ~ירובי גבי

 בין ~ירוב ג~י ח~"ז ~סייח~ומין
 הש~שו~

 ~ירו~ו~י~וב
 לואין ~~ז~

 ~זק~
 ~ו' ו~~ב צא ל~ני~ אמרו ג~י כ~רותוכן

 וכז~
 ~דברי

 ו~~~חי והרמב"~ר~י
 ש~

 ~ליהס ~~וס' קושי' לתרץ
 שב~

 ל"ד ~ף

ד"השנ~ה~
 קנו

 דה~ ~ירו~
 דווקא ד~מר ~"י

 בי~
 ח~~ה לו

דכש~וחא"וברו~
 ~ירובין החו~~נמ"ש ~יר~ ~זק~שלא דרש"יל~י~תו~ןילד~~ר~יש

~~ 
 ל"ה

 אמ~ בד"~ ~"~
 מ~נ~י' יר~י' ר'

כו'
 ומ~מ~

 דהחוס'
 ~~"י מ~כימי~~~

 ולכךשפי~
 ~וו~א ~"י ~א~ר

 לושיש
 חזק~

 ~ן הוי דאל"ל דכשרוח
 ן~

 ג~י לאיסו~א
 צ~יך ל~ךלחומרא אי~ו~ חזק~

 ~בא א~ל ~~גדו ~י~~ ח~~~
 דפ~~ א~

 לר'
 ל~ניןיוסי

 ~פ~
 ~ן~י א~ל דר~נן ~~~ומין לפי דהיינו דכשר ~י~וב

 אי~~~ חזקת שישבדרבנן
 מ~ני' ~~~ס ~~ק

~~~~ 
 כ~"מ

 וכדפ~~
 ללך דמ~וואוח ~~י להדי~הרמב"~

 א~ כ~~ ~~י~
 ~אין

 ~ז~~ ל~
דכשר~~

 שיש אף
 דמוקווינ~ אי~ו~ ~זק~

 לגב~א
 ~חזק~

 ~י~~י ~לא
ומשמ~

 ~~~ הדמ~~~ דא~ ~~קוואו~ פ"י ~ס ~הה"מ
 תי'

 ס~~
 ~ן

 אף כשרד~די~בד
 ~ס~~

 ~הונ~בין בזהכגון
נאה ~~~י~ילפו~ ה~משו~

 ו~רו~
 לא ר~"כ ~~~ל~~חו

 ה~י~
 ~ר"מ מ~וס ~ק

 ~ב~
 ~~ה

 ל~~ב ב~אוריי' עי~רו דאיןמי~רי
 ה~מב"~

 לה~י'
 בזה יוכללב~א שלאבדבר ד~~~ וז~

 ~צמ~
 כגון ~~וריי' לי~י

 מחמירין דאוריי' ~~יקרו דבר אבלדשס ~ני~ומאו~
 ~מ"~

 הראב"ד
~~ 

 כגון
 ~פר~ ~י~ספק

 ~יכול
 ל~ו~

 ~צס ~ימצא דאוריי' לידי
 ד' סי' ל~יל~נין כ~עור~

 או~
 ב'

~ 

~~~~
 ~~~~~ו~~~~~~~~~~~~ ~~~~~ד~~~~

 ~טודהיינו
 ג~ו~~

 א~ל
 ש~

 ג~י
 חמ~ ב~~~

 דאו~ייחא ~יקרו ~וי

 ימ~א ש~א הויד~~
 חמ~

 לי~י לבוא מ~ני~יכול י~כל ~פ~חושמא
דאוריי'

 ~רמב'~ מדמי~ ~פי~ ולכ~
 ~הר"ן

 ל~~
 לההיא

~~~~ 
 ספ~ד~שני~~

 ~רבלן
 ל~ק~

 ~החמירו ~ק
 לבו~~~

 ד~ס וכ~ו
 הכ~ הי~מ~ימלי צ~י~

 ו~"כ
 ~ו~~

 ~דרדנן דמקילינןכ~מ סובריס~הלכ~ ו~ר"ןנמי ~~רמב"ן
 אוסו~ ~~ז~~ א~

 דאו~יי~א ~י~~ו ~אין

ו~~

 ~הר''ן
 ~~י~ו~ ג~י~ירובי ש~

 נמיס~ר~~יטתהחוס'
 וה~א"~

 ח~י~ו~ ~י~ו~י ל~נין ~יי~י ל"~ ב~~~ד~ב~
 הייצו

 לי~נ~ משו~
 ד~~מ~דה~"~

 אחומין ~~ירובי ~אן
 א~ ~~~מ~

 בדי~בד
 וי"~

כמ"~
 דהייצו ה~ו~'

 מ~ו~
 א~רא מסמ~י דא~ומין

~~~ 
 לא ~ד~ה

 ~ר~מ ~~לל~ול~ס~~כצילד~~~י~ן ~שי'י
~ 

~"~~~
 ללויצא

 ~~"~ ללמו~ מ~~
 ~או~יי ~י~רו דאין ~יכא

 אף~ד~בנן
 שי~

 נ~יס איסור ~חזקח
 צאמנו~

 ~צון
~~~ 

 ~ת~~מ~ד~~צ~
 ~זמן

~~~ 
 ~~בצן

 ~הו~ אש~ ~~וד~ א~
 ~~ו~ן

 א~
 ~ו~ ~א~ ~ל~~איל~

 ~לה
 א~

 ~ראי' מ~ימני ~~או~יי'
 בו~~

 ~י,

 מ~ו~ ~הג~~~~~~
 ~יש ~ד~ל

 ~י~~
 ~דאו~יי' אף מהימנו

~~ 
 נ"מ

~איצו
 ~~יד~ ~~ ~ל~

 חיקן שב'ה ~~אחה
 ~א~ ה~~יואי~~

 ~לי~יילי~
מהימני

~~ 
 ~~~ל

 ~ל~ בח~~~ ~~~
 ב~ירו~~ן כ~אי~ נ~~ן

 ~ל"~
 ~ו~ ~~~מש~~

 ~י~~ז
 בי"~ ~ש"~ וכמ~~ ~ר~ל~

 ~י'
 גב~ ~~~

 לא~~ ~ו~~ל~
 ~"ה

 ~~ומ~
 ~זמן

 ~ן~
 ~לא ~אינו בא"י ~ף

 ~~ו~
גןי~~

 ~י~ל ~"י ~י' בי~ד ~~~"ח ~אי~י ולן
 ~דרב~~

 לו ~אין
 ~ף ~~או~יי'~יקר

 ב~~~ז~
 אי~ורא

 והנ~
 חל"ז ~י' ה~~א

 ס"~
 ז'

~~י~
 ~רמ~א ~ל

 ~י'~ ~כ~~
 ~י'

 ד~~~ ~כ"~
 מי~רי לא

~י~~~א א~~~
 ~ח~~ ו~~~

 ~י~רי
 אי~ו~~ איח~ז~

 ~נ~~~ין אלא
~~וא משו~

 כמ~ ~~~~
 ~טן ~ל~~ן

 ~לי~ ~טביל~
 א~~ג

 דא~~~~
 אי~ור'

 ט~יל~~ליסמ~ר~לןלמאן~דס~ר
~ 

~~~~
 ~~רי ל~י

 המ"~
 דלמ~ו הנ"ל וה~מ~~ן הר~ן

 בל~
 ב~יל

 ד~~נו~ משו~ לב~ו~~נאמנו'נשי~
 כמו ~דרבנן רבנן

 בדיקתנבי
 ~~ ~מ~

 חמוהי'
 דש~

 ~"ל ~"ו בידס ש~וא משוס הוא

 ~~~ך~~~~~~
~~ 

~ ~~~~~  לא הוא גדול טורח חמץ דבדיקח כיון ~' דף פסחי' החוס'כמ"ש
 דמה בידסמיקרי

 שביד~
 נ~ס איסורא ואחחזק בדאוריי' אף

 ~"ש חולין ריש הר"ן כחב וכן ושחיטה חלב וניקור טבל כמולאמצוח
 ב~יל לא ~ל ראי' דמביאי' הנ"ל והרמב"ן הד"ן לשיטח צ'לא"ז

 לאמנוחדצשי~,
 וש~

 כנ"ל דרבא חזקה מכת איסור' איחחזק הוא
 דהס איסו~' אחחזק מיקרי דחמץ המ"א לשיטח נאמר אסצ"ל
 נשי~ בד~בצןסברי

 כמו ואינו~בידס איסור' באיחחזק אף נאמנוח

~~
 ד~מץ כרמ"א א"א אבל בידס שאינו ש~רוח ב' בדיקוח ל~נין

 אח~זק לא בדרבנן מרמין דהס כנ"ל צ"ל איסורא אחחזק לאמיקרי
 ~~ דאוריי' עיקר לו וישאיסורא

 בדאודיי' ~יקר לו שאין דרבנן
אף

 ~~אי~~ז~
 איסורא

 דבשניה~
 שלא והיכא להקל דרבנן ספק

 מדרבנן מקיליןהיו
 ר~

 נאמנוח לבדוק צריכין היו
 דבדיקח נאמר דהאיך נפוני' ~רמ"א דברי ~~ברא לפילכאורה והנ~ נשי~

~מ~
 רק רבנן חקון לא הבדיקה הא מיקרי איסורא א~חזק

 ש~ י~~ס~ק~מא ~~
 סימן ריש בב"י הובא ההימ כדכחב ~מץ

 בו דהי' נחקן אס דספק טבל כגון רק איסורא מיקרי~~חחזקולא חל"~
 ~ איסור וודאי~~חילה

~~~~

 ב~~חיס החוס' דמקשו מהאי המ"א ל~יטח ראי' לה~יא
 דבר דכל א~"ג כו' רבנןבדר~ן ד"ההמנוהו ד'ה~"לדף

 דמ~שיס מדאוריי' ו~בדי~ואפי' לנ~יס להו מהיחצי' ~ידס~הי'
 יו~בלל

 ~אנו
 מאמיני~

 כו' הניקור ו~ל ~~חיטה ~ל וע~ד לא~ה
 החוס' מקשוולא

 ~פשי~ו~
 דהא

~~ 
 מדאוריי' באיסורין צאמן אחד

 היכאל~~יר
 ~לא~

 איסורא א~זק
 וז~

 הפוסקי' בכל ברור ~כלל
 וראי' ופ~ול קרוב אפי' נאמנת אשה אכי' נא~ן אחד דעדהי~א
 החוס'דהא

 ~י~
 כ'דהא הא~ה ריש גיטין~~יבמות

 להדהאשה מוספרה יל~ינןב~י~ורין ד~יא'~אמ~
 ו~ ~אמנ~

 הרשב"א כחב
~ס

 ~יבמו~
 וכן איש כמו להחיר נאמנח ~האשה אלמאי בחי~ו~יו

~וכח
 ד~~~יל~ בי~מו~ ש~

 ~דות גבי דמש"ה לומר הש"ס רוצה
 אשה אפי' ושס באי~ורי' ~אמן א' ~ד משוס נאמן ~"אא~ה

 ~הא~ה ד~אנא~ן ~~ מפי ~ד אף ~אמן ד~"א ד~"מ לכאורה להו~יח ישנ~מנ~וכן
 משו~ ~ט~~ ~יבמו~

 נאמן א' ~ד
 והת~

 נאמן

 וא"~ ~~ מ~י ~~א~
 דהתו' א"ו בפ~יטוח החוס' מק~י' לא למה

 חמ~ דבדיק~~ב~י
 מקשי' לא איסו~אלכך מיקריאח~זק

 רק נאמן אינו אחד איש אף דאל"כד~י~ס רקמכ~
 ז~

 דבפשיטות ראי' אינו
 א~ ~~ דאיירי די"ל להקשות ה~ו~' י~וליסלא

 חמץ וודאי דהי'

 וודאי דבכה"ג החמץ ובי~רו שבדקו נ~יס מ~ימני אפ"~~בי~

~ח~~
 מ~~~ מהימני לא ~כך איסורא

 אחר
 ר~

 הימנוהו מכח
 בד~~נן~נן

 צ~י~ ל~~
 להקשוח החוס'

 מכ~
 צ"ל ולפ"ז בידס דהוי

 סברי~החו~'
 דא~

 ביטול מהני חמץ לוודאי
 כהרמב'~

 לא דאל"כ
 ~ו ~~י' דאיי~י לומריוכל

 ידו~ ~מ~
 ביטול מהני למה דא"כ

~ 

~~~~
 ~יט~ לפי

 דסבר ה~מ"א
 חמ~ דבדיק~

 לא מיקרי
 מיני'בפסחי' ~וגי'דל~יל ~כאורהאחחןקאיסו~'~שה

 כו'אפי' הכלנאמנין יצ~קתניתוה ברי ~"נ ל~ו אמר דקאמר~~"ל

נשי~
 כו'

 אף ולכאורה כו' מ~ימני מ"~
 דאיירי סבר הוי דש~

 מאי קשה ~"מ ב~יטלו דאיירי אד~~י' אסיק לא דאכחיבי~לו בל~
מקשה

 מ~~
 אחחזק בלא ~אוריי' ~אי~ורין ~"אנאמן הא מהימני

 אף נא~נח אשה ~ף נאמן ד~"א היכא כתבחי וכבראי~ור'
 ~ה~גיש פ~י ~~פ~ וראיחימדאוריי'

 בז~
 ס~ר הי' ד~"נ וכחב

 דחקשה רקאח"כ אחחזקאיסורא חמץו~ו~ב~יתוהוי~איי~י~הי'
 ~ידימ~~א דהניהש"סאמירה

 אי~
 אייריבאחחזק אי ולכאורה בי'

 דאיש אףאמו~האסור'
 לא'מהניולמ~

 רק~י"לד~ל על~ני ~~ה

אי~
 ~וון נאמן דאי~ו י~~~ ~י' א'

 דא~ז~
 רק איסורא

 דל~
 לומר

 צ~מני' נ~י~ו~~די'~שני
 מתור~

 לכךקאמר ~~יס ~צי ~~יס~מו
 ~הני אמיר'~טו

 אי~ מש~~
 רק הוי ולא ~דות ל~נין ר~ל בי'

 ~הני ~~א ~~"א ,~
 בא~חז~

 י ~ איסורא

~"~~~
 מ~ נמי ~כ~ן

 אלא כו' חזקתו מאי ו~לא אח"ל ~קאמר
 משוס~מאי

 א~ר~
 ~די~ח אי כו'

 חמ~
 אחחזק מיקרי

~י~~~~
 י~ול ~יאך

 איסורא באח~זק הא דהני אמיר~ משו~ לומ~
 הרמ"א ~י~~ לפי א~ל ~~י~נולא

 ציח~
 אי רק הוא דהפילפול

איירי
 אמירה ~שוס מאי אלא שכיר ~אמר ל~ך ~~ית י~~~ ב~מ~

 ~לא ואיי~י~הצי
 ביח ~~שאר בביח י~ו~ י~~ינןחמ~

 ~ה~יק~
~ו~

 ~ל
 ~ספ~

 ~יקרי לא לכך
 איסור~ ~ח~ז~

 לכך מהימני ולכך~
 בדוק חזקחו דאין ~~י' איפ~וט ~פירקאמר

 וא"~
 ~מוכח

 מי~~
כשיט~

 רמ"א
 לייש~ י~ ~~

 המ"א לשי~ח ג"כ
 דן~

 ה~לפול ב~צמו
~י

 חמ~
 ~י~רי

 אי~~ א~~~
 ~אי ואלא אח"כ דקאמר מאי וזה

 ו~יצודבאמ~ ~הני א~יר~משו~
 א"כ איסורא מיקריאחחזק לא

תיפשו~
 חזקתו דאין

 בד~
 דבדיקת המ"א דכחב והא

 חמ~
 מיקרי

אתחז~



 הי' דהס אף כן סבר יצחק בר דר"נ לפי היינואתחזק ~~~ ~~~ ~~~~~~י~
 רוצי~

 לדחות
 ר"נ כסברת נקטינן במסקנא קאי דלא כיון מ"מ דהני אמירהמכח

 הוא גדול דוחק אבל מסברא כן ~ברדהי'
~ 

~~

 רוצה האשה ר"פ ביבמות הרשב"א על צ"עלכאורה
 קשה א"כ אי~ורא בדאחזק אף באיסורין נאמןדע"א לכ~ו~

 הכא קאמרמאי
 ר"~

 אטו אח"כ מה~אמר וגס מהימני מ"ט
 דעל לומר ודוחק מהימנא נמי אשה נאמן ע"א אי הא כו'דהני אמר~

דעל משמ~ דהני אמירה דקאמר הלשון וגס הקושי' היא לבדקטניס
 ז הרשב"א על וצ"ע קאי כול~

~ ~

 בהשקכה
 די"ל הנ"ל הרשב~א דברי לישב אמרתי ראשונ~

 דםבר אף דבאמת י"ל בריי' מהאי ליפשוט דרוצה ב"ידר"נ
 באמת דסבר י"ל אחר או ב"ה בדיקת על נ~יס ע~ת לעניןדאיירי
 דדוחקוקאמרממאי האי אבל באתחזקאיסורא נאמן אתדדאיןעד
 בתראדכריתותואמרינן כלישנא סבר הני משוסדקאמרידילמא
 כהאי הרשב"א פסק ושפיר איסורא באיתחזק אף נאמןדעדא'
 ממאי ו~מר דדחה וכהאי דכריתות בתרא כל~ון ופסק דאמרמאן

 דבדיקת סבר דהרשב"א לומר יש כי ~ני אמידה משוסדילמא

~~
 הי' כן לעיל המ"אהנזכר כשיטת איסורא אתחזק מיקרי

 ו לכאורה לינראה

~ ~

 מה דלכאורה הרשב"א על במ"ע וקושי' ז"א העיון אחר
 קאמר מאי הנ"ל ~מ"א על לעילשהקשיתי

 דילמ~
 משוס

 נאמן אחד עד דאין דקיימ'ל מה כפי הא הנידקאמרי
 לומר ודוחק נאמנין למה~יסורא באתחז~

 דבז~
 ~ס ב"י ר"נ מחולקין

 לו סבירא לא אנן דהא איסורא באתחזק נאמן אחד עד איהדוחה
 והנה דכריתות בסוגי' שס לשונות ב' בהני לתלות ~"שכהרשב"א
 נכוניס יותר המ"א דברי אדרבה כלל קשה ראיתידלאאחרהעיון

 ב"י דר"נ לדחוק צריכין רמ"א דלדב~י הנ'ל דפסחיס הסוני'כפי
 שהי' בידוע אף איירי דבריי' ע~כםבר

 ש~
 בבית

 חמ~
 קודם

 מידי הני אטו ד~אמר מה וגס ומנ"לזה הניל הפ"י כתי'~דיקתס
 דמסתמ~איירי דה"ללמימרמשום ~סר עיקר איתבהומששא

 ~מעתי' המ"ארווחא חמץאבללפי הוי לא בדיקה דה~~ת'ידוע בחמ~
 ד~יקת כיון סבר דהוא ליפשוט רוצה ב"ידר"נ

 ת~
 איתחזק ~י

 מששא מידי הני אטוכל שפיר קאמר לכך כנ"לאיסורא
 ~ף הני דקאמרי משוס דילמא ממאי וקאמר דוחה הי'אשר כנ"לוהמ"~
 שהו~

~~~~~~ ~  ך~'~ 
~~~ 

~ 
~ ~  

~  אי'ה לקמן שאכתוב כפי' דוחה שפיר איסוראאיתחזק 
~ 

 ה~א
 ד~אמרוומאי הדוחה זה והנה לבסוף עד דבריו מפרשלא

 הי' זה הני דקאמרי~שוס דילמ~
 הבע~

 אי מני' דב~י עצמו האבעי'
 ז לא או בדוקמזקתו

~~~

 מידי דהני אמירה אטו עליו מקשה שפיר ~~"ו נימא
 הברייתא דאיירי ככ~~ן ד~ריו הבין דהוא כו'מששא

 וזה הי'בודק שאחרלעניןעדו~שה~ידו
 ל~

 שאין בידס מיקרי
 בדקו שהס אמדו אס וגם יבדוק שאתרבידס

~ 
 ביד~ מיקרי

 רק
 לבדוק רשות להס נתן ב"האס

 כדכת~~
 ו~"ז ה~ו~קיס

 מקש~
 לו

 סבר לא דהוא ~ו' נאמניס הכל האי בדוק ד~קתו מאיאלא
 ע"~ו~"זמקשהשפיר~"נ כמ"ש~תום' צריךלישאולאמירהדלא דפוע~

 דהטעסדהבר~' לומר דא"א שיטתך לפי דהיינו כו' מאי אלאב"י
 ע"כ מוכת א"כ אמירה מ~ס בוודאי הוא א"כ בדוק חזקתומשוס
 הי' עמו ה~ווכח דזה כתבתי וכבר בדוק ~י~וחזקתו

 בט~
 ~~ב~י'

 אתה ל~ה שפיר לי' מקשה א"כעצמו
~ מסו~  

 כפי
 דאין מברייתאמוכח שי~ת~

 חזק~
 יוכל לא בדוקובל''ז

 להקשו~
 ~י' לו

 משוס דילמא רק קאמר דלא די"לזו
 אמיר~

 אבל ה~ו~' כמ"ש לישאול צריך שאין לענין ומהני בדוקחזקתו משו~ נמי י"ל אבל
 א"כ כו' נאמניס הנל האי כקו~יתו כך לומר דא"א דקא~ר~תה
 כו' לעולס לא מ~ני שכיר וע"ז איפכא אבעיתךתכשוט

 לעילמ~אי שאומר לומה ועתהמגלה עדות לע~ין הבריי'איירי ול~
 זהדילמא

 משו~
 בדקיני' שאנו הני שאמרו היינו ה~י דקאמ~י

 משוס אייריולא
 עדו~

 נא~ניס רק
 מ~ו~

 מ~ום רק בידס ~הוא
 אר~נן ~מניהו אמרו ו~"ז דבנן ליגזור וי"ל גדולה טרחהשהיא
 ה~כא מהימנו לא מדרבנן בדאוריי' ונ"מבד~נן

 ש~
 גדול ~ורת

 המ"א דברי וא''כ התוס'כמ~ש
 עולי~

 ב~ו~י' שפיר
רמ~'א ול~ ~ש'~

 צרי~
 ול~"ז ה~א כדברי ל~אורה ומוכת מאוד לי~וק

 כהאי ב~~ת ~ו~ק דהרש~"א כנ'ל וא'ל ב~"ע הרשב"א ~לקושיתי
 בתרא כלי~נא ~בר דהוא כנ"ל די~א ממאי דו~האשר

 ע"כ הנ"ל לפי ~שתא דהאז'א דהשת~
 ז~

 ממ~י דוחה אשר
 דילוז~

 כו'
 דה~ איפכא~"כ~ברדאיירי ~שטולא

 כנ"~א'כ ב~ק~וה אמ~ו
 ~יהי' ~דית ל~נין ב"י ר"נ על פליגי שהס מוכחאינו

 בתדאואין שהוא ~'י כר"נ ליפ~וק לן והוי איסורא בדא~זקאף נאוזני~
 ~ליומולק

 ל~נ~
 ו וצ"ע כ~ל ~דות

 ~~ ~~י~~ ~ך~~~ ~~~~~~~~
 ~~ו~~ו~~

 ~~~ו~

 ~~י' ~י~י~ ~~י~ו~ ~~~~ ~~~ ~"~ ~י~י
 ~~ ~~ו~ךי~ ו~~ יו"~

 ~"~ ~~י

~
 לא שנותיהס במספר וקטנה ~~ן ספק שיש היכא

 שיי~
בז~

 ק~בכלרגעממילא שיש~פקבזמזוהזמן כיון מזקתקטנות
 בשו'ת מהרי~ט הגאון כ~ב וכן קטנות בי'חז~ת אמרינןלא

 אל~יט"ז ~י' הרשב"א מתשובת כן והוכ~תי נ"ו ו~י'םי'מ"א
 במספר לנו אחדוספק שקידשה קטנהנבי

 שנותיה~
 והנשיס

 מותרת היא אס סימניס לה מצאו ולא אותה בודקותהי'
 שמא דחיי~ינן לחומרא והשיב אינן קטנה דקי~ושילבנו
 לכללהגיעה

 שני~
 ו~יישינן

 שמ~
 מזה השערות נשרו

 ק~נות חזקת כאן הי' כן לא דאס כאן אינו קטנות~חזקת מוכ~
 בארתי הנ"ל דיניס בקיצור ט"ז סי' ולעיל פנוי' חזקתונס

~לדיע~
 עיקר דהיא קמייתא

 ב~"~
 לא חזקות בתרי כנ"ל

 ה~ל רמ"ה לדעת אף וי"ל להחמיר דקידושין ריעותאאליס

מוד~
 לשמא ניחוש לא סימניס לה ש~ין דראינו כיון כאן

 קטנות דרבנןא"ודמזקת משש אלא דאינו לקמן וכמש"אנשרו
 ז ~"ל מהרי"ט משו"ת וכן מתו~' ~וכחתי וכן כללליכא

~

 וכתב הנ"ל רשב"א בתשובת אח"כ איתא והנה
 אח"~

 דיש
 ס'ס כאן דיש כיון הנ"ל בדבר להתיר בדברלהתיישב

 נשרו לא או~י הגיעה ואת"ל שנותי' לכלל הגיעה לאשמא ספ~
 ועדיין ~ימניס לה הי' לאוממילא

 וכת~ הי~ קט~
 מהרי"ט

דהטע~
 דהרשב"א

 בס"~ מ~יפ~
 הוא חד אונס שס משוס זו

 מהרי"ט שמביא החכס אל וה~~מתי עליו השבתיו~ז
 הס"ס זה מט~סדוודאי הנ"~

 ט~
 דיש כיון הוא

 וס~ ס"~
 אחד

 שנותיהם ~לל הגיעו לא דשמא רא~ון דהספק יותרמתיר
 יהי'לה אס אףוא"כ

 סימני~
 וספק שומא אלא ואינן ק~נה היא

 ק~י בסי' הכוסקי' וכל סימניס בלא רק מתיר אינו~שני
 ז זה ב~נין ~"ס דמהניפסקו
 דספק דהיכא דסבר מ'ו דף דנדה הדמב"ן דברי באר~יואני

 ~הסימני' נמצאו לא אם ~יאון שהדין שנותי'~מספר
 דמתירי~

 הנ"ל ס"ס משוס בב~ל~ף
 ולקמ~

 הרמ~ן פליג רלא ~כ~וב
 הס"~ דודאי רשב"אעס

 רשב"א כתב אחר מטעס רק הוא טוב
 ז בדבר להתיישב~יש

~
 בעיל דלא אף הנ"ל בדין הר~ב"ן סבר סימניס בה ~או ואי
 מ~פר לה הי' דודאי ראי' ד~ימניס ממאנתאינה

 להחמיר מיישינן לכן ~כיח לא ושומא שומא הוידאל"כ שנוחי~
 ז בזה דנדחק כב"ש דלא בעילבלא א~

~
 במסופקי' בכה~נ להחליצה אבל להחמיר למיאון דוקא וזה

 סמ~ינן לא בדאוריי' דלקולא שכיח לא דשומא שניס י"ב בת הואי דודאי לומר סימני' מהנו לא סימני' בה ומצאו שנותי'במ~פר
 דף נדה שס הרמב"ן דברי פי' כן שכימ לא דשומא לומרע"ז
 כו' ר"י פי' עוד כו' זה בני בד"ה ס"ד דף בקידושין ועייןמ"ו

 שנו~' בא"י אף םימניס על סומכין אנו זה פי' לפידמשמע
 שכיחדלא לעילדשומאלא הנזכרמטעס

 הנ"לפי' כדסברהרמ~"ןל~
 ואחר םימני' הכרק תוך בקטנה דראינווהיכא ~

 ה~ר~
 ~"כ

 םי' אח"כ לה הי' שמא מיישינן אפ"ה אלו ~ימני' בהראינו
 דלא נשארו ונשרוואלו אחרהפרקאחריס

 כב~
 סי'

 להדי' דכתב נדה ב~ידושי הרמב"ן דברי ממגו דנעלסק"ט קנ"מם"~
 ז כדביארתי~פניס ~~ר להס אין דבריו וב~ז פעמיס כמהכן

 בדבר להתיי~ב צריך דקאמר הרשב"א דברי בארתיוהנה
 כ~"ק הנ"ל הגאוני'דפ~קו ~ר~~ ~~~ הב~י כתב ו~ן והרמב"ן דהרמ~ס משוסהיינו

 ש~
 ~כולם גאמ~ות דנ~ים בנדה

 ~י והנה כז ה~"ע פסק ~ן לגלוי' דעבידא מילתא דהואמשוס
 דנ~יס דהך ה~עס דכתב הרי"ף דבריהפשט

 נאמנו~
 משוס

 דנאמנות~יש ו~יינו להן דמ~ייע דרבא~זקה
 בז~האי נמי נ"~ ויש םי~ני' ל~ן דאין דאמרי היכא לקולאלא סי~י'אב~ ל~

 א"כ ו~רמב' כהרמ~ם נאמר דאי הר~~"א דמשובתדין
 ש~

~~~ 
 דהנ~יס



 ~~~~~ ~~~~י~~~~י~
דה~שי~

 סי~ני' לה דאין א~רו
 ובז~

 רק החשש אין וא"כ ~אמנו'
 חומרא אלא דאינו ומה~וס' מהש"ס הוכח~י ואגי נשרוש~א
 ~קול כספק הוי היו~ר ול~ל ש~יח לא דנשרו לזה ~חושדרבנן

כנג~
 אמר~ אי אבל ~"ס הוי ו~~יר דרבא חזקה

 ה~שט כאשר
 א"כבד~ריהרי"ף

~~ 
 נאמנות הנשיס אין לקןלא

 וא~
 יש

 לומר תוכל דלא ס"ס לי~א תו סימני' לה יש שמאשס ~~
 דה~שב"א ואף דרבא ~~זקה נגד הוא דזה סימני' לכללהגיעה את"~

 לכתחילה מ"מ הביי כמ"ש והרמב"ן ~הרמב' סבר נמילשיטתו

להתיר~
 ש~ כדאיירי לבנו

 ~שש
 למ~ש~

 להרי"ף
 וכדמשמ~

בפש~
 פסקיזה ש~יר פסקו לפי לשיטתו הרמב"ןי אבל

 ז בזה חשש~יווןזהנלענ"ד דישוב~רט ל~"~

~
 דעת ~ל דכ~ב ~ליו ש~מהו הה"מ ~ברי ביאר~י ובאמ~

הרמ~''~
 דוודאי סבר דהרי"ף היטב וישב~י הרי"ף ד~ת דכן

ת''~
 אין שאמרו לקולא דאף סבר הנבדקין כל דק~מר

 נאמני'סימני' לה~
 משו~

 ורמב"ן כהרמב' לגלויי' ד~בידא מילחא
 שייך ד~א גוונא דיש דרבא חזקה דסבר הוכיח אפ"הרק

 י"ב נ~י'תוך שבדקו כגון לגלוייעבידא
 שני~

 ב' לה ומצאו

ש~רו~
 אלו רק

 שווו~
 אלושהיו ומצאוב'ש~רות ואת"כבדקו הן

ל~
 שני~ י"ב אחר אחריני ש~רות ב' וצמחו נשרו

 לא בזה וא"כ
 לחליצהדתחלוץ נאמנות ו~היינההנשי' ד~בידאלגלוי' שייךי

 בזהדהא
 ל~

 א~הן ל~~וי' עבידא
 או~ןש~רו~

 לכך לא או
 מחמת נאמנות בזה אף יקין ~ב דקאמר הרי"ף~דת'קק~~ר

 דרבאובז~~זק~
 ב~י'קנ"הכהרמב' הש"~דפ~ק נ~ון~~ק

 כב"ש דלא שפיר כלל הרי"ף דעת מביא ולאו~רמב"ן
 י ז בזה דמדקדק~

~

 ~וד ו~יארתי
 באהי~

 סי'
 קס"~

 הב"~ ~~ב
 כתב וז"ל ז~' ס"ק

 צריך ~דדין דבדיק' כו'~ד"מ
 ובדיקה אנשיס ~"י להיו~

 ש~רו~דריבוי
 בודקת

 נשי~
 , ובארתי הב"ש ומ~~ה ע"ש כו'

 אנשי~ ע"י דאפשר ~יון הדדין בדיקותדוודאי
 להפש~י חששו

 ש~רות דריבזי בדיקות אבל כנ"ל הרי"ףבדברי
 במקו~ דהי~

~רו~
 אנשי~ עיי א"א זה

 אף שפיר לכך ב~רוה להסתכל
 ~ליצהל~נין

 לחלו~
 והרשב"א והרמ~"ן הרמב"ס ~ל סמכו

משו~
 לגלוי' ד~בידא

 משו~
 סמכו לכך עיגון חשש בזה דיש

 ~לי
 דפ~קהשי~ הגאוני~

 ~ כו~ייהו
 שאלה הך הנ~'ל כלולפי

 דמ~רי"~
 שהשאלה נ"א וסי' מ"א סי'

 שקידש ב~חדהי'
 בחול~

 שנותי' במספר ל~ו ו~~ק
 וג~

 בד~ו

נשי~
 ~ליו צו~ק והוא מתירה אחד והי' סימני' לה וזצאו ולא

 תכסשהתיר הנ"לי~לצדדלה~ירכההואככרוכיאמאודולפי
 צריך הרשב"א דכתב ואף ס"~טובהוא דההיא ביאר~ידכ~ר

להתיישבבדבר
 הו~~

 בזה~פיר לבנואבל לכ~~ילהלה~ירה
 ~ל ~~~וךיש

 הרמב"~
 ושאר והרמב"ן

די~ל ובפר~ והש"~ גאו~י~
 בדבר ~יגון ~שש הי' תשובה בהאי דש~

 שמביא מה לפי ~וד לפקפק שיש~~ומה ~
 ~ש'~

 די"א ק~ה ~י'
 וא'כ בבדיקה בקיאין לאדהאידנא

 הס"~
 דלא~ולי' כיון אינו

 דרבא הח~ה נגד השני הספק הוי א"כ הנשיס ~ללסמוך
 דברי להצדיק ישמ"מ

 החכ~
 ר"ת דעת הוא זו דיעה דהא הנ''ל

 בקואין אנו שאין האחד ט~מי' שני ד~חב נ"ב ד' נדהב~וס'
 כ~ב וזה הגוף כללבדוק

 ~חכ~
 פ~קינן דאנו הנ"ל

 דווקא דסברי גאוני' ושארוהרמב"ם כהרי"~
 במקו~

 משמע וכן ערוה
'

 ב~"~
 שניי' די~ה דמביא ז' סי' קנ'ה סי'

 שאומר ישמי בש~
 ו הש"עכדיעהקמייתא פו~ק וזהכללבזהי

 ל~ק~ק יש~~אך
 מט~~

 גומות דפסקינן ר"ת של ה~ני
שאין אע"~

 ש~רו~
 דהא זה בנדון כאן פיקפוק שאין י"ל זה רק

הרמב"~
 הרי גומת ב' נמצאו שם וז"ל אישותכחב מהל' פ"ב

 ונשרו בהן הי' ושערות שי~ר בלא גומא אין תזקה ~י'~ילו
 אלא אינו גומות דב' הריעכ"ל

 מכ~
 הוכחתי וכבר~ דנשרו

 א'כ דרבא חז~ה אי~רע ובזה ש~יח לאדנשרו
 א~

 דלא ראינו
 דאין אמרינן ממילא שכיח לא דנשרו ~כיון שי~ר בההי'

 דרבא חזקה מכח היו~ר לכל שקול ספק רק הוי ול~גומו~
 לכללשנו~י' הגי~ה ספק ס'ס שייך ושפירכנ"ל

 וא~"להגיע~
 וממילאאין נשרו לא שווא ~ערות לה דלית כיוןי

 ב~
 ~ומו~י

 דמביא אף ניחא לכך שיער בלא אינן~ו~ות
 ר"ת דברי הש"~

בש~
 דעיקר י"ל כו' בקיאין אין דהאידנא י"א

 מכ~
 הגומות

ואינו
 מ~~~

 ~ערות ~' הש"ע דפ~ק כיון ר"ת של הרא~ון
~ינן

 ר~
 רק א~ו י"א שייך בזה ל~ך כנ"ל ערוה ~מקוס

 א~

~~~~~~ 
~~~~  דיש הנ~ל בנדון א~ל לכללשנותי'הגי~ה

 ~~~ג'~
 א~הגי~ה

 ז י~רה סברא ~''ל וזה ס"סהנ'ל יש ש~יר ~נותי' ל~לל~

~~
 דאולי ידי~ה חסרון ה~ני ~ה~פק לפקפק עוד שיש וווה

 אינו רקזה הש~רותבקיימצאגומותואז~אמרוודאינ~רו
 גומות ימצא לא וד~י שכיח לא ד~שרו ~יון מ"של~ילי~פי
 ל~יל ~ביארתי כ~י~כ"ש

 ב~ני~
 חומרא אלא אינו דנשרו

 וא"כדרב~ן
 הש"~

 קאמר
 גומו~

 היינו ~~רות ~ו ~אין אף
 ~יכא אבל גומות בהראינו א~

 ס'~ שי~
 ל~דוק צריך דלא י"ל

 מחיר נ"ה ~י' הש"ך ו~וד ~זיק אינו חכמה ח~רון א"כא~''ז
 ב~ג''~ ק"י ב~י' וכן ~"ז סי' בד"מ ~כןבה~'מ

 דידן דבנדון וכיון
הוה

 חש~
 ~ליוי צו~ק והוא שהתיר ווהדי"ט דמביא החכס להצדיקרק למ~~~ כתבחי לא כ"ז מ~~'מ יותר ~דיף זה עיגון

 ו~וד ד"ה בתו~' ~נ"ד דף ביב~~והנהלהצילאו~ומהש~~ות"ל~
 ~יווני~

 מו~ח כו'
מ~וס' ש~

 דא~
 בו מצאו ולא ~י~ף ה~רק אחר הקטן את בדקו

~ימני'
~ 

 חו שכיח לא דנשרו ון
 איתר~

 דרבא ~זקה
 א~'כ אולי ספק לנו וי~ נכסיו הק~ן מכר ארוך זמן אחראף אח"~ וא~

 ד~בר כיון דר~א חזקה אח"כ שייך לא תו הסימני'צמ~ו

איתר~
 לוסימ~י' להיות שר~וי ~שעה לזה דבדקו ~יון ה~זקה

 י ז לו הי'ולא

 דהאי כו' א~~"א בד"ה ~יב מ"ח דף דנדה מהתו~' מוכח~~~וד
ח~

 רק חשש אינו נ~רו שמא
 מכ~

 אבל דר~א חזקה
דליכא היכ~

 דרב~ חזק~
 הסברות, ב' נשרוול~י שמא ל~ח,ישינן

 לאחר אשה קידש אחד אס ~דש דין לעיל מבוארהנ"ל
 לנווה~פק ה~ר~

 א~
 ואחיכ סימני' לה יש

 כש~~
 ידה

 לבודקה צרי~נא לא מאתרקידושין וקיבל~
 אח~

 ~ימנים לה יש אס
 צריכה דממ"נ לאאו

 ג~
 רא~ון דקידושי הדין א"כ סימני' להויווצאו יבדקו~ אי דממ~נ משני ולא מראשון

 כיון וודאי ה~
 דרבא לה~קהדהי'

 וג~
 דה~~אדנמצאובה ~ז~ה יש~ה ~תה

סימני~
 להי הי' נמי ~~יקרא סיוזני' לה יש ~דהש~א אמרינן

 ביגר~ הרי כמוסימני'~
 נמי וכמ"ש הנ'ל ט"ז ~~י' לפנינו

 א"כ ש~יי' קידושין אחר סימ~יס לה ימצאו לא ואיה~ו~'
 צריכה ראשוןוו~ידושי

 ג~
 ממ"נ שני מקידו~י אבל נשרו שמא

 צריכהאינה
 ג~

 היא קטנה ~דיין רא~ון דב~דו~י תאמר דאי
ואח"~

 דבדקו כיון ז'א שניי' קידו~ין קודס סימני' לה נולדו
 ל~ א"~ סימני' בה ראי~ו ולא אח"כי

 כיון נ~רו ל~~א חיי~ינן
 רק אינה נשרי שמאדחשש

 מט~~
 חזקה

 כבר א~כ ר~שין קידושי ~ש~ת סימני' לה הי' שלא'תא~ר א~ ובז~ דר~~

איחר~
 ו~ו דרבא החזקה

 ל~
 חיישינן

 שמ~
 ~דיין וא"כ נשרו

 ~ניי' קידושי' גס וא'כ הי'ק~נה
 אינ~

 ר'ל א~ה אי וא'כ
 דנשרו ציל נשרואתה שמאדחיי~ינן

 מכת ראשון ~ידי~י קוד~

חזק~
 וקידושי' ווד~י אינא ראשון קידושי ממילא א"כ דרבא

שניי'
 אינ~

 ז
 דנאמנות דסברי הפוסקי' לשיטת דין ~וד יוצא הנ"ל~~ומזה
 קצת כד~בר' דרבא חזקה מכח רק אינו~נשיס

 לכלל שהגי~ה לאשה נשים בדקו אי א"כ הנ"ל הרי"ףבשיטת פו~קי~

שני~
 מצאו שלא ואמרו

 ל~
 סימ~י'

 ואח"~
 בדיקהשניי' בדקוה

 אח'כ סימני' לה שנו~דו דהיינו סימני' לה שמצאוואמרו
 מאמי~י' ~יי~ דכבר כיון ד~א נאמנותלחליצה דאינןבארתי

לה~
 אי~רע א"כ לחומרא ראשונה בבדיקה סימני' לה דאין

 נ~מין לא ~ו עתה א"כ דרבא~זקה
 הנ'ל שיטה דל~י לה~

 כבר דבריה~ ולפי דרבא חז~ה מכח רק אינה הנשיסנאמנות
 הרמב"ן ~י~~ ~פי אבל כנ"ל ה~קהאיתרע

 י זאףבזהנאמנותכ~ל והש"~ והרמב"~

~~

 ל~לל שהגיעה קטנה כגון דרבנן דעיקרו דדבר ביארתי
 ד~~יטא והרמב"ן הר"ן דכתבו ב~יל בלא~נותי'

 דבזה סימני~ לה אין באמרו למיאוןנאמנות דנשי~
 ל~

 חיישינן
 א"ו דרבא חזקה זה נגר שס דיש אע"ג בהש"ס כדאי,נשרו שמ~

 דרבנן ד~יקרו דבדבר לפשיטותד~ברי
 נאמ~ו~

 ב~ת~וק אף
 סי' ל~יל דבארתי פוסקי' ושאר הרמב"ס דפסקו כמו~י~א

 בדברדעי~רו להקלאףבאתחזקאיסורא ~~ל~נין~פקדרבנןי
 דצר~ך ד~חמירורבנן אף ~כא כןדרבנן

 לבדו~
 ~כ''פ

 ו~יקרו איסורא א~חזק דלא בדרבנן כמונאמנות נשי~
 פילפול ~פני' ~יין חמץ בדיקותכמו דאוריית~

 ~צו~
 ד' ~י' לעיל ועיין

 י ז ~' דין דיני'בקיצר

יבוארי



~  ~וי~~~ ~~~~~~י~ ~~~~ך~ ~~~ ~~י~~
 ~~~~~~י~ ~~י~~ ~יגי י~ו~~ו~"~ ו~~~~~י~ ~~~~~ ~~וגו~ ~~וגי ~ז~~

 ו~~י'
 ~"~ ~ן~~ גג~ ו~ן~~ ~ו~ ~ו~י נ~יי~~ר ן~
 י

 קמא מרא חזקת בתד אזלינן וודאי בקרק~ ~~וך~ ~~~~'

~~
~~~~~ 

 ~~ ~~~~~~ ~~~~ו~~ ~ו~~~

'~ 

דאוקמ~
 ~לוקח דהי' אף וראייתו שטי' ~ר ~מונאבחזקת

 מוחז~
נדמשמ~

 ל~די'
 ש~

 וכן כו' ממונא ואוקי ד"ה ~~~'
 בב"~ משמ~

 ק"ידפסקינןכד"נדקרק~ד~
 במטל~לין אבל בחזקת~~לי'~ומדת

 שס התו~'כתבו
 בכ~ו~ו~

 אבאר לכן המוחזק בתר דאזלינן הנ"ל
לך

 הפד~
 בין בזה הראשוניס בין מחלוקת דיש הזה

 בק~ק~
 ובין

 כ~ב כן בזה~לכאורה דקדקו שלא האחדוני' מן ויש~מ~ל~לין
 הלקוחות אס דאף י"ז סי' ~יל הבאתי וכבר ק~ד דף ב"בהרמב'ן
 שאר מהני דלא י~קב לר' כו'~ בדק דבני מ~שה גבימוחז~ין
 כגוןתזקות

 חזק~
 חזק~ לנבי דהש~א

 בתר הולכין ~זה ~מא מרא
 הלקוחות ~יו אי אף מ"ק~זקת

 מו~זקי~
 מחזקת ~דיף מ'ק דחזקת

 י קדק~זממוןג~י

~~
 דפירשוהחזיקו קיימי בחזקתלקוחו' הרשב"סבד"ה מדברי
 ~לא ~יר~דו דהיורשין פירש ואח"כ קודס~יד~ורב~ן

כדין
 ת~סת~ד~שמ~

 ב~שיטותדהיומוחזקי'
 בקרק~

 דלאכהרמב"ן

הנ"~
 בחז~ת נכ~י דקאמר הא ולשיטתס הנ"ל דכ~ו~ות ה~ו~' וכן

לקוחותקיימי
 ~יי~וא~

 ~"מ בנכסים איןמוחזקיסהלקוחות דאס
 אלאא"כ השטד ~ל ~דיסחו~מין דאין משו~חזקה ~רשותסקיייזי
 ~חידושיו הר~ב"ן ~דכתב~~קו

 ש~
 ה~ב"ס דגס לדחוק ויש ב"ב

 בו והחזי~ו ומ'ש נ~~ווןלהכי
 קוד~

 ~יחזיקו ~~ב"ד היינו ~ירעור
ללקותית

 ~וד~
 דאף ר~ל קטן ~וא ~~ס לבדוק מהיורשין ~יד~וד

 הנכסי' ליתן הב"ד כו~קין ~דיין קטןהי' מ~ד~דיןי~ולידהיורשין
 הלקו~ותביד

 אףא~
 תזקה האי משוס מוחוקיןבקרק~ות היודשין

 היו~שיס צריכין ולכךשפיר ~שהבגדול חותמיןאא"כ עדיסדאין
 מה וזה ק~ן שהוא ל~יז נראה ~הא כדי המת לבדוק~ט~ון
 ה~"סדקא~ר

 ש~
 היינו כו' בשלמא ר"י לי' קאמר הכי קנ"ה דף

 המת דיבדוק בלא~יר~ור ר"ל בנכסי' דנחתיהלקוחותדמשכחת
~ו~קי'הב"דלנחתוהלקוחותבנכ~י'משו~חזקהדאין~די~~ותמ'ן

 אינן דהיורשין אף ריל לי' משכחת היכי כו' לדידך אלאנו'

 דיבדו~מ~ר~~י~
 ביר הנכסי' ליתן הביד פוסקין הי' לא המת

הלקוחו~
 לא וא"כ ב~די' דראיס בזהא"א תלי דזה סבר הי' דהוא

 שו~~הני
 ~הני דלא דה"ה סבר וא'כ קמא מ~א נגד ~שתא חזקה

 דאין חזקה~אי
 ~די~

 כו' חו~מין
 וכמ~

 לדידך אלא בד"ה התוס'
 ~"ב קנ"דשם

 ו~"~
 דאין תי'י~"ל

 ז~
 דאף כו' לך ומודינא בזה תלי

 דאלימי ~די~ גבי מ"מי שכ"מ ג~י דה~תא ~זקה אמרינןדלא
 י~הני'האיחזקהו

~ ~ ~

 ~ורשיןר"~י מ~ר~רי' ~אי ש~דכתבו בתו~' הפירוש ג"כ
 יפ~קו לא בל"ז הא המת ד~בדוק הוורשין מער~רין מאיי

 לבדוק מ~ד~רין ואי'דלקוחות הלקוחות ביד לי~ןהב"ד
 אינווודאי המתז~

 ד~שת~
 דא"כ דל~יל מסתברא נמי כהכי ~נמ' סברא
 הרשב"ם דברי לפר~ י~ כןלינוויליוליניויל

~ 
מדב~ייהרשב"~

 משפח~ בגי ~לוו ו~מדו בד"ה
 וקס"ר

 ~וחות ליד ~דיין באו ולאכו'
 דתלי להדי~ משמ~

~אה ~~
 הקרק~

 י"ל ובל,,ז לידס
 דה~שב"~

 ב"בי אזיל לשיט~ו
 ג"כ ד~בר ~"ביל"ב ד~

 ~די~ דמוחז~ ש~
בד"ה בתוס~ ~"ש מ"ק מחזקת

 והלכת~
 דנכ~י מהא ראי, ומביא כן סבר לא ד~'י

 ב~
 ש~י'

 ראי, נ"כ ישולכאורה
 דפ~קינן ~"ב דף דב"מ מהאי

 כר~
 דסבר

קרק~
 ~שום והיינו החודש ב~ף בא אפי, קיימא ב~לי, בחזקת

 גוף דשם לדחות ויש מוחזק ש~ש~ר ~ף מ"קחזקת
 ~רק~

 לא
~יה, שטו~ין איירי מסתמא כאן וגס מותזק שהי, ממון חזקת~יס שישספקאוליגוףהקרק~יצא~מת"ייצא~מחזקתהמשכיראבלכאן

 הש"ס מדמי דהא ברי
 ברי ב~ו~ן איירי דר"ני~~ לההי~

 ~מא ~ו~ניס היו בעצמס דלקוחות דאיירי י~ל שטיאו~םבבר

ל~
 מברשטי,וכןאיתא קשי,ג"כ לא

 בין חילוק ~ישכאן להדי'בהגהתאשר~מהא~
 א~

 כרמב"ן דלא היורשי, או מוחזקי, הלקוחות
 וכןהנ~ל

 משמ~
 מלשון ג,כ

 הדש~"~
 בדי~ קנ"ג דף ל~יל

 הוא
 ~אח"ככ~בויד ב~~סיס ~ימד ונותן דכתב מידן~וציא

 ב~~ששב~
לתבו~

 ו כו, הנכסיס

~~
 לפקפק יש ~דיין

 עליהס~~
 מא"ז אשרי והגהת הרשב"ס

 ל~יל שחלקתי מה ראי, הרמב"ן דמביא שטי, דברמהאי

 ~צמו דהוא כיון אלים אינו ממון חזקת ולכך בשמא איירי~~~
 התו~ז מחל~י, דכן ~ון ב~צמו שה~ילוק~ף ברי הלקוחות ~ו~ני, איירי ברקי דבני במ~~ה כאן א~ל~~ופק

 ~כתו~ו~ ~~
 ל~נין

 שיש כיון ~טי, בר דגבי קצת בזה ל~~פק יש מ"מ ~"שתפיסה ~~ ~~~~~ י~ ~י~~ ~י~~ך~~
 מסתמא בדיו~וד הוי ~די, ב, ~"פ טו~ן אחד שכל וכיון ותריתרי

 ג"כאיירי
 ש~

 ו בדי הלו~ח דטו~ן

~~~

 ~ובדיס דהס לומר נ"ל הי,
 נגד הי' דספק ותרי תדי והי, ~ודנה בחייס הי,דהוא איירי ש~י~ בר גבי ~~

 ב~צמולכךשפיר שטי,בר
 א~

 קמא~דיף דהלקוחותמוחזקי,מרא
 מת דהוא כאןאבל

 והיורשי~
 וכיון מ"ק חזקת להס הי, לא

 דא~
דני~

 ננד
 היורשי~

 רבה מחלק ממש ודכוותי, אליס לא מ"ק חזקת
 קיי~~ דאיהי רישא ~"ב ל"ה דףביבמות

 מ"~' בחזק~ה הוי ה~וריש חזקת ~ל ד~יס אנו אס א"כויחלקו כוי ד~תה סיפא כו,
 אלא ~ינו דזה שווי,א~"ג הס היורש ~ל דניס דאנוהש~א

 בחזקת נחלה הו~ילדהוחזקה ~אמת ~אמת~"זוסבר פליגאבלב"ה לב'~
 י"ל שלה יורשין בחזקת הוימשפחתה

 משו~
 כלל הי, לא ~ס

 שו~
י

 כיון ב"ש ל~ברת ~ודו ב"ה אף כאן אבל בנכסי, מוחזק אחד
 שטי, בבר א~לשס אליס דהיורשיןלאדלקוחותמוחזקי,מ"ק

 איידי
 ו חי ~וד הי, דהואנגדוי

י

~ ~ ~  

 דףק~ה ה~"ס מקשה מאי ~ליהס ~דייןקשה
 דנמ~י לי' משכחת היכי ב~דים ראי' דאמרתלדידך אל~

 מוחזקין שהיו דילמ~איידי בנכסי,הלקוחות
 מקוד~

 י"ל מיתה
 למיתה סמוך שמכר מה הי,~ל וה~ד~ור למכור מתמידשהי, איירי דוודאי ס~ר דהגמ' רווב"ן בשס הנ"ל ב~י, ל~ילכד~בא~י
 המכי~ה א~ר אח,'כ גדלוה~ימני, דילמא ~דיקה מהני מ~ידאל"כ
 הי' דלא למיתה סמוך ~ווכרו מה איירי מסתמאא"ו

~~ 
 מ~תמא

 ל~כ~י' לנחותלל~וחות
 קוד~

 בחידושיו ברמב"ן ~"ש מיתה
~ 

~~~

 ,תתמה~ל
 הג~ני~

 אף חזקה דמהני לומר ~וד הנ"ל
בקרק~

 הלא
 לכ"~

 ~ידי ~ף אחר מ~יא אס
 אבל דמ~ו~א בדררא הספק באין דווקא הוא זה ממוחזקמוציאין ~~הת~

 בד"הוליחזי ד"ק ב"מ התו~, וכדכתבוהתוס,~אףבקרק~ול~מןיבוארדאף~~טל~ליןישה~ילוקהזהאףלשי~ת לשי~ת~ בלאט~נותי,מהני "ד ס~קל שישבדרראדממונא~היינו
 יבואר אי"ה ולקמן כו,

 א~ מהגי דמש,ה נ~וונוג"כ דהס י'לו~וד
 מו~זקי' ה~כ~יס היו

ב~
 הלקוחות

 משו~דמ~יי~
 ~זקהדאין להו

 ~די~
 כו,וכיון חותמין

דיש
 לה~

 חזקת
 ממוןיוג~

 אבל מ,,ק מז ~דיף ד~דיס חזקה
 לבד חותמין ~די, דאין חזקה מהני לא מוחזקי,היורשין א~
 דחזק~

ממ~
 האשה ר"פ כדאיתא ושמא בברי לא אס מחזקה ~דיף
 אבל ותשכח דוק דל~מן ה~וגי, ניחא נמי ובזהשנתארמלה

נאדיךבהו ל~

~~~
 מהרמב"~

 הקדק~ ~~ אףל~די, משמע ק"ב אות ומתנה זכיי' מהל' ~"ט
ראי, י לה~יא צריך ~זתנה ו~~בל ביד

 מדקת~
 ~תוךשיכול המקבל ביד מ~לטלין היו אס אבל אח"כ

 הן שלילומר
 ישב~

 אבל להדי' מיכח כו'
 בקדק~

 ביד שישנה אף
 ראי, ל~ביא המק~ל ~להמקבל

 והר~~"~
 ראי, ~לא מידן ~ציא הוא י~קב ר' דקאמרהגמ, ~לשון זה דמוכיח י"ל

 משמ~
 שהי, אף

הקרק~
 הג"א שי~ת ~דלפי הלשון סובל שכן המקבל ביד

 אבל הזכות על דהכוונהצ"ל והרשב"~
 כפשט~יז הלשון הוי להרמב"~

~~~~

 הה"משס
 ~יש כיון מיגו למימר ליכא דאפי',ונראה כתבוז"לודיןהמטל~ליןפשו~דאמרינןמי~

 ~רי~
 שמתמת

 הראי, ו~ליו מוציא להיות הנותן חוזר לידו באו זומתנה
 ביד~מ~לטלין אח~

 המקב~
 יש שאםכו' נרא~ ולי שס הכ"מ כתב ו~"ז ו~ע~כ"ל

 מתנ~ שמחמ~ ~די~
 להחזיר שחייב לידו בא זו

 למקב~
 ו ~"שכו,

~~~~

 תמי' הוא
 גדול~

 דלא י"ל הר~ב"ם דוודאי הכ"מ ~ל
 רקאי~י

 ש~~
 אבל מהני לא לכך ~~ל~לין

דאיירי הה"~
 זו מתנה שמ~ת ~דים שיש כ~ן שכתב כמו להדי,

 ברשות תפס הוי ~"כ~ ליד~ ב~
 ~וד~ וג~

 אי"~ אבארכאשר מ~י וודאי דזה הספק שנולד
 לקמן

 להדי' התוס, כתבו כן והנה מהני דלכ"~
 ק, דףכתובות

 דווקא ש~י, בר בחזקת ~מונא ב~ואו~י
 הרא"ש כתב וכן המוחזק בחזקת דהוי אמרינן במטל~לוןאבל בקרק~
וניהי ש~

 אחר בת~ס אף מהני תירו~א לחר והרא"ש דהתו~,
 בבריאבלה~פק שנו~

 ~כ"~
 וגס הספק קודםשנולד בתפס

 וניהי שאח"ז בסי, אי"ה אבאר כאשר דפליג מאןליכא תפסברשו~
 מינו מכח קאמר לכך הספק אחרישנולד בתפס דאייריי דרמב"ם~~
סבר דהרמב"~

 ד~
 מהני

 בתפ~~
 א~ר כאשר וברי בברי הספק ש~ולד

 כתב לכך ברשות בת~ס להדי, דאיירי הה"מ אבלאי"ה
 ונר~

 כו'
ר"ל

 בת~
 למיגו צריך לא ברשות

 ול~
 הרמב"ם ~ל לחלוק בא

 וכיון דחוזר שכ"מ מתנת בתורת לו אמרדנתן~נוחן לדברי א~ ברשות לו בנתנו איירי והה"מ בתפס איירידהרמב"ס ר~
 ~תפסבר~~

~~~ 
 ל~"~ ~~ ~



 לכך מה~י~פיע ~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~י~
 צרי~

 ~נו~ן
 אחי~

 ~~ לפי ומכ"ש ~אי' להביא
דפ~~

 בתפס אף וברי דבבדי ז' דף ב"מ הדא"ש
 דקמהני שנול~הספ~ א~~

 ה~מב"~
 ע"כ

 ל~
 צריך לא דאל"כ כן ~בר

 למי~
 אבל

 על וצ~"ג כ~"ל ~הני ווד~י ה~~מ ~כתב~כ'~בזה
 י ~ ~כ"~

~ ~ ~ ~

~~~~~~~"~~~~~~ ~~~~~~~ 
 מדברי ובאמת ודמ"א הטור נמי כ~ב שכןוכחב

 ~טו~
 ראי' אין

 הדין זה ה~~"א ~ביא וכן ~נ"ל בת~ס דאיירי הד~ב"ם לשוןדמ~יא
 הלשוןבזה

 ת~ וא~
 כו' לומר ~יכול מ~וך ~מטלטלין המ~בל

 מו~ח ו~ן הספק ~נולד א~ר ד~פס דאייריוהיינו
 כ"א רל"הס' סי' ד~~מ דבו'יו רמ"אסותרין דדבדי~שה דאל~ לכאור~

 ןבין שפוי כשהוא ז~א זבין שוטה כ~הוא אומרי' ב'~מ"א כ~~
 קרק~

~חזק~
 יהת~' מד~רי וןה בהן המ~יק ב~זקת מטלטלין המו~ר

 כתובותוה~א'ש
 הנ~~

 רק ד~ס וא"ל
 בספ~

 להאי ~א ו~~י ד~רי
 רחוס'דין

 והרא"~
 התו~' מביא הנ"ל

 והרא'~
 מה~ליף ~אי'

 ליכא ו~ם ק'דף ב~
 ספ~

 ותרי ~רי
 ר~

 ד~ו כיון ~תוס' כתבו שס
 ~~~ותיהס בלא לב"ד ספק שיש~~~אד~מונא

 ו~א~~
 ~~תו~לקמן

 ~פש~ ש~~ו"~
 דר~א הוא ~פק בלי נמי וכאן התו~' ~רי~

דממונ~
 י~ דהא

 שטר ~אן
~~ 

 מ~נה
 א~ לב"~ ס~~ ~~ ג~ו~

 הו'
~ריאאו

 ש~י'~
 ~בןש~י~ ~~אי וע~יף

 שהו, ~~צ~נו ~ראינו
חליס עי~י~

 ועיתי~
 שוטה

 וכא~
 ~סקינן ~לא ~ריא ע~ה שהוא אף איירי

 סי' ~~יל וויירי דדוז'א אהדדי ~מ'א ~ברי ~סתדו~לא כדי צ"ל א"ו והדמב"ם הרי"ף ~פ~קו יעקב כד' אלא נתן~ר'
 רל'~

 הנ"ל
 לא ל~ך עליו עיר~רו ~אח'כ ברשות בהיתר~קבל

 כת~
 לשון שם

ת~
 לשון כתב כאן אבל

 ב~פ~ דאיירי תפ~
 א~ל ב~שות ~לא

~הדין
 דהה~~

 דהתוס' רל"הזה~יא ~י' ~לעיל מההיא טוב יותר

 דש~והרא"~
 ש~וא אף ~ך בין

 ~פ~
 לו דנ~ז כיון בהיתר

 ~פי~האחר ~"מאבל ~~צו~
~~~ 

 ~אן ~~ל ~יתי'שו~ה הי' דכבר הי'
 נולד לא אז מ"מ הי' דשכ'מ הנותן טענתאףכפי

 ה~~
 עדיין

~א~
 הי'

 קיימ~ולקמן מתנ~ו דב~יו~יתה לפי אף זה מחולי ~~
 ז הללואי"היבוארבארו~הדיני'

~~~~~
 ~מ~א ד~~י דב~יו ~לפי חדא מ~וד תמוהין ~~"ך ~ב~י
 ~ה'מ ~ל דמ~יג לי תמי' בל"ז ועוד אהדדי~ותרין

 מ~
~ 

 דהא כוו~~' סברי ~פו~~י'~כל
 דק~ל להדי' איירי הה"~

 א'ו וראה עדיס דאיכא היכי כי רהא הט~ם הש"ך ומ"שכנ"ל ~ר~ו~

לומ~
 כאן לאיהי' ש~"מ מתנת כאן הי' אס וה"ה במת~ה לי נתת

 א~ לי ותמי' דבדיו תורף כן כללמתצה
 יצאו

 דברי~אל~
 מפי

 ל~נים צריך אינו וודאי זה דהא ~נ"להגאון
 א~

 ~~רא ליכא
 שרוצה ~ה תופס ~"א דאל"כ מ~פק ~פיסה מהני דלא~ממונא
 להתוס' מהני למה דא"כ~דע

 והרא'~
 ~נ"ל בכתובות

 וי"ל וז"ל וליחזי בד"ה ק' דף, ב"מ ~ת~~' כמ"ש א"ו~מטל~לין ~י~~
 ויש דוומונא דררא ד~י~א~יון

~~~ 
 וט~ן טענו~~~ס בלא לב"ד

 אבל התו~' ~כיל ~י~ להוציא אין בדשותו ~וא אס~לוקתז~רי
 בלי כנ"ל ~~מ~א דר~א ~י~א רהה"מ הדיןבזה

 סכ~
 לי'' וא~י~

שנש~מ~
 וכא~ר ~~צמו כהן ת~פו ~פרו ~~~ע בזו ממנו

 הש"ך ודברי ל~~ןאי"ה א~א~
 והג~ צ"~

 ספר לידי ה' אינה
 א~ר ח"מ~ל קצו~~חו~

 מחד~
 וכ~ב ~א

 ~ו~ ג~
 כעין ~הי~ דברי לת~ן

 פ~~~אס ~~טור ~יון דכתבב~ברתו ז~
 המ~~ ה~~~ ~ב~

 ~כ"~'
 כ~~ביא ~חולי ~ם אפילו לחזור יוכל~ילף~לא

 ה~מ"~
 ~י' ~~ין

 ביןדהא אינ~ ה~~~ ~~~ ~תנאי ~ל ~מתנה ולכך~די~הוא ס"קיט'ו~'
 כ~

 א~כ ב~יא ~~שה דעתה כיון
 ל~

 ו~מי' נתקייס~תנאי
לי

 נ~ל~ אש~
 ~י'ר~"א ~~~י~ ~וכ~תי וגם ~פיסה דיני כל ~מנו ג"כ
 ר~'~

 ואין הצ"ל
 בד~רי ועיין הללו הריני' יבורר אי"ה ול~מן מאודתמוהין רעתי ~פו ~~"ך וד~רי לפ~י~ צרי~

~בכו~ות ~רא~
 ד~

 י"ב
 ד~בי~

 ~~ני ~~י~ר דתפס ~~ר הרמ~ן אף
 ב~~יו~רי איירי כ~ן אבל לשניהםי~פק ר~סדיש~ל~לק א~
ל~ברי~תוס'בריוברי~~יףכן~ברת~כ"מ מ"~

~ 
~~~ 

 ד, ~~נ"לל~טתהר~~ם מבואר וכך

 דלאז ~~~ דיני~
 כ~י~~ ס~~

 הרא"ש
 ד~ ב"~

 ז'
~רימהצי'~~יסהב~פי~אבמט~~ן~אף~~~יסבאיסו~~~~מב~ ב~~~ ד~ב~

 א~ר ~~י~ה במ~ל~לין אף מהני דלא ~וכחע"כהנ"ל
 למיגו צריך,הרמב"ם לא דאל"כ ו~רי ~~~י~ף ה~~ שצול~

 הה"~ לדברי במטלטלין ~פי~ה מ~ניבהית~ ר~תפ~ מוכ~ ~
 כנ"ל

~ 
 לפ"ז מוכח

 ~לא בהי~ר ~~פס אף תפיסה מהני,~ לא ל~רמב'םבקר~ע
 ~נ"ל א~רי~~ג~~

 דהא כנ"ל ~הר~ב"ס ל~~ין ~יש לפי וג~
 להמק~ל י~ אם אף ~מ~מע הכל כוללב~רקע

 הקר~
 ~נ~ל

 נקט מניהו חדאי~מ~לטלין
 וי~ ב~~~

 ~ה"~ ~~ ונ~י ~יגו לו

~ ה"ה ~~~ י~ ~י~~ ~~~~~
 ב~פ~

 כנ"ל ~היתר
~ 

 כד, ~וכ~~כ~קינן

 י~~
 בפלוגתא

הנ"ל
 פ~ק, ~ן כר~ב"~ דל~

 ~די'~
 ז י~קב כד' פו~קי, ו~~ר

~~~~~~~

 ע"כ יעקב כר' ~~קינן אי נמי מוכח
 ל~

 וזהני
 רו~ אף ק~א מרא או ממון נג~,חזקת,

 דהא וחזקה
 וכדאי, הן בדיאי, עו~ס דרי~ רוב יש נתן דר, דין ~האי~ם

 דש~ הפ"י ~כתב וכפי עי~ רף ב~ידושיןהגמ'
 דכ"ע הגמ, קאמר

 ~"ש מדוב עדיף עומדי' בריאיסבחזקת
 ו~

 דהשתא חןקה איכא

~ת~
 כר' פ~~ינן אפ"ה בריא ~וא

 י~~
 ממנו מיציאין דלא

~~זקת
 לכאו~~ וז~ מי~

 פרקהא~ה ריש דלאכד~~הבעלה~אור
 לעילסי, הבאתיו~נתארמלה

 י"אד~ברדא~
 ~ולכין דאין לשמואל

 הוא מורה הרוב אחר~מ~ון
 א~

 יש
 ~זק~~~

 ולפ"ו דמהני רוב
 מהני לא ~"כ י~קב כר' דפ~~ינן כיון מכאן ל~אורה ~ליויקשה
 באמת פוסק המאור דנאמר~דה~~ל לא אם וחזקה רוב אף~מ~ון

כה~ש~"~
 נתן כ~'

 הנ"ל ע"ט דף דקידושין ~ו~י, לפי דבפ~טו~
 דלא בכ~ובות שס התו~, ולפ"ז ור'נ י~קב ר, ~ליגי בזהבאמת
 כשיטתסברי

 הבע~מ"אדה~
 הרי'ף ~~ס~י יעקב כר, פסקו באמת ע"כ הם י"א~י, לעיל כדהבאתי פריך לרב ~ס כת~ו

 הגמ, ~תנ~יוקשי, יא~רדב~יו מתמי'דהבע~א הד~ראך ו~רמ~"~
 אליבאיהי' ד~~ובו~

 ~ר"~
 ו~יד כרינ דלא ~תני, לו~ר להומ ה"ל הנ"ל

 ד~"ג בפלוגתא זה ~לי ה~~המיא י"אדלפי סי' ל~יל כתבתיכבר
 וד~אדי ~ריך ד~ס ולפי דהתם ה~וגי, לפי דכתובותור"י

 כו' לי,
 דאיכאכיון

 נשי~ רו~
 ~י~א~ ~~ולות

 ק~ה א"כ דמי ושמא ברי כמו
 דהכא י~קב ר, דהכ~~~"כ יעקב כר' ~לא ד'ג ~"כ ~~קשןלפי
 ~קה רוב ~"י אף להוציא בממון מ~י ~לא~בר

 א"~
 ה~קשן לפי

 דברי דהתס ~בעה"מאולפי
 המ~שןנשא~

יהי,ר, י"א ~י' במסקנאכנ"ל
 נתןדלאכר"~~

~~~~~
 ל~מהני רלדי~י' ל~ר לדחוקלדב~י~ב~ה"מא יש
רק

 רו~
 וחזקת

 ד~~ הגו~
 ~וא הגוף דחזקת ר~ינו

 סי, לעיל כדאי' ד~~תא ~חזקה דעדיף ~מ~י~דא~ז~ה
 ל"~

ו~וכת~
 ~ובא

 וג~
 יומא אינו ט~זאם ל~יל~י'

 דמשל~
 חזקת שית

נערות
 עדי~

 מחזקה
 דהש~~

 ר~ ~"~ ~כ'ע
 הוא ג~ול דו~ק זה

מנ"ל
 ל~ל~

 לחזקה ~ז~ה בין
~~ 

 א"כ דמעיקרא ~קה כאן אין
~ז~ה

 דה~~~
 אלימ~א~יאו~נ"לל~~ז

~~~~
~וד

 כב~
 י~יז סי, לעיל ~קשיתי

~~ 
 תמי' ~תמוה ~יש

 דברי ~לג~ולה
 התו~,

 ש~
 ב"ב

 ד~
 ו~וד ~ד'ה ~נ"ד

 ע~וין~ימני~
 ל~~תנו~

 ל~ י~ למה וא"ת כו,
 קניןכו, שהוא לימר

 ה~יא~~ז~ה
 ת~~י~~"נ הוא ו~~אורה ~ימ~י,

 עת~
 א"כ ~עוי' ר~י, ~~בר ר"יבקו~י, ~יימין אנן

 ג~
 לר' ל~יל

 מהני~ לא י~ק~
~וב

 ו~~~
 יכה ג"כ~ולה כאן הד~יון א"~א~ר~ה כ~, ~יחדל~יציא

 ד~ימני, רוב הוא נמיי~זה
 ד~ז~~

 י~ז~סי, כנ"ל רוד מכח ~י~י, דר~א
 ~צ~

 דאין ~זקה
 עדי~

 דומה אדרבה וא"כ ~ו~~ין
 ממ~

לתיר~
 כ~'ל ~~~זקין מיקדי דהל~ק~יס ~הני ~אמת ד~"ל

 ~ור~~ו~י, יהי'~בזה ואדרב~
 ~~ו~,בד'~

 וודמה דהכל די"ל ל~ך אלא
 ~ל~יל~ר'הךחזקהדד~אל~זקה

 ~ןו~
 א"אהתוס, ו~ושי' ~י~א הכל

 ול~~ להולמ~
 התו~' ~רי הצח~י י"ו ~י,

 בצ"~
 ז

~~~~ ~~ 
 גי~ קשה י~י, ~לא לך ~באר

 ~~עה"מא
י ~לכ~ו~

 ~~וי'זו~לעיל~ףק~ג י~עוד~לת~וה ,וי
אזלא ע~ב~מא~

 ה~
 ~מעתתא

~~~ 
 כו, כ~"נ

 וכת~
 שס התוס'

 בד"~
 ר,

 נ~~
אומ~

 איז, ~"ל וא"כ
 מ~~ ראי~

 מר"נ
 ~~ ה~~

 ב~ן~ת
 מנ"ל, ~שה ~לה~~י,כאן~ו~די~ו~אורהי~ל~ות~מת בריאי~

 שס ~א~ת~ש הא נ~ן מ~' ~י~ו לל~דלרבא
 הפ"י, ו~נה רי~ ג"~

 דאהני דס~ר רב ~ל ל~' ג"~י ע~מו דו~ק~קידושין
 ~ו~

 בממון

א~
 על ~~לי~ יעקב ר, על ~ש~ל~י~תו

~ 
 מו~י~ ~~ב ~תי, ~~ן

 הולכין אוב~נאי
 אח~

 , ז קשה יותר ~לה~וגי, אבל~אן ה~ד

~~~
 והריי וות דהרי ~~~יי~א~ר~ל~ילי ~ל ~~אר ינ"ל

~~ר~~וכי~~ליו~ב~~יי~תו~~ירמד'נתןדסברר~~~  לי~א ~תן~,
 רו~

 ד~~ר ~ז~~~ה~ת, רק
~~~ 

 ע"כ ו~~יירי
 ~מ~ת ~תנה~לילכס~ במ~נ~

 א~
 ~הי'

 ~כ"~
בכל דאייר~ איו ~זקה ליכא

 נכ~
 דרוב לומר ~ייך דלא ~~יר סבר לכך

 עול~
 בריאי'

 ה~
דא~

 רוב א~ל ~ם רר~~,ב~יאי,
 לית~ו ~~ים ל~~ שנותני~ עו~

~~יא~
 בריא~א ~~~~י

 ~כי~
 נכסי, כל שי~ן

יתפרנס דמהיכ~ לאח~
 רמה"~

 דוודאי חוור ע~ד ~ם נ~סי' ~נו~ןכל ס~ס~כ"מ
 שימות ר~~"מ צ~ן~כללא

 ~~ל~
 ~כל יתן ~יאך

או~דנא אלמאידז~
 אית~ ~~י~ הואלכ~ דמוכ~

 דאמרינן כמו והוי הרוב

 נשי~רו~
 בתולות

 ני~~~
 וזו קול לה יש בתולה ה~ישאת וכל

 ה~ אי~ר~~ייל~י~ול של~
 זה וכן

 א~
 ו~ה לכסי' כל ~ו~נין אינוה~ריאי, ורוב הם בריאי, ~ולם דרוב
 הואי~

 ד~תן
~ 

 איתרע נכ~י,



~ ~~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

 דזההרוב
 דר~

 נתן מר' ראי' שפיר רבא מביא לכך שלשכ"מ
 רק מהנידלדידי'

 ~ז~
 עליו ~ליג רלא י~ל י~קב ר' ואף ד~שתא

 אינומוציא בריא הוא אס דאף רוברקסבר מיקרי דלא זוב~ברא
 הי' יעקב ר' אף רוב נקרא הוה אי אבל קמא מראמחזקת

 ראי' בלא מחזקתמ"קדהי'מוציא ~וד~
 מ~

 בעה"מא וחזקהכריןשל רוב

הנ"~
 ג"כקושי'הפ"יעל ק~ה לא זה לפי כן וגם

 ר~
 ליכא דהתס

 ןה בריאי' בחזקת דכ"ע התם דקאמר והא דרב אליבארוב
 דו~

הש~
 רב"ב בגמ, רבא אבל לבד נתן דר' אלי~א דשמואל א~בא

 הש"ס מדחה ~~ר ~פי אבל כנ"ל רוב כאן שייך לא דלכ"ע~בר
 ~בר לא י~קב ר' אבל לרוב זה סבר נתן דר' י"ללשמואל

 ז~
 לרוב

 דהתו, די"ל ~אן התוס, על ~"ל קושי, ליישב יש ולפ"ז הנ"לכסברא
 לכך מה~י וחזקה רוב לכ"ע דזה הבע~ימא כשיטת סבר נמיכאן

 רוב ליכא דל~יל היינו ~הני דלא יעקב לר' דלעיל ~פירמקשה
 כשיגי~לכלל להססימני, יש דרוב רוב מכח הוא דרבא חזקהא~ל
 מוכח וא"כ שפיר מקשי, לכךשנים

 לכאור~
 סבר ב"ב כאן דה~וס,

 יעריין הב~הוז"אנשי~ת
 צ"~

 האשה ר"פ ~תובות דשס
 ו וכנ"ל כבעה"מא דלא התוס, ד~ת להדי, מוכחהנ"ל שנתאדמל~

,~~

 ~~ ~~~ו~ ~~~~ ו~~~ ~"~
 ~~~~ו

 ~~~י~~ ~י~
 ~י~ ~~~~"~

 ן~' ~~~'
 ו~~נ~

 ~י~י ו~~~~~~"~
 ~~י~ו~ ו~~ ~~~~~~י~ ~~י~~

 וג~~~~~~
 ~~ו~~ ~~ ו~~י~~ ~~~~ ~~~

 ~ ~~י
~~~

 וכתב ו' דף ב"מ הוא תפיסה דיני הנו~עמקור
 אבל ברי שטו~ן למיאלא מהני לא דתפי~ה וז"ל מידו אותו ווו~י~ין כהןתקפו הרא~

 ~ה~
 טו~ן אינו שתפס אחר א~י, הזה

אל~
 אמר להכי מ"ק בחזקת דמוקמינן מיני' מ~קינן לכך שמא

 גבי ק"ה דףב"ב ר"~
 ~רח~

 כו' ראשון לשון תפס אי לי, דוזספקא כו'
 ואמר כו, אחרון לשון ת~וסאו

 ר~
 לא השוכר דתפיס ואע"ג למשכיר כולו חודש בסוף באואפי, קיימא ~עלים בח~ת ק~קע

 תפיסתומהני
 מס~

 ומ"ד
 הת~

 לא לשוכר החודש בסוף בא
 אלא מס~ק תפי~הדמהני משו~

 משו~
 בתוך ~א מדלא

 ~דיי החוד~
 לט~נת ד~ילתא לחדשיסכ~לא ולא השכירו ש~שנה לי'אודי

 ~כח אין ברי וטוען מו~זק שהוא כיון תפי~ה~הני ב~
 להוצי~

 מידו
~בל

~ 
 אס בדבר מסופק שהוא

 הו~
 להוציא תפיסתו מהני לא שלו

 מי~מ~זק~
 בלשונו דק הרא"ש ~כ'ד

~ 

~~~~

 מקשה~ומתמהיעל מ"ד כהן~י' ~ק~ו בספר
 מדר"נ ראי'דמייתי הרא"~

 ד~פי~~
 ספק בטענת מהני לא

 התםדהא
 מט~~~ ל~

 דק תפיסה מהני לא ~פק טענת כי דה,ל
מ~~ם

 בחזק~ קרק~
 ~~לי'

 קיימ~
 דהא וראי'

 דיגא ~בי הח~
 ~ףדר"נ

 ~ב~
 דפריך ק"י דף המק~ל פרק כדמוכח הכי דיגא

 טוען מלוה כו~והתם קרקע 'דאמר כר"ג היל~~א קיי"ל והאהגמ'
 תפיסה מהני ~ילא בטענת אף א"ו הש"ס ~קשה מאי וא"כברי

~קר~
 קושי, וזו

 עצומ~
 ל~י~ת במטל~ליןתפי~ה מהני לא בריוודאי וגבי הרא"ש על

 הרא"~
 לישב' נלאוכל~~ילבב ו~עידכי הביאו או"ת בספר וכן הואראי' הואומאי קרקע מכת ע"כ וא"כ

 או"ת ב~ל הגאון ~סו~תב
 שו~

 נכ~ה מענה ,מצא לא רב
וגס~האו"ת ז~ לתר~

 נד~ק~א~
 ליישב הגון תי' ~צא ולא

החונן ות"ל~זר~
 לאד~

 ~זר מצאתי דעת
 גג~

 ויהי, פקפוק בלי ב~וב
 לשונובכל מרוקד~

 ר~
 דין כאן לכתוב ל"~להרא"ש לדקדק ג"כ

 דמילתא כללא ל~יים וגם~ברי~ ת~ו~~
 לטענ~

 תפיסה מהני ברי
 היט,בלבאר ונ~~

 דהי'קש~
 ג"כ לו

 ס~ר~ להרא"~
 דאמר ר"נ

 ~~שכירות הא זו סב~א ימהני מאי ~יימא ב~~י'~~זק~' קרק~
 מן ~בא הסברא ומה~~טלטלין הו~

 ~רק~
 כתובות '~~~~, ו כן לפרש הרא"ש כתב לכן

~ 
 ה~מור ב~ל על ב~וס'~ד"ה ~"ו

 ודמי כו' מסופק רמחזיק~צמו הכא דדווקאלריב"א כו'ונרא~
 הוי קב~ית לרדי' דאיתא ואס כו' ~ור ~מוכר א~ל כו' ~~ןל~פו
 ההיא וכן ת~יסה מהני וודאית טענה לו דיש וכיון ל~ירושילך
 דר"י שמו~לאליבא בדברי דריב"א ל~ברא הרי עכ"ל ~ו' בל~דכור
 דלוקח משוס בשלושיס כור ג~י לשמואל ~הני מש~ה שמו~לאמר
 ברי אינו ש~עצס אף לזה נתכוון ~אתה בריר ~י וטועןתופס
~~ר~

 לפי ברורה טענה לו יש ש~וא כיון ~הני תפי~ה לגבי ~"מ
 צר~ך לא י~זקאל בר כרמי דפסקיגן דל~סקנא אף והנה~ענ~ו
 י"ב דף בבכורות בהרא"ש משמע ו~דרבהלזה

 דכ~
 ~~י'

 כו, ~שלושי, כור ד~עס~רמ~"ן בש~
 ~שוס דמהני

 תפיס~
 דהי, ברשות

 לזה י ברצונו לו~ותנו
 כור ~גבי לזמר ~ריך ולא תפיסה מהני לכ"~

 דאומר הואיל ~וכתה זה דאין די"ל וודאית ט~נה דהויבשלשי~
 הל~נו~שתי

 ~מס~נא כת~~או"ת וכן ~לוקח לטובת דנת~ון

~~~~~~
~~~ 

 סברא ~ברילא ~~~~~ ו~ ~~
 דריב~

 הוכ~ה לו י~ שבאמת היכא עכ'פ אבל
 דריב"א הסברא בזה וודאית ט~נה זו הוכחה מכח וטו~ן~התופס

~מ~
 ר~ינו אף ב~י בט~נת כמו זו תפיסה רמהני להיות ~יכול

 ז גחורהברי

~~~~~

 דהרא"ש פקפיק בלי הרא"ש דברי לתרץ יש
 גבי שםדוודאי ס~~

 מרח~
 השוכר יכול אינו

 בריט~נת ל~ו~
 דא~

 העיבור חודש עס זהו' בי"ב לשכור דעתו אם
 ~י" ~ס ואף בד~תו כלל תלי ולא כן הי' לא המשכיר רעתדילמא מ~

 ~שון זה אמר לב~וף הא מ"מ כן בפי, מתחילה דיברדכבר
 זהב חודש לכל ה~יקר כוונ~ו אם ואף אנפי לתרידמשמע

 מ~
 ~י

 נ~ית ~למשכיר זה לשון האעל ~תחילהמה~יברו
 , דיבר י"גולא ~ודש לי' מ~תיק סו~ר דשמואל הרא"ש כתבלזה לקרקער~

 לי'~ מודה מדשתיק ו~ענה סברא דיש וכיון מטלטלין הויפירות רהו~ דשכיר' ~בר דשמואל וד"ל לו דמודה אמריגן מאומהלו
 השוכר של ט~נת הוי לכך מתחילה כוונתו הי'של~ך

 בחודש כלום לי אמרת מדלא העיבור ~ודש עסלשנה זהו~ י~ כוונת מ~ילה דאףאתה לי ברי השוכר דאמרוודאית טענ~
 העיבו~

כיו~
 וכיון הוא כן כוינתך א~ו מסופק לשון ~אמרת דידעת

 די~
~

 דריב"א לסברא ממש ודמי כנ"ל להדי' ~רא"שבדכתב תפיס~ ~רי בטענת דמהני כמו התפיסה מהני וודאית טענה
 כור גבי היינו למ~קנא קאי לא הריב"א דסברת ד~ףלעיל וכמ"~

 לי' ~ודי מדשתיק ראי' לו דיש בזה אבל כנ"לבשלושי'
 סברא מהני לא מוחזק השוכר הי, לא אס דאף קיימתהריב"א סבר~

 לי' מהני דתפיס עתה אבל מודה מדשתיקזו
 ס~ר~

 דהוי זו
כט~נה

 תפיס~ דמהני ברי בטוען כמו ~תפיסה ו~ני וודאי~
 י

 מתור~~~~"~
 ~א,ית וכן תרומה ,הגדולי דמקשה מה

 והרא"ש התוס, קאמרי הי~ך בזה מאודעצמו דוח~
 התםטעמ' בגמ' להדי, איתא בב"ב הא מדשתיק~דה ה~עסהוי דלשמוא~

 ~שו~מאי
 והוא דאודה ~טעס ולשיטתם תפיס הא ה"נ דתפיס

 בעצםסברא האי מהני לא רוודאי ניחא הנ"ל לפי אבל עצומה קושי'לכאורה
 ר~

 ברי~מורה ~טוען כמודמהני ~פיסתו דבז~מהניט~נתו ל~י וודאית טענה לשוכר שיש כמו דמהני~דהוי
 קודם להדי'הרא"ש כדכת~

 לז~
 דמשוס ת~יסה מהני ברי דל~~נת

 אמרת ה~וגי'ואי ליישב זו הקדמה הראישכתב ז~
 לו יש נ~י בשלושיס כור דגבי דהיינו במ~קנאג~אר הריטב"~ דס~ר~

 למ~קנא סבר לא ע"כ הרא"ש א~ל כללדתפס משו~ מאי ~עמא התס בהש,,ס ומדוקדק ממש דמי א"כוודאית ~ענ~
 טע~

 בכור
 מהני דת~,סהב~ות משוס הט~ס דסבר רק כנ"לכריב"א בשלושי~
 דף בכתו' כדכתבב~מא א~

 י'~
 שפיר ל~ואל דמ~י כ~ושפיר להדדי מדמה ד~ש"ס ניחא א~"ה רק

 במרח~
 ~הוי מ~ח תפיס,

 תפי~ה בשלשיסמכח כור תפי~הגבי מהני כן כ~"לוו~ית טענ~
 עדיף ברשית ת~סה מ"מ ~מא הוי בשלשים כור דג~יאף ~רשו~
 מתפיסהב~מא א~

 ~ל~
 כרמ~~~ בברי ~ף ברשות

 ב~תא אף מהני בר~ות דתפיסה סבר דרמב"ןוראי' הפוסקי~ מכל
 ת,כ בספרו הש"ך דר"ל ~ה לפי~ר~ות של~ ובתפיס~

 להרמב~
 ע"ש ~~י לא

~ 
 י

~ ~ ~ ~ ~

 וסבר ר"נ פליג ע"ז
 דל~

 שייך
 מדש~~

 אודה
~ 

 דקרק~כיו~
 הוי ואי עומדת ~~לים בחזקת

חזקה ג~~ ~ילוק דיש כמו הנ"ל כסברא ~שמואל ניחא הוי אזמטלטלין ~ר~
 א~

 ראי, ד~~יס' ולהשכיר ל~איל עשוין שאין~ד~רי, ~זק~' הוי דלאלתר לקחתי וטוען במטלטלין מוחזק אחד
 לא אבלגביקרקע לי~ולהמטל~ליןלו ~~י~ דלמ~

 מהניר~
 ג,~ני~י, חזקה

~תקנ~
 ואין קיימא ~עלי, בחזקת ~רקע משום חכמים

 התפו~
 דקרקע משוס ליטול לו דהניחראי, ,

 אינ~
 ~כל וגלויי נגזלת

הדבר ~
 הז~

 מ,'מ מטלטלין ~וא דהשכירות אף
 כיו~

 מקרקע דבא
 מ~לטלי~, ~וי דהפיר' כיון ד~בר כשמואל דלא הסברא ר"נסבר
 ר~י, כיון ט~נהוו~אות והוי ליטול לו שהניח ראי' התפי~השפיר
 ~סופק לשון ~אמר המשכיריודע

 ל~
 ~"ל

 הפירו~ לי~ו~ ל~נ~
דהיי~

 באו כיוןדהפירות ס~ר לדורדואבלר"נ
 גלוי' כיוןדקרקע התפ~'ראי' דאין~רקע מכחקר~~יכמ~

 ומפורסמ~
 ירא לא

 וודאית טענה הוי לא לכך הפירו, על אף יכחישנושמא
 ~לאמהנית~יס~ ובשמ~

 י

~ ~ ~ ~ ~

 הוכחת הוי
 ש~יר ~רא"~

 מר~
 מהני לא ד~שמא

 התפיס~ מהני לא למה ראל"כ תפיסהי
 השתא

 דקרקע סברא האי מהני ~אוה~כירו,ידלזה ע~
 ב~~~

 בעליס
 מ~ני דלא א"ו שכירות דהיינו תופ~מט~לין הוא השתאדהא עומד~

 ר"נ של הסברא רק בשמאת~יסה
 ~רק~

 בעליס בחזקת
 י~א דלא~נ"ל עומ~

 טענ~
 ~ענה

 הוי~~ו~~ ואי וודאי~
 דהוי~ומר~ץי

~~~ 
 ~טל~~ן



~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ י ~ ~ ו ~ ~ מטלטליו 
 ר"~ מוד~

 דב~וף שמואל לס~רת
 התפיסה וודא~ובברימהנידהוי~~נת לשוכ~ כו~ ~חו~
~ 

~~~~~
 ~~וק~~~לשון

 ב~רא~
 ~~א~~~~יי ~ביא דה~~א

~פול~
 ~מואל תפי~~~כח מ~ני ~די ד~ל

 ~לוו~ליג ל~ ד~"~
 א~

 י~י'
 מ~ח~

 ~מא ו~ל כנ~ל מ~לטלין
 ש~י~

 מ~יא
 ~ר"נראי'

 ~ל~~
 א~ו ~~לט~ין ה~א ~כי~ו' הא מהני לא

 וודאית ~~נ~ו ~וי לא~ב~~קע כיו~
 לכ~

 ~י אף
 ל~ ~~ל~לי~

 ודו~בלשונוונכו~הוא ~בי~מא~פיסה ~הני
~ 

~'~~~
 כנ"ל ~ברי איירי ~ה~~י ~~ ~ר~ ~ק~~ ~~פי~ המקבל מפ' ~קושי' נמי ניחא

 דהנ~
 שס כ~ב ~מקבל פ' ה~"י

 ללוה ~ל~מ~יי~וו~א
 לי~נ~

 ~שט~א
 ~מ~מ~

 ~נין מ~~ב סתס
 כדאמרינןס~~א

 פ"~
 ~ה~יח ד~יון

 לו~
 לא~ול למלוה

 הפירו~
 של

 שפיר לפ"ז ו~~תא ~כ"ל ~~ט~א ~הדו~' לי איתר~ ~ ש~~~
 ד~"י~וו~אי ~ק~~

 ד~~~
 לאד~'כ יוד~ הש"~ ווד~י ~יי~ו אוכליהן בחזקת פירות

 תפי~~ ~~~~
 ~בדי ד~הני

 א~ דז~
 ד~הני ~בריאף וו~אי דזה ל~~ו~ה

 ~פ~
 ל~וס'

 וה~א~
 ד~רא גבי דווקא היי~ו

 ד~~~נ~~ד~יינוי
 ~פ~ ~י~

 א~ל ט~נותי~ס בלא ל~"ר
 ל~ וודאי~ממונא ד~ר~ בלי~~

 ת~י~~ ~הצי
 בברו

~"~~ 
 ~ל

 ב~יוי~~ון יתפו~ א~~
 טלי~ ויתפו~

 חבירו
 ~נגדו לי ש~יי~ לי ברי ויא~~

 ית~ו~~פ~ א~ ~הצי דלא ו~~ומ~ות
 שלי ויאמר

 הו~
 כנ"ל ~"ו

 ל~רי' ~~ו~' כתבוו~ן
~'~ 

 ~וגי'

 ~המ~~י~
ל~יל וכדהבא~י ד~~'

 ~~ב~
 ול~~ן דממוצא דררא ~~וא ~יון ל~די'

 ~~ו~'וכןכ~בוה~"~ו~או"תןדב~י א~א~ אי"~

~~~~~
 לפ'ז

~~ 
 ~בלא כיון

 ב' ~~רילן וו~~י טע~ו~יה~
~ני~

 ~וי ~תמא דשצין
 ב~

 ~דאי'
 גבי דב"~ פ"~

 ה~ו~קי' פ~~ו וכן ~ינרין~~~י~
 ו~~"~

 מ"ב ~י'
 יותר ו~פס סתמא ~ינרין~כתב ~ש~~ ~י"~

 משני~
 בברי אף מי~י' ~פקי~ן

ולל~
 ~פק אין ~~נו~יהן ~בלא ~יון

 ט~נותיה~ מכ~ ~~ לב"~
 בא

 ל~~~~~
 ~~י ב~ו~ן אף ~יציאין

 ר~
 הש"ס

 ~ב~
 תפיסה ~~הני

 ~~רא והוי לא~ול לו דהניח~יון
 ~דשתי~

 הנ"ל כש~ואל לי' אודי

 ה~~י~

 סברא
 נג~

 ~שליןסת~א ה~~רא
 ~~ הג"יב דכתבי~ה~ט~

 כד~רא ~וי ולכך
 ~"ןו~~~א ~פיס~ ווהני ושפי~ ~~מונ~

 ~קש~ ~פי~
 ד~רקע כר"ג היל~תא ~א~יי"ל הגמ,

~חז~~
 הסב~א וןה ~יי~א ב~ליה

 מד~~י~
 צבי ליתא לי' אודי

~י~ו~
 או

 קר~~ ~ירו~
 לא ממילא וא"כ

 האי א~~~
 תפי~~כ~ו~י'~~~~א~כת~~י'~ניןס~~א~"כממי~אלא~ה~י ~הדות~

 ~~דפסק~~ו
 הש"~

 תי' ו~"ו דינ~ין ג~י ה~"ל
 ש~י~

 ~רא"~ ~ב~י וא"כ לגלווי~~י~א ~הוי הואיל
 והוא הגו', ב~שט ~~ון ~ל ~ולה

~~
 צ~ון

 מאו~
 ו

 ~לה~א"~ לב~~ י~ ~~יי~~~
 תו~, של א, ו~התי'

 כ~ו~ו~
~~ ~

 תפי~~~ה מהני הןהדלט~נ~ב~י ~חילוק ~תירצו ~' ~
 ל"~ ~~ ~~~~~~וגי~

 ד~ת~י ~"ב
 א"~ ~תפ~ ~ת~

 לא א~~י ~~ה

~של~
 דלאמפ~יצןכ~י מה~י לא דת~א~אי הצדולכיון לגדול~ן

~~
 ~~~ן

 התו~~~~יו~
 ברי ~~ו~ן

 ל~ ~אל"~ איירי דבז~
 מ~~~~

~~ה
~"~ 

 ~~וגטר~' ~ספראו"ת מצאתי ~וב ~~"ג ~"~ו~~או~ה

 ~"~~יצו~
 נ"ן סי'

 כ~ ~ון~~
 ורוצה ~ל~~תוס'

 לדחו~
 ד~תו~, ~ס

 כיון בב~י ~פיסה ~ה~י ותרי גביי~~י ב~~ובו~~ווקאי~אמ~
 ~~ ~~י לודמ~יי~

 ~ל
~~~~ 

 אף ד~ב~כן
 ותרי~~~~ ת~י ~ל~

~ו~יודו~~

 ~צ~ו
 ~~ מאו~

 ~הוא וצ~~ג ~~יי~ ~~צ~ו ~הוא

 ~~~~~'~א~~
 ~תוס' ש~י,~ל ~ה

 ~ו~
 ה~ו~' ת~והי~ווד~י

 ~תו~' ר~א ותרי תרי ~לצ~~ו~ו ל~
~~ 

 מההיא א' תי' ~י ~קשי'

~~~~~ 
 ו~ו~ ו~רי ד~רי ~ספי~א ו~םל~יאיי~י ל"ר

 התוס'
 כ~בו~~"~~~~'

 ל~די,~~~~~י~~~י~פוס,~
 ~רי בלא ~ף

 ל~ ~~ולב~ו~ ג~ ~~~ או"~ ~~~~ ו~~~~
 בירו ~~לה

 ~ב~
 ז ~כון

~~~~
 ד~~ייה~ו~' '

~~~ 
 וי~ ליי~~ י~ ~ס

 ט~ין ~אין לפ~ש
י

 ל~פי~הג~~~ה~נ~~~ה~~ ~כא~
 ~~ושי'התו~' ג"כ

~
 גוררות ~נין ~או ~~~ו~~ודרו~ו~~~ה

 ונד~~ לתפ~~~
 מאו~אבל

 ~מ~יל~~ו~
 מ~רך נטה ~רמה מכבודו

 ~ו~' ד~דאי ה~שו~

 ~~ו ~לא ד~ב~י י~,~~
 ~פיס~

 ~ברי לכך ~~ן ~~~פו כמו
 ד~~מ~ ~~ ~"~~ש~~

 ברשו~ וליחןי י~~מ'
 כו' ~יימא דאאן

~משמ~
 הית' אס ~ף

 לוק~ ב~שו~
 ~ו~ה אי~ו ~וו~אי מה~י

 לומ~
 ~~~~~פ~

 פריך מאי ד~"כ ~~ולדה~פק
 ו~ן הוי איכר ~ר~ות אי הייצו ~ו' ~פי~ו~,וליחןו ~~ו~, ~~~י~"~ ~הניאל~ ~י~א~פיס~

 ~לוק~ ב~שו~ הוי ~אי ~אי, ל~~יא~ליו לי~יהלו~~ה~וצי~ צולד~~~ת~י~מ~~י'א"~ו~דאי~חו~י~מ~י
 מ~ול~י, והן

 ולקח~י נולד ~~~~י א~ר~ו~ן ~הלו~~
 ~רשו~~

 ו~מוכ~~ ובירי~~ך

 ~~~ו~~
 ~~~~ ואא~ ~ול~ מ~רתי ~לא

 שלא
 בז~ וא"~ ~רשו~

~~~~
~ ~ ~  

~ ~  
~~~~~ י~  דברי לפי דהא ~פיסה דין שייך לא ד~שתא ~~"הליהוי

 הלו~
ל~

 ~לוס תפס
 ר~

 ובכל המוכר בידי~ת תיכף ~לו נוטל שהי'
 טו~ן והמוכר מ~ך לקח~י טו~ן הלוקת אס כן הד~ן~מטלטלין
 ~לוק~ מ~ני~פסת

 כו, נמי כי וא"ת ה~וס, מק~ה ו~'ז נאמן

לי, דמוקמי~י' לקוח ל~~ון נאמן ואין חזקה להס אין ~גודרות כיוןיוא"כ
 בחז~~

 א"כ ראי, ברשותואינו דמהשיש הכא וא,כה"ה מ"ק
 נאמן דאינו מ~ות בהס דנתן אומר הי' אס ד~"ש צא~ן יהא~מה

ומ~~
 דיש כיון תידצו ש~יר ו~,,ז אח"כ דנולד מכח דקנה אמר אס
ד~רא

 דמ~ונ~
 דממונא דררא די~ כיון המט~טלין ~כל ~מו אח"כ ר~ולד ~~י'~וא ~ ברשותו שיש מה דבזה בגודרות אף מהני שפיר

 בו דיש לו ד~ייך ~~~א ~יש כיון באו ~אליהן ~מא ~יי~ינןלא
 א"כ ד~מונאד~רא

 ~די~
 תפס אס דבב~י יתאמר אס אף טפי

 בר~~ת לקח דבריו דלפי ~דיף בזו מהני לא ~~~ק ש~ולדאחר
 וח'ש דוחק אינו הזה והפידוש המטלטלין בכל כמו והוי~מוכר

אח"~
 הבהמה ~נ~ל שטו~ן היינו שוואיכו' ב~ו~ן א~ל

 הו~~ ~~
~~~

 לא ~ה ה~ירוש לפי וא"כ מידו מוציאין ~זה צולד מ~י לו
 ~~וס, מ"ש ל~י א~לבאמת ~פיסהכללכןי"ל מדי~יאייריכאן

כ~ובות
 ד~

 ד~תבו שטיא ~ר ~חזקת מיוונא ואיקי ב~יה כ'
 כו' ~מטלטלין אבל כו' דווקאה~וס'

 כדאמ~
 גבי

 המחלי~
 ואי ~י'

 ה~ירש א"ו תפיסי ~נין הוא בכתוב' רשס ~שי אין~~ני כ~"ל~~ירוש
 בתפסוווהני ~לעולםאיירי ה~ו~, תירצו ו~'ז ~נ"ל התו~'כקושי'
 בו דיש כיוןברי

 דרר~
 ~ב~א אין ד~~ונא ~ררא באין ~~ל ד~מוניז

 ~פי~ה~מה~י
 י~~ו~ ל~~ל~ דאל"~

 כג"ל
 ומז~

 בר ג~י ה~ו~'
 תראהשטיא

 ג~
 בלא אף ת~יסה' ~ברי ד~~~י ~ב~י ד~תו~'

~~קדתר~ו~רירלאכהס~ראו"~ז

~~~
~"ל

 לתר~
 דהנה ל"ה דף ~ב"ק ~נ"ל קושי'

~~ 
 ב~ו~'

ד"~
 לו שיש ודווקא התו~' כתבו לו ואין לי~ול ראוי

 לכאורה דהא לחלק הסברא להבין קשה ולכאורה ~ו,~בי~ה
 ידו ~~~ דיש כיון הס~רא הרשב"א כתב ת~יס ~~ודין גבידמהני ה~

כ~~
 מ~ס הט~ס דס~ר אזיל ל~יטתו ובזה ה~~אה ~ייך לא
 צ"ל ~"כ דמחיל הט~ס דסברי התוס, לפי אדל ~"ש~~~~ה

 משו~
 כב~רי~

 ברשות ד~שלמא קניי' דבמאי דווחיל שייך לא ידו ת~ת

 ~י~~~~~לי~
 ניהלי,משא"כ ה~~ליס דמ~ילא~~יי'

 ~תפ~
 וא"כ

~ש~
 ט~מא מהאי

 אין~חילו~
 ו וו לסברא מקוס התוס'

~~~

 מקושי, הסו~י' ג"כ וליי~ב וד~ת ט~ס ב~וב הכל ל~אר
 ול~י~תהנ~ל

~~ 
 לית' ~~י~א הקושי' ולמהדי"ט

 וודאי דזה לך ~תבתי ~ברד~צה
 ל~יט~ א~

 ~הני לא ה~וס'
תפיסה

 א~
 בברי

~~ 
 היכא

 ~י~
 לב"ד ס~ק שיש נא דממ דררא

~~א
 ~~גו~י~

 ז ~נ"ל ד~מחליף סו~יא ב~"מ התו~י ו~מ"ש

~~~~~

 תירוצים ב' ~י' כ, דף בכ~ו~ו' ~ס ~ה~ו~, י~ל י
 תפ~ דאיירי ב' תי' ~ברי דחהני אחד תי'י

 ~ודס

 ווהרי"~~בר דהתוס,,וצס תי'יא' לפ~~~פ~וי"~
 כשי~~

 רוו"ה
 השטאה מ~וס ה~~ס ש~ודי, מ~י אף פ~ור ד~בריוראב"ד

~~הבי~
 ה~ב"א~ידו~יו צ"כ

 לב~
 לפירמ~ה והשתא הנ"י יגס

 ~דיס בליכא ~יירי ~תניי ~"כה~"ל
 דשניה~

 אי~א ~י נג~ו

 דלגחו~~י~
 ל~ ר~

 אם י~~ינן
 הגדו~

 שייך לא ווראי ה~ן או
הש~א~

 וכ~ש
 הרא"~

 ~ס
~~ 

 פלגא למ"ד אזלא ~ה~וגי' צ"ל
 ~בל לשי~~הרא~,ד ~ם כמ"~הר~ב"א ממו~אנן~א

 למ"~
 פלגא

 ~סאנזקא
 ~אמ~

 מ~ניתין ~"כ דלדי~~' ~ומ' קו~י' קשה לא
 ~גמ, מק~ה ~אי כ~"~יהרא"ש~סוא~לא"כ~שה~ד~יכא~דיס

 נ~קא ~לגא למ"ראף
 דילמ~ ממונ~

 איירי מתני, אפ"ה
 בראיכ~

~די~
 א"א שפיר פריך מ~ון צזקא פלגא רלמ"ר י"ל

 מזיק~ליתנו ו~קילכדא~ר ~די~ מ~~י'ב~איכא למהי~תגיקשה ב"~ כרב~

 ~דיסו~כ~~דליכ~
 ~דים בליכא אף מ~ני' ~אמת ואיירי כר~"צ רלא א"ו ~קיללא מזי~ דאפי'~דא~ ~ותאטפי לאשמו~ינן

 א"א ~~סא למ"ד שפיראבלופריך
 לציי~

 הדין
 בדא~א~די~ ר~

לכ~
 לא

 ק~
 כלל

 לרב"~
 למי~~א יוכל לא מ~י, דהא

 דפטור ~די~בל~א כל~
 בל"~

י קישי~ מ~ורצת ו~זו בקנס מו~ה מ~מת

 ~ל,~
 סי, בש"ך ~יין ~פיר

~~~ 
 י י ו

~ ~ ~ ~ ~

 הסוגי' ו~רי ~~יל מה לפילפ"ז
 לרב"~

 למ"ר
 א"כ ~דיס מ~ני'בליכא ממונאאיירי נזקא~לגא

ליכא~ררא
 ~ממונ~ד~ויה~~~

 ט~נותיה~והשתאשפיר רקמכח
משני

 הג~
 מהני לא אמאי א"כ הנ"ל קושי' ק~ה ולא ~תפס

 א~תפי~~
 ~ממ~א דררא~ דליכא כיון דה~תא ז"א הג~ול ~ל

 לכך השטאה שייך דלא רק ת~יסה ד~הני כ~ל תפיסה ~ה~ילא
 ו כלל קשה לא לי~ן צריך דמודהמהי

~"~~~
 סק"י פ"מ סי' באו"ת ד~ק~ה מה היטיב ~~י מתורך

~י



~ ~

 דוחקי' מאי הרמ"הלפי ך~~ו~~~~~~~ ~~ו~~~~~~~י~~
 דהש"~

 בניזק איירי דמציעתא לומר
 ומזיק בריאמר

 ש~~
 ואין ליטול דראוי הפירוש הרמ"ה לפי הא

 ואין בדיבורו בעומד ליטול ראוי היינו~ו
~ 

 הנ"י כמ"ש בחוזר
 ושס לו ואין ליטול ראוי המציעתא על נמי משני לא ~הא"כ
 תרתי קשה ולא דתפס לוקמי המזיקין דשני וב~יפא בריי'לינא
 ז בצ"ע הנ"ל ה~פר והניח הנ"י על דמי קשה זה ובאמת~"ל
 לאוקמיבתפס י~כל ע"כלא לתרץדוודאימתני' יש הנ'לך~~~

 אף איירו דמתניתז דיניס כל דהכי דומי' ק~ה דא~כי
 בזה כ~' רודף שהי' דשור ברישא קשה איכבתפס

 ע~
 וודאי

 שהי' עדיס בד~יכא אףאיירי
 רוד~

 לאשמועינן אתי מאי דא~כ
 דממונא דררא כאן אין עדיס בליכא הא מסומכוס לאפוקיהרישא
 שיש דאיירי אומרתא"ו זאת בד"ה התוס' ו~מ"ש סומכו~מודהואף
 שהי'~דיס

 רוד~
 דממו~א דררא איכא ולכך

 ס~ די~
 ~א לב"ר

 ~ו~ן כיון מניזק מפקינן אמאי בתפס ~יירי אי א"כ~~נותיהס
 ב~תני' ה"פ באמת דילמא וא"ל הנ"ל התוס'כתובו' א'של כתי'ברי

 המןיק צריך ~תפיס דה~ו מוחזק הניזק אי נמי היינו כו'המוציא
 בין איירי מ~תמא הא קשה א"כ ראי'להביא

 דאיכ~
 בין עדיס

דליכא
 עדי~

 דסיפא דומי'
 דמש"~

 פריך
 לרב"~

 למ"ד ד~ןיל משוס
 ~דיס דליכא בין עדיס דאי~א בין מתני' איירי ממונא נזקא~לגא
 איירי נמי הר~א אינ ע"ש ~"ת סי' בח"מ הש"ך נווי וכמ"שכנ"ל
 דגבי בשוה מדוקדק אינו המוציא תיבת א'ככן

 איכ~
 עדיס

 המזיק אף מ~בירו המוציאפירושו
 מהני~

 צריך בתפס היינו
 מניזק מוציא המזיק עדיס ליכא וגבי כנ"ל ראי' להביאה~זיק

 ראי'בלא א~
 ~בז~

 דממונא דררא דליכא כיון תפי~ה מהני לא
 ק~ני לצדדין לומר צריך יהי' שלא מאוד הגמ' דו~ק בכ~מיוד~י ון~

 בתפסול~ך איירי לא מתני' א"ו אחר תי' לו שאין היכאחוץ
~ול~ הנין~

 לישנא קתני דלא ב~ריי' אבל כלל קשה ולא התוציא
ד~~וציארקק~ניהריזומשתל~שכירמת~'דאייריבתפסובליכא

 דליכא ובין ~דיס דאינא ~ן איירי וודאי מתני' אבל ננ"לעדים
 פלגא דלמ"ד כנ"ל דכתב ט"ז ~~ק פ"ח ~י' שס כנ"לו~יין~דיס

נזק~
 רק עדיס בליכא אף נוונא בנל איירי מתני' מסתמא ממונא

 עדי' בליכא דאיירי דרישא דומי' מ~תמא ראיירי ועוד אח~כמ"ש
 דע"כ גדולה פליאה הוא ובאמת קאמרי מאי עדיס ליחזידאל"כ
 מודה דאל'כ דרדף עדיס באינא אף איירי וודאירישא

 לאפוקי אייריוהרישא סומ~ו~
 מ~ומכו~

 ה~יפא דאיירי דהכי~"ל ודומי'
 הק~ן אס י~ו ולא עדיס לפני ה~ווריס~נגחו

~ 
 ו~"ע הגדול

 ועל לו ואין לי~ול ראוי מתני' ~ל הגמ' דמ~ני הא נכין נמיולפ"ז
 ז דת~ס המתני' על משני ולא ב~פסהבריי'

~~~~~
 בברי מהני כת~בות התו~' של א' בתי' מ"ש לפי

 דררא להיות צריך מ"מ רק סכק בכלתפיסה
 מקשה מאי קשה עדיין א"כ כנ"לוא"ל~ממונא

 התוס'ש~
 הא מב"ב

 עוד ידע לא דשס המק~ן דהא ז'א ע"ש דממונא דררא ליכא~ס
 דד~רא החילוק ד~~~' ב"ב ~ס התירצן לפי רק סברא בהאילחלק

 הדין ויהי' ית~ס דכ"א ל~ומכוס זה משוס נמי והיינו~ממונא
 בתפיס~ גמי ו~~הדיחלוקו

 ז לרבנן

~~~

 זו בסוגי' רש"יותוס' לשיטת
 ד~"נ ט~ס דסברי דמ~~

ן
 מחילהע"~ מ~ו~

 ב~של~~'נתוגות באמתס~ריכ~'
 ~נולר קודס דווקא ת~י~הדמהני

 הס~
 ~ענתהני~דאי תפיסה מהני לא ~~יר נ~יחה אחר ה~פק~נולד אח~ דאיירי הכא לכך

 קושי' א"כ תוס' של א' כתי'סברי
 ב~~ הנ~

 וא"ל מגדול ל~לס
 בליכא איירי דתפס ~גמ' דתי' מה לפי ותו~' ר~~'י ל~יטתאף

 פלגא ל~''ד קשה א~~דיין ~מונא נזקא ~לגא המ"ד וכ~י~דיס
 נמותו יהילכ~א ~נ~אנזקא

 לרב~ ק~
 למ"די דהא זו~ מבריי'

 דממונא'הוא דררא ו~פיר עדיס באיכא איירי ע"כזה
 פלגא דלמ"ד ניחא ממ"נ רמ"הלשיטת ב~למ~

 נזק~ימ~~
 איירי שפיר

~תפ~
 כלל קשה לא בל"ז קנסא גזקא פלגא ולמ'ד עדיס ובליכא

 שי~ךה~אהוכ~ל לא בדאינ~עדיס דאייריע"כ הגמ'כיוןקושי'
 מתילה מ~~ס ה~ו~' לשיטת א~ל בתפס דאיירי לבא צריךולא
א"כ

 א~
 איכ דתפס הגמ' לתי' לבא צריך קנסא נזקא פלגא למ"ד

 תי' באמת צ"ל דכאן ותוס' רשיי שיטת לפי א"ו במ"ע הנילקושי'
 דכתובותזשנישלהתוס'

~~~~~

 ואין ליטול ראוי בד"ה התוס' ~ברת ~כון לפ"ז

~
 התוס' דהא

 הנ~
 כנ~ל דמחיל סב~א דסברי

ע~
 בברי אף תפיסה מהני ולא נתובות התוס' של ב' תי' ~בר
 שנ~סמהני ~תפס דאיירי התוס'דבסיפא מחלקים ש~ירוהשתא

 הגדול מן הקטן על ד~שתלס תפיס מהני דמשיה י"ל דהשתא~
 המזיק ~ודאת משוס לא בבריית' כדקתנינו'

 ר~
 הניזק באמת

~~~~
~~~~ 

~~~ 
~~ 

~ ~ ~  
 כיון רייל רק אומר שה~יק זו הנגיחהמחיל

 ~דיס דיש כיוז וק~ן בגרול חלק וודאי לו הי' ואז לב"ד~בא ~הס~ר~ דת~
 הקטן או הגדול אס ידעי~ן ~לארק ~ג~

 וי~
 או ב~דול פ~ת לו

 לו וישלגדול ~~~
 הרב~

 ואיכ בהס תלק לו יש נך בין אבל בקטן ונן
 על הגדול מן חלק הפחותלכל

 ה~~
 ~ל ~טן ומן

 כלוס~ב~ד טעז לא עדיין ואז לביד שבא קודס~רשות ~~ הגדו~
 ~נולד ~ר בר~ות שלא ~פיס ~אר אבלמחיל דלי~~

 הק~ן~החלק אב~ ה~~~
 תפי~

 ברשות
 כנגד שפיר והשתא שלו וודאי ו~ה מחיל לאעדיין קודסשנולדהספק~דאזבשעתת~י~~

 חל~
 ה~ן

 דגדול טוען~אמןהניזקכמושהוא
 יותר לו שייך ואדרבה כלוסלאמתיל ~~ איהאמ~ אתהגדולוא~
 וא"~

 ~חות לכל~
~גד נא~

 הת~
 דהיינו הספק ש~ולד קודס בר~ות שתפס הק~ן

 קודס בוודאי ברשות תפס הא המזיק השתא דאמר~טן ת~
 דנ~מן מחמת מי~י' ולאמפקינן לו מגיע הפתות ל~ל דזהלב"ר ~ב~

 הוא דזה המותר על אבל הןה החלק נגד טענותיהסכפי
 דזה כתבוהתוס' שפירהדיןלכך לכי נכון דבריי' הרין ושפיר מיני' מפקינן הספק שנולד~חר כתפ~

 דווק~
 לעיל אבל זה בדין

 תפסלאחר דגסהקטןלבדהקטןכיון בתכ~
 אחרשנולר הקטןהי' תפי~ת ביןכך וא"נ מגופו מ~ל~אלאאין דתס בקטן כלוס לו אין הגדול י~ות אס וא"כ נגת הגדול~א ~נולדה~פקדאפשראי~~

 לי' אמרינז שפיר א"כ תפס אשר לוהקטן אסשייך~ספק
עתהאסהקטןנגחאתה דה~

 מחלתואיךא~
 להחזיקמכחט~~ותיך בא

דגדו~
 א"כ נגח

 אדרב~
 ואחר ברשות שלא הקטן תפיסת

 ובגדול נגיחתהגדול מכח אתהרוצהלה~יק~קטןדהא הסכ~
 כל נגד ותפס מוחזק הוא הנגיחות מכל ~סיפאאבל אינךמוחז~
 שבנגיתות ה~חות נגד נוטל הפחות לכל לנך הספק ולפניבהיתר הנגיתו~

 הספק קודס~הוי
 ועו~

 תפ~ ד~י מהני והילכ"ע
 וכמיש ברשות

 התוס' דברי וא"כ הרמב"ן בשס י"ב דף בבכורותהרא"ש
 ~ תפיס~ דיני לפי הדין לפי נ~וניסי ע~י~

~~~~
 כ~~ דהא זו ~~וגי' עצומה קושי' להק~ות יש עדיין

 ~פימה~סקו הנ~לבכתובותהוא שלה~~'הפילפול
 עדיין אבל מידו מוציאין כהן תקפו כמ"ד והרא"שהתו~'

 הספק שנולד לא~ר הוא ושס מוציאיו אין ~כל~'ד ק~
 א"~

 לתי'הבריי~אבתפ~דא"כ יונל לא לרב"נדלדידי'לדידי' ~~ה
 ~' ~י' ~לא עליו ~ולק דאיו כרב"נ פ~~ינן ואנן הג~למן לשתל~
 דסברי הרא"ש ~יטת וכן הנ"ל כתובותתוס' ~~

 ד~
 שפס~ינן כפי

 אין למ"רת"נ קשה הוי לא דמהני בברי מודה מוציאין~"כ
 לשלס א"כ יכול~תרץדתפס ד~יאך מבריי' רב"נ~ל מוציאי~
 הוא מוציאין איןדהמ'ד מ~דולי"~

 ר~
 הכהן דתפס כיוו לכך ושמא בשמא

 חזקת איז שמאשלו דמכח להו~יא יכול הב"האין
 ~יס חזק~ו ברי בטוען אבללהוציא שלואלי~ מי~

 לכ~
 השני ת~ס אס

 בכ~ובו' אי~אוכו רשיי מומי~לשיטת בה דהיו בשמעתין מוכח זה חילוק ~עיןמידו מוצי~
 ד~

 שנתארמלה ר"פהאשה נד~י' ממון תזקת נגדהגוף לאמהניחזק~ וודאי וברי ממוןבשמאושמאובבריהגוףנגדחזקת מהניחזק~ רש"י דל~יטת התרשת ד~ה ל"ו
 ממון חזקת איןדבשמא משו~ אלמ~

 אל~
 אין א~ללפ"ז

 מקו~
 לתירו~א'

 ת"כ למ"ד דאף דמוכח ניון דהש~א הרא"ש לשיטת וכןתוס' ש~
 מכת לדידי' כן דמונח מוציאיז וברי ברי דגבי מודהמוציאיו אי~

 מוציאין למ"ד יהי' מה"ת וא"כ כנ"ל מבריי' לרב"נ הגמ'קושי'
 א"ו וב~י בבריאיפכא

 צ"~
 וו~יי~רי נמי מוציאין אין למ"ד

וברי
 עדי~

 הבריי' נימא אפ"ה רק
 ממ"~

 למ"ד
 פלג~

 נזקא
 דר~אדממונא ~גיתותדבאין על עדיס דליכא ה~ריי'איירי מ~
~  עדיס די~ דאיירי קנסא ולמ"ד כנ"ל מודה מוציאין אין~"ר 

 הש~אה שייך לא דבזה לרב"נ ~שה לא ממילא הנגי~ות~ל
~ 

~"~~~
 מ~ת ואיכ מתילה ~שוס דרב"נ הטעס המפורשי' ל~י

י

 דא~
 וברי ~~רי מודה מוציאין אין ת"כ למ'ד

 כמיר הילכתא פסקינ~בפירוש דאנן דאל"~כיוןמהנייתפיסה דל~
 ה~גיחות על עדיס דיש איירי ע"נ א'כ קנסאנזקא ~ג~

 מוכת א"ו נוותי' נמי דפסקינן לרב"נ מוציאין אין ת"כלמ"ד ~~ א~
 מהני לא ובברי דבברי מוציאין למיד~כ"ש תפי~הכנ"~~ מהני בברילא אבל דווקאבשמאדלמ~איןמוציאין איפכ~

 ~ירוצי~ תפיסהו~~
האחרי~

 התוס' של
 ע~

 ז דכת~ות בריי' האי

~~~~~
 לפ'ז

 קש~
 דהוא כי~ן גדולה תמי' הרא"ש על מאוד

 ל"הה~~ס דף בב"ק להדי'שססבר
מחיל~וא"כמונח דרב~מ~ו~

 מש~ הוכחהגמור~
 למ"ד דאף

 כתב והיאך כנ"ל דמוציאין מודהבברי ~אין~וציאי~
 בב'~

 פסקינןיל~י' א~ן דהא למ"דמוציאיןתפי~האפי' מ~נ~ ~ב~רי כ~"ל
 הי~תא~~~

 ~ו~~ ~~ ~ ~~~



~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~  

~ ~  

~ ~ ~~ ~ ~ ~  

 הלגי~ ~~ ~די~ ~י~ ~"כ איירי א"~
 א"כ

 אי~
ד~ר~

 ~ממונא
 והיא~

 ה~ריי' איירי מצי
~~~~ 

 א~כ
 ~~ ~~ל~

 לא ~"~~לד~~
 ~~אנ~

 ~ו~י'~צומה ש~והוא מ~~ה~סוגי'
 ה~א~ל וצ~"~

~~~~
 ~יישבד~~

 התוס~ ~~א"שד~נה
 ~~קל~~ ~~

~~~~~ 
 לא~ו~ילהל~~ תיב~אוא~~אמאי תהוי ל~מא ~~

~~~~~א~מי~~~נןללןסבריהתו~'~~~~~~~~סדר~גוודאיל~ כו'וי~
ב~

 לא דאל"ל דמחיל ~ב~א
 שיי~

 ג"כ
 ~בו~~

 לופ~~כל ד~~י
~חו~ן

 כ~פ~
 ד~תיל טו~ן ו~~ורין

 א~~
 ליכא

 מו~~
 ולן ~מ~~ת

 ה~ו~ילאן ~ב~י~,
 ב~~~

 ב~י'
 רא~ון~

~~'י~~~~~~~ ~ ~ ~ ~ ~  

 דלי~איון
 ~רראדמ~ונ~

 לא
 ~~נ~~פי~~

 אבללמא~~ ~~~~ג~~ל
~~~ר

 פ~ג~
 ~נ~א נןקא

 לקו~י~ ל~~"~ה~~יי'~~רי~ מוקי באמ~
 משי~~~~~~~הנ'לוא~ד~רא'~

 רמ~ו~~~~י~ן ~ל
 שי~~יירי ~מת~~

 ~~יס
 בקנ~ מוד~ דאל"~

 ~וי~ו ~ש פטור
~יון ~מ~י~

 דלמ"~
 בי~~דיס ~"כ קנ~א

 וא"~
 ~~"סדיל~א ~א~~~~ה

 ל~~~~
 ~בל~~~ ~~י~ באו~א איירי ~מי ממונא

 דמשני
 ~תפ~

א~
 ~זיל ~הרא~ש

 פלג~ ~מ"~
 נןקא

 ממונ~
 ~נ"ל

 והר~~
 י"ל

 ~~מו~ל~ב~מרח~~ מההיא דמו~ח כ~שר~~בתיל~ול~ו~ר~לזה

סב~
 ד~~רש מה ~~ב~י ולא~ר ~פו~ה מ~ני ~ב~י

י ~~ ~~א~~

~~ 

 סבר לכן ו~"נ ~~מואל
 ד~~ בש"~

 ~נ"ל
~ ~ 

~~~

 לי~ן~כתוב דא~רמי
 דל~"ז~~ ל~

, ~~ש~י מה ~ת~,

 ניז~ ~אמ~ ~ד"~ ~מו~ ~~ ~
 ~הו~ כ"~ כו~ ב~י

~יוב~~
 ~הלל ~ו~

 כ"~ מ~י מ~מיהי~
 ~וא

 פס~ ה~מ~"~ ובא~~
איפ~~

 ~והל~ ~~א
 ~ו~~

 ונ~~ן
 ~~פ"~

 מ~ל,
 ~אל~

 הנ"ל ולפי
 י~
~י~ל~ת~זואכ~~בל~ב~צרהדהאר~~יסב~~~~סי~רב~נמ~ו~מאי~~

 ה~י"~ ~שי~~ ~סב~
 דא~

 ~פיסה מה~י ב~יטי~ו~~ו~ין
~~~~~ין ~~

 דמש~~ ו~~~
 ~מתני' ~ל ~תר'~ג~, ~א

 ד~ב~ ד~פ~

דו~

 ו~וד בה~י לאו~~י~מ~ני,
 ~~ו~מי~ש~פ~ צ~י~ ד~~"~

~~~~~ 
 ו~פיר

 דכ~ רש"י ~~מ~
 ד~שי~

 ~ב~למ~ לרב"~
 לדמו~ י~ ו~רי ~ב~י~י~י אי

 איי~י דמ~צי~
~~ל ~~~~ ד~~~ ~~ ~תפ~

 ~~ת~
 דאי~~י

 ב~זי~
 ~~דאו ~שתא ~מא טו~ן

 ~ר~"~ ~~~
 אי~ל~חו~~~~ת~

 נמי~אוי~י
 בתפ~

 ~~הל~"~אוןמוציאין דא"כ
 ~דאמר ל~~ל ~אלמה

 ניז~
 ואי

 טו~~ התופ~
 ~מא ו~שצי ב~י

~~ה~~
 מוצ~איןמו~ה

 ון~
 ב~פי~ לד~ו~י~ ו~~י~~י~ ב~~י איי~י אי ב~ו~א~ל

 ~~יס~ מהני דלא ו~א
 ל~אמר ל~~ול

 נין~
משו~

 ~גו~ד דלא~ר
 ~ספ~

 אף וברי ב~~י מהני לא
 ב~צ~~~אין ~ב~'~~"יולתב~י ~נ"ל~ן ב~מא ~וציאי~היינו~ין ~י~ למ"~

 ~ילפול ~ל~ובד~כי
 ~ לדי~~ נוג~ ~איצ~

~~~~
 ~יאר~י

 ל~

 ד~~~י בפ~~וו ו~~א"ש תי' לחד ~~~ו~,
 ~ו~ תפיס~ מ~ני~~ברי

 ~פוסקי' ~הביאו מ~רמ~"ן

~~~~
 דה~מב"ןוי"ל מהצי ב~מא אפ~ בר~ו~ ~תפ~ ר~ תפי~~ מהני ~לא ~~בר

 הוכי~
 וה

 מ~~"~
 ו~~יס ~צ"ל ד~'ק

 בשל~יס ד~ור מ~היא~~מב~ן הו~י~ ~~~ו~
 צרי~ ול~או~~

 ה~יא ליושב
 ק, דף~מ ~מחלי~

 ד~ו~~
 ~~י~~ מ~~י בברי להדי'

 שיש ~י~א
 ל~~~ ~~~

~ל~
 ט~נו~י~ס

 ר~
 ~מו דהרמ~"ן לצ~ל ~י"ל ל~יל ~י~צ~י א~י

 ~וא אס ל~יל ~תבתי ~א~~ ~פי~ו~~~~
 ~~~ו~

 א~י הלוק~ו~ו~ן
 בר~ו~לק~~י

 י"ל ובזה כנ"ל
 ד~~י~

 ב' ~הני
 ~י~~איצ~ ~וו~ דמ~ ה~~רו~

 ב~שו~ו
 ~ו~ ו~~

 דר~א
 דממונ~

 ל~~~ ~~י~~וס~א~תי~~י~א~~~~~~י~~ילדמ~~ו~'ג~י~~~טי,מו~ח~מהלי ~א~~ מהני ~זה
 ד~~מב"ן י"ל ~'מ

 ~ב~
 ~ס~~א ~ו ~~רא

 ~יון~יא צלונ~
 ד~~~

 ~אי~ ~ת~יס, ~~~לין
 לקחתי ד~אמן~מ~

~~א ן~ ~~
 ~וד~ו~

 התו~, ~קו~י'
 מ~

 דיש ~י~ן
 ~א~

 ~~~ ~יי~יצן~מ~~י~ן~~לי~לא,י ~מ~ונ~ ~~ר~ נ~י

~~
 ל~יל ~~~א~י ~~

 לן~ ~קוד~ ~סימ~
 ~~~ו

 מהל,~"ט ~~~"~
 ~~~,ומ~נ~דין~,הביאו~~ורוהש"~

 א~ ת~י~~ מה~י ~לא אלי~י'~~~~י משמע
 ד~א ~ברי

 שט~ י~ ~~
 ~~~~תנ~

 ל~ד
 ~לא~~צו~יה~

 א~הוא
 אפ~~~פי ב~י ~~~

~~
 ~~~יצו

 ב~~מ~'~
 אס א~ל מיגו מ~ח הוא

~לא ~שמ~ ב~די~ ~פ~
 מ~

 ~~מ"ה ~~ר דלא לכאו~~,מו~ח וא~ל ~~י~ה
 ו~רא"~

~~
 היינו דמ~ני ~~"מ וד~~י ~~יס~ מהני לא ~ב~י ~~מ~ן

 יי~

 ~ ~נ~~~~י'ה~ו~~~'~ ~~פ~~~~ו~

~~
~~~ 

 ~י~מאוד
 ~~~ ~~~ ~הרמ~~~

 ~ו~

 ~ל,
 ~~~ מלו~

 ~~י~~י~~
 ~ל

~~~ ~~~ 
 ~ו

 לשונו~ לשתי ~~~~
 ש~א

 ~~ ~מ~~~ ל~
 אי~ו

 נו~~
 ~לא

 ~~~ו~
 ואס ~~~~י~ן

 ~~ליו~~ ת~~

 בבריוברי איירי ~סתמא ו~ס ברורה בראי, אלא מידו מוציאיןאיןן

 הלו~דה~
 בוודאי יוד~י' והמ~וה

 וא~"~
 ~פק מהניגב~ תפיסה

ב~ט~
 מ~שאמרואוקיתרילבהדי הה~מהתסדכת~מ~וך ו~ןסבר

 אלמא ב~דיס בת~יס א~יי ופירשו מפקינן ~א תפיס ואי ~ו,~~רי
~~הימ~בר

 אלי~~
 ~רמב"סכשיטת

 ה~ו'והרא"שובפר~
 להרמ~,

 דהוא נכון~ודאי
 פ~~

 א"כ מידו מוציאין אין ת"כ ב~מא אף
 קש~

 צג~~ל~~
 כאן

~~~ 
 זכי, מה"ל

 בשט~ ~פ~
 יד~ינן ולא סתס מתנה

 מת~~~
 בריא

 א~
 מתנת

 דל~אור~ שכ"~
 מכח מהני דלר"נ ~דיף

ר~~
 לדידן אף דמהני מכ'ש ממון ל~וציא אף ב~י ~הוא וחזקה
 כר,~~~~יגן

 י~ק~
 ~פק מ~אר ~עדיף דחזינו תפיס ~ס

 וא"כ התח~וגה ~ל ה~~ר ב~ל ~יד מודה~~יר"נ שבשט~
 מ~~

 דליתהני
 כ~ארי~פ~~פי~

 שב~ר
 וא~

 מהל, ~~ט ה~מב"ס ~ל מאוד ~~ה

זכי~
 צרי~ למ~

 מי~ו
 ו~פר~

 ~וא הא
 פו~~

 ובלא מוציאין אין תיכ

~~~ב"~
 ה"ל

 מלו~
 ~נ~ל ד~ק ~מ~וגי'ל~יל כ~בתי כאשר ל~לק י~ל היי~י הנ"ל ולוה

 מול~
 ת'נ למ"ר ~אף ~רמב"ס ד~בר

 ~~יאין~ין
 ע"כ~ב~יובריג~~ ~וד~

 דהוכחתיכמו ~נ"ל וכסברא
 ~זקת מכח ממון מוציאין ושמא ~ר~"~בשמא ד~ומין ב~~~י'~איתא

 בברי~ג~~יולא
 ו~~י~~~

 ל~רמ~'ס ~ן אמרינן הוי מ"מ דישלחלק
 ~ל' סוף מהרמב"ס ל~יל שהול~~י~~י~פי

 מלו~
 ש~~ב וכפי

 ג,~
~"~~

 ~שס ד~~עס
 מ~~

 בריא
 מ~~~

 שס הרמב"ס ~איירי ל~די'

~"~
 ~ב~יוכן

 ~ב~ל ~~ך אי~ו דו~דאי ~שמ~
 ~שט~

 מ~ופק יהי,
~~ 

 ~פכי~,~נ~
 עני~ים ד~~~~ס

 נפרדיסוא"~
 כנ"ל לי קשה

~ 
~~~~

 מה ד~תינרא~שזה
 ~~ שהה"~~~~

 זכי,דאף הל' פ"ט
 ~יינו לזה ~קודס ב~י' ל~יל לשוגו ~ו~ת~~י מיגו ~לאי

 ~~יסהבספקשב~~ר ד~~~י ~~ה דהל, האיי~ין מ~ח ~~ר~~~"מ
 ~וא שלי לומר ~יו~ל ~תוך בהרמ~ס דה~פ ~~רל~ך

 יש~~
 מה כו,

~לתב
 ~תו~

 שיכול מתוך ~"פ רק מיגו מט~ס כיון ~א כו'
~לו לומ~

 ~ו~
 נא~ן ~פי~ה מכח ד~יי~ו

 ~וא ~לי לו~~
 לכך ~~י ~ו~ן~~יי~וי~הוא הי~~ י~ב~ לכ~

 אף דזה שמא ~ו~ן אם לאפוקי ישב~
 ה~ופ~ ~~ מו~~ה~מב"~

 ~ו~ן
 ון~ ~מ~

~מו~יאין ברי טיען שכצגדו
 א~ מיד~

 הרמב"ס לשי~ת
 ~~~ דפ~~

 וזה מוציאין אס

 דכת~הו~
 הה"מ

 ונרא~
 ~נותן חוזר כו, ימיגו ~מי~ר לילא ~~י,

ל~יו~
 ~ר"ל מוציא

 דכווצ~
 ~תוך במ~ש כן הר~ב"ס

הייצו לומ~ ~יכו~
 מ~~

 וכותב ~רמב"ס ל~ון משוס ~צ"ע ו~ניח מו~ןק ש~וא
מ~ו~ כ~

 ~ל' ~~וףי דין ~~יא
 ~ז~ מלו~

 מ"ש ~~לל נמי
 הרמ~"~

 כל

~פ~
 ~פ~ גר~ ומי בשטר

 קנ"ד דף ~בב"ב בגמ, כ~אמר זה בשטר

 א~~א כו, הכי למימר ואיכא ה~י ל~ימר איכא כו, א~ייאמ~
~לא לולי לן~י,נראהברור משמ~ות שזי ~מו~כתבבש~רדהוי~צמי

 משמ~
 ~~,פ א~ל בהרמ~"ס ~ן ~ה~ין ב~ור ~ן

 הה'~
 י,ל

 תפיס דהוי תיכף לו ~נ~גו ל~יל ~י~ ~~י ו~~"פ כן ד~~ין~רור
~רשו~

 תמו~י' ~~,,ך ודב~י מה~י וו~אי
 מאו~

 הדבר קשה ~כ"פ
 בכל להיפוך כתב מ"ב סי'~אורוב~~"ך

 ~פ~
 מהני בשטר

 ~כ~
 כמוו

~~~

 רנ,'אובסי' רמ,א~ס~~~בנ~ילשון~רמב"~בסי, דברי
 בכל ~תס נמי ~~ב מ"בי~

 שב~ט~ ספ~
 וכתב מהני

~~ 
 דמשמ~~או~~

 בכל
 ~פ~

 ותרי דתרי ~ספיקא ~אינו אף
 וא"~

~~ו~~
 ~אן ~~ל ~~ט~א~ה~י, כתובי' הלשונות ~ב' ~אי ~~ס י"ל ו~דוחק ~~ירה הוי

 ~~פ~
 הי, אס

 שכ~~
 להדי, כתב לא

י והו~

~וח~
 וצ"ע ג~ול

~ 

~~~
 ~מ~~ ~ת~

 אמ~ינן ~כ"א ~ל~ה סי,
 ~ו~~ ~~הו~

 כו, זבין
~מ"~~תוס,

 אפיס~ ~פ~~ו~~הני כ~י ~כ"פ ~~י~אבל ~ת~י~ת~י ~מה~יב~טל~לין~~שםי"למשוסדהוי~~
 ברשות

 לו נתן אס שרי~יןוקיימין זכי, מהל' פ"ט המ~מ ד~~י וב~י~שמא א~

~רשו~
 ~~"ך ~לא מהצי

 לכ~
 רכ'א סי, רמ"א ל~ון מדוייק

לשון וכת~
 וא~ ~פ~

 ~~הל~ צ~~ ~זה
 מ~צי

 וה~ו~
 הרמב' בלשון הו~יף

~א~ן
 ~ן~

 ~~בין ראיצו
 ~הר~ב"~

 דמה~י
 מ~~

 רמ"א וכן ~יגו
~לשון כת~

 וצ"~ ~טו~
 ז

~~~~
 ה~,~רמב~~

 הואב~ור גבי מוצי~וןושס ~"~~ין לשי~תודפסק
 ~פ~ ר~

 ~פק מכח ולא ב~למא ב~ור
~~ס שבשט~

~~ 
 ומן ותרי ת~י מכח

 ה~~ר~
 בברי מהני ושמא שמא גבי אס

 ~~יף~רי
 וי~

 ב~ה
 ס~

 להרמב"ס די"ל ש~תבתי ואף כצ"ל ~טר
 ~~~ וב~י ~~~י~ו

 בה דהיו ב~וגי' ~ש~י דפי, כמו ~פי~ה ל~צין
 לחלק~שם י~~ו~ין

 ~מוחזק להוציא דהוא ~וס בברי גר~
 לו יש וגס ברי~~ו~ן

 חזק~
 טו~ן התופס אדרבה כאן אבל מ"ק

 ד~יינו~רי
 המוחז~

 דההיא בהה"מ פרשתי כאשר נ~ון ~תר א'כ
 אינו~תוך

 מכ~
 בין תחלק ואס כנ"ל מיגו

 ספיק~
 ילו~ר ל~פיקא

~רמב"~
 איירי

 ב~~~~מ~מ~ בס~
 אבל בתוךהשטר לשונות ~תי

 וספ~ ~~נ~ ג~י~~
 אינו שכ"מ הי' אס

 משמ~
 הספק צידי ב,



~  צידי ב' דמשמע משמע להדי' בגמ' דהא חדא נכון אינו והבשטר ~ו~ו~~~~~~~~~~~~~ך~~~~~
 מדלא בשטרהספק

 כת~
 כתב הראיש הא ו~וד כו' ורמי כדקציר

 משמ~ מהני וברי בברי אבל בכור ספק~בי
 דספק בכה"ג אף

 מהני ברי הוא אסבכור
 וש~

 לשונות שתי שמשמע בשטר ספק ליכא
אפ~~מביא

 ראי~
 סבר הוא דגס א~ו לשונות ב' ספק דהוי ממרחץ

ראין
 לחל~

 דמלשון שהבאתי כמו וע~ד
 הרמ~"~

 שס להדי' משמע
 הלשונות ב' משמע שאין בשטר בספק~ף

 בשט~
 הטור דבריי לכן

 בד~תורמ"א
 ש~ צ"~ הרמב"~

 דמשיג תמוהי' הש"ךי~וודאי ודברי
 ברשות בתופס דאיירי דבריו ברוריס אשר הה"מ~ל

 או למכירה מדמה והוא ע"ו דפליג מאן לי~א דלפע"ד~ש~ר ספ~ ו~
 יי ~י טענו~~~וצי~יז מכח רק ספקדליכא מתנ~

ך~~~
 ~ו~ן מהל~ת פ"ט הרמב"ס יבואר הניל לפי

 בפנינו האמד ושמטה אדוקין ב' באו י"בהלכה כ~~
 מתחילה ששתק דכיון מי~ו מוציאין אין וצווח שחזר א~"פהשני י~ת~

 מראשון~ ותקפה השני חור כתב ואמ"כ לו כמודהה"ו
 הרא~ר ~תב וע"ז חו~קין ~וף ועד מתחילה צווחשהר~שון אעי~

 אין וו"לבהשגות
 ט~~

 השתא דהא הראב"ד על תמה וה"ה לזה
 ה~ניןחזר

 למ~
 מזה זה תקפו שניהס ~דהא מתתילה שהי'

 לאשהראשון וא~"~
 מתתיל~ צוו~

 לא כאן עד מ"מ ~~יקרא צווח וזה
אמרינן

 דא~
 לא

 ו,ז~
 ותק~הה~ני

 אי~
 ספיקא משוס מוציאיןאלא

 לבאר וי~~ל חולקין וודאי ותק~ה וה שחזר ~~שי' אבלוהממ~"ה
 אבאר ואח"כ הרמב"ס ~ל לו ק~ה ~הי' ~ה הראב"דדעת

 דע~
הר~ב"~

 י ז ק~ה יהא שלא

~ ~ ~
יבוא~

 מביא קליח סי' ב~"מ ~טור דהנה ~נ"ל לפי
 בש~

הרא"~
 דב"מ ב~וגיא

 ד~
 ולבסוף שתק גבי ז'

 רהוי צוו~
 שאפי' הרא"ש א"א אומר והי' וכתבהודאה

 עדיס י~יא א~
 ד~שההט"ז ומ~~ דמי כמא~'יעדיס דין בעל רהו~את מהני לא שלו~וא אח~

 ~או~
 בד"א ברייתא ~האי ~פ~י~יר"נ מאי א"כ

 אחד אל~ש~~פה וכו' נימא אי ה"ד אדוקין~ניהס
 הכל ונ"ל,לבאר ~ימא והוא הראי' רהיינו טדיס מ~ני ~איאדרבה בפנינואכ"~

 י י הנ"לל~י

~ ~ ~

 הש"~
 מביא

 ב~~
 ~יפרשה הכי דבעיין ~נ"ל וז"ל ה~''ן

 איכא צווח ולבסוף דאישתק האי לן פשיטאדוודאי
 כיון בהודאהלמיתלי

 ואיכ~ דאישתי~
 למיתלי

 כיו~
 דלבסוף

 א~ריגן ~י מב~יא הכי אלא רב~ן חזו האסבר צוו~
 טלי~

 זה
 אף ש~ן וכיון ~ומד היהבספק מתחיל~

 ~פ~
 ל~~~ידה מהני הודא'

 דיל~א או שתקפהזה ברשו~
 כיוןדצוו~

 לפי בהודאה תולין אין בסוף
שהטלי~

 ~ח~לה
 הי~ ל~

 האי דתפי~ ~אי סהדי א~ן רק ~ספק
 וכו' ומאי ~ואדידי'

 תרצ~ וא~
 כיון רילמא או א~רינן דכי תפרש

 מיציאין בספק הוי ~תחילה רטלית נא~ר ~אפי' וכו' צווחרקא
 איגלאי בסוף דצוות בהודאהכלל~יון לספו~י ~ליכא משוסממנו

 הר"ן ע~ל וכ~'מילתא
~ 

~~~~
 דוו~אי נא~ר אס ב~י ד~כא איפכא מפרש דהר~"ש י"ל
 ~פ~הודאה נ~י הוי א"ד וודאי ~ודאה ~וי ~שתיק~אי

 'די"לכיון
 ~דצוו~

 דסבר ~תחלה דשתק הא י"ל ~שתא
 ה~

 ~~ו
 גמי ~וי א"ר ד~אמר בזה והנהרבנן

 ספ~
 דהוי דאף הודאה

 רלקמן בהאי תלי ~וציאין אין או מוציאין ~י'~אי מיבעי'הודאה ספ~
 ~ו~אין ~ין או מידו מוציאין כהן ת~פו אמרינן אי ע"ב מ'דף

 שתקי בלאדבשלמא
 מח~ל~

 שייך לא
 לו~~

 ~ מוציאין דאין
 ~ידו מוציאין ת"כלמ"ד א~

 דז~
 זה מוציאין אין ל~~ד דאף גדול כלל

 הי~אדווקא
 דאיכ~

 שוש ד~יינו דממ~א דררא
 זה א~ל כנ"ל~~נותיהס ~ל~ לב~ ספ~

 שתק~~
 ספ~~ אין שלו כולה ואמר ב~נינו

 מכח רקלב"ד
 טענותיה~

 הוי מתתילה דשתיק ~תה אבל
 בלאלב"ד ספ~

 דררא הוי תו א"כ לא או ~הודאה הוי אי טענו~יה~
 או מידו מוציאין ת"כ אס הנ~ל בפלוג~א תלי שפיר וא"כדממונא

 דה~י הנ"ל וכו'ולפי דלמא או ר''ז דאמר הא ולפ"זלא
 י"ל ולפ"ז מידו מוציאין ת"כ ד~~ר משוס ע"כ מוציאיןואפ"ה ספקהודא~

 כהאי באמת ~ושט בפנינו אחר ~תקפה אלא ו~ו' ת"ש דאמר~ר"נ
 רמתחילה ד~בר הראי' מהני לכך ~דאה ~פק דהוי דילמאאו

 שתפ~קוד~
 מ~פק וכו'ולכך שלו האי דתפיס מאי אמרינן ה~לית

 מוציאין שאין א"לה~דאה
 כדכת~

 לא א"אית"כ רק הנ"ל הר'ן
 מודה און תו הודאה וודאי הוי אס לב"ד ספק דהוי מממתלהוציאה יכו~

 מהנו וודאי ~דיס אבל הזה ~פקמחמת
 דמחמ~

 סברא העדיס
 עמו רה~ין דראינו כיון הוי לא הודאה ~פק אף דאמרינןהוא
 מהנו לא ~ו הודאה וודאי דהוי א"א אבלי ספק האי מידומוציא
 ומהנו הודאה ספק רק דלאיהוי באמת~ פושע ר"נ רק~דיס

 ו~דיס

,ך~~~
~~~~ 

~~~ 
 ~~~~ ו~

~ ~
 הנ"ל ר~הרא"ש אף מוציאין ת'כ סבר האבטיא דבעי ר"ז
 כ"~ בבריוברידסבר

 נכונה י"לסברא מודו~דאיןמוציאין
 שהוא בדבר ברי טו~ן שהוא היינו ~~יאין אין וברי רבברידהא
 בזה אבל טטנותיהס בלא לב"ד ספק שיש כנ"ל דממונאדררא
 ו~מה דממונא דררא בזה ~ין שלי 'כולה טוען שהואבמה

 דממונארררא ש~י~
 דהיינ~

 שאיןיודע ברי לטעון יכול לא הודאה ספק
 ממ"נ וא"כ רבנן קחזו הא דסבר טעמו דדילמא חבירו שבלבמה
 תקיפ~ מהנילא

 דא~פשטא אב~יא דהוי ~בר דהרא"ש לפ"ז וצ"ל
 ו הש"ס דקאמר את"ל הכ"מכמ"ש

~~

 לפ"ו
 קש~

 דלא אבטיא ד~וי ב~סקיו סבר הרא"ש הא
 ~~וס הודאה ודאי הוי דלא א"ככאןכיוןאיפשטא

 כן סברא דהוי ר"נ פ~יטות כ~ו טדיס דאוידליהנו הי'דאיבעי' ספ~
 וכסברת כה~וס' ס~ר לשיטתו דהרא"ש לעיל שכתבתי כפיךק

 ~ט~נת הוי לט~נתו הוכחה או טטנה~וודאית לו ריש היכא~ריב"א
 דלא איב~יא כאן דהוי א~'ג שפיר רהשתא תקיפה דמ~ניברי

 הוי דיל~א או הודאה כוודאי הוי תחילה מדשתק נאמראי דב~י מהשכתבתילעיל כפי מ'מ הויאיכשטהאיש~יקהכהודאה
 טוען מ"יו איפשטה דלא איבעי' דהוי אף רדינא אליבא לכךהודאה כ~פ~

 לי' אודי מד~תיק סברא כהאי קי"ל אני ברורה ~~נההתופס
 ספק רק והיי וכו' רבנן קחזו הא רילמא או ד~עי ר"ו אבלכנ'ל ברי ט~נת כמו מהני שפיר א"כ מת~ילה האיבעיא בעלכדסבר
 באו דקיימי' וכיוןהודאה

 דילמ~
 ה~וכס ט~נת ~וי לא שפיר

 דררא ליכא שלי כולה ט~נת דמכת כנ"ל מוציאין שפיר לכךברורה ~~נ~
דממונא

 ומכ~
 הא דסבר די"ל ברורה ט~נה ליכא הודאה טענת

 ו כנ"ל ברי וליכא ר~נןקחזו

ך~~~
 לבאר הנ"לאביא ~פי

 דבריהרמב"~
 הנ"ל ו~ראב"ד

 הרמב"ם לה~אב"ד~ל ק~הומתחילהאבארמהשהיה
 ולכאורה מידו ת~א'מ פ~ק דרמב'סדי"לדסב~הראב"רכיון

 הרמ~"ס על ח~רה קושיאקשה
 דפס~

 בב"ק אכ"ק מידו א"מ ת"כ
 דתפיס התס הגמ' דמ~ניהנ"ל

 אכ'~
 משלם לא אמאי ~"ל קו~י'

 כיון ~גדול על הגדולמן
 דתפי~

 פוסקיס שאר לשיטת ב~למא
 שפיר לנך כן ס"ל ב"נ דרבה באמת י"ל מוציאין ת"כדפ~קי
 הרמב' ל~י הקטןאבל הגדולעל מן אלא גיבה ואין המותרמוציאיז
 יקשה דא"כ ב"נ כרבה ל~סוק יוכל לא א"כ א~מ ת"כרפסק

 דתפיס לתר' יוכל ולא הש"ס כדמקשהמברייתא
 ~א~

 כנ"ל הגדול על הגדול מן משלסלא אמאי ק'
 דיש איירי דה~ש~

 רקדלאעלהנגיחה ~די~
 יד~וא~

 א"כיש~רא טל'הגדול
 בקנס מודה הוי דאל"כ טדיס די~ איירי ו~''ככנ"ל דממונ~

 כנ"~
 ו

~ ~

 דצ"ל הראב"ד סבר
 להרמב'~

 מוציאין אין דפסק
 לנך א"י ב"ה וגס א"י דכהן ז' שס ושמא ב~מארק הו~
 ל~וציא מהני מ'ק ח~ת ד~ין שלו בשמא מכהן להוציא יכולאינו ב~

 אבל שמא טוען עצמו דהואכיון
 א~

 טוען מ"ק חזקת לו שיש זה
 ~זק~ברי

 שס לכך להוציא ויכול אליס
 בב"~

 מוציאין שפירלכך ו~רי בברי דאיירי
 להרמב"~

 ~ברא לעיל כתבתי וכבר
 כנ"ל סברא הא כעין ל"ו דף בכתובו' נמי כדמיכחלהרמב"ת וא~
 ~ ול~בברי תפיסה מ~י דבשמא מהרא"ש אי~כאס~ר~הרמביס ולפ"~

 הראב"~ מתור~~~"~
 כיון דממ"נ הרמב'ס על מקשה דש~יר

 ולבסוף בשתק בפנינו תקפו גבי פסקדהרמב"ס
 מוציאין אין בפנינו ~קפה את"ל ק~מר רהש"סהואיל וודאי כמודה זה הרי פסק אס מוכרע אינו הלשון וזה לו כמודהה"ז צוו~
 ממ"נ לו ק~ה ואיכ שס הה"מ נמי כמ~ש איפשטה דלאאיבעי' דהוי מספק היינו כמורה ~"ז דפסק או הה"מ כמ"ש כאת"לפ~ו ו~ראשוני~
 ע~

הרמב"ס~א"~
 איפשטה לא דהאיבעי' מספק היינו כמודה דהוי

 דזה היכא סבר ~~כ א"מ ת"כ דפסק כיון הרמב"ס עלאכ"ק
 חז~תלו שי~

 מ~
 א"כ ב"ק מש"ס כן ד~וכח כנ"ל מוציאין ברי טוטן

 לפסו~י היל הודותי ~דישלא טוען ממנו דוהשתקפהכאוכיון

 הוראה וודאי הוי כן ואס שפוסקכאת"ל כמו~היינו ~"זהרמב"סדמוציאיןמידו~יהטעסמשוסאיבעי'דלאאיפשטהא"ודמהשכת~
 וכו' אע"פ מראשון ותקפה חזר קאמר מאי ~ני הדין על ק'א"כ

 שני גבי ~'כ בוודאי מתחילה כמודה הוי אי האחולקין
 וש~יר הראשון על הודאה הוי הא חולקין למהמתחילה דצוו~
 הדיני' שני ~ל הדאב"ד שמשיג מה וזה א~ד דין עלממ'נ מ~ש~
 כנ"ל הראב"ד ושפי~משיג לזה טעס איןי וכת~

~ 

~~
 נ"ל

 לתר~
 ד~רמב"ס~סבר הרמב"ס דברי

 כמ~
 ~ר"ן

 הי' שתקפה קודם מ~חילה דגס נאמר אי היא דהאיב~י','
 א"מ לכךהטליתבספק

 א~
 ~זקת דאין הודאה מ~פק

 דאף~שוס אלי~ מ"~
 מתמיל~

 ו~פיר בספק הי'
~~ 

 כיון הר~ב"ס
~ו דהו~

~ 
 ~יבעי'



~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  

 ~~~י~~~
 יי'א~ ~~

 דל~
 גמור' ~"ק ~זקת לו דאין א'מ מס~ק שפיר איפשטה

'

 א~
 ~ל

 מחצ~
 ח~ירו תפיסת שלויקודם

 ו~פי~
 הדינים שני א~ו

 ~~תב ~זהכיון
 הדמב"~

 ~יינו ~ווודה היז
 מספ~

 אבל ~כון ו~כל
 לא~רא~ד

~~~ 
 אח~ ~תקפ~ קו~~ וו~אי דןה כ~ר"ןוסבר

 אמרי~ן
 מאידתפי~ סהדי~נן

 והאיב~י' המ~צה דהיינו ~ו זה
 על מ~יג שפיר ואיכ יי היאכנ"~

 כנ"ל~ הרמב"~

ך~~
~ו~י~ ~~~~א~~ ~"~י~~~~~~~

 דשס
 מרוו~ בתי~~

 דלכאורה
 ז~

 ~~תני' ~~יפא ~רור

ב'~

 היו דק~ני המניח סוף
 ~ני~ הרוד~י~

 זה ~טו~ים שניהם ו~ו'
 אף~וודאי

 ל~ואכו~
 דאי ל~חו~ו י~ול אחד דכל כיון ~ול~ין ~ין

תא~~
 כיון א"כ ל~ומכוסחולקין

 דחול~
 הכל לניזק כ"א~וי ~ס

וז~
 דוודאי סברא אין

 לסו~כז~
 ~יכא רק חול~ין אמ~י~ן לא

 אבל א~ו הא~תל~יות דיוכ~
 ~ז~

 עס
 חול~ אח~

 כדין שלא
 א~ וג~

 ד~ני~~
ביח~

 א"~ החצי יתנו
 ~ל~ון ~תני ול~ן ~דין ~לא אחד יתן

 אס אף תפיסה ~~~ין ~מי ברור וזה לסומכוס אף פטורין~ ש~י~~
 או א~ריות בלא פקדון בתורת ~~לו ~ור שהי' כגוןבר~ות תופ~
 ששניהס ~ה וודאי ב~רי ~פי~הדמה~י לשי~~

 ~ו~פי~
 תפיסה מהני לא

 מהנידאס
 תפיס~

 ואס ה~רירה~ידו
 רוצ~

 רוצה ואם לזה תופס

תוכ~
 לא לכ~וודאי כדין תו~סשלא ~דאי ומ~ד לזה

 ~נייהו מחדכלל ~הני~פיס~
 מ~יוכמ"~ ו~"~

 ~גבות יוכל דלא מ"ט סי' ~ח"מ
 מדחה ~"א מנייהומחד

 א~ נמי א~
 הוא

 תופ~
 ואף מנייהו מ~ד

 ב~פר הש"ך לפי ממנו בידו פקדון או מלוה לו שיש כגוןברשות
 ואפ~ה ברשות הוית"כ

 ל~
 ~אל"כ הנ~ל כסברא בןה תפי~ה מהני'

 ידע לא בעצמו ~ואאי
 ותפיס~

 יכול א"כ ג"כ בשמא מהני בר~ות
 ש~ר לו שאין דבר ו~אי וזה ומזה מןהלתפוס

 תופ~ דמאח~
 שלא

כדי~
 א~"ה ~ברי ד~ה~י לשיטה אף נגדא~ד ברי ל~ךא~~י~ו~ן

ל~
 או לת~וס בידו הברירה דאל"כ ווהני

 מז~
 ברי מז~ולטעון או

 ~נייהו ~חד לתפוס יכול דאינו הס~רא לכך כ~יני' כל לאוו~ה
 ו ברורה ~בראוזו

~~~~~

 הנ"ל התומיס קושי' נמי מתו~צי~ ל~~ז
 ~ו~יתי ע~

~,~נ~
 ~' והניזקין המזיקיןב' ~יו בסי~א

 הגדול תו~ס ד~ס ~ולאוח~מרא הוי מ~שווריס א~ד ~כל ק~ןו~ר א~גדו~
 ה~ור בזה לו יש וא"כ ה~דול את הזיק ה~דול לו לומריכול

~גדול ~ר~~
 וא~

 שוה ואינו מת או עכשיו ~ולה ~זדול שור
 ותופ~ כלו~

א~
 ~~~ן ו~ומר ה~~ן

 א~ הזי~
 כל שעכ~יו יותר טוב וזה הגדול

 ~חפי~ אה~די ~תרי נמי זה וא"כ שלו ה~טן~~ור
 כדין שלא אחד

 ברי דטוען אף י"לועתה
 ל~

 תפיסה מהני'
 דהיא~

 ~בידו גאמר
 אסהברירה

 רוצ~
 ויתפי~ ברי י~עון

 הג~ול נגד הגדול
 ירצ~ ~~

י~פו~
 ז ונכונה ישרה סברא וזוכלל תפיס~ מהני לא לכך אמרינן לא נגדהגדולוזהוודאי הקטן

~~~~

וז"~ ~~~ר~~~~~~ה~~ ~~~~~~
 דהיכא ~~~אה

 דהעדי~
 ולא מסופקין

 רא~
 כל

 המעשי~
 ~יו

~
 ~ול~

 זה כל לר~ות
 הד~~

 כל ראו שלא רק
 ה~~~

 להם ונס~~ק
 לזה וראיה וכו' ~יהם על ספק עו~ין ~דבריאיןי

 באה"~
 ~ו~ ~י'

 ס~בב"~
 בשם ט'

~~ 
 ספק לעדיס הי' ~אם

 ~ו~
 ~ו לו

 דהוי ~~~דו~ין~איןכאן ל~
 ~ר חצי לזהדהוי הנ"לו~ט~ם החילוק ~ל א"ו ע~יס עפ"יעו~ין ספיקו~ ~לא~דיסוה~כ~~ כמ~ד~

 עכ"ל ל"ט ס"ק ~ו סי' הסמ"ע ~כתב~מו
 לפקפ~ וי~

 ~ליו
 דמ~

~כת~
 הנ"ל ל"ו סי' ~א~~ע מהאי ~אי'

 וכת~
 י חצי ~שים טעמא

 ל' ס~ק ~ב"ש ל"א ב~י' הלא~בר
 ד~ת~

 יד~י לא העדי~ אם א~ל
 ~פאס

 ~~קו~
 מה ד~אים אף הרי עדים בלא כמ~דש הוי א~ר

 הוא ואם לדאותשיכולין
~~ 

 יכולים אינס אחר ~מקום
 ~גזירת ה~ם בקי~ו~ין כדאיתא ~טעם א"ו ס"ק ~ינו~פ'ה לדאו~

הכתו~
 ~וא

 ~א~
 לא קידושין ~~יו ~ודים ושגיהס ה~בר אמת אס

 שפיר לכך ל~רוביס ~ב ~הוא ה~עס שם ~דאיתא ~~ים ~לאחהני
~ם

 ~עדי~
 יש ראוריי~א דין ומצד מסופ~ין

 ל~
 א"כ ~~ויה חזקת

 ל~צין לעיל וכת"ש גמורין קידו~ין שאינן העדים ~יודעין כ~ו~וי

~ו~

 ~~ הוי מ~רבגן רק ט"ו ~י' ~נוי'
 ~~וי' דחזקת משוס ~פק

אית~ע
 ~~תוהב"~

 רק כתב לא
 מצ~

 ל"ו ב~י' אבל דאו~ייתא ה~ין
 הגיא~מביא

 דא~ דסב~ ~~
 אם ספק דשם~יש ~"ק ~ינו מדר~~ן

 ~קי~ושיןהגי~ז
 ליכ~ ליד~

 קידושין דקבלה כמו האי כולי ריעותא
 על אמ~י ד~~דים כיון מ~ן ג~י כאן אבל א~ר ב~ר ~כקויש

 מקשה ד~א דנאמני' בג~' להדיא אי~א ~ווריסובןה ד~ניהנגיחות

 לר~~מבריית~
 הק~ן ~ל משתלס ה"ז ~ברייתא ד~תני ב"נ

 ו~שמאהגדול מ~
~ 

 ה~~ע
~~ 

 כן הדין
 ~יי~ דל~

 דרבה הדין
~"~ 

~~~~
~  מחילה שייך דלאי ~~~~ י~ ~י~~ 

 אלמ~
 מן אי לב''ד ספק הוא ו~מילא דנאמני'

 הקטןדלמ"ד או~ןהגדול
 ~לגאנזקאקנסא~"כהו~

 מחמת
 דהא ~בדא האי צ"ל בהראי~ו~יותר ע"ש פסקינןדכן ה~~~

 ש~
 כחבו

 כיון והרי"ף והג"א נ"ו דף ב~בהתוס'
 דנאמני~

 הוי פרי ל~~ין
 כ"שהכאדנ"מדלכל שלם~~ר

 הפחותצרי~לשל~
 ~בנגיחות הפחות

 ע~ב ~"וד' בב"~ למ~וטי אלא ד"ה ב~וס' עיין כ~"ל ונאמני'בזה עדותו~~"י
 וג~

 ~ אפילו ד"ה ע"ב ~"ג גיטין תוס'

~~~~~
 להדי~בתו~' מוכח מזה

 עלהמות~ דג~
 הודאת מהני

 בד~ה מ"ו דף בב"ק דהנה לב"ד ~נ~תפק במה~דים
 לא קנ~א נזקא פלגא דלמ'ד ועו~"ל וכו' וא"~ ברי א~ר ~יזק~~י'
 דלמ"ד במהרש"א בזהו~יי"ש מאוד וכו'וה~~נתקשוה~פורשיסיהא

 קנ~~ ~ז~~לג~
 דפטור למימר להש"ס ~"ל ק'

 משו~
 הממע"הוכן

 תירוץ לפי והנה בקנס מודה משום ליפטור י~לוקו ~מאילסומכוס
 דכתב~מ~רש"א

 ונ"~
 ~ו' דאע"ג

 וה"~
 ~הדי דאיכא כיון הכא

~~
 ראו לא דשס אלמאדא~יג סהדי~מכינןוכו' ~הני נגחוכו'

העדי~
 מודה יהא ~לא ~הניעדותו הכל ראו ולא הגגיחה רק

 ד~הנ" הנ"ל המהדש"א לפי' צ"ל בחתני'ד~"קקטןוג~ול וכן~קנס
 תוס' כתבו דהא בקנס ~ודה הוי ולא ~ייב ~מותר על דאףעדיס

~ד~
 ונ"ל גדול דוחק תי'המהרש"א אך , ע"ש סומכוס ~ליג ו~ו'~יזק אפ~ מ~מיענו וגדול דקטון דההיא לו ואין ליטול ראוי

 ה~ל תוס' דברי לפרשברור
~ 

 ברור זה דלכאורה נכון על מ"ו
 דקאמר ~ו~וס דעל ~נ"ד~פי

 דחולקי~ ש~
 פלגא למ"ד ~'כלל לא

 כיון די"ל מיפטר הוא מודה אי ~ף הא חולקין למה ~נסאגזקא
 דסבר וכיון הולדספק עלנגיחתה~רהוממילאדישעדים

 טענו~יהם בלא לב"ד ס~ק דיש דממונא דררא דיש מ~ום~כל ~ומ~ו~
 מכח איכ מחצה ומוציאד~ולקין

 ה~דא~
 חייב ג"כ עדיס

 הטעםוה~ה מחצ~
 דמוד~

 למרשיע פרע דדרשינן פטור בקגס
 שפיר ה~די~ מכח הב"ד דמרשיעין כאן א~ל עצמואת

חיי~
 ה~חצה

 א~
 שבאו אחר כהודאה דהוי אח"כ ~ודה אי

~דים
 דלכ"עחיי~

 ה~רה של הנגיחה על תחילה עדיס דבאו וכיון
א~ילו

 חולקי~ לסו~ו~
 ו~'כ קנסא ניזקא פל~א למ"ד אף

 שמואל~אמר ~~י~
 דחכמי~

 ~כל דהיינו ~~מעיה ו~ברי ~ליו חולקיס

 א~ספ~
 ~יש

 דרר~
 ~מחני' ו~מילא ~ממע"ה ממון גבי ד~~וצא

 נזקא ~לגא למ"ד דבל"ז דהממ~"ה ~כ"ש קנסגבי
 קנ~~

 מכ'ש
 ל~"ז ול~"מ~פטור

 ~~י~
 ה~וס' תי'

 ~ש~~
 ~~ואיל"מ שייך לא

 בכ"מ ~~ב~י~מתני'
 א~

 במ~ני' מ~ילא~ חולקין הדין דאין ב~מון
ה~וו~''ה

 מנ~
 מודה

 ב~~
 ו המלוה ~ל ~בועה ~ייך ולא

~~~~

 המהרש"א קו' תירצ~י נמי הנ"ל המגיח סוף במתני'
~נ"ל

 לפ~
 במתני' ~תני דלמה קנסא ~'נ למ"~ ד~ק~ה

 ה~"ל ולפי פטור מודה אי אף הא וכו' כי לא או~רוזה
 בזה ~ף תולקין דלסומכוס תרתי אש~ועינן דמתני' ~י"ל~פיר מתור~

 עלי' פליגיורבנן
~"~ 

 הלשון הוא ה~מע"ה הלשון וזה ב~ו~'
 קתני ולכך הנ"ל ב~וגיא הפדה פ' בריש כדאי' מסומניסלאפו~י
 שהוא אף חולקין ~ל~ומכוס ~רתי לאשמועי' הממע"ה~לשון
 ~וי העדים דמכח~~סא

 ררר'~
 כסברא חולקין וממילא דממונא

 דלאה~"ל
 הוי,~רש~

 רק לאכי הויקתני לא ואי א"ע
 זה ~דלשון הממע"ה למיתני יכול לא~ק~ס מ~מתמוד~

 משמ~
 עדים דמהנו

 ב~נס חודה ~סקי~ן ~ן~ת~כ
 וא~

לי~א תני פטורולעולס עדיס באו
 אפי' לסומכוס דנאמר א"כ וא"ל ~סומכו' לאפוקי ~ממ~"~

למ"ד
 פלג~

 ~~א
 קנס~

 מ~י~ מיקרי דלא חולקין
 א"כ עצמו את

 ~דיין דאל"כ בבו"ב אפי' ס~מכו' דאמר חוכח~מילא
 מרשי~

 א"ע
 יכול דהאהוא

 כן הדין בברי דאף א"ו ~יי~ שאינו ~רי ליט~ו~

וחולקי~
 ~ומכוס אמר ~ם ה~מ' מסופק למה ~' וא"כ לסומכוס

 נזקא כ~גא למ"ד ~ויל דהגמ~א י"לב~"ב
 מ~ונ~

 דאז
~~ 

 מוכח
 ז הרא'ש להרמ"הכד~ת' ~"ל ~כן לאכי מכחהלשון לכךמוכיחמידי

 ~י~~י' ~י~~~י~ו~י
 ~~י~~ ~~~ וג~ ן~ ~~י~~

~
 תפיסה הנה

 ב~מ~
 איז להר~ב"ס ~"כ כגון דהיינו ושמא

מוציאין
 וחל~

 עליו
 הא~רוני~

 ~ט"ו סי' בי"ד רמ"א וגם
 ו דמוציאיןופסקו

~

 וברי בברי אבל
 פס~

 דא~מ תירוצם לחד התוס' וכן הרא"ש
 לו ~יש ~ף רק גמורה ברי צריך לא ש~רשתיולפי

 ~ברת כעין ה~וכר נתכוון ~לזה והוכחה וודאית~ענה ~~

הריב"~
 ו~מו כו' החמור ~~ל על ד"ה ע"~בתו~' דף כ~ובו'

 גבי ~ףיק"ה ביב שם התוס'~כת~ו
 מרח~

 ד~מואל הרא"ש וכן
דסבר

 מדשתי~
 דמהגי ר"ל זה לו דמודה אמרינן י"ג בחודש ~י'

לו



~ ~

 ~~ ~~ ~~ ~~~ ~ך~~י~ ~~~ ~י~~~
,~~~ 

~~ 
~ ~  ~ ~ ~  

 תכיסתולו ~~
 די~

 עע~ה לו
 ברור~

 הי' המוכר שדעת והוכחה
 הש"ךוהאחרו~י' בפ~י~קושי' תרצתי ~תקובזה מתחילהלכךכן
 וכן הרא"ש ~ל מתמיהיסא~ר

 התו~
 כ' דף כ~בו'

 ו בפ~י' עיין תפיסה מה~י דבברי סברי כו' ממו~אואוקי בד"~

~

 וכן
 הרא"~

 לפ~י~ו אחד תקפה לע~ין קל"ח סי' הטור שמביא
 דע"ו אף לי' אודי מדשתק דעתו לפי ברורה טע~ה לודיש משו~ בארתי ע"ש תפיסה דמה~י איפשטא דלא אבעי'ד~י
 ו לי' אודי מדש~ק א"א איפשעא דלא אד~יי הי'~ופה

~
 תפיסה מה~י דלא ד~בר בשמו ~הביאוהפוסקי' הרמ~ן אבל

~~
 שאח"ז ובסי' בשמא אף מה~י ברשות תפס רק וברי בברי
 התופס א~ לכ"ע זה אבל ברשות תפס ~קרא מה אי"ה~באר
 דממו~א דררא יש א~ תפיסה מה~י והש~ישמא בריטוען
 טע~ותיהס בלא לב'ד סכק שהי'דהיי~ו

 דא~
 אי~ו

 ו ברשות ב~ס אף תפי~ה מהכי לא וו~אידממונא דרר~

~

 אי הש"ע דפסק שבשטר ספק גבי ~"ח מיב סי' בחה'מ וה~ה
 כו' וכ"ש רמ"א כתב מי~י'וע"ז ~פקי~ן לא הטלטליןתפס

 הסמ"ע כמ"ש ~ליו ~ליג דלא להדי'~משמע
 ש~

 ס~~
 הרמב"~ די~ בהאיובאמת כ"~

 והמחבר
 דהא אזלי לשיטת~

 פסק רמ"א אבל מידו א"מ דת'כ שט"ו ~י'בי"ד פס~
 ש~

 דמוציאין
 מי~י' דא'מ ~~"ל מ"ב מסכי~בסי' למה ~כ"ק~ידו

 בכור ב~פק איירי~י"ד דש~ ~
 טועי~ ושניה~

 דאיירי כאן אבל ש~א
 דא"מ מודה הר~"ש אף דבזה פליג לא ש~יר ובריבברי

 וב' זבין שוטה כשהי' אומרי' ב' ג~י סכ"א רל"ה בסי'ב~ה"מ וכ~
 בהן ~מחזיק בחזקת ~~~לטלין פסק זביןאומרי'~כשהי'שפוי

 שס ומוכת ה~"ל כתובו' התוס' מןוזה
 דאף מדבריה~

 וע"כ כן ותרי תרידאי~ו בספ~
 הטע~

 ורמ"א ובדי ברי משום
כן פ~~

 כשיעת~
 ~ ז

 רמ"א דכתב ס"ב רנ"א בסי' גדול צ"עאבל
 הדין וכן וכו'למעלעלין המקב~ ~פ~ וא~

 א~
 מלשון משמע וכו' החולה עמד

 מה~י לא אמאי וברי בברי וק~ה מיגו מכח רק מה~י לאדבתפס ז~
 הדי~י' בש~י דפסק כמותפי~ה

 הנ"~
 להדי' איירי והתם

 הש"ךוהנה ~ ובריב~י
 ש~

 ל~יל הבאתי כאשר הה~מ ל~ון מביא ~ק"ו
 שכ~ב דבזה תמו~י' הש"ך דברי ובאמת עליו ומשיג~פ~י~
 ישהה"מ

 עדי~
 הש~י שאף דהיי~ו לידו בא זו מתנה שמחמת

 לידו לו שנתןמידה
 ר~

 הויא לכ"ע זה שימי~ שסבר ש~וען
 לו ק~ה ש~י' דהיי~ו צ"ע הה"מ ומ"ש ברשותתפיסה

פסק דה~
 ~ר~~י~

 צ~'ל א'כ~פי~ה מה~י ~ב~ער ספק גבי מלוה מהל' כ"ד ~~ק
 ~הרמב"~

 מתוך כוו~תו רק למיגו ~~כוון לא
 ה~ שלי ברי ל~עון~יוכל

 מכח דהיי~ו
 לכךישבע תפיס~

 א~לאפוקי
 מלת דמו~יף רמ"א אבל ברי טו~ז התופס אין

 ~ותרין דדבריו מאוד ק~ה כתבבהרמב"ס דלאנאמן
 מה ע~

 וצ"ע גדול בדוחק לישב ויש ה~'ל ר~ה וסי' מ"ב בסי'~~סק
 ל~ע ה~ותן מיד לידו בא זו מתזה שמכת דה~מ הדין בזה~בל

 שהוא לידו ~תן ה~ו~ן דברי ל~י דאף ברשות תפס דהוימה~י

סב~
 באמת יחזור י~~וד ואס ~ימות

 ו~~
 דממו~א דררא ~וא

 ו ברור והוא ק~"ד דף בש"סכדאי'

~
 כגון תפיסה דמה~י דאמרינן היכא בארתי

 דברי~ מש~י לתפוס ברירה לויש א~ בברי להרא"~
 ~לא הוא ודאי ומאחד

 ל"ה דף דב"ק מת~י' בהאיכג~ן כדי~
 ה~

 ש~יס
 ~אמר דא~ רודפי~

 או מזה או לתפוס ברירה לו יש תפיסהדמה~י
 מז~

 ומאמד
 ~ו~ מה~י לא ~ן כדין שלא וודאיהוי

 אף תפיסה
 תכיסה מה~י לא מ"ט בסי' יב"שב' גבי שאח'וו~ן בסי' אי"ה ואבאר להש"ך פקדון גבי כגוןברשות חפיס~

 לשו~
 בב"ק דשס בהאי וכן כדין שלא שוודאי לאחד אן' ברירה לויש מה~י יהא דאם אחד

 ספקדיש
 הגדול את וק~ן הקטן את הזיק גדול א~

 ~אמר א~
 ירא~ א~ ברירה לו יש א"כ תפיסהדמה~י

 ~גדול לו שטוב
 ויש לגדול~גח

~ 
 כן ברי יאמר גדול מגו~ונזק

 וא~
 השור יהי'

 שהקטן וטובלו חולההגדול
 ~ג~

 יאמר הקטן כל דגובה הג~ל
 הוא מזה ואחד שכן ברי~

 של~
 שום מה~י דלא הדין לכן כדיו

 ~כו~ה ה~ברא וזותפיסה
 ומתורצי~

 גדולו' קושיו' כמה בזה
~עיין

 בפ~י~
 ז

~
 עומדת בעליס בחזקת לעולס בקרקט אבל במעלטלין וכ"ו

 מההיא כדמוכח מה~ו לא בר~ותבתפיס א~
 דמרח~

 דף ביב
 ק"~

 כדמוכח המוחזק מן עדיף מ'ק ~ןקת ~רקע גביולעול~
 מוחזקי' היו דהלוקתיי דאיירי כ' דף כתובו' ~טי' דברמההיא
 י"ח סי' בפ~ים עיין הרמב"ן כתב וכן בתוס' להדי'כדמשמע
 ל~יטת התוס' דסברי וכפיה~"ל

 ~"תע"ב דף ~"ב הר~ב"~
 סבר דדי~א ספיקא גביי~

 הרשב''~
 מ"ק מן המוחזק דעדיף

מחלקו' כ~
 להרשב"~ התוס~ ש~

 ק~"דגבי דף פוסקי'ב"בשיש כחבתי רק ש~יא דבר האי מן
 ס~~

 דמה~י כשמכר הי'קטן אס
 היו הלוקחיסא~

 וא"ז ~גיא דהיי~ו ב~רקע תופ~י~
 והרשב"~

 ~פו~קי' דאף ותלקתיש~
 הה~

 רק א~רו לא
 הת~

 ~גד דהוא

 היה שלא היורשי' אלי~לגבי מ"ק חזקת הי' דלאהיורשי~
לה~

 חזקת
 מעול~ מ"~

 מ"ק שפיר הלוקחי' ~גד עוד~הבתיי~ דהי~ דאיירי שטיא בר גבי משאיכ
 אלי~

 רבה מחלק וכה"ג
ש~

 ל"ח דף ביבמות
 ע"~

 אין~ הת~ פליגי דב"ה ואף ד~''ש אליבא
 שו~

 אחד
 מו~ז~ב~כסי~

 לא המוחזק ~גד כאן אבל
 לחלק י~ ועוד לב"האף אלי~

 דה~
 סברימש'ה

 מה~יש~
 חזקת

 דחזקתהלוקחי'
 עדי~

 לכך לחוקתן מ~ייע קטן ~ל חת~ו דלא
 אבל תפיסהמה~י'

 ~זקת מה~י לא מוחןקי' היורשין א~

העדי~
 דפסקי~ן דהשתא חז~ה יעקב לר' מה~י דלא כמו

 ו יעקבכר' ~~
 הרמב"~והש"ע עליה~ו~ן כליגי ראשו~י' ושאראבלהר~ב"ן
 א~ אף מה~י דלאת~מופסקו

 מוחזקי~~~דמיק הלוקחי'
 ~וחזקי' אי~ס הל~חי' אי אף ש~, רק שטיא בר גביכמו
 דאין הנ"ל התזקה~ה~י

 ~"ש בגדול ~~שה אא"כ תוחמין ערי~
 בסי' מבוארי' הללוהדיני'

 הקוד~
 ~ י"ח סי' הוא

~~~~~~ ~~ ~~~ 
'~~ ~~~~~~ 

~ ~ ~ י  

~  

~~'י~'
 ~~~ך~ ~~י~~ ~י~ ~~~~ ו~~~

~~~~~ 
~ יי ~ ~  ~~~~ ~~י ו~~ ~כ~~ ~~"~ 

 ~~י,
~"~ 

ו~~י~~~~~"~
 ~~י

 ו~י~~ ~,~~~ו~
,~ 

 ~י~~~ו~~"~
 ~~~ו~ ~~~ ו~~ ~~י~ו~~~~~

 ו~~
 ~ו~~ ~~~

~~~~
~~~~ 

 ז ~~"ו ~~ ~~~ ~~"~ ו~~~י

~~~~~
 ס'ד רמ"גבס~

 ה~ר~
 ~קי א

 וה~ה כו,
 מידו דמ~יאין הפקר ה~"עגבי עלמתמי, הש"~בס,ת"~

 סברא ה~י ה~
 להרא~ש אלאא~ה

 דסב~
 דפסק ה~"ע אבל כך ספק בכל

 ~~~אין פסק למהכהרמ~"ס ב~~
 ו~

 הש"ך מקשה
 ש~

 על י~ד ס"ק

הש"~
 וברא~~ה הכל לבאר ~"ל ע"ש בה זכה לא דפסק ברישא

נבאר
 ענ~ בא~~

 שמ~ח איירו א~ והש"ע הטור איירו
ברשותהב"האולאו עת~

ך~~~~

 הטור ~תבדמ"ש הב"יבב"ה י
 מ~יא~ דא~ הלש~

 לא
 א~ת בספר וה~ה ע"ש בא~ר האתר ~כה מ"ש וכןע"ש ד~

רוצה
 לתר~

 חצירו לו ק~תה וא"כ הב"ה ברשות ש~ת דאיירי ו~מר
 בו דחזר הטור פי, לכך ממילאא~"כ

 קוד~
 ע"ש ביתו מא~ר שיצא

 שכתבמה
 ש~

 נפלאתי ~אמת בהפקר וכן ~תב ת'כ הק~ור על
על~

 קאמר הא תדא
 א~

 ~ח ד~א דמשמע ~ה~יא י~ל הב"ה
 דהא הדין ~גד לפע"דהוא ועודברשותו

 כ~ןד~~
 את"כברשותו

בחצר
 ה~

 משמנג תיכףדכן לי' ל~וחוקנ~ ~~ופו א~ר למפרע

מל~~
 זרק על רש"י

~~ 
 אף הבית בסף ל~ח סופו

 א~
 תיכף חזר

 שסופו כ~ן חזרתו מה~~ לא ביתו תחילת באוירכ~הוא
 ל~~

 תוך
חצירו

 ה~
 ג~ גבי ע"ש תיכף וק~י ל~ח ~סופו א~ר

 זה וא~ל
 לו שאין דבר זה הבית מן דיצא חצירו ~וך ב~ת אבללא הביתתוך ד~ק~

שחרדה~
 לא~רתוךהחצר ה~ית תוך האויר הספקבין איז

 פתוחדה~תח כי~
 לחל~~ א~

 בעצמו והוא אחרת ר~ת בהפסק א~לא
 ~זר לא א~כתב

 ה~
 ק~ה

~ 
 ח~רו

 שח~
 תיכף לויק~ה ~מי השתא א"כ לפתח

 שראי~ כי~
 שסופו

 ל~~
 לא שח~ר דמה שמה

 ג"כגביהפקרהואתמוהדאם~כה מ"ש גביגעועודכמו מה~
 בחצירו ~ח לא תו א"כ הגבהה מכח אלא אי~ ה~~רתוך האח~
 דהא~רדתאמר ל~ א~

 ~רו~
 ~ה אח~שןכה

 דברשא~
 אין האחר ~כה כתב בהד~ הטור האועוד קת~י ולא לושחר
 מוציאי~

 מידו
 והי, דןכהלהדי, משמ~

 על~ אצלו~פלאתי
 ושפיר

 מדיי~
 ד~דאי הב"י

 אין קת~י לכך אחר ל~צר האחרת מפתח ויצא שזרק כפשטאאיירי
 שהי' כמו הוי אחר ברש~ת ~~ח כ~ן דהיי~ו מידו להוציא יכולב'ה
 והוי איתא ד~ותן ברשותו דאיתא וכ"מ מ"ק מחמת מותזקה~ותן
 הב"י כתב אפ"ה רק המוציא~ב"ה

 דהל~~
 אי~ו

 מדוקד~
 ד~יי~ו

 ממקומו ~ארנקי את המקבל לקח דאח~כ דאף מידוהלש~לה~יא
 ד~בר הטור לשיעת מידו מוציאין מוחזקוהוא

 מכ"~
 ופמו ~וציאין

 בא~ר הפקר~כהבעו~ דכתבגבי וכןהלשון ~מיבסי,ר"בדכסק

~~~~~ ~ ~~ 
 א~ו



י

~ ~  ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~  ~ ~ ~  ~ ~ ~ אינו 
 ~~וקד~

 הוי דאח"כ כיון ביתו מפמח שיצא אחר בו זכה ראפי'
 הש"ך כמ"ש קצת לרבותא ~אמר דהטור צ"ל רק אחרת ב~שות~ח

 ז במקומוע"ש~ם
~~ 

 יי

~ ~ ~ ~ ~

 דה~"ע ~"ל
 דקד~

 ~די~יס ב~~י יפה
 ו~

 ~ל~ו~ו
 דהיינו ב"הכו' ולאזכה כ~ב מתחלה דהיי~וש~יר

 דאיירד כהיוי~תו בהדין אלא תפיסה בדיני כלל ~יירי~לא
 דאס לא~מו~ינן ואתי א~רת ~רשותעוד ~מונ~

 הולכי~
 ועודו לב"ד

 לי' דמוקמינן משום הנותן ליד ליתן ~ו~~ין הב"ד~ א~רתברשות ימונ~
בחזקת

 מ"~
 תזפס אס אבל

 הבי~
 יש דבזה וסמך איירי לא מזה

 ככ"ע לומר שיוכל מה דרכו כן ~י והרמ~"ס דהר~שפלוגתא
 הש"ך ~ושי' כלל קשה ולא~ו~ק

~"~~ 
 דמ~ש י"ד

 ודו~
 כו' לומר

 לא מ"ק ~חזקת דמוקמינןדמל~נא
 משמ~

 השתא דהא ז"א כן
 הדין על ~כו'דאיירי

 ~ווו~
 ברשות

 אחר~
 שאינו בר~ות דהיינו

שניה~ ~
 שפיר דבזה

 הלשו~
 בסוגי' בב~מ דאיתא כמו מדוקדק

 מ"~ ועודלפי ע"ש באגם ~ומדת גבידהמחליף
 בסמוךשפיר אי"ה

 כי' אבלאסהפקירו כתב דהיינודא~~כ ד~י~א~כ"ע הזיןיהי'
 די"ל הרמ~"ס לשיטת אף לכ"ע נמי יה~' הדין וזה מידומוציאין
 דררא דאין רהיכא תפיסה בדין גדול כלל דזה ל~יל כתבתידכבר

 דלא~ממונא
 ב~

 רק ה~פק
 לא לכ"ע טענותיהם~וו~אי מחמ~

 היינו תפיסה דמהני להרמב"ס דאף י"ל והשתא~הני~תפי~ה

הי~~
 ומ~איטעמאשרי ת~יסה קודס דממונא דררא להתופס שיש

 משום אסור ואינו לתפוסלי'
 גז~

 תפיסה קודס ~ו דיש כיון
 בזה אבל בי'~ייכות

 קוד~
 בו ד~מונא דררא לא~רים אין שתופס

 כבר דהי' כיון וזס~ק לו קנוי הי' מתחילה ביתו באויר ~הי'וזה
 שיש תיכף דניס ~נו א"כ הפ~ר גבי כנגדו מ"ק ~זקת ואיןברשותו
 אם וא"כ גזל ס~ק משוס אותו לתפוס לאחר ואסור שקנהספק

 מ"~כיון דממונא הת~יס~ישלונ~ידררא שאחר אףתפסא~ר
 זה תדקדק ואס מיני' מפ~ינן שפיר באי~ור הי' התפיסהדעיקר
 אך ע"ש ר"ב בסי' ה~קר גבי הרא'ש סברתהוא

~~ 
 מביא

 הפקר מדין כלל איירי ולא ל~ד הרמביםלשון ש~
~ 

~"~~
 אחר קדס אס לפי~ך י"א ס' רמ"ה ססי' השיע ש~~ק ממה
 בו להאחר אין נמי התס והא מידו מוציאין אין בווזכה

 שס דהא כלל קשה לא תדקדק וכי ת~יסה קודס דממו~אדררא
 הי' והוא ה~וב ברצונו המתנה לו ~תן תיכף והנותן ה~קבלתפס
 למפרע המתנה בטלה אי ס~ק הוי א~אפ~ר דאמר אח''כ רקמקבל
 ~מר אחר ~מקבל אס ואיכ מ~מתו הפקר נעשה רק ב~לה ~אאו
אי

 אפש~
 לא וודאי לעצמו וליטול בו לזכות א~כ בעצמו רוצה הי'

 מידו להוציא יכול הנומןהי'
 א~

 על סופו הוכיח אולי ספק שיש
 כיון מ"מ מתנה ואינה~יל~ו

 דתפ~
 ח~קת מהני לא המ~בל

 אף וזה מתנה הי' ש~אואמרינן מ"~
 לשיט~

 דהוי כן הוא הרא"ש
 כהרמב"ס בכ"מ ד~סק המחבר לשי~ת מכ"ש הספק קודסברשות תפ~

דמ~נ~
 שנולד אחר אף

 ה~פ~
 האחר קדס אס לכך וא"כ

 וזכ~
 בו

 המקבל של הפקרמכח
 שפי~

 מי~ו מוציאין אין
 דה~

 איתרע כבר
 האחר~ס והשתא בו לזכות יכול המ~ל דהא הנותו של מ'ק~זקת
 ומ"ש שלו הפקר מכח מכחו וזוכהחחתיו

 הו~
 ~ ד~א מהאחר בעצמו

 ממ"נ שלו אפשרי~י~ו אי שאמר אחר בו זכה שלא כיוןהמקבל
 א~~

 י

 וכ~ון מכ~י זכה~אחר
 שהו~

 זכה וש~יר מתנה אמר~נן~היא מוחזק
 א~י מכוחויוממ~ו ~פ~ר הי' אפ~י אי דאמר מה רק ~לו חזקהמכח
 בדעת ישרהוברורה סברא ~"ל ~וזוזוכה

 ה~~~
 ז עליו קשה ~לא

~~
 עוד יש

 לדקד~
 הנ"ל ~לפי

 לכאו~

 קושי' קשה ~דיין ~א
 ב' גבי פ~ק ס"ט הלאגסבש"עסי'~~"הי~הש"ךומע"מ

~דו~
 ביניהס אחר ומיצר

 ~נ~
 הש"ך כמ~ש צ"ל וע"כ האחרון

 מינץ~והמ~"מ
 וא"כ הראשון ~פיסבי' הי' דלא הואיל~ דש~

 זו דבסברא ~מיצ"ל ע"~
 ~פיסה ב~ירוף מ~נ~רק לא ~כ~בתי לח~

 שייך לא בקרקעדשס
 תפיס~

 לרשותו ~ז~יק כיון נמי כאן א~ל
 לרשוחו שבא כיון מ"מ נח כמו אי~ו לנוח שסופו אויר א~רינןאף
 אנו וא'כ ברשותו הי' אן כך דבין מיקרי מיהא תפיס~ז

 ~ת שאח"כ אף רגע אותו תפס שהוא מח~ת מספק שלושה~א דני~
 דררא לו הי' שלא דהאחר כנ"ל שפיר הסברא אתרת~~~ות
 שהי' אז דניס שהי' כיון תפיסה לו מהני לא מקודס~ממו~א

 וברשותושהואשלומס~~כנ"ל

~"~~~
 במכר רמ"ג בסי' הראשון בדין דהיינו ~דש דין מוכת
 דלאומתנה

 ב~ זכ~
 דמה כיון ~מיי שס הנ"ל לפי דהש~א

 שהלכו שאז כיון א~ה רק מתנה גבי ~י~רי תפיס ברשותו~~י'
 שנותנין הב'ד פוס~י' ~ניהס ~ל ~אינו ברשות הי'~ב"ד

 לה~ות~
~א"~

 בספק המחבר ל~י~ת כגון תפיסה ש~הגי היכא מיגי' מוכח
 אס אי~ש~ה דלא~איבעי'

 תפ~
 ~הני ולא ממנו מוציאין שאין אף

י
,~~~ 

~~~~~ 
~~~~ 

~ ~~~~~  אבל התו~ס נגד מ"קחזקת
 א~

 שאינו ברשות הדבר הי' אח"כ
 ~פס שזה ~חר בבהמהואח"כ הספק שהי' כגוןשניהס ~
 הלכהה~~

 והל~ל~~
 לראשון ליתן דפ~קינן לב"ד א~"כ

 שי~
 חןקת לו

 ת~וס עתה מכחשהוא רק מןה~ופס מוצ~אין דאין דהאמשוס מ~
יאס א~

 הו~
 באג~

 ~זקת אחר הולכין שפיר צריךלהוציא שאין
 של שאינו במקוס שמונח אף בהפקר נמי השניובדין מ~

 הנ"ל וכסברא רמ"ה של הדין ~יחא ~פ"ה כנ"ל מ"ק~ראשון מיק~ שניה~
 דלה~ניכיון דב~

 ב~
 של הפקר ~כח לו

 המק~~
 לפקפק שיש אף

~  של ש~ינו ברשות הוי האחר שזוכה דתיכף הנ"לה~ברא 
 שני~

~חז~
 בא~תלאדמילזה כנ"ל ~מ~ומה חזקתמ"ק

 מהמקבל ה~קר של זכי' בתורת אחר ליד בא המ~בל מידשיצא כללכיוןדתי~
 כיון אחר בר~ות שבא תיכף מ~נה ~בי ה~"ל ב~דוןאבל

 הוא א"כ נתן לא שלזה זכה לא וודאי שלושהרשות ד~א~
בחזקת ממי~

 ~ מי~
~~

 תפיסה דלאמה~י הרא"ש ~שיטת לפ"ז לחק~ר יש
 ~~שות ת~יסהאבל ב~~

 וקוד~
 בכור לכ~ן נותן הי' הישדאל אם עד"מ והשתא זה בסי'~י"ה שאב~ כיו~ מהני הס~ק ש~ולד

 וב' בכור הי' שלא עדים ב'י~או ואח~
 עדי~

 ~כור ש~י' מ~חישין
 לפי ואף ה~פק שנולד קורס וודאי הוי~תפיסה ~

 מ"~
 דמ"א

 היינו בט~ות נתינה דהויסי''~"ו בי~
 דצר~ך ~בר שהי ~~

 מיקרי בזה אבל נולד כבר ה~פק אבל בכורספק לי~
 אח~

 ~ולד
 ז כה"גהרבהגווני' י~ וגס הענין יבואר אי"~ ולקמן בטעות נתינה שייך ולאהספק

 א~~~"~
 עס לב"ד הב"ה ובא לאגם הבכור ~לך אח"כ

 ה~
והב~

 ליקחנו רוצה
 מהאג~

 לחקור יש
 נאמר א~

 כיון מ''ק ~ז~ת לו דיש ~"ה עם הדין השתא דשפיר~נ"ל נ~ב~
 דתפיס כיון דהכא י"ל או הנ~ל תפיס~סברא הכהן הוילא דע~
 ה~פק שנולדקודס בר~

 בטל~
 דהא ותדע מ"ק להחזקת

 ל~רא"~
בכ"~

 ברשות בתפס ובזה מ"ק של החזקה זאת וושוס מוציאין
 בהולך אפי' וא"כ מ"ק חזקת דאית~ע משוס אלמאמוציאין אי~
 נראה וזה לכ~ן הב"רלאג~פוסקין ~~

 לכ~ור~
 עיקר

 תופס אח"כ אס דמהני היכא תפיסה בכל ר"ל~~"ז הסמ~ דה~
 דהמחבר אף לשני~נותנין מוציא~ הב"~

 והש'~
 ~ן סוברי' לא בת"כ

 רק תו~ס אינו השתא ל~ברתודהא מודי'וודאי מ"מבכה~
 הב"ה~"שוצ~ע בתפס רק פליגיעלהסמיע ולא בחזקתהשני~וד דעדי~ מונחבאג~

~ 

~~~~
 אף מהני שניהס דלהרא"ש ר"ל בת"כ ~ש"ך

 בש~
תופ~

 וגס ~פק ש~ולר קודס
 ~י דהא מ~"מ לדייק ישלכאורה מה~ ברשו~ תופ~

 ק~ד~ תופ~
 ~ספ~י שנולד

לעולס ה~
 תופ~

 ~יפכא בשלמא ~ך ברשות
 ~פי~

 אפשר ברשות
 נולד תכף בשלשיס כור כגון הספק נולד אחראף לצי~

אמירה ב~~ הס~
 ר~

 ~י~כא אך ברשות ת~יס הוי הסאה לו שנותן אח"כ
 יהא שלא ה~פק קודס לציין~פשר אי~

 תפי~
 ברשו~אך

 כגוןדנ"מ י~ לכאור~
 שי~

 מכח וא"כ מקודסי~ספק בי~ו הלוואה לו
 מהני י"~דלאברשות תפי~

 דל~
 רק ברשות ית~ס מיקרי

 כ~
 דכתבי

 הש~א אשר גופי' לזה לו נותן ~הב'ההי' בכור עלהרמב"ן
 כהונהוכן מתנת בתורת לכהן ~ב"הונתן ליד בא בבכור שםכגון ספק~
~~ 

~דמ~
 דהי' בשלשיס ~ור ~י וכו נ' סי' בת"כ הש"ך כדהביא

 ~יקנה~ו ~ו~
 והשתא~בז~

 ספק גופא
 ק~~ א~

 בה~ה משוך גבי וכן
 אבל הר"ן לשיטתכליס ו~~

 גב~
 ~"מ לו נותן 'הלוואה'דהי'

 י"ל ס~~אחר על~~ס והש~ לשל~
 בזהלאמיקר~

 תפיסברשות
 אךלפ~הש~

 איך א"כ ברשות מיקרי הלוואה בתירת אף ס' סי'~כ
 יהא קודסהספקשלאלציין אפ~

 לו נותן אםהי' ואי ~ופסברשו~
 תפיסה מיקרי זהילא הספ~באמת קודס ופקדוןשאלה בתור~
 אחר והשתא הויבדשותדמרא הספק דקוד~ש~ולדכיון קוד~ה~
 מכחלזכות הספקרו~

 ספ~
 וכמ"ש הספק שנולד אחר תפיס מיקרי

בת~ ג"כהשי~
 כנ"ל ניח סי'

~ 

~~~
 דלכאורה לבאר

 י~
 שט"ו סי' בי"ר רמ"א על להבין

 נותנו אס אפי' וכ~ב מידו מוציאין בכור דספקהא דכ~
 שהי' ~טעותהישראל ~

 ~ודע ואת"כ לו ~ לי~ן ~צריך סבוד~
 והנה עכ"ל לו להחזירהכהן ~ו~~~

 לכאור~
 מ"ש קשה

 רנדמה ההיא כגון בטעות ~~יסה דהוי אמרינן ולאדמהני ~בר~ מתפ~
 אך כן מ~שה בתיכ הש"ך והנה ב~ורותדמבי~הרא"ש ~~
 ~פי~ה דמה~י הא וכתבסתס ב~רו~

 ברשו~
 שלא בנותנו היינו

 מ~ס לו האדנתנו וודאי דנדמה האיולכאורהקשה~א בטע~
 ואפ"ה דידע ואי לו נתנו למה דאל"כ בנדמה לפדותדיכול דס~
 משוס נ"ל ומ~ילרק מוציאין~ידע א"כמה"תיהאלו נ~
 הי' בנדמה ספק דיש ידע הוי אי דהא ב~~ות ~תי~~שייך ד~תס~
~  



~ ~

~ ~ ~  ~ ~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~  

 ך~~ו~
~~~~ 

~~~ 

י ~  

~ ~ ~ ה~מור 
 בש~

 נותנו והי' חמור ה~~ר ולגוו לעבוד ~יוכל כדי אחר
 בט~ות ליתא בטצמה הנתינה וא"כלכהן

 ד~
 ליתן צריך וודאי

לכ~ן
 ש~

 פדוי א~ו דילמא טוען א~'כ החמור כיו~שחת רק
 שליוא"כ פל~

 הו~
 הנתינה אבל שמת כיון ליתן א"צ א~ר ושה

 ההיא וכן מיקרי תפיסברשות וש~יר ~ותן בשעה בעעותאינה בעצמ~
 דנתןלכהן שלשיסדיוס

 ואח~
 הי' בטעות דנתינה אמרינן לא מת

 צריך דלא ידע ~ס אףדשס
 לי~

 למחר טרוד יהי' שמא נותן ל' ביו'
רקאח"כנולדהס~הדחת~"כהנתינהבעצמהאינהטעותוכןההיא

 אמר~נן ולא ברשות ת~וס הוי ל~ר"ן כליס לקנות בהמהדמשוך
 נתינהדהוי

 בטעו~
 חקנה היו לא ב~ניי' ספק ~יש ידע הוי דאס

 דהי' דאף אי~ו וודאי דזהלי'
 י~

 אחר בקני' לו ~קנה היו בעצס
 רוצהלחזור דאח"כ אף אז להקנותלו רוצה ס~קבואחרשהיי~אין
 אז הוי הנ~ינה בל' כור וכן בטעות אינה עצמה הת~יסהא~ל
 דספק ידע דהוי ~"א דאיירי בבכור אבלברצון

 בכו~
 הוא

 בטעות בעצמה הנתינה הוי לכהן ליתן צריך בכור שס~קסבר ר~
 ז הת~יסהדהיינו

~"~~~
 ל~~ס הס~ק שנולר קודס ת~יס בין ודולה נ"מ יש

 וידעינן שלשיס ~ודהבנוביוס דהיינועד''משהי'~רשות
 ביוס לפדות דצריך ס~ור דהי' חשוסבראי'

~ 
 כבר סבור דהי' או

 הבן מת ואח"כ יוס ל"אהוא
 ~שתאמשו~

 מהני לא ברשות ת~יסה
 תפי~ הוי בוהדהא

 ~תפיסה ברשות שייך ולא בטעות עצמה
 תפיסה אבל ברשות מיקרי לאבט~ות

 קוד~
 מיקרי הספק שנולד

 ואם שלו לו'שיהי' הב"הנותנו וגס שלו תו~סשיהי' הכהןדהא
 נולד שמת אח''כ רק לזה מרוצה הי' ע~ה הב~גסמת ל~

 הס~
 והוי

 הי' דלא ופקדון לשאלה דמי ולא ה~~קת~יסה~ודס
 תפי~

 קודס
 בחזקת גבי' הוי' ~~פק שנולד ק~דס אז דשס כנ"ל הספקשנולד
 תיכף שלואבלבזה לת~וסשיהי' דטתו ולאהי' ו~קדוןשאלה

 הי' ואח"כ ש~ת משוס הס~ק נולד אח~כ רק לכהן שיהי'שניהס דע~
 ~דס תפוס הי' כך בין בטעות נתינהלוו~רע

 שנול~
 אף הס~ק

 כנ"לדתפיסה ברשות שלא תופס למ~רעשהי' איגלימילתאשעתה
 שנולר קודס ת~יסה ~פיר מ"מ בטעות דהי' כיון מיקרי לאברשות
 ת~ס הי' שמת דקודס הי'הספק

 שיהי~
 רמ"א משא"כ שלו

~ 
 בי"ד

 דנתינ שפיר לכהן ליתן דצריך דסבור רק הס~~בבכור נולדדכבר
 לכך ה~פק שנולד לאחר ושסו~הוא בטעות דהוי ליכאברשות

 ז זאת ב~ברא ודוקמהני ל~

~"~~
 קירסשנולר תפיסהברשות מתביוסל'דהוי לפיהנ"לגבי

 הפדיון ומהני עדייןהבכור דבשעתנתינהחי כיוןהספק
 תירצג למה א"כ כנ"ל הספק נולד הוי שמת אח'כ רק אח"כעל

 והרמב"ןהרא"ש
~~ 

 משוס תירצו לא אמאי ברשות תפיסה משוס
 דהרמב"ן די"ל חדא כלל קשה לא הספק שנולד~ודס

 ל~
 ~בר

 דמ~י ה~~ק קוד~שנולדדתפיסה
~~ 

 ד~~ורש ברשות תפוס
 אבל בשלשיס כור גבי דמהניבהדי'

~ 
 מיקרי ה~פק שנולד אחר

 וכן ס"ה סי' בת"כ שמביאהש"ך ה~"כ לפי מזהויותר
 שנולר קודס מהגי~התפיסה לא להרא"ש ראף דכתב לב בן דוד~"ו ל~יתשובו~

 י"לרהרא"ש מ"מ מ~ני דלהרא"ש שר"ל שס הש"ך ל~י ואףה~~ק
 הרמב"ן תי'~ביא

 משו~
 הוי לכהן דנדמה דש~וודאי~תינה נדמה

 הספק שנולדלאחר
 לכ~

 מביא וע"ז ברשות משוסדהוי צריךלתרץ
 בעצמויבאמת הרמב"ן ~בל דנדמה ההיא לתרץ כדי הרמב"זלדברי
 דתפיסה סברלא

 ~וד~
 דהרמב"ן כי~ן דאל"כ דמהני הס~ק שנ~לד

 הספק קודסשנולד מתפיסה מקוס בשוס כלוס דיברלא
 ת~יס~ועיין מהני ותרי תרי סברמשוס דכתו~ת דפ"בבההיא ואדרב~

 וכל הרמב"ן דתקפו~הןדמביא~ברי זו ב~מסוגי' מקובצת~שיטה
 וכן הש"ך כמ"ש הוא מובן נ"ידברי

 כת~
 ס"ח סי' ~ת"כ הש"ך

 רק מהני לאלהרמב"ן
 דדוח~

 ע"שול~ע"ד להרא"ש
 ~שו~

 להרא"ש
 דיוס דה~א שס הש"ך כתב וגם כנ"ל מביא נדמה ~משוסכמ"ש

 ו ע"ש ה~~ק שנולד קודס תפיסה הוישלשי~

~~
 בהמה דמשוך איבעי' האי ~ל ט' דף ב"מ הר~"ש דברי
 שעלי' כליסוקני

 ש~ס~
 ו~שה קנה ~לא ומתנה ~כר גבי

 והטור פ"ב סי' בב"י הובא הר"ן כחב ברשותוכן תפס ~וי ה~א~אוד
 והאמת בזה מאור דוחק והא"ות כנ"ל וקשה כהרא"ש ~סקויוהש"ע
 איירי לא ט' דף ב'מ ~ס דהרא"ש ~נ~ל הוא נמי דע'כ דרכויורה
כל~

 שלשניהס אובחצרשאינו ב~ימטא רקאייריכגון מדיןת~י~ה
 קאמר חצירוואמאי לו קנה דא"כ איירי לא הלוקחודאי שלדבחצר

ש~
 משיכה קנה לא מוכר היאול~קנ~ובחצרשל מהלכת חצר בגמ'

 לא א"כ בו המוכר חזר דאח"כ דאיירי כיון וא"כ כנ"ל דאיירי~"ו
 מרא חזקת הב"דשפיר לב"~ופ~ו רקשהלכו הלוקחמוחזק~יקרי
 דמדד דאיירי הרא"ש סבר בס~ע ~אה בשלשיס בכור משא"כקמא

 מוכח ר'ופן סי' בב"י הובא הרמ"ה כמ"ש לוקח ברשות בכליוהמוכר
 ברשותי' דאיתא כיון מוחזק הוי שפיר לוקח א"כ ס"ז ר' סי'מהש"ע
 להיות בר~ות לו נותן הי' דמתחילה כיון דסבר י"ל הר"ןאבל

 לרשותו תקף אח'פ אס אף הבהמה במשיכתכליס קונ~
 א~~

 המוכר חזרת
 להרא"ש אבל ברשות לידו בא דמתחילה מקריכיון ברשות~~ס
 כלל איירי ולא לב"ד באו חזרה אחר תיכף דאיירי כנ"להוא

 אףאס משמע ר' סי' בטור אבל מהני לא ת~ס אסאח"כ דסבראו מת~~
ת~ס

 מרשו~
 אף נראהעיקרדזה וע"כ מהני נמי שלשניהס שאינו

 לב"ד ובאו בו תו~ס מהס אחד דאין דאיירי ~קהרא"ש~ודה
 כור האי לפ"ז א"כ קמא מרא חזקתד~סקינן

 בשלשי~
 בסלע סאה

איירי
~~ 

 א~~ בר~ות תפס והוא שניהס של שאינו בחצר לו דמדד
 שאינו ברשות או אסמדדלובסמטא סאהבסלע בכורבל' גסול~~ז כיוןד~ילהנתןלוברשו~ דחהני סבר דהרא"שנמי י"ל ח~רהאחר
 גס לב"ד ~מו והלך המוכר שחזר רק הלוקח ת~ס ולא שניהםשל
 ~~ומד תפ'סה מיקרי לא דזה קמא ~רא דחזקת הדיזבזה

 ק' ד' ב'מ משמע וכן שניהס של שאינובמקוס עו~
 מיקרי ולא שניהס ברשות עומדת דשס משמע בסימטא אובאגס דמשניידעו~ד~

~חד
 מוחז~ מה~

 נלע"ר כן מ"ק בחןקת ולוקמא אח"כ מקשה ולכך
 ו למעשה ולאלהלכה

~~~~

 סי'רנ"טס"הועייןש"ךשהאריךבזה ~"ע
 והט"~

 רמ"א ~"עדעת נמימקשה ס~"~
 לייש~

 מסי'ר~"חווס ומקשה
 והנה להקל וצ"ל בט"ז שס ~"ס יש כו' ד~~ק ר"נ סי' מח"ממקשה
 ~"א ~סקינן רנ"ח דב~י' אהודי דסתרי קשה דיני~אלוארבעה
 גבי ס"ה רנ"ט סי' כאן לצדקהוכן יד יש אס איבעי' ~בילהחמיר
 בו שמסופקין דבר המקדיש להחמירוגבי ~סק שהואמסופק~דקה

 יורשי~כסקרמ"אלגבי
 ~הקדיש גביש"מ סי'ריו בחימ ושס לה~ל

 נ~יוכל
 ~ס~

 רגבי ולומר ליישב רוצה א"ות בס~ר והנה להקל
 ש~יר עליו יש נדר ס~ק א'כ לצדקה יד אין אס ספק הדיןצד~ה

 ס~ס כדקתניילהחמיר
 נד~

 סימן בהג"ה רמ"א אבל להחמיר
 לכךשפיר נדרו לא דהס שוסנדר היורשיס על דאין יורשיסלגבי רנ"~

 דיחול פ'שפיר בסי'ר"נ ה~דש ~~ק וגבי מ"ק הוי~ב~זקת~ס~ק
ההק~

 בחזקתה החולין אוקמא שפיר הגברא על ולא השדה ~ל
דבריו ידעתי ולא לי ותמי' דבריו תורף כן הרשב"א ~וליןכדכתבשהי'

 אדרב~ להולמ~
 סי' בש"ע הלא

 רנ"~
 המפריש וז~ל קאמר

סל~
 אמר בין לחלק ל~ש"ע ה''ל דבריו כפי ואס צ~קה ה"ז ואמר

 הרמב"ם כדמתלק צדקה זו סלע סתס אמר ~יז לצדקה אתן זו~לע
 אס מ'מ ההקדש חל ראין אף שב"ל דבר גבי ~רכין מהל'ב~"ו
 מיעקב וראי' נדר מטעס חייב להקדש אתן ש~עלה מהאמר
אבינ~

 דאמר ~צדקהוכיון הסלעזו על רק איירי דהש"ע אבלכיון
 עלהגברא ולא עלהסלע הס~ק וא"כ צדקה השני גס אחרוזהעל
 חלוק אין ואיכ ליתן צריך אין ממילא ~ולין בחןקת ~ואוכיון
 הראשוניס כדכתבו לצדקה הוא הקד~בזה"ז דשסנמי ר"ן ~ס~משס
 מעות בידו שיש רנ"ט דסי' ההיא על ב~צמ~מקשה הואוגס

 ודות~מאוד כן ע"ששמקשה ליתן הוא חייב ~מה לפידבריוימסופק והו~
לצייר

 ובאמ~
 כי יד~תו לסוף האו"ת ירד ולא הכ~נ~ון הט"ז לפי

 שפיר לצדקה יד ס~ק גבי דוודאי הט"ז בדב~י ~יר~~הכי
 דא~דס~ק איסור בספק להחמיר יש שפיר נדרדביןכך,~אי~פק ~יו~

 סתס כ~אמר נדר ספק מטעס ליתן ~וטל ~ליו מ"מ ה~ע~ל

נדריסל~חמי~
 להחמירי דבריסושפיר~ אינן שבלב דדבריס מהימן לצדקהלא ידיש אולי ספק דיש כיון ~ד~ירש"י ל~וצאה רק לצדקה ש~מרתיוזו~מה דלאנתכוונתי משוסד~ירושןלהקלוהואקאמר ואי

 בסי' יורשיס ~גבי~~ל
 רנ~

 שייך לא ש~יר
 ~חמי~

 נדרו לא שהס
 שס וכן נאמן ובזה פירושו אומר היה קייס אבינו היה אלווטועני~
 שהוא הנ"י כדכתב ר"ןבסי'

 מ~ל לא מש~ה ~ונתי כן ~מר~~
 ס~ס ~פיר מסו~ק עצמו הוא אי רנ"ט דסימן האיאבל

 מאור נכון וה~א בלשונו ומדוקדק הט"ז כוונת זהלהחמיר נדרי~
 לא ושניהס יפה עיין דלא הנקה"כ עליו כתב וש~יר דכתבכא"ות דל~

 ד~דאי די"ל נ"ל הצעיר ולי הט'ז דעת לסוף ירדוי
 ש~

 ב~דש
 וכ~

ג~
 חולין בחזקת הדבר אוקמי הקדש ספק דיש יורשיסיכיון

 לצדקה ליתן צריך ולא הממע"ה הממון וממילא דאורייתאחזקה דה~
 דבסי' והא ר"ן בסי' שסוכן

 רנ~
 מ~ופק ו~א ~עות לו שיש מי

 צדקה מעות בביתו לו דהי' ~יירי זה ליתן דחייבד~סק
 אס מסופק והי'חולין ומעו~

 ז~
 לו דהי' וכיוז חולין או צ~ה המעות

 צדקהמעות
 ג~

 שהי~ זה הוא המעות זה אס מסו~ק דהוא וכיון
 ~זה החזקה איתרע דכבר חוקה שייך לא צדקה ~עותבוודאי

 דסי' וןה ~"ש ב' דין די~יס ובקיצורי ט' סי' לעילכדבאר~י
דפסק רנ"~

 הש~
 לא וממילא ~ולין בתזקת נמי שהוא אף לחומרא

~ן ~~
~ 

 עליו



~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~  

'~~ 

~~~~~ 
~~~ 

~ 
י ~ ~  

~ ~ ~ לר~~  
 ~~ק

 ל~~מי~
 הרמ~ס דל~י כיון

 ו~א~
 ~ר~ב~א ראשוציס

 מתור~
 מת והוא בכוינתו ספק שיש היכא איירי דבחשובה

 ~ן פסק את"ל הגמ' דקא~ריהוכא
 וש~

 הי' דאילו ~נ"ל להקל פסק שפיר יורשין ל~נין לכך ז'קאמר דף בגדריס
 ~קדש יד דישאת"ל קיי~

~"~ 
 דבריו מפרש ד~י' ~א~שר פסקו ~ליו ~ליגו א~~האחרו~יס

 ו~דרי~
 ~ס אבל להקל פירו~ן

~ןהלהח~י~~דבריווא"~הל~נ~ןרק~תירו~
 פירושן כאן ואין כנ"ל מהי~ן לא שפיר ל~~ה יד גבי הר~~"אל~מתו~ץ

 הט"ז וד~רי נדריס ספק והוי להקל~ ה~"ל דמ~~ס אפ"ה,~ל ~ק לחו~רא ~יקו דכל בשמו הר"ן~מביא
 וג~ נכוני~

 ה~"ע דברי
 קצת ודו~קהח~יר

 אב~
 כוו~~ו שכתבחי וכ~י ה~ז לפי

 שפי~
 לפי ומתורציס נכוגיס אף

 הד~
 י ז

~י ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  ~ ~ ~ ~  ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  ~ ~ ~  

~ 

י

~
 לברצ~~א~

 ~~"במ~ולקי'הר~"שו~~~ב"ז בסימןה~וד~דג~י
 איתופ~ב~שו~אותופס~ודם אבארדאףבשמ~ו~מאו~~ה

 הס~~ש~ול~
 רק ~~מב~ן וכן פוסקיס ו~אר ל~ראיש ~ני

~ופ~
 נ"מ דמאי ובארתי מה~י ב~שות

 די~
 דהוא מקוס

~ר~~תולא תופ~
 וי~ ~ הס~~ קוד~

 הספק ~~~דתפי~קודס
 ב~שו~והיינו~ואיגו

 ~כי~
 אף ~רשית

 אח~
 שגולד

 הספ~
 אפשר

 האי ~גוןלציין
 ~כו~

 סאה בל'
 ~"~ בסל~

 גולר תיכף ~ה ד'
 אמי~ה בש~תהספק

 ר~
 איפכא נימ י~ שנולדהספקוכפישב~רתיב~גים אחרברשות ~פי~ ~י הסאה לו שגותן אח"כ
 משוםי בראי' ויד~יגן ביוסל'~הייגו~ד"מש~י'~וד~ב~ו

~הי'
 ~בו~

 דצריך
 לפדו~

 יום ~א דכבר ס~ור דהי' או ל' ביוס
 מהני לא ברשות תפי~ה מ~וס והשתאי הבן מת ואח"כ~"א
 מה~י לא ב~~ות ותפי~ה בט~ות ~צמה ~~יסה דהוי'~זה
 אבאר ~שר ~ט"ו סי' בי"ד ברמ"א כדאי' בר~ות דהוי'אף
לקמן

 ~די~
 הכהןדהא שפי~ מי~רי ה~פק שצולד קו~ס תפיסה אבל ג'
 ת~~

 ואס ~לו שיהי' לו נותן הב"ה וגס ~לו שיהי'
לא

~~ 
 גס ה~ן

 הא~
 ~ולד ש~ת אח'כ ~ק מ~וצה ~יה

 ~לתאלמפרע דאיגלאי ~פי~הק~~סהספקוהוי ה~~
 ~הי~~תי~~

~ט~~~
 כך בין אבל

 ~פי~
 הספק ~לולד קודס

~ 

~
 תפי~

 ההיא כגון כנ"ל הייגו דמהני ב~~ות
 ~~~ ~~ דכו~

~סל~
 שם כדכתב י"ג דף בכורות ההיאדגדמה נמו ו~ן כג"ל

הרא'~
 דף בבכורות ל' ביוס ד~ת ה~יא ולן הרמב"ן ב~ס

 מ"~
~א~

 וכן יטול לא גתן
 דמ~ו~ ההי~

 בהמ~
 לה~"ן כליס ל~נות

 ספ~ק אבל ~לי' פליג לא ~~א'ש דאףוכ~'ש
 בכו~

 סי' ב~"ד
 הישראל לו נ~ן אפי' רמ''א ד~תב~ט"ו

 בט~ו~
 ~הי'

 סבו~
~צרי~

 דאף דלעיל להגי ד~י ולא ~תפיסה ~הני' לא ליתן
 דפודה סבר נ~י ל'ד~וי אוביוס בנדמה גסוז~תמא

 דאל"כ ל' ביוס~ו ~~דמ~
 מה"~

 י~שה
 דמי ולא ה~פי~ה מהני א~~

לסימ~
 ש~"ו

 הי' אי ד~~
 יוד~

 ספק לכהן ליתן צ~יך ~אין
 גותן הי' לא~כור

 ל~~
 הי'

 הנ~ינ~
 בהני א~ל ~~עות ~צ~ה

 ~א~ יוד~~ הי' דאס ב~~ות היא לא ~~~הה~~יגה
 נ~דין

 ההיא וכן אחר שה לו נוחן הוי~~דמה
 דיו~

 דיהא י~~ למחרולא טרוד יהיה אולי לו נותן הי'~פ"ה ,יוד~ ה~ אי ל'
 ~בהצול~יא~'כ

 ידימו~
 לא ~צמה ה~תינה א~ל

 הית~
 בט~ות

 ~י' אם כליס בהמ~לקנות דמ~וך ה~יאו~ן
 יוד~

 קגי ~לא

~ז~
 ~קגין לו מ~לה ~וי

 אח~
 ~ל

 ~גתיג~
 לאיהי~' ~~צ~ה

 ל'~ט~ותוההיא~יוס
 א~

 י~ו~ן הי' ~א ~ראי' י~~יגן

~  ד~בור~ואיל 
 ד~רי~

 ~יו~ ליתן
 ל'

 ~אמ~
 לא

 מי~~~~~י~~
 ~~עות גו~ה ~פיס~ ~~~~שו~

 ר~
 ~~~ס ל~רא~ש ד~ה~י

יי~~י~~
 ~לא ~~עיא ~הוי ~ג"ל הס~ק ~וד~~~נולד

 אי~ט~
 ז

 שפיר מיקרי ~"שו~י
 תפי~

 וכן כג"ל ~~~שות
 ~~ו~בהמ~

ל~ו~
 אבל ו~~גי ~~ות תפים להד"ן'הוי~ ר"ב ~לי~~~י'

 דלאקנהה~לי~~רא"~~~
 ~ר"ן וכתבהש"ך~~~~~~'

 דתיכ~~ד~~ך ~איירי ~זה ~~גי~ליג~לי'ילכאורה~"ל

י~בהמ~זל~ותהכלי~~
 בו

י ל~שות~ תפ~ ואת"~ ה~נ~

 ~ר"~ ו~ב~
 כיון

 הצ~ינ~ ד~חו~
 בד~תו ~י'

 ~~ו~
 אף

~~ר
 אבל ברשות תפיס מיקרי ~פ~ ~~זר~

 ~רא"~
 ~בר

 כיו~
~א~~

 ~ק קנה רלא ~אגס או ~~י~טא
 זא~ במשיכ~

 וריון

~~~~~ 
 אז

 ~~~ ~"~ ר~
 ~לא תפם מיקרי לרשותו

 ברשו~
 דשסאיי~י~ר~ות ~' סי' בסלע סאה לכו~בל' ~ל~~~וי

 ~פיר ~יקרי ~~ס~~אי' לוק~
 ברשו~ ת~~

 א~"ככבר ~חוזר דאף
הוא

 ~פו~
 י''ל כן ברשותו

 ~ה~ק~~
 מ~רי ~א~ת אבל ראשונה

 ~~ר~י' שס ראף ל~דיא ר'משמע~~ו~ש~~י'
 דאיירי לרחות יש אך לרשותו אח"כ ת~יסה מהני~~י~~א המדיד~

 צ"ל א~יו~ר קגה לא לרשותוחזריד~סא~ר~הביא
 כיון חזרה אחר אף לרשותו הלוקח נ~לו דאס ~ודה~רא'ש דג~

~~וא
 מו~~

 ותחילת
 הגתינ~

 מהני שפיר ב~שות הי'
~ק כהר"~

 ~~~יי~
 ברשות או ב~ימטא או באגס נשאר ד~ם מיידי

,~ל
 שגיה~

 מ"ק ~סקו~זקת שפיר שהב"ד לב"ד והלכו
 לדיגא ~א"כ הזה חןלוק ק' דף בב"מ כדמוכח מוחזק הוילא דעדיי~

 הרא"ש דאף כיון כהר~ן החזרה לא~ר ~ף בזה תפיסהמהגי
 בוהמודה

 וג~
 דהמחבר וגיהי מוחזק ד~וא כיון

 ~כ"פ מ"מ ~הרא"שי פס~ בש"~
 יכו~

 קי~ לומר
 שגס ובפרט כהר"ז ~יי

 קי~ בלא כג"ל ג'ל רק מביאסברתיה~"ן הש"ךי
 מהני לי'

 ז כה"ג איירי ~ש"ו דגם די"ל כיוןת~יסה

~

 ג~י בא~תי וכן
 זור~

 דהוי א~ר מ~תח ויו~א 'ח רמ בסי' ארגקי
 מפתח ~יצא תיכף א~ שבארתי כ~י אי~שטא דלאאי~יא

 באויר ~~ודו הנוחן שחזר אף מ~ני ודאי שלי~"ה לחצר ~פל~
 לגוח שסופו אוירקודסשנחידהוי

 כנזכ~
 שנפל דתיכף בפניס

 הדין שפיר לב"ד ~והל~ו מנייהו חד ת~יס לא אלולמ~מת
 ~מ"ש דאיירי רק כג"ל ~סקודהב'ד

 הטורוהרא"~
 שנפל

או~ לאג~
 ל~י~ט~

 של ~~ר או
 שגיה~לכ~

 מ"ק מזקת פס~ו
 תפ~ א~באמת א~~

 להרמב"~ולשי~ת תפיסה מהני לרשותו הקונה
 דש"~ כנ'לוג~ ~טגרלאמה~ית~יסהכדכתבה~"י י~

 ז רמ"ג סי'

~

 ~ביא~~~ ואח"כ
 מידו מוציאין א~ר בו ל~ניןה~קרוזכה אבל
היינוה~~סדכיון

 דהי'מת~י~
 אוירביתווהוימספק ב~וך

~לו
 וג~

 לכך גזל מ~פק לחפוס א~ור ה~ני זה לכך תפוס הי'
 חפיסה ב~גייני כ~ל דזה להרמב"ס תפיס~~אף מהנילא

 ט~גותיה' בלא דהייגו~ספקל~ד דרראדממוגאד~רי~ל~יגת

 דאיירי ר~"ה ס"ס ל~יל,~לוכאזקוד~שתפ~זה~חרלאהי'דרר~דממוגאוכנ"לבפגי'~
 בק~ק~

 של תפיסה דלאיהוי
 תפי~הראשון

 דב~רק~
 תפיסה שייך לא

 ול~
 בזה שייך

 מ"~
 הכל והוי שפיר האחרון ז~ה לכך~

 דדיגי~ לכ"~
 תלי לא אלוי

 אס דת"כ בדין ~מו המחולקוס ~ס הרמב"ס בשיטתכלל
 ז איפשטא דלא ~ליגיבאיב~יא וכה"ג~וציאיןמידו

 צ"~ר~
 ובריאו בברי להרא"ש כגון תפיסה ליהיכאדמהני'

בתפו~
 אסלאחר שנולדה~פ~ולהר~~"ןבתפי~ברשות קודס
 בהמה ג~יה~פיסהכוון

 והל~~
 בסמטא או לאגס

 ולאת~י~
 ממ~ו השניאח"~

 ר~
 או~ו הניח שלא ~~התופס לב"ד הלך

לק~תהמאג~~~
 להאי או ד~"ק להאי ליתן יפסקו הב"ד

שהי'
 תופ~

 רק
 ~~פי~

 שנ~ן ~יקר ~לפ~"ד ודאי ~רשות
 ואף מ"ק איתרעי ד~ברל~ו~ס

 קוד~ בתפי~
 הספק שנולד

י

~ ~  

 ~הא
 ל~מ"~

 אס דמהני תפיסהיהיכא בכל ר"ל בל"ז
 הב"הלא י~~"כתופסי

 ד~תא כיון מודו י"ל~בכה"ג מ"מ ~ת"כלאסוברכן~ מהגיאףדישפוסקיסוגסהש"ךבספ~
 מונ~

~
 ~ י

 ~וד~אג~
 רק ~ליו פליגי ב~וקתהשני~א ד~~יןעודו

 הספק דגולד אחר ~שגי תפיסת דהויהשני בתפ~
 וצי~ לסמ"~

 ז

~~

 מהאי כד~כח ברשות אפי' תפיסה מהני לא בק~~ע
 ד~סק והא שי~ב ובחה"~סי' ק"ה דף~"ב דמ~~

 הש"~
 ס' ~י"ב ~י'

 ~ליו~ בשני~'
 שהוא אף ממנו מוציאין אין ואס

 דידור או ב"ה אצל ידור אס הספק רשס הווגו תפיסה~ה~י קר~
 ~ב גבי מו או מ"ק חז~ת איתרע ~ודאי מאחת וא"כ~~לי'
 ~לי' מו~ו

~"~ 
 והנה ובב"י ~ור

 ז~
 רמ~ה גדול כלל

 קרקע ר"ג כראמר מ"ק חזקת משוס בקרקע תפיסה ~ה~יי ל~
 איתר~ וודאי דמאחת כיון וכאן ~ו~דת ב~לי'~חזקת

 חזקת

 אית~מ"~
 חזקת

 מ~
 כמבואר ~זקות בכל כמו וכל מכל

 מהגי שס לכך להרמב"ן ה~זקות בכל כלל ב' אות ~' ~י'י
 א~

~ת~ו~
 מא~ד ~דה חצי ~גה א~ד אס גל~"ד ~"נ ברשות שלא

 מצ~ אומר וזה קגיתי זה ווצד או~רוזה
 אחד דמצד קגיתי זה

 איתר~ודאי
 כאשר ולא ל~יל הגזכר כסברא קמא מרא חזקת

 וחשבו בזה הצורך כל ~יינו שלא האחרוגיס ~ןראיתי
 שהואמשוס שהו~

 ספ~
 מהגי ~ין ובספק אי~שטא דלא איב~יא

 הנ"ל ספק גבי זה ולפי ל"ב דף בתרא בבא רשב"ס דסברכמו
 ז"א ובאמת תפיסה ~הגילא

 מש~~ ד~וכ~
 כהתו~' דפ~קיגן

 דמהגי משוס כוותי' דהילכתא ה~א"ש שס כתב וכן ב"בשס
 שם הי' כהרשבי~שלא דלא וסברי ל~~יא ולא להחזיקמיגו



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  ~~~~~ ~י~ 
 ך~~~~'

~~~~ ~~~ 
 ז ~"א סי' בש"ך ע"ש דדינא ספיקאמשוס ~~~~ ~

~

 דסי' ה~יא ~ון ברשומ ת~יס בין בקרקע חילוק יש זולת
 שס הש"ך שכתב ו~פי ל~יגלוי דעבידא מילתא גבישי'ז

 הרי~"א בשסמ' ~"~
 דא~

 גבי ~ף ברשות תפיס אינו
 י ו מ~נו מו~יאין לאיגלוידעבידא מילת~

 ~ביא והר~"א א"מ ה~חברפסק וכוות~ הרמ~ס דרבוותאכפי פלוגתא או דדינא ספיקאגבי
 וי"~

 ר"ב בסי' כמו
 ובסי' ~''א שפ"תובסי' ס"~

 ש"~
 דו~י וב~אר ~"ז

 סו~
 סי'

 ה~חבר מביא דדינא ספיקיובהרבה שצ"~
 כהרמב"~

 ורמ'א א''מ
 י"ד בש~ךס"ק רמ"ג ~י' ו~יין עליואינוחולק

ד~ו והאחרוני~
 ע~מ~

 וי"ת ריז"א ~ליו כתב שלא היכא כל לומר מאוד
 לכאורה והנהמודה

 ~י~
 אי בזה דיעות ב' דיש כיון בזה נ"מ

 לא דבזה י~ל א"כ עצמה בתפיסה ספק יש א'~ תפי~המהני
 בעצמו זה דהא מ"ק~ייך

 ~פ~
 לספק דמי ולא מ"ק מהני אי

 נ"מז מאי לרמ"או~ע אף א"מ מספק מ"קוא'כ דמהניבטענה

~~

 כגון ב' ב~ת כנ"ל דנ'מ וי"ל
 הי~

 מונת הי' התפיסה דא~ר
 או באגס הנתפסהדבר

 במקו~
 לביתו ליקח ה~יחו ולא שניהס

 חזקת איתרע כבר א"מ דפ~ק כיון הרמב'ס דלפי לב"דוהל~ו
 מ~ני דלא די"חמ"קועודובחז~תהתו~סולפ"דהר~"א

 תפי~
 חזק~א~

 למ"ק ונותנין איתרע דלא אפשר ~"ק
 וצ"~
 ו

~~

 בהמה מקנה גב~ סי"ג ר"ב ד~י' דין האי ו~ל
 שע"~ וכלי~

 ~~ך~~ ך~~~~ ך~~~ ~~~ ~~~~~~י~
 ~~~~ ~~~~ ך~~~

~~ '~~

~~~ 
 ~ו~ ~~~ ~~~~י~ ~~ ~"יי~ו~~

 דתירצו דב"ק התוס'של ~י'
 מירו~י~

 תוס' של הת"י ולפי א~ריס

 ~י~~~~י~~
 ~י~ו

 ל"א למידע ה"ל דלא דהיכאבב"ק ~~ו ~~י~י~ ו~~~~
 ל~רץ ~ריך באמת מ~איל"~

~~~
 ~~"~ ו~~~~י"~ ~ו~~

 ~י'
~~"~ 

 ~~~~ ו~~
 משום בש~ו~ות שס הר"ן ~~"ש נמי ק~ו א"ה גבי התוס' קושי' ~י~י'

 בח"~ הש"ך כתב וכן ד~כיר חייו כדי ~ ~ו~~י~ ~~י ~~ו~י~''~~~~י~
 לדעת נ"א ס''ק ע'ב סי'

~~~
 דהס שס וכמב ו~יעתוהרוזב"~~ כו' וקשה כו' למי~ב אי ד"ה בחו~' ע"ב ט' דף כתובות

 ~וברי~
 דפ~ורי' ביור~יס הטעס

 א~י'וא''ל
 בס"~

 התוס' ה~י' לכי אף וודאי וא"כ ע"ש שלו דב~ס בעלי אינ~דה~ נאנסתי ~שארסתני גבי לקמן ~הא כו'
 א"יאם אבללגבי למידע ה'ל דלא הכי ל"א דגבי~ש~יל'מדב"ק רבים וכן שיף המהר"מ והנה כו' מנה אפי' לה אית אמאיכו'

 סברת ~דאיפרעתיך זובחזקת הרי אמר למה לר~י ~תו~' מקש,י דמאי ~מוס' עלתמ~ו
 הש"~

 אם א"י א~ דאף בזה לחלק ננון
 לא דהוא יורש גבי ~בל ~~ק ב~רעון לפטור חיוב ~כלל י~אלא תורףקושי'התו~' זה ו~~א ברי מהני כיוןדלר'ילא כלוס להואין יבבוודאי ח הי' דהוא כיון ה"ללמיד~היינו בלא אף חייבפר~תיך ~תיו ברצון הי' שמא תיי~ינן לא למה תתארס שלא עדבעולה
 דף בב'ק הא מאיד קשהולכאו~ה

 קי"~
 אצלו הי' אביו של פר~ין הספק אביו ובמיתת כלוס לו חייבהי' פרעתיך אס ד~"י פ~קינן

 וכאןחייב
 א~

 היורשים מן גיבה ע"פ מלוה דפ~ק לר"פ אף ראי' חיובוהא~פק נ~חייב בוודאי א"כ שנתארסה א~ר דנבעלה נאמר
 א~רינן בלא"ה אבל דלת נעילת משוסהיינו בר~ון אולי וודאיוהספק החיוב הוי ~"כ אירוסין משעת כתובהלה

 דה~
 אינן

 ~ס כא"יהוי חייביןכלו~
 ~רעתי~

 ~ו~ר ~ריךר"י ~~יר לכך דחייב
~~ 

 הח~וק הוא דיתמי מטלטלין גביוגס שלא
 הז~

 מגלימא אפי' דמיני'
 לא די~מי מעלטלין אבל המשועבדליתן הוא דגו~ו כתפי' דעל סבר לר~נדלא אף ווראי דזה נ~חייבתי א~ א"י י~ויתתארס
 כיון משת~בדי גביספקא~פרעתיךוודאיחייבדבזה ברי~דיףא~הבריו~מא

 דגופ~
 גבי בהרא~ש עיין משת~בדי הי' לא

 ז שטרות מכירת י מידי מוציא פרעון ספק אין מייב דוודאי כיון עדיף בריוודאי
 ז חיובוודאי

~"~~
 ה~רקע א'כ דאוריי' שי~בוד אי

 משועבד~
 אף א"כ

~~~~~~~
 דה~וס' לומר רוצה הייתי

 סברידבב~
 הקרקעות על החיוב ~שארביורשי' מש"ה

 כ~
 אבוהון ל~י

~יי~
 לא כאן פרעאבל אס למידע לי' דהוה

 הו~
 ע"כ דאוריי' שיעבודא אי דהא י"ל הנ"ל סברא וא"~הי~~שייך

 ל~ידעלי'
 א~

 שייך אבוהוןלא לגבי אף דאליכ השי~בודאיירישמ~ל ' פרעון ספק כ~"ג לאהוי לכך ברצון או באונס
 א"כ וא"ל ~"מ התוס' כדכתבו הקרקעות על נשבעיןדאין שם ~דיף ברי ושמא ברי דסבר לר"י לחלק התוס' רוציסוכה"ג משאיל"~
 מ~ל בקרקעות הא ממ"נ יורשיס לגבי לאשמועינן אתימאי מחלקים מיו דף בב"ק שס וכן כו' ור"י ר"ה ד"ה י"ב דףבכתובות הקר~

 משו~ ואי כנ"להשיעבוד ל"אחמשין דמש"הגבייורשיס ל"מ שא"י מתוך לעניןהתוס'כן
 לא דיתמי מ~לטלי הא מטלטלין

 י"ל ועוד ב~נין מטל~לין בפי' בשיעבד דאיירי י"למישתעבדו גבי ~"ה ולכאורה ~שלס ש~י"ל מתוך לאידעינן וחמשיןידעינן
 בלא"הדהא אם יוד~ין אנו ואין לך חייב הי' שא~ינו ידענו אמרו אייורשיס

 קשה~

 אין מד~וריי' ~א דאוריי' לאו שיעבודא למ"ד
 לך~רע

 ש~טורי~
 ח"מ בטור ע"ש ע"ה ~י' והש"ע הטור כמ"ש

גובי~
~כתב אתי למאי קרא אמי דר' מבריי' קשה א"כ היורשיס מן

 הטע~
 בפיקדון איירי דלדידי' ~'ל א"ו יורשיס גבילאשמועינן א~ן פר~תי לומר יכול הי' ~י~ אבי' ~י' שאס שם

 טענינן~מי דא~
 ליור~

 ואיירי של"ד למ"ד אף צריכיןלהחזירהפיקדוןיורשיס דלא לי' טענינן הטעס דמזה בפשיטות נראה
 בל~ז דא~"כ הפיקדון אחר לחפש דצריך דאמר כגון הילךיהי' לי' הוה ד~א משוס חיוב וודאי מידי ~ציא פרעון ה~פק אין~ייך ב~ניןשל~

למיד~
 י"ל כן

 ~ לכאי~
 פטור הילך ל~"ד משבועה פטור בהילך

~ 

~~~

 בא"י ופו~קי' מה~ו~' מוכח היטיב הדיקדוק אחר

~~~

 בלא אף תייב ~רעתיך אס א"י להדי'דגבי משמע
 אין שהרי הטעם דכתב סי'ד ~"ב סי' בח"מ למידע מן ל~ידע ה"ל בלא מייב~אף ~צמו גבי ~רעתיךאס ~"~
 דה"ל וי"ל ו~' וא"ת כו' לי' וניתב ד''ה מ"ה דף שבו~ותהתוס' הלו~

 ה'ל לא וודאי ושס פר~תיך אס א"י כאו~ר והוי יוד~
 ל~יד~

 אם
 בידך ליכמנה

 והל~
 או פושעהמ~ה לאשייך התס והא כו' פרעתיך אס א'י אמר

 א~
 ~ט"ז ע"ה סי' בח"מ דשס ואף אונס הי'

 שס והסמ"ע הטורדכתב אנו רק ~פרעתיך אני יודע טוען הוא ב~מת דהא למי~עה'ל
 הט~~

 לעניז דווקא זה למידע ה"ל דלא
 ה"ל בלא אף ברור דהחייב כיון א"ו ~וכח שהואאמריגו

 ל~יד~
 לשון כדכתב ~שואיל"מ יהי'שלא

 הסמ"~
 א"י לענין אבל שס

 אס בא"י איירי נמי דהתס ואף חילוק איןפר~תיך בר"ן ו~יין חיוב מוודאי ~ו~יא פרעון הספק דאין תייב בחזקתהוא ~
 פר~

 זה
 הו~

ש~
 ו כנ"ל א~נתחייבתי הויאייוודאיכנ'לדלגבייודשי' דשבועות התוס' דברי דב"ק ה~וס' דברי יסתרו א"כ וא"ל

דהת~
 וי"ל כו' וא"ת נמי ק~ו אפי' ד"ה בשבועות

 דהת~
 אבל כו'

~~~~
 רמ"א דכתב ~"ח מ"ב סי' ב~"מ משמע כן

 ~יין ה~ליונה על השטר בעל יד בשוברשאומרי' לא ה~ס הלא מ~איל"מ התס דא~רי~ן כו' בווק~ת שמודההכא ~~~
שייך

 היללמיד~
 מ~אילימ דלענין כתבו ~"ו דף ובב"ק לפיהנ'ל

 והנ~ בסמ"~
 כתב ד"מ וז"ל י"ח ס'ק הש"ך כתב

 מהרי"~
 כו'

 למידע ה"ל בלאל"א
 י"~

 כו' פלוגתא כאן ואין ק~~כלל לאולפ~"ד ~' לתי' אזיל דשבו~ות התו~' דבאמת
 ותור~

 כיון ד~יו
 ד~~

~~א
 ק~

 בח~ר או בסימטאאיירי לרשו~~ שלאת~~ דאיירי ~ או~ בארתי הלוקח
 ש~

 קודס המוכר וחזר שניהס
~ ~  שלא הב''ד דפסקו לב"ד והלכולרשותו 

 אב~ קנ~
 לר~תו לקח

 ~פס דהוי כהר"ן סבר הרא"ש דאף י"ל שפיר חזרה אחר~ף
 דבספיק' כהר~ב"ס פ' המחב'כ~דהוא אייריברשו'וכנ"לוע"כ

 דלא פסק אמאי א"מואיכ בתפיסדדינא
~~ 

 כנ'ל דאיירי א"ו
 סי' בי"ד דהיינו דיניס ד'בסתירת ~ לביד והלכו בסימטא בעודו המוכרדחזר

 ל~דקה יד ספק גבי רנ'~
 ל~נין רנ"ט בסי' בי"ד ו~ןפסקל~מיר

~~ 
 יורשין ד~גבי ימת ה~סופק בלשוןשהקדש מי ו~בי צדקה
 פ~~

 ~~ל
 ופ~ק מוזר ~~ר אס נכסיו כל שהקדיש בש"מ פ~ק ד"ן~י' ובת"~

 הט"ן דברי היטיב ופרשתי~קל
 יר גבי דש~

 ל~דק~
 דאם

א~רינן
 די~

 מהי~ן לא תו ל~דקה יד
 לפר~

 כיון נמי י"ל ועוד להחמיר ~סק שפיר לכך דבריס אינו~בלב דדבר~ להקל דבריו
דהרמב"~

 כאת"ל בכימ כסק
 וש~

 יד דיש את"ל יש
 דהיא כיון מ~ופק הוא אס רנ"ט ~'ובי"ד ל~דק~

 דמ"א דברי אבל לה~יר נדריס ספק לכךשמסופק בהדי~ אימ~
 אביהם הי' אילו אמרינן יורשין לגבי דאיירי ר~ב"אתשובת דהיינ~

 פירושן קיי"ל נדריס וגבי להקל דבריו מפרש הי'קייס
 לה~

 כמפרש ~י יד ~יש א"א לצדקה יד גבימשא"כ
 דבר~

 לא תו
 בפני~ הוספתי ואני להקלמהימן

 ו ע'ש ליישב



~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~  

~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~

 לי~~ ~~י~ ~~~י
 ממונו ~פי

 וא"~
 ~ת יפ~יע איך

 עצ~ומס~~
ש~~~~

 ליון
 ש~ו~

 ~פיר~ש ~~י ~ש~ת~ ~את~ ~~י ~וען ~י~י
 א~

~~
 ~'ש

 ~א~מ~ ~~
 ~כ~ו~ ~~~ ~מי שעשי~ס ~וון

 ~~וה
 צדק~

 בכל~ פ'~~~
 ~ןה ו~יון

 ~פ~

 אס~
 בלל~ פ"~

 ~ע~תי' ~וי
~~ 

 ל~ך
 וו~~ו מידי מו~יא ~~ק~ין

 חיו~
 ~יון כאן ~~ל

 דהמלו~
 ~~י טוען

~ו'
 ~א~ ילל~~ר~

 ~וונו ה~"ך ~ל ~~ב~א
 א~ א~י ממ~

 פר~~יך
~יון

 ד~~יו~
 בר~ר

 והפ~ו~
 אין ספק

 מיצו~ ~פ~
 ~י"ל וודאי ~ידי

דטעל~
 ~ללו ~פו~רי~

 ל~ענ~
 לא ~אנו וו~אי

 נ~~ונ~
 ~כ~ור

 א~או~~
 א~ ~מוחלי~ ~לוי ו~ד~ר מפ~ש

 ולא פ"ש מוחלי' ג"כ ~ס

 בוו~~~~י
 א~~ו לא

 ~ב~י~ו~
 פ"ש אף מותלי'

 ל~ דא~ ~מ"~ה~"~
~אמ~

 ~ן
 א~

 א~ בא~י
 פ~ע~יך

 א~
 אין

 המלו~
 אינו ב~י ~וען

 מדי~א~יוב
~ 

 ~צאת
 י"שו~~רי'~

 ~~~ר ~ולח לפ"ן מדינא איירי

~ש"~
 פ~עתי~ ~~ ~א~י

 לפי דהא~ם לי~ע ~לאה"ל אף חייב
דע~ו~צד~~~וי

 ב~לל~~ש~

~~~~ 
 ~יון ~י

~~ 
 ~ב"ב

 ד~
 מי ב~רי~~י~ך רבא ~~י קליב

 כו'אמרינן
 והנ~

 איפש~א דלא דא~~~י' ~יון פ~ק ~רי"ף
 או~י~יא

 הל~ו~
 על

 ל~ לשל~ וצ~י~ ח~~~
 ונ"ל

 הטע~
 ~ל

ה~י"~
 דשטר כיון ~~~תיך אס כא"י ד~וי

 כחוב~
 חיוב וודאי הוא

 ~פק ~ואו~~~א
 ש~ דאוי~י מ~יל~

 ו~יא לבד בלו~ב
 ~אמר~ ש~ק~

חכמי~
 דהוא ~יון

 עש~
 או~ה

 ~ו,~~
 וודאי ~ת~ה ה~~יסו~יא בין

 ~וי ו~~ריאמחלה
 ספ~

 ספק ~וי לב~ל גם א~כ
 ר~

 ברי ~וענת ~יא
 שהיא מ~לה~לא

 ~~צמ~ יודע~
 שלה ברי ~הני לא ב~'מ ~ק

דחכמי~
 כבוד~ מ~צי מחלה שוו~אי ~~~ו

 ~מ~ הוי וא~כ
 א'י כעין

אם
 וסב~ פ~ע~י~

 דאף ~נ~ל ה~י'ף
 בל~

 ~ייב נמי לידע ה"ל
 וכן ~ל"ל פיס~י'כ~ני

 פ~~ ~ר~ב"~ ~ב~
 ד~יאה

 ע"~
 ן

~~

 היא ~בריא דאף פ~ק ומתנה ~~י' ~הל' ~"י ה~מב"ס
 וכן~~סדת

~~~ 
 ה~א"ש

~~ 
 ולן

 ~ר~ב"~
 ב~"ע ~~ק ו~ן

אה"~
 ~י'ולא

 מביא~~~ע~ה~י"ףלל~
 ~~~~וה~תא

 צ"ל ו~יכ כנ"ל ~~ש ~רעתיך אס א"י הוא ~אקשה לכאור~
 וא"ל לידע ~~ללא ~~ו~ מ~ו~

~~~ 
 לא הכוסקי' דכל דלתב הג"ל ~ש"ך ~ל

 ~~ו~קי~ ~ל כאן הא ~ה~י"ק ~ל~לי~י
 ~דיף וכאן כן פס~ו לא

 ~לא גמו~ה ב~י טו~נת~היא
 וש~ מ~ל~

 דח~~י''ק דינא ג~י
 ~ינ~

טועצ~
 ן כי ל~יל צ"ל רק גמורה ברי

 ~ה~
 ~ן תיוב מכח ~אין

 ~~לצו לאא~~י ~ד'~
 י"ל ו~יד כברי ו~וי פ"~

 ד~ו~~~
 כיון ~ירעון

 צ~יך ~פי~~ין ~ומד~~~ר
 המלו~

 לטצין מסא"כ ~~י לטעון

~חיל~
 לזה עו~ר ~~ין

 א~
 אין ~כה"ג

 ס~
 וודאי מידי מוציא

 א~ל בוודאי ~~יו יוב י ש~י' מדינא~ה~א
 ~כ"~

 וודאי ~~ן
 ~די~~

~א~~
 מ~~י~ו המו~יא ה~ו~~י' ~ל ~~קו

 ~ו~ ~"~
 שאינו מ~רי"ף

מביא
~"~~ 

 ~לל דעתו
~ 

~~~~~~~~ 
 ה~מי~ ~ברי

 שס
~"~~ 

 ~וב~ מ~צי ~לא
 ~ל~ונו

 כן ~הוכיח ורוצה מבו~ר ~~"~ נגדמסופק
 מ~~מא~כ~ן מהרי"~

 א~
 ב"ה

 ~טוע~
 ~ס והא ב~י

~"~ 
 ~ריא גבי הנ"ל

 ב~י~הוי ~~
 ושמ~

 דהוא ~~ל ~פיס~י' '~~קו כנ~ל
 מפ~ד~

 ~י~י ~ף
 מ~וררשט~ח

 ~~~ וה~וב~ ~ל~ ~~ייצוהל~וב~
 ה~על וודאי ו~ס

 ~אי~ו ~מא~ז~ן
 אל~

 ~~~~ה מ~ח
 ו~~א~~ הרמב~~ ~מ"~

 וכד~י'

~ר~ב"~
 ~ת~ה ~מא ~יא ~אי~עי'

 ~אמ~~
 ~ל~בה

 י~צה~ולי לו,~צ~~ ~~
 נ~~י~
 ז

~"~~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ן ~ ~ ~ ~  ~למס~נ~ ו~בל~ ~~י~~~עי 

 ב~איקה ו~יי~ו מהצי לבד לתיבה
 אי~עי' ~וא ו~"ז ה~ו~קי'~דכת~ו

 ד~ש"~
 ~ז~ ~רי~ גבי

 ~~קו
 ד~י~הפוס~י~

 מ~~~ת
 לב~ ~~ל~ ~~ב~

 משום מה~י לא
 אלא אונו ע~~אי~~י' ל~~י ~שי~י~וח נ~~

 ~כ~
 ~~~יבה

 דע~א~
~~ת~

 ~מ"~ ~בני~ ~י~~
 ו~פוסקי' ~~ש~"ם

 הב"~ והצ~
 ~~ל

 ~~~~הרמ~~~
 ו~~י~ ~~ יוסי ~ר'

 ~ר~ב"~
 מ~~י ~לר"י ~כמו

~בל~
 לבד

 ו~אמ~ לב~ ~תיב~ ~"~
 תמוה הואי

 מאו~
 דלפ"ז ~יון

~"~~
 דל~"~ ~ז~ ~~יגי ~~~י

~כי' ו~"י מהצי וו~~י ולר"י ב~י ~ר~י
 ~~~ דק~ל~ ~א~~

 דין ~~~ב'ס מביא ~א אמאי א~כ מ~ני
 ד~בל~~ר'י

 לא~~י מ~ני ל~ד
 מ~~~

 דהיינו
 מ~

 שמחולק
 ~פירו~
 ז

~ ~ ~ ~

 לי ת~י,
 ה~~ הל~

 ל~די, כתב

 ~כ~~
 ~ר~נן

 ר~
~"~~

 אי ~~מ ל~י, ~~מ~ס יק~~ל
~~ל ~ת,~ ~~~

 ל~ו~ ~תי~~ מ~צי ~מ~
 מוכח ~לא

 דל~~~ ~~ש"~
 ~עו ~~~י

 ו~~יב~~בל~
 ז

~"~~
 ל~ר~

 ~~י ~~ה ל~או~ה ~~~א צלין ~ל
 ~~ש~

 ~גמ~
 ~י~מא ת~תי~~י~~"ק ~לל~

~"~ ~~~ 
 ~תיבה וד~י

 ~הצי לב~
 ~~~ ~בל~~~

 ~~צי לא
 ~"י ~לי~ וע~~

 וסב~
 ~~ני לחוד דק~~ה

 צ"~ ~"~~כ~
 ד~צ~'

 ~ב~
 ~ק~~ה

 לב~ ~~תי~~ ~דו~
 לכל ~ו

~~ך~~
 ך~~

~ ~  ~  
 הת~, כמ"ש הס שוויסהפחות ~~~~~ ~~

 ש~
 קאמר דע"ז י"ל ו~~תא ~סוף

 בין שותף דע~אה כיון ~חיכר"נ
 הבני~

 מחדש שהוא דהיינו כו,
דלר~צן

 ~טע~
 שותף ~~שאה כיון לחוד כתיבה ~~הני

 ~ מחלה שהיא שש~ה אומדנא בצירוףאמ~ינן ~~ני~ בי~
 ~~ר לפ'ו ו~~תא

~
~"~ 

 אליבא
 דת"~

 ד~ש~א הגוו, הוכחת וא"ל מהני לבד דכתיבה

לסב~~
 דהאבזה ~קבלה כתיבה~דיף דת"קודאי א~יבא ר~~~נ"ל

~כ~~ל~
 פה על בק~לה אבל וזהניכר כבוד לה ~שה הבניס בין

 לחוד~דיף~וכחת~גמ,מ~יקר,אי~וניכרהכבו~וה~~אאיכתיבה

 ~נ"לאינה
 וז~

 הרמב"~ בד~רי ונכון ברור ~כי'
 בה~"מ ועיין

 הב"~ ו~ברי לזה~כיון
 ו לפע"ד חמוהי, הס

~~~~~

 הנ,'ל וה~וסקי' והסמ,ע לה~,ך מאוד רקשהלענינינו
 נ"לאך

 לת~~
 די"ל היטיב ליישב יש הש"ך לדברי

לכאו~ה
 מ~~~

 א~ בא"י דה~ע~ הפיסקי~ ~דברי
 דחייב פרעתיך

 א~ינן דלא כר"נ דפ~קינן ואף עדיף ~רי ושמא ברי משוסהיינו
 ~א"ו היינו עדיףברי

 ברי מהני פרעון בספק אבל ~תחיי~י א~

~ג~
 ~ווא

 הש"~ וכמ"~

 בסי,
 ס"~ ~"~

 וידאי דהחיוב דהי~א כ"ז
ו~~~ור

 ספ~
 ~דיף ברי וש~א ברי כהיג

 א~ א~
 ~ר~ין ה~~ק

~ודם
 ~חיו~

 ניחא לנך
 ~~ ה~ו~קי~

 דהי, כיון הוזמע"ה ד~ס~ו

 ברי ~ועגת שהיא אף~כימ
 של~

 כלו~ ~חלחי
 ~~א טו~ן יהוא

 כוזו הוי ט~~~ו וא~ר~ה מהני לא שלה דברי או~דנא מכחאמרינן

 מ~~~רי
 א"כ איפשטא דלא אי~~י' דהוי ב~ריא ~או~ד~~ועתה

 בעצ~ו זה~ספק
 ג~ ואולי ו~וזא ~רי ~וי ו~וזא הברי א~

 שייך כאן
 ~ריושמא~כח~פק שייךד~הני לא א~~תו רבנן דא~רי~ומדנא
 ~~צמו ןה ~אפ~עון

 ~~ ספ~
 דרי זה

 וש~~
 ~לא וכיון לאו או

 רק ~ר~ון~פק מה~
 מכ~

 ~~רא וזו כלל ~הני לא לכך כצ"ל וש~א ~~י

צ~ו~~
 מט~~ דהוי הנ"ל כש"ך ~"א ~"ל

 ן ושמא ~~י

~ ~ ~

 ~רי"ף
 ש~

 דסבר
 דמספ~

 כסברא ~בר לא כ~וד~ה וו~ה
 השתא דב"כ כיון ~~בר לחלק~נ"ל

 ~ו~
 ושמא ברי

י"ל וג~
 דסב~

 ר~יקר
 ~טע~

 וודאי מ,די מוציא ~פק אין מכח הוא
כמו

 ~אכ~ו~
 ~ין ~"כ אי"~ לקמן

 כ~
 ש~א וזה ברי ~וען דזה כיון

 וא"כ חיוב ודאי ~ידי ~פ~מוציאאין
 מוכ~

 דודאי איפכא השתא
 א~א"י

 ה"ל בלא אף חייב ~ר~~יך
 ל~יד~

 הנ"ל מ~רי"ף ד~א
 ואף כן מוכחודאי

 ד~~
 הנ"ל ~~רא מכח רק ~ליגי דלא י"ל ~ליגי

 ~יא דה~~קליון
 א~

 ו ו~~א ~~י ~וא

 בכ~~~~"~
 דהחיו~וודאיוה~פקבדיןאם ~פי~אדדינא~י~א

הו~
 ~~י~~ון על נאמן

 א~
 ~~לוגתא תלי ~ר~ון ב~פק

~נ"~
 דפס~י~ן והא

 ב~,~
 סי,

~"~ 
 ~ר~תי ~מר ~~ו~~~~~ז~נו

 ~יינו אי~שטא דלא אייעי, ~~וי א~יג מיציאין דאין ~מנותוך

~שו~
 כה"ג ~בל ~~י ~ו~ן ~הוא

 דל~י~
 ~~ו~ק נמי ~הוא ~~א

 ~~~ הייוא~~"~
 ז דלעיל ב~לי~~א תל~ בדין

~"~~~
 ~מהר~יק ב~היא ד~יינו הנ,ל ~,~~,ך ~י~קא נכון ~ו~ה
 ~~יובכיון

 וד~י ,~וי ד~,~
 והי~

 שבפירוש ברי טו~ן אי~ו

ה~~נ~
 ~ל ג"כ

 ~ייב וודאי ~ידי אינו~וציא לכ~ה~~ק~יב~ פ"~
 צ"ל ~נ,'ל ל~ירק

 ג"~
 יו"כ

 היו ~~א ב~י ~וע~י~ היי ד~~וד~יי~
 ולא פ"ש ל~חולב~~~ן

 הי,בדע~~
 פ,ש~בל ולא שיהי,רק~דקה

 ג"כ ~~א~
 ~ועני~

 ~מא
 ~ה~ ר~

 ~אין סמכו
 פ,,~

 צדקה ב~לל

 א~~בז~
 ~~י~ל ימ"שדמי כנ~ל~"ו אינוחייד ~~~~עתיך ~א~י

דברצ~יך
 להיו'~פיר~

 זה ~חל זה ~דמחל נ~מר על~~יובהזהולא
 על הש~ך ~~שו~ן

 ה~
 שמ~ל ב~י~ר כתיב הי, דאס ~ק"ז ~'ג ד~י'

 כללו
 תביעו~

 ~~ ~ליו ~הי,
 וע~ ~ ו~יון~~~קא~ עכ~יו

 בכלל
 ~מונא מפ~ינן לא ~ס~י~אל~ך

 וכ~~
 דהנתבע צמי דאיירי ה~"ך

 שגס הנ~בע ~וען ~י' ~א~ ~היינו זה שט"ח לו ~מ~ל ~רור~וען

 מ~ו~~הו~
 ~~תובע ~יון ~כלל ע~ו~ד הוא אס ה~~ר ב~~ון ~~נין

 ~רעתיך אס ~איי דהוי זה~~י ~מנו ~וציאין הוו ~~י~וען
 כי~

 ~~ו~~ה~יו~
 דבא"י ~ש"ך ~~~ר ~"ו לידע ה"ל לא ג',כ ד~ןה אף

 ~'ל בלא אף ~~ע~יךאס
 ~אי, מכח לכאו~ה והיי~ו ~יי~ ליד~

 ב"בו~י ~~~ל ד~ה~י~ף כיון~~"ל
 אי~~י,

 ~ב~ ~ר~~
 בלא אף ע"כ

 לי~ע~"ל
 ואף ~יי~

 ~תולקי~
 רק למידע ה"ל לא מכח ~ינו עליו

 ~~~ק ~יון ~צ"ל~סב~א
 כנ"ל ו~~א ברי הו~ אי בז~

 הוכחתי וג~
 ~~~ו~, כןל~יל

 ~~ועו~
 ו

~~~~
 ד~~ ל~ ~בא~

 ד"ה ט, דף הנ"ל כ~ו~ות ה~ו~, מן
 לא כו, למי~י'ואי

 ~וכ~
 דיהיו ~ידי

 ~וברי~
 ה"ל בלא

 ~ס~פיר~קשי, דהתו~' ר"ל הייתי ~לכ~ורה לעיל ~~~תי כ~~ר ~כ~ורלידע
 א~

 בלא אף חייב פרעתיך ~ס ד~'י אמרי~ן א~
~'ל

 דהנ~ ליד~
 זה אחד היל~תא פסקי~ן מ"ד דף ~תו~ות

 ע"י רא~ון תנאי דנ~~ל ~אמרי~ן ~~~, ~ס ו~יין ~נ~ואין מןןה ואת~
~טר

 שכת~
 הי, עתה~ן

 י"ל לפ"ז וא"כ ב"ר התנאי
 ד~~ת~

 כיון



 ~~~ ~~~ ~~~י~
 כבר וודאי האירוסין מןדכ~וב' ~~~~~ ך~~

 מ~~
 על הספק והשתא

 אירוםין בשעת זינתה דשמא נתחייבתי אס כא"י הוי הנישואין~ן הכתוב~
 לא אולי מעט בזה לפקפק יש אבל הס נכוניס שד~ריס אףברצון
 ז במ"ע ומאחיס מנה של החיוב גוף אבל קמא של השיעבד רק~ל

~~~
 סברת לך ואפתוב כלל ~שה דלא תראה דבל"ז נ"ל

 צ''ז דף בבימ ז"להנההראשונים
 בד~

 א"י אמר והלה
 אסהשאלתני איי אומר כאילו הוי אחת לו שמחזיר כיון כו'דווקא
 אחת ב~רהוכן

 כשאי~
 והנה עכ"ל שאולה בעודו מתה אם ~דע

 דהא סתומיס ה~ו~'דברי
 היו~ בשאל~

 החיוב דהוי למחר ושכרה
 אם כא"י הוי ~רה ~כק ~י היוס מתה אם וה~פק יודאיד~אלה
 שיטה כמ"ש יו~י"ל חצי ושכרה יוס שאלהחצי לךבשלמאהחזרתי
 וחצי בשאלה הוי השני יו~ דחצי די"ל מסיימי לא נמי דזהמקובצת
יו~

 חצי מתה דשמא השאלתיך אם א"י דהוי בשכירות הוי ראשון
יו~

 בשכירו~ דהוי דא~ון
 אךאני כלל שאולה הפרה הוי' לא איכ

 בשאלה הי'וזתחילה אס כלום הגמ' מקשה לא דממ'נ הקשיתיכבר
 מתחילה הי' ואם פרעתיך אס א"י הוי א"כ בשכי~ותוא~"כ

 להמשאילדאמרינן חזקתהווף מסייע א"כ בשאלה ואח"כבשכירות
 השני יו~ בחצי דהיינו דמתה הוא והשתא תי ב~זקת הבהמהאו~~י
וא~~

 י"בע"ב ~תובו'דף פר"ג פ~קי~ן
 ד~הני משארתנינאנסתי ג~

 זו חזקה להדי' מדמה והגמ' הגוף חזקת דמסייע היכא ושמא~רי
 בשמעתין ע"ו דף כתובות הגוף לחזקת דמתה הואה~תא

 דהי~
 בה

 התוס' וכעיןזהתקשיס כלה ~נא בדיהותנא התוס' וכמ"שמומין
 דמ~ייע דהיכא התו~' דכתבו היא סומכוס מני הא ד"ה ק' דףבימ
 אזלינן אלא י~לוקו אמרינן דלא סומכוס מודה מ~ון לחזקתחזקה
 כו' יוס חצי שאלה תנן דלעיל אח"כוקשה ~' וכתבו ממון חזקתבתר

 והאיכא יחלוקוואמאי א"י וזהאומר ~מראיי זה כי' למחרושכרה
 וגס שכירות בש~ת מתה והשתא ~יימא בחזקת חזקותתרי

 ו בדו~ק התוס' ותי'ממוז חזק~

~~~~~

 לתרץויכקושי'התוס'
 ש~

 דהנה עלנכווויתורץהכל
 רשב"אוז"ל בשס מתחילה מביא מקובצתב~יטה

 החזרתי אם ו~"י אצלי הפקדת לאו' אלא דמי לא דהא קשי'מאי וא"~
א~

 או יום ~צי ששאלה דמודה כהכא והוי דחייב לאו
 שא~

 היום
וא~"פ

 ש~~
 א~ א"י מכאןהוא ~~חר

 ה~אלה עבור לאחר מתה
 ועי"לדאפי'מרישא י פר~ת~ךכו' כא"יאם והוי הש~לה בזמןאו

 לי'מותיב
 יו~ חצי לא יום חצי דשאל~

 גופא דהיא ק~מר א'
 ליימ~~קא

 א~
 האחרון חצי שאולהאו היתה שליום חציהראשון

או
 ~יו~

 ביאור צריך הזה התי' ולכאורה השני יום או הראשון

ו~כ~~
 בשאלההוי ~י'הראשון אי חייב דממ"נ כיון לעיל לפ~"ש

 ~~~,י
 להמשאיל מ~ייע החז~ה בשכירות הראשון הי' ו~י פרע~יך

 דקתני' דמה ור"ל תירוצי נכון יהיטיב הדקדוק אחר ~בלכ~ל
במ~נ''

 היו~ שאל~
 דטוען השואל אבל המשאיל ~ע~ת לפי ר"ל

 מתה אימת דא"י די"ל או יודע אינו מה מפרש לאא"י
 י"ל או ב' ביוס או א' ביוסאי הבהמ~

 דיד~
 דלא רק מתה אימת לו

 דבןו ב~כירות הי' יום ו~זה בשאלה לו הי' יוס איזה לוידוע

המ~
 אוזהאוזהוהשתאשפיראיטוען במשמעש~י תרתי א"י
 א~ אייהשואל

 שידוע ואיירי בשכירות או בשאלה הראשון היה
 שמתה ידוע אי ואיכממ"נ יוס ובאיזהחצי יום ~יזה מתהמתי
 רא~ן יום בחצי או ראשוןיוס

 א~
 הי' אס א"י טוען דהוא כיון

~ז
 בשא~

 או
 ב~כירו~

 יודע אם ואף השאלתני ~ם א"י הוי א"כ
 טועןבעצמושהי' דהא~שאיל מכ"שפטור כ א השנישמתהביוס
 ב~אלההראשון

 א~
 א"ו בשכירות השני הי'

 שמ~ שידו~
 יוס

 נמי מ~ייע אינו נמי והשתא השאלתיני ~ם א"י שפיר והויראשון
 ז שפיר ~ריך לכך למשאיל הגוףחזקת

~~~~~
 אףא~

 ראשוןושאלה יום דשכר~חצי טועןהמשאיל
 יום אס~צי מסיימא דלא מתני' כגון השני יוםתצי

 בחצי שמתה מורי' ששניהם אף השני יוס חצי או בשאלהראשון
 והשואל בשאלה הי' ~שגי יו~ חצי המשאיל וטוען השנייו~
 בהשקפה וא"כ השני יו~ אוחצי רא~וןבשאלה יוס חצי א~ איי~וען

 הי' ר~שון יום חצי שמא נאמר דאס ממינ שפיר שייך בזהראשונה
 החזקה מסייע בשאלה השני הי' ואס החזרתיך אס א'י הויבשאלה
 לך בזההויכא"יאםהשאלתי שפיראף תדקדק אבלכי כנ"ללמשאיל

וג~
 יום דבחצי דידוע כיון ד~א להמשאיל לסייע החזקה מהני לא
 א"כ מתההשני

 א~
 שאולה היתה הראשון יוס חצי שמא תאמר

 ועתה ~כירו' מכח בא והוא איתא דמרא דבר~ותא השנידשכירת יו~ חצי שבא תיכף התזרה ש~יר ~הוי פ~ור בוודאי השואלכדברי
 הי~ השני יוס בחצי שמא א~כ תאמר ואםמתה

 הוי א"כ שאולה
 השאל~יך אסא"י

 ו~
 לך ~חז~~י אם לא"י דמי

 ד~~
 הי' מתחילה

~~~~
~ ~  

~~~ 
~ ~  

~  ~ ~ ~  לפטור החזיר אס הספק וא"כ חייבודאי ~ 
 החיו~

 התזיר ~א שמא אבל
 כאן אבל וודאי מידי מוציא ספק איו ~פיר לכך במ"ע קמאוהתיוב
 יו~ בחצי השאלה הי'אס

 ו~ף כנ"ל חזרה הוי ראשון
 ה~פ~

 התחיל אם ~פק הוי הזה הספק השני יוס בחצי השאלה הי'שמא השני
 פו~קיו דאנו בזה לדינא ונ"מ ברור וזההחיוב

 כר~
 דלאו

 ואם הגמ' כדמשני ביניהס שבועה עסק ביש דק חייב ולאעדיף ב~
 , שבו~ה עסק בלא אף חייב הוי ממ"נ שייך הוי הנ"ל~נדון

~~~י~
 אומר בוה למה הנ"ל~ד~שה התוס' שפירקושי' מתורץ
 ל~ומכו~ א~ אומר וזהא"י

 החזקה הוי יחלוקוהא
 ~ה לא דהשתא י"ל למחר ושכרה היוס בשאלהלהמשאיל מ~יי~
 שאינויודעמתיהיתה דהנ"לדאומרא"ידאיירידומי' ~כל~
 שניהס בסיפא דהכי דומי' בדישאהש"מ שאולה~מ'~

 אומדי~
 ידזע והמיתה כן

 ביו~ דאולי מ~ייע תזקה אין דהשתאלהס
 שאולה היתה הראשון

 שפיר פריך דהגמ' די"ל הנ"ל ניחא בזהואדרבה
 דמוכ~

 דהא ע"כ
 השאלה מתי דא"י היינו א"י במתני'~תני

 והשנירו~
 כנ"ל

 א"ו~פירוש כנ"ל סומכוס על בסיפא התו~' קושיתקשה דאל~
 ז התוספת קושי' ג"כ נמיוניחא כנ"~

~~~~
 פ~א כר' דפסקינן כיון הנ"ל עלקוש~ תי' הרמב"ן
 הוא אונסין דמשעת ע"ב ל"ד דף בכתובות שםד~בר

 כהרמב'ם דלא הוא וזה וכתב חיוב ספק הוי ולכך באונסיןרחייב
 דלאדפסק

 כר~
 דכ~ב הריטב"א בשס מקובצת השיטה אח"כ ומביא

 כר"פ באונ~יןדלא משעתמשיכהחייב אמרינן אידאף
 וודאי דהא לאל~ר לו דחייב לא משיכה משעת מחייב דשמואלדהא אפ"ה~ית~

 ברשות דאיתא היכא כל בהמה שלדמחייס
 דמר~

 מחייב ולא איתא
 משעת ל~~רע נכסים משת~בדו הבהמה נאנסה דלכי לומראלא

 להן דהניח למי או בינתייס נכסיו שמכר למי ונ"ממשיכה
 ז"ל הריטב"א עכ"ל הגוזל פ' כדאי' ש~ולהפרה אבי~

 ולכאור~
 אע"ג

 והספק חזרהדצריך
 א~

 ~ כיון דמ"מ סברתו צ"ל חזרה מיקרי זה
 חןרה ~וי לכך~נבילה ר~"קדב'ק כדאי' דניזקהוא נבילהדפחת
 חייב אינו דהשלמה כיון חיוב ספק זה הפחת להשליס ~צריךוזה

 ז אונסיןרקמשעת

 א~~~~"~
 כתובו' דהתו~'הנ"ל תאמר

 ד~
 ~בר ט'

 י"ל דהשתא ~תו~' על הנ"ל קושי' מתורו ממילאהנ"ל כהריטב~
 יודע אינו הוי לא נמי ר~וןדספק

 ריטב"א ל~ברת פר~תיך א~
 ניתןכתו~ה נמילא בכתובהוודאי דהאהנ"ל

 ליגבותמ~יי~
 רקאם

 למפרע השי~בוד חל הבעל מת אונתורשה
 כסבר~

 ממש הריטב'א
 עתה הוא דהספקוכיון

 א~
 למפרע ה~יוב ~ל

~~ 
 ~ם א"י הוי לא

 בגמ' דמוכח כיון דני~א י~ל נמי הרמבין סברת לפי ואף~תחייב~י
 כדאי' ממש נ~~יו ~שת~בדו משיכה משעת דסבר סבראלההיא
 לשנא לההיא הנ"ל דףכתובות

 א~
 אחריות ~ניח

 נכסי~
 משתעבדו

 החיוב תל לשיטתס דע"כ הרמב"ן סבר לכך מחייםנכסי'
 כיון ~תובה דגבי י'ל והשתא תיכף גכסיומדמשתעבוד תיכ~
 זה אחד מ"ד דףכתובות דפ~קי~

 ואח~
 לא השועבוד וא"כ הנשואין מן זה

 האירוסין מן הי' וה~פק הנשואין מן אלאהי'
 א~

 בזה
 וודאיניחא להרי~ביא מכ"ש לך נתחייבתי אס א"י דהוילהרי~ב"א מוד~

 דאף סברדהוא
 בז~

 תל אחיכ רק תיכף אינו השיעבוד דחל
 ז סברתו כנ"ללמפרע ה~י~בו~

 מב~ ~ח~~~~~
 הגמ' פריך דמש"ה הרא"ש בשס הש"מ

 ב' לו שמ~ר לו דמודה דאע"ג לר"נממתני' שפי~
 פ~~

 כיון
 אחת לושהחזיר

 ול~
 להסתפק הראוי ~ר ומסתפקין האחרת

 ר~י אלא החזיר אם לולידע הי' שם א~החזרתיל~כי לא"ידמי ל~
 ז הרא"ש עכ"ל השאלתני אסלא"י

~ ~

 פרעתיך אס בא"י אף סבר דהרא"ש ת~ה
 הרשב"א לפי~ש אבל כניל לידע לובהי' אינו~ייבר~
 והרמב~

והריטב~
 ע"כ הנ"ל

 ה~
 ~ייב לידע ה"ל בלא אף ~וברים

 צריכי~ הוילא דא~
 ויותר כתירוצם לתי'

 דהרמב"ן~וכי~
 דלא בזה

 ~ידי מוכח לא כהרא"ש ~בר ואי כנ"ל פפא וכר'כהרמב"ס
 דזה הראיש כדכתב לידע ה"ל לא זה הבהמה מתה מתיהספק דז~

 אצל תמיד לעמוד צריך דאיןוו~י
 בהמ~

 ~מות מתי לידע
 שעה חציתמות ~~

 קוד~
 תצי ושכרה י~ חצי שאל גבי אח"כ או חצות

יוס
 כ~

 דלאכהרא"ש א"ודסבר ~מוךללילה במתה
 ע"כ דבל"ז גמורה ראי' ליכא נמיבעצתו ובאמ~מה~א"~

 טעו~
 בדבריו סופר

 ב' על דהא ראשיס בשני ה~בל דאו~ז להולמודקשה
 פ~ו~

 כיוז
 ~שני' הוי לואח~דמחןיר

 ספ~
 בין צריךלתלק ולא שאולה

 ויותר הריטב"א לתי' דנ~כוון או דהכא והתו~' לא ~ולידע ~~
 ב~~י כדהכא ר"ל כו' אחת ~פרה וכן קאמרי והכי להנ"ל נתכווןאי ~יח~

 איזו בא"י דאייריפרו~
 שאול~

 יכול א~ל שכורה ואיזו
 מ~י ליד~

 מת~ ~~~



~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~  ~~~~ך~ 
 ~יככן ד~י'~הראב"ד~ת~~~'~~ש~"~~"לגבי~י~לנ~צאלהרמ~"זור~ביאוהריט~י~

 ליד~ ה"~ ב~ ע"כא~
 כ~"ל חייב

הו~~ימ~~יי~ב"~כ~~ד~ברכווגסמ~ש"ךו~ש"~כ~לואיןל~ו וג~

~~~ר~מל~וןהרא"~ה~''לש~וא~ל'זקש~
 ז כ~''ל ל~ולמו

~~~~
 ~בר~ כאש~

 ~ג~ו~ים
 ~נ"~

 ~~רא
 ~א~

 ג"כ כתב לן
 הגוזל ר"פהנ"י

 ~~ ומ~כי~
 ~מור דהשואל הרא"ה

 ~~ק ומת~ו~בר שלוחו ~~ו~~~וב
 א~

 מלא~~כיון מחמת מתה
 אסהלווית~י ~א"י דהוו ~ור ~ונ~ין רקמש~י ~~ב ~אי~ודקי~"ל
 ~~ל~בל

 חמו~
 ס~ק והדבר ~~ו~ו ו~ת~ו ~~יו לירכוב

 מ~ה א~
 הוא שהרי ~יב ~~אכהמח~ת

 ~וש~
 כו'

~ 

~~~~
 ~ש"ך

 ב~~
 ~יון ~ליו וחולק הנ"ל ~נ"י מביא רצ''א ~י'

 דחייבי
 ז~גרסשלא ל~ו~ה החזרתי ~~ ~א"י הוי בחזר~

~א~
 ב~ה

 מקו~~~
 כנ~ל שה~יא

 ב~~
 הרש~'אוה~מב"ןוהריטב"א

 ~ליהסבדברים ~לוק פדאי הוא ואין זו ~~רא ~~די'כנ"ל~תבו
 ד~יזקהוא נבילה דה~ת כיון כתב~י ו~בר ראי' בלא~שו~י'

 ~שו~ל איירו דהס וכיון~י~ה מש~~
 להדיי דאיתא כמו ~מחה ואייר~

 ה~בילהבמתני~הוי
 ~ז~~

 צריך ואין
 ל~ל~

 ~שוה ווה רק
 שפי~חיוב~חותמ~חיי~וזההוי הנביל~
 מש~תרק ~דש~~תמיתהכיוןדאינוחיי~

 אונ~י~
 ו ~ת~ייבתי א~ א"י ש~יר ~וי וזה

~~~~~

 ~פ~ א~ ו~ביד~ ~גני~~ ד~~ור ב~'ח ל~"ז
 לו

 חזרה כאן דאיז כי~ן ב~שי~ה~גנבה א~
 כל~

 דהמה י"ל

~ודי~
 פר~~י~ א~ א"י ~ה~א

 חןרה כאן שאין ש~וי' לגבי שיש וכן
כלל

 וה~
 ~~ הב"י שהביא מה ~יין אך בשואל רק דב~ו~ לא

 הובא
 הנ"לב~"ך

 ~ש~
 א~ל דכתבו ז''ל הרש~"א תלמידי

 ד~~
 דש"ש ~בי~ו

י א~ ~א"י טו~ן שזה מ~ני כו' ליש~ע רו~ה ה~ני ואין לש"חשמ~ר

 ~זרה דליכא אף אלמא כו' חייב ו~וא ~ג~בה ~
 כל~

 נונבהאס א"י טו~ן ~הא
 א~

 וצ"ל לך נ~חייבתי אס כא''י דהוי ~תב א~"ה ~תה
 דלא זמן דפל כלל בחזרה חייב מיקרי לא ד~~מר הש"מ כמ"שדסבר
 בא ~ו~~ין וב~בו~ת איתא דמרא ~רשות ד~יתא ~יכא כלנא~~ה
 ~~ק דהוי ו~להחיוב

 ב~~ר כתב וכן חיוב ~פק הוי נ~~~ה א~
קצותה~~שןיו

~"~~
 ~ה~וס' ל~~~י~סברתו ה~"ך

 ~ל"~
 ש~~בו

צ''~ ד~ ~~ ~~
 מוזת~י' אר"נ שפיר ~ריך ומ"מ כו' אומר והלה ~ד"ה

 כיון ~רות ~' לו שמ~ר לו ~מודהדא~"ג
 ~ל~"~ אב~ משמ~ ~ש~לת~יאס דמולא"י דמ~זירלו~ח~

 הוא באמת לך החזרתיאס א"י הוי פ~ית ב' לו מ~ר ~~א
 תמו~

 ~מ~יא
 ה~~~'ואינו ד~~י ~חיל~

 א~מתהב~~דה ~~האתתשא"י דכתבווכן ~מסיימוה~ו' מהמביא
שאולה

 סברי א~
 ב~ד~ א~

 ל~יל כןיכברכתבתי הדין אחת
 או~סין מש~ת הוא דחי~ב ~יון ה~~~"ן ש~~ב כ~י או נתכוונוהתי~' ד~"~

~ול~דיט~''~
 ~נ''ל

 אדרב~ וא''~ ~נ"~
 ~התוס'סברי ~~כחג"כ י~י'

 ~~~רי ה~''לכה~או~יס
 ה~י~

 וכן ~מוהין
 תמ~

 ב~פר עליו
~צו~

 ה~ושן
~ 

~~

 ~ה
 ~~"~ ש~ק~~

 מהש"ס ~ליו
 ב"~

 ד~

 ל"ו
 לש"ש ~מסר ש"ח ~א~י' ~ו' ל~,י,ר ~מ~ר שומר~ילכתא ~~~ ~קאמ~

~יי~
 ~אמר

 א~
 לי מהימנת

 ~אי~ בשד~~~
 רוצה א~השני דאפי'אלמא בשבו~~ לי ~הימן לא

 ל~~~
 חייב

 ה~א~וןמכ'~
 שאין ~יכא

 רוצההשני
 ב~~~ וראיתי ל~~~

 דר~צה ה~ושן קצות
 לתר~

 ~ושי'זו
 הנ"י מ"~ד~~י

 בש~
 א~ איי דהוי ~בר הרא"ה

 נ~חייבתו
 ~~"ל ~תחייב או~~יןד~סקי~ן~~~~ת משו~

 א~ אב~
 ~שע

 מוד~
 דחייב

 ~אס הנ"ל כ~ב~א ~מי ~~ברהרשב"א ~בתלמיד~ דרבינו ייל ולכך אח"כ שי~~ו באונ~ין ~שי~ה~~~ת
 ~ש~

 ~שי~ה מש~ת מתייב
וזהמורה

 ר"~
 לשומר שומרשמ~ר גבי לכךשס

 א~"כ ל~ך פשי~ה מש~ת דהוי מודה א~ר לשומרליתן לכתחיל~ כיוןש~ש~
 כיו~

 רלא
 ולא להפקיד ברגיל דאייריי~~שב"א שב~למידי רבינו משא"כ ~~~תיך אס א"י הוי בשבו~ה לי'מהימן

 פש~
 החיו~ הוי וא"כ כלום

~ש~~
 דבריו תורף כן לך החזר~י א~ א"י הוי ללך אוג~ין

 והנ~
דברי~

 אינו
 לומר י~~ל ד~אוך חדא ל~~"ד ~מו~י~ ו~~ ג~וני~

~~מא
 טו~ן דמ~~יד איירי לךהא החזרתי א~ א"י ד~ב~~~ו~

 ~דא~רשמא
 ~ומ~ סת~ ד~~

 שמסר
 ~~ ל~ומ~

 דל~יל ~לוגתא
 לך ה~ז~תי א~ א~י ~ייב אי~וו~שמא

 בש"~ ו~דה~~~
 אח"כ ~~ו~ן הקצותומ"ש הי~~ דברי

 ~א~ש~
 ~הרא"ה

 ~ב~
 דווקא

 המלוה דה"ל ~ר~תיך א~ ~"י ה~לוה ל~~ו~ן~~ור בה~וא~
 ~יד~

 אבל
 חייב שמא טו~ן א~י' למי~~ ה"ל דלא~יכא

 דב~ ז~
 לו ~אין

 וב~וסקי' בגמ'דהא שח~
 ~~מ~

 ~מא ט~ען אס ~~ני
 פטו~

 והאיך
את יחיי~

 המו~
 כפי וב~~ט ראי' בלי

 מ"~
 הט~ס ~~ו~קי' לרוב ל~יל

 ושמא ב~י מ~וס חייב ~~~תיך א~~א''י
 הי~א ~דיף ברי בן~

 ו לעיל ~יין ~טור וס~ק יודאי ד~יוב,

 ~~~~ ~ך~~~~ך~~ך~~
~~ ~~~~ 

~~~~
 אי~ו דבריוב~"ו

 וו~חוורי~
 ~אחד מה~מסר ~רבא לומר

 ~קדינו ~היות רצונו אין ~בר לא רבא ד~א ~שי~ה~"ל
~יד

 א~~
 ~היות

 ~שי~~
 ל~ן מ~~ה ד~א ~זה כרב ש~יר סבר רק

ד~ת
 ~ד~

 וכן ~~ו~קי' כל דהא
 הש"~

 כ''ו ~~יף
 ש~

 רצ"א ב~י'
 דא~י',~ח ~א עלדכתבו

 שמ~~
 ~~ה ~~וסקי' דכ~בו דחייב לש''ש

 ~טור כד~וי ש~י ~נ'לבא~יש~~י~ששמרשומר רמ"א~י'ו~ן

שומ~
 ~ש'~ דאיירי ש"ח ג~י החושן ה~צות כדברי ואם הראשון

 אף
 ~טור ~ל ~די~ ~~

 של~
 חייב יהי' ~שי~ה בלא שנ~נבה דהיי~ו

 לת~ות ויוכל ~אונס ו~ו~ו בפשי~ה ת~ילתומשוס
 דא~

 הי' לא
 כדאי' האונ~~פשיעה ל~~ות דיכול נגנב הי' לא לשומרא~ר~ותן
 וכדהביא וב~וסקי'בגמ'

 השי~
 ~ופי' לר~א קשה וכן ס"ו רצ"א ~י'

 בשבועה לי מהימ~ת את תייבמשוס ל~"ש ש~חשמסר אפי'דקאמר
 האכו'

 ~~ו~
 מהימנת ~ת ב~א ~ף ג~י~ואבידה דהיי~ו דשיח שלו

 ודו~ק דחייב דקי"ל באונס וסו~ו ~~שי~ה ת~ילתו מכח חייבכו'
 דאיירילומר

 רב~
 רוצה דהשני

 לישב~
 לא דבזה באו~ס דמתה

 הכא לי מה ד~ברמ"ה לשי~תו לר~א ו~"ב ב~~י~ה תחי~תושייך
 ה~~זה ליומה

 ד~~
 גדול~הא

~~ 
 איירי לא

 דווק~
 רק ב~~מה

 ק~מר רבא ו~וד ~קדוובכל
 ~ת~

 חייב
 ~מ~

 ז ש~ו פטור

~~~

 ~~ו~' הובא כר'ח סבר הרשב'א ~~~~מידי דרבינו א"ל
 ד~~א ד~בר~ובהרא"ש

 באמ~
 ו~'ב ב~שי~ה תחיל~ו

 אינו זה ~"ש~טור
 וכ~ דרי"~

 ה~ו~קי'
 יסו~רי' בזה ~ליו ~ו~~י~

 לא דאל''כ ~"ש חייב ו~"ב ב~שי~ה תחילתו נמי דרבאאליבא
היי~ו

 ~וסקי~
 אחד ואין ~וותי'

 מ~כי~
 הר~''ש כתב וכו ידו ~ל

 לאלהדי'~רבא
 ~חש~

 לבן מ~דה ד~א ל~שי~ה רצונו אין
 צ"א סי' בש"ךהובא ד~~

 ס"~
 ז ~"ו

~~~

 דבל"ז ל"ל
 ל~

 רק ך הש קושי' קשהכלל יהי'
 ד~~~

 דרבא
משו~

 מתוך ~מרינן לכך השני לשומר וואמין דאינו
 ה~היד כרכתבשאיל"מ

 הובאב~מ"~
 ה~"ך וכן י"ב ~"ק רצ"א סי'

 וא~"ג מ"ד~"ק
 דהתו~~

 חיי~ה שו~ר דגבי כיון שמא ~מי ~ו~ן
 שבו~ההתורה

 א~
 אמרינן ש~יר שמא לגבי

 משאיל"~
 ~ו~ח וכן

 הרי"ף ד~רי מ~וך דכתב בהרא"שלהדי'
 שכת~

 דאי~א דהי~א
 כו' ~~רא ~ומר ד~~ר~~י~

 ו~~ו~
 ~ו~ות ד~יקר דאיחא מה

 למי~ר מצינן א~י אגב ~~ו~ו' ו~י~ך כו' שנג~~ה ל~"ח~~מרין
 ~יכא~י

 עכיל לי מהי~ןלא ~והאיך ל~ימר שבו~~דמצי ~וד כאן אין ~נ~~~ה ~די~
 הרא"~

 דסבר ~~אה ומזה
 ד~~~

 דר~א
 היכא ל~ך ~איליממתוך ~~ו~

 עדי~ די~
 לא תו ~בי~ה עיקר ~ל

 או יד בו שלח אולי ~דיון לומר~ייך
~~~ 

 ל~יטת
 על שבו~ה כאן אין דבזה רצ"ד~י' ו~~"~ ~ר~ב''~

 ~ע~~
 ~חו~ן ה~~ותהביא כא~ר ~"א אבל שווא

 ~ייב עדיין ~זה א"כ לך החזרתי ~~ א'י מ~ו~
 ה~זיר א~ א"ימשוס

 דא~
 או יד שלח

 ~ש~
 לא ~דייו ב' השומר

~חזיר
 החירתי א"ודאין~~ןמשו~א'יא~

 ז מ"ל ב~ס ~~ביא כמו ולא שמא~ו~ן ~מי ד~תו~~ לך~~ו~

~~~~~

 ברגיל דאיירי הרש~"א ש~תלמידי ~רבינו נ~זי ~י~א
ך נ~חייבתי א"יאס ש~י~כיוןדמיקרי לכךסברלהפקיד

 לכ~
 ה''ל דלא או~ו מחייבין ~א מ~איל"מ מכח

 ל~יד~
 כיון

 נותן ברשות לה~קידררגיל
 לז~

 מיקרי ושוב
 ל~

 ~"ל
 אס ל~יד~

 ~תחילה וא"~ רגיל באינו דאיירי ~גמ' רבא אבל או~ג~בה~אנ~ה
 ליתן לו הי'לא

 ר~ לא~~
 ה"ל ל~ך לשמור ~"ל הוא~~צ~ו

 התו~' ~ברי~כן למיד~
 ו~ראי~

~חיי~ ל~ ~איל'~ מתוך ל~נין ~וסקי' והרבה
 ה"ל בלא

 למיד~
 ד~ליג הרמב"ן א~ל ~"ב סי' ב~"ך וכדאי'

 ר"ל שה~'ך כפי אזיל דלשי~תו י"ל רבינו~ל
 הרמב'ן לשי~~ ~~

 ה~ל בלאאף
 למיד~

 דאף ד~בר או משאיל"מ גבי להרמב'ן חייב
~זה

 שיו~
 ~"ל

 למיד~
 ~ירור נ"ל כן לש"ש נמי למ~ור ~ה"ל

 ז~ד~ריס

~ ~

 ל~ון ~ל
 ~רא"~

 קושי' ~~י~ קשה~ליו ~נ"י ~ה~יא
 ~פ~~~ לי ברי ה~שאיל ~~ו~ן~יירי ~י לי תמי' וז"ל ל"ד ס'ק ~נ''ל ב~'ך ~~י~א כמוהיש"ש

 ואי כו' נמי דידי' גבי א~י'
 דג"~איירי

 לאחד ודומה ~טור ~~יח גבי ~~א~א~י' המשאי~~ו~ן
 ~ר~תיך א~ א"יאומר

 ו~~
 וכ~ר עכ'ל רפטור א"י אומר ג~~כ

 דתי'כת~תי
 הקצו~

 לא למה הרא"ה ~ל ~שה ו~וד אינו החושן
אמר

~~~~~ 
 דתייב

 משו~
 כ~ל ק~ה ד~א ונ"ל כנ'ל משאיל"מ

 הרא'ה דאיירידי"ל
 ~דכת~

 דהמשאיל דאיירי מתחילה הישיש
 אס ד~י' גבי ניחא ואפ"ה ברי~ו~ן

 שא~
 שלוחו ~ליו ליר~ב

 כסברת לך גתחיי~תי א~ כא"י דהוי~~טור
 הגאו~~~

 כיון הנ'ל
 אבל או~~ין מ~~ת ~יובדקייל

 ליר~י~
 כיון~ייב לשלוחו ונותן ב~צמו ~~יו

 ~~~~ חיי~ ד~~~
 א"י מ~ח חייב ושפיר כנ"ל ~~י~ה

 כיון לך החזרתי~~
 שאיל"מ מתוך משוס אבל ברי ~ו~ן נמי שו~

י"ל



~ ~

~ ~ ~ ~~ך~~ ~~~ ~~~~ ~~ ~~ך~ 
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,~ 

~ ~ ~  ~ ~ ~  ~  בר"~ד~"אברי ~~~"~קט~ הש''~ס~ כ~שכתב ~ייךכאןדי"לדסברי~דלא 
 ~י~

 מד' אחד או דהנפקד~דהיכא טוע~~מ~א~~ א~הלו~ חיו~ גבי היינו
 שומרי~

 טו~נין
 בר~

 מחייב לא
 ר~ א~ פר~ו~ בס~ ~~

 ~רי ד~ריו~א מודה
 מודה אס רק ~ועה~דאוריי' ~י~ ו~"~ ~י~

 ~מקצ~
 ~ב ו~ה ע"ש

~  
 בח"מ'סי'הש"ך

~~ 
 סיק

 כ"~
 ב~י' ע"ש

 מ~"~
 דף

~"~ 
 וגס

 סבר דלא לרבא ל~יל א~שכתבתי לאחר שנתנו מה~פשי~ה
 ~י~

 אף פרעתיך ~ם ~~י~רי"~סבר
 שו~~' ~בשאר י"ל ~סקי' משאר ~ן והוכחתי לפשי~ה~צוני ד~ ~יין~~פני~ ה"~ליד~ בל~

מו~
 ~"ה רא~ניס ~סקי'~ מהרבה

 והר~ הרמב~~
 והרי~~~

 הרא"ה סובר בשואל~בל
 כיוןשכל~~א~

 ~ה ועושה שלו
 מלאכ~

והרשב"א
~~ 

 השיטה שהביא מהרא"ש
 הש~~'ע"~ ו~"ג~ח~~ר~ ~~ ~מח~ מקוקבצ~

 קליו ס"ק
 טעותולדעתי ~י~ ה~ ע"~~"~

 הדפו~
 ז ב~יס ~יין הוא

ו~וב~ה~~דדבריראשוני~~
~~~~

 כתובות מה~~'מוכת
 למי~ ~~ דףמ"גבד~

 כו"

~~~
 ש"א ה~~ך~'

 ס~
 דלרבא כתב נמי ד'

 ~י' אולי ספ~~מתני' דיש סברי~יוןד~תוס' פ~~ ~ אי~
 מהש"ס רקשכמבוה~מוכח לאחרמהשמסרה ~רצו~

 חזקה~ הויספק הא דמקשי' נ~ייבתי אס ספקהוי ג~ימ~
 א~ דאמ~ לדידי ר~אדמש~י ~יי~ ד~

~~ירור ליכא בשבועה לי מהימנ~'
 ~כמוב~

 ~שעת
 כו' כללל~תבא א~ א"י דהוי בבירור ותרצתי אירוסי~

 ~ פשיע~ הו~ ו~
 ב~יעה ~יל~~ הוי

~ נתחייב~ 
 ומשעת ~יי~ לגב~ת כתובה ניתנה דלא כיון

דחייב~ל מית~
~~~~~ 

 דקמני במ~י' דהא ה~~י~ מ~פני היוצא'
~

 נ~ייב גירושיז
 וכיו~ למפר~

 נתחייב אם ספק דהוא
 מית~ ולגבי~הדי'ומתה למפר~

 מדברי וראי' א~נתחי~תי ~י~י ~א~"ל לי ~ה מ"ה ר~אלשי~תו סבר
 הריטב~

 ~כתובו'
 בשי~~

~ת~
 דלא

 יכו~
 איןלוהוכחה א"כ האונס~פשיעה לתלות

 מז~
 מודי~~זהד~תבהרי~"א ורשב"א הרמב"ן ואף ימקובצת ~ל

 וכנ"ל נכוניי ד~יו ל~ינאמ"~ ~הכנ"~
 כו' א"י אומר והלה ~"ה תוס' קושי' על צ~ו דף בב"מ שס ~ ~

 דר"~
~~~~

 רמ"א מביא ~מ סי' בח"מ
 ל~ דא~ ~הר~~ בהג~

 ~חייב אונסין דמשעת היינו ~יכה משעת חייב אידאף
 מידהרגישי למ~ר~

 ל~
 לש~ע יוכל

 דמת~
 מ~יכהמשעת מלאכה מחמת

 ע"~
 היא ~מי כתובה גבי ושס בפניס

 ה~"ל ולכאורהלדברוהרא~ש מתה~רילמאבלא"הנמי ~~ר~
 ~יבמשו~

 אףזו
 להרמב~~

 לקמן~י' הוכחתי ו~ן כן הוא וודאי ולהריט~א
 הא קשה הנ"ל ולפי שאיל'מ~תוך

 ~רא"~
 מה"ל פ"ג מהרמב"ס~"א כהראב"ר סבר לשיטתו

 שא~
 שייך לא הרמב"ן ד~' כהריטב"א צ"ל א"ו לך החו~תי אסא"י כוותי~ פסק רמ"א וכן משאיל"מ אמרינן לא למידע ~ל דלאדהיכא ~וי הא ~ק~ה הלשוו ע"ש ד"ג

 א"כ ~~א שפ"ח סי'לקמן ~~
 חיי~ למ~

 גניבה מה"ל פ"ג פוסק הוא שהריהרמב"ס לך~ החזרתי ~ס א"י ומחמת
 ~ר"~

 דחיוב
 טועןשמאכנ"ל נמי דהמשאיל אינ~חייב~דאי אונסי~

 ולז~
 דסבר צ"ל א"ו שאלהמשעת דנחכוין י"ל

 כריעב"~
 הכל וא"כ ברור וזה

ו כהרמב"ס ~סק בש"ע דהב"י אף לשיטתו הרא'ש על לתמוההב"י ~ ניח~
~~~~ 

 אףד~ייב ס~ ~"מ בש"ך ה~א הרא"ה בשס הנ"י מביא כן
 בל~

 מ'מ למידע ~"ל
 מתמ~

 להרא"ש
 לשיט~

 והדבר ומתה שלוחו עליו לרכוב חמור דהשואל רצ"אי~
 דמתה כיון סבר דהרא~ש נ"ל אך כ~ש"ך לדחוק צריךולא

 מחמ~
 אם ס~ק

 מת~
 אונסין משעת ~דחיוב דקי"ל כיון מחמתימלאכה

~לאכ~
 כ~אי' שכיח לא

 בש"~
 ב' ללשון ואף למ~ד דף ~מ

 י"~
 דהויכא"יפטור

~~ 
 רצ"א סי' הש"ך וע"זחולק הלוויתני

 דאי~עי כיון מ'מ שכיח דלא אף ~בר רק שכיח ~לא נמיד~בר גר~ וז~
של~

 ב"מ מקובצת בשיטה ראה
 ד~

 צ"ג
 בש~

 והרשב"א הרמב~ן
 ש~יר דלא~יח בזה ~ל לכך לי'כ~ילא מקנה נפ~י'~טר

 אמרינ~
 ~י'לא ו למידע ה"ל בלא אף שאיל"מ מחוךי הש"ך ובימי לראותו זכינו בפניסיו~נו מבואר כאשר כןוהרי~ב"א
 עו~

 דאפשר כמבתי ואני בדפוס
 התו~

 עיין ~ן כיונו נמי

~~~
 ה~"ך

 ש~
 בלא דוחה והוא הנ"ל כראשוני' לפסק וראוי בפניס ~ניי ~ברי בהג~ה מבוא לא דמש"ה ד' ס"ק

 טע~
 ~ ז

הנ"~
~~, ~ס סברכוותי'משוסדהרא"שו~ור משוסדלא

 י ~ ~לפי ה~"ך דעת דהא מוכרח אינו ~"~ ל~י כוותי' סברי לא~מי י~ו~~~~~יז~,~~י~"~וו~~~~~יי~~~~~~~ ~"~

 ~~~~~ ~~ז~~~~~~
~~~~~ 

~~~~~~'~יי~~'~~~~~'~'~~~~~~
~'~' 

~~'~ 
 ~~~~~,~,~~,~~ז

 דאינו כיון נמי דסברי"ל
 מתחיי~

 ~ס א"י הוי אונסין ש~ת רק
~~~~

 הנ~ל סי' של היסודות עוד אבאר
~ 

 אף ~"~ לפי
 ~הריטב"א והרש~"א הרמב"ן כנ"לבשיטת~תחייבתי

 ~ והרא~
 ה~בע דטוטן ~ומר גבי כמובט~תשמא

~~ 
 שפ~~ ~~~~

 ~ררו שהניח ברועה ש"ג ~י' הש'ע
 אומדי~

 בי' דאמרינן ~נסה אס א"י ג"כ והשומר
 מתוךשאיל~

 כנ~ל
 הש"ך ~ברת לעיל שכת~י כפי ~יינ~ ידוע~ייב ה~ר להצילו~סאין יוכלאותואס ~

 בשבוע~
 היכא שומרין

 שס השיך וכמ"ש ~איל"מ מתוך מכח~מי ד~~
 ~נ~

 ~צות ~~~ר
 החוש~

 ~ך החזרתי אס א"י משו~ נמי~"ל ~"~ סי' הש"ך דאוריי'כמ"ש שבועה נאנסה~יכא שלא בריהתובע
 הו~

 דהא פנ"ל תמוה
 ג~

 שהרא"~ וכתבתי קט"וס"ק
 שבתל~~י רביגו דברי אך כן כתב

 כנ~ל לך החזרתי אס ~"י ~בי חייב ואינו שמא טוען~תובע
 וג~

 שמביא כפי הב"י שהביאהרשב"א
 הש"~

 רצ"א ~י' הנ"ל
 ס~

 מ"ד
 דהוי משוס הטעס הנ"ל ב~ר ג"כמ"ש

 וס~~ ~~י~~ תחילת~
 מוכחלהדי'דלאסברכהש"ך שנגנבה בברי תובעו ~פי'הלהשכתב

 דהאתמהתי
 הרמב"~

 מ~וס סבר הזה דרבינו כ"א סי' לעיל כת~י כברדהא דעיילי בעידנא דעל ~ף להדי' כתבו ו~"ע
 מה א"כ פ~ור ומש"ה מ~איל"מ אמרינז לא שפירלהפקיד באו~~כדהוכיחו וס~ו וא~ידה תחילתוכעיןגניבה ובזההוי~ינשי שר~י~
 ב~ה א"ה ~ד"ה דף~ג~ס' ק~~

 גופ~
 ל~י~ שבועה ~ת שייך דלא בברי אדרבא בבריאפי'הלהת~עו שס גו~י' מרמ"א ~כח וכן

 ע"שא"וכנ"לב~ג"הל~ד~'
~ 

 כנ"ל בשמא~למשאיל"מ אבל שאיל"מ מתוך הש"ךל~~ייך
 א~

~~"~~~ 
 ה"ל בלא דסברי ~סקי' שאר שי~ת לפי

 למיד~
 ומהש"ס פוסקי'~ משאר עוד אבאר לכן כהש"ך סברדלא

 המה הלא הש"ךסי'ע"ב ש~~א כ~ו מ~אי~מל'א דיה~
 מוכ~

 כש~ך דלא
~ 

 ש~ביא המ"ל סברת לעיל כתבתי כבר
 ו~ראב~ד~תו~' קצו~

 והרא~~
 כחב ו~ן ~עיטור ו~ל

 רמ~
 למירע ה"ל ש~אאסלא טו~ן דתו~ע בשמודהיכאהחושז ~פ"א סי'

~ן והנת~
 ~סמ~

 וא"כ כן ה~ימו הפוסקי' דרוב כתב
 באמ~ ~~טת~

 הואיל טועןשמא רגסהתו~ע אף חייב פרעתיך א"יאסטוען
 יש' לשיטתס ל~ן דינא האי גבי משאי~מ בזה שייךלא דל~

 בע~ תילו~
 למידעה"ל

 הס~ר ~ידי להדי'ואין מצאתי במ"לולא '~יינתי ו~~

 ספק דיש היכא פטור באמת אינשי דעיילי~ידנ~
 א~

 רקהנ~ל ~ יכול

 לפ~

 אבאר לכן אינהלידי ש~ה
 בעת בעל אבל~הציל ד~~כוותי'~ ל~כ~ ~

 דל~
 משוס חייביבאמת אינשי בי' עיילי

 ל~~~~~~~~
 ~י' לעיל ~תבמי כבר יסודהראשון

 ה~
 רק מורה נמי המחבר ולזה וס"ב בפשיעהתחילתו

 בהג"~ רמ~
 רבא אמר ל"ו דף ב"מ מהש"סהוכחה

 ה~כ~
'~ 

 אס אף בזה חייב וס"ב בפשיעה תחילתו דמשוס י"א~ביא
 ידו~

 משאיל"מ מ~ס היינו וע"כ כו' לי מהימ~ת את דא~ל משוס
 גבי אבל להציל יכול~איז כנ"~

 ס~~
 להציל יכול ~ס

~ 
 ~וען שהתובע אף כ"אבסי' להמ~ר

 ש~
 הוכחה יש וכן

 מההי~
 ~י~ ד~"מ

 תחילתו~
 בפשי~~

 רחייב וס"ב
 דהש"~ ר~

 רוע~ גבי~ג ל~יטתס והרמב"ס
 וכן כו' או~~ין עדרו ~הניח

 מוכ~
 דסי' ~ה~יא

 ~ לידע לי' הוי בלא ~ף משאלי"מ גבי רחייב ע"ב סי' ~סבריאזלי ש"~
 מחמת מתה אס בספק דחייב כהר~"ש בהג"ה רמ"אדמביא

 מ~א~
~~"~~~ 

 לומר יכול המוחזק וודאי לדידן
 קי~

 הנ"ל המ"ל ~ברת תאמר דאי לעיל וכברכתבתי שואלגבי פוסקי' כהני
 ואחרוניםדאשוני' ~י~

~  
 לך ~~ר~י אס דא"י ~וס ר~~עס די~ל ב~ריס ה~לו הוכחות דסי' הדין בזה ה~~ל חילוק יש

~  וגסלפי ~בראזו לאסבר הרא"ש דע"כ כברכתבתי י ז~ש"גכנ"ל 
 ~רמ~~

~~"~ 
 גבי הפוסקי' שמחולקי' משיאי"ל גבי

 ל~
 ה"ל

ו~ריטב~ו~רשב"~ למי~
 אס בא"י אבלכנ"ל א~ ~י לא~י אונס גביספק והרא"~וה~י

 מו~~ פרעתי~

 החזרתילך דוכתי בכמה ~תוס'
 ר~

 ספק~ס
 נתחייבתיל~

 לא אונ~ין דחיוב הואיל
 ~ל ~לא~ף ה~

 חיי~ ליד~
רק כתבו ועור ~ודאי מוציאמידי ספק שאין

 ~ונס~ מש~
 רז~י דאפשר לעיל כתבתי וכבר ~י'כ"א כ~"ל

 ~רי ~ריו~מא אי ~~' ~ליגי דהא הטעס~~סקי'
 ד~י"~ א~ ~רי~

 התוס' ~ברתנמי
 ו~

 ~~ ~רא~וני~ לדבר~ ~"כ
 ~~ס

 דר~~



י

~ ~ ,  

 י

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

~~~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  ~~~ע~ א~ ~~איל"~ מ~~~ ~~~מ~ 

 וה~י~~"א והרשביא ה~מב"ן ~מהה~~~~ה~~~לא לד~~~ ~מא
 ,י והרא"~

 ~~הנ~ווה~א"הא"~~~וןב~ור~

 לפ~פ~ ~~~ ~~ ~ ~~ו~~~~
 עיון ומקוס

 ~ש~עי ~~~~~ ~נ~
 צ~~ ~י~

 הי' ~סק
 הש~מרחשו~

 הפקדון ~א~ד וט~ן

 ~ה~~מה~מ~"ס ~ו' ~בע~לי~ל א~י~~נג~~
 ל~יאמ~ינן דג~יש~א~ו~~ע~~יפכא ~אי~ מ~~ל~~~~ ~~

 ~שאי~~
 ~אליכ

 ח~ודין~~~~ה~ ~"~
 א"~

 ~ואיל ~ם ~~מ כדכתב
 ~~~~ ש~ו~~

 א~ל ~~א
 ~י~ו

 ~~וד~
 ~פי~ ~~י ~וען ד~~ו~ע

 ~נ~בע
 י~שאיל"~ן יי~, ~כ~ ל~ל~ ~וי~

~~

 ~ י

 ~ה~~ ~~~ ~~~
 ~"מ

 ''י~ א~ ~~ו~ ~~~ ~~אמ~ הנ"~
 אמ~וצן שמא ל~בי אף אלמא ~י לי ~הי~נ~

 ~ת~~
 ~איל~ח

~~~~~ ~ 
 לנ~ל

 דה~מב"~
 ~ב~ו וה~'ע

 כס~~~
 ~~"ל

 אס א"י ~שוסול~ר~ה~ט~~דבא ~ל"~
 ~לא~אלי~ן ~~וב~ החז~~ו~~~~~~~~

 ~דאד~~~~~יתיס~~ ~"~ל~י~עא~ל~~ו~~ז"~
~~~~~ 

 ו~ן הפו~~י'
 ל~~~

 ל"א סי'
 ועו~

 הוכ~~י~~~~~ס
~"~ 

~~
 אל~א ד~~ואל ל~"נמהמ~נו, ~מק~ה צ"ז

 דן~
 ~~~ואל

 או~~
 יו~~אינ~

 ~י~א וכן ~~~~ילך אס א"י ~ו~רי לא
 ~י~ ~אל~ ~הל~, '~"~ ~~~~~~~

 ה~ואל ג~
 ~ו~~ם ~צ~ ~~ר~ י~~ ח~י ~אל~ הפ~~ ~~

~~~~ 
 ~הי~'

 שאול~
 והשומר מתה

 א"י אמ~
 ~~הא"כ ה~~~~~ ~ו~

 ל~~~ב"~
 ~~~ כרע~ו~ ~יא~ הוי ~א מאוד

 ~מ~"ס
 או ב~אלה י~ס~א~ון ~~ו ~היתה ~ין מ~לקאינו

~תב ~~יוא~~ב~ ~~
 ~~ ~אל~

 ו~ם
 ו~כ~~

 חצי
 ו~~

~אשון י~~ ~צי ~~ו~ ל~דו' דמ~מע
 ~א'~ ~~אל~

 לא
 ~יו~

 שה~א~ו ~י' ~וס עליו
 לעו~

 ~ו,

~"~ 
וא~

 לא ה~מ~~ן תי~
 ע~ ~יי~

 ~וא ~הרי הר~ב"ס
~~~~ 

 פ~ג
 מ~~~

~ני~~
 לר"פ

 ~~~~ או~סי~ ~~~יו~
 שאלה

 ~הל~"~ ~אי~~ ו~צ~
 אונן ~נ~י ודב~יהנ"י ל~~~~~~ל~ימ~~ ~נר~~ ו~נ~ל~י ~~~והנו~~צי~הרגי~קצ~

 ~ע~י~ ~~
 מן

 ה~אשונו~
 ל~' ~נ"~'~בא~ת

~שה~~לל
 ~~~~"~ ע~

 ~~"~י ~ר~ב~א כ~י~ ~~ר ד~רמב~ס ~י"ל

 ~תיוב אף ~ו"ל ד~תב ל~יל ~א ~י'שה~א~י
 מ~~ או~~

 ~אל~'
 כיון~מ

 ~או~~ ~~~ד~
 ~ל ה~~חה הוי

 ד~ות~ מקו~
 ב~שות

 ~זרה ~יוב כ~ל ~ייך ~לא אי~א~מרא
 ~~~~ אח"~ ~ל~

 בא ~אונס

 ~מכרע~י~~
 לכ~ ~שאיל~ מ~ע~

 ~וי לא
~~ 

 א"י
 א~

 נאמייבתו

 ב~ ~~ ~פ~ ~י~ל~
 ל~~~ע ה~יוב

 ל~~
 ~~י~ א~י

 ~~ק
 ~~מבי~

 קש~ול~
~"ש ~פי ~~ו~~"א ד~רי הב~תי ליא סי' ~לעיל עליו ללל
 ~~בצ~ ~~יט~ ~שמ~

 ~~ס~~א
 ו~ת~ נכו~~

 ~ו~ל ~א
 ~~~~~~~~~~ לו~~

 ל~יט~ו
 ה~ע~

 דפס~י~~~ומר
~שוס חיי~ ל~ומ~ ש~~~

 א~
 בשבוע~ לי מה~ות

 פ~עתיך אס איי מכח ~היינו
 ~מ"~

~ק~~
 ד~א ~נ"ל

 ~רמב"~ ~~וט~ חול~
 דג~ו

 שומ~
 ~~ א"י ~וי

נאנ~
 כנ"לן~ ~"יא~נ~חייב~י

~~~~~

 ~~בא ~טעס לה~~ב"ם ~"כ
~י מ~ימצ~ ~~ ~אמ~

 האי~
 ~יינו לי מ~י~ן לא

 מ~
 ע"כ ~ש~יל"מ

 ~~יי~ו~נ~ל
 ד~מפ~י~ ~~

 כוון ~מאבין~ך טו~ן
 זו ש~א~ל מיי~ת~ דהתו~~

 שב~~~
 ~בי

 א~ ~פי~ ~ו~~
 מ~לס ל~~ע יכול לא

~ס והצ~
 במחיל~ ה~'~

 לא ל~~דו
 ה~גי~

 ~הרמב"ס הנ"ל ר~א ב~י'
~י

 ~~~ר~ ~"~ ~ב~
 ~ומ~ צבי הנ"ל ~רא~ו~ים

 ~א"י א"י ~וו
 ~ר~ו~ הוי ~אי נ~~יי~~י~

 ~ל ~ליג הוו לא
 ~הוא לעיל~תב~י וכב~ ~~~~ו~י~

 ~~תוס~ ~~~ ~מ~~
 ל~

 ~מביא ~כיר ~יוק
~תיל~

 ולא ~~וס' ~~~ו
 ~סו~

 משוס
 הג~' ~~~~ ~ב~ ~~ש"~

~א
~~ 

 ~' ~ן
 ~~ו~

 ~ב~

 ~י' אי
~רמ~ס דה~ ז"~ ~"~ ~~~~~~ ~יי~

 ~ת~
 אף'~ל ל~די'

 א~~ ~~~
 ~דין

 צ"~ ~~ א"~ כנ"~
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 ' ~בוע~

 שיעבודאי ~י שפיר תו' כתבו ע"ז ב~ס כד~י'רמ"ש
 שממל ~יירי בהלואה אף שיליף ~מהע"כ דאוריית~

 ~ ~שיעב~
 שאין

 מ~ל~לין ~פר או בפק~ון כמו מזה~ע~דילפינן ~
 ~ין בהלואה ה"ה ~ועהמייב ומודה~מקצ~

 למ~
 ~ין

 הליא~
 ל~דון

 לע~~
כפיר~

 מקרא דילפינן כיון קרקע לו אבלביש והודאה
 הי' אי דפקדו~עצמו מפקדון למילף יכול לא ממילא נשבעיןאין דעלקרק~

 ב"ק בש"ס ~יתא וכן ~שב~ין אין קרקעעל
~ 

 רבא אמר ק"ז
 ~פק~ן זה הוא כי כתי~ ד~י כו'~סתברא

 כת~
 ~"ו ולכך

 בין ~יז יהשס שבועת דכתיב נכון ~מי ב~ש דאיירי~י' פרש~
ע"כ שניה~

 ל~
 בר~תו שאינו שבועה דהיינו נ~~סה על רק ק~י

הה"מוהש"ך~י' כדכת~
 שנא~~ה ~ו~ן ~הוא ~ףשלו רצ"רע"~ו~יוןשזה~יעלהתפץשתובעהב~~

 התוב~
 שזה מ~ל~לין על~ירה ~י ושפיר לו מאמין אינו

 מ~ תוב~
 שלו

 אב~
 שמא ה~ענה

 פ~

משאי~~
 ליהני~ גביי~ין~אבוהדגבי ההיפך אףשאין כ~"ל~פקדון

 דמייבעל שבוע~~אנסו לגבי רקאבוה~א להתגדר~וי~
 שמ~

 עד~ף ברי למ"ר
~~~~

 ~שבועה רסברי פוסקיס ש~ר
 פש~ של~

 ~מי
 ע~~

כ~
 היאשבועה כו' ידענו בממשין רק מייב שהי' ~פשר לא יורשין וגבי

 ר~
 רק ה~א י~ של~בו שלא

 דגבייהו כו' יד~נו נ' ג~י שייך ~נ"ל~"מ פ~ורין בל"זדב~א~סה ע~י~ילגו~
 כמ~

 מנ"ל קשה שי~~ם ל~י והנה רצ"ד סי' בה~ה הרמ"א
לא ~~

 ~כתוב כ~ש~א עיקרשבו~ה ~מי יד בו שלמשבועהדלא למ~רע ה"ל רלא ~וב ו~א הוא גרוע רברי עדיף ברי ~יי~
 ~וס'~~ש דמש~

 פ~
 ~לא דשבועה שלה~ס' תי' לפי והנהכן דלא פשי~ה ~ה נ~נסתי משארסת~י גבי דכ~ו~ות

 ~וא~י~~ ~~י י~ שלמ~
שיי~

 ד' ב~מ קשה~בועה מ~י~~ אינו דהיורשיס לאשמועינן דא~י רק עדיף ~רי בןה
 מ"~

 היאך כו' אמר רבא ~אמר
 ל~

 ~~ר
 א"נ התו~' שכתבו וזה במקצת ~דיס שהס כ~ן משאיל"ממכמ

 ה"~
 משואל ונילף ידשלימות

 היא~
 ~יכא שיי על שישבע נדע

 התוס' דברי וא"כ ד~ייכא היכא כו'הכ~ב דידעי~~
 עו~~

 גילגול שייך דלא~~אנסה ז כהוגז
 וה~
, 

 כד~~
 האחרת

 ר~
 הי' דבזה י~ל

~~~~
 לכך עיקרשבועה ש~י הוי לר"י ~בא עס ר"יממו~יס בסי' דר"ל הנ"ל כהש~ך דלא נמי הסוגי' מזו מוכת

 קי"ד ס"קע"ב קאמ~ ל~
 דשבוע~

 התוס' ומ"ש גילגול רק הוי לא ולרבא כרבא התובע ~ענת על שומריס
~~~ 

 בתי'
 בברי לא אבל שמאד~ו~ן הר~~~

 וא~
 ~~בועת ה~רא ד~ריו לפי

הכ~ ה~~
 ~~~ ~~"י

 ~ד~א
~~ 

 ~י'
~ 

 ד~~~י ע"כ ~~תס ל~י וה~ה
ד~~



~ ~ ~

~ ~  ~~~~'~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ך ~ ~ ~ ~  
~~~ו~~~~~  ~ ~~ ד~ 

 אלא אי~ו יד
 ~י~ו~~כ~

 סוגיא
~'~~

 ת~י'בין~יה~אי~ ד~י~ידא~רשבו~~~~ ~~~א ~ד'
 רו~ י~ ~~א~

 ~שה ~' וא"~~ וי~ר ראיי יביא
 לה~

 קו~י'
~~וס'

~  
 יש ~י~ו ו~ ~'

 של~ ~~ ~ש~
 ~שבו~ה א"ו יד בו

 ~ז~
 גילגו~ ~~ א~~~~

 ~ק
 א~

 לד~ת יש ~בזה
 כמ"~

 התוסי
~~ 

 ר~~~ו~
 ~~ א~י

 דאייריי~~תס ד~ט ~~~ו~ה
~  

 לא

 ~~~ש~ו~
 יד בו

 ר~
 מו~ ד~י~י דל~וז י"ל

 ד~יטא לשוז מיותר ~וא~ג~ר~ דא~"כ~הלשווי ~ו
 א~

 י ד~וונתו א"ו פטור ~איי יביא

 ~ל~~~בו~ר~
 יד

 דאף משמע ד~רא פ~טא הא ~~צ~ו~איסי כ~~~~אחרכל~~ו~קצ~~שה~נ"~
 ד~

 יד בו שלת
~י~' הו~

 הש~ע~
 ~יין

 ב~~'~
 וא"ל רצ"ד ~י'

 דמו~~
 דאין מקרא

~אה
~"~ 

 ~א וודאי ד~רא
 די"~ מידי מו~

 רק איירו לא דקרא
~~בועה

 די~ ~אי~ דיכו~~להבי~
 שבו~ה כגוז רואה

 ד~נ~~
 או,

~לא
~  ~~ ופעמי~ 

 יש יד בו ~~לת
 רוא~

 ~היא ~ון
 ~~יות~~יא ד~וכ~

 ~קו~ ממקו~
 א~ות איזה

 ~ר"~
 רו~ה ~יש מקוס

~~ז~
 ~ה אף

 ד~~ש~
 רואין דאין היכא א~ל ~ואין י~ י~ בו

 ~א~ר לא ד~~~וב ~ש~ע צרוך זו ה~בו~ה ~אמתי~ ~שלי~~
~ וז~~חי~~ ר~ ~פ~ו~  ~דו~ 

 לפי א~ל ה~"ל ~פו~קיס
 ל~י~ מ~

 לשי~ת
 שפי~ ור"י~רמ~ס

 לשון אי~י ~א~ר
 ד~~ו~ וי~~

 אף
 ~בר נמי ~הואיד משליחו~

 לכ~ דאוריית~ ~יטב~~
 ע"כ ~פיר

~~ 
 א~א

 גילצולאפיי~בוע~שלא~ע~'יי
~ 

 י

~ ~
 ~~~צרי~

 דהמ~ביר ליי~~ש~הסוגוא
בגמרא ד~~~~~~ תבי~~

 דשבו~~
 שלא הוא ~ס

 ואמאי פש~
 ה~

 ראינו
 ~~ו~~~תב~~

 הנ"ל ור"י הרמב"ס דלשי~ת כיון וא"כ
שלא שבו~~

 אינ~~~~ פ~~
 צריך אין ~ו ~ילגול

 לישב~
 ~לא

 פ~~
, 

 ~מו דבמתני' רי"ל ~לקשה אך~
 נשב~ה דלא ~וו~אי ~ייר~

 לפנינו~
 תביו~ דהאי י"~ ~וא"~

 דשתה~ י"ל או ~וא אחר והאי כלל נ~~~ה לא
ממנוולא

 נשפ~
 ה~ל אי ב~צמו ט"ן צרי~~לי~בע ולכך ~פל

~ע"י ~אנס~
 ~ילגו~

 צ~יך
 לישב~

 ומאי פשע ~לא
 הגמ~ דקאמ~

 בשל~א
 ~נס~ומר

 משת~
 ~לא

 פ~~
 וב~~תי~"השאינה גולגול ע~ו היינו

 הכל שנאנסה ~יונו~רשו~ו
 ר~

 ש~א ש~~ה ~תני
 ~~ת~ע~לא~שה במקו~~~רון,מי~צי לה~ו~~לא~חי~ ~ו~ פש~

~ל ר~
 פש~ של~ שב~ע~

 היכא אבל כו' ~מקוס וא~י' דמ~~ה וא~"כ
 פ~ורכיון וממילא ~~~הפשי~ה ~"כ ~קושי',~י' וכוזדאי~א

 די~
 י

 ,~אי' יי
 ~לנאנ~הו~~ל~י~א~

~~~~

 ~"ש ~ו
~~~~ 

 ור"ו ~ה~מב"ם
עיקרשבועהגבי~"ש ~~~~יי~~י~ וש~~

 רק~~וע~~אינוברשותוה~ע~
~נ"~

 שכתב אף שיעבוד~רקעות משוס
 ה~מי~

 ה~"ך וכן ~"ת ~י'
~"ק

~~~ 
 דמ~מע

 להרמ~"~
 כד~רי חיל~ו דלא פוס~יס ~אר

 לו אין או במחל ~איורי~תוס~
 ~ ~~קעו~~~ריי~י~~~ דל~ ~שיטת~ ~~~ ~~קטו~

 ניתא א~~ה ממשע~די פ~~ו~ף
 ל~י~

 ד~~ כתב~~ אש~~~~ו~
 ד~יע~ודא כיון ל~"ע ~~יט~ס אף

~אוריי~'
~"~ 

 ~~פ מ~וה
 ~ו~~

 ד~בנן כיון רק המשו~בדים מן
 ~ין~ק~ו

 גובי'משו~
 ד'~"ה ב"ב ~ולא כדאמר ~לק~~ות פסי~א

~~
 ~מ~ל ~וי קרק~ות שיטבוד הוו ~א ~ו כן תקנו ~דר~נן ו~יון

 ד~~ב~י~ ש~יר~ס~מ~~~כ~
 ~ליהן

 ~בו~~
 מה אבל ~אורייתא

 אקרא דקאי ל~יל~~בתי
 א~

 לשי~תס
 ש~י~

 שבועה שייך ~א

~~
 ~~ דלפי כיון ~~ל ש"י ו~ל פ~י~ה

 מלוה אף טורף
 ~דאי'~~ש~~י ע"~

~~ ~~~ 
 שיעבודא אנן ~פ~~ינן לפי

 דאוריית~

~~~~

 ~~יין
 ~י~~

 ~רקע לו שאין
 ו~~ ~מ~

,~~~ 
 ש~י ושלא י~שעי ~ל~

 ר~
 גולגול

 וי~
 צ~יך היכאי~ין ~"מ

 האונ~ ~~י~~~
 ~א כ~"ל ~י~ ~יש כגון

 ~ז~
 י ~~ירת ~ייך לא

 קרקעות~י~~ד
 וה~ו~קו~

 ~~מו
 ול~

 ~ילקו
 י"~

 דמדאוריית' ~יון
 ~ל ~ש~~ין~ין

 ~ע~~
 ~מא

~~~ ~~ 
 ~בו ~כתוב גזירת ~יא

 כך דבין ~יון~הש~א ~"~
 ~~ו~

 ~~י' שבוטה כ~ב לא ב~צ~ו
 ר~

 לו ~אין ה~אא ואף ברשותו ~אי~ו ~בו~ה ל~~~~הוי~ו~ונס ~ב~
 ~יון ה~~ל ~רמב"ס ~~י~ת~ו ~רק~

 ~~ת~
 גו~י~ שאון רב~ן ~~~ו

 ~~'~מ~ע~י
 כיו~ מ''~

 לו ד~ון
 ר~

 מש~ת ול~ינן לא ~מא ~עצת
 הקרא ~איי~י,~ונ~ין

 ~וו~
 ~ק א~נה ד~וא

 מש~~ו~ןא דב~~מ~ ~~ת~ גזי~~
 ~~נ~ ~~ ~ל~

 ~מא
 ~דה ל~צין ~~י~ משא"~

 איו~י~~~פ~דוןכז' לא~קצתאףדקרא
 מ"~

 מו~י' ילפינן
 דלילא~יכא במלו~

~"~ 
 לו דאין ~גון

 וכמ~ קר~~
 התוס'

 ב"~
 ~"ה ד'

~"ב
 שבוע~ א~~ ~~~

 ~~~ת
~~~ 

 א"~ ~ברי ~יא
 אין

 לחל~
 אבל

~~~
 ~~תוב ~זירת אלא ~יו~דאי~ו

 ל~
 דמפרש מה ~רק מי~י' יל~י~ן

~י

~

 ז כנ~ל 'בקרא

~~~
 ~~י~~ ~"~

 ~אנו
 ד~~ ~~ דאו~יות~ ~~~ן~י~~וד~

~ימן
 ל"~

 בזה מפ~פק
 ורוצ~

 דדינא ס~יקא דהוי לומר
 אמת יהי' אי דאף בזה עליו ~שת~ה באו"ת ראיתי~אמ~
 ורשב'א ורחב"ן והרמ~"ס דהרי"ף כיון של"ד סבדי דהתוס'~בריו

 דש"ד הסכימו כולס ויש"ש ו~"י וה~ן וה~א"ש והראב"דורי~ב"א
 ~גדס לי שייךקים ~חריהםולא להטות נכון וודאי ~הרוב

 ~וף מהתוס' יסודו ~יקר וה~ה של"ד ~ברי שהתו~' ~וכרת~אינו וב~ר~

~~~~~ ~~ 
 פי'

 ור"~ רי~
 במ~ילת ו~א~ת עיקר דכן

 ~בו~
 אין

ראיה
 ו~

 דק
 ד~

 הך מוקי הכי כת~ו כו' גובה בד"ה ~ס התו~'

 ל~~מיל~~
 ~מ"ד בין

 ~או~יי~
 כו' ל"ד למ"ד וביו

~רי~ ר"ל~דר"~
 על

 הפלוג~
 דהיינו והופכו מי~~א

 לכ"~
 של"ר דלמ"ד

 אינו ש"ד ~מ"ד~ איפכא וגס נ"ד מ~וס היורשין מןגובה
 קלא'כדאמר לי' דלית דלקוחות ~~ידא ~~וסמהל~תי' גו~
 כן ~הדי' ~יני'~יל עו~

~ 
 מקידושין דה~ו

 דש~
 להדי' אמר

 דלא והיי~ו ~' ל"א דר"פ ~ירצו ו~"ז~"~ משו~
 הכרי~

 ~לל ~צמו הוא
 ~א בשס מביא יוא~"פ

 ו~~
 דהיינו

 דש~
 ש~יר בקידו~יז

 אבל שש"ד ~~ן לענין~ריע
 הכ~

 ה~וס~ות קיימי ~דיין בב'ב
בדבורייהו

 כמ~~
 ~לא ~יל~

 הכרי~
 מילתא הך אוקי רק כלל

 רק כלל הכריע לא שר"פ ~יקר וכן ~התוס' ~אמרי ו~"זל~"ע
 קר~ן ~טניןי

 והשת~
 ר"~ אי התו~' ל~י אף

 ~ק כלל הכריע לא
 ~כללא ה~ינין א"כ ~~"ע מילתא לומר~וצה

 כר"י דהל~
 רבנגד ור''~

 ושמוא~
 בכ"מ

 וא"~
 דנפל כיון

 ג~
 אף הש"ך ~ל היסוד

 ועיין האו"ת כדכתב ~שיד ~פסקינן כל~~ ס~ק איןלהתוס'
 שי~~ודא לדיני ובארתי הנ~ל ה~"ך ~ל בןה הארכתי כ"ד~י' לק~

 ז ~דאו~יי~אי

~~
 לפי

 ~~ ~~ט~
 לכאורה להק~ות יש נאנ~ה ~ל ~ק השבו~ה עיקר אינוי ~ש גבי וד"ידסברי הרמב"ם דהיינו

 צ"ח ד' ב'מ~ה~"ס
 ע"~

 אומר דזה הא ~ל הש''ס דמק~ה
 לא ~~ע~ו מה אמאי~ו' שאול~

 הו~
 כו' גילגול ע'י~ ~ולא אמר כו'

 ולכאורה~
 הנ~~ ל~יט~

 ~י' דאמר הגמ' תי' מה קשה
 אשתב~

 הא מתה ~דרכה~ לי
 ב~צ~ ה~

 אמר נמי
 ~מת~

 אומר הוא רק
 א"כ מתה~אולה

 לשי~~~
 שאר ל~יטת בש~מא שייךישבו~ה ~א תו

 ~י' קאמר שפיר עקרית הוא פ~~~י ~לא שבו~ה דגם~ס~י~
 רק ~ש~ת שלא ליאש~~ע

 ~דרכ~ מת~
 אבל

 ל~י~
 דגס ~"ל

~~ו~~
 ו~"ל ~נ"ל ק~ה גילגול רק הוא ~שע שלא

 ע'~
 לשיטתס

 יד~~שמתה לא המשאיל דוודאיא~רי
 ר~

 ~אומר ~זו מכיר הוא
 ~' ~וא ש~ודהשו~ל~

~ 
 טוטן לכך דשכורה ההיא היא שזו

המשאי~
 ~י' ~היא שזו דבריך ל~י אף

 הי~
 אימור א"כ ~~ולה

 שמא ~רשותךאו ש~יא אימור או לאמ~הכלל~היאדש~ורה
 הוא וזה ~ייב היא ~כורה אס דאף~גנבה

~"~ 
 סוף ~הימ

 וז"ל ד"ד~שאלה ~'~
 וא~

 והי' א"י אומר ~שה~ואל למ~לה תשאל
מחוי~

 טליגיש~ורה מגלגליו בה ~לא~ינב~ולאפ~ע שבו~השאי"ל
 ומתוךמ~ה

 שאיל~
 והיי~ו כו'

 מ~ו~
 דד~ת ד~בר לשי~תו דהה"מ

~רמב"ם
 ד~יק~

 והיינו ~ר~ותו שאינו שבו~ה
 ~אנסו לא דאילו ~לא~~גצ~ה ~אמר ~ש~ול~ך פ' רישלה~י' כדכתב ש~אנס~

 כמו'ניב~ ~יי~ שואל~בי
 ישא~~~~א

 ז גילגול היי~וע"י פש~

~~~~~
 ~לו, ~י~ות לפי מו~ת לפ"ז

 דל~
 ''~ דאי הנ"ל כהש"ך

 כ~ן אין ברי המ~איל טו~ן אס הנ"ל להש"ך י

~בו~~
 ~"כ כיון~ש~וען~רי ~אן

 ששכורהתי'ו~ו~וברישלאמת~
~~

 ~"ך ~טס לפי הברי ~בו~~נגד ~ליו ואין הכל ~ופר השואל
 ~אן אוןוממילא

~  
 שלא שבו~ה

 פש~
 אלא ~אינה זו לשי~ה

 זו לשיטה~"ו גילגו~
 מוכ~

 דלא ברור
 כה~"~

 סי' המחבר וא"כ
 סי' ~~"~וכןב~עתהמחבר ~ומר א"א זו ~הד~'כ~טה~כתב צ"~
 ש"~ ~~י ~~בר ה~ור בד~ת וכן כ"ז~י' ~"~

 ברי הבהמה ~~ל ו~ו~ן
 ש"~ליכ~

 הנ~ל ולפי
~~ 

 כשיטה ס"ל והטור ~מחבר דהא אינוי ~ה
 ד~י~ר~נ"ל

 ש~
 נא~~ה ~ל

 א"~
 דלא מה~"ס מוכת לשיטתס
 זכדבריו~"כ~ושי'הש"~במ"ט

~~

 ע"~ סי~ הש"ך דברי לישב יש ~פ"ה
 המחבר על ה~ושי' א'כ רצ"ד סי' ~מתבר ד~~ר זושיטה לפ" לכאורה דהא

 ול~~סול~
 וגם לפנינו ~~חת דראיצו כיון ~ס ~הא ~לל ~~ה

 טל ש~וטה כאן ואין אונם כ~אי~ו ו~וי~רכי~ון
 האונ~

 על גס לכן
 ליכא~פשי~ה

 ~~ו~~
 בהגי~על ת"צ ראיתישהגאון גכן זו ל~יטה

 דלפימה~הביא כלו' ~א~גיהרמ~א ~דיין~ש'למההט"זתי'כן~ק
 שבו~~ ~וי ~צ"ד סי'רמ"א

 דאורייתאשלא
 פ~~

 י"ל ~פיר ע"ז רק
 ~י~ דלפי הש"ך~י'

 לא זו
 הש"ס מתר' דשפיר מידי מוכ~

 ב~מת אבל וכנ"ל ~שע שלא דהיינו ~דרכה ד~תהליש~ע דצרי~
 זה ב~אהוכ~תי כב~

 כהשי~ ד~
 הש'ט דברי לתרץ נ"ל ויותר~

 ש~
 סי'

~~
 ואילו כנ"ל קשה לא ממילא ~מ~ר לד~ת כתבתי ~~~ר ד~א



~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  ~~ך~~ 
שיט~

 שלא הרמ"א
 הגי~

 נשבע דאינו הדין נכון נ~י י~ל כנ~ל
 כמ''ש מיגו ~מכח ה~סתרק

 הסמ~~
 ל~ק~ה ~שתא

 לא~טורי מגו א~רינן ב~מת הרמ"א ל~י דהא ~"ש~ליו~ש~ך מא~שמשי~
 דלא כך כל מעיז אינו דכאן דה~ה ממגו נמי קשה ולא~שבו~ה
 ראה דלא לומר יש מ"מ ברי הלוה ש~ו~ן שאף ראי' אינוראיגו

 לא שפיר טובה ללוה ~לוה ד~שה דכאן לחלק ~וד וישהריקבון
יכול

 לה~~
 הפ~קי'~יפשכתבתי ו~כה"גמ~לקיס

 הואהלה ד~כו~י'הנ"~
 הוארק ~שי~ה סברי וב"י וה"ה והרמב"ן ו~ר"י הרמב"~

~יל~ל
 ולשיטת~

 להדי' וווכרחי
 מהש~~

 לומר ומה"ת כש'ך רלא
 ו ~כרח מבלישוס בזה מחולקיס פו~קי'דשאר

~~~~
 ~ל להשיג ד' שמ"ד~'ק סי' הש"ך מ"ש

 כדת שלא הש'ך ~ליו והשיג כהש"ך דלא להדי'שכתב ז~ניהגאון~"~
 ז"~ זקני דבריוצדקו

 ה~'ך ומ"ש כנ"ל כש"ך דלא מוכרח ~נין דזה~
 אינו ~תבי~ה ~יקר ש~ל כאז שכתב כיון ~ה מ~רי מוכחדכן
 דר"ל ראי' מאי לי תמוה כו' ברי~ו~ן

 כן מתניתין דאיירי דהיי~
 ~"הוהרמב"סי הרמב"~וא~רבהלכישיטת איירי וכן הכרח בלאאף

 י ~ ו ~"שנכונים וד~ריזקני דלאכש"ךוזוכחכן

~ ~

 קשה י
 לימב~

 ~'ה צ"ז דף
 ביו~

 וקשה כו' שהיתהשאולה
 הטור מ"ש ולכ~ור~~לפי כו' לאוקמא צריך ~אילר"י

 שלא דשבו~ה ר"י~שס
 קש~דלא ~ילגול~"כ הוא נמי ~ש~

 המשאיל שיט~ון א~א ~ודאי אחת ב~רה ד~א לשי~תו~~ם~ר~ מק~~
~רי

 שיד~ ר~
 דאל"כ ~מ~ה

 יוס חצי אי מתה מתי ליד~ הא~ךיכו~
 ~~יין שחי' ור~ה שגי~ יוס חצי' שס ~י' ~נייואס יוס חצי אוראשון
 שהיתה ראשון יוס חצי שמתה ראה ואי מתה לאא"כ

 א"כ שאיל~
 דלא ניחא ~רות בשתי בשלמא לשיטתס שב~ה כאןאין

 ~תה יד~
 שאומר כמו דמתה אמת אס~ טו~ןרק

 השו~
 דאומר מתה שאולה

 א~שר אי בזה אבל שכורה היא ~י' ~היא שאותה מכיר~הוא
 ומה ~רה חדא ~ל שפיר הגמ' קושי' ואיכ ~רה בחדא~היינו

 ר"ימק~
 וצר~

 פרות בב' גס למה מקשה דהר"י לכאורה לומר
 סי' הש"ך מ"ש ל~י נצט~יאך לא הבבא בזוי דהא בשלשה~וקי
 התוס' לד~ת דכתב הנ"לר~'א

 ~' מן רק הוי לא הגמ' ד~י~
 א'כ אמת ואס לך א~~זרתי יוד~ איני הוי ב~~~' דאל"ככרות
 ואגב פרות ב' מן אונ~אלא הקושי' דלכ"ז~יקר שפיר הרייקושי'
 אחד ב~נין מתני' כולה דתיקו היכי כי א' ~' ~ל נמי הומ'מתר'
 ד~נו הש"ך ~ל ~ליו הש~י אבל א' תי' ל~י ווקובצח שיטהכמ"ש
 ו~וא כן~מת

 תמו~
 סיוכ~א ה~ס~כנ"ל דברו סוף לאיראה כאילו

 ~רות בג' לדחוק להו למה הוא הר"י ש~ושי' ~נ"ל נראהויותר
 דלא לראות יש הנ"ל תוס' מן ו~אמת שכיר ~ריי~ ~א~רלכך

 אך הנ~לכה~'ך
 בז~

 ו להאריך ואין לדחוק יש

~~
 ~ל ל~יל מ"ש לפי ~צומה קשי' לי קש~

 הש"~
 ~"ב סי'

 שס המחבר פסק דלכך כנ"ל חיצ הגאון נ~י וכוו"שסק"ז
 שנ~~ת משכון~בי

 דנשב~
 בסימן לשיטתו דאזיל משיס היסת רק

 דראינו כיון שס כנ"ל גילגול רק אינה ~שי~ה דאף ד~סקרצ"ד
 למ"ר ~~בס~יף בסי' שס קשה כנ"ל שבו~ה ~ן אק תו~~חת
~פסק

~~~ 
 המ~ון בנ~חת הדין וכן

 ,מ~וין~ ויש~
 בניהס

 או ~י~באונס אס וא~י שמ~וןשנ~חת הפ~ומודה~י~ור כמ~
ה"ל בפשי~~

 להמחבר קשה איכ שאי~~ מתו~
 לשי~

 ל~נינו דהאו~ס כיון
 ד~"ו בימ הרא"ש גיכ וכ~"ש ~נ"ל דפשי~ה ~ו~ה ליכא תוא"כ
 לשומר שמ~ר ~מר~בי

 ~ד~ הוא~ ד~
 ~צמו

 דש~
 ~רא"ש וכ~ב

~ס
 ול~~

 השומריןל~ת ש~ו~ת ר~יקר ~~וכא~דב~י~מימר מה
 ש~נסה ~דיסאיכא למימראי מצינו אגבאתי ~בו~ות ואונך ~תהכג'~נג~בה~ולש"ש

~ 
 האיך למי~ר דמצי ~ו~~בו~ה כאן אין

 וא"כ עכ"ל כו' מהימןלא
 כיו~

 מ"ד איכא כהאי ~סק~כן דה~חבר
 ~אי ע~ א~~ אי א"כ כנ"ל הרא"ש~כתב

 גניבה וכמוכדרכה אונסייהוא~~כמו~~~
 ~כת~ ב~"~

 צריך דלא הרא"ש
 לשב~

 פשע שלא
 שלא דהיינו ~ו~ות ב' והם כו' שבו~ות ואינך הרא"שוכדכתב
~ש~

 ו~לא
 שהוא ב~"ת ~מחברו~ל ל~יט~ גדולילכאו~ה ש"יוצ'~

 שניי' כד~ה ד~בר די"ל כלל קשה לא הש"ע ~~~יא הדיןמקור
 ד~ההך כי לי קיס לומר יכול דהמוחזק י"ל לד~~רמ"א ר~"דו~ףבסי'

 משאיל"מ דלומר בזה כנ'לו~'כ הרבהראשוגיס נמי ש~~
 ~שה נמי דנפ~ת בהאי להוציאדהוא

 וצ"~
 ז

~ ~ ~
 ~"י שנפחת דאיירי ~כ"ז דל~יל די"ל בזה לדחוק שיש
 ~כברי~שראיגו ~ו~ש

 האונ~
 כאן אבל ל~נינו,וכנ"ל

 ~שומר מיני' דנטל דא~שר באו~ן מהכלי שחסר כגון דנ~חתאיירי
 האונס ראינו ו~אהשני

 לפנינ~
 ~בל אוגס ~"י להיות 'דיכול אף

אינוידו~
 ~ לנוו

~~~
 דהנה י"ל

 ~סמ'~
 רצ"ר ~ו' ל~ן כ~ב

 ד~ליחו~ הט~~

~ ~ ' ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~י ~ ~  ~  מ~וס גלגול ~ק הואי~ 
 ד~

 לי' ~דינ~ן
 ש~ש~ ~אי~~

 כן
 לד~ה~ן

 רא~ונ~
 התורה חייש' לא

 שיפ~~
 זה ~י"ל אינש

 ~י' מהימן דהמ~קיד דראינו כיון ~מו הפקדון לב~לדוקא
 כשי~ה לי'מדאוריי'עלח~דינין ~

 רקיז~
 אולי~דיין התורה ח~'

ברשות~
 שוה

 כיון א~ר לשומר שמסר כאן י"ל לכן ~לי ל~ חו~
 המחבר דאף י"ל מעולס לו הא~ןישלא

 מו~
 צריך מדאור~י' דאף

ל~ב~
 ~א כלל נ"ל אינו התי' זה אבל ~שי~ה ~ל

 הנ"ל הראי~
 כן להדי'כתב

~~ 
 לשומר שמסר בשומר

 לאיכ~
 איכא אי מ''ד

 האיך שבו~ות שאר ~ל לומר שייך לא שנאנ~ה~דיס
 ל~

 מ~ימן
לי

 ~שבו~~
 כלל צריך דלא משוס

 לשב~
 ז כנ"ל

~~~~

 הגאו~~'צ וגס הניל ~רוצי ~ס ק"ז ד~~יף הנילבלא
 הנ"ל למ"ד בס~יף כ~ן נכונה ~ברא אמינא הוי כןתי'
 או~ש שהי~~'י~כבריסגבינפחת~אף

 א~~
 ני~אולא

 ראינו דהכא דהיינו הנ''ל קושי' רצ"ד סי'~לקמן י~ש~
 היי~ו רצ"ד סי' דלקמן כנ"לידי"ל גילגול רק~ינו ו~שי~~ האונ~
 ~ונ~

 ש"ש לגבי
 כמו חפיצי' בשאר או שבוי' או כדרכה מתה בהמה גביכמו

 גמור דאונס האונס ראינו דבכולהו גניבה ש"ח לגבי וכןדליקה שנ~ל~
 ~אוגס בו שיוכללתלות אחריתה היאמילתא רקהפשי~ההוא
 שהי' או בבקי~ה והוליכה בהר להוליכה ששאל כגוז מיתה גבימו

 ל~ניגו ~ראינו בשבוי' וכן ~מיתה שי~רוס מאכיל אותהאכיל
 הי' שלא ~שי~ה בזה שיש רק גמור אונס זה וחט~ו גזלניסשבאו
 דהאונס וכה"ג אחר בדרך לילך שוכר שהי' זה במקוס לילךלו

 אכלה או ריקבון ~"י שנ~חת בזה אבל נינהו מילי תריוה~שי~ה
יכול דודאי ~שי~ה ~"י ל~~כ"א רגיל האונס שאין~שאו~כבריס
 לשמ~

 ה~כ~ריס מן
 בגדי~

 ~ל למטלה שתולה כוון וכה"ג
 ~''י שבא א~שר וא~יה לח מקוס מני~~ל שאינו ברקבון וכןיתד
אונ~

 מ~כבריס ~מור למ~לה תולה שהי' כגון לבא רגיל שאין
 או היתד נשברוהי'

 הנ~~
 ונפלו

 לאר~
 שהניח נמי ריקבון גבי או

 אונ~ ~"י נקב ונ~שה יבש בז,~וסשפיר
 ~ליהס מיס ו~א בגג

 רגילות דכ~י באונס ראינו לא ל~"ד שבא ~תה בזה לכךבאונס
 ה~א דאס הוא מילתא חדא ו~שי~ההאונס

 הואואס ~שי~~ ליכ~ אונ~
 ~שי~~

 שנ~שה ישב~ אס לכך אונס ליכא
 ב~ונ~

 הוא זה
~לא

 פש~
 לא ~דיין ריקבון בו ראינו אס ב' השומר אצל לכך בו

 ל~~~~ס דצדיך~דייןהשומרב' אונסראינו
 זהאונ~

 דהיינו ~וא
שלא

 פש~
 הרא''ש ~שא"כמ"ש פשי~ה ~"י זה בא רגילות שכ~י כיון

 כמו היינו מ"ד לאיכאהנ"ל
 אונ~

 לש~ור אדס שוס יכול דלא מיתה
 א~שר רק אונס ב~צמויהוא והאונסמזה

 ד~ש~
 ~תלות שיוכל

 דשייך הדין ננון הנ''ל למ''ד בס~יף כאןוא"כ ב~יני הנראה זה גילגול ~"י רק התורה חייב' לא זה האונסבו
 משאיל~

 ולכ''ז
 הנ"ל ~ירוצי שייך לא הנ''ל ק"ז בסי'ל~יל

 וג~
 ח"צ הואון מ"ש

 האחרוניס שתיר~ו כמו תירוצי~ שאר לתרץ~שם וצריך אינוהנ"ל
 ז ה~תירה בזו הרגיש שלא ח"צ הואון ~ל ליותמי'

~~~~~
 רק אינו ו~"ש ל~יל מ"ש ~

 הנ"ל מ"שהש"ך ח~ץוכפי בתוב~
 הט~ס ל~יל מ"ש וכ~י ברשו~ו שאינו שבו~הדהיינו

 הג"ל ה~"צ וכ~י' כתירוצי נכון כ"ז דס~יף ה~יא באמתאיכ
 להיות דיכול דנכחת דאיירי הנ"ל כתרוצי צ"ל למ"ד בס~יףוכאן ג~

 וכנ~ל ברשותו~הפחת
 וצ"~
 ו

~~~

 היכא אף מ~איל"מ ד~מרינן להדי' מוכח נמי מכאן
דטו~ן

 התוב~
 ~יכ למ"ד ב~~יף שס דהא שמא

התוב~ טו~~
 היי~משוס ~שאיל"מ דאמרינן שס הש"ך שכתב ~פי ~מא

 ה~ך ולפי' ~ש~ע יכול במקצת מודה שה~א מה מוכח דהאש"ש
 הדינ~ובא~ת'ש~~~~ז

~~

 ~שי' שס לי קשה
 ~צומ~

 נמצא הש"ע שס כתב היאך
 איתא דהא עיקר כל מימ כאן אין הא כו' מ"משמ~ון

 ש~ו~ה אין ס~ה פ"זסי'
 ~מ~

 מכח ומחויב ~ל בכו~ר
 ~סק וכןכו' ~~נ~

 השי~
 ~שריס ה~וטף אמר ס"ו שס~ד סי' להדי'

 ואינו משל~י~שריס הי' ק' אומר ו~נגזל הס ושליחט~~י
 נשב~
~ 

 השאר ~ל דאוריי'~בו~ה
 דא~ משו~

 ~שריס לשלס דחייב
 הב"ד דאין כיון דנתחייב רק כופר דהוא כ~ן מ"מ ד~ויאמרינן ל~

מאמיני~
 הש"ך כ~ב וכן ~'ש מ'מ הוי לא חטף ששלו לדבריו לו
 אלא נתחייב דלא היכא ~מדינא וא~יג ון"ל ס"~ייטסי'~"ה
 ~' טו~ן אס כגוןכו'וכן מ"מ מיקרי לא נאמן שאינו~זתוך
 ה' אחדשהלו' ~ר לו ויש הלוויתני אס ונ'א"י להד"מ נ'וא"ל

 ד~וריי'~להשאר בנ'מכחמשאיל"מואינוחייבשבו~הכ~דחייב
 הלא ס"ל ~"ב דסי' בההיא הכא מ"ש ו~כ ~כ"ל כנ"לשכפר

 א~שראומר שני ~דינר ו~ל שוה הי' שלא ~ומר א~ד דינר ש~ל ~כלכופר ~~
 דנאנ~

 ואדר~ לוי דהיינו ב' שומר גבי
 יותר שזה

~~
 ~וב



י

~  ~ ~ ~  ~ ~ ~ ~ ~  י~ס ~~ש"ך ~נ~וןטוב ~~~~ ~~~ך~ 
 ~י לו ~א~ן ל~~ון וכאן ~~"י ~ו~~

 ו~ו~ןב~בו~ה
~~~ 

 וגס ברי
 להב"~

 לויגג~שמעון נאמן
נג~ ר~

 הוא האיך וא"כ ~~בועה לוי ~אמן לא ראובן
 מ~

 ~כאן ,יוא"ל
 גמור בברי ~"י ש~מעוןכיון

 ~נא~~
 לאו

 הו~ ככי~~
 דהא ז'א

 נ' גבי ~נ"ל ~"ך ~הבאתי ~ת~תיפבר
 להד"~

 א"י ו~'
 שי~ א~

ע~
 ~שואיל~~ מכ~ ~~יי~ אף מ~מ כ~יר~~ולא א~י הוי

 רכאן ועוד
 וכאן ~"ג ס' ע~ה סי' ל~~ן י"א שה~יא רמ"א~ ~~רתעדיף,ל~י
 ~~כ ברי ~מ~ון~ט~ן

 ~~וע~
 ב~י ש~י~רי לי' ~א~ין ~הוא לוי

 ב~~ות לוי דנאן~וג~~~
 ו~~

 יהי' ~לא ~צריך רמ"א כתב
 ~ו~~

 י"ל~ד~א~~עדו~
 לו ד~~~ע

 ~~ריף ע~יפ וא"כ~ ברי מי~ש~
 ה~"ד ~~ין, א~

 מאמי~~
 ~איל ראובן ~גד לו

 ~ דעכ"~
 יכול

 ל~ב~
~~

 לומר מג"ל אבל ~ס הש~ך וכמ"ש היסת לע~ין שמי~רי~רי
 דה~"ע כיון ~מקצת מודה מי~רי~זה

 כוס~
 כהרמ~~סו~ל לקמן

 הש"ך~ו~דכת~

~~~~~~~
 דזה כיון ~"ב ב~י' ד~ם ר"ל ~יי~י

 כבר לוי, ~~~~~~יי~
 להחןי~

 ראובן לגבי ספק ~עתה המ~כון
אי

 צאצס~
 ~כימ לא ר~אגסו מייב כ~~אי הוי ~וי ~יד

 ~ה~
 לכי

 ד~סק~ה
 ה~"~

 בעד ~אנ~ו ~ע~י~ן לא
 ~ מה"~ ~יתומי~

 אך
 ע"ה סי' הש"ך מ"ש לכי דהא ג"לןה אי~

 ס"~
 שאין כיון ה~עס ט'

 ~וס~ין שאנו רק לו ש~ייב בבירור ~רעיס~ב"ד
 משאיל"~

 ואינו
 כוסקי' היו שה~ד כאן ע"~יו~~תא ~הדי אנן לומר שייך לא~מן
 אח"כ וא~כ ~אמן ולויהי' ~גדו לוי שי~בע ~ג~~~עוןללוי

 ~ה~י א~ן ~ייך לא ~~פ נאמן אינו ד~גדו דהדין אף~~ו~ן ~~~
 א"י ו~ם ל~~רלוי ~~~ב~

 דצם מדא ~~"ל כאן שייך לא לך ~חזרתי א~

התוב~
 ה~'ע כתב דהא תדע ~~א ~וען

 מכ~
 כתב ולא מ~איל"מ

 סברת ג~ב ס~ר לא ~הש"ע ג"כ ~וכמ ו~~אן לך החזרתי א~ א"י~כח

~מ"~
 סבר~ כ~י וע~ר לעיל האר~תי וכבר הנ'ל

 הנ"ל הרא~וניס
 ד~ס~יצןכיון

 דהחיו~
 י ~ הי~יב ובררתי ל~יל הארכ~י וכבר ,לך ~תתיי~תי אס א~י הוי או~סין מ~עת ה'א

 י

~ ~ ~

 על ןו ~וש~ לתרץ ~ל
 הש~~

 ~סי' הש"ך רהא די"ל
 מביא אינוהנ"ל ~~~

~~ 
 ולא כנ~ל וווני כמה כשכ~ב

 צריך ולא פרעתיך אס א"י ונ' להד"מ נ' דאומר גוונא ~האי~~כ כת~
 סי' בהדי' הש"ך כתב וכן ~ע~~אמדלצייר

 ד~ן~
 שכירישייך

 מ"מ להיות ה"ל לא נמי בזה ראשוגה ה~כה ~לכי~ף מ"~
 נמי וטעמו אתד עד גבי ~סובר כמו ככירה הוא~כיר א"~ דה~
 ~יי~

 אף
 שמא ~אמן~אינו

 ~רעתי~
 כמו ~כרע להיות יו~ל מ"מ

 הציור ~תחילההש"ך שכת~
 א~

 אלא תפרע~י אל נ' על וא"ל ק' טוע~ו
 משו~ מי~ הוי לא מ"מ ב~דיסאלא ת~רעי~י אל לו ~~ר ~' על נאמן ~אי~ו אף כרעתיך~~די~וא"ל

 להיות דיכול
 ~~ר~

 ולא
 דבוותי' וה"נ סהדיא~ן שיי~

~~

 במז~ת הוי כרעתיך אס דבא"י ~יון לתלק יש
 חז~ה כמו היי ספקוהפרעון וראי ~יו~

 ~חיי~
 הוי שבזה מ~מת ~ו

 ב~די' אלא תכ~עני אל לאומר ~מי ולא ס~די א~ן ~די~והוי~רי
 באמת אבל סהדי א~ן ~ייך לא אבל החנאי מח~ת רק נאמןדאי~ו
 ז הנ"ל קושי' ~~ה ע"ב ~סי' כךכאן ד~ין דוחק כ"ז~~

 ליסודנ"ל
 מונ~

 ~סי' דכאן די"ל מ~ס כלל קשה יהי' דלא
ע'~

 שנא~~ לוי ~אמר דתיכף כיון
 יכול אינו והוא

 אס לכן באמת דינו כא~ר לשלס שצריך הוא ידעל~בע
 כיון כמורה~בדינר ~וא הרי~ ~וה ~י' דיגרין~ש~ה ~מוד~

~~~ 
 שצריך אז

 א~~לשל~
 נ' ג~י

 להדי~
 ~~ וי~ ידעתי לא ונ'

 נ' ~ל אחד
 דכת~

הש"~
 לבכור מתכוון הי' הוא לכן ככירתו א~ר בא רה~ד איירי

 ~לא~יון
 שיי~

 כיון ע"ב ~י' כאז לכך מ"מ הוי לא שפיר ~הדי אנן
ד~שעהשאזמר~להמשכון~שו~דיגריותרכברידעש~~וי~לשלס

~~מת
 מ~אי"ל~

 לבן
 אס א"י ונ' לה~'מ ~' לכן מ"מ הוי שכי~

 כיון מ"מ הוו שכיר בזהפרעת~ך
 ~ידו~

 אז לו
 ש~רי~

 בשעה לשלס
 אל לו שאומר ~' וגבי ~ר~תיך אס א~י כמו דהוי ~ן~אומר
 בופר הוי ודאי שס הכל ~רעתיך אומר והוא ב~יס ~לאמכרעיני

 הכל ~ו~ר בעצמו הוא אבל לשלס צריך ת~אי מ~וס רק בבריהכל
 תד~~ברי

 לך
 רא~

 עדיס כשני ~אמן ה~לוה שיהא אומר הוא אס
 המלוהנא~ן

~~ 
 משוס דהוי איו ש~רע עריס ב' מביא ה~וה אי

 לב"ד ~ברי אף ~ייס ממון דגבי דת~אי ~"א בסי' כראי'~~נאי
 ~ן~אי~ו

~ 

~~

 הס~~ ~"~ ל~י
 ע' סי'

~"~ 
 מכח ~בזה ~הוי י~ג

 רודאי סהדי ~אגןי ה~זק~
 ל~

 כיון מימ ~פיר זה ~הוי ל~קכק י~ בעריס ~לא ~או~ריפ~ע~יך~ין האי על שס השיך~ ~ביא ובן פרע
 מה וכן ס"ה כ"ז רסי' ~אי וגס ~יי' דר' האי ~וי~י ~הדי~אנן

 ~~"~שמבי~
 ע"ה ב~י' הנ"ל

 א~
 כולה על ~ו~ן

 ~~ וה~י~ ל~~~

 נמי התס משאיל"מ ב~'מכח דחייב ופר~~י לוי~י ואמר נ'~לוה ~~~ ~~~~~~~~~~~~ך~~~~~
 שהואיראינו

 ב~
 אנו שאין רק כטור הוא לו ~אמין ואס לכפור

 שא~י כיון הדין רק יודע אינו שהוא לו מאמינין אנו הריכר~תיך א~ א"י ונ' להד"מ ד~' ההיא וכן ע'ב דסי' ההיא א~למאמיניןילו
 שתייב ~הדין כיון א~רינן וא"כ לשלסמ~ויב

 לשל~
 ~וי מסתמא

 וכן א"י ~אמת והוא~ו~אה
 משמ~

 ולפ'ז י"ג ס"ק ~"ז סי' מהש"ך
 ידענא לא נ' שאומר ע~איירי לוע"אשהלוהנ'א"כ וישה~יתגי א~ א"י ו~' להד"מ נ' וא"ל ק' בטוען עיה סי' הש"ך דכ~בההיא
 מקצת מודה הוי לא לכך לכ~ירה נתכווין בזה א"כ העד שבא~דס

 ו לכאורה ~"ל~ן
'~~

~~ ~~~~ 
 כ"ב סי' ל~יל שה~כתי מה ~אר

 הנ"ל מילוקלפי ~לכ"זיש ~~עותשיעבוד ע~~

~רי~~
 בין

 מל~
 לענין ~רקעות ~ע~וד

 משואיל~~
 כקדון ובין

 עמהס מסכימיס וה~ור הר~יש וכן ~תוס' שיטת ~פי ~הנ"ל~ל~י
 דוביסברי

 מלו~
 במקצת מודה אף דאוריי' שיעבודא למ"ד ע"פ

~ינג'~יי~
 דא~ן לעיל כתבתי וכבר ש"ק ד~וי דאורי~ ~בו~ה

 אחדהיכא בעד או מלוה גבי ~מ"מ לבן ~דאוריי' שיעבודאפ~קינן
 מ~ש~בדי שאיןי~וללטרוף ~ף קרקע לו שיש היכא ~~ואיל"מ~~דין

כגוןבמלוה~"~אינו~ייבשבועה
 דאוריי~

 אמרי~ן לא וממילא
 דאי~ו כוון מ~ואיל"מבי'

 חיי~
 ~י~ת~ לכי אבל שד"א

 ~'ק כפירת מיקרי לא ממש~~די ל~רוף יכול אין אס ~אוניסושאר הרמב'~
 גבי ~ל ~מלוה וזה ו' ~'ק כ"ח ~י' והש"ך בסמ"ע ג"ככדאי'
 ~רוצה כיון~קדון

 החפ~
 קרקעו' לו שיש אף לכך שלו

 לעול~
 שייך

 ו כ''ב בסי' כ~"למשואיל"מ

~~~~
 עצומה קושי' ה~"ל ~י' שס מ~שה דהט"ז ר~יתי

 ~"ב ~~ מהש~~
 ד~

 וגובה נשבע שס דקאמר קכ"ת
 מחצ~

 ~"מ כדין
 שי~ איירי ~"כו~ס

 לו
 ~רק~

 גובה מדקתני משעובדיס וגס
 אומן ליישב שיוכל מי זו קוש'' על וכתב ממשע~רו ~בה ואיןמב"ח
 ד~יירי ע"ז תי' בחלומו לו ד~תגלה כתב בתירוצו וה~היקרא
 לא ע"כ התוס' דלכי' אמ'כ כתב הוא רק השיעבוד אח"כ~מחל
~יקרי

 ש~
 למ"ד התוסי מדהקשו ממשעבדי ל~בות יכול אס רק

 דבריו לי ותמוהין גובה של"ד למ"ר אכי' דמב"מ דאוריי'שי~בודא
 אכי~ קר~ע לו יש ~דאי ב~וף להדי' כתבו ב"מ שס התוס'~הרי
מ~~

 אין אח"כ מ"ש וכן כו' לי' לית ואי כטור ב~דים אכי'
 ז היטיב דבריומובני' ~ ~~'

~~~

 ~דבריו ~"ס איזה י~ אס לזה דנתכוון להיות לךויובל אבאר
 דאוריי'דווקא שמקשי'התו'אזלילמ"דשיע~דא ~לכאור'מה~~

דלכאור~
 רק מ~ועבדי' קרק~ות לו~כלל שאין אף

 בנ'~
 נ~י ~"מ יש

 וכסקוה~י~ האי לפימהד~סקר~י' ל"ד או ~ד"אלדינאאי
 ג"כ

 סי"ג ק"דבסי'
 ~מלוהע"~

 ~וקדמת
 קוד~

 ~~לוה ~ב"ח לגבות
 עשו דה~כמיס אף ו~בר ~ד"א ד~ס~יגן מה לכי מאוחרבשטר
~לא

 היינו ממ~~~די תגב~
 דלקומות כסידא משי~

 א~
 ב~לוה

 לעניןע"פ
 לובותמב"~

 הוא ממילא לבך ב~"ע עדייןהשיעבוד
 שייך לא ל"ד שיעבודא למ"די אבל מאוחר ~ש~ר מ~והקודס
 דאוריי' שיעבודא כסקו ~מי הס כ"ב סי' מ"ש לכיאף האי רבינו על ~ליגי כו~קי' ושאר דהרי"ף אף והנה ~זהקרימה

 כיון לשיטתסהלכו ה~ מ"~
 ר~מכמי~

 כ~ידא מ~וס השיעבוד הכקועו
 לו שיש אף ~מי כאן ~ברי לכך מב"ח אף לגמרי הפ~יעידל~ומו'

~ר~
 דמלוה הואיל ~ורין בני

~"~ 
 לא ממשעב~י גובה אינו

מיקרי
~ ש"~  

 ג'כ ~ליגי לכן לומרי השיעבוד ה~קי~ו דמבמיס
 הס ש"ק הוי ~קרקע לו דביש דסברי ~אן ~וס' א~ל ~אי ר~י'על

~וברי~
 השי~בור חכמים הכקיעו לא מבימ אף לכן האי כרבי'

 למלוה ~דימה שישוג"מ
 ע"~

 ז כ~"ל

~~
 דכס~ הש"~

 בסי'
~~ 

 ~"ק מיקרי דלא כהרווב"ס
 פסק ~~ד ובסי' קר~ע לו שיש אף ממשעבדי טורףאס ר~

 אף סו~ר דהוא וצ"ל אהדדי דסתרי קשה הנ"ל לכי האיכרבי'
 בידולמוכרולאמי~רי דיש ב"תכיון לגבי עומדת עדייןדשיעבודו

 ז האי כר~י' ס~רי וודאי התוס' כך ביןש"ק,אבל

~~~~

 יש דוו~אי דוקא שד"א למ"ד דמקשיס התוס'
 ושיעבוד הווף שיעבוד שעבו~ים ב' יש ~ד~א דלמ"ד ~~ ח,לו~

 ~כיר' ~בי ר~ת כמ"שקרקעות
 שטרו~

 מדאוריי' של"ר למיד אבל

ליכ~
 אינש דבר נכסי וממילא הגוף שיע~וד רק ~כ~יס ~יעבוד

 לי' מערביןאינון
 לכ~

 הקרקע דהוי כלל קשה לא של"ד למ"ד~
 הווף שיעבוד מכת אלא דאינו~והמ~לטליןישווין

 א~
 לו יש אס

 ב"ח על אף ה~רקע על שיעבור י~לו ש~א למ"ד א~ל~ר~ע
 ולא כו' מאוחר ש~ר נוד אף מוקדס דיהא~לו

 צרי~
 דיכול לטעס

 ממשע~די'לגבות
 ון~

 התו~' דכתבו
 לב~ו~

 הוי קרקע לו ~יש אף



~ ~

 ~~~ך~
 ~~ו~~~~~~~~~~

 זש~זהאליבאדר"ייד~ב~שד"א

~~~~
 לו דמחל דאיירי בחלומו לו דנתגלה התירוץ שפיראתי

השיעבוד
 אח~

 ולא קרקעות השיעבוד שמחלילו דהיינו
 אינש דבר נכסי מב~מח~ת ל~בות ויוכל הגוף שי~בוד לומחל
 ~רק~ת מחלשי~ר רק בי'כנ"ל ערביןאינון

 ונ~~
 יהא שלא

 אחר מאוחרדהוי ע"פ למלוה אףקודס
 שמ~~

 מטלטליןוכמו כמו
 אינו לו דמודה דהמחצה כשרואה שאח"כ ואיירי כנ"ל של"דלמ"ד
 מלווים שאר נגד ונ"מ נכסיס שיעבוד דהיינו מב'ח אףהשיעבוד ~י~ לו מחל סמכינן א~דים אנן ה~"ס כדאמר ממשעבדיגובה
 מקרקעות ואף מב"ח לגבות ויוכל עצמו ~לוה שיעבוד לא אבלכנ"ל
 אתו שפיר והבריי' כו' אינש דבר נכסי מכח ממטלטליןכמו

 ממשע~די לגבות יכול לא השיעבוד שמחל דקודס~אשמועינן
 אנןדקאמרי

 אעדי~
 ~מכינן

 אב~
 לשבע צריך שפיר שמחל אחר

 ל~בות דאוריי'שבועה
 מ~

 ולא כנ"ל
 ~ש~

 ואפשר כלל
נתכוויןהט"זר~לשונומגומגס דלז~

~ 

~~~~
 י"ל

 דה~
 קאמר היסת שבוע' מחצה ו~ובה נשבע דקתני

 שבוע, לישבע צריך עכ"פ נמי ק~ע התו~'דעללשיטת

 דאוריי' ~וי קר~ע לו באין וממילא בש"ע כדאי'היסת
 שהיא בהר~ב"ס~משמע ומ~

 ש~~
 הנ"ל הפוסקי' דכפי ת~ס ~יינו

~פליגי
~~ 

 ממשעבדי ל~בות יוכל שאין דכל וס~רי התוס'
 לא ממילא זו ש~ה ולפי כנ"ל ש"קמיקרי ל~

 קש~
 מ~ו~י' כלל

 אנן הלוק~' דקאמרי ממשעבדי ~גבות יוכל לא שסדהא ~
 וכמו זה בשטר לגבות יוכל דאין כווז מיקריש"ק תולאסמכינן אעדי~

 סי' הש"עשפסק
 פ"~

 ושפיר לקיימו יכול שאין בשטר ~כ"ח
 ~קע לו ביש משואיל"מ דהדין היכא כל ולפ"ו ~"א הוילשיטתס
 דלשיטתס~י האי והטורורבי' ק~~כהרמב"סוהרא"ש לומריכול

 ו שד"א ~ינה כנ"לש"ק

~~~~~~~

 להק~ות ששמעתי מה אחת קושי' ~~ר' יש לפ"ז
 ~פר בידי ואין שמעלקי, ר' הגאוןבשם

 בדיה כ~ח דף בכתובו' ששמעתי כפי זו קו~י' הביאאשר כתוב~
 הנ"לי הגאון והקשה כו' ר"י אומר והכא כו' תימא דרבנןשטרות קיו~

 כתב מ"ג ס"ק ע"ה סי' הש"ך~לא
 בממר~נו~

 א~ד עד יש אס ~לנו
 דמוויף פרועבמיגו רק נאמן נאמנותואין בו דיש כיון הקיוסעל
 גדול שיש והוא השיס דקאמר בכ~ובו' כאן וא~כ משואיל"מוהוי
 שר"י כפי להתוס' קשה א"כעמו

 מפר~
 ש~א רק שחודה דאיירי

 שמעיד להאי ל"צ קיוס צריך דמזויף במיגו פרוע נאמןיהא
 וה"ל ע"א דהוי סגי ~מו שיש גדול בהאי הא בק~נו'שראה מ~

 אזלי לשיטתם דהתו' כלל ל"ק ~נ"ל ולפי הש"ך לפימשואיל"מ
 י"ל וא"כ משואיל"מ שייך ו~א ליכאשד"א קרקע בישלוד~ברי
 לכך שד"א צריך ולא קרקע לו דיש איירידמתני'

~ 
 בע"א סגי

 לגבות י~ל אינו שם דהא זו קושי' מקשה הרמב"ס לפירק
 שד"א לישבע צריך קרקע לו ביש אף וא"כ דע"א בקיוס~לוקחי'

 ז דהת~' זה תי' סבר לא הרמב"ס רקלשיטתו

~~
 למ"ד אבל ש~א למ"ד דוקא ~א זה לעיל מ"ש ~י

 של~~
 יש~ מהני ~א התוס' לשיט' אףווד~י

 וממשעבדי קרקע
 מקויס דאינו כיון ~ובה אינונמי

 ר~
 של"ד למ"ד קשה איכ בע"א

 משוס לתירוץ לבא צריך עיכ דהא כ"חה~ל דף זוממתני'
 דאיירי ה~' כדברי נמי צ"ל לדידי' וא"כ דרבנןשטרות דקיו~
 במוד~
~ 

 לא של"ד דסבר דמ"ד לומר ודוחק ~"ע הנ~ל קושי' א"כהלוה
 ע~יו חולק אין דהא עמו גדול שיש הא~דר"ה~בר

 וג~
 דהתוס' א"ל

 הרשב"א כס~ר' מהני ~"ד שיעבודא למ"ד בפירו'ואף דשיעבדסברי
 ד"ת בד"ה ב"ב סוף התוס' דהא אינו וודאיזה

 ב"~
 להדי~ כתבו כו'

 סברא להאי להדי' דמוכח עצמו לשעבד יכול לא~מדאו~יי'
 מהניושיעבדובפי'לא א~

~~~
 בד"ה ~ד דף ב"ב התוס' דהנה בל~ז לתרץ ניל~

 כו' ~וודאי ר"י ואומר כו' וא"ת שי'לשבועה ממוי~
 אב~

 השתא
 שבועה~מחייבו

~ 
 ~פניו להעיז שיכול מיגו ע"י בשבועה מהימן

 שהעד בדברולישבע
 מכחיש~

 ולכאירה
 לפ~

 הנ"ל ר"י תי'
 ה~זה חט~הוי נשבעשלא דחטףוהוא בכה"גדעדאומרדווקא י~

 דיד~במידי
 אמר אחד שה~ד בכה"ג אבל בבירורשחטף העד

 ראה לא אבל חתימתןשמכיר
 שחת~

 לא מ"מ שמהני אף העדיס
 ידו מנח דהוי ההיא כמו בטוב מזייף דהי' דאפ~ר ומור בירורהי'

 עצמו דהב"דאזרנקי
 ט~~

 התוס' כתבו וכן תתימתו ~וא וסבר
 ע"ב י"ג דףב"מ

 בד"~
 דכתבו קאמר הא

 דמ~~
 דנפילה ריעותא

 ריעותא דליכא היכא רק בטוב וזייף טרח שמא קיוס מהנילא
 קיום דמהני חכמיס הקילודנפילה

 ז~
 שאינו אף החתימה שמכיר

 אבל ~אי כולי חיישינן דלא גמורבירור
 עכ~~

 לו יש דשפיר י"ל

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

~~ ~~ ~ ~ ~  דטוען יבכה"ג~יגו 
 ~רו~

 ה~ר נ~ר ~שבע והי' דמזויף במיגו
 ולאהמקייס

 שי~
 ל~בע ל~יז יכול דאין לומר

 בדב~
 ~עד

 הי' דהוא דטוען רק ~ד מכחיש אין הוא דהאמכחישו
 שפיר וא"כ כנ"לבטוב מןיי~

 שיי~
 כלל קשה לא לכך מיגו

 לשיטתו ר"י דשס כ"ח דף כתובו' דפ"במ~יא הנ~ קושי~
 אוי~

 ד~בר
 גבי כאן ולכך להעיז יכול דאינו משוס כנ"ל ע"א גבידמשואיל"מ הטע~

 דאמר דיכו~להעיזכנ"לדאייריקיוס
 להדי' משמע וכן ~ר~יי ~ברילהדי' רקדמכירהחתימ~דמש~

 ברשב"ס קנ"ד דף ב"~
 דצריך להדי' משמע כו' ~חריס ע"י לקיימו המלוהצריך ד"~
 במתני' אוקימתא האי לפי ~~מע וכן מהני לא ~חד אבללקיימו שני~

 רר~מ דע"ה דומי' הראי' דעליו כו' המוציא אומרי'דחכמי'
 ו עדיסבב' היי~

~"~~
 ל~י ז"~ משאילי~ דהוי מחרנות גבי הנ"ל הש"ך מיש
 דהש"ך י"ל רק ברשב"ס ר"יוכדמשמעפי'

 תפ~
 ~יקר

טע~
 ער האי הוי נמי בזה לכך ~נ"ל ל"ד ב"ב בתוס' שס דרי~ס

 לומר יכול דהמוחזק ~דא י"ל לזה רק נגדו ישבע לא אם~ניס
 הנ"לובפר~ כטעסר'י ליקיס

 ר"י טעס בעצוזומיישב דהש"ך
 סי'~ס

~~ 
 ט~~ לפי דאף נ"ל ועוד

 ו~ומר לפקכק יש דרי~"ס
 דבל"ז כיון לריב"ס אף כשניס אחד עד הוי לא שטרותבקיוס

 משוס הקילו בשניס רק כנ~ל גמור בירור הוי לא העד עדותלפי א~
 רשב"ס בדברי כן דמשמע לעיל כתבתי וכאשר באחד לא אבלנע"ד
 שייך עדות גבי די"ל גדע ד~ס הנ"ל הש"ך דכתב בממרנותובפרט

 אינש חציף דלא דאמרינן בב"ד עדותן שנ~רה כמומדאוריי'
 דאפ~ר וי"ל גרע דזה י'ל דממדנות גביכתיי עדיסאבל ב'לזיופי
 מהני דתרי דלת נעי~ת משום ~שו רקדרבנן ~נ"ל בטובדזייף

 ז שבועהוצ"ע ית~ייב דמדאוריי' דלימא צל"ע חדאבל

~

 שד"א מיקרי לא הנ"ל והרא"ש התוס' שיטת לפי קרקע לויש ה~ו~ א~ משואיל"ת שהדין מלוה גבי מקוס כל מזה לנו היוצא
 סבר וכן משואיל"מ ול"א ש"קדהוי

 ע"~
 אבל ~נ~ל האי רבי'

 היכא רק ש"ק מיקרי לא והרמב"ס הרי"ףלשיטת
 הלוה מן להוציא דלעניו נראה לכך משעבדילגבות דיכו~
 האי ורבי' והרא''ש כהתוס' קי"ל לומר הלוה יכולמשואיל"מ ולומ~

 ז כנ"ל שד"א פ~קינן דאנן הלוה מז ~הוציא שלאהנ"ל

~

 דחכמיס כ~ן משעבדי לו שיש אף ב"ח קרקע ללוה באין ~בל
 ~חל אס מיקריש"~וכן לא ~שיעב~ד ע"פ בחלוההפקיעו

 שיש אף הגוף שיעבוד מ~ל אב~לאהשיעבודקרקעות
 מטלטלין כמו הגוף מחמתשיעבוד לגבו~מהן ו~וכלקרקעות ל~

 כניל בומן מוקדמת שהיא אף אחר למלוה מוקדס שאינוונ"מ
בזה

~ 
 ז כנ"ל ~"פ מלוה שהוא רק להתוס' אף ש'ק הוה

 הוי קרקע לו שיש אף אחד ח~ץ מודה והוא אצלךהפק~תי ח~יצ~ ב' תובע שהוא פקדון ~בי אבל מלוה גבי והכל
 מנה התובע וכןשד"א

~~ 
 ונ' ידעתי חמשין אומר והוא פקדון

 אף ידע~ילא
 בי~

 ~מוקי האי כי משו~יל"מ אמרינן קרקע לו
 בשומרין דאיירי דהשואלמתני'

 דכפיר~
 ~ל והודאה

 ודה~ובע פרו~

~

 שיש והיכא
 ע~~

 שטר של קיוס על
 והו~

 וכיש כרוע טוען
 ~י' הש"ך שלדינו ע~

 ע~
 שיש שלנו ~~ממרנות סיא ס"ק

 כ~ל משואי~מ נאמר אם פרוע~אמ~תוהוא,טוען ~
 ד~~י צ~

י
 ל"ד דף ביב דר"י הטעס ל~י מיש

 במשואיל~
 שייך דלא י"ל

 יש דריב"ם לטעס ואף כנ"ל ברשב"ם משמע וכןבזה
 י ו לחפש ס~ריס לישאין כע~ ~ וצ"~ דר"י כטעס קי"ל לומר הנתבע דיכול י"ל~כ"פ לפק~

'~~

~~~ 
 ו~~ו~ ~~ו~י~~ ~~י~~ו~~ ~ו~י~

~~~ 

 ~~י~ י"~ ~~ ו~~ו~י~ ~"~ ~~"~~~
'~ 

~ 
 ו~~ו~ו~ו~"~~נ"~

~~ 
~"~ ~ 

~~~
 ב~לומר מאריך,בס"ק ל"ט הש"ךסי'

 ע~' דכתבו וכו' גובה ד'ה ב"ב מה~ס' יסודוועיקר דהיאספיקאדדינ~

 כולס אלי' ור' ~ריח קידושין בתוס' עיקר,וכן וכןר"ת
 סוברי~

 לא כב'ת במחילת לך אבאר ואני שס השיך סבר כן של"די
 סבר דריפ דכתב הרי"ף על מהשמקשה וגס בתוס'שפיר דקד~
 דלת תנעל דקאמרשלא וכאן בקידושין כדקאמרדאורייתא שיעבוד~
 נוק~ לא מ~ת עלי' אדאורייתאותמה רבנן אוקמוה נע"דדמשוס ה"~

 לבאר נ"ל בראשונה הראשוניס עלי' תמהיס וכןאדאורייתא
 ה~ך רברי אס אבאר ו~ח"כ התמי'לתי' דעת~

 כני~
 הנה

 ר"נ ,א"ל וכו' הבית נפל ת"ש חנן רבאמר ~"~ דף ב"~
 זעיר~

 חברי
 עלמצוה תדגמא~

 היתומי~
 אביהן ~בות ~רוע

 ~קי~
 ר"א ~'

~"פ חלו~



 ~וי ~~א~"א
 ה~י~ ל~~~ ~~ ~ל~~~~~

 ~ו~א
~, ו~ ~~ ור"~

~~ 
 נ"ל ~ק ~יור~ין מן גו~ה א~נו ע"פ מלוה סב~י ו~~ואל דרב
דוודאי

~ 
 ~פיר

 כ~י~~~ ~יר~
 ר"א א~ל ו~ואל ~~ב ~ס

'

 ~ ~ב~~שי~ו~~סאח~בדרב~~מואלו~ק~~פי~ ~

 י~ור~~~~
 של~ד ~"ד דאף ~קידו~ן ד~"ל ~ש~א

 ~~י~~ד '~,, ~וד~
 ~פו~ו~ול~אור~

 ה~א ק'
י קאמ~ ~"~ ~~~

 ~ב~
 ~~וא

~"~ 
 ~~ד

 ב~ט~ ~לו~
 אלמא וכו'

 אע"~
 ~~~ה

~~קי~ן בשט~
 א~~יו~

 ~~בו~א ו~וה ~פר ~~ות
 ב~ירו~

 אי דממ"נ
 ב~ת~~יי~י

 דלא
 הי~כתו~

 ~~ריות א~~י~ן ולא אתריות בו
א"כ ט"~

 א~
 כתב וכן ~ובה אינו מד~~נן

 ש~ ~י~ב~~
 דף בק~ושין

י''ג
 ~מוכ~

 שס ה~ו~' ~~בו וכן מזה ~ן
 ב~

 ק~ה ~ף
 אחריותבהד~מדאוריי' לו ~כתב וכוידאף ~ובדינובזיבודיתבעל בד~ ~"~

י

 אינ~
 לשעבדאע"~ יוכל דלא ~~ה

 ~יש ל~כרן דיכול
~ 

 י

~ ~ ~ ~

 ~שמי' ~רזו~רא א~ר אי~א ~ףינ' בגיטיז ~ס
~~ 

~"~
 ~בחא לו דכתב אעפ"י הי~~י~ על היוצא

 ג~~ה~ונו ~פירו~
 וכ~ הןבו~י~ ~ אל~

 ש ~וס' ו~תבו וכו' רבא אמר
 רבא דסובר צראה ו~ו' כיוןד''ה

~"~ 
 ביתומיס ~ינו ~רבנן דאי

~וי~ורי~
 והרש~א מיתו~יסו~ו' ~לל גובה אי~ו דמדאורייתא כיון

~חמ~
 דשאני ~לא שלד"א סבר דרבא לומר דנו~ל כ~ב שיטות

 שי~בודא ~וי א'כ בש~ר שבחא מד~תב~כא
 דאו~ייתא הוי ~פירו~

~~
 לתר'שיט~~רשביא סב~י~ןונ"ל דלא וכו' לשיטתואזלי התוס'

~'ל
 אח"~ דה~~

 ~ש"ס מביא
 ה~~

 ~~ווייהו דאמ~י ושמואל ~ב
 כו'אפי'ע"פ ~ימא ה~ו~' ו~תבו דשלד"א כו' אינו ~יפמלוה
 לי' ללית קלא לי' דאית בין חיליק ליכא יורשין דל~~י לי~בה~מי
 לקלא אינוחושש דהמ~ו~~עדיס וי"ל~לא

 ליגבו~
 מלקוחו~כו'

 ~"לוהשתא
 ~הי~

 ל~~שב"א ~תו~' ~ו~י' ק'
 ז"~

 ~~וס' ~ל ~~י'
 ~דו~ק לו ~~אה~י'

 לכ~
 ~ברי וש~ואל ד~ב ז"ל ה~ש~"א ~בר

 לאק' דאוריית~ולכך הוי ~שיעבודאבפירוש ס~י ~אפ"ה~שלד"א
 הוי ד~~טר משוס מיורשין גובה בשטר ~ו~'ול~ךמלוה ~ושי'~לל

~י~וד
 ~פי~ו~

 שלד"א משוס מיור~ין אף ~לל ~~ה ~ינו ~"פ אבל
 שלש איכאוהשתא

 מחלו~~
 דעולא

 ~ב~
 ב~לוה אף

 ע"~
 וכן שד"א

~~יוחנןור"ל
 ו~~~

 אף סבר
 ב~ט~

 ל"דורב שיעבודא
 דאורייתא ~פירוש ~יעבוד אך של~ד~ברי ושמוא~

 א~
 רצו לא ה~וס'

 ~יעבודא נמי ל~בושמו~ל לכ~סברי ~לוג~י לא~ו~י~ז~
 התו~' בגיטין שס לכך ~לא חש דלא משום כנ"ל תירצו רק~ד"א בפירו~

 כא~ו~פו~ ל~ך לשיט~ייהו~זלי
 ~י~בודא ל~ב~אפי'

 ~פירו~
 לא

 ~לד"אאבלהר~ב"א אי ל~עמה~י
 ל~יט~ושפי~

 תי~ץ
~ 

~~~~~
 ל~"ז

 שפי~ מתור~
 דהשתא הנ"ל דב"ב ~גמ'

 ר"~
תרי~ל~י~~וו~~'כללקושי~~אדהנההר~~"~  ~אני מי תיבע~וכו' כי אלא וז"ל מהו דאי~ני האי~עי' ~ל~~ב

 רבנן דא~~וה מקנין~י~בוד
 ל~יטבוד~

 מק~ין יותר
י משו~

 ז עכ"ל ~ע"ד ~

~~~~~~"~' 
 ~תי'

~~ 
 ~ל מצוה נחמן

י ~~~ו~ הותומי~
 סי'כ"ז בת"מ ועיין א~יהן חובות ~

~מביא ב~~"עס"~
~~~ 

 לכפות הב"ד רוצין דאם הרמב~ן
 הרשו~

 והש"ך בידן

 ~~~ ~ו~~~צ~
 ~~ו~'

 סוברי~
 ~ן

~"~~ 
 התו~'

 ב"~
 רף

~יצב"א ע"~~ש~
 ~י~ ש~י~ ל~~

 ~"נ
 משי~

 לכן ~צוה ~א ~אורויתא דמדין
 דכוכין ~~גא ~ד לאעלי' דלת צעילא מה~י~פיר

 ~ל"~
 ל~~מב"ן

 ד~מילא~נ"ל
 א~

 לענין אבל כופין רצו
 דאיק~~

 ~~ה
 ו~כ~

 עדיין
לא

 דש~ איפ~~
 ל~צין

 ג~יי~
 שייך לא לקוחות

 מצו~
 ~ע"ר ומשוס

 ל~~~
 ~~נה ~~ו

 ~~ דה~
 ע"~ מלו~ ~~רי ושמואל

 ג~ה ~ינו
 חשו ולא היורשין~ן

 לג~~
 דר"נ אשי ר' ~ושית ק' לא וה~תא

~יטתו~ב~
 אף ושמ~ל דלרב

 בפורו~ שי~בו~
 מהני לא

 ~'~נ~ל דף~~~ין כדסב~
 ל~~ב~

 ושמואל~מש"~ ~~ בד~רי ~~ו~' כת~'
ל~

 ~~יו~~ין גבי
 משו~

 דלא
 ח~

 לא לכך מהלקוחות לי~~ות לקלא

 ג~"~~יי~
 ~' לא ו~ש~א

 קושי~
 דכתבי~טר איירי ~הכא ~"א

 דאיקנא צ~י~~ת~
 ~~~עב~ דל~ ~~

 הוא אבל
~~ 

 ל~לא
 זה ~בר א~י ~' אבל כנ"ל ~~גא ~ד ל~לוח נ~'ד~הני ושפי~
 אליבא ס~ר ל~ך ושמואל רבל~יטת לדוח~

 דר~
 ו~מואל

 סבר~ דה~
~יע~ו~

 א~ל דאורייתא ~פירוש
 ע"~

 משוס מהיו~שין ~ו~ה אינו

~של~"~
 ע"~ כמ~ו~ הוי מש~עבד לא ראי~נא אי שפיר לכך

 ו~א
 ז ~י'~נ"לומקשה~פיר~ייך

~~~~~
 דאזלא י"ג דף בקי~ו~ין ~ס~מי

 ה~וגי~
 ~לי~א

 באורה הכתובה ~לוה הגמ' ~א~ר ~~יר~~מ~אל
~תוב~~

 ~~ט~
 דסב~א דמי

~~~ 
 הגמ~א

 דשמואל אליבא א~י כ~
 אבל כנ"ל הר~ב"א כתב וש~יר ~נ"ל ~אורייאא בפירוש~יעב~דא
 אף של~א דלוו"ד כ~וס' נמי ~~בר ~ה~י~~"א צ"ל ה~ו~'~~י

~ ~ ~
~~ 

~  ~~~~  ששיעבדו~שטר
 ~~י~ בפירו~

 להדיא סבר דד"פ ~ן ~~ר ~וא
 ~~קא~ר~לדיא

 פרי~~
 ~יתו~י' ~יזקקין אין ומש"ה מצוה ב"ח

 בנימיעבדמצו~נינהו דלאומ~ס
 בשטר אפי' ~יירי אףדהת~

וכתב
 ד~

 לא ב~ושין
 ~אמ~

 הוי לא אי רק כן הש"ס
 קא~

 ~ס
 ומלו~ מ~ני ~שטר ה'א~~ואל

 כןוכתב כמו הוי ~ורה הכתו~ה

ש~
 נ~"ד משום ~שטר ~מלוה ~קנה ר~נו דעביד כיון דהיא א"צ
 ב~ורה הכ~ובה ~לוה להוציא באקנ~ייהו פליגולא

~~ 
 כח יהא

~
~ 

~ 
 י

 הדיו~
 כן נמי התוס' ו~ברי ~כ~~~קדש ~ור

~ 

~~~~
 יש

 ~תר~
 דפ~קינן אי אף דלכ~ורה ~"ל הרי"ף דברי

~'~
 ובשעה קנה שכבר בנכ~יס דווקא זה

~ש~עבדו ש~ו~
 מדי~ הנכ~י~

 דף בכורות רבא כדאמר~ ערב
 מ~

 אבל

 ~ת"כ שקנה~כסי~
 ל~

 וותן בשעת שלא כערב ~וי נ~ת~דו
 לו~ דבעי קנ"ז דף ד~"ב סוגיא דבע~קניווזהמוכ~מהאי~עות
 ~~~~ לקמ~ ו~~ולו~

 ~י~עיא וזאת לבתרא או
 הו~

 סתמא
 אי לקמא האבעיא שייך האיך א"נ שד"א ~~~קינן לדידן אףרגמ'
 ~די~ אי האלבתרא

 ~ו ~י~בדה
 התו~~

 ומאי ~נכסים
 ד~~ שיי~

~קמ~
 שד~ ~~ אף איו

 ~ל דק ~ייך ~א
 ב~~ת לו שי~ הנכ~י~

 אב~~לו~~
 כנ"ל אח'כ ש~ה ~~י לא

 וז~
 ונ"מ ב~ור

 א~
 ל~רי

 דפ~קבש"~~ביצוהאי
 דמלוה י"ג ~~

 ע"~
 וזוקדמת

 למלו~ קוד~
בש~

 מ~חרת
 ~שו~

 דס~ר
 שיעבוד~

 לכ''ו תמצא וא"כ דאורייתא
 כגון מוקדמת ב~טר ל~לוה ~~~~~קדמה ~פ~מלוה

 של~
 ~תב

למלוה
 ~ט~

 דאי~א
 וקנ~

 המלוה מן הלוה ואח"כ נכ~יס א~"כ

~
 וא"כ

 המלוה~"~
 ~אוחר

 שלז~ קוד~
 מדאור~יתא נש~~בדו

~ש~"א
 ולמלו~

 ן ראש
~ 

 ו~ו' נשתעבדו
 דא~

 נ~ת~בד לא דשד"א
 ומכ~ש ~'כ ~קנהלגכסים

 שניה~ א~
 מלוה

~"~ 
 נכ~יס וקנה

 רבינו ~ל דפלינ הרי"ף דאף י"ל ולפ"ז ~דס ~ני ל~ני ראשון~ין
האיוסברדמלוה

 בש~~~דםד~יכמשוע~די~
 אדרבא בזה אבל

~ניחויחכמים
 לז~

 שאינו זה ~גד רייתא מדא לו שמ~וע~ד
 דאף ~~ור נלפ~"ד וזה~~יכלל מש~~ב~

 הרי"~
 בשטר דמלוה דקאמר

~או~~
 היינו כר"ה דלא ~וקדמת ~"פ למלוה ~ודס

 מ~ו~
 כמו

 ~~י~ב'ד ~ן'ל~~פ~י~ו
 נג~

 בשטר מלוה ננד הפקי~ו הל~ו~ת

 ד~לו~~שו~
 לקלא ~ש לא ~"פ המלוה אבל קלא לי' לית ע"פ

כ~"~
 ולא ה~ל הר"ן

 נ~''~ שיי~
 נמי דמשו~בד ב~טר המלוה ~גד

~דאו~יי~~'דא~
 רצה

 ג~
 ה~לו~בש~ר אבל ש~ר ל~תוב הו'ל ~א

 מדאורייתא הניחוח~~י~~שי~דודשיש בזהאד~בה אבל יע~ה~ה
 ע"פ המלוה~~יינו

 ~ח~
 ד~עוד זה נגד ~נכסיס הלוה קנה ~~בר

 הנ~~י~ עוד הלוה ~נה~לא
 כלל מ~~ע~דו הלוה~ולא

 על י~מוך דלא כ"כ ~"ד ~ייך ולא~נ"ל מדאוריית~
 דאיקנ~

 ר~נ דאף וכו'
 על מצוה~קא~ר

 י~ומי~ לגבי היינו וכו' ~י~ הי~
 ד~מילא כ'ון

 מע~ ל~ל~מ~י~~צוה~ליהס
 צ~"ד

 לז~וז~
 שם~כחב דווקא

 ד~א~ו~א~נא
 ~חו~~

 בשטר מלוה שהי' אף בזה א~ל כג"ל לזה
 מלוה ~ו דאיקנא כתבולא

 ול~ עי~
 כלל מ~~עבדו דלא ~וד קנה

 מלוה~'~וודאי
 אתר

 ~~נה~נכסי~
 ~ מד~ורייתא דמשיעבד קודס

~~~~
 של~"א שד"~~או ~קינן אי ~~ו~~בין צ"מ זה

 ~"מ למצוא כתב י'ג דף ל~י~ושין ~י~ושיו הריטב~א י 'י ~הנ~
 ~תב ולזה ~נ"ל ה~י דרבינו~~א ~י נ"מ דלכאורה ו~אמר ע"ש ~אורייתא ללאו שד"א ~ין~די~א

 דלהרי"~
 ליכא ר"ה על דפליג

נ"מ
 ~"~ י~ ש~י~ ולפמ"~

 אף ~נ'ל
 ל~רי"~

 ברור~~~'ד וזה כ"נל

~למ"~
 ז הנ"ל ~דיני' חולקין וודא~ ~ל~"א

~~~~

 מ"ש~םה~וז"ע וכז טיוכ"כ ס"ק ב~י'~ד ~"כ יהסמ'ע

~~
 ~ט

 דא~
 להראשון כתב ולא ובי~י ביגי קנה

 זכ~ ה~י דאו~איקני
 שלד"א א"א אבל שד"א ~פסק כ~י נמי הוה

וודאי
 ~ולקיןו~נ~

 הש"ךשס
~"~ 

 דג"ת י"גיכתב
 כת~

 ד~ר~שון
 לי נהי~א ולא האי~וכתב ר' לסברתקנה

 וג~
 נ~ל לא ה~מ"ע ס~רת

 דל~~ן אינן וודאי הג'ת דברי והנה הש"ך נ"ל~חו~ין~~כ"לאלא

 מלו~ האי רב~ו לפו~פי~
 לכך ושד'א קנה דכבר ו~יין ~ודס ע"פ

 כ~ו כנ"ל שד'א שייך לא ~וד לו ~י' רלא כיון ~זה אבל~ודם
 משועבד דל~ני כיון קודס ה~ני אדרבה ו~פיר לעיל~הוכחתי
 וגס כ~למדאורייתא

 מ'~
 הא דברייה~מ"ע נ"ל דלא ה~"ך

 בס'הש"ך ג~
 ק'כת~

 ע"פ שמלוה הטור ד~רי והביא בסמ"ע עייז

 קוד~~וקדמ~
 כתב והר"ן מאוחרת ע"פ ~לוה

 דיתלו~
 נ"ל ~ן

 ~הוא מאוד ~מוהים הוה וכאן לעיל ה~"ך ד~רי וכל עכ"ל~יקר
 ~ל~וד

 ~ראשו~י~
 כל ונגד

 האחרוני~
 ר'הוהרשבוא לדברי דהא

 מוק~מ~מלוהע"~
 והרמב"ן שהרי"ף ואף למלוהבשטר אפי' קודם

 מלקוחות גובה דאינו היכא דכל ~מביו שם כדכ~ב היינודפליגי
 לוולוה דקידס מודה זה אבל ~~טר למ~ה ממשו~בדי' גו~האינו

~"פ
 מאו~~

 ב~ן ~"ש
 ~י~ ~תובו~

 ז נשוי שהי' מי פ'
ומ"ש



~

 י

~ ~ ,~ ~  
~ ~  

~ ~
 ד~ר"ןיסברמו~ין~~~

 ה~ן ~כ
~ 

 ~אי על ש~נ ~י
 ש~רו~דשגי

 אחד ביוס היוצאיס
 מ~~ אב~

 דכתב
 כסתי~ סבר גמי דהר"ן מוכת אדרבה ש"נ מי ~'ריש הר'~

 דכתב
 הרי"ףוד~רי לבסו~

 נראי~
 מקרקעות ~בות כשבאו דווקא מי~ו עיקר

 דבקרקע להדיא מוכמ חולקין כאתת ל~רוף באו אס ~מ~לטלין~בל
 זולת קודס הוא קודס ~גו ~י רק ~לקיןאיגו

 מל~
 אף בש~ר

~או~
 קודס בש~ר מלוה נגד ~ף ולרשב"א ולר~ה ו להרי"ף קודס

 לראשון כחב ולוהולא ו~הו~זר דלוה דין בההוא וכן מוקדמת~"פ
 ל~יל כדהוכחתי מדאורייתא משועבד ~י' דלשגי כיוןד~קני
דמוכמ

 מההי~
 נכסי' דע~הוי דב"ב

 משועבדי'ר~
 מכח

 וע~ מ"~ דף בבכורותכדאי' ערבו~
 משו~בד איגו

 ר~
 מתן בשעת

 והטור התרומות בעל ~רי ~גס אמיתיס ~סמ"ע ו~ריכ~ל מעו~
 ראי' בלי לחלוק לבו ~רב ~איך ~א ודולה ותימה~אח~גי' וכ~
 בסי' הש"ך דכתב וא~~ר~כי~ן הפוסקוס~ל ע~

 ל~
 כ~ני עיקר דנ"ל

 ולשיטתספוס~~דשלד~א
 באק~

 לקמן אך ~לקין
 אי~

 אב~ר
 ב~~ דהא כאן ~ין מי~ת לקתה א"~נמי דדיגא ספיקא ד~א~כ~ב לשיטת~ ואף שד~א ,פסקו ~ולס הפוסקים כל נגד הוא בזה~אף
 קודסודאי

 ז~
 ספק ~א השני והחצי כנ"ל

 א~
 יבואר לקמן

 הסמ"~ ~ברי וו~איוא~כ דשד"~
 ועיקר מאור ת~ה והש"ך קיימין והטור

 בב"י ועיין ~"ו ס"ק בשיך עיש ס'ז ק"ד סי' ~ש'ע ~אסמיכתו
 שלא אפשר דהרמב'ם וכתב ~~י~כראשוגי' הובאבש~ך~סק~ב'ה
 דרבותא הרמב"ס של מהלשון כלל מוכח דלא באמת ונ"ל עלי'~ליג
 לראשון כתב דאס הרמב"ם סבר זה דוודאי לאשמועינן אתי~דולה

דאיק~ולש~
 דכתב דלזה הרמב"ם סבר וודאי דאיקני כתב לא

 ~דםדאיקני
 איכ~ ר~

 קגה אס דבזה אומרי' ע~ייןהיינו זה
 דהגה דאיקגי לראשון שכ~ב אף קודס השני ~שגי ~לוה~ודס

 דשבל"דכ~רהבא~ל~ילפי'רש~~על~איבעי'דאףאיתאמר
 דאף י"ל יותרול~ז לש~בוד רבנן דאלמוה מקנין שי~בוד שאני~י

 מדרבנן ~וא דזה כן ~תעבד~יי"ל ~איקני דפסקינן דאמתאליבא
 כתבתי וכבר לעיל הארכתי גע"דוכאשר משוס לשיעבודא~למוה
 שיש בגכסיס רק שייך לא שד"אזה אמרינן אי דאף והוכחתילעיל

 שלו~ ב~ע~~
 מעות דהוי~ער~שלאבשע~מתן בדאיקני ~בללא

 לדידן ~ל שלד"א סבר דהוא משוס בעי שפיר דש~ל י"לרק

דשר~
 דהא דאורייתא הוי בדאיקני אף ב~ירוש דשיעבדו י"ל

~~
 שלא

 בשע~
 והוי דאיקגי כתב ה"ה~י קנין מהני מ~ות מתן

 ~ מדאורייתא משועבדכ~נין~שפיר

~~~~
 הוי הרמ~ס אי לפ"ז

 כת~
 לאחר כתב דאס הדין

 דאיקני שכתב למי דנותגין כתב לא ולשנידאיקני
 מדרבגן הוא משתעבד דדאיקני ד~אי אף אמ~נן ~~ירהוי

 הג"ל התו~' בשטרוכמ"ש אף שלד"א למ"ד כמו ~דסמדר~ןהוא מ"~
 קודם הוא קודס שזמנו מי אפ"ה לש~ד י~לדלא

 לגבו~
 אף

 דין ההוא אבל זה כן ~דרבגן אלאש~ינו
 דהרמב~

 לאחד דכתב
 לו ~ועבד שקגה אחר שלוה דזה ~א ולוה קגה ואח"כדאיקני
 משועבד דלא ה"א דאיקגי~ לו ~תב וזה ~ד"א דפ~קינןמד~יריי'

 ~ל~~י
 קודס הוא מדאורייתא לו שמשי~ד זה וא"כ כנ"ל מד~גן

 דין הר~ב'ס כתבלכך
 ז~

 וכנ"ל לראשון משועבד השדה דא~"ה
 ו מידי מוכח ולא כנ~למדאורייתא נמי משועבד דאי~י לו בדכ~ב לכך שד"א קי"ל דאגן כיוןדי"ל

~ ~ ~
 ~זה ~י' ~חו~י' ראיתי הג"ל כ~י

 שג~
 על משיג ~א

 הכל רק כוותי' דלא בבירור ופסק עליו ומתמההש"ך
כס~"ע

 נ"~ ~~
 זי קצת ב~יגוי רק הרמ~ס על שכתבתי מה כעין

~ ~ ~ ~ ~

 גבי לכאורה דהגה הנ"ל הרי"ף דברי לתרץ אבא
 דבזה י~ל אחיכ הנכסיס וקנה ע"פמלוה

 גמצא ש~א פסקיגן ~י~יפכא ~"~
 ל~

 היתומיס על תקגה כלוס ע~~ו
 מן גיבה הדיןדמצד

 היתומי~
 לכך

 ~ז~
 הגכ~יס אח"כ דקגה

 דבז~
ל~

 מן גובה אינו ~ך כ~"ל שד"א שייך
 משום ואי הי~ו~י~

 ורק כלל ~נה ~שו דלאכיון נ"~
 משו~

 לעשות שייך לא לחוד דאיקני
 ה~ח דאין דאי~גי ~ל כ"כ גע"ד שייך דלא כיון זאחתקנה

ע"ז סומ~
 ~יק~~

 הלוהיא~כ
 נכסי~

 צרי~גן שפיר א"כ ~~דיא א"א אבל
 שכ~ר נכ~ם ~ל אף ~יורשין ליג~ות ע"פ למלוה ~קגה~עשות
~גה

 משו~
 עשו דאי~גא על אף פלוג לא מ~וס ושפיר נע"ד

 ז קצמ נע"ד ד~ייך כיוןהתקנה

~ ~

 איש~אעשותקגה~דאיקגילחודמשוסגעיר דאף י"ל
 היתומיס על מצוה ד~ל"ז משוס בו דשייך~צת

 ~ניל ריצב"א ו~~י' אביהןמובות לפרו~
 א~

 לכך כנ"ל כופין הב"ד רצו
 דירצו תי~גו קצת ג~'ד משוסשפיר

 נ~~ר מ~וס ~רי"ף שכחבוזה ~כוףדהויכדינ~~דאוריית~
 ~וקמ~

 ~~ ד~יי~ אדאורייתא

דהייגו~~ה~'כד~הלאשי~ש~"~~"ממשו~נ~או~~וה~דא~יי~
 לכו~

 על מ~וה משוס
 הי~מי~

 דאס
 ר~

 ~~"ד
 לכו~

יכולי~לכו~
 וז~~כוןז

~~~~
 ~תורצי~

 סי' ב~"מ הש"ך תמיהות
 קי~

 ~~ סי
 ~הוהוריש אס דאיקני כתב שלא אע"ג בש"עשס דכת~
 קנ"ז ב"ב בש"ס ~וכת דכז הש"ך וכתב עכ"ל ~לקיןויש גו~
 ותימ~

 על
 ~יש דעת שפיר אתי ~נ'ל ולפי ~לקין היש דעת שכתב~ממבר
 כ~ דסברי~ולקין

 מן גובה דקאמר דריפ ה~~' שכתבו
 שלד"א למ"ד אף דאמר התוס' שפירשו כפי הי~ו ~ע~רמ~ס היורש~
למ"ד אב~

 ~ד"~
 גוב~ אי~ והדריש ק~האס בד~יקגי שפיר לכך יורשין גבי תקגה שוס ~שו לא

 לא ל~ד זה דמשוס
 לשי~ת כ~בתי כאשר סברא הראש~הי~~דעה כגי~ תק~ ע~
 ומ~ הרי~~

 שכתב
 ד' דב"ב מש'ס ירא~~ש~ך

 קנ~
 מצוה הגמ' מ~שני ע'כ היינו

 ע"ז ר"א דמקשה ואף גובה ~~ע~ד דלא אף לכךהיתומי' ע~
 כן הדין נשאר ושמואל כרב פסקינן דלא לדידן מ~מושמואל מר~
כוונת ז~

 ה~~
 ד~'נ די"ל ראי' זו אין ובאמת

 רוצ~
 ת~~~ דלא לדחות

 מגי הא ר'א דמשני המ~נא לפי אבל דשמואל האיבעי'נפש~ה
 דפסקיגן המסקגא לפי ומכ"ש היא~"מ

 דאיקנ~
 מש~בד

 דכתב וכו' דנפלהבית מתני' א"~~ייריהפו~י' כדפס~
 דאיק~

 בשער
 דסוגיא ועוד ר'נ תי' כלוס מוכח ולא גובהושפיר

 אזל~
 לשמואל

 שלד"~דם~
 ותי'

 ר~
 עשו נע'ד וגס מצוה משוס כ~"ל

 תקנה שוס עשו לא שפיר שד"א דפ~קיגן ל~י א~ל כג"לתקגה ~מי~
 ושפיר נע"דמשוס

 היכ~
 איגו דאיקגי כתב דלא

 כנ"לולא תקצה עשו לא לחוד זהדמשוס מהיורשי~ גוב~
 מו~

 ~לפי ואדרב~ מידי
 וקגה והוריש קנה ~ת'ל ע"ב משם איפ~א ~כחהפשיטות

משתעבד ומכרל~
 ה~

 מוכת משתעבד לא
 דבקנ~ כמ~

 גובה אינו ומכר
 חול~ן ולכךמשתעבד אי~ והוריש קגה דלגבי ~דחות ויש גובה איגו והורישבקגה א~

 לכ"~
 ~ להאריך ~אין

~~~~
 בתוס' ~ס תמיה לייש

 ד"~
 וכו' משת~בד את"ל

 האיך משתעבד דלא תאמר אי ~דולה ותמי' וכו' מציהוה וה~
 והאיך ~שתעבד לבתרא למבעישייך

 שיי~
 מקמא דהדר

 חולקיןוודאי ו~ז~
 לכ~

 ~ וצע'ג

~"~~

 תי~~ שגי ~עות דיש
 למיבעי מצי הוי וה"ג וכצ"ל בחוס'

 אס ולוה לוה והוריש מכר ולא איקגי דאמרהיכא
 ואמ"כ ולוה לוה הוה דאיבעיא משמע והוריש ומכר~גה דאיקני מדגקט מהש"ס דמשמע ר"ל משתעבד ~מכר קגהדאיקני ~~
 איבעי' יש מכרוהיריש שלא אף להדיאובאמת כדפי'י~רשב"סומכר קנ~

 דידי' גבי אף להשני ~ודס הוא משתעבד לקמא אי דמשועבדכיון
 ~"פ דמלוה לעיל בי~רחי וכאשר לעיל הסמ"עכדפסק

 וא"כ שד"א אי קגה שכבר גכסיס על ~אוחרת ע"פ למלוהקודס מוקד~~

~~
 מקמא דהדר משוסרשב"ס ~~ לפי ~שועבד לבתרא דילמא או משועבד דאיקני אי נמי

 א~
 דאיקני לראשון דכתב כמו הוי

 קוד~והשגי
 או

 דימלו~
 ואיאפשר נכוניס ~ום' דברי וא"כ כר'נ

 כהש"ך ודלא כ~מ"ע מזה תוכח א"כ בע"א תוס' דבריליש~
~ 

~~~
 יש

 ליזר~
 מ~שי' דוחקכלל שוס בלא גכון על הרי~ף דברי

 דהנה לדקדק יש ד~אורה והש'ך והרי~ביאהרמב"ן

אית~
 בבכורות שס

 ד~מ'~
 בתוס' ושס וכו' לעולס רבא אמר אלא

 מ~ההכתובה דכ"ע~ה
 ו~וע~

 קמפלו~י בדר~פ דמסקינן למאי
 וגר~ה וכו' א~ו הלקוחות מן ג~ה ע"פ דמ~ה ~י קסבראלמא
 הך כי ע"פ במלוה אלא בדריפ ממש דלא המסקנא לפילפרש
 דאינו ר'פ דאמר והא ישקול נמי דלזה ור"ל הבןדפדיון

 גוב~
~הלקו~~

 כתובה שאינו ע"פ מלוה זה
 ולכאור~ בתור~

 ל~"ז
 ר'פדקאמר ה~

 ע"~גוב~ מלו~
 לדקדק יש היורשין ~ן

 ל~חות מ~צה לפחות או הן ל~וחותאחיןש~לקו ~י~ ה~
~  

 אמר אמאי

ר"~
 ~י הא שחלקו מאחין אף משמע מהיורשין גובין סתס

 רק מהלקומות גובה א~~שאיגוכלקוחותיוהואכתב
 ז~

 קשה לא
 ל~חות שהן אף נע"ד משוס שפיר יורשין דלגביכלל

 דהאאדאורייתא אוקמו~
 מצ"~

 אס ע"פ מלוה גובה בלקוחות אף
אך שד"~

 משו~
 ומיקרו שחלקו אף יורשין גבי אבל דלקו~ח פסידא

 הרי"ף דברי וזו אדאוריי' אוקמוה שפיר נע'ד משוסלקוחות
 ז לאמת וקרוב ופרח וכפתור נכון והוא כלוס עליו ת~הו~א ~~

 י"ל גכון הוא אשר הרי"ף הזה~ל השני ~י'~~~~
 כ' ס' קי"א סי' הנ"ל ~לקין כיש סברנמי דהרי"~
 היורשין מן נובין ר"פ דקאמר האשפיר דהשת~

 מש~
 דמהני הא נע"ד

 ש~שיגו כ~ן גאוור ולא דאורייתא על הדבר לאוקמינ~'ד
 דלכך~הגי לקוחותהם בכלל שחלקוגמי אחיס הלקוחות מן~ובה דאי~

 ~לא ~~יקני א~לנ~~ד
 כ~~ שד~ שיי~

 כערב דהוי
 של~

~~
 ב~עת



 יי , יי

~ ~ ~ ~ ,  ~~~ו~~ 
~~~ 

~  ~ ~ ~ ~  ~~ןב~ת
 '~"~ ~~ו~

 אי~ו , ~פיר
 ~ו~

 שייך ולא ~היורשין
 ~שוס~ע"ר דהא ~~ר~שוס

 ~~ינוכלו~ ל~
 ~ד~וריית' לא~~י רק

א~~
 ושפיר~רין כג"ל גובה ~דין,אינו ~צד ~וה חדש דין ע~ינו לא

כי~
 ~~לקין

 ~ז~
 נ"~ גמי

 פסקיגן ~י ביז
 ~ד"~

 ~ו
 הוורשין ~ן גובה ר''פ ~~אמר הא א"כ ~לד"א~סקינן רא~ ~ד~

 ל~שו~ צע~ ד~~ניהיינו משוםגע"~
 כרין ~לא

 ו~פירהו~כד~ה~~~~ודוקוי בכ~ל ~ואי גס'בדאיקנ~ דאורייתאו~~

~~~~
 הש"ך~וגי'~סי' ~בארא~דברי גבוא

 לי~ס~~
 ב'

 ~~י~י
 ~סברי ו~ביא ~ד~~ם הרי"ף דע~~ מביא

~ד~א
 ו~ח~~

 ~"~דקידושין תוס' ו~דברי ~תב
 בכור יש ופ' י~~ ~~

 ~~התוס' שלד~א ד~י"ל ~הדיא~בואר
 ס"~

 ~~~~ס
 ~ןה ~יק~~~יוהנה,תמ~~יי~ו ~~ןוכ~בו ר"~ור~~

 עי~
 שר"ל~ יסודו

~התו~~'ווד~~~~יי~לד~
 ~ייקת כי ובא~ ~יקר ~כן ~כת~ו

~~~
 יסברו ~התוס' כלל ראי' זה אין בת~~'

 ~ל~ככל~
 הפוס~ים

 לא ~בודוובמחולת
 ד~

 ' לעיל יכת~י וכבר
 ~י~

 כ~ב
 דה~

 התוס'

 ~~~תחיל~
 דלמ"ד לכ"ע~יון הךמילתא גו~ה~ו~~~~וקי ~ד"ה

 וכ~' וביןד~רייתא
 ור~ירר"~הכרי~

 על
 הפלוג~~

 והפכו מילתא
 ~הוו~שין מן ~בה לד"א דלמ"~' ל~עדהי~גו

 ג~"~ מ~ו~
 ולמ"ד

דאורייתא
 גו~ אי~

 שלהס פ~ידא קלאו~ייך ~"ל מהל~ו~ות
 דר"פ ~יר~ו ו~יז שד"א ל~דיא א~ר דשם מ~י~שיןדהק~ו~ת"כ ר~

 בשם התו~' מביא ו~~"כ ~~מרי אי~א כ~ו ו~י ו~ו'ל"א
 ר"~

 ור"א
 ~קידושי~שפירי שסדהיינו

 ~רי~
 אבל ~ר~ן לענין ~ד"א ר"פ

 גבי ~ב"בהכא
 בעלמ~ ~ו~

 דלא דלעיל בדבריהם התוס~ עומ~'
 ר"פהכריע

 הך ואו~י כלו~
 ככ''עיומ"~ ד~~

 ~י~ר וכן ~התו~'
 שסב~ידו~יןהייג~~ה~י~

 דהלכה לכללא א"כ~~יל~הדרינן לכ"ע הלכתא לכתוברקרוצה ד~ד~לגב~קרבןאבלכאן~לאהכרי~
 דקידושין פ"ק הריטב"א ~בר וכן ב~מ ר~ושמואל ~גר ו~לכר~י
 אףדל~יטתה~טב"א ה~וס'כפי'

 ר~
 ד~~ר ~~"א סבר ב~צמו

 ~ ~בר כאשר יפ~וק אפ"הלאי~יי~~ריפ רק מ~והיפ~יעת'~"ת
ב~צמו

 ר~ד~ס~
 פ~קשם ~כן בזהדפליגי דידעי לכ"~~יון כן

 וכן ד~ד"אהריטב'א
 ~רמב"~

 י ~אמר דר"פ הג"ל ~תו~' כ~י' ~בר

 כר"~ ~ברי בקידו~ן לכ''עושסדבריו
 דגביקר~ן ור"א

הכרי~ שפו~
 ואדרבה ש~"א

 ~כ~
 בגיטין שד"א ~כ~י דהתוס' ~תמא

ד~
 ניז~ין אבל נפרעיז ~ין בד"ה ~"ב מ'ח

 ד~~
 בעדית דאורייתא

 , דו~א~י~ד"אדא~כמיתמי~~רוית' יזה ו~ו'~יךה~קי~וח~~י'
 זוטרא ~~ר לא~יי כת~ו ו~ח"כ ,כ~ום גבילא

 וכ~
 לא א"נ

 ול~ר דלא~ייוכיון ~לו~
 כדכתבוהתוס' רבא על ד~ליגי זו~רא~~כ~

וושו~
 דש~א מוכת וודאי ולר~א ~לוג לא

 מהתו~~ ~
 דף הנ"ל

 דל~י בש~ר הכתובה ~~ה הוי דניזקין ראי' ~י~א~"ח
 התו~~

 הנ~ל
 ~~~ה~ו~' ~ד''אוודאי

 ד~
 אישלד"אא~ דש~ ~א~ יש נ'

 שיטבדו

ב~ירו~
 את"כ דכתב הש"ך לי~ל ~ילותמ~ התיס' ~~~~ת לד"א

דדעה'~
 כתב

 ~אב"~ בש~
 דשל~"אומק~ה

 ראב"~ מה~~
 פ~ סוף

 דער~~ן~'
 ודח~

 אמרינן~ לכ"ע ה~א ב~ורה הכ~ובהמלוה ~ ד~סבערכין לדותק א"צ ובא~ת הוו ראב"ד ד~רי
 שד"~

 ור"א ר"ת כשיטת
 ה~~'ת אבלהנ"ל

 אייר~~מל~
 לו שלוה ממש ע"פ

 י ~

ך~~
 ~ל א~יכ

 הרא"~
 המעיין הרא"ש ~יטת לו ~ריר ~לא

 שד"א דפסק לעין יראה ~~קומות בכל ~בה~א"ש,
 אביו ד~בר העידד~~ור וב~

 הר~"~
 ~ כן ~~ברי האחרוני' וכל שד"א

 ומאי הרא''של~יטת
 דמקש~

 בפ"ק מהראיש
 דב~~

 כר"נ דפ~ק
 עיין~ה~"ש מילידרבגן גבי י~ומי' ל~ניו ~מי כוז~לטליןד~~דא

רל~
 רק דשלד"א ~שום כ~ב

 דהא דנתכוון וי"ל דרבנן במילי סת~
ראינו

 דא~
 ראו ~מטלטלין ד~ד"א

 ~ל~ ה~מי~
 משום~, משתעבר

דגראה
 ל~~

 ז דף ב"ב ברשבים ראיתי וכן עלייהו ~מך לא דהב"ח
~~''ח

 ע"~
 ראו דבזה זו סברא כו' אמר ור'נ בד"ה

 ~מי~
 ז"ל

 לדברים הייגו כ~רקע ~בדי הא וכתב עליהן סומך ב"תדאין
 כוונת וזההכתובי'יבתורה

 ה~א'~
 מסרה דהת~רה ראינו א"כ ז"ל

לחכ~י~
 משועבד ש~נו ומה שמשוע~ד מה

 וכמ~
 שהםי דברים

מ~ל~לין
 וה~

 גובין
 מ~~

 נמי י"ל לכך סמכו זה שעל להם דג~אה
ד~ראה

 לה~
 סומךי ב"ת ~אין ~מטלטליו זה לעגין שהעבדיס

~ליה~
 דיכול משום

 להיו~
 הרא"ש, שקרא ~יברחו~וזה או שימותו

 הרי"ף וראי'דגם שלהס כפיאומדנא בידם ~זה ד~יי~ו דרב~ן~ילי
 גב~' ל~נין הם כ~~לין דעבדי כר"נ פ~ק שד"א ל~דיאדפסק
 נמי ד~בר הרש"ל על לה~ג אח"כ ומ"ש כנ"ל היתומי~~ועיכמן

 מקשה' וגס דב"ק הנ~ל להרא~ש לבו שת ולא שד~א ה~א"שב~ת
 ~לי~י ~שיג ~חנם הנ"ל ולפי בב"ק כרינ בעצמושפסק הר~"לעל
 ראי'ומה

 מהרי"~
 ~~סק הנ"ל

 להד~
 ופסק שד"א

~~ 
 כר"ג, בב"ק

 י ז ~נ'לא''ו
 י ~

~~~~
 רה~

 כתב ~~"ן
 ש~

 שגבה מה וגבהקדם א~ דפ~יגי הא על כ'ה דף בכתובו'
 גבה~

 לא
 וכתב~~

 דאנו הר"ן
פו~~ון

~~ 
 ~גבה

 ל~
 זה שם שפליגי דמה הר"ן דסבר משום גבה

תלוי
~ 

 והנה גבה לא מה~גבה שד"א
 ר~

 ~ה דכ"ע סבר שם
 עלר"נ מזה א~כק~ה ~ד"א ר"נ ~בר הרין א"~לפי ל~גבה~גבה

דבי~
 כנ"ל~ וודאי אלא הן כמטלטלין עבדי רסבר

~"~
 לפי וכו' התוס' לדבדי ראי' אביא ועתה א~"כ

 ו~וכחתו ד~ברישלד"א ראי' אין התוס' מדברי~ני מ~
 הוכחה~זאת מצוה ב"ח פריעת מדאמר שלד"א ר~פ~סבר

 ~וס' כמ"ש ד~ברי כנ"ל שד"א פסקו ואפ"ה והרמב''ןהריטב"א כ~~
~ר"פ

 לכ"~
 לטנין הלכתא לפ~וק בא קאמרולא

 שר"~
 ומ"ש כנ"ל

 דקאמר והא שד"א לריפ וי"ל שכתב הרי"ף לדעת~וד
 וכו' משוםנע"ד~היורשין דגוב~

 רבנןאדאוריית' אוקמוה הכי היינומשו~

~ש~
 וכן אראורייתא רבגן אוקמוה לומר ט~ם צריך דמאי

 משוס צריך דשפיר ובכרטיישוב~ני לעילבטוב~ע~תיר~תי וכו'~כ~
 אדאוריי~~ לאוקמיגע"ד

 דהאחיו כיון ~ל"כ
 שח~

 הן לקוחות

ה"~
 משים ~אמר מהלקוחותילכן ידאינו~וובה תקנה בכלל שיהיו

 תקנת תפסו לאגע"ר
 חכמו~

 ומכאן אדאוריי~אכניל ואוקמוה כן
סמכו

 הי~
 ל~ת ראי' דאינו כיון וא"כ ס"כ קי~א ~סי' חולקין

 כ~וגיי' ור"ל כר"י פ~ק מ~תמא וא"כ שלד"א פסק דר"פהרי"ף
 הרמב"ן על אני ותמה ו~מואל רב במקום כ~י דהלכהבכ"מ~

 דהרי"ף די"ל דבריו ונכונים ~להרי"ף כלום הקשו דלאוהריטב"א
 כמו שד"א ~בר בעצמו ר"פ דאף~בר

 דפריעת ש~יר~בר בקידושיןואפ"~ ~~ שמכר~
 ב"~

 מצוה
 דה~

 איתא
 בבכורו~

 דנכסי מ"ח דף
 רק תורה דבר ה~יעבד וזה וכו' ~רבין אינוןדב"א

 החיו~ אכ'~
לשל~

 ~''הכותב כדאמר המצוה על דכופין רק מצוה אינוי~~א ~~ר
 אינו ד~הס וכיון ננהו מצוה בני דלאו ק~נים יתומי' גבילכך

 נכסיס דהיינו מ~ה~רב גם ~ילאלגבות יכו~
 אי~~

 וכן לגבות יכול
 הש"ך של היסוד דנפל כיון~ והש~א זאת סברא בתומיםראיתי

דהתו~
 השיך על תימא ~"כ להלכה~שד"א ~ב~י נמי

 ~ד"א להדיא ~ברי והא~רונים הראשוני'~ כל הלא התומ~םמתמה וכה"~
 הרי"ףהיה

 ~הרא"~ ו~רמב"~
 וגס והראב"ד ו~ריטב~א הרמב"ן

 ומהתוס' ~' האירבי'
 לי~

 והסמ"ע והב'י האתרונים וכל ~אי'
 ראי' שום בלא צגדם מת~יס והאיך כן~ברי

 ובדברי~
 בעלמא

תימא ו~
 גדול~

 והא~רוני~ הרא~וני~ כדברי ברור לכן
 ~פיקא ואין

דדינ~וכן~תבהתומים
~ 

 י

~ ~ ~ ~
 מ~י נע~ד דאמר הרי"ף ~יטת לתרץ לעילמ"ש

 לקוחות שחלקו ~א~ין דאף ל~ימר אדאו~יתאלאוקמי
הן

 ווי~
 גוביץ דמדאורייתא כיון ~דאורייתא לאוקמי נע"ד מהני

 ושפיר קי"א סי' הי"ח נמי ס~כו ו~זה שד"א אי הלקוחות מןאף
 אינן דגמ~א הדין דמצד ~"ל את"כ וקנה~ דאי~~י כתב לאד~ס
 קאמר לא ר"פ דהא הנ"ל הרי"ף ~עת ~כו ~יתומיסגובין

 ר~
משו~

 מ~ההואיל מיתומיס וגובין אדאורייתא ~~ודאוקמא נע"ד
 בנדון אבלדשד"א

 דהו~ ז~
 דמצד נכסים א~"כ וקנה ע"פ מלוה

 רק שייך אינו דשד"א כנ"ל כלל משו~בד אינו דאורייתאהדין
 מ~ן בש~תלשי~בוד

 מעו~
 ולא קנה שכבר הנכסיס דהיינו

 לא ע"ז שפיר לנךלדאיקני
 תקנ~ ע~

 מיתומ~ם דיגבה
 הדין נגד דיגבה מצינו נע"ד משום אבללאאראורייתא אוקמי נ~יד משום מצינודק ~שד"אלא אי הרי~ף כנ"לדלדע'~ע"ד משו~
 ~שו לא לבד זהדמשוס דאוריית~

 תקנ~

~"~~~
 דל~נין תמי'גדולהידקשה הש"ע ~ל לתרץג"כ יש

 ~~ל~ בשיע איתא ~ז בסי' הלא תולקין היש ~"~הביא מ~
הגאוני~

 תקנו
 ב~~ ~יה~

 אם ממט~~לין אפי' מהיורשים גובה

קנא~
 מביא למה כן ש~סק וכיון שלוה אתר הלוה

 אי~~ירוץ זה אתרהב~~'ת ~נמ~ך ומ"שהסמ"ע הש"ס לדיןהוא ד~~ז~ הי"~
 ד~ר יכתוב שלא הש"ע הגדוללרבינו

 בתנ~
 יש, הנ"לי לפי ~רק

 דהאלתרץ
 ה~"~

 ד~ה ע"פ מלוה הש"ס דלדין כנ"ל סברי הם
 אח"כהלוה

 הנכ~ו~
 כנ"ל היתומים מן גובה אינו

 לא ולאחד דאי~ני כתב לאחד שטרות ~ני יש אםלדידן נ"~ נמי א~
 היתומים מן לגבות חו~ין ודאי הראשונה דיעה לפידאיקני כת~

 קודם דאיקני לזהדכתב יהשני'ולדיעה
 לגבו~

 כיון מהיתומים
 כלל י~~~ לא דאיקני כתב שלא ולזה גובה הוא דהש"ס הדיןדמצד

 בתר אף לכךמהיתומיס
 תקנ~

 לא~ הגאוני'
 דכתב לזה יפסי~

 לשניה~ די כאן דאין וכגוןדאיקני
 י~ידו לא הגאוני' תקנת וא"כ

 לא דהש"ס ה~יין מצד מ~טלטלין רבשלמא דאיקגי דכתבלזה
 יגב~

שו~
 להפ~יד הקרקע מן א~ל תקגה עשו שכיר לכך ב"ת

 ושפיר עשותקנה לא זה לב"ח הגאונים~נת מכ~
 לז~

 דאיקני לו דכתב
~ודס



~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~  ~ ~  

~ ~  

~ ~  

~ ~  

~ ~  

~  

 י

~ ~ ~ ~  מהיתומיס אף~ודס 
 וג"~

 מי לעיל דמסוכק ה~י לדברי~ אף
קוד~

 היתומיס מן אבל הרמ~"ס בלשון דמסופק כג"ל וחולקין
 שלא דלזה כיון כ~"ל קודס דאיקגי שכתב לזה הי"חשפירלפי

 גובה איגודאיקגי כת~
 ~ל~

 שפיר לדידן דג"מ כיון 'ולכך כג"ל
 הרי"ף שיטת הוא ~י"ח של די~ה האי ~נ"ל לפי הדיעו~ובפרטשני מבי~

 מצ"ה הרא~גה דיעה לפי אבל הואונכון
 הש"~

 על מצוה משוס
 ~יתומי~ לטרוף מסייע ונ~"דהיתומי'

 וכן חולקין שפיר
 לפי לוה ואח"כ וקגה לוה הי'אביהס יא~

 הו~
 אחר שלוה ~זה

 לדיעה אף בזה אף חולקין ראשונה דיעה לפי אבל לזה קודס~וא שקנ~

א'וצ"~
 ~י ז להא~יך קצתיאין

'~~

~~~ 

 ו~~י ~~~י ~י~י'
 יי ~~~~ ~י~ ~~י~ו~ ~י~

~~~ו~י' ~~~ו~ ~י~~~ ~~י~ו~ ~~~~ י~ו~~ ו~
י ~ ו~~~~~ ~ ~ ~ ~  שיש תמיהו' אצי~ה'~פנ~ך~

 בתו~~
 דף כ~ובו' ~דא

 נינ~ תריותרי בד"הכ"ב
 ~ו' וקשה כו'

 ועו~
 לר'ת

 על ~עידי' מאלו אחד כתאס
 אד~

 איגן לר'מ כו'י ~~ול שהוא ~ד
 תמוה ~וא ולכאורה כו' אע"גנא~גיס

 ה~
 לר~ת

 מ~וקאו~~כי' מוצ~ווממון און לכך מ~פק פסוליןכת דכ~ ~ו~ ה~ע~
 א"כאם ממוןעד~~מ~זק~כשרות דחזקת דסבר ע'ב ל"א דףב"ב רשב"~

 מאלוכת
 או~רי~

 שהוא אחד אדס על
 ממון להיציא שלאמספק כסו~ ז~ אד~ פסול~אדרב~

 ~ס~~
 אדס הא ז~ועוד אדס עדות על

 ז~בעצמו ב~~ק נכנסזה~עצמו
 א~

 זו כת
 ~ה~י~

 כש~ס עליו
 אד~הוי

 פ~ולין ה~ני' הכת וגס זה
 וא~

 והכל כשריס שניי'וכת האד~ הוי פ~ולין זו הכת
 נכנ~

 מספק ~וציא האיך וא"כ אחד בספק
 תמו' לכאורה והואמחון

 וצל"~
 ו

~~~~

יש
 ל~מו~

 עידו~ין התוס' על
 ד~

 בשני הכא בד~ה ל~ו
 עדי~כיתי

 כו'
 אע'~

 אוקי אמרינן בכתובות שני דבפרק
 כ~בתי וכבד כו'~רי

 לעי~
 לההיא התוס' דנתכוונו ד~ סי'

 ויש כ'ודף דכתובו~
 ט"~

 במראה
 המקו~

 התוס' מקשו מאי לי ~מי' ~בל
 ביבמות דסברי ל~י~ת~ ור"י ~בההא

 ל'~ ד~
 ספיקא ותרי דתרי

 היאד~ודיי'
 ול~

 ~~' בכתו~ות ~ם אבל א~וקה א~וקי אויריגן
 כמ~קנא פ~קינן דאנן דהילכ~א~ליבא

 ש~
 ס~יקא ותרי דת~רי

דרבנןהו~ואין
 כ~ןקושי'כל~

~,~~

 על להק~ת דלכאור~יש התוס' דברי וליישב הכל לב~ר
פי'

 רשב"~
 דפי' ה~יל

 טע~
 ~מון חזקת משוס דר"ח

 התירצן וגס כו' לימא דקאמד ~גחיא'כ כנ'~
 דמש~

 ~ליבאדר"ח
 לא שתילק~דר"ח כ~~~רק סבר שפיר דר'נ י"ל הא קשה כי'ל"פ כ"~

 אבל ~"י ממון להוציא שלא רקקאמר
 ר"~

 דאין בקרקע דאיירי
 לכךשפיר מ"ק חזקת לו שיש הוא מי לנו וא"י בה מוחזק אחדשוס

 נגר כשרות חזקת דאין ~~רות~~ני,~זקת
 חז~

 דהגמ' י"ל רק ממון
דקאמר

 לימ~
 ~הי' כו'

 דש~ יוד~
 דהי' דההוא המעשה הי'

~ 
 עד~ים

 לזה ולכך מוחזק הי' הוא ~בד ~חזקה ~שגישל
 י~

 כיון ממון חזקת לו
 מ"ק חזקת כאןדאין

 ור"~
 לו ~ה"' ~זה ונתן הוציאימזה

 ג~י, ~י~
 ה~שי'~ ~ר~ב"ס על אך שפיר הגמ' וקאמר אבה~'~ל

 פי'ה~"ס~~קמן ד~א מוחזק ~וסןאחד הי' שלא ~בר ע"כדהוא ב~~
 לא כלומר לי' מסקיגן אגן~ד',ה

 ~זה~י~ת~ גח~י~
 יל~י~ ~ס מןה

 דהגמ'הנ"ל
 הי~

 יוד~~
 שהי~

 א~התי' ~די ~י' דלית ההוא
 מוחז~

~חי~
 ~ח~ינז אגן התו~'~ד"ה כמ"ש ~לשוז לדחוק צריך לא

 ~ ודבזהלשוןאגןאחתינןואנןי~מסקינן~ולהגכוןככשטא כו~
 ר"ח אף דודאי סבר הרשב"ס אף דודאי ג"ל~~~~

 דגב~ מוד~
עד~ס

 לא כשרותוודאי אסאגו~עמידיןאות~~ליחזק~
 שלעדיס כשרות מקוסחזקת בכל ~~נו ד~א חמוןנגדן~יו~יחזקת

 בכל ממון מוצי~ין אנו האיך דאל'כ ממון מחזקת~דיף
 יו~

 ע"פ~
 עדיסב'

 דילמ~
 שני ~ל חזקתן'ו~זקה ~ל דמעמידן א"ו הן פסולין

 חזקתן נ~מיד~יעל ד~~~ח~~ כ~ן ה"ה ממון מ~זקת עדיף~דיס
 סבר~ וכן ב~י~"ה סי' לעיל זו סברא ב~רתי וכבר שבילין בשניכמו
 טעמא רק נמי בעצמור"ח

 ~ר"~
 הוא

 מ~ו~
 ור"י כרבה דסבר

 ולכך שייך~וחזקה ולא היא דאוריי' ~פיקא ו~~י תרי~ס~רי
 ~~ ~~ן נוציא לא ~מ~~ו עדיס חזקת תו ~דאיתדע כיוןש~יר

כי~
 לפי' מ~ורואף לפ"ז

 דשב"~
 שפי~~ק~מר

 ~אףכר"ח דר~וו~אי,דל~
 דשניה~

 'ותרי ~רי דלד"ח כיון ~"מ מוחזקי' אינן

ספיק~
 כלוס מ~ני לא כשדו~י חזקת להעדיס ואין דאודייתא

 ב"דשיע~ו
 שו~

 על מעשה
 ~יה~

 ~יהס ~חזקת ~וא דע~ה כיון
 דאין וכיון גבד ד~לים ~ללהיות

 לעדי~
 חזקו'

 כשרו~
 ה~ד אין

 מהן אחד לשוס ליתןיכולין
~ 

 י

~"~~~
 מקו~יא ל~יל התו~' דברי גיחא ~י

 הנ"~
 ~~ר ד~ך

 התוס'~~פיר
 ~משגי דכיון מתכשר ממילא ~ברא האי רלרי~

 ספיקא ותרי ~ דתרי כשרות חזקת איתרע כבר העדיס~תי
 על אומרים מאלו ~חת כת אס לכן לר"חדאורייתא

 אד~
 אחד

 ה~זקה איתרע כבר זו דמכת כיון פסול~הוא
 מס~

 מ~ורייתא
 לא האחד ד~זה האחד לפ~ול יוכללא

 איתר~
 שלו דכשרות החזקה

 ו~בראיתרע ~~~ליו סכק ה"ה זה על מעידיןושגי~~א~ואשר
 מ~זקת הא~ד זה ~את להוציא יכולין א"א מדאוריי' החזקהמהן

 על להוציא~מון יכוליו אנו שאין כמוכ~ותשלומספק
 פיה~

 וכבר
 כשרות דחזקתכתבתי

~ 
 עדיס שני

 עד~
 לכך כ~"ל ~ממון מחזקת

שפיר
 להוציא ייכולין שפיר ~לעדות ~וד~אחד ~צי~וף הא~~

י

~ 
 ממון~ו מחוקת

~~~~
 דףיכ'ו כתובות בתו~' איתא מזו גדולה לכאורה

 ~ס דפליג בדוךואף ב'ר ר~י בשס כו' אחתי~ן ~גן~בד"ה ע"~
 ותרי תרי כפישפ~קיגן הייגו יצחק רבינו~ליו

 ~פיק~
 הוא דרבנן

 ותדי תרי דסבר ר"ח אבל אחזקה אוקמיגז ~פ~רומדאורייתא
ד~רייתא ספיק~

 שפו~
 דכבר כאן שייך דשפיר ר"י ~דה

 איתרע~ה~ק~
 ו

 י~~~~"~
 ממגו געלם דלא ברוך ב'ר ריי תי' היטיב ~יישב

 יצחק רבינו, קושי'~י
 מש"~

 ערוכה
 ש~

 כ"ו דף ~כתו~ות
 מ~ה ל"ד סי' ~ח"מ~ה

 התו~י~
 מ~~כתבו ד~י וז"ל כ'ז ס"ק

 הואילהתוס'
 דת~

 לכך דרבנן נמי בןה"ו ותרומה היא סדיר ותרי
אנן~חתיגן

 ואגן~סקיג~וקש~
 רב~ור"ידסבריתריותדי א"כ

 סד"~
הי~

 כ"ו דמעליןלכהונהעלפיעדאחד~ת~בו~דף כו'א"כהךמתני'
 מ"ד להך כן אם אשי דרב לאוקימתא אף ותרו בתרי ~יירי~"כ
 האוך יבדיי' ~אי היא דאורייתא ס~יקא ותרי תרידסבר

 ~כ לכאורהוצ"ע מתוקמ~
 קושי~

 כלל ק~ה ד~א י"ל ול~~ודה התומים~
 דרב~ן בזה"ן דת~ומה דמש"ה~~יון כתבו לאדבאמ~התוס'

 כ~בו דלכ"ע י"ל רק דרבנז תרי~ דהוי סד"ר ותרי דתרי~שוס~ מקלינ~
 ~וא ~ד"א ו~רי תרי למ"ד אף מקילין דרבנן דת~מה ~אילהתוס'
 ~ דהס להק~חיו~~קומות ד~פיקאדר~נן לגונלל יש באמתדהא

 לעיל וכמ'ש דאוריי' אי~ו' לידי דיכול,לבוא היכא כגון בפי'~מירו
 אמדינן ובהדי' ~"ס בקצודי~דיגי יו"דסי'

 ~לר"י ~"ב דף ביבמו~
אף

 בל~
 רביי'

 אמרינ~
 בזה''ז בתדימה להקל

 ר~
 אין כאן בזה

 עכ~פ אבל בזה"ז אף לתרומהמעלין
 א~

 אף מקילי~ן כבר הוחזק
 ~כ"פ~איך מהני ~בנןל~קל ~פק ותרידמכחבתרי

 אי~דע ד"ת למ"ד ותדי בתדי אףלכהן ד~י'מוחז~
 ~חז~~

 לגבי לא אבל
 דאוריי'ולא אי~וד לידי ל~וא דלאיי~ל בזה"ז בתרומה כמודרבגן
 י קשהנללו,,

 י

~"~~~
 קשה ולא דבריו תי' ד~פיר ~"ב ר"י דברי נמי מתורו
 בזה"ז בת~ומה ד~יירי י~כ~ובות דכאן ר"י קושי'כלל

 דאור~י' ~יקא ו~רי ~די למ"ד כנ'ל~ ה~זקה מהגי שפירדרבגן
 ~ששמדדבנן נמי דש~וי' החזקהאף ~~ני דלא שבוי' ~בי דשסואף
 ~פ~ר שס מ"מ הקילו בש~וי' דוכתא בכמה כדאמרינן~וא

 ~לא ~ז~"ז בתרומה כמו דרבנן לג~י לא דאודיית'~בל איסורלידי שיב~
 ~רי ליישב יש כן מידי ק~ה ולא ~אורייתא איסור ~~די לבאייוכל
 הטעס סבר רק כג"ל סבר לא יצחק ~בי' ב"ב~אבלר"י

 מ~ו~
 תרי

 ותרי תרו ~ברי ור"י רבה סברי ולדידי' התומיס כ~תבדרבגן
 בן ע~~הוא ותרי בתרי דש~~איירי המתני' ד~אמת~ד"א

 חלוצ~
 דר~ן ~רי הויירא~

 דחלוצ~
 כו דרבנן בזמן~~ןה ותרומה דרבגן

כ~ב
 התומ~

 ~ר"י על ריי ~ק~ה שפיר ול~ז ז הנ"ל ~~~קושיתו

ב~
 בן גמי קאמר דידן הגמ' ~א

 גרוש~
 דאוריי'~ ד~וי

 ר~
 י ~שה

 ~י' נמו ו~"י לרבהמנ~ל~לר"ילהקשו~דילמא
 במ~

 כשר דרבנן
 ~רבגן חשש ~שהוא אף דמ~מיריז משבוי' מ~ש דסבר וא"לכנ"ל

 ~ סברבשבוי'חשש ד~ש"י די~ל בקידושין רש"י דברי ~תרץ~ל~"ז~ש
 ~תרי דהאי ספ~~~~נן ו~רו תרי שייך לכ~לא ~ואדרבנן

 דף קידושין ינ~י שבוי'~~גבי גבי דסבר לר'י אףי ד~כז"א~ ~רבגן~
 ~ ס~

הט~
 א"א תריידרבנן הוי הא קשה סד"ר דת~ייותרו

 ד~~
 ש~ויי

 ~ידי שיב~א הי' דחשש כי~ן כנ"ל צ'ל א"ו רבנן תרי גמי הויד~גן,
 אין א~כ כדאוריי' הוי יו~סין גבי והוא דאןרי~'איסור

לי~שב הו~הוי~
 ~ד~~

 ע~ב ל"ו דף כתובות~ בתוס' וע~ן וצ"ע
 בד"~

 י ז אילו

~"~~~
 ד~קשו הנ"ל ל'ו ךף דעי~בין התו~' נמי יש,ליוש~ ~~

 ~'דה~וס'~י ~י' לעיל ו~"י~בר~~י שפיריא~לדבה'~י
כיו~ו

 ד~בר ור"י לדבה מ~ני'~ף ~וידמי~ח דף~ דכתובו~ לההי~
 בחד אף סד"א ותריתרי

 דרבנ~
 דמתני' מ~יל~~נ"ל

 ד~
 ווד~י

 התומי~~הנ"ל כקו~' ותרי ~תרי האקימתות,אייר~י ל~לי
 כאן ות~י~כמו אף~תרי להקל ה~ל ~דבנן בז~זדתר~ה וא"כ~כיו~
 התוס' ~~י'~"כ בכתוב~

 ב~ירוב~ ש~ הו~
 ק~י'

 ~~ו~ו~
 לכך עצמו

י~י תיר~

~ 
 משו~דישריע~ת~לכנ~~

 ~~~, ~י ~



~ ~

~  

~  

~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~  

~  

~ ~  

~ ה
 ~~ן

 ~~ ~כתובו~
 כ"ו

 דכתב~ אחתינ~ א~ ~ר"~
ונרא~

 סד"~ ו~רי ד~רי ~~י
 כו'

~~ 
 ב~ל

 מ~רב~
 בו'

ו~א~~
 ~אן

 ~וש~
 ~נ~ל

 ב~~
 מאי

 הא ~י ~ק~
 ו~י רב~

 ותרי תרי ~ברי~ ~ל~י~ת~
 סד~

 היא
 ~א~

 ~א
 שי~

 ~רוצ~
 ~יטתו ר~~~י~ה~~

 דע'~ אוי~
 ~בר לא

~~ א~ ~לרבהו~ כ~"~
 ~"ל ~~י~ין ~רב~ן

 ד~ל~
 לא

 ב~ ר~ ~ל ר"י ~קש~

~~~~

 ~~ירו~ין ה~ו~י ~ין
 ד~

 ה~וס' ובין ל"ו
 הנ"ל דף שסב~י~~ין רש"יל~י~ת אולי ~תובו~

 דסבר~~
 חזק~שלא

 חזק~ הוי~י~
 ~~~ו~~~יי~~רר~ת~~יןדרב~ן~מיי~~~יחאלי' וה~י כו' יר~י' רי בד"האמר התוסישס וכן~כ~בו

 לכךמקש~
~~~

 ~~יר
 את"~ תי~~

 בכתובות פאז וכן
 תרי ו~"י לרבה ~י~שיתס דהשת~ מ~וגי'רש~

 דרבנ~
 דר~ן דתמומין

 ~בנן~זה"ן ותרומ~
 לפ~

 ט~א וודאי דה~תא משוס תי' ~~ירובין שס
~ומד דש~

 משוס אחר בתי' ר"י תי' ~כתובות ו~אן ~~ל ר~~י ~שיט~
 ~אמת דאוריי' ~חומיןד~~ובי

~  
 לא ~ירב ~לא ו~קה ~ש"י

 דאיכא ה~ני ובתי' לחוקה~חשב
 ה~

 עומד'ב~יטת לפנינו ~טמא
 היטי~ בארתי סי"~ ולעיל ~~ל רש"י,

 ו ז"ל ר~י ~י~ת

~"~~~
 והר~ב"סכתו~ות ר~"יוהרי~ף ~יטת ע~אבאר

 על ותרי ~~רי דסברי הנ"ל~"ב ~~
 אח~ ~~

 ~סול ~וא

יהנ~
 וה~ז חדש ה~י~~

 בת"~
 דק~ה מאוד מתקשי' ~ח ~י'

 התוס' קושי'~לי~ס
 דה~

 דכל ותרי בתרי כריה ~~קינן אנן
 משוס פסול ~הוא הט~ס תי'וכתב ~רא"ש וה~ה ומעידה בפ"ע~א' אח~

 ~הוא בפי' א~רו דתרי והואיל היא ס~י~אדרבנן ותרידתרי
 מכחדמכ~ישין ממילא ןהאלא אין ר"ה ~בי פ~ולאבל מד~בנןל~ך פ~~

 לכאורה ~אור רחוק ~~חילוק ~לבד פ~ול' וודאי דאמת~מרינן
~ש~

 ט'~ בסי' לעיל שכתבתי כמו מדרב~ן ממוו נבי ~ייך האיך
 דף מיבמות נרולהוראי'

~~~ 
 כיתי ~שני ותו הגמ' דקאמר

~די~
 כו' גופה

 ולכאורה ~ו' שטיא דברי אנ~~י מ"~
 ע~

 מאי
 סד"ריהואמ~וסדבנכסי ד~ר~טיאדתריותרי~מביאראי'מנכסי

 הי' ~ס ~טיא~בר
 מוחז~ הלוק~

 מרא לוי~ו~ת הי' ~טיא בר רק
 גבי החזקות כל כמו הוא דמ"ק ~זקה~~אוזאת

 איסו~
 ~זקת כוון

 הגוף ~זקת או ליבס~יסור
 הוכי~ ל~~

 הוה וחרי ד~רי א"א ~פיר
 ~~יאיתר~ה ~ס א"כ ~קה בו א~רינן ולא דאוריי'~פי~א

 מיר להוציא נוכל האיך ו~מילא קמא~רא ח~~
 הלוק~

 מוחןק שהוא
 לעו~~המוציא הדין דזה מ~וס דאיתרע ~ייך לא ממון חז~ת~גבי

 איןמוצ~יז~~~ירוע'הרקחזקחמ'~~דיףוכיוןדאיתרעממילא
 כ~י קשה ~דייו ה~'ל הרא"ש ול~י ברור ה~י' ~זה ראי'בלא
 חז~ת מ"מ הא קשה ~דיין הוא סד"ר ותרי ד~רי להו~יח~רוצה

 איתר~~~
 ו מד~נו שייך לא ממון גבי א"ו מדרב~ן

~~~~
 דהראי~

 דו~א סבר
~~ 

 ~רבנן שייך לא
 דרבנןגבי~~ת ~סולי דמצינוהרבה כאן אבל ~הןי אח~ להפסי~

~~יר שי~
 ~רבנןוי~

 דלא שייך לא עדות דגבי י~ה ~~ס ליתן
 כדפ~י~~~ס הכרזה צ~כין דרב~ן ~סולי דהא כ~"ללאחד ~פס~
 שלא בהס ליזהר אחד כל יכול דהכריזו וכיון כ'ג ס' ל"ד סי'~"מ בש"~

 ז א~פשייהו ~פס~ו דאינהו ה~סד שייך לא ותו ל~דותיק~ס

~~
 הש~

 לא ד~"כ י"ל להכי דאתינא
 ~ש~

 מר"ה כלל
ד~~

 יוכל שלא להמלוה ~פסידין לא
 להוצי~

 שייך ולא
 וא"ל~ר~גן

 י~לי~ ד~
 ג"כ

 ~הכריז~
 דיש ~יוו ד~ס י"ל

מ~תיהס באח~
 שייך לא א"כ ~כדכ~ריסוודאי כ~

 הכר~
 של

 כ~יריס ב' על נכריז האיך הס כש~ים ויראי אתד דכתכיון ~ניה~~ו~
 ולא חנס על~~ולין דה~

 שיי~
 האחד רק אינו כאן א~ל דרבנז

 ספ~
'' 

 הן באמת האתד זה על זא"ז המכחישיו הכתות ותריפ~ול
 שהוא ע"ז רק מכריזין לכך אחרתלעדות ~~רי~

 ס~~
 מררבנןואח"כ ~~ול

 ומאי אנ~שייהו א~סידו~~הו
 ד~~~~

 נינהו ותרי תרי הגמ'
 וא"~

א~
 ~ור הכריזו לא ד~תה אף ע~תן מהני ~י שלא~תמו עד
היינו

 יחתמו ולא ל~ת~לה הוא וא"כ חתמו דלא דאיירי ד~~ ~ש~
 נכוניס דבריס הס ות"ל אתר לחתוס די~יל בזה י~~ידוולא

 דוקות~כחז בדבדיהרא"~ז"לדנתכוו~לזה הי~ב לכוון~וי~וליס וז~

~~
 צריך לא לרייף לרס"יונן הנ"ל לפי ל~אורה

 ב~יטו~דלא~שה~ללקושי'~תו~'~לר'הדל~אורהי'ל לחילוקהנ"~
 וכןלר~י

 די~ לרי"~
 ~טר לקייס שישבו ~לשה גבי כאן דגס

 ו~תס עליו הס מעידין חתמו שלא עד ל~ה ~~יר הגמ'~שה
 בזה ~א~מהן

 לכת~יל~
 לעיל כתבתי כבר דהא עדותן מ~ני לא

 מדרבנו ליפסול דרב~ן ספיקא שייך לא דרבנן דגביהוכ~ה
 כנ"ל הכרוה צריכין וגס~פ~ולידרבנן פ~ידא ~יש~יכא מ~פ~
 דמעידין היכא כאן דאף י"ל ו~תא כנ"ל ~רת ל~ות כ~ריס~ן לכךלר~

 ~ס~ל
 ~ו~ אח~

 וכח ~ול
 ~~~י~

 כשריס אותו
 ~רו~ כו~

אחר~
 ~ל ואף

 ~ ~אמר~ האד~
 מכריזין אין פסול שהוא אחר

 שאין~ו
 מכריזי~~

 ~~~ן ~ת
 שאי~~

 כיוודודאי כנ"ל פסול
 לכן כשיריס אתתכת

~~ 
 אינן ~ו

 ~כריזי~
 כת כמו הוא ~ה

דאין האומ~~
~ 

 ו כשרין והס פסול זה אס ס~ירה כמו והוי פסול

~~~~

 שייך לא ממון גבי אח~ה ~~י הרין דמצד כיון
 יוד~י~עדות אסיהי' הפסד לידידיופלל~א מדרב~
 ~עצ~~

~ג~
 נזל אחד שיר~ו

 מח~יר~
 הנגזל יפסיד א"כ כה"ג או מ~ן

 ש~מ~מי וג~
 יפסיל הכרוה

 ג"~
 את

 ז~
 לשבו~ה

 ד~~~
 פסול ל~דות

 ~תמו שלא דאס דקאמר שפיר כאו הגמי פריך אפ"ה רקלש~ו~ה
 בדרבנן אף בשבילן שפסלו פעס האיב~תו וחו~ס עליומעידין
אין

 צריכ~
 להדי' כדאי' הכרזה

~~ 
 הדין ~ד לכך ל"ד סי' ~"מ

 לאלכתחילה
 יחתו~

 עמהן
 כיו~

 ספיקא ותרי דתרי
 לא ~אן ~זקה ליכאומדרבנן הו~ דרבנ~

 צרי~'ה~ר~
 ~נ"ל

 ו~~
 ~~ידא ליכא

 יכוליסדהא
 ~~ו~

 אחר ~מהו
 פרי~ לכ~ש~י~

 ה~מ'
 אב~

 את"כ
 ננ"ל ~ליו מכריזין דאין כיון לר"ה כ~ו כ~ר ב~ת אחרתלעדות

 ו ת"ל נ~וו והוא התוס' קושי' כלל ~~הולא

~~

 כלל שייך לא מ~ון דגבי ס~רי דהס~ קשה לא ה~ס' ~ל
 רש"י דהא ש~יר מקשיס רש"~ ~ל י"ל ויו~רדרבנן

 דאמרינן הנ"ל ס"ו דף בקידושין ינאי ו~י דסברל~יטתו
 ~י' לעיל כתבתי וכ~ר מדרבגן אסרי~ןולא ~~

 ד~
 ~בר דרש"י י"ל אך

 דא~רינןדהא
 ~בל לכתחילה היינו ~ד"ר ותרי ת~י בי~מו~

 דיעב~ דהויבינאי ~~
 לכ~נה ליפ~ול

 ל~
 עליו התוס' קושי' ל"קושפיר לכתחיל~ ~י נמי כאן ו~תא

 על~רי"~ וג~
 בפירוש דהא כן י"ל

 משוד גבי ס"ה צ"ב ~י' בש"עאיתא
 ע~

 שי~ל עצמו
 ~בל להעי~

 וכתב ע"ש לכחחילהלא
 הש"~

 לו למ~ור לכתחילה דוקא שס
 ~~יטאאבל עדו~

 נא~ר וןה ~הוציא אף ו~יינו כשר ~דות יו~ע א~
 וחלקתי

~~~

 על מאוד קשה
 הרמ~"~

 ד~~מו סכ~ח ל"ד ~' והש"ע
דברי~ס

 וכת~
 ואין י~יד לא לפיכך פסול ס~ק ה"ז

 כתי' ~~רי אס בעדותו ממוןמיציאיו
 לא למה ~"כ הנ~ל הרא"~

 רלא דר~גן פסול כמו הכרוה שצריכין ונ"מ מדרבנן ש~וא~תבו
ליפס~

 ~מ"ש
 הפו~~י~

 על לי קשה ו~~ד
 הרמב"~

 ~הוא ~בר אס
 וצריכין דיפסל מנ"למדרבנן

 הכרז~
 רק ~סלי לא רבנן דילמא

ד~ו~י
 אחזק~

 דבר מההיא ל~יל וכדהוכתי מר"ה ~תו~' וכקושית
 רלאשטיא

 ~~~ ~יי~
 מפסידין נמי וכאן להפס~ר

 יוד~ א~
 עדות

 פריךכנ"ל שפיר כאן הא דהכא מ~וגי' תאמר~~ימ ואימעצמו
 לכ~~~ה ד~ואכיוו

 פסיד~ ואי~
 צ"ב ~י' ~צמו הוא וכ~ממלק

הנ"~
 איכ

 ~נ"~
 מדר~גן לגמרי ליפסול והש"ע ל~מ~ס

~יש היכ~
 ~~יד~

 ~בר ואי
 ~רמב"~

 קשה דאוריי' מספק רפסול
 ה~

 אנן
 אחזק~ אוקי ומדאוריי' היא ~י~י ו~רי תריפס~י~ן

 ו~~י'

דפסקינןכר"ה~

~~~

 ~ל
 ב~~

 לכךל~צ דאוריי' מספק ד~ול ~בר ~הרמב"ס
 דסבר י"ל הנ"ל ~שי' משוס ואיהכרזה

 ~בר~
 ב'ב רי'

הנ"ל
 שהוב~

 דאותן כיון כאו גס סבר לכן כ"ו דף כתובות בתו~'
~פוסליו

 ב~
 תחילה

 ~יתר~ ~~
 הח~הותו

 ל~
 תרי א~י אמרינן

 על יצחק רבינו קושי' ל~יל תירצתי א~~~וכבר ואוקמא ~ריבהדי

ס~ר~
 מר"ה ה~ס' ~ושי' ~ה לא ג"כ והשתא ב"ב רי'

 דהת~
 לא

 ~ן מי יד~י~ן דלא מהן ~מד ~זקת שוסאיתרע
 ~כשרי~

 ואס
 ~יחא הכלי כ~

~ 
~~~~

 ~ל
 הר~~

 סברת סבר לא דהוא כיון צ"ע באמת
~לכךחילקשהואמדרבנווא"כתואיןצריךלחל~ול~ץ רי"ב~

 ולו~ר התוס'קו~'
 ~הו~

 היכא בין חילוק ריש כנ"ל די"ל פסול
 וכן לכתתילה והוא ~סידא לבי~~ליכא פסידא~יש

 כנ~~ לרש"~
וב~~~

 נתכוון לכך דהרא"ש ל~ר יש
~ 

~~~~
 לנו

 מז~
 זא"ז מכחישין ~דיס ב'כתי אס הפילפול

על
 אח~

 פסול וה~ע הרמ~ס ל~יטת פסול שהוא
 דאו~יי' מספקזה

 וא"~
 מחזקתו ~מון מציאין אין ורק הכרזה

 עור ~צירוף פסול ס~ק הוא אשר זה ה~ד ובא משאיל"מדהדין ~ד~תי לא וחמשין ידעתי בחתשין כגון מוציאין שאין היכאעכ"פ אב~
 שלא ואמרואחד

 הלו~
 לשלם צריך שאין מהניעדותן בזה נ' רק

 פרע~יך אס בא"י וכו בעדותו ממון מוציאין אין בזה~א
 ז להחזיק מהני צריךלשלס ~בלאעדותוהי' אף שפרע ~ידפסול וה~~~

 הרא~~~י~~
 לפ"ז מדרבנןוא"כ פסול דהרי"ף אליבא

צריך
 הכ~~

 ל"ד סי' בח"מ כדאי'
 ז פסול לא להחןיק אבל ממון מוציאיו אין נמי~הרא"ש ואליב~

~~

 הדין כמו בקרקע כגון מוחוק מהן א~ד שאין ~י~א
ר"~ ~~



~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~  נתןרבי 
 ש~

 הנ"ל הדשב"ס ל~י הנ"ל ב"ב
 ש~~

 אחד שוס הי'
 ~למו~זק

 מ~י לא ~~ול ס~ק האי וודאי להרמב"~ הקרק~
לה~י~

 מקודס ~הי' כמו גבד דאליס כל הדין ויהי'
 מ~מ~

 ספק
 ~פק דל~רמב"ס כיון שמ~יד אחר ~תה ה"ה ג~ר ד~ליסכל

 ל~ר~"ש אבל מקודס ~תה ~דיף לא פסולמדאוריי'
 כיון צ"~

 ~~נין דו~א י'ל חדד~נן רק כ~דות ~זקת ~ל מוקמינזדמדאודיי'
 ד~וריי' דמדיז כדא"ג בזהנגדל~וציאאבל

 ~דו~ו לאמ~ני במ''~
 ו מזהלהיציא

~י~~
 לד'ה כמו להוציא אף לה~יד האי דכשר התו~'
 והתו~, מדד~נן ו~~ון ג~י שייך דלא ~~רידהתוס'

 בכתו~ו' דכתבו אזיללשי~תו
 ד~

 ל"ו
 שאיו ואלו במ~ני' דקתני ~"~

להן
 קנ~

 הוי' לא מדאודיי' דשבוי' א~"ג התו~' וכ~בו שבוי' וחשיב
 לא ממון גבי אלמא כו' איזקנס מ"מ כו' כד~חדינן ב~ולה~חזקת
שייך

 מדד~נ~
 ריב יש הלא שס מקשה ה~"י והנה

 נכרי~
 ~דיציס

 דהתוס' כלל קשה ולא~~ריות
 מקשי~

 נכריס דרוב דזה ש~יר
 דוב דהוי ל~יל ~~~בו כ~י וב~רט דר~נן דוב אלא אינו~רוציס
 שלה וברי י~חא בדי הוי כאן ולכך במ~שה~תלוי

~~ 
 דהיינו חזקה

 לר"ג כוזו לאמהני אחאי היא בתולה ~~דיין הגוף~לה~זקת
 ~דיף זה הגוף וחזקת נאנס~י~משארסתני

 דש~
 החזקה

 ~תר~
 ש~דיין שלה הגוף חזקת מ~לי כאז אבל ל~ניך ~~ולה ~~די~צ~

 כלל נ~~לה ולא היא~תולה
 מקו~~

 ואף ה~"י קושי' כלל ולא~קשה
 שייךמדדבנןו לא להוציא אף ממון ל~נין בשבוימ"מדד~נןא~די

ו~~~
 דלא כיון לו הנ"~דנדאה הדי"ף דברי ~ל כתב הב"ח
 רי~ו~א דיש הואיל וז~~ק רק~~ול

 ולא מהשתא דק לי' ~~לינן לא ~~ול~הוא אומרי~ דשני~
 למ~ר~

 רי~ותא קודס
 דק ~~ול דאינו היכא הביח דלשיטת הוא ת~והול~אורה

 ~י~~ול~א מספ~
 למפד~

 תרי ד~ל ד~~ד לד"ח מש'ס מונח בפי' והלא
 ~~ולותרי

 מ~~~
 ~סול א~"ה

 למפד~
 ~'ב כד~וכח

 ש~
 ס"ד דל~י

 ~ס,ל דלא א"א כד~ח~ד~א
 למ~ד~

 א"כקושי'
 ~תוס'בב"~

 דף
~"~

 אמר ר~א בד"ה
 במ"~

 שהוא אף דקודס אבה~י' מוכחש אמאי
 ~דור ונדאה ~"ש כ''דתוך

 דהב"~
 רק קאמר לא

 דס~~
 אליבא

 הכדזה צרי~י דד~נן ד~~ולי כיון לכך כנ"ל הוא דדבנן~פיקא ותרי תדי ד~בד משוס היא דט~מו ו~ר"ן הרא''ש כתי'דהרי"ף
 ~סול לא~מילא

 למ~ר~
 ~~ול ד~דאודיי' ד~בר לר"ח ~~יר לכך

מ~~
 פ~ול ש~יר

 למפר~
 ולא

 ק~~
 כ~רא"ש א"א נכון וזה כלל

 ל~יל וו'ש ל~י~בל
 וש"~ דלהרמב"~

 ד~ודיי' ~~יל כאן גס ~''כ
~~ק

 ~~ול כאן אף ~אמ~
 ~מ~ד~

 צדיך דאין להי~יא
 ה~דז~

 כנ"ל

וז~
 אליב~ הדא"ש בין נ"מ נמי

 דהרי"~
 וגס הדמב"ס ובין

 וזה ז'ל הדי'ףלשיטת ה~י~
 ברו~

 ו
~"ן ~~ ו~"~ ~~"~ ~~י~ו~י~ ~וי~ ~~~~'~~~~~~~ו~י'

 ו~'~
~~ 

 ו~~~י~ ~~~ ~~ ו~~~ו~ו~ ~~"~
~~~ו~

 ו~~"~ ו~~''~ ~"~ ~~"~ ~~"~
 ~י'

~~' ~ ~ן~ ~~יו~י~ ~~י~~ו~~י ו~~~~ ~"~

~"~ 
 ה~נין לך א~אר ומתחילה

 וראשונ~
 מה לך אבאר

 ~צומה תמי' ר"ט סי' ח"מ ~~י~ רמ'א ~ל לישתמי'
 בהגיה שכ~ב~אוד

~~ 
 אבל לו~תס במקנה דכ"~מיידי וי"א ס'ד

 קנה ב~ילס כשיהיי שיקנה אמראס
 ~~ולס אינו ~~כשיו א~"~

 ו י"נ ר"פ מהמדדכיומקורו

~~~
 בש~ המרדכי ז"ל

 הד"י ~מודי קבל~י החכמה סכר
 לו יהי' אסדא~ילו

 בני~
 נכסי שאמד אחד אח"כ זכדיס

 א~ כי יורשיס יהיו לא הכי א~ילולסבתא
 מאחר ה~ת

 דאיןאדס ה~ת אותה כ"א שו~יורש לו ~י' לא לסבתא נכ~י~אמר שבש~~
 שלב"ל דבד מקנה אין דאמ~ינן הא דנתי שלבילו~ני דבר~~נ~
היינו

 היכ~
 א~להיכא הוא זכייה לאובר וה~תא מ~כשיו לו דמזכה

 יוד~י~ אות~ דמשוז~ לירתי ואח~יךדאמר
 בו יזכו אז שיהיו

ורשב"~
 והנה דקל"א, י''נ ~' ~ו~' ש~ביאו הקו' ~י' היי~ו כו' פי'

 חדא ראיות ~ג' נ"ל ולא המדדכי כתב ואח"כ החכמה מס~ד~ז
 ל"צ ~"ב דק~ז~~"ב

 בנכסי~
 הא קשה וא"כ מכאן לא~ר שנ~לו

 ל~שיבואו ליתן יכול ב~י אי~דיין
 ל~ול~

 דף מד"ה ראיה ו~וד
 ~~ ואי כו' ר~מ דאמד אימור אח"כ ~גמ' דקא~ר~מיא

 אחד

 לכ"~ הכי מוקילא א"כאמאי לדידןד~~קינןכרב~ן אף מוזני ל~שי~ואו~~ול~~~יר~
 בפי' ד~בר ו~וד

 ש~
 קנה לא לכש~לד אף

 כאן ~ד~אחר
 ל~

 לי~~ו אלא קאמר
 ~שח~ ~~יל~

 שלב"ל לדבר
 לכשי~א דמשנידאמד כ'א מ~י~כין~' ~ציתלאוקחי'י~ודראי'לא

 לי' ומוקישכרו
 דוק~

 לדבנן אבל ~רימ
 ל~

 א~"ג
 דאוו~

 לכשיבוא
 המרדכי דבדי תודף כן ב~ולס ~וא כבדואז

~ 

~~~~~~
 ~~ ~~~ך~י

~~ ~~ ~~~~~ 

~~~~
 תוווהי~ המדדכי דבדי

 חדא ~ו~ו ~ד מ~חילחו מאוד
 מ~יר~ן ראי' וגס קכ"ז ד' וזב"ב ראי' ~~דמייתיי

 ס~ר אבל ~~מ~~י ~~יד ~באל~ולס לד~ר דשלב"לדהתםאיידי
 פ'א"נ ד~בד דד"נ לדברשלב'לש~ידמהניוד~יי' דאיידיהחכמה
 משבאדאף

 ל~ול~
 ד' ו~~"ב לחזור יכול

 ~~~ ק~''~
 קנה לכש~לד

 ו~מ"שהתו' ~ב~ל ~ד~ר ~ל~"ל לד~ר ל~קנות יוכל דיותר סבר~'כ
 ז' ד'בכתובות

~"~ 
 ~''נ ~' דס~ד וזד"נ ראי' לה~יא לי'הוי יות~ אהדדי דוזדו~ה ~~ד~~י ל~י ק~ה ו~וד

 דא~
 וו~~~ו

 ל~ול~
 יכול

 ו~סקינןלחזור
 כוותי~
 מ~י~ד דאיה וזביא לא א~~י ק~ה ו~וד ז

 שח~גיירי ~ל~חר ד~לי~י בקידושין כאן וד~נן דדימ~לוג~א
 להדי' דאי'ותשתחרדי

 ד~~דש~
 ש~~י' אחר

 ~לוותא וכן ב~יל~
 ונתלדו שליש לאחרשי~י~ו תדו~ה שיהא ל~די' דאי' ודבנןדדאב"י
 מודו רבנן ~ף ל~ולס שבא ל~חר שי~יי אמר לא דאסואדר~ה
 לכשיבוא אמר אי דאף להדי'הדי

 ב~ול~
 ול"ל לדבנן ~~ני לא

 קשה ו~וד ז ~הדי' כ~וב ב~קו~ו הלא הגמ' מ~יל~ול ראי'לה~יא
 וגס ומר~ה כו' דאי~ור הג~' מקו~י' ראי' דחייתי ~נייה ראי'~ל

 רינ אבל לדיה הוא הגמ'קוש~'
 באמ~

 קנה לכ~תלד ו~בד ~~יג
 וכדאי' כי' אימור הגמ' קושי' קשה לאוב~מת

~~ 
 ולימא ל~די'

 סבר באמת ד~נ אבל ~הני דלא ס~ר דד"ה ומתד' לכשתלדלי'
 נ"ל ולא החכמה ~~ר ~ל כתב דהו~רדכי ג"כ ק~ה ויותר זדחהני
 דלהד'' ~וגי' ~~~ה יותד השיס נגד הוא דהלא ~מוה הואובאמת
 לא כאילו הכ~ה לה~~ר ונשוהנגדו

 צור~אד~מ~תתאז ח'ו יד~

~~~

 רק ה~וני' נגד ~ינו החכ~ה ~~ד דוודאי ל~אר נ"ל
 חדא ~~~דא ~מו מחולקדהמדדכי

 מ~ ו~חולקי~
 שכבד

מחולקיס
 הרא~וני~

 ז"ל
 דהנ~

 התו~'
~"~ 

 ~'ב ייג דף דגי~ין
 צ"ג ד' ו~יבמות ~"ב ד"זובכתובות

 ~~~~ דו~קי~ ~''~
 ~~וד

 ד'~ מסבד~ ר"נה~וכה ~ברתדלכ~ודה
 ויו~רדוחק ~'ש

 של~"ל דלד~ד להדיא קאמר דסוגיא~תמא ד~ה~~~
 ור~

 דאףר"מ
 ליישב ישול~~ודה ~וד~

 דד"הור~
 ה~יכות ~~~דית ~לי~י לא

לדב'של~"לגד~~ד~רשל~"ליכדמ~~~~~מאד~וגי'דב"מו~ש~ר רק~י~
 כו' אימור דקאמרדוכתא

 דא~ דמשמ~
 ד

~' 
 אףניחא וודאי ר'ה ו~"כ ~ודה

 ד~ברש~א~
 ~בר קנ~~ד~ר~לד"ל לא לכ~~לד

 ~~~לד ~~~"~ ד~בד יכולל~זורו~"נ~~, ל~ול~לא מש~~ו~פיד ~~~~
 ל~ולס מש~או אף ~ב"מ ~ברק~ה

 יכו~
 ל~זור

 ~~ז~
 דשס די'ל

 ~~"ב ל~ול~~~ל ~~רשי~יא ~ידשבהדי'~יז~ה ~לא מיידיבב"מ
 וכדכירש ~'ש י~נה ~יוליד ד~חד ב~ירוש ד~חר ל~דיי איידישס

רשב'ס
 ~ל~

 ~~~ ד~'כ ~~די ה~ו~י אך כו' ל~ונו לתקן ~צדיך
 לכשיהיו שיקנה דאמר איירי נחיבב"מ

 ב~ול~
 כיון ד~~מא או

 שיזכי~ ד~תו~בודאי הפידות שיקנהדמזכיר
 ~~י~או

 ל~ו~~
 דאל"כ

 ~לקשה
 ד"~

 מ~באו דאמר
 אד~ ד~ב~יאף ר~ביי ובין ד'מ ~ין הא ~הני ל~ול~

 דצריך דוזייתי ~~~הני שלב"ל~ידה דבר מקנה
 בקי~ו~ין ב~ירזש וכן כו' שאתגייד לא~ר מקוד~ת א~ הרילומד

אית~
 איו ע"ש ~הני ~א דאל'ה לכשתלד דצ"ל להדי' בבדיי~א

 שסדאיירי
 דאמ~ ב~'~

 להד,'
 א~~

 י'ל ~ו ~יגמדו
 דש~

 ~ף בבימ
 ד~ו~יר כיון ~~ם ~אילן ~ידות לודמכד

 כן בהדי' אמר לא אי ש~תגיידי לא~ר ג~י א~ל ~ידותכשיהיו שיקנ~ משמ~ פידו~

משמ~
 ~תס לי מקודשת דאמר כיון תיכף אותה שמקדש

 א~ר לא אי וכןבפידות שאתגייד לאחרנ~רש היא~
 קוד~בוודאי לכשי~לושוישלפד~

 ואף כ~ס מ~כיד ד~ינו כיון שנ~לושו
 משא"כ ~ידותמיקרו ~תלו~ קוד~

 ש~
 פידות דמזכיר כיון

 כתבו ש~יד לכך שיגמ~ו מש~ה דהיינו ~ירי שמיקדומ~~ה מסתמאד~~ושיזכ~
 י ידסבדת~ה~ו~~~ תו~

~ ~

 דלכאודה כנ"ל י'לאפיה
 ס~~

 ~ליא ~נ"ל
 דלימא ב~~ דראב"י א~יג וז'ל בקידו~יו הד"ןדמביא בפלוגת~

 כיון ל~ימר איכא לכשי~לושו אמד לא והכא שליש~שיביאו
 דא~

א~
 דמי כאומרלכש~לד מקידשת תהא ילדה

 זו סבדא ולכאורה לכ~תלד בהדי' דא~ד לה ~וקי דד'אאומדיס ול~"זצ'לכו'ו~רי~
 ב~לוג~אתליא

 גבי דה~ו~קי~
 מז~~

 ל~ובר
 ~ב'י הוב~

 ד"ידל~יה~וסקי~ד~ס~ו~~כר'נל~ש~לד~נהוא~"גח"מבסי' וש"~
 ~~קו בנואפ'ה אצל קרו~ה מ~ו~ד~~ו יוחנודמתני~יןד~סקוכד'

 כד"ננמי
 מנהא"כ יטול אסילדהבהדי' דמ~ני~ןק~ני ~יון ד~ל'כ ר"ן כא~די~דמביא מוכח ~"כד~ריהס ל~י ו~"כ ~ן להדי' ד~ת~ו ~"ש לכ~תלד אמר דלא אףלמתני' מוקי דר"י דק ד'נ ~ל ~ליג לא דר"י ד~~רי מ~ו~

 הויכמ'~
 וזוקיר"י לכשתלדואפ"ה

 אףכה"ג ד~ברי א"ו א~"נ ~לוג ~"כ א"כ בבנודוקא
 ל~

 ~הדיש
 דהשתאמ~נהכןוכןכאןבקידו~ן ~היינו י~ול אסילדהל~דש
אס

 ילד~
 הפו~קיס ~~ל מהשתא לי מקודשת תהא

 ש~
 במזכה

~~
 ל~ובר



~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  

 א~ל~ו~
 אס דאמר כיון סברי קנה לא למ~ ~שת~ד ~~אמר

 י''ל לפ'ז וא"כ ר"נ ~ל פליג ר"י ~"כ ואיכ לכ~~לד כמו ה~י~לדה

~בס~ר~
 ר''ה פליגי ~ו

 דר~~ ור"~
 ~יון ~~ר

 דמזכי~
 פירות

 האיל~
דהיינ~

 שיקנה שאומר כמו הוי לו ~נוייס יהיו ~ירות יהיו אס
לכ~י~יו

 ה~ידו~
 הנ'ל שניי' ~~ברא סבר ר"ל א~ל ד~~ני נו~ריז

 ~יקנה ב~דיא פי~ש דלאכיון
 לכ~יהי~

 לא ~~ולס
 אב~ קנ~

 שם
 בסברו~ ול~~פליגי מהני ~הדי',לכשיולדב"באסאו~ר

 ~פוכות

 ~דב~ד~שניה~
 צ"ל ג~~ולן שלב"ל

~~ 
 של י"א לדברי

 רמ"~
 הנ"ל

 פי~ש בלא איירידר'נ
~ 

~~
 א~לו ~דיין

 מ~ור~
 איירי ור~גן דר~מ פלוגתא ב~יקר הא

 כמו ~~ולס לכשי~וא ~פירוש~~מר
 לאח~

 וכן שת~גיירי

בפירו~
 סו~~שס ר"נ ואפ"ה מהני לא לרבנן ~יתלשווא~"ה ~אחר

 לדידי' ציל א"כ קנה ד~שיולד לדשל~"ל ג~יב"ב
~~ 

 ~דיף
של~יל לדב~

 א~
 דל~בגן דאף ד~ייגו ~ר"מ בזה ~כריע דר"נ ~אמר לא

 ~~ולס לכשי~וא אמר אי אף לוי~~~ל ו~ין דשל~"ל בין ~ה~ילא
 דהיינוכמו ~סתמא מה~יול~"מ

 ~י~ו~
 פי~ותולנ"ל דהזכיר הואיל

 ד~ס ר'נומ~רי~
 בפירו~

 פ' הגמ' פסק ל~די' הא וא'ל כר"מ
 דשלב"ל וזקנה אדס דאין כ~ב~ן דהיי~ו ה~נדלר כר"י ~~כה~ע"פ

 ~~יש דאיירי זו שיטה לפי צ"ל דט''ז בב'מ ג'כיכד~ת~~ה~ו~'
 פ~ק כנ"לו~זה מ"י דהזכיר כיון כנ'ל ל~'מ ~הגי וא~~ה כו'ב~תס
 מ~~א אף ~~ר לכך כדבנן נמיר'נ

 ל~ול~
 י~ול

 א~~ לחזו~
 אס

 כאביידמוקי פ~קוי"אאל~~ר~נולא ל~ך ~~קכר"מ ~~י~וש~מר
 ז הוא מפו~סס דוחק כ"ז א~ל בקיזושין ב~יטה~ד"מ

~~~

 לפמ"שבא~ת
 ב"~ הרשבי~

 לד~וק צריך לא מ~ילא שס

~ס~ר~
 ~ד"ה שס ~רש~"ס ~ז"ל מריה ה~וכה ר'נ

 ד~ליג ~~''גל~~~לדקנה
 ר"~

 מודה ~ו~ר גבי הכא כו'
 ראוי דאז כו' וגס ~~ולסכישנו ד~ו~

 לקנו~
 ונ"ל ~כ"ל לג~רי

 של~"ל דלד~ר דומ~ ~~~א דבכ"מ~זה דמתר~
 גר~

 וא"כ
 קש~

 לר"ג הא לו
ה~א

 אי~~~
 לכך

 מתר~
 ש~"ל דלדבר מודה ר"נ אף דוודאי ש~יר

~ר~
 דיחול ~פיר ~ייך לכך ב~ולס הוא ד~ובר כיון ~~ר רק
 יכול לא רק ~ליו קניןת~י~ת

 ~~ולס שיבוא ~ד לגמרי ל~ני~
 כדבנין הוא דמ~וסה~י~ן

 ~כ~
 ~השתא קנה לכש~לד א~ר אס

 הקנין נג~ר ול~שיולד ל~שי~לד ל~~ות ~~ובר על הקניןמתחיל
 מ~כשיו ~הני דלזה מ~~שיו "ה ~ בקידושין התוס' ל~'שודומה

א~"~
 דלא

 שיי~
 וכן שלו ה~בד אין דהשתא כיון ~נין השתא

 'ז~ט בבי~
 קג~י~ בד'~

 ו~יינו לך
 ~שו~

 אח"כ ~ל ~קנין יחול ד~~~יו
 דש~ ניהי ל~~נן אבל ~קנה ~דסלוז'ד

 אין ~כשיו דשס מהני לא
 כאן ~בל ב~ולס דדרשוס

 כיו~
 ~א ~~ת ד~יבר

 ~~ול~
 הק~יו יחול

 אבל אח"~ להק~ות~ליו
 א~

 אף כלוס קנה לא השתא שיקנה ~מר
 כי~ןלכשיו~ד

 דהשת~
 שלב"לכלל א~מזכה~לדבר ולפ"ז קונה אינו

 רינ ד~ףי'ל
 דל~ ~וד~

 שלביל דלדבר ~נה
 גר~

 א~
 ו~מ"ש לר"נ

 הית' ל~~זדאף~בנולאקנהדלאהרשב"ס
 לי' ל~~י נכ~יבד"ה ~'~ א~תומ~ו~ר~~"~

 שפי~ ול~"~
 די"ג דגי~ין סוגי~

~"~ 
 א~לא

 לר"נ אף י~ ,י
 ול~

 צ~יך
 לד~ו~

 ו ~"ש ~ס תו~' כמ"ש

~"~~~
 לכשיולר~גה אסאמר ~מוכר~ו~~~המתו ר~ב'ס לפי'

 ~דיף דדשלב"לבוזכ'ש
 מלד~~

 ו~ן ~ל~"ל
 כת~

 בהגהת
 מ'ש ~ק~ש~י

 דר~ב"~ בה~"~
 ד' ב"ב ל~יל דסבר אזיל ל~יט~ו

 משוסי דשלב"ל מקנה זה ואין ירתון בל~ין מ~יק דקא ג~י~~"א
 לן דוזביא ~תו~' ~''ש ~ו' ה~תנה~~ין

~~~ 
 אבל הקוג~רס ~י'

 שס~יון י~ייש~ לא ~דיין ~א ק~ה רק ~ינו של~נינו ר~ד"סב~י'

ד~~
 ~~ין ~נישו~ין ~~~ת איירי

 ש~
 וא"כ ~~בר

 לכ"~
 מהני לא

 וצ"ל הג''א קא~ר מאי ו~"כ כנ''ל ~~צ~ו ~~~י'ס~~~'ש
ה~מב"ן כמ"~

~~ 
 הי' זה דוודאי זה ~סיגנון

 ~~ יוד~
 תקנת ~היא

~~מי~
 ~י~~ג ~ן

 דיכרין בנין כ~יבו~ הדני~
 ר~

 דלא מקשה הי'
 ~~~י~ דוידאי ~ה'ג~צינו

 ~~נו
 ד~~ מצינ~ א~

 שדומה
 ש~י~ ~~ני ו~"ז הדין~צד ~ה"~

 קנה כה"ג ד~~ובר כיון
 שפי~

 שייך
 ~ףלת~~ה

 מה ו~פי דר~א ~~ ד~~י~
 שאכ~ו~

 בל"ז אי"~ לקמן
 ~ תי~פת קו~י' ק~הלא

 מ~~ר~~~~"~
 הנ"ל קושי' ~~ל ~~רדכי

איירי ~ח~מ~ ד~~~ כיו~
 ~ל~ א~

 דכ~ב כיון ~וד מ~זברת א~תו הי~ה
 ~ר~~''~ ~~~ ~~יא ~~ן~~א

 היתה בלא דאיירי ירתון גבי

 ו~"~~~ו~ר~
 ומ~ר~ין מ~כור ראי~ מייתי שפיר נ"ל ואין כ~~

 בכ"מ סברא ד~'ס ~ ~~מא דוודאי ל~יל כמ"ש~~~ר
 היינו קנה לכ~חלד ד~בר ר''נ רק כנ'ל ~לב'ללד~ר דגר~

 משו~
 דיש

~ו~~
 כנ"ל

 ~כו~ ג~י דמ~ס ~יון ראיה ש~יר מיי~י ~~~~~
 ין~~ '~ דא~ ~י~~ו~~~

 ב~ירוש
 ל~שיב~~

 קנה לא
 א"~

 מ~~ש
 ~ל~"ל~דבר

 דגד~
 א'כ

~''~ 
 היינו קנה ל~שיולד דאמר דר''נ ~א

 קנה ל~~ולד דאמר דר"נ י"ל זו הוכחה ~נ"ל~ובלא ~ו~רמשוס
 דאף ד~ו~ח ה~תא א~ל ~הדי' ד~ירש כיון ~ובר ~לא אףהיינו

 ~להתו' דוחק ~בר דלא ווכ"ששס לאמהני ד~דיף~דברשלב"ל
 והשחאשפיר הפוכה ר"נ~~ברת

 מיי~
 הגמ' דפריך מהא ראי'

 של~"ל בלד~ר מודה ר"מ דאף ~ו~ר דוצה דהגמ' כו'י"לאימור
 דד"נ ז"א ~ליו פליג באמת ר"נ הא קשה לא וה~תא מהנידלא
 ז ~ליג לא ~ו~ר בלא אבל כנ"ל ~ובר משוס רק פליגלא

~~~~~
 מ~יקר ראי' המרדכי מ~יא לא למה לברר נבוא

 י"ל דל~אורה כ~'ל ורא~"י ור~נן דר"מפלוג~א
 ולו~ר לחלק דיש ראי' לי~א ורבנן דר'מ פלוגתאדמ~יקר
 ~ף לר~נן מהני לא שפיר ל~ך ~וא מ~שה דמ~ו~ר שסדדוקא
 ~מראי

 משא"~ לכשי~ו~
 ד~~ילא וו~שה מחו~ר דאינו שס

מת~~ר~
 קי"ט ד' ~י~מוח התו~' וכמ"ש ויולדת

 בד''~
 היא ר'מ

 מיקר~~ס לאדמש"ה
 במ~שה התלוי רו~

 ד~מיל~
 ש~דס הוא

 לאשתוגזקק
 וא"~

 ממילא חת~בר ו~~תמא ~פק ~לי שזה
 א~ מ~ני שפיר ל~ך ויולדותמת~ברות דרו~

 אמר
 ~~שיבו~

 וכ~ין
 אבל אבאר ולקמן ~"ב צ"א ד' ~כתו~ות ר'ת מחלקזה

 ג~י ~~~
 ~~שה ~חו~ר ואין מ~ילא נ~י ד~ס ב~ר~ין ~ וכן ~ב"בבכור
 ~אליה ירושהדגבי

 ~י~
 וכן ~אה

 ש~
 ה~~ירות ~בית דדר כיון

 אין ד~~ר ואפ"הלמאן מ~שה ~חוסר ואין ~אממילא
 אינו דהש~א לכשי~יאכיון אף ל~מהנימקנה ~ד~

 ב~ו~~
 אףשי~וא

 ~ג~ות העו~ד כל השכירות וכן ירושה כ~ו מ~שה ~לאמ~~מו
 נותן ד~דין כיוז מ~שה מחו~ר וזיקרי ו~וודא~א דמיכגבוי
 ~דיף בוודאי ~יהי' שכידות לו~י~ן

 ש~
 ראי' מיי~י ~כיר

 וו~~
 ו

~"~~

 הא
 ש~

 גבי
 פלוג~~

 ש~מות לאחר נ~י ~יתא ורבנן דר"מ
 הוא מעשה מ~וסר שזה תימאא~ותךואי

 א"~
 ~"שוזירו~ה

 דאיןדגאמר
 ווחוס~

 של מיתה מחו~ר נמי ירושה גבי הא מ~שה
 הוה~ישי'זוקשהנ~י א~ו~~ז שלהמורישומ"ששסמ~וסר~יתה

 לחלק דרוצה ~"ב צ"א ד'ל~י'ר"תבכתו~ות
 ~ירוש~

 ~~יליה ה~א
וגס
~ 

 כ~"ש מהני המכר רור
 א~ לר"~ ש~ הרא"~

 אין למ"ד
 מ"ש קשה ולכאורה שלב"ל ד'מקנה אד~

 אח~
 ד~~"ה אחותך שת~ות

 להו~יתה~~אחו~ה ד~קדש מבררהדבר שסנמי רבנןדהאפליגי
 ~מו ממילא מיקרי יהא~מי

 מית~
 ו~"~~אי ידושה גבי המוריש

 ז יש~ילוק
 י

~ ~

 מיקרי' לא אחותה מיתת דווד~י כלל קשה לא תדקדקאי
 לא די~מא יא''כ ת~ילה תמות דהיא דמנ"למ~ילא

 תווו~
אחות~

 א~ל מזה גד~ל מ~שה מחוסר ~ןי ואין ב~ייה ל~ולס
 זו שדהג~י ש~

 שאיר~
 וודאי דהא ממילא דאתי שייך שפיר מאבא

 בשוס ודאי ימות ~א"כ ~~ולס א~איחי' ל~
 פ~~

 וא"כ

 א~
 יוזות אי

 ~~ח ~~ן בני יז~ו וז"מ האב וא~'כ ת~ילה~בן
 אבי~~

 ד~יינו
 ה~ן ד~~י קנ"ט ד' בב''ב דאי' ואףהבן

 י~ולי~
 א~וה ~~ח לומר

 ~כח לבא יכלו דלא הי~א כל היינו קאתינא~א~א
 א~יה~

 ~גון

ש~
 א~א אבי וו~ח באנו אנו ~~ינו כח נו~ל דא~ה ~ף אמר~ לכך
 יורשי~ אביה~נמי מ~ח וודאיבל"זאבל

 ל~נחיל בקבר יודש ד~וא
 מ~~אבא קאתי~אתי אבא א~י מכח שייך הי~אדלא ולכןלב~יו

 ~ק~ר דקנאסהבן קל"ו ד' ביבכמ'שתו~'
 הוי שפיר נמצא קנה לא ~ד''ה קל'ו ד' שס תוס' ~כ"ל ה~ן~ן ו~ח"כיו~~י~ מ~יל~

 לא וא"כ להנחיל בקבר או ~חייו או י~רש וודאי דהואמ~ילא
 ~ל ירו~ה ~ח לו דיש כיון ר"ת ~ל כללקשה

 נכ~י~
 שי~וא אלו

מ~ילא
 קונהבמ~ר~

 כר"ל פסקינן ואנן חלקו
 ש~

 ו~יהי ~נ''ל ד'
ד~ס

 וו~
 א~יא~א מכח כוחוולומר ל~קור בניו הבןקוד~שיוכלו

 להס דיש כיוןקאתינא
 כ~ ג~

 שאיזכאן כלהי~א ימות אףאס ממילא שת~וא כחירושה לושיש ~יקרי ~פיר ~ת לא אס מ''מ זה
 גס לפ'ז וא"כ ו לפ~"ד ישרה ~~רא והיא כוחו שי~קורלפנינו

 ז ל~יל מ"ש וכפי גי~א~נ"ל

~~~~~~

 נגד אי~י החכ~ה ד~פר ל~ר' י~ הנ"ל לפי אבאר

הש"~
 ~~ר~ו הפי~ה דר"נ תוס' ס~רכמ''ש דהוא

 לכשתלדקנה דאמר ו~ברדר"נ ~דיף של~'ל ו~~רדלדברמר"ה
 מ~ש~ והאי מ~ו~רת אשתו הית' ~לאאף

 ד' דל~~ן
 קמ"~

 ~'ב
 לכשיוולד אמר דלא איירי ק~ה דלא ו~ו' לדביתהו דאמר ההואגבי
 דד~תו הואיל מ~נ~ינו דא~ר דר"י דס~רי פו~קי~ כהגי ג"כו~~ר
 ל~~תלד א~ר בלא אף מ~ני' דמוקי רק ר"נ ~ל ~~יג לאכו'

 ש~יר ו~שתא ק'י ~~י' הב~י כדהביא ה~י~~יסכמ"ש
 הכ~

 ~א
 שלב"ל לדבר רקאיירי

 וכןמ~מ~
 דמז~ה היינוהיכא דכ~ב לשונו

 היכא קנה ~ל~'ל דלד~ר כר"נ ד~~ק כו' והשתא ~~~שיולו
 ו~ן ל~ש~לדשא~ר

 רש~י~
 ~לל ל''ק ו~~~א כן י~בר

 ~~ו~
 ~וגי'

 שלב"ל ~דבר א~ל כן ~בר דווקא שלב"לדלדבר
 דל~ מוד~

 מה~י
ו~מ"ש



~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~  ~י~~ 
 ~ך

 תוס'ו~~"ש ~~~~~~~
 וג~

 כל
 לפ"ז אינ~ המרד~י ראייו~

 וג~
 שנייה ראי'

~פרי~
 ו סבר~נ"ל ר"נ אבל ר"ה סברת לפי כו'היינו אימור הגמ'

ו~"ל
 אשתו ~"י במקדש בסוגי' תוס' כמ"ש שלביל ל~~' דהיינו~אשח~רד שאתגיי~ לא~ נמי דקחני ורבנן דר"מ פלוגתא גבי א''~
 שא~גייר לאחר לקדש בהדי' דאמר אף מה~י לא לרבנןוא~'ה

 א~א~~
 דדוקא כ~בר'הנ"ל י"ל מהני לא שלב"ל לד~ר

 ש~
 דמחוסר

 לכשיוולד אמר אי קונה הולד ל~נין ~אן אבל מהני לאוו~~ה
 כלל קשה לא וא"כ כנ"ל מ~שה מחו~ר ואינו ממילא דאתי~ואיל
 יהי'~דיף ד~דבר~שלב"ל סברא דאין ~נ"ל ~~ר המרדכי דקעליו

ואדר~ה
 כד~~~~ ו~~

 ד'נ בד~די ~נ"ל ו~בר סוגיי ד~מה פשטא

~~
 דד~תו ר"י דאמר דהא וסבר בבנו דאיירי החכמה ד~~ר נ'ל

 ~ד~~~
 דקאי רק מ~וברת אש~ו בלא ~~י' היינו בנו א~ל קדובה

 דאמר ~~ני'על
~~ 

 כמ"שהר"ן ל~ש~לד ~~ושפירש דהוי יל~ה
 מהני דלא לבני נכ~י ג~י אח~כ מ~שה האי אבל מהני ו~כך~נ"ל
 ~י'נו ~~~ו~ף

 משו~
 ל~~ןאי"ה שאכתוב וכמו לכשתלד אמר דלא

 של ה~דר~דד~תוד~צד
 אד~

 לקנות רק מהני לא אצלבנו קרובה
 ל~שיוולד אמר אי בנו אצל מ~יבר' בלאהית' אף מהני ~כך~~~~~
 כו' מקנה אין דאמרינן הא דנתי ואני וה"פ ~~'נ ל~"ז פ~יגגר'י
 י~ח"כ לבני~~ךכתב מ~שהדנכסי בההוא ו~יינו ש~~"ל ~ד~רר''ל
 בוזז~~היי~~

~ו' דמשמ~ לירתי נ~סי דאמר הי~א אבל ~וי ~~שיו לו
 ל~

 והיינו
 ~~י~

 באינה א~ילו ~נו אצל קדובה די~~ו
 ~~ודו נ~יו~זה מ~ובר~

 הרש~"~
 בבניו נמי דאיירי הנ'ל ~~וס' מ~ו~י'

~ 

~~,~~~~

 ~פר ד~רי וג~ ה~~כי ד~די שבארתי מה לפי
 היישובי~ בשניה~כמה

 לפני~בוודאי צריך ~ין זה

כנ''~
 ~~ר ז

 ו~ן לד~ל~"ל רק קאמר לא נמי ה~כמ~
ב~~ר אב~ הרשב"~

~~~ 
 ~א

 ל~~ול~
 יהי' לא דבוודאי מודה ה~~מה ~פר אף

נו,
 הד~~

 ~וגיו'
 סיגיו' מששה יו~~

 רמיא דברי ו~'~
 ת~והי~

 י''~~וו~י~
 ~ל ~~ו

 ה~''~
 אף ס~ק בלי וזה ש~ב''ל בדבר דאיירי

~~,~
 ב~~"ה מביא ר'י ד~סי' ~ליו ל~מוה יש ויי~ר מיד~~ ~~~~~ה

דנ~
 ד,~יי~ו כי''א

 ד~~~
 דלא שלב"ל בר בל אף

 ~וות~
 מ~יא וכאן

 שלב"ל ~ללד~ר אמרכן ספרה~כמה ה~אדדבה י~וח ~ ~שני~~~
ל~ך

 בזה אין ~נ~אה דלפי ~מוהי~ רו~~'~ ~~יוו~
 שו~

 ד~ת
 וצ"~
 ו

 ליישב ~יש מה ל~יל ~~~~יו~~ר
 דמ"~ ל~י~ב~~

 ~מדדכי ~דברי
ד~~

 שיש ~ה וכ~בתי ה~וגיא כל קשה א'כ מהני ~~~''ל לדבר
 ד~~קו מה לפי ~ך ו~ין ~ך בין ~~לל~~וק

 בש"~
 דלא ר''י סי'

כי'~~
 ~~~יוולד

 ~"~ קנ~
 ~יכא ו~''מ ה~א ~כ"ש

 דחפ~
 י~ול דלא

ל'
 ~ז~

 ~ ~י"ל
 רמ"ח ~י' בח"מ רמ"א ~ל ~~ו~ה תמי' ל~מוה יש ו~וד

 בש~ת לו והי' ליורשי ואח~יו לפלוני נ~סי אמר דכ~ב~''ז~הג"ה

 ו~~'~ ~~ה~~ינ~
 לו נולדו

 בני~
 דז~~ה י"א

 דל~ הב~
 כוו~תו הי'

 ~~ר~
 ~ש~ת לו היורשי~~הי'

 ~נ~ינ~
 הנ''ל מ~מדד~י י~וא ~כ"ל

 לא ~נ"ל דהוורדכי ~~והו~~וות
 ~~~ ~ת~

 זה
 ש~~

 כוינתוכו' היי
 י~ין יז~~~רק

 ~ד~
 שני בין י~ גדולה ונ''מ ש~~"ל דבר מ~נה

 ~~הט~וזי~~ד~
 בשטר ינת~ ה~~נה דש~' אש~ווו~וברח ל~~י~'

 אז לי ~יה'ו לירתי וא~יוהו~~נה
 ~~~ לפי ו~י~

 ~~ני ~זה רמ"א
 ~ף ~~יונ~ו ~הדי' ~פי'~יון

 ~ט~ם ל~י א~ל שיהיי היור~י~ ~~

 ~מר~כיד~~~
 א~

 דאין מהני לא בזה
 מקג~ אד~

 דאף שלב"ל לד~ר
~בזו

 א~
 ק~ה דלא פ~~ינן מ~וברת ~ש~י ,~ין

 ~שו~
 דהמ~דכי

~יון ~ב~
 דכ~~

 ג~~י
 ל~

 הי~א ודולה ישנ"מ ו~וד מתנה דתורת דהיינו
 ~ש~~המ~נה ~~י~ר~ד~~תו

 ו~רמ~'~ ה~י~~ ו~פיד~~
 דירושה

ה~~'
 ~~~ ל~י ~"כ קוד~שנולד ה~ו~ר ל~קנה וי~לי~

 אף ~מ"א
ב~~'ג

~~ 
 ~~~ו~ד ~~ן ז~ה

 ד~ש~~ א~''~
 ליו~שו דאוי אינו ~~תנה

 ה~ן ז~ה דזה ~~דדכי ~~~ ל~י~בל
 יא~~וימ~וברת ~~גי ~~~

 אין שייך ולא ~~ניל~'~
 א~~

 ו דשב'ל ~ק~ה

~~
 ש~~ב "~ ~ ~יינ~י

~~ 
 ~~ ה~'י דב~י

 וז"ל רמ'ה ~~י'
 רק זי דש~ה לו ~י' ולא ליורשי ו~ח~יך ~ך ננ~י~איוור

 וא~''~ב~
 ~ו ני~דו

 מי ~~י~
 הנ~~י~ ני~~

 י"נ ב~רד~י~' ~יין ~י'
 ~~ ה~"י~כ''ל

 ~ליו ו~~ב
 ~ד''~

 ~ם מצא~י ולא ודקד~~י י~~~י
 ~ק~ןרק

 ~ל ~ק ~ויג~י ד~ין ש~ו~ר ~יזיר מד~~י נ~א~
 לישהי' ~יורשי~

 ~ד~~~ הח~נ~ ~ש~~
 ה~ור

 ליורשי ~חריך אמר י~~ ~''~
כו'

 ~~ א~,~
 ~ין

 זר~ ל~
 ~~ר ~ין

 ייד~י~
 כו' ~ביה א~י ~וין

~ומדי~
 ג"כ היו דאל"כ ~~"כ ~יור~י ~יי~~ו אין דזה ~"כ במקוווה

 ~"כ יזהייר~יו
 מ~~~

 דוודאי~יונ~ו ~נ"ל
 ~ל~יו~שי~

 ב~~ת
 ו~זהה~~נה

 מ~יד~
 ש~ ~צ'~ ~~ני~ ה~"י חמיהת

 ~ורף ~ן

~~~~~
 ~~יין י~ה~ראה

 הוא י"נ פ' ~~~~י ד~י~
דק ט~ו~

 הוצי~ הד"~
 וכת~ הי~יו~ ~ד~רי ~ן

 ~~ם ~~צמו
 ב~רדכי ~צאתי ולא יג~תי הב"י ~ל ש~תב דמה תמוה ובאמתהנ~ל

 הואב~צמוכאןואדרבה ~נ"לשמביא דבריהמרדכי מיני'אישתמיט
 לא המרדכי דהא הטור בדבדי ש~תב כט~מו דלא מוכחמהמרד~י

 דאין מט~ס רק~תב
 אד~

 לדשלב"ל מקנה
 והשתאא~

 א~~ו ~ית'
 הד"מ של ולפ~הט~ם המרדכי לד~רי מהני דבאמת מוכחמ~וברת

 ~די'ף אלא במ~וברת אף מהנילא
 ורמב"~

 לא נמי דידו~ה
 קנ~

ה~וב~
 ו כנ"ל

~~
 אליבא ~ן כתב הד"מ

 דהטו~
 כ~דא"ש ~ובר מסתמא והטור

 נמי דירושהדסובר
 קונ~

 לפ"ז רק בזה נ'מ אין וא"כ ה~ו~ר
 וה~ור הד'מ ~תב למהיותרקשהבממ"נ

 ט~~
 אשתו אי הא זה

 א"ו הנ"ל ל~רא'ש המתנה בש~ת לירש ראוי דהא מ~נימ~ו~ר~
 למה קשה א'~ מ~וברת אש~ו דאין להי~א מהני הזהדהט~ס

 אשתו דאין היכא ר"י בסי' להדי' פ~קינן דהא ~ני לא אזשיה,ו לירת~ ואחריך דהדי' כחב אי אף הא דהשתא יורשי ~ל רקדכוונתו ~ת~
 להקנות יכול לאמעוברת

 ו שלב"ל לד~ר מקנה דאין המרד~י נט~~
 כו' דנתי ואני ד~תב איפכא להדי' כתב הנ"ל המרד~י הריו~וד

 יורשי~ אות~דמשמ~
 להדי' כתב אדרבה וא'כ יזכו אז שיהיו

 ~ל מסתמאשכוונתו
 היורשי~

 וכן אחריו ~ז שיהיו
 דירתי משמ~

 דלא כתב רק אחריך עלקאי
 מהנימט~~

 דן והוא לר"י דשלב"ל
 אך ו~ליומ~~הנ"ל

~ 
 הד"~ דהרי קשה לא

 המרדכי או ראה לא
 ז דוחק וזה כן הב"י ~ל~דכתב

~"~~
 הא קשה יותר דל~אורה הנ"ל מקושי' רוז"א דברי ~יישב
 מביא ר"יבסי'

 בש'~
 ב'

 קנה לבנו במזכה אי הדי~ו~
 בב"י ו~יין ב~מ דו~א אובבריא

 ו~פו~קי~
 קמייתא דלדעה אלו

 קנה בירושה דאף ~בר קנה בנו ל~ובר מזכה בריא במתנתד~ף
 הרי"ף ה"ה שנייהולדיעה

 ורמב"~
 לא בירושה ~ף דרמ~~ן אליבא

 למה ממ"נ קשה א"~ ו ~"שקנה
 מט~~ רמי~ כח~

 באין אי זה
אשתו

 מ~ו~ר~
 ~מילא

 א~
 אז שיהיו לי~דשי ואחריך להדי' כתב אי

 מ~וברת באש~ו ואי כנ"ל דשב"ל מט~ם א~'כ שנולד הבן קגהלא
 יורשוודאי הוא אף~תה דלד~הקמיי~א זה נ"מבט~םממי~אין

 הבןקנה
 ול~

 אז שיהיו ליור~י כתב אי ~ף הש~י' ילד~ה הבת
 מט~~ מ~ני לאנמי

 ו דשלב"ל

~ ~

 ד~י' אף י"ל
 ז~

 ~ריא במ~נת אף איירי
 מ~~

 כתב
ט~~זה ר~~

 דנ"~
 מ~וברת אשתו והי~' ב~תנתש"מ נותן אם

 ~ל דד~תו א~רח אי ה~ן קונה הוי דש~"ל מ~~ס אי שפיר~כך
 הראשון ~ימות אחר ד~יינו המתנה שיחול בש~ת שיהיויורשי
 בש"מדהא

 ל~י ב~נוומכ"ש ~הני לכ"~
 ד~~

 דראשון רמ"א
 ל~

 קנה
 ב~מ"ע ו~מ"ש ה~כירה בטלה הראשון יוז~ור אס דהיינוהגוף
 כתבו לכך כ"הס~י'

 הט~~
 ~ל ד~וונתו

 היורשי~
 בש~ת ש~יו

 ז~ת' ר"י ב~יי ו~יי' שנייה לד~ה ל~ךהמתנה
 הב~

 ד~ש~ת כיון
 לא ירושה דאף זו לד~ה ליורשו ה~ובר ראוי איןהמחנה

 ז וכנ"ל~ובד קנ~

~~

 רמ"א דברי הדקדוק ~חר
 נכיני~

 דא~במתנ~בריא בל"ז
נ'מ

 בט~~
 זה

 זה ~ל מחולק יהי' לא הג"ל המרדכי וג~
 ~ל ד~וונ~ו נמיויסבור

 יורשי~
 דלכאירה דהש~א

 א~
 בריא במתנת

 לאהוי'אשחו אי זהבנידון
 מ~וברתואח"~

 נולדהבן
 אי א'~

 א'~ ראשון מיתת אזא~ר שיהי' היורש ~לדכיינתו נ~מ~
 ראוילהיות הי'

 הבת ולא הבן לא יזכה שלאהדין
 ~ דהב~

 ~א דהא תזכה
 אז והבת יורש אז שיהי'לאוחו נות~

 אינ~
 אז ~ן דיש כיון לירש ראוי'

 זו במתנה יזכה לאוהבן
 דאין המרדכי כט~~

 אד~
 לדשלב"ל מקנה

 הדין ~אויוהי'
 ד~~ ה~וס~י~ לשיט~

הרא~ון המק~ לירחי יאחריך אוור
 קיי~

 כדהביא
 ס"~ ה~מ"~

 ~~~ כ"ה
 בנדון

~ 
 דלא כיון

 נשארו ממילא הבת ה~ןולאקנה
 דראשון כיון ראשון ליודשי הגכ~י~

 השני זכה לא אי ממילא מה~וף בודאי מ~ולק יה~ותן ~~יןיקונה
 קיים המכר דאין ליורשי גבי פו~ק,' ולהני וליורשיו ל~יאשוןנשארו
 דלא כיון א"כ ר~~א פ~~קו~וותי'

 ב~ו~ הראשו~ זכ~
 לא נ~י והשני

ז~~
 ~~~ו לנותן נשארו ממי~א כנ"ל

 ~דיין ~י א~
 וא~

 או וות
 ולא ~~ן יורש ~מי'~אה~ו~ן

 הב~
 ~שלשה ~דין כמו

 ~יכדאי~ במ~
 כ"דב~מ"~~'ק

 והט~~
 ל~אודה הדין ל~יות ראוי כן ~"ש

~ 

~~

 שמביא הנ"ל ה~כמה ~~~ר ~ל קשה לכ"ז לכ~ו~ה
 יהיו זיאפי'ר"י בש~

 לוז~רי~
 ~~~ם ~בן הבתולא ק~~ה א~"כ

 יודשי ~ל ~וונתו דוודאי רמ"א כדכתב סבר אידשלב"לק~הז~מ"נ
ב~תהמחנ~

 מ~ובר' אשתו אףאי הט~~דדשלב'להא ל"ל ~'כק'
 ב~נודמהני

 דכונתו דס~ד א"ו כנ"ל רמ'א מט~ס קנה לא י נ~
 כהני ~ובר אי ממ'נ קשה א'כ כנ"ל אחריך בש~ת או שיהיויורשי ~~

 ראשון דמקת דסב~יפוסקיס
 לא ד~בן כיון א'כ יר~י גבי קיי~

 תזכה לא הבת אף דש,~ב"ל מטעםקנה
 דה~

 יר~י מיקרי' לא ~ז
וי~ארו

 כשי~ת ~בר ואי ראשון ליור~י הנכ~י~
 ה~אוני~

 דהמקח

~~~ 
 בטל



~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  

 ~ו~~
~~ ~~~~~ ~ל

 א"~
 יחזרו ~מילא

 ~~כ~י~
 ~ו~ןוממילא ליו~שי או ~ותן או

 דסברדוודאי ודוחקלומר קושי'~~ו~הלכאורה וזו כנ"ל הבןו~ה
 ~לכוונתו

 היור~
 דס~~~מאנה

 וג~
 אוזהדבר סיהי' ~יורש ~ל

~איןלושחר~כ~ה~~מי~
 ואףשיש

 לדחוקל~אארי~~דחוקי~
 ו

~~~

 ~יהיו יורשי ~ל כוונתו ד~תמא ~בר הוא דודאי ~~ון נ"ל
 אזלו

 דאין כיון כתב לכך כנ'ל אחריך ~ל דקאי משו~
 ~ן לו יהי' אס אף ~וונ~ו אמרינןדודאי דשלב"ל זו~הדהויהבן

דאינו ר~
 זוכ~

 ~סתמא~ל דד~~ו
 הב~

 דה~תא יורש דמיק~י
 אב~

 אי
 אוזרינןהוי

 דאד~
 ~ל כוונתו מ~תמא אמרי' ~וי ד~ל~"ל מקנה

~יור~י~
 וכדכתב אז לו שיהיו

 ה~שבי~
 בד~ה ל~די'

 ור~
 ו~וד ~נן

 דסבר כיון דנתיי~ו' וא~י המרדכי אח'כ כתב~פיר
 דא~

 אמר
 וא"כ~פיר ~ל~"לכו' לדבר מקנה אדם דאין א~ריגן לאלכשיולר
 ונ"מ אז לו שי~יו ~יור~י~ ~ל~~תו

 דא~
 אשתו ~ית

 מ~ובר~
~אמ~

 ש~ ר"י אף
 כיון הבן דזכה מודה

 קונ~ דבז~
 או שב"ל לד~ר

בש"מ
 לכ"~

 הנ"ל ר"י בסי' די~ות ב~~י תלי ~~ריא או
~ 

~ ~ ~ ~
 שפירל~"ז

 כת~
 רמ"א

 ה~~~
 דכוונתו הבת דזכתה

 אז ~יהיו היורשיש דכוונ~ו~ל א~רינן הוי דאיכו'
 דפ~רמ"א מה לכי וא'כ הבןולאהבת לא זכה הדון~לא ~וי~'כ

~הנאוני~
 הראשון ש~ת דאז איתרמי אי א"כ הגוף ~נה ~א דרא~ון

 ל~ך הבת ולא הבן ממילא זו~ה הי' הנו~ן מת ~בר נמיהוי
 ד~ין ~מכח ~ודה המדד~י וזה כו'ר~וונתו כת~

 אד~
 מ~נ~

 ~לב"ל ~דבר
 רווקא ר"י ב~י' שנייה לדי~ה או מעו~רת א~~ו בלא לכשיוולד~ף
~ש"מ

 ונ~
 כווגת~ דודאי אמרינן מ~וברת אשתו

 או ~נ"ל ~בת ~ל
 ~לצי'~יוצאי

 ~כ~ ~ז~~
 כדכתב הבת

 ה~וז~~
 אף רמ"א ד~רי א"כ

 מ~וברת באשתו אף איירי לא בל"ז רמ"א דהא דה~רד~י~ליבא

דאל"~
 ל~י~~ קשההא

 זוכהה~ובר מאיליה ~ירושה~בא הפו~קי'

~~
 דאיירי א"ו המת~ה ב~~ת ליורשו ראוי ~הא הבן זוכה וודאי

 לא וודאי ובזה ~~וברת אשתו~אין
 ~יי~

 זהוודאי ומכת ד~ל~"ל
 ז כנ"ל השתא יורשי ~לכוונתו

~~

 ~"מ
 ישינ"~

 היכא אף ~בר דהטור לה~ור המר~כי בין
 ל~ך~~ילו דהשתא ~ליורשי כוונתו נמי דשל~"ל שייךדלא

 א~יה~~י
 אינ~

 ~יכא ~"~ הוודדכי ~~י ז הל"ל הד"מ כ~"ש ויכין
 שייך~לא

 ד~לב"~
 ~ל ד~תו דבזה ןוכה

 היורשי~
 ~בר וכן אז ~יהיו

 ~י
 הרשב"~

 ז כנ''ל

~~~~

 מעוברת דא~~ו היכא זה בדין נימיש
 ובש"~

 ולדי~ה
 הש"ך לפי או זוכה אינו דירושה ר"י ~י' דל~יל~נייה

 ל~י~ת~ס
 הרמב"~

 דהשתא ב~ריא אף
 לד~~

 אף~ ה~ור
 דבז~

 לא
 והרשב"~ ~~רדכי לפי אבל זכתה~ב~~~יל מ"מ דשל~"לשייך

 זכה
 רקהבן

 ל~ רמ'~
 יש ד~וה כיון כנ''ל ~ןה איירי

 דאזיל מה סחווא כותב והוא כ~'לדל~יל בדי~ו~ חילוקי~
 לכ"~

 דהיינו
 ~מ~יברת באינ~

~~
 ~~ק ר~"א

 כה~ו~
 אין ~ד~תב

 ש~~
 במקומה ~ומדין יור~יס

~יין
 ב~~"~

 נ~רש אי"ה ולקמן כה~ור ד~בר מו~ח ומזה
 ~וכח אינו א~"כ הבן ~ו ש~ולד הדין ווזה אבל בוי ונדקדקר~~יו
 ~ל רק הי'כוונתו דלא ומ"ש כנ"ל כה~ור~רי"ל ~~כריעכלל

 לו ~הי'היירשי~
 בש~~

 ל~וציא נתכוון לא המתנה
 היורשי~

 ~תה~י~נ~
 ר~ ~~ול~

 ~תה ליורשו יכול לא
 ~שו~

 דוזת ק דבת

 דנת~וון דר"ל אלא דוקא כה~ור נוטלין איגן אח"כ ~מ~ה אףוא"~
 ~ל~ק

 שי~נ~ יורשי~
 מ"מ ~תה יור~יס שאינס אף ב~ולם ~תה

 א~ להורי~ראוי
 וכן הבת מתה

 משמ~
 ~תה שישנו הלשון יותר

 שאינו היורש ~ל ד~תו ~איןילאפוקי
 ב~ול~

 יהיה~ לא א"~ ~תה
קונה

 שו~
 ו~יין כנ"ל אחד

 מ"~
 באופן לקמן

 לפרשיסבר~ א~
 הר''ן

 שאר אין רמ"א ~דכתב הניל מדין אך נכון~ל
 יורשי~

 כו'
 ו כהטורלכאורה מזכר~

~~

 לא ד~~כ לך ~באר לכאורה
 יש ד~~כאורה הג"ל והמרדכי כרשב"ם דלא כהטורבבירור ד~כרי~ ~רמ"~ מוכ~

 אחריך א~ר דכתב ~צומה תמי' ~מ"א ~ללת~וה
 ליורשיי~

 אבל כו'

,א~
 לה אין

 זר~
 שאר ~ין

 יורשי~
 ז כו' א~"כ במקומה עומדין

ך~~~~~~
 ד~בר לו~יטתו דהטור כן כתב ה~ור בשלמא ~שה
 מ~כרו ראשון מכר א~ ליורשי אחריך אמראס

 וא"~קיי~
 הגוף ל~~~ון ד~~גה כיון

 שפי~
 הדין זוה שייך

 הינ~
ד~~~

 ה~יח' ולא ראשין בחיי הבת
 זר~

 ליורשי~כלל יור~י~ 'דשאר אמרינן לא
 כט~~

 ב~~ת ~יורשים רק כוונתו דוודאי ~ד"מ
 ישארו ומ~ילא חלציו ליוצ~י י~והמ~~ה

 הנכ~י~
 כן כי הרא~ון ב,יד

 כיון ראשון יורשי ביד הנכסיס נ~אדין שני זכה דלא הי~אהדין
 גוף לרא~וןדה~נה

 הקרק~
 ממנו מסולק הנותן א"כ לשני וא~ריו

 דלא הי~א ולכך~ירור
 ר~"א א~ל לראשון נשאר ממילא ~~ני זכ~

דפ~ק
 קור~

 אמ~ א~ הנ~ל דין
 א~ ~יו~שי אחריך

 הראשון מ~ר
 וכמ''ש כה~ור דלא מהלוקח מוציאיןדיורשיו

 ~"~ הסמ'~
 א~כ כ'ה

 רק לרא~ון דאיןכיון
 הכירו~

 היכא ממילא א'כ
 ~נ~ דל~

יחזירו ה~ני
 וכמ"ש ס"ז ה~ור כדפסק נותן ליודשי ~גכסי~

 ה~מ~
 ~'~הט~~

 כ"ד
~"~ 

 לה באין ק~מר מה מאוד קשה
 זר~

 ~אר אין
 ~ו~דיןיורשין

 במ~ומ~
 ~ומדין אין למנ"מ

 במקו~~
 שאר הא

יורשין
 ה~

 הלא דודה ~ן או דודה
 ה~

 כיון וא"כ הנותן של יורשין
 יור~ין ממילא הנותן ליור~י ~~~~י~~יחזירו

 הנכ~י~
 אפשר ולא

לצייר
 ~מקו~ פני~ בשו~

 שאין
 זר~

 יורשי י~א ~לא לבת
 כ'ד ,תוך אהדדי סתרי רמ"א דברי ו~'כ אחד נותןויורשי הב~
 ודוח~

לומ~
 הב~ל היינו דקאמר יור~ין שאר דאין

 שאר הלשון מאי דא''~
 אפשר רקיורשין

 לדחו~
 אך ויור~יו ~ב~ל דהיינו

 הש'~
 ח' ס"ק

 הניל קושי' א"~ יורש נ"כ באמת דב~לכתב
 בוו"~

 תמוה ו~וא
~ 

~~
 לכאור~

 ד~רי נ"כ לבאר צריך
~'~~ 

 יורש ד~~ל דוונ"ל
אותה

 ואדר~
 ~~~ל הא ק~ה

 גר~
 יורשין משאר

 ולפי'~גמ' ~דמוכ~
 רשב"~

 ~רמ"א ~ד~ת ו~נ'ל ~'ש ה~~ל ולא יורשין שאר
 כיון ~בר ~ש'ך דודאי נ"ל לכן ו'להיפיך

 דהרוו"~
 ~הנירסא סבר

~גמ'
 וא~~י~

 וכמ"ש לירתי
 ה~~'~

 דאין קאמר דהג~' כיון ו~בר
 ט~מא ~~ת~רא דבא קאמר ו~"ז ראוי דהוי משוס יורשהב~ל
 קד~ דאי כיון מ~רבאדבני

 כו'
 מ~מ~

 מזה דוקא
 הט~~

 אבל
 ב~לל הוא~לאיה

 ליורשי~
 יורשין דשאר א~"נ

 וכמ"ש ~~לל ~ינ~
 והש~א כו' ליורשיך ואחריך לך נכסי אוןר אח"כ להדי' ג"כר~"א
 דאחדיך ראשון בדון רמ''א רפ~ק וכיון ליור~י ואחריך דקאמרכיון

 כמו יורשי בכלל דהב~ל ~וכח וז~ילא קיי~ המכר איןליורשי
 יורשיך בכללדהוא

 וה~~~
 בזה דהא שייך לא ~ו' קדס דאי

 מ'ש ל~י ואף קיי~ המכראין באמ~
 ש~ ר~ב"~

 ~לא קאי וזסתברא בד"ה
 ~ביח ו~יין ורמב'ן ב~"י ~~יין ~"ש מ~כשיו כאומר ~חריךתאמר
דסבר

 וא"~ ה~יך~ ~בר~
 ~~די' פ~ק דרמ"א כיון

 בז~ ~~
 חילוק

 אף ~"כ א"כ מ~כשיו אמר לא ובין מ~~שיובין
 בז~

 נמו אחריך
 דרמ"א הש'ך ~בר מ"מ מ~כשיו אמר~לא

 ~ב~
 כ~אר

 בזה~יין תלי' מ~~~יו כאומר לאו אחריך אי דאף ~פש~א~פירשו ~ו~קי~
 קצת ~זה ווזתור' השיך ~ברת דסבר בב"ח ו~יין והרמב'ןבב"י
קו~י'

 למה ~~~"~
 ~ת~

 ולא זה רמ"א כאן
~'~~ 

 אבל
 בז~

 נ~ון
 י כנ"ל ראשון בדיןשתלוי

~~~
 וו'ש דודאי נ~ל הנ~ל

 דיחזירו ב~"ד קו~ייתי ה~'~
 ~יי~ו נו~ןליורשי ה~כ~י~

 במ~
 או ~ז ~נו~ן

 ~חר ~ז חי והנו~ן בריא בו~תנת הי' א~ א~ל הזוחן מי~תאחר דהו~ ש'~ בוו~נ~
 י~זירו וודאי ~ז וה~ני הרא~ן~י~ת

 ~נ~~י~
 וזה ~צמו לנוחן

~~ו~
 זיל

 בת~
 ונן ט~~א

~~~ 
 ד~ ~''~ ~~~~י~ בהדי'

 ~"ב קליו
 ~פיר ל~'ז ו~~תא נו~ן ליורשי יחזירובד"ה

 נ'~
 דכ~ב וזה

 לנותן יחזי~ו ו~מילא ב~~ומה ~ו~דין אין יו~~ין דשאררמ''א
~צמו

 יורשין שאר ~וי אי ~~ל ~ריא במתנת אף ~דיין חי א~
ב~לל

 ואחרי~
 הוי ~נותן ~~יי אף א''כ אז שיהיו ~ה ד~יינו לייר~י

 ~ש"ךוהסמ'~ו לאקשה~לל~ל היורשיןוינ~המתנהוא'כ שארז~ו

ך~~~~
 ר~א של ר~י~י דין אבאר

 ש~
 נכסי אמר דכ~ב

 יורשין יורשי ואין כו' ד~וי י"א לירתי ואחריךלך
~ו~לין

 נ~ו~
 ז ~"ש הב'י שהביא הר"ן והוא א"א

 ו~~~ו~~
 יהי'

 אחריך מיתת ~ש~ת אז שיהיו היורשין ~ל כוונתו זו ~לר~המוכח
 מ~וד תמוה זו ה~~ה דלכאורה הניל והמרדכי הרשב"~כד~~

שתמה כ~
 ה~מ"~

 ס"ק
 כ"~

 ז רש"י נגד ~הוא

~~~~

 בש~ ~י ~ביא זה דין מקור
 לאותה הר"ן

 גירס~
 בג~'

וא~ריך
 ליור~י~

 א~ר ל~נ"מ הר"ן וכתב
 הרין קאמר ו~יז אח"כ ~יורשין פשי~א לכלו~י ~~ותן כיוןפשי~א ליורשי~

 יורש הוי לבת ברא הוי אי ליורשיס ואחריך א~ר לא דאי~נ"~
 אבל יורש' ~~ילא ב~ו בן ~תה א~ לכך בת רק ל~לוני דאיןכיון

 לא ברא אפילו ליור~י' ואחריך דאמרהש~א
 ירי~

 כמו
 אי להדי' אמר בנמ' דהא בדרישה תמה ו~יז ז לשונו הנ"להס~"ע שהבי~

 זו לבת נותו דהא שאמר ומה כרב~נן דלא ירית לברתא ב~אהוי
 לזה זה דמיון אין כו'~אחר

 רש~
 אבל לפלוני ו~חריך בפירוש נז~ר

 ~צא שהב"י ואיל וכ~ב מירתיך שיהי' מאותו ואחריך שא~רכמו והו~ חלציו יוצאי כל ~ל דעתו מ~תמא ליורשי ואחריך קאמרכאן
 ~ביא נופי' הב"ו ~רי אינו נ"כ זה בר"ן~ן

 ב~~
 כו' הר"ן

 כמ"~
ב~מ'~

 ו הדרי~ה ד~רי תורף כן

~~~~

 ~ינינו שמאור זה ד~ר יאמר ~יאך קדוש פה אק~א
 להדי' הנ~' נ~ד יהי' הב"יי

 ובכר~
 ~אנו זו ב~וני'

 הזה הסי' בכל~וסקין
 ומ~י~

 ~~מי~ הרבה
 הסוניא לשון זה בסי'

 נ"כופוסק
 בש'~

 בית של ו~ינוקות י~ית ברא דאף הנמ' כסוני' כן
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~ ~  

~ ~ ~  

 ירגישורבן
 בז~

 שלא הד~ת ~ל י~לה ו~יאך כן ל~ד~' הגמ' שאמר
 כ'ן הר'ן כתב שלא מכחיש הב"י רבינו את ~שה וגם בזהדקדק

 מארי' לי'שרא
~ 

~~~
 נכוניס הר"ן ~דברי נ"ל

 ואי~
 סבר דהר"ן ה~יגי' נגד

 דכוונתו דאמרינן הנ"לכשי~ה
~~ 

 שיהיו היורשיס
 אופני~ בשני ר"ן דברי לפרש יש השתאו א~

 י"ל אתד ~ופן
 דה~

 דנ"מ
 ~י אי וא"כ ~תנה אחר דהיינו אח"כ שגולדו הבת בן שיש~~א
 הסבתא של היורש הוא הזה דהבן כיון וא"כ ~בתא נכסי ~תס~מר
 הבת ומתה בת רק להדאין

 ממי~~
 השתא אבל היורש הוא ~בן

 איהוי' ליורשיךוא'כ~~יירואחריך
 הב~

 שמתה אזבשעת בחייס
 ליורשיך ואחריך דאמר מכחהנותן~יון הבת זוכה היתה~~בחא

 מתה הבת ~כשיושהיתה ליורשיךלכך יהי'הייניהמתנהזוממני
 של הבן ~ין ה~בתא ~יתתקודס

 הב~
 מכח זו במתנה לזכות יכול

שיור~
 הבת ~תזכה דהיינו הבת

 בק~
 הבת ז"~דאין לבנה להנחיל

 הבן דאין פלוני אותו מת דאס ל~לוני באחריך כמו להנחילזיכה
 מתנת מכח זוכה דיהא כיון הב~כא~ר אותו שוי' נמי ו~אןיזרש
הנותן

 וז~
 דהבן לומר שייך אין וגם כו' שווי~ נותן דהא הר"ן שכתב

יזכה
 במתנ~

 יהי' וא"כ הסבתא של היורש שהוא ~צמו מכח וו
ב~לל

 לירתי~
 ואין הנותן מכח אז יזכה דהא אינו ג"כ וה

 יורשי שאר יזכו ממילא הנ"לו~"כ המרדכי כמ"ש דשלב"למקנה אד~
 בן או אחיס דהיינוה~בתא

 אחי~
 ירתיך בכלל דהס ודכוותיהו

 ואחריך כאילויאמרהנותן הנ"לוהוי הרשב"ס כדסבר אזשיהיו
 ש~תה יורשים מאותן ד~יינול'רתיך

 בעול~
 ~ז לז~ות שאכשר

 הבן הי' לא אס המתנה בש~ת יורש אז שיהי' מי י~י' הוזתנהמכח
 ו~~מכחהמתנהשלהנותן

~~~~~
 אינהכגגד ~~יר לפ"וה~וגי'

 הר"~
 איירי דסוגיא

 ש~יר לכך בש~ת~המתנה ב~ולם כ~ר הואדהבן
 שהוא מה דהי~ו לברתא ברא הוי איקאמר

 ב~ול~
 יור~ הוי ~תה

דהו~
 והוא ירתיך בכלל דהוא הנותן מתנת מכח זוכה

 קוד~
 לשאר

 דלאיורשים
 כר~

 ~נן
 דלר"~

 לירתי ולא לירתיך דאמרי~ן כיון
 אבל ~צמן יורשין דהס נו~לין אחין כגון יורשין ~אר א"כירתיך
 מ~ח אז שיהיו לירתיך שד~תו כיון וא"כ ירתיך ירתי הוא~בן

 ~צ~ן ירתין שהן יורשין שאר זכומתנתו
 א~

 א~רינן בן הי'כאן לא
 ~נותן מתנת מכח דהיינו ירתי דירתי בל"ו ליר~י ראוין ~לכוונתו

 ~ אי"ה ל~מן ש ~מ' קודס הבן וודאי ירושה מ~חדאי

~"~
 בכלל דהוא ~צמו מכח זיכה דהבן ~נן כרב דלא מסיק
 ה~ותן מתנת מכת וזוכהלירתיך

 ומ~
 בלשון הגמ' דקאמר

 משום ~ו דמי לא ~"כ הנ"י דברי ~ל הדרישה כתב כברי~ית
 ~'ש ירושה בלשון למתנתן קרא לאחריס שאף ש"מ במתנתדאיירי
 ד~ת וישרי~למוצאי פי~פיק ישריסבלי הר"ז דברי ~"כבדרישה

~ 

~~~~~

 סובר דהר"ן מוכת לפ"ז
 כהרשב"~

 הנ"ל והמרדכי
 כיון דאליכ אז ~יהיו היורשין ~ל דכוונתו דאמרינןי

 דלא וכיון כא~ר להבתדשייה
 זכת~

 נשארי' ממילא הבן ו~א הבת

הנ~~י~
 וזכו לסב~א

 היורשי~
 ל~לוני' ואחריך כמו ירושה מכח

 א'ו כלוס נו~ל ~בן שאין כתב והיאך לא~י' קודס הבת בן~כ
 הנותן מתנת משוס וכו יורשין ד~ארכנ"ל

 וא~
 ~כ

 ז ~"לוהמרד~י כהדשב'~

~"~~~
 דכוונתו ל~~ק יכול ש~יר לשי~~ו ד~~ורי'ל

 ואח~יך בגמ' דגורס להר"ן אבל דהשתאהיורשים ~~
 על רכוינתו מה~וגי' ~"כ מוכח ~כ~ירחיך

 היורשי~
 אז שיהיו

יאל"כ
 ~ש~

 דאילו ירתי לירתי דסברולא ~נן לר' הגמ' קאמר למה
 מ~נת מכח הבן זוכה אין אי הא ירית הזי לא ל~רתא בראה"ל
 לא אס אחריך האומר כדין ל~בתא הנכסיס נ~ארו ממילאהניתן
 יורש' הבת בן ממילא א"כ ~א~ון ליו~שי ~נכ~יס נש~רו השניקנה

מחמ~
 ה~ור כ~י' לירתי ואחריך בגמ' לגיר~א בש~מא י~ושה

 בז והי'לה הרשביס כמ"ש אוזו אם היתה דהה~סב~א די"ל~ק"וז
 סבתא ליורשי הנכסיס נ~רו וזמילא דירתי לירתי ולא א'אלכך

 לגי' אף הנותן של בתו הבן ולא יורש דהוא הסבתא בןדהיינו
 בת ~"ל מדקאמר קשה לירתיךיאחריך

 משמ~
 בן לה ה~' שלא

 בש~ה אז ~יהיו היורשים על כוונתו דאמרי' מ~ח א"ו כנ"ליקשה
 א"כ דירתי לידתי ולא דא~רינן כיין ~פיר לכך הסבתאשתמות
 בכלל דהס הנו~ן מתנת מכח אחיס דהיינו סבתא יודשי שארזכו

 מוכח לא לשי~תו לה~ור אבל שפירמוכח לשי~תו לר"ן א"כלירתיך
 ~ל דכוונתו איפכא ה~ור סבר לכךכלל

 יורשי~
 ז דהשתא

~~

 הר~ן ~י' לפי אף לכאורה
~ 

 דאיירי די"ל מידי מוכח
 כדכתב אמו או הנותן של אביה אם הי' סבתאדההיא

 ה~ותן מכח הבת של הבן זוכה הוי אי ~נן לרב ~~יר לכךהרמב''ס

 כוונתו וודאי לירתיך ואחריך דאמר כיון שפירא"כ
 ~צמו ~ל לא וודאי א"כ מכחו זו במתנה הסבתאאחר שיזכ~

 א~~
 ש~וא

 מתנה שנותן לומר שייך דה~אך ~לתו על רק הסבתא שליורש
 ~רתיך מהשאמר דכוונתו הבתיכיון בן זכה שפירל~צמולכך
 אבל ה~מ ייו~ל י~קב~י' בשו"תישב ו~יין ~בל~דודהיינו
 שסברהשתא

 ר"~
 הנכסיס נ~רו ממילא א"כ דירתי לירתי ולא

 הם ויורשיו ~צמו הגותן ממילא א"כ הסב~א מכח סבתאליו~י
 דבן הבת בן ולא הסבתאיורשי

 קוד~
 ג'כ כתב שכיר ולכך לבת

 ירית דלאהר'ן
 כלו~

 לא מהד"ן גס א"כ
 מוכ~

 ז כלוס

~~
 הר"ן ~שה~ל הנ"ל דלפי מוכח~פיר תדקדקבהר"ן אי

 ~י לחוד ל~בתא נכסי אמר הוי אי קאמר מאיטובא'חדא
בן

 הב~
 היו~ש הוא הנותן דהא כלוס ירית לא אדרבה הא ירית

 לבת דאין קיימת הבת הוי אי אף ממילאאח'כ
 במקו~

 א'כ בז
 יורשין יור~יו אוהנותן

 ממי~
 מ~יקרא הר"ן קושי' הנ"ל לפי ו~וד

ליתא
 דנ'~

 לסבחא נכסי אמר הוי דאי למימר ~'ל והכי ~ובא
 כיון אבל יורשין יור~יו או הגותן הסבתא שמתה בשעהסתס

 ו~יינו ליור~יךואחריך שאמ~
 מכ~

 זכתה א~כ כניל במתנה יזכה הנותן
הבת

 דה~
 לא ודאי א"כ מכוחו במתנה ~יזכה כ~נתו

~~ 
 ~צמו

 לברתא ~רא הוי אי וממילא הנ"ל ש"י בשו"ת ~~יין כנ"לנתכווין
 ל~י אך מ~ר"ן אי~כא נ"מ נמיהוי

 מ'~
 דהיינו ל~יל

 א~
 ה~ת בן

הו~
 ל~בתא ~נכסי איכ~א היא ~תה ב~ולם

~~~ 
 ובאחריך ירית לא

 הנותן ~כח דז~ה יר~י לירתי אפי' דכ~ק'נן למ~קנא יריתלירתיך
~ 

 נ'~~~~
 כיון סו~ר והר"ן ב~~מן נ~וני~וברוריס הר"ן דדברי

 ההוא בלשון קאמרדהגמ'
 ל~בת~י נ~~י ד~וז~

 ב~למאבאמירה ~ש~~
 מש~~

 בש'מ דאיירי
 וכמ"~

 ר"י ~י' בח'מ הש'ך
 אינה ש"מ ומתנת א'~'ק

 א~
 ו~~ר ל~בתא הנו~ן מיחת לאחר

 של ~~ן בן ~ו הס~~א בן הי' נותן דהאי המ~שה הי' דלא~'כ
 ומתהנותןהסבתא

 והנ~
 בת אי אף דבזה בת או בן

 ש~
 הסב~א

 מי ד~יינו ליר~יך ואחריך דאמר כיון הנותן של בנו זכהקיימת
 ה~ב~א יורשי הם הנותן של בניו ממילא א~כ ליידש ראוישיהי'
 ה~בתא של לה~תואין

 כלי~
 יכוליס ד~ם וכיון מבן באיס דהס כיון

 יורשי~ אנו ה~בתא מכחלומר
 ב'בד' הנ"ל בגמ' דאי' כמו

 לומרדיכוליס קנ~
 מכ~

 יגר~ו מה"ת א''כ כאן וכן ק~תינא דאבא אבוה
 הנותן אמר מדלא לומר סברא ואין הנותן של בניו שהסהואיל
 נתכוון ולא וודאי ל~רשיואחריך

 לה~
 לא ד~א ז"א

 יד~
 יהוו אם

 הנותן של ב~יו אין אם ואיכ ה~בתא ~יתת אחר ~ו קיימיסבניו
 יורש הבו דאין יורשיס חלציו ויוצאי ה~בתא בת ממילא אזקיימין
 מיוצאי שאינו יורשין לשאר או האב מו לאחין להנחיל ב~בר~מו
 אז שיהי' מיי ה~בתא אחר ~יזכה רוצה והוא בפוסקים ~יין~לציו
 הנותן מכח ההוא היורש שיזכה דהיינו הסבתא לירשראוי

 מכח זוכהי אי למנ~מ לתר' הר"ן רוצה דזהב~צמו נ"מ למההר"ן וכמ"~
 יוצאי לנותן אין אי א"כ לי~תי ואחריך אמר הוי אי ו~ודהנותן
 לאחיודהש~א ליתן ריצה אינו ו~וא זוכיס הס האב אחיומןחלציו
 יורשים אחיואין

 כנ~
 אמו יורש הבן דאין~

 ב~ב~
 להנח~ל

 ז כנ"ללהאחין

~~~~~
 ד~ת למוצ~י ישריס הס אשר הנ"ל הנחות לפי
 איפכא ~נ"מ לומר יכול דלא נכוניס הר"ןדברי

 הסבתא בן הי' דהני~ן ד~בתא הוי~שה איירי ~י דממ"נכנ"ל
כוז"ש

 הרמב"~
 איירי דאי הנ"ל הנ"מ אין ~"נ א"כ הבן בן או

 ~לציו יוצ~י לנותן לושהי'
 א~

 יורשי ל~ולס א"כ הסבתא מיתת
 ל~~תא נכסי ~מר אי ואף כנ"ל יורשיס חלציו מיוצאיהנותן

 ~לציו מיוצאי ה~יח לא דהנותן איירי ואס ה~בתא יורשי נמידהס ס~~
א"כ

 ל~ול~
 יורש הבן דאין הס~א של יורש דהיא זוכה ה~בתא בת

 המ~שה איי~י ואי נ"מ אין וא''כ האב ליורשי ~נחיל בקבראמו
 הנותן של אמו אס היתהשהסבתא

 א'~
 מיוצאי הניתן הניח אס

 חולקין ש~יהס ל~ולסחלציו
 בנ~סי~

 ~ס הנותן של בניו דהיינו
 ל~רתא ברא יש אס דהיינו איפכא הנ"וו הר"ן קאמר לכךה~בתא ב~

 כלוס חל~ו מיוצאי הניח לא והנותן כנ"ל אח'כ שנולד מהדהיינו
 זוכה~כת הבת בן הוי סתס לסבתא נכ~י אמר הוי אי שפירוהשתא
 בניס להנותן דאין כיון הס~תא בן הנותז אס ~ף הסבתאירושת
 אמו איןיורשא"כ

 להנחי~כ~
 של אמו ואי~ית'אס כנ"ל

 שניהס הפ~ות לכל בניס הניח~ס הנותן~~
 יורשי~

 דאמר השתא אבל כנ"ל
 אין אס א"כ יזכה הנותן מ~נת מ~ח דהיינו ליודשיךאחריך
 ~ל כוונתו דודאי הסבתא של א~יו דווכין בני'לנותן

 היור~י~
 שיהיו

 כיון וא"כ במתנה הנותן מכח ~וכין מיתתהסבתאיהיו אחראז
 שאר ~ל כוונחו לדשלב"ל מקנה דאין כנ"ל לזכות יכול הבת בןדאין
 הבת מלבד ד~יינו אז שיהיו ה~בתאיור~י

 יורשי~
 וא"כ ~אחין



י
~~פ ~~~ ~~~~~~~

 או שיהיו היורשין ~ל דכוונתו כרש~ם הר"ן לדברי ~~~
 נש~רו ~מילא~אל"כ

 אחריך האומר כ~ין הסבתא ליורשי הנכסי~
 ישארו פלו~י מת אםלפלוני

 בי~
 הראשון יור~י

 א"~
 אי ~מי כאן

 דהייגו דה~תא יורשי ~ל דכוונתוא~רינן
 ב~

 אם א'כ הסבתא
 הנכסי~ י~ארימתה

 שהוא ירושה ~כת ירית מ~ילא והבן לס~תא
 של הא~יז לכך א"כ כ~"ל א"ו וכנ"ל ~הא~ין~ודם

 הסבת~
 זוכין

 ~מי נ~חו וממילא פקפוק ~לי מוצק כראי הר"ן~כתה~ותןודברי
~~ריהשו"~

 ויוחילת ה~זכרלעיל ש"י~י'
 ~ ~"שהדבר לעומ~ כבודולאיר~

~ ~ ~
 ליורשיך וא~ריך ~רס ר ל~י~תו הר"ן ~פי'

 ~מימוכת א~
 מ~~'~

 היורשים ~ל י~כוונ~ו יינן דאמ
 אז~יהיו

 ד~
 במת~ת דאיירי כיון ~נ'ל א"ל ד~שתא כ~"ל כטור

 כ~'לש"מ
 מ~ א"~

 בן או הס~א בן הוא ה~ותן דאיירי יאי דהגו~ן
הבן

 א"~ ב~י~ והני~
 אף קשה

 א~~
 אין דירתי לירתי אפי' לירתי

 הבתלבן
 כלו~

 דאיירי א"ו כנ"ל קיימת היא א~ ~צ~ו לה~ן, ו~~ילו
 הנותן ה~יח~לא

 ב~י~
 א"כ

 מוכ~
 לשיטתו הטור אבל כנ'ל שפיר

 וווכח לא ל~ך ~יורשי וא~ריך הגי' ד~בראזיל
 כלו~

 שפיר וי"ל
 הדין תלי והשתא ~הש~א יורשי ~לדכוונתו

 ~~ג"~
 דהטור

 ין~~ לפ'ז אך ,בגיד~אות
 מתחילה דפסק רמ"א ~ל

 כריב"~
 א"כ

 כגי' ~בר~"כ
 הר~

 כמ'ש ל~רשיך ו~~~יך
 ה~מ"~

 ק~ה וא"כ
 הא הטור ס~רות ~' אלו תי~ף כתבהיאך

 לאות~
 דלא ~ו~ת גי'

כהטור
~  

 אחר אי"ה לקמן ויבואר ז~"ז סותרין דבריו
 הדי~י~
, 

אכן
 א~

 בהג"ה רמ"א ד~רי א~ל ר"ן ב~י' מאוד יתכן ל ~נ באופן
 דר~"א ו~"ל ו ה~~יין יראה כאשר ה~י~ן בזה לפרש גדולדו~ק
 די"לדהר"ן דהייגו ה~וגי' ~גד שאי~ו בא'פןא~ר הר"ן דברימפרש
 אחר שאז היי~ו דירתי לירתי אפי' לי~~י קא~ר ד~גמ' אף~ו~ר
 אין שגס כגון דירתי ירתי רק ~צמן יורשין כאן אין הס~תאמיתת
 אבל דירתי לירתי אף בד~תו אמריגן א~יס בני רק אחיםלה
 המתגה ב~~ת שהי' זה ב~דון כגון עצמן יורשים כאן ~ישהיכא
 אח"כ מתה הבת ~ם לירתי בכירוש דאמר כיון ולכך ~חיןבתוגס
 יורשיס שהס א~ין דהיי~ו אז ~יהיו ליורשיס שד~תוא~רינן

 ~צמ~
א~

 א~ ואף בת כאן אין
 הבת ~ן ירושה ~~ח באנו

 קוד~
 ~כח מ"מ

 יליורשי~ יודאי ~ד~~ו אמרי~ן ה~ותן~ת~ת
 דיכול כיון עצמז

 ~צמן ביור~י' הלשון~~יי~
 וא~

 ה~ ודאי בן לבת הי' לא
 זוכין

 ב~'ן איירי דהגמ' לפ"ז א"כ וא"ל בן לה ~י~ אף ה"ה ~ח~הווכת
 דלא לברתא ברא הוי דאילו ~גן רב קאמר היאך א"כ ירתי~ן
 מכת הבת של בז זכה ממילא ~"כ יורשין ~אר כ~ן אין ~אירית
 יחזירו פלוני אותו מת דאם לפלוני אחריך כדין ד~תאידי~ה
 בריא במתנת דאיירי י"ל וכנ"ל ר~שוןליור~י

 שה~ותן איירי וג~
 כמ"ש ה~בתא בןהוא

 הרוו~"~
 שה,' ~~י ואיירי ד~בתא הבן בן או

 כיון שפיר ~~ן רב סבר ולכך ה~~~א מיתת ~חר ~ד ~י~וו~ן
 ~צמן יורשין הסבתא מיתת אחר ~ז שאין בכה"ג אףד~~רי~ן

 יחזרו וא"כממילא לירתידירתי ולאא~"האמרי~ן
 ליור~י ה~כסי~

הסבת~
 ירושה מכת

 ו~'~
 ~ל ירושה ~כח עצמו ה~ותן יורש ממילא

 מכתמתנת זכו דירתי רק~תי כר"י דלא מ~יק הגמ' אבלה~~א
 דירתי ירתי שאף ד~~ו וודאי אז כאן ~צמו יורש דאין דכיוןה~יתן
 אין דו~~י כנ~ל ~צמו על ד~תו אין וו~~~וו~זהוו~אי מ~חיו~ו
 ~צמן יורשין כאן דיש היכא אבל ל~צמו מ~נהנו~ן

 תו~
 אף מנותן

 ~מקו' דירתי לירתי ד~תו דאין דאמרי' לרבע~ן מודי' מ~רבאב~י
 הר"ן כתב ושפיר דירתי ירתי שהוא זה בלא ~צמן ~שיןשיש
 ד~יי~ו יגרשיןדשאד

 אחי~
 ו כ~"ל ה~ותן מת~ת מכח דהייגו יורשין

~ ~ ~ ~

 כ~ב ~פ~ר לפ'ז
 רמ"א'י"~

 מתו ואם כו' דהוי
 יורשין דשאר י"ל יורשיוכו~ יורשי אין כו'יורשין

 ~צמן הם ~~מן יורשין כאן דיש כיון גוטלין~צמן
 ז~

 מתנת וו~ח
ה~ותן

 וז~
 ~וטלין יורשין יורשי שאון שכתב

 משמ~ כלו~
 חלק שאף

 מ"מ מרוות יותר ר"ן בדברי ראשון שאופן ואף גוטלין איוןירושה
 נגד אינו מ"מ קצת שדוחק ו~ף הב' כאוכן ר'ן דברי כירושוודאי

 ו להדי' ה~וגי' ,י

~~~

 הב' אופן לפי ביןכךובין~כךאף
~~ 

 דלא הר"ןסבר
 אשר יורשין זכי ~לא השתא א"כ כה~ור סבר דאיכטור

 כיוןדאין ה~ותן מ~~ת מכת לאז~ו נ~י יורשין השתאשארקודמין
 יחזרו ממילא וא"כ דהש~א היורשים ~ל רק~~~ו

 ליורשי ה~כ~י~
 מכת יורשין היורשין אלו ממילא א"כ כ~"ל ירושה מ~חהסבתא
 כמוירושה

 באחרי~
 ו~"כ ראשון ליורשי די~זרו פלו~י ומת לפלוגי

 ואיןהמוח ~רוע יהא לא ר~שון~מי יור~י הס יורשיה~~ינמיאם
 וודאידבר יורשיש~י נמי דהן הואיל ייר~ו דלא לומר ~ובלוהשכל
 כרשב'ם ~בר דהר"ן ~הדי' ~ו~ח א'ו הוה וד~יו~י' ~~ר לו איןזה

~~~~~~~ 
~ ~  

 היור~י~ ~ל דכוו~תו ~א~ריגן וכנ"לומרדכי ~~~~ ~~
 ~"ז רק אז שיהיו

שאיגו
 ב~י~~

 אין לזה ~תה
 כוונ~

 כוו~תו לירש ~ראוין לאלו אבל
 הרא~ון שי~ות אחר ~ז שיהי'מי

 וא~
 דאמרי' הטור שיטת כ~ב דמ~ילה כן ~וא רמ"א דבריהמשך וי~"~ כהטור דלא אחין

 היורשין ~לכוו~תו
 ב~~~ שה~

 לך ~~~י אמר כתב וא~כ ~~חנה
 באוזת דהיי~ו כו' י"אכו'

 ד~
 רמ"א דברי הוושך וה~תא כ~~ור

 כד~~ריב"שדהיינו~אחריך ~ראשון~ב ה~כ~דרן אלו דיניסבד'
 וכנ'ל הטור ד~ת ליורשי ב~ריך כתב וא~"כ בגוף שיורדליהוי
 דזה א~כ דגולדהבן וא~~~תב~דין ראשון בדין דתלויא~"ג
 בדיןתלוי

 דקוד~
 יורשי ~ל דכוונתו דאמרינן ה~ור ~~ת ד~ייגו

ד~בתא
 וכ~"~

 כטור דלא דמוכת ר"ן של ~נ"ל ד' דין מביא וא"כ

 נ'~א~
 ד~~ב דיגין בשני

 קוד~
 ~ ז ו~~'ל לזה

 ~~~ו~ו~~~
~  

~ ~  ~ ~י~י~ ~~~~ ~ן~ 
 ~ג ליורשי ואחריך ~מרא~

 ~יורש~
 היורשים ~ל ~ונתו אם

 תלי' המתנהדש~ת
 בפלוג~~

 והמרדכי הרש~"ם נגד דה~ור
והר"ן

 כנ"~
 לשיטת ואף

 רמ"~
 ואחריך דאמר דאיכא כ~ב'ש ד~ק

 ~יור דהויליירשי
 וא~

 ~ימ מ"מ קיים מקחו אין הר~שון מכר
והי' זר~ ולאה~יח~ המ~ל ומ~ב~יי לו~ת והי' ליורשיב~חריך

 מתנ~
 הטור לד~ת ~וד ה~ותן חי הר~שון מיתת ואחר בריא

 ר~"א לפי אחיו~וא"כ ב~י ~ו א~יו כוון הגותן יורשי שאר ז~ולא
ד~~ק

 כריב"~
 ~צ~ו ל~ו~ן יחזרו וומינא

 א~
 החו~קיס לשי~ת

 גותן יורשי ~אר ז~והנ"ל
 דד~~

 ~ל
 ~ור~י~

 ~~וין אז שיהיו
 ו הר~ון ~יתת אחרלירש

 ~בת הגית'אס
 ור~

 ~נת לז~ת במקומה ~ומד זר~ה אז
 רמ'א דפס' וכ~י ~נ"ל הר~ן ל~'ז דאף וי'לה~ו~ן

 ל~ת דשוי' ~צ~ן יורשין רק נו~לין יו~שין דאין ד~מריגןליור~יך דבאחרי~
 כן הרין ס~ר ~אן אף לכאורה א"כ כ~"ל כאחרזו

 א~
 אין

 דאף י"ל רק יורשי'יורשין ~הוו ~וטלין אין זר~ה א"כ~יימת הב~
 דבשלמא כאן מודההר"ן

 מו~~ ש~
 דא~"פ כאחר זו ~"כ~שוי'לבת

 כמ"ש ליור~יך ואחריך אמרל~ה
 ש~ הר~

 צ"~י וודאי כאן אבל

 דד~תו י"ל לכך יורשים ~~~ל יורשי דאל"כ ליורשיואחריך
 הסמ"~ כמ"~ ~~ ויוצאי יורש ה~י ~למ~תמא

 ל~י וכ'ש
 יורשין יורשי ש~ אף ~"כ הר"ן דברי א' באופן ל~ילד~רשתי מ~

~וטליןכ~"~
 ו

 בפלוג~א תלי' ~~יתתה אוחה יורש בתו ב~לאס
 ~לשון כתבתי וכברוהש"ך דה~~~

 לה~מ"~ ווסיי~ ~ר~ב~
 וצריך

 הש'ך ~פילדחוק
 וכסוז"~

 ל~~"דאך~ייןבב"חד~~ר ~י~ר נראה

 הש~כ~בר~
 ו

א~ישלנותןבןשנולדאחר~וות~הולאהיתהא~תומ~וברת

ממ~
 ~כ"~ ליודשי ואחריך ~מר הד~תנה בש~ת

 ז~~~ה~ת
 חלצי~ויוצאי

 היורשיס ~ל ~כ~נתו דאוודי~ן הבן ולא
 להיורשיס לא אבל~תה ~~ו~~ שה~

 ב~ול~ ~אינ~
 דאין ~יון

 אד~
 ~ק~ה

 כג"ל ~~~ור התולקיס לדברי~דשלבילואף
 ו~וברי~

 דכוו~תו
 אין מ"מהיירשי~שיהיואז ~~

 כוונ~ר~
 אזקיי~ין ~להיור~י~שיהיו

א~
 ר~א ודברי ב~ולם הן ~תה

 לכ"~
 דכוו~~ו דמה~~תב

 ~שגם לאותן היי~וכו' ר~
 עת~ ב~ול~

 ~ה
 ~ל~~ לכ"~

 א' ד~ה
 ר'טיוכנ~ל סי' בהג'ה רמ"א ~ביא זו וד~ה הנ~ל המרדכישהביא

וכבר
 ו זו בד~ה ל~יל ~תי הא~

 ללותן איןאם
 ר~

 ו~~~~יי בת
 המקב~

 ה~ולד ~ן והגיח'
 ג' יש בזה המת~ה בש~ת מ~ובר~~מנו היתה ולאאחיכ
 דא~דינן הטורדסובר לפי בד~רווחלוקת

 ד~וו~~
 יורשים ~ל

 סבר וגם המת~ה בש~תש~~ה
 ~תרי~

 קיים ~אשין דממכר לירתי
 דמתה כיון בזה א"ככנ"ל

 הב~
 וזתנת ~כח זוכה ה~ן אין לדידי'

 מ~~~דבר~לב"ל אדס דאין בוודאיהנותן
 וג~

 לאזכו ה~ותן אחי
 יורשי ~ל דכוונתו ~~ם ~~"מ וכפיש~~ב להדו' הטורכמ"ש
 יורשי ~ל חוזר א"כהשתא

 ר~~
 ~ו

 באתרי~
 מת דאם לפלו~י

 ו ראשון ליור~י חוזרהש~י
 ~~ש~~

 ~ל התולקיס
 אחי ~זה זכו לירש ראוי אז ~י~~ היורשין ~ל דכוונתודאוורינז וסו~רי~ הטו~

 אח"כ שנז~ד בן הי' לא אם הבת ~י~~ אחר אז יורשים דהםה~ותן
 שיזכה להבן ד~תו ~איןוכיון

 ~יו~
 שאינו

 ב~ול~
 כמו והוי ~תה

 א' ~או~ן ל~יל וכמ"ש לירש אז שר~וין יור~ין לשאר וד~תו~אי~ו
 במכ"ש כן הוא הרין בדברי ר~"א ~~יר' ב' אופן לפי וכןלהר"ן

 יורשי' ~ל כוו~תו ב~ולםאמריגןדיותר אףשה~ןהי' דשסוק"והוא
 ולשיטת ז כאן מכ"ש~צמן

~"~~ 
 דאמר ~יכא כל כרי~ש ד~~ק

 רק~ירותומב'א~"כתחילה לאקנההראשו~~גוףואחריךליורשי
 דכוו~ו דא~רי~ן הטורד~ת

~~ 
 א"כ דהשתא יורש'

 ~~דו~
 כיון זה
דלא



~ ~ ~ ~

~ ~ ~  ~ ~ ~  

~ ~ ~~~ ~~ ~י~~ ~~ך~~   ה~ותן אחי ולא הבן לא ז~ודלא
 מכ~

 ~י~ת ~"ל הנותן מתגת
 כיון ליורשיו או לנו~ן יחזרו הריב"ש לפי ממילא א"~הטור

 הנולד הבן וכה ממילא א"כ בס"ו הדין כמו וכנ"ל ראשון שלהגוף דאי~

אח''~
 א~ או ~וחן של ירושה מכח

 אז הנוחן וחי בריא מ~נת הי'
 ואף לעיל כתבתי אשר וכפי לנותןעצמו יחזרו ראשון מיתתא~ר

דהכרי~
 שמ~לק מה אבל הגוף לע~ין הטור דעת נגד כריב"ש רמ'א
 לא הנ"ל והר"ן והמרדכי הרשב"ם עםהטור

 הכרי~
 ז

 אשחו שהי~ה המתנה א~ר בן להנוחן נולד אס הנ"לבנדון
 ב~י' ראשונה דעה לפי בדי~וח חליז המחנה בשטחמ~וברח

 דהיינו שנולד קודס ה~ובר זכה וזאליה הבא ירושה דאף ד~בריר"י
 כיון הבח ולא הבן וכה וודאי בזה א"כ ~ם והראב"ד הרא'שד~ח
 יורש דהוא ירתי בכללדהוא

 וג~
 יורש הוא המחנה בשעח עתה

 בש"מ דוקא ~סבר ~נייה לד~הא~ל
 וה~

 הבא' ירושה דאף סברו
 הש"ך אולפי במש"מ זכה מחנה בתורת אבל ~בר קנה ~א~אליה

א~
 ו~רמב"ס ~רי~ף דהיינו זו דטה ל~י א"כ ~"ש בריא במ~נת

 יורשי יעל דכוונחו הטור שיטת כפי אמרינן אי דכאן הדיןתלי
 ולא הבת זכתה א"כדהשתא

 הב~
 שיטת לפי אבל יורש אינו דעתה

החולקי~
 א"כ אז שיהיו יורשי על דכוו~תו הנ"ל

 ~כ~
 מכח הבן

 הש"ך ~ת לפי או לעובר לזכות יכול בש"מ דהא הנותזמחנת
 כבר דאז ש~יר יורש הוא ואז ע"ש אי"ה לקמן לכמ"ש וכןבבריא א~

 אך זנולד
~ 

 דלא החולקי~י"ל לשיטת אף ולומר לפקפק
 קנ~

דל~
 רק בנו אצל קרובה אדס ~ל דעתו אמרינן

 דא~ר ~ס מתניתן כמו ל~וברב~ירוש במזכ~
 א~

 כאן אבל כו' אשתי ילדה
 ~ר בכללד~כלל

 יורשי~
 רעת לפי ד~א

 מת~ א~ המולקי~
 הבת

 דאין הסבראנראה ל~י אך הכי אמרי' לא יורשיז ושאר אחיוזוכין
 ו וצ"ע~ילוק

 הנ"לב~דון
 א~

 אף המקבל בחיי ומתה ~ן ל~ת אח"כ נולד
 ג' יש בזה המת~ה בשעת מ~~ו מ~וברת תהי'ש~בת

 של דדעתו אמרינז לא וודאי הבת דבבן ה' בדיןכמ"ש מחלוק~
 אד~

 קרובה
 שלאדס דדעחו לאאמרינן הבן ב~ן דאף ר"י סי' ~~ג"ה כמ"שכו'
 הטורוהרא"ש לשי~ת ~ה רק רמ"זס"ג עייןסי' ב~ו בבן מ~"שכו'
 ל~שיוולד דקני לכשיוולד דבמקני במעוברת ר"י סי' ל~ילור"י

 על דכוונחו כאן אמרינן איממילא
 היירשי~

 הבת בן זכה אז שיהיו
 הנוחן של מתנהמכח

 דה~
 מיתת ~אחר עת לאו~ו שמק~ה כיון

 הוא ואזהראשון
 וכנ"~י יקנה לכשיוולד שאמר כמו הוי בעול~

 ה~רדכיבדברי
 ר~

 כ~ורוהרא"ש דלא הכריע ר~י ב~י' הנ"ל רמ"א
 דאף ה~וחן מחנת מכח הבן זכה לא רלכ"ע די"ל כאן ומכ"שור'ח

 דכוונ~ו הכא לכשיוולד~נה~"~הטו~סובר ד~ובר הנ"ללהרא"ש
 בל"ז הבת במתה א"כ דהשחא יורשיעל

 ל~
 דעתו, השתא דהא קנה

 נמ~ ור"ח א"כי"~ד~רא"ש באחין כמו אחר ליורש ~בתולאעל
 לשיטת ואף כןסברי

 החולקי~
 מטע~ מהני דלא י"ל

 דשל"ב
 רוו"א כפסק סובריס דהסדי"ל לעול~

 ל~~
 אף קנה לא לעובר דמזכה

 ו לכשיוולד ~מראי
 ~אשון יורשי נוטלין אין ר~"א של א' לפי' ליורשיךבאמריך

היכאדאיכ'יורשין~צ~ןו~יינואףשישלראשוןבתומ~'בחייו

והניח~
 היורשין רק להדי' הר"ן כמ"ש כלוס נוטל ה~ן אין בן אפילו
 הבת~מ~~ת בן שיש במקוס יו~שין אנן שהן אף אחין~צמןכגון
 כיון בן לאהי'כאן ליורשואס שראוין עלהיורשין~צמןהנותן

 דאל"כליר~יך דאמ~
~~ 

 כאןיור~ין שאין היכא לי'~לומרליר~יךא~ל
 , הוא וכן וכנ"ל גי' לההיא להדי' בגמ' דאיחא כמו מודהעצמןוודאי

 מהדפי~של~י
 אח~בדברי כי' ל~מ"ש אבל וכנ"ל' ר"ן דברי רמ"~

 וכנ"ל אח"כ בבן~הנולד רק כן ר"ן אמר ~י"ל~דלא מוכרח אי~ור"ן
 ראוין על כוונתו ד~דאי אמרינן לדשלב"ל מקנה אדס דאיןכיון ~

 דירתיך ירחי דהס האחין בני ר~ף י"ל וא"כ בעולס שי~נןליורשיו
נו~לין

 במקו~
 הטור על החולקיס לשיטת רק שייך זה ודין זה בן

 במ~ה, א'כ דהשתא יורשי על דכוונחו ד~בר הטור לשיטת~בל
 דאיז ירושה מכח ראשון יורשי ביד הנ~~יס נשארו מ~ילאהבת

 האחיןי
 ז וכנ"ל כלוס חלציו יוצאי במקו~

 כגוןבנדון
 ההי~

 לירתיך ואחריך דאמר סבתא דההיא מעשה
 א~אף

 אחר ~י עדין הי' והנותן בריא מחנת הי'
 הסבתא בת זכתה אפ'ה הסבתא בן ~יה ש~נותן אףה~בתא מית~
 נתכווז עצמו על לא ודאי לירתיך דאמרואחריך כיון הנותןמתנת מכ~

 כנ"ל מכחי זו במחנה ןוכה יהי' לירתיך ואחריך דמפרשינןכיון
 בהי' אבל זרע הניח ולא שמת או הנותן שחי היכאדוקא ~~
 הסבתא יורשי שהן מכח זו במתנה ןוכין הנותן של חלציו יוצאיאזי ל~זר~

 לומר שיכולין בגמ' דאמרינןכמו
 מ~

 וכנ"ל קאתינא דאבא אבוה
 לאובוודאי

 גר~
 ו לעיל ~יארתי וכבר ' הנוחן יורשי נ~י ש~ן הואיל

 ואין ~נ''ל מהריב"ש ללמוד חוכל ממילא אח"כ בניס לו נולדוואס
 ל~כול הצורך~ן

 הדברי~
 ז

 דלכאורה החדש ב~רנידון
 משמ~

 דהדין הפוס~יס מכל
 בין הואדאחריך

 במתנ~
 לדון יש ~לכאורה במש"מ ו~ין בריא

א~
 וא~'כ הניחן ומת ל~לוני ואחריך ואמר לאחד בריא במחנח נתן
 ל~נות יכול השני ~י~ךהמקבל

 הנכ~י~
 ד~~ריך דכ~קינן לדידן

 מי~ת ל~חר היינו השני יקנה מתי וא"כ דמי מעכשיו כאומרלאו
 מכ~ה~וחן יזכה דהא מיתה לאחר קנין אין יקנההאהראשוןוהיאך

 ואזכנ"ל
 הדין כמו יהוי מ~

 א~
 למ"ד לאחר דיקנה לחבירו נוחן

ומ~
 דאין ~דולדהאהט~ס חילוק יש אךבזה למ"דדלאקנה בתוך

 דמת משו~תיכף היינו מיחה לאחרקנין
 ה~כסי~

 אלא שלו איגן
 כדכחבו יורשיםשל

 הפוסקי~
 כאן אבל מי~ת פ' ברמב"ן ו~יין

 רק וז~נו מסולק והוא חיכף הקרקע הגוף קונה דהראשוןכיון
 כדכתב הראשון של מיחה גמר קיד~ תיכף ראשון מיד יקנההשני

 הקרקע מנוף מסולק יודאי הנוחן אבל ~~ד רמ"ח סי'הסמ"ע
 לזכות יורשיו יכוליס לאא"כ

 מ~ול~
 תיכף והשני מיד הראשון רק

 הראשון קנה אם דלכ"ע להקנות ע"מ קונה רא~ון והויאחריו
 כדאי' ~שני ידקונהמעכשיו

 בנדרי~
 בר"ן עיין דמ'~ע"ב

 אין שייך ואין קונה אז קייס והש~ר בשטר לו מקנה אסולכך ~~
 ואף ~פיר השני וזוכה מיד קנה דהראשון כיון מיתה לאחרשטר

 לא להקנות ע"מלמ"דש~דקני
 קנ~

 הר~ן כו~'ש היינו
~~ 

 כיון
 ןוכה ~אז אבל להקנות כדי רק דליזכי היכי כי לברי' לי' קנהדלא

 בגוף באמתיהראשון
 ז לה~ני אח"כ ל~קנות וכדי הקרק~

~ ~

 לפי לדון יש בזה
 מ~

 ~חריך ד~מר היכא כל רמ"א ד~~ק
 הגוף הפירותו~א הראשוןרק קנה דלאליורשי

 היורשיס יזכו היאך קידס ה~ותן ומת בריא ~מחנת נותן אסזה א'כבגדו~
 איוה~וחן בזה הנותןהא מתנתמכח

 מ~ול~
 מגוף

 הקרק~
 זמן כל

 חישהראשון
 והשנ~

 רק זונה אינו
 אח~

 מע~שיו ולא ר~שון מי~ת
 רק במקומה ~ומדין יורשין שאר אין דוזש"ה אח"כ רמ"אכדכתב
 לאחר קנין אין הא השני יקנה היאך א'כ מ~כשיו ב~ירושבאומר
 דווואי ~ודר אובקנ'ן בקגיןחזקה דמקגי היכא מיב~י' ולאמיחה
 דהאבאותופ~סהוחזר~ודרלמריהוכןהחזקהוכד~סקי~ן יקנהלא

 אז קיים ו~שטר בשטר ~ף אלא בהג"ה הסי' ~וף רצ"א ~'בח"מ
 שאכתוב ~מו מיחה לאחר ~טר אין הא יקנה היאךאפ"ה

 לדון י~ מיתה ילאחר דקונה ש"וז במתנת ואף הר"ן לשיןאי"ה לקמ~
 אחר יקנה וה~ני הפירות לרא~ון דמקנה היכא כ~נ דוקאולומר
 דבשאר במעכשיו ולא הראשוןמיתת

 ~ף כנ"ל לא וידאי קניני~
 קיי~בשטרוהשטר

 שס ז"ל להרשב''א האתינח
 בנדרי~

 ד~'ח
 בשטר אף דהכאי נראה ולי עליו כתב הר"ן רק שס ~ר"ןשמביא
 ק~ה לא בשעתי' ואי הוא מיתה מחמת מצוה ג~רא דהאילאקנה

 עכ"להר'ןו לאקנה מיתהנמילאחר

~~

 דוו~א זה
 ב~תנ~

 דב~י' במקצת ש"מ
 וא~ קני~

 במתנת
 ב~מירהבעלמאקגהל~חר רק ב~י'~נין דלא בכולהש"מ

 לא~ר תיכף היכאדקונה דווקא נ"למיתה
 מיתהוא~

 תיק~ו שפיר
 מיתה לאחר קנין דאין דאף~כמיס

 מ~ע~
 בה ויזכו שלו ראינו

 היורש הוי מתנה המקבל דזה חכמיס חקנת ~"מ כנ"להיורשיס
 דלא אבלכ~ן שמת מי פ' וכדאי' מיתה גמר לאחר תי~ףוקונה
 כיון~ירושת מצינו לא זה הנותן של מיתה אחר הרבה זמן רקיקנה

 מ~י' לך תקשי ולא כח לו אין שוב ב~וף הואהיורשיןקוד~ישוזכה

רמ~
 וכן ע"ש מהיוס דאמר איירי דשם ס'ז

 משמ~
 ר"ג בתשובת

 פ' ~וף המרדכישהביא
 י~
 דאין ר"נ ב~י' רמ"א שהביא ואף ו

 דוודאי די"ל ראי' אין זמן לאחר או מיד לתת שצוה ביןחילוק
 כמו זה רק ש"מ מת~ח שאר מית~כמו לאחר מיד היתההקניה
 ו בגמ' דאי' ש~ת שקלבכל כמו מיד לתת תנאי,שלאשאר

י~
 מוכח רמ"ב סי' סוף הב"י שהביא הרשב"א מתשובת אך

 הוכ~דא~
 אחרמיתה הרבה זוון רק הית' לא בעצמה דהקני'

 מדהביא באמירה דקונה ה~י כי חכמים מ~נת בש"מ קגהנמי
 רהאומר מתניתן מדאוקימנאראי'

 וונה יטול זכר אשתי ילדה א~
 בשימ מתניחין~ דהאי כ~רי"ף דסבר ר"ל עכ"ל לכשחלדבאמר
 מתני' איירי וודאי וא"כ ב~למא באמירה האומרמשמע~דקתני
 לכשיולד תיכף משמע מנה י~ול מדקתני הבן שגולד קודסדמת
יטול

 מנ~
 קודס דמת אף אלמא מיחה לא~ר רק קנה לא ש"מ ומתנת

 איןשנולד~אז
 העוב~

 ~מרינן ולא ואפ"הלכשיולדקנה לקנות ראוי
 ~כתב כאן רמ"א מדברי מוכח וכן שוות תיכף יורשיס זכודכבר
 ש'מ במתות איירי נמי ומ~תמא הבת דזכחה אח"כ בניס לובנולדו
 כנ"ל נאמר לא ואי הסימן בכלכמו

 א~
 ר~"א דסבר ~יון קשה

 כיון וא"כ ה~ירות רק הראשון קנה דלא ליור~יךבא~ריך
י דה~ני~

~~ ~  

 נולדו



~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~לרו 
 קור~

 ~קודם ירושה מכח בגוף ןכו כבר לימא הראשון שוו'ז
 האומר דהא ראשון של מיתה א~ר רק לזכות יכולה היתה ש~אהבת

 ו כנ"ל א'ו דמי יי~כשיו כאומר לאוא~ריך

~~~

 כך ו~ין כך בין
 במתנ~

 ר~~ לראשון לאהקנה באם בריא
 דפ~ק מה לפי ליורשי ואחריך דאוזר כגוןה~ירו~

 נת~י~ נ~~י ~אמראו רמ"~
 רמ"א דכתב לזה ואחריך חייך ימי כל לך

 ~ראשון ~נה לא ~מיבזה
 ר~

 הדין א"כ הניתן מת וא~'כ הפירות
 ד~אני~ן

 קנ~
 נמי נ"מ וא"כ מתנה מכח הראשין מיתת ~חר ה~ני

 קנתה דלא ליור~י וא~ריךובי
 הבני~ ר~ הב~

 מכמ אח'כ ש~ולדו
 במתנת דאף די"ל צ"ע מ"מ כן נותנת דה~ברא ו~ף ~נ"לירו~ה
 כיון כ~"גבר'א

 דקנ~
 לבד דהפי~ת תיכף ל~ירות הגוף ~~אשון

 אדם דאין לקנות ראשון אף ינוללא
 מקנ~

 א"ו ד~לב"ל
 דיקנההגוף להקנות קניע"מ כמו י"~דהוי א'כ הגו~לפירותלי' דמקנ~

 חייו ימי כלל~ירות
 וקוד~

 לשניילכך הגוף ממנוי יקנה המיתה
 הנותן במת~ף

 קנ~ קוד~
 כמו

 ש~
 בנדרים

 דמ"~
 ופסקינן ~"ל

 ו רכ"ג סי' בי"דכ,

~~

 ל~ה דהקשיתי רמ"אמקושי'הנ"ל מתר' ול~"ז
 כת~

 רמ"א

~דהבני~
 קנו לא אח"כ שנולדו

 ~ו~
 קאמר ולא כו' ~כוונתו

כהמרדכי
 משו~

 מהני להקנות ע"מ דקני ניחא הנ"ל ולפי ד~~ב"ל
 בנדרי~ ש~ רש"י דפי' כמו שלב"ל לד~ראף

 ר"י ~י' בש"ך ועיין
 הטעם לכתוב רמ"א צריך לכך כן נמיד~~ב

 דכוונ~
 אבל כו'

 דקאמרה~רדכי
 הוי סבר~דלא ~כ דשלב"ל דהוי משו~ הטע~

 ע"מ קניכ~ו
 להקנו~

 להקנות ע~מ קני בהדי' קאמר דלא ~כיון

והשת~
 ל~~י' כדאיתא ~ירתי ואחריך בגמ' דג~רס המרדכי לפי

 וג~ש~
 לו יהי' אם מדקאמר

 בני~
 אף מהמרדכי מוכח א"כ כו'

 קני מיקרי לא א~"ה לגמ~י הגוף קנה דראשוןהי~א
~"~ 

 להקנות
 קיים רא~ון ממכר לי~תי בא~ריך אף ע''כ הזו גירסא לפידהא
 להקנותכנ"ל ע"מ קני הוי ואי ה~מ~עכמ"ש

 א~
 דשל"ב ~ייך לא

ל~'לסכנ"לז

~~~~~

 ואחריך לך אמרנכסי אס להמרדכי ע"כ ל~"ז
 במתנ~לפלוני

 הרא~ון ואח"כ הנותן ומת בריא
 האו~ר דפס~ינן כיון השני קנהלא

 אתרי~
 מעכשיו כאומר לאו

 זה ~ילוק מצינו שלא כליאה וזודמי
 בפוסקי~

 ק~"ו ד' וברשב"ם
 יחזירו~ד"ה

 ג~ כ~מרד~יוב~מ~ ד~א ד~הני ק~~ משמ~
 מה~~רא

 אלמא~דהנו~ן ראשון ליו~~י יחזרו השני ~נה דלא הי~אכןדהא

 דאכ"ה ד~סקינן מה ל~י ו~"כ ~קר~ע מגוף מ~ולקע"כוודאי
 ע"מ קני כמו ממש והוי השני מיד קונה ע~כ מעכשיו כאומרלאו

 הוי לא דוודאיי ~~ר רהמרדכי ונראהל~קנית
 ק~

 על
 מנ~

 להקנות
כיין

 ד~
 לעול~~ בא ל~ניןדברשלא לאמה~י לכך כן להדיא אמר

~~~~

 הרמב"~ דברי לבאר אבוא
 ט"ז ה"ל ~ישות מה' בפ"ז

 ילדה אם לחב~והאומר
 אשת~

 מקודשת ה"ה נקיבה

 לא בזהלי
 א~ר'כלו~

 אש~ וא~~ית'
 ~וכרהעובר מ~וברת חבירו

מ~~דש~
 ה~גי' לפי בהשגת ~ראב''ד כ~ב וע"ז כו' לי' ~יראה

 הוכר נאמרלא
 ~ודש~ ה~וב~

 דאמר ראב~ לרעת רק
 אד~

 ד' בקידושין הר"ן וכן כרבנן ~סקינן וא~ן שלבליע דברמקנה

הנ'ל
 ו~ר'~

 הנ"ל הרמ~ם על כתב
 דע~

 לשיטתו
דבר הויהוכר~ובר~

 לעול~ ש~
 לאו~מי' ור'י רבה לנן~רחי לר~ב''י שחת וכן

 דתיקו הי~י כי לעולס שבא דבר דהוי ב~חת דר~ב"יוויל~א
 להילכ~~ראב"י

 א~שאינו ~ברדראב"יאיירי דמוקיבשי~ה ואביי

ב~ול~
 עוברה' והוכר שחת אבל לראב'י ~הני ~אגם ופחות כלל

 שבא דבר מיק~יל~'ע
 ל~ול~

 כשהוכר לעובר מזכה ולפ"ז
 ג~י פסקינן בב'ב דהא חדא קו~י' ג' הרמב"ס על ומק~הקנה עובר~

 דהוכר דמ~מע אע"ג קנה דלא דמעברת לההיא נכסיההי~דאמר

~ובר~
 איני משצתינו דאמר יעוד ~מעברת לההיא מדקאמר הוי

 כר"מ ולוקמא וכריך ~אה מייו~ע
 ו~~

 בהוכר לוקמא איתא ואם
 יום מבן התם נמי דמייתי ועוד , וד'העוברה

 א~~
 ומנ~יל נוחל

 יום דבן ממעטינין עובר דכל ל~די' משמע לא עובר אבלודייקינן
 לעולס מיקר~בא לא עובר הי~ר אפי' אלמא דווקא קאוור~חד
 , בהד'ןע"ש

 הא נמי ק~ה ב~ד~ביס הר"ן הבנת ל~י ג~
 ועיין כדאב"י דלא תרומה גבי להדיאכסק ר~בי~

 במל~ו~
 ו

 ~'~ ~~ ~~ ~~~ו~"~
~~~~ 
 ~~ו~ ~~~ ~~ ~"~~~~~~~"~~~ו~י~ו~~~~ ~~~י~ ~ו~ ~~~~'~ן ז

~ 

~~~
 מה"ל פי~ב מאודוזיל תחוה הוא א~ר ~מבים ל~ון אבאר
 שלא ~נדרה או ל~עשיהן ידי יקדשו א~רה~רים

 משי~בדו~ שידי~ מ~ני נא~ר אינו~מ"י יהנ~
 הקרש ~אמרו אע"פ לו

~~~
 ~~י~ביד יו~יןי~ין ושי~~ור

 ו~~~י~
 לשיעבוד חיזוק ~~ו

~~~ ~ ~י~ ~~~~~~~  הר~ן ע~"~ומקש~~ליו יגרשנה ~~א להכר צריך כו'~בלה~על
 אומדכתב

 הא ממ"י שנדר~
 ~א~ ~ש~~

 ה~מ~ ל~י
 ר"א דתי'

 דוקא איירי שי~ביד מידי מכקיעיןבקונמות
 באוו~~~

 ידי יקד~ו
 בא שלא דבר הוידאל"כ

 ~אינ~ ומ~רמב"~משמ~ ל~ול~
 צריכה

 כו' שנדרה או מדכתב ידילומריקדשו
~ 

~~~~

 צריך לא ~שי דלרב ~בר דהרמב"ס כתב שס הכ"מ
 באומרתלאוקמ~

 ר~
 ידי יקדשו

 אל~
 ד~ונמות ~~ן

 י מנ"ל מאוד וקשה ~'שז דשלב'ל על ~ייל דמי הגוףכקדושת

 אית~הו וידים בד"ה הנ"ל בקידושין ב~וגי' התו' וגםל~רמב"ם
 כ~ ע~ סבריבעולס

 ידי יקד~ו אמרה ברי~א הרמב"ם מ"ש גס
 א"כ בקונמות וסי~א מ~ש ב~קרש דאיירי בכ"מ מש~עכו'

 בהקדשלהדיא משמ~
 ד~~ר ל~ו~י' וא"ל גירושיו אחר מהני נזוי ממ~

 קו~מות כמו משיעבוד מפקיע נמי דמים דהקדשהרמב"ס
 יהא נמי ידיה מעשי בהקדש ידי יקדשו הקדש ל"ל~ידא"כקשה ז"~

 משיעבוד מכקיע אי בזה זה תלי להרמב"ם דהא בקונמוח כמומהני
 י הרמב'ס נדקדקדאיו הכימועוד דברי ל~י לדשלב"למהנינמי

סובר
 כר~

 בי"ד בב"י עיי' רק נמימפ~יע דמיס דקדושת דסבר
 הרמב~ס שסובר משמע רל'ד~י'

 דא~
 סי' בא~"ע בח"מ מביא וכן מ~י~בוד דמפקיע הגוףקדושת הידי~ הוי ידי~ הק~יש

כ"א
 ~~וה' ג"כ והוא לה פדיוו אין ~ג"כ הט~ם וצ"ל הב"י בש~
ונ~תיל

 מדב~
 לא ה~מב"ם דמש"ה דקאמר הנ~ל ה~מ

 קאוז~
י  

 כ~דושת דקונמות כיון דסבר מ~ום ידי יקדשו ~ומרתדדוקא
 וי'ל ראייה יש~ל~ביא ולכאורה , שב"ל דבר על חייל דמי~גוף

דהרמב"~
 יוחנן כר' דפסקינן ד"י דתמורה מהגמ' כן הוכיח

 אין חולין ~ווברבמ~י מקדיש אס ~ל דצ"לרמדאוריי' עוברין עלחל דקדו~~
 אמרינן ולא בנולדה אח"כ להקדישצריך

 דמבי~~
 כ~~ב' ~~זרה חולין

 רסבר וי"ל בר~י ע"ש ~דאבר
 הרמב"~

 הט~ס
 דקדוש~ משו~

 הגוף
 בא שלא דבר עלחל

 לעול~
 ~ן לא דאם

 קש~
 יוחנן אדר' יוחנן ר'

 י משים דףקמ"ב ב"ב קני לא לעובר המזכה דר"י~בר לב'באהדדי

 דברשלב"לדהוי
 ו~~

 דהקדש~לעל בתמור'סבר
 עובריןכדמק~~

 ן

 ~ל אף חל הגוף דקדושת משום כנ"ל א"ו בקידושין כ''י הגאוןג"כ
 הי' כן הכ"מ כ~"ש ~לב"לדבר

 בהשק~~ נרא~
 אחר ~ך ז ראשונה

 דהא ~כ"מ דלא מוכח יהי' ואדדבה ז"אהעיון
 ש~

 בתמורה
 בקדושת ו~שני ~דא לבר אח"כ~גמ' מ~~~

 ק~ושת וגבי ד~י~
 דמק~ה ~'א דף ב~~ין ל~~י' כדמו~ח ד~לב~ל ~ל חל לאודאי ד~~

 אין והאהגמ'
 אד~

 הבית בדק ב~ד~י איירי ושס ד~~ב"ל מקדיש
 ש~ מהני דמש"ה צ"לא"ו

 אף לר"י בת~ורה
 ב~קד~

 ול~ר הגוף
פדא

 בקדוש~
 ~~א כדבר זה ל~נין הוי ד~ו~ר משום בדקה~ית

 כמ~של~ילם
 הרשב~~

 ~כתו~ ואני ז לר"נ קמ"ב ב"ב
 ~ ~~י' לך

 ~ל~ ~ל איזו הגוף קדושת ד~ף אי~~א ד~ס מה~מב"סמוכרתת
 דהא ככ"מ דלא שלב"לדבר

 הרווב'~
 קר~נות מ~~ה ~הל' ט"ו כ'

 לובהמהמעוברתכו' י"ח~כתבהי~הה'
 א~ אב~

 הי~הוו~וברת לא
 ד~ר ר~וי מ~ו~ מהני לא עולה יהי' זכר זו בהמה שת~ד מהואמר

 י ד~א אלמא זכי' לענין מכירה ~הי' כ'ב הרמב"~~~'~לב"~כדכתב

 עו~ר גבי רק ע~יד~לב"ל הגוף ~דושת~ל
 ~בא כד~ר ד~וי הטע~

ל~ול~
 ז מקשההל~"מ כנ"~דל~~'מוכן

~~~

 הקושיו' ולתר~כל אלו בדי~ם הרמב"ס י ~בד כל לתרץ נ"ל
 יי~~ו ר' ק~ה לא ~מ~"ה ~בר דהרמב~ש ~לדלכאורה

 דהא ~אידתמורה מה~יאדב"בעלאה~י
 כב~

 ~ל לעיל ה~ר~~י
 דו~ המרדכידברי

 ברור
 דלדב~

 שלב''ל מדבר גרע ב"ל שלא

 מ~וגי~כרמשמ~
 כתבתי, וכבר דףס"ג ומגי~ין קמ"ב דב"בדף

 מר"ה ה~כה ~"נ סברת דאין כהר~ב"ס ג~כ סברד~מרדכי
 דלדברסברי דכ"~

 ש~
 ~בר ר"נ רק שלב"ל ~ר ~~קנה גרע לעולם

 ~ליווג~ר הקנין דיכוללהתתיל לענין שב~לעולס כמו הוידעובר
 ~~~ב"~ ל~י רק ב"ב ריש הרשב"ם כ~שכשיוולד

 ~~יו פ~יג
 והה'~, הר"ן כ~"ש לכשיוולד אף קנה לא לע~ר דמזכה ו~בריוחנן ~

 חל ד~דושה ב~ווודה ר"י ד~בר דאף וי"ל והרמב"ם הרי"ףלדברי
 דשלב"ל לה~דש להקנות דוקא זה ~בר דר"י י"ל עובריןעל

 דבז~
מה~

 קצת ד~וא עובר ~בי
 ב~ולס ~וי שמקנה ולוזי בעול~

 ואי~ ~מי~ בידי יגמר ממילא יה~וברלה~רש דהיי~
 מחוסר

 דף כתו~ות בתוסכי' ר"ת לסברת ג"כ ודומה מהני שכיר לכך~דם מעש~
 זו ~דה על הדבר ובירר ממילא שבא ד~ר ~וי משום שסהרא"ש יכמ"~ דמהני לך מ~ור מ~בא שאירש זו שדה על ~ר אסצ"א

 והוולד זה ~לעובר ~דבר בירר וה"נמהני
 מחיל~

 שם אבל בא
 לדברשלב"ל קנהד~יי לא לעו~ר דה~כה יוחנן ר' סבר שפירבב"ב
 בדבר ~בר ד~יא דאף ל~לק זה ~~ין ד~בר ר"ה כ~ברת גרעדזה

 משבאשלב"ל
 ל~ לעול~

 ואף ג~ע ~~ב'ל לדבר אבל לחזור יכול

דל~



י ~ ~ ~

~ ~ ~  ~ ~  ~ ~  ~ ~ ~ ~  

~ ~  

~ ~  

~ ~

~ ~  כנ"ל יו~~ן ר' מחלק שפיר ~ובר לגבי אבל כיותיה פסקינן~א 
 ~לב"ל לדברל~נין

 דגר~
 ~דהא שלב"ל לדבר ~הוי בקידושין שס לכן

 שפירי לכך קידושין בתורת ה~ובר ~מ י~ה ~ובר שקי~שלזה
 ה~וברקו~ה

 בתור~
 ו ל~~ס ~דיין בא לא שה~ובר אף קידושין

~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  ~~~ מ~~~~~~~~~~~~ 
 הוי ~לתלושין המחובר מן תורס ואס המחובר דהיינו שלב"ללדבר
 והשתא ז הוןחובר ~ל דיתפו~יתרומה שלב'לדבר

 י"~
 דק~ר הא

 כרבה אי האומ~כו'כמאן ד~~יא הא אזלא כמאן בקידושיןהגמ'
 דהיינו להדי' ~~ר תרתי ב"י דר"א ~ון דהיינו כי' ~וברהכ~הוכר
 יהיו ת~שין זו ~רו~ה פירותאפי'

 תרומ~
 דזה כו'

 הואלדב~
~ב~

 קאמר ואמ"כ
 פירו~

 ~ל תרומה י~י' ~ח~ברין זו ~רוגה
 ול~~ה של~"~כראב"י דבר מק~ה הוי דזה ת~שין ~רווה~ירות
 הדבר נמי הנ"ליד~ס יוח~ן כרי וסבר עוברה כשהוכרדוקא

 ל~ניןילדבר אבל א~ס בידו מ~שה בלי שמיס בידי ממילאבא אח~
 ל~ובר דמזכה יוחנן ק~ה~ו~ר' דלא דשס כרבנן פ~ק שפירשלב"ל
 ~~נן אף ~ובר כ~ין שלב"ל דבר ד~ל לומר נמ~ ואפשר קנהלא

 יהיי תלושין ~רוגה פירות ~ל רק ראביי על פליגי ולאמודיס
 כך בין שלב"ל לדבר דהוי ~חוברת עלתרומה

 וכ~
 סבר~

'י כ~
~  ~ 

 ~ הנ"~ ~חנ~

 מדוקד~~~~
 שס

 הרמב"~ לשו~
 א~~, כו' ה~חו~ר ~ן תורמין מיןוכן ט~ הל' ~"ה תרומה בהל'

 א~
 פירות ~מר

 כו' תרומה י~יו תלושין זו~רווה
 ד~רי~

 קיימין
שחיהן שיביא~ והו~

 שלי~
 ~כ"ל לו ~~ישאמר

 ה~מב"~
 הא ~ל דוקא משמע

דאמ~
 פירות

 ער~ג~
 יהיו תלושין

 תרווז~
 ~ל

 מחובר~
 הוא דזה

 'ב~ת שיאמר שלב"לצריךלדבר
 שהבי~

 פירות אבל שליש
 כנ"ל מהנ~ דבוה בשחת סגי שלב"ל דבר 'הוי דזה תלושין~ל מ~ובר~

 הרמב"~ בדבדי ח~~ן שיש ~מר הכ"מוה~ה
 ~הגיה~"ש ודו~ה

 רק נכון ה~לו~י
~ 

 י"ל שו~ת ידצריך ה~יא ~א למה ~דקדק
 שאיני~ריךדסומך

 להב~
 טוב ויו~ר צריך ~חת ל~~ת אבל שליש

 ו דוחק הל~ון כך ד~ין הכ'מ ~כתב כמו חסר~ז מל~ש~ת~י

~"~~
 דמאי ח~א הר~~"ס על הנ'ל ~ר"ן קושיו' ג' מתורץ

~
 הא דוו~ה '

 בב"~
 לההיא ~כ~י דאמר האי גבי ~הקינן

~~בר~
 דמשמ~ א~"~ ק~י דלא

 קשה לא הי' ~י~ה דהוכר
כלל

 דש~
 דפסקכר' כ~"ל מהני מודההרמ~'~י~א לדברשלב"ל

 מה וגס ל~"ל~ח~ן
 ל"~ ש~קש~

 דאיי~י לימא כר"מ לאו~~א
 לא ~וברהבהוכר

 ק~~
 וכמו לר"ה ~הנ~ לא ~לב"ל דלדבר ~לל

~מק~
 דאמר אימור לר"מ אף א~כ הגמ'

 ר"~
 שלב"ל לדבר כו'

 מדמייתי דמקשה ה~לישי' ~~י' וכן לי'~י'שמ~ת
 הח~

 בן
 מוכח לא ~ובר אבל אין אחד יוס בן ודייקינן ומנחיל נוחל~~ד יו~

~~
 הרמב"ס דזה שלב"ל לדבר רהיינו כלל קשה לא העו~ר ~היכר

 האם ב~~סי נו~ל ר"ש דמשני מה לפי ומכ"ש ~ו' מודה~מי
 דהוא כיון דעובר קשה דלא ~'~חיל

 מ~~
 מהני לא ברישא

הוכ~
 ה~ובר

 ~~ ז~ וצ~
 ה~ל כל בלא מידי ~קשה דלא הר"ן

 ~ השלישית בקושי'זו י~י

~~~
 ~~ר י

~ ~ ~ ~ ~  ~~ ~~~~~~~ ~~~ 
 כתבתי שלב~ליוכבר דבר הויהא

 מ~
 כיון דקו~מות הכימ ~י'

 דברשלב"ל על ~מי מה~י השי~בוד מידי הגוף~קי~ין~קדושת
 ~ל מהני ~לא הרמ~ס מדברי להדי'מוכח

 דב~
 כ~ל של~ל

 מ~וברת היא ד~מה מ~ה"ק מה"ל ~"ו להרמב"ספ' ל"לדאל"כ
~"ל

 ו~~~
 קו~ס דגבי דהרמב"ס כדבר~הכ'מה~עס דאסנ~ר

 להוכיח דרוצה צ"ג ~ף ~יבמות קשה דשלב"ל~הני
 דר"~

 סבר
 מה~א דשלב~ל מקנה~דס

 דר"~
 וכו' ת~דיף שמא יפר דסבר

 לעושיהס ידי יקדשו באומרת ר"ה אמר עלה איתמר האוקאמר
 דר"נ ופלי~א אח"כ דאמר ו~"ק לזה צריך למסק~א אף~למא
 דסבר~י

 דסב~ לר"~
 ר"ע מההיא~דסבר דשל~ל מק~ה ~דס

יפרשמא
 ת~דיףמשו~

 לעושיהס באו'יקדשוידי מוקיס לא דהוא
 ~ל ~שהואכתי

 ר"~
 הגוף ~ושת דהוא בקונמות דילמא ב"ו

 ~ אשי רב ~ל נמי ב"י~ליג דר"נ ~דוחקלומר דשלבילכר"א~הני

~~~סל~~ ~ ~ ~ ~  ~  

 ~~~י~~~ל

~~~ ~~~ 
 מ~שה~לכות

 ה~בנו~
 כ~ו~י'

 משנ~ הל~~
 דה~ה ל~יל הנזכר

 דקאמר הא כתב נ"ט דף יבכתובות~ר"ן
 ~גמ~

 ב~ה אין אשה
 ואיני ניזו~ית איני יכולהא~הלומר ד~בר לר"ה אף ~צמה~גרש
 במ~שה דוקא ~זה הר"ן ותי' התו~פות קושי' דהיינו~שה

 יאופה טומנת כגון ~לאכות ~~אר~ל ידי~
 ומבשל~

 לאו
 כ~

 המי~ה

להפקי~
 וכותו

 שלב~לדהיי~
 ואינה ניוו~ית שאינה שאף

 בן ר'י קאמר וכי מל~כות בשאר ל~שות צריכה אמירתהמחמת ~וש~
 בשביל לו לחזור אסורה ות~א יגרש~ה שמאנורי

הוא הל~ מלאכ~
 לו או~ה חהא ~לא להזהר לה א"א שהרי דקא~

 להצי~ א~ הכוס ~ו מוזגתאו ו~של~
 ה~טה

 א~למשו~
 מ"י

 ולקמי' ~דיש לא דהשתא ~ידי איכא מי פרכי~ןוכי יכולה'~וה~
 הר"ן דברי חורף ~ן היא הללו משו~~מלאכות~ושי' קד~י~יק~
 אמר ר"ה בד~ה בזה כמ~ח~קי' נראה ג"כ ~"ג דףכתובות ו~וספו~

 ז ע"שמתשמיש

~~~~

 יוחנןסבר ס"בדר' ד' בקידושין ~א
 לקצור ובידו מחובר שהוא דהיי~ו דמי מ~שהכמחו~ר כ~שביד~אי~

 י"לידל~י והש~א פ~קינן וכן ~'ש שלב"ל ~בר הוי לאולתלוש
 ~ל היי~ נורי בן לר"י הגירו~ן לאחר החשש ~יקר הנ"להר"ן
 ו~י הצמר מלאכת דבשלמא נותנת הסברא והנה ~ל~כות~אר

 מ~שהמחוסרת
 בשול אבל הטו~י' ולנפץ הצמר ל~~ת דצריך הו~

 וכ"ש מחובר גבי הקצירה כמו מעשה מחוסר דאינוואפיה
 י"ל והשתא מ~שה מחוסרי' דאי~ס הכוס ומזיגתהמטה ~צ~~
 ה~"ל דמלאכית אע"ג מקשה ש~ירה~קשן דבשלמ~

 אי~
 מחו~רי'

 השתא דהא מקשה שפיר מ'מ שלב'ל דבר הייולא מ~ש~
 ל~

 מל
 שאו הגירושיו אחר ~ל יחל שיהי' רק ~לי'דמשועבדת כל~

 ~~שה ושפיר לי'משו~בדת תהי~~ ל~
 ד~

 כדפירש ב~ולס אינס ה~ירושין
 שאומרת משני ו~"ז ב~ולס אינו לה שיהי' רשות דהארש"י

ידי יקד~
 ~ושיה~

 גירושין לא~ר אח'כ על ידיה דמקדשת אח'כ וכדאמר
 יכול' ד~ת'אינה אח"ככיון~~כלה~ילפול~ייכול'להקדיש~ל

 ל~ושי~ס ידי יקדשו שמשני קודס בשל~א השי~בוד מוחלהקד~ש
 חל הכא אבל גירושין אחר מ~א~ות ש~ר א~~~ל שייך לאווד~י
 דמי מי ר"מ לה מתקיף אח"כ הש"ס וקאמר מה וזה היד גיףעל
 התירצן ד~ת הי~וזה גו~הבידה הכא בידהכו' גופאופירות~~ס
 יכול' ושפיר לעושיה' ידי יקדשו ב~ומרת ל~ילדמ~ני

 ל~קדי~
 על

 מפרש אשר ~ד ומקשה הבין לא והמקשן הגירושין אחראח'כ
 ~ד ברה~

 ד~ק~~
 שאני ל~"ז ש~יר אשי רב מתרו ואח"כ א~י ר'

 הוא ה~יקר דהא כלל ~שה לא ו~חא מ~~~וד דמ~קיעקו~מות

ה~י~ו~מ~ו~
 ~לאכות שאר

 כ~~ל ~~שה מחוסרי אינ~ וה~
 דהא תיכףחל וא"~

 שיעבידו מיד~ מפקי~
 ומשו~

 ליכא ~לב"ל דבר
 המטה והצ~ת וא~יה בבי~ול כנ"ל מ~שה מח~ר אינודהא

ליכא וא"~
 משו~

 היא השי~~וד ולע~ין המלאכה לענין ש~ב"ל דבר
מפקי~

 אחר אף פקע לא ותו חל תיכף מצד~הדין וא"כ ~ונמות
הגירושין

 ר~
 השתא

 אלמו~
 אח"כ אבל ד~על לשיעבודי' רבנן

~ין
 במ"~

 הכל וא"כ הראשוניס כדכ~ו ~ירושין אחר חל וש~יר

ניח~
 יגיעה שוס בלי להרמב"ס

 ודו~
 ז

~~~~

 הא ובקידושין בי~ות הש"ס נמי נכון י
 אתמ~

 אמר ~לה
ריהכו'באו~ת

שמא יקד~וידיכו'דשס~אי~לר'~דא~
 ח~די~

 ~ל מהני לא דלזה ידיה מ~שה ~יקר ~ל דקאי
 מ~וסר דזהשלב'ל דב~

 מע~
 דקאמר ~ה ש~יר וגס כ~ל

 ד~ ביבמ~
 אר"~ ~מי קאי דשס ב"י דר"נ ופליגאצ"~

 ושפיר
 ל~

 ~לרב פליג
 לדבר קונמות ל~~ה~י דבוהאשי

 שלב"לול~
 רצה

 רלאקאמר'כן ל~ושיהןכיוןיקדשוידי באומר~ לאוקמ~
~ 

~~~
 אף הרו~~ס לשיטת כת~~ כאשר

 בקדו~
 ~ הווף

 להקנ~י~הני ל~
 מהרמב"ס הוכמתיל~יל כ~שר שלב"ל דבר

 כתב וכן מ~"ק מה"ל ט"ופ'
 הל~"~

 ראי' יש ו~וד
 שאלו ~' הקדש דין שכתב ט"ו דין מכירה מה"ל כ"ב פ'בהר~ב"ס ~וכר~~

 מה כל א~ס,אמר
 ה~דש י~י' בהמתי שתל~

 לב"~
 י~י' או

 א~י ~~לי אסו~
 לצד~ ~ות~

 שאינו ל~י ~ת~ש שאינו א~"פ
 ~כ"לוהיינו י~~ה מפיו היו~א ככל שנאמר דבורו לקייס חייבה"ו ב~ול~

 רש"י כדפי' הגוף כקדושת הוי ~ל~ אסור יהי' אומר אי והאהכ"מ ~בר~ והוא ואיסור הקדש מתמת לא אבל נדר ~חמת לקייסשתייב
 לו שאין כיוןבכתובות

 להיו~ פדי~
 שייך לא א"~כ שאסור למי ניתר

 שכתב וה מה וא"כ שלב"לדבר
 אע"~

 ו~'מ מתקדש שאינו
 ~ינו נדר מט~' וא"כ מבירו ~ל אסור שיהי'יהולד אדס אמרשאס ודול~

 י~שה מפיו היוצא כל שייך לא אחר לגבי דהא חבירו ~לא~ור
וכדאי'

 בש"~
 הכ"~ לדברי וא~~אסור

 מטעס
 דקונמו~

 על ~ל
 ח~ור דקו~מות לו~ר שחר לו שאין דבר וודאי וזה שלב"ל~דבר

 אסורמהאו~ר
 דאדר~

 ~איסור כינוי אלא אינו קונ~ת
 ~אמר לא דהרמב"ס ועוד ע"ש ~דריס פ"אמהל'הרווב"ס כדכת~
שלב"ל רקדב~

 אב~
 ~צמו מצד האיסור מהני ל~ולם שבא דבר יהי' אי

וא"כצ"~~ל~"מלפיד~תינ~ל'ממגודבריהלשוןהר~ב"~הוה~

~~
 ס"~ ד' לפ~ה~וס'בקי~ושין

 אית~ייהו בד"הוידיס
 ב~ול~

~~~ 
~ ~~ 

 כו'



 קונ~ות שאני לש~ויי דמ~י וה"ה שכתבו ~מה ~~גכו'
 דקד~~

הגו~
 להתוס' מ~ל תמוה והוא שלב"ל דבר לקנות אף מהניהגוף קרוש~ דגבי ~ברי דהתום' ד~אמר לא אם כו' ני~הו

 דא"כ דתמורה מהש"ם דא"ל כתבתיוכבר זא~
 מוכ~

 בקדושת דאף משם

 יכתבתי כבר עכ"פ וצ"ע' וכנ"ל ב~ובר דוקא א~ו מ~ני~י~
 שלב"ל דבר לענין הגוף קדושת אף ~ני לא ~ד~י~~רמ~~י

 א~
~~

 המוכר~ובר כגון ~לין לענין וכן ~וברה שה~ר עו~ר
 כד~םק קידושין לענין יכן ~ונה ה~ב~ הוכראם פר~

 הרמב~
 ו~פ"ו

 והביש הח"מ ~שי' ~~י~~ורץ
 באה"~

 מביא דשס ~"ח ~ו ~י'
 ר"י סי' בח"מ ושם מקודשת ה~יבר בהוכר הרמב"סהשי~דברי

פ~ק
 המזכ~

 דלדידי~ הרמב"ם דעת ואי~וימביא ק~ה לא לעובר
בהו~ר

 ה~וב~
 לעובר במ~ה ~ל קשה לא הנ"ל לפי אבל ק~ה
 דלא~ף'ה~מב~~ודה

 ק~
 העוברדלדבר בהוכר אף

 שלב"למוד~
כנ"~

 אבל
 ז~

 דמקשה מה ק~~~ שפיר
 מהש"~ הח~~

 סי'
 ר~

 ס"ד

~פ~~
 בוה קנה ~ לא מ~וברת היתה אפילו פרתי שתלד מה

על ~~
 הש"~

 לא למה
 מבי~

 הרוו~"~ דלפי
 שפי'ר ~י דזה ק~ה

 דהש"ע וצ'ל ה~ובר כשה~ר דמהני ~לב"ל~בר ~מקנ~
 ~מ~

 מ"ש ~ל
 ~ה'עכאן

 ו~
 מוכר אס בזה ונימ העובר בהוכר מיירי לא בח"מ

 ואח"כ המוכר וחזר ילדה ו~ח'כ ע~ברה ו~וכר ~רהעובר
 אבל כהרמב"ם לי קים לומר ,ינול ~דה ~רהלוקת תפ~
 דבר דלענין ב~מ ~ם כדאיתא חןרה אחר חפיסה מ~ני לאלעובר במזכ~

 ~שום חזרה ם קו דוקא תפיסה מהנישלב'ל
 מחי~

 לאא~ר אבל
 י ז ע"ש חזרהי

~ ~ ~

 דהיי~ור"י~תמורהאר"י אדר"י ה~יי לעילקושי' ~~רצתי
 ה~יון כנ"לואחד הרמב"ם שי~ת הוכחתי כנ"לובזהדב"ב

ל~אור~
 ~בילין קטן גר ר"ה דאמר י"א ד' בכתובות לי קשה

 שליחות מט~ם הוי ז~יי' דהא ותימא התוס' ו~תבו ב"ד ע"דאו~ו
 לי' משכחת כו' גואל לאיש אין אם ~גר גזל גבי דאמרינן והאכו'
 יוחנן ר' דברי ווה ~ו' ש~תגיי~ה במעוברת מדאורייתא קטןגר

 ~בר לשיטתו יוח~ן ר' הא עדיין קשה והשתא ע"ח ~ףביבמות
 לו~ר ודוחק דמהגי ר"י ~בר בבנו דדוקא ק~י לא ל~וברהמזכה
 אמו את דמטב~יו כיון רק לעובר צריךזכי'כללדבזהא~ן

 חצי~ה שאינו ביבמות וכדאי' ל~ובר הטבילה דמהני נרהוא ממיל~
 הב"ד דצריך אמו שמביאתו מקטן כללדיהאעדיף~יןסברא ה~
 שם כדאיתא הוא אמו ירך לאו עובר םבר יוח~ן דר' כיוןדהא לזכו~

 ו מהני לא גירות לשם ~צמו לבין בינו ~ובל אםהוא דאף~~ילא כטביל~ ~י הוא אמו ידך דל~ו כיון א'א וכיי' בלא א~כביבמות

~~

 כמו מהנ, עובר בהוכר ~ילוק ~ש להרמב"ם דס'ל ג"ל
 בי~מות ר"י שם איירי ומזה קידישין גבי~כתב

 וש~
 ב"ב

 בלא אף גווני בכל מתני' לאוקמא דרוצה משוס בב~ו רקדק~וןר
 וכדכתב עוברהוכר

 ג"~
 לע~ין הנ'ל בקידושין כן להדי' ה~ן

כ~תלד
~"~ 

 דיש ג"כ י"ל רק
 חילו~

 אחר ~בר לעובר מזכה אם בין
 דבר לו תזכה דאינו לכ~ן אויחפציסכ~ויממון

 אח~
 לגוף מזכה דק

 ~שא"כ יותר במעלה יהי' שיו~ד ותיכף יותר במעלה~~צ~ו~שיהי'
 צרי~ויכוי ~כר~לישראל אח"כ לה~~~ות דצריך נולד כבראם

וצ~
 בב"מ ראי~ו שגולד דאחר מתחילה

 דמחל~השי~ דצריך~י~
א~

 ז היאחובהקצת~י~וצ"ע

~ו~
 ~ ~~~ ~~י~~ ~~~~ ~~~~י~ ~~~י ~~ו
 תמוה הוא כו' דכ"ז וייא ~"ד ~"ט ~י' רמ"א דדבריה~ליתי
 לדבר רק קאמר לא החכמה ספר דאף ברור שבארתידל~י

 אליבא סובר שהוא~ל~ל
~~ 

 דלדבר התוספת כשיטת
 שלב"~

 עדיף
 לבא דשל~"ל להקנות~בל

 בעול~
 ~~ל ספרי אף

 מוד~
 קני דלא

 ~רה ~~ר תפיסה מהני רלאונ"מ
~~ 
 מלבד קנה דלא פ~קי~ן לעוברה~כה ~

 הר~"~
 גבי כתב

 מקודשת עוברה בהוכרקידושין
 א~

 ופסקינן נקיבה היא
 דלדבר מודה הרמב"ם דאף ~"ר~וביארתי ~י' באה"עלחומרא
 קידושין לע~ין כמו רק קאמר ולא העובר הוכר ווהגי לאשלב"ל
 דהיינו שלב"ל לדבר אבל ~לב"ל דבר הב~ל דיקנהד~י

 מזכ~
 ק~הז לא מ~ותאףבהוכר לעוברי

 להרמב"ם בזה פרה עובר מוכר כגון שלב"ל דבר לק~ותא~ל
 אחר אף תפיסה מהני דבזה ונ"מ ~ובר בהוכרמהני

 קי"לדי"ל חזר~
 כהרמד"~

 ז כנ"ל קידושין לענין דמחמירין כמו

~ י

 מהני לא בקו~ם או הגוף קדושת גבי דאף לעיל הוכחתי
 ברורות בראיות והוכחתי הנ"ל ככ"מ דלא שלב"ל דברל~נות
 הקדש יהא ~דתי שתלד מה אמר ו~ןיאם כוותיה דלא~הדווב'ם

~ויא~ור~ל~בירוולאהיתה
 מעוב~תאינוה~ד~

 נא~ר לא וגם

~~'~ ~ ~  
~  

 ~ר
~ ~~~~

בקונ~
 ~~ן ~רתי שתלד מה ~מר אם ואף ~בירו על

יהא ~~ לצדק~
 א~

 דחייב פי"ב ~דרים בהלכות להרמב~ס
 מט~~

 ~דר
 כפירות הוי ל~לם שבא דבר דהוי כיון עלחבירו שאוסראבלבזה
 נ~ר שלא דליקיים ~ייך לא חלוחבירו דלא חבירו ~ל~בירו

מלבד ~לו~
 ~תוספו~

 בעולם איתנהו וידים בד"ה שמפרש~ין ה~"ל
 ו עלמא ל~לי לעולם בא שלא בדבר שייך דקונמות דסברל~יא משמ~

 דבר על חל מעשה מחו~ר ואי~ו בידו שהואד~ר
 דאלמזה אף המיטה והצ~ת הכוס מויגת בעלה עלשאסרה שלב"לכג~

 אחיכ גידשה אם ~תה דבעל לשי~בודי'רב~ן
 ח~

 כ~שר האיסור
 ~ לעיליזבאדתי

 הרמב"ם לדעת כמש"א זה חילוק יש ~מי שלב"ל לדברוכן ~'~
 חידו~ יותר וזהאי"ה

 ~כתובות כ' התוס' דהנה
 שלב"ל דבר מקגה אדם ~ש דסבר נימא וא"תזוכי כו' פוטרר"ש ~~~"~ דף~מ~

 דאדם ~ל ודבנן כו' ועוד דר"ש~דא ואמ~ר"יכו'
 כאן דלאיכרבנן פסקיגן אנן דבריהם דלפי ~ה ולכאורהו' ~לב"~ מק~

 סוגי' דזה שלב"ל דבר מק~ה אדם דאיןפסקי~ן ד~~~
 בכ"~

 ~חשיב דכיון
 לית~לכת',בי~מותובקידושיןה~ךת~איבשיטהד~בריאדםמקנה

 כאן גם הלכתא ~תו~' לפי איככוותייהו
 כר"~

 ובאמת
 הרמב"~

פ~ק~פ"חמ~ל'שבו~ו~
 דפ~ק~און אע'ג כרבנן

 התו~' קו~י' א'כשלב"ל ~ק~הדב~ אד~
 במ"~

 דוודאי לומר ו~יל תימא והוא ~ליו

~~
 דכ~ו הא כד~נ~דלכאורה ד~סקינן י"ל התוס' דברי לפי
 שמיחדו אלא מיד הכלי לו ~ו~ן אין הכא אבל וז"להתוס'

הימ~ו לו'לגבו~
 א~

 לדבר ז~מיקרי ~כ"ל~ל~אורה ב"ל לא בדיןוהא יתחייב
 עד רק זיכהל~מיד, רקלא ל~ולם בא הכליהוא דהאשלב''ל
 תנאי שיש רק וויד לו זכה אם משא"כ תנאי הוי ולא בב"דשיתחייב

 לו מק~ה שלא זה אבל ג~מים ירדואם
 אל~

 ~הכליעלהק~סוהקנם מקנה דהאבב'דזהמיקרילדברשלב"ל עד~י~יי~ לאחרז~ן
 ל~ולם בא ~מ~~ה הכלי משא"כ ב"ללא

 ~השת~
 דהת~פת, ייל

 כ~"ל מדר"ה הפוכה ר"נ דסברת ד~ברי אזלילשיטת~
 דף ~כ~ו~ות~תוס' וכדכת~~

~ 
 התוס'ו כתבו וה~ה דוכתי בכמה ברש"י וכן

 איתיבי' ד"ה ע"ב קמ"א דףב"ב
 ר"~

 כו' דהוא ו~ל כו' וא"ת לר~ה

 ר~א"~
 כר"נ פסקי~ן ה~ס' שיטת לפי וא"כ כו' איירי

 דהא בדיני כויתי' הלכתא דהאק~ה ל~ש~~
 ~ע~

 וה~מ~ם דהרי"ף
 איירי בבנו דוקא דקאמר כן סבר לא יוח~ן דר' כר"נ פסקדלא
 דקאמר כיון כ~לד שאומר כמו הוי דמתני' ~ברי דהםמת~י'

 א"כ, הוה בדבור כן סברי ~ רלא התוס' אבל הר"ן כמ"שילדה~כר' א~
 ~~~פיר ~קניי' תהא כשתלד דאמר איירי ולא בבנו דוקאמת~י'
 הוא ~"ב דף ,כתובות ה~א דד"ש הת"ק שפיר לכך כר"נפסקינן
 ד~א ~הלכתאאלי~א

 שיחדו ואיירי כו' לדברשלביל הוי ש~
כשיבא ל~

 בעול~
 יגבה

 ממ~
 ולפ"ז קונה ושפיד לכשתלד ד~ה~כמו

 הניל לפי לזו צריכי לא כו' להו ודב~ןאית ~וס'~םמ"ש
 ישנים תו~' רק לר"נלכשתלד ~~~יףדבזה~וילד~רשלב"ל משו~
 בכ~ובות שלב"~לכך לדבר ~בר~גרע רק כן~ברי ~
 לא~מייתוכ~~
 ז

רקעליהרמב"ם
 ל~

 כדי~,~"ל פסק ~לא עודדהוא וותורץ
 ה~"ל קושי' א"כ ~סקכת"ק~ בתי ופתית~את אנ~תוג~י

 דמ~קינן כיון דהרווב"ם~בר ברור ו~ל שלב"ל לדבר הויהא ב~~
להדי'

 בקו~ש~
 ומשמע מ~שה כמתוסר אינו שבידו כל כר~י ה~ל

 להדי'התם
 דא~

 כי~ן נמי כאן י"ל והשתא נמי~כן ~לב"ל לדבר
 עמד אםדאח"כ

 בדי~
 למפרע מילתא איגלאי בע~ים ומתחייב

 דמי ולא עלכך להושיב~ב"ד רקבידו מעשה ~תוסר הי'דלא
 מייימר דאמדי~ן בידו מיקרי דלא גר גבי התם דקאמרלההיא

 לישדאל גרים התם~קשה דוקא י"ל תלתא הני לי'דמודקקו
 ילהודיע ל~טבילו לו דיז~קו יימר מי לכך בכ"ד כדאי'כספחת

 הביד על ה~וב אבלבזה דבר~ד~ל דזה רש"י כדפי' מצות מקצתלו
 ת"ל נכון ו~א שלב"ל דבר מי~י ולא בידו מיקדי ושפיר~דות לכבו~ ל~ יכן,ה~די~~~ורי~ יימר שייך~י לא ממונות דינילדון
 דין בןה ~יצא הרמב"ם ל~י~ וא"כ כת"ק הר~ב"ס ~~קוש~יר

 י 'כנ"לז ~~~

 ~~~~י' ו~~ו~ו ~~י~~ ~~~ ו~~~ו~י~

~~ 
 ~י~

 ו~~ין~~"~ ~~ז~"~ ו~גןי~ ~~~"~ ~~~'~
 ו~~~ ~~ו~י~~~יי~י~ ~ו~~ ~~~~~~~~ ~ן~ו~ ~ו~י~ו~~ו~י~

 י~~ ןו
י~~'

~  בסוגי'זוישהדבהשי~ותובה~קושיותגדולו~ ~ג~ 
והרב~

 ו~יינתי עוררתי לכן זו בשיטה נפלו ספיקות
 דקדקתי ת"ל הרבה היטיבבו

 ה~
 תכו~ת ~ד הכל לבאר היטיב

 ו ב~ן~"י אבאר הרבהכאשר ספיקות ~י יש לדי~א גם א~רהדבר

~י~~



~ ~ ~

~  

 הי~
 ~שאי ~ל ~ירערו עליו א~רי הר~ב"ס שטת

 עמוקיס ודבריו נתיבתו ידעו לא אשר וה~ר~נים ~ליוי

 ~וסתומי~
 אסורות מא~לות מהלכות ב~פיו הרמב"ס לש~ן זה ה~ה

~~
 כזית שעל ~~ריו בכל דסבר ~מצא ~' הגריסין בתוך ה~מצא

 וממשו טעמו ~קרא ויה ~ן ~רס אכילת~כדי
 מ~

 ר~י ש~מר
 עוד א~ורמ~רבנן~, ולוקיזוב~ותרמא"פהוא~ע"ז

 הל~מקשה והנה ~ו'בפ"המהל'נזירותוז"לוכןאסשרהפ~ו כתבה~ב"~
 למה~ליו

 הד~ב"~ כת~
 דכל ~רא

 משר~
 ~וא שוה בא"פ לכזית

 כריע ודלא כרבנןדלא
 ד~ר"~

 קר~
 אתי ~רא~ל~בנן ~י~~ מצ~רף ~יתר ~~~

 לט~~
 ול~ו~ה~ימ כעיקר

 ~ בצ~
 קושיא והגה

 ש~~
 לקמן אבאר אשר כפי דייקת כי ~ידי ~שה לא באמת הלח'מ

אי~~
 דגס

 ~יט~
 בפי' סובריןכן ~~רשים ושאר בנןיר ה~~'

 והברייתא

~~
 לשון עוד אבאר ~ראש

 ~רמב~
 מהלכות בפ"א

 תמ~
 ומצה

 החמץ של אכי~ת'עצמו על אלא כרת ~ייבין אין וי"וה~'

~ב~
 כו' עירובו

~ 
 הרמב"ם של כליו נושאי גבוכו הזה בלשון והנה

 לפסוק דע~ו אם~~וד
 ~ כר"~

 המגיר~ הרב והנה , כ~כמיס
 לומררוצה

 דהרמב~
 היתר פסק לא לכך כ~כמים ~~ק

 כדמוכתלאיסורכר"או~ברהרמב"םדבכדיא"פאף~מיםמודים מצטר~
 פליגי אמאי' א~ה ד~ורייתא ב~"פ וכזית דק~מר להדיא~גמ'
 דלי~ הבבלי לכותח ה~ח תי' וע"ז כו'~ב~ן

 ~~בר בא"פ כזית בי'
 יש דוודאי~רמבים

 כו~
 שיש

~ 
 ומזה בטיבול ~ף בא"פ כזית

 הרמב"ס מייריי
~ 

 ולכך
 כתבוהדומיהן~'בד"~

 כזית בשאכל
 פירושו ולפי כו' אכילה דרך והיתרכו' חמ~

 בהרמב"~
 שמשיג ש~ה צ"ל

 כזית ~ו ראין מ~ם כר~נן באלו פ~ק הרב א"א ~"ל ע"ז~ראב"ד
 השנוייו~משנה וכל המדי בכותחובש~ר אלפספסק דרב ר"לב~"פ

 או צ"ל ה"ה פי' לפי ו~~תא , כהרמבים דלא ד~ריכחכמיס
~הרא~ד

 הביןבהרמב~ ל~
 דהרמב~ס הבין רק כ~'ל

 דכיון~גמ' ~ל~ן ר~על משיג דאינו או ~שיגו, לכךז ~ס~כ~~
~~ קא~~

 ~~ת~
 ~~ך א~כ ~יבול שע"י באכי~ה בא"פ כזית ~ו אין כו~ת

~תב
 מק~הה'~דא~יה~העלהרמב"ם וא~~ הרמב"ם~תס~

 בכל הא ~ניןה~צות ע~ה~ביתמץמזהמצ~מיו~דת~ה
 ו כןהדין א~רי~

~~~
~  הרמב"ם בדברי ה"~ 

~  
 לה~ין

 דכל הבי~קרא כחכמיםלמה איפסק~א ~מ~ והו~ ~א~
 ~ל הכ"מ ~קשה וכן כל דדריש ~ר"א אליבא רק~זה מחמצ~
 הר~

 ~ה~ג~
 וע"ז

 רוצ~
 הפ~וק מביא ד~א ו~~ר לד~ק ה~"מ

 כ~
~~~

 ד~ל הכ~וק הביא רק דכל מריבוי
 מחמצ~

 דקרא דפ~א
 וזה ~מו יאכל ~לא קרא נמי ל~תויי ~י והוה ~כ ע"ז~אי

מ~ורסם ד~~
~ 

 ת~ה ועוד
~ כדמקש~ ~  

 הר~ב"ס דהא עליו
 ת~ירו בל שאור גביל~~~יא ~~

 לרבו~ כ~
 ~ירובו

 מוכ~ מ~
 דפ~ק

 קושית קשה ועוד ,~ר"א
 הר~

 ועור , ל~ירו~ו בעצמו ~~יד
 כ~וןיק~הילפירושו

 דאית~
 בגמ'

 הנ~
 דאין הבבלי ~כותח

 ב~
 ~ית

 ה~~ם כתב היאך ~"כ יבא"פי
 סת~

 כזית באוכל בד"א
 תמ~

 בכד~
~~

 ~' אותוב~י~ול שאוכל בין
~ 

 הרא"ש והנה
 בתשו~~

 כיוץ כתב
~ר~''ם

~ קר~ מ~~  
 כר'א פסק ד~מב"ם ש"מ מחמ~ת

 הר~~"ם על~מה ר~
~~ ~~~ 

 כר"א
 למ~

 ~~דבעינן
 דבריו תורף עיכ ~"ס כדמ~מע בא"פ כזית בעי לא לר'א~א כזי~בא"~

 ~סי' ה~"יומביאו
 תמ"~ו~

 רוצה שם ש~"י
 ד~י~ ל~ ונראה~'ל דבדיהרמב"~ לפ~

 דביש ~פרש
 כזי~

 לא כ'ע בטיבול בא"פ
 ואס בא'פ כזית בו אין ב~י~ל דא~לו היכא פליגי כי דחייב~ליגי
 בע~י' דהיינו ואכלובהלעטה בא"פ כזית בי' אי~ בעיניהאכלו
 ד~תו ב~לה לא ולר"א אדם כל אצל דעתו דבטלה פ~ורדלר~ן
 ~בר~הר~ב"ם ה~י' ולזה ~ בקצרה דבריו ע"כ מ~צת דכל~קרא
 לכזית משרת אתי איסורים~אר

 מ"~ כנ"~ ב~~
 קרא צריך

 קשה א"כ ו אכילה ~דרך ~~א ~אכל להיכא מחמצת~כל
 אףע"פשעע~~יקר לאיסורדלמא מצטרף ל~יתר דמשרת~נ"ל לר~

 בתוך היין שאכל להיכא משרת אתי מ"מ נכרים מגיעילי~תא
 ~רך שלאהתערובת

 אכיל~
 לר"א כווו ד~תו בטלה לימא דלא

~ר~
 ז מחמצת דכל

 צ"~ א~
 דשלא כיון

 אכיל~ כ~ר~
 הסברא

לוקה ואמאי בא'פ אכל שלא כמו הוא א"כ דעתיה דבטלה היא~יצונה
 אע~

 לאיסור מצ~רף היתר משום
 א~

 בפסת בחמץ לר"א
 אתא משרתנמי~"כ

 משו~
 האה~' ועוד ז לאי~ור מצטרף היתר

 אלמא נמי בפם~ חמו כלא"ה דדריש כריא כמאן לה~יא~מר
דלר"א

 משר~
 יש שני' הקושיא רק ז לאיסור מצטרף להיתר אתא

 ב~'א קאי דל~יל ולומרלדחות
 דבכות~ יד~ של~

 כזית בי' לית
 להיתר אתא קרא ע'כ לכך פרס~בדיאכילת

 מצ~ר~
 לאי~ר

~ ~ ~
~  

~~ ~~~~~ דאל"כ
 ל~

 קרא ~ריך
 לר"~

 לכותח דמ~ניה~ח דאמת אליבא אבל
 קרא אתא כו'~בל~

 לכה~
 ז ~ומדת במ~ומה הראשונה ~ושיא רק

~"~~~~

 רוצה
 הרמב"~ דברי לייש~

 כ~כמים ד~סק
שיש ~ייר~

 ~כו~
 כןית

 בא"~
 ע"י א~י'

 ~בות ~~מצת כל דק~~י ד~רייתא בש"ס דקאמר דהאלהרמב"ם טיבו~~~"~
 לא ורב~ן כר"א דאתי כו' כרת ענוש יהא ~ול הבבליכותמ

 למס~נא אבל דאורייתא בא"פ רכזית דידעינן מ~מי היינוכל דר~
 עירובו' ו~ל כרבנן אתי' ברייתא ~ך מעתה דאורייתא בא"פדכזית
 א"כ וכ"ת ו טיב~ל ע"י אפי' בא"פ כזית בו דיש כה"ג אייריבלאו
 הכי דינא נמי איסורין גבי~שאר הא מח~צת דכל קרא ל'ל~שה

 ליכא כרת איכאדמלקות
 דה~

 שם
 בפט~

 מאכלות מהלכות
 כזית אצל כרת ה~יר שס ו~פ"ד מלקות אלא הזכיר לאאסורות
 אלא~ל~ות ליכא תערובת בא"פע"י דכזית משמע בעיני'בכא"פ
 סבר דהרמב"ם י"ל מח~~ת דכל קרא צריך למה קשהא"כ

 ~עם ליכא במ~ה השנו~ין ושאר דבכותמ תמ"ב בסי'ה~ור כמ'~
 קיוהאאלא ~~

 בעלמ~
 כל דרשי רב~ן ~ין ר"א בין ולוזסקנא

 ובהכי לקיוהא דעבדי מהניבא"פ ~י~ ~כל דרשי ור~נן לאיסור מצ~רף היתר ~ל דרישדר"א ~ל~
 ~תו~~

 לר"א הש"ם דמ~שה הא

אימ~
 לרבות כל כי נשים לרבות כל

 עירו~
 ו~'ת

~ 
 כליר"א

 ל~
דרי~

 ו~א
 תנ~

 ~א והשתא ' בקו~יא ואסיק כו' תקעירו בל שאור
~ההי~

 כל דדרשי כר~נן אתי ברייתא
 וג~

 כל כי
 ור"~

 כל
 כי דרי~

 ע'כ דריש לאכל
~ 

~~~
 כולה סו~ו ~ד מתחילתו הפר"ח דברי ~רף

~ ~  מחמצת דכל דבריי~א מ'ש תדאותמוה 
אתי'כרב~ןא"כקשהמאי~מרהגמ' נ~י תקטירו בל דשאור בריותא וההיא למ~קנא כר~ן אתי'וכו' כו~ לר~~

כל עלזעיריכ~אןכר"אדדרי~
 א"~

 הא ה"נ אין משני והמקשה נמי בפסח חמו ~נין
 כל ד~י גמי דרב~ן כרב~ן אתי' דשאור ברייתאאדרבה לפ"~
 ג~~ ואפי~

 דאיןהיתרחווו~ברי
 מצטר~

 ו לאי~ור
 מקשה תמוהיי~י ו~ו~

 ר~נןכו' פליגי אמאי א"ה דאורייתא בא"פ אח~וכזיתהגמ'
~  כברב~אן 

 אסי~
 דאירייתא בא"פ ~זית

 א~
 דבריו לפ~ הארבנן פ~ג~ אמאי קשה לא

 למ~קנ~
 ברייתא באמת דאודייתא בא'פ דכזי'

דכ~
 דמ~ה די'ל ואף מלקות דמחייבי ~ר~נן אתי' מח~צת

 לא והשתא כלוס בלא עירוגו על רבנן דאמרי קמי~תאהברייתא ע~
 בכו~ח דאין איירי ק~ייתא דברייתא ~ודידע

 כזי~
 עביד דלא כיין ד~א כלום מ~שה דלא ~~ה מ"מ~יבול ע"~ בא"פ

 ל~מ~
ר~

 ברוב א"~ב~יל בעלמא לקיוהא
 ו~רי~

 כ~ו ~"ז ריבוי
~ ~  ~ל דבריו לפי קשה ועוד בעצמוהוא 

 מנ'~ ר'~
 גבי לומר לר~א

כו~
 היתר

 מצטר~
 ד~ין לגריע~תא ~רתי דאיכא אף לאיסור

 אפ"ה ב~לברוב ב~אר~י~ורין חמו~יכ~םט~ס ~
~ 

 אכ~כולה
 דכלדלא~א"פתייבוהיאךי~ללרבו'מרבוי~דא

 כזית ~ל אפי' אלא חמו טעם בושאין מבעי'דחייב~~
 דהייגו תייב נ~י מתערוב~

 ד~זיר דהאב~וגיא מ~ד גדולה ~ימא וזה מצטרף~ר
 ד~יכא היכא רק חו~ן ב~פי~י לאי~ור מצ~רף היתראמ~י~ן מוכח~ל~

 ע"ש~~מא
 בתו~

 ב~ני' שס ובמהרש"א מאי אלא ד"ה בפס~ים
 מ"ש~וד

 לבסו~
 ~שית לתרץ

 דמקש~ הג~
 ~שיס ~בית כל ואי~א

 כ~רייתא פ~ק והרמבים ~בנן אתי' דשאיר ד~ר~יתא כו' כלכי
 א'כ ~רמב"ס ~סק זו וגס כרבגן אתי' ~מי מחמצת דכלוברייתא ~

~ה
 לרב~~

 סיף כל כי מכת עירובו על כרת מתייבי לא א~אי
דבר

~"~~ 
 ז להעמידןעלבורין בידי מאודדבריוואין

~~

 אבאר וגס אלו הרמב"ם פסקי ~אר ~י נ~ה
ש~וכו~מפרשיהרמב"~דהנההכ"ממפרש מ~ ~

 הכליותש~פל מהמ''א~חלב בפ'~"ו הרמב"סשכתבמתח~ה~ברי שס~מסופ~
 בלשון ספק ויש לגקין בא'פ כזית ~ל אם הג~סיןלתוך

 דכ~ב מהא איכא נמי כרתאי הרמב"~
 הרמב"~

 דלשון או כרת ה'ה לוקין
 וכרת דוקאלוקה

 ליכ~
 דכ~~ נוטה ~עתו מהכ"מ משמע וה~ה

 מבוארש~ובר לעיל שכתב~י הפר"ח יבדבר" איכאע~נמי
 ~ל אב~ר לכן ליכא ד~ת מ~ע ד~קין כתבדהר~ב"ס הואי~
 ז דבר של ~עמועם בעז~

~~~

 לשון עוד לך אבאר
 הרמב'~

 הוא אשר ~רומות בהל'
 והוא המראה על מ~תומם ה~אה כל אשר מאודעמוק
 שביש~בה קדירה הלכהי"ע תרומותפע"ו~הל~ת

 ת~מ~
 ~"ו כו'

 והנה כו' א"א הראב"דמשיג
 שנ~~ הבי~ הכ"~

 להס שהשיב ומהלוניל מ~כמי הרמב"ם
 ~רמב"~

 להו~ו קשה
 כמ~

ר ~  
 אתרו זה וגסלקמן א~

 א~
 אבאר וגס

 ל~
 מה ~פי

 תק~רו בל דשאורכברייתא הר~~"~ דפ~~
 פ~ א"~

 כל ~רש כ~אן
 ~ת ~~ נ~י ~~ץ גבי ~"ה ~ג~' ~י~ קשה~'כ כי~~ וג~
 ר~

 הג~'

קאמ~



קאמר
 ק~י~

 לתרץ יכול קשיא ו~ל
 לכואת~

 לך
 לפניך אציג ובראשונה הרמב"ס ל~סק ג"כ יקשהדלא הש"~ קושיו~

 ע~
 ~ל

 י ~ ז עליהסהשי~וחומהדקשה

~ ~ ~~  

 ~וא
 לדעת כמעטי~וה לדינא אשר רש"י שי~~

~
 רק רמב"ם

 אי~ם דיניס בקצ~
 שווי~

 כהררים והמה

החלוי~
 וג~ ביגיה~ טורא ג~ה ה~וגיא בפי' אכן ב~ערה

 נויר גבי
 הוא כן בקצרה רש"י שיטח הנה י לדינא אף ב~יהס גדול תילוקי~
 בכזיח שתייב היינו כעיקר טעם ליחן ~שדת הש"ס דקאמר~~א

~ת~רו~ח
 בפסחי' להדיא ר~"י ~דכת~

 בד'~
 ~צ~רף דהיחר תייב

 רבינו ~שיטת ל~יסור נה~ך דהיינולאיסור
 ~~'ר~

 חילוק יש
 ליחן דמשרח כרבנן ~~ק דר"ח ר"ח לביןבינו

 ט~~
 ורש'י כעיקר

 טעס ביו תי~ק יש רש"י ולשיטח , אי"ה ~"ש ~וותיהו ~~קלא
 מצטרף להיחרכעיקר

 ד~~~ לאיסו~
 א~ורא דפ~ט הוא כעיקר

ב~~
 בו ונו~ן ה~~~בוח

 ~ע~
 פשט שלא אף הוא מצטרף והיחר

 רק~מקצ' בכולהאיסורא
 כדכח' לאי~'ר ~צטרף אפ"~

 לדינא רש"י ופ~ק ומיין מפתבד"ה רש'ילהדי~
 דט~~

 לאו כ~יקר
 ~~וףוכ~ב ד~וריי~~

 דפ~חי~ ~סוגי~
 על דפליגי ורבנן

 ר"~
 ל~וליח הבבל~ ~כו~ת

 ט~~
 כ~יקר

 דאוריי~~
 מצ~רף להי~ר משרח ל~אי ומ~~י

 נכרי~ ו~גי~ולי ~"על~יסור
 דחידוש להו ~~ירא

~~ 
 ז כרבנו

 ~ש~~תין והיינו הבשר כל בפרק א~רינן~~~~
 ~טיפ~

 תלב
 ט~מו דאמ~ למ~ןדאיכא

 ו~~
 כ~ב ו~ן דרבנן ~יו~ו

 דזרוע ב~~~תין צ'ת ד' ב~וליןר~'י
 בשל~

 לי' ליח ירבא יז"ל
 כעיק~~~ס

 ~~יל ~ר~~א ~ורייחא דמ' ~חולין
 וה"~

 ~ר"י ש~~ינן
במ~'

 ע~
 ל~~' ~שר, די~~ינן ו~א לוקין אין ממשו ולא ~טע~ו כל

 נזיר דהו"ל הוא ב~~ווא דא~מ~חא ~תראי ל~מור~י ס"לכ~יקר
 ה~~י~ כתו~י~ ~~י נכדי~וגי~ולי

 גי~ולו א"נ כ~חד
 ~י~וש נכ~י~

הוא
 ומ~ד~

 ~ש''י ~~ר באיפ ~זיח רק ~אי~ור מצטרף להיתר
 עליו לוקיןדמד~וריי~א~

 מק~~ ו~,~
 דהלכה רק

 הוא מסיני לווש~~
 א"ל הוא ד~ורייתא ב~"פ ו~זית בו~רא דק~מרוהיינו

 אי~
 ופי'

 שםרש'י
 בפ~חי~

 וכזיח ~ד"ה ~"א מ"ד בדף ~"ש ה~~"מ מכח

ב~'~
 ~ עליו לו~ין ומוושו ~~מו ~ע''ז בעצמו ר"י דקאמר מ~י וזה
 בא"פ כזיחוזהו

 ע''~
 שס וחוס' ס'ז ד' ~ע"ז

 ו~~בא~
 י ו אי'ה

ך~~~
 לשי~~

 ~זקו~~מ"~לקמן קושיוח מט"ו יוחר ~ש'יק~ה
אי"ה

 ומה~
 רק שיטות לשאר ג''כ ק~ה א~ר

 כול~
 י'ן~ו

 ל~ניך ~ציג והנני רש"ילשיטת
 כסד~

 על שקשה ~ה
 רש"י שיט~

 בראשון ~ו~ה עוד ה~וגיא ~ריש ד~~'בסוגיא
 ~ו~י~

 א'

~ג~
 להקשו~ב~ שמ~חי

 ~ב"ד ~~~י~ מהורר ~~און
 דק~

~~~~
 דפליגיעליר'א דר~נן ה~וגיא דפ'ר~"יבסוף ל~ימה

 דטכ"~ס~רי
 ד~ורייחא כעיקר ט~ס אי משמע א"כ דאורייתא לאו

 ק~ר וואי קשה א'כ לאחיובי לרבנןהו"ל
 הש'~

 בפסחיס לעיל
 לאיקא~ר ע"כ לך כר"יאמר א~ר ט~~אלא מאי ור'נ ע"א מ'גד'
ר'מ

 הת~
 חערובוח ע"י גמור דגן חמץ אבל בעינא בנוקשה אלא
 דהא דאורייחא כעיקר סבר~~ס ע"כ מ ר הא קשהלאו~כאורה

 סוברר'מ
 ש~

 דנוחן ע"ב ~"ז ד' בע"ז
 לפג~ טע~

 דגמרינן אסור
 לגר ראוי שאינה מנ~ילה ~מ~~ט דהא נכרי~וס~ר גי~ילימ~~ס
 נ~רי~ גיעולי א'כ מעיק~א ~רוחא ל~עוטיה~י

 הוא תידוש לאו
 נ'ט אפילוא''כ

 לפג~
 נוחן מכ"ש ד~ורייתא ~סור

 ט~~
 לשבח

 דסבר כיון הא לא חערוב' ע"י סבר ר"מ דילווא הגמ' ק~מדהיאך א"~
 רש"י לשיטת אסור תערובוח ע"י מ~וילא ד~רייתאט~~יכעיקר

 ב~ג~כ~"לי
 ד,

 ה,~~~
 החוס'בד"ה כלקושיוח רש"י לשיטח

 ו, כלכו'ו דדריש ~ר"אכמ~ן

 ו~~~
 א"ה פרי~~גמ' ~מאי קשה

ת~ץ
 כל דרי~ דלא ~"ל ~פ"ה כל ר"א דדריש אף דילווא נמי ב~~~
 לאי~ו~ יוצטרףלהי~ר

 רק
 כעיקר לטיו~

 ו~ב~
 כ~בנן בהא נמי

 עלי'ד~ליגי
 דטע~

 מרי~וי בח~ץ רק דרבנן אסורין בכל כ~יקר
 ט~ס מדבינןדכל

 כעיק~
 ז

~~~~~ל~~~~~
 ~כ~~~~ר~~~א

יל~ינן
 מ~~

 היחר ד~ל ~רי~וי ~מי תמץ גבי ~יכ א"כ
 ~~~י~ גי~ולי ס~ר ואילאי~יר מצט~

 דאמור~י רש"י כ~,,ש הוא חידוש
 דמ~רח לז~ירי י"ל דראינודאפ"ה כיון א,כ ~ן ס'ל~תראי

 לאיסורמצטרף להית~
 הו~

 זעירי דק~מר כיון
 א~

 משמע שאור
 אף אלמא לאיסור מצטרף ל~יחר דא~ימודה ~דמשר~

 דט~~
 לאו כעיקר

 דיוחר לאי~ור מצטרף להי~ר משרח מוקמינן מ"מדאורייחא

מ~מ~
 להיחר לאוקמי ו~ס~~ר

 מצטר~
 כ~יקר לטעס מלאוקמי

 שאין מה מצטרף בהיתרדישמעלה
 בטע~

 כע~ר
 דטכ"~

 הוא
 מצטרף היחר אבל ברוב דבטיל די"ל בתערו~ח טעס ש~וחןהיכא
 משיעור ~חוח שהוא רק בטיל ואינו בעין ~ה~יסור ~י~אהוא

~~~~
~ ~  

~~ 
 ~י

~ ~  

 י

 הובא הרמב"ן לוכמ"ש ההיחרומשליס
 בהרשב"~

 ד, בתולין

 ההיחר על ריבוי נמי ויש דאורייחא ~עיקר טעס אמרינןאי צ"הר~
 היחר בחערובוח מ~ורב אףיבטעם אמרינן אז להאיסורמצ~רף
 אין וודאי דרבנן טכ"ע אי אבלמצטרף

 היח~
 רק מצטרף

 דרבנן ~עיקר זעירי~~רי~עם אי ו~שחא בעון הואש~יס~' היכ~
 מ~~ה א"כ למסחבר לאיסור להיחרמצטרף מוקימשרחואפ"ה
 לאוקמי מסחבר יוחר לדידי, דהא נמי ~פסח חמץ א"השפיר

 ו מלטע~כ~יקרלהיחרמצטרף

~ ~

 הברייחא הא רש"י לשיטת קשה דהש~א מאוד ~קשה
 מחמצח כל דקחניי

 לרבו~
 א"כ כר"א ידאתיי ~ו, כותח

 איסי~רין בכל דרבנן דטכ"ע ~~ר אי סברר"אקשה~ממ"נהיאך
א~

 אינו החמץ שס הא המדי ושכר ~~בלו לרבוחיכוחח יכול הי~ך
 חערוב~ ע"י רקבעין

 דאף ת לרב יוכל הו~'ך איכ
 ב~ע~

 אמרינן
 ראי, והא לאיסור מצטרףהיחר

 ~אור גבי רש"י ~שיט~ דהרי
 כע~ר דטעס ר~א, ~בר ואי ל~רובו קרא עוד צריךחקטירו ~~

 רש~~דפירוש בדב~~ משמע קצח וכן איסירין בכלדאורי,תא
 משמע דר~נן ~כ"ע ~ברי עליהדפליני דרבנ~

~ ד  חקטירו בל משאור ג"כליק דאורי~יחא~והשח~ 
 דש~

 לכך ~עיקר טעס שייך לא
 לעירובו קראעוד צרי~

 ד~~
 רק טכ~ע שייך לאכילהקאיולא לא

 כחב דהדשב"א ,א~ילה לעני~
 דטע~

 ~יינו כ~יקר
 ו~וד כמאןב~ה ד~קש~ רש"י ~~ו~~~ל~ קוש~ חרצחי ו~זה איסור כעיקרהוה לי~ טעי~ כיו~דתי~

 ב~וז~
 בארוכה אייה א~אר ל~מן , לחערו~ות מנ"ל

 ד~ברבכל כיון טכי ק~~~~
 א~ורי~טכ"~

 דכל ליק~~ ~מה א"כ

מחוזצ~
 ד~חייב לי, חיפיק

 מ~מ~
 טכ~ע אי ~בר רש"י דהא טכ"ע

 בד"ה לה~יא כרפ~~י כנ"ל על~זי~ימ~ערובח מחייבדאורייחא
 ז,תיי~כויו~ושי~זוע~~הז

 מקש~ קשה~ד~יי ו~ו~
 לר"ד

 משרת~ דלמא ל~מן מ~ש~' ב~צמו הא~אבייי מק~ה מאיוומק~ה

לי~~
 כברי~י ~ב~ נמו וותנ~ן דילמא מחערובח כזיח ~ל ~פילולוקין דאירייח~~ ~'ע דאי לפיר~"י וא,,כ כו' משרח כ~~ניא טכ'ע

 דאורייח~~כ,~
 לא, מצטרף ~חר אבל

 ~ ~מרינ~
 בנזיר

 אחי לטכ"ע די~מא חיכף להקשותרק ו~ו"~
 בד"ה דא~ור הואדמדרבנן ~~"~ רש"י ~פ~~ ומ~

 ~מקו~
 לא~יי מנ"ל קשה מגע

 לומר רוצה אבייהא ו~ו~
 בחולי~

 דאוריי' ד~כ"ע חלב דטיפח בשמעתין
 א"כ מבב"תיליף

~  
 ד, בנזיר וחו~י ממקפה כלוס

 ל~
 ע"ב

 ~ה"ג בא"פמקשהוכזיח ד~
 הרשב"~ בש~

 קושיח על
 הש"~

 וכזית
 סברה~ח~ דא~יי כיון ותי' , כו'בא"פ

 בא"פ דכזיח
 צריך דאורייתא טטםיכ~יקר אי אף ~בר דאורייחאאיכלאו עייתטרובו~

 היחר עס איסור כזיתל~כול
 בב"~

 כזיח שהבליע כגון
 בשני מיי~

זחי~
 לב~ל ~לא מהני דאורייתא וטע'כ ואכלו אחח בבח פת

 וללך היחרברוב
 מקש~ שפי~

 דגבי~פה מ~ק~ה
 מס~מ~הת~לי~
 י

שבה~
 ~ב"א לא~ול ~יוכל ~רובה כ"כ להיות דרכו אין

 תרומ~ כוי~
ע~

 התי~, שי~ת לפי ניחא זה אבל , התערובח
 ש~

 בנייר
 אי~יר כזיח איאכל רק לקי דא~ייחאלא טכ"עאףאי ד~~~
 ~תו~

הח~רובת
 וכשיטתהרמב~

 לכך א"כ לק~ןאי'ה יבואר כאשר
 דאורייחאיצריך לאו בא"פ דכזיח ה~א אביי דסברמה ל~
 אחח בבח אי~ורכזיח ל~כו~

 ע~
 ד~בר רש"י אבל ~~רי~~,

 והי~ר מחערובח כזיח על אף לקידאורייחא איטכ"~
 נה~י~

 איסור להיות
 דאוריותא לאו כזי~באיפ אי אף איגומזיקא"כ

~ 
 כזית

 ת, כנ"לז א"כקשה בב"א לאכוליכול מתערו~
 קש~ ו~ו~

 קישיא
דרש"י גדול~

 מ~י אלא אח"כ גור,
 רבנז פליגי אמאי סוף סוף מצטרף היח,

 הא קשהכו'
 ש~

 ממקפה לעיל דפרכינן והא שס ופרש"י תולין דנפישיכגון לדידי בשלמא אביי קאמר קו~ח שחי גבי בנזיר
 עבידא תבליןדלטעמא שאני חוליןדנפישי ~"~

 ולכאו~
 כן

 רבנן אמאיפליגי מצטרף מאי~יחר דפריךאלאכאןהא צריךל~מ~
 ש~ רש"י שכחב כמו נמי ~ל ~ותת גבי תוליןדנפישי א~"~

 דנו~ו משוס

טע~
 כ"כ מצטרף הי~ר אמרינן ~ולין בנפישי אף לכך בתערובוח

 דמי כליחא ~טעס ו~"כ דרבנן ט~ע סבריר"א ~~ דפליגי רבנן רש"י לדברי הא קשה א"כ ב~וספ, יכאןהמהר~א
 לבטלי,

 היתר האי
 ב~מעתין להדיאיבתולין רש'י ב~ובאוכדאמרלהאי~ור

 בטל דהאיסור כיון מצטרף היתר בו ~ייך היאך א"כבשלה דורו~
 דמקשה אביי על ג"כ כאן דקשה ומכ"ש חיליןונפישי כב~
 ממק~~

דה~ע~
 דס"ד פירש רשיי הא מצטרף היתר משוס

 י~ול וה רק דרבנן ט~יע והיינו אסורמדרב~ן דאביידדימו~
 ט' מאודז קשה הנ"ל על אבלטדיף דתבלי~ לדתו~

 ו~ו~
 קשה

 דמקש~
 דלא כיון אומר שאני אמרינן אמאי ומדוכוח ממקפהאח,כ א~יי
 ~כ"ע ליחן דמשרח מהבריי~א וידע דרבנן חבליןדחרומת יד~
 הא אומר שאני אמרינן אמאי מחני, על ר"י בלאקשה א~
לא בד~וריית~



 י'לאי~~רי~ןשאניאומרז
 ו~ו~

 ~"ב קשהדקאמרה~י~אח"כ
~ילימא

 ר'~
 מזה ד~~רובת דא~"ג ~מ"ל הא כו' דת~ן דמתניתין

 אין ד"ה ~"ב מ'ג בד' ל~יל בפירוש לרש"י~שה
 מצטרף הית~

 איכא ואילאיסור
 מיי~

 לחודא
 כזי~

 כו'
 דיל~

 אתי ~רא נמי
 יא ז כאן כמוד~אמר ~~רוב'~שמו~י~ןא~~ג

 ו~ו~
 הש"ס קאמר דכאןי לד~דק יש

 רבו~
 דת~רובת א~"ג זו

 בנזי~ וש~
 קא~ר

 מ~~י ולמה כו' דקאמר מת"ק לאפוקי למימרא מאי וכ"תהש"ס
 יב אתרו תי'הגמ'

 ו~ו~
 אח"כ פריך ~אי רש'י לשיטת ק~ה

ור"~
 פריךי מאי רש"י לשיטת כו' יליף מנ"ל כעיקר ~~ס

 ר"~נמיסבר~ווא
 באמת וסבר דר"א ~לי' דפליגי כחכמי~

טכ~
 רש"י, לשיטת דרבנן

 וג~
 בפסתיס כן מקשה ז"ל המהרש"א

 הסוגי~בסו~
 ולשי~ת

 רש~
 ל~

 שם תוס~ות של יתי' לומר יכול
 מקשהבנ~רי~ש"ה

 י~~ ור"~
 ט~"כ ~שמ~ינן לאו דאי מנ"ל

 ~וה דט~י להית~~~~רף מ~רת מו~י הוה לא א~~ינא~קרא
 לטכי~ לאוקמי'מ~ת~ר

 ~צמו באיסור דיש כיון
 כז~

 דברי ~"כ
ה~~~~ש~~ירקו~זה

 לשי~~ש~דסברייד~ע~
 הוא ~עי~ר

 שאכל~יינו
 כזי~

 אי"ה ל~ן כמ"ש הת~רובות ~תוך איסור
 ד~י' רש"י לשיטת אבל ל~כ"~' מסתבריותר ולכ~

 דטכ"~
 ~ל ל~ייב

 לאמ~תבריו~ר~זי~מ~ר~~תני'~"כ
 וכן , כ~'ל מעלה לו יש א~ד דכל ~רמ~ן וכ~ש~צ~רף מ~ית~ ל~וקמילטכ"~

 לאוקמי מ~ת~ר דיו~ר אלמא ~~~~ף להי~ר ~~רימ~ריז~רבנ, טכ"~ ו~ברי ר"א ~ל דפליגי דלרב~ן ש~תב ד~צ~ו ה~"למרש'י מוכ~
 דיל~א ~~ה אי~ יי~~זר~ל~י~~

 ~רש"י ובפרט כן סיר נמי ר"~

~~~
 כן

 ד~~~
 יג ז דרב~ן כ~יקר

 ~ו~
 ~לירש"י ק~ה

ב~מ~תין ~ול~
 ב~~בחלב ~י מסו~~ש~ דאביי רש'י ~פר~ חל~ ד~~~

 הואחיד~ש
 משו~

 לאו דילמא ~ו ~~יר הדדי ו~הדי שרי חד דכל
 הואתידוש

 אסור דבהדדי ז~ מ~ו~
 א~ור נמי דכל~י~ מ~ו~

 יבהדדי שרי חד דכל תידוש אינו דזה כ~יטילהגמ' ב~וגיא יכ~ן~א וקש~
אסור

 תידוש מאי ~ומרא דמקשה אסור נמי דכלאי~ ~שו~

 דהאי~~~ימ~
 לחוד~

 כו'
 והתו~' וכו' ~מי כלאי~

 ש~
 בחולין

 זו ב~וגיא לדקדק יש ו~וד ~ש"י ~ל כן מ~מי~י'~~ח
 הרב~

~ק~וקי~
 אארי~ך לא

 ~ד~דוקי~
 טו יד ז לך אכתוב רק

 בסו~יא ז"ל רש"י ~ל ~~קשיסז מ~ ~ו~
 דטכ"~

 הנה
~~ 

 בחולין
~~שי' ~"~ צ"~

 ~ו~'ש~
 ד~"זב~"ז ~י~ רש"י, ~ל תמיהותגדו~ת שני רבאאמר ד"ה
 מקשי~

 קושיות כמה ר~"י ~ל התו'
~ 

 לתרץ ו~"ל
 ~ו~ בלי~ל~~ו~~"ל הכ~

 לפניך אציב ומתחילה , ודוחק פק~יק
 אחרות~~ות ~ו~

 שי~
 ב~וגיא

 ז~
 ז"ל ר~"י ~י' לך אבאר ~ו~וד

 בחומ~
~~~~~ 

 תמוה
 דהל~ ~או~

 כל כי ז"ל רש"י פי~ י"ב שמות
~~מצ~~ל~נוש אוכ~

 ~ל~ כר~~~השא~~
 תמץ ~ל ~נש כבר

 אל~
~ל~

 כו' לאכילה ש~אוי חמץ ~אמר
 כל ~פיר~"י יא~

 אכילת אזהרה'~ל~'~א~לו מח~צ~
 שאו~

 כל
 להבי~

 ה~~רובת את
 פסק ~~"י להדי~ דהרי א~ין ולא שמ~תי ללא~רה~~י ~
 ל~ביאדכל כ~~

 ~תהת~רוב~
 מחמצת ~מלשון

 דרישאזהר~~~אכיל~
~או~

 נגד ~~א
 הש"~

 ~ירובד~ ור'א ~אמר הנ"ל סוגי' ~כסתי'

~~
 א"ה מתמצת ב~שון מדא~קי' רש~י מתמצתופי' מכל ~נ"ל

 לי~ייבנ~יי כר~
 כת~ דה~

 ~"כ מ~ל דר"א ט~מא אלא וכל
 בין הכתוב ~~~צתד~ל אלמ~

 בל~
 ד"א מחמת ל~~חמץ אתי ביןבכרת

~~י~~
 ~~ת~~ץ ~י~ה

 ת~י~י~ מחמ~
 דברי' שאר או

 חריפי~
~~

 י דאתי רש'י כתב הי~ך א"כ ~~ב ד~ח בפ~חי' ל~יל ~~'

 הא יונ"ל ד"א מחמת ~~~ץ ~יכ לדידי'~~~ו~יו~וד
 ש~ת~מץ ~יסה אבל ב~צווו רש"י כ~"ש קשה חימיצו~~~~ור מ~~ורל~

 האתו~'כ~~ול~יל רא~ל~חמיץ,ו~וד אי~ו ד"אמ~מת
 תמוצוקש אלמא מאיליו מנת~מו ~פי תמיר שאור~נ~תמץ~"י דעיס~

 ~מוהי~ רש"י דבריא"כ
 ז מאוד

 יביות~
 נגר הוא דרש"י ק~ה

~ו~י~
 ר"ז דא~ר כו' לי' לית וב'ש ~"ב ד"ז ביצה ד~"ס

 ב~אורו~ייסהכ~וב פ~~
 בח~~

 תמ~כו'~"ש זהו שאור זהו לך לו~ר
 ב~ו~~'~~י'

 ש~
 הייתי לא י"ל וכו' הואיל וא"ת ר"ז אמר ד"ה

~שי~
 כרתהרי בי' בחמ~דכתיב אלא כרת

 דמוכ~
 ת~ובין שבין

 כרת בו יש~ור
 מדפת~

 בש~ור הכתוב
 ~"כ א"~ ~חמ~ וסיי~

ווחמצת
 לנ~ח~~

 ונ"ל , ד'א ~~ת
 לתר~

 ז הכל

~ ~ ~

 רבינו ~טת הוא ~'
 ~כ"~ דפ~~ ת~

 דאורייתא
'יי

~~~~~~~~ 
 דבפי, נ~צא מת~דובת בכזית ולקי ~י~ור להיות נ~פיךה~יתר ~~ו~~ ~~~ ~~~~~ ~~י~ ~~י~~~

 ~ ~~י~ ורש"י ר,~~כ"~
 המה לדינא רק

 מחולקי~
 רש"יפ'~ק

 ~כ"~י
 בגמ, מ"ד ליכא דלר"ת דאורייתא כ~ק ור"ת ~רבנן

~י~יור
~~~ 

 דרבגן כ~יקר
 ולר"~

 רב~ן לכאורה ~מי יקשה
 אמאי דדיא ~ל~דפ~יגי

 ל~
 מח~בו

 מ~מ~
 טכ,ע

~ 
 ~~וד

 לר"~

~~~~
~~~ 

 כשי~~הטורדכ~ב סבר דר~~ותס ~ל ר~זה כ~, לילמה ,~~~~~~ ~~
 ~~~דלא ~כאדמתנ~ דה~

 ~בדיר~
 ~מץ ט~ס ד~כא כ~ן יקשה ה~ור ~ל וגס כן מקשהתמיב לק~הא~~למארקהכ~"חב~~
 ואף , ב~וב בטיל לא אמאיק~הא ר~

 שי~
 ב~"פ ~זית

 הו"~
 להיות

 ה~ל ט~מא דליכא כ~ן היתר ברובבטל
 מ~

 במ~ו במי~ודבמין
 וממשו ט~מו דמפרש ~"ת ואף , בטל בא"פ ~ית ~יש אף~דאי
 ר"ידאמר

 במ~ ה~~
 הוא במ~ו

 ד~ק~
 האיסור דניכר היכא

 ~ואר כאשר לכ"ע בזה ב~ל ודאי ניכר בלא אבל בטיללא
 ו בזה קצת שמפקפק די~ה יש רק ,לקמן

~~~~~~

 כתב הפר"ת י
~~ 

 ט~~א ד~כא אף כן הטור ד~~ר
 ~ה דאורייתא בא"פכזית

 נג~
 ו~וד , הגמ,

 קש~
לשיט~

 א"~אמאי דאורייתא באיפ וכ~ת הגמ, מקשה מאי הטור
 דמי מי הבבלי בכותת דר'א ~לי~ רבנןפליגי

 דבשלמ~
 גבי~~פה

יש
 ט~~ ~

 ד~~ו ב~תת אבל ד~ר~תא בא"פ כ~ת נ~יר ולכך
 ו~וד~שה ז ברוב בטל לרבנן אבל דכל רי~י צריך ל~~האאלא

~שיטת
 ~~ רבי~

 ה~ו~יא כל ק~ה
 וג~~ דפסחי~

 מקשה דאביי
 דילמאממקפה

 טכ"~ משו~
 ~ית ~ל לקי לדידי, דהא

 לר"ת דהא ~יחא מי ולדי~~ ממד~ות דמק~ה מהוגס מת~רוב~
מ"ד י~כ~

 דרב~ ד~כ"~
 ותיר~ו כז בנ~ר ה~ו~, וכדמק~ה

 ש~
 לא

 דלשי~ת ~כ~ן לר"ת~ייך
 ר"~

 דלקי ה~נו דאורי~תא טכ"ע
 כ~תאיסור לאכול יכול שלא כ~ם א"כאינומזיק מת~רובתכ~ת ~~

בבת
 אד~

 ו ב~זה"י הכל לבאר ונ"ל , כנ"ל

~~~~~~~

 רבינו הוא~~~~'
 חיי~

 בהרא~ש הובא כהן
 ~מי~~סק בחול~

 טכ"~
 דצריך ~בר רק דאורייתא

 כזית ~ל ~ל לוקיו ואז פרס אכילת בכ~י מ~ורב הא~סורלה~ת
 אבלוכ~ת

 א~
 פרס מאכילת מכדי ב~תר אי~ור כ~ח ~~ורב

 ול~~ת , ~י~ור כחצי דאוריי~א אסור רקבו אי~
~'~ 

 בזה מחורץ
 י~א לא ה~"ל כל~ו~~ת וכן ב~ויר התו~, קו~ית~ל

 קש~
 כאשר

 בארוכה ~י"ה לקמן~ואר
~ 

~~~~

לי~ן דמשר~ דלרב~ רש~ דכתב דהא אפ~ר אי ~דאי~ה
 טנ"~

 דמ~ורב נמי ה~נו ~ת~ר~ת בכ~ת ה~נו
כ~ח

 בא~~
 שטת ~ס ~~י~ ~נ"~ בפ~ ר~יי ~~ת ויהא

 ~מר איא~שר ~ד~י זה לדי~א יחלוק~רק ולא ,הנ"ל ר"~
 ~לי, דכליגי דרבנן ה~ו~יא ~סוף רש"יכתב דא"כלמ~

 טכ ~ברי דר"~
 ואז בא"פ ~~ת לה~ת דצריך כר"ח ~מרת אי ~א דאורייתאלאו ~

 קא~רי ו~~יר ~~ת ~ל לק~ לא בא~ת ולכך , ל~ילה~'ס בא"פכדמשנ~ כזית כות~דליכא גבילוקין~לכ~~מ~~רו~חוא'כ
~ל רב~~

 חמ~
 גמור

 בכר~
 בלא ו~ל~י~ובו

 כ~~
, 

 ו~פי~
 ליכא לאו

 אי~וררק
 דאוריית~

 כר"ת סבר לא ררש"י ודאי אלא שי~ור כחצי
 טכ"~ אירק

 אי~ אפ~ מת~דובת כ~ת ~ל ~ו~ין ד~ו~יי~א
מ~ורבבכריא"פזי

~~~

 הוא '~'
 שט~

 ~מי ד~בר ס"ז ד' ב~"זובתו~, בחולין בתוס, שס מאירליי~ש ר"י
 משוס ~ליו לוקין אין ילאממשו ט~מו ר"י דלכךאמררק~~ר ~כ'~דאוריית~

 נכרי~ ילפי~ןמגי~ולידטכ,ע
 באש דת~בירו אלא~שה ד~יגו

 היינו לו~ין ומ~וטעמו ר"י שאמר ווהו ~~מ"מ מכח לוקין בא"כ כזית רק ליכא לאואבל ~
 באיסור ז"ל והראב"ד בא"פ כזית ב~~ור~

 ב~יצוי אבל זו כשיטה לרינא סבר בחולין ב~רשב"א הובאמ~הו
 ~~ר ד~א~"ד דהיינוקצת

 דא~
 ממשרת ~מי ~כי~ו

אכילת בכדי א~ל הדין מן מזהירין דאין אי~ורין בשאר לוקיו איןלרבנן לטכ~
 פר~

 לוקין
 ד~ותן ב~למא מלתא ~ילוי דבז~

 ט~~
 ברוב

 ומשניהם לקי אי~ור כזית ש~~ל כיון וממילא ד~י דאי~אכמאן
 טכ"~ בפירו~ דס~רימוכח

 ליתן משרת דקתני דהא דהיי~ו כר"ת
~כ"~

 מת~רובת כזית היינו~ל חייב ~י, ש~~שרה~נביס
 מאורליי~ש להר"י בין להראב"ד בין קרא כ~יב דבגופי,ב~זיר וש~

 מחולקיס המה איסורין בשאר רק , מת~~ובת כזית ~ללוקין
 מגי~ולי ילפינן ~י ממשרת~פינן אי איסוריו שאר ~ל הוא ב~למא מלתא דגילוי אמרינןדל~ת

 למילתא הררא נכרי,
 קמיית~
 ז

~~~~
 והראב"ד מאורליינ~ ור'י ו~,ת דרש"י

 שווי~
 בפי,

טכ"~
 לדינא רק

 ~ מתולקי~
 לכאורה ק~ה רק

ה~אב"ר לשי~~
 היא~

 איס~ין בשאר ~קין אין ממשרת ילפינן דאי כ~ב
 הגמ, פריך מאי קשה א"כ הדין מן מזהיריןדאין

 מי בפ~חי~ ש~
 כו' רבנן אמרילא

 נמי לר"~
 מש~

 אתה ומכאן מצט~ף להיתר
 מן מזהירין אין דהא מידי נ"מ ~א~אין איסו~~בתורה לכלדן

 מדאורייתא אסור היתר צירוף בלא מדאורייתא לא~ור ואיהדין
 והנה , השתא לר"יקיימינן דהא ~~ורמד~וריי~אדה~חצישי~ור
 ~~י~~צ~~י

 זו
~~ 

 טבול המשנה פירוש ~ל
 יו~
 ז

~~
 וניל



 ~~~~ ~~~~~~~~~ז
~~~~ 

~ ~~~~~

~"~~

 ~כון על הכל לב~ר
 ו~

ממשכשטת חמ~בפס~ א"~ חצטדף להיתד דמשרת לר"י ~מי דמודהכו'משמע הוא בגזיר התוס' דש~ת ~וד
 הרמב"ס~מושאוכי~וגסאבארלתרץתמיה~

 מצ~דף ל~יתר משדת מוקי דמש"ה דסבר ר"י וגסנמי
 לנך א~ריתא מדונתא ילפי~ןדטנ"ע ו לבא'שטתהרמב"~בעזה"י ר~שוןראשון ~ל ~ומי ~תוסישיששם משו~

~~ 
 משדת

 ל~יתר~צטר~
~~~

וא''כ דמרבה ר'א דברי על בפ~חיס נתב ז'ל המאור בעל
 חמ~

 להיתר ~מי ב~סח
 מצטר~~

 דאמת אליבא אבל
 ת~דובת מחמצתמכל ~ט~~

 ח~~
 נרת אבל למחמצת דדמי

 א'נל דכל נרת מחייב דלא דר"א לי~
 חמ~

 הוא מי~ו~א
 כ~~ר~

 הר'ן
 ~ונל כל מני רחמ~א דמיע~י'בי'

 חמ~
 דדוקא

 חמ~
 נרבגן הרמב'ס ד~סק ווה ל~י וא"כ הנ'לוב~יהמא ורד~י~ן גמור'

 א~י דמ~~
 וא'כי וננדתה מחמצת אוכל נל דנתב דניון דקרא מיתוראהכי

 לטכ"~
 דגבי לומר יש

 חמ~
 ~י~ר לטעס כל ידדיש לד"א ~מי

 דהייגו במח~צת א~~'ו
 גתחמ~

 אחר דבר מחמת
 דהייגו מכ"ש נרמ חיי~

 וכ~~נ~בי ברוב בטיל דלא קדא בא"פוצדיך נזית יש א~
 לי'~י~ל תי~וק ט~יע לרבות כל לי למה וא"ל אי''הי לקמןנ~ח~~מאיליוא~כל"לקראדנינלאוכלחמ~אלאוודאי~מי~וטא

 למילף תאכלו לא מ~מצת דנל בלאו רק וקיימא מנרת חמו ת~רובתאתא
 ~כ"~

 יליף מ~~ר אי דוודאי י'ל מגןיר
 דט~~

 ~י~ר הוה
 לגמדי כל דרשי דלא ולר~גן כל דדישדר"א

 ממו~
~מש ובין מלאו בין

 היכ~ ר~
 מדאוריו~~'דחצי מותר ממילא בא'פ מ~ורב דאי~ו

 ש~בארלק~אי"ה כמו ~תר תערובתשיעורע'י מלאויכל ממועט ג"כ ממילא מכרת מיעוט דאיכא דניון~כרת
 ~סתמא א"כבאדונה לר~~ו המאו~ב~צמו הב~ל מקשה ואח"כ בלאו ריבוי דלינאהיכא בשיטת~~"~

 אינ~
 דיש ב~י~יר נ~י כרת

 לווהדומה ממילא ממו~ט ריבוי דליכא כיון מני קרא לישתוק ~יעוט לילמה ~~ ~זי~יכג~
 ~~ וכמ'~

 דר"ת ודאי' נן ~ו~~ת ד~סברא
 ד~דרא ג~~י~~אמריגן מגי~ולי~פילו~א~יליף ז בדוחק~ישותי'זה ~ה~~~
 לא~ור~~

~~~~~
 לי

 לתר~
 מכ''ש ~~ה א~א ~יגואף ~ל מקשה שס המ~רשיא דה~ה זו ~שיא

 א~
 מגזיר יל~י~ן

 דש~
 ד~יגן ל~ו יש

 א~"נ הש"ס מקשה מאי א"כ זה על ווזקשה ננ"ל ג"כ שנתב~ר"ן דברי הבין ~הוא דהיינו הנ'ל המאור ~ב~לד~בדי
 לדבויי נל דהאי חזיתו~י

 נשי~
 ולפי עירובו לרבות אימא נו'

 הר"ןדברי
 וב~'~מן'~ל~

 אונל כל ני דא"כ נלל ק~ה
 חמ~

 דברי ~פי' מה~~"א נתב זו קושיא ווז~ח , ננ'ל ~ירו~ו למ~טא"ו לי למה
 לאומיותר ח~ו ~ונל כל ותו~'~כי~'י

 ~ל ~תב הוה ראי ~ו~
אונל

 מחמצ~
 גמ~מומ~מת דוקא דלשוןמ~~~תאי~ו ד"א ~~מת יד~ינן ,הוהי~א מא~יו ל~תחמו מחמצת ~ו~ל כל ו~וקווינן ~"א ל~ד

 י~א ינול קאמד' הני ו~~ריי~א , אחרדבר
 ~~ו~

 נו' נל כי ת"ל נרת
מ~ילא לרי~וי מיותר דאיגו וכיון ב~י~י' חמץ רק קרא מ~אי שמ~ינןולא

 מ~ו~~~~~
 שדבריו מל~ד , ~מ~דש'א ~~ש ל~מייתודא

 קש~ד~וקי~
 הא

 דף ~~~~י~ אי~~
 כ''~

 משמע מחמצת דל~ון ~'ב

לריבוידב~
 א~ר

 רק ~ד'י אלי~~
 יש ~מי ז~

 לדחו~
 ז להאריך יאין

~~

 ל~אור~
 קישית וב~"המא'דוודאי הר"ן דברי ~יישב ~"ל

 מאי הש"ס מקשה דה~י די"ל בפשי~ות י"ל ~הרש'א~
 ללאו שמר~ה נמו כדת ~מי לרבות מ~~צת אוכל כל דל~א ר"לכו' חזי~

 כלונ''ת
 אוכ~

 ל~~~ת נמי חמץ או~ל דנל י''ל ל"ל חו~ו
 ~שי~

 אתא
 ~~יס לרבות מחמ~ת איכל דכל נל מיקי ולמה לרבות ~לוחר~י
 או~ל ד~ל כל מ~ילאו~"כ

 חמ~
 אוכל דכל ~ירובו ~ל הוא מי~וט

 ל~ון דכתב יכיון גוזור ~ווו דמשמע ~ירו~ו מרבה לא וודאי~מו

חוז~
 מדבה מ~מצת אינל כל ודלמא ~י~~ו למ~ט ~ברא יש יותר
 אוכל וכל נל ~צל מחמצת ל~ון כתיב דלהכי~ירובו

 חמ~
 יש שפיר

 וא"כ כו' באוכלין קאי דמסח~רא שפיד תיי ו~"ז ישי~ אצלריבוי
 לרבותאונלין, ד~~שד היכא מחמצתנא~לין מכל לרבות אין~מילא
 מחמצמ דג~י מנל לרבית גותגת הס~ראדלנך

 ממי~א וא'נ ~שי~
 ונ~ימ~יד הו~~ דמי~וטהואעל~רובוי~~ג~ון ~וכלחמ~~~דא~דאדכל

 שא~תו~
 ו בל"זיגיחא ממילא לקמן

~~

 ~ל ק~ה ~דיין
 קושי~

 כל ואימא אח"כ דמקשה הומ'

 ה~'ן דברי לפי ק~ה עיריבו לרבות כל כי ג~י~ל~~י~
 ~'נוב~יהמא'

 ד~מ~~
 חמץ איכל כל דא'כ מרבי~ן דתר~י לומר א~~ר ~י דהשחאהנ"ל ~ייךתרוצי לא ו~~תא חמוונו' מ~לאונל

 שדבריהר"ן ראי' מזה ואדדבה נלל ל"ק ג'כ דזה וג''ל ,מיותר
ו~ע"המ~'

 ~~ו~י~
 כל דלכאורה

 מקו~
 היכא כל הוא הש'ס סוגיית

 והשת~' להאריך רצה לא הגמ' רק לתרו יש קשיא הש"ס~סייס
 ~בר דוודאיהמקשהי"ל

 דע"כנל~אוכלחמ~
 א"נ בע"המא' קושיומ לו קשה ~הי' מייתורא דדיש~"א דאי ~א מיותר לא

 לרב~~
 ל"ל

קר~
 אוכל דכל

 חמ~
 קאמר ר"א רק ~וא מיותר דלא אל~וו~אי

 ממילא לכדת ריבוי דליכאכיון
 ממוע~

 כ~"ש
 מה~~

 כך
המקשן סב~

 מכ~
 דוודאי ~יא קאמר הש"ס אבל הג"ל ב~'המא קושיות

 לתרץי~
 דל~ול~

 חמץ אוכל דכל מייתורא ר"א
 ממ~~

 ולרבנן לי'
 כלוס ל"ק וא"כ הב~המ"א תי'יש

 הש"~ קושי~
 והשתא ר"א על

 ר"א על יקשה שלא נדי דה~מת הב~"המא קאמרשפיר
 לי גראה זה כל גכוגיס הב~'המא דברי וא"כהבע'המא קושי~
 ~ו וב~'המא הר"ן ~ל מהרש"אקושיות לתר~

~~~

 הרמב"~ דלדברי גראה לנאורה
 הכל ~יחא ממילא

 בזהומתורו
 קושי~

 היתר מ~וס דר"א ד~~מא ~בר הי' בהיא דוודאיי"ל לפ"ז דהשתא לרבגן ~ג"ל הב~"המא'
 מקשה ול~ךלאיסוד מצטר~

 חוז~
 גמי ב~~ח

 מעיקרא דס~ד דלפי משו~
 משרת מנח מצטרף היתר ~זיר גבי דסבר דר'י ד~~מא סברהי'

 כמ''ש לאיסור מצ~רף להיתד קרא ~וקמי מ~ת~ר דיותדד~~ר
 ~אור אף קאמר דזעירי ניון ו~כךהי'סוברהמקשההדש~"א,

 ~ויר חמץ י~י~ו אי וא'כ קמא לאי~ורא דהדרא כרתל~~ין

ה~
 לשיטתה~ב"ס דהי'גו ט~יע ~ל כרת גמי בו דיש אמרי~ן

 ~ריך ול~ך ~~"פ ~זית ישא~
~''~~ 

 ~~~' חמו או~ל ד~ל מי~וטא
וזה~

 הנ"ל הר''ן כ~~~ת ~יי~יורא
 ו~~ת~

 דכל דיבוי צריך לכך
 מחמצ~ ~~~ קרי' דזיל~ו~חמצת

 כיון ~~רינן הוה
 דמי~ט~תי~

 ~מו~נ~ת ו~יגזכ'~~
 וימי~~

~חלק ~~~ דמ~יכי מלאו ~מי ~מו~ט
 ' ה~~"הו~ ~בר~

 לר~נ~
 ממ~~~יה' ~~~~י~רי ~~י ~י,,

~~~
 גב~ לומר או~ל ווזי~ו~ידכל ~~~~ת דנל רי~י' צריך

~  נזית דהייגו~~'ע 
~"~~ 

 ~~~ת
 הדמב"~

 ד~,יב
 'כךמכרת ~ו~ מל~ו~

 ~~י~~ ~שת~
 ~~ק דאמת

 הרמ~"~
 ~לוקי' חלב ג~י נוו,~סודין ~~ גבי ~~יר

 ו~שוז~
 נמ''ש~"ח מכדת ~~~יר

 ~"ו, ~נזיר איסירין כל ד~מרינן ניון ניחאדהשתא
 לאו לעגיןבש~מ ו~~

 שפי~
 מגזיר ילפי~ן

 כר~ א~~
 דהא ~טור

~  שחיי~ אף ~כרת דפטידיוכיח 
 ד~ליגי ל~בגן אבל בלאו

~ ~  טכיע גמרוגן איסורין אףדבשאר ו~ך כלל כל דר~ילא 
 ~"כחמו מ~~~

 מכ~
 אוכל דכל יתורא

 ח~
 מ~~ט

 מכ~
 וכיון

 לא ריביי דליכא הי~א כג"ל מלאו דה"ה אמדינןמנרת דמ~~
 איסודין שאר גבי טכ''ע לרב~ז מ~"ל א"נ ~רת לאוו~לפי~ן ~~
~ ן באמת י'ל יוכיח בפ~ת חמו השתא די"ל מגזיר למילףיכיל  ~  

ילפי~ן
 ~נרי~ מגי~ולי ט~י~

 כמו
 לר"~

 לר'א א~ל
 אליבא וזה כנ"ל חמו גבי קרא שפיר צריך ולכךממשרת ~~ ילי~

~בל ד~~
 הש"~ דמקש~ ב~~

 "ל א גמי בפסח חמו א"ה
 דכל סבר דהי' ל~יל ~דא~ון ה~קשן כמו ~וד ~~רדבה"א דמקשה~~~
~ ממ~ 

 כ~~שהמ~רש"א מיותררק אי~ו
 דא'נ ~לטכ"ע מכלמחמצת מרבה~~''א דאי~וריבויוא"כ~~~~

 ק~הל~
 קרא

 גבי ,~ודילפי~ן הא~
 חמ~

 ליחיי~ ~מי כדת
 דילפיגומגזיר כיון

 ~"כ לכרת ובין ללאו בין ריבוי צר~ך ~ולא כ~"ל כרתחייב א'כמ~~
 אינו כרת ולנך~ לאי~וד מצ~רף להי~ר א~א דכלדריבוי ~~
 ד,בוי דליכאכיין ~~

 כמ~
 אליבא אבל הג"ל המהרש"א

 ~"כ דאמת ואליבא נ~"ל מכרת ולמ~ט הוא מיותראוכל דאמ~~
 ייל ש~יד א"כ נ~"ל הרא~וגה הומ' קושית תקשי ד~אכנ'ל ~~
 לרבותאתי ~~

 טכ"~
 למ~ט דצריך דכיון כג"ל לקרא וצ~יך

~  קושית מתורו גמי ו~שחא כג"ל, ללאו ריבוי נמיצריך 
~ הכי לאו דאי חמו אוכל דכל מיעוט לרב~ן אף צריךדהשתא הב~~ ילפינן 

 מי~וטייכיון וצריך ~כריס מגיעולי טכ"~
~ דממוע~  וממילאממוע~גמימלאוי~ל 

~ ~ ~ ~ ~

 גבי שפיר פ~ק ולנך כר"א הרמב"ס פסק
~  ~זיתד~ל 

 באי~
 לדידי' דהיי~ו

 טכ'~
 וסבר

~ כ  לכך חמו טעס איכא במשנה השנויין ושאר דבנותחרשיי 
 הכזית נלאכל ל~~

 בא''~
 ~טור ומכרמ מתמצמ דכל ריבוי מכח

~  שפיר פסק לנך וה~תא אוכל דכלמי~וט 
 ג~

 אי~וריו בנל
 כרמ דהשתא כדת כתב לא אבל לקי דטכ"עמגזיר ~~

 ל~
 יכול

~  יוכי~דחמ~ 
 נרת דליכא

 ומתור~
 והשגות הקו~יות כל בזה

 ה~~
וג~

 והשתא הנ"ל מ~~ה הלחס קושיות
 השגת ~מי ניח~

 הר~~
דל~

 הרמ~"~ דברי בפשט ט~ה
 דהראביד רק ~לח'מ נמ"ש

~ ל  ב~שטסבר 
 דטכ"~

 משהו באי~ור ~מישהר~ב'ד כר"ת
 הרמ~י~ בדברי כן פירשלא שלו~

 ז

~~~
 ~להרמב"סהאיך~~רוושרת שמקשהה~ח'מ

 אתיל~~
שמ~ור~

 כו' כרב~ן ולא נר''א דלא בא"פ כזית
~  ומ~רת כרב~ן סבר דל~ולסבעיגי 

 לט~~
 רק כ~יקר

~ ד~ירוש 
 טכ''~

 היינו
 דט~~

 דב~ל אמרינן ו~א נ~יקר הוא
~ ~  



 איסור איאוכל בא"פאף כ~ת לאכול דצריך עצמו מעיקרח~יר
 כעיקר והוה בטיל דאינו לן אה~י ב~ערובות מעורב אי אף א"כבעין
דאם

 א~
 כןית בגמר' הפי' זה ולהרמב"ס לקי פרס אכילת כדי

 דאורי~אבא"פ
 א"~

 או ממשרת דילפי~ן או טכ"ע היי~ו אין
 דהא ותדע וכתב המש~ה ~פי' הר"ש כתב וכך נכריםמגיעולי
 זרואכל ו~א מקפה זתים בחמשים טעס ש~תן תרומה שמןשלכזיח
 ~רומה זיח ~צי אלא אכל לא הלא לקי מי מקפהחצי

 והו~
 כחצי

 שנתןטעםזיתתרומה
 במקפ~

 אא"כהיתר ~טור כולה ד~פילואכל
 מבעין יותר ה~בלע זית בחצי מחייב מי ד~טו לאיסורמצטרף
 דט~~כ~י~ר והאי לאי~ור מצ~רף היתר א"כ אלא מחייבע~~לא
 דאיןהיי~ו

 כזי~
 איסור

 ה~בל~
 אפילו מתבטל דהי~ר

 לאיסור ~~טרף היתר אין אפילו מ~ייב ההי~ר כול~עסי~כלו
 וכתב פ"ב שס הר"שיע~ל

 דמ~~
 לה~יא הרי ע"ש מהירושלמי כן

 של ט~סכוית היי~ו'א~אכל הוא דפי~טכ~ע סבר נמי'דהר"ש
 התערו~ת בתוך~יסור

 כמ"~
 של כגון~כזית שם

 ~רומ~
 שנפל

 דאוריי~א טכיע לאו אי בעיןוהשתא ממשו ואין התב~יללתוך
 בתוך זה~יל

 התערוב~
 ה~ינו ט~"ע ליתן משרת בא לכך ברוב

 אין אבל ב~יל הט~סשאין
 מעיקר ~~י~

 עצ~~
 והא

 א~
 ~תערב

איסו~
 ~ותן ואין ~יתר לתוך

 ט~~
 שעורים כמ~ בעיו הוא רק

בחטי~
 ~הוא מח~ת ~טיל שאינו דאף

 בעי~
 צרי~~אכול מ"מ

 ו ~עי~ר ~מור אי~ו ה~~ם וא"כ מהאיסורכזית

~~~

~טת
 ב~זי~ ה~ספו~

 הסוניא בכל
 ד~ע~

 כעי~ר
 דקאמר האי על כ~בו ~הא ~ל כהרמב''םהי'נו ה~
 ר"עהי' הש"~

 אילימ~
 כו~

~ ילו~~  לח~ 
 ש~דהיי~ו ~ת~גתוס' כו'

 ,שישכזיתדוקא
 בלו~

 בפת
 וצרי~ וא~~~

 לפי יחד לאכלו ~רוף
 י"ל~דה"א בלועשהוא

 שית~ט~
 ב~~ובת

 ואחי~
 תוס' כתבו

 ~~אר לאשמועינן אתי ~ע~כעי~ר דאי פי~ש למומרא מאיוכ"ח בד~
 טכ"ע דהיי~ו ל~דיא הרי~ו'

 כנ"~~
 בד~ה ג~ו~כ~~~הדי~שם

~~
 ע"שיובאמת מנ"ל

 דכן~וכת~~~
ה ~  דילמא דמק~ה זו 

 כזית ~ל היי~ו טכ'ע רש"~~ור"~דפירשו כשטת ~ואי לחודאמיין
 א"כמ~~רו~ת

 ק~~
 הא

 ~ש'~
 ס~ר ~מי ר"ע דילמא ~~ות רוצה

 זוכ~רייתא
 ליתן,טכ"~ דמשר~

 ~קש~ ~אי א"כ
 לחודא מיין דילמא

 לא בוודאי לחו~א ~ייןהא
 צרי~

 כזית
 ד~~

 ~וכא הפחות לכל
 בפת ~וראדפשיט

 ~טר~
 מצטרף ל~"ע ~רת א~ בממ"נ ה~ת

 היכ~הפ~
 דפשיט

 אסור~
 משר~ ואי

 מצטרף להי~ר
~~ 

 דלא למה

 ~י~ור~פשי~
 ~~ הכי רק

 ל~קוס דיקא דילמ~וזצטרף ל~ימר ~י'

שפש~
 ר~ינד ולשטת , ב~ת אי~ורא

 ק~~יא וודאי ~~
 עצומ~

 היא
 ~כל מ"דז דליכא סבר הואדהא

 הש"~
 דרבנן טכ"ע ד~"ל

 וודאי נ~יר גבי מ"מ דרדנן ~כיע ~~'ל מ"ד דאיכא רש'ילשטת וא~
 אד י~ור דלא למ"דליכא

 משר~
 מצטרף להיתר או לטכ"ע

 קושית וא"כ הנ"ל ותוס' הרמב"סוהר"שכשטת מוכ~ ו~אי ~לא לחודא, מיין נזיר גבי לומר ר"ע יכולהיאך א"~
 הש"~

 הו~דילמא
 ו~יינו ל~ודאמיין

 טכ"~
 ב~~' ב~זיר עוד מוכח ונן בתו~' כ~~בו

 ~איכא לאבד''ה
 כזי~

 כו' אכל אס בא"פ
 וא~

 וכזית ד"ה ב~וס'

בא"~
 קשה מ"מ כתבו דאורייתא

 להרשב"~
 דה~א תי' ו~ו'

 ~~ וכ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ר ~  ~ ~ ~ ~ ~  
 אביי~בר

 דט~~
 אלא חייב אינו

 אכל א"~
 מ~ כזי~

 בב"א הטעס

כגו~
 זיתי~ בשני יין כוית שהבליע

 הוא וסברא א~ת בבת ואכלו פת
 שאינד השתא צ"ל ~צמו ועיקר העיקר מן חמור טעס יהאשלא
 אכלו אלא~ייב

 בב"~
 הדיבור מתחילת הא וקשה , תו~' עכ"ל

 ~כילת כל על ~ייב ~ינייהו אכלו~ דאס אביי ידע דזה תוס'כתבו
 אס מ~ו~ל שבתערובת סבר רק כו' א~לין כל היא דמת~י'פרס
 אף הא וכו' ~א אח"~וסברא כתבו היאך וא"כ אוכלויבב"אאין
 דהא מ~יקר חמור אינו מ"מ בא"פ מצ~רף כעיקר בטעס~י

 ~הרשב"ם לי נראה רק , ~כ~פ מצטרפין אוכלין כל ~יאמתניתו
 ד~רייתא בא"פ דטכ"ע אביי ~בר כתבו התוס' וגם~בר

 בתוך האיסור ש~יכר אף ר"ל תערובת ע"י לא אבל~עינייהו ~~
 בזה מ"מ כבעי~ייהו והוה האיסור בטיל לא ודאי א"כהת~רובת
 על מסיני למשה הלכה אינו התערובת בתוך דהוא הואיל~רעי

ז~
 אם דגם דכתבו לעיל תוס' מדברי משמע וכן ~א"פ דיצטר~ו

 אפ"ה בעי~ייה~ יאכלו ההיתר מתוך האיסור מלקטהי'
 האיסור ללקט יכול דאל"כהיאך איסור דניכר אף דאיירימשמע מחיי~

 דוקאאפ"ה
 א~

 אכלו ~ם אבל בעינייהו ואכלי' מלקט
 , בא"פ מצטרף דאין א~יי ~בר ניכר אס אףהתערובת בתו~
 יהא שלא ש~יר תוס'~תבו והשת~

 טע~
 דבטעם ר"ל מעיקר חמור

 וניכר התערובת בתיך אי~ןר אס א~ל תייב שהוא לר~ותק~א צרי~

~~~~~ ~ ~~~~~~י~~  ה~יכר דבר על בי~ול שייך דלא קרא א"צוידאי
 וא"~

 לא
 מ~י~ר חמור אינו הת~רו~ת בתוך טעס ר"ל מעיקר חמורטעם י~

 בניכר אף מצטרף ~אי~~ו השתא אביי דסבר התערובת~תוך
 כוית שנחערב היי~ו כעיקר שט~ס מכאן מוכח זה וודאימ'מ כנ~~

 דא"א כולו ואכלו בהיתר איסורי
 התוס' קושית מהתערובות כזי~

 דההי~ר ורש'י תם לר~י~ו דהא שייך לא ותירוצס עומדתבמקומה
 א"כ~ה~וךלהיותאיסור

 לטעסכעיק~אי~~מויקכלו~
 מה~אי~~ו

 כוית דעל אמתיכיוו ~~ת ל~כוליכול
 לוק~

 לא איכ
 יצ~ר~

 לאכול
 בב"א כזיתרק

 נמי מ~ח מזה א"~
 הרמ~~ שט~

 אך ורש'י,
 ~יחא נמ~ ר"מלשטת

 ז~
 מקושית אבל , א~~ה לקמו שאכתוב כמו

 כר"~~ל"כ דלא ~מי מוכח לחודא מיין הנ"~ידילמאהש"ס
 אי~לאצריך ~א"פ איירי אי מיין~לחודא דילמא דמ~הממ"~הא קש~

 כזית ~~אכל אף א"~ מא"~ ביות~ אי~רי לחוד~ו~ימיין
 מיי~

לחיד~
 אי~ו מא"פ ביוחר דמעורב כי~ן ר"ח לשטת ~קה~ אי~ו

 וכ~מצטר~
 כעיקר טעס ב~ירוש והרמב"ן הבע"המא' שיטת

 ו שם~'ין

~~~~~

מוו
 כת~

 ולא וטעמו בא"פ כזית האיסור אכל אי היי~ולוקין וממ~ ט~מ~ ר"י דאמר דמה הבע"המא'

 דאי~ממש~
 היי~ו לדידי' לוקיו

 משו~
 דגמרי~ן

 ממשר~
 ואין

 היי~ודווקא ל~~ע דמשרת ~דידי הוא וא"~ק''ו מוהדיןמזהירין
 אכ~א~

 כתב וממש בט~מו אף דהא בא"פ אי~ור כזית
 רק ע"ש' איסורלאכו~כזית דצרי~

 מ~
 אח~כ שמק~~הב~"הוזאי

 דאף ~סבר ~דבריו מ,כח כו' שבללן והטמא ~הגותר פנולדאמר ~ר"~
 האיסור ~יכר ואי~ו במי~ובמיו

 אפ"~
 כזית

 בא"~
 לא ~אל'כ ~וקין

מקש~כלי~
 וציעשס, דאינוניכר ר"ל ~סאיירי דלמא

 כן כתב ~מי המ~יות~י' רקהר"~
 ע~

 ו~יו
 ~ו~

 ~סק
 כס~

גדול וצי~ , כז
 משנ~ הלח~ ע~

 הלא אילו פו~~יס הרבה דאישתמיטתי'
המ~

 והרמב"ו ו~ע'המא' ב~זיר ו~~וס' הר"ש
 ~ובר~

 בפירוש
~כ"~

 וודאי ו~"כ כהרמבים
 ל~

 דשפ~ר כלום קשה
 פס~

 כרב~ן
 ל~"עומשרת

 ולאעו~
 ~ו~ית מכח כנ"ל שטתו שמוכח אלא

 ~ודאדילמ~מי'ן הש"~
 וכן ~נ"~, ' כ בא"פ כזית וכי דאמר אביי וג~
 ע"א זס'ח בעיוכתבדה~וס'

 ב~
 פרץ ה~"ר

 ד"ה ע"ב דל"~ ד~ירב~~י מאו~ ל~ שקשה ~צומה קושיא בזה לי מת'רץ ה~"ל~~~ ~
 כו~ רבנן ~יגי אמאי א'~

וכר"~
 דההיא ~יחא ודאי ד~רידי' כו'

 דמקפ~
 מטעם

 ולכאורה לאע"~, לרבנן אבל כל דדריש ~יי~ד~לר"אמצטרף דהי~
 ~מר ~יחא לאביי לי~,~אך~מי'

 בכ~
 מצ~רף היתר איסוריו

לאי~ור
 א~

 דהיחר~ ~יס~רין ב~ר ומנ''ל כל דדריש ל~א
ואי מצטר~

 דגמרי~ד~חמ~
 זה מח~ץ י~יף נמי ~רומה גבי ד~קפה וההיא

 א"א~יכ
 לומ~

 לכל דן א~ה מכאן מ~רת גבי אמרינו לקמן דהא
 יכול היאך תרומה א"כ כנ"ל נזיר ~ה ~בתורהאי~ורין

 לוזיל~
מחמ~

 חומרות יש חמץ גבי הא
 דחשי~

 איסור דא~ור בברייתא
הנא~

 דיש וגם
~ 

 ד~תר בתרומה מש~"כ' כרת
 'בהנא~

 בו ואין
 עכו"ם '~~ מגיעולי לי' יליף אלא ד"ה בפ~~יס הת~' ה~ג וכה"גכרת

 ~ ע"~
 י

 לתר~ י~הנ"ל~~~"~
 ~נה לכאורה

 בפסחי~
 ב~ה תו~'

 כוי לי' גרס דלא נראה כו' היתר~אי א~~
 וע~

 ~ב~זיר
~רסינן

 כ~
 הת~ס'~קשה תי' לפ~ מהרש"א ומ~ה

לומר אבי~ ר~צ~ ה~א~
 גב~

 ב~זיר שס רש"י רק ~י' ~ישי ושס מצ~רף ה~ר מקפה
 מקפ~ דגב~ זהתי'

 אמרינ~~דהית~מ~טרף ~בידא ולטעמא הואיל
 מתורץ אינו להתוס' רק חגליו ד~פיש~אף

 כותח גב~ ד~~ בז~
 התוס' קושו~ינמי

 ע~~ במקומ~
 אמרינן לא היאך ולדידי'

מהרש'א ת~ וע'ז דבריו תורף כן רב~ן ~פליגי ואמאי ל~נז מצטרףהיתר
 די"~

 דמקפ~אתי דה~יא
 כר"~

 חמץ גבי כל דדריש
 שאר וגמרינןמצטרף להית~

 איסו~י~
 מ~י'

 תמו~ ולכאור~
 היאך ג"כ

 מחמץ תרו~ה ללמודיוכל
 ה~

 מחמץ ~~~~קל
 ~ כנ"ל מיני' למיגמר והיא~יכול ב~י על ועובר כרת בוויש א~ורב~א~ דחמ~

~~~

 לתרץ ל~ נראה
 קושי~

 דלא מהרש"א
 קש~

 התו' דגם כלל
 לגמורשאר ~תכוונוילא

 וא~ ~יסוריןמחמ~
 ריהטא דלפום

 ~תכוונו לא דהתוס' לי נראה רק , כן כתבו נמי ה~"ל בנזירדתוס'
 דברי כל ני~א יהי' ואפ"ה מח~ץ איסורין שאר לגמור מ~ולסבזה

 המהר~א קושית כלל קשה דלא י"ל בפשיטות דלכאורה ,ה~וס'
 מצטרף ~יתר אביי מש"הסבר מקפה גבי סבר דהת~ס' י"לדלעולס
 גבי א"כ וא"ל , עבידא דלטעמאמשוס

 פלי~י אמאי נמי כות~
 אי~ן דמתני' ~הני ~~"ל הטור כשטת סברי דהתוס' י"לרבנן
 אי ולכך בעלמא לקיוהאאלא

 ל~
 היתר למימר ליכא דכל ריבוי

 יש אך , ~עס ~תינת דרך ואינו הואיל היתר דנ~יש כיוןמצטרף

 עו~ ~~~



 ה~י~תו~' קצת לד~דק~זד
 כתב~

 ומדוכות גביקופות וכן לבסוף
 לאביי שפיר דאתי נ~י מש~ע ~ביי שפיראתי

 מט~~
 הואיל זה

 הא עומדת במקומה המהרש"א ~ו~ת זה ~ל ~יכ חו~יןדנפישי
 היתר אחרינו לא ואפ"ה טעס ~ותן בה יש ~~י~מדוכות ו~~אישס

 מק~ה גבי ניחא לדידי' היאך א"כ ~ולין ~פישי הואילמצ~רף
 לא דאפ"ה ליונראה ~

 ק~הכלו~
 דה~ס' ~~מק~ה

 אזלי לשיטת~
 לעיל~פירשו

 מקו~ בד"~
 שהשו~ ד~יירי מג~וכו'

 ב~ין וה~מן
 אתיש~יר ומדוכות אביידגביקופות ~בר מש'ה ~וודאי יילולכך
 או ממ"נלדידי'

 ע~~
 בשטת באמת ~ש"י וכד~בר דרב~ן כ~יקר

 הואיל ניחא וודאי א"כ אי"ה לקמן שאכתוב וכמואביי
 ואיכ הת~~ובת תוך ~איסור בטיל מדאורייתא ~"כ דרבנןנ~יקר דטע~

 ואף בטל דהאי~ור כיון לאי~ור מצטדף ~יתר בי' אוו~ינן לאתו
אי

 טע~
 חרת~באותות~רו~ת אוורינן לא מד~ודייתאמ"מ כעיקר

 והית~ע~~
 מקפה ג~י אבל מצ~רף

 ~השו~
 ~זה א"כ ב~ין ~~~ן

 נתערבו כיוןידהואב~יןהוהכ~א אמרי~ןהיתרחצ~דף דש~יר~בר
 וי ז"ל המהרש"א קושית כלל ק~ה לא וא"כ בה'א אביי ~בדכן

~ ~ ~ ~

 התו~' דבדי נבאר
~~ 

 ~~זיר
 גי~ ד~~

 נת~ונו לא
 ב~סחים ר~יי דהנה ~חמו אי~ודין ~אד לילף~י
 ואית גרס~'ילה לא וזשרת וכל נו' ל~י~ור מ~~רף היתד איןד'ה

 ימ~דשיכו'ר"לדגרסי
 ד~~

 מדלאחשיב כל ~'כלאדדיש דד"י

חמ~
 כריך מי'י ~"כ דד'ש ו~ל ~~''ה ב~~ח

 הש"~
 מבעי' האי לקמן

 בתו~' כחב וכך דריש לא רישוכל ומ~רת וזמ~מ~ות ~לאכו',
 אין וודאי לכאודה ולפ''זב~זיד

 דצו~~
 כל דדריש דלריא דאף לומר

 לא וכלא~ל
 דרי~

 והוא הוא ה~ל ווד~י ~זה
 נג~

 ר"א דהא השכל

 מכ"~דדישי~~~
 ו~י וכל

 ~כ~י~ משו~
 ~יאך יתירה וייו

 נסכי~
לומ~

 ~ין ו~''כ איפכא
 ס~~

 ר~ ו~~ דרי~ ר'~ ~וו~~י
 לומר רצי~ס

 לא ,כל י'גל ידאימ~וז~י~י~מ~ר~ ל~ך דרישכל לא דר~יכיון
 מ~שה שפיר ולכך לחזד כל דדיש דלא כמודריש

 ~ש'~
 לר"י לקמן

 דאתי הוא משד~~הכי,והאי
 ה~

 אליבא ~~יר כו'דמקשה מיב~י'
 ליחשב ד~ל"כ ע"כ ~רי~יכל ~לאידר'י

 ח~~
 נמילא וכל איכ ב~סח

 עוד אדקדק ולקמן קש~כלל לא ~אמת לזעיריל~"ז אבל~ריש
 ~י"~גקושיחבזה

 הש~~
 זי הש~י'

~ ~ ~ ~ ~ ~

 ה~"ל ל~י ל~יז
 להרמב"~

 ~ם ~ירושוב~ו~' הכי
 י י~

~ 

 מט~ס לי' ~~מע דוזק~ה דבההוא דלאבייגיחא י

 מצער~יהי~
 כל דריאידדיש כיון ר"ל כל לד''א~דדריש והיינו

 כיון מ"מ ~ח"כ אביי~ו~א כע~קרכדוזק~ה לט~ס דמשרת אףא~כ

ידד~

 ד~~ נמי וכל ~ליא"כ
 אתי משרת גבי דכתב וכל יאיכ

~הי~
 כולה התורה לכל גמרינן שפיר ~~זיר ~"נ לאי~ור מצע~ף

 גבי א"כמק'~~~~ל
 ח~~

 מחמצח ליכל לוזה
 די~יללי' תיפו~ להיתרמצטר~

 כנ"ל מגזיר למיגמ~
 א'כ גמרינן~~זיר דאי להדמב''~

 ~ייב נ~י דכ~ת'א
 לכ~ בחוו~~~~

 כרת גבי קרא צריך
 דכמו דאל"כה"א~ מח~צת דכל רי~י צריך נמי והש~א~כרת למ~~

 נ~לק דמה"ת מלאו נמי ממו~ט~דמחוע~~~רת
 ו~י~

 כל ש~יר
 ל~~רמ~~צק,

 מצטר~
 דר~י דלא ~ר~~ן אבל

 כ~

 דגבי א~יוכל
 נוזימש~ת

 ל~
 היתר איסורין בכל אמרינן לא ~~יר א'כ דרשי

~צ~ר~יל~י~ורדמשרת
 לטכ'~

 א~"כ אביי כדמ~ה דאתי הוא
~~ת

 ~~כ"~
 ~קמן שאכתוב כמו

 א~"ה רק מ~שרת~ש~א~ג~~ינן אביי ~~~שפי~ ~י"הו~כ'~
 ש~י~ מקש~

 האי על~
 דמקפ~

 ה~ס'~ש~כ~~
 וכזית בד"ה

 סבר דאביי כו' בא"~
 ד~

 אמרינן
 צריךדט~~'כ~"קר

 בב~א~ לאכו~
 ו כנ"ל היתר בתוך איסור כזית

~~~
 לר"י אב~ו מ~~ה מאי

 מהה~
 לדידי' דמקכ~,הרי

 ~ת"י ד~קפה 'האי ' ,~
 פר~

 רלא ~ר~רבנן הא ור"י ~ו'
 דשס לשוטתו מק~היר"י דא~י קש~כלל לא רק ב~וס'הנ"ל דברי בלא באמת~קשה ב~סחזה חמו חשיב מדלא כל~כו'~רש"י
 בר ר~ה~ר אמר להדיא גרסינןבנ~ר

 טעמא אר"י~~~י ח~~
 ~רהואיל

 לוק~
 היא ר"א הו"ל דא~"כ ~ן דר"~~~~ר משמע כו'

 הלכה סבר ,דר"~ ~~וד הכי ד~בר~ וודאי אלא כיחידאה~~יינו

כ~~~
 ולכ"ז ו ~~סתיס דהכא תוס' לרב~י בלא"ה צ"ל וכז מש~ה
 ~~ ~התוס' יקושית מ~רושפיר~נמי

 אית בד"ה ב~זיר
 ו כו' מ~י ~אדגרסי ס~רי~

~"~~~
 דג~ינן ד~ייר ה~וגיא ש~יר~ולה~ס

 בתר הגמ' ומשני לי' ~מר קאק~י~~ו'הדר מ~יקרא ~~ ולאביי ש~
 לו'דש~י

 כ~
 ~קש~ ~אי ולכאורה

 ~ראה ילכאורה ~י' ו~י הש'ס
 הי~ הגמ~~~ושי~

 דמק~ה ~משנה דאבוי ס''ד הוה דמ~יקרא
 מקשה ו~שתא ~מקוס בכל לאו~~~ ימצטרף דהי~ר~וכח

~~כ~~ דלמ~
 א"כ דאתי י~וא

 אדרב~
 סבר היאך

 הו~
 היתד מת~לה

מ~טרף
 בכ~ ל~,ה~

 לומרהיתר יותרמנ"ל קשה לדידי' מקו~א'כ

י

~ ~ ~ ~ ~  
~ ~  

~~ ~ ~ ~ ~  דילמא מ~זיר דגמרינן ואי התורה בכלמצטרף
 ל~כ"~

 דאתי הוא
 ו~ולה מתורו הכל ול~יש , מידי מתרו~מ'רקזה~א

 ש~יר הגמ' מ~י ו~יז נימא מי דלדידי' כנ"ל הוא הגמ'דקושית י~~
 וכל רק כ~יקר לט~ס משרת~פיר אתי ~לר"א אתי~~ר"א דמקפה דההיא אביי סבר ~תחילהדיודאי

 ד~ת~
 להיתר גביימשרת

 בתר רק כר"א סבר לא אמ~י לשיטתו לר"י רקמקשהמצטרף
 כזית מחמת היינו לוקה דזר הואיל מקפה ג~י דקאמר דר"ידשני
 מקשה ש~יר א"כ כל דר~י דלא כרב~ן סבר באמת ר"י איכבא"פ

 משרת בנזירדלמא אףמ~"~היתר~חצטרף
 לטכ"~

 כדתנואו~יין
 בלי יפה עולין ~~יר ה~ו~' דברי ול~"ו ' כו' הנח ד"הבתוס'

שו~
 ז דוחק

~ 
, 

~"~~~
 לדקדק שיש ~ה ניחא נמי

 יל~ למ~
 ~תוספות ~יר~ו

ב~סחי~
 הנ"ל ל~י שתירצוהתו~~ותב~ז~~וב~רט ~ו

 ב~זיר התו~~ת~ירוו
 עול~

 יכה
 ול~~

 ל~י ~כאודה ניחא
 ~~"כ הגח' מ~שה מהלהק~ות י~ עדיין א"כ דרישי~~ו,יכל ~ל דדריש לר"א וודאי שזהשכתבתי מ~

 עכ~~ ור"~
 דילחא ~נ"ל

~~ר ר"~
 כר'~

 מצטרף והיתר ממשרת ~~יר ~כ"ע וא"כ ~ל דדריש
 יש ב~~י~ות אך~וכל

 ל~ר~
 יסבור אס אף לתרו ר~צה דהגמ'

 ה~היהתו~' אךכר~ן ר'~
 ב~סחי~

 וכו' לי' ד~~~א~שמעת ~"ב מ'ג

ואע"גדר"~
 כו' התערו~ת כלב~' דריש

 ~מצ~~~יר~
 דת~פ' א'

 אבללתי~ו~~ני ר''א ר"~כלכמודרש
 דר~~~~י~~

 ~לא
 א' תי~ו לפי וה~חא ל~ערודותכל דר~רי~

 ד~"~ידרי~ דת~~~
 ~ומדת ~מקומהה~"ל קוש~ כל

 מאי~ק~~
 דילמא ט~~מנ"ל הגמ'ו~"ע

 ד~י~~' יא' לתירוו ~"~צ'ל כ~"ל מצעדף להיתרוכלאתי
 דוכל יודעהי' דהש"~

 דרש~ ל~ א~י גביוושר~
 י"ל לפ"ז וה~תא

 בנזיר ~תירצו ב~~מוס ~ס התי~~' ~~לא דמש"~
 משי~

 של א' דלתו'
~ו~~'

 ש~
 וכלאתי ר'~כל~"~י~~כ דריש

 ל~~
 דאל"כ דדשה~נ"ל

 ,ה~ו~' אבל מירי הגמ' מק~הלא
 ~~זל~ בנזי~

 רו~ה דה~מראי"ל א"~ אר"י ~~וד
 דר"~ לתרץ~~~יב~

 אכי~ו שי~ילסבור
כר~נן

 י ,, 'י כנ"לו,~י'י,~

~ ~ ~ ~ ~
 ~~~ נבאר~עו~

 הר~ב"~ה~"~~"~מהל'
 ב~ת~מ~אין דקדיר~שבי~ל ש~סקי תרומ~
 ב~חי~ ~ד~הא~ מ~וד הי~תמוה בצונןוהנהרקשטי~ה צדיךהו~ל~

 ד'
 צ~

מש~
 הג~להיבחמיו ~צריך לה~י'

 דפ~י~~ו~~
 ב~ו לא ו~רומה

 בכירש"~ בשרוכי'~ע~ש קדירהישביש~בהמריקהושטיפהוהת~ן
 מ"~מ~ל בה~~ות,~וע~'לי דלזהכיוןהראב"ד ונראה,ותוספ'

כלי~
 אי~ור של

 דמוכ~
 הדמב~~ ~דברי

 שצרי~
 ~ג~לה

 להדי'כדמוכח ד~
 ברמב"~

 א' הלכה אסורות מאכלות מהל' ~י"ד
 שלקדירה

 חר~
 אלא ת~דה א~רה ולא כתב ב' בהל' ואח''כ כו'

 ל~דיא~אסור הרי יומא בתיקדירה
 ד'~

 תרומה א"~מ"ש
 ע"ב ני~ דף תרו~ות בסיף המשנה ב~י' הלאהר"ש לי~~א ועו~

 מגעילה תרומה בו שבישל קדירה רחב"ש ת~י הירושלמי ב~סמביא

ג~
 ודיו ב~מ,ן

 אמ~
 בל~ו וגבילה מ~ה ב~ון ~רומהקדירה יאר~י ~ו~ילה ל~יו ממנו למידין ואין רבא

 וא~יאמד~
 כמאן א"ל הכין

 דר~ן הזה כמ"~ש~ומה~מן דאתי' י"ל ~ו' ~ליהן קבלהדאמר
 להדואדאונוהרי

 מיקיל'~
 דרבנן ה~~ ~תר~~זמן למ"ד

 ה~י ומ~שלא ווד~י ~צונן ~~~בל פ~ויי~ ג' הג~לה ~~ס לכלישיה~~אף ~~
 הרמב"~

 ~ארץ תרו~ה~~אירייתא הזה בזאן פ~ק
ישראל

 וה~ההרמ~י~
 קדירה ד~סק

 שביש~'~~
 לא ג"כ כו' תרומה

 בתרומת ~ף משמ~~ד~ירי ח"ל ~בי~יתרומת א"י תרומת בין~ילק
 ~"ל בת~ומת ואף~"י

 מ~~
 הנ"ל מירושלמי

 ~צר~
 כ~"ל הו~לה

 י דרבנ~א~בא"יזכמו~למ"דת~מ~בזמן~וה

~ ~ ~ ~  ד~ין לחכמיילוניליש~וכ~~דינו כתב הרמב"ס~
 ו~ודקושי' להול~ו, קשה ~י~ דתרו~ת ממת~~~הג~לה צרי~

 ב~ס~י~ יהוש~ ה~ני והנה מתורצת אינההנ"ל
 האי על

 ~ה~מב"ססבר הזהוכ~ב מביא~הרמב"ס~פסחוש~רו דקד~ו~
הוא ד~רומ~

 ד~~
 ואין כחוש

 בול~
 בתו' בפ~~י' ו~"ש מ~ט רק

 ממתני' לוגול לחכמי בתשו~~ו ראי' מביא הרמביס דהאתמוה הו~ ר~
 ~תב דהר~~ס ו~וד שמן דבר הוא וודאי ושמן שמן מכדד~מערה
 בכלל שיש תרומהסתס

 הז~
 הנ'ל קו~י' ועו~,אכתי שמן אף

 אף הי' יש~ ד'ת שהוא ה~ב"ס מדיןכתבמת~רצתדה~בכלי אי~~
 הבלו~י~כלי~

 מיין
 לנזי~ שאסורי~

 קשה דאל"כ ~תו' ~ד~תבו
 התו~'קושי'

 בפ~חי~
 ב~זיר ידעינן היאך

 ~מדיו מגי~ולי טכי~
 אמאי בתרומות אףואיכ

 אי~
 ~מן כדבר ה~"ל יין

 שבול~
 דבר ~וף

~הרוזב"~
 ז מאור ~ה הזה

~ ~ ~

 דקא~ר ~א ול~פקלחקור י~ אשר ב~וגי' להתעורר יש לכ~ורה דהנה ל~רו נ"ל
 הג~

 הוא חידוש מדין גיעולי



 ~~ו~~ ~~~~~~~י~
~ ~  

 ~כיע למילף לי~א ול~ך פורתא ~גמה דלארא"א ~~ ~~~~ ~~
 וי~

 ~י לחקיר
רצוג~

 ו~מריגן חיד~ו אלא בו אין הוא דחידוש הואיל ~מר
 להגעילדהתורהלאה~ריכ'

 ר~
 ~לי

 מדי~
 כלי~שבישלו לאו~ף ותו

 יכול דלא אמ' ~י דוודאי גותגת ~הסברא אסור אינו איסור היוסבו
 מותר ל בתבש איסור שאר או חלב גפל אי א"כ טכ'ע מיגיהלגמור

 דרבגןומה"תאי טע"כ אימדאורייתא
 ~דירהגו~

 יאסר בוט~ס
 יו~ר חמור'הקדירהומי

 מהאי~ורעצמו~
דאסרה דראי~ דילמאי"לכיון~

 אע"ג ~דין כלי תור~
 ~~ דמידו~

 מיגיה גמי גמרינן

כלי~
 מאיסור הבלו~יס

 דמ~
 מדין מכלי

~ 
 מיגיה גמריגן ~לא

 גמי וכן הגעלה להצריך הוא ~~כתוב דגזרת עצמו מאיסור~כ"ע
 קאמר מדלא ~תמשמע

 הש"~
 גדול ספק וזה היתה שעה הוראת

 לדיגא ג~מ~שר
 כמ~

 טכ"ע באמת שפסק לרש"י אי"היוכן לקמן
 וכתבדרבגן

 משו~
 הוא חידוש מדין דגעולי בתראי ל~מו~אי ד~"ל

 ~קור יש ~"כ מצטדף להיתרומשרת
 כנ"~

 הדין איך לשיטתו

 הבלועי~בכלי~
 משרת או דכתב ~ר~~י שגי ל~' ואף מאיסור

 וכן אי"ה לקמן כמ"ש כג"ל לתקור יש כתוביס ב' הוה מדיןוגעולי
 גכרי' גיעולי ממשרתו~ברי טכ"ע הפוסקיס לדברי אף לחקוריש

 אפשר דאי הוא~ידוש
 דפג~

 פורתא
 וא~

 דאורייתא טכ"ע או אף
 מי~מ~וש מנזירדלפיגן

 הו~
 בכלימדין הג~לה שהצריךהכתוב

דהא
 א~

 מותר פורתא ~יס אי היתר של לקדירה גפל אי~ר
 בין חילוק~אין

 פג~
 פורתא

 לפג~
 דהפוסקיס ראי' והא מרובה

 לפגס שיעור גתגולא
 וכ~

 ~"ד להדי' ק"ג סי' בי"ד הש'ע פסק
 ל~סיף ~וצהוהפר"ת

 דא~
 ~"ג ל~בח איגו

 מותר לא גמי דלפג~
 איאף

 טכ~
 הוא מידוש מדין גיעולי מ"מ ממשרת ד~ורייתא

דפג~
 יש גמי ~"כ אוסר אפ"ה ~ורתא

 הואיל אמריגן אי לחקו~
 הכתוב מגזירת מדין בכלי רק הכתוב ~ד~צריך אמ~יגן ~אדחידוש
 שבלוע בכלי לאאבל

 היו~
 עצמו מאיסור חמיר ד~א וזאי~ור

 הואיל דילמא או כג"ל גא~ר דלא מ~ט פוגס אס לתבשילדגפיל
 ~ואדחידוש

~ 
 אבל מגזיר ילפיגן הוה לא אי טכ"ע לגמור ~ול

 מגןיר דיל~גןהשתא
 טכ~~

 שחדשה הוא דמידוש ~א~ריגן א"כ
 לשבח כנ"ט הוה מ"מ פורתא דפ~וס דאף מדין כלי גביהתורה
 גפג~ הכלי מחמת רק לשבח היה בעין הי' דאסכיין

 א'כ ~ורתא
 כליס ~אר מיגי' גמריגןממי~א

 בלועי~
 מאי~ור

 דמ'~
 בע"ז וע"ש

 בע"ז ~וד ועיין ב"יכו' קדירה בתוספ~~ו~ידך ס"זדף
 לכן בשלמא ד"הבתוספ' ל'וע"~

 אבא~
 ו גכון על הכל ת"ל

~~~~
 רא~

 בזה וגבוך מסופק כרתיופלתי שב~פר מצאתי זה
 לך אברר לכןמאוד

 אש~
 לא כבודו במחילת

 ד~
 כראוי

 ~~תערב אי~ור שס פסק דהש"ע ה~ך מקשה צ"מ בסי'והגה
 אין במסל"תומקשההש"ךהא וגאמן עכו"ס יטעמגו~היתר

 הש"ך כתב בלב~והגה אשה בעדות אלא מדאורייתא גאמן~~ל"ת ~כו"~

~בשלמ~
 דסבר דאפשר די"ל קשה לא כ~"ע גמי דפסק לרמב"ס

 דטכ"~ ר~"י~שיט~
 אפשר דכתב הש"ך על לי וק~ה ~"ש דרבגן

 להדיא הרמב"ס כתב הרי מ~"פ ביותר גתערב~ אי ממ"ג האכנ"ל
 רק~הוא

 מדרבנ~
 ~כ~ל

 מותר תערובות ע"י ~יעור מצי דסב~
 כתב הא בא"פ ואי~דאורייתא

 להדי~
 ~אמת כג"ל ~לוקה

 קושית קשה~רמב"ס ע~ ג~
 ה~~

 איסור סתס כתב הרמביס דהא
~גת~רב

 א~ בהי~
 משמע מותר ~עס בו שאיו עכו"ס אמר

 ב~ א~ אי עכו"ס טעימת מה~י בא"פ כזית כגון הרבה מעו~ב~י א~
 וד~~~~

 דכזית לומר
 י~ ~ווד~י ז"א טעס בו יש ~דאי ~~~

 ~~עמ~~י~ורי~
 והרמב' השיע קאמר ולכך בא"פ ג"ט ואין ~ליש

 דהא ותדע בא"פ יש וגס שג"ט דהייגו לוקין וממ~וטעמו
 דהייגו ב~שה בטל במיס ~וז~ורב גסך ייןהתו' ל~יט~

 במי~
 ששה

 ה~יתר הוי בא"פ כזית וא'כ לרמב"ס בציס ד' וכא"פהוא הייןנגד פעמי~
 ~יתי~ שגי ~א דביצה האי~ור גגד פע~י'~מוגה

 ב~וס~' ועיין
 וכןבע"ו

 פס~
 שס הפלתי והגה ס"ה קל"ד סי' י"ד ~"ע

 כלל איגותי' דרבגן טכ"ע דסברי ~יליס דעת ה~"ךדסבר~ל מקש~
 ד~אמר קפילא סברי מקילין ד~תדהא

 הש"~
 וקשה דווקא לאו

 קדירה אלא כהן לי' טעיס מר~ה בשלמא קאמר הש"סהא
 מאן בשר בו ~בי~למלב ש~

 ט~~
 ~פילא לפרש ואין קפילא ומשגי לי'

 בגמרא דאסל"ד
 הו~

 בג~' גאמר דלא מה לחדש לגי איז דוקא
 בפסחיס כמבואר דאורייתא טכ"ע ל~ע בב"ח הא קשה וא"כב~י'
 הג"ל~סו~יי

 ר~
 הקושי' ו~"כ חידושו ~~ח מיגי' ילפיגן דלא

 כתב ו~וד במ~ל"תי גאמן~מאי במ"~
 גמיקשה דעלהר~ב"א ה~לתי ש~

 ~שמעתא בחולין ב~ידושיו שכתבכן
 דזרו~

 רש"י דעת אחר ~לה
 ~ל ~קן גמצא ון"ל דרבגן טכ"ע דסבריוסיעתו

 ל~ש"י דברי~
 ב~וך איסור ~ל כף נתחבה א~ז'ל

 התבשיל~
 כף~ולבת

 וגשפך כו' ~שר ~ליורה בתו~
 ול~

 להקל הולכין ששיס איכא אי יד~ינז

דהוה
 ~פ~

 דרבגן
 לדי~

 הפלתי ומקשה ~רב~ן דטכ"ע
 שקש~

 ג"כ

 מה~כג~
 בב"מ גבי הא ור"ת רש"י למחלוקת בב"ח עגין

 לרשיי די"ל כיון ותירץהפלתי שס גופיהדאירייתא~'שהרשב"א לכ"~
 דרבגןדטכ"ע

 דמגיעוליעכו"~
 ~פי' ילפיגןמיני' לא דחידושהוא

 בלועי~כלי~
 הם ~~ אפי' קדירות כל וא"כ מאיסור

 דהא כלל~ס~י ול~ פגומי~
 ז~

 כיון בב"ח אף רש"י לשיטת וא"כ חידושו
 מאי~ור בלו~יס דכליס י"ל או איסר איגו קצת פגמהדהקדירה
 עכו"~ מגיעוליילפיגן

 היכא דוקא רק דמ'ש
 דבל~

 מחמת איסור
 דהתירא כיוז ~יפכא או בחלב בשר בבלוע אבל בלעדאיסורא

 באמת אבל ~וא דחידוש מג"ג ילפיגן לא~לע
 ק~

 הגיל דהרשב"א
 דסובר יצ"ל מד~בגן רש"י לשיטת איסור כף בתוחב אף כתבהא

דוק~
 קג"ג דף במ"ה וכן איסור דבלע אף ישראל של כלי ולא ג"ג

 גדולה יורה במדין הגעילו היאך תוס' קושיות על ~רמב''ןדתי'
 מנ"נדהא

 ותיר~
 דלמ"ד

 טכ'י~
 אף תמוה ולכאורה לק"וו מדרבגן

 ילפיגן דלא רק מד~ורייתא וודאי ע~ו"ס בגיעולי דרבגןדטכ"ע
 גדולות ביורות לכך כג"ל צ"ל א"ו לן קשי' גופא בהך דאגןמיגי'
 ב' להג~יליכול

 שבלע מה מ"מ א' בפעס שג"ג ואף פעמי~
 וכיון ישראל מ~ישול בלוע הוא אח"כהקדירה

 דחידו~
 לא הוא

 דסמכיגן ישראלולפ"זמתורץגמי אי~ורמבישול בלוע מג"גילפיגן
 אףא~ילא

 בב~
 כן כג"ל דרבגן בב''מ אף בכליס דבבלוע
 ז הפלתי רברימורף

~ ~ ~

 הבלי~יס כליס עכו"~ולא גי~ילי דוק' אי שמסופק מה
 ישראל בבישול אף דילמא או ישראל בבישולמאי~ור

דמ~
 גגד ד~א אף ראשיגה כסברא ור"ן מרשב"א ~וכח וכתב
 כלי ד~"ש בעצמו היא שכתב כמוהסברא

 בלו~
 מעכו"ס אי~ור

 מישראל איסור בלועומ"ש
 וג~

 ה~ל גגד הוא השגי' ה~ברא

~ימ~
 מדאורייתא מותר אי~ורלתבשיל אסגפל דהיאךגאמר הוא

 מ~וס וכי יאסור ממגו התבשיל יבלע לקדירה איסור גפל~י
 אי~ור ~צת גס~גפל

 ממ~
 ועוד זאת סובל הוווח ואין עדיף

 מיגי' ילפינן לאאמאי
 טכ"~

 ולא כןה ווופלג חידוש יהי' ולא
 ~ו~תא ש~וגס אף רקמידושיהי'

 הו~
 מ~"ת' אבל ל~בח כג"ט

 מזה יותר חידוש ג~~ה אגו אף הוא קטן דחידוש כיוןגאמר
 מנ"ט גמי בכליעדיף הבלועדיהא

 דא~ לשב~
 בעיו איסור

 יא~ור פגוס טעס אף שגותן והקדירה מותר בתבשיללשבמ ג~

~ו~
 השכל ~ד

 וא~
 ~י פורתא פגוס ב"י הקדירה הי' לא

 ~~גוס אף וא"כ חידוש עו~יס הייגו ולא טכ"ע מיגיהילפיגן
 היאך~רתא

 א~
 תו~' כתבו בןה וכיוצא כזה מופלג חידוש נעשה

בפסחיס
 ר~

 היכי וא"ת וכו' כ"ח על העידה התורה בדיה ע'ב ל'
 דילמא ר~יי'וכו'מייתי

 גזיר~
 וכו' י"ל וכו' ד~פילו הוא הכתוב

 כ~לו התורה ש~שאו גאמר לא ה"גאמאיוא"כ
 הי~

 וגיליף לשבמ
 באופן הסוגיא לפרש נ"ל ~ן ז טכ"עמיגי'

 שג~
 הרשב"א דברי

מידיש נכרי~ גיעולי בגמרא דה"פ השכל גגד יהי' ולא גכוגיסוהרמב"ן
 הו~

 דלא דא"א
 פגו~

 פו~א
 ובכ~

 גפל אי בעיו באיסור אף
לקדירה

 איפגו~
 דאורייתא טכ'ע אי אף כג"ל מה"ת פורתאשרי

לכך
 א~ריג~

 טכ"~ אי אף הוא דתידוש
 צותה ~תורה ראורייתא

 אבללהגעיל
 באמ~~~

 בגיעולי
 מד~

 מבשל הי' אי ~צמס
 גאסר לא מדיןשל בכלי~

 התבשי~
 שצותה מה רק ~צמו מאיסור עדיף דלא

~~ו~
 הוא חידוש התבשיל י~סור דלא ~ף להגעיל

 וה~

 דומה
 להטביל שצריך מגכרי ~תכותש~נהלכלי

 במקו~
 ~ל וכן

 פו~קיס ושאר דלהרמב"ס בי"ד ק"ד ס~ סוף הב"י כמ"ש ע"זכצטוו כלימר~
דאירייתא

 הו~
 בו ~ישל הסימןאס סוף שס הטור כתב ואע~י'כ

 גמריגן לא הוא דחידוש ~יון אמריגן הגעלה לעגין ~ף וא"כ~סר ל~
 רק יאסור לא ואמריגן עצמן כליס באלו אף ר"ל ~כ"עמיגי'
 נ~סר שלא אף במקוה וטבילה הגעלה להצריך הכתוב~זירת
 מגי' גמריגן הוה פורתא פגוס היה לא אי אבלהתבשיל

 הצ~יך הכי דמשוס אמריגן הוה רק הוא ה~תוב דגזירת אמריגןהוה ול~ ~כ"~
 ~ף בתוחב קא~ר שפיר הר~ב~א דהשתא התבשיל יאסרשלא
 מדאורייתא התבשיל גא~ר דלאאיסור

 וג~
 תי' ~פיר הרמב'ו

למ~ד
 טכ~

 דרבגן דמ"~~כ"ע משוס נימא וודרבגן
 דהגעילו כיין א"כ ~אחידוש עכו"~ וגי~ול~

 בפע~
 דהא ג"ג שייך לא הרא~ון

 ואמ"כ דרבנן דטכ"ע כיון הטעס בטל והי' כלל גאסרו לאהמיס
 ע~ד והגעילוחזר

 פע~
 לרבגו כמו בטיל הבלוע שכל עד

 באמת אבל פעמיס ב' שהג~ילו גיחא דלדידי' הפו~~סשכתבו אפרי~
 הרמ~ן שדברי הפלתי על ליתמי'

 בל"זגכוגי~
 קושי' זודאי דהא

 אי רק הואהתוס'
 אמריג~

 דילפיגן דאורייתא חג"ג דלר"ת
 בשאר בב"ח גבי קרא דגליבתר ~בב'~

 ~כ"~ גמי איסו~י~
 כמו דאורייתא

 ~~בשאר שייך לא ~כ דרבגן ~כ"ע ~~ריגן אי אבל ר"תשפ~ק
~ך

~ ~ ~~ 
 איסורין



 ~עצמן מדין ~כלי כ~ל~י ~~~ אי ~ף א"כ דאוריי~אאיסו~ין
 לא מ"מאסרו~~~יל

 נוכ~
 ~בכלי כיון חנ"נ נמי שנא~ר למילף

מ~ין
 הו~

 איסורין ~אר
 וחידו~

 לומר מבב"ת למילף נוכל היאך

~נ"~
 לב~"~י~~נו דמה

 ~כ"~
 דרבנן ~כ"ע ~מ"ד איכ ~ורייתא

 ~רין מכלי כלל קשה יו~א אי~ורין דרב~ן'~~אר ~מי~"נ
 הוא ~'כתב צ"בס"ק בזהובסי' הרגיש ~לא ה~~תי עלגדו~ה ו~י~~

 ~"~ זו ~ברא ~~יבעצ~ו
 אבאר ולקמן

 ג~
 לפי גס ~ך דבריו שם

פירו~י
 בש"~

 מתורצי' ~~יר מ"מ
 הפוסקי~

 ב~עימת המקיליס

 שכתב הרשב"א דברי וגם מסל"תע~יי~
 עס ~לב ~כלי ג~

 רהיינו הוא ~ידוש ~כו'ס דגי~ולי ~ירו~ו משו~דה~תאדדב~ן בש~

ה~ג~ל~
 הוא

 חידוש~ב~
 בב~ת אף א"כ התבשיל אוסר אינו באמת

כיון
 דפוג~

 נאסר לא פורתא
 הבש~

 היה אס כמו חלב של מקרירה
י

 והיה ב~ין
 פוג~

 ו כנ'ל ש~תר

~~

 בב"ח הא כו' חו~בת כף ש~תב~או הר~ב'א על ~מק~ה מה
 י~ לכאורה ~נ"ל בלא י"ל ו~או~יתאוודאי

 ילתרץ

 זהדלכאו~~~
 ~רו~

 האומרי~ דלשיטת
 אבל דרבנן טכ"ע

 בב"~
 דאורי~חאוודאי

 הו~
 לתוך שנ~ל בשר כגון חלב ~ס בשר רק

 ו~ותן אי~~אאו תל~
 ט~~

 חר דכל דאוריי~א דזהיהוא בזה זה
 שנ~ן ול~יא~רינןשהחלב אסור בהדדי שריי~נ''טבא~~ינפ~' וח~

~~~
 שנ"טי חלב כגון נא~רו ב~כבר אבל ברו~א מ~טיל בב~ר

 אי וודאי זה א~ר תבשיל או יר~ות לתוך הבשר נ~ל ואח"כבב~ר
 אי~ור מא~היה הבשר עדיף לא דהש~א ה~שר ~טל דרבגן~~"כ
 עצמומ~מת

 שא~
 לך תרע התבשיל יא~ור לא נבילה חתיכת צ~ל

 ר"עטכ"~ יליף היאךדאל"כ
 עכו"~ מגי~ולי

 מש'ההוצרך דילמא
 שמאהגעלה

 ~יאסרו ירקות דהשתא~ל~נין א"ו מבב'ת הכלי בלי~
 ~מא להק~ת אין וזה איסיר משאר עדיף לא תב~יל שאראו

הצרי~
 ז"א ב~ר בו והנכרייבישל חלב הי~ראל יב~ל שמא הג~לה

 ~יו~ לבשל ה"ל ה~~לה הוצרך למהדא"כ
 ממילא ולמתר ירקות

 ואין לפניס צריך אין וודאי וזה ב"י אלא תורה א~רה ד~אמותר
 ~כ"ע לשיטת דאף וברור מוכח מזה ויותר בו להאריךצריך

 קבל ב~ר אס מ"מראורייתא
 טע~

 אותוי נפל ונאסרואת"כ מחלב

 ~טיל ברובו במינו מין ד~~קינן לדידן ~ר של קדירה לתוךב~ר
 ווותר זה אף א"כמדאורייתא

 א~
 יש

 ~שי~
 הכל בין החלב נגד

 ירקות לענין נמי וה"ה איסורין משאר ~~ף הוה לאדה~תא
לשיטת

 ה~וברי~
 ז~ ול~י דרבנן טכ"ע

 קאי חולבות כף או מ"ש י"ל
 בבשרי שנתחב תולבות כף או תבשיל בתוך אי~ור של כף~~ו~ב

 ןה רק התבשיל לתוך תחב וא~"כ הכף~נאסר
 רו~

 להאריך ואין
 ז כנ"ל לי נראה עי~ררק

~~~~

 למה א"כ ה~"ל לדברי וכן ה~לתי דברי לפי לה~שות
 א~רה לא דר"ה ברי' חייא ר'~אמר

 תור~
 קדירה אלא

 יומאי בבת אף מותר כלי~ בשאר דאורייתא מ~ין הא זה מנ"לב"י
כיון

 דפגו~
 פוגס אס היתר לתוך שנפל איסור א~ילו ~ורתא

 ~י באינה אף דילמא א"כ היא חידוש זה רק מו~ר~ורתא
 שפוגס איסור דודאי כלל קשה לא זה הכתוב~ס~ו נ~~
 פור~

 לא
 ראוי' ראינה דדוקא ל~~ל אסור בעצמו ~וא אבל התבשיליא~ור
 אבל מותרלגר

 פגו~
 התבשיל רק אסור אדס לאכילת וראוי פורתא

 והטעם טעס מחמת רק אסור יהא דהתבשיל כיין לא~ור יכוללא

נ~ג~
 ברוב ובטל קצת ~פי'

 מוע~ ד~ג~
 התבשיל' לענין הוא כזה

 ראוי שאינו בעין איסורכמו
 ~ג~

 הר"ן סברת ק"ג סי' בב"י ~יי'
 ב"ידב~למא תורהאלאקדירה לא~סרה ר'תייא שפירקאמרולכן

 התבשיל יאסור לא ~ין שמן אף ב"יבקרירה
 מ~

 הבלוע

ש~~יר~
 יכול לא הדין מן רק עליו אי~ור ושס אסור עצ~ו

 אבל הגעלה שצריך התורה ~יד~ה שפיר לכך התבשיללא~ור
 דנבילה עצמו הבלועבפני על ~פי' כלל איסור דאיןשס~אינ~ב"י

~איג~
 ~בילה שאפשר ב~"ס ~דאיתא מיקרי גמור היתר לגר ראוי'
 כגון ש~י~ה~תע~ה

 שנסר~
 שחירשה לומר שייך לא ע"ז א"כ

 שצריך איסור לכליהתורה
 הגעל~

 מיקרי לא ב"י שאינו כיון
 ז איסורכלי

~
~"~~~ 

 ~הל' י"ר בפ' ~סק הרמב"ס ד~א הנ"ל בלא קשה ק~ת
 איסורי~ ב~אר דרוקאמ~א

 מותר
 פגו~

 ש~נו עד

 שנעשה אף אסור יחד נ~סרו שכבר היכא בב"ח אבל לגר~אוי
 ~איל בגמ' כדאיתא הנאתן כדרך שלא אף אסור דבב"ת כיון~וס
 עס שנת~של בב~ר דווקא זה דעת אך ע"ש אכילה בי' ~יבדלא
תלב

 ול~
 אף לכך תיכף נאסרו וא"כ מתחלה בחבירו אחד ~גיס

 א~~ לגר ראוי ~~ינו ער פגוס נעשה אח"כאם
 אסוראבל

 דבר החלב עס שעירב כגון בחלב הבשר ~וגס מתתילהתיכף א~
 מניל כך ובין כך בין לדקדק יש מ"מ ~דאירייתא כלל נאס~ולא מ~

 דילמא ב~ ~דירה אלא תורה אסרה דלא חייאלר'
 ~צמו איסור לעניןובב"ח מ~ב"~ בלו~

~~ 
 אף לאסור~~תב~יל ו~נין כנ"ל ~גר ראוי ב~ינו אף אסירעצמו דבלו~ ב"י באינו אף ~ליו איסור

 ~סרה דלא מנ"ל א"כ הדין מצד מותר נמי ~ב"י כגון מעטבפגוס
 שהיו שייל אף ב"י קדירה אלאתורה

 אינו שוודאי כלי~
 חש~

 שמא
 בה~ישל

 בב~
 התו~' כמ"ש יין כלי כגון

 ב~~חי~
 ~יאך מ"מ

קאמר
 סת~

 יש וודאי בקדירות הא ב"י קדירה אלא ~ורה א~רה לא

חש~
 דנאסרו כמו דמסתמא בדוחק ליישב ויש , וצל'ע זה

 די~ כלי~ נמי כן ב"י רק נאסרו לא דוודאי דבב"ת משש~איו כלי~
 ~ י~ד כוללם ד~תורה כייןחששי

~~~~
 דהוין וחמץ רבב"ח כיוז מקשה ~"ז ~י' בפלתי

 י~א נמי לפגס נ"ט אף א"כ אסור דא~רןהגקבריס מ~
 וא"כ ט~ס לו אין וו~י האפר דהאאסור

 למ~
 הרעישו

 המחברי~
גבי

 ממ~
 תמהתו וב~מת בציע והניח אסור או מותר נ~"ל אי ב~~ח

 וכלל כלל קשה דלאעליו
 דא~

 ~~קברי~י אצל אסור דנט"ל כ~ריו
 הא ב"~ קדירה אלא תורה א~רה לא חייא ר' אמר למה ק~הא"כ

~ת~
 כנ"ל בב"ח בי~ול חשש יש קדירות

 א~
 דלמא לחוש יש

 הגוי בהבישל
 בב~

 בה שיש כיון יאסור ב"י באינה אף א"כ
 התבשיל יאסר א"כ בה ש~ישל במהבב"ח טע~

 מטע~
 הא ו~וד הנ"ל

בב"~
 לגרכד~סק ראוי ~אינו אף ב~~ו אסור

 הדמב"~
 ~נ"לא"כ

 טו~~ין שאנוכיון

 ב~

 שטעמו אף בב"ח טעס
 ~גו~

 א'ו ~~ור יהא
 אף עצמן הו אסורין יחד שגאסרו בב'ת דוידאיצ"ל

 ב~גו~
 אבל

 כיון הטעס ~שוב אי~ו התבשיל לאסורל~נין
 דפוו~

 ברובא ובטל
 ר~י~ אחרימכח

 לשיטת דאף לי~טות
 שטכ"~

 משוס הוא דאורייתא
 א~ אבל בו בטיל לא ~תבשיל לשבח~נ"ט

 , בו בטיל פוג~בתבשיל
 איסורין בשאר וודאי דהא למעלה ~כתבתי למה מ~ורשתוראיה

א~
 ש~א צריך דהא אסור מעט מעצמו שנפגס אף בעין האיסור

 רק ו~גסנאי ל~בשיל אסנפל א~"ה' לגר ראויי~א
 מע~

 וכך מותר
 איסורין שארלי

 שנפג~
 כבב'ח מ~ט רק

 שנפג~
 וזה דזה הרבה

 ~"כ ~תבשיל ומותר ~עיןאסורין
~  

 בב"י ועיין הנ"ל מטעס
 שפ~קינן ס"ג ~י'ד סי' מש"ע וו ל~ברא הוכחה ועוד קיב~י'

דדברי~
 המאו~יס

 כזבובי~
 ונמחה בתבשיל שנתערבי וי~ושיס

 התבשיל ש~ו~רגו~ן
 א~

 וכתב עליו רבה ההיתר
 הש"~

 אפי'
 כזיתיהא

 בא"~
 אע"ג אלמא ע"ש

 דה~
 עצמן

 שאינס אף אסורי~
 אסר~ ה~ורה דהא לאכילהראוין

 כדכתיב ~מאוסין אף ב~ירוש
 השרוכל

 השו~~
 על

 האר~
 ~ע"כ וזה ברובא בת~שיל ב~יל מ"מ

 דאסור אסור נמי לגר ר~וי דאינו למ"ד דמיכ~ברא'הנ"לולא
 על תורה הקפידה דלא ס"ל ד~י~~ונט"ל

 פג~
 אי~ורין בכל אף

 ו איסורין כשאר הוי ההיתר לא~ור לענין בב"ח דאף לדידזמשא"כ
 ~י' בש"ע ד~~קינן איסורין לשאר בביח בין חילוק ישומ'מ

 אבל הי~ר ברוב בצ~ערב רק מותר אינו דנט"לס'ב ק"~
 א~

 מחצהעל
 עד מותר אינומחצה

 שופגו~
 משמע ל~ר ראוי ~אינו ~ד ל~~רי

 שנתערב ~ותריאף ל~ר ראוי שאינו עד ~אי~יר~~~~ א~~בל
 הוא זה ~יעט הי~ר לתוך אי~וררוב

 דו~

 אבל אי~ורין ב~אר
 שנפג~ אף מ~אורייתא שאסור כיוןבב"ח

 לגר ראוי שאינו עד
כנ"ל

 א~
 באינו אף שאסור בח~ו וכן היתר רוב צריך בכה"ג אף

 ~ד"ן שכ~ב רק כלב מא~לת ~~כסל עד לגרראוי
 הט~~

 בחמץ
 שראוי מטע' לגר ראוי באינודאסור

 לחמ~
 אחרותוהיינו עיסית בו

 איסורו זמן אחר נ~עפש אבל ~יסורו זמן קודס שנתע~שבחמו
 באמת י"ל זה מהני לא כלב מאכילת בנ~~לאף

 מט~~
 דהא הנ"ל

 בנתעפש אבל אסור אפרוא~י~ו
 קוד~

 עליו לחול ראוי אינו פסת

ש~
 חילוקי~ שג' איסורנמצא

 מותר אי~ורין בשאר פג~, ברין
 ה~אתן כדרך שא~ורי~שלא והרומה בבית א~ל לגר ראוישאינו
 בנפו~ אףאסורין

 וזה לכלב ראוי שאינו עד
 גפג~ א~

 שכבר אחר
 וכןנאסרו

 בחמ~
 שנ~~ל אף מהני לא איסורו זמן א~ר בפ~ח

 אך כלבמאכילת
 בחמ~

 כלב מ~כילת נפ~ל אס מדרבנן שהוא י"ל
 ~ור א~רן הנקברין כל ~ף איסורו זמן אחר שאסורמה

 הוא הנקבריז אס בזה כמסופק נראה וה~לתי מדרבנן רקרהוא י~
מדרבנן

 ובחמ~
 ומותר צגר ראוי באינו אסור פ~ח קודס שנתעפש

 כנ"ל מדאורייתא וזה כלב מאכילתבנפסל
 ב~~

 ,יוממילא ה~"ן
 ז בעין האי~ור אס הוא דכ"ז כנ~ל בתערובות הדין איךתדין

~~~~~

 לעינינו נ~ר
 ~נ~

 מסייס ה~ל צ' הפלתיסי'

ע~
 לדעת אמ~ם וז~ל

 ה~וברי~
 דאורייתא טכ"ע

 לא דה~ת' מג"נ ילפינן לאי~ו'וטכ"ע מ~רף להית' משר' דסילצ"ל

 עכוי~ וגעולי לטכ"ע ~משרת הרמב"ס שכתב דמה חידושהוי
 דהוא דאורייתא איסיר בכלי ליכא ~ו לשיטה אף א"כ הואחידוש

פגו~
 דבריו ל~י ולכאורה ~כ"ל

 להרווב"~
 משרת דפסק

וג"נ ל~כ"~



 תמוה זה מדאורייתא אי~ור הכליס ~בכל ליכא חידושוג"נ
ואישתמיטתי'

 הרמב"~
 הנ"ל

 פ"~
 מה"ל

 מ"~
 לא דכתב

 איכא דמדאוריי~א להדיא מיני' דחוכח ב"י ~דירה אלאתורה א~ר~
 כליס מיני' דגמרינן משוס א"ו ~י~ורבכלי

 הבלועי~
 מאי~ור

 חידוש דג"נ אמרינן דאי לעיל לפמ"ש באמת אבל אוסרולשיטתו
 ד~צריכ~ ד~ף י"ל א"כהוא

 לא בו בישל אס אבל הגעלה התורה
 ~~תא אף וא"כ ב~צמו מדין אףבגי~ולי ~תבשיל התורהאסרה

 מ"מ הכלתי כדכתב מאיסור הבלועיס כליס מיהא מיני'דגמרינן
 בו בישל אס בו יבשל שלא דכתב י"ז הפרק דבתחילת הר~"סניחא
 ' באין דהא ~אמר מדאו~ייתא דוקא לאו ו~ע"כ בנ"ט בשא"ממין

 אלא אסור אינו ל~וכו בעין איסור בנ~ל אף לשיטתו בא"פכזית
 הקדירה בפליטת כשיש אף וא"~י"ל קאמר מורבנן א"ומדרבנן
 מ"ש רק דפ~ס משוס כנ"ל מדרבנן רק אסור לא בא"פכזית

 שהצריך מה היינו ב"י ~י~ה אלא תורה א~רהולא אח~
 הכתו~

 הגעלה
 ומדברי שכתב מלשונו משמע וכן בב"י רק בו~יינו יבשלשלא

 מדברי הגעלה שצריך רק וודאי וזה ל~ולס בה יבשל לאסופריס
 למ"ש דומהי וזה התבשיל אוסר לא אבל ב"י באינו אףסופריס
תחילה

 שאסר~
 ברור נל~ענ"ד וןה בב"י תורה

 כהרמב~
 וא"כ

 למאי דאל"כ ~נ"ל כסבר~ימוכח
 נ"~

 הרמ~"ם מביא
 ה~

 דלא
 ו ב"י אלאקדירה ~תורהא~רה

~~~
 מתו~

 הרמב"ס
 ה~~

 לפי דהשתא ~רומה בהלז
 לכליסהיינו~דאי~ורא ~אורייתאד~~דצריךהגעלה הנ~לי"~

 שנתחב אוכף בשר בה שבישל קדירה כגון ו~רומה בב"ח אבל~לע
 אף מותר~מדאורייתא דחלב אח"כ ונת~בבבשר

 בל~
 כיון הגעלה

 כיון ואמרינן הוא דחידוש נכריס מגי~ולי גמרינן לא בלעדהיתר
 כיון בב"ח איסור ~כלל באו לא בזה זהדפוגס

 דאי~
 פגוס דלא

 י"ל והשתא הנ"ל הרשב"א לשיטת שס ה~לתי כתב וכן כנ"לפור~א
 נוכל ולא לכהניס דמותר כיון בלע כהיתירא ~מי הוידתרומה

למיל~
 מג"נ

 דחידו~
 מיקרי דתרומה ~ד סי' הפ~תי כתב וכן הוא

היתירא
 בל~

 עליו לשאול יכול ישראל ביד דתרומה כיון י"ל וטיד
 קדיר~ דקתני הא דהש~א י"ל א"כ בלע הי~יראהוה

 ש~ישל

ב~
 כו' תר~ה

 וא~
 מררבנן היינו בנ"ט בה בישל

 א~
 שיש~פליטתו

כןית
 בא"~

 דהא הרמב"ס לשיטת לכאורה ניחא נמי והש~א
 בשר בה ש~ישל קדירה עס תרומה בה שבישל קדירהיחד דכת~
 בנ"ט בה בישל יאס חלב בהיבשל ל~

 דלכאור~
 אינס הא

 תרומה שלדבקדירה דומי~
 א~

 אינו ודא~ בפליטתה בא'פ כזית אינו
 דלא בנ"ט מדדבנןאלא

 ~י~
 כנ"ל בעין מאיסור

 ו~"~
 אסור

 הכל הנ"ל ולפימדאורייתא
 מדרבנ~

 ז כנ~ל

~~~~~

 ממחני' לוניל לתכמי הרמב"ס השיב שפיר לפ"ז
 דאנו כמו לכד מכדד~ערה

 רוא~
 מקילינן דשם

 החמירו לא מ'מ ומדמ~ת תרומה היא ומיצה הר~ינה ~סו~ף
 שלא וטעמא ~יצה~לא

 הטרי~
 בדבר הישראל חכמיסאת

 מ~ש ו~"כ יפה בעין שיתן כדי ואפשר תרו~הלענין מוע~
 ~גוס דלא דא"א כנ"ל מוחר~מדאורייתא כא~

 ~ור~
 'לא ~נ"ל

 שלשונו וא~' להגעילו ישראל להטריח חכמיס נמי בזהה~מירו
 דוחק קצת הוא~~כ

 ממ~
 הוא נכון וודאי מ"ש

 הוה דאיבו מי~~ דמ~~
 נקי~ מדאורייתא~יא~

 ז בו

מתוד~~~~"~
 הש"ס נגד לכאורה ~הרמב~ס הנ"ל קושי' נמי

 וכו' קדירה והתנן לא ותרומה הגמרא דמקשהבזבחי'
 משרתלהיתרמצטרף למאןדדריש כאן אזיל דהגמראדה~~~י~ל
 דלא תידוש לאו ג"נ וא~רינן מג"נ טכ"ע יליף דהשתאלאיסור
 ל~ך כללכגוס

 ה~
 ב~ט דאורייתא

 ול~
 לתרץ הגמ' רצה

 דמשרת כרבנן דפסק~ן לדידן אבל כר"ע אינו~ובריודא ד~
 הרמ~ס פסק ושפיר הוא חי~ש טכו"ס ~יעולי וודאי א"כ~נ"ל ~כ"~

 י ו לעילכנזכר

~ ~ ~ ~
 מתור~

 רש"י לשי~~ צ"ח ב~י' שם הכלתי ק~י' נמי
 ותרומה בזבחיס הגמ' מקשה מאי א"כ דרבנןדטכ"ע

 הא וכו' והתנןלא
 בתרומ~

 לבשל מותר וא"כ דרבנן ט~ע
 הנ"ל ולפי כו' תרומה שלבקדירה

 מתור~
 אזיל שס רהגמ' די"ל

 אלי~א אף סבר מ"ד והאי דאורייתא טכ"עלמ'ד
 דר"~

 דיליף
 ור"ע ~מ' סתס דמקשה דפסחיס דבסוגי' ראי' והא מג"נ~~ע
 לשיטת אף אלמא ~כו"ס מגיעולי הש"ס ומסיק מנ"לטכ"ע
 רש"י רק דאורייתא טכ"ע דמ"ד אליבא שס הסוגי' אזלארש"י
 וא"כ בחולין הרשב'א כ~ב וכן ע"ש דע~ז ר"י מכח כן פסקלא
 ~סוגי' שס דגסי"ל

 אזי~
 עכו~ס גיעולי דהשתא דר"ע ואלי~א כן

 ו ו~ו"ק שפיר הגמ' מ~שה וא"כ תידוש הוהלא

~~~~~~

 ~~ך קושית
~~ 

 עכו"ס תהניטעימת למה דמקשה

~~~~
~ ~  

 ~רוציס מי יש ~ס א~כ שמביא כמו די"ל נ"למסל"ת ~~~~~~~ ~~
 איסורא באיתחזק היינו בדאורי~תא מסל"ת נאמן דאינודהא לתר~

 בדלאא~ל
 איתח~

 נ"ל ודוחק מ~~לה ~כתב ומה נאמן איסורא

לכאור~
 החילוק~לי נכון וודאי הרמב"ס שיטת לפי

 דוח~
 דהא

 מדאורייתא הוא דאורייתא דספק ~ובר גירסא חד לפיהרמב"ס
 באתחזק אבל להחמיר מדרבנן רק~ה~ל

 איסור~
 מדאורייתא אף

 לנו ספק דיש מילתא כל דהשתא החילוק ~פיר א"כלהחמיר
 בדלא הוא ~~~ו~כ הוא טכו"ס אמירת א"כבלא ט~ימהכגון

 איסוראמדאורייתאאת~ק
 להק~

 רקמדרבנןילהחמיר
יכול לכךש~י~

 ל~מו~
 ד~ינו איסורא ב~תחזק אבל מסל"ת עכו"ס על

 א"כאינודוחק עלי' סמכינן לא שפיר ל~חמירלכךמדאורייתא
 ~מהא שס ה~מ' מקשה מה א"כ הש"ך עוד שמקשה ומהכלל

 היקלו בש~ויה ומשני ומסלית ~ן ע"פ שבויי'דהתירו
 ~לל קשה ~לא י"ל איסורא ~יתחןק לא דשבויה כיון פריךמאי והשת~

 שבויה דגבי י"ב דף בכתובות אי~א דהא הש"ך עלו~ע
 דרובלהחמיר י~

 פרוצי~ נכרי~
 וא"כ ~חזקה טדיף ~ורוב בעריות

 מ'מ מדרבנז אלא ~ינו זה דרוב שי"ל ואף שפיר הגמ'מקשה
 דרבנן כיון ~חמיר דה"ל ש~יר הגמ'פריך

 מחזיקי~
 לרוב זה

 לה~מיר הפחות לכל והו"ללרבנן איסורא מאתחזק עדיף הואא"כ
 מנוולה דמ~תמא בקידושין ~תוס' וכמ"ש הקילו בשבוי'ומשני
 א~ורא א~חזק כלא הוה ושפיר הר~ב ואיתרע שבוי' לגבינפשה
 דברי כללוגס ~~ה לא במסל"תוא"כ נאמן~לכך

 שיטת מ~ורר והשתא ~פ"ז ~כוניסאח"כ הריב~~בי~
 הר~~''~

 זה בכל
~ 

 שיט~~~~
 משרת אמרינן ~אס מהירו~למי מוכחת הרמב"ס

 נזיר הירושלמי דזי'ל בא"פ בכזית היינולטכ"ע
 ר'זעירא אמר מינין~' פר~

 כ~
 נותני

 לו~י~ א~ ט~~
 ~יט~וס עס

 רבא אמר ממשו טטס לא אפילו ונזיר איסור של ממשו~עס
 וקאמר מצ~ר~ין ~אי~ור היתר אין טעס נותני כל ממלבר

 לדיז מ~ייטא ו~תניתא לדיז מסיי~א מתניתא אח'כ~ירושלמי
 ז~ירא לד' מסיי~אמת~יתא~

 דתני~
 לקדירה שנפל יין כזית

 מסייעאלרבא ומתניתא שיאכלכולה טד פטור ממנהכזיתואכל
 ענביס משרת ו~ל ת"ל מה כל שנאמר ממשמע דתני' ממלבר
לא

 ישת~
 אלא

 שא~
 שרה

 במי~ ענבי~
 ~זיר מה שבתודה ~י~וריס ל~ל דן ~חה מכאן חייב כזית לצרףכדי ~~ וי~ פתו ב~ס ו~~ה

 ~אר טע"כ יבו עושהכו'
 אי~ורי~

 שיע~ה לכ'ש
 בה~

 טע'כ
 לזטירא וקשי' אסוריס ~ע~שהן נותני לכל חכמיסלמ~ו מ~
 ~טיס לא ~~ילו ~~ר אתה וכאן שיטעוס עד אמר אתאתר ~כ~

 ~י ראיתי אשר י~ן הירושלמי לך מפרש והנני הירושל~יעכ"ל
 הפני בונשתבש

 בפירוש~ מש~
 אבאר כאשר

 דה~~ ל~
 מ~~ילה

 ~ יין כזית דקתני מברייתא זעירא לר' סייעתא ש~ביאלכאורה
שנפ~

 ואכל לקדירה
 כזי~

 ~לר"ז ~י~ט וזה כולה שיאכל עד פטור
 היתר אמרינן לא נזיר דגבי דאףד~בר

 מ~טר~
 מ~ייב מדלא

 בשאר אמרינן אי אבל מתבשיל כזית~ל
 די"ל הברייתא מזו ~ירהולא סי~ אי~ טכ'~ אי~ורי~

 והיה נזיר דקתני דבריי~
 לא איסורין ב~אר אבל נזיר דוקא י"ל וגס יליף דמיניה~י~ורין לש~

 הרמביס כשיטת דלא א"א כך ובין כך בין ~ק טכ"ע אפילואמרינן
 ברייתא האי איירי במאי יקשההנ~ל

 דמבי~
 זעירא לר' סייעתא

 כזית באיז איירי~י
~"~ 

 אי רמימ להולמו אפשר אי וודאי א"כ
 דהיתר ה~ו ד"תדטכ'ע כשיטת~מרינן

 נהפ~
 וחייבעל לאי~ר

 על דפטור בבדייתא קתני א~אי קשה ~"כ ~תבשילכזית
 שר' ז~רא לר' סיי~תא מביא הב~ייתא מזו האמתב~ל כזי~
 זעיד~

 י

 לר' הוא סתירה אדרבה א"כ דאורייתא טכ"ע וודאי דבנזיר~בר
 מתבשיל כזית על מחייב לא דלכך הריח כשיטת אמרת איזעירא
 לשיטת הא חייב אמאי כולה אכל קשה א"כ בא"פ כזית בי'רליכא

 חייב דאינו וכיון שיטור חצי אלא אינו בא"פ כזית ליכא איר"~
 להצטרף יכול היאך מאיסור כזית לאכול וצריך מתבשיל כזית~ל

 ~''פ יין הכזית במעורב הבריי~א איירי ואי מכא"פביותר
 לא אמאי ר"ח לשי~ת ובין ר"ת לשיטת בין יותר ק~האדרבה א~

 רמב"ס כשיטת מוכח ~~ו ~כ"ע מחמח מתבשיל כזית עלמחייב
 ליתן מ~שרת דיל~ינן דהא הנ"ל פוסקיס ושאר בנזירוהתו~'
 וצריך העיקר מן חמיר לא אבל בטל אינו שהטעס היינוטכ"ע
 כנ"ל בא"פ איסור כזית התבשיל בתוךלאכול

 וה~~
 ניחא הכל

 דהיינו דאורייתא ~כ"ע אין איסורין דבשאר קאמרדזעירא
 שיש אף ברובבטיל דט~

 חו~ בא"~
 כנ~ל היינו דאורייתא דטכ"ע בנזיר

 שפיר מביאוא"כ
 סייעת~

 דלא ~טור מתבשיל כזית דעל
 היתרבי' ~מרי~

 מצט~
 חייב לכך בא"פ כזית בו שיש מיי~י ובברייתא

 תמה ~עירא וסבר ט~"כ מחמת כולו~אכלו
 דו~~

 אבל ~~ור
~ו

~ 
 בש~ר



 ובטיל אינו כאילו דהטעס פטור כולו אכל אי אף ~י~ורין~שאר
 שי~ אף לרבנן במינו מין שבטיל~מו

 ברובא ב~ל בא"פ כזית
כמ"ש

 כ~
 זעירא ר' על מקשה והשתא כנ"ל הפוסקיס

 אינו וין ~זית הבריי' דו~אי אי~וריס לכל מכאן דקתניהשנייה מבריית~
 ~צ~רן' היתר בנזיר אף אמרינן שלא לענין רק זעירא ~ר'סיוע

 ועירא לר' סיוע אין טכ"ע איסורין בשאר אס בזה א~ל~אי~ור
 דינודאתא נזיר גבי קתני ל,~כי ראשונה דהברייתאדי"ל

 דהיתרמצטרףוא"כ אמרינן לא נמי ב~זירדאפי' לאשמועינ~
~ 

 אי~ורין בשאר
הדין

 ד~י~ כבריית~
 הירושלמי דהא הרמב"ס כשיטת והוא יין

 בקושי' זעירא ר'הנית~סברת
~ 

~~~~
 ~פירוש סבר נמי הר"ש

 טכ"~
 שס וכתב כניל כרמב~ס

 ה~ל דבירושלמיל~סוף
 מוכחכ~~

 ונראה פירשתי,
 להנ"לרנתכוון

 וא~
 ~הירושלמי ורית ~"ת לשיטת ~דולה תימה

 בפירוש~נ"ל
 טכ~
 על כתב ירושלמי הפי' על משה הפני והנה ,

 כולו שיאכל ~ד והילכך בנ"ט שאינו מיירי יין דכזית ברייתאהאי
 בדליכא טע"כ וז"ל הירושלמי על שס פניס במראה כתבוכן

 אית טכ"ע אבא לר' דהא כמאן דלא אתיא א"כ נ"ט בדאיכאדאי נ"~
 מצטרף היתר דאין פטור כזית אכל לכך בדליכא'נ"ט איולי'

 ואיןמראה אכלעכ"ל איסורמיהת דכזית חייב ~לו ובאכללאיסיר
 אין גדולדאם שיבוש יפהוהוא~ניס

 ב~
 אכל אי אף א"כ נ''ט

 לוקה אוואיכולה
 בט~ ה~

 ~ דרבנן דטכ"ע אמרת מאי גרע לא דהא
 ואף ה~ורה מן ומותר ב~יל בנ''טאף

 דטכ"~
 אי תייב דאורייתא

 דפסקינןדטכ"עדאורייתא לדידן וודאיב~ילואטו בלא~ט אבלנ~ט
 לקי מי בתבשיל ס' ואיכא תבשיל לתוך איסור כזית נפלאי

 א~
 אכל

 ו התבשילכל

ך~~~
 ~פרש

 ל~
 את"כ שמביא מה הנה הירושלמי

 מכאן חייב לצרף בוכדי דיש דקתני אבא לר'מסייעא מתנית~
 אי~ורין לכל דןאתה

 לטכ~
 כתבו פנים והמראה משה פני והנה

 וברייתא נפ~ה באנפי מיל~א הוא וכו' דן אתה דמכאן דזהשם
 מצטרף דהיתר דאיירי דלעיל לברייתא שייכא היאולאאחרת
 הש"ס שיתפוס כן ~אינו יראה בצדק המעיין כל והנה ע"שלאיסור
 מתנגדיס והס בהדרי א~רת דברייתא וסיפא זו דברייתארישא
 ז~ירא כר' דלא ~יא דן אתה שמכאן זו ברייתא א"כ ועודלהדדי
 א"כ לטכיע נויר דמפיק למאן דהא א~א כר'ולא

 ממיל~
 היתר אין

 ~כון ~ל נ"ללפרש אבאלכך לא~כר' ~"כ וזה בנויר אףמ~יזרף
 ~וד ישדלכאורה

 להק~ו~
 מברייתא אבא לר' סייעתא מביא היאך

 כדי בהן וישדקתני
 לצד~

 כדפריך ראי' מזהאין הא ~ייב כזית
 משתע בהן דלשון ~שוס וא"ל לחודא דילמ~ייז דפסחי'הגמ'
 בו הפתשנבלע רקעל קאי דלא משוס בה קתני בגמ' ~ס האכן
 לשון שייך שפיר ומפת ממיס היין לצרף דבא כ~ן אבלהיין

 המתניתן מביא אח"פ דתיכף ובפרט ממתניתן מביא לא אמאיו~וד בה~

ר"~
 דודאי נ"ל לכן וכו' נזיר או~ר

 חד~
 ברייתא

 שפיר יקאידירושלמי בריי~ האי הי~
 אדל~י~

 ת'ל מה קאוור דברייתא וה"פ
 משרת וכל למה רק ביין פתו שרה היינו לחודא דיז~רת ס"למשרת וכ~

~רצני~
 ליין הכתוב השוה כ~ר וזגיס

 לכ~
 מה וכי ~ב~ייתא קאמר

 לדרוש ס"ל נמי דר"א י"ל כל דדריש כר"א ואתי' כו' הכתובהניח
 ~ף לרבות דאתי קאמר לכךוכל

 ששר~
 אלא ד~יכא במיס ענביס

 פתו בו שרה ואח"כ ~למאט~מא
 דחיי~

 אי~ור ל~עס אף דהיינו
 ~והיתר טכ"ע מיני' תרתי ומוכח ~ליו ללקות ה~י~רמצטרף
 ביחד לאי~ורמצ~רף

 לכ~
 ~תי פת בו שרה וא~כ קתני

 ג' דאףלאשמועינן
 מיני~

 להיתר מצטרף ופת ותיס יין דהיינו
 ומסיי'הבריית' תרתימיני'טכ"~והיתר~צטרף ומוכחללקו'עליו

 גמרינן טכ"ע ל~נין כלומר לטכ'ע איסורין לכל דן אתהמכ~ן
 איסורין לכל גמרינן לא מצטרף היתר ל~נין אבל התורהלכל
 א"כ וא"ל , כתוביס ב' תטאת ~ס ד~וימ~ו~

 ~יא~
 למילף יכול

 ל~נין מנ'יר איסוריןשאר
 טכ~

 ל~זיר מה למיפרך איכא הא
 ד~ו י"ל לא~ור ~צטרף ~יתר בי'דאמרינן

 ז~
 במתניתו כ~כתביהר"~ דמי דאיתא כמאן ד~עמא בעלמאמילתא ~ילוי אלא אינו

 לזעירא הירושלמי מקשה מאי דאל'כקשה כן צ"ל וע"כ יוסד~~ול

מ~~ייח~
 ז~ירא ר' ~א

 ~פי~
 אי~ורין בש~ר לוקין דאין קאמר

 צ"ל וכן מילתא ~ילוי אלא איגו ד~ו א"ו הדין ~ן מזהיריןדאין

~~מב"~
 מנזיר מצטרף היתר למילף יכול שאיגו דאף ילר"ת

 טכיע לעניןמ'מ
 ילפי~ן~הט~~

 אכלמטעס אם בטלממילא אינו
אי~ר

 הומ' לאמקשה דאל'כ דילן בגמ' ציל לוקיןוכן בא"פ כזי~
 ~אילר'~

 ל~
 רק קאמר לא ר"י הא מנןיר מצטרף היתר ילפיגן

 ז כנ"ל לר"י ד"ת א~ור שיעור חצי איסור דלענין מלקות~ע~ין

 תר~ך~~~
 במראה דמיש

 ~~ ~גי~
 וב~פו ב~חילות

~ ~ ~~~~ 
~  ~~~~~  ~ין אבל אי~רין ~ל ילפיגן דטכיע ממל בר אבאדלר'

 הירושלמי ולשיטת והבל טעות הוא מ"ה מזהירין דאיןמשוס לוקי~
 כלו~ מקשי לא דא"כ אינווודאי

 לר'
 זעיר~

 דר'ת מ"ש וכן כ~יל
 לו~ין דלר"ת וטור ברא"ש כדהובא אינו וודאי זה ~ו~ובר

 שגג דבר סוףטכיע ע~
 בז~

 מאוד
~ 

~"~~~
 דממתניתן הירושלמי שפיר אתי

 ר''~
 אין כו' נויר אומר

 די"ל ראי' להדיאיכול
 כהש"~

 מיין דילמא דילן
 משרת מכל מרבה דברייתא תדא ראי' מייתי שפיר מברייתאאבל ל~וד~

 מרבה מנזיר טכ'ע דיליף ולמאן כו' משרת כל ~ל מה~דקתני

ממשר~
 אמר למה לחודא מיין אי ועוד ותו~' רש~י כדכת~ו עצמו

 לחודא דמים ווהלי עצמו ב~תאילצרף~אי~ור ואח"כ במיסששרה
 ~ אתי מצטרף ולהי~ר כנ"ל א"ו ופת מיס לימה
~~~~~

 יהיו שלא ותוס' ר"ת שיטת ליישב יש להכידא~ינא
 ~שי' והוא כנ'ל הירו~למי נגד טכ"עבפירוש

 מכת בירושלמי אחר ~' סובריס דהס די"ל נ"ל לכן עליהסחמורה
 קשהשהי'

 מכאן הירושלמי דמביא דברייתא ~יומא האי לה~
 דקא~ר ~ל ~ר דר'אבא הלשון לדקדק לכאורה יש כנ"לו~ודדןוכו' את~

 ט~מי~כלנותני
 היתר תלי ~מאי כו' מצ~רפין ואיסור היתר אין

 רמב"ן וכ~ב ב~יני' איסור זית וח~י היתר ןית חצי כגון בגמ'פי' רש"י וא~רבה ב~עין נמי שייך מצטרף היחר דהא בנ"טמצטרף
 שהוא הואיל מ~~"ע ~דיף הוא אחד שבצד בחולין ברשב"אהובא
 ל~ן גופי' בהיתר איסורא ~ט ~לא גרע צד ובחדבעיני'

 סובר שר'ז~ירא בטכ"~~צמו אבאמחולקין ור' ז~ירא ר'דבאמת י"~
 אמרינן לא איסוריןדבכל

 טכ"~
 אפי'

 א~
 גופי~כזית באיסר יש

 בי' דאמר~ן מנזירתוץ
 טכ"~

 כזית עצמו מאי~ור אוכל אס היינו
 הוא רמב"סב~ירושט~"~וע"זפליגר'אבאכיבא"פכשיטת

 דהי~ר רית כשיטת היינו טכ"ע ממשרת דילפינןדמה סוב~
 י~ול אי~ורין בכל א"כ מת~רובות כזית ~ל ולוקין איסורלהיות נהפ~

 כזית ~ל שאפילו זה בענין טכ'ע ולומר בק"ו מיני'למילף
מת~רובו'

 ~קי~
 בעלמא מילתא גילוי זה רק מ"ה אזה~ה זו דאין

 מ~י~א לכך ב~יל דמיולא דאיתא כמ~ן ד~עמא איסו~ין שארעל

א~
 גילוי הוא זה דל~נין לוקין התבשיל בתוך א~ור כזית אכל
 איסורין דבשאר לומר ה~ברא נגד הוא דזהמיל~א

 ט~מ~
 כיואן

 בטיל שאינו די לא לחומרא תרתי ובנזיר ובטיל דמידלי~א
האיסור

 ב~צ~
 ד~רי וזה אי~ור להיות ההיתר שנהפך אפי' אלא

 ר"ל לאיסור היתרמצטרף אין ט~ם נותני כל אבאר'
~~ 

 דא~רינן
 ל~קות לאיסור מצ~רף היתר להיות ~א אבל טכ"ע טעמובכ"מ
על

 מת~רובו~ כז~
 על מת~רובת כזית על אפי' לוקין בנזיר אבל

טכ"~
 יאכל ~לא המ~רת על הלאו קאי ענביס משרת דוכל

 בק"ו נ"מ אין רק איסורין לשאר בק"ו ילפינן ומיני' כשי~ורממנו
 ל~נין ~בל מ'ה מזהירין איו מת~רובות בכזית ללקות דלעניןזה

 בעלמא מלתא ~יליי ~רק הוא דמי דאיתי' כמאןשטעמא
 מתערובי כזית אוכל לוקיןואס איסור מטעס כזית א~ל א~וממילא
 ואין ק'ו בלא ד"ת שאסור שי~ור חצי הואממילא

 נ"~
 הק"ו מ~ח

ע"ז
 גופ~

 בו ויש מברייתא סייע~א שפירמייתי והשתא
 אבל טכ"ע מחמת והיינו מתערובת בכזית אף היינותייב ~דילצר~

 ל~
 גמרינן

 מצטרף להיתר קרי דילן שהגמ' מה לאיסוך מצטרף היתרמיני'
 אף בעינא איסור זית בחצי אףדהיינו

 של~
 אי~וד~' פשט

 שפיר לכך ר"ת ~כשיטת מיני' גמרינן טכ"ע רק רש"י כמ'שבהיתר
 טכ'ע בקיו מיני דגמריגן רק כו' דן אתה ומכאן הברייתאקאמר
 מזהירין אין משוס לוקין איןרק

 מי~
 כזית ~ל שליקין ל~נין אבל

~יסור
 מתערוב~

 של~נין חיצונה ב~ברא הירושלמי סבר זה
 ו לזעירא שפיר מקשה לכך ולוקין ב~למא מלתא ~ילויה~"ו ז~

~"~~
 ברש~"א משהושלוהובא באי~ור הראב"ד

 ל~זית או לטכ'ע משרת מהני לרגנן כו' בנ"ט איכאגווני בחוליןתל~
 אי~ורין לשאר הוא בעלמא מילתא ~ילוי וג"זבא'~ולמלקות

~רוב דנ~
 למלקות א ול לאיסור ממ~ו לטעמוולא או ~דמי דאית~ כמא~

 דלוקה ~הוי' רחמגא ביה דגלי ובנזיר כזי~ מ~י~ור אכיל לאדהא
 דגמרינן איסורין שאר אבל טעס בה ויש ב~יס ~נבי~ ~~האפי'
 משרת אי שמסופק בדבריו ~שמע בפשיטות והנה לוקין איןמיני'
 לוקין ו~"ז ברוב בטיל דלא קרא וקמ"ל אי~ור בכזית היינולטכ"ע
 דמשרת דילמא או מילתא ב~ילוי מיני' דגמריגן ~י~ורין בשאראף

 אלא שאיןבו כלומר ממשו ולאלטע~ו
 ~ע~

 כזית מעורב ואינו
 בכדיא"פאבל ביות' לוקיןעלכזית רחמנא מנזירדגלי דאפ"הבא"פ
אבל רש"י כדכתב הלמ"מ מצד לוקין בא'פ ובכזית איסורין בש~ר~א

 רו~
 דיהי' הוא

 בז~ מסופ~
 דוודאי ניתא הנ"ל לפי אבל

 כיון ~בורהראב"ד
 דבריית~

 דהיינו ~נבי' משרת דלשין ~ברה



~ ~

~~,

~ ~ ~  
~ ~  מ~ו ולא ב~ל~א ~~מא רק בהן דליכא ב~יס ~נבים~דה 
 כל~

א~
 ~י~ור כזית בשיש ~יירי דקרא לומר שייך איך

 ד~ באי~
ליכ~

 ~רשב"א סב~כסברת לא והראב'ד ט~מא רק כלל ממש
שכתב

 ש~
 בו דיש מיני' ל~יל

 ט~~
 כזית בו מ~ודב נאילו גדול

 אכיל לא דהא ~~שו ולא לט~מו הראב"ד שכתב וזה בא"פאיסור
 הואכ~ו מ~ו ט~מויולא כזיתאיסור

 ששר~
 ולא ~נבי~~במיס

 א~כ ~תב נמי וזה כנ'ל כןית שיאכל שייך לא דהא לתוכוגו~ן נמ~
 דא~י' דגלי כיון ר"ל וכו' ~נביס ש~ה א~י' לקי דגליובנזיר

 בתוך שיאכלו קרא ק~יד לא ~"כ חייב נמ~חו ולא במיס~נביס שד~
 איסורין דבשאר דאף דסבר י"ל והשתא אי~וד ~זיתהת~רובות

 בתוך איסור כזית ל~נין מ"מ מת~רובות כזית ~ל לוקיןאין
 כמאן דט~מא ~תא גילוי ~כ"~ דל~ניןיזה לוקיןהת~דובות
 רקד"ל דמ~ו~ק ר"ל אינו או' הראב"ד ומ"ש דמי ב~יני'דאי~א
 ז וכניל לתרווייהו לזהכלומר אתילזהאו דמשרת~

~~~~~

 ל~ישיטתו לר"~מאוד מתורץנמימהשקשה ל~"ז

 ~ל לקידטכ"~
 כזי~

 קאמר מאי א"כ מת~רובת

בש"~
 אילימא

 ר"~
 הא קשה ל~ודא מיין דילמא כו' דמתניתין

לשיטת
 אתי ה~חות לכל מצטרף להיתר אתי לא וושדת אי ר"~

לטכ"~
 קאמר היאך א"כ יין ט~ס בפת יש אס ביין ~ת שדה אס
 מצטרף היתר מיני' אתי לא אי אף וו~אי הא לחודא מייןדילמא
 שפשט היכא ~~ת מ~רף ה~חות ~למ"מ

 אי~ור~
 ה"ל וה~י

 מאי קשה יהי' לא ו~ס מצטרף איסורא ~~שט היכא דילמאל~י~ר
 הוכחה כנ"ללמי~דא

 ~רמב"~
 ~ירושי~ ~ניי"ל בטכ"~ מתור~דוד~י ל~"ז א~ל מזה

 כולה ואכל התבשיל בתיך איסור כזית דיש או

בא"~
 או ז~ידא כר'

 א~
 והש~א אבא מתבשילכנ"ללד' כזית ~ל

 דקאמר הברייתא דוודאיי"ל
 משרתילטכ"~

 וכו' ~נביס שרה שאס

 הפירוש הוא~"כ
 דטכי~

 דבשרה אבא כר'
 ~נבי~

 לי~א במיס
 כנ~~אבל איסור כזית שייך ולא ט~מו רקכלל מוז~

 ר"~
 דמתניתין

 דקרא דדרישמשרת י"ל א"כ ביין פתו שרה אסדקאמד
 אתי דמשדת לומר יש וא"כ בא"פ איסור כזית ש~יר ושייךבי~ן בשרהפ~

לט~'~
 מיין ד,למא הגמ' מקשה ~~יר וא"כ ז~~א כר' היינו

 סבר ז~ירא דר' בזה מחולקיס אבא ור' ז~ירא דר' י"ל ל~'זלחו~א
 שיצא מה ביין ר"ל ו~נבי' ביין ~תו ב~רה ~נביס משרתדדר~י~ן
 לו שיצטרף ~~יקר ט~~~חמיר שיהא ד~ברדאין~ברא~~~נביס
 כנ"להיתר

 לרמב"~
 שאף הכ~וב פי' ולכך

 שנבל~
 בטל לא ב~ת יין

 ה~ת בתוך יין נזית ~לוחייב
 ומ~נית~

 סבר' נמי לי' ד~~יי~א
 תבשיל כזית ~ל דט~~~היינו לי' סביר~ אבא ור'כן

 כר"~
 משוס

 למשרהי~~בי' אתי~מ~דת
 במי~

 ~ד~תב
 ~נבי~

 וכל מ~שרת או

~שר~
 כר"א דאתי' כנ"ל

 דדרי~
 ~~בי' ד~ש~ה מוכח ו~~יר כל

 ~איסור כזית שייך~א
 ומתיר~ כנ"~

 הנ'ל הירושלמי ~ו~י' נמי ~זה
 ~יי~תא ~י~וימב~א~~י~שלמי

 מר'~
 דמ~ניתין

 דמר"~
 ליכא

 , כנ"ל ביין ~~ו שרה קאמר דהא לחודא מיין די"ל~יי~תא

~"~~~
~~~ 

 ~י
~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ז ו ~ ~ ~ ~ ~  

~תניתין
 דר"~

 חנינאוהוא ר' אמר ו~ו' ביין ~תו שרה אפי' אומר
 כיון ולכאורהקשה יין בכזיתדשריי'

 דקוד~
 ב"מ לר"א אמר לזה

 מנ"ל א"כ ל~יסור מצטרף היתר בנזירד~~רי~ן
 איירי דר"~

 היי~ו דילמא יין ~כזיתד~רה
 ~יתרמצטר~

 וכ~ברבש"ס לאיסור
 ר' ~ל אח"כ הידו~למי כד~אמר די"ל ואף דאמת אליבא~ילן
 בו התרו בין מילוק דישיו~ן

 מ~~
 ה~רו דלא ובין מ~רה

 משרה~~ס ~
~  

 ר"~ דאיירי חנונא ~ר' מ~"ל ~~ה
 התרו שלא

 ~ו ד~יכצ"ל ס~ר ד~'חנינא מתורץ ~נ~ל ול~י משרה משוס~ו

דר"~
 ווצטרף היתר סבר לא

 לא~ו~
 רק מצטרף הי~ר ~בר ~ו

 התרו דלא~יירי
 משו~ ~

 משרה
 דאל~

 אם קאמר למה
 למימר ה"ל~חו שר~

 רבו~~
 ~נבי~ שרה ~~י' ט~י

 דצריך א'ו במים

~יה~
 ~' דשדיי' והוא ר"ח קאמר וש~יר ~'ל יין כזית בתערובות

 ז לא~ת קרובוכ"ז

~~

 ל~~שות יש ~דיין
 לשיט~

 הרא"ש ~הביא כ~י ור"ח ר"ת
 מ~~רוב~ כזית ~ל שלוקיןבחולין

 מנ'ל
 ~הש"~

 פליג דילן
 דיל~~ הירושלמי~ל

 ת~רובת כזית ד~ל סובר ~מי דילז ה~"ס
 כנ"ל מ'ה מזהירין דאין מכח לוקין~~ן

 א~
 מנזיר שנמרינן

 דמביא הרא"ש ר~יית וה~תא קין ל מלתאואין גילוי אין זהל~נין מ"~
 יש אס זמדגן מאורו ~יסה ד~~ה ממ~ני~ן ור''ח לר"תסיי~תא
 ל~~ין י''ח שיוצא ב~י~ה דגןט~ס

 מצ~
 ~יסה מאותה בכזית אף

 ד~שתא ה~"ס ל~ירוש זה ל~י ראיה אינה הל~ון משוז~ותדכן
 ~ל מלקות ל~נין רק מנזיר ה~ורה כל דגמרינן כיון יוצא~כיר
 מזה'דין אין משיס לוקין איןאי~ור

 מ"~
 ~יוצא ל~נין א~ל

 מ"~

~~~~~
~ ~  

~  
~ ~ ~

 י~א ~~י~ ~שה מצותשיקייס ~~
 דבז~

 מ'ה מזהירין ~ין שייך אין
 מזהירין דאין כמו לו~ר השכל נגד הואוזה

 מ"~
 ~ינו כז כמו

 יוצ~
במצו~

 ז כן לומד כלל נראה וא~ן ~שה

~~~

 ~ל כלל ~ליג אינוי דילן דש"ס י"ל דוודאי ר"ת לשיטת נ"ל
 דלדבנןהירו~למי

 לוקין ~ין~ וודאי דגמריממ~רתטכ"~
 ~סק דר'ת י'ל רק מ"ה מזהיריו דאין כנ"ל מת~רובות כזית~ל
 דילן בש"ס דפסקכד"י

 כר"~
 לאי~ור ~צ~רף להיתר דמשדתי

 מצ~רף ל~יתר קרי דילןו~ש"ס
 לאיסו~

 זית חצי בב~יני' היינו
 מדקאמר מוכח ~וזה טכ"ע שייך דלא אף דמשרת חצי ~סהיתד
 ל~ילהב"י

 דה~~
 לקמן וכמיש ט~ס בו שייך ~יהא אוכל אינו

 וכדכתבאי"ה
 רש''י~

 לכך
 לר"~

 ~"כ
 טכ'~

 ר"י וא"כ ~ג"נ ולפינן
 משס יליף ~"כי נכריס מגי~ולידיליף

 טכ"~
 כוית ד~ל הייצו

 ~חי~ן ~י~ה ד~שה ~תני' יוחנן לר' ק~ה דא~"כ לוקיןמת~רוב'
 דוכתא בכל ~סק וד"י הרא'ש כדכתב מצה ידי בכזית דיוצאומאודז
 מג"נ י~ליף אס אף א"ו מתניתן~~תס

 טכ"~
 נה~ך ~~יתר היינו

 ~כויס מג~ולי שגם לר"י בא~ת מנ"ל וא'ל איסודלהיות
למילף יכו~

 טכ'~
 הנ"ל דחלה מתניתין באמת דיל~א הזה בדרך

 טכ~~ דיל~יכרבנן אתי~
 למילף יכול ש~יר ומשס ממשרת

 טכ"~
 אף

 מזהי~ן שאין ואף כנ"ל וות~רובת כזית~ל
 מ"~

 ש~יד יוצא מ"מ
 הכליס בכל ה~ורה מד~צריכה ~ן דמונח כנ'לי"ל מ~יסהבכזית
 שהרבה אףהג~לה

 כלי~
 הפליטה~כשיהאי~אי~ור אין

 רוצה ~תה ואף אי"ה לקמן וכ~'ש הנ'ל כהרמב'ס א~ור שיהאכנ"ל בא"~
 ~"י אף אסור ~י~ור שחצי מיני' יל~י~ן די~~א ולו~דלה~~קש
 שי~ור חצי לרבות חלב כל לי למה קשה א"כת~רובות

 ~י~ו~ חצי ד~בר אזיל לשי~תו וד"ימ~אן מוכ~ ה~
 א~וד

 מדר~~
 דכל

 מוכח א"ו~ב
 דטכ'~

 ~י לאיסור~ו~"כ נ~~וך דההיתד הוא
 שי~יר הוי מתבשילכזית אכ~

 של~
 ~זיל לשי~תו וד'ת

 ד~
 כיון

דת~בירו
 בא~

 הוא
 ~ש~

 התוס' כדכתבו קמא לאי~ורא הדרה
 ג'כ לכך ר''ת ב~ס ובע"זב~ולין

 ניח~
 דיליף ~ירושלמי אך מתדשיל ~זית ~ל דלוקין שפיר וווכחוא"כ ח~~ לרבותי חלב כל דצריך

 מזהירין אין שפיר לכךמ~שרת
~  

 מג~ולו דילפינז לדידן א~ל
 הצריך שבתורה~ח~~ן איסורין כל דבג"ניש ~יון א"כנכרים
 בכל שכתוב כ~ו והוה ~שה הוא באש ות~~ירו הג~להה~תוב
 נ~א ~כל וא"כ קמא לאי~ורא הדרא וא"כ ~~ה גו~יהואיסורין

 ~ לכוזיןזה~ז א~~ריש ~"כ ר"תבס"דל~יטת

~~~~
 לר"ת ~מי ניחא

 מ~
 לר~י ראי' ב~ולין ברשב'א שה~יא

ש~כ"~
 ר' א~ר שס דאיתא ד~רלה מירושלמי מדר~נן

 ט~מי~ נותני כל ר"י אמראבוהו
 נזיר מאיסורי חוץ לוקין אין

 לשיטת בירושלמי מאוד נדחק הרשב"אוהנה
 הנ'ל ו~ידאורייתא טכ''~ הסוברי~

 מתוד~
 מוכח ואדרבה

 דב~ו~ל~י כשיטת~
 כו~ ט~מי~~ נותני~ כל ר"י בשס אבוהו ר' נמי איתא הנ"לדגזיר

 ממל בר ר~א א~ר כו' ז~ירא ר' אמד תיכףואחי~
~ 

 הנ"ל סוגי'
והשתא

 משמ~
 דז~ירא להדי'

 ורב~
 דר' יוחנן דר' אליבא ~לי~י

 אמרינן לא אי~ורין שבכל כ~שטא ר"י דברי מפרשז~ידא
 יט~~י~ ~ו~י כל דקאמר יו~נן דר' מ~רש ורבאד"ת טכ'~

 לוקין אין
 מ~~רובות כזית ~ל לוקין דאיןהיינו

 משו~
 וו"ה מזהירין דאיז

 כ~י~ ~לאבל
 אדרבא ואיכ כנ"ל ~למא מילתא גילוי הוא אי~ור

 גם ודאי א"כ ~נזיר בירו~למיי בקו~י' ~לה ז~ירא דר'כיון
 ט~מיס גותני כל ר"י אמר אבוהו דר' הא נמי ד~רלהבירושלמי

כו'
 פירוש~

 מוכח אדרבה ~וא"כ כן
 דטכ"~

 א"ו דאורייתא
 כשיט~

הרמב"~
 אין אבו~ו ר' דא~ר והא וכנ"ל ו~ר"ח כר"ת או וכנ"ל

לוקין
 וז~~~

 ז כנ"ל מי'ה ~זהירין אין

~ ~

 בי~שלמי לשיטתר"חכהן~דייןקשהאףל~יפירושה~ל
 ~ל דלוקין הירושלמי ~ליג~~ל דילן דהג~'מנ"ל

מת~רובות כזי~
 היכ~

 איז שייך כנ"ל'דע"ז דילמא בא"פ דמ~ורב
 פירוש ל~י ממל בר וכרבא מ"ה~מז~ירין

 הנ~
 שייך לא ו~לשיטתו

לת~
 נכרים מגי~ולי י~~ינן דאי ר''ת לשיטת ל~יל שכתבתי כמו

דמוכ~
 הכתובהגעלת ד~צריך אי דל~די'ממ"נ כןכ~ל

 בא"פא"כ ט~סבתבשיל בהס~יחןדיש כלי'מש~~
 לאמו~

 דילמא מידידי"ל
 באין אף לדידי'מסתמא הכתוב ואי~איירי בא"פ האיסור כליאכל
בכליס

 בנ~
 א"~ בכדי כזית

 לדידיה הא לר"ת כנ"ל
 באמ~

 ~ין
 אינולוקיןוא"כ

 ~תור~כלו~
 י לשיטתוו

~ ~

 וסבר ~ירושל~י ~ל פליג דידן ד~'כיהגמ' ~בר רר"ח
 הק~ והוי ~"ה מזהירין אין אמרינן לא זה ל~ניןדאף

ר~
 מ~י קשה דאליכ ב~למא מלתא גי~י

 מקש~
 הגמ'

 דילמא ל~יסור ~צטדף היתר אין איסורין בכל דאמרלר"י בפסחי~
 לכל ילפינז ומיני' ~צטדף ל~יתר משרתנ~י ל~

 א"כ~~~ אי~~~
~~

מאי



~ ~

'~~~~~

~ ~ ~  היתר אין ~יסורין ~~ל ר"י ~~מר הא ~'כ הא הגמ' מקשה~אי 
 זית ב~י לוקין שאין היי~ו ל~סורמ~טדף

 איסו~
 זית חצי ~ס

 א"כ~~~לאמקשה א"ולט~יןמלקותוכנ"לדס~רח'שאסורמד"ת לשי~~ לר"י התורה מן אסור ~י~ור חצי הא לאיסורא דאיהיתר
 שפיר ולכך מ"ה ~הירין אין הא מ~זיר דיל~ינן דאףכלום

 ד"ת ח"ש אי~ור ח~ש יש בל"ז דהא מידי נ''מ אין ולאיסוראלוקין אי~
 דכל וס~ר ~ורושל~י ~ל פליג דידן דהגמ' צ'ל א"ווכנ"ל

 שפיר ואיכ מיל~אב~למא גילוי רק בק'ומ~זירהואדגמרי~ן מ~
 מילתא ~זיתמת~ובו~דכ"שד~"זרקגילוי דלוקין~ל דידןכש''ס פ~

 ש,טת ואיכ הנ"ל ~לא כן י'ל לר"ת ו~ן בכלו איסורא ~כ~יטהוא
 טכ'~ ה~וברי~~

 ז ~ירושלמי יפ~בשיטת ~ולה ואורייתא

~~

 מ~דת אי רכתב הנ"ל ~~ראב"ד
 לטכ'~

 מת~רו~' כזית ~ל
 כן סובריס מפדשיס שאר וכן מ"ה מזהירין דאין לוקיןאין

 ~שה דלא הוא חמורה קושי' לכאורה ה~"ל ק~י' א"ככנ'ל
 דלמאמי~י הג~

 להיתר מ~רת נווי ד"~
 מצטר~

 ילפי~ןי ומי~י~~
 ז כנ"ל בזה ~"מ דאיןאי~ורין לכ~

~~

 נ"ל
 דג~ לתר~

 וו~י דזה ~אמר וראשון לק"מ ל~יטתס
דלשי~ת

 זוי~ף הג~' קושית ניחא הנ"לוודאי הרמבי~
 ~ריך מ"מ ~צטרף היתר לטנין מיל~א גיליי שייך דלאדנ~מר
 ~יסור ~זית היינו דטכיט דסבר ~רמב"~ול~יטתו דהא שפירהגמ'
 וכ~"ל יוחנן לר' אף ד'ת מותר ת~רו~ית ~"י דח~ש וסברכנ'ל
וה~תא

 פרי~
 הי~ר אין ~יסורין דבכל ר"י אמר אמאי ש~יר הגמ'

 דנ''מ מגזיר לילףמצטרף
 טוב~

 אי היינו מלקות בלא אף ~י~א
 בו ו~ותן מא''פ ביותר איסור כזיתמטורב

 ט~~
 א'כ

 כנ"ל ~סורמדאורייתאדהויחי~~"ית~רובות ל~רמב'~אי~ובזה טכ'~ מ~ו~
 ~דאורייתא אסור לאי~ור מצטרף הי~ר מנזיר ילפי~ןאבלאי

 מזהירין דאין משוס לוקין דאין רקבת~רובות
 מ"~

 אסור ~~ל
 לאיסור ההיתר דמצטרפין כיון ח"ש הוה לא דתו~דאורייתא

 כמאןוט~מא
~ ~ ~ ד  ל~"~ 

 ביותר במ~ורב רק מג"נ דיליף

~א'~
 מצטרף כ~ ~בל ח"ש רק ~אוכל וות~רו~ות כזית אכל אס
 ה~י~ור ~ויההיתר

 של~
 ומוכח הרמב"ס לשיטת שפיר ~ריך ואיכ

 ~"י דח"ש וו ~טה אי"ה לקמן אוכיח ו~וד ה~"ל הרמב"ס ~יטת~זה
ת~רו~ו~

 ז ד"ת מותר

~ ~

 סבר דהאהראב"ד ל~ר~כ~"ל הנ"לא'א להראב"ד
 הנ"ל קושי' א"כ מת~רובות כזית היינו מנזירדילפינן דטכ"~

 מאיבמ"~
 פרי~

 מ~גרב אי אף לראב"ד כ~"לדהא וא"ל הגמ'כנ"ל
 מחמת מדאוריי' בת~רובותאסור מא"פביותר

 טכ"~
 נ'מ אין א"כ

 י"ל דהראב"ד אליבא דאף י"ל אך לאיסור מצ~רף בהיתרמיוי
 מא"פ ביותר דמ~ורב אף ש~יר ילפי~ן ממשרת י~פינןדזקא~~י

~כ"~
 כיון מא"פ ביותר אף לוקין וודאי ד~משרת דאורייתא

 בא'פ דמ~ורב בזה שייך דלא במיס ~נביס שרה א~י'דמרבינן
 אבל הראב"דז"ל דב~י ל~יל פ~~תיכנ'ליבדבריהר~ב"~כא~ר

~ליבא
 דיליף ד~י~

 מ~~ ט~"~
 לא דמג"נ להראב"ד אף י'ל א'כ

 שיהא אי~ומוכח בטי~אבל ולא דאיתאדמי כמאן ~~מא רק~וכח
 בא"פ ~צמו איסור כזית לאכול צריך וא"כ טצמו מ~יקר~~יר

 אליבא להראב"ד נמי ייל וא"כ ה~~לכדמ~'ס
 דר"~

 מג"נ דיליף
 מ~ורבאי

 אליבא אזיל ר'י דהא ~~יר הג~' ~ריך וא'כ להרמב'סכ~ו יו~רמא"~הויח"~~"ית~רובותדמותר~ףמדאוריית~
דילמא דר"~

 איסורין לשאר נמי שפיר יליף מצטרף היחר נווי לר"~
 דאליבאכ~"ל

 היתר איסו~ן ל~אר יל~י~ן לא אי נמי ~רי~
 מותר~~רף

 ביות~
 ו~לל כלל ק~ה לא א'כ להראב"ד אף מכא"פ

 יות~ אך , ממשרת דילפי כר~~ן ~סקד~ר~ב"ד
 ל'ק דבל'ז נ"ל

כל~
 או דב~למא וברורה נכונה מסברא הנ"ל קושי' ל~רא~'ד

 מוויריל~יגן
 ט~~

 ~יותר ~ף
 מכא~~

 אי~ ~ייך שפיר
 מזהירין

 כיוןמ'ה
 דא~

 גלה לא
 רחוז~~

 א"כ ~יין שרה~פתו אפי' נזיר ג~י
 אמרי~ןהוי

 דא~
 ביו~ד מ~ורב

 מא~
 אסור אי~ו

 ~או~
 כלל

 ה~חא וא"כ א~~ר אי~ו ~~רוגוח ~"י ד~"ש או~בטל
 מדאורייתא דאסור רק איסורין שאר יל~י~ן לא דלוקין ~זירובי דגלההכת~

 רחמנא גלה הוי לא דאם כיון מ'ה מזהירין אין ~לקות ל~ניןא~ל
 רחמנא גלה לא אי אף מצטרף היתר ל~נין אבל לי~א א~וראאפי'
 מצטרף היתר דהא מדאורייתא א~ור הוי נזיר~בי

 לאיסו~
 היי~ו

 וחצי~~יני'
 אסו~ ~י~ו~

 בת~רובות בוודאיואף ב~י~י' מדאוריי'
 יל~יגן~~ר

 ל~"~
 ~ליבא מדאורייתא ~~~ור ~ג"ג

 ~פיר א"כ ' מלקות ל~~ין רק הוא מצ~רף רחמנא~~יתר דגלההא וא"~ ~ב"~
 גמרי~ן~י

~~ 
 מ"ה מזהירין אין שייך דאין לוקין איסורין~מיגי'

 מד~וריי' א~ור הוי ~י~י' יליף לא אי אףדהא
 ר~

 למילף ב~ו
 מילתא גילוי הוי ש~יר כזה ו~~נין ללקות ב~~ו ~זה~'ו

 ב~למ~

 למלך משנה לרבדי דניחאיומכ"ש
 בש~

 הלאווין דכל דכתב הד~"ם
 דהלכה דק ~ש ~ל ג"כ קאישבתורה

 למש~
 לוקין דאין הוא ~יני

~ל~ש~"שבפ"אמהל'חמץהל'ז'ו~כי~דגלההכתו'דאמרינן
 ~~~ה ~לתא גילוי הוי א"כ לאיסור מצטרףהיתר

 מ~יני למ~~
 הלאו לכזית מ~~ס הי~ר אס אבל לבד ח"ש ~ל רק הי'לא

 וממילא ~יקר כל הלמ"מ הי' לאו~"ז במ"~
 ~~י~

 שאס כמו הלאו ~כח
 ~י'~א

 הלכ~
 תמצא ה~"ל בסברא ת~מיק ואס למ"מ

 ז ~~יר הג~' פריך ואיכמאוד נכונהוברור~

~~~~~~

 תערובות ~"י דח"ש ~רמב"ס דסבר ה~"ל ה~ברא
 מדאורי~תאמו~ר

 הר"~ הנ~
 דטבול המ~~ה ~~י'

 ~זאת סברא כתב ה~"ליוס
 ר~

 מקשה
 מ~לין~צ"~ ~~

 פלגא ההוא
 כו' דנפל דתרבא~יתא

 ו~ו~
 ר"י דאמר

~~ 
 ד"ת א~ור

 מדאורייתא ~י ת~רובות ~"י~אף מ~מ~
 נ'~ ~

 ~לא
 ~"ל א"ו דרב~ן הוא וודאי הא כו'ו~וד ~שי רב לי' ~אמר מ~~ דרבנן טכיט דפסק רש"י ל~יטתבל"ז דה~ כלו~ ק~

 כ~
 הוא שנפל דקודס

 הוי ב~ין שיטור דחצי~דאוריי'
 ~~ מדאוריית~

 ~א~ן הראוי מן
 כתבו הזאת וכ~רא ~ררבנן הוא דהשתא אף לבטל השתאל~ל
 דמד~ריי~א ד"ה קי"א ד' להדי' בחוליןהתוס'

~'~ 
 ~לל ל"ק וא"כ

~"~
 ס~רת וא~כ ה~"ל סברא טל ~הר~ש קו~י'

 ~רמב"~
 קיימת

 ל~ילסברתומ~ושי'~~~'הנ"לזוכדהו~חתי

~~~~
 להוכיחיכ~יטת נ'ל

 הרמב"~
 מותר ת~רובות ~~ דת"ש

מ~וריי'
 ב~ר ותוס' ר~"י וג~

 ~ו~
 ובפ~חיס כן

 בא"פ וכזית ~"ה ~זיר ~ום' דברי ל~יל הבאתי כבר דהאנמי
 אפי' ~ריך מאידמק~ה~ר~ב"~

 ל~
 בא"פ כזית יהי'

 לאביי י"ל ~יר~דהשתא ~'ו~יז מייתי איהו ~ד~א ~כ"ע משוסת"ל דאוריית~
דטכי~

 הט~ס כזיתמן באוכל היינו
 מאוד ~~ה ולכאורה א~~ ~~~

 מב' ~ח~כ אביי מקשה מאידא'~
 ס"ד ~ו~י ~דו~ו~

 כזי~
 הא אומר שא~י אמרינן אמאידאודיי' בא''פ

 ~~ת~
 ר~ב"ס ~שי'

 בא"~ אי~כזית~ אףהא במ'~
 דאוריי' ל~ו

 אומר ~אני ~רי~ן אמאי מי~
הא

 טכ'~
 מ~~רח ~~"כ ב~צמו אביי ~דווייתי דאורייתא

 לא דבד~ו~ייתא ופו~קיסבגמ' ומוכ~
 לא והשתא ~ומר שא~ אמרינ~

 באוכל רק חייב ~~~ לאביי ס"ל אי אף דהא רשב"ס תי'שייך
כזי~

 באינו אחת~מ ב~ת
 ~יח"~מיהאוסוגי' א~~כזי~ אוכ~בב~

 א~ר ח"ש דסבר יוחנן דר' אליבאהוא
 ~ד~

 מיהא אסור א"כ
 צ"ל א"ומדאו~ייתא

 דהתו~
 הר~ב~ כשי~~ ~ברי

 אינו דר"י אליבא אףת~רובות ~"י שי~ור דחצי
 אסו~

 ב' ובי וא"כ ~ד~ו~~א
 לאכול ~ריך ~~יי ד~ר כיון הרשב"ס תי' שייך נמי~דוכות

 י"ל א'כ אחת בבת איסורטטס כזי~
 ~~ו~ דסת~

 קדירה ~~י
 בב"א תבלין של ט~ס כזיתלאכול א"~

 ~ וא"~
 ד~זיר הסוגי' כל ואזלא או~ר ~אני אמרי~ן ש~יר לכךת~רי~ת ~"י ~ש רק ~וי

 ~התו'~יר
 ש~

 פיקפוק ~וס בלי ב~זיר
 וג~

 לשיטת
 ~מב"~
 אך ,

 בפשי~ות ~~ר מאוד ~צומה קושי' ליקשה
 אס וזילוא"ת צ''ט ד' בחולין התו'~ל בנפשי ~צות יד~תי ל~
 ~כ"~

 כריך מאי דאורייתא
 בא~ ~י~ ~מרת ואי כו' ב'קו~ו'~גמ'גבי

 דאורייתא
 ל~ו נמי כי או~ר שאניאמרינן אמ~

 דאוריית~
 כיון ~ו' לי' ~יקשי כו'

דטכ"~
 וי"ל דאורייתא

 והנה ~ס התוס' ~~~ ב~ו איירי דהת~
התו'שםבחולין~"כלאסברכתי'רשב~הנ"לב~ירד~ל"כלאמקדו

 קאמר וכן הו~~ולין~מ~התו' דרוב דאיירי סבר דאביי כיוןמידי
 כגון~דנ~ישי לדידי בשלמא בנזיר ל~די'אביי

 חו~
 דבית קי"ל ואנן

 מב' יותר מחזיק אינוה~לי~ה
~ זיתי~ ו  

 ליכא זי,תיס
 דנ~יש~חולין ד~יירי כיון מ~רומהט~ס כזי~

 ו~~~
 הרשב"ס ל~יסברת

 כזית ל~כול דצריך אביידסבר
 ט~~

 בב"א
 ג~

 ~ברא שייך כאן
 ד~ו' או טטמי מתרי חדא צ"ל א"והנ'ל

~  
 דח"ש סברי בחולין

 ת~רובות~"י
 א~ו~

 דלא ד"ת
 רמב"~ כשי~~

 רשב"ס ותי' הניל
' י~ל או מלקות ל~נין ל~יל שפיר~ייך ו ~ ~ ~  דסברי בנזיר 

ד~~'~
 באוכל ~יי~ו דחייב הוא

 ~~~ כו~
 בתוך

 בנזיר ~תו' דברי ל~ילכדפר~תי הת~רובו~
 לכ~

 ~פיר
~  

 ~ברת
 אליבא בחוליןאזלי התו' אבלוכג''ל הרש~"~

 ~~בר ~ר"~
 דט~כ"~

 היי~ו
 וכנ"ל מת~רובות כזית ~ללחייב

 ולכ~
 ~ייך לא

 סבר~
 הד~ב'ם

 כזית~~ אי אף כלוס לאמזיקדה~תא
 כזית דהא ~~רייתא לאו

 וכ~'ל בב"א ל~כול יכולמתטרובות
 ר~

 במינוהא~דייו דאיירי תו'בזה~תי' מאי קשה כך ובין כך בין
 ב~

 ממקפה אביי מקשה ~~י
 כזי~ אי אף א"כ ב~י~ו~ינו איירי וודאי ~ס הא ומדוכותוכותח

 הא דאורייתא לאו בא"פ'
 הו~ טכ~~

 ~ דאורייתא

~~~~
 ב~צמו לר"ת ~ל"ז

 ל~
 דסבר אף כלל קשה

 לא מ~מ מת~רובות כזית ~ל דלוקין היי~ו ~י ט~"~
 ד~בר די"ל אביי ~ל ה~"לקושי' קש~

 כ~~
 שריי~ ~ה בנזיר ה~ו'



 כאן וז~ל~~יס
 א~

 וכ"ש דרב~ן בא"פ כזית דלדידי' ~ו' כיון הברייתא יודע הי'~לא אביי מדברי זה ~נל דתני' בספריס כתובה
 דלא כנ"ל קשה א"כ ~ופות מב' לאביי מקשי' לכך דאורייתא~כ"ע נ~י בה"א דאביי אליבא אף דסברי בחולין התו' אבל ~"שטכ"ע

 כתי' סובריס דתו' י"ל יכוחח מקפה על רק מידי בזה~תרציס
 בב"אואף דאיסור מטעס כזית לאכול צריך דאביי דאליבארשב"ס

 מתערובת נזית על ד~כ"עהוא דאף התו' דסברי י"לאליב~דר"ת

מ"~
 בתוך איסור כזית על אבל מ"ה מזהירין~ ד~ין לוקין אין
 ר"ת סבר כן אי וא"כ הנ"ל הראב"ד כסברת לוקין שפירהתערובת
 סברת נ~י~ייך

 ~רשב"~
 שפיר לכך דר"תוהשתא אליבא אף ה~"ל

 טכ'ע מחמת מלקות שייך ~א וכוחח מקפה דגבי אביי~בר
 דח"ש דסברי שפיר מקשי' קופות מב' א~ל ~לה אתינן מלקותלענין ד~

 קשה עדיין אבל כרמב"ס דלא מדאורייתא א~ור נמי ת~רובות~"י
 דאורייתא לאו בא"פ כזית ~י אף הא ~מדוכות אביי מקשה~אי
 טכ"ע~"ל

 דאוריית~
 וודאי מדוכה גבי הא תירוצס שייך וע"ז'לא

 שם רש"יוהתי' כתבו וכן נ"ט וו~אי בקדירה דתבלין מי~ו אינז~וא
 ו לכאורה וצע"ג לה~י,בוןזיר

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

 דגרסי

 ממדוכה קשה לא ולכך בתו' ע"ש אומר שאני אמרי' אמאילאיסור
 לאי~ור מצטרף היתר מכח ~אי אלא אביי עיל הגמ' מקשהדבליז
 הגמ' מצי דהו~י ה"ה דבאמתוי"ל

 למימ~
 לאו בא"פ דנזית מאי אלא

 מקשה עדי~א רק טכ"ע ת"ל אומר שאני אמי~י~ן אמאידאורייתא
 מקשי' קופות אבלמב' קאי ~"ז פילכול ד,~יקר מצטרף היתר~כח
 לכך בנזיר שם לדידי בשלמא אביי קאמד ק'~ות ב' שפירדעל~תו'

 מכח קשה עדיין לדידי' הא שפ'יר ה~ו'מקשי'
~~~ 

 ו

~~~ 

 נ'ל
 לכאור~~

 לשיטת והנה אופ~י, ~ל דבר תו' דברי לכרש
 מתורץ יהא וגס בחולין התו~' על קושי, קוזה לאר'ח

 בנזיר התוס'~ושי'
 ולימא וא"ת דכחבו כו, רב~ן פליגי אמאי ד~~

 רבנן פליגידכי
 בכ~ת~

 כזית רק הכותח מן אוכל כשאיו היי~ו
 אבל וכי, האיסור מן כזית אכל שלא~צומצס

 א~
 שהי' כך כל אכל

 שס כחב הרא"ש וה~ה התו' עכ"ל דחייב רבנן מודו באיפ כזית~ס
 כדחזינן בא'פ מ~ודב אי מת~רובות ~זית ~ל דלקי דר"ח~טעס

 דא~"ג מצה ידי יוצא ממנו כזית ד~ל ואורז החיטיס מןגבי~י~ה

דטכ"~
 החמירה דלא לומר מ~תבר מקרא ילפינן

 תור~
 של בטעס

 ~ל יותר בהיתר כ"כ כשהי' לאיסור ההיתר את להפוךאיסור
 נתינת בלא ההיתר בתוך וניכר בעין האי~ור הי' ~אםהאיסור
 ביותר דהיינו ~~יד לוקה הי' לא~עם

 מא"~
 ~ל שאכל שאף

 שאם בכא~פ מ~~כ אי~ור כזית שאכל ~~ לוקה אינוהתערובת
 אף ל~ה ~י' ניכרהי'

~ 
 לכך ~ת~רוב, כל באכל דהיי~ו טעם לא

 ~לכזית אף טעס בנתי~ת נמי לוקה מל~ות בו ש~ייב~יון
 ד~וריי' לאו בכא"פ כזית ד~בר דאביי ב~"א לפ"ו והשתאמתערוב'

~"כ
 לפ~

 מה שבתוך גכדי מ~ורב האיסור,~היות ר"ח~רי~י סברת
 דלאביי ~~וס, נמ"ש אי~ור כןית בו י~הי' כאחת לאכול~אפ~ר
 כנ~ל התערוב' בתוך האיסור דהיינוש~יכר בכעיני' אףאינוחייב
 דבריבפי'

 ל~ברת ובזה ב~א אכל אס רק חייב ~יאי~ו ה~"ל ~וס,

ר~
 ט~ס בלא בניכר ללקות ראוי דאז וכזית כזית כל על חייב

 דאין דא"א ממקפה שפיר אביי וזקשה והש~אכנ"ל
 הי~

 מצטרף
 כזית ~ל לוקה היאך א"כ~איסור

 דס~~
 ~כ אינו במקפה תבלין

 יאכלשאם
~~ 

 וע"ז איסור נזית בו יהי' בב"א לאכול לו שאפשר
 והשתא , דאוריי' בכא"פ דכזית~שני

 אליב~
 בא,פ דכזית דאמת

 כזית כל ~ל לוקה בא"פ מעורב אס ר'ח ~סברת א"כדאוריי'
 רב~ן פליגי אמאי א"ה שפיר מקשהיוהשתא

 ע~
 מחמת ד~שתא ר"א

 כזית על ילקהט~י~
 מכות~

 כזית אי בשלמא
 בא"~

 לאו
 שא~ר ב~ה כ'כ דאין א~יי ידע ~כותח דגס דבנן פליגי~פיר דאורייח~

 דאף חמץ כזית בב"אלאכול
 דכות~

 היותר לח~ימלכל דבר הוא
 כדמשמע יותר מעט או מב,זיתים יותר מחןיק הבלי~ה בית~ין

 הלל גבי~מרדכי
 כור~

 ~צהומרור
 הו~

 ד' ס~יף ר~"ה סי, במ~א
 בכא"פ אבל כזיתחמץ ליכא זהוודאי ובשי~ור~"שי

 אביי יד~
 שפיר משני שפירו~יז מק~ה וא"כ חמץ כזית בו יש כותחד~תם

 כ~ לכות~הנ~
 א~ אף וא"כ

 אי אף ~לקות ליכא ניכר הי'
 על לקי לא נמי לכך וא"כ דעתו דבטלה בא'פ מאיסורכזית אכ~
 לסברת ~כ"ע~חמת כזי~

 ר"~
 ז

~~~~~
~ לפ~  ~  ~~ ~ ~ מד~   

ת ~  

 כזית א"ו אומר שא~י א~רינן אמאי וא"ככנ"ל
 בא"~

 דאוריי' לאו
 אין ד~תמא נמיו~בר

 ~בלין~המדוכ~ כ'~
 ~~דירה

 שיוכ~
 לאכול

~ ~ ~
~ ~ ~ י  

,~~ 

~ ~ ~  אי~ו ולכך ~בלין כזית בתו~וב~"א
 ~ל~

 ח"ש
 וסב~

 ע~י ח"ש
 וא"כ הנ"ל הרמב'ס וכדסבר כנ"ל מדאוריי' מותרתערובות

 דס~רי דנזיר תוס, לשיטת ניחא ג"כ וזהלדידי, ניח~
 ז הרשביםוכתי, כדמב"~

~~

 התי' קושי' עדיין אביי דמקשה קופות דב' ה~ו ~ל
בחולון

 במ"~
 דבשלחא מחמת~נ"ע ניחא לא ~מי דלדידי'

 במדוכה לדוך שדרך מה דסתמא לומר שפיר שייך מ~כותגבי
ליתז

 ~די~
 ל~כו שנפל קופות ב, גבי ~בל כנ"ל כ,כ אין

 כ"כ אין דסתמא לומר שייך לא קט~ה שהקופהפעמיס ~א~
 דהא תדע סאה כ"א ב~פ~נ~י ד~עמיסיאין דתרומה כזיתבב"א כשיאכ~

 ואף רבו בלא אף קופות בב' דאיירי ביבמות באמת קאמר~י
 כבר מ"מ בתולין שם התו, כמ"ש ברבו דאיירי אביי סברדהשתא
 הנ"ל המרדכיכתב

 דאח~
 הבלי~ה לגית שבא לעי~ה

 כדי בו ואין בא"פ כזית בו דיש דאיירי מב'יקו~יתדמקשה לאביי פסקא מאי א"כ זיתיס מב, יותר הבליעה בית~חזיק מרוס~
 ז לכךע"כצ'ל~תי'התוס,בחוליןבב"אכזית לאכו~

~~~~~

 דה~וס' בחוליןדי"ל התו' מתורץשפירשם לפ"ז
 ר"ח כ~ברת ~ברובחולין

 דא~
 נהפך דהיתר

 וכשיטת ~ןיר התו' כמו דסברי ~או באיפ צריך אי~ורלהיות
 מב' אבל כנ"ל קשהי~ל לא מדוכות מב' לכך והשתאהרמב"ס
 התו'לחדץ וצ~יכי ~יחא לא נמי התוס'~פיר~דלדידי' מקשו~ו~ות

 ז במי~ו במיןדאוירי

~~

 ר~ת ר"~~אבללשיטת ולשיטת ד~ב"ס לשיטת כ"זניחא
 הנילקושי'

לדידי, הא קופות ~שתי אביי מ~שה מאי במ"~
 מ~מת קשה נמי

 טכ'~
 לשיטת דהא כ~"ל שייך לא דהשתא

 אס כלוס לן איכפת לא א"כ איסור נ~פךלהיות דההיתרר"ת
 כלל קשה לא ~~י לשיטתו אך לאו או בא,פ לאכולייכול

 התו' לשוןזה דה~
 ש~

 ~ריית בד"ה דל"ז בנזיר
 ~נבי~

 כתובה אין כאן
 משמע כו' שלא אביי מדברי שכ'ז ~ראה אלא דתני,בספריס
 וכ"ש דרבנן בא"פ כזיתדלדידי'

 טכי~
 כו' ~ראה אלא התו' כתבו למה לדקדק יש ולכאורהניחא שפירשתי מה ול~י דרב~ן

 ~כ"ע וכ"ש ה~ו, כתבו למה ועוד ל~יל התו' כירשו נברבאמת ה~
 כשיטת סברי דנזיר דהתו, ~יל לפישכ~בתי לכאורה האדרבנן

 בכאיפ בו שיש טכ"ע הוא ב~צמו דזההרמב"ס
 התו' ~"ש וודאי דזה ש~יר הכל באמת אך התו' שכתבו כ"שהלשון ~אי וא~ כנ"~

 במה כלל לן איכפת לא דלר"ת ננ"ל כלוס מתרצו לא ר"תכשיטת דאי הרמב"ס כשי~ת היא וודאי ותירוצו הרשב"ם קושי'ל~יל
 ואי בב"א לאכול יכולשאינו

 סבריכהתיר~
 והשתא כ~ן כ~,ח שלו

 לא הלזה ה~~וך בדיבור תיכף א"כ קשה ~"מ כנ"ל מתרצושפיר
 דכןית השתא דהא כי' רבנן פליגי דכי ולימא מידי התו'מקשו
 נראה אלא בתוס, ה"פ הש~א לנך רמב"ס כשיטת והרשב"םהתו, קאי דלעיל כנ"לי~ו טכ"ע מחמת ~קשה שפיר דאודייתאבא"פ
שכל

 ן~
 א"א בפשיטות לומר התי' צריך כו,דזה שלא אביי מדברי

 דאביי צ',ל לנך הרשב"ס תי, ~יך לא דה~~א ר"תכשיטת
 ואח"כ ד~פשי' מסברא מקשה רק ברייתא מהאי כללידע ל~
 וב~~ת ~עיל רשב"ס דפירש לפי ר"ל ניחא דפרישית מה לפיומיהו כ~~

 יודט הי' דאביי כנ"ל די"ל ~יחא הרמב"ס כשיטת סוברהוא
הבריי~א

 דטכ"~
 לאכולבב"א דצריך סבר רק

 זה מטעם שפיר מקשה מדוכות ~ב' וגס ~כ איןדסתמא לכך~יחאה~דמקפ~
 ~רשב~ס אף צ"ל בא~ת קוכות ובב' כנ,ל כןית לאכול כ"כ~יז ד~תמ~

 במין ד~יירי ב~ולין התוס'~תי'
 במי~

 מקפה אבל
 ומדוכ~

 לת~ לבוא צריך לכך בשא"מ מין~א דוודאי
 הרשב~

 לשיטת בא~ת וכן
 ור"תניחאכ~"ל

~~~~~

 באמת לר"ת
~~ 

 הרמב"ס לשיטת רק התוספ' קושיו' כל באמתול"ק דתני~ גרסי' דלא ~תו' כדכחבו

 מרוו~ור"~
 ואפשר כנ"ל הגירסא למ~וק צריך טפ~ולא שמעתתא

 וכ"ש ~נ"ל התו' מ"ש לומרעוד
 טכ"~

 טעמא היינו דרבנן
כמו ב~למ~

 שר~
 כך בין אבל לר"ת תי' דזה להנ"ל לבוא צריך ולא ~נביס

 י לכלהשיטותזהכלניחא

~ ~ ~ ~ ~

 וליישב לומר עוד
 הת~

 דתירצו דכמו הנ"ל דחולין
 ב'קוכותשסעל

 דא~רימיןבמינוכןי"לד~
 מדוכו'

 דשני תבליז נפלו וא~כ דהיחר תבלין בקדירה ~בר דהי'איירי
מדוכו~

 דחולין ותבליז לתוכו
 ה~

 ~ליוומ~לו ומי~ורבה אינו כאילו מי~ו שאינו את סליקדאמרינן שרי מדאוריי' נמי דבזה דוב
 בארוכה איי~ לקמן ואבאר ציח סי' בי"ד ~ובא ה~ב"אכמ"ש
 י ז הניל הואקצתדו~~יותרנראה אךי

~ ~ ~ ~

 ו~~ו' הרמב"ס לשי~ת ~באר עוד ~לינו נשאר
~ז

~ 
 ד~זיר



~ ~

~

~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~זיר
 ~ג~~

 דטכ"~ ד~ברי
 דוקא ~איכ ב~זית רו~א היי~ו

~הוא
 דאוריית~

 ביותר אדל
 ~ייהתערובות ח"ש הוי מ~"~

 א~~ היאך קשה ל~'ן א''כ מד~ב~ן דק א~ור~דאי~ו
 יהודה לר'

 אכי' הא במשהו אי~ורין בכל ~דאורייחא בטיל לא במי~וד~ין
 א~

 מא"כ ביוחד ~ק הוי~
 הוא הג"ל~מי לכי ~"~

 מדרבנ~
 ר"י~יף ד~א

 רח~~א במשהומדקרימיזב~ינו
 ד~

 הוא השעיראף~דדסהכר
 א"כ בטיל דלא אלמא~מ~ובה

 מש~
 רק מו~ח לא

 ר~~
 וכו' ~יל

י

 ~~יןיד~
 ש~חערב קדשיס

 במי~
 או

 בר~
 הת~בזבחו' כדאי' ב~ווה

 יהא לו איסור לעגין אבל פ"ן ד'ובחולין
 דל~

 יהא לא ~טילמ"מ
 דמוחר ח~רובת מח"שע"י~~דיף

 מדאוריי~תד~
 דהא

 ג~
 ב~ן

 ביותר גח~רב אי ~ף וודאי דזה ~טיל לא דאורייחאבשא'~יודאי
 אםי~א'פ

 מוסי~
 אםאכל כ~ו דחייב בא'פ שהוא איסוריעד אח'כ

 ד~~ור ד"ת מוחר ד~"ש ~'ל לר"ל בעיני' ~יעורמצי
 וא~

 א~ל

עו~
 עד ח'ש

 שוושלי~
 ר~מ~א,דלוקין דגלי ~יון ועוד ~ייב לכזיח

על
 בא'~ הט~~

 כיון ברו~ו בטיל דלא אלמא
 ד~ע~

 הוי ~רוש
~הוכר~אי~ור~מ"שר~ב"א~חוליןא"~אףאימ~ורבביותרמאיכ

ו~~גש
 אפילו רק בטיל לא וודאי ~~ע~

 מדאורייחא~ותר הר~~"~ הכי~לשי~~
 מותר ~תערובות ידי על שעור דחצי משו~

 ~ו~ר ~עי~י'י אף דסבר לקיש לריש ~~ור מ~י ~מוו~וי
 רחוונא ~~י~דגלי ~מי~ו מין ~ן א~ ~טיל רלא~ף

 דל~
 ~יל

 לוקין אין בטיל דלא דאף בשא"מ ממין דעדיף משס מו~ח~יאך
 רח~נא דקרי כיוו ו~ומר לדחוק וא~~יש ת~רובת ע"י ח'שדהוי

ד~
 ח"שי~~~ר ד~בר לר~ל הוי~ח"שבעיגי'~"~~דיין ~עיר

ד"~
 ~שלמא קושי'הנ"ל קשה בבעיני' אף

 לר"~
 ~י~א

 דא~
 אליבא

 מ~ילא בטיל רחמ~א~דלא~ דגלי ~יון ר~י יל~ף דש~יר י"לדר'ל
 היחר הוי ד~ס בשא"מ ~מין והוי~~ו~ר

 ~הכ~
 על ולו~ין לאיסור

 שיעור והוי מת~רובות~זיח
 ~ל~

 הרמב"ס לשי~ח אבל לר"ל אף
 ד~~ר רש"י ולשיטת~שה

 ~כ"~
 דרב~ן

 אפ"~
 ה~"ל ~ושי' ל"ק

רי'ל
 דש~

 ~יון במי~~במי~וי אבל אי~ו כאלו דהטעס ~טיל באמח
 ואכשר אסור ממילא בטיל דאי~ו רחמ~א דגליי

 ד~שיט~ דבא~~
רמב"~

 ר"י אחי ד~יקר לר"ל ל~~וח כן הוא דר"י אליבא
 חערובוח לע~ין ג'מ ומ~ילא בטיל דלאלאשמועי~ן

 ל~נין ~מי וממילא~נ"ל ד~קדשי~
 לוקה בתע~ובוח בא"כ א~ל א~ אי~ו~

 ~סברא וי"ל לר'ל בעיני' ח'ש ~מו באמתמ~רב~ןוא~ילאואסור
 ד~ דמ~חמדקריהג"ל

 וא"~ בעי~י' ~מו דהוי הש~יר
 לר'

 מדרבגן רק הוא ~אוות ~מי יוח~ן לר' ואכשר ד"ת א~וריוח~ן
 י ז וצ"ע הג"ל ~ר'יהודה~קושי' אףי

~"~~~
 עלמה~ת~הר"ןב~דרי' ישליישבמהשיש~דקדקקצת

 מתירין לו שיש דד~' דבריו הרייףותורף דברי על ~'בד'
 לו שיש דבר לומר הו"ל לכ'ז לדקדק יש ול~אורה ~מי~ו כ~יןיה~י

 הג'ל לכי אבל באלף אכי' א~ור מדאוריי' מתיריןי
 ניח~

 ידי"ל
 ~שיטח ~בר ~מידהרי'ף

 הרמב~~
 הר"ן כשט לפי אף א"~ הנ"ל

 דילכי~ן מורי'דרב~ן
 מד~

 השעיר
 ~ה~

 ברבר
 שי~י~

 אינו וו"מ
 החערובות~ראי~ו ע"י כח"ש רק הוא ~ממילא בטיל דלא רק~ו~ח

ר~
 רקמדרבצן דאי~~ בגמ' דוכתא ב~ל משווע שפיר מדרב~ןו~~ך

 ו לסבראואף

~~

 במשהו מ~וריי' במיגו מין דלר"י קצת מ~ווע לכאורה
 במיגו~ בין דהאבכ~חי'דע~~~ברר~~חמץ~זמנוא~ור

 וגזרשלא במשהו במינו רמין סברכר"י דרב ביןשלאבמי~ו~שהוי
 מדרב~ן רק הוא במשהו א"~ ~נ"ל אמרת ואי מי~ו~מיצויא~ו

 מדרב~זודוחק האבמיגובעצמו~וא אטומי~ו במינו שלאהיאךגזר א"~

לו~~
 א~"ה

 משו~
 ~ומרא

 דחמ~
 גוירה גזרינן

 לגזיר~
 אך'אכשר

 כס~רא ג~י וי"ל מד"ת א~ור מ"ש דסבר יוחנן כר' סבר דרבלו~ר
 השעיד~וי~מוב~י~~ ד~הל~לכיון~רי

 ~י~י

~ ~ ~ ~ ~

 דין ~ור אברר התו' בשוטח דברי'הנ"ל ברורי לכי
 דברי~' מחולקיןבוותלי'ב~שט שהאח~~י'א'
 לךהדברכשמ~ז אבררלכן

~~~
 ה~ור הביא סי'ק"ט י"ד בטור

 בש~
 דמין סהית

יבש בש~א~
 ביב~

 ~שיס ~ריך
 יבשל~ רא~

 יחן
 ט~~

 ~ז וה~ה
 הש"ךמביא

 ס"~ ~~
 הטור~ה~~ל דמדברי ש~תב מהרא''י דברי י'

~~מ~
 ר"ל מדרבנן רק ד~יןצריך

 משו~
 שכחב

 יבשל~ דא~
 כו'

משמ~
 שהוא

 מ~ע~
 ג"ה ו~' ~וברין ~לו בתו~פו' וצ'ע גזירה

 משיג הש"ך וה~ה מהרא"י ~כיל מדאודייתא ס' שצריך~מ~מע
 ' הג"ליבד"ה סוגי' דפסחי' ומהתו' הנ"ל ד~ולין מ~י' דהינ~תועליו

 ד~ק~ו קו~ת ~'אי~יבי'
 בדבריה~

 דקמח סבר בעצמו תה"ד וגס ביבש ליבש כלל ~~חהאין ~י~ בלח לח דהוי בקמת ~~ח
 בל~ ל~הוי ~ק~~

 ומזה ה~'ך דבדי חודף ~'כ
 ה~"ה ל~רי מ~~י~

 דסבר בת"חור~'א
 דא~

 בטיל מי~וימדאורייחא באי~ו ביבש יבש
 א~רר וה~ה ~~ה'ת מדרב~ן רק ס' וצ~יךברוב

 ת"~
 מהראיות

 דבריוסחומי' לכאורה אשרייהח"~ד
 וקשהלהולמ~

 אברר ~א~ר

אי"~
 ואח"כ

 אבא~
 ופלחיחאדיך וה~ר~י כהש'ך גמורות ~~~וכחוח

 ~אוד ו~בוךקצתשס
 כ~~ ש~

 להש"ך~החו' ראי' ~ותב
 וכע~

 כוחב
'ראי'לחה"דמחו'

 הא~ובעצ~~
 לפ~ג"דבחמילת לךאשר אבאר לכן

 ~ראויו דקבסוגי'וו כעמי'לא ~~ודו~מהי

 רצריך החה"ד דמ'ש בדברייה~לתי ש~ ~אמ~~~~~~
 דאוריי'אף ~וי ב~'פ ~זיח רוקארק לאומדאוריי~א ~

ב~~
 דהא ~א"מ

 עיק~
 פסחי' מהחו' הו~חחו

 התו~ דברי ה~''לו~~

~~ו~י~
 עליוא"כ ל~שוח ויש רבריו, תורף ~ן ~זי~בא"כ ~ל רק

 וסה"ת הטור הלא ~סה"ת דלא מוכח דמהחו' ~תב למה חה'ד ד~חי
 מש"ה רק ~ן ליסבר י~ו~ן~~י

 דא~ משו~ ~חבוהט~~
 יבשלסיחן

 מ~א"פ יותר ~י~י' דק סגי' מדאוריי' דאי ~' שיצרך כדיט~~
 דבריה~לתי ל~י א"~ ד~כ"~צריך~'מדרבנן לאשמועי~ן אחיש~י'
ג~

 צ~יך החה"ד
 לטע~

 ~ו לדחו~בזה אךיש מכא"כ ביותר הסה"ת

~~
 מ'ש

 ~ט~סדביבשא~
 מא''~מוחרמדאוריי' ~ת~רבביוחר

'י~דלי~א בי~~ מותד חערו~ות ע"י וח"ש ב~ערו~וח והוא הואיל ייי~
 טע~

 דב~יו
 תמוהי~

 ביבשוודאילא~ת~רב יבש ה~דהא
 ב~חערב אף וא'כ דו~תי בכמה הכ~קי' ~דכ~בו ערך לכייפה

יוח~
 ~צד שמא מ~א"פ

 ז~
 ש~שאר זה מבצד יותר מעי~ב אוכל שה'א

~
 וא"~

 שיע~ר והוי בא"כ כזית או~ל
 ~ערובו~דלכ"~ ע"י של~

 אסור
 חמוהי~ז ד~ריול~ןא~~ןאלא

~~

 מחו'דכסחי'ומחוס' כירושבדבריהחה"דד~תבראי' מ"ש

~~ 
 ~ג"ה ול~אורה דג"ה י

 ש~
 דסובב א"ו לזה לד~ר ז~ר אין

 דאיירי ~וכות בב' דפסחי' בתוס' דכירש ה~''ך דברי לבטלוהולך
 רחולין בחו' דהא ~ן הוא ה~~"ד ראיית ולכך בלחבא"מבלח

 ג'הכ'
 בלא"ה הא בא"כ ~~זית הגמ' קושי' אירי' מאי מקשי~

 דאוריי'טכיע
 ו~~

 במי~ו במין דאיירי ~חירצו
 ווי~ו באי~ו דאיירי התוס'ד~ר~ו בכ~חי~ וא'~

 א'~
 הקושי'

 בוו'~
 טכ"ע הא

 הונחת שכיר וא"כ ביבש יבש דאיירי צ'ל ועיכדאורייחא
 לח איירידלא התה~

 בל~
 ~ן אסור ואכ"ה

 תור~
 ומה הכלתי דברי

 הביא הנ"ל ~"ק הש'ך דהרי חדא דבריו על לי ק~ה'מאוד
בש~

 קו~ות ב' דגבי קי"ד בסי' דכחב בעצמו חה"ד
 מו~ח בפסחי~

דקמ~
 ה~ו' לחי' קאי ג"כ החה"דשס בלחוע'כ לח בקמ~הוא

 במיו דאיירי דחולין החוס' לתי' דאי מי~ו באי~ו דאיירידכ~חי~
 אי~ו ודאיבמיגו

 ציל ב~"מ ~בשלמא בקמח קמח דאיירי מו~ר~
 אי~ו בל'ז במיגו אבל האי~ור ~יכר קמחבקמח~אל"כדאיירי
~י~ר

 משו~ וו~
 ליבש לח בין איוחילוק ביטול

 דבשניה~
 מד~רי~י'

 אמריגן לא ~להדיןדאוריי'~ך בטילוש~~בביהולךברו~א
 דקאייג"כ א"ו אומרשאני

~~ 
 התו~' תי' על

 ~רי ולפי דכ~חי~
 דמיכח הוא ~~~יך אדר~ההפלתי

 מש~
 יבש הוא בקמח דקמח

 ~ש בל"ז ואמתבי~ש
 לשאו~

 התה'ד דברי על
 היאך השגיי~

מו~
 מב'

 קוכו~
 הוא בקמח דקמח

 ל~
 לחה"ד הא בלח

 דבריו ק~י ה~לחי לדברי אבל זה לך ~~רר אי"ה לקמןאך מיד~ מוכח אי~ו א"כ לחליבש מיגו~י~חי~וקבין דבאיגורסבר לשיט~
 קמ~ א~ דאף להיכךו~ודקשהאהדדימהי~ך

 יבש הוא בקמח
 חי לאכול ר~וי אי~ו קמת ודאי ד~א ~לי~ מו~ח אי~וביבש

 מדאוריי' א~ור ממ~ווא"כאחרהבישולוודאי יבשל יאפהאו בווד~י~

א~
 או ביבש לא~ול רוצה א~ ~שא''מ מין דדוקא וטור להסהיח

י

 לשיטת~
 ~מא גזירה וז~ח מ~רבנן רק אסור אינו

 יבשל~
 אבל

 ~אמתא~
 ונדגש יבשל~

 ואסור האיסור ~הוכר הוי הטע~
 ב~י' להדי' כדמוכחמדאוריי'

 במיו דחוזרוניעור בדיו צ"~
 הרא"שוכד~חב בשא"~

 ש~
 ~"ק צ"ח להרי'בסי' הש"ך כתב ו~ן

 דוב מדברי~ן ו'ש~ו~~
 הכוסקי~

 ש~תב ככי צ"ט ~י' הכר"ח ~~ב ו~ן
 ה~"ל דף בחולין בתידושיוהרשב"א

 דטכ~
 דאוריי' הוא

 דאי משו~
 אוכל וחיך ~ד~חיב האי~ור ~הוכר הויגרוש~~ע~

 ~"ש יטע~
 ומוחר אומר דאמרי~ןשא~ישפירד~~חמאדהאדקחגיב~רייתא אביי מקשה וא"~ חי לאכול ראוי דאי~ו בקמח דאיירי ~אןוא'כ
 ~דרכו לא~ול ודאי אייריה~ילין

 בישול דאחר ~כיר מקשה א"~
 אי~רייתא ועוד אווזר אסירמדאוריי'ואוואיאמרי~ןשא~י~דר~ו
 בלח לח הוי אי אף מדרב~ן רק אי~ו בל~ז קמת לאכלאיירי
 הפלחי ודברי כלל ראי' איגו וא"כ הנאתן כדרך שלאדהוא

תמוהי~
 ז

~~~~

 הוא ווראי מדו~ית בב' הא ג"כ ~ה בל'ז הא קשה י
 יז~תט~יע יא~ור בל"ז במ"ע בזההקושי' א"כ בלתלחי

 קשה ר"ח בשיטת מ"מ ~נ"ל ליישב לעיל מ"ש ~ לכיואף
 כג"~



 כבר ד~י' דאיירי ל~יל שכתבתי ה~ובוגם
 ב~ו~ אבל דחולין בתו' שס ני~א הוא זה רואין דאמרי'ד~יתר ~בלי~ בקדיר~

 באינו דאיירי תירצו דלנן להחמיר אין במינו דמין ס~רי עיכדכאן
 התו' קושי' רואין ~מרינן אי א"כמינו

 במ'~
 א"ו ברובא בטיל ~א

 סברי כאן דהתו' כנילצ"ל
 דל~

 וכנ"ל בנזיר דתני'כדכתבו גרסינן
 לאא'כ

 ו לקמן אי"ה א~אר כאשר כהש"ך ~דרבה מידי מוכ~

~~

 ר"ל דאמר דע"ח וזזבחים לתה"ד ראי' ~"כ מ"ש
 ~שה וזה כו' בזה זה שבללן והטמאוהנותר הפיגו~

 להש"~
 וסיעתו

 עיסה דעושה אבל ביבש ביבש איירי ר"ל הא פריךדמה
 לכך בלח לח דהויואורז מחיטי~

 טכי~
 דתלי'

 בנ~
 ביבש דאף כתה"ד איו

 הנ"ל ב~המ"א דברי אי"~ לקמן שאבאר כ~י כלל ל"ק אסורבא"מ
 דוודאי לך אכתוב ובקצרה כלום יקשה לא וממילא ד~סתי'בסוגי'
 עם קודש בשר רק משכחת לא בשא"מ במין ר"ל דאיירי דשסבה"א
 א"א דאמר ר"ל רק ניכר יהא דלא כלל במציאותואינו ניכ~ וודאי זה וא"כ זה אכריח ולקמן שם רש"י כמ"ש מנחותשירי

 אינו שאז שבולע קודס פיו בתוך שלעסו אחר היינו חבירו על~ין ירב~ של~
 כיון עדיף ויותר בלח כלח והוי נרגש הטעם אז רקניכר

 שכתב ו~ש שפיר הגמ' מקשה ולכך פיו לתוך שגתנו קודסניכר דמתחיל~
 ל~די'רש"י

 ע~
 פיו בתוך שלע~ו בשעה כו~ ירבה ~לא א"א ר"ל

 ובין להש"ך בין ~ושי' נסתר ובזה בארוכה הכל לקמןואבאר
 לי ותמי' לתה"ד אח"כשמקשה מ~

 ש~
 בזה שכתב מה גס בזה הרגיש

 כ,' דעתהתה"ד לפיויותרנראה
 ג~

 נסתר להש"ך ראי' מ"שא~כ
 ז אסורמדאוריי' הכלחודי'דאחראפי'ובישול הנ"לדזה מדבריהכל

~~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ' ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

 ~תו'~א
 בעצמ~

 הוא ומ"ש כלל קושי' ליכא וא"כ בנזיר כן כ~בו
 לח מיקרי בקמח דקמח הוכיח ווזזה מהרש'א קושי'לתרץ

 ב~
 ל~י

 יבשביב~ מוקרי אי דאף דבריו ג"כנ~~ר שכתבתי~ה
 מקשי~ ג"כ

 דהא ש~ירה~ו'
 יב~~ א~

 וא"כ ~נ"ל ~דאורייתא א~וריס אח"כ
 קושי' ליי~ב יש דבריונניח א~

 ~הרש"~
 התו' של דבה"א הש"ך לפי אף

 לבשל איירי ~"כ חי ל~כול ראוי אינו ~וודאי בקמח קמח~אייר~
 לתי' אבל מדאוריי' יא~ור ד~י וכנ'ל ש~יר מק~ה לכך לאכותאו

 לכוס ראוי דזה בחיטין חיטין דאייר~ י"ל ~מינו במין דאייריהתו'
 דל"הוז'לולא מברכין כיצד פ' להדי'בהרא"ש איתא וה וחילוק~י
 לא קמח אבל ה~נין בזה לאכול ראוין דהנ~ו חי~ין לכו~סדמי

 ~~קינן ~כ'לו~ן כללמתאכיל
 ש~

 איירי אפ"ה ואי ברכה לענין
 וודאי הוי דזה אביי מקשה לא בל"ו א"כ חי לאכול בק~חהבריי'
 ~לא~חןדק בקמח איירי כדרךהנאתןואי שלא ד,~וי~דרבנן

 ז בלח לח אינו וודאי זהא"כ ד~

~~

 ~~~~~~~~~ו~~~~~'~~~~~~~
 ד~ריו הש'ך ש~וברכשיטתדמהרמב"~נראה

 נכוני~
 אך לכאורה

 עליו לי ~מי' לענ"ד כו' כרש'י דזה דס"ל יותר אח'כנראה~"ש
 הוייןודבריו

 כשגג~
 שיטת לפי דבריו דלפי השליט מל~ני היוצאין

הרווב"ס
 טכ"~

 רקבכא"פ דרבנן ~~רטכ"ע רק יל~ינןממשרת לא
 הרמב"ם לשי~ת וזהאי~אפשר מהלמ"מדאוריי'

בפ~ה דהריהרמב"~
 מה~

 בכא"פומסייס ל~זית אתי דמ~רת להדי' מביא נזירות

ש~
 ~ה וא''כ אסורות מא~לות כשאר וממשו ט~מו שיהי' והוא

 כזיתאי
 בא"~

 לו~ין אי~ורין בכל הא לבא"פ משרת ל"ל הללמ"מ
 א"ו דמשרת קרא בלא אףבטעמוומ~שו

 לשיט~
 דאתי הרמב"ם~א

 איסורין לכל ילפינן ווומנו לדידי' טכיע היינו לכא"פמשרת
 והר"ש והד~ב"ן ,~בעה"מא' שיטת יכן כנ"ל ו~ז בנזיר התו'ו~~יטת
 בא"פ בגמ'וכזית דאי' מה רק כללע"ז הלמ"מ ולשיטת~אין~"ל

 ד~יימינן דר"י אליבא מג"נ דילפינן ~טכ"ע מחמת היינידאוריי'
רסבר

 ~שר~
 לא בד"ה בנזיר ב~ו' ל~די' מוכת ו~ן מצטרף ל~יתר

 כזיתראיכא
 בא'~

 אינו דטכ"ע ל~~יי ס"ל דהשתא הרשבים דתי'
 כו'~ייב

 מש~
 על חייב די~וריי' דבכא"פ התירצן ל~י אבל להדי'

 והיינו בא"פהטעס
 מחמ~

 בתוס' שס להדי' איתא וכן טכ"ע
 ולדידי' לעיל בזה הארכ~י וכבר ע"ש למי~רא מאיוכ"ת די~
~אמרינן ה~

 בכא"~
 דכא"פ אמרי' הי' דאי תערובו~ ע"י אף היינו

 התערובת בתוך אוכל אי רק טכ"ע על מייב הי' לא דאוריי'לאו
 באוכל שחייב הלמ"מ ומהני~ב"א

 בא"~
 מ~מת מ'מ אבל בתערובת

 ז כעיקרטעס

~ ~ ~ ~ ~

 ~~עת מה~יטות לאיזה שיט~ס אברר
 והנה עליו הש"ך והשגת התה"דראיות נוטהוהעגי~
 לכאור~

אקדי~
 שתירצו כמו תי~ו נמי ב~זיר התו~' דהנה אחת הנ~ה לך
 כ~ין להחמיר ד~יל הגמ' פריך ואפ"ה ב~ינו במין דאיידי~~לין

~~~~~~ 
~ 

~  
~~  דמיןחומרא

 ואח"~ בש~י~
 בהיתר נמ~ לר"י קשה והי' כ~בו

 כיון קשה ול~אורה כו' דמי דלא הר"י ואומר כו'~צטרף
 מצטרף היתר דאיסורנ"טאמרינן היכא שם~וברים דהת~

 א~
 להדי'שסוא"כ התוס' כמ"ש האיסור בטל דלא משום~וליןו~יינו בנ~ישי

 כיון ניכר שהאיסור היכא~כ"ש
 דל~

 למימר ה"ל בטיל
 הא ועוד איסור זית וחצי היתר ~ית חצי מאוכל גרע מימצטרף הית~

 מהעיקר חמור הטעם יהא שלא הוא דסברא ל~יל התו'כתבו
 אינו א"כ דאוריי' לאו דכבא"פ בסברא רהשתאעו~ד כיוןוא"כ
 תייב אפי~ מ~טרף דאינו כיון מ"ש רק הטעם מןאוכל

 לעיל מיש ועיין נינרכשהאיסור ומכ"~
 ~דברי התוס~' דברי בפירו~

רשב"~
 ר"ל בדברי ~י"ה לקמן מ"ש לפי ואף דנזיר בתו' שם
 ז דל"~כ~ל דרכו יורה האמת מ"מ ל~ר'זאת יש דפ'חדזבחים

~~~

 כמאן דיה בפסחים התוספת
 כר~

 כתבו הדיבור סוף
 אם מצטרף היתר דאיו משמע חטאת גביולקמן

 שיבלע עד אמר דהא יחד והיתר ~אי~ורשיתערב ל~
 דבריהתוס'והשתא ע"~ בבשר~

 נכוני~
 הא מ"מ האיסור דאףדניכר

 והאיסור ברוב או~ר~מינוובטיל~ינו הטע~
 בעי~

 עס מצטרף אינו

 ~~~~~ ~~~~ ~ץ~ ~~~~~~~~~
'~~~ 

~ 

~ ~ ~

 אינה הנ"ל דפסחים ~תו' דסברת ברור זה
 ר~

 להתוס'
 שסבנ~יר עי~רלשיטת'דסברי

כשיטת ובע"זובמקומותה~~
 הרמב"~

 היינו ד~כ"ע הנ"ל
 בא"~ כזי~

 ר"ת לשיטת אבל
 היינו דעכ"ע לה~ובריס דאל"כ התו' כ~ברת דלא דסבר מוכח~"כ
~כזית

 מתערובת~~
 נזיר אומר דר"ע בברייתא לק~ן

 כו' בייןפתו ששר~
 חייבבזהמחמת לרבנן קשה~"לדאף שםואיכ נמי כדפי'רש"יעליו פליגי דרבנן בפסחים דלקמן בגמ' להדי' ומוכח חיי~

 שלא אף איירי דר"ע לשס כד~י'רשיי ~ת לשיטת צ''ל א"ו~כ"ע
 שלא דהיתר ר"ע סבר אס ק'ו והשתא הפת בכל אי~וראפשט

 דמצטרף מכ"ש בהיתר שנת~רב לאיסור ~צטרף כלוס בונתערב
 א"ו בעין לאיסורהיתר

 מוכ~
 כרש"י ~בר דבאמת לר"ת מזה

והשת~
 דחייב כר"ת טכ"ע בפי' ל~יטתודסבר רש"י ג"כ אזיל לפ"ז

 דלדידי'הדבר כתו' דלא פי'כאן ל~~שפיר מתער~ות כזיתעל

מוכרחולשיטת~צ'לה~
 עדשיבלע חטאת גבי לקמן דקאמר

 א~ לאפוקי אלא~ינו בבשר~
 היתר ואכל נבלע לא

 לחודאד~~
 דאסור

 בעלמאבנגיעה
 ומש~

 התו~' כסברת ~בר דלא לר"ת להוכיח אין
 נ'מ מאי א"כ התו~' כסברת י~בורדאם

 ש~
 היתר דילפינן

 ~נבלעהא מצטר~
 בבשר~

 ת'ל
 די"ל טכ''ע מחחת דחיי~

 זית בחצי זית ~צי דנבלע כגון חוליו נפי~י ולא ב~ינובמין נמ" איירי דש~
 שייך לא טכ"ע ומשום דמצטרףנ"מ א~

 במי~
 במינו

 וא~
 מוכת אינו

 לא דר"ת בבירור מוכח הנ"ל דר"ע ~ברייתא אבל~ס
 התוספותזכסברת סב~

~ ~ ~ ~

 ודנןיר דחוליז דתו' התי' ע"כ ר"ת לשיטתל~יז
 קופות בב'דאיירי

 ב~י~
 קושי' דאל"כ אינו במינו

 א~כ בשא'מ כמו דהחמירו וא"ל ברוב ליבטל במ"ע דנזירהתו'
 א"כ בנזיר התו' קושי'קשה

 משו~
 נחמיר נמי מצ~רף היתר

ו~ש~
 כו' דמי דלא דנזיר התוס' כתי' א'ל לר"ת

 דה~
 ל~יטת

 אף מצטרף ד~יתר מוכחר"ת
 בל~

 יתד והיתר אי~ור נת~רב
 בניכר במינו מין ~שכחת מצטרף הי~ר לענין אףא"כ

 א"כ וא"ל במיןבשא"מ דאיירי לר"ת צ"ל עיכ ~נ"ל~יצטרף ~איסו~
 בחולין התוס'~ושי' קש~

 לד'~
 ת'ל קו~ת בב'

 מ~מ~
 עכ"ע

 כדתני" גרסי~ן דלא בוזיר ~ו' כדכתבו צ"ל ע~כ בל"ז~לר"ת ז"~
ולא

 א~י~
 קשה דאל'כ דאוריי' דטכ"ע אדעתי' עוד אביי

מאי בל'~
 מ~ש~

 הרשב"ם בשם בנזיר התוס' וכ~שי' ממקפה
 על תייב לר"ת דהא שם הדשב"ם תי' שייך לאדלדידי' הנ"~
 כלום מזיק אינו א"כ בב"א לאכול יכול וכזית מתערובותכזית כ~

 בנזירו דבריתוסכות כנ"לבפי' לידאףדכזית~א'פ

~~~~~
 שיש מה ליישב יש לפ"ז

 למ~ לדקד~
 התו' מתרצים

 דתירצו מתו'רחולין ההיפוך בשא"מ דאייריבפסחים
 במינו במיןדאיירי

 דוק~
 ש~' מדסברא היטב ישליישב הניל ולפי

 שכתבו מה לפי תו' ראשוןשל בדיבור דמקשה המהרש"א קושי'לעיל תירצתי כבר דהנה התו' של הראשון בדיבור תלי' ב~ס~י' התו'של
 א"כ מאי ואלא גרסי' דלאתו'

 למ~
 ל~יל כתבתי כבר מהר~יא ו~ירוץ ~ולין נפישי שם גס~א מ~ר~~ היתר מ~פה גבי אמר

 בתי~ הנ"ל פירשתי והשתא ~מהרש"א קושית לעיל ותירצתיתמוה שהו~
 בנזי' דגר~י' ועוד בפ~חי~שכתבו התו' השנישל דתי' די"לביאור
 כנ"לוא"כ דתני' ~נזירדלאגר~י' התו' שכתבו תי' להאי אזילוכו'

 הכל ניחא ולכך דאורייתא דטכ"ע עוד אדעתי' אסיק לא~שתא
 אמרינן לא ~אביי חולין דנ~ישי קופות ו~' מדו~ת וב' כותת~בי

~~
 היתר



~ ~ ~

י

 גבי אבל במינו כ~יו הוי ל"ד ד~כ'ע כיין דבטיל ~צ~רףהיתר ~~~ ~ך~~
 דתו' מצ~רף הי~ר אמרי' ש~ירמקפה

 דכתבו אזלי לשיטת~
 ושפיר בטיל לא וא"כ ~~ין ושמן דשום דאיירי לזה הקודםבדיבור
 לתי' א~ל מצטרף ה'תראמרינן

 ש~ הדשב"~
 הי' ~ביי בנזיר

 כאן אדעתי'מםיק
 דטכ"~

 קושי' א"כ כנ"ל דאורייתא
 המהר~"~

ב~"~
 כ~יקר הוא דטעם כיון דמ"ש

 וא~
 אמרינן דבעיקר כמו

 מצטרףהיחר
 א~

 ה"ה חולין בנכישי
 האי~ור כהוכר דהוי ב~ע~

 כנ"ל הרשב"אכמ'ש
~ 

~~~~~
 תי~ף שפיר ה~ו' מקשו לפ"ז

 בדיבו~
 זה שא~ר

 במינו במין איירי דלמא ~ב'קופות מקשה מאי~
 דומי'דשא"מ דאפיהה"ללהחמיר דחו~ין התו' לאשייךתי'והשתא

דא"~
 בנןיר ה~ו' קושי'

 במ"~
 א"כ

 בהי~~
 נמי לאיסור מצטרף

 שייך לאדהשתא
 תיר~

 לא מצטרף היתר גבי ב~זיר שס הרמ"ה
 דא"~ מצטרף אינו ניכר הי' א~ דאף ~מינו~ייך

 מהר~"א ~ושי'
 ~טע' דהא הנ'ל שייךתירוצו לא דהש~א ראשוןבמ"ע בדיבורהנ"ל
 כדמיכחבכו~חומדוכה כנ"ל חולין בנכישי מצטרף היתר אמרינןלא

 שהשו~ומחמ~
 נמי בעין והשמן

 לאשיי~
 הי~ר

 מ~טר~
 בנפי~י

 השני דלתי' א"ומוכח ב~זירהנ"ל ~ו' כדבריחולין
~~ 

 בדיבור ~תו
 ~י' והש~א נת~רב בלא אף בב~ין מצטרף היתר אמרי'רא~ון
 צריכי~ אינוולכך בחוליןה~ו'

 אף ענין בכל דאיירי ל~ר' החו'
 מחמת ב~ולין תו' ~ושי' ל"ק והשתאב~אימ

 טכ"~
 דהא

 השת~
 לפי

י
 תי'

 ז~
 כד~~י' גרס'' דלא קיימינן

~ 

~~~~~
 השני בתי' התו' ד~"כ הנ"ל~ התה"ד ד~בר י"ל ל~''ז

 דלשי~ת דר'ת אליבא קאי הראשוןבדיבור
 ר"~

 שפיר

~~
 לשיטת א~ל כנ"ל מצטרף היתר א~רינן ~ת~רב בלא אף

 ש~רמב"~
 ~נתטרב דוקא מצטרף דהי~ר דסברי דע"ו ותו' ב~זיר

 ה~ו' כמ''ש כ~"ליחר
 ב~םחי~

 נוכל לא ע"כ כנ'ל זו בשיטה ראזלי
 אף לשיטחס ~א במ"ע מהרש"א קושי' דא'כ השני ת,' מרל

 ~'~ בעין והשמן השוסשבמקכה
 לשיטת דקאי והשתא מהרש''א כקושי' ~מי כות~ ג~יקשה וא"~ ליצטרף מה~י לא ה~עין

 גרסינן דלא בנזיר תו~' תי' כהאי צ"ל בל"ז דלר"ת כ~ל הכל~יחא ר"~
 קש~כ~"לז מ~דוכ' הרשב'ש~וגם לשי~חוקשהקו' דאל~ככדת~י'

~~~~~

 דעיכ כש"ך דלא די~ו שפיר התה"ד מוכיח לפ"ז
 בקמח דקמח דאף ברוב בטיל לא בשא"מ ביבשיבש

 קיימינן השתא דהא דינו ~יכח מ"מ הש"ך כהשגת בלח למ~קרי
 הלמ"מ מכח קאמר א~''ה אינו ~אילו הואהטעס דאוריי~אא'~ דט~ע עוד אדעתי' ~סיק לא ד~''כ התי'לרברי

 כזי~
 ב~"פ

 ביבש ~יב~ ~וי א"~ ל"ד דטכ"ע דאףדאוריי'
 ע~

 דהל~ה ~בר
 ליבש לת בין חילוק אין השתא דהא ביבש ביבש הו~אףלמ"מ
 דאורייתא דטכ"ע דאמת אליבא אף שפיר י~ש~א ל"דדטכ''ע
 ביבש יבש אף הוא דהלמ"מ זו ~~דרא נאדו לא מג"נ אוממשרת
 איסור לענין מ~"פ ביותר ~ף י'ל וממילא ~לקות ל~ניןבאיפ

כסבר~
 כש'ך דלא ש~יר דינו ומוכח אי"ה לקמן כמ"ש התה''ד

 סבר בעצמו התה"ד דהא דמקשה הש'ך השגת ל"ק נמיוהשתא
 הוא בקמחדקמ~,

 ל~
 דינו שפיר מוכח אפ"ה הנ"ל דלפי בלח

~ 

~~

 תמצא היטיב תדקדק אי
 דלעול~

 אף דפסתי' דתו' י"ל
 וע"ז דנזיר לשיטתייהו אזלי ראשון בדיבור השנילתי'

 התו' ובדברי כנ"ל בכא"פ היי~ו דטכ"עדסברי
 בפ~חי~

 ד"ה עצמו
 אינו ~צטרף דהי~ר~מאן

 ר~
 ~נ"ל כר"ת דלא הוא דע"כ בנ~ערב

 לעילדמחטאתמשמע דכ~~תי הא וודאי דזה ה~"ל כל ניחאואפ"ה
 זה ~בשרה שיבלע ער מדקאמר בנתערב רק דאי~ו זו~ברא

 הו~
~~~~

 דאוריית' דטכ"ע דאמת
 ממשר~

 או
 מג"~

 והשתא~"כחטאת
 אמרת אי אבל בבשרה שיבלע עד בעינן ואפ"ה מצטרף~הי~ר
 הסוגי' םוף רש"י כדכתב מצטרף להי~ר אתי דמשרת דרבנןדטכיע
 רק מצטרף דהיתר ~ח~את מוכמ אינווודאי

 ב~ת~~
 דחטאת די"ל

 אין וא"כ התו'בחוליז כתבו וכן ל~ר הוא דוכתא ~בכל כיוןלטכ"ע
 נמי םברי שני בתי' אף דהתו' י"ל לכ"ז והשתא~ כלוס~וכת

 כד~י' דל"ג םברי דכאן דתו' די"ל ניתא ואפ"ה כנ"לכשיטתייהו
 דכאן די''ל ו~וד דאביי ס"ר מאי ב~צמה זו קושי' מנח חדא~נ~ל
 קשה וא"ג מו~ר תערובות ע'י שיעור דחצי הג'ל םברא םברילא

 לאשייך~אימ~שהאבייממדוכהלדידי'מיניחאמ~מתטכ"עוכאן
 כיון שם הרש~ם~י'

 דאי~
 ח"ש הוי מ"מ דהא בב"א לאכול יכול

 א"ו וכנ"ל אומר שא~י אמרי~ן לא ובדאוריי' מדאורייתאדא~ור
~ביי~~בר

 בה"~
 ו,~שתא כ~"ל כדתני' ול"ג דאורייתא לאו דטכ"ע

 מצטרף להיתר אתי דמשרת ~ד דטכ"ע השתא ד~ברלפי~ה
 נ~טרב דבעינן מידי מוכח לא א"כ לטכ"ע אתי דח~את ~רא~"כ

 בעין והוא הואיל כנ'ל ~קפה גבי ניחא וא"כ להצטרף~היתר
ו~יחא

~~~~
~~~ 

~~ ~~~~~  ז ~~"ל הכל נ~יוניחא

~ ~ ~ ~ ~

 הד'ן ~ו~ח יהי' לא ואיכ ~ברהשיך י"לדכן ל~"ז
 מה לכ'ז י"ל ד~שחאדתה'ד

 דמ~ר~
 דימי דב לי'

 ווחמת היינו עליו ולוקין דאוריי~א בא'פדכזית
 ~כ"~

 וכדמ~יק
 נ~,ת דיש זו לשיטה והי'נו לטכ"ע מג'נ דיל~ינן ור'ע דר"יאלי~א
 אין וא"כ עצמו מ~יקר עדיף דלא בא'פ וצריך כנ"למאיסור
 אף ר"ל ד~ורייתא בא'פ וכזית אביי מקשה ו~"ז כלל ~"זהלמ"מ
בכה"ג

 ~ט~~
 ל'ד ד~~'ע כוו~יה דלא תרווייהו ~בר דהוא ור"ל

 מצטרף אין האיסור ניכר נמי אי בתערובותוגס
 ב~"~

 כדכ~בו
 ניחא דלדידי' בכותח פליגי אמאי שפיר ווק~ה והש~א בנזירהתו'

 הי~ר לומר רו~ה מקפה גבי אבל חולין דנ~ישי ה~ו'~ד~תבו
 אדל כנ"ל מ~רש"א קישי' ומ~ו' בטיל ואינו ד~יכר ~יוןמצטרף
 לאנול וצריך מצטרף היתר אמרינן לאאי

 ~זי~
 ע~מו מאיסור

 ווזקופות ~מדו~ה שכיר מקשה והשתא בא"פ מ~~רףאינו
 ~אני אמרינן אמאי דאו~יי' ~~יע דהיינו דאוריי' בא"פדכזית דא~

 בשא"מ אף בכה"ג דמיירי לי' דמש~ע כ~כתבוה~ו' והיי~ואימר
 לא דלוזא לדקדק מהשיש ני~אנמי ולפ"ז ~ח לח הוי בקממוקמח
 ש~יר פריך דמ'מ ניחא הנ"ל ל~י אבל בא"פ כזית דישאיירי
 ח'~דהוי

 חולין דנפישי ~יון ני~א לדידי' אבל מדאוריי' דאסור
 זה ~כיר וה~תא ברוב בטיל ולכך דרבנן רט~"ע ד~~רול~ברתו

 הגמ' רמק~ההוא
 ש~

 הוא לטכ"ע דיל~א אביי דמקשה ~תר בנזיר
 אי~אד~~א

 ש~
 דמ~יקרא כי~ן היינו ~ו' קשי' קא ~~יקרא ולאביי

 ~~י~ דא~ר דימי רב עלמק~ה
 ב~צמו מ~שה ואח"כ דאירייתא

 א~יו~"ז לטנ''עדילמא
 מתר~

 ~גמ'
 ש~

 ב~ר בנזיר
 דש~

 רב לי'
 זה דילמא מקשה ול~ך דאורייחא דט~'ע לו הודהדימי

 כדתני' ול'ג לנ~וזב~י~הזו עילה ה~וגי' כל וא"כ דאתיהוא לטכ"~
~ 

~~~~~
 משיג וש~יר ת~"ד ראיית נ~תר ~ווילא לפ''ז
 הוא אביי' וקושי' בלח לח הוא בקמח דק~תהשיך

 ולפ'ז כניל טכ'עמכח
 ע''~

 לח הוא ב~מח ד~מח זה ~כ~ן מו~ח
 ה~היד הו~חת הוא וזה כלוס א~יי מ~שה הוי לא דאל'כ~לת

 ב~'א דאביי ה~~א וני~אנמי שס הש"ך שמביא קי"ד סי'השניי'
 בשמ~תין ל"ד דטכ'ע בחולין רבא לי' מדחי דהי' כמוהי'סבר

י
 ז חלב דטיכת

~ ~ ~ ~

 דז~תי' ווהומ' הש''ך ~ל ה~~תי ~~~~ה מה אבאר
 מקשה מאי כו' ו~~ו~ר ~~יגול 'ל ר אמר ע''חד'

ר~א
 ~ש~

 ווות~י~~ ' ~~'ל ~ו'
 הנ'ל ~מאור ה~~ל ד~~י ~~אר

וז~~
 כל ר"י אמר ד~רסי' והא ~וברין אילו כ' ב~~~י' ~~~"~~מ~'

 כו' ווימשוש~~מו
 ה'~

 בו ויש בהיחר ~נ~ערב ~י~ור כל
 ברוב מ~ו~ב כרורין א~"~~שהיא ~ו ני~ר ~~י~ור וממשאי~י~ ט~~

 גבי הכא דאמרינן והיינו ב~א"פ האי~ור ~~ ~י והיא עליולו~ין
שו~

 שהוא אי~ור ל~ל ו~"ה כו' וזר היאיל מ'ט תרווזה של ו~ו~ן
 זהו ממשו ולא ~~מו כו'בעין

~"~~ 
 לוקין ואין מנזיר דגמרינן

 ו~~ותר הכיגול ר'ל דקא~ר והא כחב ואח"כ מ''ה מזהיריןשאין
 ובשא''ח ברובא במינו מין וא~יקנא כו' ש~ללןוהטמא

 האי ~נ"~
 לוקין שט~מווממ~ו כל קאוור ~ללא יוחנן דר' ר"י על ~ליגאדר"ל
 דבריו ולכאורה ע~יל בא"מ שנא לא ב~ונו מיןל"ש

 ~~ומי~
 מה

 ברוב ב~יל דוודאי במי~ דאיירי די"ל דר"ללההיא ההיאענין
 ד~~''~מא' ~רור אך ברובא וליבטל דקאמר דוכתי בכמהכדמו~ח
 בטיל האיסור ניכר דאינו ביבש יבש בשא~מ דמין כהש'ך~ובר
 היינומשום לוקין אין ממשו ולא ר'יטעמו דאמר דהא וסברברוב
 היינו דלוקין ו~משו טעמו לפרש צריך ול~ך מ'ה מזהיריןדאין
 האיסורבניכר

 דא~
 על הא לוקין למה ניכר אינו

 טע~
 לוקין אין

 הממ~כיבש~"לוזולתהטע~בטילהממש~רובדבזולתה~ע~הוי
 וממ~ו ~ט~~ו ל כ ר"י ק~מר ול~ך ברור וזהביבש

 ל"~
 במיני

 לוקין ~ינו אף האיסור ניכר אי רממ"נ ל~"ז חילוק דאיןבשא"מ ול"~
 מקשה כנ"לוהשתא לוקין אין בש~''מ אף ~י~ר ~ינג ואי בטילדאינו

 ~נ'ט ובשא'מ ברוב במי~ו האראסיקנאבגמ'מין שכירהבע"המ~'
 באמת בשא"מ אדל דפטור ~מינו איירי דר'לר"ל

 ~יי~
 אי מוו'נ

 כיון מא'פ ~כחות מעורב דהא ילקה במינו אף האי~ורניכר
 ג' רק הוא בימדדה~ל

 זיתי~
 ובג'

 ~ו~ זי~י~
 ואי וממשו טעמו

 קאמרההואדר'ל ~~ך לוקין~נ"לל~'י אין בשאימבאינו~י~ראף
 לוקין אין דני~ר אף דבמינו ו~~ר ריי על~ל'ג

 והטע~
 כד~י'

רש"י
 ש~

 ני~ר אי~ו דאז בפיו לעי~ה דבש~ת
 קוד~

 ויר~ה בליעה
 מ~~ת נהנין מיעיו אין ~בלע אח"כ וא"כ ויבטלנו תבירו עלמין

 ~בר דהיא אזיל ל~עמו ור"ל מ~הו ביטול הי' אתד דבכלאיסור
 ל~וך שיורד בש~ה וכירש"י ~עינן במעיו א~ילה קיג ד' גיהפ'

 אכיל~ ~י~ור בעינן~עיו
 תר~י דאיכא ~יון בשא"מ משא"כ

דמת~ילה



י

ד~~תיל~
 ניכר הי'

 שלוע~ קוד~
 בו יש ווס דק שהוא טד הי~יב

 ד"י אבל וממשו ט~מו הוי שירבה אחר אף דאוריי~א וטכ~ע~עס
 דניכר כיון סבר ור"י בניכר אף ר"ל דסבר במינו בהאפלינ

 מ~התחיל פיו בתוך שנתןמת~י~ה
 לל~ו~

 במינו אף
 חיי~

 ורבא
 החיטין ניכרי' דשס לומר דוחק שיש אף כו' מעשהעי~הדמק~ה

 דאורייתא בל"זדלאהוכיחמ~סרקדטכ"ט~תוךהאורזמ"מניחא
 אין ד~ס מצה ידי בה יוצא מ''מ ממ~ו ולא ט~מו שהוא אףו~ס
 דמוכח וכיון ל~יל כמ"ש מ"ה מזהירין ~יןענין

 ד~כ"~
 דאורייתא

 דא"א בשא"מ לומר ~ייך לא מת~לה בניכר דאיירי ר~לממילא
 א~ אף דהא כו' ירבהשלא

 מהני ~"כ בטל ולא טעס בו וי~ ירבה
 בשס ה~ור כמ"ש בדוריס כנ"לוהדבריס ללקות מתחילה שניכרמה

~ה"ת
 בניכ~ איירי ד~~ל להגמ' מ~"ל לך ק~י' ואי ~

 איירי דלמא
 מקשה ולא בשא"מ אף לוקין אין לכך ניכר טדשלא דק דקש~תכן
 ד~"כ ~בר דהגמ' י"ל ד"י טל ר"ל דפלינ מנ"ל וגס ~לוסרבא

י
 מבטלין דאי~ורין ר"ל ד~בר כיון דאל"כ בניכר אף אי~רי ר"ל

 ז~
~~

 שלא א"א לר"ללמימר למה א"כ זה
 ידב~

 לכלאחד בל'ז הא כו'
 וסבר ~יכר דאינו כיון זא"ז ומבעלי' ~אחריס מיני' שני~בטל
 וא"כ ניכר באין ברוב בטיל ~בש בא"מ דאף הש"ך כשיטתהש"ס

 ר"ל דאיידי א"ו כו' ירבה שלא א"א הלשון מאי''
 א~

 א"א א"מ בניכר
 שפיר ר~א מ~שה לכך כדפירש"י לעיסה בשטת ירב~כו'שלא

 במינו ר"ל ואיירי ברובא במינו ואסיק~אי
 ובניכ~

 ואתי מתחילה
 שלא א"א דאפ"הלאשמו~ינן

 ירב~
 ~"כ ~~יג ובזה ל~י~ה בשטת

 ~ליגי והשתא פיק~וק בלי כהוגן עולין בע"המא' דברי וא"כ~ר"י
 מלקו' חייב אס האיסור וניכר בדוב שנתערב במינו במיז ור"יר"ל
 קד~יס גביושס

 משכח~
 בשר שנת~רב כגון ד~יכר שפיר בפשיטות

שור
~~ 

 במינו מין הוא ~,ה איל בשר
 דט~מ~

 כדכתב שוה ~וא
הפר"ח

 א"~
 במינו מין הוא דוודאי שור בשר ~ס עגל בשר או ניכר

 וזה שלסבאינו
 מדוקד~

 שפי' שס ר~י בדברי
 במי~

 כנון ב~א"מ
 במינו מין הס ואיל שור ב~ר אבל מ~ע המנחות בשיריבשר

~ 

~~~~~
 ידיס בש~י נד~ו לפ"ז

 ר~יו~
 ~ייר ~ש"ך הפל~י

 בניכר איירי ור"ל ניכרבאינו
 והק~~

 כנ"ל הגמ'
 מגמ' וגס כה~"ך סבר שב~~מא' מוכח אדרבאוא"כ

 לפי זבמי~
 הנ"ל כש"ך מוכח בט"המא'דברי

~ 

~~~~~
 ניכר ביב~שאינו ב~~מ טנין באיזו עוד ~באר

הנ~
 הטור

 כת~
 לחתיכות שנפרכו כגון הנ"ל ~י'

~~~~
~~~ 

~  
, ~ ~ ~  

 טכ"ע מחמת כלוס אסורי' שאסורמהן
 אב~

 אס בזה'
 סלק מממת מותר הח~יכות ברוב הואדאי~ור החתיכ~

 הרש~~ כסבר~
ואי~

 אס רק אסור
 הח~יכ~

 הוא דאיסור
 בז~

 ~כ ה~ד
 אחרירביס שייךהוא שפי~

 להטו~
 ~ארר יאסורשלשהמ~י~ק דלא

וא~
 ~~ וגס צ"ע מ"מ ראשונה לסברא נוטה שהסברא

 ספקדאוריית~להחמיר אמרינן אי תלי' א'~כסברא א~ינ~
 שנא~ר לענין איסורא אתחזק מיקרי לא ודאי זה דבנדון להקלאו מדאוריי~

א~ז~
 נש~ך ל~נין בכ"ו ונ"מ משלשה בא' או הו~~האי~ור האחד

 כיון זה בנדון בפ"ע כ"א לבשל יכול אס לענין וגס צ"אבסי'
 סי' ~"ש וגס דאוריי~א איסור ליכא ימד יבשלוס~ס ~~
~~ ~"~ 

י
 ~ וצ"ע ט"ש

~ ~ ~ ~
 יבוררו הנ"ל לפי

 כ~
 שיטת על וגס השיטות

 הנ~ל קושי'מתורו ר~
 וג~

 ד~בר די"ל כנ"ל טכ~ט מחמת למייב ב~ותח ר"א על רבנןפ~יגי למ~ ר"~ על ~שה מה
 כ~ל קיוהא רק ד~כא הטור כשיטתר"ת

 ר~
 דבתו' דדוחק

~~ 
משמ~

 ~בר דר"ת בל'ז י"ל אך הטור כשיטת דלא להדי'
 אוכל דכל הנ"לובהמ~א ~ר"~

 חמ~
 אברר וכאשר הוא מי~וט

 , רש"י לשיטת לקמןאי"ה עו~
 ל~

 ~ה כרת לענין דממועט כיון
 ש~יר סברי איסודין ובשאר הנ"ל הבע"מא' כדכתבלאו ל~~~
 שס לימר שייך ולא מג"נ דילפינןדאורייתא ~~~

~~ 
 יוכיח

 חוו ב~צמן ~יסורין כליש ש~ ~~
 מחמ~

 דלא
 אסר~

 אלא תורה
 ו לרמב"ס ל~יל וכמ'ש הפסח תיך הי' לא ואזב"י ~יר~

~~~

 ברוב בטיל לא אמאי ה~ור ~ל הפר"ח ~הקשה מה
 ~מ~

ביב~
 ~"כ עליו ~שה ולכאורה דאוריי' דאפיה שס ותי'

 דמין לד~תוצ"ל
 בשא~~

 טטמא דליכא היכא אף דאוריי'
 הנ"ל ק"ט דבסי' אהדדי סתרי הטור דברי יהי' וא'כהנ"ל כ~ת~"~
הטור מבי~

 הס"~ דברי סת~
 דיבש שס ומשמע

 ביב~
 במשא"מ

 אי~ טעמאדליכא כיו~
 הת~יד כדכתב יבשלו ~מא מדר~ן רק

 לדב~~ בא~ת לעיל הקשי~י כאשר לומר וצריך כנ~ל הטורלד~ת ב~צ~
 דבכו~ח אף עליו חייביס חמץט~ס ~~ י~ אבל דכתב דר"ת אליבא להדי' בא"ח אזיל דהטורהפלתי

 לי~
 תייב אפ"ה ~א"פ

 ~מ~~ ש~~עליו הנ"ל ~שי' מכח לר"ת וסבר חמו ט~סאיכא ~
 הא ר"א על ~~ןפליגי

 טכ"~
 דבמת~' תי' לכך דאורייתא

 דלר"~ כתבתי וכבר ב~למא לקיוהאאלא אינ~
 ע"כ~צ"לכמ"ש

 דאוריי' דבכא"פ ~פיר מוכח וא"כ זו לגיר~אבנזיר התו~
 א~

 דליכא
 הש"ך וכתב יחד שלשתןדקות

 ש~
 ח'ונ"ל ~~יף ק'ט בסי'

 דמשכח~
 דכתב ~ט בסי' אבל בשא"מ במין כנ"לטעמו

 ש~
 יבשלס

 ג' או ב'ני~י ית~
 ונוד~ מי~י~

 אבל מדרבנז הוא וזה ס' שיצטרך כדי כן כתבט~ס כגון הוא איזה וא"י א~יר מהן שאחד
 מיני~ששח~כמה באמ~ בא~

 דבכותח ז,~יר דבנן פליגי לנך וא~''כ ביבש אף דאוריי' ~~"ת בשס לידלכאורה~טור צ"ע כו'ולכאורה
 דכתב אזיללשי~~ו ליכ~

 שא~ הט~~
 יתן יבשלס

 ט~~
 י"ל א"נ להדי' ב~מ' כבא"פ~דאי~א מיני' דמוכח

 ב~~ דדוק~
 דאויל

 לאדאס לשיט~
 יבשל~

 ר"~ כהוכר יהי' דאז כנ"ל יב~ל שמא מדרבנן רק הוא
 ~"ת מביא ק"ט ב~י' אבל כנ"ל שפיר ~~ב כנ"ל להדי'

 דכל כיון זה ~נדון אבלהאי~ור ד~~
 ~ בפ~ טע~

 נו~ה צ"חדה~ור באמתב~י' כדמשמע ה~ה"תכר"ח דסבר איזהו ידעי~ן
 יב~ל אס מה~בכך איכדאיסורא לשי~~

 וז~
 כ~ב~יל~ילשאינו ר"חכבר ר"חולשי~ת דהא דאוריי' יהי' לא

 מוכרחלומרדל~
 ~ר~'

 דב~תמאינו ר"ת ~י~ת וגסאינומוכרחלומר כד~ניא כיון האיסור כהוכר דהוי דאוריי' דהוא ~רשב"א כתב~כ"ע
 כיון פליגירבנן שפיר טעס בו שיש אף לשיטתו דהא לא מ"מ הטעמיס שלוש ש~~ס אף בזה אכן האיסור יבתוןדחיך ר~לק~~

 כבא~~ דאי~
 איז~יד~

 ~וא דהכל כה~ך שפירי"ל לשיטתו וכנ"לוא"כ ב~ו~מ מו~ר במינו יבש דאוזרי'גבי ומ"ש~א דאיסורא הוא
 ובין בפ"ע כ"אבין מד~נןא~

 ד~ו~~ ביחדא~
 מתה"ר דמשמט יותרנכון וזה ט~מא דליכא יבש גבי בא~פ וחתיכהוישאחד חתיכה כל

 הנ~
 דלא ~איל רק אסור שוודאיביניה~

 יד~
 בשס הטור בדברי דהבין אף בשא"מ ה"ה וא'כ

 ביבש דרבנן בכא"פ דאף סה"~
 דאין סבר א"ודהוא מתו'דפ~חיס כלוס מקשי לא דאל"כ דהוי רש~"א ~~רת שייך ולא ניהו הי ידט לא א"מ י~~לשתן ב~א"~
 נמי השני דהתי' וטור דאוריי' נמי זה דאורייתא זה אי ניכר דלא כיון מדאורייתא מותר דביבש דכמו האיסורכהיכר ~ילו~
 דלתי' לה~ך ~שוט נ"ל אך ~דיין האיסור ניכר לא בשול אחר כן~איסור עו~

 ראש~
 בטיל דברובא דכתב הש"ך על קשה

 ה~ור לדברי בשא"~ מאחרי יבשביבש דמותר הי~וד דה~יקר ביניהס יש גדולדחילוק ~~~
 התיר זה חדא מפ~י תרי ~אכול שימנע דהיינו להטותרביס ~

~~~~ 
 השני' מתו~נמיקושי'

 לא דאכתי כיון פליגי אמאי א"ה הגמרא לכן מותר והתרי הא' זורק האי~ור הוכר אי ביבש והשתא~כתוב הנ"ללה~ורדשפירמק~~
 אסי~

 של~~~
 לא הוכר

 ימנ~
 דקאיהטור ר"~ ל~י~~ ~וריי~א דטכ"ט אדעתי' אביי בי~ל משא"כאס חדא מפני תרי מלאכול

 שאף ~פק בל~י האיסור ~יר אס שאימ גבי~~י בא~~~
 לזרו~ שרוצ~

 מקפה בין חילוק אין
 לכו~

 ~ינו כאילו הוא דהט~ס
 אסוריס ההיתר ~יכות שני גס~א~ור ~

 משו~
 דאורייתא טכ"ע

~~~~
 כל שבררתי אחר ז~ל רש~י שיט~ אבאר

 כהוכרתוךהחתיכ~ ו~י האי~זר שהוכר כיון ~ועס~יסורוהוא הש~ו~
 קושי' דהיינו א' קושי' לתר' נאמרוראשון

 האיסור כלל הוכר בלא גרע לא וא"כ רש~א~~ברת אב~
 וסבר~

 ילפינן אי דוקא ~יינו מתערובות כזית ו ופ~וט הואברורה ~~ לטכ"~ משר~ גבי רש"י דכתב דהא ר"ל הייתי דלכאורה הנ"ל
 ממשר~

 דהואיל
 דכ~י~

~~
 ד' יש אס לכאורה לתקור יש

 חתיכו~
 של ג' ~ד'מ

 עו~
 בכזית לאכילה יאכללא

 מ~מ~
 כזית

 וז~ מת~רוב~
 מוכח

 שלגא' ~~~
 ז

 ה~~ לר"~ כמ"~ ~"י וסבר ביין ~ביס שרה שאסאמר"
 רא~

 ושארפוסקי'הנ"לא"כהיאךשייך הרמב'ס~ריךלכא"פכשיטת לסברת דאף א~ורמדאוריי~א יהא א~יב~ל נמי בזה איל~אל
 א~ ~לק דאמרינן ובשא"מ במינו בנ~ערב ציח בסי'הסובריס

 ענביסבשרה
 כבא"~

 אין הא
 בה~

 כמ"ש ~בר ולא ממש
 וא"כ ימבטלו ~ליו רבה ומינו אינו כאילושא"מ הרשב"~

 א~
 וסבר הנ"ל כבא"פ מעורב כאילו גדול טעס דהיינוורמב"ן האי~ור

 של חתיכות הג' שלמאחד ר~
~~ 

 מדאורייתא מו~ר
 מי~

 מג"נ ילפינן א~לאי ממ~ת ילפינן אירזהמוכחדוקא א~ור
 וא"כ האיסור הוא בהמה ~ל אחד זה שמא כאןמדאוריי' מוכ~ ל~

 רק~"הצריך לאיסור נהפך ~יתרמידי נ"~
 אוי'לדוקא דאוריית'~אח~~וטכ"ט להגעילדט~~~כמא~

 בג'מיניסדנדוןהש"ךאיז~
 צדיך~איתאדמיומ~ילא

 ל~ו~בא"פכ~י~~
 ~ר~"ס

 ~ וא~
~~~ 

 ~מר



~ ~ ~

 ~ן
 ל~

 קאמר לא ~"כ ~פיר רה~~א הנ~ל ~ב"ר כללקושי'
 ת~רובו~ ~~י אבל כו'ר'מ

 לא
 דה~

 ד~חני' באלו
 ליכ~

 ~באיפ
 ממ~ותו~~ר~טור

 וה~
 ~ג"נ אסור דנט"לפ ר"מ דיליף~תס

~
 ביותר איסור ול~נין בא"פ מלקות ~~נין היינו

 ~ מא"~

~~
 הסוגי' בסוף רש"י כתב היאך דא"כ ן"א ~"כ תד~דק אי

 וג"נ מצטרף להיתר משרת מכ~י דר"אדלרבנן
 חידוש ~נ דסברי לומר רש"י הוצרך ל~אי כג"ל ואי רש"י~~ל ~ידו~הו~

 בכא"פ רק ילפינן לא מג"נ הנ"ל לפי דהא~וא
 סבר דרש~ צ'לא'ו הרמב"~ כשיט~

 א~
 דלוקין ילפינן נמי מג"נ ילפינן אי

 וכשיטת ~~דובתכזית ~~
 ר~

 דהדרא
 ל~ור~

 וא"כ קמא
 ז להנ"ל~יתא

~~~

 רש"י רמ~' דהא י"ל לכאורה דהנה נכון ~ל לבארי נ"ל
י

 טכ"~
 לזה מוכרח מת~רובת כזית ~ל דתייב ר"ת כשיטת

 וכזית ל~יל~פירושו
 בא~

 לשיטתו דרש"י מהלמ"מ ~יינו דאור~'
 דהוא הואיל חולין דנפישי לדידי בשל~א ב~זיר שס דמפרש~ןיל
 נתינתדרך

 משוז~ ט~~
 כבא'פ אי קופו' אביימב' דמקשה הא וה~תא~"כ ביבש דאיירייאו במין~במי~ דאיירי קופות ב' גבי דסבר

 ~חמת לאו ~"כ אומר ~אני אמרינן אמאידאורייתא
 טכ"~

 דהא
 ט~ס בלא אף הלמ~מ מחמת דהיינו א~"כ כג"ל ט~סל~יבי'
 לט~ס דמ~רת הא מוכח ~"כ ל~"ז והשתא הנ"ל התה"רוכ~ברת
 היינוכ~יקר

 ~כזי~
 וזה מאיסור בכזית דאיירי דא~כ וות~רובות

 צריך ממילא מאי~זר כזית ב~י איברור
 לאכו~

 שאוכל דןה בא'פ
~יו~ר

 מא"~
 הכזית הוי ~א וא"כ ב~ין באי~ור אפי' מצטרף אין

 או הת~רובות ~ל דק~י או מ~רת גבי דכתיב יאכל ולא~~אי~ור
 דמייב ת"ל לי למה דא~'כ קאי מצי לא האיסור ו~ל~ל~ה~י~ור

 צ"ל איו בב'קופות כנ"לדוזוכתכן ~למ"מ מח~ת ט~ס ~אאף
 בשיטת ברור וזה הת~רובות ~ל קאי בכזית ואכילה יאכל~א
 אח"כ קאמר והשת~~"ז~~י

 דלר'~
 יליף

 טכ"~
 דסבר מג"נ

 הוא חידוש~ל~ו
 ד~~

 דלא וסבר ב~י קדירה אלא תורה אסרה

פו~
 מו~ח נ~י והשתא פורתא אפי'

 ד~יי~
 מת~רובות כוית ~ל

 מחמההלמ'מכנ"ל ת"ל~אל'כקשהגיגדכתבדחמנאל~ל
 מג~ד~ב'~"נא~אדלא אסורוי~יףל~'ז~ר"~ד~ב'ש~נ~"ל והשת~
 לדידי'רחייב מידי ~וכח לא אסור דנט"ל דאף מ~ס ויליף~ו~תא פוו~

 נזית~ל
 מ~~רובו~

 די"ל
 צרי~ ל~ול~

 וביותר למלקות כבא"פ
 לשי~ת ~מו מג"נ יליף לר"מ ו~"כ ~איסוראמ~"פ

 הרמב"~
 לד''ה

 ~פילו נמי צריכה והלמ~ת לר~'י~~,
 דליכ~ היכ~

 ל'ק וא"כ ט~מא
 קא~רכו' לא ~יכ ~ר"מ ש~יר קאתר הגמ' דודאי הנ'ל ~ושי'~לל

דה~
 דיל~ה ד~בר מנ"ל א"כ כבא"פ בכותת,ליתיבי' במתניתין

~נ"ל
 דל~~

 י"ל
 כבא'~ דצ~~

 דאזיל הסוגי' סוף רש"י משאיכ
 ס~רי דרגנן צ"ל לכך מותר דנט"ל כ~מ דלא ~ביראלן'~ידן
 צ"ל ~"כ ~וא ~ידוש לאו דאי הוא חידוש~ג"נ

 דל~
 א~כ כלל פויס

 ל"ל ג"נ דאל"כ חייב מת~רובות כזית ד~ל מג"נ מוכחש~יר~אמת
 הוא ד~ידוש דסברי לומר רש"י צריך ל~ך פליגי אמאי~נ~~~"כ
 אסור דנ~"ל מיני' י~פינן ~או~פ~ה

 ד~ג~ ס~רי ~~
 מפגס רבה

 דיל'ואחדית וא"ל לק"מ ~"שוא"כ ב~"ז תו' כוזיש~~~~לאילפינז
 דאסור רקמחמתח"ש ביותרמא'פ ~פי',לנויהכתו~~ג"נ

 דאם מותר ת~רובות ~"י ת"ש ~בר נ~י דר~י ל~יל כ,~שיי"ל דאוריית~
 ל'ל ~ה כן~לא

 חל~ כ~
 בלי וניחא כנ"ל ת'ש ~רבות

 פיקפ~
 ו

~"~~
 ד~ת ~"פי הנ"ל ~ושי' לתרץ יש

 ה~~"המ~
 ה~"ל

 חווץ אויל מכל ומיעיט ללאו מכל מרבה דל~"אדכתב
 כלא"כליכאריבויוממילא דרשי~כרתמיתוראיקראילרבנזדלא

 י"ל לכיז והשתא נמי מלאו ממו~ט ממי~א מכרתכי~דאמ~יט
 דאי~א דהייגו לתרווייהו קאי תגא ~אן הומ' דמקשה הא~ו~י
 רזה ור"נ ר"י פליגי בהא י"ל והשתא כרת ולי~א~או

 ~ברי כ"~
 ות~רובות נוקשה תרווייהו מכרת ממ~ט חמץ אוכל דכל~ויתורא
 דסמ~ינן י"ל דכל בריבוי רק גמור ממץ דליכא ~ילי כל~מ~~ט
 כיוןדאשכחו והשתאר"יסבר רקחדא דמרבינן וי"ל תרווייהוללאו
 דכל מרידוי הוא ~"כ בל~ו נוקשה ~ברדר~מ

 מ~
 ומור חמץ ש

 הריבוי לאוקמי מסתבר דיותר מכל דמר~ינן ת~רובות~~ו
 ומור~לרבותמיותמץאחרור'נסבראיפכאדיוחר חמץ~ת~רובות
 דכל דרי~וי~סתבר

 לגוקש~
 שפיר והשתא ב~ינא דהוא הואיל

 לא ת~רובות ~"י אבל כו' ר"מ קאמר לא ~יכ לר"נ הגמ'~א~ר
די"ל~"י

 ת~רובו~
 ~פיר מג"נ דיליף דלר'מ

 מוכ~
 אסור דנט"ל

 אבל ~בא~'פ~~נין
 ל~

 דר~יוו כיון מת~רובית כזית ~ל
 היה ~כרת~חמץ דאמ~י~

 מל~
 וג"נ אי~ורין בכל ד~'ה קרא גלי ממילא

 קושי' קשה ד~"~ דו~ק זה ~בל לכא~פ~ק
 הנ"~

 לומר לר~~י ל'ל
 ז נכון ~הוא ראשין ישוב יותר נראה לכן הוא חידוש ~'נדסברי

~ ~  ~ו~~~

~~~ 
~~~~~

 התו~~י~ וקוש~ ~מ"ב בסימן ה~ור שיטת תירצתיהג"לך~~~
בפ~חי~

 ות~רובות ~וקשה דלר"א מ~יא הטור דהנה
 כוותי' דתני' דכ~ן הגמ' נגד דהוא הב"י ומקשה בלאו~רווייהו
 יהי' לתרץו~ס יש הנ"ל ולפי ~"שדר"י

 מתור~
 דמקשה הא לפ'ו

 קושי' להקשות י~ול בל"ז הא כו' מנ'ל בלאו ~ירי~ו ור'אהגמ'

~
 ות~רובות נוקשה וכו' דר"מ אלי~א לד"י אף

 וג~
 מתורץ יהי'

 משוס ונימא דמקשה כו' ב~יגא נוקשה ואילו בד"ה ~ו'קושי'
 ז~איןסברא וודאי מ'של~יל לפי ד~~ורה יילדלק''מד~''שהיא
 בלאלומר

 ט~~
 וזה ת~יר דנוק~ה ס~ר זה פליגי ור"נ דד'י

 ח~יר ת~רובות~בר
 דמנ"~

 סבר אחד ד~ל כמ"ש ~"כ רק זה
 דהיינו זה לרבות מ~תבר יותר אחד מרי~וי לר~ות יכולדאס
 ד~ריבוי מ~~~ר יו~רלד"יי

 הואל~~~
 דמזה ג~ור

 אייר~
 קרא

 אד~תי' אסיק לא הגמ' דווד~י ייל והש~א כנ"ל ב~ינייולר"נ
 כו' ~חמצת כל דר"י כו~י' תני' א~ר ו~"ז הוא ריבוי מאיזה~וד
 מ~רת ממ~ט דהברייתא כיון מ~מצת מלשון דמרבה השתאוסבר

מל~ון~מ~
 והשתא מ~~צת כל ~ל~ון ומרבהללאו כרת גבי דכתיב

 דה~י~ו~ כיון מוכחיכ~ישפיר
 ממץ אוכל דכל

 דל~וןמחמצ~ והריבוינו~~הות~רו~ות ממ~~~רוויי~
 ד~~~א רקת~רו~ות הוא

 לווזר שייךלא
 דכ'~

 רק מחמצת~~ינו~ובל דהאלשון נוק~ה
 יאילו ק~~רש~יר ה~~דו~~ולכך דמחוזץת~רובות

 נוקש~
 ~~יני'

 קאמרלא
 ריבויאל~~ לאכתיבשו~ רילדא~וקש~

 דהשתא לי' לית
 ס~ר ~י' דה~תא דכיון ז"א הוא דכ'ש ~ני לא דל~ה ה~וי קושי'ל'ק

 כ'ש ל~ו מ~מצת וולשון הואדריבוי
 הו~

 ~ובל דהלשון
 ר~

 ת~רובות
 כו' דכתיב מנ"ל ~ל~ו עירובו ור"א ק~~ר~ ש~יר ע"ווהשתא
 מ~מצת מ~~ון פ~י~א רש"יוכדפי'

 רצ~
 דהא לומר

 השת~
 דקאמר

 מלשון דבא סובר אתה ~'כ דר~י כוותי'תניא
 מחמצ~

 נמי כרת א"כ
 דהאליחייב

 ד~~יק ~ד מחמצת לשון ~~ב נמי ~~
 אל~

 דר"א ט~מא
 תני' מתחילה דקאמר ממאי נמי הדר אלא ד~אמר והשתאמכל
 דריבוי ~~~תא רר"יכוותי'

 ה~
 תני לא דלהכי י"ל שפיר וא"כ מכל

 י"ל א'כ מ~ל ד~די~וי כ~ן התו~' כקושי' הוא דכ"ש משוסנוקשה
 לר~ות מ~תברדיוחר

 חמ~
 והולך ~ו~ב ו~~תא מת~רובוח ב~יני'

 תרווייהו דלר"א כויתיהוה~תא~~ירכתבה~וד התני' ל~תורהגמ'
 מכל הוא דהריבוי המ~קנא ל~יבלאו

 וג~
 דכתב רש"י לשון מתורן

 שפיר הנ"ל לפי אבל זה לי' ~שיטא מהי~~ן מ~מצת מלשון~שיטא
י

 ד~"ז ת"כ מדק~מר פשיטא
 סוב~

 והולך
~ 

~~~~~

 בתחיל~ ~~יימינז כיוז
 ד~רי אבאר ד~~חי' הסוגי'

 מפרש דלמה הנ'~~חרונה מקו~י' ~תווושר~י

מחווצ~
 וכרת רלאו

~  
 דאתי ~אמר ~הגמ' דלא ~אור

 קו~י' מת~רץ יהי' מזה ואדרבא דלק'מ י"ל אחר דברמחוות לנ~חמ~
 ל"ל לדבנן דמק~ההד~ה'מא

 כ~
 כ"ש דהא כרת דגבי ח~ן אוכל

 דלר"א די"ל מ~מתדברא~רכנ~ל ~חמצתדנתרמץהוא~כל~ו~ל
 אבל ת~רו~ות למ~ט חמץ אוכל כל מיותר יהי' ~~ירלשי~תו
 דביצה הג~' ל~יל ה~אתי כ~ר ~ה~ה כ~ל מיותר יהי' לאלר~נן
 פתח זירא ר'דקא~ר

 הכתו~
 ו~יי~ בשאור

 זהו ~ך לומר בחמץ
 דזה~מו רשיי ~מ~ו~פרש וזהושאור

 וש~ ז~
 ~תח ד"ה פיר~י

 וסייס ימצא לא בשאורהכתוב
 בחמ~

 מ~צת אוכל כל
 ~'ש שאור ~וכל כללמיכתב דה~

 ול~
 ימיס ~ב~ת ראשון פ~וק כתוב

 ל~יק~ ד~תי די'ל כו'ש~ור
 ה~בתת

~~ 
 ר

 לאכיל~
 כדא~ תמץ

פסחי'
 ד'~

 והנה ~~בא ונ"מ
 ב~~חי~

 ד"א מממת ור"י ~"ב דכ'ח
 בחומש ד~ש"~ י"ל ו~שתא מחוזצת מלשון רחמנא מדא~קי'מנ"ל
 מוכמ וזה לשאור מ~מצת דכל הכרת ~יקר דוודאי מפרשש~יר

 איכאכרת נמי וווכחדבש~ור בחמץ וסייס בשאור הכ~ובוודפת~
 התו' ג"ככמ'ש

 ש~
 ~דיין יכול רק ~~יצה

 ל~יי~
 חמץ אוכל כל

 בחמץ וסייס ב~~ור הנ~וב מ~פתח בשאור כדת נ~י מוכחדיהי'
 מחמת נוןחמץ נמי מוכת מ~מצת בל~ון ומדאפקי' זה כמודזה

 ז א~רדבר

~~

 שאור כ~ב דאי רש"י כ~ב מה ק~ה ~דיין זה ל~י
 מפ~וק דמוכח'גמי כיון הא ש~ור דוקא ה"א חמץכתיב ול~

זה
 נתחמ~ שאו~

 כדכתב מאיליו ~מץ ק"ו נמי א"כ ד"א ~חמת
 מחמת ד"ה ע"ב דכ'ח שס דהנה דלק"מ ייל רק הנ"ל~ה"מא
 ממץ מיקרי ~אור דמחמת מינו דלאו ד"א מחמת ריביא פי'ד"א

 מאיליו מנ~~מץטפי
 כדמוכ~

 כו'
 והשת~

 אמרינן דהוי אף מחמצת דכל פסוקא~האי כתי~ הוי דאי ניחא
 ~~פת~

 בשאור
 לאשמו~י~ןבחוזץאחי וסיי~

 כר~
 אפקי' דלהכי אמרינן מימהוי בשאיר

 ל~יכא אתי לאדוייבלשוןמ~מצת
 דנתחמ~

 אבלחמץ שאור מחמת
 ~ייבכרת אמרי'דאינו הוי~אליו

 מנת~מ~ דגר~
 שאורכנ"ל ~"י

 אוכל כל למכ~' צריך להכי יות' קש' חימוצו שאור ~"ידנתחמץ
ולפ"ז ~מץ~



~ ~ ~

 יש ~כאורה
 לתר~

 דלכאורהמ"ש הנ"ל ב~ה~א קושי'
י

 תמ"ב ב~י'המ"א
 דמוכ~

 דמ~מיד מ~בריהטור
 דלא מדאורייתאבטילהוא דל~

 כאו~
 והשתאל~י ע"ש ושארפוסקיס

 כמו דאורייתא ו~ור יבטל לא בעיסה דשאור מכ"שדב~יהטור

 ומ~נ"~
 דמתניתן דהני הטור לפמ"ש

 דאינ~
 אלא

 הוי נמי דוכלידזה מריבוי מדאורייתא אסור א~ה~עלמא לקיוה~
 א"כ נמי כרת איכא ~מץ ידבת~רובות אי~מרת וה~תא מ~מידיי כ~~

קושי'הנ"ל
 במ"~

 שאור דוקא ד~א אוכלחמ~וא"לכתי'רש"י כל ל"ל
~'

 דז~
 לומר ואין מחמצת בל~ן מדא~קי' מוכח דהא אינו

 כנ"~
~~

 דכלא~י ש~רז~דהאא"א ע~ידי בנתממץ מ~מצתדה"אהלשון
 ת~רובותל~יבויי

 חמ~
 קרא צריך לא שאור ~"י לנתחמץ א''כ

 לאיסור מצטרף והיתר שאור ת~רובות מחמת דת"ל כרתדאיכא
 שלה~יסה ~צמו ~מץ צריךמ~ת ממנוולא עלכזית לר"אולוקין

 דמרבינן דהא מוכח א"ו ה~רובות~ררק~מחמת
 לנתחמץ דמ~צתאתי שפירה"א וא"כ לכרת ולא ללאו אלאאינו מכל~רובו~

 אי מאיליו חמץ יד~ינן הוי לא ושפיר כרת דאיכא שאורמחמת
 או~ל דכל קראלאו

 חמ~
 לרבנן אבל לר"א שפיר זה רק

 לא חמץ אוכל כל כתי' הוי לא דאי כפשוטה שפיר אתיאדרש"י הצריכות~
 ~יליו ~ץ יד~ינןהוי

 ר~
 מ~מצת בלשון דמ~~י' קרא מוקי ~וי

 בת~רובת ואין דרשי לא כל לרבנן דהשתא שאורלנתחמץמחמת
 כל צריכה ושפיר לאו~ץ

 אוכ~
 לר"א אבל מאיליו לנת~מץ חמץ

 מכ~ מוכ~~
 אוכל כל

 חמ~
 לא דאל"כ כרת ~יכא דבת~רובות

 דהטור י~ל ולפ"ז המ~ור קושי' בזה ומתו' ני~א והכל כנ~לצריכה
 וכנ"ל ב~ל לא מד~ריי~א הוא המעמיד ד~בר מיני'מוכיח

~ 

~~~~~
 הסוגי' אבאר

 הנ"ל קו~י' לת~' דש"י ל~יט~
 ד"~ רש~י נאמר ראשיןהנה

 מצטרף היתר אין
 ד' שס דאי' דלקמן הסוגי'נגד ~מימראשז~ מאי מייזכזית ~י~א ואי ר~י כתב מאודמאי~קשה

~  
 לחודא מיין וכ~ת ע"ב

 ולכאורהאתרץ ל~רש ונ"ל רש'י ~ל כנ"לבקושי'~ע"גדת~רו~ת כ~
 הא דילמא דקא~ר ב~~~י' ה~מ' משנה למה ה~'ל הקו~י'נמי
 מת"ק לאפו~י דתערובות~ש~בנזיר~קאמר א~"ג~מ'ל

~ו' ~דשישת~
 ~ני~
 דליש~א לימר ונ"ל ,

 ו~ת~ דהכ~
 הואד~כאורה חדא

 במתני' לדקדקיש
 ש~

 שס ה~שנה דז'ל ל"ד ד' בנזיר
 יין רבי~ית שישתה ~ד אומרת~אשינה משנ~

 ר~~
 פתו שרה אפילו

~ייןויש
 לצר~

 לא~וקי דר"עבא לכאורהישלדקדק~יון ~ייב כזית
 דאתילאשמועינן לתר' יש יות'רקןה זהרבותא אין ראשוני~~שנה
 בכה'ג א~ילו אלא לבדו בייז כז'ת ~ל ד~ייב מיבעי' דלא~רתי

מצ~ד~
 עדיין רק ה~תלכזי~כיוןדחדשיעוראישלייןולפת ~מו

 ~~דא מיין איידי דר"ע בה"א ל~קדקיש
 ק~ א"~ כ~~

 מאי
 לעיל ל~מ'ש י"ל ~ך ~' למשנה וה א~י' שייךוהי~ך לכזי~ לצרף ~בדא ישי~תר אכילה בדרך אדרבא ~תו שרהא~י'

ובשיטת ברמב"~
 הת~

 ח"~ ד~ברי
 מותר ת~דובות ע"י

 ויש פ~ו אישרה~"כ הואברבי~י~ ד~וד לאש~ו~ינןכיוןדלמשנהא' י"לדזה~תי~"כ מד~ורייתאו~~~
~ 

 הוא יין כזית
 דמותר תערובות ע"י ח~

 ר'~ ו~תי~דאוריית~
 שרה אפי' לאשמו~ינן

 פ~
 א' דלמ~נה כו'

 הוא וא~כ מלקות אפי' לדידי~ייב אפ'ה ~דאורייתא ג~ר~ותר
~בותא

 ~דו~
 ז ד"ת אסור ח"ש דס~ר לר"י דאורייתא אסור ה~חות לכל ב~זיתי לרבנ~ דא~ כ"~ ~דולה נ"יו אין דבכאן דרבותא

~~~~~
 ל~

 בנזיר דשם ניחא
 א~י' הת"ק נגד רבו~א לאשמו~ינן א~~ ד~י~רר"ל קאמרשפירלאפוקאמת~

 שהוא~ה
 לת~

 ~פ~חי' הכא דקאמר מה והשתא כנ'ל ~ו~רד"ת
 ~ערו~ות ~"י דח'ש ד~ת ד~ותר וה"א ד~~רובות~~"ג

 מת"~וא"~ לאפוקי שלס שי~ור דב~תהואקמ"ל מות~
 שינוי אלא ~ינו

 ~דא הוא המכוון אבללשין
 והשת~

 דהא הנ'ל רש"י לתדו יש ל~ז
 היינו דאוריי' דכבא~פ דאמת אלי~א ~בר דדש"י לעילכתב~י
 לכןית~א"פד~א לאאתי ~"כמ~רת לכך וא"כהלמ"מ

היא כבר~ילכת~
 וז~

 הילכתא דכבר ר"ל קרא צריך לא לחודא מיין ר~'י ~קא~ר
 דלמא קאמר ~פיר דר"ע מ~ני' על דק~י לקמן אבל~יא

 אע"~
 לאפוקי לאשמו~ינןדתערובותואחי

 ~ת"~
 אמאי באמת ~ו~ל כ~ל

 ~'~ ~יידי לחודא מיין דילמא לקמן~מר
 אתי משרת ~"כ דהא

 ה~חות~כל
 לטכ~

 לכזית דאי מתערובות כזית לרש"י דהיינו
 אי~ורא דפשט היכא דוקא לו~ימרדלמא ה"ל והכי ל'לכנ"ל~שרת בא"~

 מפת בד"ה ר~י כמ"ש רש~י לשיטת טכ~'ע~זה
 ומי~

 וכבר כו'
 ~יל זו קושי' יי~תי ~אשר די~ל לר"תחדא זו ל~ילקושי'~תבתי
 מחולקי~ דבירושלמי כיוןלר~ת

 ~י~ ר~י דבשלמא י"ל א"כ בזה
נתב~לברייתאבכזיתמת~רובותדכןמוכחבבריי~דשר~ענבי~

 לא~~י~
 ~וי~

 דקאמר ר"ע בד~רי א~ל כ~ל בא"פ כזית
 ~~ ~ר~

 כבא"פ סבר דלא י"ל~יין
 מכ~

 הלמ~מ
 ר~

 בכזית דשי~ורא אתי בעצמו לזה דלריע י"ל אוכנ"ל ~~ אתי דמ~רת סבר
 לכ~

 כתוב
 על מחדש הכתוב וא"כ בכזית ואכילה יאכל שלאהלשון

 ד'~נזיר ועיי~ הל~
 ל"~

 דאפי' קאמר ~די~' ו~וד חייב ואינו בד"ה
 לא נמי מת~רובותכזית ~~ טכ"~

 מוכ~
 תלי וזהילא ממשרת רק מדבריו

 ורבנזלר"ע כל~
 וא"~

 דר' אליבא כאן דרש"י ניחא כללוה~ל ל"ק
 סבר לשיטתו ד~"י קרא לי למה לחודא ליין כתב שפירוודאי יוחנ~

 ~ מצטרף להיתר משרת כן ואס~ס כד~יר~~ ט~מווממשו וזה ~אורייתא בא"פ דכזית ב~"ז בהדי'~בר

~~~~~
 ~ה כו' כמאן בדיה ~ו~' קושי' לתר' נ~א

 כו' ~תא נמי כרבנן הא כר"א כמאן קאמר מאיתו' שמק~~
 ~גמ' י"ל ד~כאורה לתרץ יש כו' מנ"ל בחמץו~וד

~ 
 רצה

 לומ~
~זעי~

 המקשן דסבר ד~בנן טכ"ע איסורין בכל יסבור
 מאן דכל אלמא מנ"ל טכ"ע ור"ע דמקשה דלקמןדסו~יא כ~ט~
 ~ו~~ ר~י לשי~ת רר"י מוק~אף דאוריי' עכ"עלאו~מאדיסבור דיכו~

טכ~
 כסוגי' כן נמי דסבר לומר רצה לא בז~ירי מ"מ ל"ד

 ברור דזה ניחאוה~~א דלקמ~
 ל~ דטכ"~

 ~יון ~אוכלין רק שייך
 דאונ~

יט~ו~
 האיסור כהוכר הוי דאיסורא

 הרשב"~ כמ~
 כנ"ל

 כיון ש~יר חמץ גבי ל~יל~שלמא וא~
 דטכ"~

 כמודסבר מ~"נ דאורייתא
 הש"סלקמן

 לר"~
 א"כ

 ע~
 כל

 מרב~
 וממילא מצטרף היתר

 כיון מצטרף היתרבת~רובות א~
 דטכ"~

 בעי~ר כמו וא"כ דאוריי~א
 שאור גבי ~א"כ בטטס נמי ה"ה מצטרף היתר אמרי'~ב~ין
 שייך הקטרה~אל~נין

 טכ"~
 דאינו

 אוכלכנ~
 לכך

 ש~י~
 אף

 ~~רובו לרבות צריך א~"ה בב~ין מצטרף היתרמרבה דכב~
 בטילדיהי' דה"~

 בתו~
 ברוב בטל וא"כ ט~ס שייך לא דבזה כיוז הי~ר

 קו~י' ל''ק והשתא כל מכי מצטרף היתר דא~ה~מ"ל
 וא"כ בת~רובות לא אבל בב~ין דוקא י"ל כל כי דרשידרבנן דא~ הת~

 ~ילוק הא שאור אף קאמר מאי כרבנן דאי כד~א סברע"כ ז~י~
 בשאור ~שא"כ מצטרף היתר בת~רובות ~ף נזיר דג~י ביניהסיש גדו~

 ג"כ ולפ"ז כו' א"ה ~~יר הגמ' ומקשה כר"א ~~בר א"וכנ~ל
 כיון וודאי דשס ת~רובות מנ"לבחמץ ל"~

 ד~כ"~
 אי ממילא דאוריי'

 ממילא מצטרף היתר מרבינן'
 בט~~ ה~

 כנ"ל כעיקר דהוי כיון
~ 

~~

 ו~וד התו' מ"ש
 ל~~

 ~ כבר ~' זית חצי מיין מקצתו צ"ל

 אזל~ לשי~תס והתו' אזיל לשיט~ו דרש"י לעילכ~בתי
 בפי'שמחולקיס

 ~ובר דרש'י ~כ"~
 ט~~

 כזית הייגו
 ~אן שיטתו מוכח לכך וכנ"לכר"ת מת~רובו~

 מר"~
 התז' אבל כנ"ל דברייתא

~ובריםכשיעתהרמב"~כנ"~לכךשפירכתבו~ד'מ"~
 ~"בכניל

~~~~~
 דימידלכאורההייתי לב~רהסוני'דאבייורב נבוא
 התוס' וכמ"ש וכדתני' ל"ג נמי דר~י לו~ררוצה

 ד~ביי ויי'ל ע"ש בנזיר גורש"י קצת מוכח וכן כ~~ל~נזיר
 ב~"ז להדי' דסבר לשי~תולר"י מק~~

 דטכ~
 מ~ה ~כך דר~נן

 מכח לוקין דשס א"ל דהשתאממקפה שפי~
 ע~"~

 לר''י ה"ל דא"כ
 לפסו~

כ~ת~
 בנזיר דשס ו~וד בע"ז ר"י על קשה וא"כ מתני'

ו~~ר גר~ינ~
 בב~ רב~

 ר"י ~ר
 כ~ והש~

 שפיר אזלא ה~וגי'
 קו~י' ~שה ~דיין באמת לריתאבללעיל וכמ"~

 גדיל~
 מאוד

 דר~י~ור~
אל~

 ס"ד דהשתא כיון מאוד וקשה מאי
 ~כ"~

 מאי דרבנן
 ~יאך וא"כ ברוב האיסור בטל הא רבנן~ל מקש~

 כיון עבידא דלט~מא הא חוליןוהשתאקשהבנפישי מצטר~ ~ית~ שיי~
 דטכ"~

 דרבנ
 וזה דמי ~ליתא כמאן דהא ט~מא הא מהני מאיהשתא

 הו~
 קושי'

 בחולין להדי' רש"י פי' דהא ~ש'י לפי' מאוד~צומה
 ~ ב~יל ב~בא מדאורי~דרבנן ט~ דלמ"~

~~~
 ד~כ"ע אביי ~ובר והשתא וכדתני' גרסיגן דאדרבא נ"ל

 ~ייב דטכ"ט רש"י דפי' דהא כתבתי כבר רקדאוריי'
 א~י דכבר ת"ל לכבא~פ אתי משרת דאי היינו מתערובותכןית ~~

 הלמ"מ דכבא~פמהילכתא
 א~

 אביי סובר ~הי' מה ל~י השתא
 את~ אחר אוקרא ~שרת סובר הי' א"כ דאוריי' לאו באיפדכןית
 איסור בכזית והיינולטכ"ע

 דהש~
 משרת איצ~ריך שפיר

 דטכ"ע סובר ~י' מה לפי וא"כ ננ"ל התערובת בתוךדבטל דה"~
 לאכו~בב"א א'כהי'סוברדצריך כנ"ל אי~ור~כזית היינ~
 ד~י' ~יון ואיכ ~ד דכבא"פ ~בור הי' דהש~א כיוןבנזיר כמ~~~~~
 בב'א אכיל לא ~י ממילא א"כ איסור ב~זית היינודטכ~ע סו~
 כגון ~זירהתו' וכמ"~

 שהב~י~
 ב~א ואכלז ~ת זיתי בב' יין כזית

 כזי~ הוילא דאל"~
 וה~תא בכא'פ אפי' מצטרף דאינו כיון איסור

 היתר משום ~וקין ד~"כ ממק~ה שכיר~ביי מק~~
 מצטר~

 דסתס
 אינו שבמקפהושמן שו~

 כ~
 בב"א כזית לאכול דיכול

 הו~ מתרומהוא~
 טכ"~ ~ני שפיר לזה רק מצ~רף דהיתר לאו אי טכ"ע ~חמת ~שז

ד~י~
 דאוריי' דכבא"פ לי' משני ~לו~"ז

 ביב~ א~ הל~ ~~~
~~~ ~ ~  בא"~ 



~'
~ ~~~~ ~~ ~~~ ~~~~ ~~~~ך~~~

~א"~
 כזי~ טכ'~ ר~"י די~ברו אף כו' רבנן פליגי א~אי א'ה שפיר ~ק~ה ו~''ז

 ~"כ אי~ור ל~זית דא' מת~רובוח
 מוזיל~

 צריך
דבנןטכ"~

 ~''מ הסוגיא סוף רש"י ד~בנןכמיש
 הלמ"~ ~ח~~

 דהרשב''~ נמי י"ל ול~יז וכז' מהלכתא כבר היא א"כ בא"פ חייב
 בנז,ר

 סב'כר''חלדינאד~יתרנ~פך א~רינן אמאי ממדוכה ג"כ ~קשה וי~ח"כ לכוחח ~~ח ~~ניו~"ז
 ל~י~ו'ואכ'המ~ר~~~

 ~~זיר~~יר
 ל"קמחמת לאביי ב~~מא ~מרשאני

 ט~~
 דכבא"כל"ד אלי~דה"א רכבא"פ כיוו די"לכנ"ל

 וא'כ~~''~
 ~~ל זה י"לב~נין

 י ~~~קנ~
 י~

ל"~
 רסב' כנ"ל הח~~בות בתוך איסור כזית בב~א ~כול א~כ~צריך

 כר~תוכנ"לא~
 בנזירוב~''זמוכח~~ד~ב"~וכ~"לו משארתו'

 כנ"לדר~"י~ב' טכ"~י"ל ואי~~ו' בב'א לאכול יכול ת~לין~אוסח'
~~~~~ 

 ל~ה רש'י ~ל ~נ"ל קושי' נמיניחא ל~יז
 דס"ד ר~"י מ"ש נמי וודאוריי'וזה מוחר תע~בות ~"י~''ש לונד'~

 דדמו~
 ~יון ה~בלי כיתח לדבות כל

 דאסורהיינו~דרבנןהוא ד~וריית~~'~ ד~כ~~
 מחמת יכול דאינו ~~רובוחכיון ~"י מ~ו~ח"~

 ט~"~
 נמי חמ~בפ~ח א~ה מ~~ה ובגמ'

לאכול ד~י~מט~~ מ~מ~
 בב''~

 ח"~ מיקרי
 ואף ניחא ולפ"ז מצטרף היתד ז ~נ''ל

 ל~מ"~
 מיגי' ל~יל

 ל'י~~ י~
 דייל

~~~~~
א~יבא כראי' כו' לדידי בש~מא וקאמד קוכות מ~שהמב'

 דד"~
 טכ"~ נ~י

 כו~ו ~~~דף להי,~ משרת ומוקי דר~~ן
 איירי גוונא בכל ~בור הי' דהגמ' די~ל בנזידי

~~ 
 ל~י~חו ד~~ר אף מצ~רף להי~ר מ~רח דמוקי רש~י לשיטתלר"י

במין
 ב~~'~

 בש~ורין חיטין כגון
 בקמ~ ק~

 כאן התו' כמ"ש
להדיא~כ''~

 דרבנן
 ו~"כהיהתמ~

 ב~~ח~מימוקי~~י~רמצ~~ף
ב~~חי~

 הואיבש דקמחב~מח צ"ל והשחא
אבל ולכ~שכיר לרש"י בי~

 ז~
 דהגמ' ~י~א

 מקש~
 ~ל ק~ה מימ אבל לז~ירי ש~יר

 ~כך נ"ט ד~ינו ~יון ל~ירי ב~למאקאמר ד"~
 ל~

 הי~ר איזרי'
 מצטר~

 אי ~א הו~די ו~~ר ~ב~לי כו~חדק~ני
 ט~''~

 ל~יוח ~"ל דר~נן
 לד~דך~בל

 דכבא"~
 בתוךבטל ~מדי~ן אמאי ~הואבש~'מ כיון ~"כ ד~יריי'

 ~ת~רוב~
 זית חצי ל~בות ל~יייר לריא ו~"ל

 חמ~
 זיח ~ ~י' אח"כ ש~יר דאוריי רכבא"פ דאסיק דא~ת אליבא וה~~א~"א וח~י

 מ~~
 ז ו~שכח ודיק הכל ניחא זה ל~י א~ל

 ~ידי ~~~י ~~,ו~ ~~~ ~~~~י~ ~~~ ו~יי~~ ~~ו~יו~ ~ ~~~ ~~י~ וי ~~י~'~ ~ו~~י~וי~~
 ~~~~ ~ו~י~~~~נ~ ו~~~~ ~~י ו~~~~ ~~~~י~

 ~~~נ~~ ל~~~ ~~~~~ו~
 ~~~יו ~"א

~ז ~~ו ~~~ ~ד~י~ ~~~~~ ו~~~ ~ו ~~~~י ~~ ~~~ ~ ל~~~יד~ ~~י~~יוי ~~ון ~י~~~ ~~
 ~וי~~

 ז ~~~~ ~~~~ ~~י ~~י~ ~,'~ ,~~~~ ~~י~י~ ~~ ~~~י~ נ~ ~~ ~י~ ~י

 ~~~ו~~~ ~ג~ו~ ~~~~~י~ ו~~ ~~~~י~ ~~ ~~~ ~~~~ ו~~יו ~~י ~~~~ ~ג~~~ ~~~~~ ~~י~י ~~י~~~י~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 ~~~'~ ~~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~ו~~"~ ~~~~~~~~~~

 ~י~~ ~~'~
, 

~"~ 
 ~~~~י

 ~~י~ו~~י~ ~~~ ~~~~
י

~ ~  ~~יו~ 
 ~ון~~ו~

~~~~~~ 
 ו

י

 ~~ך~ך~
~~ 

 ~~~~~ ~~~~~ ~ך~~ ~~
~~~~ 

 בשלמ~ ~~~~~~"י ~~ך~~ ~ך~ ~~
 ק~ני~כיון ~דו~או כסולי

 רמודי~ה~
 רלאאמרי'~גינוד יד~יוצאמוז~ו~אחר באין~תב אף

 ~בללרמביחד~~רדנ~~ני~באיןכחבי~יוצא~מקו~~~~~~'י , המקחאמת שההלוואהאו כדיןנכתבשהשטר החז~~
 ~דו~מו~רחר~"ילכר~ש~ומרי~דההלואהוצי~דב~ל~אב~~ולי

 א~ב~~יד~יוצ~~מקו~אחר~יהמנוא~אומרי'~~~י~~~~~
 דהיו במגו א~ח לומר נוכל בקטניס אבל רש~י~' ~שויסנכשייהו דאל''כ ~מתהיא

 אמת דאי~ה או~רי~
 מ~וי~נפשיי~ו לא ואעכ"כ א~, אינה דאומרי'דההל~אהדאיירי ~מר~~~~~~ה'~ דאינ~

 ו~~~ו~~
 דהוהמגו ישלי~ר

 ~~ז אמרי', ילא ~~~י~
רש~י~ ~הז~~ו~

 ק~ני~ב~ת שהיו כ,ון
 הזא~

 לומר ואכשר
 ~~וד~ דא~

 ~ת~ו' נאמניס אינן ד"ה בחו~' ד~א
 אינ~רש~י~בזהז דברשל~כדחקטני~~~ו ~ידי~ ~~~~י

 ל~
 מגווברישא אמרי'

 ~יר ב~ו~~~~, משו~מוודאי נא~ני~
 אמר ד~ש"ס כיון כן ל~רש מוכרח רש"י~~~~~

הפנייהו~~ נמי קטני~
 דאיב~ו~~קיאמרי' דמגו ד~א

 דה~ הט~~
 אמ~ ~~

 ב~ני~היא מגו ~תי~ הלוקח אין דחוקה ר~יכדר"לחזקהוכו'וכי'
 ~ט~~

 ד~ין
 יוד~ ~ד~

 , חב~ו שבלב ~ה
בי' והאח~

 קטני~
 ~"ש
~ 

 באומרי~ איירי ואי
 מה ~ , אמתהיתה ש~~~ דצריכיז היכא דו~א והיינו , או~ו י~חי~ חבירו דלמאירא לא וה~ואה היינו קטניס

 ~זק~
 אחד בד~רלכוון וז~וס ~ל אבל , ש~ר בש~ר איכא

 באמירת~
 רי~א אבל

 ~~ר צריכ~ן דאינ~
~~~ 

 בשלמא קא~ר מאי הגמרא ~לקשה
 קט~י~

 כ~יג ~ןגו שחקיא~רי' ב~ו רקאי ~א לקיש ~דריש
~~ 

 ב~רי
 רא~

ב~~ א~~~~י~
 ו~~נישוחקאיןכ~ן~דות,כן~ידףדבריה~'י~~ש~~ריה~'' בקטני~,י נ~שה שלא חזקה איןכאן אמת אינה ההלואה
 דבש~~א הגוורא ק~מר דהכיוצריךלדחוק

 קטני~
 ~יון צריך ו~'כיל~יז ~שה,דיש לא

 ~~~~ דלרמב'~
 דיכולין

 ~~~~~~~ לח~~
 דאומרי~ דאיירילומר

 היא שההלואה
 אמ~

 רק
 דה~

 היו
 ק~ני~

 ה~~ר ~ל ש~תומין
 ~~ וא'כ~~

 שהי' או~ר ~י' ~~ד

 ~~ז~~~~~
 אינןולכך

 דאומרי~ משו~ ~א~ני~
 נגד

 החזק~
 אינה לא דא~כ וא'ל ,

 נאמן ~י' אמ~
 ד~מ~

 דנדידי'
 ל~זו~ז~~ד יכולין ~~י~

~~~ 
 לומר לה~~'~ו"ל

 קטני~ ~ת~
 לי' הוי אלא ~יש כדריש

 לכר~
 ב~"א~או' ~לכחא ~ד~יי~ל ול~גיד ל~זור י~ול אחד כן

ד~~ו~רי~ ת~א~~נ~~
 ב~תב ~ף דידן אליבא , לקיש כדריש החזקה נגד הוי אמת היא דההלואה

 י~א~מקו~ יד~
 ~ודאי ~''כ , א~ר

 לר~~~
 ~ל בזה ~מיך דהגמ' ולוחד לדחו'ין יש ~ן פי ~לד~ף

 , ה~יתינ~ינאוון ק~ן ~"אאו~ר ה"הא~ ~מבין~דאי~
~ איכ~ושי~הנ''~ ~  ד"מ ~ל בזהקושיא 

 דיי~
 דאוכן

 דאומרי~
 עגמדח ולכך כד~ל החזקה נ~ד

 ליהמניוהוב~גו~היואו~רי~~טני~
 ה~ינו

י~~~~~ ו~ל~~'~~~~
~~~~~'~~~~~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

וק~ני~
 דה~ צ"~ ע"ז א"כ כדד"ל,

 ב~ ר~י
 ~~א

 ~ע~י~ סב~
 ~ו~~ ו~י~

 דאין
 ז~

 קטן בר~ון דאין~~ן מגו
 אמת אינה דלא~~ר משוס כחובהבש~ר א~"כשה~לואה ולהגיד לחזוריכולין ~~לו~~ ~י~

 ~דמ~וו מ~י~
 לקישכדריש ו~~~~ נפשייהו~~~י~

 החתומי~ דה~די~
 האווור נ' דף בקידו~ין ~דוחן שנחקרה נעשה~כמו ב~~ר

 לשלו~
 החלון מן לי הבא

 ו~~י~
' 

 ~, לו
 ~ו'יומ~~ו למימר לי' הוה הגמ' ופריך כו' הדלו~~מא אמאיאינןנאמניםלומר ממ~~אחר יוצא ידן א"כגם~תב~ב"ד

 ~~י~~~

 מוכחמזה איכ רשי~י, נ~שייהו דמשוו אינשי ~בדי 'ק~ני~הי~ווההלואהא~הא~~דהש~~אינ~א~רי'נגדהחזקה
~ ד~~  

 מתני' איירי דלרמב~ח ולומר ל~~קואון יש
 קטני~ באומרי~

 ~צמו ל~שות יכול ד~י' מגו לו היי~ו
 ר~~

 ~וו א~רי דלא
 אין מ"מ , אינשי ~בדי להימניהו קשה דמ"מ , נודהחזקה אומרים דאז אמת היאוההלואה וו~י~~א ~~

 מ~~
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