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הקרמה
 . עמר. חסד: הפר'א נ' בע1ר' לשראל לאלק' אומוי, לג( יצ היאורה

 * יבלענו בכפו בעודו איש וכל שלישית( מעם נדפם נועתה פשמים ב' זה ונדפםהתלמידים בע'נ' ;תקבל אי שר ישיפ ,נעוה" . הינ'ם הם הך,מ ג,:ב::שי'כמנ

 הנוכח* בח'בורי גם הרבים את לזכות כה יעד עזרני אשר חדש שיר לה' אץיום גדץרעו

 'אשו כטק1ם ,הן גי1פ,נק'ם דבעגאן ' כקצוד רנ,-'הם שבא: מקים נ%וללה"ה
 ראתה הכל את בדבריהם להנ'ה שצר*כ*ן מקומות ובכמה . ההבנה קשי הם בעצםדבריהם
 הם העיון ואחר ' דחוקים נראים ריהטא לפים אשר . הנעלם כל את לבאר ת"לעיני

 ע"ז עין ושמו שכבר המקוטות בבל וגם . מש*קים ושפתים מתיק*ם לחיך . עטוק*םדבר*ם
 "4שי~ך8ן להבין  המעייןעל להקל כדי אוטיו בשם מקוס בכל וכתבת* דבי*הם אודך מתדך בק*צור והעתקתילקפת* קדמונים ממרשים ושאר לבונה עצי וחו"ד מנרים המר* בעל המה הלא שלפנינוהנאומם

 בינ"
 י בעזה"י ו'גיעה חימוש ובל' ז"ל והש"ך המו"ז דבך.

 ההפצ'*ם התלמ*רים לתו~לת צמודים כאחד לה*ות יו"ד -ש"ע על זה במפרי כוונתיוכן לאש1ין הרבן'פ 1'ב'נ, ד,מ;"נ'ם ההלמ'ר'ם ,"עו רטען ?נ.ל. לאנש.ם ר.ק מעד?.לנד1ר.ם
 ישטחנו וב-שועתו - .ראנו 'מתורתו ונפלאות 88ש148 . עמנו חםדו יהי 8גמרמ אש,י המיב כל על לה' אהלל תודה וקול בזמרה רב8כן וח'דותם. חכמ*ם רברילהבין
 וב"ב ולבנים ולעקשות לשטור וללמד ללמוד - יזכנו הגדול ובטובו - יתמכנו צרקוובימין

 : אב'"ר ברנה לציון ולעלות בתורהעומק*ם

-- - ---- --------------,
- - - - - - - - - - - - - - - -  - 

 י( 7,3 גס"ע%

 גוגג."(ע



אבלח אסימןאמרי
 למךש ג" !ב:" ,י. השה סק"אטרייז
 במשנה דאמר הא על ר"ל . כו' הפסולין כלבפ'
 בכהן להיינו ולמעלה המזבח מן בודקין איןשם

 ארבע אחךי' לבדוק יצריך כהנת אשההנהצא
 ואם לקהל הפמולות מן א' בהן ה" לא אםאמהות
 על שימש אבי' שאבי ומצא באטהות לבדוקהתחיל
 לבדוק( עוד וא"צ הוא שמיוחם בידועהטזבח
 מתרומה בודקין אין נמי ניתני התום'והקשו
 דוה וי"ל ליוחםין מתרומה מעלין כדאמרינןולמעלה
 הא אבל בכהנים אלא שייך דלא כיון רבותאאינו
 הוא רבותא ולמעלה המ~בח מן בודקין איןדתנז
 שחיפה כגון בזרים הכשירות בעבודות אפי'דמיירי
 ועבדים בנשים כשרה דשחיטה אע"נ הפשפאו

 כשרים כ"א עבדי לא לכתחלה אבל ריעבד.היינו
 הא על ז"ל הפו"ז לדו"ז קשה וה" * ע"כמיוחסים
 דנשים להוכיח הפסולין כ9 בפ' התום'וכתבו
 אכתי והא נשים משום דיעבד לשון נקיפהיגך לתרץ להגמ' ה" דאל"כ לכתחלה אפי',ןוחפין
 לשון נקיפ דלכך הגם' קאמר לא .אטאיקשה
 התום' כם"ש לא דלכתחלה עבדים משוםו4עבד

 מוכרחיז א"ו .שוחפין אין לכתחלה דעבדיםגקךדושין
 נוכל וא"כ כן לתרץ הגמ' יכול הי' דבאסתלופי
 לתרץ ייול ה.ן רבאמת כן נשים לענין ג"כ'זוטר
 בפרמ"ג )ועיין נש.ם משום דיעבד לשון ונקיפכש

 ומתרץ הפו"ן( קושית כן שמפרוש ג"כוטהצמע
 אפי' שוחפין דעבדים להתום' ס"ל דבאמתהפואז

 רק שוחפין דאין בק"דושין דקאמרו והאלכתחלה
 דלכתחלה רק קאמרי אימור לענין לא.דיעבד
 הפו"ן וושש * מיוחסים כ'א לשהופ מעצמן8מנעים
 ר"ל כו' התם שסיימו מה בהיפך מיירי1שם

 שוחפין עבדים אין דלכך שם מיימולהתום'
 דקאטרי ומעיקרא מעצמם דנמנעש משוםלכתחלה
 לשון האי בדיעבד מיירי כשרה עבדים דשח*פתדו*8
 הדין מן אסור רלכתחלה משום קאמרי לאד*,צבד
 מעצטן נמנעים דלכתחלה דם*ימי הא לענין קאירן

 כשרה ד"צחיפתן דתני' דהא קאמרי ע"כפ5שחופ
 אבל מעצמן 'נמנעים לכתחלה דהא בריעבד'טיירי
 כל בפ' יובני יכולין הי' לא ועשכ בזה "ימור,אץ

 דהא ,ברש משום דיעבד לשון נקיפ דלכך'ח~סולין
 ושפיר לכתחלה לשחופ מותרין עבדיםנאטת
 לכתחלה שוחפין .נשים דנם התום' שםאוכקצ

 :ודוק
 -ייי' יי ג!ע~ון"שחג:""קטק"נ
 ושחיפתז שוחפץ הנל במתנ4' הולין 8ויש .יחותא
 כשרה. ו81ק - א"ן ויק א1ש ששחשוה4 יצחיפתו את י4קוו שמא פחשושק -14ץנשרה

 ושחשתן לכתחלה משמע שוחפין הכל בגם'ופריך
 דובה אוקימתות שם ואיתא - דיעבד משמעכשרה
 ואפי' שוחפ*ן הכל התני רהכי שם מתראורבה
 הוא וכיצד הקדש טהרות על שנעשו בחוליןפמא
 ינע שלא כדי בה ושוחפ ארוכה טכין מביאעושה
 דיעבר לשון כשרה ושחיפתן דקאמר והא -בבשר
 לשחופ לכתחלה דאמור במוקדשין פמא עלקאי
 ו1לא לי ברי ואמר שחפ אם ובדיעבד בכה"גאפי'
 דאפי' מחשו'ק 'חוץ כשרה שחיפ.תו בבשרנגעתי
 שפא יקלקלו שמא לא נמי דיעבד נרידיבחולין
 ששהפו וכולן ופריך יחלידו ושמא ידרסו שטאישהו
 ואם קאי עלה וקפן שופה אתרש אילימאאהייא
 אף הא בחולין אפמא אלא לי' מבעישחפו

 בברי במוקדשים אפמא ואלא שחיפ נמילכתהלה
 דליתי' ומשני אותו רואין אחרים - צריך וטה פגילי
 שוחפין הכל קתגי דהכי מתרץ ואב'י דנשייליהקמן
 אבל גביו על עומר כשישראל במד"א כותי'ואפי'
 בשר כוית חותך שחפ ואם ישחופ 4א ונכנםיוצא
 אכלו לא משחי"תו לאכול מותר אכלו לוונותן
 דיעבד דאפי' מחשו"ק חוץ משחיפתו לאכולאטור
 קתני רהכי מתרץ אשי ורב - יקיקלו שמא לאנמי
 נבילות אוכל מומר ישראל ואפי" שוחפין -הכל

 לאכול ומותד לו וליתן סכין לבדוק דמותרלת*אבון
 לו ונתן מכין בדק לא ואם לכתחלה אףמשחיפתו

 נטצאת אחריו טכינו בודק שחפ ואם ישחופלא
 אטור לאו ואם משחיפתו לאכול טותר יפהמכינו
 אוקמא ורבינא לא נמי דיעבד דאפי' מחשו"קחוץ
 אוקי קמייתא באוק*מתא אוקיטתי בתרימתני'

 כלומר מומחין שהם רכל לומר דמתני'לכתחלה
 שוהטץ שחיפה הלכות שיודעים בהם אנושבקיאים
 בשעת ילפו שלא לנו מוחזקים שאיןאעפ"י
 חונות לומר שיודע בו שיורעים בד"אשחיטה
 הו1א שיויע בו בקיאים אנו שאין כל אבלשחיפה
 ואם אותו בורקים שחפ ואם ישחופ לאשחיטה
 דמתנ" דיעבד והיינו כשרח שחיפתו שחיפה הל'יודע
 הנפ' ופריך * לא נמי דיעבד דאם" מחשו"קחוץ
 ט14 ע% אחשו"ק אילימא אהייא ששחפו ןזכו/
 בבריין מומחין אשאין אלא לי' מבעי שחפוואם
 דליבדקי' לקטן דליתיה ומשני סגיאותו

 שוט הנל קתני דהכי אוקמא ו1נ"ובאוקיקהא
 שחיפה נשעת מתעלפש שאינם לנומוהזקים
 'הם קם- בהם ' בקיאום אנו שאין צעפ"ישוחפים
 לכתחכה והיינו שחיפה הן יודעים אם דהיינוטומחים
 מחעכא שאףצו. לנו מווהק אנאעו כל אבלדמתנ"
 מהשו,ק זזץ דפתנ" העבר היינו כשרהשחיפש נן15פי שלא לי למ ואמר שחפ ואם "צחופלא

 אוי*8 שחצחשי וכתה ופרן לא נמי דשבדדאוי'
 חלש ל" 88אף ששש1 ואם קאיאלשא.אחיצשקץיה

שנ,פאץ



בינ" אטימןאטרי  לי בברי והאמרת מתולפים שאינם פוהזקחחחחין
 שם וקאמר ' דלישייויה קמן דלית" ומשני5ני
 לא אהו"ני באוק*מתי לטתני' דמוקי אטוראייהנהו
 דם'ל משום קמא בוישנא כרבינא לאוקסיהצו
 וכלישנא הם מומחים שחיפה אצל מצוייםהב
 וכ' * חי"צינש לא דלעלפויי דם"ל לא נמיבהרא
 מאוקימתא נאדו דהאמוראי בנם' לקאמר דהאבב"י

 א'ש מצויין דרוב משום קםי4תא בלישנאדרבינא
 מ"ל הת דנם דבריו מתחילת נאדו ואטופ~ן

 אלא מוטחא הוא אם אותו לבדוק צרז%ב8"לה
 . דנאדו .הוא אותו בודקין שהפ ואם דאמר דביופסוף
 ם"ל אמורא*ם -שאר דנם דלפי"ז הפו'ז דואזחשקשה

 א"כ מוטהא הוא אם אותו לבדוק צריך3%תחלה
 'לכתחלה שוחפין הכל ונימא בהכי מתני'לוקי

 אאין קאי כשרה ושחיפתן מומחין שהןב'ודעין
 שכ' בפרמ"נ ועיין בדיקה בלא אפי' וכשריודעין
 וכולן האי תקשה אד כן נפרש דאם לההשותדאין

 ורבא לאבי* דנם כ' דהמהרש"א קאי אהייאוצשחפו
 לא נמי אחרים בתירוצים שם דמתרצי אשיורב

 יוסף יד בם' ועיין - אחשו"ק אלא וכולןסתוקמא
 בודק צ"ל לו ונותן םכין בודק הפו"ז דכ' דהא,שכ'
 דיענד. לענין השתא מיירי הפו"ז דהא אחריוטכעו
 דלכתחלה במוקדשין ממא כנון הפו"ז דכ' האתם
 פמא דקאמר דהא צ"ל כו' ארוך מכיןצרז

 דדוקא בהדי' מבואר דבש"ם דוקא לאובמ~קדשין
 ארוך מכין מהני הקדש פהרות "ל שנעשהלהולין
 ממא יא אבל הש"ם( דברי לעיל אפהבאתי)כמו

 במוקדשין דפמא לאוקימתא כונהו אלאבמוקדשין
 שרוצה מדבריו דמשמע נפו"ז ע"שטמ"רפ :וק"ל

 ומומחה תיבת הרם"א שכ' מהלתרץ
 --ביר- ועיין - *- חכם תיבת שכ' מה על מתרץ.ולבםוף
 הרמ"א הצריך דלכן כך הוא הט"ז דכונת שכ'יוםף
 שכ' חכם תיבת של פ*' לנלות ומומחהלכתוב
 כ' ולכן לחוד בשחיפות חכם נפרוצ שלאברמבאם
 להיות צריך חכם דהאי 'לומר ומוטחה תיבתהרטעא

 : וק"ל שחיפה מה' הוץ ג'כבלא"ה
 כו' דרב"3א באוקימתאקק"ה

 ו
 םק"נ עעל

 : הסוניאשהבאתי

 דקידושין מההוא ראי' להביא אין ונ"כ-"י
 במקוה פלונתא שם דאיתא רצ"ל -כו'

 ר"פ חמרה ונמצאת ומדדו שלימה בחזקת,צהטזה
 שנע,צו הפהרות וכל הזקתה על טקוה העפדמ'ל
 זה אדם ם"ל ור"ע פהורין בה שפבל וארם נבהעו

 ומביא חזקתו על פמא העטד עהטד הוא פטאבחזקת
 ואח"כ מזבח ע"נ ומקריב שעטר מם טבשרא"
 מביא ור'פ - פסולה שעבורתו מום בעל שהואטדע
 ע"נ ומקריב שעומר חלוצה בן או טזשא מבןרא"

 חלוצה בן או נרושה בז שהוא נודע ואח"כטזבח
 פמולו מקיה לרופ ר'ע ואטר כשרה שעבודתודקי"ל
 חסר ונמצא מדדתי אמ ואמר א' בא )שאםביח*ד
 ואטר א' בא )שאמ ביחיד פםולו טום ובעלנאמן(
 ובן נרושה בן יוכיח ואל נאמן( הוא מוםבעל

 בעל דלכך שם אמר ואביי בשנים שפםולוחלוצה
 א*נך אם היינו אחוי- שלח דא"ל ביח*ד פמולומום
 שם הקשו ובתום' ונראה בנדיך הפשפ מוםבעל
 אפי' ~וצה ובן נרושה בבן הלא זו הוא ראי'מא*
 כשרה עבודה אפ"ה עבודה בשעת הי' שפמולנודע

 בשעה חמירה שה*תה נודע אם מקוה נביובכה"נ
 שם כ' וע'כ לר"פ אפ*' למפרע פמא אזשפבל
 המקיה ע"נ שנעהצו בפהרות דפליני פלינ*דבתרתי
 חזקה בתר אזיל מר החסרון שנודע קודםלמפרע
 במקוה נמי ופליני דאדם חזקה בתר אזיל וטרדמקוה
 והע*דו עדים ובאו עבודה ועבד כהן בושפבל
 כש*ה אומר ר"מ הטבילה קודם הסר המקיהשהי'

 . ע"כ הליצה ובן' נרושה אבן דהוה מיד*העבודה
 מבן בשוחט לנ"ד ראי' להביא דא'ן הטו"ז כ'וע"ז

 בשמם פסדלו השוחפ שנם כיון חלוצה ובןנרושה
 הכל*ם כשר יהי' וע"כ זה( בסס*' )כמבוארדוקא
 כשרה שעבודתו חלוצה ובן ניושה בן כמולמפרע
 דיכול שם דאיתא מוס לבעל דומה דזהדאדרבה
 כאן וה"ה מום בעל שאתה לך יאחו* שלוף לולומר
 לבן שם דמדמ* דהא, שם התום' לפמ"שובפרט
 בכהן שם דפלימ משום הוא חלוצה ובןנרושה
 שהמקוה נתוודע ואה"ב עבודה ועבד במקוהשטבל
 חלוצה ולבן נרושה לבן שם מדמ* הוא ולזהחם.רה
 דאם פשימא דכאז כלל לכאן דמיוז א*ןולם."ז
 מתחלה שהיפה ה' *ודע הי' לא שהשוחפנודע
 בוה מודה ר"פ ו:ם למפרע הנלים אםוריםבודאי

 דאיתא רצ"ל כו'* נתן כרבי המרדכי יפסק -שם - -:----- וקעל- בתומלטס כסבואר------
 כתוב שאין מתנה קנ"נ ד' שמת טיבפ'

 שכ"ם מתנת לשון ולא בריא מתנת לשון לאבה
 והטקבל בו לחזור ויבול הי' ששכ"מ אומרוהנותן
 על נכמים דהעמד י,קב לר' ם"ל הי' שבריאאומר
 רק הנותן מיד להוציא יכול אינו והמקבלחזקהן
 השתא בתר דאזלינן ס"ל ור"נ בריא שהי'בראי'
 ואם שכ"ם שהי' ראי' להביא עליו בר*א הואדאם
 שבריא ראי' להביא המקבל על שכייס עכשיוהוא
 ר"נ על התם פליני לא דרבנן הטו"ז וכ: -הי'
 מ"ל דשם רק השתא בתי דאזלינן דם"לבמה

 : הרא" עליו מחבירוהסוציא

 ג"1 :י :ן; :ניג ע:.הי טק.אש"י
 שהנשים פ"א טתרסי הוי הוא דשכהע כיוןהוא

 : וק"ל ראי' ראינו לא הוי ע"עשחשו
טקשר



מימןאמרי
 פנח שם דאיתא י"ל - כון בח"מ עייז-"ר

 פמור קלקל אם בחנם שעושהאומן
 : מומחה שהוא דאי' טביאאם

 דנעל הראכען כ' הב"ח וז"ל הסוניאי שהבאתי בםק"נ ע"ל י כו' רב'נא( דאףם""ה
 אותו בודקין שחפ דאם אסר לא רבינאדאף
 ולא לפנ:ם אינו אם אבל לפנינו כשהואאלא
 מודה רבינא אף ולמיבדקי' בתרי' למירדתמצינן

 מומהין' א"ש מצויין ארובדממכינן
 ולפי"ז הן

 ום"ל "רבינא דפליני פוםקים לשאר ~היינולדידן
 םק"ג( לעיל כמבואר הן מומחין א"ש טצוייןרוב

 מצינן אפ*' משחיטתו אוכלין לפנינוכשאינו
 מפריחינן ולא הרוב על דסמכ'נן - אבתרי'לם4רדף
 דלפי"ז ז'ל הש"ך רבינו וכ' י עעכ אבתרי'למירדת
 דןג::ש:[.:ן"י2,י:ן:ב:הך,%:עי.:ן דרבינא אליבא בש"ם דמשני הא יומרצריך

 דשחיפתו מודה רבינא אף דאל"כ ולבודקואבתרי'

 י:(ב"ציז'42:.ין"י
 קבלה נטך בלא הרב דברי לפי דהיינוכוונתו
 ץ%:ב. ז נניננק"י, לא אפ.' ו;"כ מצויין דרוב חזקה לי' איתרעושחט

 אותו ובדקו מ"א קבלה שנטל בשוהם הרמ"א-דכ'
 ששחט מה לממר; מטר.פין א*ן אזי שא"יונמצא
 אם"ה שלימה בחזקת דהוי אף אמרינןובמקוה

 ע"נ שנעשו הפהרות כל א,י חטייהכשנמצאת
 קבלה שנטל כ*ון הוא הטעס למפרעממאות
 ש*יטה בה' תטיד רגיל להיות השוחמודרך
 כשנטל וגם - לטפרע ריעותא לההזיק לנואין

 ידע לא ואפי' ידע שמא ם"ם הוי פ"אקבלה
 קבלה נמל כשלא משא"כ שפיר שהטשמא
 לא דמשנולד דמעיקרא חזקה איכא פעםביטום

 שג?.ש5הח
 יצא ה"נ א"כ מחיים טחזסתו יצא שהשוחטהד"ט
 הד"מ דבר הש"ך שהוציא טה למי אבלמהיים
 הוא הב' בתירוץ הד"ם דכוונת ומפדשמפשפן
 ידע דלא אמרינן ומ"ה כוי לשבוח דרךדאין

 מחמת אלא יודע נמי דהשהא הנא א"כמעולם

בבינהא
 עד הי' כושר שפ"ר אמיינן פריפה הוציאפשיעתו

 : וק"להשתא

 משמ'י:( גך: מ::ט" ט"ום,ק
 דרבינא באוק*סתא היצ"ם דמשני מהאלהוכיח
 להיות צריך וע"כ למיבד~י' קמן דליתי'בל"ק
 ואמא' נמי לכתהלה אפילו תיקשי ואעכאעע"נ
 א"ו דיעבד לשון ששחפו וכולן בטתני'קתני
 לשהופ לכתחלה ליתן אין עע"נ באחריםדאף

 * .שחיפה ה'כשא"י
 אליבא קאי דשם ואף .

 שפיר דאתי רב"פ הנ' בהנהות כ' אם"הדרבינא
 דלרבינא כיון הפוםקים לשאר אף הש"ךהוכחת
 כשאינו םעל הן מומח*ן א"ש מצויין רוכדל"ל
 לד ליתן דאםור מוטחה שהוא לנומוחזק

 ק"ו עע'נ כשאחרים אמי' לשחופלכתהלה
 לכתחלה דאםור שא" לנו שידוע היכאלדידן
 ס"ל לאו או ה"ש יודע אם שא"י הםתם מןרק

 כיון עע"נ כשאחרים לו ליתן דמותרלהש"ך
 דבש"ם ואף הן מומחין א"ש טצו*'ן דובדם"ל
 או יודע אם לנו ידוע שאין בסתם אף מ*ירישם
 קא' ד'טם לו ליתן לכתחלה אמור ואפ"הלאו

 : וק"ל מצויין רוב דל"ל דרבינאאליבא

 י כו' רבים לשון אותן עושה םהי"בטר"ז

 שמתרץ מה בפימ"נעיין
 רב'ם ליצון איתן עושה אם 'טכ' המהברלדברי

 לדיוקא הוא מוסחה נם דנק'ם ובסוףיקי"ר : ז"ל המו"ז תירוץ ב,הול"'ט

 ובטור כו' הטור דהא תמוה והוא כו'י
 דהרא"ש ספוש דהב"י יצ"ל - כו' לתרץיש
 מומחה א*נו אמי' ידיו לאמן שיודע דקטןם"ל
 דנ' והא עע"נ באחרים לכתהלה לשחוטמותר

 ידיו לאמן ויודע מומחה בקפן אבלהרא"ש
 דבעינן דס"ל תפרש לה נו' לכתחלהשוחפ
 אהרים אין אמי' דבדיעבד לדיוקא כ"ב דקתרתי
 מוטהה דהוא כ*דן מיצהיטתו לאכדל מותרעע"נ
 אינו אפ*' מותר באעע"נ אבל ידיו לאטןויודע
 דהוא הטי'ז וכ' *דיו. לאמן יודע רקסומהה
 לפיש א"א ושם כן נ"כ כ' הטור דהאתמוה

 לאמן יודע יצא*נו וקפן הטור דז"5 כ"כדלדיוקא
 אחרים אפי' לנתחלה ישהום לא לשחופידיו
 כף עע"נ כיצאחרם כשר ובדיעבד אותורואין
 לא לשחהצ *דיו לאמן וידע מוטחה הואואם

 שחפ ואם עצטו לבין בינו לכתחלהישחוט
 אפילו שוחפ עע"נ נדול ואם כשרהשחימתו
 בפירוש כתב דהפור כיון וא"כ - ע"כלכתחלה
 שחיפתו ייו לאמן ויורע מומחה שהואדקפן

כע4זש



בוה ב אמשןאטרי
 לכתוב .הו"ל עע"נ באק אפי' בדיעבדכשרה
 רכתחלה שוחפ להוד באומן דאפי' פפ*רבותא
 נקיפ דלדיוקא דבריו לפרש א"א דהא עע"נבאחד
 דהא דיעכד לענין הרא"ש( בדברי ~כנ"לתרתי
 הפו"ז מפרש וע"כ מותר דבדיעבד ,בהדי'קתני

 והא תרתי בעינז דרכתהלה מ"ל והפוררהרא"ש
 רכתחלה אסור אפ"ה מומחה שהוא אף היינוידץ לאמן יודע באינו מיירי דמתני' דקפן הרא"שדכ'
  הפור  רב' הא וכן * ידיו לאמן נ'כ שיודעעי

 אף מיירי כו' *ריו לאמן שא"י וקפןבתחלה
 חד אלא לו שאין כיוו אפ"ה מומח,ץשהוא
 ' עד לכתחלה אמורמעלה

 והא תרתי בו שיהי"
 לכתחלה דשוחפ בם*פא אח"כ עוד הפוראשכ'

 בתרתי דאפי' לאשטע*נן כונתו עע"גכשאחרים
 וע'ול ' אהדים בלא רכתהלה אסורלפיבותא
 מפרש דהב'י קיאף שכ' סקכ"ה בשפ"רנפרמ"נ
 מומחה והוא ידיו לאמן היודע דבקפן הפורלרעת
 לא הב"י אפ"ה רוא*ן אחרים באין בדיעבדמותר
 כאן בש"ע הפור דעת השמיפ ומש'וה כ!ם"ל

 :וקן,ל

 לכתחלה אסור רואין באחרים אפי'קדקי"ל דיצ"ל ז"ל הוש"ך רבונו כונת שמפרעשבפרמ"נ עיין - כו' דרעי הביןוהב"חי כו' עע'נ בא*ים אבל, כ"ר מיסשי

 לא .1,4 לנה,ד,לה 'טך' 7כלכ'ם לרלטל'ךהא
 עצמה זו משחיפה אחרים יאילו שמאחיי,טינן
 אם לו ישאלו ע"נ שעומדים כיון שאלהבלי
 אחרת לשח*פה לחוש אין ונם כהונןשחפ

 לאכול כדי רואין באחרים לכתחלה לושיממרו
 והא כשר 'באמת דיעבד הא בכך דמהמשחיפתו
 מיירי הוא רואין באחרים אף אוסר ירוחםדרבינו
 והוא ידיו את לאטן וא"י טומחה שאינובקפן
 דכה"נ מקכ'ה לע*ל הש"ך שהביא כהמחמירס"ל
 ומש"ה רואין באחרים אף אסור בדיעבדאף

 עצמה זו משחיטה למיכל את* דלסא כאןההמ*ר
 מומחה שאינד לקפן בעע"נ מ"א שיממרואו

 אומן או מומחה שהוא בקפן אבל אומןואינו
 כדי לכתחלה לד לממור דטותר מורה ר"יאף

 כהב"ח ודלא עע"נ באחרים לכלביםלהשליך
 דאף ום"ל הפ"ו על שחולק ר"י מרביישהבין

 : דק"ל אסור רואיןבאחרים

 דהרא"ש רצ"ל כו'- ב"י והקשה טקי"לפיץ
 לא שומע ואינו דמדבררמדי

 על הב"י והקשה יתרים לא שוטע ואינורטדבר כן הדין שם דנם מתרומה לכתהלהישחופ
 י,ט"ופ מדבר ואינו דשומע להחאשש דס"להא

 כתב וע"כ תקנתא לשנות שם נחית ראהתנא רק לתרום מברך-כול אחר אם דבתרומהדאה"נ ומשני יתרום לא מדבר ואינו דשומעמתרומה ג"כ רמד לא ואמאי מברך דאחרלכתחלה
 : יתרום לא דעילםמתם

 סק"יש"ך
 שהוא שומע במדבר-ואינו כתב דלא והאכתב ע"י לבדקו דאפשר ום"ל הש"ך חולק וע"זלפנינו כאינו והוי לבדקו א"א שומע ואינודמדבר משמע הררישה דמדבר, ןו כונתו - כו' תירע ובייישה

 כתב ,"י אותו בודקין לפנ'נו הוא אםאדם כשאר הוא דחרי מומחה הוא אם לומר הצריךלא ע"כ שרי בריעבד ורק הברכה משוםלכתחרה שוחפ דאינו דכיוו פשופ הוא הפעםמומחה
 כדי מומחה הוא אם להתנות הוצרךלכתחלה לשחופ לו רנותן כיון מרבר וא*נוובשומע

 ש*בדקנו ע"ם לשהוט לו נותנין דא*ןלאשמע*נן
 : וק"ל קשה הוא כתב ע"י דהבד*קה כיוזאח"כ

 בסימן

2
 ?קי,:','נ4,,י,י
 י."%

 מכם יקריב כי אדם ראמרינן טהא הגמ'ופריך
 שאין המונר את להוצ.א כלכם ולא מכםקרבן

 דמוטר מוכח ברייהא ומההוא י קרבנוטקבלין
 טרבנו מקבל*ן ואין התורה לכל מומר הוהרע"א
 לכל כסומר נ"כ הוה שה*פה לעניז ה"הוא"כ
 דה"ה ס"ה לקמן בש"ע המחבר הביאוכרי"ו הש"ך ומפרש משח*פתו ר,נכול ואסור*ןהתורה
 שחיפתו ושבת מע"ז חוץ התורה לכל מומרישראל

 : וק"ל מה"ת נ"כאמורה

 משומד ישראל הרווב"אז"לי - כו' הרשב"א ביברי ומ~ואי מכץ"בפי"ז
 למה עצמו לבי, בינו ששחפ כלכילותלתיאבון

 לומר נאמן והוא בעור נפגם שמא ,חושש"ןאין
 שאנו לפי נפגם ראינוהו שרא זמן כל נפנםשלא

 : ע"כ נפנם שלא בחזקתו אותדמעמידים

 דה"א ר"ל י כו' אבדיקתי' וו דנממוך ה"א ךבמומר משום סם"יש"ך
 בדקינן יבדוק דלא ואת"ל המומר בדיקתעל ונסמוך תחרה בדיקה נל4 הסכין לו ליתןדיוכל
 יבדוק לא דהמומר האי כולי ול"ח אח"נאנן

 נבדוק לא אנן ונםבתחלה
 בסי

 דחיישינן קם"ל



גבינה ד בםימןאמה
 פגום יטחוא אף בו ישחופ המומר דשמא בוהאף

 רהעפ"ז ר"ל -' כו' העט"י דברי ינםקמי"א : וק"ל שחיטה אחר טלבדוק נשכחואנן

'4'
 כמ"ש שכתב אחר א' בםםי' כ' י=
 סאן יש אם ואעפ"כ וןעל סם'א לעילהמחבר
 שב*ון א' בפעם אפי' אותו מעב*רין עדיםשנ*
 עדים שני בפני כן לעשות בעצמו נזהרשלא

 ט* מתם כ' ם"ה ב' ובסי' ע"כ לי'חשדינן
 הוחזק לא אם מת"י פ"א פיפה והוצ*אששחפ
 נראה א"כ . משחיטתו אה"כ לאכול מותרלכך

 דאפי' דם"ל באן משמע דהא דבריו אתכמותר
 אותו מעבירין א*ן מת"י פרמה בודאיהוציא
 דמחלק מדבריו ומשמע להיפך משמע א'ובם"ם

 : וק"ל יא או עדים ב' כשראובין
 א "ש ק,, ש,, י ע4ען וע4ו ע"ל * כו' שעה לאהר ואפי' כמ43!'-ז13ך"ך
 שכ' במ"ה כהרשב"א ודלא שם*ים בפר"חוע"ש

 : וליחא יטחוטה אחרדאפי'

,מ%"8-

 רצ"ל . כף בק"א והב"ח בצכץי"ןא
 דמורח דבעוף מחלק דהב"ח י "א, ש= !ש4
 דטורח בבהמה אבל' נאמז להשוחט להביא הואקל

 . כו' דהרב ולישנא כו' א*יר* דבכ"מ449,,יפ : נאמן א'נו להשוהם להביאההוא
 א*נו עצטו דבשל ח*לוק דיוש ר"ל --4
 לאותו חשוד הוא אוי פ"א רק ענר אפי'נאמן
 ממנו הנאה לו ויאין כיון אחרים ובשלדבר
 הרב שאמר מה אך מ"א יק עבר לא אםנאמן
 אש נאמץ אינו דמומר מדוקדק א*נו כמומרד*נו
 בשל דוקא פ"א רק עבר לא ואם אחריםבשל

 : וק"ל נאמן אחרים בשל אבל א"נעצמו
 םי' ע"ל י כו' כתרווייהו אמי לא י"אםקכ"ב

 ובש"ם הםונ*א שהבאת. םק"גא'
 דמתני' ורבא כאביי אמר לא אשי רב שםאיתא
 הן אריות נרי דכות.ם דם"ל משום אכותיקאי
 לו ונותן בשר כזית שחותך במה נאמניןואין

 דרשב"נ כת"מ דהלכה איתא אס הש"ךומוכיח
 אין בה דאהז*קו אח כתיבה דלא מצוהדכל

 דהלכה אע"כ דרשב"ג כת"ק דם"ל משוםולבא כאביי 4מר רא דר"א לשנות יכול הי'נאמנים
 דם"ל לתרץ הוצרך וע'.: בזה דנאמניןכדשב"נ

 : וק"ל הם אדיותדנר*
 הוא בין א"ח יבשה*יה אה"נ אקיםמכי,ו

 תוםפת הם' בםוף עיין - כו'לאחר
 לםתוד בזה דכוונתו שכ' *ו"ד על בהנהותשבת
 א"ח דבשהייה דכמו ור"ל י הדריקשה שלתירוצו
 במיעופ הפםולה בשחיפה כן לאחר הואבין

 דהרדיו4ה כיון לאחר הוא ביש א"ח נ"כבתרא
 נפי ואפשר הש"ך ומ'ש י להדרי איתםטדפה

 44 הב"וד של תירוצו לםתור בוה כונתו *כו'
 .שם : הדרישה בקושיתהבנתו

 נ,מו שאחר נע, שאנ' ין" "י"

 הישדאל ששחט כיון שם ו,"ל הדרישהבדברי
 הפסול ששחפ ומה נמורה שחיפה הוי אוהרוב
 לשחיפה מצפרף וה שאין ברגל חתך כאלואה"כ
 יושף יד בם' ועיין . ע"כ שחיפה הוא ולאהואיל
 פי* ספר שהביא םק"ד ד' בם.' טחדשהנדפם
 וה בם"ק כאן הש"ך דכתב הא שמפישהארץ
 דהיינו הדדישה על קאי דזה כו' לתרץ נ"לומ"מ
 כששחפ איםור א.ן דלכך לתרץ להדרישהדנראה
 עכו"ם דאין הפםול גמר ואח"כ הרובה*שראל
 הש"ך וא"כ פרפה מעשה כשעושה רקפוםל
 באן"א שמפ*ש יוםף ביד וע"ש . כהדרישהם"ל

 םםק"ד ר' םי' וע"ל * כהדרישה ם"ל לאדהש"ך
 : דבריושהבאתי

 נהג רל"א בוה נ' " ::ן סמ'גטו"ו יםימן
 מצות -,אצם תהלתועאבל-'כח~שהט על םופוהוכיח אמרינן אז לע"ו הדם זרק ואח"כ םתםבשחט
 הדם אח"כ רזרק אף השם צונו כאשישהיטה
 בש"ך ועיין .' תחלתו על סופו הוכ*ח ל"אלע"ז

 :םק"ב
 ר"ל * כרי"ו שפםק בב"ח עי*י' םק"אש"ך

 הדם כשזדק דדוקא ם"ל דרי"ו " '(
 דהוכ*ח אמרינן אז מעשה שעשה דרא*נולע"ז

 ע"מ נ"כ שחיפה בשעת וחישבםופו-על--תחלתו
 חיחב דק הדם זרק כשלא אבל לע"ז דמהלזרוק
 תחלתו ע5 םופו דהוכ*ח אמרינן לא השח*פהאחר

 : כן ע"ם נ"כ הי'דהשחיפה

 הא ע5 דצ"ל . כו' לי' דקש*' ממאייק"ף
 שהביא הד*ן הוא ) בחול*ן דאיתא1
 5עבףפ דיק לזרוק בהטה השוחש ס"א(המחבר
 היא מומר דשח*פת לי' ת*מוק הרשב"אהקשה
 דמה לורוק דלא ותירץ פסויה שחיטתוובלא"ה
 שיזרוק ע"ד לעכו"ם שיצחם אלא קאמרהוא
 ע"ז וכ' . לע"ן חלבה עכו"ם ויקפיר דמהעכו"ם
 בפ"א מוטר נעשה דלא דם"ל דלהפוסקיםהש"ך
 מיטום אםור דיהא הרשב"א קושית קשה לאשוב

 ו*"פ בפ"* מומר נעשה לא דהא מומרשחיפת
 ע"ד לעכו"ם בששחפ לאוקש4 עוד צריולא

 בשחפ הרשב"א של דינו עוד מוכח ילאוכו' *"י"
 : וקא5 אסור ד*הא לע'ו העכו"ם ו4יזרוקלעכו"ם

שפ



בינח י חףטימןאמרי
 הא פמולה שחיפתו אמאי שםז דפריך רצ"ל * כו' כן מייד בנמן טק"וטו"ו

 : סק"ו ד' סי'לעיל  הש"ך וכמ"ש * במומר דמיירי ומשניאאאדש"ש
 ע"ז שקשה שה סק"ב' פו"ו יט'מן

 שבתמאימורי
 חייב בשבת דהשוחפ אמרינן דאטאי רצ'ל -כו'
 השוחפ ולענין כמקלקל זה לענין חשבינןולא

 : -כמקלסל חשבינן עכו"ם משמשי שלבמכ*ן
 דהל"ח ר"ל . כו' מהופכת שתהא ס""יש"ד

 לא אבל הרמ"א שכ' דהאמבר
 הרמ"א שכ' הא קאי וע"ז בתחלה צ"ל*שחוט
 שיקלוף ע"ם לשחום מותי כו' הדחקובמקום
 כו' הדחק ובמקום דהא' מ"ל הש"ך אבל .אח"כ
 שיקלפנו בלי לשחוט ומותר נעיצה ע"ימיירי
 לשחופו אסור נעיצה ע"י שלא אבלאח"כ

 אף
 : וק"ל אח"כ שיקלוף ע"ם הדחקבמקום
 מ:':א :"קא גנ מן; סק"טפו"7

 בולע דביה"ש להרעשב"א דם"ל מדבריומשמע
 הרשב"א בשם שכ' סק"ו במו"ז וע"ל .מהמכין

 בפרמ"נ וכ"כ מהמכין בלל בולעים אינםדהמיטנים
 חמרון כאן שיש שכתב יוסף ביד וראיתי -סק"פ
 לענין כרותח דביה"ש בתה"א ביאר וכצ"לבפו"ז
 בו לחתוך ואמור דמכ*נא דוחקא אנב דבולעזה

 דאפ"ה אלא כו' בדם מלוכלך אין אפילורותח

 ביד ע"ן * עובדה הוא זביחה בנמד באימישם
8ש8 8  בפירוש באומר דמיירי כונתו דמפרש יוסף 

 ואחר שחיפה מצות לשם ה~חיפהבתחילת
 לעכו"ם בעצמו שיזרוק אומר הרובשהיטת,
 כמ"ש תחלתו על מומו הוכיה אמרינן לאקובכה"נ
 קי' תיפוק קשה לא והשתא סק'ב(לעיל

 ךלא משום 'מומר שחיפת משום פמיהדשחיפתו
 לעיל ועמ"ש . שח*מה במוף אלא מומרנעשה
 לא והש"ך יומף היד מוכיח ומכאן סקכ"ז ב'סי'
 כתירוץס"ל

 הוא שנמר בין דטחלק דשם הדרישה'
 השחיפה אחר נמר ובין בפמול השח'פהבעצמו
 ואם"ה בממול השחיפה עצמו הוא נמר כאןדהא
 מפרש ע"כ מומר שחיפת משום פמול דלאס"ל
 הוא כו' לתרץ נ"ל ומ"מ שם כ' דהש"ךדהא
 א*נו עצמו הוא דאפי' דם"ל רק כהדרישהדלא
 מעשה עושה דאינו כיון בתרא בטיעוםמומל

% ו,י ",עמנ :טרמה  
 ואוקטינן חפאות שלש חייב לע"א בחוץבשבת
 קנה ובהצי א' במימן דכשר העוף בחטאתדמיירי
 רוב שהי' עד שהוא כל עליו הומיף והואפנום
 בהמה חפאת אבל קאת*ין הדדי בהדי כולהודאז
לא

 דכי'
 מיני' קדשים שם פקע א' מ4מן שחט

 אין ואי שחיפה נמר עד מחי'ב לא חוץואשחופי
 חטאת אפי' העוף חטאת איריא מאי אדש"שאדם
 וכולהו מ'נ" קדשים שם פקע לא דהא נמיבהמה
 הר"ן כדברי ואי ע"כ זביחה בנמר קאתייןבהדרי
 א"כ באכילה אמור אפ"ה דאאדש"ש דאע"נ-דאמר
 הא נמי בהמה בחמאת אפי' הש"ם פריךמאי
 באכילה עכ"פ אומרה א' מימן בה ששחטכיון
 וא"ב מועד אהל פתח אל לבוג ראוי' אינהוהוי
 אינו חו*ן דאשחומי חוץ אשחופי מחייב לאתו
 לבוא ראוי' אינה כבר ואז שהיטח בנטר אלאהייב
 סיטן בשחיפת ,באכילה אסרה דכבר מועד אהלאל

 ישאוא,ייול : וק"לא'
 ו שען ו שו ו ו שןש כו'- בנמ' כדא,תא 4שן4"ף 4ע*ף"י

 הפמול דבר לשם נתנוין וא' בסניןאוחזין
 זבהי א*ן פמולה בש"ם וקאמר פמולהשח*פתו
 דפמולה דלישנא ומוכח . לא בהנאה לאמודמתים
 : באנילה רק בהנאה לאמור משמעלא

 וטהרש"ל דהב"ח טק"ד בפו"ז ~ -, - י- עיין - נו' ומהרש"ל הב"ח ,כם"ש *שעה,,ף*אי"זש8
 למ"ד בלא עכ"פ ראי' מביא דהש"ך רקטחולק*ן

 : בפרמ"נ כ'כ . דכשד מוליםכ"ע

 נם א"ב בש"ם פייך בהמין הנעלה צריך-טרפה
 דבלע הנעלה יצפרך כשרה בהמה שחטאם

 ולמ"ד בממוך( לעיל הפו"ז )כמ"ש אמ"האימור
 בצונן הדחה רק הנעלה א"צ מרפה במכיןדהשוחפ
 בשוחפ דנם באמת מ"ל דהוא כן הש"םל"פ
 ט"ל כן אם"ה משום קינוח המכין צריךכשרה

 :להאנודה

 דב~ין למ"ד הש"ם מדפריך רא" הביאוהב"ח
 אמ הא בחמין הנעלה צריך פרפהששחפ'בה

 דאם דלמ'ד משמע אם"ה בלע נטי היתראשהפ
 קשיא לא בצונן הדחה אלא א"צ פרפהשחט
 בצונן הדחה נטי בעי לדידי' דה"נ דאפשרמשום
 לרבותא היינו פרפה דנקיפ והא אמ"ה טשוםאף

 בצונן הדהה מני נמי פרפה בה שחפ אםדאפי'
 אד בצונן הדחה דסני אפ"ה באיסור מבעי'ולא
 לא לטה שפ*ר תיקשי בהמין הדחהלם"ד

 בעינן נמי אם"ה טשום דאפי' רבותאאשם'עינן
הנעלה



 יאטימזאמףי
 משום דנם ממילא נשמע לפי"ז בחמיןהנעלה
 למאי בצונן הדחה עכ"פ פעי נמי אמ"האיסור
 הב"ח של ראייתו ע"כ בצונן הדחה כמ"דדקי"ל
 לא דמש"ה די"ל ר"ל לרחות ויש הש"ךועז"כ
 נמיבלע ףהיתרא בצונן הדחה למ"ד הש"םפריך
 צריך לא המקשה סנרת לפ* דאפי' טשוםאמ"ה
 ומנש"כ המכין פני שעל אמ"ה איסור משוםהדחה
 הב"ה של ראי'תו נדחה ובזה התרצן מברתלפי

 : שבת()תוספת
 דבר על שהקשה טה בפימ"ג עייי,ססי"א

 : כאןהש"ך

 יאסטימי
 ~נהינן ימי :: ש: מק"במרז
 מזיד הי' שאולי מדכ' ז"ל הטו"ז ומוכיחכאן

 יכול דהי' הקשה וע"כ בשוגג דמיירימשמע
 כשלא כשרה שחי%תו במזיד אפי' רבותאלכתוב
 דבמזיד ומתרץ מ"ה ב' מי' כדלעיל בפרהמיאהי'

 דקי"ל מאחר עולמית יאכל דלא כר"י לי'קנסינן
 יאכל לא דבמזיד בשבת במבשל יהודאכר'

 :עולמית
 בכ'ומ שוחטין תחילה כ בפור סטק"דפך"1

 שלא הטור דעת הוא וכן כו'ו
 דכ' הא ע"כ וא"כ . בכלים אלא בטפ*נההתיר
 בראש ואפילו בכ"מ שוחפין דאין תחלההטור

 : דרישא פירושא הוא וטיפא כלים*ע"נ מותר שאינו אח"כ שמפרש מה ע9 ממךהמפינה
 כתב לבונה בעצי כו' שבספ.נח וט"מ-

 כלי בלא אפי' בסמינה שאפי' ש"מרכצ"ל
 הוא אפי' אמור הים לתוך דלשחוט ר"ל .אמור

 בעומד אבל כף הספינה יביאש ו טמ דש : דוקא לדופני'המפינה אלאבטפינה
 בפרמ"ג עיין - כו' המפינהתוך

 רממגי התורן במקום היינו הספ'נה בראשעימד דכשהוא ושמפרש ור'ל . תואר בפרי לעייןשכ'
 דופני על לשתוש ' שם מציאות לו .וא'ןברישא
 שם וכששוחט למפה משופע שם כיהסשנה
הרם

 באותו המפינה דופני ני להדי' לים נופל.
 לו דאין ומיירי למעלה ועולה גבוה הו* כ4שפה' לו אין גם לתוץ יוצאים ואינם לפנים הםמקום

 הספינה שהיתה כנון חז"ל תיקון לעהטותהמצאה
 לו וא"א המפינה בראש הי' ומוקמו בנ"אטל'אה
 המפינה דופני על שותת הדם -שיה" לשחוטבשם
 והב"ח קש"ך בכונת לפיש א"א ולכאורה יע"כ
 מותר דלבך הב"ת בשם נתב הש"ך דהא *כן

 דא"א המפינה בראש כשהוא הימ לתוךלשחופ

רבינץ יח טוינ
 כתב ובב"ה . שבחוץ הטפ*נה דופני לטנףרו

 המפינה בתוך עומד כשהוא דוקא זהכלשון
 הדם דמשתמף מבתוץ בכך מתטנפת המפינהדאין

 המפינה בראש אבל במים בהילוכהממילא
 ויש - ע"כ להדי' הים לתוך שותטדמתטנפת
 דא"א כיון ור"ל במ"ת כמ"ש ג"כ כונתולישב
 על שותת הדם שיהי' הממינה בראשלשחוט
 שיהי' רק בפ"ת( )כמ"'ט בחוץ המפינהדופני
 יטנף וא"נ מבפנים המפ"נה דופגי על שותתהדם

 : וק"ל הים לתוך לשתוט מותר ע"כ בזההספינה

 יגסימן
 י כלל אומר פגימה מוין יאיז סק"דטו"ו

 אש סם סק"יש"ך
 ב:יכה ינה

 פרפה דאמו אף מותר הולד ג"כ פקועה בתהיתה
 דרבנן מפק הוי ט' בן אינו שמא דחיישינןהאף
 'מדרבנן יק שחימה צייכה' היתה ל4 אמודהא
 5ן ג"כ הי' דאביו ומיירי להקל דרגנןומפק

 כמ"ש תקנה הולד לאותו איןדאל"כ פקוע"

 השי
 לקמן

 : 1 פרמ"ג ןמקט"ו
 כו'* דבר שום היב הימי" צייד ולאייהסא"כ

 שהרב במה מפרש הדרישה האוצ"עי
 ביד ועיי( . הימב"ם דברי שהוא המחבר עלפלינ
 וכצ"ל מ"מ הוא דבר שום דתיבת שכתביומף
 לבהמה דומה ושיה" רק הרב הומיף צורךלא*זה
 הרמב"ם דגם מיותר הוא דומה דת*בת הש"ךוכונת

 : וק"ל בדמות תלוי שהכלמודה

 טוטימן
 ר"ל י כו' ;ח בב נתקשה ילק סקי"יש"ץ

 דמשמע הא על הקשה דהב"ה'ן
 בלקחום רק ונשבר זריז הר"ז קאמר דלאמהטור
 אף משמע ובש"ם מא' בלקהום ולאמשנים
 הפור שכ' דהא. כ' וע"כ כן הדין מא'בוקחום
 אאם על גם קאי כו' שישחוט מ* וכלוהמתבר
 בלקחו רק קאי לא דזה כ' והש"ך מא'לקהו
 מא' בלקחו אף דקאמר ובש"ם ונשכר זריזוהר"ז. כן לעשות לכתחלה אף דמותר וקמש"למשנים
 זריז הר"ז כן כיטעשה בדיעבד היינו כןהדין

 דלא וזה כן לעשות אין לכתחלה אבלונשכר
 דבש"ם יקש" סט*ה ש"ד יחסימן : מק"פבהטו"ז

 דאי ר"ל * כו'י
 בויקת רבעינן הוא דהטעמ כהפרישהאטרינן

הסכין



סימץאמרי
 ושחפתם' שנ1מר משום הוא השחימה קודםהםכין
 דהאי- לשנויי להש"ם לי' הוי לא א"ןבזה

 לוענויי הו"ל רק חכם בדיקת על קאיושחמתם
 יליף ע"כ ' בםוף בדיקה דםגי ה"א קרא לאודאי

 הא דהפעם אןו . תחלה בדיקה דצריךמהפטוק
 שיבדוק ע"ם ישחטש ורא תחלה בדיקהדבעינן
 וע"כ לבדוק אח"כ ישכח .שמא משום הואל:מוף
 דלמא דחיישינן מבחוץ הםברא זאת ונםבדיקה בעי בודאי טרפה נק*ב דאי כיון שפ*ר הש"םפריך
 אם בדיעבד אף דאםור כיון אח"כ לבדוקישכח
 משקי וע"כ מהפםוק למילף צריך ולמה בדקלא

 אבל . .יחנם בד*קה דצריך דיליף שפ*רהש"ם
 דלמא משום תחלה דבעינן ידעינן בלא"הבדיקה

 : וק"לישכח
 לא םמ"גטך')ן

 ייבנו,
 דאנו ר"ל כון. הדברים

)
 שמוליך הסכין'- שבודקין נוהנין

 הםכין על אצבע הולכת וא"כ הם,כין עלהאצבע
 ואם הבהמה הצואר על הםכין להולכת שוהאין

 יורנש אזי פנם בםכין יורנש אצבעבהבאת
 רבדוק דנוהגין כ' ע"כ הסכיז 'בהולכת בהמהבצואר
 א"ש ולפ*"ן האצבע על הסכין שמוריךבזמנם
 וקאמר הוא אן ובשחיפה בבדיקה הםכיןדהולכת
 ורא .בהבא4 הפנימה הרנ*יט ראם שפירהמחבר
 הוחלק השני וצד א' עוקץ ארא לה -- שאין מסוכסכת המור ז"4 * כון הפור כןשם : )פרמ"נ( כשרה בהולכה שחם אם אזיבהולכה
 ולא והוריך דםכינא ארישא דקיימא וכנוןבמשחזת
 כל שעבר עד העור אפ4' חתך שלא בענ*ןהביא

 שיביא צריך הקתא אצל עומדת הוא ואםהפנימה
 שהעוקץ פ*רש"י בשם הטעם הב"י 3וכ' יוליך 'ולא
 הרמ"א שכתכ כמו והוא ירידתו דרך אףקורע
 בכל הםכין באמצע הוא אם אבל םק"מ(והש"ך
 הםכין באמצע אם*' פסק אלפם ורב פסויהענין
 ולא אם'.הוליך כשר הםכין ראש כלפי העוקץאם
 בפנעו אלא קורע הפנימה עוקץ שאיזהביא
 הזנב כלפי העוקץ ואם ממנה כשירד ולאבםימן
 הב"י וכתב ' ע"כ הוליך ולא הביא אם כשראז

 ראש כלפי העוקץ אם דכתב הא לפרעודא"א
 מכשיר היכי דא"כ העוקץ של אחודו דקאיהמכיו
 ע"כ לי' מבעי' איפכא בהבאה ופםולבהולכה
 שאוצרי הרי"ף לדעת הפור כונת הב"ימפר,1
 כלפי דהעוקץ בסיפא וכן הראש כלפיהעוקץ
 הפו"ז ודו"ז העוקץ אחו=י על נ"כ קאיהקתא
 העוקץ אם דקאמר דהא נהב"ח הרי"ף דברימפרש
 נשחז השני עוהעוקץ היינו הסכין ראשכלפי
 הםלין ' לראען קרוב שהוא הערקץ. רק נשארולא
 כשר אז , כבראשונה ונשאר הושחז לאשזה

 הקתא ננ4 נהפוך הערקץ מן החוד שהריבהולנה

בעחהץ
 וא1_  ג1יטן פונש,  -אינו המים! כע יוררונהולכה
 לצר קשהוא השני ונשיי הראשון העוקץהושחז

 : וק"ר- בהבאה כשר אזהקתא
 י. .א8 דנתי הא - כו' הוליר' -לאי אפ" כ31מ"לקפ4"ף

 שמפ4ש בפרמ.נ עי:ן., אפי~- א8אקעו
 : בזהכונתו

 יו לדיעה דם"ל . קורע- העוקץ. ואח"בס""ט

י='4"
8 8  

 וכט"ש קורע נמי ירידה דרה דהעוקץ
 : שם בד"ה בסק"נלעיל

 . ע ל ו84 עמ4ען ןשששן ים"ל * קורע העוקץ ואח"כ ' סמ"כם15ך"ן

 : שם בד"ה בסק"נ לע?ל וכמ"ש קורענמי

 כטיי,:י13י"י
 ,,ל ,, ל ו ע4ען 1עאו אפי' זה לפין נפקיתא בו ויש

 טםונמטש ה! אפי' הרבה פניסות בו יש דאםקי"ל
 הטור שכתב. בהא נ"מ מ"מ המחבר כמ"שאםור
 פנימיה, דבהרבה והוא באונרת בעה"םבשם

 הפ4מות לבד שח?פה שעור נשאר אםממוכסכות
 שע4ר שם יש אפי' אברת הם ואם בדי,בדכשר

 , מן ל 14 ע1עןע8.ן* * כו' השוחפ. כתבו ולאמן ממיי," י,ט : וק"ל. בדיעבד אף פסול הפנימות לבדשח*פה

 "' סי' ע"ל - כו' בדיקה צריך הלכהסהי"ח
 פלונתא עשהביא ריקשל.סק"1 במה"ז ' 'ש8'4ן
 ור"חדר"ה

 וכונת,
 דהבדיקה נימא דא* כאן הש"ך

 לה אזדא הראשונה השחיפה דע"י חיובתהיא.
 שאר ננד שוב והוי טכבר הםכין שלהבדיקה
 בדייז וצייך הםכין בדיקת לפני ' כמוהבהטות
 דהוא א'ו בדיקה צריך לר"ח אף א"כ מחדשהםכין

8'8 כמאן רקאמך בטא' בש"ם יימכח%1ם 4  כהב"ח 'דלא כו' קמ4יתע ולמיפםל כי"ה 
 -כו'

 דם"ל דיהראץ דברי הביא דהב"ח ר"ר'
 בהמות הרבה -ולשחוש לספק עצמו להכניםדיכול
 פנום הסכט ימצא ואם לבםוף שיברוק סמךעל

 בד'קה צו'ך הרבה כהמ,ת דשיחמשנתנ,הלפיכך
 3כמ"ש כו' בדק. רא שאם וחדא חדא כלבין

 וקאמר: בדן לא ואם קאמרי ומדלא כאן(המחבר
 משום אלא אינה דהבדיקה משמע בדק לאשאם
 הולק ז"ל והב"ח כו' מפק מידי הראע4ניםשיצאו
 בדק לא ואם כתבו והפור הרא"ש דהרי וכ'עליו
 לממוך ויש להיפך מדבייהם ידקדק וא"ככוו

 הרי"ף בלשין וראו אחרונים שהםארבריהם
 למיחש ראיכא ועוד בעיניהם ישר ולאו"רמב"ם
 סודת שגשה1 מהראשונים יאכלו שמאלתקלה

 -דיא הדא כ,- ב'ן מ'קהא מ2.ך'ן ,נ,גאבש'ם
במא!



 יחסומןחמרי
 נימא אי וא"כ כו' קמייתא ולמיפסל כר"הכמאן
 קמייתא למיפםל משום הבדיקא הוי לאכהב"ח
 השחיפה קודם חז"ל תקנת לקיים הבדיקה הויאלא
 ז"ל הש"ן רבינו כונת הוא כש פובה עצה רקדיא וחדא חדא כל ביש הסכין בד*קת דעיקראע"כ
 דאיכא ועור הב"ח דכתב דהא הש"ך לרעתוצ"ל

 ראי' להביא רק - הוא )כנ"לן לתקלמלמיחש
 דאם משום הוא הב"ח ש5 הפעם ועיקרלרבריו
 בלא ששחפ כמו הוי וחדא חדא כל בין ברקלא

 ע"ז באמת שהקשה בתבו"ש ועיי( * המכיןבדיקת
 כן ואם כו' למיחש -דאיכא ועור רתב הב"חדהא
 כר"ה כמאן . כן ג"כ הש"ם כונת לפרןצנוכל

 פגום הםכין יהי' אם שנדע כדי סמייתאאחר תיכף בדיקה צריך דלהכי היינו קמייתאולמיפסל
 מ"ש בזה וע' ואכלו. יבוא ולא פסולהשהקמייתא

 : יוםף *רבספר

 שכר הנופל נמה עדבפ'ו דאיתא ר"ל כו'* ביבנה דאילא טקי"דפך"י
 פיו על שוחפין א*ן הבכורות את רואהוהיות
 דחםיד כמירש"י ביבנה כאילא מומחה הי'אא"כ
 חכמים ביבנה רו שהתירו כך( על נחהצד ולאהוא
 : מום מבעל ובין תם מבכור ב*ן ע"ז שכרליקה

 משםימן
 כו' בייישלמי כז, משטע %א טק"בשי.ד
 שחיטה וז"ל בייוזלמי דא*תאיי
 נהוראי בן יומי לשחי85ה עובר ר"י מברך אימתימ

 2ד מעתה )ופריך( תחנבל שטא למהמשישחפ
 עוכ_____ 'נשרים - מעיימ בני הזקת נומשנושתיבדק

 בדיקת משא"כ שפיר תתנבל שמא דקאמרוהא
 שא*ן כיון א"ו ' אשחיפה יברך לא ולמהנבילה מידי השחיפה ממהר פרפה ימצא אם אףהדיאה
 כדכתיב לאכול שרוצה מי אלא לשהופמצוה
 ברכת עהתם היא ולא לי' רשנויי מ דה נסס : )פרם"ג( ברכה א"צ פרפה א"כ ואכלתוזבחת
 מחלק אברהם דבברכת ר"ל . כו' המצותי
 הש"ך כם"ש המצות ברכת ובין הנהנין ברכתבין

 : א"ז בשם הם"קבריש

 כסימן
 היין 1 וה "י" עי טקגפו"ז

 שלא ובלבד רבא דאמר הא דמפישדלפירש"י
 עצמה אנםה ר"ח דבעי והא אדמ בידי היינותאנם
 סעצמה לאנסה אדם ע"י אנטה בין חילוקייצ א'כ אדמ עעי שלא עצמה את דאנטה החנומאי

הבינה כא כ4פ
 סעצמה ובאנמה _כדרבא פרפה _אדם ע"ידאנטה
 רב*ש דאמר הא דמפרש התום' פי' אב4_לפי *יה חילוק הפור 'מ' לא אמאי הב"ח ךהקשה טפקהיא

 ינלמ נרון:ה'ה
 שלאנ

 ל'מול אתיעצמג תאנס
 הא על לר"ח לי' מנעי' וע"ז מהבורירק

 דאמר'

 או כן אמר לכתחלה אי תאנם ושלא ובלבדרבא
 כשאנםה או שחיפה בשעת אדם אנםה ביןהחילוק בגמ" כלר נזכר לא ולפי"ז * כן אמרלעיכובא

 כלל כ' לא חפור דגם הא ניחא וא"כ מעצמההיא

 סמינוק"ל"שי
" 

 טדקתנ' הב"ח ינתבפנולה
 היש,חנ וס'פאו

 החזיר בשלא בגמ' 4ה ומוקמינן פםולהמהעורף
 דבשוחפ דרישא אלמא העורף לאחוריהמימנים
 דומיא* החזיר לא אפי' נמי איירי דכשרהמהצדדין
 אפי' הצדדין במן איריא מאי בהחזיר דאידם*פא

 יב;םע:ון'ן::גגש,ךע,נ:ןמנ..
 דברישא לםיפא רישא בין הוא דהחילוקהב"ח

 דבמן לף,לםקפנ,לה :ו.י נן'גלאכמ'--
 ידע ולא החזיר כשלא אבל ידע שייך לאהעורף
 כוש* העורף מן לגשוחש וה"ה אח"כ :ם"ש *שם : וק"ל והמהרש"א כהב"ח ודלא פםולה ברישאאף

 )כנ"ל המפיקת ק,רם :צ,יף'ם :תך ש'דעהחו'י
 ךחי יי::ןיי.:י2:ךבו:גגן הן4ה-- --המתבר דקאמר דהא אמר ע"כ____בםמוך(

 כאמימן
 לאצחופ יכתחלה נתיילמה סמ"אפך"ז

 * ט' חר שאינו בםכיןהעוף

 הנוצה קנה _ ע"י לבדוק רוציםדיש- :ש"':~ן(נד
 ממלא הנוצה והקנה הפה דרך במימניםשתוחבים

 רג,מןולמטה בהלל טעם הנ,צה קנה חלקץש
 ממט,ם למעלה הוא הנוצה קנה ומעפ התתךממקום
 הנוצה קנה באמצע נמתח הוא החתך ומקוםהחתך
 מזה ההתך במקום מגולה מעפ הגוצהנמצא

יי



בינה כד כגסימן"כאאמרי
 דכונת י"ל ולכאורה . מגולה הוא הנוצה קנהקהיקף

 הוא שהבדיקה הוא וטעות דכת' במאיהמרדני
 מ"מ מגולה נטצא הנוצה דרוב אע"ג וא"כבצומצם המימן הלל ממלא אין הנוצה הקנה דשמאפעות
 קטן~3מי חתך דע"י הרונ נשהמ אינו דהםימןי"ל

 הפי' זה אבל היקף רוב להתגיות הנוצהיכולה
 מדידה גרם 4"י נבדקת ההוא דהבדיקהכלומר בעינן גדול דרוב משמע המו"ז כמ"ש כךאא"ל

 כ' וע"ז מנ"ל טגולה שהוא הנוצה הלקכושרואה
 רוב בעינן ואנן רוב כאן אין דשמאהמידכי
 שום ע"י ולא הנראה רוב כלומר לעיניםהנראה.
 רוב המרדכי דמ"ש נאמר דאם כונתוממהצה לאפוקי דאי . הטו"ז סיים וע"ז' מדידהגרם

 דבדיקת המרדכי םובר ואפ"ה ממהצהלאפוקי דאהי אלא מדידה ע"י רוב היינו לעיניםהנראה
 כלוטר הנוצה לבדיקת זה שייך טה הטו"ז כ'וע"ז כנ"ל יפה נבדק לא שמא כלומר טעות הואהנוצה
 לעינים הנראה רוב בעינן ואנן הלשון זה. שייךמה

 כרוב מחצה על מחצה למ"ד דאפי' הנוצהלבדיקת
 .גם כאן אין דשמא כלומר הנוצה בבדיקת מגילא

 אע"כ יפה מבוררת אינה דהבדיקה משוםמהצה
 בבדיקה הוי הנוצה דבדיקת ס"ל המרדכידגם

 ר"ל הוא וטעות המרדכי דמ"ש אלא יפהמבוררת
 נמר הוי הנוצה דבדיקת משום פעות הואדהדין
 : יוסף( יד )ספר מדידה בלא אפי'לעינים הניכר רוב לעינים הנראה רוב בעינן ואנןמדידה

 כגסימן
 דהפור ר"ל . כו' כתב םם"א____יימיר ._8~1

 לדקה ודקה לגסה גסה שהיפת השהייהדשיעור, רש"י דעת מתהלההביא
 הנבהתה גשיעור לגמה גםה והיינו והרבצההפבהה כדי גם דמשערין דם"ל הרמב"פ דעת הביאואח"כ משעריז לבד שהיפה בשיעור ורק לעוףועוף

 הגבד"ה כשי,ור ועוף ודקה ושחיטתהוהרבצתה
 אלפם ולרב כ'וז"ל ואהלכ ועוף דקה ושח'פתוהרבצה
 .והגבהתה גסה ושהיטת כדי משערין ועוף.לדקה

 שנ' אלא ז"ל הרא"ש א"א . המכים ולזהוהרבצתה
 והנבהתה גסה שהיפת כדי דמשעריןאע"נ

 בהמה הנבהה.~הרבצת ,כדי לואער האי כולי .להקל מם,תברא ללא לחוד בהמה שחיפת כדיאלא משערין לא לעוף אנל . לבהמה דוקאוהרבצתה
 משעךיןביפחיפה רק דיוי' א' לכל ) משעדין והרבצה רהנבההדם"5 בדוא"ש מבואר ההא 'השה ה' ומתמה ' עג"ייעוה

 לעי
 הדרישה _פפרש 4"כ בגמה

 ודקה לגסה גםה עצמן של והרבצה והנגההגסה. שהי8ה בדי לעוף משערים ולרי"חדה"ק..הטור

 לי' דטטיך אשהימה נמה ומלת לעוף ועוףלדקה
 * נסה שחימת כדי ולעוף לדקה דמשער*ןקאי

 דלא ס"ל בעוף אלא כהרי"ף ג"כ מוברוהרא"ש
 והמו"ן בדילי' אף והרבצה בהגבהה כללמשערין
 הפור בדברי כן לופר דא"א הדרישה עלהולק
 והגבהתה הרי"ת בדברי ט"ש דהא הרי"ףלדעת

 כמו ס"ל הרי"ף דלעולם כ' ע"כ ועוף לדקהמגסה דמשערין תהלה שזכר טה כל על קאיוהרבצתה
 אע"ג שכתב אלא וצ"ל הרא"ש לרעתהטור בדברי ט"ם שיש רק בפשיטות הטורשהעתיק
 ומגיה כו' והגבהתה בהמה שהיטת כדידמשערינן
 ור"ל בהמה תיבת בטור שכ', גמה תיבתבמקום
 משערין דלהרי"ף הרי"ף עם בתרתי הולקדהרא"ש

 והרבצתה והגבהתה גסה שהיטת כדי לעוףאף
 יותר ולא לעוף גסה בשהימת דטשעיין רקבדילי' אף סלל גדיבצה משערין דאין מ"ל ולעוףדילי' א' לכל משערין והרבצה דהנבהה ס"לוהרא"ש
 ובפור הרמב"ם דעת זה וכתב הטו"ז דהתחילוהא
 כתב דהטור כונתו איז כו' הרי"ף בשם גם כןכתב

 לעיל כמ"ש וי"א כהרמב"ם ס."ל והרא"שדהרי"ף
 גמה שיגביה מ"ש דעל הוא לשון שגירתאלא
פרמ"ג(' נסה והרבצה הגבהה כדי שיעורא הוי ועוף.דקה ר"ל דבכולהו והרא"ש לרי"ף כן כ' דהפורכהב

 והיא"ש הרי"ף בשם בדקה כןכן ובפור במו"ז דכצ"ל כת' קמא וברגמ"ר

 כרסימן
 כו'. ינ"ש בשם אתר פין ומביא ס3ה"אפר"ל
 מה קורא דהחיצונה מפרשוהוא --

 לכותל שקרובה מה ופנימית . לשוהטשקרובה,
 אצמ ר"ל דפנימית פנימי בצד הוא הסתאקעאצל הסכין שסוף עד שעבר הביא ולא הוליךהנשחפים צווארי ב' על טכין של צווארק בג מלאוהניה הוליך אם הצוואר רוחב על הסכין - דמניהומיירי
 כיויה הפנימית אז לכותל שקרובההבהמה
 ר,ביר שלא פטולה לשוחפ שקתבהוההיצונה

 להעביר בידו ואין ומבין א' צואר טלא כ"אעלי'
 וכתב - לבד בהויכה לשחופ מתכוין והואיותר
 ההיא משמע ופנימית ,נו לפרש דדוחקהפו"ז

 : ,לכותל דקרובה הה"א ל4 לשךחפדקרובה
 דאאא ו"ל ." ט' גסטוא ישי. א יסהיל

 ממקום הבקו בן את ושהפ שנאמרהצוואר
 הצוחר מן רשחיפה הגמ' 5טיק ואם"כ ' _ונקהו(מו את הוציא שכגפף טמים )פירש"י הטהוששחפ
 ללפוי' דלא אתא 1באשי וקיא טמיני לסהצס'כה
 לשנימ הטפרקת יחתוך ושלא פירש"י '*גיסטרא
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ובעה כדטשןאמרי
 סקט,יוטי"ז : לא ותו דמו את הוצ*א חמהו משמעדהכי

 אבי
 - כו' בהמה באותו לא

 "יי "ךיש יבך :ך כקי"אש"ך
 לעגע-איתה ייא:טי י"ין,ני

 יותר אדום הוא השחיפה של החתך אםו*ראה שני פ'ר"ת . מימנים במיעופ החלידבש"ם
 לא שיטתפ שבשעה מוכח הרי עכשיו שלפההתך החת המכ*ן תחב אם הוא דהבעי' א' פ.'פירושים
 הוא..אודם הראשון ההתך וע"כ שמופ עדייןהי' למטה מלמעלה הרוב ישהט דקנה קמאמיעוט
 וכמו שנשמפ אחר שנעשה השני מהחהךיותר חתוך הי'. דהעור דמיירי צ"ל -ולמי"ז *בחרדה
 חנרנרת נפסק בנמצא לעד סי' לקמן הואשהדין הוי ' קמא מיעוט תחת החליד לא אפילודאר"כ
 באעתה טק1פ1נן אז* אח"כ או קודם הוא אםוא"1 שתחב הוא דהבעי' ב' פ1' ח'. במעיף כנ"לחלדה
 ודואין אחר במקום הנרנית דחותכין עצמהבהמה לטעלה' מלמטה המיעוט ושחפ קמא מיעופתחת
 טשום מרפה הוא יותר אדוטה הא' מטיקתאם חתוך העור דהי' צ"ל זה לפי' דאף כתבוהב"ח
 י שושיפה קודם הראשונה הפטיקה דנעשהדמוכה הי' בלא אף מבע*' זה פי' דלפי ע"ז חולקוהש"ך

 ל"ד לם4ש ולעד בן טקפינן לא דכאן הפו"ז וב' ': ההוךהעור
 י~ו:, סק.שפרו

 ז:-
 :ג(ןגמ :( י:ם

 וץף,נב:א :התהו הא,: ו"
 החתך וע"כ נשחפ עד*ין ה*תה לא מ"ממקודס והא כשר התחתון הלח* נימל במתני' דקתניהא
 שנשמפ מזה רא" וא1ן יוהר מאר*ם הואהראשון הם התחתון בלחי דהםימנ*ם מימנים עיקוראיכא

 שם דנפי אע"נ ל"ד בם.' משא"כ שח'מהאהר הטימנים נתלשו הלחי שניטל וכיוןמחוברים
 הראאצתה שהפסיקה מה מזה ראי' דאין לומרנוכל הוושמ לשנעקר היינו סיטנים דעיקורומשני
 רק השח*פה אחר נפסק דדלמא תתרמאדים מעילו' אינומי דאינום מ1ירי יכאן ומהבשרמהלחי
 השח*מה אחר תיבף ה*ת הא' דהפם*קהמחמה על שמופל הבשר מן הלחי שנגמםסימנ*ם
 עכ"ז יותר מאדים ע"כ ה*ות עדיין בה שה4'בשעה הוא עיקור דלאו והם*מן הלחי ביןהסימנים
 יורנ* הראשון כ'טהאדים יצשם לפ* שםמקמינן תידוץ הב1א לא והיא"ש - בבשר מעוייזשסימנים

 ומשמעזה
 הוא כאן משא"כ מבשול לודי בא ולא טיפההיא : מ1מנים ע.קיר הו* בכה"ג דאף דם"י

 2'בהיפוך,וק"ל

 ניעג טימה יאו ט" יטכ מן סמ.7ש.ץ ) ני שנישגן מ,י:ן:נן מקכ"גש,ך
 עצמה בהמה באותה להקיף יכול הי' א"כמרפה היכי קמא במיעום ע*קור הדא להש"ך לי'קיטי'

 שו*ן לה*ות צר*ך אז* שחיפה קודם 'טמופ הוהדאי שוהט הרי קמא במיעוט נעקרה דאם לי'משכחת
 אחר עכשיו שעשה והחתך השחיטה שלהחהך הלשון מהו ועוד עקי1ם במימנים השחימהכל
 בשעה הי' השחיטה של החתך דנם כיוןהשח*טה בשעת את טד1נא דודאי מ'רועש לכן עיקורכל

 ואם עוד לחיות 'כולה ה*תה ולא טיפהשהיתה מצד אלא מלהי רובו שנשמפ בע1נןשח'טה
 סימן זהו יותר- מאד1ם היא ה*צחיטה שלהחתך אפי' שח*טה בשעת אירע אם ממריפין אנוהמנהנ
 שהקשה בפרמ"נ ועייז השחיפה אחרשנשמט נוהנין ואנו הרם"א וז"ש שהיא כל נעקראם

 מטה ראי' א'ן עכ"ז פרפה דשמופה אמרינןדאם*' שחיטה בשעת שהי' כ4 ר"ל עיקור כללהטריף
 דאף 1ותר מאדים הוא השח*טה שלשהחתך דעדיין כ"ש שנשמט דקנה קמא בטיעופואפי'
 יותי מאדים הוא עכ"ז שח*טה קידםשנ'טמט קנה אחצ* דהוי מ*די כלל השחימה התחילהלא
 קודם ח1ות עד11ן בו שהן' בשעה שנשחםמק~ום והוה בוושט ננע שמא חשש משום אפ"הפנום
 : וק"ל בטו"ז הסמוך בם"ק לעיל וכמ"ש .ה'צחיטה אפ1לו המנהג מצד מחמירין תו שח*פהבשעת
 כהב"ח דלא שזהד הש"ך עוד וכתב . כ"שבעיקור
 דוקא היא דעיקור הפור שכתב דמה כהבדהב"ח מכמימן ר"ל - שחיטה קודם וינשמפ מיירי דהטורשכ'

 אנן אף ר"ח טדאמר ז"ל אח*ו בתשובהטך"ן בנעקר דוקא היינו רוכו או הס1מן כלשנעקר
 נ' דף בחול*ן דאיתא - כו' תנינאנט' קודם ה'צהיטה בהוך נעקר אם אבל שחיטהקורם

 נבלה עמה בשר ויוב מפרקת נשברה זע*ריאמר ע"ז חילק והש"ך . בכ"ש אפ1לו פימלשנגמרה
 קדשים עוף מלק תנינא נמי אנן אף ר"חאמר והיינו השחיטה בתוך אף מי'רי דהטורוטמרש
 דבליעה אב'ת בנדים ומפמא היא נבלהבסכין ברובו רק מוסל אינו השחימה בתוך אףדמדינה
 פרפה עמה בשר ורוב מפרקת נשברה אמרתואי : וק"ל בכ"ש השחיפה בתוך פומל הטנהנ מצדאך
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כינה ל כ% כחטימןאמף
 וה י הוא ט4יקמ דלאו כיון "כץן מל"קתוהא

 במכין והיהכן לטממניש וכשמגיע ממרקתהכשיור
 א*נה ששחפה ופרפה הפרפה את כשוחפהר"ז

 שח'פה דלאו משום הוא טזמא התם ודחי'מפמאה
 ן ?ריך מדלא *ים : שמחליד משום כללהיא

 - כו' פרפוה אלו בר'ש'
 שם שמנה אהר מיפות דאלודבמתני'

 שאין כל הכלל זה במתני' קתני דבהמה%רפות
 דמתני' דלתנא בנמ' שם וקאמר פר*ה מ"כמוה
 ולתנא הכלל בזה פרפות ק5אר ואתי' השיירתנא
 שמנה פרפות י"ח אלא אינן "טמעאל ר'דבי

 שם דא*תא י כו' תבר דאי נהי תמיינו *שם : לא ותובמתני'
 נביה בםכי; קדשים עוף מלקת"ש

 א*ן אמרת ואי הבויעה אב*ת בנדיםומפמא
 שדרה לי' תבר רכי נהי מה"ת לעוףשחיפה
 מ*די לפהרה םכין וה תהני פרפה לה הויאומירקת
 רגנשברה משמע הנ"ל אחי ימדבוי ואע"גש : מטמאה אינה ששחטה פרפה דהאנבלה

 עיין - סו' פרמה בשר רוב עםמפוקת
 הוי דפרפה טשטע דמאח.ו שכ' דהא שכ'בפדמ"נ
 ל*יל כמבואר הוי נמי רנבלה הוא דוקאלאו

 : אח*ובדברי

 ני' ועוי סמ8"א ן % כנפטימן
 לבייעפ"י יתי"

 דנחטהפה כין הקשו דהתום' ר"ל . כו'התום'
 ם' רק לה נשאר ולא אבמ"ה "זקת לההלכה
 ותירצו הן כשרות בהטות רוב ונימאדרוםה
 וספרש * מלהיתר לאימור מפי שכיחאדדריטה
 ם"ל אלא כהתום' ס"ל לא דהדטב"ם הפהזדו"ז

 התום' קושית נשאר וא"כ השקול םפק הוירררוסה
 בפירוימ הוא דדריסה כיון ז"ל הרמב"ם תירץע"כ
 כו' פרפה בשדה ובשר כתוב שבהורה)היינר
 שהוא 'בו וכיוצא ארי ע"י הוא פרסהוםתם

 החזקה על לסמוך רצו ולא הז"5 החמירודרומה(
 היינו להחמיר דרוםה בםפק כאן הרטב"םוז"ש
 על למםל רצו לא להיתר חזקה דיש היכאאפ"

 ובשר כתוב הפור ז"ל * כו' כתב בפורש* : יוסף וביד בפרם"ג ועי*ןהחזקה
 אזהרה סכאן תאכלו 5א פרפהבשדה

 בו וכיוצא ארי ושפרפה ההאע פרפה ומתםלפרפה
 מו"ו דא"נ וסתה בנפרפדי אייר' לא כרחךועל
 שפאה אה ע"יאחרים שהומתה נבלה לי דמהנבלה
 וא"א טתה לא ו5י*ן שנפרפה מיירי אלאסעעמה
 שהוא כל סכה שחוכתה נעלמא דבפרפהלוסר
 אותו תשו'כון לכלב כתיב דהא אסורהתהי'
 להיות יכחמה שאינם בענין טייריחלסא

 קדם אפ4'4מ להיות יכול שאינה בעניןשנפרפה כיון להשמיענו ובא לכלב אלא ראוי'וא*נה
 .לה אירע אם ה"ה א"כ אסורה לחיותיכולה .שאינ" עד דבנפרפח שידענו ניון אטורהושחפה
 שה*א ממנו לה'ות יכולה שא*נה הולימעצמה
 מתה ב*ן חילוק אין נבלה דנבי היכי דכ*אםורה
 ב*ן בפרפה חילוק אין כך אהר ע"י מתה אומעצמה
 חולי ע"י מעצמה נפרפה או אחרים ע"ינפרפה

 של בג.הם" :(ך ?1:1 אבי:נ:י .שם
 הוי מעצמו דנם אמרינן ושם*ר שהואכל

 דכם אמרינן שפיר וצ"ל פ"ם כו' בארי כמוהדין
 קשה דהי' וכונתו - בעצמה כמו הדין הוי אריע"י
 .מנשה ראי' הב'א צורך לא*זה הפור בדבריוו
 דבעינן דמשמע אותו תשליכון וכלב כתיבדהא
 מדכתיב יליף עצמו ובע"י לכלב כ"א ראוישאיש
 השתא דנם משום הפו"ז קמתרץ ולזה החי'וזאת
 ב*ן עצמו ע'יי בין ח*לוק דיש אם"ר לכלבדכתיב
 נם* דאיהו בממוננת םכי אתרים דבע"י אחריםע"י
 הח*' וזאת דכתיב דהא לכלב אלא חזמעלא

 מש"ה עצמו בע"י א*ירי בה*ית דתלידמשמע
 כתיב הוי לא אי דבשלטא אחרים ע"י ב*ןעצמו ע"י בין ח*לוק דאין מנבלה ראי' להביאהוצרך
 ע"י בין עצמו ע"* בין לחלק טוכרח הוילכלב
 כוש כ"ש אפי' משמע דטרפה קוש*' מכהאחרים
 5ע"* דגס סנ.גל4 ראי' הפור הב*א שפירלכן ל4 בענרח*ם אגן אין לכלב דכתיב השתאאבל

 : יוםף( ניי סעצמה כמו הדין הויאחרים

 פ*רושים יש הנה - כון םיטןו שמתהכה___ננתן - ניאה-פירישר - טך"ל-מק"א--- ימימן
 בפר"%ה עיין זה מ"ק והפו"ז הפור דברי עלהרבה
 ו_ז"ל שכ' יומף יד בט' ורא*ת* ' בתבו"שועי*;
 מעינ*ם למפה שהוא היקפה ברוב מרכתבהפור מדברי משמע דוכאורה להפו"ז קשה דהי'דניאה
 באמת אבל נחבסה פרפות ל,נ*ן בראשמקומות שני שיש מונים למעלה והוא כו' נובהה 'וברוב
 היב עבהה ברוב א' מקוס רעל משמענגם'
 שסתחלה וז"ל הפו"ז תירץ וע"ז פרפההיקפה
 דבין פ" כף הפרפות מקום, מתחיל הינן מי'נותן
 מלמפה סתחיל הוא היקפה ברוב ובין נובההברוב
 שהוא כו' ברוב ב*ן ברישא הפור ום"שמע*נים
 לענין ואפי' פרפות מהלם על קאי טעיניםלמטה
 והיא כו' ברוב בין לבסוף הפוף ום"ש נובההרוב

 ולא נובהה דוב מדיות לעגין קאי כו'ומעלח
 נמד5 דחם , זה בורך ת"ט הטרפות טקוםלגין
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ח-ז" לנ לא לטימןאמר5
 פפה'ם ב' יהי' הקרנימ בין עד טהעינ*טמלמטה
 הקרנים ב'ן ?ר מע*נים מלמעלה כשנמדדאבל
 דלענין הטור קמ"ל לכן א' טפח ארא *חן*קלא
 נחבמה אפ4' דטיפה לחומרא אזלינן נובההרוב
 לטעלה "שיעור רפ. רוב דהוי ומשהו פפחחצי

 נמי מהע'נ'ם רממה נחבמה אם נט* וה"המעינ*ם
 כאן יש אנל ננ"ל המשהו טפח בחצ*משערינן
 בין ,ד כו' האמצעות מן ואמר וז"ל בדבר*וחמרון
 טרפה העיניל מאותו ברוב אפי' כו' בכ"םהקרנים
 מדידה( ל,נין כאן המוד )מ"ר* כו' נובההורוב
 ממקום לממה אבל כו' ולמעלה העינים מןדהי*נו

 ביונ שט לאמור מברא שום א-ן לעימעשמתח*ל
 עכ"לנובהה

 כלום"
 נתחיל שלא מדידה לענין

 אבל כנ"ל מפחים ב' ויהי' ההוא ממקוםלמדוד
 מקום נם דבודאי פרפות לענין כאן ט*ירילא

 שיעור לפי ומשהו פפח חצד שם נהבם אםההוא
 : ע"כ פרפה נ"כהנ"ל

 קיים העל'ון חריג שגם זט"י סמ"בש"ד
1

 דנ'קב דם"ל לקטן עהמחבר ר"ע
 דבנחבסה כאן אשטעינן פיפה לבד העליוןקרום
 דטרפות ק"ם העליק קרום שנם אףפרפה

 הוא קיום משום ולאו בפ"ע טרפות היאדנחבמה
 לא דהפור ר"ל * כו' בנרנרת ב"י ז 'ךטמ .)פרם"נ(

 בהם ש*ש נקב*ם ניקבה דאם רקכתב
 בהם ובאין ערפה. כמלע כולם ב*ן יש אם"מרון
 דאם ע"ן הב"י וכתב - בזה הד*ן איך כ' לאחמרון
 דבנרנרת היכי ני לנרנרת מדמינן חמרון בהןיש

 שביניהם השלם נקנ כמלא לנקב נקב ביןכשאין
 כא*מר שהוא דידי' לשיעור ומצפרף כנקבנ*דון
 הדין בנלנולת נטי ה"ה ל"ד בסי' שיתבארכמו
 אין חמרון בהם באין אבל לסלע שמצפרףכן

 שלא--הלזכר כיון- ננרנ-ת כטו לרובאטצפרפ'ם
 שאץ לרבנן להי דקים י"ל טקום בשום זהפמול

 : זה לענין לנרנרת נלנולתלהשוות

 יאמימן
 עי'ן * כו' נמצא אם יכ"ש םק"רש"ד
 ק 2 ספ' גיע דמ.ם .ם'ל סק"ג ה8דועל

 : לבוגה עצי בם'ועם"ש
 . כו'  וה -ם"ם יש י"פ נם יהא כממ"רמך"ן

 המהפ הניע לא שמח מפקהי*נו
 : ניקב 4א שמא הניע ואת"ל מאיבריםלא'

 אע שאין ברישא כאן הש"ע דכתב-ואעקנ
 הפנימ*ם האיברים כל לבדוק א"א רששמד*נא אף נ"א( )במי' דההם ר'ל כו'-בקיא'ם

 בק*און דקצ'ם דמד*נא כאן משא"כ קפןבנקב
 ולכך בקשק אט דאין אלא מנקב לבדוק א'באבר

 3פרם'ט דיק הבדיסה מהני מ"םע"י

 לגסימן
 ן, טיי סמ"אטו,ו

 "י .,י,ץ.י ( נן
 ולא הס'פמם שננמם כנון התחתון נ'פלאבל
 שחיטה בם' למערה כתבתי ואני מותר הר"זנעקרו
 ממנבר נשאר הסיעופ אם מהלח* יוב נעקרהשאפ"
 *שאר שלא או בולה שנעקרה עד כשר אןבמקום
 וכ' ע"נ מפורש שא*נו כיון העליון לחיניטל שאטי מה על תטה אני ונם א' בטקוםהטיןוט
 במה רק הרסב"ם ש חולק א*נו דהפור ע"זהפי"ז
 ספורש שא*נו כיון העלען לאי בניפלשאוטר
 כמבתי ואבי הפור שכתב הא אבל טקוסבשוב
 הרסב"ם על קוקוא דרך כאב לא זה כו'לטעלה

 אמר י"נ אהי _. בנם' דכת' הא **ש הרמב"םכי
 כשר מהלח* כולו . שנטל היושפ תרבץשמיאל
 ה,ט"ם ופר*ך כשר דעזמתון הלחי נ*פל תונאותנא
 12לו ת'סא לא וסשמ ט'מנים ע*קור א*לאוהא
 שנעקר דקאמר דהא הריבים ומפרש רובואלא
 ו%קג הסיטניט מים עד הלחי שנעקר ה*יגוהיוב
 הש'ס טפרש והפמ של% המיסג*ט ש9חיבורן
 הטיטציח רוב כקשנעקרו רק אור' לא מיטניםדעי~ור
 בלא הלתי על קאי דהש"ם יפרש הוא כ4'הרסב"ם % ויא קו מזה און אבל ס%"0. כ"ד מ*'יעיל הממגר )וכם"ש סדולדל הוא 1הנשארמהלח*

 : וק"ל המימניםטקום

-ק"י
 וווב כיון רשל * ט' ניקב אם וכ"ש '

 אגו אט ל*ם ג הוואאש,8 דרההנבלעימ
 הפנ'טי ניקב ובודא* קוץ ע"* החיצוז דניקברואין
 אפיה הפנ'מ* יק ניקב שלא רוא,ן שאנואפת אלא פרפה בודאי 81ן לת*צון הקוץ שבאמקורם
 בויקה לושפ דא[ וס"ל סו"ז הש"ך ' עםהטו"י' וילק ולפי"ז סבהוץ* בר*קדנ לו "ין דוושפפרפה

 : ידוע במקום אפ"טבפנ*ם.
 לא אפ*1 סה"וש"ד

 ניי
 -ל הפנימי* יק

 לו אק ד,שמ שיפה נ"נ לף,ר פנ'מ. אסי'אלא
 ע*י כשהה החיצון ניקב אם אבל מבחוץבר*קה
 הגקב ננד אלא בדיקה שא"צ כיון מבפניםבד*קה

 ש"ת נ:ע.ן ין"דב:י מ-ידג:ג כו*- דקסה בברישת בקיאיז דא"אוכאן נ" בם" שכ' לפעםת אז*ל נמי "יבממיו : סב8מפ ב1יקה רמהני ירוע סקוםושי
התש8



3יג" לףינטיאאמף  ד5 בקורפ נ"ם וטא" לפנינו כולה נ*קבהפנ*מי
 הפנימי'ננקב עדר אין אם אבל י כמ"ש צ"לאע:כ
 באנו אם אזי ממנה עור חצי שניקב רקכולה
 שמא השני עוביו חצי על לומר אנו צריב*ןרחוש
 לפנימ הת'צון .עור של עוביו ולחצי ונתרמאנ*קב
 רחוקה דהששה ל"ח האי וכורי ונתרפא ניקבנ"כ

 : )תו"שן כ"כ ול"ח שלם עור שיתרפאהוא
( 

 יפנינו בו ' תחוב שהקוץ כיון הכא א"נ -שם
 שכ' בעצ"ל עיין - כו' ידוע מחוםמקרי

 לא אפי' רם"א עמ"ש בסק"ז למ"ש טותר דזהצ"ע
 לפנימי יש הח*צון נ*קב דאמ כו' הפנ'טי רקניקב
 מהב דאם מהתם ומוכח דוקא ידוע במקוםבדיקה
 כלל לח*צון בדיקה אין ידוע במקום. אףהפנימ*
 אף בד*קה יש ידוע דבמקום כאן למ"ש סותרא"כ

 : לחיצין פנימי בין ח'לוק אין ורפי"זלת'צון

 ירסעץ
 טתן כו' 3מופ6 6ף6% סמ*"אש"י

 יס" ר)סי"ו ססקטסכדנע'יר
 מ6ינו יותר קי5 3דדין מטני מסו)ס נקכ3עופ
 מופס מ6ם יותר סו6 5יסר עניי דסני כיוןמסו5ט
 קוטית טמתרן יוסף כיד ועיין ' דידי' קנס מ))רוכ

 רק מטערין דכעוף 1") סם"ך כונת ומסרםסדנמ"ר
 כמ"ס ככסמס סמסערין 5יסר- עכיי סני ערך)סי

סמ.ש
 י'4ע יג~~מי

 )מטס_ 6' )מע)ס_וחו)י6 6' מו)י6 6)6 כסנסתייר
 ומס מו)י6 מס 6מר יומנן דר' קמי' 6מרוסכסרס
 נכ כטתייר )6 6פי' 5ימ6 5)6 רנ דק6מרמו)י6
 ל6י כי )פרוסי נכ)6י חכר5י 6")-ידמ*ן- סכי--יונמש- ור' מסמי' יומנן דר' קמי 6מרוס כו' מססו6כ6
 יומנן דר' קמי דק6מרי וסי' רם"י נורס כךעעמ6
 יומנן ר' כדק6מר סני רכממסו יונתן ור'מסמי'
 ס)כס זו נרס6 ו)פי כו' חכר6י ירעין ק6מרו)סכמ
 ומוך יוחנן כר' ס)כס יותנן ור' דרב סנידכמססו

 6"ד נורסיס ים 6נ) ס") סכי נמי יונתןדר'
 וכו' סכי יוכתן דר' מממי' יוחנן דר' קמי'5מרוס
 קפף 5)יסנ6 ס)יג6 כתר6 ד)יטנ6 זו נירס6וס"

 6)6 סני דכמטסו ער 5 )6 מעו)ס יוחכן ור'וק6מר
 6מרוס מו)י6 דכטינן דק6מר דרכ מ)ס6 סך6ירכס
 יומנן ר' וסכמס *ונתן דר' מסמי' יוחנן דר'קמי'
 ד)6 ס)כפ6 סוי זו נירס6 ר)פי כו' ירעיןו6מר
 דממפיר כתר6 כ)יטנ6 מו)י6 נעי3ן 635 נמססוסני

 עטפנס ססדין כמקוס )סק) נר6ס ו6'ןכד6וריית6
 כס'פ כמ"ם ד)6 נקטינן וסכי סנירס6 מי)וף)סי

ע"כ

 ע"כ החלל טקום כל לבדוק דצר*ך ניוןדרוטה
 מקום כר לבדוק דצריך כיון נקב לענ*ן כאןנם

 שנתחב לא אם בזה בקיאין א"א בדםהמלוכלך
 מ"ל והמחבר ידוע מקום דהוא וכה"נ בפנינוהקוץ

 בבדיקת אבל בק*א*ן א"א הנוה בחלרדבמחפ
 דצריכין אף כאן נם וע"כ בקיאין אנודרוסה
 וגקיא*ן ידוע כמקום הוי 'המלוכלך מקום כללבדוק
 : םק"ז לעיל בש"ך ועי*ן לדידן אף בזהבבד*קה
 . ה' "נ צג סקידטו"ז

 יא'תא ךי
 ורוב הבריא שמא חוששין אין בהצפ קוץיה

 שמא חוששין אלא כוותי' דלא פסקוהפומקים
הבריא
. 

 בדיסה לו יש ושם. למ"ד בדיקה וצריךבחדבותם אותן וברא מלשון ניקב הבריא ופירש'י
 שמא בריא מלשון הבריא מפרשים ויש נקבאצל
 בושפ מכה מחמת שעלה קרום והו"ל ונתדפאניקב
 מפרש מכה מחמהו שעלה קרום רעניןהפיההטים שני בין דנ"מ הפו"ז דכ' והא ' ע"כ קרוםואינו

 הפנימי עור מקצת ניקב אם לענין כונתובפקמשנ
 הברקח שמאדלפי'

 היע-
 'כשניקב אזי ניקב שמא

 לעבר מעבר ניקב דלא וחזינן הפנימי עורמקצת
 נתרפא שמא לסי' אבל בדיקה "צ דלהפנ*מ'כע~ר
 ניקב אם אף אזי טכה מחמת קרום בוועוה
 חשש משום בבדיקה תקנה לו אין הפנימימקצת

 : םק"ב בש"ך ועיין נתרפאשמא
 עולא: דברישהבאתי ן- הסמוך ,בם"ק ע"ל - נו' אתמר 'שבקקם"ו
 'רק שלפה דלא ר"ל - כו' החיצון ' '1='4 במקצת שלפה היעפה שי שהמכ' דכיסמי"ח
 מזבר חחול' שלמ ולא החיצון שר עב*ובמקצת

 היינו הבריא שמא דחוששין ,י המחבר לדעת כתב-- דהתם א ד_טכש :לעבר
 ה*ינו כף פנ'מי בניקב איא( חיישינ ~יא *שם : מבחוץ בדיקה לו:שמ ואין ניקבשמא

 שפיר . חיישינן ואז כולה פנימישניקב
 הח*צץ עור של ' עוביו דבחצי ואע"נ נתרפאשמא
 ושם הואיל בדיקה_ רו יש הפנימי לעור,טדבק
 דעור כיון מ"מ נקב שם להכיר ואפשר הואלבן

החיצון
 מבחו"

 נתרפא שמא ,שבפנים השני עוביו בהציויפיד ח*ישינן לכן בדיקה לו א*ן ממש-
 דשכחיא מלתא עור וחצי עור הצי אלא שאינוכיון
 הלכך הכי בתר הש"ך יכמ"ש ' שיתרפאהתנ
 היינו . מבפנים דם קודפ ליכא-אפי'
 לעור שרבוק בהצד ההיצון עור של עוביובתצי
 ארא קאי לא דא* דם קורפ שם ל-כאהפנימ*
 כאן א-ן דם קורפ שם רריכא ממש פנימיאעור
 שהעור דמיירי 'כיון רשאמר אפילו ופאירבותא



שבינח לו לה לדמינןאמרי
 ס"ל 6"ד 0נירס6 לסי ד6ף כתכ ז"5 וסט"ך .ט"כ

 כחכ דסכ"מ ר"ל - כו' נם"ע נס עדשישף"ף : סני דכמטסו גרכ יוחכן לר'ב"כ
 נס כט6ר 6ם רק ד5"מ ס"ל ד0רמכ"ם -"י
 כ' ןככ"י ו0נס דוק6 לסחיט0 0ר6וי נמקוסלמטיס
 נט6ר טי60 כעינן ל6דלמעלט

 דוק"
 0ר6וי כמקוס

 למעל0 מס0ו רק נט6ר ל6 6פי' 6ל6לטחיטס
 כלטון וכ' נו חזר נט"ע 6פ"0 סני טחיעסממקוס

 : ע"כסרמכ"ס

 יהסימן
 . ו,' י5,נמ גמק סםוס %י םמ'הפו"ז

 0טורס מן כ6חד יו65ין 0וורדות טכי טמיןדר"ל
 מונח ט0עורס 3יכיסס ריוה ים הל6 לסניסונחלקיס
 וז0 מכ6ן ז0 ממני: יו65ין 0וורדות וטניככריח
 )וורדמ וורד6 כין 0סורם מסך 6ם ש כז0מכ6ן
 סזס סטורם ט6ין 6עס"י56כע כרוחכ0ו6
 רק6מר וס6 כטר ט0ו6 כל רוחכ רק מ5נערוחכ
 56נע סטורט םל עוכיו ט6ין 6עפ"י ח"ז כטס0טו"ז
 סל)ו 0ווררות כו טמחונריס 0טורט רוחכר"5

 56כע לרוחכ דקרי כמו לי' קרי עוכי סטורטולרוחכ
 - ססורט נוכס עס 6חד ענין וסו6 56כעעוכי
 סטורט טנונ0 דוק6 דכעינן וס"ל ע"ז חולקוסטו"ז
 ונוכס לדרוהכ ע5מו ססורט רוהכ 0יינו כ56כעיסי'
 כמ0 מ0ני ול6 כנ")( 0ו6 מילת6 חד 0סורטועוכי
 0ו6 לוורך6 וורד6 כין ככריח 0עוגח 0טורטטרוחכ
 סוורדות טמתהלקיס קודס )רוהכ 6)6 כ56כעכמטך

 : כ56כעי0י'
 וקט0 6%"' עומיות 6ינס 6פן' טקירשפר
 יותר יט כנטול כיתר ד6ררנסי-
 ו0ול"ל "ד( סק כטו"ז לכמ"ט ז6"ז כטעוננדותסכר6
 טנר06 כפרמ"נ ועיין - זמ"ז כטעוננדות 6טי'רכות6
 דנ0נו טכ' סרמ"5 על ק6י דסט"ך רמפרטמדנריו
 6ינס ד6פי' 0ט"ך כ' וע"ז ורדות ככ'לסטריף
 ד6ינו דס"5 סק"ד כטו"ז ודל6 טרפס ז6"זעוננדות
 0ורך6 כשעומדת ו0"0 ז5"ז כעומרות רק6וסר
 כט"ך כ:)"8 ד6סור0 ל0ט"ך ס") טמ6ל כ5י0טני'
 סט"ד כונת סמפרט 6מת נספת י1ןיין :סקי"ז
 0ס סטכיהס כיון ז5"ז עכעי' )6 1 ק8 דר"ל'ק")

 דיתר תימ6 6מי' 6"כ 0וורך6 ל0יות טר6וי'כננקום
 ל0מחכר ס"ל 60 מ"מ 0וורד6 כנטי)0 ו0ו"לכנטול
 ז6"ז עומדות 6ין 6פי' 6ל6 כטר0 0וורך6רחסר0
 ל0 יט סוורד6 כמקוס עומית דמיכ0 כיון י"לד6ז
 יתרת ל0כטיר ס"ל רסעחכר ו6ע"נ מקמ6 יתרתרין

 )6 6כל רעלמ6 יתרת דוק6 6פטר ע"עעקננ6
 לרעת נסקי"ז 0ט"ך וכמ"ם 3וורד6 כ5ורמ6יתרת

 כטרס: נוונמ כטל 6ל6 כן 6ינו דלסממכר קמ"לסרכ
 ס,;% יסן ]ין%:ןמקי"ו

 "י" .
 עעם תו6ר לס ט6ין ד6ף ומטמע כסע6לוורד6
 טליו וסטינ . מקמ6 יתרת מף חוסר 0טורדס6
 וורד6 יתרמ נין חילוק ד6ין סוכר ד0טווי0ט"ך
 מקמ6 יתרמ 6וסר סר6"ט וע"כ מקמ6ליתרת
 6"כ ערסס וורר6 וימרמ כטר יחרת לדירןמט6"כ

 : ק5ת תו6ר מ;יק6י1
 3תו6ר 6ף מסר"ן 0כין סן"מ ' 0ם"ירנמ"ש

 מ0טור ומ"מ - עליו מו)ק מכם'רממט
 לסרמ"נ( לעיל 0ש"ך ונמ"ם כלוס ע)יו סםינל6
 מסר"ע 6ף ו6ולי 0ט'ך מ"ם טמפרט ע5") 3ס'ועיין
 כט6ין ס"ל מסר"מ ר6ף דר"ל כו' ע)יו 0טינל6
 ו60 כטמ6) כטעוערות מותר ממס וורך חו6ר)0

 6ף מכטיר רסר"ן 0כין דעסר"מ סר"ן ע)דכטינ
 רק"ל וכמו כטע6) טעומדמ כיון וירד תו6ר ל30יט

 מ0ר6'ם ר6י' 6ין דמ"מ 6ף ע)יו ססינ ולכן)0טו"ז
 כטע6ל וורד6 6וסר ע"כ טרפ0 מקמ6 יחרתדס"ל
 ר6נן דמף עליו 0טינ שפיר דינ6 לענין מ"מ6ך
 3מו6ר כט0ו6 ל6 6נל מקמ6 יתרת ל0:טירקי"5
 מ0ר"ע מוכרי מטעע וכן 0ם"ך ומ"ט -וורד6
 מטוס 6סור ד6ל"כ כ/ דטס ר"ל כסקע"וטסכחתי
 טטיט6 ממט וורד תו6ר ל0 ים ו6ס וורד6ייקיר

 6'1 כ0עו"ז ס") רל6 כיון כל) כיס כ63רטרפ0
 נ"כ כיס ל0 רים נמס וע5טרף קכת כתו6ר3ניירי
 לכהם כט6ין רדוק6 טס וז"ט וורד6 כיתירטדיכ0

 תו6ר 6ף חלק טוס ל0 ד6ין ר"ל ורד6 חלקטכטמ6)
 ק5ת ורר תו6ר ל0 כיט 6ב) כים יתיר כטר מזק5ת

 : ורד6 ית*ר0וי
 כטכל 6%6 ק3:6ים ל6 ע מ0יט 6תי הכצהם

 6ונות ככ' דוק6 כו' רכוק00מוננ6
 מסרט - 6מת כטפת - כו' רכוק0 כ6ומ6 ל66כל
 6' ערונס עכ"פ 16 דכוק0 0רי06 טכל דר';לכונתו
 סיכר מסני וך6י רככ0"נ ל6ומ6 ס6ונ6 נדכוקול6
 6וע6 60ומס 6ל 0ערונ0 כל טנרכק0 0יכ66ל6

 : לי' קרירכוקס

 יומ"מן
 . נ,' הת""' ייי :"'י ממ"יש.ך

 טל ועור נדיליס סס ל3טר עור בין רעלמ6דכועות
 בס 6מרינן ד6יבלר וכ6ן 0רי06 עור 0ו6סכוע6
 וקרוס 0ו6 0כוע6 עור וז0 ל1 וסלך חלף 0כ'הקרום

 : מכ0'עחמת
 לטון סעוי '"ל - כו' כת3 3עוי כצמ"םממן"ל

 סיי6ס מסמפוני 6'0רענ"ס
סניקנ



בינה לו יוטימיאמר"
 6ס כ"ס מ)סונו ויר6ס טרסס )הביוו 6פ4"[ניקב
 סדכרי נעכ כ' 331"י * ע"כ נסיר6 1)6 לכטרוניקנ

 סוניית ננד ט0ו6 מ5י6ות )0ס 6ין כפטטןסרמ3"ם
 סנמ65 דמחט 60 ע) מ"ח ד' כחו)ין ד6ית6סנמ'
 נחמן ר' וס6מר וסריך כטרס )חון כקוב 1ל6כרי6ה
 6י 6סי' וה"ס טרס0 ד6ינקכ דרי06 סמסונ606י

 ררך רק פכחון לסרי06 0מחע כ06 ר)66מרינן
 סרי06 כסר וי065 הסמסון נקכ0 ע"כססמסון
 סי15) 56) 0יינו ס'רס"י 6תמר .לחכיהו 00ו16מסני

 דדוסן כיון חכירו רוסן 56) ניקכ מחכירוכסמתס5)
 6ם 6כ) 0נקב 6ת מותס 6ינו סו6 קטסחנירו
 נכנס רך ס0ו6 הרי6ס כטר 56) סי5ו)ו )6חרניקכ
 : כ0רמכ"ס ד)6 מסמע 61"כ ע"כ ע)יו ומנין)נקב
  ר"ל - הסרס  כ5ונס  רסו"ל כ6ו מם6"כ י"8ס"מ

 ע"נ כסחסר ס"ס טרס0 6ינס חסרכמו
 : )סרמ"נ(ערס0

 ע) ר") - כו' ס6"ט 0תום' ס0קס.1 מ0סהי"ג
 כקיתון סנטסכס רי06 עול6 ד6מר60

 )5 מכסניס חסרון קסנר 6)מ6 כנמ' ק6מרכסרס
 0רי06 דתנן ממתני' סס וסריך חסרוןסמי'

 6י)ימ6 חסרס מ6י טרס0 סחסרס 16סניקכס
 חסרון ו5"מ מכסניס )16 6)6 ניקכ0 0יינומכחון
 ווק6 מכחון לעולם ומטני חסרו'ן סמי'מכסניס
 סמעון )ר' 6)6 5ריכ6 )6 ניקכ0 '0יינו5מרת
 סתנקכ עו בניקכ ערס0 ד6ינך ו6מר 3מתני'דפלינ
 6כ) חסרון כי' ד)ית נקכ 0נ"מ 0סמסונות)כית
 סס וכתכו מוןי ר"ס 6שי' חסרון ני' ד6ימנקנ
 0רי06 כסנר6ית )6סור סר5ו וים וז")כתוס'
 ססי)ו 0רי06 ע) וחסרון וסדק קמע סיסחסר0
 הו6 דטעות 0ריכ"6 03ם וססינ בנפיח0עו)0
 1)6 0כ) וכד3רי 0כי 0כ6 לטנויי 0ו") ד6"ככידים
 כטר0 כנפיח0 סעו)0 כיון 6"1 כר"ס- )6וקמ6סו"3

 ן "נ :ץ ין; :י:ן:,')~גמקי"ף :ע"כ
 6סי' מיס 6חר ל0רר מחוי3 מיס )ו ו6יןל0מס))

 6"5 מי) 6סי' )6מורי 6כ) )קמי; ו0נ"מ סרס0טך
 ממי) פהות 60 חוזר ד6ינו סו6 מי3 ומיכ0לטמזיר

 :חוזר
 ע") - כו' הכי נוד6 ת3 מטני 63 6מ6י,טטצ8ך

 : 0סוני6 ס0כ6תי ססמוך3ס"ק
 ,ן; ):1 "סעו י'נ" ~:' 1:' 'מ
 כסרס ניקנ0 631 0רי6ס מנוף כחסרשלהרמכ"ט

 סקי"נ )עי) טסכ6תי 0תום' קוטית לדידי' קטסו6"כ
 ו05"נ 0רמכ"ס )דעת )ומר ו6טטר ככ"יומתרן
 דמקטס רס'ד מ6י )סום 5ל6 0כי )טנוייוס'מ
 )י' 06דר נקכ פ"י 6)6 0וי 63 מבחוןןחפרון

 לן 6ית קוטט6 לסום 36ל כראם ל6וקמ0ד6יכ6
 מבחון נר06 וחסרון פנט כמין וסיינו ככ"על6וקמי

 ש יי,.י"1 נגע4; םק%"גש"ד
 סנמ65ת מחט סס ד6יעז606יי

נחיתוכ6
 דרי~

 קמן רי06 סוס 6י ד)מ6 ערסס
 ססרי6ס )0יינו ד)ית6 טעמ6 כס"ס ק6מרמינקנ6
 כסרס מינקכט 1)6 6ית6 6ם 6כ) נחתכס(ככר
 בנמ 6סי' ערס0 ניקנס ד6ס מסמע 6"כ -ע"כ

 : וק") דסקורע

 לוסשן
 דכס"ם 0ר"ן על קס0 דס6 ר"5 1י נו' 0ר"ן ננויית מסמע 1כ1 מס"וש,ף
 ל0ם"ס 6"1 טרסס )0דדי ססכי ר6ס כ' ו0ר"ןכסרס 6סדדי וססכי כחד6 דמתחזי' כועי דתרתיק6מר
 ר)כ) מיירי 0ר"ן 6כ) מונחיס 0ס 6' דככיסמיירי
 וססכי כחד6 דמתהזי 6ף לכן כס"ע כיס יסנומ0
 וכן ומ"ס * כנתיס 0רי05 דנ*קכס טרסס06דדי
 סוסכת דמקרי כנסיחס הכרת0 נס טלתס ד6סמ"כ דס" 0ך כהכ )6 דכ6ן ר"ל כו' 0רכ דעתנר06
 0מונ)6 י65 1)6 )5' דנקכו0 דכיון מסוסו0יינו
 דמונמיס 6ף נועות ב' ו0וי מוכח 6"כמססני
 וע)ת0 6חי.כ דבסחו0 מ0 מ0ני ל6 .תו 6"כ 6'ככיס
 כמו וכיני ניני נקכ דיט די"ל כנסיח0 0סני'נס

 ו)"מ זס מטעס טוסכות ו)"מ כיסין ככ'ד6מרינן
 מ0סני' נס 0מונ)6 וי65 ל6' דנקכו0 0יכי רקכ6ן
 )קמן 6כ)' 6' בכיס וכסר0 סוסכות סוי וד6י5ז

 דע)ת0 ד6ף לסחמיר 6מרינן כמע)"ע ס"ם()כרמ"6
 ע"י )סטריף סוסכות נמי 0וי כנסיח0 חכרת0נס
םקי'ין'נקיןמפןמ, מ0ס 6' טניקכ ע"י מ0סני' י65 )6 ס0מ1נ)66ף
 כן ו0ניס ססרו ט0רסיס 6הר בזס סרניט 0ו6ססנס

 : 6מת( )סטת ס)וכס"ע
 5ריי )~ןממף"8

 מקיף בטר מרמ0 חוט 0תס
 בסיסובי ככוע0 0תס דמיירי ר"נ .כו'

 דן: נסע" )קען כמכו6ר מקיף כסר מום ד5ריכין0רי6'

 "יוס 6יז 6ס ם"ם ביי דמ0 נסיי6 631-בם
  כולעת רס  סוס ד6ינו ר"ל - כו'0רי06

 דנוע0 0חילוק מ0ר"ס דלועת סט"ך כונתועיקר
 )כטר עור כין סי6 ומורסס 0רי6ס נטר רקכון0י6
 ביה דנם לכטר עור כין טסו6 בכך מס מקס0ע"ז

 ספיכי 0רי06 עור עס סו0 ו6ינו נכו0כט0ו6
 : ז'ל( רכ'פ סנ' )סנהות נו)עת 6ינוב5ס מיקרי ומורס0 נולעת דכוע0 0ו6 רסחילוקכינסו

פףו



בינה לם יח יומימןאמרי
 )טתיר סי' י6טונס ס2כמס ו)סי טקף"אטו"ן

 6ין )כ6ורס - כו' כסמיכינסו
 סוכיח טסיר סני 6' רכחופ כ6ן דרוק6סכרמ
 מר6ס )1 6ין כור6י ו)זס סני סטערס דכמופמ6מר
 6' טער כחופ סני 1)6 סמיכי )ענין מם6עכרי6ס
 כין כזט )סכחין טיט 6סטר כעינן סער חופי כ'רק

 רסרכס כיון טכונתו ו6סטר )6 06 רי6סמר6ס
 טער חופ ' כסססק סני נמי דכסמיכי ס")סוסקיס

 רי6ס מר6ס מ5רכי ד)6 מדכריסס מוכח 6"כ6'
 כ' רנעינן ס") רסני רק 3ס6 רס)יני 6טכחן1)6
 )סנך מורי רי6ס מר6ס )עני1 6כ) טערחופי

 : ז0כ( נזר 5ריך טל6פוסקיס

 'נם ו~קן4?2קל
 סמחכר כ6 ו)זס סמסונות חטט ו6יכ6כקיתון

 היכה  עטי טפיכי רס5 דסהער טסיכי רל"הע"ג %,י סטס וה"כ  וכטרס לוס  חוטפין  רהין)6טמעינן
 חטם היכה רכהעח ננתרן  ולוס סעטינותתטט

  חוטטין  רהין  לסטמיענו וכה כסעיכי רעתח~ינעעל"ע
  וננחטס טטי רכות6 טסיכי )6 סוס  וכוס)זס

  סלוסונות .כעקוס סוה רהס עיירי להסעסונום
 :  העת( לטפת כויסס כעי כהעתוטפכו
 י הוחס עכסס  סו"ס  סייס  "יו ~גס "חטמכ

 "ות0 ע:סס סריהס ערהס  ט"יןסי'
 ופ"ם.

 סרע""
  6ותס ע:ס0 סרי"ס  טקרוס ס"ג לעיל

 : ללרמ"נ( רי6ס מכטר נכוס ט6יןסי'

 יחטימן
 גקימ'נ עק ן יע)"י "" סמ"הש'ד
 6ס--נטתנס כין )ח5ק כ6ן דכ' סכנחנר -ע)--)טקטות-
  טמוכיח סר6"ס כרעת וכו6 מונ)6 מהכנתסמר6ס

 רי5ס סהי רכה "נור פ"ו ד'  כגע'  ערהערינןכן
 "יכעי הוכעי  גילרי  גילרירסייעה

 חוות"
 תוותה

 קליפות  קליטית סיינו  גילדי  גילדי וסירט"יכטרס
  מזות6 י טתורות סיינו הוכעי 5וכעי . %:ותכעין
 עיעיסס  רל5  גוונים  סנך ודוסה  גוו:יס  גווניסחוותה
  על  טס סקסו וכהוס' עכ")  ירוקס הדועס  כגוןכסו
 וס6 סחורות מר6ס טסו6  6וכמי  על רפירם"י0ה

 יהי:פי  יתוס' מפרט ע"כ טרסס כדיות66מרינן
 עסרם טוכוכן רכטרס ,  כוהלה כננו סיינורסכ5
 כסרות כערהות עיירי דרכ5 כפירם"יסעור

 5פ"ס כטרות פרהות כרכס טיס  דהףוהםעעינן
 )6סמעינן  5ריך פ"י פסיפה רזס כ' וסרה"ס -כסר
 ומטיס ססו)ות כמר6ות מיירי דרכ6 כנפרםע"כ

 סמר6ות 6ותן סו)יר ס0נ)ר 6כנרינן 6ני)רירקייכוי

  תרי )כי  סער5  ייכס  6יך  הסעתכר  קטי'61"כ
 6ונפי ט) סס" וסו6 כסרות מר6ות סרנט כ'ר)קמן
 כמכ וכ6ן כפירם"י כייו  טחור ט6ין וסיינו6וכמי
 כסי' וסו5 נטר מונ)6 מחמת פסו)ותרמר6ות
 %סנר5  ייעינן וז5ת  כטרות כנורהות עייריררכה כסירטאי ס"ל רס%תכר  סם"ך מפרט ע"כ -סר6"ס
 כעור  כטססינוי רס  סוסלין  הינן  פסולוסרער"ות
 סם"ך כי סעוגל5 עתפת  כטסטינוי 1)6  עלפןעחעת
 סמר6ס ס)ך ספוגל5  כטנועלין פיירי דסעמכרס"ל

  וכטסמר6ס דכטר מסכר6 )י'  סטיט6 ע"כמסעור
 דססו) )סמחכר ס") סמונ)6 סיט) 6חר  6ףנסהר

 ספר6ס ס)ך 1)6 טמוג)6 כטנע) ר6ף ס")וסר6"ס
 סי' כס)6 רק ססו)ס כמר6כ טרסס ו6ינו כטר6ט"ס
  מסרט וע"נ עסני5  פטיעה 5ינו  וזית תחתיומונ)6

  0ט"ך תירון מסר% יוסף וכיר י לכסייג עייריררנ"
 סתוס' סוטית לסרן ס"ל רסעחכר וסי"  התרכהופן
 לפרם רם"י רכונח ועסרם  לעיל( רטסכהתי רט"יעל

  נספוך דס5נור גילרי  גילרי על סהי  הוכ%ידהוכנוי
 סל4  סערהום  סוליו דסגלד וסיינו סרה"סוכטיפח
  ם%ורות  ערהות  רסו5 הוכעי על רט"י עסרטועם"ס
 תעת5 תוותה החשכ ט%6ר עס  הנל כטרוהפ"ס
 סנ"ל עלגילרי סהי  ולה כפ"ע  רין רסוה רם"יעפרם
 מס"ס ע5פו מר6ס סי' דסנורהס  הלה כסר5"סולה

 כונת וזס סכטרות ממר6ות דסיינו סססירם"י
  %ח%תן נעור  כטסטינוי מיירי וז") כמ"טסם"ך

 : ע"כ פונלה  מחתיסן סי' טלהדסיעו

 ל%מיבמן
 כו' יטט"ק כלבי  לשיז( וכ"מ ססי'ופי"ו

 בקרחם מיירי וטמ"ק דהכלבו אע"גו
 מרכא בין חילוק דאין להפו"ז ם"ל בטרכאולא

 שם יש אפי' מחציין למפה שהוא כל רקלקרום
 רנילות זהו חלון בלא מהציין 8מעלה אוהלון

 ואין קדומ בשם אותה וטכנין בריאותלהמצא
 : זהבן נזר מרכא שם עליונוהנין

  והנה י כו' הרבה שיש וכיון כו' קבלה ' 'שש'א, כתב שר"ח כיון וכצ"ל ט"ם כאן יש185כמ,ףק
 לענין מיירי ומהרי"ל ורש"ל בקרום  מייריהום"א
  א' דבר ה?א וקיום דמרכא מ"ל המו"ו אךסרב(ש
 אמצעיתו ער בקיום להכשיר הרמ"א דמ"שום"ל
 שהש"ך )היינו בינתיים הפמק שאין פירושוא'ן

 רק מפולש( ו%אין דמיירי כן מפרשבסקמ"ו
 עד דק הוא עמידתו שמקום רבל נאמרלשיעור
  אם אף והיינו אותה מכשירין לא ותו האונאחצי
  עמידתו  שמקום  ביון  חלון  שם ויש  למ%הפיור
 יותר בנדבק טשא"כ האונא חצי עד רק מגיעהוא
  שרנילות  בסרום  עריין חלון  אין אם אז החצימן

%א



מומןאמרי
 טשא"כ םופו ועד מראשו נדבק שהיא להמצאהיא

 בדזקה הצריכה מרכא דין לו יש אז הלוןכשיש
 מדבר* הפו"ז הביא שפיר וא"כ גק*אין אנוואין

 : )שם( לכאן מרכא בדין דמייר*הפוםק*ם

 בםכמיבהי
 סמ"בפך"ז

י-

 כאי
 וצריך בפו"ז הםיון

 כו' דל"מ אומרים ו*שלהניה
 מ*ירי ו' בםעי' ההמהבר דם"ל הרם"א רברידלפ* שכי בפרם"נ וע**ן יוסף( )יד כוי ראייתו כ'וע"ז

 - כו' בהינ' דברי על ביאוד דרך כתב זהיק"ף* : וכאן א"ע המהכר מותר א"כ הלבבשומן
 בלבא דא*שתכה ומהפא בה"נז"לי
 משכחת כי יהנ"ם פרפה נ*קב דלאאע"נ

 ומרפה ניקכה נקובי דאת* דכמה לתתאירישא כי לם*פק דוכתי אית דלא לנואי רלבאבסמפונא
 רבה בם*מפונא אלא ,אל דלא לתתא קופאאפל
 הד"מ והניה עכ"ל לה מלפה דשעלה בהדיתלינן
 לפ*בותא ותרתי כו' ע*יל לא א* לתהא קופאאבל
 הלב הלל לצד לתתא וקופא רבה בסיטפונאבעינן

 )היינו נשרה בכבדא לתתא ר*שא דא*והבהמה
 כמבוא* בת"ה כהרשב"א ולא והפור רש"ילדעת
 לב משא"כ כשרה הכבר דניקבה הכבדשיחוב מה לן איכפת דלא סק"ה( מ"א סי' בטו"זלקמן
 דשעלה אמר*נן ולא דמ* כנקיב ליגקב העומד.וכל

 ומשם הלב לתוך השהה. הדוהה נח דאדרבהופלפה
 . צר בטקום ףיבא בניואי וה"ה הבהמהלהלל

 וקופא רבה בם*מפונא היא אם משא"כמרפה
 תפלשש שין4ל שץ"* יותר נותנת רהסבראלתתא
 הקופזו בי הלב לתוך ידהה הרוהה כה מלומרל"וץ
 ע", רתב במקום שמונחת וכיון לנקוב כ"כא"א
 דא"כ חדא הטו"ז והקשה - להוץ תפלומשיעול
 דלנא בנוואי דווקא אמר הברייצא הדיוקיםקשי'
 למעליותא תרת* בעינן ומיפא פרפה לתתאורישא
 ע"כ העתיד שם על להפריף סברא דאיןועוד
 ה5שאא בממפונא דוקא דבה"נ והוא בע'אמתרץ
 עי*ל ולא והא* כשרה רבה בסמפונא אלאעייל י~א לתתא סופא הא מפריף לתתא וריעשאלנוואי
 לשיבותא וחדא עייל לא או הפירוד וי"ופירווצו
 או להתא רישא אף רבה בטמפונא הןכשרה

 בדיסה ע"י להתברר שאפשר התם שאני *שם : )פרמ"נ( כשר לתתא וקופא הצרבסמפון
 יכול דבייאה ר"ל י כו' בלבמשא"נ

 דבה"נ המו"ז ומפרש בלב סשא"כ נפיהה ע"ילברר
 ורישא צר בטמפון דמונחת למחם רעה חזקהרי"צ כיון דם"ל רק לנקוב דסופו טפעם דפהפה -ס"ללא

 היישינן .ע"כ הממדיף 'נקב תעשה ודא* דאזלתתא

5עה מא מ .יפ
 והפור( פירןצ"י ופי לתתאי )דהיינו לברבקופא ".'115ןיםיוף1ןםמשם

 רגד כבד  בשר ה.ך ברירה הלכה לכבדיטיק'ן
 ה" לא ' ' לכבד מסמפה הלכה הי' דאםהממפון
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 קתא קמטעס מעלה לצן בקשג אף נ.ינ'בנל
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 גטך נמתה א.ל' וח-ש'נו רקנה
 קז4, רבה :סטפתא כרנמצאת כשו מגתא
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 מאמימן
 כי יייקח (:ןינא"י גן כמ,כמו"ד
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 דאתא דטא קואהזו במ" כדאמרינן מרפהשנימהקה
 ש'בשהיי:גד עוד וכתב תקנתא לי' לית אתי מכבדא איטפומא

 שנ.כיקה דכבר קרד,ה'א טים"אל:
 שאח,1קג רט' .טרריא ה'א כשרהורא'
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 מבסימןאמרי
 שנמצא מחם הטוי ז"ל . בו' יתוב במורהאיש,,וש4 : ע"ב לו מנין יודע איני כאק בקשה לאמורמ"ש
 חלל לצד טלו ב הצף * וע4ע*
 הכבד בבשר טמון כולר אפי' טרפה לחוץהבהמה
 להדקין הושם דרך נכנם ע4טא חוששיםשאנו
 נכנם ומשם וניקבו הבהמה לחלל מהדקיןויצא
 יכול ה-' לא המטפון דרך נכנם שאילולכבד
 קופא דאם ור"ל . ע"כ שלו העב בצדלנקוב
 דבאה לומר א"א הכבד לתוך וחודה הבהמהלחלל
 הכבד לנקוב *כולה היתה דלא הכבד ממפוןדרך
 הושמ לתוך ע4נכנמה לומר ומוכרחין העבבצד

 נטצא וע"כ לבבד פ*ה ונכנם ויצאה הדקיןוניקבה
 להלל הטחט פ* אם אבל הבבד לתוך אמחםפי

 הכבד לתוה המטפון דרך דבאה אמרינן אןהבהמה
 : לכבד ולכנם בחודה הכבד לנקוב שפירדיכולה
 ושם דרך להיבנם הקופא ,כילה היאך מ"מ י*שישן
 אי דאמילו ר"ל י כו' קמן נקב דהואש88-5
 המחט פי הי' ומשם הושמ דרך דהלכהאמרינן
 לתוך ונכנסה המחם בפי הכבד וניקבה הכבדלצד
 טמונה כולה המחפ נמצא עכשיו הא מ"מהכבד
 לתוך הקופא עם להכנם יכולה היתה והיאךבכבד
 בחוץ דהא בפ.' שעשתה קטן הנקב דרךהכבד
 דאלא המו"ז קאמר וע"ז המושך כח ליכאלכבד
 ושל הבשר נקבה היאך נכנמה הקנה דדרךמאי
 במוף לקמן כ' דהטו"ז ואע"ג . הקופא עםהכבד
 כח הסמפון בתוך לפנים שהיא דכל הרשב"אדברי

 להטו"ז דם"ל צ"ל ודוחק מושך שבאבריםהמושך
 לצד המחט כשמי דדוקא לחלק רש"ילשיטת
 ועשתה המטפון דרך שבאה אמרינן דאןהכבד
 דלא אע"נ שפיר אמרינן אוי בפי' בכבדנסב

 נכנמה אפ"ה המחם בפי קטן נקב -רק-עשתה
 עשהה שכבר כיון הכבד יתוך הקומא גםאה"כ
 נכנם המושך בח שעדן אמרינן לפנים קטןנקב
 נקב שום ואין למטה הקופא אם אבל הקופאנם
 אז הכבר בבשר להכנם המחט שיוכל בהכבדקמן
 אפ"ד, הפמפון בתוך לפנים היא שהמחםאע"ג
 להכנם לה מהני המושך כה שע"י אמרינןלא

 לקמן הטו"ז ט"ש שפ'ר את4 ובזה . הכבדלבשר
 דוקא שבאה הוכחה יש הטמפון לצד הקופאדאם

 אי אזי הכבד לצד הקופא דאם ר"ל כי'4מטפון
 נכנמה דהיאך הסמפון דרך עטבאה לומראפשר
 מהני לא נקב שום אין שאם כיון הכבדלבשר
 הכבד נגד המחם פי הי' ואז הושט דרךשבאה לומי ג"נ וא"א בפנימ שהיא אף המושך כחלה

 א"כ במי' שעשתה הנקב ע"י הכבד לבשרונכנמה
 בם" 'טעיטתה קטן נקב ע"י הקופא נכנמההיאך
 לצד המחם כשפי אבל להומרא ~לינןשקיים הצדדים שב' וכיון המושך כח ליכא בחוץדהא

 יאבינה מרמנ
 נקב ועיטתה הסמפון דוך שנאה אמיינןהננד
 נכנטה המושך כח ע'" ואח"כ בפי' הנבדבבשר
 בתוך בפנים שהיא כיון הכבד לבשר הקופאגם

 וע"ש( יומף ליד קמן נקב עגם יש כבר וגםהממפון
 רלרש"י נן הוא להרשב"א רש"י שב'ןוהחילוק
 הנבלעם דרוב הוע4ט דרך דבאה לעולםאמרינן
 דרך שבאה לומר דא"א היכא רק הושםדרך
 שבאה א*תא דאם הממפ-ן לצד בקופא כגוןהושם
 לבשר בקופא להכנם יכולה היתה איך הושםדרך
 ולהרשב"א הממפון דרך שגאה אסרינן אזהכבד
 הממפון דרך שבאה אמרינן דלעולם להיפךהוא
 נטתה שמא חיישינן הכבד לצד הטחם כשמירק
 וע"כ הקנה ונקבה בהקנה ירידתו דרך וא*לךאלך
 הרשב"א לדעת המטפון לצד כשהקופאמרפה

 הכבד לצד בקופא אפ*' מרפה דסה היאוכשהטחם
 ירירה בשעת הכבד מנה נקכה דשמא מה"טג"כ

 : חך היא הקיפא דנםכיון
ן ;,ט-ינ' נ!ןסק.,מ  :"ב י" י%" דו ' 

 מנםימן
 טץ?;עננ: "כ "ק םק'טפרז

 : זקן הורה שכבר הרק4ב"א עליו וכ' להתיוכ'
 דאיתא ר"ל . כו' בכוליתא מחו ר"פ דבי י,יטכם

8ש8 8  ה*ינו וקטלי בכול*תא מחו ר"ם דבי שם 
 שחמהי שאם כך על ל'טאול אבא דר'לקמין ואתי מאלי' וטתה בכוליתא בחץ ההיה מכיןשהי'
 בכך שמתה רואין שאנו מאחה מהו כזו מכהאחר
 הפרפות עי להומיף וכי להו אמר טרמה ה*אא"כ

 : ע"כ חכמים שמנו מה אלא לך א?ןיש

 מדסימן
 כתב ד3פור הטור מלשוןשינה יהמחבי י"ל ט'- ע"י יש"ל יכן סס"בטו"ו
 והמחבר כיטרק ללובן הגיע אפ.' חסרו אוג*קבן
 דדוקא מובר והרקט"ל נהתכה כתכ חסרובטקום
 טריפה חמרון בו .ש הא חסרון בו שאיןחתך
 הטו"ז הש*נ וע"ז כן ג"כ הטחבר דדעת י"לולפי"ז

 .לפדמ"ג(
 מק"ם מ"נ סי' ע"ל כו" בגם' מיאמיינזטק"נ

 : הגט'שהבאתי
 : שם שכ"בת* מה מק"יל"זי טי' ע"ל * כו' שבמפרו יסשין מק"םש"ד
 :מי ה"נן כי :הק4 :עןסקגא

א



בינה מו מו מהם4מןאמרי
 : טקי"ג ,הש"ךי שהביא כמו היינו י כי' בב"י, מקי"בטו"ו

 מהמימן
 %, . ן ::ו1ן :ן: מק.בשד
 ניקב אמ וכש"כ הרמ"א כתב, איך לי' קשהדהי'
 הש"ך טפרש ע"כ מפריפין דיש כ' ואח"כפרפה
 טרפה ניקב דאם היכא דכל דקי"ל הבללדלפי
 כשרה דבנימל כאן וא"כ פרפה ניפל אםה"ה
 כמו מחמירין דיש אלא דכשר ניקב .אםנש"כ
 : פרפה וניקב כשר דניפל ט"ג סי' לעילבמחול

 מומימן
 שאצלו בבשר דוקא היינו מיהו םה"ףש9

 אז אצלו נתולדה שדבוק או אבר באותוודוקא לשומן בשר בין חילוק דאין ומובר סק"ג הפו"ןעם חולק הש"ך * כו' בתולדתוו
 : )פרמ"ג( שומן כמו עמו נטרך אם אףסותם א*ן בתולרה עמו דבוק בשאינו טשא"כ מותםהוא

 כונת 1'(:נ הן"ך :1. ::נ ש;סמ"י

 אף כוי ריעותא' שום ניכר הי' ולא כוןתפורה, שם נמצא רא אם אבל הרמ"א ומ"שריעותא
 נמצא אלא לעור דבוקין הי' דלא כיוןריעותא הוי לא מ"מ לבשר עור בין בנמצא מיירי'דחרמ"א

 הי' ולא לשם דנשמפו י"ל לבד לבשר עורב-ן
 אלא כלל בזה לחלק ואין גדולה ריעותאהוי דבוק1ש באען אף ממילא ריעוהא יבשר עורבין הוי דלדבריו כיון דמ"מ הש"ך .השיג וע"זהיעותא
 ריעותא נמצא בלא .'רק-' ריעותא בהך מייריולא נווני בכל כלל ריעותא הוי לא דזה מ"לדרמ"א
 'ע"י הוי ריעותא דעיקר הל"ח דעת פי'האמרונ-ם אך ג"כ' כא4ר לבשר עור בין רדבוקין אףטחיים
 בין הוי לא לכן מטורם באינו מיירי .ורמ"א.הםירום
 רם"א כוונת הבין הל"ח וא"כ ריעותא לבשרעור,.
 ולא הרב כמ"ש הפרית וא?פ"כ הש"ך שהביןכמו
 שם הי' בודאי בממורם אבל- .שנקרע שםניכר
 לבשר עור בין המעיים נמצאן ועתה מתחלהקרע
 ה"נ מת"לה קרע רהי' רמוכח תפור כנמצאוהוי
 : לבונה( )עצי הרב לדעת ופרפה הוא כןבזה
 "פו"ז םתב וע"ז בדופן תחוב המחפ שאורךר"ל בדופן מונח' המחפ שאורךהיינו הדופן באורך דהך פי' ובמפיו טמ"דמו"ל

 הם"פ בנמצא רק איירי רלא כ' אע"השבהנהות
 ; תחוב ולא הדקיןלאורך

 מקום כל נימל דאם קי"5, דהאכונתו בו" מקופ מאותו רובו מקוס שנימל אלא יטק
 ארבע כטלא נשתייר אם כשר הירכים ביןהדבוק
 רוחב וינל ומיירי הגדול בשור באורךאצבעות
 המחבר שהביא מכשירין להיש וס"ל שהואמה כפי קיים הוא אצבעות ד' אותן שלהחלחולת

 פרפה א*נו אצבעות ד' באותן נקב יששאם
 כונתם הטו"ז ומפרש * רחבו רוב ניטלאא"כ
 רוב וגם אצב1ות הר' אורך רוב שינפלדבעינן
 כשהרוחב משל ע"ד שהוא מה כפיהרוחב

 אצבעות ב' היא 'הג"ל אצבעות הד' שלהחלחולת
 אצבעות ב'  באורן רצועה ניפל דאםלא,אמרינן
 רחכ א'נו הרצועה אם ,אף פרפה שיה"ומשהו
 ב' אורך רצועה ניפל שההא בעינן אלא משהורק

 מזה ופחות ומשהו אצבע ברוחב ומשהואצבעות
 דאם ל ו ~פע,עם 1*עש שלפעמים להיות ,כול דהא 84עף4ייש"ף*קי"יש8 .כשר

 אצבעות ד' באותן החלחולת של הרוחבלמשל
 מרוב פחות היא הרוהב רוב אזי אצבטת שגיהיא

 רוב א,י אצבעות מד' יותר היא הרוחב ואםהאורך
 ז"ר להש"ך ום"ל * האורך ,מרוב יותר היאהרוחב
 שניפל ובין האורך יוב שניפל בין פרפהדבאמת
 עד טרפה דאינו דם"ל נהפו"ז ודלא הרוהברוב

 רוב , נימל דאם אלא רוחב ורוב אורך רובשינפל
 תב שניפל או משהו ברוהב אצבעות הר'אורך
 ומפרק4 פרפה משהו באורך שהיא מה כפי- ברוח
 הד' של הרוב שינמל עד הפור דקאמר האהש"ך
 אצבעות י.' אותן שניקבו מקום בכל דר"לאצבעות
 : וק"ל פרסאה רחבן ברוב ובין אורכן ברובבין

 טוםימן
 3פח1 יכעוו. 3גמי 5"ם 1"י"ז ממ"אמוץ
 נמוהש ממייס 3ט5י סיייו כטר יע ששאו 'שש'
 צניש' 3טני ערסס 3עוף ד6ף דוק6 63ו סו6 *כו'

 ט3 ','סטף )פי' טרפס 3מוף םינוי, םים דכ5נמוריס
 מ~פק 6ג מעייט כ' 656 3עוף מותר ו6יכורס"י

 דרגו ~סו .'גי סדקיז 5ם6ר מקורקנן 61'5קורקגן
 )םסו6 , סממכר מ"ם 5סרם 5ריר ו5סי"ז)סרמ"נ(

 נמ6 ס6ם רס"4ז ם5 כסי'.סנ' םס"5 סרמנ"סדעס
 5עופ כמו ר"5 סעוף כמעי ממייס םניננסמס
 36 .5מע5ס סו5ך .'6' 'דקין 3' סקורק3ן מןסיו65ין
 3גסעס כן .כמו סדקין ' וסן 5מעס סו5ך וסםניסזסק
 סוי מז 3~סס, סקיכס מן י651יס מעיים םני6ס
 כ3סמס ונס סעו"ן. ומ"ם יוסף( )יד וף נע כעין.ק5ס
 ים רם"י ס% ס3', פי' ' ד5פי ר"5 .כו' חומר6 כ6ןים
 ס3ד ען! כעגף'. וסוינל . 5חומר6 3עוף מסמעות03
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פימואמרי
 ה6ילן( כ6נפי כמו טיו65 ר"ל ערכס כדי לםין)ס61
 יהי' סעוף מן חמור טהו6 ככהמס. 6"כ פרסה'סי'

 : )םס( טרסה סהו6כם"כ

 :ר' .קק;נה .מ' ס י"," ייק" מק"אש.ך

 כ' ה' וכסעיף טרסס הכד מן סיו65 רכענףכ6ן
 מיירי דכ6ן הס"ך ומסרם כםר כרקין סתל1יכימרמ
 סן ם:ניסס רוםס כוטס מקיכה רכי5י6תוסממכר
 כסתמלתן כ' םסס וניכר סדק סים 16 ככ'םרמכיס
 ותלוי ממט 6' הו6 טמתמלס 6יירי ס'וכסעיף

 : )סרמ"נ(ועומר

 ~טנםק"מ
 ע~ע~

 ננ:ן ~ין . נץ;
 סעי' םהו6 כיון רם"6 סי"6 על ק6י כ'נסעיף
 ד6ס כ6ן ה:נחכר דכ' רה6 הם"ך מסרם עשככפ"ע
 נכהמס נין כעיף כ*ן סרסה מהכד היו65 כענףה61
 כס"ק לציל לכמ"ם כםתים נר6ה ומתמלתומיירי

 מיר ד6ס הממכר ועז"כ נפרד הו6 61מ"כססמוך(
 רנס מיירי )דה6 ר6טיו מםני 6' ונעםהונפערכ

 רק כנ"ל( כםתיס סנר6ין רק :6' ססנגממלחי
 מהמ"כר לנםמע 61"כ י כםר 6ז כ6מ5עםמוכדליס

 מה ל"מ ממם מע'יס סני כתמלתן הס ד6סרס"ל
 כס"כ המחכר כ' ע"כ 6ח"כ ומתערכיסםחויריס
 םני כתחלתו הס ד6ס כד;'6 ר"5 כו' ככסמהכד"6
 ככהמס רק וכתערכ חזר 06 6ף טרסה ממםמעייס
 ממם מעייס םני כתמ5תו סי' 06 6ף בעיף6כל

 : )םס( ונתערכ כסחירכםר
 וכן כו' מצייס ונםםני דוק6 6 רנסע'ףסמ;ו

 כונתו נ"נ : כו' למטס מחוכריסכם6יכס
 ממם מעייס נםני כס"ח דוק6 הו6 כך דכריודמיעור
 כם6ינס וכן 6ח"כ ומחערכיס כםחוזרי0 6ן--טרסס

 דס"6( סי"5 לדצת )היינו 56כע כרוחכ למט'מחוכריס
 ניכר דמ"מ רק ממם מעייס כני םס ס6ין 6ף6י
 כ6' טיו65יס 6ף הם מעיים טםני 1כד1מס טדקעא

 מיירי סכ6 6כל כסק"כ( לעיל )ו:מנו6רטרפס
 מן רחוק ו6ח"כ ממס 6' מעי רק יו65 ר6ינוסמהכר

 : נזה כטי צ": קען מעי יו65סקיבה
 ללמור ינו3 ס6ינו נו' כצוף :יני1, יס 61יןשם

 נ"ח רף כחולין ר6ית6 ר"ל * כו'מהסונימ
 על טי63 כר נתן הציד כצוף כםרות דפ13 ננתכי'ע3
 טרפס פסו6 כ6' הכהמה מן היו65יס מעיים כניסנ*

 6כל מקומות כם:י םיו65ין כר"6 כםרס כצוףוכננרן
 כה סליני כטרס כ56כצ :ו וכ3ין ה' כמקוסיו65ין
 דהררי וה61 למ"ד כםלמ6 ערכי הורי רל66ע"נ 6מי ומד ערכי דהדרי וכו6 חער מד 6סי ור' 6מיר'

 דל6 6צ"נ למ"ד 6ל6 כ56כע עד דקתני היינוערכי
 וכתכ . מ3מטס ו:נטני כ56נצ עד מ6י ערכיסורי

 וס"ס רם'י נירסת סי6 סוו 0נר6ס וסנשןי~רמכ"6

 יבבינהמו
 יו65יס 6נל דס"ק מכר ערכי וסורי וסו6דמ"ו
 356ע כרי כתוך ספי5ולין וכלין ומתס5לין 6'מ:נקוס
 יותר ספי15ל 16רך 06 6כל כםרס ונתצרכוסחזרו

 וחוזריס 6' ממקוס סיו65ין 6עס"י טיסהמכ56כצ
 סדרי דל6 5מ"נ ומ"ך מ:56כצ למטסומתצרכיס

 ערכי סדרי רל6 ר6ע"נ מציקר6 ס") הויערכי
 ערכי סדרי דל6 כ*ון מקםינן ומנ"ס ק6מרלצולס
 עך כלין מ6י ומטני כ56כע עד כלין הי6ךכל3

 הדרי דל6 6ע"נ מ"ד ר6סי' כלומר מלמטסכ56כע
 ומתערכין מוירין ם*סי' ם5ריך הו6 מודהערכי
 וסם"ך י סרעי מכימ למצלה 56כע כםיעורמלמטס
 כ6ן הממכר סכ' ס6 כין ם:נמלק לה6 ר6י'הכי6
 מהר6כ"ן כם"6 לעיל המחכר םכ' לה6 ה'כסציף
 זס 61ין הו6 ה,=קין מן הי651 רק סכ6 6כלםכ'
 םל הטני כפי' להר6כ"ן דם"ל ור"ל כו' כעוףכננרו
 כסרס כעוף וכננרו על סק"6( הטו"ז )םסכי6רם"י
 ים רס"י םל הםני דלסי' ס:' כסטו"ז ס"ל ל66ך

 יס סר6טון דללסון ר6ררכס ס"ל והר6כ"ןחומר6
 כוונת מפרם רהו6 קול6 יסי' סםני 1לפי'מומרנ
 כטוף וכננדו כנ:נ' וק6מר רה6 הםני סי' לסירם"י
 מס רק טרסס 6ינו ככהמה דהף רהיינוכםרס
 מן יו65יס מעייס כ' דוק6 וסו6 כעוף כ:נדודמ5ינו
 כדק 6כל ת:ניר כעוף ם:יח כו6 םז6תהקיכה
 6ף כטר כן להיות כעוף ם:יח רל6 הדקין מןסיו65
 הט*ך רק6ננר וס6 י כעוף כגנדו 6ין דס6כבסמה
 6*סור ל6 מהטוני6 ללמוד יכול ט6יכו ר"םכםס
 עד וכלס 6' ממקיס יו65 6ינו םהרי היתר1ל6

 סי' ל6 סר6כ"ן לסני םהי' יסמצםס כונתו כו'כ56כצ
 כ56כע עד וכלין כ6' *651ין ר6ס כם"ם ד6ית6כס6
 ערכי( רהדרי וסו6 ::נ"ד )היינו כרקין ומתערכומוזך
 : סיתר ננזס ללמוד יכול סי' ל6 וצ"כ כםרטהו6
 מקומות מםני י651 םפ:יוט ,כי1ן " 1הםיכשם

 כיון 13 סקםס דחחנו ור"ל )כ5"3(כו'
 ונין מקומות מכ' יו65 כין רממלק ננננ'וססירוט
 סר6כ"ן כמ"ם )1ל6 הקינה על ק6י 6' ממקוםיו65
 יו65ין כעוף רכמו והיינו הננעייס( על דק6י6ח"כ
 מסקורקכן רקין5ני

-6 

 יו65 ו6' הזפק 6ל הולך
 סקיבס מן ט*651 ככסינה כן סי' 06 הדקין וסןל:נטס
 6' ועוד כן מררכו סמעי סי6 6' הייגו דהיןסכי
 רסוי מםום רערפס הטעם 51"5 טרפס יתרםסי6
 ס:' ז'ל רכ"ס הנ' כהנהות )ועיין רמי וכנקוכיתר
 נקנו וסרי הו6 יתר דרכו ם6ין וסכ' כם"ךם:5"ל
 6מרי' ןל6 מזס מו:ח 6"כ כעוף( 6ף וטרססהדקין
 ס6ינו דננס כסמוך( לעי5 )םהכ6תי סר6כ"ןפסכרת
 יתר רס61 רכיון נכהמה -6ף כטר הו6 כצוףכננדו
 נרק 61'כ כצוף 6ף וטרסס כניקכ דסוי רמיו:נטו3
 וע"ן י כן דרכו 6ין דס6 יתר 6' ן6ף מהדקיןהיו65
 גפי' רל5 נעוף כננדן פי' ומ65תי סר6כ"ןססיכ

וםפע



טימןאמל4
 כטר כעוף דכננדן פירםו דרנותינו ר"ל כו'רפמעו
 טרפס דכבסמס ס6 61"כ 3קורקכן טסו6 כמוסיינו
 ו::נדן צל 6חר פי' מ65 סר6כ"ן 6כל סקיכס ע5ק6'
 יק מ?קורקכן סיו65ין כמו 65 סי'נו כמרנפוף
 מוכד5ין וסם הנועי מן דקין כ' יו65ין' נעוףכמו
 מסמצי יו65 6' ודק זס מ5ד המצי מן 6' דקויו65
 ל?ניה ס:' כלכוס )ועיין סכד מן כענף סטנימ5ד
 ס6רוך סמעי מן סיו65ים מעיים כ' סכ5"5נם'ר
 טרסס כס"נ דככסמס כנמ' דק6מר ס6 61"כסיו65(
 ככסמס והייגו סקיכס על ל6 סמעי על נ"כק6י

 ו6ח"כ דטרפס ה6רוך סמצי מן דקין כ'כטיו65ין
 מן וסייגו מקומות מכ' כסיו65ין כר"6 סס"סק6מר
 מן וס*יגו 6' ממקוס 6כ! ערכי סדרי ל"מ 6זסמעי
 רכותי דכרי צמדו 6": כטר כ56כע עד וכליןסקיכס
 דזס נופי' מסם"ס דלנוכח היו65 6' למעיססכס*רו

 והייכו יו65ים כ"מצייס דוק6 מדנקיט ימיר סויל6
 2ותר המעי מן סיו65 ד6' מםמע ס6רוך המעימן
 סך6כ"ן לסכרת 6"5 דססת6 סג"5 קומיתחתנוול"ק

 כעוף :ננדו 6ין ד6ם ה6 על דממרם סנ"ללפירוסו
 סקסס וע"כ - כן נוסי' מסם"ם מוכח דס6 כנ"לכסר
 6כל רנותיכו כסי' דל6 נימ6 6י ניח6 דכ"זסם"ך
 מעייס כ' ק6י 6"כ סקורקכן על רכותינו.דק6י5סי'
 מ": סמעי על ל6 סקיכס ע5 ככהמס דטרס?יו63יט
 דיסי' מסם"ס תו מו:ח ול6 כם"ס סנ"ל סי' ס"לל6
 התגו קומית עדיין וגם6ר מסדקין סיו65 נדקכםר

 יתר מטעם מסקיכס סיו65 כיתרתכיון'דמטריסין
 י ככ"ל כצוף 6פי' מסדקין כיו65 לסטר"ף דיםס"ס

 מסדקין היו65 6' דכדק 5יל דלרכותינוומתרוסם"ך
 : )ע5"ל( כעלמ6 דלדול רק יתר סויל6

 מח םימן-
 י6ית6 ר"ל - כו' 3נמ' טמ"ם סק"הפו"1

 סניקכס ספנימית סכרם3ממנסי
 סנדולס 16מר ר"י טרפה סחי5ונס רוכ טכקרע16
 לסרמכ"ס ס"5 דל:ך סעו"ז וכ' כרוכ; וכקטנסעפמ
 במסו5ם נקרע ל6 ס6פי' כ6ן( סמחכר כלסון)מסו6
 כרוכס כנמ' מ"ם מפר: וסו6 טרפס לענרמעכר
 טרפ? 6ס"ס לענר מצכר ניקכ טל6 עניו כרוכסיינו
 טסרמכ"ס מ5ינו 654 סטו"ז ע) טסקטס כפרמ"נוציין
 סייך 6יך דלפי"ז כן לומר 6"6 ונס כנמ' כןיסרם
 דנם ספרננ"נ כ' ע': ' לקטנס נדול? ניןלחלק

 יוכ על ק6י ברוכס סנמ' דק6מר ס6 מפרםסרמכ"ס
 דהנמ' דם"5 רק עכיו רוב על ל6 רות3 רוכ 6ו16רך
 6ס ו6ס"ס עכיו רוכ מגקרצ רק מסולם כ6'נוע"רי
 תמס ירוחם ורכינו - טרפס הכסר *ורך רוכנקרצ
 נקכ ניקכ 06 סדין הו6 סימך ידציין ל, ד6"כע"ז

 דמסוס 1ל"נ וז*ל זס 6ת להרן :' וסכ-י -מפו5ם

בלה מחמל
 כין הי5ק ול6 סחי5ונס רוב סכקרע 6ו חכןדסתמ6
 6ם כס:ין קרע ו:סג "ולי מ"מק 5:קרצ כסכ-ןנקרע
 כ:ל "פילו לנ2ריגק-ע

 ם?ו"
 דלמ6 דחייםיגן ערפ?

 ד:י ע"כ 5") ו6": ני:ך ו6יכו ספגי:ני כ*םגיקכ
 מסגי כקרע ל6 6פי' ה"ה סחי5ונ? רוב סנקר2ח:ן

 מסני _כקרע וכיןע3ריו

 צ3ר'-

 6ל6 :קרצ )6 3'ן
 :וגת סט;"; ו:ופר: - ע"כ 5סס 6' :יצוי 6':נצכר
 ס"ל דלעו)ם זס כררך הרמכ"ם דכרי לתרןהכ"י

 רוכ צ5 ק6י כרוכס כנמ' ד6ית6 דס56?רמכ"ם
 דסנמ' לסרמנ"0 דם"ל 6ך . עכיו על ל6 סבמר6ורך
 לחלק לסתנ6 לו סי' ד6ל": מפולם כגקכ מייריל6

 ע"י 6כל 6ורך רוכ סכקרע כעיגן חול' ע"ידרוק6
 לכרם גיקכ :2, מטצס ס?ו6 5:3 טרפ:סכין
 חילוק 6ין כ6מת וטם כמפולם מיירי ל6 רסתנ66"1
 דנס וממילמ סכין ע"י הו קילי 'ס2"י קרעכין

 חולי ע"י 16 סכין ע"י כין חילוק 6יןבמפולם
 5?תג6 סו"5 ד6)": מסהו כנקכ טןפ?וכסגיה0
 ע"י וכין ס:ין ע"י כין ולחלק כ:ופולס סדיןלםגות
 6"ו"ולי

 מסגי נקרע דכין ס:' הנ"י כוגת וזס ד6ד"
 לסס 6' סיצור 6' מע3ר "למ 3קרע ל6 כיןעכריו
 וסן ס:ין ע"י סן רוכ כעיגן מסולם ן63יגוסיינו
 סכין ע"י סן נ"כ נמססו טרפ? וכמפולט "וליע"י
 ום"ל הרמכ"ם דכרי דקה וסטו"ז - קולי ע"יוסן

 מפולם כגקכ מיירי דסנ2' דמפרסיםכספוסקיס
 מ"י 651 מולי מ"י הו6 06 6ויך רוכ כציגןו6פ"ה
 מסולם כ6ינו דנם 656 5הקל 6ין דמ"מ ומסיקסכין
 6ינו נמסולם נם 6בל 6ורך רוכ :ם3מןעטרסס
 6ורך רוכ כטגקרע רק "ולי ע"י סו6 06טרסס

 : טסח16
 דכטור ר"5 י כו' נו ניטל עטוי.6ו ומ"סטפמ"ר

 טסח- קרע-כ6ורך כו כקרצ 06 נזס"לכ'-
 דכרי סט"ז ספי' מס ולסי - ע"כ טרסס כו כיט)16

 סהופס דככסי !סויות הטור ב6 דמתחלסכטוי
 6ט סן ממ:ו כרוב כגקיצ הז טרפות כו יםסכרס
 16 סטור מ"ס ק:ה מ"כ ו:ו' סחוסס הלסר כלכיט3
 מק5ת רק 3יע) ט65 מסמע נו וקינת נוניטל
 16 51"ל ט"ס סם סים סע"ז כ' ע"כ הלזמסכמי
 כל ניעל 6ו לומר ;טור ו:ונק - טרסה כו'ניעל
 הטו"ז ו:?ו"ם דטרסס סכרם רוב 6ת ;חוססהכ:ר

 : כפמיךלעיל

% "" ניי"ן"י ך.ון סק"וט,ך  

 ה:רס מת כחופס סבמר 6וין רוב ו:קיעקטגס
 וגקרע סו6יל טרסס טפח סקרע כחורך ט6ין6עס"י
 תנן סתמ6 יס6 דחכו לרוכ דס"ס 1:'ל ע":רוכה

 - פ:"ל רהבכ לרוכ 6ר:ס רוכ כין !"ם רוכסוכקט:ס
 כגדולס ס6מרו דננס דס"ס לסכ"י דס"ל ) סס"ךוכ'
 דכריו כנ"י ומ"ם ללהכס 6רכס כין 6"ח נ":טסח

עג



ל1נ"מחםעקאמרי
 כוונתו ש לדוין מנ' נניקל )סנינו סים כיוןשם

 דכניקכ כ' דסרמכ"ס כיוןטטועס

 עכ-
 מוססין 6' מלו וכניקכ יועינן מעי)6 ערססלדוין

 : )עכר עעכר ניקכ )6 06 נדיקסולריך
 ס6 ע5 ר"5 כו" סר6"ם סיןיעמ5.6זסשם

 בני ככנד מסוריקס ככד כמו)יןד6ימ6
 כ' מעייס כני ונמערו נ16י טנפ3ס כידועמעייס
 י36"כ )6ור סנס)ס כוו6י ריועינן ימ"רי ע"'סר6"ם
 וכ' וס6 עעייס כני כננו סנכד כסוריקס )6סור6ין
 וסוריקס יעזס תימ6 63 )6ור סנס)ס כיוועכנע'
 סכע לוריקס ד6ס ס"ס 636 )16ר, ונס)ס מוכמסככו
 כיון 6ס"ס סוריקו ם)6 ורו6ין. לסנינו הסעעיים סכני 6ף מעיים כני נמערו )6ור כססנט)סניווע
 עעייס כני דסוף 6מרינן כככו. *ם מכותסם)טס

 : ע"כה6ויס
 ק "יימ , -ן"זן6", סקכ"םשץ

 עריפס וסוימו ע)מו 06 ספודין כ- כניקכסממנר
 16 סכוסות כית ס"כו נ6כו 1ס"ס סרמ"6וסוםיף

 סם'ך תעס וע"ז וסוימו מ)מו כמו סוי סממט)קמו-
 ק3פ סעמט ד)קמו וכעת 65סמעינן כ6 ומסססיט6
 ע*ע סקכ-ז( סם"ך )כמ"ם מיסרך )6 ותו63חורי'
 וסוש 5עי5 סרע"6 ססמיענו כנר ניס"כנ6נו
 דטרפ*6 סם"ך פי' )כן כ6ן וכ' מזר ו5עסכסוומ
 כסם סקכ*ס 5עי) סם"ך )וכמ"ם מסור ק66סיתר6
 ליכ6 דתו קלת )קמ4 6ו סעמט ס"נו ונ6כוסת"מ(
 ים דכסוימ1 וכמו וסוימו )מ)מו סוס סו56עיסרך
 כספ'ע. וכסרס מע)'ע ניקכ )6 "ס )כווקתקנס
 6ס*ס , עע5"ע ניקנ )6' 6י )נווק 61"6 נ6מס"ס
 סממע - מ5כפ ג6 סדעת נ6ומו 06 נססגמכסרס

 מ:יש ון2-ס'נ-הת
 6מר סטני עלך 1)כוקו )הסכו 5ריך 6' מלוניקנ
 עקי%ץ סים' לס61 ססע"ק דעת סכי6 וע"זק'ו

 5ברוק ד6'6.ע1 סוומ 16 נמ)מ 06 כדיעכוומותר
 וכש 6עקי)ין לסעוך ים וכספשע 'סרע"6 ססוכז
 לבדוס 6*5 יכתמ)ס , ו6מ" מקילין וים סרע*6כ'
 6' ע5ד רק ניקג )066

 וכ-

 6שכ * סודת פ1 סנעלמ כנת לכווק כס6ג6עיסס 5סעוד ש דנספ'מ 'ק-'
 5כתם3ס קעקי3ין , סם וכו5י סו6 וסטעסעסמע
 ד65וסש ועממע נדיענד לדען ע)1קס 3קעוך יםעכ'ס

 6ז 5כעמ)ס 5כו1ק עסויכ 8ש ע3ל נכיקנססונריס
 נדסוץ סמירס ים ו3סיא 5דיק כדיענו 5סתירל6י

 פרעוהח' כן ים וס'ק'ימס*ז סם"ך מירן ע"כסרע*6
 נקי41 .ל6ן6 ושם סבהקט מעכנ דיעע 6ף סע66'

 8שש 'או שףדימ ה4ש כ4יקנ' ק6ן סרע64לכע"ם
 1יט4 דם9ש ששף' נלע דסימ זס64( _ כ"כנקי6ות

 ק%ש.

 כרוכ דסיעורס קטנס ננסמס סרעכמס סכ' ס6ע)
 לסון הרענ"ם כ' קטנה סננסמס מסוס ס661ורך
 תימ6 ד65 ווק6 ד)16 ע"ז סכ"י כ' ע"כ6ורך
 כן סוין כרוחכ וס"ס 636 כן סדין ל6ורךודוק6
 נ"כ כעטמ דסיעורס .'נדולס כהמס ס"ס נ6מת36)

 06 6ל ג-' 1"היטגול םמ"ח"פו"ו
'  כסרמ"נ עיין * כו' נ6ורך נקור -' --1' 'ש
 מוע 'ס" 6רוכס רלועס ססו6 ד6ף סירוסוסכ'

 יסי' 5י' מענ)ת 6י כעינן מ"ע מטסמ יותרגעקיף
 6ז טסמ יס" סעינו) 6ת סכנקיף ומוט עסמס3ים
 כו' יעתמ ס6ס סממכר וכ' וסח וכוונתו *טרסס
 ם)ים וסו6 ס5ע רומכ -וסו6 כעינו)- סו6 סנקכו6ס
 כסתקיף ו6ז סק"ס( )' סי' )עי5 כם"ך )ועייןטסמ
 יסי' סמוט 5כסימתח כמוט סקוירס סעינו)6ת

 כסיקסו יס טסח ירמכו סינ דכ5 ה:55 5סי טסמכ6רכו
 כעינו5 סכסר נקדר 6ט נימ6 וזס טרסס וע"כנ"ט
 תקיף ומס 6ע"נ ן[ כזס כ6ורך נקור 606כ)
 6רכו יסי' .המוט 6ת וימתח כמוט סמסרון6ותו
 טסמ מלי ממזיק 'סמסרון 6ותו 06 למם) וסיינוטסמ
 תקיפ ו6ס כקס 6)6' ממזיק 6ינו ו5רמכו65ורכ1
 ם5 6' 5ד ע) מונמ 6' מוע ויס" כמוט.6קתו

 כך ו6מי ססני כלו וכן טסמ מ3י י6רכו0משרק
 ית;ר ועך טסמ 6רכו יסי' סכסו3 סמוט %תכסימתמ
 מססו ו)מטס 5מע)ס סמסרת נ"מכ סממ"קקלת-מס
 סכסתקיף כ"כ עמ"ק ססחסרת )6 06 כסר61ם"ס
 ו)מעס 51מע)ס ס3וויס מסני סמסרון 6ורךנמוט
 4 כזס -צינע סמקיף מסמוט נ;עססו6מ"כ

 פ סעינו) ת 6 ותקיף 6מר מוט תקחו6מ"כ
 סעינ1) ת 6 סמקיף סחוט 51כסימתמס)ז
 : יוסף( כיו נועיין .טרסס 6זי כם)עיוס61 ס3ים _סעינו) צרוחכ ים 61אכ טסמ כ6רכויסי'

 ס6רכס כיון ו6סץס טסח ס)ים --*י יסי' )6 עינו) עמנס תעסם ס6ס 4שישש"לשש4
 עטסמ סמות סו6 סקרע 6ורך י6ס ר") . כו'עטמ
 עינ1) ממנו -כסתעסס' סעקיף מוט 5סער כעינן6ז

 6ורך 06 6נ) סק"מ( )עיל לגע"ם כם)עטיס*'
 כענין רמכ 6ינו סמסרון 6סי' 6זי טסמ ס61סקרע
 63 סמסרון 6ת סעקיף עמוע עינ1) תעססם6ס
 סמסרון ס6ורך כיון ערסס 6ש"ס כס)ע טיקי'

 : טפמ הו6כע3מו
 כסיקף נ6ורך סרלועס סג ססיקף 6ס 6סיש0ו

 לכע"ם עסמ סעי4 כמום ים ד6ז שסמ ס3ייון 6ורך ו6ס ס') וסו"ע ד'5 * כו',יסעים)
 כעכוש כסר ס61 ולסם"ך ערסססק*ח(

 : סנ*)נם"ק
 ש 4מ סי' %ע,) עעים כ1, 14 שאקמ וששו דמו3ין כסשק ס6ערען וכעו י~שפקיאמישר"1

 : סק"ססם*ן



בינה נא נ מחטימואמרי
 סי' )פנינו 3קי סי' 61)1 בקי6ין 51"6 סק"לקלס
 סמקי)ין וכד6י )6טמעינן כ6ן סרמ"6 6תי ע"כמכיר

 דמ"מ 6)6 כייקס כ)6 מותר דכריעכד עכ"ט)כתמ)ס
 סרמ"6 כדכרי לדידן סני דס6 סרמ"6 דכרי כפ)קסס

 :נ4נ,ג פ סקי%"טוז
 6ניקכ ק6י דסרטכ"6 טמסרם כסקי"3 )סיעתוסו6
 6כ) טרטס ק"ד 6חר )בדוק 6"6 06 6ט"ס 6'מ5ד
 דק6י סרטכ"6 רכרי טמסרם כנקס"כ סם"ך)ןכרי
 6יסור כחזקת ככר סו6 וטס 5דדין מסני5ניקב
 וטס )סק) סו6 וסכדיקס )טכינו נקוב 'סז6טסרי
 מססיק כ6ן 6כ) בנ6כד סרטכ"6 מחעירססיר
 )עי) כם"ך ועיין י ע"כ )הודי' סיתר דחזקתטעעס
 י'ודע דכ6ינו מכ דמטמע טס טכתכתי וכמססקכ"ס
 סיתר "חזקת דמוקעינן 6מרינן נעי )חון ניקכ5ס

 : כספ"מוכטר
 כו'. רם"י מ1דס 3מס"כ "ף ס""יחש"ד

 )רם"י ס") בכיס"כ דס6ר"ני
 כמבו6ר כנ5"6 קק ניקכ כם)6 נתרט6 טננ6ד)'ח
 וס"ס כדיקס דבעינן ס") ו6ס"ס סקי"ב )עי)בם"ך

 ,מ ." ,. ו; -'ל4.קגי"
 סרמ"6 וס6 כן פמר ד6"5 ע" ססקטס נע5")עיין
 בססק 6"1 )כ"ע 6סור טחיטס )6חר 3סטק 6ף6"כ' יותר סכיח ככ6יסור ד6י מיירי סטקו) _כססקע"כ
 6מרינן )6 מחייס סנן5ד כססק ומ"מ מייריססקו)
 דמסתוס' מסר"ס סטיג 61"כ.טסיר בזס סותרסנטחטס
 -- :----- וק") -כס'---סטקו) - --- סותרס נטחטס 6מרינן מחייס בספק ד6ףמוכמ

 נםימן
 םמי' לעיל בפו"ז קייז * כו' ?הן חילוק דחו שם התום' יאייבה סק"גש"ף
 בעצמו התום' רצו ומתחלה .התום' רברי שהביאמ"ח
 2צחיפה לאחר הרעות שנולד היכא ביןלחלק
 הרעותא שנולד ובין היתר בחזקת הבהמה ויתהשאז
 כתבו ואח"כ אימור בחזקת הבהמה שהותקמחיים

 ,' : דשכיח דריסה דשאנילחלק
 וראי הרושב"א בדברי מהה"מ יציחק ימה-בם

 כ' דמהרומ ר"ל . כו' ואישתמיפתי'ליתא
 בדק ולא החוב מחפ בנמצא אוסר להישב'אדהא
 שנעשה לתלות מפעמהצילוליז לא מעל"ע ניקבאי

 )כמ"ש לאיםור רשכיח משום רק מחייםהרעותא
 "ע"כ הרשבעא( לדעת מהר"מ בשם לעילהש"ך
 הגף בנשטפה בחול4ן נ' דהרשב"א הש"ךהקףצה

 אזלינן אח"כ או , שחיפה קודם אם יורעואינו
 וה"ה פמול בשחיפה םפק כל ראמרינןלחומרא
 אשיש דבר לפנינו שיש היכא רק פרפות שארלכל

 וא"כ בזאב תלינן דהא גלינן להיתר בולתלות
 להיתר דלא'שכיח דהיכא דם"ל מהרשב"אמשמע
 הש"ך דכ' והא - נ"כ לאיםור ' שכיח דלא אףאמור
 היינו אלו 'הרשב"א דברי אשתמיפתי' רהרבדנם

 שחיפה שראחר בפפק דאף שם משמעדמהרשב"א
 לתלות יש אם רק השקול םפק כשהואמחמיר
 אםור שחיפה בשעת ובספק תלינן וכדומהבזאב
 דםפק ס"ל והרמ"א בהיתר יותר לתלות בישאף

 הש"ן ומ"ש : להקל תלינן שחיפה שלאחרהשקול
 בשחיפה מפק כל דהך הרשב"א דקאמד והאון"ל
 דלכאורה ' פ" - פרפ14 שאר לכל דה"הפמול
 משום בשחיפה פםול השקול -דבמפק חרשב"אכונת
 פרפות שאר וממילא אמ"ה אימור נמידאיכא
 דוקא אלא מחמרינן לא אימור חזקת להםדאין
 דבנשמפ ונאמר מלהיתר לאיםור יותר דשכיחהיכא
 תירץ וע"ז מלהיתר יותר לאימור שכיח ג"ב הויהנף
 דאורייתא םפק כל דממתמ, ודא* היינוהש"ך
 מיירי דהדשב"א לומר אפשר היאך פי' *לחומרא
 אפי' רהחמיה לן הוי א"כ בשחיפה השקירבספק
 דאורייתא פפק כר משום אימור חזקתבדריכא
 םפק אתרבאי כל- דבמילת אלא ועז"כ .לחומרא
 דלו היכא אפי' אימור אחזקת רמוקכינןבשהיפה
 להיתר אבל לאיטוי 2שכיח דלא פי" עכ"לשכיח
 -חזקת טשום .ניצח"פה.. מחמירין אפ"ה שכיחהוא
 'לכל והגה הלשב"א דכ'' ' והאאימור

 " מ4"ע;י?,4: פרפוי -אר '
 (1' כ' יישץ סק"ב פול, נאסימן.
 לא אם,אבל,ו
 מהרש"ל דבדי מפרש הפו"ז 3ו". מידיאשנחן
 כשנשתהה מהני דלא אמרו וכי בדיקה מהניהקוץ נשמ* מיד א'י ואפ"ה קוץ ע"י שנעשה דניכרדמיירי
 ועעז הב"ח( שהביא הא' כפי' נוהיינו הקוץשם
 סק"ב ' בש"ך ועיין * בדיקה. דל"מ הפון,זהשינ

 הב"ח שפירקצ' הב' כפי' מהרש"ל'- דברישממרש
 או חולי ע"י ניקב .אם ידוע דאין רמייריבדבריו
 הנקב ננד ' לחומרא בדיקה ואפ"ה,,בעי קוץע"י

 : )פרם"ג( האיברים בבל -ולא,ממיצ

 :כ נ :.ן םק"ה מו"ז נכסימז
 א*ן בא"פדאיתא

 ליאמר ולא, לינפל לעוף ריאה'
 צריך וכרומה הנג מן דבנפלה אף ה"נו *באור

לבדוק



יבינר, נר נג נבסימןאמרי
 ו נתרמק שמא לחיישינן משום באיבריםלבדוק
 לאור נפלה אם ונם בדיקה א"צ הריאה אב5איברי'
 נחב4טז עוף ש5 שהריאה מפני הריאה 5בדוקא"צ
 הפור וז"5 - עלי' -מנינות והצ5עות הצ5עותבין

 האור בנפילת לחוש איז דבריאה בנמ'וקאמר
 ד5א הרשב"א ופירש , ?4יי מנינוה שהצ5עותמפני
 אם אפי5ו אחרי' לבדוק שא"צ 5ענין אלאקאמר
 שהאדימף ראינו אם אב5 לפנינו לאורנפ5ה
 הרא"ש וא"א צ5עותי' ע5י' הנינו 5א שהריפרפה
 דכיון כשרה אדומה אותה דואין אפילו כ'ז"5

 בדבר השינוי תו5ין אנו ע5יי מניניןשצ5עותי'
 לאור נפלה אם. אפי' האור בנפי5ת ולאאחר
 ראינו אם הטור דכ' דהא הב"י וכ' י ע"כבפנינו

 בשם אח"כ מ"ש וכן שהוריקה צ"5שהאדימה
 הב"י שפעם הפו" וכ' י ירוקה צ"5 אדומההרא"ש
 בשם שכ' הרשב"א דברי שם שהביא משום1וה
 ע"ז כתב והרשב"א נשרה שהוריקה מפרשים שי

 בםמוך( 5שונו המו"ז שהעתיק )כמו מיחוורו5א
 מפרש ע"כ בירוקה מפורש פ5ונתא שמשהנועכיון
 הרא"ש. הוא הרשב"א שהביא ה4"ם דאותןדו:"י

 במור נם הגי' ו5זה כשרה דירוקה 5הרא"שם"5
 * פרפה דירוקה כהרשב"א ם"5 והפור ירוקהשצ"ל

 במור כן 5הני' דא"א ום"5 הב"י ע5 חולקוהמו"ז
 המו"ז ומפרוט- כשרה דירוקה ם"ל הרשב"ץדנם
 היינו בירוקה מתיריו יש הרשב"א דהביאדהא
 הוא דגע"5 ום"5 הרשב"א הולק וע"ז נע"5בירוק
 תירוצים ב' הרשב"א דכ' מהא כן ומוכיחטרפה
 וכבד וקורקבן לב בהדי ריאה בנם' מנו דלא האע5

 ד5כך הב' בתירוץ ם"5 והרקטב"א כשדשריקודפרפה
 משום וקורקבן לב בדוי הריאה _5מנות_א"א

 מרפה הוא נע"5 וירוק * ונע"5 גרי"ן כו5ל1ירקות
 אפי5ו כשר נרי"ן וירוק 5אור נפלה ב5אאפי'

 ק5"ד' נשבת דם"5 נתן דר' משום 5אורבנפ5ה,_
 עת- בו בא ש5א משום הוא ירוק שהואדי5ד
 הרשב"א שהביא דהי"מ אמרינן אי ו5פי"ז *הדם

 חו5ק אמאי נרי"ן ירוק היינו בירוקלמכשרי
 כשד דגרי"ן ם"ל הוא נם הא ע5יהםהרשב"א
 בראינו אפ" נע"ל בידוק אפי' מתירין דה4"םאע"כ
 דנע"ל ומעל הרשב"א חו5ק וע"ז לאורשנפ5ה
 א"א וא"כ * לאור שנפ5ה ראינו ב5א אפי'פרפה
 ו5פרש האדומה במקום ירוקה הפור בוברי5המ'
 )כם"ש הרא"ש הוא הרשב"א שהביארהי"מ
 :שר בגע"5 דאף ם"5 שברשב"א הי"ם דהאהב'י(
 תוכן זהו * דכשר מודה הרשב"א אףובנדיען

 -ן כיי שהיי כתב~הפיישם* הפו"וכוונת
 כתב דהפיי י"5

 עוה5ב וקורקבן 55ב דומה הכבד ואיןון"ל
 והכבד מרפה במשהו אפי' עוישתנו בכ"מוקורקבן

 המע"ם כנגר נשתנה אא"כ בו אומר השינויאין
 כולו ניפל אפילו שהרי עצמו מממת אימורוואין
 ושאפי' קשכ' הפור דכונת המו"ן כ' וע"ן . כו'כשר
 מרה במקום כזית מ5בד היינו נשר כולוניפ5

 : וק"5 חיותאובמסום
 5קילא. ע:ז יש-יםמוד אם י?ד סק"יש"ך

 כשלא קולא יעש ד5הרמב"ם ר"15
 אין .הרבה שש5קן אחר עד באיברים שינויה"
 "ח אם דצ"ע 5ז"א לאיסורראי'

 אםור למבושל ש5וק בין דאאח ד5הפוםקיםלקו5א ע"* 5סמי
 הש'ך מדברי ומשמע הובה ששלקן אחר בשינויאח

 כשהוא אב5 ע'ז 5םמוך אם צ"ע 5סו5אדדוקא
 5מראה ונשתנו באיברים שינוי שהי- דהיינו5היפך
 חומרא הוא דאז הרבה שש5קן ע"יהטותר

 קי'ל אנו בזה 5התיר ראי' מזה, דאין5הרמב"ם
 : )פרמ"נ(לחומרא

 ר"5 . כוי אהדמב"ם הרשב"א דתמ2סםקי"ב
 על תמה דהרשב"א הביאדהב"י

 5אור שנפ5ה ראינו בלא אף דאוםרהרמב"ם
 מ"5 עצמו הרשב"א והא שליקה ע"יבנשתנו
 ואור שנפלה ראינו דב5א בם"ו המחברכמ"ש
 דנשתנו משוס הוא האיםור דשם א"ו טרפהונשתנו
 שהקשה ה5"ח קושית ל"ק וכן . בישו5 ע"יש5א
 שנפ5ה בידוע דוקא פסק דכאן אהדרי הטהברדברי
 5עיל ולפם"ש ראינו ב5א אף פמק ובם"ולאור

 : וק"5 כ55 קושי' כאןאין

 נגסימן
 מרוחב בפחות ~חוק כשהשבי סק"חש"ד

 בבאה"פ עיין . כו'אנוד5
 "נודל מרוחב בפחות הוא דאם ע'זשהקשה
 קטכ' בפרם"נ ועיין . רם"א פמק לפי מרפהב5א"ה
 5עיין יש אנוד5 ברחוק כ' ושם בב"ה וע-ינתיוו"5

 5א מאגוד5 ביותר הא מועפ ריחמ דזהובצ5עות
 אנודל ברוחב מכשירים דאנו ור"5 בש"ךוכצ"5

 רחוק הא תע"ב בצ5עות לע"ן המחמירמצומצם
 : ע'כ 5איותר

 י"ם ש: יא18כ טק"ר פו"ז נרמימן
 כו'. דלהרשב"אי

 בב' ימכשייכפ. : הד"מ 5שון שהביא סק"פ בש"ך~עיין
 ן פחי5יי

 העב בצד אפת
 * כו' כהרמב"ם 5קו5א כאן יפמוקוהיאך

 הב"י והא יתיר לענין מקי5 הוא ה*אך דקשהר"5
 היינו דמי כנפו4 יתר דהפי' פחולין ב' 5עניןמ"ל

 מיל הב"י הא 5ו קשה ועוד . שנ*הםשניפלו
 שאפדו מקום דכ5 כהרמב"ם חמר 5ענין נםכאן

שניפל 1 וו



 מטימןאמרי
 עצמו והוא כשר תמר גבראת אם פרפהשניפל
 שניפל דכל דתמר פלוגתא לענין כדשב"אפסק
 שייך לא וע"ז פרפה חמר נבראת אם גםפדפה
 דמכשיר הא רק מתרץ לא דהד"מ הד"םתידוץ

 : ודוקהיתר

 נה מיא-
 דכ' הפוד על הקשהדהב"יי ר"ל * כו' גורם. הטיי אלא טקשבפו"ו
 בוקא מתנא רב אמר בגמ' והא עיכול אונפסק
 הגאומם גירסת זהו. דאיעכול והוא פרפהדשף
 בוקא מתנא רב אמר הגירמא פוםקים שאדולפי
 .אמר רבא נפמקו בלא אף משמע פרפהדקטף
 בין וא"כ דא*עכול עד והלכתא דנפסקהוהוא

 לתוד בנפטק פרפה א*ן פוםקים ושארלנאונים
 וכש"כ דאיעכול והוא כגאונים דגודם חפו"וותידץ

 י . : 11יף:%.שד
 דאפ.' ם"ל דהוא מתנא לרב תקשי פידש"ידלפי
 פרפה דאינו ק."ל באמת אבל פרפה איעכולבלא
 דגרם מהדש"א דברי הב*א והש"ך איעכולבלא
 דאנן והי*נו כו' דטד*ף מאן דאיכא בתום'כפ"
 דפריף למאן כן הקשו התום' רק כן קי"ללא

 * איעכול בלאאפי'

 י:קב ~2; :ך:: יב םקיידפו"ו
 התתתונה מאיכובה למעלה דוקא ובדנל גווגאבכל
 הרמב"ן נגד להקל שך-םה ואין וז"לבסם"ק - ומ"ש כצ"ל זה את םותר שזה הנידין מצומתת1א

 שלא רנל ביתר כרמב"ן פימק שכאן כיוןוהדשבשא
 הארכובה אצל פ*' כצ"ל להקל הגידין ת צוםבמקום

 : עםף( )יד ט הרא עם כרת מהנ
 דהרב נפרוט א"כ י" * כף אגודלרחוקץ אפ" כי'* הא"י כדביי יטפמן וא"לסכ2"1טז

 בשוק מ"רי ואלא הקול*ף העצם ,2ן כאן מ"ריו14
 האגור לפעם וגמ ק"ל שכ' םקי"ד בש"ךועיין
 אורך בכל שמא לחוש יש דלהרמב"ם משוםשכ'
 : יוםף( )יד כו' הגיד*ן צומת הוא האמצעיעצם

 צרלינ נמק.ם שלא :שבך יצ טקי"דש,ד

 ל ד" * כו' לעצמו בזה להתמיר יש ום"מ,ם "י נשש~י"
 : פרפה שעושה במקום הואכשהשבר

בינה נונה
 נומימן

 ז"ל . כו' הימב"םמ"ש על םק"אפו"י
 שלשה כיצד נטולההי-מב"ם

ן בהן שאין ואעפ"יפרפה ניפלו שאם הןאיביים
 הגידין צומת הן ואלו תמרון ד*ן ולא נקבדין

 שהבהמה ביארנו וכבר - העליון והלתיוהכבד
 לא הגידים צומת במקום העוף וכן רגלהשנתתך
 אם לפיכך הגידין שנתתכו טפני אלא פרפהנעשו
 שהרי פרפה קיימת והרגל לבדם הג*דיםנתתכו
 בהמה בפ' ע"ן הכ"ם וכתב י ע"כ צוה"גניפלה
 פרפה צוה"נ ניפל שאם במשנה איתאהמקשה
 שהי' ואעפ"י פרפה צוה"ג נתתך שאז אמרוובגמ'
 מובר פמוקה דיני אצל לכוללו להרמב"םראוי

 שניפל אלא שנו לא שבמשנה שמאתרהרמב"ם
 שניטל מפעם אלא נאסר לא נתתך דכימשמע

 נפילה בדיני כללו ולפיכך כנ*פל הוידכשנתתך
 לא האומנות זאת הרמב"ם על כ' והראב"ד .ע"כ
 . לשונו הפו"ן שהביא כמו כו' כהונן לועלתה

 להראב"ד ם"ל דבאמת הראב"ד בדברי הכ"מוהב.ן
 העצם מעל נקפלו הצוה"ג דאם הימב"ם לדעתאף
 לדברי כ"כ שהראב"ד רק נשר לגמרי ניפלוולא

 צ-ה"ג נ*פל במשנה דא*תא הא שמפרשהרמב"ם
 שנעקרו ינו ה וניטל לפרש הו"ל מוטב נחהךהיינו

: דאם מ"ל באטת דהראב"ד ום"ל הש"ך מש*גוע"י
 בכלל הוי למעלה עד העצם מעל הצוה"גנקפלו

 ן : וק"ל וטרפהנטולה
 ) אמימר אמר ע"ו ד' בחולין' דא*תא המדגיאי י, בסיצור אעתיק ז"ל הטו"ז דברי להבין כדירמכ2"ך

 איפמס קפיני וב' אלימתא תד הוו חוטיתלתא
 - -רוב- אזלה איפסק-קפ'ני בנ'ן רוב אזלהאלימא

 אלימא א*פמק לקולא מתני אש* רב בר מרמנין
 א"ר בנין רוב איכא קטיני איפסק מנין רובאיבא
 אתד רוב ברובו מאי ברובו צוה"ג דב אמריהודה
 הוה תלתא מכדי אמר ישמואל קמי' אמריתאכי
 הא דאיכא,:תיי פעמא . תרי האיכא תד איפמקכי

 דאמר שטואל אמר דרבנאי ופליגי לא תריל*כא
 מאי דאמרי א*כא . כשרה המרבל כתופנשתייר
 אמר* דשמואל קמי' אמריתי' כי אתד כל רוברובו

 לרבנאי לי' מםייע ותד תד דכל ת*לתאהאיכא
 לא אפ" שאמרו צוה"נ שמואל אטר דבנאידאמר

 ע"כ.: כשרה המרבל כתים אלא בהנשתייר

 י,יון.ןי(:3.א2
 שכ ורוב כולו הגדול שיפמק עד כשרהסהם

 של ורובו הקטנים שנים ש*פסקו אומהקטנים
 טהקפנים רוב ונשארט הגדול נפםק אבלהגדול
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בוה נח נוטימןאמרי
 וכך מטנו לברוח שיבולות במקום הם ואפי'בנבו

 דבד"א הא שכתב בת"ה הרשב"א בדברימכואר
 הוא לדין סמוך וכו' עוף מלא בכלובכשנכנם
 בין שנכנם ארי דין כ' ואח"כ צווחים והםשותק

 מהם א' של בנבו יושבת צפורן ונטצאתהשוורים
 דנמצא דהא ומוכיח הב"י על חולק והפו"ז יע"כ
 טהא חמור אינו מהם א' של בנבו *ושבתצפורן
 שצפורן אותו נם ומותי מקרקר*ם והם שותקדהוא

 : וק"ל רחב במקום כשהואיושבת"'--בנבו
 ם"ל הו4 יןע*קיא יניאה מקי"הש"ך
 דאיתא ר"ל . כו'לתום'וי
 שאמרו דרוסה ח**א ר' בני אמרי מנ דףבחולין
 דצריך אסר ורב .מעיים בני כננד בדיקהצריכה
 דרוםה ופירש"י אטמא עד דמוחא מכפאלבדוק
 שדרמה שראוהו או ארי דוומת טפק כנוןשאמרו
 משמע התום' וכתבו * נ*כר הדרימה מקוםואין
 הריב"ם פ" וכן בדיקה לה מהני לא דרוסהדודאי

 ימה לכוין יכול וא*נו הבשר שמאדיםשפעמים
 מדאמרינן דרוסה לודאי אפי' בדיקה דישונראה
 מע"ם בני ' כננד הבשר שיאדים עדבדרומה
 אס אבל עצמם םימניכ שיאדימו עדובמימנ*ם
 הם4מנים האדימו ולא הם'מנ*ם שכננד הבשרהאדים
 הבשר האדים שהר* נדרםה דודאי אע"נכשרה
 לבדוק דצריך לרב דם"ל בסמוך דכאמרועוד
 דרב דרוםה ודא* ע"כ והיינו אפמא עדמכפא
 בקונפרם שנם שם עוד וכתבו - דרוםה לספקל"ח
 לבדוק צריך דאז משום אלא דרומה םפק נקפלא
 בני שכננד מה וכל וצדה וכרמה נבה מקוםבכל

 דדריםה מקום מבחוץ ניכר הי' אם אבלהמעיים
 * ע"כ מקום אותו כננד אלא לבדוק צריך הי'לא

 ניכר לא אם דנם בהדי' התום' מדברי משמעוא"כ
 נ5, :2~וי.םז.ב',ע.ניוג'ג: דרוםה__רק_דמתחלה מקר_י_ודאי מבחוץ הדריםה_מקום
 אבל מבחוץ ניכר הדרוסה מקום דאין פי'למה
 הדרימה מקום דאין רש"י נקיפ דלכך שפי'.אה"כ
 לבדוק צריך הי' לא נינר דאי משום מבחוץניכר
 זה נם באמת הוי א"כ הדריםה מקום כננדאלא
 דהרא"ה ב"י מ"ש א"ש דבהא הש"ך ' עוד וכ' *ז"ל הש"ך כונת תוכן הוא כן - לרש"י אף דרוסהודאי
 שהביאו כהריב"ם היינו - כריבעם סובריםור"ן
 הרא"ה והרי דרוסה לודאי בדיקה דל"ט הנ"להתום'
 דרוסה וראי מקרי ושדרסה ראינוה רק דאם כ'והר"ן
 כן הוא נ"כ ריב"ם בשם התום' דעת שנםא"ו

 . וק"ל דר'םה ודאי הוידזה
 י כו' עכו"ם שאפאה ישראל פת כגושממנ"א

 דרבנן באיסור ספק הוי דשם אףר"ל
 אפ"א דאורייתא באימור ' ספקות שני כטווו1י

 שם דליכא כיון לעכו"ם ימכור ועלא אשםנזרינן
 בו דאיכא בדבר משא"כ להתיר צדדיםשאי

 למכור ל"נ בזה כלל א*סור בו יש א4פלונתא
 שם ובפ"ת םי"א קי"ב םי' לקמן ועייןלעכו"ם

 ע'ין -כו' בבדיקה ה'תד יה ייש חיאשם :סק*"נ
 הלוקח הא דצ"ע שכ' ז"ל רב"פ הנ'בהנהות

 מ:,%טג -ן: ,:ישב
_. 

 צדדים ברא"ה דאיכא דדוב עובדא כהךאלא
 דבדריסה בםמוך לעיל כ' דהש"ך ואף ' כו'להתיר
 דריסה במפק ומ:ש"כ להתיר צדדים כסהיש

 צדד*ם *ותר יש דת"ה דבמעשה היט"ך כוונתאמנם
 מהטרדכי הת"ה הקשה ע"כ הרבות בן הו*דדוב
 טטריפ*ן ולא שרי מדינא דשם עוף דהשוחטמהך
 דפלונתא ספיקא בין וטהלק חוטרא טכחרה

 דפלונתא בםפ'קא אף ועכ"פ הטעשה דנוףלספיקא
 דל*כא דריסה ובםפק להתיר צדדים בכמה רקל"מ

 הוי לא 'דריסה דבםפק להתיר ל"ם בלא"ה'צדד'ם
 ונם תרבות( בן דהי' דדוב בהא לכטו צדד*םכ"כ
 להתיר כאן שכ' והימ"א המעשה בנוף הואהמפק
 הו* ונם צדדים כסה דיש בדרימה רק ט'ירילא

 : ( )עצ"ל יר*ן אסכש טוטכין אז דפלונתאםפיקא

 נחטיבמי
 דהפור ר"ל - כו' ~ריםה מינקפ במכמ'זשפך"ל

 כיצד אמורה נפ*לה וז"לכתב
 אם."צ לבור שנפלה או נבוה מדבר שנפלהבהמה
 שמא חושא41ן י"פ שנפלה המקום עדמכרימה
 הזכיר וטלא הפור על הב"י ותטה א*ברי'נתיםקו
 דאז ונפלה רנלי' על עומדת אם דביןחילוק
 שוכבת היתה אם ובין מכריםה הי"פמודדין

 כרימה חפור מדנקפ הפו"ז כתב לזה 7ונתנלנלה
 מפק בזה דיש כתבו ז"ל ומי"ח שה ינפייכם : עומדת דהבהמה דמיירי טשמעממילא

 .טיפ" קטן לביר קשנמקל כשוי נ' ד' בב'קרא.תא
 קטבר אלמא שם ופריך איברים רימוק משוםר"נ
 בור החופר רנן והא מ*"פ בפחות חבפה דישר"נ
 ופת חמור או שור שם ונפל מי"פ פחותבר"ה
 נוטשני( חבפה בי' דלית משום לאו מאיפפור
 ב" א"ת חבפא אבל הבלא בי' דלית משוםלא

 שתפות דבעינן ט"ל דר"נ משום פפורואפ"ה
 אחר תירוץ עוד הנם' משנ* ואח"כ * דבורבהבלא
 מי"פ בפחות חבפא דליכא נ"כ לר"נ ס"לדלעולם
 לתחתית מכריטי' ' דה" פשום ר"נ רפרפי'וה"פ
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 מובינה מא מ נחטינץאמרי
 שונבת ה'תה דהבהטה מיירי ובמתני' י"פהבור
 הפעם לר"נ דם"ל קמא דוש*נו*' בפרישהוכ'

 דמודדין משום ולא מי"פ בפחות חבפא דישטשום
 פרפות לענין אפי' כר"נ קי"ל לא א"כטכרימי'
 ולשינוי' מי"פ בפחות חבפא דאין קי"לדאנן
 והא מי"פ במחות חבפא דאין מ"ל ר"נ דנםבתרא
 דהלכה 4ומר נוכ4 מודדיש דמכר'ם" טשוםדפריפה
 בגם' עיקר תירוץ _איזה_ הפור דממופק ולפיכר"נ
 הבור מכעל ממון אהוצאות דקאי תשי בסי'ע"כ

 הוא דנם' קמא שינויא דשמא המפע"האמרינן
 מכרימי' טורדין לא ינם כר"נ ק4"ל ולאעיקר
 וכאן קמא שינויא לפי כן מ"ל לא נופאדר"נ
 דשמא מחמירינן באימורי דאיירי פרפותלענין
 דמורדין משום דר"נ ' דפעמא עיקר בתראשינוי'

 בם"ו הרב טרכתב ר,ל מץ. י ]4ע,1 ו*ש בהנ"" הרב בדברי משמע דכן ףהף4שה*אי"יפא : ע"כמכרימי'
 שלא כל משמע בהלכה רק להתיר . איןדלדידן
 לפרם"נ(: ל"ם מעל"ע ושהתה עמדה אם אחהלכה
 פשיפא ל,, "קש,, צ"ל , ו ו ]4כי ,]טו דה"א וי"ל בוה , קם"ל מאי קשה 3ה3ץ"דץףאר"ן
 תירץ ע"ז יציל דנפילה מה"ה בלא"ה מפריףראם
 שהי' בריאה מראה שינוי דיש אף דכאןדה"א
 מראה השינוי נתלי כאן אפ"ה זה מחמתפרפה
 רלא קם"ל לברייתא תחזור ואח"כ. הנפילהמחמת

 : )שם( כן כאןאמרינן

 מםימן
 כובתו פ כו' לכ"נ אלמנה י 1 ]1ע* ה.ש פ' נטידני אבל כו' בת"ח כתוב ממשהש"ד
 דתמורה התום' אם המרדכי דבר* משוהדהרם"א
 נ"כ דברים שאר דאכלה מיירי דהמרהכינטפרש
 הפו"ז כתב לזה - ימי' כל בנתפפטה מי4רי'והתומי
 לא דאפי' או"ה בשם כתב הת'ח 1"א אינועושה

 נורם דזו"ז לקנות לכתחלה אמור )ימי' כלנחפאמה
 לכתחלה אפי' דמותר מ"ל והמרדכי לכתהלהאמור
 דאמור 'ימי' נל בנתפפקה מ"ל דהטרדכי_ איתאואם

 לכתחלה קצה')עכ"1 בנתפפמה לאטור הו"לר*עבי
 דאף ום"ל דתמורה . התדם' על חורק 'דהמרדכיא"ו

 באיסורי כשנתפפטת רק מותית ים4' יכלצאשפמה,
 נתפפמה . אפין בוה עכו"ם בכרשיניהנאנ:כש)

 בדיעבד אף ימין- וננל- לכתחלה אסור ג"נק*ת
 : אכילה איסורי ,בשאי 'בנתפפטה -טשאשכאטוו

 טוף ' האדאה וכ"ב'דעת הש"ך.ר23ץץ18
 דאף רם"ל שם' מאועה ל 1 ., . ,ששו_]4. טא כלל .

 .מו4% נ"ב. פמאה מבהמ4 היתה נדלתה .עיקראם

 שהתףה - לע*ל שהב'א. ומה כמעופל יהוי)טטשי

 בטופפמה אפי' לכתחלה לאםור או"ה בשםכתב
 מנתר דווו,לנ יאמרו שלא מ"ע משום רק הואקצת

 אף מותר כאן באמת אבל מקום בכללכתחלה
 וא"כ כמעוכל דהוי טשום ימי' כלבנתפפמה
 לכתחלה דאת בחדא רק או"ה על פלינ לאהמרדני
 4ם*' .כל בנתשפמה רק לם"ע חייש ולאשרי

 נם' אכלה ואם דיעבד אפיי אסור הנאהבאימור

 הש"ד עור וכתב * בדיעבד מותר אחריםדברים
 ימי' ' כל בנתפפמה מיירי דהתום' לפרשדא"א כונתי כו' התום' בשם היב דם"ש הואדפשופ
 ו"א לשחרית סשחרית מייר' ואו"ה והמרדכידוקא

 דנם עוד וכ' . דוקא לאו ימי' דכל משמעדמתום'
 ונם בודאי כ,*בו ולא בוה: מסופקים) עצמםהתום'
 אכרשיבי קאי דחבד אפי' שאמרו דהתום'י"ל

 חנינא- ר' דאטר הא דעל הנאה אימורי דהואעכו"ם
 רותח- חוב הפרפה ,מן שינקה כשרה אנפיננוםבן

 התומ' כתב מ~בח לנבי פמולה לשחריתמשחרית
 ימיו - כל אכלה אם עכו"ם בכרש*ני וה"הוו"ל
 ריהפא ולפום אמור שהוא מהן נרילתהןר

 ראף שאמרו דהתום' י"ל וא"כ - ע"כלהדיופ
 דאל"כ עכו"ם אכלשיני רק קאי לא אסורלהדיופ
 פשימא עכו"ם כרשינ4 דה"ה התום' שכ' והמה
 כש"כ,.א"ו ל* הנאה שסורי פמול אכילה אמוריאם

 לא וזה להדיופ דה"ה לזה לממוך רצודהתום'
 ולפום התום' דכתבו והא עכו"ם אכרשיג4 רקקאי

 אכרארגי קאי ואי ספק בלשון שהואריהפא
 דיעבד אף להריומ דאמור מודים כ"ע בזהעכו"ם
 רק שינקה 'דם*ירן אנם' קאי דהתום' משוםי"ל

 ע"כ ימי' כל נתפפמה ורא לשהריתמשחרית
 בעכים.ד' דאיתא דהא די"ל משום ב*הממתפקין

 דאכלה מיירי אמורה עכו"ם 'כרשיני באכלהמ"פ
 עור .כתב לאח"ג גורם הד רק הוי דלא ימי'כל

 __ א דוק קאי- .לא 'דאהוםן אם___נאם3 דאפ*' די"להער'ך

 חנינא ל'ר' כן נתכו. התום' הלא הנאה איסוריעל
 כן כרחב"א קי'ל דלא ס"ל והרמב"ם אנפינ1וםבן
 3פרם"נ בקיצור נאן ז"ל השער רבים כונתהוא

 : קצת( ביאורבתופי

 סאמימן

 כתב יפיי סקפ"יפו"י
 הפיי י"י " ץי' ,

 שיגיל "טראל בבית ה46רת כהש או לורחוקה.
 שא*ן או ת"ח זוכה אין אם אבל המתנות לוליתן
 ישיאל ננית חמשרת כהן או לו דחוסההשעה
 במתנות רבו בבית שמתארח ת"ה לאורחומזכה

 נ זשכ אסור רבו לו ליתןשרניל
סקשכ



4"-ף
 כ' וחי' מבהמה הבא נוי מתנותובעניןי הפור ז"ל . כו' הרמב"ם על הפור ךהילק כםק
 כל ממנו מפרישין ספק שהוא אעפ"י כויהרמכ"ם
 פפור הולד הצב*יה על הבא ת*יש אבלמהנות בחצי הייב וילדה העז על הבא צביהמתנות
 ולפי * ע"כ ליתנם חייב שאינו כיון המתנותכל מפרישין למה דבריו מבין ואיני ע"כ הטתנותמכל
 ה*ינו הרמב"ם עשזכר דכוי הפור מפרש זוניוסא
 הצבי' על הבא בת*יש וע"כ בעלמא הפרעשההיינו מפרישין רשון הרמב"ם ומדנקיפ וחי' מבהמההבא
 וע"כ הצי ליתן הייב התיישה על הבא כצבידאי

 . מפריש למה כלל חייב שאין כ*ון המורהקשה
 הבא או כוי מתנות ובענ-ן בטור נורםוהטהרש"ל
 הבנת לפי אף וא"כ. כו' הימב"ם כ' וחי'מבהמה
 ואפ"ה בפ"ע ברי' שהוא בכוי מיירי בהרמב"םהפור

- : וק"ל עליו הפו הענ,
 מידו דמוציא"ן פמק שפ"ו תמי' טקי"נשן

 בכור בספק שם דפסק ר"ל - כו'ן.י
 אלא לכהן ליתנו צריכים הבעלים דאין הואדהדין
 5הפור ום"ל ויאכלנו מום בו עדישיפולישהנו

שם
 לא רתפימה מידו מוציאין כהן הקמו לךאימא '%'גןןו_ך;:'-יג2%"ןי

 אף הזה הכהן אבל ברי שפוען למי אלאמהני
 אמר והכ* שמא מענת ארא לו אין שתפםאחר
 עשר בשנים ששכרו מרהץ נבי כור בית בפ'ר"נ

 השנה ונתעברה לחודש זהב מדינר לשנהזהובים
 העיבור והודש ראשון לשון תפום א" לי'רמספקי'
 למשכיר העיבור וחדש אחרון ל' תפום אילושוכר
 בא ואפילו עומדת בעלים בהזקת קרקע ר"נאמר

 תפימתו ל"מ שוכר דתפום השנה במוףהמשניר
- ב4)--כור-הטטק--רק בם' שם וא"כ-נם '-ע"כ - 4 א  

 להדדי מדמה ואפ"ה העולם לכל הוא הספקנהן ובתקפי אהרון לשון או ראשון ישון תפוםקי"ל

 עחן . 11' שקלן סמל"74?,גל4פרז
 שקלן דאם שכתכבפרם"ג

 הנזלן הלוקח הוה בהם ננע לא והמוכרהלוקה
 אם,שקלן משא"נ הלוקת עם כהן של דיןמש"ה
 : הוא אלא כהן שם כשאין והיינו הלוקהעם דן הכהן רצה אם נזלן המוכר נעשה במשקלהמוכר

 סבמימן
 יא הט:י ו'י ] ג: :נ סמ"אפו"ז
 ועזף וחיה בבהמה ונוהנ חתי מן אברלאונל

יף* רן'האף4 * 44ע ע894!
 מן הפורש אבר לפיכך במהורים אלא 3והנואינו
 בו שאין בין ועצמות ונידין בשר בו שיש ביןהחי
 הלשון נגון לבד בשראלא

 והמהוי
 והבליות

 אפ בין כזית בו יש אם ב*ן לאכלו אמורוהביצים
 אעפ"י אמור ההי טן הפורש בשר וכן כזית בואין
 בשדה ובשר משום אסור אם"ה משום בושאין
 קושיות ד' המו"( והקשה . ע"כ תאכלו לאפרפה
 צורך לאיזה ב' - בטמאיק נוהנ דאין נ"ם מהא'
 - המור שכ' למיכך לשון נ' - כזית בו דא*ןכהכ
 משום אסור הפ-רש דבשר אה"כ שכתב כיוןד'

 ולשון דפהור לומר הוצרך למה מרנה בשדהבשד
 * החושיות כ? המו"ז ומתרץ - אמ"ה אימור בויש

 נמעה דלא לוטר הפור כונת ועיקר המו"זום"ש
 וה"ק וד' ונ' א' קוש.' לתרץ כוונתו כו'לפרש
 הנפש תאכל דרא דקרא לפרש נפעה דלאהפור
 וקרא ועצמות נידים בשר בו ש*ש אבר עלקאי

 אף והיינו אם"ה איסור על ג"כ קא' בשדהדובשר
 אלא כן נפרש דלא קמ"ל ע"כ לנד בשר בושיש
 שאין אבר על אף קאי הנפש תאכר דלאדקרא
 דנפש קטא בקרא נכלל והכל לבד בשי אלאבו

 אימור לומד'ם אגו זה מקרא דהא הכלכולל
 בפמאים דאפ*' תאמר שלא וכדי ועות הי'לבהמה
 המור אטר ע"כ נמש בכלל דהכל כיון אמ"הנוהנ

 דטיעמי' טשום הוא והפעמ נוהנ א*נודבממאים
 שבשרו כל משמע תאכל דלא פמוק באיתוקרא
 וע"כ פמאים ולא אמ"ה על מצווה אתקמותר
 דאנו כיון ר"ל כו' הפורש אבר לפיכך הטוראמר

 אף לפ*כך הכל כולל דנפש קדא מהאילומד*ם
 רק בהם שאין אף נפש בכלל הם ולשוןפהול
 אלא בהם שאין איברים וכדומה ורשון פחולעל דאף זה מפסוק יודעים ושאנו וכיון 1 לבדבשר
 אייתד א"כ אם"ה א*מור בו יש נמי לבדבשר
 אם- אף- -"ח* טן לבשר פרשה ובשר-בשזה-הפטוק

 : וק"ל הקוש*ות נל ומתורץ אבראינו

 מגסימן
 :עא ע ךנן :ן ךי ח סקש"ך
 אתי דכפורי יומא במעלי כהנא רב לנביאיקלע
 ואכול שקול א"? וכוליתא כבדי שדיעורבי

 שוחפים רוב דה*ומ ' פפי שכיח דהיתראהאידנא
 במקום מצאו דאם להב"ח ום"ר - ע"כישראל
 ברוב אבל ישראל פבהי ברוב דוקא מותרשהניחו
 * אם*ר שהניהו במקום מצאו אפי' עכו"םמבהי

 דךב עובדא דהך דמפרש הרשב"ם בשםוהב.א
 לא הכי ואפי' שהניהו במקום שמצאו מ"יר'כהנא
 עור וכ' יותר היתרא דשכיחי צמשום רק שםשרינן

הב'ח



 טרטימואמרי
 איכא עובדי והני ח';ל הרשב"ם ום"ש ון"להב'"
 שנאבד וכיון עכו"ם שרובה בעיר דהויומיטר
 לאוקטי צריך הי' לא עכ"ל פפ1 למיחשאיכא
 נווני בכל כרב דפמקינן למאי עכו"ם שרובהבע:ר
 אפ" ודאי דלפי"ז שהניחו במקום בנמצאוזולתי
 שבא אלא שנאבד נ*ון אמור ישראל שרובהבעיר
 לא כרב דלא דפסק למאן דאף ולומילדהות
 שרובה בעיר דהוי למימר דאינא עובדי טהניקשי'
 ושרובה בע*ר אפי' נופ" לרשב"ם אבלעכו"ם

 : ע"כ שנאבד כיון אמור נמיישראל

 סהטימן
 . נ .~יטיג שנ :נ טמ"בטרז

 שפק
 שביד חופין ננון שבהם דם סשוםשאסורים
 מהני לא ומליחה ובצואר ובלשון ושבלחיויפבנתף

 לשו ון"ל נ' ואח"נ * תחלה שיחתנם לא אםבהו
 בון העוקץ והופי היד ווצפי הלב חופיהרמב"ם

 שהטאכל המיים בני ונל דם משים אסורישנולן
 יש נאון נתב דם* בהם מחזיקים אק בחללםסובב
 דם שמלאים חופין וכמה נידין נמהבבהמה
 הדם שיצא כדי המקומות נל לחתוךוצריך
 מדינא ולא שהחמיר הוא וחומרא ע"כבמליחה
 הגידין אלא לחתוך א"צ דנמ' דמדינאדנם'

 הפור שנ' הא הנ"י וכ' - הפור ענ"לשהזנרתי
 דמדינא דנם' מדינא ולא שהחטיר הואוחומרא
 קאי אי שהזנרתי החופיש אלא לחתוך אעצדנם'
 הרמב"ם בשם נתב שהרי קשה שהזניר מה כלעל
 בנם' מוזכרים ואינם הדקין ו"ופי הלבחופי
 ז"ל הוא שהזכיר למה איא קאי דלא נ"לולפינד
 ונונת * 4"נ הרמבשם בשם שהזניר למה לאסתם

 אלא לחתוך א"צ דנם' דמדינא הפור--הב"י-דם"ש
 שהזניר הנידין על קאי לא שהזנרתיהנידין
 שהביא קודם הפור שהזכיר הניריש על רקהרטב"ם
 אמר מדלא הפואז דכם"ש : הרמב"םדברי

 דהא כונתו - נו' רבים לשוןשהחמירו
 שהחמיר מה ר"ל שהחטיר הוא וחומרא הפורשנ'
 העוקץ הופי הרמב"ם אט"ש קאי ולאהגאון
 לשון שהחמירו וחדמיא לומר להפור הי'דאל"נ
 באמת מ"פ עוד והקשה . ורמב"ם נאון עלדבים
 ניון הוא בעלמא דחומרא הרטב"ם על נן כ'לא
 הפו"ז ומתרץ בנמ' נזכר שלא מה חשב הואשנם

 ואפשר דם משום דאטויין רק אמר לאדהרמב"מ
 דמ* דלא וקם"ל מליחה בלא דאסוריןדכונתו
 מחזיטין דאין רבריו בסוף הרמב"ם שהזנירלמעיים
 הנאון בדב=י אבל חתיכה דא"צ ואה"נ דםבהם
 אותם לחתיך דצייך בפי' כ' שהרי כן לומרא"א

4יב4נה מוטה  וק"ל הוא בעלמא דהומרא עליי הפור כתבע"כ

 יאטץ יע"ן שב 1("ילי "סס,ה
 שודאי יסבוי ישמע והישראר הוא שכשרלעכו"ם
 דניקור ס"ל דלא וצ"ל הפו"ז ומ"ש * מדהניפל
 טכח מטנו יקנה ודאי הא דאל"נ מימן הו4הניד
 מ4' הוה הגיד דניקור אמרנן דאי נונתו .הסיטן
 כשלא לעכו'ם דע:וכה ירה ליתן אסור אץידנשרה
 בפני לעכו"ם אמד כקשלא אפי' ממנה הנידנפל

 א'נו בירך ישראל של דההיוצך שנשרההישראל
 עשהניל כדרך פורעה דה*שראל עכו"ם לשלדומה
 סה והוא צ"נ( ד' חולין ברש"י )בם"שמונה

 ממנה ניפל הגיד שנם ויסבור הוא נשרהדמבהמה
 ליוק אטור הי' אזי מי' הוי דניקור אמרינש איונם
 שלא אפי' הניד נפילת בלא לענו"ם חתוכהנך
 דהתיכה כיון ממנו יקנה הישראל רהא ישראלבפמ
 ס*מן הוא דהתינה ס'ל לא דהרמב"ם א"ו סימןהוי
 כשרה שהוא הישראל בפני לו יאמר כשלאוץ"כ
 לדעת הפו"ז הקשה וץ'כ ממנו הישראל יקנהלא
 מאי סימז הוי בירך ישראל דחת*נת דם"להפור
 : לא או ישראל בפני לענו"ם נתן בין ישחילוק

 מוטימן
 ::ני:ע ריה( ב4: סק,אמו"ז
 א"פ בם"פ ח"ל הב"י ונתב כאן המהברנלשון
 והקשו אטורה דפ בה שנמצא דביצהאמר*נן
 דפ יצא בכריחשת טדאמרינן ע'א והרא"שהתוס'
 והנבים דנים דם ויצא בשר מין שאיעביצ*ם
 דנים דם דשרי היכי דני ומשמע היתרשכולו
 החמירו דמדרבנן ותירצו ביצים דם נם* ה"הוהנבים
 נולדה שהביצה עוף דם אפו נשרה ביציםבדם
 נוצר שהאפ4וח אותו אף שרי ומדאורייתאממנו
 בין אמיו מדרבנן אלא הקשר שעל דהיינוממנו
 הקשר על דדם ועי"ל לקשר חוץ בין הקשרעל

 כשאין היינו בכריתות דשרינן והא מה"תאסור
 ורב*נו * ע"כ אחר במקום אלא הקשי עלהדם
 על שהוא דדם השני ת*רוץ ע*קר תפםהפור
 ב*צת כתב הרמב"ם אבל מדאורייתא אמורהקשר
 ואונלה בה להתרקם אפרוח שהתחיל פהורהעוף
 ונתנ ' בקיצור הב"י עכ"ל מרדות מכת אותומכין
 על חולק דהרמב"ם דם"ל מ'צמע דמהב"יהפו"ז
 עליו ח*יבין אפרוח מרוקם הוא דאם כ' דהפורהפור

 הקשה וע"כ מ"ט אותו מכין דרק מ"לוהרמב"ם
 . פ'ו בס" כהיטב"ם ס"ל עצמו הפור דהאהפו"ז

 דפ שיש היינו עייו דחייב*ם כאן דמ"שומתרץ
כעין



 ובסי' שבו הדם על ה"ב נתרקם שכבף אףבעין סי סוס*מןאמרי
 ע"כ בשר ריקום רק כלל דם בו שאין מייריפ"ו

 : מדרבנן רק אמוראינו
 ר"ל * כו' זה דין של דחשש כ' בב"יסק"נ
 המחבר דברי )שהוא בתיטובה דהרא"שו
 הטהיפה ובתח*לת פתופות בביצים מייריכאן(
 החלמון על דם נטצא שלם הי' החלטוןשעדיין
 לעיל הטו"ז ושהב-א רש"י לשיפת ס"לוהרא"ש
 הב'צה שרי הקשר על שלא דבחלטוןסק"ב(
 הדם הי' שמא דחושש*ן בזה מ"ל דהרא"'צאלא
 משם ונעקר חוצה ונתפשפ החלבון קשרעל

 להרא"ש דם"ל הב"י וכ' ההלמון- על עתהונמצא
 - דאורייתא מפק הוי ע"כ דאורייתא ביצ'םדם

 כבר כשהתהיל אבל מהרש"ל בשם הפו"וום"ש
 ר"ל כו' דאורייתא דספק אסור מעט אמי'לפרוף
 הדם הי' שמא חיי,ט.נז אז* לטרוף התחילדאם

 מפק הוי דאי לכ"ע האומר במקיםבהלבון
 מ"ש שעל בפרמ"נ ועיין - להחמירדאור'יהא
 דם ונטצא נתערבו ולא שבורות בביציםהמהבר
 החלטונים כו ליקה טותר מהם א' שלבחלבון
 דנראה הפרם"ג כ' בתונה שהדם אותהולהותיר
 מהם א' של בחלטון דם דנטצא וצ"ל הואדפ"ם
 בחלמון כשנמצא אף מותר המחבר לשיטתדהא

 וק"ל: בין טעווכשאינן
 כמ"ש ה"נו אמור. מקום כהיא"ה(שקכל הכשמ

 מחמירינן בתער:בות דאמ*' ל מ ל ורשזם : ממס"ב לעילהפו"ן
 כסק"נ לע*ל הטו"ז כם"ש היינו -בו'

 :בשמו
 בנמצא מהיש"ל שהקיל מה אףי טק"ףש"ד

 . כלל נראה אינו ההלמוןעו

 חזר דהש"ך שכ' המ"1 _בשם שהביא בפרמ"געיין
 ובין דהלמון על בנמצא דבין בטטוך תחלהמס"ש
 קי"ל דשמא ספק הוי ונתעיב החלבין עלבנמצא
 הש"ך חזי ו24ה"כ כה4אונים ק*"ל ישמאכהרא"ה
 סק"א במ"ת ועייז . כהגאונ.ם דקי"ל ום"למזה

 יסתרו שלא בענין באו"א ה'צ"ך דברישמתיץ
 :בתעיובות טותי דב2"ע ס"ל דהש"ך והעלה אהדדידבריו

 מי' יעיל עמ"ש כי' ל"ח בעי יחש*בטמי"בכ
 : סק"י ש"ךל"ז
 מפ=ש דאו"ה ר"ל י כו' באו"ה אבלקקי"נ

 על מונהק, דהביצה מ'יר'דהייצב"א
 הכסוי על חלב פ*פת נפלה דאם דאף וס"להכמוי
 יטבקדרה הייטב נגד כנמלה הוי הקדרה,~על
 אפ"ה 'הטיפה ננד שבקדרה מה בתוך מ'שצריך
 כשתי הוי הקל'פה בתדך דהביצה כיון שריכאן

 : זב"ז נונעותקדירות

בינח מפטח
 טוט"מן

 ~נש . ייייב . :י :: :::: סק,בטו"י

 וכ' לצלי אף חתיכה צריך ה*ד והופי חת*כהא"צ
 הפו"ז כתב ולזה * מבשר שהוציאן דמ*יריהב"י
 כשהוציאן נמי היד הופי אף דא"כ הואדט"ם
 דה"ק מפרש ע"כ להרשב"א וצוי חת*כהא"צ
 באש מופשפין ופניהן בתולדה יוצאיןשהז

 התיכה וצריכין בבשר בלועים היד חוטימשא"נ
 :לצלי

 מחמעץ
 הייט פ'וש"י כו' כיבשא סק"אפו"ו
 יד.ו בוה שי'ן :צלהה דמל'נה במ'ש המ:"ועל

 : במלינה מחלוקת המחבר הביאבם"נ
 ר"ל " כו' ברמץ הראש שמניחין יפ*-ק"נ

 תחלה הנוצות להם.ר הראשדחורכין
 לא שמא והיישי ברמץ כהטמנה זהוחושבין

 : )פרמ"נ( ואסור אנהורי'אותב"

 מפטימן
 אוטרין היש פליני דבהא נראה סמ"אטר"ן

 פעם ט"ל אוסרין והישכו'
 גפו"ן על שהקשה בפרמ"ג עיין * כו'הראשון
 פעם שהוא הראשון פעם ס"ל ".ן אום דה1שעמ"ש
 פנ. שעל רם משום הוא להרא"ה דהאהרא"ה
 כאן הפו"ז )ום"ש בע*ן דם דהוי מ"ל ו?אהבשר
 משים הוא הראשון במעם_ הב"י בשם הם"קבריש
 משים רק דוקא לאו דהוא הפממ"נ כתב בע.ןדם
 וא"ר ישכח עשמא פובה עצה רק והוא שע"ם(דם

 אבל ויבלענו ניתך ויהא טרהדיחו צירופליטת
 דבזה בעין ים טשום הוא הנ"ל אוסדיןלהיש
 דבדם נבלע יהא מליתה ש,עור תוך אףאמרינן
 נכמעש יפרוד א*ירי ולא ככ"פ אמר34ן ראבעין
 הפו"ן שמביא הסמ"ק דעת והוא סק"א(הש"ך
 דהיש מק"ז לקמן כתב עצטו והטי"ז זהבטם"ק

 : הממ"ק הואאומרין
 רב א.תטר יפה יפה ומד"חו יפה יפה מולהואא"כ דמי מידי יוצא הבשר א'ן קשמוא4אטרי הנמ' ז"ל ' כו' הזכירו שבבי4*תא אע"פמק"ב

 דמולח מדיח תנא במתניתא ומדיח מולח אמרהונא
 חללי' דלא הא טכחא בי דחללי' הא ול"פומד*ח

 : ע"ב פבהאבי'
ש"ר



יתבינה טפםימןאמרי
 ן, נ:;י:ג:ג;%.:נמ ממ"גש"ך
 בו לחתוך וא' בו ושחופ א' מכינים נ' לושיהי'

 כלא'ג דאי חלנ חשהתך בסכ';ש'חתקי'נשו
ים,ט'סד

 אח"נהדגשו" שסחהן
 דדלל'

 סשים ב"

מוקי
 לדלב א' סכק סנ. ר'דן תקשה גת'

 סך אם" ""טמ.י4 ילגד,ה,:י;1י'")מ:גז:ן,ן7ןן:גןצט.
 . , דיקי.מי,אסיי שחףי

 סב'נ של הדם ננד כ' רל'כאצ:ג:נק

 .מ.תו( כ' א'נא בודא' דונל )דבנליטלפ'ם
 שגה.ך מה וק אמי'נן לא נכשא"מ מ.יח.מפעם
 ,ן ::ג:ןקנל.ךנצ?, סק,חטוץ
 דפולפ בכשא"ם.מפעם טועפת טליחה נמלחנבי

 נסלח נב'ה
 ף

 ד'אסוו אסו,נן הרהה בלא
 נס1 סעט בע( רם דסבל'ע מש.ם מי'וטתבמל'חד

 ב:קוני .ו:נ "א :ן,:י טהכ.אש.ר
 היתר שכתב אסה קאי ט' ודוקא ע4כהבדהרמשא

 'ז:ך:ג.:1קנה:יניג:נ י:ון גג::ש::יעוגנע
 קג ג: ::שגםי סננג::ג

 פ.' על שי,יד ונ"ם רג'גג,ץ;.:::רת

 אתי התירא דהא וכו' השני צר במליחתגויאו ל. יש ער.ק נן נהבג לא אםי(י%ד:ןל
 .ר.קא 1' הטי'ו כם" א":גדיאלאשסינן
 פוסא,ת ע'טוה הז

 רד'.נ-

 איבע'סט
 מיל לפל יניע מינופיז( ס' שעה )דכל  ע1תחלע'בש

 שע'%.:וג:נ שרומ

 והפושן כף דמי יה*כי סתכאח השו,ף כמאשראל
 דצריך די"א דמילתא רישא על דקאי ע"ומתרץ
 אחר דמיירי המחבר על קאי י"א והאי נ"פלהדיח
 דצייך דוהי"א הרמ"א כ' ע"ז ניפו*ן אויטטיפה
 כהדחה הוי ונ*פוץ שפיפה עשה דאם ג"פהדחה
 רק עשה לא ואם הדהה ב"פ רק אח"כ וא"צפ"א

 4ריח אזי המהבר( לכמ"ש לחוד נ'פוץ אושפיפה
 :נ"פ

 ה"ח 4ל4, מים יקקא ויאו סמזיאש"ך
 שכת' בדנם"ר עיין י כו'_ ציר1
 אש"ך ומ"ש כ' מע" לקמן המתכר לדעתדהיינו
 הייט מיד נאטר ציר נמצא דאם שאח"ובם"ק

 : סעי'_כ' לקמן הדמ"אלדעת
 יהא ממישפטך"ז

 1 2א היכא ק"ה בם*' ק*"י
 במלימה אומר דא*נושמנונית

 מליחה ענין מה שהקשו וחו"ד בפים"נ עיין יכו'
 שתירצו מה *עףש מיירי בבישול הרש"ל האלכאן

 "חשפ"אושחש כר'י דל4 ם'ר :ף כלל בת"" יכיכ25בהכ,ג
 *ל . כו1 הראאש  מדבר1  ון4יךי* כן*

 שנתנוחו ח* נמלח שלא בשר ירוחם ר' כתבהת"ח
 '"' התום' כתבו האור מעל שהומר רותחבכלי
 דתווא כבשרא בשולא בעי מלח נבי שמותרכירה
 דא'ן ונראה עכ"ל הרא"ש וכ"כ טבשלו אינודכ"ר
 חתקגה אותה ננד בקדרה ס' יש אא"כ בזהלהקל
 *ה היתר שכתבו פוטקים עשאד מצינו עשלאמאחר
 האש על ק4עדיין או האור מעו הומר ב'ןלחלק
 (נ4ו דהבשר דאע"נ שם כתב בעצמו הרא"שנם

 כבר אם לענין טיירי דהרא"ש ואעאגהבשר ונאמי מתבשל שעלץ הלחלוחית מ"סמתבשל
 פפי דנרע כל5 נטלח לא אם דכש"כ נראהנמלח
 הלחלוחית שטתבשל ככ"ר לי' דחשביןמאחר
 אאכ-כי- טתבשל -הנשר- דאין שע"נ הבשד--שעל
 שבתוכו ודם לחלוחית יותר איכא כלל נמלחלא
 מדם נאסר מתבשל א'נו בעצמו דהבשראע"נ

 הלחרוחית דאין דם"ל לדתות דיש ואע"נשבתוכו
 דהמליחה משום שנמלח - כבשר רקמתבשו
 א"ח בפור מש4 וכן לחלס אק מ"6 כו'מוע*ל
 הבשר דאין אע"נ מתבשל דהוחלוח*ת שי'חסי'

 דוחה והפו"ז . הת'ח עכ'"ל כרי'ו דלאמתבשל
 : כרי"ו דעיקד וס"לדבריו

 כן ב ""צ י יפ העת.ק ל י ועאעיע4 ח'ל ושכ' בנקהעכ ע*ין - כו' 'ןץ:'בדרישה5ץ3ץכן
 דאףצ הדחה בשיב יודע קפן שום וה"ה הפוראמ'ש
 להיות ראוי שהי' כיון אלא יודע הקטןלה'ות
 האי אבל הקפן זרע דדילמא העכו'ם מידתתיודע

 : אעכו'פ קאי הרמ"א שכ' ויורעהואיל

 א%.עי ממנ"וש"ד
 יא קש",ט' ןב

ע א



סימןאמרי
 אבל כו' אטור טדינא טויחה בלא שנתבשלבאוי
 ונ"ל י כשיא רלעיל הפעם דם"להרב

 שנתבשו בנשר 'דהרמ"א ביוןדלק"ם
 בודאי א"כ י מיירי באחרות ונתערבה מליההנלא
 משום לאסור אין ושוב נתבשוו התהיכות שאי.נם

 שיבשלם שכיח דאין פעם ויהן יבשלםשמא
 לומר שא*ן ופשיפא אותם ביושל שכבראהר
 א"א דבזה בישול בשעת אפילו הוא הרבדכונת
 כתבי אחר  ירו"י' בלח לח  הוי דהא ברופ-דריבפל
 שכונתי ותאל כן שמתיץ יוסק ביר דאיתיזאת

 :לדעתו
 בכ"מ מליח כמו קצת דהוי כונתוממרשי 'וסף ביד - כון ממליה עיי יא יכבדשקק'ם
 דאינו כיון מ"מ בכשא"מ הוא דכבושואע"נ
 צלי מהני מלח של פבע ע"י ומפליטטבליע
 לקמן הש"ע וכמ"ש אח"כ לצלי אפי' ל'ם מלחשל פבע עאי בנבלע בכשא"מ בנמלה משא"כאחאכ

 :סי"ח
 ש"ד הגהית יברי על יסמוד יש רעץ"פסקם"א

 לעיל הש'ך שהביא כמו היינו .כו'1
 גם ס' דביש ש'ד הגהות בשם הב"י רבריטקן'ם
 * לצלי להתיר עליו למטוך יש עכ"פ מותרהבשר

 בש"ד דנם ר'ל כו'- בש"ד דנם ועוד הש"ךומעש
 הבשר מותר מ' ביש דם"ל ג"כ משמעעצמו
 חוזר שהדם לפי הבשר אמור רלכך פעמאמדתלי
 לא דאז גמים ס' דכיש משמע בבשרונבלע
 וקאל: הבשר מוהר 'אזי ונבלע שחוזר במה לןאיכפת

 כרופב לה דותח יבר היא אם ויכדסמם"ר
 לקטן הש"ך דעת לפי כו" מ'צריך

 כשהקערה קצת ברפ:בות אף ' הת"ח דבריבפי'
 במקום אף הקערה נל קלימת ננד ס' צדזחם
- -.---- : רב"פ( - -הני ננע-נהנהות שלא- - - -- - - - -  חמה שהקערה דמיירי לפרש שדוחק אימשם- 

 המחבר דברי על קאי הרמ"א דהאראל
 אמור מדכתב קר שהקערה מיירי 9"כוהמתבר
 דצונן משטע רותח בדבר כלי באותהלהשתמש

 ה" חם הקערה הי' ואם ק'נוח ע"י להשתמשמוו~ר
 במו"ז עיין . כו' קר הקטאה או מדשב .שם : יומף( )יד בצונן אפי' בדיעבד אפי'אסור

 הש"ך ומוכיח הת"ה לשון שהביאטקל"פ
 רפיבות בו שיש יבש בדבר דמיירי הת"חמלשון
 קר כשהקערה ברישא הת"ח מדכ' והיינוסצת
 בקליפה דמני יבש בדבר בה נשתמש ביןחילוק
 ובטיפא הקליפה נגד ס' בעינן רומב הואואם

 דצריך סתם כ' חמין כששניהם או קםכשהקערה
 ולא רופב בה כשנשתמש והיינו הקליפה ננדט'

 יבש ד~ר בה ונשתמש חם כשהקערה הדיןביאר
 *עא לנמרי יבש דבר בה נשתמש אם 3דהאלנמרי

בינהםט
 סי' בשאך כדלקטן כעק ב"א א"צ חםנשהקערה

 שיש יבש בדבר דביישא,מיירי א"ו טקכאב(ק"ה
 רק חלוקות בב' כלל מיירי ולא קצת יטיבותבו'

 בריאשא רה'ינו בסיפא וב'ן ברישא בין א'בחלוקה
 רפיבות בו שייט יכש בדבד אז. קרכשהקערה

 לקלוף שא"א וברומב מהמאבל כ"ק סניקצת
 ובסיפא מהרופב שנאסרה הקל*פה ננד ס'בעינן
 ובין קצת רפיבות בו . שיש ביבש דביןקאמר
 במקום אף הקערה קליפת כל ננד מ' בעינןברופב
 יבש דבר על אף הסיפא כאי והשתא ננעשלא

 וזה קצת רפיבות בו ביש דמתירי כיוןדבריושא
 לקוחה כאן דהרם"א וכיון * לגמרי לח לדברשוה

 בו שיש יבש בדבר נמי מיידי בודאימהת"ח
 דמיירי אאו בקליפה דסגי כ' ואמאי קצתרפ*בות
 לח רבר 'הוא דאם בהג"ה דכתב והא קרבקערה
 הקערה קליפת נגד רכ היינו הקליפה ננד ס'בעינן
 כל קליפת ננד לא אבל בה שנשתטשבמקום
 ברייצא בת"ח וכמ"קש קר בקערה דמיירי כיוןהקערה
 במקום דהיינו מהרופב הקליפה נגד רט ס'דא"צ

 *שס : ורוק בקערהשנגע
 הכא מאמ ראת כסברת בעימא יקי"ל אע"ג(
 אעאג ראל * ריב"א כסבית להחמיריש

 לא אם קליפה צריך שהבשר דבמקום כר"תדקי"ל
 כיון הכא מ"ט בריעבף מותר כך ובשלוקלפוהו
 מחמת רותח הוי דהקערה דם"ל פוטקיםדיש

 כאן להחמיה יש ע"כ ההדחה אחר אההמל*חה
 סק"זן צ"א סי' הפו"ז )שהביא הריב"אנסברת

 : וקן,ל הקויפה נגד ס'דמצריך
 הרמ"א מ"ש על ר"ל כו' קאי ואדלעילכטמם"ז

 קליפה בעי בו נשתמש ואם ב'נהג"ה
 דמליח תאמר שלא וכדי כו' יבש דבר הואאם

 שיתט קודם --אח"כ --בהדחה לי'--ניותח-יא-מני
 וממילא להפליפ לכל~ם מליהה דאין קמ"ללקדרה
 היינו - באחרות נתערב אם יחלהיי,,ףאהיא"ל )מחה"ש(נ להדיח דרכו דבשר דעלמא מצונןער*ת
 תוץ יצה" התיכה חצי .שחתך "ם'4"ש" 'שח'

 : ,טף( לדלציר
 ~ט,ך מעסקמ"ו

 ב:ו ח,יש ען(יא.י
 שעליו המלח ניפץ בלא ס"ח לעיל המחברשכ'
 ובין דק במלח מלח אם ב*ן ה*לוק דא'ן בטורכ'
 המים כי הפו"ז ומ"ש . מותר גם במלח טלחאם

 ו דא"כ*שיחן יומף(: )יר המלח כח צ"ל הציר כח מבפליןשבכלי
ח דאי ר"ל - למים אותו מדמה ה*אד ח  היאך האימור יבפל דהמוהי רשגי כונתש

 משא"כ לבפל ךטועילים רב,ם דהמ*ם ממים זהיליף
 רש'י כונת א"ו לבפל כדי בו ואין הוא מעפמוהל
 סתחבש= דהדם משום הדם טמחה הטים שאיןדכמו



 ספסימןאמרי
 אין המוהל כן מ*חוי מועיל וא*ן בטלחמתיינש

 : 3חו"ד( לאםור הדםממתה

 : מקי'אי צ"א סי' לקטן' שכתבתי מה כל עי:זיקמ"י

יןי?%6"?,גי*.*1:4
 עםיט

 ש"ק :י"י"ן סמ"דש"ך
 כ~

 ו.ל .
 העופות ' בולע*ן הדנים שנאמריו שאחומתטת

 : מהם שנפלפ דנים שלמהצ*ר
 יו ןן,ןין:,ן:ןאאגןוע מק"חטו"ז
 מדבר הפהור בולע דשם דאםור טלוח ופמאתפל
 דם רק בולעים אינם דהדנ'ם כאן משא"כפסא
 דם יפלופ דידי' דם דיפלופ אגב אמרינןובוה

 וק"ל: אתר טמקוםשבלע
 4ל נ:"( ::ן: 4נן :ן ימי יסקפ
 אתר בשר עם שמלתו דמו כל ופלפ כברשנמלת
 דם ופולפ חוזר אינו דטו כבר קשפלפ דכיון.אםור
 וכ' - ע"כ מליתה ע"י בזה נם מתירים ו*ששבוע
 עושה הדחה שאין דם"ל נראה דמהפורהפו"ז
 ה*ש שהוא הרשב"א של היב מדהביא:דעתכלום
 דאפ" אליבי' רבותא נקפ ולא טליחה ע"ימתירים
 מ"ל דהפור להמר דא"א ר"ל - מליתה מהניבהודת
 מהני בהודת דנם הביא לא ומש"ה מותםדהדחה
 בהרשב"א כמ"ש להביא הו"ל דא"כ - שנ*ת-מליחה
 דהדתה להפור ט"ל א"ו סותמת דהדתהאלא הכי ט"ל לא בעצמו דאיהו עליו ולומר והודחבפי'
 והיינו שנית מליתה ומהני מוריד ולא מעלהאינה

 רק בולע דשפיר דם"ל התום' שללהתירוץ
 שלו הציר כשיפלופ ויפלופ שית:ור הואדההיתר
 ולמלוח לחזור צריך אז סק"א( הפו"ז)נמ"ש
 שפולפ דכ'ז תירוצא לתד םק"א הפו"זולפימ"ש

 שהביא הדיעה אותה כסו רמ"א כ' יכאש -שם *וטף(: 3יד כלל ולמלות לתזור א"צ בולע א*נוציר
 וכפסק מליתה ע"י בזה נם מתיר דישהפור

 לחוש יש ולכתחלה כתב דתמתבר ר"ל -הש'ע
 ג' דיעה כמו ס"ל דבדיעבד משמע האוסריןלדברי
 היינו דמו כל ומלפ המתבר דמ"ש מפרשוהפו"ן
 הש"ך שהב*א הב"ה שיפת כמו אח"כשהודח
 דמ"ש בסקי"ד כ' הפו" דהא צ"ע אך *קכעו
 אאכ וצירו דמו כל בפלפ מיירי בכ"ז וי"םהטחבר
 בשם הפו'ז וט"ש - זא"ז שתיים דבריויהי'

 טיבינהע
 ונפל ונטלח הודח שלא בשר אם והשהמהושיל
 בלא שנטלח דבשר דאע"נ דה"א רער - כו'לציר
 נתערב שעליו דדם מותר יהא חדתה בלאשנמלה אהי לצ*ר כשנפל אפ"ה אסור קסייתאהדהה
 בעין דם שיש כיון עז"2 בעין דם הו' ולאבציר
 שוב מליתתו בשעת ונבלע הודת שלא הבשרעל
 במעץ מ"ש ועיין הפואן וס"ש * את"כ יוצאאינו
 כל . לציר שנפל נטלח ווא הודת לא באםהטי'
 למאש וכונתו הפו"ז מדברי המוסגר מאטר הואזה

 עע' בזה דטותר מהרששל בשם בסק*"תלקמן

 סרנ' ילינ:4ייי?י4ש"ד

 משם? ףהסחבר על לחלוק בא .ה.אלאסוו
 להרב מותר אזי כן שעעוה דבד*עבד ס'לדהמחבר

 : דמותד לכתחלה אףלפםוק
 דהרשאל ד"ל - כו' באו"ה ומהישעלםממףו

 נן נהנזן לא ואנן התאח דם"שהב'ן
 בדץ בכ6א"ט דנפלת זה דין תלה דהרא"שהי*נו
 מזה ובפחות כבישה שיעור דבעינן - לצירדנפל
 דם8ל דלדירן הת"ת כ' וע"כ כ"ק אלא נאסראינו
 ממקום רפ" טשום דאטור בכשא"ם במולחהפעם
 ה"ה , א"כ בכשא"מ בנמלח כולו ואפודלמקום
 הטהרש'ל השינ וע"ז מיד כולו אסור לצירבנפל
 בכשץ'מ בנסלח לאםור נוהג*ן שאנו דאעפ"יוכ'
 לציר בנפל אבל למקום מטקום שפי' מפעםמיד
 יק כב*ועק מש*עהר בפתות נאסר אינו לדידןאף
 בכשא"פ שנמלת בשר טדמה דהרא"ש אףכ"ק

 ועזום' עלי' דפריני יימר מי לציר שנפללבשר
 'טשיעור במתוח כולו נאסר דאינו לצירבנפל
 לענין רק ר"ת בהצמ כתבו לא 3דהתום'כבישה
 כסבואר לצ*ר בנפל ולא טיד דנאטר ככשא"ממלח
 חולק והש"ך' ככ"ם( ד"ה ע"ד ד' פסחיםבתום'
 לא ואנן מ"ש הת"ח דכונת וטפרש המהרששלעל

 אוטרת מליחה וכו דם"ל מפעם הוא כןנהנינן
 . מליחה רכל ט"ל והיא"ש ס'עד

 רק אוםרת אינן'
 כב*שה משיעור דבפההז' להרא"ש טאל ע"ככ"ק

 נאטר א*נו עאכ כתתח מליח טשנם הואדהאיםור
 טשום הוא דהאיטור כבישה ובשיעור כשקרק

 מליחה דגם דם'ל לדידן וא"כ כולו נאסרכבוש
 משיעור בפחות אפ*' מיד נאסר 20 עדאו0רו'ז

 : וק"לכבישה

  ובממן
 ד6ית6 ' )נמ4'כו' ס"ייוימכמ סט"נמך"ז

 ופו5י5 קורפו ס)נ 5ו)ץנכי$ד
 וטתר ניםו)ו )6טר שרעו קרעו )6 רטו6ת

וק86ר



בינה עה ענ עכםשןאמרי
 מוקר וע"כ 3לע ול6 דטיע לנ ס6ני טסוק5ער
 : תירון כ5ותו קי"ל ל6 ולמסקנ6 ככיטול6ף

 כעין דס ול6 סליטס דס מיחטכ סלכ ו)גכי מעטרק הרבה נולע ד6ין סיעתו מסני זס לענין רקכולע דכ6מת הת"ח כטס סם"ך כתכ הם"ק וכרים -נלל 5צע ול6 דסיע 6נגרינן ומליחס 51לי 6נל כיסוללענין דוק6 היינו דסיע לכ ס6ני ננמ' תירון ל6ותוקי"ל דל6 6ע"ג דס"ל ר"ל . כו' סריי כל6גס דל5לי כו' הרסנ"6 מיהו סה'(גש"י
 ר"ל - כו' סט';ס לפין מייייוכ16כםמי"ב : קליפס 5ריך כככד 6סי' כ5ליוס6 לככד דמדמי סכ"ח לדעת ד6פי'ר"לי כו' נכנד 6סי' דס6 כו' הנ"ח 1ע"ס גסס"י'א : כו' כתכ מהרם"ל 6כל מ"ם קודס5"ל כו' גופי' מיימוני תסוכת פלסון וגס הם"ךומ"ט - תחלה כנמלח מיירי ע"כ לקדרס דמייריוכיון טויס הס כזס עכ"פ 5כל כזס לסער דיכוליןס"ל וסם"ד כלכ סככום דס נגד לטער ד6"6 וס"ל6ם"ד סליגי דהס 6ף ר"ל - כו' תחלה נמלחי ע"כ לקדרה נמי ימיייי סט"1 61"ככמיק"ה : סק"ט כט"ךוע"ל
 לעיל רמ"ם סרמ"6 דכרי מייסכדסכ"ח

 ע5מו סלכ 5ף וכמליחה 6סור הלכ ע"כ 3כיסוללעיל מיירי רהרמ"6 לזס 6"5 הם"ך ולפ"ך הם"סלרין פיירי וכ6ן חומר6 מסוס הו6 6סור ע5מודהלכ*
 :מותר

 6ל6 מהרי"ל כמו ככיסול מייריי 6ינו הרם"ל * כו' פכ"ס סים"ל וכ' כשמ*יטךוז
 מתיר דסכלכו 60 על ר"לכוי סמלוי טנ6סר וכל כלל נסיר6 ול6 וכ' סכלגועל מסרם"ל סחולק ומס יוסף( כיד )כ"כ כ5לי'עיירי

 הם~
 דנ6סר כיון ום"ל המהרם"ל חולק ע"ז ני$יסנמלוי 6ף --סנקדרס

 : סק"ס ע"ן וכסי' סקכ"ד ע"נ סי'כס"ך לקמן ועיין )ע5"ל( סעוף כל נגד ס' 5ריך ס'ט5מו נעוף 6ין ו6ס המלוי נגד כעוף ס' 5ריךהמלוי
 סקמייושיך

"1 ",1 
 יי~

 נר ק""י
 כחתיכס 6ין 6סי' והיינו נססי' כ6סי מילת6הו6 כעוף דכוק הו6 5סי' ומותר המחכר דמ"ט ר"5 יכו'

 . מותר ג"כ סקדרס $ירוף ע"י 6ל6 ס'הדכוקס
 מתיכל 6ותס נ6סרה 15 ה6יסור עס קודססנתנסלס כגוז לקדרס טנסלה קודס כס דכוקסס6יסור 6ותס סנ6סרס ל6 06 סחתיכס מט6ר יותרלכלוע' 'ממהרת חתיכס ד6יתה 6מרינן 1ל6 60יסורנגד סקדרס ככל ס' כסיט מותרת כה דכוקטס6יסור ע5מס חתיכה 6ותה ו6סי' דכוק 6יסור ס"5ל6 דסמחכר היינו _כו' נ5סרה דל6 ועוד הם"ךומ"ם

 :וק"ל

 . עגםימן
 כן ותזו טמ"אפר"ז

 טורכו' 3דיענו מוי
 : וק"ל נתכטלה כסככר דוק6 דיעכד מותר 16נמלחס ל6 ו6ס לכדה לכטלה מותר נתכשלה ל6 טצדיין6ף כר"ת סמורס כססורס סיינו כדיעכד דפותר כ6ןרכ' דס5 סטו"ז ותירון נמלמס כל5 6סי' ל3דומותר ד3דיעכד סטור כ' ולקמן נדיעכד רק סתיר ל6ו6ס"ס כסר כל6 לכדו סנתנסלס מסמע כסר מדיןכ6ן סטור סז;יר ל6 ונס כנמלח סמיירי ר"ת טלדינו ע ק6י דס6 המליחס 6חר וסיינו מותרדכדיעכד כ6ן הטור דכ' ה6 עכ העו"ז וסקסס - מרינדיעכד ומיהו כן נוהגיו ו6ע ומליחס קריעה ע"ייכטלו התיר ור"ת 11"ל כ' דסטורר"ל

 עהםימן
 כפס ני5ס נוים 5מיי15 יה6 משק"אפך"ן
 ו".ין,רןיגן3נ,צן"1ה1,") "', . 11'מטיס
 קורקכן וממץל6 6ינסי לסו 6כלי ל6 מעייס כנירק

 *שם . :)עייס ככלל הוי ל6 קורקכן 6"31כלל

 דנקטו דמעס"י ר6י' לסני6 נ"ה תוי
 םל דקורקכן סדריסה כסס כתכ דכתחלס סעו"זעל ססקסס כפרמ"ג עיין כו'. ינס ק ם ססוסק ,1
 סו6 דהקורקנן לכסוף ר6י' סני6 ע5מווסטו"ן קינה סייס ולסוף 3כסמה כרס כמקוס סויעוף
 ככלל דהו6 כן ס"ל ג"כ סדריסה וס6 כרםככלל
 דם"ל כהנ"ה סרכ דלסכרת ו6ס"נ מתיר ומט"סכרם

 ופיין . כן הדין כקורקנן ס"ם ככרם דסדמחזיקין
 סוה 51"ל ספו"ז דכרי כריט דט"ם טכ' טרדכלכוסי

 : ככסמס קיכסכמקוס
 ומ ומ ;1: נו,ע ו (שיון5םםק"ה
 גס טנגמר 6כל הרכס סקליסס עס 16 נכדסח5מון
 ומותר הקליפס דרך כולע 6ינה סוכ הקטסקליסה

 כולע ככס"ג דגס 6מר ע"ז סתרננולת עסכסמולחס
 ל6כול 6סור מנוקכ 6פי' כטר כו סמלחו כ"חדס6
 ד6ס"ס סטו"ז ומ"ט סכ6 כם"כ סכולע מסוס רותחכו

 ועופות דניס גכי כמו התרנגולת 5ת 6וסרת6ינה
 סס: ועמ"ט סק"ד ע' סי' לעיל סט'/ך כמ"ט סייכוכו'

 לעיל הט"ך כמ"ט ר"5 - כו'י6"ז סותריס סטוי ,יהין,,יירי דלינייי מס"אש"י
 ככלל הוי ל5 דקורקכן מ"ט כסי' ס"לדהסור

 כו' דקירקנן זו מם"ם מיכח 5יי3סעםשם :מעייש
 מוכח דמסס"ס ר"5 - כ1' כלסון טקי$ר6ל6

"ח )ועפ*ם קק"6 כטו"ז כפ"ם מעייס ככלל הוידל6



כבינה עי עי ער,מימןאמרי
 דבי5ס 5סם"ס כיון סטור נס ונוד6י ע"ז(מס

 וס6 5סתככד ר6וי' סוי 65 דקורקבן מיכמדמסס
 וב"מ קורקנן כהד" טס כמ"ם סטתיק 65דסטור
 מוכה זו ומם"ס נ5טון דקי5ר מסוס סו6 5סו 6כ5י65
 ונליסכ6 ומ"ם י כנ"5 מעייס כככ5 קורקכן סויו65

 651 נכ55 קורקכן תנ6יס נ5סון ר"5 כו'דכריית6
 : 6מור6יסנ5סון

 יב~ניי כשלה"ר "זטמו
 כו' כ"פ כבולעו ש:"ל

 שיעור ששהתה בחתיכה כנוןר"ל
 שיעור שהה שלא חתיכות עם שהונחהמליחה
 ומיד , תיכף ככ"פ וי"ל בכ"ם ומונחיםמליחה
 ככ"פ למ4מר דאיכא אף לעיל לציר בנפלמשא"כ
 התם ל"ל מ"מ הציר מן אותם כשמוצ*איןאח"כ
 דאיכא חתיכות עם בחתיכה אבו ומיד תיכףככ"פ
 הך דמהני רש"ל מודה ומיד תיכמ ככ'פלמימר
 יוסף(: )יד דם בלע לא ציר לפלופ דפריד ביוןסברא

 עוסימן
 ת"ן :, :י גג ~: מ,י סק"ופו.ו

 : )פרם"נ( לחוד בבשר את מלהתה צריךדלכההלה
 מ:7:וץ::וג,:נג סק"כשייד

 : )מחה"ש( המדפ4ם פעותהוא
 :לון: :~י' י::, נ: סקי"אטו"ז
 דוני בי נקרא צלייתו בשעת הבשר תחתשנותן
 עד הבשר תחת כלי מנ'הין אין בנמ' איתאוהכי

 מר ידעינן מנא שבו אדמומית מראה כלשיכלה
 מעלה--- שהבשר היינו תימרתו טשתעלה אטרזופרא

 : מקכ"ה בש"ך ועיין - ע"כעשן

 עזסימז
 *שהחקבון איא איסוי ואיי( כממ""טר"ז

 ר"ל - כו' שהה ולאנטלח
 אלא אימור וא'ן מק"ב היט"ך כמ"שדם"ל

 נמלח הפנימי אם דכש"נ כונתו כו'כשהחיצון
 משום כלל נטלח לא הח*צון אפי' דאסורוהודח
 )פרם"נ(: לאש סמוך כיוןדאינו ככ"פ בפנימידלשש

 שהביא מהראי' מוכחוק מט"אשי
 . כו' וטרדכי והרא"שהתום'

 האי רבא אמר ע;'ד דף בפמחים דאמרינןר"ל
 ממייעו לימא התם וקאמר דכבנ"פ שרי'מולייתא

 ? בן שנפפל. הבצק )דהיינו מפילה מהאילי'

 דפעמא וקם"ד ע"ח( סי' לקמן בש"עובמבואר
 משים התם דפעטא הש"ם והחי כבכ"םטששום

 וההא"ש התדס' הביאו ומזה פריר ומפרירדממידא-הוי
 שאינו טליחה כדי ושהה הח*צון נמלח שאפ*'וא4'
 פפ*לה דהאי דומי' ככנ"פ אמרינן דם לפלופפרוך
 יש_ נופה הוכחה אותה ולפי"ז - דם פולפשא*נו
 לפלופ פיודי א"נו שאט.'להוכ4ח

 ציר'
 אמרינן

 פולפ אינו ציר שאפ*' פפילה דהאי דומי'בבכ"פ
 הש"ם דדח4 דם"דומאי למא4 כבכ"פ בי'ואמרינן
 'דק*"ל לטאי אבל כבכ"פ משם להוכיח שאישה*ינו

 : נמחה"ש( לה אמרינן בכה"נ אפ*'כבכ"פ
 דהנם*שי הבינו שם בת"ח והרב יצ"יממ"ב

 - -כו' מפפילת דפריך ממאי כו'איירי
 החהצון לאסור הנטי" דכוונת .הב'נו דהםר"ל

 והנמ'" . הממ"ק כוונת אלא וו"א טפנימישבולע
 יוןוה ולא שנמלח מהחיצון שבלע הפנימילאסור
 והת"ח הב"י כמ"ש לפרש דא"א רא*' הש"ךוהביא
 וכן כה"נ דשרי כתבו התום' דהא החיצוןדנאמר
 התום' דהא כן משטע אווןא בי פפ*לת נכיבש"ם

 כמו נאסר , אינו דהח:צון משן הוכיחווהרא"ש
 : הסמוך בם"ק לעיל ראייתםשהבאתי

 יהביז כיי * כי' כתוב במוי סכם"דהפך"ז
 אעתיק ז"ל הפו"ז אדונינודברי

 כתוב ע"פ סי' הפור ז"ל בקיצור וב"י המורדברי
 האהורה פ*' לפהורה הפמאה הכהמה ביןלהבדיל
 במימנ(הון ביניהן יברילו ובמה נלמותרתלאכילה
 ' ופדמותי נרה מעלת שהיא בפהורה סימניןושני

 קרא אשכחן דלא תימא הפ"י וכ' * ע"כמר*קות
 הפהור ובין הפמא בין להפדיל לישנא ~בהאיאלא.
 פי' הטור שאטר וטה י שמיני בפי איתאדהכי

 ופהור דפמא דאעפ"י פי' למותרת לאנילההאמורה
 דבה*יה ופהרה פומאה לענין לפרשו א"אכת4ב
 טותרים בין אסורים בק בבע"ח פומאה קכלתאין

 ואע"נ הפהורים ואפי' פסחים כולםובמיתתן
 אשר החי' ובין הנאכלת הח*' ובין בתרי'דכתיב
 לערוד צבי בין צ"ל אין 'ז"ל 1 אמר כבי תאכללא

 ס4טני בה שנולד בין אלא הם טפורשיםוהלא
 אבל פסולה פרפה מימני בה לנולדו כשרהפרפה
 הפהור ובון הפמא בין להבדיל על דהא ל*קשה
 נשהפ ,ין אלא .לחסור פרה צי; צ"ל ג"בדרשו
 חשש לא שהפור וכיון רובו לניטחפ קנה שלחציו

 דקיא מיפא לאתויי עדיף 'הוי פפי חז"ל-לדרשת
 דקרא דפשפי' .תאנל- לא ואשר הנאכלתדתי'
 דה~ור ואפשר ומותרת לאכילה באמורהמיירי
 לפמאה חפהורה חבהמה מן דוהבדלתםאקרא
 אינה להבדיל ותיבת ממיך קדוש*ם פ'דבמוף
 בפרמ*נ ועיי! . והבדלתם כתיב דשם )ר"למדוייקת

 כתיב קדושים בפ' דהא עוך שהקשה ע"טמי'
 בין מהפה והפור לפמאה הפהורה הבהמהבין

 בו דלמבייל, ' קיא דהשתא לפהורה(הפמאה
פמא



ב'נה פנ פמ מאםימןאמר9
 ומ"מ - חן"ל לררשת שבקי' כו' והפהורה8מא
 דהא זה לכתוב הפור לרבינו הביא מי יודעאיני
 אלא להתח*ל לו הי' ולא המצוה למנות נחיתלא
 : ע"כ כו' נרה מעלת שהיא בפהורה פ*םניןסב'

 פאמ*טן
 . כו' סירכה  ע"י דבנפיפה תדע מק"דש"ד

 סק"פ לקמן לשיפתי'הש"ך
 אף נ"י תוך לא מותר דוקא נ"י קודםדבסירכה
 דלהטחבר איתא אם ז"ל הש"ך ומוכיחלהמחבר
 שנעשו הנבינות םותרין המכה פ* בהונלדכאן
 אי מם"נ בסירכה הם"ם מהני מאי א"כ נ"*קודם
 מותר ס"ם בלא אף נ"י ובקודם ס"ם ל"ם נ"*בהוך
 שנעשו הנבינות אף כאן אוסר המחבר א"וכאן

 : נ"יקודם

 י""עך גן א סק מו,ז פבמימן
 ש*מות עד פורת א?א מחיים אחר עוף אוכלאינו

 דאוכל לתום' סעל שמא עוף אבל אוכלואה'כ
 שכתב והפו"ז ר"ת בשם סק"נ בש"ך וכ"כמחיים
 וכ"כ פהור אעוף קא* כו' מהיים העוף אוכלאינו

 :בפים"נ

 מה סה"ה מו"ז פגסימי
 מתוי"

 מה
 הרא"ששכתבוו

 אעת*ק ז"ל הטואז דביי להבין כדי - כו'והפור
 . וב"י הפור רבריבק*צור

 ס*טן יקש עוד הפור ז"ל ,
 לו ואין חד דאשו שהפטא והוא סהור בדנא'

 ויש לו--שדרה ויש א*ן---דאשי--הר- והטהור--שדרה
 םימנים שני על לםמוך ש*ש שכתכ4מהנדולים

 שאין כ' ד'ל היא"ש וא"א דנ כל להתיראלו
 מלא חבית שמביא עכו"ם כתב ומ"ם עליהםלטמוך

 ראשו שטכ*יין דנ נל טלוחים דנ*םמחת*נות
 וז'ל כ' והב"י - ע"כ אסורי; והשאר מותרוקשדדתו
 ושא*נה אסורה פיופה דטרית תנן דעכו"םבפ"ב
 שאינה פ4*ת היא איזו ת"ר ובנמ' מותרתפרופה
 שהדנים ופיוש"י ניכי ושריה שראש כלפרופה
 ראשיהם שהפמא*ם למהור מטא בין בואשןנינרין
 עוקבא רב מת*ב . השדרה חופ להם ואיןחרים
 וקשקשת סנפיר לו ש*ש כל ובדנ*ם חמאבר

 לדנים ס*טן אין א?מא ה*א דמשנה)ופירש"י
 באדא ההוא הנ*א כ* אבי* אטר אחר(בדבר

 רישייהו דדמו טהוי*ם( דנים טיני נשהםופלמורא
 שכ' ה*א"ש ישון הב"י עיד יצם והביא *לטמאים

 דדמי לנד ה-דועים ומלטורא אדא הב*א והנם'ח"4
 פהור דנ נמי דא'כא יאל ואאכ לפטאיםרישי*הו

 ידועים שאץ אעפ"י ושדרה בראש לפמאיםדדמי
 שמא ל"ח ושדרה דאש דמכיר היכא ומ"םלנו
 לנו ידועים' שאין פמאים דנים ממין בהםיש

 ראש על לטמוך אין הלכך נינינו קשכ.חי ל*אדהנהו
 על הכ"י והקשה - ע"נ עליהם דנ להתירויצדרה
 ושדרה ראש על לטמוך דא'ן דממיק כיוןהיא"ש
 שמא "ה ל ושדיה ראש ראטטכיר קאמר היכילהתיר
 שהביא כטו ותירץ . טמא*ם דנים ממ*ן בהםיש

 הפו" וכ' . הם"ח בייש כאןהפו"
 קושית דעל

 לשנות יכול נ"כ חנמ' ה4' הנ"ל בנט' עוקב"רב
 צדיך שלימ*ם הדנים דאם דהיינו הב"י שלכחילוק
 סנפיר לו אין ואם וסנפיר הקשקשיםלראות

 שאמ ופרית ושדרה איאש סמכינן לאוקשקשת
 וקשקשת םנפ*ר להן דה*' אמרי' שלימין דאינןכיון

 י משני דעריפץ אלא ושדרה איאשוםמכ*נן

 כשקונה דטחלק אלא כהב"י תירץ ראוהפו"ז
 ובקונה קשקשת לו הי' אם לשאלו טחויבמישראל
 והיינו ושדרה אראש סטבינן כדיעבד דהויטע:ו"ם
 קשקשים בו ואין שלם כשהוא אבל שלסכ':אינו

 : להת*ראין
 . כו' הרא"ש דבר* לפיש ונ'ץ ,*מיק"ך*מן"1ף

 ףיש
 : הממן בם"ק לעיל עט"ש ' 81'4'
1קש,*111 ף"ל י כוו כן בש*ם הדא שמוררחףקף8ף8"1* ר  אסור ~רופה פרית בנמו דאיתא 

 שראש כל טוופה שאין ה"ד מותית פרופהושאין
 ועוררה ראש שיהא עד וח"א ניבר שדרהאו
 עד ד"ה נופן אבל בצירן מחלוקת ומסיקניכר
 הלכתא ר"פ אמר ניכי ושדרה ראששיהא
 א' לכל ניכר ושדרה ' ראש שיהאעד
 כה סוברים כ"ע הא אנופן דאי קאמר אצירןוע"כ

 דאפ*לו אלמא הלכתא דלימא-ךא*ן-כאך-מחלוקת
 אף א' לכל ושדרה ראש ניכר שא*ן כלצ.י

 הש"ך כונת כ"ה הציר אמור ניכרשאחד
 :פרמ"נ(

 יי כי מיייה גק נן סס,םטו.ז
 נקח*ם אין מומחה וטשא*נו המומחה מןא?א
 ראשו במימן מותרין שלימין אבל שנימוחובד"א
 להתיר מובהק םימן שהיא ר"ת וכתב חד וא' כדא'
 היא"ש א"א וכן ע"ז חילק והירועשלמ* 'דנ כלעליו
 ניקחין דאין והא מופהקים סימנים שא*ן כ'ז"ל
 בטתם דוקא היינו בשנ*מוהו מוטחה שאינומטי
 מכירים ואנו הם פלדנ* דנ מ'צל אימר אםאב?
 שאומי או פהורשהיא

 שאומר או מלחתים אנ*
 מנל נקח*ן מהן בא*ן אלן שקרבים הדמםאלו
 לא הוא ופהור מ?ונ* דנ ש? אמי אם אכ4אדם
 פהדה ום*מן כשלם.ן דאפי' כ' והישב"אמה*טן
 ו8ל שמר אא": מומהה מא'נו נץח*ן אין בהןניכי

דנ



בעח פגטעקאמרי
 ואלו דנימ אלו או הוא שפהור )ומכיר*ן( פלונידנ

 הראשונה כםברא כתכ ז"ל הרא"ש וא"אקרביהן
 ביצי גבי 'ד פ בטי' לסמן דהא הב"י והקשה .ע'כ
 פלוני עוף משל ויאמר מימנים תרתי בעינןעוה
 ואיך חשוד( מישראל או מ~נו"ם בקונה)היינו
 והצו"ז . מהני לחוד מימנים דבשלימ*ם כאןפמק
 וא"א כ' דהטור כיון גופ*' מכאן הפור דבריהקשה
 הפור כ' איך מובהקים מימנים שאיז כ'הרא"ש
 דהפור הפו"ז ומתרץ א' כמברא כ' שהרא"שאה"כ
 בקונה או חשוד מישראל כלל מיירי לאכאן

 שאינם מחמת נדול בירור ע"ז ש*צטרךמעכו"ם
 בקי ושהוא ר"ל מומחה הפור דנ' הא אלאנאמנים
 אף הוא והחשש בקי שאינו היינו מומחהואינו

 שהוא וראיתי ומלחתיס מהדנ הוצאתי אנישאומר
 שאינו משום הוא פועה שמא חיישינן פהורדנ
 הוא דאם הפור אמר וע"כ י פהורים בדניםבקי
 שלמים הם אם אזי בקי( שאינו )היינו מומחהאינו
 מדנ שהם אומר שהוא מה בצירוף מימניםמהני
 מכירים אנו שאין ואעפ"י בקי שאינו אעפ"יפהוד
 דסימנים ם"ל. הר:'ת אך פהור הוא הדנשאותו

 דהרא"ש אמר ע"ז בעכו"ם אפ*' ומהנידאורייתא
 הישראל עדות בצירוף רק דל"מ ום"ל ע"זחולק
 מלוני מדג כשאומר בעכו"ם או פהור מדנשהם
 טהני אז טהור דג שהוא הדג אותו מנ*ריםואנו

 וע"כ בביצים מ"ו בסי' וכמבואר הם'מניםבצירוף
 הם'מנים ניכרין ואין בשנימוחד אה"כ הטוראמר
 פלוני מדנ שאומר אא"כ מומחה נשאינו ל"מאז

 חייש*נן דאל"כ טהור דנ שהוא מכיד'ם ואנופהור
 הפו"ז ומ"ש - בקי שאינד משים הוא פועהשמא
 כתב א.ך לי' דק,ט.' ר"ל מהימן נמי עכו"םובזה

 באוטר 'צלימ.ן דנש"כ משמע נאמן-הפור--במטוחו
 עכו"ם אף ב'טיימין והא הוא וטהור פלוני דנמשל
 של*מין אבל בנ*טוח בד"א לומי להטור והי'מה'מן
 דסמך מעבן"ם באן טיירי דלא אלא מהימן עכו"מאת
 משל ואומר דבסימנים שם דמבואר פ"ו סי' לע

 מדתרים דבריו אין והשתא טהימן ופהורפלוני
 אומר אם הבקי מומהה שאין אלא כשרדבישראל
 מהני בנימוחו 'טטהור ומבירין פלוני דגמשל

 מנירין דאנו כיון ולטועה הוא דכשר ל"חדלשקר
 בע'נן בעכו"מ מ"ו בסי' ולקמן שפהור ההואהדנ

 כסברא ב' וא"א המור ום"ש ' הוא ופהורש*מנים
 אז טהור דג 'טל ואומר בשלימ*ן היינוהראשונה
 ב*שראל דנם דמ"ל נהרשב"א ולא עדותו עלטומכין
 ונם מימן בע'נן בקי א*נו הוא אם השודשאינו
 : קצת( ביאור בתוטפת )פרמ"נ וק"לשפהור שהוא מכירין ואנו פלונ* דנ משל ישראלאמירת
 * כו' לדמות ויש היא"ש מ"ש ץל ,וף"ל *מ

 דטימני! ראי' הר"ת דהביא הא עלר"ל

 נקהי! אין דנים דקרבי הא מדמוקמינןדאורייתא
 נקהין שרימין חא בשנימוחו המומחה מןאלא
 הרא"ש ודחה דאורייתא טימנים אלמא אדםמנר

 מומחה מאין נקחין דמ"מ בשליטין מוקי לאדמש"ה
 שאנו היינו הוא ופהור פלוני דג משל אומראם

 דחה לא ואמאי טהור הוא דג שאותומנירין
 מהני הוא טהוי מדנ מתם אומר דאפ"בפשיפות

 המימנים בצירוף דג( אותו טכ'רין אנו שא*ן)אף
 אם אפי' רבותא כמ"5 דהרא"ש הפו"ז מתרץע"ו

 מומהה ואינו השוד 1 שא*נ ה"ינו דטומחהנפרש
 דהא נפרש אם אם" ולפי"ז השוד שהואהיינו

 מפעם הוא מומחה מאינו אפי' נקח*ןדבשלים*ן
 פהור מדג שהם שאומר הישראל ועדותמימנים
 ומהני דאורייתא דטימנים כר"ת מונח יהי'עכ"ז
 ואין חשוד שהוא היינו מומחה אינו דהאלהתיר
 מכ'ר*ן ואנו הוא פדשר מרג שאומר דמייריהרא"ש מפרעי ע'כ הוא פדור מדג שאומר מה כלוםעדותו
 בעכו"ם אפ*' מהני דבכה"נ פהור הוא דנשאותו
 לך יקשה ואל הפואן ומ"ש - פ"ו בסי'כטבואר
 אבל הפור כ' דמתחלה ר"ל כו' הרושב"אבדברי

 בשנימוחו מהימן לא הוא וטהור פלוני טדנכשאומר
 מכירין כש4*ן וה*ינו לעיל( לשונו שהבאתי3כמו
 הרשב"א בדברי עצמו כשון אותו נ' ואח"כ דנאותו

 וטהור פרוני מדנ אומר אא"כ נאמן א"נודבשלימ*ן
 הפו"ן כ' ע"ז ' אותו מכירין שאנו והיינוהוא

 3כנ"ל( כו' דנים אלו אצל ממכו הרשב"אדבדברי
 פהורין ושהם מנירין ואנו דנים אלו שאומרדמשמע

 :וק"ל
 כו' סיו 52 16כ5 דכמ"ם םמכ"רש"ף
 סרכנכ"ס כתכ עוף דככי5יר"15
 ע5 6וכ5ין וכ' ס5סון סיכס דניס וככי5י 52יוסו:)כין
 6כי סי6כנר דכעיכן דניס דככי5י כנסוס וסו6סיו

 ס5וני כנעוף ס6וכנר עוף מכי5י 2דיף וזסכנ5חקיס
 טס כ' וכנם"ס נ"כ סי:)כיס כציכן וסם סוהוטסור

 6כ5 ססימכיס עט סייכו 52יו סו:וכין 5סוןסרכוכ"ס
 סו6 וטסור ס5וכי דב כנם5 כם6וכור ד5"נו כדניסכ6ן
 6כי סי6מר וכ2יכן כנכנרחק 6ותו דכנכי6יןכנסוס

 ו6וכ5ין סימכיס כזס כעיכן 65 ע"כ 2ריף ווסמ5חתיס
 י סימכיס 5ירוף 5זס 61"5 כסכיכנוחו 6סי' סיו52

 ע5 ק6י כון מסכי כתכו 65 5כך ו6ו5י סס"ךומ"ם
 סעוף ככי5י סימניסס כ' 651 ססמיט ד5כךסמתכר
 סעוף כי5י כנסיכנכי כ6ן סזכיר 65 ססממכרמסוס

 : סו6ומסוט
 ~;4ש ךנן ~נ~ן הנםקכ,ה

 מיירי דסמחכר כקקכ"ך 5עי5 כ' דס6 כנסכיחסוד
 רק מ5חתיס 6כי כם6ומר מסני ו6ט"סכסנימוחו
 : עסני נעכו"ם ו6פי' טכ' סרמ"6 ע3סחו5ק

ששן



אגה שף שטעשאמ"
 סר"מ ן3י' 63"מ הט,י יכ' ,נ"ו, מטונ,6ה"'ס'י י.' . יי ים'יס'" מי"מטמע פע"ג%"ז

 ב%11שבן%י:4י21י%1שענע~מששש
ן סקמ.ף(י'יע"אני%ימ;ן"ק  

 יכ'0נ" יי "מי וכמ'צעינ"'שך1'ן
 3מ,סי., יסכתי3,,כ,' 3ט טק,אפי.י פן

 קטיי
 י "י" , ':יעי'ת ס'ח'ן ,ת ת ,;צי "ןןם": ו% ק:: נגימ'"י ,גלןן%,ן4

 "וסגגון;ע ':ע'
 "ס' ו6מךמ:ן וס6מסירט"

 :ר""ס 'ח 1" "סור'ם 1ס"'ו;)נ31ע'ס "טפ"'ע]: :: ור:קן): ק
 גכ'ק"ר' נמ61רירנ'61ג)

 " נ,גטןן ס6ין 6ף מר',י%ן 16סר ,פמע16 ר'רגי 1ה מחסין ין ול6 סק 'רק גס,6ססתס ,תנ6 טגעק ס6ין נסעסג"ר','ס',נע.נ.ן פק.ררג ס "ס,רה6," ,ר'6 46

 ס רסרמג"ס סמ"מ יג' . ומ,תר גכ1שסם סענ"י יכ' וס6 גס"ס ערי ססמחי י9
 ס6ין ונטינע מר'1'ן ד16סר ר"' דג' גתנ6רס1גת6 : סק"1 גס'ן ג,ל עמ"ס ג,, פ,,סס קיס,"פ,,.

 ""ייי6עע"1 י ל" %' %יו2גסח 4נת:יע בןךעט: נשק"ל,ש'ד
 יי"%נץ עששנשי"ן%שנ?%?(ךי(ץע'ןענש

כמט,כ)
"(1( 

 ואי'5ג'ומ"נהוע:%שם-ש"יישע"צמאשצ כ' יתת",ה סטור )סין נ.מ6 והסת6 מ,תר נמס;ץ כמעוכ)( הו' 3,עס, וס") כמהר.מ
 %נ:נרנלוי:% ,ץ") ס:ךהנם ך4ס העי:וס ~;ן;ך 1,זן. י,"יי:'זחעל :יסעין":",
 "'י,ר1רג' י1 ,ט:ן2י"אגפ מש,%שנ:ש 5י,ש ,1וש%1

 6ג'1 כי:רן'פ
 ומ'ס

 : זק*ן כ"ג 61 סר6'פ וךן6 גנסמ
 ק

 1'! הס"ך ג . סנ', סר6'ס ךגר, גס'ס:ט,ר
 זמי"מ,יל,מע סתן ,זג'נ:ג: מ;ן:,, מהך :;ך,%::ג' ןג:ן.::י;:נ4':]ז:ך":קגןו:[ לןןגןזןו ,:ע:עס:ןך ,:י;ן::ן::ג:%, י:ך4: ע:נלמי נז,ךמ;:יז:מניה ם ",:1.נזע :נן כ כמקי רש

 מ:,גוי :!;י
 ! :.1,ם,טגיינג"יסיג6המש:נ ג'י1.מיי2'-,ן.ם; %נ

 2 מותרת ססרי נתוך רכפתס מסממ 65רןססניפ ללמוך 6ין 6ס"ס לעסו כל6 מיירי ועהמחססדססו5
טו"ו



כבבעה מו פו פרםיאשמרי
 ית4~מ%:יה נ,,,",;י סה,ימ,ז
 לרופני פירסו ד3מ6 ננמ' וסקסס כו' סבנורותמס
 סכפירות נתו)עיס 6נל רניתי' וסיינו ומטניסכלי

 : נסרמ"נ( כן 6ערינןל6
 הת :ץ ך";ט;'2ש ש4,ך4ממייח

 : 6סור כ6ן ס"ס ר6קורלחון

מוטימן
 .';ן"נן,ק י'ן:5 םן סמ,במו,ו
 סנמש ;4גההנה ::ךיי:גמס"ג
 סמוכר 6ת סו6)יס כסן טסרס סימן ים ס6ס6סגי
 מכירין ו6נו ס)וני עוף מםל 6וער 06 סןמעי
 סתס 6ומר 06 6נ) עמנו קוניס טסור ססו66ותו
 ממנו קוניס 6ין מכירו ו6ינו טסור עוףמם)

 וטסור פ3וני עוף מםל 6מר כי ן6פי' כ'וסרמנ"ס
 6ין מעכו"ס 6נ) מיסר6) )קנות 6ל6 מסני ל6סו6
 עין עכיעות כסן ל1 וים 6ותו מכירין 66"כסונין
 בין )חלק ס6ין ונר6ס סעסור סלוני עוף כי5יססן

 רנרי סכי6 וסכ"י - ע"כ חםוד )יסר6לעכו"ס
 כ6 06 מסופק סטור םל ססלסון מכ' מכיגמסר"י
 נזס ומפרם עליו סחולק 16 סרמב"ס ינרילפרם
 מ6הר סרעכ"ס מל חולק ססטור 6' פירוםיססני

 ר6י נכסרות מוחזק ס6ין עיירי ע"כוסרמנ"ס
 מחלק ו6פ"ס פ3יני עוף םל סי6ער 6"5מומזק
 חו)ק כטור 61"כ לע:ו"ס חסוד יסר36 ניןסרמנ"ט

 כ' פי' -;- קונ'ן מטכו"ס דנס וס") סרמנ"סעל
 6ין 6נל נכסרות מוחזק ס6ין מיירידסרמכ"ס
 כעכ~"ס וינו 'דחסוך רכריו לסרם כ6 וסטורמסוך
 סכ' דסש?' חכיכ מסר"י וכ' ע)יו )ח3וק כ16)6
 ועסרם כלטון מ5ך 1ל6 סענין מ3ך נכוןנר6ס
 דמוכרח ס5סון מ5ד נכון 6ינו דלכך כונתוסט~"ז
 ולי' סרעכ"ס ינרי מפרם רכפור סנ'( נ)פי'לומר
 61"5 קונק מססכו"ס דגס כ' רסטור כן ס"לל6

 . נו' וסרמ"ם סהוס' נםם נת"ח כ' וזסיפץ"ןק :ט"ט

'ן*
 דטכסיו הטעס כ' וסר6"ם רסתוס' ר"ל ' '
 ני5י ר6ין  עטום ס36ס כ63  עעכו"ם ני5יסלוקח*ס
 ר8כו סטעס כ' וסרס"מ י  נינינו  מ5וי טמ6עוף

 כע"ע ניכרים וסס ותרננולת מ6וווות ניניסלוקחים
 עותר והר6"ם לסתוס' ו)סי"ז סק"ו נם"ךוכמ"ם
 כססס רוק6 ו3סרס"מ סנורות ני5יס 6פי)וליקם
 ע3 חו3ק סרמ"6 ו)פי" ט"ע נסס סיסמלפיס
 אוף ס6ש וסר6"ם סמוס' עעס כן וסעתנרבעתכר

 תרננוליס ני5ת רסיינו סכ' וסרמ"6 בינינו מ5יטמ6
 רמ"6 דדנרי סטו"ז כ' וע"כ . כסרס"מ ס"3 6ווזות16

 קליסות ר6ין סטו"ז כ' סיתר טל ני5יסי עס כתנם3 ד6ס י"ל * כו' 6תןטיל "6יסה"ינ ! )פרמ"3( וי"6 דסול"ל ר"ל כוקרוקםל6
 : לנטל מ5ערפיןססיתר

 ם"י"יש"ד
 י6ט

 מי)"
 6ף ט%יט ונני5יסס"לי וסרמנ"ס י"ל י כיז

 6פרומ ככיבת רק סו6 קלופות )~נן קלופותנין סירום3פי רמחלק רס6 סם"ך וכ' 6וסריס 6יןקלופות
 וך"נ לקעיי ר6ת6 ססו6 ~תם יק6מ2,סקט"ו : סי6 3על% ועי6 6וסרות 6ינס טע6ס ני5ת6נל

 9לג6 סריו6 מתחלס סס רתית6 ר"נ *כו'
 נ3מ' םס 6ית6 ו6ח"כ * ורכנן נסיעורין תז)זלל6 6נוס 6"ל ס'( כעי 1ל6 ככיטולו מזלזל סי'כסיעור סי' ןל6 )מסוס רזיק6 סלני נתלתין)סעורי' מסי רנ סנר ונסרמ נריקול6 רנפ) דתרנ6רזית6
 ר6ת6 ססו6 עור סס ו6ית6 * לכטלס ס"6 5ריךדני5ס
 ר6יסור6 א'ת6 פלנ6 לפירם"י . רני נר דר"נ)קמ"
 ל6 ע"מ 1סתיר מ"ו 636 מ65 1ל6 כזס מעססלפנ4ו נ6 6נ6 )פירם"י נמ"ז סיער 63 6נ6 6"לסוס(
 משס( 6ל6 פו65 ס6יני נזס מתיר 6ני 6ף כעיס'

 עטטרין ל' 6יכ6 ס6 ל' דליכ6 טעמ6לופריך( ט3סש ים כ3וס 6"ל דר"ח לקמ" ר6ת6ססו6
 ע3יו לםמ31 כ6ת למס כלועי סירם"י * נוזמ6חנינ6 ר' ממר עזלזלין( עי ס6י וכולי כתמיס)פירם"י
 קממר רוק6 1631 נסיתר נו 6ין ל' 6פילווסל6
 םס ים כ3יס כלומר לעעוך יכול ם6ינו דכר 6)6)י'

 : ש"כ בכך ניתר ס6ינו ו6צפ"י 3'6פי'
 וכ' מינס )נר דלע6 16 דידס נסדי 61' בס'לסו ו5ונעי' עומרת 61' נס' 6סורס נס' ני5ס6ערו 5וי נן יסוסע דר' מסעי' נבט' ססי ו6ית6 *_ כו' פנ"ס נתוס' מסעע -ס"ש'ד--וסקן

 ע"כ: 6סור נמי סיתר סל ונס' ע מטע6ה"ר נם' עדק6ער סכ6 6נל לס ק6מר קסר6דכר עסמ" דישעס 1*"ל כמנין מן ניד 61*ן כס' נידכעו סיתר ם) נם' מסעע כס' סנתורס 6יסורין כללוי נן יסופש ר' ק6ער דלקמן קסס ומ*סו ע"זסתוס'
 6סור ני5יס יס מומן 116 )דיי" 6"ככשף4כ"נ

1
 םל6 6ף מתיר ה" ל6 מד6וריית6 סקמר סעלדס לדיד" סי' ד6ס ר"ל * כו' מד6וריית6

 : רסו6ם לה מ4ן רסרסס 6ח"כ וכתרפ6תעיפס סהיתס דל"ת 6סמעינן יכם"ך מטרםי נסרמ'נ * כסדים למפרע סני5יס כל 1כז הכ"ןכם : מררכנן ע:"ס 6וסר וסי' סקסרעל

 כף , פיעי מק"ש ש"ך פ"1ס.יק

סם'ך



בוה %מ'מןאמרי
 ככיסו) 6ל6 6יסור ט6ין דסול"ל דרך מלפ זע)סם"ך
 ומס 5)י 6כל כ)ל כיסו) דרך ס6ינו ומלימסככוט )מעט כ6 דרך יכע)ת ר") כו' כ)ומר סם"ך כ'ע"כ
 6סור כיסו) דרך דסוי חס לתוך 5ונן 16 מסלתוך

 : כפרמ"ג ועיין .מס"ת
 . :,י מ" "מ~ ה"ען~ ~יי ,~ןמק"ב

 וז") וכ' - מורכנן וכסנ6ס כביסו) ג"כ 6סורעורכנן
 דגיס מכסר מון )כם) 6סור סכטר כ) כמתני'רתנן
 ס6מר ר"ע ר6י כר"ע דל6 כמ6ן ע)ס וק5מרומנכיס
 סכסר כ) ס"ק 6סי רכ ותירן- מס"ת 6ינו ועוףמי'
 מון מד"ם -ומסן ננד"ת מסן ים כחלכ לכםל6סור
 6)מ6 מד"ם 1)6 מר"ת )6 ס6ינן והגכיס דגיסמכסר
 )ומר ודומק מד"ם לכם3 6סור )ר"ע ועוףדהי'
 ספי' כמו נקט דקר6 וליסנ6 סו6 )6כו) )כסלדס6י
 ס") וסם"ך - ע"כ ניסול ו)6 ק6מר דל6כוללסרם ו6יו ק6מר כיסו) כין 6כי)ס כין קר6 דס6סרס"מ
 : כעוף מותר כיסו) 6ב) סו6 )6כו) )כם)רס6י
 סק"ג 3ם"ד עיין - כ1' כת3 3טוי מנמ"בטך"ו

 ן : סטור לסוןססכי6

 פסוטס כוונתו - ננ"מ כ6ן )ס3"י סנתעי3כשם'ינ
 עס דגיס ל1:6ל ד6ין לומר ר5סדסכ"י

י4!ש"ר_ : וק") מ)כ עס דגיס ל6כו) ד6ין וק6מר כסר*
 * כו' דנסמוך 6סס ממ)נ גרע ד)6 1ת1

 6סס כמלכ דס6 ססקסס נפרמ"געיין-*
 סרמ"6 םס לכמ"ם כסמס כטר עס מיירי דידכסע"

 נמ'ט . כו' *ע5מו מלו וסנ"מ ומסרם")קכמ"יש
 ד6ית6 ר") - כו' סתוס' ננד לסק) קססש*ו
 ב6טיקורן נ6כ)ין וגכינס עוף 6נר6 תנ6 כ"סכס'

 סתום' ס0 וכתכו כסן( נזסר ס6ינו סטקר דרך)סיינו
 כלל כםר 6מר גכינס )6כול םל6 נסגו וסעו)סוז")
 נ6כ)ין ונכינס עוף 6גר6 דתני ו6ע"ג עוף 6מרו6פי'
 גכינס ו6ח"כ תמלס עוף ד6וכ) דעטמע ורןכ6סיק
 1)6 ד6וריית6 )16 כה)כ עוף כסר דסכר מסוסדלמ6
 דכסר ר6י' סכי6ו וסכ"ח ובוסרט"ל * ע"כ סכיקי")
 סקסס טכ' ממסר6"י מך6וריית6 סו6 כח)כעוף
 כח)כ עוף דכסר סם") סתוס' דכרי ננד)סק)

 : וק")ד6וריית6
 1)פ"'טה"ך

 61"5 ד6וריית6 6יסור6 )יכ6 כסמס נטר '-'4, "ס" )6"ס ד6י נניט1) דמיירי 5")
 מדכרי ומסמע - כו' כת"ח מוכח וכן טקדיס)סנימ
 לסניח מומר דכ5ונן כת"מ דמוכח דס"ל ז"לסם"ך
 סק"ז כעו"ז ועיין * םקדי0 כמ)כ כסמס כסר6פת
 6סור 6ינו ככסמס ו6פי' סכי סת"מ )סוןססכי6
 סת"מ מדכרי מסמע 61"כ כו' דוק6 כיסו) דרך6)6
 6"5 נ5ונן סקדיס כחלכ עוף וכסר ר6י'דסכי6
 ממם כחלכ כסמס כסר ד6ף סקדיס 56)1)סניח
 כסר ע"כ כ5ונן )6 6כל כיסול דרך 6)6 6סור6ינו
 6ין 61"כ 56ל1 טקדיס )סניח 6"5 סקדיס כמ)כעוף
 כמ"ז כטרמ"ג ועיין כסמס ככסר נס )סתירר6י'

 : סק"ו וכספ"ךסק"ד
 "" " סינג ~3ר' י " ~;ס מק"הפו,ו

 מדכרי סו6 כ6ן סממכר טכ' דסדין ר") .כו'
 עמ6ס מחלכ דמ"ם סד"ע ע)יו וסקסססרסכ"6
 סממכר דלרכרי כ6ן סרמ"6 כ' וע"כ נניםו)דמותר
 טמ6ס כח)כ )3ם) ד6סור כס"כ כסרסכ-6סם")
 עוף נסר לנס) ע"ע מטני ל6סור ם'ס כם"כ'מ : וק"ל כו' ככיסול מותר עמ6ס דכח)כ די'שכס סרסכ"6 .דס6 תעוס כ6ן סרכ ט) דדעתו סע"זעז"כ

 עסירס 3מלנ עוף כטר ר"3 * כו'נמלנ
 על ק6י למוס 6ין דרכנן דבעוף סרמ"6 דכ'וס6

 : דרכנן תרי דסוי עע6ס ומלכ 6ססחלכ

 גת"מ ל,:-~ה מס ג "י ת" מק"זש,ך

 סרסכ"6 על סקסס דסד"מ מק"ס סעו"זססכי6
 לכסל ומותר מס6 מ"ם 6סס נח)ב לכם)ד6וסר

 : קוסי6 כ6ן סם"ך"ין ולפמ"ם עמ6כמלכ
 כן לומר 6תס 5ריך סרכ )דעת נס 1ע"כ -שם
 מ"ע מסוס ליכ6 )מודי' נניטול דור6י כו' --
 מ"ע 6יסור )יכ'6 ניסול כסעת דוד6י ר"ל *כוש

 וס6י כו וכיו65 רפו6ס ל5ורך טמכסל יםנורדסרו6ס
 סק"1 לעיל סם"ך דכ' וס6 - ל6כול סיינו )כס)6סוו
 6סור ד6ינו גונתו כו' נניטול ומיירי 5ן'לולם"ש

ל5ע%

 )סנימ 5ריך ל1%) כסרו5ס עוף נכסר ד6ףר6י'
 נ6כי)ס 6סור דג"כ 6טס נמ)נ כעו טקדיס56לו
 סקדיס לו 6ין 06 5נל סעו"ן ומסיק עוף כטר עס6ף
 סכתכ "סס כחלכ כמו 'זס נסכיל ס6כילס ל6סור6ין

 :. ע"כ ססיס כעינן ד)6סממכר

 5"נ ס" נסג"ס סרנ מ"ם )עיין םס"נש?
 נלמ דכלמ סם, ד6ית6 ר"ל -כו'

 6ף וככ"מ מנ"נ 6מרינן ל6 כסס"מ 6יסוריןכם6ר
 עס עוף כסר 5יר כגון מורננן דרק כחלכ עוףכסר
 סכ) נגד 'ם' 5ריך 6מר כתכסיל 6ח"כ ונתעיכמלכ
 נ"מ 6יכ6 61"כ . מנ"נ 6מרינן כזס רנס כסס"מ6ף
 ככ"מ עסוס כזס נזרו 06 כמלכ עמ6 כטר לענין2ס
 6ערינן נ'כ וכסט"מ כ)מ כ)ה נכס'נ 6ףפזי

 :מנ'ק



טימןאמרף
 סכטר כיטל 6מ"כ סחדים 56ל1 הניח נםל6אנו)
 6"5 ניטו) כסעת לעולס 6כל מקודם טקךיםכסחלב
 טכ' וס6 י מ"ע ליכ6 כיסו) דכסעת' טקויסנסניח
 כונתו - כן לוכנר 5ריך סרכ )ועת נס וע"כהס"ר

 בסעס דככטר ס"נ לעיל דכי מס6 סרכ עללסקסות
 כטעת מיירי וע"כ סקדיס סת)כ 56ל )סניחים

 )ומר נדול דוחק ונס מ"ע )"ט כיטול דכטעתס6כי)ס
 כונת 6"1 כיטול' כטעת סקדרס 56ל טקדיס)סניח
 כיםלס 6ין ו6"כ 6כי)ס כטעת לכניח ד5ריןהרמ;'5
 ד6ין סק"ו לעיל )סט"ן ס"5 לדס6 כיחדמתחלס
 6ע"כ וכנ")( ביחך מתחלס כטכיסלס רק6יסור
 טסיר 6תי 51"כ מ"ע מטוס )יכ6 כיטולדכטעת
 כיחד מתה)ס דכטלס 6טס כח)כ דדוק6 סמחכרדברי
 עמ6 נח)כ 6כל מ"ע מטוס מח"כ )6כלס 6סור6זי
 מטום ליכ6 ביטול וכסעת )סו מכטל ל6כלסדל6ו
 6סור עמ6 דכח)כ דכט"כ סכ' כהרמ"6 1ל6 .מ"ע

 ,ו' יעק3 כר, פסקשם : לע5"ל( ודוק)כם)
1 

 טכ ל 6 6 כ ד6ל
 ר"ל - כו' ס לדכריס דכי5ס ופ"קססוגיה

 כס ומ65 התרננו)ת 6ת סטוחט דבי5ס כפ"קד6ית6
 )3נס ק)יסס כ)6 ו6סי' ופירם"י נמוריסכי5יס
 עדיין טמעורס ו6עס'ע נכנור )כדו טסחלמון6)6
 הי' 6ס ו6ער עלי' יעקכ ר' מדפלינ סריכנידין
 ר' כח)כ ל6כלן מותרות 6סורום( ננידיןמעורות
 מ6ן 6סורות ננידין מעורות סיו 06 6ומריעקכ
 סט)ל מן עסור עוף מע)ת ס6וכל דת"ר לס6סנ5
 מן ננידין( מעורין כעודס כי5יס לסיינו כי5יסט)

 ני5יס ס) ס6טכו) מן עסור הגידין ומןסע5מות
 עמ6 טם( 6דוקיס טסכי5יס סטדרס עכטר)סיינו
 יוסף רכ 6מה עסור כי5יס ט) סט)) מן תכ6ע6ן
 מעורות סיו 06 ס6מר כר"י ד6י יעקכ כר'דל6
 ל6 כ6ן" עד ד)עמ מממי- 6כיי 6") 6סורותנבידין
 )ענין 6כל 6יקור6 )ענין 6ל6 סתס ר"י-ק6ער
 ט) ס6טכו) ען תנ6 ע6ן ד6מרי ו6יכ6 )6פומ6ס
 )רנ מטמע סוי ד6ערי )6יכ6 נסירם4י טמ6כי5יס
 כנידין המעור'ות כי5יס סו* דסיס6 ד6סכ'וליוסף
 עטמע סויוט))

 לי-
 6ותן כמו כ"כ עעורות ס6י1

 ט*ינס סלגנס קליפה כהן לכ'61 קרונותסנעומת
 יעקנ ר' יוסף ר3 6ער פעפ( 6)6 יססרכוקופ
 6כיי 6") 6סורות כנידין פעורות סיו 06 ד6ערסו6
 6סכו) דלמ6 כ6טכו) דתלי6 עסנך ד6סכולעמ6י
 6דוקיס וסכי5יס כטדרס סדבוק כטר )סיינונופי'
 וסייעתו רטכ"ם דעת מוסמ וכן סם"ךוע"ס יעקנ- כר' דקי") אמסורות כדיענר 6סי' מעורותסיו % רכס" טקליפתן ר6ותן ז"ל סט"ך וכ' - ע"כנו(

 ססוני6 3ייסג 6"6 ר6)"כ כר"יסנזכריסידסלכס
 טשעיס 94גוש נם8 נן דני5ס כס"ק םספרוכייע מ") 5ט' *פי"מ פכו6ר ' )דכריסם דכי5סדפעק

מגבינהפו
 כי5יט נה מ65 ק6מר רטת"ק ס6 )ר"לנמורות
 סמי5ונה קליפתן עס )נמרי טנגמרה ר"לנמורות(

 כדרך סמי5ונס הקליסס נתקםית ל6 6ס6כ)
 ו)טיטס ע"כ דכר לכל עלי' כטר דין כטוקסנמכרת

 ט) סטלל* מן תנ6 מ6ן כנמ' ד6מרינן דס6 5"לזי
 סטיט6 דכרכנן )וער ט"נו כר"י ד)6 עסורני5ים
 ל6 ד6ם )רכנן ס"ל זו )טיעס )דס6 6ת6ד)6

 6פי' 6ל6 ככטר( סוי סחי5ונס סקליפסנתקטית
 6סורות מעורות סיו ד6ס ס"ל דס6 6תי6 ל6כר"י

 5"ן כו' ו6טכול ממ6י 6כח דדחי בתר6וכליטנ6
 5ריך נס כרכנן ל6 כר"י ל6 6תי6 דל6 6ב'ידדחי
 רכנן ד6ילו טפי מקיל יעקכ דר' זו לטיעס)סרט
 מעורות סיו 06 ו6מר ר"י ופלינ )נמרי נמורותכעי
 כנידין מעורות 6ינן 6ס 5כ) 6סורות דוק6כנידין
 רמכ'ס דעת דעוכח ז"ל סט"ך וז"ט . ע"כמותרות
 דכי5ס דס"ק הסוני6 )ייטכ מ"6 ד6)"כ כר"ידסלכס
 ד6ין 6מרת ו6י מקיל יעקכ דר' דסא3)דכייסס
 ני5ים ס) סטלל מן דת"ר ס6 6תי' כמ6ן כר"יסלכב
 מ"ד כטוס 6תי' 1)6טסור

 והו-

 וכ' ' כס)כת6 םל6
 -'דכתרתי די)ן כט"ס ק5ת מסמע וכן סט"ךעוד
 6סי' ר") * -כותי' כריית6 )6וקמי מסדר)יטני
 ננמר ד6טי' ס") וסת"ק מהעיר דר"י 'טמסרט)רט"י
 רכ ד6מר קמג ))יטנ6 61"ל מותר )כדסחלמון
 ו;ן 6תי' כת"ק 6כ) לכונתו( יעקכ כר' דל6יוסף
 מאמ כס)כת6 ססוני6 סוי ו6"כ כתר6ל)יטנ6
 דס)כס ק5ת ס"מ כר"י )6וקמי סט"סמדמסדר

 סיעו דנמורות יסעיקר סוכחתיוככרשס : ודוקכות"
 סקפניס 6ו3ק 6כל וחלכון כחנמוןסננמרו

 כ6ס סטשך וכונת כ5") כו' כחלעון 6)6 ננמרוט)6
 6'כ )כד סחלמון טננמר מיירי ות'ק כרט"ינ6מר
 וח)מון כח)כון 6כל 6וסר ר"י )כו דכח)מוןי")
 ומ)פק כח)כק דננמרו ד6ף כן ד6ינו )י"6מודס
 קסס כסק)יסס'סחי5ונס מייר* סת"ק דס6 ר"י6וסר
 ופ"ז סט"ך ססכי6 הנ") ססוסקיס דכרי )סי)נמרי
 רק סחי5ונס סק)ישה ננער )6 ד6סי' ר"י6מר

 * כנידין כמעעורס 636 6סור 6ינו וסחלכוןסחלמון

 )6 )פס סרכ ע) ק5ת 5"ע גס הט"ך דק6מרוס6
 דכח)עון כ6ן סניס )6 )מס ר") כ)וס כ6ןכניס
 וכתלכון פעורות כ6ינו 6ף דיעכד 6ף 6סור)כד

 דעתיר כסמחכר דל6 6סור )כתחלס ע:"פוח)מון
 רם"י על כספ"ע לסמוך מ"ם עלק"ל יס ) י כו ס מציי 1ד"יצתס 1נ") נם,שם : לצ5"ל( כעצורות 6ף לכתחלס6ף

 ועש55~ן ד6ף מקיל( דר"* כפירסכ"ס ורל6מחעיר- ורשי )בו סמ)מון ככנמר מיירי דהת"ק )וס"3ותוס'
 רפוטק 6וסר רס"י 6ף כזה וס6 מותר ומעורות)כד
 4'5 עכ"פ ומעורות לכך נח3פון ד6וסרכר"י

וי



  פו ט"מז.אמר5
 הטדרה 3נטר םמחונרות היינו מעורות %'דרם"י
 דעת  על  סומך ספיר ו6"כ רם"י  לרעת כללפטורות סוי ל6 סומקי 3סורייקי 6נל ר"י 6וסר 6זדוק6
 כסורייקי היינו ומעורות כחלמון 6ף כסס"פר8"י
 16 כלל סומקי סורייקי  6ף  סוי רל6 כללפפציות  נ6ינו רק רכס כקגיסתן  6ף  ננותר  ו6ינומעירות נמי וס סוי  רלרירן  סיזסי  נסורייסי  ומעורותוחינון  נחלמון 6ף  6סור  סט"מ כ6ין 6נל רמותרסומקי

יי
 1 '%". סמג.

  ליתן דרגיל1ת מסוס רק לעמוד יכול נשכ סי'5נד
 מס6 ר6י' סמרוכי והכי6 מותר  לכן  פססרופגם

 ססלוגת6 סהכי6 נס"ך )עיין  ס6ור ננירפליבי
 כמ6ן וקי"ל לסחמין כיי לכך כ6יסור כסיםדם6ור(
 יכ"ע לסממין כדי ל3ד כ6יסור מין ד6סלמתיר
 ר6ס 'כנמ' מסמע דה6 עליו הקסס ועי'כ *מותר
 כם6ין רק כלל סליגי ל6 )החמין )כד כ6יסורים

 דמתיר כמ6ן קי"ל וכזס סליגי להממין לכדנ6יסור
 6ין ד6ס כנגרדכי דק6מר דס6 לתרן הטו"זוכ'

 סלוגת6 על ק6י ל6 מותר )כ"ע לסממין לכדכ6יסור
 ר"ל * ורכנן דר!ם הסלוגת6 על רק ורננןדיע6
 כם6ור ורכנן דר"6 סלוגת6 6ית6, מ"ט ד' ע"זדכמס'
 ס.' 1ל6 סעיסה לתוך טנס)ו חוין וםל תרומסםל

 6ית6 ס"מ כך' וסם י לסחמין כדי )כדג6יטור
 סנסלו וחולין תרומס ס) 3ם6ור ורכנן דר"םפלוגת6
 להחמין כדי וכזס לסתמין כרי כוס וסי'לעיסס
 ו6מר סמרדכי ק6י וע"ז 6סרו ורכנן מתירדר"ם
 מותר לכ"ע להחמין כדי לכד נ6יסור הי' ל6ר6ס
 נם"ך ועיין * ורכנן ר"6 ל6 6כל ורכנן ר"םוהיינו
 דכוכת מפרם 6ל6 המרדכי דנרי כן סי' 'ל6והו6

 ממ6וי ר6י' ס3י6 וסמרדכי)סעמיד כדי לכד כ6יסור כם6ין דוק6 לסתיר נ"כסמרדכי
 -ר"ם - דסליני -

 לכד כ6יסור 6ין 06 6נל ר6סר כמ6ן קי"לוכיס )החמין כדי וכזס לסחמין כדי נזה ים נ6םורכנן
 : וק"ל כן כ6ן וה"ה מותר )כ"ע לסחמיןכדי

 פחטימן
 מכתכ 6מר ר,'ל י כו' סיים נטוי טסגפו"ז

   ס6ם  וי"6 סייט מותר סיכר סוס עטו 06סמכירק ר6פי' כ6ן הממכר כדכריהטור
 סיכר ע"ו היתר )הס ס6ין 6' הו65ה לססים

 סיכר מהני 6' סו65ה )סס  46ן 6גצ  ילשי'עזסעור מדכרי דמסעע העור על הכ"מ וסקסה *,סעוסין
  גתו)ין ד46ת6 כן מסמע ל6 וכנע' 61אן פפכירין6ף

 זה 6' סימן על 16כלין  %טג6ין סני 6ופרוקסגאב
 634 ים סמו% שפר  חופםין ו4ז נגצס מםבטר

ביבה פפפח
 ,6,,, מכ,רין 6יל ז6",  מ*יייןט6ין

 מ)חן כ)6 )ה6 רעמך סלק6 6' תסיסס ופריך6'( נברד )ס*רם"י 6' כתסימס 6)6 6סרו ול6 טס6ית6 יהמ"כ 6סוי
 6' תפיסס  ססכסכעין דמטני ה6 על התוס'וכתכו - 6' תסיסה כעין 6ל6 6סור( נמי עליוס6וכלין
 6' תפיסס  כעין הוי )6 מסקיק דנר יס ו6םו1"ל
  6וכ3 תס נטר  6ובל כסוס  ע:טיו נוסגיןולפיכך
 להפביק קנקן 16  4תס  מניתין 6'  סלחן ע5גכינס
 סרף כעז  דסץ 6תרת  פפס  על 6וכל 16ננתייס
 כלמצר 6' בתסיסה  6ל6  6סרו רל6 ץ"מספיסוח
 6ס הו65ות כסכף )י ומס 6'כהו65ה )י מס ס"ך 6' נצפיטם וסריך 6' כסו65הססן

  נוכירי
1"61 

 6' טלמן על ל6כול נצהצר סיס6 כלל 6יירי ל6אן ולס" 61"1  סונכירין  רס"נו 6' תפיסס  כנףןוווסני
 סהים' ססני6 י"מ )6נתן 61"כ * ע"כ סיכרע"י

 ס1כיר 4מ 61"1  נמכירין רקיינו 6' נסול6סדתלוי'
 לסם  6ין 6פי'  וסיינו סיכר ול"מ  6סיר 6'כסול6ה רסוי 61"1  סמכירין כל 6ל6 סיכר רמסניכלל

 ומתרן 6" כהו65ס הוי ז6"ז טמכירין כל מ'סו65ה
 הו65ס להס 6ין מם ס6 מוס יתירס כ"כ ל6סיכר ל"מ 6'  ס~6ס 4זם ים ר6ם  סטור רכ' רס6סמו"ז
 מקודס דכ' ס6 על ק6י הטור 6ל6 היכר דמסני6'
 ר6ס רי"6  כן"כ  טעוםין היכר מסני כמכיריןד6ף
 היתר )"ע ו6"1(  סמכירין לסיינו 6' סו65ס  לסםים

 סו65ות טני להם ים 06 6כל תחלס םזכרססיכר
 : וק") 0יכר כל6 יפי'  מותר  61"1( מכירין)ם6ין

 פטכימן
  עיין - כו' טעמיס טני כזס ים כפמ"84םפך"1

 מספירוסים 5כא6 ייס סכ'לסר%"ג
 ים רם"י לועת ס0ו6 סר6סון לעעס וחומר6קול6
 טעם מוסך 6ין 6כל ס65 כיון לתינוק- -כלועסקול6
 )6חר 6ף ססינ*ם ין ט3 דמכמר חומר6 לסמתין61"5
 ס*ינו להעתין ד6"5 וה)ועס לנקר 5ריך סעותס5ס

 טעות ו' )6חר קול6 ים ולסרמכ"ם י סיניוכמנקר
 ולפי"ז ע"כי להמת"ן 5ריו דלועס וחומר6 *כמעוכל סוי ד65מ"כ לנקר 6"5 סיניו נין נסר סים6ף
 טעות ף כתוך מיניו כמנקר 6ף ל"ע דלסרמנ"ס5"ל

 דנס )סרבכ"ט רם"י כין בלועס חילוק 6יןד6)"כ
 )'מ דלהרמכ"ס 6"1 דוק6 לנקך 5ריךלרם"י

 מסרמי יוסף ניד * כו' הרמנ"ם לטעסי ד6פי' כו' נטר נ61 סעיקרו מ6מרסק"ר : וק"ל יסס ינקר ל6 םמ6 יסינןדמי
 ס3יסית דעת סו6 16"ה ררעת 'דר"ל העו"זלכרי
 הפר ממום מוינ6 ד6סור הרמנ"ס כרעת ס")ר)6
  פטוס 6סור דעדינ6 רם"י כדעת ל6 וגס סטיני'סנין

 פטוס 6םור מ"ס פ"י  6)6  טעם עוטךססנסר
ומו*נן



כףבינה צ*8 צ פפםייייאמרי
 ס3:ר דכתיכ 3מי נקרש סמיניט טכין דכמרדמזינן
 נכ"מ ד6סי' )ומר יטעו ו5"כ סיניסס כיןמורנו
 1)6 נוירס מטוס ורק 6סור )כן מותר נמימננם
 דם") סרמנ"ם 5טצם ד5סי' סטו"ז כ' ע"כמדינ6
 6סמר ססיניס מכין סכמר כנסום מדינ6ד6סור
 ס5סור )טצס 6כ) 6יסור )ית נ3ינס ככל כ6ן)ומר
 6סור ננכיכס נם עצס מומך מסכסר ממוסמדינ6

 :וק")

 צסימן
 :" ו', טר:בינ:::ן ט".בטויז
 6מ6י וטור )סר6"ם תקמי ד6"כ מסקססכפרמ"נ

 מי5טרף מליחס כ)6 טנתכם5 ככמר נס 6מרינןל6
 דרכנן 6יסור סו, טס נס דס6 ככח) כמולכסל
 . ח( סת" )דכיי סטו"ז ססקשס )כמו מגתכמ)6חר

 )סרמכ"ס דס"3 וסו6 זכ 6ת ב:נתרן כע5")ועיין
 )עיל סם"ך כמ"ם מד6וריית5 ע)יו עונר מכש)ודס
 דסו6 סת"ח ע) סקמס דסטו"ז 61"ם סקט"ו ס"יסי'
 מד6וריית6 ם:61 )וס ד)"ך וסר"ן )סר:כ"6פי'
 6"ו מרס מ"ם 61"ג דרכנן סכם)1 ום ם"5 ססוס5
 כיון ת5טרף ד6וריית5 6יסוי סי' 06 6ף סי,גדסס
 6כ5 כן ס") כדס וה"כ 5יסור מס סכמר ע3ס5ין

 ס"5 ע"כ מ5טרף ו6*ן דס גכי דם"ל וסר"ןסר6"ם
 מדרכנן דסו6 סקי)ו כח5 נכי דדוק6 סרמנ"סכעעס

 : וק"ל מן6וריית6 דסו6 ס")וכדס

 כסרסנ'6 כ6ן רמע6 מססק ומס ו'0י ! דט*י
 מס ד)סי סמוטס כוכתו . כו' לדידןנמנ6

 6מרינן דרככן כנ"ח י6פי' כר0נא6 סרמ"6טפסק
 חכ"נ נמי 6יסורין כם6ר דם"3 5דידן 6"כ מנעננ"כ
 ככב"ח( רק חכ"נ 6מרינן ד)6 6פרים כרכינו)ו)6
 חנ"גי 6מרינן נמי 6יסורין כם6ר דרכנן כ6יסורס"ס
 דנכ"ח דיא) כ"כ סכרמ ד6ין סכתכ כפרמ"נועיין
 6יטורין כס6ר 6כל ד6וריית6 ככ"ת 6טו נזרודרכנן

 : יעו"ם ד5וריית6 ככ"ח 6סו נזרו 65ור3נן
 טיין * כו' דנקע מנוק3 ס6ינו הלי-מי"נ

 ו:ונת מנומנס דס)מון מכתכנסרמ"נ
 מרי גמי ככם""מ כניחו 6ס 5ף ח)נ דמטוססטו"ז
 וס ממוס 6ל6 סקודס( כם"ק )סיעתו ססו"1)כי
 : הם מסוס 6סיר ככם""מ ד6י ככ"מ תה)סנקיע

 צאמימי
 את4 י"5 - כו' בי" כתב בפין למק"אפך'ך

 כאן המתבי כם"ש הפורשכ'
 ש,ם הע4פוי בעל כתב בזה"ל 1ר בתנ א'בסע"
 כאן,בסעי' המחבר כם"ש כו' הדחה דבע" מ4ואכל

 א84 ש"פ בלשון דכ' הא על הטו"ז והקשה .ב'
 צ"ז נוגעים יהא שלא ובלבד א' במפפחתאותם לצוי מות* ינבינה דבשר במתני' אמרינןבהדין
 דנהי זב"ז נונעים יהא דלא הטעם אביייחמי

 הלחה הוא( כצונן דצונן 3כיון בע* לארקל'פה
 דבעי פידי כל ש"מ הפור כ' טא* וא"כ בע* לאסי

 וטתיץ . במתני' בהדי' כן איתא הא כו'הדחה
 אם"וט * כן אמרינן בכלי דאפי' דאשמעינןהפו"ז
 - בהדחה פעמא מדתל* מדאב** לה ד'ליףהמי"ז
 אביי חמר מדלא יר"ל כונתו בפרם"נטפדש
 דבעי מידי דבכל מזה טוכח בעי דהדחהכפשופו

 חט."ו ינןן%;'נ:גהי'4י,'נט"ש .שם
 מק"ד ב' טי' בפו"? וע"ל . סק"זרקמן

 : סק"נ א' סי'ובש"ך
 לחוד *בש יק 'כי,,נ"כ 2א מיבושסטמ,ינ

 מלע לא אם שכ' דהרם"א ר"ל .כו'
 מכלי מיירי לא הלבוש אבל לח דב4 בולהניח ימותי נדנר*ו להניה צר*ך ~"כ בצונן רקקבלי

 בתטין בו שנשתטש מכרי רק בצונן בושנשתמש
 *באש4מ דברים כשני דר8ל בפימ"נע**ןי כו' עצמו מחמת א*סור הוא אם אבל הקק : יבש דבר בו להניח דטותך רק כתב לאע"כ
 א' בדבר אבל בלוע משום אמור הוא א'ודב*
 אחטד בלוע איטור א' בדבר יש אפ*לו אזיצלול

 :נ"כ

 הפעם נו' בבנ'ת יוקא יה*ינו סה"יש"י
 אלא מה"ת אסור אינו דבב"ח*

 ע*כ טדרבנן אלא אסור אינו ובכבוש בישולדרך
 : אימודין בשאר טשא"כ בכה"נ נזרולא
 * כו' בפכ"ה בתבו והרא"ש ,התדם' כיסהי"א

 ונתטלא הרחה ברא לכלי נתנוהו ואח"בטליחה- שיעור ושהה שגסלח בשר הרא"שז"ל
 אהתירו רקע"י של בביתו געשה זה דבר צ*רהכלי
 טוהל אלא ים דא*נו לאםרו אין הצ*רדמשום
 אשהדם 14סור הבשר שעל שהטרח ואעפ"יהבשר
 פמלח הוא נדבק שבמרח דם אותו ט"ם בוםעורב

 פפק א"ב בב*ר לבלע כח לו ואין בתוכווטת*יבש
 ויצ4 הבא4ר מ( הדם את שהפליפ טתטת המלחנח
 מ"שב לא סלח אותו ומחמת הדם ט המלחכח
 דנפל יונה לבר יס* ולא פליפתו לאחר כדותחעוד
 ה4' לא אפ כדותח נחשב שה*' דכטכאלכדא
 מת פמיק לא דהתם מלחו מחמת נאכלדכותח
 :שיז ועיל וע*ין ע"ב. כלום פלפ לא שה"יהמלח
 אלג הרא"ש דבר4 נ"כ שהביא םקמ"ז בפו"זם"פ
 פםה"ת ע"ז הש'ךן )שהב*א הת"ה יטהקשהומה
 שננקן מלואים ונבינה דבשר שבתבו זא"זוש"ד
 אפיינן ו4א טליתה שיעור לאתר אפ*' שאטורזב"ז

שפ8ק



מיניאמרי
כינה צכ צא

 עצמו הרא"ש הא תמוה ולבאורה המלה כהשפטק
 )כמו לכותח שנמל מיונה תירוצו עלהקשה

 9שם דל"ד ומשני הרא"ש( לשון לעילשהבאת4
 ע"כ המלה- כח פמק ולא כלום הפליפ לאדהתם
 בכותח דדוקא הרא"ש לדעת מ"ל והת"הצ"ל
 משא"כ מכותת כלום הפליפ דרא זו טבראשייך
 נמלח בין חילוק אין ממנו ציר שפולפבבשר
 אחר דאף כיון כתו פסק מליחה שיעורלאהר אמרינן אפ"ה מהדש שנית נמלח או דםלהוציא
 עושה שמת ונטלת והודת דם להוציאשנטלח
 וע"כ הם,לת כת ותשש ציר להוציא פעולהעור

 דבשר וא"ז וש"ד לבה"ת רם"ל טהא הת"ההקשה
 לאתר אף זב"ז כשנגעו אטורים המלוחיםונבינה
 שעשה טליתה שיעור לאחר והא מליתהשיעור
 המלה כת פםק כבר ציר להוצ"א פעולההטלח
 ום"ל והרא"ש התום' עם גאונים הנך פליגי ,א"ו
 כת פםק כבר מליתה שיעור שאהר אטוינןדלא
 ום"ש *המלח

 הת""
 לחלק ודוהק הש"ך( )שהביא

 התתיכה נות אבל כהו תש,ש עצמו המלתדדוקא
 עלי' דאיז כונתו - כו' לעולם רותהת היאעצטה
 ושוב מיקרי רותת בשר אבל דם לענין רותח.שם
 דהרא"ש הא ע5 ומייעתו דמה"ת מהא יקשהלא
 רק רותתת ה*א החתיכה דגוף מ"ל הרא"שדגם
 ובזה ו,המלת הדם מתמת לאםור לענין מייר*הוא

 המלת כת פםק כבר מליתה שיעור שאתראטרינן
 משא"כ שבמלת הדם טחמת נאסר הבשרואין
 ולפ""ז שם אוסר ע"כ רותתת היא עצמהדהחתיכה כיון זב"ז שנגעו וגבינה בבשר דמיירי דםה"תבהך
 שאר ג"כ לאםור יש דת"ה טעשה בההואה"ה
 לעולם רותתת היא הטדפה דהאווז משוםהבשר
 מודו והרא"ש התום' ואף טליחה שיעור אחראף
 לתלק דדוחק הת"ה כתב ע"ז -בזה

 כ~
 מאי דא"כ

 לכותת שנמל מיונה והמם"ג הרא"שמקשים
 הא כתו פמק לא דהטלח התם דשאניומתדצים
 רותת הוא עצמו דהכותת דאמרינן לק"מבלא"ה
 להתום' ם"ל דלא א"ו האימור' גוף והואלעולם
 אבל וםייעתו- םה"ת עם ופליגי זה חילוקוהרא"ש
 מליני דלא ום"ל .5ת"ה על חולק ז"ל הש*ךרבינו
 גת קשפסק אמרינן דלא ומתרץ אהרדי גאוניםהנך
 כי דברים שאר ולא דם שהפליפ היכא רקהמלח
 ואף דברים שאר ולא דם להפליפ המלתררך
 אם"ה דם עוד מפליט שאינו שנית דבנמלתדחזינן
 הציר רק פעולה . עושה המלח אין בזה צירפולפ
 והרא"ש התום' כתבו שמיר וע"כ - אזלאטמילא
 משום המלת כת ממק כבר מליחה שיעורש5אחר
 עשה שהמלח ואתר דם להוציא בנמלח טיירידהט
 כתב ולזה המלת כת עוד תשש דם להוציאפעולה
 עשה לא דהתם לנותח שנפל ליונה רל"דהוא"ש

 הטה"ת והלכך כהו פמק הלג מעולה שוםהמלח
 ומייר4 ונביגה בשר מאיסול ג"כ דמייריומייעתו
 דם( משום אמור הי' )ראל"כ שנית שנמלחבבשר
 פמק דלא כיון מריחה שיעור אהר אף רותחדהוא אמרינן בזה פעולה שום המלה עשה לאדג"כ
 יש דתגה מעשה בההוא בם ולפי"ז המלחכח

 ולא דם להוציא האווזא 3מלח דשם נ"כלהת'ר
 לאחר עד הבשר שאר עם הטרמה האוו~אנתערבה
 ביר )ועיין המלה פסק כבר ואז מליחהשיעור
 עס קטנתערב הבשר וואר רק התיר דלא שכ'יוסף

 האווזות לא אבל מליתה שיעור אתרהאווזות
 שיעור שלאתר אמרינן דבהם"מ שכ' הרם"אעל ז"ל הש"ך ומשינ - הפרפה( האווזא עםשנטלחו
 איסור דלענין ס"ל והוא רותח עור מקרי לאמליהה
 המלח עשה דלא שנית דנמלה דא*ירי ונבינהבשר
 אף טליחה שיעור אחר אף אמור מעולהשום

 כדעת )והוא רותח הוי לא מליתה שיעורדקורם שם"י המחבר על משיג וגם - דס להוציאבנמלת טיירי דשם הת"ה של להדין דומה אינו כיבהפ"ם
 משל והש"ך זה( ס"ק ריש הש"ך כם"שהר"ן
 עהוציא נמלח בין חילוק אין מליתה שיעורדתוך
 ש*עור דתוך אמרינן לעולם שנית נמלת אודם

 . נבר תתאה ש"ג לא במליתה אבלסהם"ך : ודוק רותח הואמריתה

 ג, ש"ד (הה אף אמו'נן ה:ללאפ~י
 לדעת כ"כ וכא( המחבר לדעת כתב ועםנ9ר

 דק ל"ע רבמליחה ק"ה בם" ט~ןמקהרם"א
 : )תףד( הכל "אמור רענין אם" נברדתתאה
 * כף מותר הכל מלית אפ" ייימעכמנהי"ז

 מליח דאפ" דר*ל טנתו נראהלכאורה
 ועיין - מותר אם"ה מלית היבש ונם הצלולהלה

 דיכול ודאי הצלול המלוח ט"ם כתפל דינודהיבש דנהי ע"ז שתמה הם"י שהביאו ובתו"דבפרם"נ
 תפל וממא מליה מהור בכל כמו ביבשלהבליע
 ושארנו שרי דהצלול רק בתמל מבליעשהמליח
 : וק"ל מותר הלח דצ,'ל דג"' ע"כ מהיבשבולע

 צבסימן
 א..4 ע4הא יאלן י,""*ו ומ*מיי ףאף8"ף*אף"י

 - בו' כרש"י דם"ל נ"ל רמב"ם1
 בד"א המהבר דמיים מהא שחקשה בפרמ"נעי~ז
 דאמ משמע וא"כ בסוף אלא בתהלה ניעורשלא
 ומתרץ השאר אומרת החתיכה אין כלל ניערלא
 אומרת כרל ניער יא אם אף דלעולם המ"מבשם
 ניעור דב9ינן אח"כ דר"ל ומאחר השאראת

 אמר הלשון להמשיך וכדי סוף ועדמתהלה
טתהלה



ט3מיאמףי  והש"ך . בטות אלא נ'ער דלא בד"אטתהלה
 : כי"י חמהבי דויעת ום"ל הטו"ז עם הולקבסס"ד

 קולא ד'ש בטו';ז וכ' שכ' מק"ד גבאה"טרקצ*יי
 כן לו נראה שלא בר"מ וכ' נו' לרעש"י 1ק8
 דאין ס"ל דהד"ט להימך מבואף בטו"ז והנה יכו'

 ותו י השאר דאוסית מ"ל והטו"ז השאיאוטרת
 יש חומרא טה שם הבאה"ט שהקשה מהל"ק
 לרש"י יש דבאמת ר"י טדעת יותר רש"*לדעת
 * השאר דאומרת דם"ל הטו"ז לדעת חומראיותר

 בין *ש ח'לוק מה הבאה"ט עור שהקשהומה
 בשם ?עיל כתבת' רש"* לדעת לא אונ'עור

 'והא . ח*לוק אין באמת הטו"ז דבר* ד?פ"הפרמ"נ
 לא אמ וכן הימ"א דכ' מהא שמ הבאה"מדמוכיח
 זאת דבאמת שכ' טק"ה בטו"ז עיין כו' בללניעיר

 ודוק: הר"י לדעתהוא

 כו' הרמכ"ם על שהולק זה כתב בטייכמה"י
 סק"ה ב'ט"ך עי'ן ו . כו' בנמ' מדאמר*נןק=')1
 ק"ח ד' חולון בנמ' ואיתא הטור דברישהב*א
 טעם שנתנה כיון החתי:ה על שנפלה חלבטמת

 כל ואוסרת נבלה. נע,ט*ת עצמה החת*כהבחתיכה
 יהודה ר' דברי מינה שהן טפני כולןהחתיכות
 ובהת*נות ובקיפה ברוטב טעם שתתן עדוחכ"א
 כסה ו?א ניעור ב'טלא ר"י דברי נרא*ן רביאמר
 ולא ניעור לא מאי . וכמה בשניעור חכמ'םודברי
 מנ?ע כלל כסה ולא כל? ניעור לא אילימאכמה
 )באח=ות( פלט לא מפלפ חתיכה( נההואבלע
 כמה ולא בסוף אלא בתחלה ניעיר ?אוארא
 קסבר פלט והא בלע הא אמאי בסוף אלאבתחלה
 נראין רבי מדאמר )ופריך( אסיר לסוחטואפשר
 מתחלה נ*עור כ* מבר דר". ט:לל כו' ר"ידברי
 )ומשני( כלל בלע לא הא אטאי אסור סוהועד
 חכמים ורברי מר אטר . יפה יפה ניעור לאשמא

 נ*עור איל*מא כסה ומא* נועור מא4 ונמהבשניעור
 דרבנן מ:?ל סוף ועד מתחיה ניעור אלאבהא ר"י דבר* נרא*ן האמרת בתחלה ניעור ולאבסוף
 אלמא מותר בתחלה ניעור ולא בסוף ניעורסברי
 הפו"ו ומ"ש . ע"כ מותר לסוחטו אפשרקסברי
 מתחלה דניעור מרישא למ*דק ש'יך דאיזר"ל - כו' רבותא לימא למידק שייך אין נמי כאןום"ה
 א*פכא למידק יכול- דמטיפא היינו רבותאלימא תקשי נמי דאימכא ?חוד מתחלה בניעורדאסור ר"י דברי דנראין רבותא לימא דאל'כ סנילחור
 בניעור סני דאי סוף ועד טתחלה ניעוררבעינן
 הכמ*ם דברי צדנראין תא רבו לימא לתורמתחלה
 מפרש ע"כ אהדדי מתרי דהדיוקים כלללמידק כאן דל*כא א"ו לחוד מתהלה בשנ*עורדפתירין

 י כו' דבריו את מבץ ואיני הפור ובמ"ש *שמ : וק"ר רתומדאהרמב"ם

כהבינהצב
 מאי א"כ קשה כממ"חימן"ד : הטור לעוון שהב'א טק"ה בש"ךעי'ן

 רהרמ4"ם הב"י פ"' לם4נ ר"ל 9 כון יז'
 איופב בתוך ההת*כות אם דאף רבותאאשמע*נן
 א,ל והי' זכן 9שון ש*יך ואיך אייכ לנער נ"כצריך
 הרמב;ם "אמר מקירם דהא כו' נמי אמואמי'
 חלב פפת עלי' ונפל לרוטב חוץ החתי:הדאם
 שהביא )נמו מצטרף הכל מ*ד נ*עור אםאז*

 לומר בא ואה"כ זה( במעי' לע.ל לעג*נוהמחבר
 לנער נ"כ צריך הרופב בתוך החת*כות ה" אםדאף

 בנפל חביב זן למהר"י יהקשות יא*ז .שם : כו' נפל אם ואפי'וצ"ל
( לתי

 דהחתיכות הדמב"ם דני* שמפרש חביב ז'למהר"* דאף ר"ל * כו' לנער צורך טה המרק
 ניהא וזה מיד לנער צריך וץ"כ לרומב חו*ןהי'

 לתוך כשנפלה אבל החתיכות על הטפהכשנפל
 צודך מחהמרק

 כשנפלה דנם ס"ל והרמב"ם לנער '
 לב' דנ'ום הש"ך ום"ש *' ב"י מ.' על כמו חביבן' פהרשי פי' על נם תקשי וא"כ לנער צריךלמרק

-
 מיד ניעור ?ה*ות שא"א קדרות דבב' כהנתוקדרות.
 לומר תולין א*ן ס' א*ן ובא' ס' א' בקדרהויש
 מוכח וזה דאורייתא א*מור דהוא הכא משא"כקי"א במי' בכה"נ תו?ין דרבנן בא*טור דדוקא נפלבם'

 בלא ט' יש במרק דהא דהכא הרמב"ממדבר*
 רמיירי ?זה שקודם בת*יוץ הש"ך מדכ' )ר"לנ'עור
 וט"ק החת'כות בצ*רוף אלא ס' גופא, במרקשא*ן
 אתן,ל דאפי' השיך כינת בודאי כו' א"נהש"ך
 לומד מספ4קא תלץ ואין ס' אין ובחת*:ותקדרות( לב' דנשם לתרץ יש מ"מ מ' נופא במרק דישדטיירי
 חנ'נ אטרינן לא נודע דבלא ומ"ש * נפלדבם' תול*ן ואין אסור מ*ד בנ*עור דא"א כה"נקדררת דבשני משמע דוקא נ*עדר ובעינן נמלדבמרק
 באימור דוקא הוא דשם ואף ק*"א דסי' להאדדמיא
 כצע4 הוי רופב בלא בישול דהוי דהכא י"לדרבנן
 כתב דהא בדבריו סתירה דיש ההו"ד עלשהקשה יוסף ביד ועיץ )חו"ד( מדרבנן רק הוי ?אונ"כ
 באופן הש'ך דברי שמפרש וע"ש * בטמוךלעיל לשהע שהבאתי כמו דאורי'תא הוי דהכאלע*?

 : גפפו"ראחר

 קיין . כף צ"א בט*' אמיו ילא כפכץ"ןטך"י
 צ4א בם" דהא שדקשה יומףב'ד

 צ"א מימן לעל ועם"ש . עצמו מחמת איטוראו בלוע א*טור בץ הילוק אין ובזה רומב הח?בהוי
 : טק"הפו"ז

 בצס"נ עךין כו"- מייש'.המעם באו"הטמ5"ב
 ל4ק ג4יסור פעטים ב' דיששהביא

 דבוק שהאיטר חתינה באותח לב?וע דממהרא'
 הה,ה פ"א שמא ב' - חתיכות משאד יותרבה

שחע4



סימןאמרי
 והפו"ז * לרומב חוץ בה דבוק שהטיטוףההת-כה
 שטסיק ומה . הב' טעם או"ה בוטמ כקןהב"ח
 ר"ל . כו' דבוק הוי רלא המברא דלפיהפו"ן
 בזה אמור הי; לרופב חוץ פ"א היתה שמאדלמעמ
 אך דבוס דלא ואע"נ לבוא יכול דהרומב4קז

 זה שייך לא וכאן לבלוע גממהר אטעםדסמכינן
 דיטטא והא הצדדין לכל לבוא יבול הרופבדהא
 בשאר דרבנן ספק רק הוי לרומב ףוץ פ"אהיתה

 יש ע"כ מדיבנן דק חנ"נ דלא__אטרינןקיסורימ
 כאן שיש דנראה שכתב יוסף ביד ועייןלהקל*
 המברא דלפ. אלא אלו ת'בות קודם בפו"וחטרון
 דבוק לאימור מעם יש ועור וכצ"ל כו'נראה

 במקימו הפעם נשאר עצמו מחמת הוא,שהאיסור
 הטו"ו וכם"ש כו' נראה המביא דלפ* אלאואטור

 : סקכ"ח ס"ט ט.'לעיל
 כמ"ש היינו ,. הפר דם דולקח מקיאספהכפ"ו

 ":י"נ"ח ::י:ג:,:',,:: קג :נ4' יאשם
 בתערובות שנאסר כנון מינו נשאינו משהואימור
 אלא א*מורו דא*ן הפמח עליו ועבר בפמחחמץ

 בטשהו ,צאמיר במינו מין אפי' אלאמדרבנן
 כולה נעש'ת לא אפ"ה יהודה לר'מראורייתא

 כאן שפסק מה וע"כ כו' פסק,בלבוש יכז .שם - ע"כנבלה
 דאם כאן הרבוש שממק דמה ר"ל .כו'

 ברוב דבטל בפסח האמורה ההתיכח טכ"רא*נו
 מותי הוא במטוך לעיל לשונו הטו"ז שהביאכטו
 פכ"ה בש"ם (בהד*' כדטוכך טהטי,ו 9ש : ברוב בטל דאינו ממק תם"ז שבטי' עצמודברי
 וסבר שם דא*תא ר"רכו'.ו.ו
 שנפל בשר כזית והאתמר אסור למוהמו אפשררב
 וחלב אסיר בשר רב אמ* חלב של יורהלתוך
 אטא* הלב אסור למוהטו אפשר מ"ד ואימותר
 מעט הלב דהרי פירש"י הוא נבלה חלבמותר
 וכשהזר נאמר שהרי נבלה נעשה בבשרשנבלע
 . בט"ל לא בט*מ מ*ן לי' איה ורב היתרבחלב אסוי הלב בם*ני מ*ן הו"ל ההלב בשאדונפלפ

 אטו*נן בלח ל;ו אפילו דבב"ה בהדי' מובהוא"כ
 לה הוי הא הוא נבלה תוב פןיה מא* דאל"כנ"נ
 ההלב בשא4 יטנתערבה ועתה מהבשי פעםגלה משום אם-יה טהבשר שנפלפ רהחלבבלח

 דהחלב בהלב שנבל5 הבשר מעם לבטררק
 דבבב"ח ו א בלח לה דהו* כיון בבלה נעהצהלא

 : וק"ל דנ"נ אמר*2ן בלח ירחאף

 :גז ז'(1:ג"ן: ": טמי"ט זפי
 בתבשיל יש אם אפי' מבחוץ האש שאצלמווה

בינחצב
 הפימה וא"כ לבטלה *כול אינו כננדה ט'הקדוה
 שבה התבשיל ונאסי סביבותי' כל הקדרהאוט4ת
 מ' בתבשיל יש שאם מרוטנבירק מא*ר ה"רוכווב
 א*נה שהטיפה מותר הטיפה כננד מ'מעמימ
 ס' בתבשיל יש ואם כננדה ס' עד אלאאום*ת
 נפלה שאם כ' המצות ובמפר מותר מ' אותמכנגד
 )וכ' כו' הטיפה כננד ארא ס' א"צ התבשילכננד
 בב"י וכ' הם;י'( סוה עד כאן הטהבר כלשוןשם
 נ"ה פ' במרדכי הוא טרוטנבורק הר"מדדביי

 שהמ*פה אטרי' דאי להר"מ ום"ל בת:טובהוהרא"ש
 דכל משום שרינן הו* הבלי בכלממעמעת
 משום אלא רבטך מם4*ע*ם הוי שבדפנותלהליחית
 כלי במקצת אלא מפעפעת א'נה 'טמאדחי*שינן

 מקצת שבאותו בלחלוה*ת דא*ן דאמרינןהוא
 ס' בתבש*ל איכא כ* ום"ה הטימה רבטל,טיעיר
 הפ*פה אם טמ"נ וערי הט"פה כננד ס'פעמים
 א*נה ואם נתבטלה הרי הכרי בכלמפעפעת
 דנם ונראה וז"ל הב"י עוד וכ' . יאסר לאמפעמעה

 נ"כ מ"ל כאן( הטחבר רשון )'טהוא המצותספ*
 לנו ברור ה*' אם להתיר ראוי 'טייהרכהך"ם

 )בטפר שכתב וזהו הנלי בכל מפעמעתשהטיפה
 נתבפלה הרי הנלי בכל ממעמעת א*המצות(
 חשש לא הטור ויב'נו הבל*( בלחלוח-ת)ה*ינו
 בם' מנ' דמש"ה הטעם כ' אלא זה טעםרכת:ב
 כאלו היי לפנים דמפעמעת דכיון משום הטיפהננד
 המצות בספר ט"ש על פיריש וזהו בתכ,טולנפלה
 אם לומר דה**נו יאטר לא אז טמעפעת אינהואם
 משום יאסי לא אז הכלי בנל מפ;מ;תאינה

 בתבש*ל נפוה כאלו והיי לפנ'ם מפ;פעתדמסתמא
 הקדרה בדופן ממעפעת שמא בריקן בנמלהומ"'ט
 נראה הם4מה מן מ' שא*ן כ"כ לריטב ,טמדךעד

 עד ה=יקן הקדרה בדים( שטפעמע מה שטא--דה"ק
 אותו- בלחלוחית שאין בענ*ן הוא לרוטבסמוך
 אותו ועשה ולפנ'ם המ.פה מן ס' בו שממעפעמקום
 על להקשות הא**ך והטי"ז ' ע"ב נבלה כל*טקצת
 יבטל שבכר* 'טהלחלוחית לוטר משמע לאכאן הטחכי כלשון שהוא הט:ר שמל'טון וכ' ףב"ידביי

 המור הוצרך לא וע"ב הטו"ז ומ"ש -הטיפה
 הב"י דכתב הא על כונתו . כו' זאה הכוקהלהביא
 הטור הביא שלא טה על לע*ל( לש:נו)הבאתי

 הרי הכלי בכל ממעפעת דא* הטצית בם' דב'הא
 בזה המצות ס' דכונת טפ-'ט והב"*נתבטלה
 המצות בם' שכתב והא הכלי בלהלוח*תדנתבטל
 הב"י טמרש יאסר לא אז טפעפעת א*נהדאם
 ולא הכלי בכל מפעפעת א*נה דאם דהי"נוכונתו
 דממתמא משום 4אם4 רא הכל* בלהלוה'תנתבם(
 ולפי"ז בתבשול- נפלה כאלו והוי יפנ-םטם;פעת

 כלשון 3שהוא המצות מ' בשם הטור שכ'הא
המחבר



 צבמימזאמףי
 נמלה כאלו והוי למנים שמפעפעת נאן(המחבו
 אינה ואם המצות בם' שכ' מה על כוונתובתבש"ל
 מה על להב"י הקשה וע"כ יאמר לאממעפעת
 מפעפעת דאי המצות בם' שכ' הא הטור כ'שלא
 בלחלוחית דנתבטל דה*ינו נתבטיה הרי הכליבכל
 הטור על קויושי' בודאי וזה הב"י פ" לפיהכלי

 עיקר דהוא כיון הטצות ס' של זה טעםשהשמיט
 אבל . הכלי נלחלד"*ת דנהכמל לאשמעינןדין
 ,צמפעפעת הטור דמ"ש להימך שמפרש הטו"זלפי'
 בם' דכ' הא כונתו בתבשיל נפלה כאלו והוילפנים
 נתכטלה הרי הכלי בכל מפעפעת דאיהמצות
 דאם המצוה בס' דכתב הא רק השמיט לאוא"כ
 פי' ללפי דהיינו יאסיר לא אזי טפעפעתאינה
 במקומו עומד אלא כלל מפעמע לא דאםהטו"ז(
 ממקימו מתמשמ ד4:יננ כיון כלל א*סור כאןאין
 הטור על כיל קשה לא וע"ז - לפנים נכנםאינו
 פשוט דבר הוא כי זאת חלוקה הביא לאלמה

 נראה תדשה ~קדרה יאפ*לו טק"כש"ף :וק"ל
 דכתב הא כו' לערותדאסוריו
 בקדרה טשום הוא חדשה בקדרה אפילורבותא
 עד מהקדרה גהיר חלק דנאסר אמרינן לאחדשה
 הטימה נגד רק בם' דמגי ס"א פעמ*ם ס'שיצטרך
 ואין הם*פה יבטל רהרי מקום אותו כנגדיערה לא אפ"ה סקכ"ג לקטן היט"ך כמ"ש ממ"נמשום

 : וק"ל לכתחלה א*סורמבטלין
 וז"%' ?טיתמ יחו"ד עי,*'*שעףקהש"ף

 ן ויש כי,ש ויג ש-ן(ג ~יייי ו ע עש~עשישש ד"?"ף מ"עי
 הטיפה שנמל דמייר* הבןבתירוץ

 על הט"מה שנפל א"נ התבשיל הס לאכ'טעדיין
 הסוה והוא הבשר בה נתנו ואח"כ מים שלהקדרה
 בו יש הקדרה ונהחמם הבשר כשנותן מ"מדהא
 כ' הא' דבתי' לומר דרצונו ונראה ונן,נ בשרבלוע
 -למשה--- נ"כ הטיפה ירד למעלה ממעמע דאם-ממ"נ
 דבישול נימא אם דאף הב' בת*' כתב וע"ןוכו'
 יש דהא ממ"נ כאן ואין תם.ד בשוה ממעפעאינה

 ושןי(,ג"יג"1'-%י'%
 אחר או דט*מה נם'לת אחר הבשר שנתןלה

 לטע~ה הבליעה שבא בשעה דאז התבשילשהוחם
 הטימה ג"נ ירד הכלי בכל מפעפע חזק בישולשהי'

 כו'. איסור כאן אין בו נגע אם*' יהאסיכ"ה : ע"כלמטה
 מ"ק לע*ל הש"ך כמ"ש מ'טוטהכונתו1
 מקצת באותו הרתיחה נגע אמי' וע"כהקדרה דופן נאסור לא ממ"נ אמרינן הדשה דבקדרהכ"ג

 . הטיפה נגד ס' רק א"צ הטימה 1טנפלההקדרה
 דלמא בתרשה אמי' דמחוש שהקשה בחו"רועיין

כובינהצנ
 שם והבליעה הרתיחה הלכה הטיפה נמילתקודם
 ונעשה והרת*תה והלכה חזרה הטיפה נמירתולאהר נבל" הבליעה נעשה הרי הטיפה וכשנפלהבשר
 : בזה שמתרץ מה יעו"יט נבלה הקדרהכל
 דאיתא . כו' כירה טפ' ראי' ועוד או"ל מפר"ז

 אבדימי בר יצחק הב אמרשמ
 ובקשתי המרחץ לבית רבי אחר נכנטתי א'פעם
 להפשיר כדי ) באטבפי שמן של מך- לולהנית
 פול לי ואמר הרתיצה( קודם בו לסוךהשמן
 נמשכין שהחמין אמבם* רהך פירש"י . ותן שניבכלי
 וא"ל ככ"ר לי' תשיב טברי' חמי של המעייו מןלה

 דכ"ש מעם שיצננו כדי .בכ"ש המים מןשיטול
 ' כ"ש אותו לתוך ,צמן הפך יתן ואח"כ מבשלאינו

 כונתו בכ"ש טול רבי דאטר דהא המו"זומפרש
 שני לכלי ויתן שבאמבפי המים מן בכלישישאוב
 כ"ר: נ"כ הוי מןהאמבטי בה ששואב הבלי אותואבל
 לענין קם"ה םי' בת"ה ראיתי ושוב .*ו?כמ

 '8ש
 בסימן ןלקמן עיין . כו' הכף בתוך שבלוע

 בקדרה שתתבו חלב של כף לענין סק"ב בפו"זצ"ד
 שני דצריך ס"ל דהמהבר מעמים השני בשריצל

 מכף ההלב יצא פ"א שמא דח*ישינן ס'מעמים
 תלקים נאפ הכף ובלע מתלב ס' חיק בכףונשאר
 בקדרה דבעודו מהקדרה כשהוציאו הכף ונ"נבשר
 שבתוך ומה מתובר שבקדרה דמה נ"נ א*ןאזי
 י נ"נ אז מהקדרה כשהוציאו רק נ"נ ולאהכף

 וכ' ס' בפ"א רסגי הת"ה דברי הביא שםוהרמ"א
 ברבר חנ"נ אטרינן דלא הטעם בטק"ו הש"ךשמ

 הפעם הוא דשמ כאן הטו"ז כ' ולזה 'הבלוע
 רק שם ואין מקקדרה ריקן הכף ,טהוציאמ1טום
 שיהי' כ"כ תום בו דא*ן אמרינן ע"כ בוהבלוע
 טמש בנ"ר ואפי' הטי"ז ומ"ש ' נ"נ בוהבלוע
 שעומדת בקדרה דאמ" ר"ן ' כו' האש מןשהומך
 כשהורק אזי הרופב ננד הלב ט'פת ונפל האשאצל
 בהקדרה נתן ואה"כ טהאש שהוסר אהרהרוטב
 הםימה נגף ט' רק שני' במעם אף א"צתבשיל
 הבלוע נעשה הרופב שהורק דאהף אמרינןולא

 אצל שהיתה ממש כ"י הוא דשם ואף נבלהבקד*ח
 בו אין ריקן ובנלי משומ הוא הטעם א"והא'ט
 מאש הקדרה כשהומר ודוקא . וק"ל כ"כחום

 האש אצל כשעומדת אבל נ נ" לא דהבלועאמרינן
 כמו נ"נ דהבלוע ג"כ אמרינן ריקן שהקד-האף

 הקדרה על שנפלה חלב בטימת לע*לדאמרינן
 : בפרמ"ג ועיין הרומב כנגדשלא

 צגס'מן
והטמן :"ט :ן"'מ י: :ש סמ"אטו"ז



ט'מןאמרי
דכתיב מקדשימ ראי' מייתי היכי שם הקשויהתום'

אפילי דהא הוא הכתוב גזירת דלמא ישברבו  לא או בלוע בלא אבישול רחמנא קפיד אירבא' ב,י בלוע( בלא בישול )דהוא התנור באו-רתלאו
 כיק ממברא רם"ל משום רבא דבעי והאמעם בלי הוא הכתוב דנזירת לומר דאין שםותירצו
 משאר פפי ובולע בחוץ גם מירייתי דכ"חדחזינן
 בב4שול גם הכתוב בו דהחמיר אפשר ע"פכלים
 * ע"כ ובלוע בבישול מתכות בכלי כמו בלועבלא

 מחולין קדשים דשאני נימא דאכתי הפושןוהקשה
 דבישול דנימא זה לענין דשאני ג"כ הזינןדהא

 ומ"ש * רסק"א לעיל הפו"ז כמ"שכו'1 בה"ע ע5 והפור הלת בכ"ח לעיי אבליט"בכ : בקישים אמור נמי בלועבלא
 ראל * כו' מים בשלו דאם המור דהביא האהפו"ז
 ובתוך בקדירה בשר בשלו שאם שם כתבדהפור
 הגשר שבשלו מעל"ע ואחר מים בה הוחמומ?ל"ע
 מעל"ע בתוך שהוא אעפ"י מותר חלב בהבשלו
 משמע דעכ"פ הב"י והקשה * ו"כ המיםלבישול
 * הבשר בישול לאחר מעל"ע וצריך המיםבישול ע"י הבשר מעם דנקרש אמרינן דלא הפורמדברי

 ר"ל . כי' לחב'וי נושהינ'ע.ל 'ט ימ
 יום בכל דמבשלין הא לענין שם-דאיתא

 והא אתמול בה שבישל בקדרה שלמים אוחמאת
 בה שבישל ושלמים מחפאת הפעם הקדרהפולט אזי הפעם עוד זה זמן אחר וכשמבשלין א'ויילה ליום רק נאכל חמאת או ימים לשני נאכליןשלמהס
 נעשה יום דכל שם ומשני נותר הוי והבלועכבר
 שרמים לטחר בה מבשל והדר שלמימ היוםמבשל וכי ימים שני זמנם דשלמים היינו לחבירוניעול
 ופולפ למחר בה שמבשל משלמים הקדרה בולעאזי
 נותר--- רידי בא -נמצא--שאינו אתמול - שבלעהסה'
 אחריו רבשל זה"ר אזי חפאת 9בשל בחואם

 את ובורע החפאת את ופולפת ביום 'בושלמים
 שהביא שלו דין הרשב"א למד ומכאן-השלמים
 בשד של הבישול אחר שמבשל רהירקות כאןהמו"?

שם%(ז1נ
 והכף מותר דהקדרה. כנגדו מ' ויש לורהב"י
 ויהי' ראשוךה מבריעה הגעלה כסו לכף פתשבא"כ הכפ כננד בקדרה ס' שיש כיוש הב"י הקא%האטור
 חלב אם בשר בשר אם עצמה הקדרה דיןלה
 דוקא כ"א מועלת אינה דדגעלת שם ומתרץחלב

 מ' הצרכת ולענין רתיהה שמ?לין כשכברותחין
 רותחמ שהוא רק רת'חה סעלה שאינהאפ"

 והביא פק"ג( צ"ב %' נפו'ז )ועייש ע"כשהיפב

בינה, צףצג
 דאירע בהא אמרינן רלא ג"כ משמ רא"המו"ז
 בין חילוס דיש ה כהנעל שיהא טים בהדב"צל
 הג לא אולי כי 'במטרה ב*שול לבין דהנעלהרותהין

 מן שיטי" :ג:י 5ש,די"'י
. 

 כמ"ש התבשיל עם ת"בור דיש נברה הבלוענעשה
 כם"ש * הקצר נגד בם' ד4 וא"כ ס"ה צ"בבסי'
 לא שמא חיישינן דם"ם הש"ך כ' ע"כ סק"בהפו"ז
 בהכמוי םולדת יד רק ה*' ולא למעלה הרת:חהעלה
 נאמר מתחלה וא"כ שבקדרה הריקן מקום כטווהוי
 דלא משום שבבםוי הקצר למקום שעלההזיעה
 לחומרא ואמרינן לשם שעלה זיעה כמהידעינן
 שהוא הבעין כמו מעפ מחות חלקימ מ'דנאסר
 ואח"כ םק"כ( צ"א סי' לעיל )כמ"ש הקצרבמקום
 ג"כ לשם הזיעה שעלה שבכטוי הריקןאוסר
 וצריך נבלה ג"כ מהזיעה הבלוע ונעשהוהים"ב
 בעין בתחלה שהי' מה נגד מ"א ס"פ הכסויבגוח
 כסוי חמיר ובזה - הנמוי כל נגד ס' בתבשילוצריך

 סי' דלעיר שבקדרה הריקן נגד מיפהמבשנפלה
 רק ל"מ וכאן ס"א ס"פ בתבשיל מני דשםצ"ב

 ,11מ.,ע;ן ::צקי
 כו' .הקדרה על שנפלה תתחת אמיפה דהויקמידי
 ר"ד רותחת במיפה דאף ום"ל בזה גם פליגואו"ה

 : )שם( אומרת ואינו עירוילשאר

 צדטימן
 מכ"ר נמי עייה אם "ה ום כמכם"אטך"ן

 כו-

- 
 מער"ע תוך בכ"ר בו ששמשו דהי'נו ב"י הכף שיהי'--- דצריך כא! כ' דהרם"אכונתו1

 ע"י דגמ צ"ה במי' דנתבאר מה דלפי הפו"זעז"כ
 עירה אם כאן ה"ה סמש בכ"ר נמו הוי מכ"רעירוי
 הכף על חלב של ולא בשר של לא שאינומכ"ר

 בכ"ר בהכ" שנשתמש כמו הוי מבשרהמלוכלך
 : בשרשר

 * בכולו בליעתו מוליד איט מ"ם ט""גש"י

 שהוא בצר איטור דאם.נגע כונתוע
 מפליפ אינו ונמ בכולו הבליעה מוליר' א*נואמ

 הי' אם לענין רק כולו דחם אמרינן ולאמכולו
 .הקר בראש איטור נגע אמ אף אזי במקצתהם

 פוטקימ שהביא בפרמ"ג ועיין * שם רנבלעאטרינן
 רק בכולו הבליעה דמוליך וסעל ע"זההילט'ם

 : מכולו מפליפדאיט
 :נ;נ אטי.ע ~א ים"לטמ"ד

ונתחנ8 י"גנך"זיי"



מימןאטרי
 חלק*ם נ"מ מהכף דיצא אמרינן ראשונהדבתחיבה

 בעודו נ"נ ולא בשר חלקים נ"מ לתוכו ונננםחרב
 בכלי הבלוע עם הוא מקושר דהמאכל הקדרהבתוך
 דלאתר אמרינן אלא בכף הברוע נגד ס'ויש

 נברה בו הברוע נעשה הקדרה מן הכףשהוציאו
 שמא למיתש איכא להקדרה ב' פעם כשתתבואת"כ
 צריך לכך תרב עם טר ב הלקט נ"פ הכף מןיצא
 הכף בתוך נכנם שמא תיישינן ולא מ' ב'פעם
 הכף כשהוציאו ואת"כ בשר תלקים נ"פ ב'בפעם
 ס' תרק מן בשר תלקים הנ"מ נ"נ הקדרהמן

 ככ"ב לאו מבב"ת הבא כל דם"ל בכףשנשאך
 הכף בתוך שנכנסו בשר תלקים והנ"מ לי'דיינין

 : ע"כ' נ' בפעם ס' א"צ הילכך נ"נלא
 דאי ר"ל - כף לטמעי דאהי ועיד םק"נפך"1

 אתי אזי כהגעלה דהויאמרינן
 במקצת כ"א הכף יתחוב לא דלפעמ*םלמפעי
 במין בהכף וישתמש כהנעלה 1שהוא ג"כויסבור
 בטו"ז צ"נ מי' לעיל ועמ"ש - בה שתתבהקדרה

 : דמקשה שם ד"הסק"ב

 שאינו אותו לאסור המנהג שנתפשמ כיושסק"י
 דשני ןה דדין להטו"ז דם"י - כו'ב"י

 שוין שניהם אב"ן א' כלי בהי' שאת"ז ודיןכפות
 הטעם הטו"ן ו* - סק"ם רקמן המו"ןכמ"ש

 אח"ז הרמ"א עמ"לג קא* כו' כאן בקדרהדהתמירו
 דכאן זה פעם ל"ש דכאן ואף אב"י א' כליכשהי'
 באתרונה שתתב הכף כטין המאכל לאכול ראויהי'

 זה דין בין חילקו לא אפ"ה סקמ"ו( הש"ך)כם"ש
 )פרמ"נ( את"ז הרמ"א שמביא דין ובין כפותדשני
 דהחמירו הטעם המו"ו דכ' הא מפרש יומףוביד

 כפות דב' הא על ג"כ קאי וה כו' כאןבקדרה
 כף 1שתתב מ.ירי והרמ"א דהמתבר מפרשוהמו'ן
 )כהסם"ק הא' כף תחיבת של מער"ע לאתרהב'

 נם 'והדין אב"י הקדרה שאז מקפ"ו( בש"ךשהובא
 האחרון הכף כמין שהוא לכלי המאכל שיתןבןה

 : ב"ישהוא
 ששהה ואחר שכ' בטור כאן יהקשות 111שכם

 סימן וע"ל - כצ"ל הבשר יבישולמעל"ע
 דבריו הובא וכן הטור דברי שהבאתי רמק"בצ"נ

 : סקכ"ב בש"ךלקטן

 יהשתמש ומיתי, מה"מ היכד כפקפ"יט"ף
ן
 * בשר לכתתלה זובקדרהן ן

 בה תחב ואת"כ הולבת כף א' פעם כשתחבר"ל
 בה להשתמש רכתתרה מותר אזי בשר שרכף
 לשון בסמוך רעיל הש"ך שהביא כטובשר

 תת4 ולא תולבת כת רק תחב כשלא אבלהסם"ק
 בה להשתמש לכתחלה אסור בשר של כףאח"כ

 : זה סם"ק בהדי' הש"ך כמ"שבשר

כובינחצד
 דקערות צ"ה סי' לקמן ים"ש אינו וזה -שם

 דכשנשתמש להקשות כונתו - כו' בשרשל
 יה" בשר של כף תחיבת לאתר אזי בעין חלבבה

 בקערות שם דהא חלב אף בה להשתמשמותר
 הקערות דהא רכאן ג"כ דומה תולבת ביורהשהודתו
 פעם קבלו ב*ורה וכשהודתו בשר בהםנשתמש
 מותרין ואם"ה תולבת שביורה רותתיןמהמים
 ממש וה"נ כבתחיה בשר בהם להשתמשהקערות

 מתחלה בקדרה משתמש הי' אם דאפי' הואכז
 מותר יהא בשר 11ל כף תתבו ואת"כ בעיןתלב

 : כבתחלה חלב בקדרהלהשתמש
 * כו' מותר יהא דימאןלא ק ל הא הי משם

 המם"ק בדברי לעיל דכ' הא ער קאיזה
 תחב ואת"כ חולבת כף בה שתתב תדשהבקדרה
 להשתמש שמותר הסמ"ק שכ' בשר של כףבה

 : בשר לכתתלהבה
 . כו' נ"פ נ' בקדיה(דהוי הכא כשאכ א"כ .שם

 דהא כש"כ האי על דהקשה בפרמ"נעיין
 היוצא הטעם נ"ם נ' א*כא נט* דניםבבישול
 וטהם*ם להמים הקערה ומן רהקעיהמהבשר

 טפר* המתבר לפני שהי' נרא*ן והדבריםשם. :לדנים
 תדשה שהקדרה נראה ומיהו כו'סמ"ק

 כמו בסם"ק הנירמא לו הי' לא דהמתבר ר"ל -כו'
 שהקדרה כיון נראה מיהו לעיל הש"ךשהביא

  ומיהו ג*רסא רו הי' אלא כו' בישלו ולאחדשה-
 המתבר והבין כו' בישלו רא תדשה שהקדרהנראה

 ושיהו ה"ק אלא מהרר"י על תולק א*נושהסמ"ק
 כף ותתב מעולם בישרו שלא תדע1ה קדרהנראה
 בדיעבד מותר בשר מער"ע תוך ובשלו ב';יתולבת
 הי' ב' תחיבה אם כתב ואח"כ - נ"מ בר נ"מדהוי
 דאיכא לבשר לכתחלה אם" שרי מעל"עלאתר
 אכל פגם טעם וגם - בנ"מ נ"ט לטיבותאתרתי
 ולא דברים לשאר שרי מער"ע תוך תחיבותכשב'
 תוך הת דהרר"י מעשה ולםי"ז * לתלב ולאלבשר
 ואף ולחרנ לבשר הקדדה אומר ומש"המעל"ע
 לפר1ש 3וכל כו' ב*שלו הימ"ם ואתרשכתב
 ואחר חולב בכף והניסו כ"ם מים בהשבישלו
 שהי' ומעשה חורב בכף ניום בו נשתמשוהים*ם
 דנבלע מהרד"י 1שכתב סה קשה לם*"ז אך .נקימ
 ה11"ך שהקף1ה הקושיות שאר ונם בב"חספנם

 : בקיצור( )פרמ"ג בקושי' נשאר-לעיל
 ר"ל * כו' הכלי במין דצ"ל נראה אלאמהי"ח

 משטע הרמיון בכ"ף כמיןדלהנירסא
 חלב עס המאכל לאכול מותר תלב של הב"יאם
 חוסרא אלא ואינו הרטיא שםיים מה קשהוא"כ
 המאכל לאמור ובין שאב"י לאמור בין דקאיפשטע
 אסנר דנג"נט ס"ל פוטקים הרבה והא בשרעם

לנתלה



מימןאמרי
 המנהג שכן צ"ה בםי' כ' והרמ"א בבישוללכתחלה
 הא בעלמא הומרא אלא שאינו כאן כ'ואיך
 חלב עם רק בשר עם המאכל שלא'לאכילדנואגין
 שיאכל והיינו הכלי במין דצ"ל הש"ך כ'ע"כ

 ב"י הכלי אם ב"י הכלי כטו שהיא בכל4המאכל
 והגיא ' - חולבת בכלי המאכל יאכל חלב שלחוא
 בת"ח אך הכלי במין ג"כ שכ' מהת"ח ראי'הש"ך
 ואף שירנה כלי באיזה המאכל לאכול דרשותכ'
 במין ש*אכל הרמ"א פםק וכאן שאב"י הכלי ןבמי
 פסק צ"ה בסי' דהא הש"ך הקשה וע"ז - ב"יהכלי
 טותר בשר של בקררה שנתבשלו ברגיםהרמ"א
 דקערות שם כ'- וגם חלב בכלי לשומןלכתחלה

 אכ"י מהן א' אם חולבת ביורה שהודחו בשרשל
 הכלי לאםור שנוהגין הרם"א כ' וכאן מותרהכל

 דלכך הראשונה הקושי' על הש"ך ומתרץ *שאכגי
 ב"י הכלי במין דוקא המאכל שיאכל כאןגזרו
 יפעו שאב"י הכלי במין המאכל לאכול נתירלאם
 ג"כ ב"י שניהם והקדרה הכף הי' אם דאףלומד
 דלא דם"ל ם"ג צ"ה םי' לקמן המחבר וכפטקמותר
 יאכל שלא גזדו ע"כ זב"ז פוגעים דהפעמיםאמרינן
 דרק הרואה וידע אב"י שהוא הכלי במיןהמאכל
 הי' ב"י שניהם הי' ואם כאן מותר נפ"למשום
 שלא שנתכשלו בדגים צ"ה בםי' לקמן אבלאםוד
 זב"ז מוג~ים פעמן משום לאסור הטעם שםשייך
 ע"כ חולבת בכלי ומניחין מקדרה הדגים נופלדהא
 צ"ה םי' לקמן הפו"ז וכם"ש . בזה שם גזרולא

 : יעו"ש הב' בפעםסק"ח
 נ"פ בר 'נ"פ שייך דלא אףהפעם 'י איסורים בשאר דינא האי משכחת 4אכנקכמב

 _מה____ א"כ חנ"נ דל"א כדון מ"מ הש"ך שמאריךכמו
 רק אוםד אינו ובולע וחוזד המים לתוךשנפלפ
 הקדדה כמו פעמים כ' תמים אם כגון החשבוןלפי
 א' היא במים ונתערב הקררה מן שנפלפ מהא"כ
 רק בולעת אינה ובולעת הקדרה וכשחוזרתמכ'
 בפעם א"צ ובכ""ג מים בולעת והשאר באיםורמכ'
 . מ' ב'2:עגיי:ד~ג סמיגאמו"ו' יש ומסתמא שבקדרה ועשדים אן נגד ס' רקשני

 דוצים יש הר"פ וכ' הפודז"ל
 יפה קל ע"י הולבת כםכין שתתכו רותח בשרלהתיד

 בקליפה וםגי דותח השחיפה בית גביכדאמרינן
 אלא רותחת הבהמה כל אין דהתם להתם דמ4ולא
 רותח שכולה חת*כה אבל לבד השהיטהמקום

 בכולה מתפשמ חולבת בםכין .אותהכשחותכין
 ודוקא הסכין כל כנגד מ' בה אין אם אסורוכולה
 הוא' אם א"י או אב"י אם אבל ב"ישהטכין

 ב"י
 אבל אב"י כלים דסתם ב"י אינו מםתמא יאאם

 דהא בפור יש רפ"ם הפז"ז נכ' ע"כ בעיסליפה

בינהצר
 מותר אב"י כלים דםתם וכצ"ל מותר מלתחסר

 : וק"ל בעי קליפהאבל
 מבשר ב"* הכף שאם בב"ח לענין ונ"מקקי"ר

 כ' בפרמ"ג - כו' מחלב בלועוהדוחן
 רק דוקא לאו הוא מחלב בלוע דהדוחן שכ'דמה
 כ"רקמן הרש"ל דהא' ממש חלב צה שישדמ"ירי
 איטור בו שביוע ממאכל נאסר הכף דאיןבטמוך
 אז ממש חלב בו כשיש רק רוטב בלאכשהוא
 בלוע דהדוחן ומ"ש רופב בלא אף הכףנאסך
 שם שמיירי משום לשוז שגירת רק הואמחלב

 : ברוע לשון בזה גם כ' ע"כמבלוע
 ייקמי ואע"ג ססכ'פשיר

 ד"םו
 השתא דעומד ואע"ג כו' צונןי גבי צ"ו

 אומר דלכך לומר אין דהא ר"ל - כו'בםברא
 משום בנמילה הצנון צ"ו םי' ריש לקמןהמחבר
 ב"י לי' משוי דמכינא ודוחקא דצנון חורפ"דאגב
 ד"ם לקמן הטחבר שהביא הראשונה להדיעהדהא
 עד 1"י לי' משוי דצנון דחורפ" ם"ל לאצ"ו

 ל" משוי דחורפ" די"א שם המהבי מביאשאח"כ
 מה"פ דהא כן ם"ל לא הראשונה הדיעה אבמבאי
 ומקונח אב"י כשהטכין דשם הראשונה להדיעהם"ל
 אינו דאם דיעה לאותו ם"ל ואפ"ה כלל אוםראינו
 דהא הש"ך עז"כ . נפילה בעי שאב"י אףמקונח
 לי' משוי חורפ" דשם ראשונה להדיעה ם"לדלא
 ב"י לי' משוי לא הםכין פליפת לכל היינוב"י
 מפרש דלכך שכתב יוםף כידעיין - כו' חמה פנאד"ש על שנפל פ"סקי"ב : נפילה דבעי ם"ל וע"כ דשם דאשונהלהדיעה אף ב"י לי' משוי הםכין שבקליפת למהאבל

 "עליו ונפל בעח פנאד"ש דהי( מיירי דהמחברהש"ך-
 מפנאד"ש הי' שהקערה רק בעין הי' 5א דאםגבינה
 דתנוד אע"כ לםיפא דישא בין חילוק א*ןא"כ

 : בוין המאכל הוא רהפנאד"ש היינופנאד'ש
 דהב"י ר"ל - כו' מגבינה יותר נכנם א:נומסיך"נ

 אין בפבעה שכחושה גבינה כמויליף
 ה"ה טקל"ב( לעיל הש"ך )כמ"ש מכ"ק יותרנכנם

 .. ךלמי"' ביג%:ניק"בישם

 מדמתמו והרא"ש דהתום' לתרץ אפשדדאף י"י
 ובין גבר עילאה למ"ד דבין םתמא וכתבודבריהם
 אף דמיירי משמע * בקליפה סגי גבר תתאהלמ"ד
 לם"ד חם העליון או גבר תתאה למ"ד חםבתחתון
 הש"ך )כמ"ש בקליפה םגי ואפ"ה גברעילאה
 משום הוא בנמילה א~סר דהרשב"א והא כן(לקמן
 נגד הדשב"א יהי' לא ותו חמין בשניהםדמיירי
 בזה גם עדיין הב"י דברי )אבל והרא"שהתום'
 חמין בשגיהם ג"כ מיירי הוא דהא מיושביןאינן
 דדוחק הש"ד עז"כ קליפה( רק מצריד א*נוואפ"ה

לוסר



 צףסימואמרי
 נגוב בדבר מיירי דהב"י מתרץ וע"נ ' בןלומו
 ונם חמין בשניהם אף בקליפה מני 'ג"כלנמרי
 ארברי כלום כאן הני' לא ע"כ בזה מודההרמ"א

 : וק"להמחבר
 הו"ל לא וא"כ טותי הקערה דאם., /1 משמע המחבי לשון מסת,מת א.ןףק4884ש4.,ףש

 ואמיטר מקודם דכתב ואע"נ - כו' לסתדםלהרב
 וא'ב נטל"מ רלכ"ע מע"ד במשקה הכאדטיירי
 הרב על הקשה עכ"ז מותר דהקעיה היב נםמודה

 : באמע"ד דמייר' משמע לא המחבר לשוןדממתימת

 צהסימן

 ב1~, י סמ,נמט,י
 הקליפה דרך בולע אינו ה"ה א"כ הקליפהדרך
 היא מניקבת בב,רור דהא לומר א"א דזהלז"א
 ולכן וסיים הקליפה דרך שפיי ובולע פולטובודא'
 בזה הטעם דעיקר כלומר כו' אמיוח ביצתאסיו
 שזו מ'טום נבלה ביצת והתירו אפ*ות ביצתשאמרו
 אלמא בעלמא מיא פולפ וזו אפיוח צירפילטת
 טעם לבלוע יכול וה"נ לפלופ יכול בשידמעם

 : )חו"ר( הקליפה דרךבש4
 אלא. סכנה מ,טום א*מור בו יש הא3מלמ"נ
 כו~ש שמפיש בעצ"ל עיין . כו' שבאו"ה"ו
 היקע4ה דמ"ילה הוא :ך דבייי דש'עורהטו"ן
 בפ"ע הרנים לאכול דמותי משמע דכאןלהמו"ז
 א' בסען' כ' דהא בעין ב':י עם נתבשל אםאף
 בבותח לאנלם אסור וכון ימה רחיצה היתה לאואם

 הא נאמאי --בע'ן-- אף-בבשר מותר דבפ"ע-משמע
 זה לדין נחית לא דכאן תייץ וע"ז סכנה ישבבעין
 אלא וכתב נ"פ בי נ"ט לדין שנונע מהרק

 זו הקושיא נ"כ מת4ץ דהאו"ה ר"ל - כו'שבאו"ה
 סננה יש דהא נשר 'טל בקדרה שנתכשלומדנים
 5א כלים דבפ5יפת ומתרץ בם"ע לאכלםאפ*'
 שזכרת' ממה וצ"ע ע"ז הטו"ז וכתב סננהשייך
 אף לא:לם רמיתי מיטמע כאן דהא ר"ל *נאן
 האו"ה ת*רוץ ל"ש וע"ן בעין בבשר נתכשלואם
 וכתב . לזה נח*ת לא דכאן הטו"ז שת*רץ כמווצ"ל
 שתירץ מה דלפי ר"ו כו'. שאמרו ממה אב5אח"כ
 דבפן*פת דהאו"ה דיגא הא' טוכה א*נו א"כהפו"ז
 ללמוד יש דמ"מ המו"ז כ' ע"כ םכנה ל"שכלים
 א,כ בקערה. יטעלו דנ,ם אכלו דהרבה בנמ'מדאמרו בשי טעם בו שיש דנ בא:*לת סכנהשאין
 נ-"-ט בן נ"פ לענין אלא לזה נהית דלא לומרא"א

 דאו'קה ר'נו שפ'ר מיכה א"כ באמת דאכלומרהזינן
 איירי לא שמ דהא_ ס:נה שייך לא כל*םדבפליפת

 1~נ,י 1*נו"444

 יטל התירוץ צ"5 ע"כ בש"ע כאן אבל בעיןבבשר
 בט%4 משמע דהא זה לדין נהית לא דכאןהפו"ז

 : וקויל בפ"ע לאכלם מותר בבעיןדאף
 וממילא כף התרומה ספף כדב94 וזה4שהש"84

 דן,ל כו'" בבישול מחטירין שאנו לדידן*
 בקפנ*ות שם"ל סה"ת דביי מתחלה הב'אדהב"י

 עם לאכלן טותר חולבת ב"י בקדיהשנתבשלו
 להסמ"ק דם"ל הא ע5 הב"י - 'הביא ואח"כבשר-

 לאכלם טותר בדיעבד דוקא נהבשלו אודבניצלו
 ובש5ם או להעיותם אטור לכתחלה אבלבכותח
 ע"ז הב"י וכ' - בכותת 5אכלם כד* בש4 שלבכל*
 דקפניות - במפתחות כתב התרומה בעל אבלוז"ל

 לעיותן לכתחלה מותר חולבת בקדרהשבשל
 ום"ש . ע"כ ב"י הגדרה ואפי' בשר שלבקדרה
 בנתבש5ו אף דלסהגת כמו ר"ל כסה"ת וזההטו"ז
 בשר של בקדרה לערותן טותי ב"י חולבתבקדרה
 שהביא כמו עצמו בשר עם לאכלם אף)ה*ינו
 בהמפתח?ת מה"ת לשון שנקיפ אלא "ונו להב"י
 על הב"י הקשה שמזה כו' לערותן מותרשכתנ
 לשין הב*א ע"כ קושיתו לדחות רוצה והפו"זהטם"ק

 עצסד( בשי אמ אף להסה"ת מותר ובגסתזה
 השנ עצמו בשי עם אף מיתי דנתבשלודם"ל
 אח"כ וכ' . לכתתלה אף בעלו עכ"פ מון4לדידן.
 דהב"' ר"ל כו" חולק שזה הב"י - ו~נ' אויהפו"ד
 .ם"ו דהממ"ק הסמ"ק עם הזיק רהסה"זבתב

 לכתחלה אף ס"ל-דמותר והטה"ת ףמורדלכתחלה
 אלא לכתחלה אוסי א*נו הסמ"ק רגם המו"זעז"כ

 וזה בכותה לאכלו כדי בשר של'להע5ופן?בקדרה
 אף העלה כנר אם אבל דאמדר מודה סה"ת.אף

 עם לאכלם לכתחלה אף דמיתר מודההסט'ק
 שכתב טה. זה בם"ק עוד בפו"ז ושין -- -כותה-

 שכתכ ע"ז נם חילק דהרם"א הפו"ז כ' שלאטה עי בעצ"ל- והקשה המהרש"ל על ח~קדהרמ"א
 דמותי שאב"* בקדדה ב"* כף תחב דאםהמהרש"ל
 לע*5 ס"5 ה=מ"א והא הקדיה כמין הטא:ללאכול
 ולאבול שאכ"י ה:לי יאמדר דנוהנין ט"ה צ;'דבסי'

 : ב"י הבל* במיןהמאנל

 נדי,נש; .:י ב גם" ~ך ר מקש"י
 דרוקא אסור בכותח עטנתנן בד'עבדדאפילו

 ג' הוי דאז ח5ב הש5 בקדרה מתחלהבנתביטלו
 ומטים למים ומקדרח וקדרה מחלבטעמים

 בנצלו אבל טותי אז הוא היתי ועדיקלהתבשיל
 ומקדרה לקדיה טהתלב טעמ*ם ב' רק הוידרא

 : ב:ותת שנתן בד-עבד אם" אמור אזלהתבש'ל
 כף כייז,!ביה המים נעשה יא :יכמהכ"א

 דלר"א כונתו שמפרש בם4מ"נ ע*ין1 -
 שם ניחי א*מור*ן בשא* חנ"נ רינן אמ דלאדם"ל

ו%
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כטבעה צהמיאאמה
 בפרמ"נ  עוד  ובתב סק"ב( בפו"ן לעילנוכם"ש
 משום הוא פעמא דע"כ בסמוך הש"ךדם"ש
 צ"5 נו5פי"ז אחרת הוכחה הוא כף לחודמסל"ת
 דלא משום הוא קפי5א דצריך דהרא"ש טעםדעיקר הת"ה כדברי איתא דאם כו'( דע"כ ועודבש"ך
 מנ"ל א"כ לחומרא רק הוא ומסל"ת אומנותומרע

 משופ הוא המעם דעיקר אע"כ אומנותו מרעדלא משום 5חוד בקפי5א דסני אפשר קפילאמזכיר דבגם' כיון מם5"ת להצריך בזה להחמירלהרא"ש
 דעדיין ועוד הש"ך ומ"ש - הפעם להבחיןיודעים אינם בנ"א ששאר משום צריך וקפי5אמס5"ת
 ובם"ב במס5"ת נאמן דעכו"ם המחבר פסקדכאן בסמוך לעי5 הש"ך שהקשה הקושי' .היינוהפסקים. זה בחבור שמתם מיושבים אינם המחכרדברי
 מדאורייתא אסור מינו בשאינו דמין 'המחברפסק

 תו שמא בתר דאז5ינן איתא אם ר"לי כרש"י ס"5 דהרשב"א צ"ל הוי 5א יאן"כםק"ו : במסל"ת נאמן עכו"ם אק בדאורייתאוהא
 דם"ל תירץ זה ומכח מסל"ת העכו"ם דנאטןדם"ל במה ע5יו שהקשה הרשב"א על הת*ה קושיתל"ק
 ואינו בשמא דקשוה במינו במין מייריבמסל"ת דנאמן והא כר"ת להרשב"א דם"ל י"לשפיר והשתא דאורייתא לאו דטע*כ נוש"י הרשנ"אל

 5א אזי שמא בתר אזלינן אי 3דהא בפומאשוה
 דהוא מדרבנן רק הוי 5א דאז דאורייתא(פע"כ אמרינן לא בשמא שוה ואי בשמא שוה דלאמעו בשאינו במין רק דאורייתא פע"כ לר"אאמרען
 דהרשב"א לומר א"א וע"כ במעמא כששוהרק במינו מין הוי ו5א במינו ש5א מין הויבטעמא שוה אעו ואם טעמא בתר דאזלינן ש"ו במינומין
 כיון- --אמעמא- - למיקם א"א דהא במינו במיןמיירי

 במינו ש5א ביבש יבש ושנתערב כגון דמיירינר"ל האיסור להכיר דאפשר משים בפיל 5אבטיגו שלא ביבש יבש דיכך ס"ל רהאו"ה ר"להאו"ה. ,,נ מן:יג':ין,, צשם
 או 5זה זה בין ניכר שאין דקות להתיכותתפרך
 ביבש שנתערב ביבש שמא בתר אזלינןהאו*ה דלדברי הש"ך כ' ע"כ פעם- ויתן אח"ככשיבש5ו אף נאטר לא תו היתר להיות האיסורונהפך ונתבפל במינו'( אף ברוב בפ5 ואינו לח הויא"כ הבישול אחר נודע )דאי הבישו5 קודם יבשכשהוא התערובת דנודע דמיירי כיון טעם יתן יבשלםשאם משום אםור אינו אב5 הבדיקה( אחרהאיסור להכיר דיוכ5 משום מינו באינו הפעם שכ'בפתיחה כפרם"נ ועיין . משם ו5הסירו האיסור להכירקצת אפשר כמו דהוי לאו"ה ' ום"ל 'סק"ח ק"פ סי'לקכן הש"ך כמ"ש בטעמן וחרוקין במראה דשויןרמיירי

 פעם שנותן משום הוא דהאיטור היכי א~ל5א או פעם יתן אם בזה לן איכפת לא דלדידי'כיון

 גיל,2י:ויוףן'י!:!ם
 בשא"מ ומיז מדרבנן במינו דמין כר"תדקי"ל -

 מדאורייתא( או מדרבנן ר אם 3אי דנ"ממדאורייתא
 ובראורייתא להק5 תולין דבדרבנן נשפךלענין

 אם 5ענין דנ"מ נ"כ שם כ' 5א ואמאי בם'מינו ובאינו ברוב בטל 'דבמינו ביבש יבש נתערבאם 5ענין א5א בשא*ם( מין ואיזה במינו מיןנקרא איזה ל~ע כדי שמא בתר דאזלינן )בהאנ"מ ד5א כ' רק נשמך לענין דנ"מ כ' 5א שמאבתר דאז5ינן א"ז יעת או"ה כשהביא ולעי5להחמיר
 רק הוי ד5א מב"ם הוי איזה 5ידע וכדינשפך
 ראסור מבשא"מ הוא ואיזה להק5 ותו5יןמדרבנן

 דנ"ם שם כ' 5א ולכך שמא בתר ו5א פעמאבתר אזלינן ונשפן שנתערב 5ח דלענין א"ומדאורייתא
 או דאורייתא לענין מיירי 5א והא"ן נשפךלענין
 בתר דאזלינן דסאל להא"ז 5עיל כ' וע"כדרבנן
 אבל שמא בתר אז5ינן ע"כ פעם( יתןיבש5ם שאם משום ולא האיסור להכיר דאפשר משוםבפ5 5א מינו בא*נו ביבש דיבש הפעם לאו"הדם"ל בסמוך לעיל )כם*ש פעם שיתן במה לןאיכפת 5א דבזה כיון שנתערב יבש לענין נ"מ הואשמא
 דאסור היכא בין דמח5ק ר"ת רברי שהביאלקמן
 שפ כ' לזה מדאורייתא דאסור היכא וביןמדרבנן
 אפילו ר"ל . לבדו "חד לביטלן אף טתןשם- נשפך-וק"5: --- ----- -- --------- 5ענין בזה דנ"ם ע"כ דאורייתא הואובמשא"מ מדרבנן הוא דבמכ"מ ומחלק דאורייתאמע"כ ס"ל דר"ת שהביא כיון היינו נשפך אםדנ"מ

 משום 5בשלו נ"כ מותר ס'( עד 5הום*ףצריך לבש5ן דכשרוצה להמחבר דם"5 ס"ב ק"טסי' 5קמן )עיין ס' עד אח"כ הופ*ףכש5א
 כשיכשלם אף נאסר 5א ושוב היתר להיותהאיסור דנתהפך אמרי' ברוב ביבש כשנתבשל סוברדאו"ה

 םר" מגח -הנ'ק"ן
 נ-'מחי

 כ5 ננר משערין ואפ"ה דרבנן הוא שחיפהדחלב דרבנן איסור נ"כ שהוא מכח5 ראי' הביאוס"נ לקמן המחבר יצנ' הדין  דעל היינו . כו'9, דיבנן רא,ס-ר
 )נמ"ש מיני' דנפ'ק במה לשער סני ו5אהכחל
 אפילו הא דרבנן איסור לשאר מכהל מייתיראי' מאי הת"ח 5הברי איתא ואם סק"טן בש"ךשם

 איטור לשאר ודמי דרבנן בב"ח אף 5הקלתולין בנשפך א"ו דרבנן בבב"ח להק5 תולין -איןבנשפך
 : וק'5ררבנן

ומ"שחית



בינח צחטיאאמר9
 הביא דהב"ח ר"ל - בזהנף הב"ח ומ"שממ"ח

 )כמו הרשב"א על מהרש"ל קושיתנ"כ
 נראה ולי וז"ל ע"ז הב"ח וכ' טק"ה( הפו"זשהב"א
 טינו את רואין היינו לא אלו דהתם היכי כידה"ק
 כאילו דואין שאנו ועכשיו אטור הי' שאינוכמו
 בא כאילו והו"ל בשא"מ נתבטל הא1מור פעםאינו
 דשוב היתר כבר ונעשה שנתבטל יאחר לתוכומינו
 את רואין הכא ה"נ ולאסוד לחזור וניעור חוזראינו

 את מתיר רוב שהוא ומינו אינו כאילושא"ם
 נעשה שכבר לאחר לתוכו ,צא"ם בא וכאילוהאיסור

 : ע"כהיתר
 יי (,ל י~וג יטיי ניש ממ"ומו"ז

 : סק"ט בש"ך וע"שמ"ב
 כחל הלכך הטור כאן הביא דאמא* יקשה -שם

 * כוי ב"י יטל הקוש'א נם מתורץ ובזהכו'

 כלשון שהיא הדשב"א דברי הביא דהטודר"ל
 אעמ"י כחל הלכך דבריו בסוף וטיים כאןהמחבר
 ע"ז הב"י וב' . כולו כנגד ט" צריך גרבנןשהוא
 יליף הרשב"א דאדדבא ' בזה יפה כיון 5אדהמור
 ואם"ה מדרבנן שהוא כחל דכמו מכחל זהדין

 ידעינן דלא הכחל.משום כל כננד דמשעריןאמדינן
 אמרינן דרבנן איכורי בכל ח"ה מיני' נפיקכמה
 ח*לוק דאין מ('ל דהישב"א ע"ז מתרץ והפו"ז *כן
 ובין העולם לכל טפק שהוא בק*אות מחמת ספקב*ן

 זה דין שפיך יליף ע"כ ליהיד רק ספקשהוא
 אין כי העועם רכל כפק הוא ד,צמ _אע"נסכחל
 טפק בין חילוק דיש דם"ל המור אבל בזהחילוק
 ליחיד רק שהוא ספק ובין העולם לכלשהוא
 מעם משום הוא רטמק נחשב אינו דבכחל האוע"כ
 סה -כפ* --יכ"א--ישער הש"ך--טק'יפ( -)ה45אהר"ן

 מכחל דכאן דין ללמוד א"א ע"כ בעיניושנראה
 כהל הללך לשון כ' ע"כ הס חלוקים באמתכי

 בין חילוק דיי? היכי כי דהיינו בעלפאלדמיון
 שהוא ?ספק העולם לכל שדוא בקיאות חסרוןמפק
 לענ*ן לרבים במפק אף ח*לוק יש כן ליחידרק

 מן לצאת 'שנוכל שיעור יש באם השיעודהחילוק
 כ('א דאל"כ הזה השיעור כסו דישער אמרינןהספק

 . וק"ל בעיניו שנראה כמוישער

-

 ב"י ביש המור דבדי' בפ*היט חילוק ?'ש"יץ
 ס*' ות"ח דם"א לשון ע"כ כו'לרם"א

 כוי פירייצ פ"ה ס" ות"ח הפור עכ"ל צ"ל -קפ"נ
 לרברי הב"י פי' שבין הח*לוק להב*ן וכדי .כ8"ל
 דברי אעתיק כאן הטו"ז שמביא הת"ה לם"הפור
 )שסביא הטור דברי על כ' דהב"* - ור"טהב"י
 בת"ה . הרשב"(4 מרברי זה נם וז"ל כאן(ופו"ן
 ואח"כ חלב כזית אדשה בכף דניער היכאוז"ל
 דהא בה הנברע כחלב ס' אלא א"צ בבשרתחבה

 בכף חלב כזית ניער אם הדין וכן הוי כמהידעינן
 י"ל וב"י ישנה ה*תה אס אבל ב"י שאינהישנה
 כחת'כת מבב"ח הכף בתוך שברוע מה כלדחזר
 לא מינה רנמיק דבמאי מ'צעיינן ובכולהנילה
 אמרינן דרא דמסתברא כ' ז"ל הרמב"ן אבלידע*נן
 בחדשה ב'ן בישנה ב'ן סשערינן ואין חנ"נבבלוע
 דנומה נראה והר"ן . לבד דבןעה בטאיארא

 כמברא דבריו סתם הטוי ויבינו הרמב"ןלמנרת
 וז"ל הב"י דבר' על הד"מ וכ' . ע:"להרא,צינה

 מסכימ דהטור דמ"ש נכון אינו שזה אומרואני
 בהד"' ק"ז מי' לקמן כ' דהרי היאשונהלסכיא
 אבל מדנ' נימב"ן דס"ל משטע כאן ונםכה-מב"ן

 בו שניער טיצמע מעמ*ם כמה בו דניער *שןכף
 החלב מן בלע כטה ידעינן ורא מעט.ם כמהחלב
 בלוע ישן :ץ הר אי אבל בכולו סיצ,ר1נןולכן
 רק לשעך א"צ ח?ב כזית רק בן ני;ר ולאמביצר
 דא"כ לפי"ז להקשות ואין החלב מן שכלעמה

 לסמ"ש דהא חדש כף דבריו בתחלת הטור נקמאטאי
 דק כאן נקט לא דהמיר י"ל כן הדין נמי י?שןכף

 טיצערין יצלא מוד:ם כ"ע חדש כף דפסיקאמירתא
 רק בו ניעך ולא ישן כף היא אם אבל כולוננד
 ה"ז ט*מן לקמן עד כאן ד*ב* לא מזה חלבכז*ת
 - עכ"ל כהרטב"ן הטיף דעת ולפי"ז . בזה דעתוג.לה
 בדברי הד"מ לפ*ז הב"' פי' ב*ן הוא ההילוקוא"כ
 אטרינן בבלוע דנם להטוד ס"ל דלהב"י הואהפור
 היוס בו שנשתטש ייצן כף כשהי' דה4*נודנ"נ
 ואח"כ חלב כז*ת בלע ביום ובו בשי פעמיםהרבה
 דהבלוע הכף כל ננד ט' צריך לבשי ביום בותחבו
 בבלוע דל"א שם"ל הטור לדברי מפיש והד"םנ"נ
 חלב כ:*ת ב*ום בו שבלע מבשר ישן וכףנ"נ

 חלב "כז'ת ננד ס' אלא א"צ לבשר תהבו -ואח'כ
 רק - כאן המחבר שמביא השני' וכדיעהשבלע
 אליבא שהוא מה רק זה סדין כאן טיירי לאדהמוד
 שבלע חד,צ בכף הפור כ' ברישא דהיינודכ"ע
 הכז*ת כננד אלא רא"צ מודים כ"ע בזה הלבכזית
 לחלב פעמים כטה שתחבו הטור מי*רי ובטיפאחלב
 ס' דצריך ס"ל כ"ע נ"כ בזה בלע חלב כטהוא"י
 אכל . בלע חלב כמה ידעינן לא דהא הכף כלננד
 כזהז בלע ואח"כ בשד היום שבלע מביצי ישנהכת
 דיבר לא מזה ובשר .אח'כ ותחבו ביום בוחלב
 דננ ום"ל מזה כ' ק"ז בם4' דק כול הפורכאן
 שבלע מה דכו ישנה בכף כאז הרמ~אום"ש - נ"נ הב5וע דאין תוב הכז*ת ננר רק אעצבזה

 הפוד בדברי הש"ע לסברת הוא איםורנעש*ת
 -'לא לדירי' אבל נבלה נעשה דהבלועדאמרינן
 תקשה שלא וכדי . הפור ודעת דנ"נ בזהאמרינן
 ק"ז בם*מן כ' דהפדד מהא הפור ברביי הב"ילפי'

 בכף דהבלוע אמרינן רלא בהבף זבובבדוצאת
נ"נ



מ'מןאמרי
 הפו"ז טפרש כ ע' זבוב ננד רק מ' שם וא"צנ"נ
 אימור.ם לשאר בב"ח בין הב"י לדעת ח'לוקדיש
 דמ*ירי כיון נ"נ ךהבלוע כאן להפור מ"לוע"כ
 דבשאר דנ"נ אמרינן לא בזבוב משא"כבבב"ח

 דבנמלה מק"כ צ"ב במי' לעי5 רמ"ש כונתוש88 בו' ה'תי יש שם דנפ א'-ווהרא" יבאמת83
 טד'נא לא אבל טמנהנא ר אםור אינו הריקןכננר
 )פרם"נ(: דנ"נ בבלוע דל"א הפעם להפו"זום"ל

 בכ"ח להחמ"ר יש המרדכי דברי ר5פ. .-הק
 ובשאר כו' כולו ננד לשער חדשאפי'

 בלע אפי' שנ"נ בכלי כלר אמר*נן לאאימורים
 דבכ"ח דאמיינן דהא כוונתו . כ"ח והואאימור
 כזית שבלע כנין בבב"ח דוקא היינו נ"נ חד,צאפי'
 כננד רק לשער א"צ כה"נ דבכ"ם חלב וכזיתבשר
 הכלי נוף דנעשה אמרינן ובכ"ח שבלע זתיםהשני
 חדש כ"ח משא"כ הכלי כל ננד מ' וצריךנבלה
 אמרינן לא איסורים משאר איםור כזיתשבלע

 : נבלה נעשה הכלידנוף

 חלנ א:'כ עף י"י ט =י סמייוש"ד

 לבשר תחבו ואח"כ חלב כז*ת שבלע אב"יבשר
 ומכש"כ חלב הכזית כננד אלא מ' דא"צאטדינש
 בליעת )אחר לחלב שתחבו רק לבשר תחבו ל4אם

 ננד אפ*' מ' כ55 וא"צ דמותר פש*פא חלב(הכזית
 דהבשר נ'נ דלא כיק מקודם שבלע תלבהכזית

 :נפל"פ
 הא*מור שא*ן כ*ון כו' חלבי מאכל לתל נשר שומן בזימא סקי"אפו"ן
 הוי בב"ח דהא שהקשה בפרם"נ עחן * עצמובהנר
 בעצסו הפו'ז וכמ"ש . עצמו באתמת איסורכטו
 שתירץ מה *וםף ביד ועאן . מקי"נ ק"ה מ*'לקמן

 ר"ל - אוםר לחוד ט,ם ודאי כאן ס"םשם
 בפעם ורק לחוד הפעם על 5'נדבדשיל"ם

 אוטר להור פעם כאן אבל כסמשו הו*וחזותא
 כאן הרם"א שכ' ואעפ"' הפו"ז ום"ש *3פדפ"נ(

 אמרינן הוי קי בשלמץ ר"ל * כף _שמרנישיןכ'ז
 א*ן אם אף לעולם בפל לא לפעמא דעבידיזבד
 עביד היא דאף משומן קשה שפיר פעמומרנ"צין
 קאמר הרם"א הא באמת אבל בפל ואמאילפעטא
 הפ,ם סרנישין כש~א אבל הפעם שמרניש*ןג"ז
 לשק אהב וא'כ שפ8ר בפל לפעמא רעביאף

 לא הפעם מרניארן אם ושם נם רבאמתמאפמן
 הונשה ~קןי נבו,ע היאך הפו"ז הקשה ע"ז *ספל
 לפעטא ,ביד דהוא כיון פעם קינותן שאפשרניץ

 :וק"ל

לבינה צפצח
 דם כז'ת נפל אם נ"מ א"נ םמל"רש"ך
 היתר של זת'ם מ' להוךו
 ננד מ' דא"צ כו' חלב של ועוד כז'ת נפלואח"כ
 שכתב בעצ"ל עיין - כו' אימור של ,אלו זתיםב'

 של זתים בי ננד מ' דא"צ במ"ש צ"עדהלשון
 זתים הב' ננד מ' דא"צ פאופא זה דהאא*מור
 א' כל ובפל במעם מחבירו חלוק אימור דכ5כיון
 בזה דנ"מ לאשמעינן אתי ועיקר היתר שלבם'
 מן ט' א"צ א"כ לבמל מצמרף דכ"א המחברשכ'
 מ' בהיתר אין דהא 'חלב של הועוד לבפלהה'תר
 בחלב ש*ש מה ננד ולא חלב של הכזית ננדרק
 שנפל רם דהכזית אמיינן אפ"ה מכזיתיותר

 חלב של הועוד לנפל להיתד מצפרףבראשונה
 מם' א' תלק רק הוא חלב של דהועודומיירי

 : וק"לבכז*ת

 צפמימן
 ר"ל - כו' לישני תריאיכא דבנמן כר' לןי' הפיה כי יע"ז מק"בפו"ו
 ב"* א*מור בקדרת דהמבשל צ"ח במי' כתברהפור
 בגדרת אימור בישל ואם הקדרה כל כננד מ'צייך
 לבפל תצמרה הקדרה שנוף אמרינן לאהיתר

 דלהחמ*וף שבתוכה בטה אלא מןועיינן ולאהאימור

 כשהוא הקדרה ננד לשער( )דצריה הכיאטיינן
 נוף דא*ן הפעם המו"ז ונ' - להקי ולאאמורה(
 אבך בפנה"נ דא*תא הא*טור לבפל מצטרףהקדרה

 ובקיפה ברוטב משערין משערין כשהן חנינאר'
 וא"ד עצטה בקדרה דאטר* 'איכא . ובקדרהובהת*כות
 -תרי-- דאיפרינו כיון פירש"י - קדרה דבלעהבטאי
 ולא לחומרא אזר*נן הוא ראירייתא ואיטוראלישנ*

 בא שהוא כטות הדבר ו,יקי בקדרהמשערינן
 דבלעה במאי משעיינן ולא לץ משערינןלפנינו
 נבלע האיסיר מן שאף לפי ההיתר מןקדרה

 דלא מדם-רש"* וא"כ . ע"כ שה*' מכטותונתמעפ
 - קדרה דבלעה במאי לא ונם בקדדהמשערינן
 נקדרה דאמר לישנא האי דמפרש מדבריוסשמע
 מצפרף ה*א שנם עצמה הקדרה בחרם*תהתנו
 כהדווייהש ק*"ל דלא רקש"י קאמר וע"ז האיסורלבפל
 שבא כמו הקדרה שבתוך במה משערין רקלשני

 : וק"ללפנינו
 ו .-'או ע*יש כה האימור שנם הפור לם"שףוף8קאא

 הפור לשון שהביא מק"ו בש"ך
 מיינא אלא הכי פמק לא, ייש"י םמוש"ר
 על ב' דהרקטב"א ר"ל - כו' וו
 י,8"י דנרי דטתוך מק"ב( לעיל )שהבאתיפירש"י
 סשעת הא*סוד ראינו שאם טודה קוהואנראה
 ולא לפניוצ א8הי' כמו עכשיו לפנינו ובאנפילתו
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םשןאמרי
 מצפרפין אזי שהי' מכמות נצפמק וההיתר-נצטמק
 ע"ז - האיסור לבטל ונצפמק בקדרה שנבלעההיתר
 ואין מדינא אלא הכי פמק לא דרש"י הרש"לכ'

 דאין כו' ונתפצעה נפלה גבן כשמ"הפי"ז : לכתהלה כןנוהגין
 מימרא אלא משם זה דיןמקור

 הפור דאמר דהא כ' דהב"י ד"ל - ; כהמפורשת
 מותרין שוגג עליהן שריבה האיסורין כלדקי"ל
 יומי ור' .ור"י ר"מ דפליני מהא הוא לזההמקור
 בטלין שאין השובימ דברים ~צהן פרך באגוזיור"עש
 ונפל ס"אן ק"י סימן לכמן )כמבואר באלףאפי'
 דאז האגוזים נתפצעו ואמ"כ ערלה של אגוזיםבהם
 שנתפצעו דבין יהודה ור' לר"מ ום"ל השיבותןבפל
 דקנסינן ומאתים בא' יעלו לא בשוגג וביןבמזיד
 בשוגג נתפצעו דאם מ"ל ור"ש ור"י טזיד אטושוגג
 הטור כונת וזהו מזיד אפו שוגג קנסינן דלאיעלו
 מותרין שוגג עליהן שריבה איסורין כל דקי"לשכ'
 אטו שוגג קנסינן דלא ור"עש כר"י דם"להיינו
 דכאן אהדדי הפור דברי הב"י הקשה וע"ז ימזיד
 הא )היינו לים א' בנפל ק"י ובסי' ור"ש כר"יפסק

 דקנסינן פסק פ"ז( ק"י סי' בש"ע לקמןדמבואר
 - מזיד אטושוגג

 ומתר"
 המקור דאין ז"ל הפו"ז

 בפרמ"ג ועיין . כו' מהירושלמי רק משם זהדין
 שאמר במה הפו"ז תירוץ תלוי היאךשהקשה
 הוא המקור אם אפ" הא מהירושלמי הואדהמקוד
 הפו"ז של הילוק ג"כ להלק יש דערלהמההוא

 : בזה מ"ש יוסף ביד ועיין - -בדוהקתיתצו
 כו' שכתב הפוד בדברי מכוון '4י נראה חה-

 שכ' הפור לשון שמביא ססקפ'1 בש"ךע"ל
 ונראה הפור דכ' הא ועל כו' המצות בם' כ'שם

 דהסמ"נ הב"י כ' כו' הוסיף אם שאפי'שא"צ
 צריך ע"כ הנ"נ אימודים בכל דם"ל אזיללפעמי'
 לא אם מהני לא אהשכ הוסיף שאם להקודההכם

 שהי' וההיתר האיסור נגה ס' שיהי' עד כ"כשהום4ף
 הקשה מאי קשה וא"כ * נ"נ ההיתר נם דהאטקורם
 בשאר כן ס"ל לא דהטוד ונה* הסמ"ג עלהפור

 ע"ז להקור צריך דבבב"ה הול"ל עכ"פאימודים
 דהפוד הפועז כ' ע"כ י הנ"נ ס"ל הפור אףדבבב"ה
 אה"כ הוסיף שמא ל"ה דלזה הסמ"ג מדבדילמה
 הסמ"ג כ' איך לזה חי*שינן דאי נ"נ שכבדאהד
 האיסוד לבפל הקודם עם מצפרפין אין המיםשאותן
 כל ובפל לחוד שהומיף במים הי' אם אמי'הא
 וצדיך נ"נ בקדרה הבלוע גם דהא ל"מ שבקדרהמה
 שבקדרה במה דאין א"א וזה הקדרה נגד גםס'
 לא ' עצמו הסמ"נ .נם שלזה א"ו הקדדה ננדט'

 אהד שהוםיף לומר איםור מהזיק'נן דלאחייש
 קודם דיבה שטא הוא ההשש אלא נ"נשכבד

 שטא וחיישינן נ"נ לא יעדיין האיסודשנחפשפ

בינהצמ
 ושפיר ע"ז להקור צריך ע"כ נמזיד לרנותכיון

 שכיוש תושדו אתה דאם שא"צ ע"ז הטורקאמר
 נאמין לא גם בשוגנ שעשה ואומר במזידלהרבות

 : ריבה שלא אומר אםלו
 שמא 4מסמ"נ הכם הקיית צייי עיהשם

 כונתו * כו' אה"כ ריבוי ש9 התיקזןעשה
 אם הכם הקירת שצריך שם"ל הסמ"נ דברילפי
 שם"ל הטור לדעת אזי האיסור שנפל אהרהוסיף
 להקור צריך הי' אימורים בשאר הנ"נ אמרינןדלא
 דבשאר האימור נפל שכבר אהר מים הוסיף לאאם

 אהר אף בשוגג כשהוסיף מהני הי'אימורים
 נ"נ שלא כיון שם ונתפשם האיסור נפלשכבר
 יאמר שאם המם'ג( )לדברי חכם הקירתוצריך
 כיון שמא משום אסוף יהי' אז* בשוגג?הוםיף
 בשאר נם דם"ל עצמו הסמ"ג ולדעת ) במזידלרבות
 נפל שכבד אהר הוסית שמא ול"ה ה:"נאיסורין
 וצשל . כנ"ל איסורא מהזיקינן לא דהאהאיסור
 איסשדים בשאד הכם הקירת דצריך דהאלדידי'
 האימור נפילת אהר תיכף הוסיף שמא מהששהוא
 ום"ש . נבלה עוד נעשה ולא שם שנתפשטקודם
 עאשה שמא להמם"נ הכם הקירת צדיך ובזההפו"ז
 8"ל הפור הי' אם היינו - אה"כ דיבוי שלתיקון
 בשונג שעשה יאטר אם דאפי' הסמ"ג כדעתג"כ
 בבב"ה אזי במזיד עשה שמא משום אסור נ"כיהי'
 עשה שמע השש שהי' משום הכם הקירת צריךה"

 אימודים ובשאר האיסוד נפילת אהר תיכףהריבוי
 שמבד אהר אפי' הריבוי עשה שמא ההששה*'
נפל
 לדעת נבלה עוד נעשה שלא 'כיון האיסוד -
 ה8ור הולק וע"ן סקי"א( לקמן הפו"ז וכמ"שהפוד

 '-' 5 טותה' -בשוננ דא"צ--והא- ום"ל ---------

 ניחא--כה הכו שכתכתי מה ולפי לחוק4כו'נ5 ואון הפוד במ"ש שקשה מה מתוי" פידש5-
 הספשנ דברי על בם"ש הפור על קשה דהאד"ל
 באנו שאם במזיד לרבות ליון שמא להושואין
 רנ8ן על כן לומר להפור דהו"ל - כו' לזהלהוש

 '-אאננ עליהן שדיבה איסודין דכל שאמרובמה
 שמא ימהש ואק לוסר נ"כ להפור לו הי'מותרין
 דכך נ*הא בטקז . לעיל הפו"ז מ"ש דלפי כו'כיון
 א*סודין כל קי"ל הא הסט"נ על הפור קושיתהוא

 שטא דמיישינן ואת,ל מותדין שוגנ עליהןשריבה
 איפורין דכל בנמ' דאיתא והא במזיד לדבותכיון
 שנעשה כנון בשוננ שנעשה לנו כשידוע היינוכו'
 בבידוד לנו ידוע כשאין אבל וכדומה אהרע"י

 בשוננ שעשה אומד אם- אף אזי בשוגגשנעשה
 : ריבה שלאכשיאמר כש נם לו נאמין לא א"כ במז*ד שעשההי'שינן
 הלב התם דפריך הא גבי' 515קן"ף48**"שא
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 מ צם סימןאמרי
 : הש"ם דברי שהבאתי םקפ"ו ש"דצ"ב

 נבי הרא"ש מדביי להדי' 'טיכח "הכי .ש"
 סיסן בש"ך ע"ל - כו' מדין כלי הנעלת --
 וטדהרא"ש - הרא"ש דברי שהב.א סקכ"אצ"ה

 ה'אך א'מורין ביטאר הנ"נ דס"ל לטא. - יטםהקשה
 הסימ נעשה ם' בטימ דא'ן כ'ון גדולה יורההגןילו
 אטר*נן בלח לח דגמ טשם מוכה א"ב -נבלה
 הא*סור דהא כלל קו,טי' באן אךן דאל"כדנ"נ
 והוי הט*מ לתוך מהיורה הבלועה שנמלט בטההוא

 ל , י וששעעי,אא וטשני כו' פנ"ה בש"מ ט.טמע והב.ףקייףא"ף : וק"ל נבלה הט*ם נעשה ולא בלחלה
 דלכך לשנות הו"ל הנ"נ אטר.נן לא נודעדבלא
 נודע דלא טשום לרב אם*' דבטל עוםאטרינן
 לא דהרי נבלה ונעשה_ בהבשר ההלב שנבלעמתי
 שנפלמ זטן וא*זה בבשר שנבלע זמן בא.זהידעינן

 דמיירי ר"ל . כו' מי*יי בוח דבלח ש"םירן- :מהבשד
4  ואפ"ה חנ"נ בזה דאמר.נן בלח בלה שמש
 קודם כשר'בה דטי.ר* א"ו סיתר דבשונגאטד

 : בתעיובתשנודע
 כיון שטא לחגש ואין הטור ש ם טטשם

 דהו"ל ר"ל כו'. א"ש לא במז.דלהרבות
 שנודע אחר ריבה שטא לחוש ואין כן לומרלהמיר

 שנודע אחר לחכמ לשאיל בא הי' דמידדתערובת
 להיבות כיון שטא לחוש ואין לוסר להטור לוומה

 : סק"פ לעילי הי'נו . כו. לעיל הונחתי יאננ םהי"בפי"ו : נודע לא או נודע ב*ן דא"ח א"ובמזיד
 אא"כ .דע אם.' אםי יראב*"ה ממכ"אש"ד

 ע*ין - כו' לחוץ אותמהנבי'
 שבהנהות דע וו"ל ' שכ' ז"ל יב"פ הנ'בהנהות
 הש"ך ולפ';ד - עכ"ל השני' שנפלה קודםמץ אותה הנב" אא"כ ון"ל הראב*"ה בשם כ'ש"ד

 *חד נתבשלו ולא ביבש ביבש מי'ריראבי"ה
 דהא השני' שנפלה קודם הראבי"ה כ' למהצ"ע

 : א' הנבהת מועיל עתהנם
 של שהמים שמעינן ימיהי סשמם"ןפן"ן

 בזה ע**ן - כו' וע*רוימ4לוי

 נו ~י1י י"ש "יא:ן4נ'4:לףקמן .טכם
 מהנ* בזה סועפ בהיתר ישתמששמא

 הוא שעכשיו מיירי דהא כונתו - דפונםתירוץ
 לפעמ*ם שמא לנזור שיש אך מלא בכליסשתמש
 ליד* בא אינו כן יארע אם דאף מועפ היתרישתמש
 וז'ש - לפנמ טעם נותן הוא שהאיםור כיוןאיםור
 הבלים כל הרשנ"א כתב וע"כ בממוך אח"כהפו"ז
 מבפלין דאין זה איםור מצד נזירה שום דאיןכף

יאבוח מבקא
 עכשיו דמשתמש כיון הנ"ל מהמעם נ"נ ו"ל .כו'
 לנןר דיש רק משהו רק הא*םור הוי ולא טואבכלי
 לכתחלה איםור מבפל והוי מועפ היתר ישתמששמא
 יארע אס דאף ופונמו בהיתי האיסור שמערבבמה

 הראשונה קושיא נם לתרץ בא יאתה אלא -שם : בדיעבד יהי' א?כן
 דכתב הא על כונתו - כו' ה*תי לעניןב,ה

 דמתחלה הרשב"א דברי לפרש בסמוך לע*להמו"ז
 של בקנקנ*ם משקים שאר לתת התירו לטההקשה
 דכ.ון כ' ואח"כ פונמים שהם משומ ומתרץעבו"ם
 איסור מבפל הוי לא דלכך זה לת*רוץשבאנו
 לבדא וא"א מועפ הוא שהא*מור כיוןלכתחלה
 על שמשני דפונם לתירוא א"צ תו נ*פל*די

 שאך לתת התירו דלמה שהקשו הא'הסושיא
 בת*רוץ ג"כ דמתורץ ענו"ם של בקנקנ*םמשק'ם

 נם זה דלת*רוץ ונ"ם מועפ הוא דהא*סור כיוןזה
 בכה"נ מותר פונם*ם שא'נם א.טור*םבשאר

 וע"ז בשפע היתר ומשתטש*ן מךעפ הואכשהא*םור
 : וק"ל הטירפלינ

 קסימן
 : םק". ל"ן ם.' לעילעם"שוו - נו' לשוט יאי 1,"י "שו מק"בש"ך
 ר"ל - כו' וט*לה יבנשואין ממלמ"ךטך'ו

 ולשנ* ומת לא' שנ'םתבאשה
 בנה שמלה באשה וכן לשלישי תנשא לאומת

 : חזקה הויז.מני דבתי תמול לא שליש* ומת שנ. ומתהראשון

 בה מהני ילא סה"ר מו"ז האםימי
 -ר"ל כוים"ם - - יי___

 בכשרים עכו"ם של נבינה שנתערבהשםדמי*רי
 על טפק דיש דהיינו ם"ם בה מהנידלאוקאטר
 שמא זהו ואת"ל עכו"ם של זהו לאשמא הדכל
 והוא מנופה דהאימור . טמא חלב בה נתערבלא

 מדב' מזה הב"ת ומוכ*ח * םפק ולא ודא.איםור
 אישר דהוי דם"ל משמע א"כ מנופה דהאימורחת"ח
 מדכתב ונם להתנבד ראוי' לענין עצמהמחטת

 א*נו ואם"ה ברוב מ*ירי בודאי באחריםשנתערב
 :בפל

 חתוה במצ' חנ'נ אמך'נן י~א סק.וש.ך

 :מק"ו

 נו' אהסתיר*ן- יי מהייסמב נמ סמ"ב ש"ף קבמימן
 שטלרה בבהנה דפלו* תנאי בביצה דא*תאר"ל

בז"פ



טימןאמרי
 על ופריך מדרבנן או מדאורייתא אטורה איב"ו"פ
 דתנן מהא מדרבנן רק אסורה דאינה דם"להמ"ד
 שנולדה ביצה ואתד בשבת שנולדה ביצהאחד
 אסורה וספיקא כו' אותה מפלפלין איןביו"פ

 אסור בחול ספק ביו"פ נולדה ספק קם"ד)פירוש"י
 ב,צלמא , אסורות כולן באלף נתערבה ואםביו"פ(
 ולחומרא דאורייהא ספק הוי מדאורייתא דהואלמ"ד
 ספק וכל דרבנן ספיקא מדרבנן דהוא למ"דאלא
 מתרנגולת או פרפה מתרננולת נולדה ספקדהיינו )פירש"י פרפה רספק אתאן סיפא ומשני .לקולא
 איירי ביצה באיסור דא*ירי ואיידי ביו"ם ולאוכשרה
 באלף נתערבה סיפא אימא א"ה ופריך בהא(נמי
 אסורה ומפיקא דהאי א"א בשלמא אטורותכולן
 דש*ל"מ ' וכל דשיל"מ הוי תול ספק יו"ם ספקהיינו
 דבר פרפה ספק א"א אלא בפ*ל לא באלףאפי'
 אמר ור"א בפיל לא שבמנין דבר דכל ס"לתנא האי ומ'צני *' נרובא ותבמל היא מתירי( לואשא*ן
 ודשיל"מ דשיל"מ והוי חול טפק יו"מ ספקלעולם
 שדעת הב"ה יכ' * ע"כ בטל לא בדרבנןאפ*'

 מותר שנתערבה טרפה דמפק דם"ל כר"תהרשב"א
דהוי

 אכל פרפה ואת"ל פרפה אינה שמא ם"ם '
 ולר"ת האיסור הוא זו לא לומי יכול וחראתדא
 אטורות כולן בארף נתערבה ואם בגמ' דאיתאהא
 אאיסור קא* אלא אסורה וטפיקא על קאילא
 חולק אינו אר"ת שחולק הר"י שאף ואפשרעצטו
 אסור ה" שנתערבה דבשעה דכיון פרפה אטפקרק

 דשיל-מ לגבי אבל ט"ם ע"י להתיר איןמה"ת
 וספיקא האי על ולא ביו"מ שנולדה ביצה ודאיעל באלף נתערבה ואם האי קאי דלטסקנא ר"ימודה
 נפ כשנתערבה ביו"פ שנולדה ביצה דטפקאמורה
 זה על חולק ז"ל והש"ך י ע"כ דמותרת מודההר"י
 __ ביצת.__מרפה בםפק___ _להמתירין אף__ __ דאדרבהוכ'

 שיש כיון בפלה דאינה בדשיל"ם מודהשנתערבה
 שהביא מה גם הש"ך ומ"ש * לאיסורוהיתר
 - דהר"ן ר"ל * מותר ביופ"ב מוכן דספק כו"מהר"ן
 יש אמ ט"ם שם דיש ב*ופ"ב מוכן בספקמתיר
 ואת"ל היום נולדה אם טפק דהיינו כלל איסורכקן
 הפפ'קות שני הוי ושם חול היום שמא היוםנולדה
 ידי על' ב' וספק בגופו א' בספק לא אבלבנופו

 : וק"לתערובת

 דלמא פריך מאי והשתא * כון התם דפיידכמט"י
 ספק של בביצה מ"רי אסורה דטפיקאהך

 הסוגיא שהבאתי הקודם בם"ק ען'ל * כו'פרפה
 היינו אסורה דספיקא פירש"י שהבאתיוע"ש
 מכשרה או פרפה מתרנגולת היא זו ביצה אםשספק
 פריך מאי דשיל"מ נ"כ הוי לבוא עתידשהטתיר ודאי דאינו היכא דאפ*' איתא אם הש"ךומוכית
 מתירין כו שאין דבר הוי טרפה ספק א"אהש"ם

בינהקב
 מתרנעלת שנולדה ווינו אטורה ומפיקא הךדרמא
 רש"י"ם והוי כפ'רש"י( )ולא פרפה מפקשהיא
 תתזרה אם יווו כ"א התרננולת להשהות יכולדהא
 ן1י':,ןו:,,גוי:.,גןן,ן]:ן,ןג41:4ך'יי',ן

 י דשיל"מ': הוי לא מותרתתהי'
 ביצה בננתן בם"א למ"ש וי"ד סקיפפו"ז

 מפרש בפרמ"ג * כו'בקדרה 1-
 בתוך שנימוח איסור של ממשו דאפי' מ"לדהטו"ז
 הקשה ומש"ה ממשו ולא פעמו ג"כ הויההיתר
 ואינו נ*טות שהאיסור ג"כ מיירי דשם טמגאהפו"ז
 נפל כשלא אבל משם האימור כשנפל רקמעמו הוי דלא בעצמו כ' בסק"י לקמן והמו"ז .בעין

 וכ' . ממשו הוי בעין ואין קשנימוח רקהאיטור
 מ,נ'ו 1משמ1 די!'כ1ו נמל שלאדהאמבס"אהמיו.

 רדגו,"ו 1ריא:נגא

 נ."ר.מנא-

 ז.ייקל מ'ט"ה נ"י,ננ.ש א' ני'ח: שנתערב לבסק.ט(
 כק1ג' ק( יט"א ממ"ש להטריוקשהו

 יל 1114
 דמיירי די"ל משום כו' מאכל בה לגנו אםמיהו
 דהפו"ז אלא טשם הביצה גוף ניפל ולא בלחברת

 כ,' בתונג,לת שמלא, כג,ן דימ"א ,מנ'ההקרוה
 אלא ממשו הוי לא ובכח"ג בגוש לח הויוא"כ
 לתת הביצה עשוי דהתם הפו"ז תירץ וע"זפעטו
 ממשו כמו והוי פי' כו' התבשיל לבשם'לקדרה
 ורשל י ע"כ סק"ו לע*ל המו"ז כמ"ש איסורשל

 איטור של ממיעו הוי בלח דלה סק"ד בחו"רכמ"ש
 טעמו מטרי גוש ברבר שנבלע לח דברמשא"כ

 : יעו"ש ממשוולא

 מבהי' נרע מגופו אימורן שאין מאפרסק"י
 מבר" גרע דלא דצ"ל נ"ל כו'*שלימה

 בגך:ו:ע:סע גו,ןשען מם,עבהןש4בג שאט דהייני מגופן א~מורן שאין מאהר ור"ל *כו'
 א." 41 8~י1,עש'הל-.=',שך
 דוקא בפל אינו דדשיל"מ הא ר"ת בשם תקי"גמי'

 דאיאא ור"ל . ע"כ בם' בפל מעמו אבל בע*ןגשהוא
 ליגע אטור ויו"פ בשבת שנולדה ביצה או"תבמור
 אפי' אטר העזרי ואלי לאכלה שלא ונש"כבה

 ולפו ביו"פ שנולדה ביצה גטפק שנעשההתבשיל

 נטל"%2:קן":%אטעש
 בס'

 ההל
 נראה

שהתבשיל



לנבינה קנ מב ס'מןאטרי
שהתבשיי

 ום"ל בדש*ל"מ אף בשל דמעמו הת"ח הוכיחומזה : ע"כ לבפלה נתכוין שלא כיוש מותר
 כיון אפ"ה האימור ממשות שם שיש דאףלהת"ח
 כ' והש"ך י פעמו אלא הוי לא בעין וא'נושנימוח
 בפל דדשיל"מ דם"ל דלפ*ר"ת כ' דהפורדה"פ
 על בב"י שם וכ"כ התבשיל כאז מותר מ'נובאינו
 בא"ט דש*ל"מ דל"א מ"ל דר"ת הנ"ל הפורדבר*
 במ"ש המור כונת דמפרש מרבריו ג"כ משמעוא"כ
 בטינו אבל בא"מ היינו כו' דאמרינן דהאלפר"ת
 האגמור ממשות שם ביש מיירי ושם א"ח מפורשכן מ;:נ:נ." טאיחד:: יו השו :"ם. : בזה מ"'ט בפרמ"ג ועיין י בפל לא פעמואפ*לו

 : שנימוחרק
 של חתיכות בהשני דיש רי מי ז ולםכפמי"ך

 כו'. אימור שו החתיכה כנגד ס'ה*תר
 אלא ליכא דאם כן כ' בדקדוק דשלא כ'בפר"ח

 וליכא הא*מור הגדולה דלמא ספק יש חתיכותנ'
 היתר של חתיבות הרבה וציש דכה*ר* צ"ל רקמ'
 רב'ם הנ' ובהנהות בפרט"נ ועיין י איסור שלוא'
 מיירי דלעולם כ' שבת תומפת ובהגהות - ע"זמ"ש
 קמן וא' גדולים שני חתיכות ג' רק כאןשאין
 ממנ"פ קפנה והחתיכה האיסו מהן א*זהוא"י
 בפו"ז יע"ש ס"ז ק"א טי' לעיל כהשג כמבוארמותר

 *מקי"ג

 קגמימן
 אעה'ק :ג'י 4:1:י' ג טמידש"ך

 רבי אמור עכו"ם של שמן ל"ה רף בטתני'בע"ז
 הת"ק דברי על איתא ובגמ' התירו דינוובית
 של זליפתן שמואל אמר עכו"ם של שמןדאךסר
 דרבי דהא בנמ' שם נקאטי אטרתן אטורןצ'ם
 . ע"כ מותר לפנם פעם נותן' קםבר התירו דינוובית
 טישחא האי ששת רב אמר ל"ה בדף עוד שםואיתא
 ניחוש למאי טפרא רב אמר אסור דעכו"ם?ליקא'
 בו נתערב שמא )פירש"י איערובי משום אילח
 נאכל עכו"ם בישולי משום אי מר* מיסרא*ין('
 פעם נותן נכרימ גיעולי משום א* הי שהואכמות
 בפתני' שם אבתא ל'פ ובדף . ע"כ ומותר הוא-ב:ם
 למא* בנמ' עלה וקאמר 'מותר . עכו"ס שלדבש
 עירב ושמא נפירקש"י איערובי משום א* להניחוש
 נאבל נכר*ם בישול* משום "י סיי( מיסרא **ןבו
 הוא נפל"פ נכלם מעולי מושום %' ח* ושהואגטו
 ח' ד' בחול'ן ונם ל"ח בדף שם והתום' ע"כומותר
 דם"ל הוא בשמן ירב' דת"ק דפלתתאמפרשי
 נפל'פ ם"ל ות"ק חנ"* עכו"ם ,צל כליםדטתם

 בשטן דוסא וזה מותר "פ דנפל מ"ל ורביאטור
 ואפ"ה לשבח מעם נותן בשמן בעין בשידלנ"ע
 דטותר לרבי ס"ל שאב"י דהיינו לפנםכשהוא
 אב"4 שהוא משום אלא הפגם ראין כיון מ"לות"ק
 אסור ,"כ ראמור( מודה רב.* נם בעין הי')דאם

 שמא לת"ק אפי' חיישינ! דלא והא אמוררנמל"פ
 דרך שאין משום בשטן בעין ב'טר תערובתיש
 בשר דאפי' מ"ל כ"ע ברבש אבל בשמן בשרלתת
 מעמיד*ש א*ן בפ' המרדני וז"ל - ומותי נטל"פבעין

 בשר במחבת שבישלו בדבש ר"י לפגי באטעשה
 בעין דשטנונית והתיר חולבת בקערה חםוהוריקוהו

 שמואל ומפרש אסור שמן מרתנן בדבשפוגם
 שקיל לא וע"כ אומרתן אסורים נלים שלדזליפתן
 נפי"פ בעין דבש אבל בשמן אלא התםופרי
 דת"ק לומר התם ומרי שקיל לא דע"כ ור"ל *ע"כ
 בעין שכשהוא בשמן אלא מתיר ורבי שמןאומת
 הביא וסהרי"ל . פוגם לכ"ע ד'בש אבלמשביח
 דבשר טזה להוכיח הנעל שבטררכי ר"יתשובת
 ב"י במחבת הוי עובדא אמנם ע"ז וכ' פוגםבדבש

 עובדא שה*' )הי'נו ר"י ואסר רבש בהשבישלו
 הר"י לפני ובא לע*ל המרדכי שהביא בכה"גאהרת
 )ר"ל מרבש שנעשה טשקה הי' ושמאואמר(
 בדבש פונם דבשר ר"י בשם המרדכי דהביאדהא
 עצמו( בדבש ולא מדבש הנעשה במשקהמ*ירי
 ר"י מייתי דמינה דבש דשרי' מתני' אייריובהני
 איירי במתני' דנם והיינו י פונם ברבש דבשרראי'

 על ז"ל הש"ך והקשה - מדבש ה:עשהבמשקה
 ומשסע בדבעג פונם אינו ר דבש הי"א שהביאהרמ"א
 ההש הי"א והא דפונם מורים כ"ע דבשמןמדב*יו
 ושם שבמדדכי הר'י מדבף נן שהוצ*אהמהיי"ל
 הש"ך ום"ש - דמשביה כשעכ דבשמן להרי'משמע
 ,נ"נ בע' עכו"ם של בלים סתם תנא ~האיום"ל
 שבמרדבי הר"' שהביא הרא*' דעיקר ד"ל . כו'דם"ל
 בשמז הת"ק דאמר מזה הוא בדבש פוגםדבשר
 הדבש מתיר ימתנ*' דהא לוםפ רא"א מוכחדמזה
 אב"* עכו"ם של בלים סתם טשומ הוא עכו"םשו
 ממפ תנא לו;א* רטעל א"ו בשמן אמר אמאידא"כ
 הבאמר דאפילו הוא החילוק אלא ב"י הםכלים
 כלים סתם אמרינן אי אפי' או נטל"ם בדבשבעין
 ה~ם' כם"ש תגא להאי ט"ל אב"* ,כו"םעול

 פוגם אינו בעין הוא כשהבשר דבשמן כיוןבחולין
 אם אפ" מותר הו8 ובדבהצ באב,י אף אסורע"כ
 דטתנ*' המהרי"ל שכ' מה לפי וא"כ בעין הבשרה*'
 ראמר דהא מזח טוכה מדבש הנעשה במשקהמ*יר*
 הוכחת ע*קר יהא מנישל בשם( אק ה*ינובשטן
 )כג"ל( לדבש שמן בין שמחיק ממה הואהר"*
 שום א*ן פונם נ"כ מבושל דבשמן אמרינןואי
 1348 ג'נ עצטו ברבש דהא לדבש ק*טן בע לוס-ח

פגפ



מימןאמרי
 במבושל( )דהיינו מדבש הנעשה במשקה רקפונם
 אומר ואמאי מבושל כשהוא פוגם גאכובשמן
 אף דבשמן א"ו הרבש ,והתיר השמןבמתני'
 דינו וב'ת דרבי והא י לשבח מעם נותןבטבושל
 כלים מתם וממעם בעין כשאינו הוא השמןהת'רו
 * הנ"ל התום' כם"ש נופל"פ והוי אב"י עכו"םשל

 ארערובי משום היינו כו' כרנ"ש ודלא הש"ךומ"ש
 ברבש בגם' מ"ש מפרש דהרנ"עש ר"ל * כו'בשר
 * מרי ממרי איערובי משום אי ניחוש_להלמאי

 דמפרוש כרש"י ולא בשר איערוב משום איהןינו
 כן לומר דא"א הש"ך כ' ע"ז יין תערובתמשום
 איערובי משום אי נן אמרו נטי שמן נבידהא
 שמואל וקאמר בשמן אםור ואפ"ה מרימםרי
 בעין דבשר מוכה כלים של זליפתן משוםהפעם
 אומר דבלוע שמואל אמר וע"כ נופל"שבשםן
 של כלים דמתם לת"ק דם"ל טשום או והיינוג,"כ

 אב"י כשאוא אפ*' אםור ע"כ' נפל"ש בעיןשא, דאם כיון בהולין הנ"ל התום' כמ"ש' או ב"*עכו"ם
 דאפילו כיון מותר ובדבש בזה נמל"פ 'ם"לא

 דהעיקר הש"ך אמר ועעכ * נפל"פ בעיןכשהוא
 משום אי שהבאת*(.שמפרש להנ"ל כפ*רוש"יהוא

 דבזה יין תערובצן משום היינו םרי מםריאיעהוכי
 בדבש -פונם בבשר אבל לדבש שמן בין ח'לשאין

 : ובעצ"ל בפרם"ג וע*ין * בשמןולא

 סהטימן
 דצריך ""נ , אהביות; דהוה מ*די סמטם"84טפי"ך
 שא4 לתיכ, ל'תד נשויצה אבי כשו "ןלהונ.

 הנעוה' שצריך י*"נ לחבא יומה ואיט-כפ* : בממוך לעיל כם"ש, דגעלה א"צמשקים
 נצ"ל-- יב"ה .דהייט רכ, זמן לו שיש.מפנ*

 הגעלה צריך וב"ה עייו שעבר קודם ל ור ומף( ב,נ
 בה כשנשתמש יב"ת הנל* על שעברדלחהר

 ננד ם' דצייך או~י;- שנן הדיז עיקי יעלק8ם* ג קל"ה ט*' כדלקמן הגעלה א"צ *יןהעכו"ם
 כבישת ע"י כאן הכלי *אםר ולמה כו'כולו
 קוש*ות שנ* האו"ה על דהקשה ר"ל . נו'האיפי
 כולו.וםהרשב"אטנטט בבלי.את נבוש אוםרשהוא
 'יותר אוסר ואי3ו מ4עופ אלא הא'מור .איןלכבוש
 שנשרה ההיתר אומי שהוא מה קשה וגםמב"ק
 לאסור ראק הנהאה ולפי הפו"זוס"ש - פפלגפ הוי מעל"ע .5אחר הא ' טעל"ע א*מ1רבכ5י

 מה בדיעבי
 רב"פ הנן בהגהות עי4ן . כו' נתבשל אושנא%הה
 שהפו"ז האחרון בדף המו"ז הנהות בשם שכ''ז"י

 מפער שרי ובנתבשל רכצ"ל 'הניה-ברבהטבעצטו
 משהו-ע"כ אלא בלוע בו דאין צ"8 ב.טןי1ושוכדנו

בוה קהג
 א"מור %כלי שנשרה היתא לאסור דאיןקור"ל
 בו שנשרה בכל" היתר נתבשל אם וגםמעל"ע
 בתוך ההיתר. בו נתבשל אם אף מעל"עאימור
 שכ' מפעם מותר אפ"ה נה5ל"פ הוי דלאמעל"ע
 דק בו ששרה מהאימור הכלי נאמר דראהרשב"א

 ננד קליפה הכלי שבתוך במה יש וממתסאכ"ק
 שהקשה הקושיות ב' מהמת בשנימם והת*רהכלי

 : כנ"ל האו"העל
 לפנינו ריעותא עכשיו בו שאין מייריי שמ היינו " הד*ן מן ולפבול להזור א"צמק"ב
 שהקש'ע"ז-: מה בנקה"כ ועיין שלם עכשיושהמקוה

 הא לציר. 1יש'מק4לייבםהשחוץ מט"אשי
 לציר שתוץ במה הש"ךדכ'

 מ"ש בפרמעל ע"ז עיין לציר תיבת נזכר לאוברם"א
 :בזה

 דהב"י ר"ל כו' שבב"י דבריו שהתנצלושעיש"ףש
א8'84

 שבב"י לבריו ומתרץ התגצל עצםו =8
 בפ%וש דה"ה דכונתו בםמוך( לעיל הש"ךמשהביא
 אלא נאסר לא שירתיח דכדי זה שיעוה עדבהומץ
 נשיעור אבל מציר למד בלבד לזה לבדכ"ס

 דמצ"ר .וז"ש כ"נ יותר קצת דאוםר אפשרשירתיה
 והוסץ ציר. כתב שהי* כן לי'שב דוחקדבש"ע

 ג פומ"3( ) להם א' דריז משמעכמבושל
 לדעת הרא"ש דעת העביא בדרישה נם,ווףו

 מ"מק; הגהות הב*א דהב"י ר"ל . כו' אהות =8ש
 היפנ הרי נבוש אמרינן דכי הרא"ש בשםשכ'

 ע"-ג נדפירש"י וציר בהופץ בכבוש הנ"מכמבושל
 ב,% שהר8"ש אפשר היאך ע"ז הב"יומקשה
 בשהישש כמבוא8י היא רכבוש לומר ראי' 'הביאשהרי
 811ץ הי' ולא אע"ג התם והא בחלב מבשרעש
 וכ81ג ע ע,נ; הוא דהידהצ לאו א* מיתטר הויוציר

 יטמ שהה-סעיעע. אף-שלא כבוש דבהומץ][2יקרי- ---- בא:ליששר דהר8"ש ליישב ואפשר וז"ל ע"זבררישה
 1% היאי דלכל היינו מבב"ה ראי' הרא"ששאב*א
 נבחו"טץ; ובציר ובה"ג בשכר כנון מעל"עשא

 ן~שר1 באן יא'ן ע'יז הש"ך %' ע"כ. טזהבפ,חות 8גי
 אאר יא"צ .מוא דגהגט שהביא דהרא"שכלל
 5א%אי קוטץ %ע ח*לול דוגין_ מ"5 ,וא"ש באמתאבל

 !האיפוד. שנתבשל -טע5"ע בתוך המום . שמקאף י שןיש5'%5"
 בחיטו1 נמל מחרש ב"י הכ4 דנעשה אמרינןלח
 ט"0 ק"נ ש' )לל מעל"ע תוך איסוה בכל4המים
 מו4 הא*ם% מגישול מע5"ע ואהו אמרינןאלא
 נעשן .151 מע5"ע כל ט*ג בו שהי' אףאב"י
 יופיש שה*4ה ע"' לשבה בקירה הבלועפעם
 איט% בכלי מעל"ע ה*תר נ,שהה דאמ ואע"נ,מ*"ע

נ"י



אפף4
 ולא הוא פנום פעם משם ההיתר אוטרין אנוב"י

 וע"ו - בתוכו המים ששהה בזה ב"י הכלינעשה
 נמ דהא לדבריו הבנה דא*ן ואמר הש"ךהקשה
 פעם כ ג" ב"י אימור בכל מעל"ע ההיתרבנשרה
 והוא ההיתר נאמר ואמאי מעל"ע אתר הואפנום
 בכלי מים בשהה או"ה של הא' דין כמו ממשחוא
 מהמ*ם מתדש ב"י נעשה הנלי דאין דם"לאיסוד
 איסור בכלי ששהה בהיתר וה"ה בתוכוששהה
 בזה הרניש או"ה דבנליון הש"ך עיד וכ' - כןהדין
 ' שהי מיירי מעל"ע אימור בבלי ששהה דבהיתרוכ'

 כ' באו"ה דהא ע"ז והקשה בעין קצתהאיטוד
 האימור שהי' מיירי לא וא"כ מודתת קערהבהדי'

 ממ"7%מג,71,1ניפו"ז
בגי"א ן ל, ו עאעאן ושפו ד'ם לתל חמ

 כ"ש אבל מבשל שהוא נ"ר אלא טפליפושאיש
 השתיפה בית שתום נהירא ולא מפליפ אינוועירוי
 כל אלא מכעש פחותים שהם פולפים הכמליםוחלב
 ונראה . _ע"כ ים"ב אין אפי' למפליפ אש שע"יחום
 השחיפה בית תום שאין לדאי' דומה הנדוןשאין
 חים לתוך דתום שר"ל ואפשר מכ"ק יותרמפליפ
 ואינו מחברים לקצף ראיתי וכן טכ,ק יותד אוטראין
 וקשה - הטור עכ"ל ים"ב אם כולו אום" אלאכן
 יותר אומר אינו ביה'וש דתום בם"ש הפור דבריעל

 אומר כולו לאמור דהרשב"א לומר מה"תמכ"ק
 דכר מאן תום לתוך חום הפור ט"ש קשהועוד
 מ"ש נם קאמר כ"ק ואולי אלא הול"ל' לאושם*'
 א' ואין נן שטוברים מתברים לקצת שראההפור

 ע"כ כ"ק דק יאמר לא דכ"ר תם לתוך דחםש*אמר
 ודייק כ"ש על קאי הפור דברי דכו הפו"ןת*רץ

 דאין משמע כ"ש שע"י תום כל מדכיילמהרשב"א
 דהיינו--- תמור -היותד וכדין לא או ים"ב --ביןהילוק
 דאין עז"ק כולו דאומר בן הד*ן באים"ב ה"הים"ב'
 ואת"כ כ"ק רק אומר אין דשם ביה"ש מחוםדאי'
 תום לתוך בחום דאף ם"ל הרשב"א נם אוליכ'

 וראה כ"ק רק אומר אין בכ"ש תמור היותרדהוא
 בים"ב אלא כן ואינו בנ"ש שכ"כ מתבריםלקצת

 : לפים"נז כולו אומר בנ"שאפ

קלפ"י
 בשר או ~בד בנון כו' נאמי מ.נו יכיי

 בפרם"נ ע*ין - בו' בכשא"םשנמלת
 במי' כמבואר נאמי הכלי בכשא"מ מלת דהאשב'
 במלחו הבשר נאמר אם הוא הפו"ז כונת אךס"פ

 וננע במליתת עוד תקנה שא*ן בבד אובכיצא"ם
 הכלי אומר אין חמיס והכבד הבשר הי' או הםוכלי
 כמבואר הפו"ז ומ"ש רופב בלא יוצא אךןדבלוע
 בחוש דדם מבואר דוטם ר"ל ס"א ו'הבטי'
 מ"ם לשמן כחוש בין בקיאין אנו שאין ואףהוא

 : בקיאיןבבלוע
חיוג

לנבינהטה
 טקהוא זאת מנרא והיכיחי טקי"וש"ד

 : וכו' הרב דעת לכאורה מוכרח וכןנבממוך כמ"ש היינו * וכיסהדניערי
 כמו הפור דברי ג"כ הבין צ"ב בסי' והב"ח-

 ר"ל * כו' שהקשה אלא מהרא"ישהבינם
 מחמת איסור הוי דבב"ח ס"ל דהטור ג"כ כ'דהב"ח
 רומב בלא אף בנניעה אחרת לחתיכה ואומרעצמו
 בלע מיבלע בנמ' דא*תא מהא ע"ז שהקשהאלא
 שהבאתי מי'ו צ"ב מי' לעיל )עיין פלפ לאמפלפ
 עצמו מתמת איסור הוי בב"ח הא וקשההנמ'(
 הנם' דקאמר הא ומשני רופב בלא אפי'ופולט
 בלא בתם תם והא לנמרי שבקדרה מה כלאוםר דרבי הא לענק הוא פלפ לא מפלפ בלעטבלע
 באימור אפי' נפילה מכדי יותר אומר אינורופב
 בדי דלאמור ובאמת שמז כשא*נו עצמומחמת
 אימור דהוי דאוטר מודה בנם' המקשה נםנפילה
 להש"ך דם"ל שכ' בפרם"נ ועיין * עצמומתמת
 : כ"נ אתרות אומר ניעור בלא צ"ב בם*'דנם
 לעיל עמ"ש - כו' ביוע אימור שפיר שבקמכ

 שם ובמ"ש מקי"ד בפו"ן צ"דמי'
 תקשי ולא מה~אכל הכת דנאמר כאן ט,שניחא
 המאכי איןהא

 %א אוסר בלוע א:מור שהוא
 :רופב

 ע*ין - כו' נמלח לא יאפי' משמעסקכ"ה
 דלא דר"ל המ"י בשם שכ'בפרמ"נ

 אמור דאל"כ אתי בשר עם אלא לבדהנמלתה
 שאר עם תתלה דנמלתה וכונתו . ע"כ דםמשום
 תנ"נ אמרינן לא ובמליתה החלב ננד מ' והי'בשר

 א*מור הוי אח"כ כשמתבשל דאפ"הואשמעינן

 'נג, ":?דיז'נןס;יך
 . 1 נן"גםם

 מ' א' בכל א*ן אם המתבר טדכ'ר"ל
 ע"כ אמור נ"נ נ"פ א' בכל יש אם אפי'מיאמע
 בא' אלא פעם ל*תן כח בו אין בכהשנ דהאהקשה
 מ' בהן יש הר* לשנים התלב פעם נתפשטדאי
 לאסור אלא כח בו 'אאין וכיון החלבלבפל

 ויאשם : בטל בתרי חד א'חתיכה
 במפק שנכנם טה שכל כיי קין,י

 הפר"ח בשם שכ' למרמ"נ עיין .כו'
 לומר כאן קי"ל דלא דה"ק ה האו כונתדמפריצ
 דהא בטל בתרי דתד הח?ב ננע מהן בא*זהבמפק
 דקי"ל אע"נ הש"ך ועז"ק קפילא ע"י לביוריאפשר
 לבפל מסייע במפק שנכנם מה דכל קי"א מ.'לקמן

 כאן אט"ה קדרות( שתי לענין ו' בסעיף)יעו"ש
 : הכי אטרינן לא מ*נו בשאינובם*ן
 הפנר ~"ל . כו' כתיב יבפוי ס""כ"ופו"ו

 כשהאיסוד דוקא הרשב"א וכ'ו
 גבר דתתאה למעלא התפל וההיתר למפההמלוח

אבל



בינה 15 5הטינאאמרף
 ע"י שחום סובר שהוא יראה ' ע"כ קליפץאלא_ בעי לא למפה וההיתר למעלה האיסור אםאבל
 ונם כ"כ לא ז"ל הרא"ש וא"א הכל אוסרמלות
 כתב למעלה או למפה האיסור אם בין שחילקמה
 תתאה ב*ן הולוק אין חה יבטי לוק 2 ש (טא2

 טבליע מלוח כשהאיסור ענין בכל אלאלעילאה
 שכתב הפור על הב"י והקשה ' עכ"ל כ"קבהיתר
 עד אוסרת דמליחה שם"ל הרשב"א טדברידמשמע

 אלא מיירי לא דנ"ז אה"נ ' נפי -נ' הרשנ"א דהאט'
 למפה כיטהאיסור בין חזלוק הוא אן שמןבאיסור

 מודה הפור גם שמן באיסור וא"כ . למעלהאו
 דאין הפור דברי הפו"ז מפרעש ע"כ - ט' ,ד.דאוסר
 ס' עד אומר דמליחה דהרשב"א,ם"ל לומרכונתו
 בא*מור מיירי שהרשב"א מזה יודע הפור גםדבאמת
 ש"ם למפה או למעלה כשהמלוח ביןבמליחה. מדמחלק הרשב"א מדברי מדייק ישהפור רקוטמן
 ט' עד יטמן באיסור בטליחה דאוסר דהאדם"ל
 עצמו שהה*תר גורמת דהמליחה דאמרינן משוםהוא

 ההיתר דא*ן ס"ל עצמו והפור רותח כולונעשה
 מפעפע אימור של דהיצומן רק רשזחנעשה
 חתיכה לענין ונ"מ צונן הוא שההיתר אףבההיתר
 כולה אוסר כחוש אימור עלי' שנפל מלוההאהת

 מחת*כה ורק רותח החתיכה דנעשה דם"ללדרשב"א
 בחתיכה אבל שמן האיסור שיהא בעינןלחתיכה

 .דרק שם"ל ולהטור אוסי כהוש באיסור אףא'
 א' חתיכה בין א"ח ממעפע שומן שהיאהאיםור
 אין כחוש דאיסור אמרינן לעולם חתיכותלשני

 : וק"ל כ"ק רקאוסר
 מביא דהפיר ,רי,ל ,כו". כאן הפור ומיישסה"ל

 כשיש בפל טדם הבלוע דמלח א'ויעה
 .המלח דאין כ.ון נרגש שטעמו אף המלח ננדס'
 נימוח -שהמלח דכיון ב' י-ודיעה -עצטו מחטתאסור-

 הי' כאלו לעשער וצר*ך עמו האיסיר טוליך הדםעם
 דהדיעה דר"ל המו"ן וממרש ,ע"כ מלח 'כולוהדם
 ולא עצטו מחמת איסור כמו הוי דהטלח ס"להב'
 והא הוא בטל עכ"ם אבל המלח ננד ס'טהני

 בפל לא באלף אפ" לטעמא דעביד דמידידאמרינן
 הא' מדיעה ולאפוקי הטעם שמרניש:ן כ"זהיינו
 כן נם בפל מהמלח הפעם מרגיש'ן דאפי'דם"ל

 : וק"ל עצמו מחמת איסורודאין

 הומ*מן
 כון ע"ז הקשה הפוי כממ"אטר"ז

 הטור -
 שהוא הרעשב"א דבריהביא

 דבריו מבין ואיני ון"ל ע"ן וכ' כאן המחברכלשון
 מתבלבל הפעם ע"כ לבטלו 'מצפרף שהכרדכיון
 ואמאי נתבפל א"כ בכולו שמתבלבל וכיוזבכולו

 וכ' הפור על הקשה והב"י . אטורה.ע"כהחת'כה
 הוא ס' דמצריכין דהא הפור דברי מביןשאינו
 ממפק' אמורה החתינה ועכ"פ הנל יוצא שמאממפק
 הפעם חולק דרופב דהא פעם בה נשארשמא
 ל"ה ש' שיש לקדרה שנפל אימור ה'ינובשוה
 קיבלה נשנבר משא"נ מחבירו יותר לא'שנותן
 הכל שאין לנו דברור דאע"ג מכחל ראי'ומביא - הא*מור כל יצא לא שמא חיישינן פעםהחת'כה
 דהק והד"מ - ע"כ מינ*' נפק כמה ידעינןדלא כיון כולו ננד מ' מצריכין אנו ומתבלבלמתפשפ
 לא שנפלה פיפה דגב* דם"ל הפור דברילתרץ
 ולא בהתיכה האיסור נשאר . שמא לזההיישינן
 החתיכה אז מיד יכימה גיעי אילו דהא כולויצא
 שמא חיישינן ולא צ"ב בםי' כדלעיל מותרתנ"כ

 אימור שבלעח בחתיכה וה"ה בחתיכה האימורנשאר
 . ע"כ כן אמרינן גקכ ס' בה ש*ש לקדרהכשנפלה
 בפי' מחולקין והרשב"א דהפור מתרץוהמו"ן
 ר"י דאמר פיון בגט' דאטר דהא מ"ל דהטורהגמ:
 'היינו רבנן שווי'" נבלה כחתיכת אסור עצמווכחל
 כל מתחלה דיצא אסרינן דבאמת התום'כפי:
 נ"נ דמתחלה משום הוא אטור דהכהל והאהחלב
 דבשאר להטור מ"ל וע"כ אסור למוחטוואפ'טר
 עצטה החתיכה גם דנ"נ אמרינן דלאאיסוי.ים
 עצמו וכחל בגמ' דאמרו דהא ס"ל והרשב"אמותרת
 ואם הנל יצא לא שמא דחיישינן משום הואאטור

 4חיק -ג :שן'::ןץ:ע י:':י:ןש~'
 שהוא הרשב"א דברי הביא דהפור ר"ל .כו'
 שהחלב החתיכה יוציא דלא ב' סעי' המחביכלשון
 לפי ווה ון"ל ע"ז . הפור וכ' . שיצטנן עד בהדבוק
 נתבפלה שלא 'טאת דם"ל לעיל דהרשב"אסנרתו
 -שלאחר לפמ"'ט אבל להיתרה חזרה לאהחתיכה
 לה'תרה וחוזר אימר אינו שבה האיסורשנתבפל

 שנלעה שחתיכה אעם"י לחלק יש ומ"מ לחושאין
 עוד אוסר וא'גו בם' שבה הא*סור מתבפלא-'(ור
 מתבפל א*נו בעין הוא שבה שחלב החתיכהאבל

 דבר שהוא כו' לחלק יש ומ"מ קפור דנן האעל הב"י ונ' - עי'כ ואומר חוזר כננדו ס' שישואעפ"י
 * כו' איסור אין יכ2ל נשי מפעם יייייבם- : פש'פותו לרוב ליכתב ניתן לאפשופ

 , בישע דאם צ' רמי' לע*ל המחבר נמ"שר"ל
 ביבד עם כשבי':לה רק איטור אין בפ"עהכחל
 : שבקדרה מהבשר טעם שקבלה משום אמורהאהר
 ברם"ק ע"ל - כו' י-ישב יחק ובי"משם

 : הד"מ דברישהבאתי
כונתו כה (בנתערב יגם פ,ן מקיינש"ף
 נמי רהמחבר דהא רי' דסשהוו
 ע"כ זה לענין אלא לובש לה בין ח*לוקא*ן

 הא'ה
 כןנם

הטור

מפרש



מינץאמרי
 בטי' דלהי"א זה ע,יד הרמ"א הש"הכונתפפרש.
 יש א"כ בלח בלח הנ"נ אמרינן דלא ט"דצ"ב
 מה דלפי מרם"א עז"כ ליב.ש לח בין חילוקעוד

 בלח גם דה*ינו חנ"נ האיסורים בכל לומרושנוהנק.
 שכ' הח?לוק אלא ליבש לה בין חילוק א,ןבלח

 : "נ( )פרםהמחבר-

 קז מ'מן-
 וןגייייננ ץי"ה.נ,' ן מק"בפו"ז
 הרם"א אמר וע"ז לקערה מעפ מעפ הרופבעם
 הרבה ששפך א' דבפעם דחיישינן אוםריןדיש.
 ננד בקדרה ם' נשאר לא לקערה דנים אוביצים
 בקדרה מם' פחות עם נשאד האיםור ושמאהאיםור
 לקערה בקדרה הנשאר כשמערה ואח"כונאכרו
 אם )אבל שבקערה למה איםור של הנ"פאוסרין
 הי' לא לקערה מתחלה נשפך שהאיםור ירעינןה*'
 שהוא השאר אוםר הי' לא דבקערה חשש,צום
 מן שבקדרה המים שמםנן מיירי ואו"ה שני(כלי

 : הפו"ז כמ"ש חח,צינן ולכך והדניםהביצים
 דלא הר"ש דלפעם פשומהכונתו וש!א*ו היני' שעירה קודם המים כשעירה דדוקא4!וכו"ןא
 איתא ברובא דאיםורא ותולין איםוראמחזיקינן
 אז לקערה דגים הרבה מתחלה דכש?ירהואמרינן

 אבל אוםר אינו ובכ"ש לקערה נפל הפסאנם
 דהאיםור דאמריבן ברוך ר' פעם שהוא חשנילפעם
 שנשארו שבקדרה דנים מעפ ובאםר בקדרהבשאר
 מעפ דאותן הוא דההיתר רק והרופב האיםורעם
 ברוב נתבפלו לקערה אה,כ אוהן כשמערהוגים
 עם שנשאר רופב המ?פ שאותו דסיירי צ"לע"כ
 שעירה קודם אחר לכלי עידה בקדרה לבמוףהדנים
 אבל ברוב הדנים בפלין דא? לק?רה ם דנהמעפ
 דעירוי הכל נאםר הוזפב ץם *רה אותן עירהאם

 : ככ'רסבשל
 פ"ל דהת"ה ר"ל - כו' נכלן אינך 1!8אי וןה-4אש
 ם" )לעיל לנשפך ודמי כינו הוי פמא דדג-
 נשאר אם טפק יש וה"נ רוב כש"צ דמותרצ"ח(
 רוב ד"צ ביון אמרינן טם' פחות בםוףהאיםור
 דל"ר הפה'ז הה"כ מם' פחות נשאר דלאחולץ
 יש שמא בביפול הוא והמפק רוב יש דהתםלאשם
 עתה רק כלל האיסור בנוף םפק ליכא וא"בט'

 ע"כ ט' יש אם המפק בולד דרבנן בשיקורבביפול
 הפפק תחלת ס"מ מוו דהוי אף כאן סאפא"כסותר
 לא או  בפוף האימור נשאר שמא בדאורייתאהוא
 מה"ת אך איפור ודאי  והוי 4חופהח  וספייאנשאר
 אימור ודש הף עכ"ז בתב דבפל משוםמוחו
 בםוף נשאר לא שמא לוסר ?י תוכל %אדרבנן

ידבוהקז
 פרפה ביצת כםפק ודן* כהראי עשאוהו רכברכיון

 דרבנן ם' דהוי בה "מרינן דלא בר~בשנתערבה
 דאחר כן הוי כאן ונם דרבנן הוי נלגוו דץ"יכיון

 לא שמא הראשון לטפק אתה צריך גרובהביפול
 * מהני ולא ררבנן נלגול ע"י הוי וזה במוףנשאר

 והוי א"ם דהוי דם או אפיוח מביצת עודוהקשה
 נשאר ושמא ם' צריך דטה"ח דאורייתא אימורס'

 מהגהת ראי' מביא י בזה אסור נופי' ובנשפך ם'בלא
 אם ובםפק אחזקה מוקמ*נן במחבת דבדניםש"ד
 רגלימ כמו הוי אחזקה מוקמינן לא בא"מ ם'הי'
 בא"מ דאורייתא מפק הוי דשם מטעם והיינולדבר

 אלמא מדרבנן והוא מינו דהוי ם"ל ברגיםמשא"כ
 שהכל ראיות בת"ח הב:א יעיד -שם )עצ"ל(: א"ם נמי דהוי דאודייתא מ' כאן ישבביצים

 הצפיף ל
 דאיתא מהא ראי' הביא דהת"ח ר"ל -כו'

 הכל בםפח שנכנם מה דכל ם"ז קי'א ם*'לקמן
 לכאן זה שייך דמה ע"ז המו"ז והקשה .מצפרף
 הכל בזה אמרינן לא א"מ הוי דביצים כיוןר"ל

 עיקה וא"כ כן אמרינן במינו רק לבפלממייעים
 לבםקו רופב המעפ כשעירה הוא כאןההיתר
 לבםוף שנשאיו דנים המעפ ואותן אחרלכלי
 בביצים ל'ש וזה לקערה אותם כשעירה ברובבפליו
 : )שם( הרבה ביצים לבשל רנילות דאיןכיון
8י8 ' שבמחבת השאר בפור מ"ש לפי"ז ותמי'*1?יף2 8  כאן הרמ"א שכ' הא הביא דהפור ר"ל 
 מעפ שאותן מפני מתירין ויש וסיים קפניםבדנים
 ואוםרין חוזרין ואין ברוב בפלין שנשאר*ן_דנים
 השאר לומר לו שהי' הפו"ז וכ' . שבמחבתהאשאר

 נשארו דהרנ*ם מיירי דהפור י"ל אי -וצבקערה
 כם"ש הוא והחשש הרופב מהם שעידה רקבמחבת

 : או"ה בשם םק"ב לעילהפו"ז
 שכ' בחו"ד עיין - כו' זה בדין משא"כהה"ה

8  דאם ממנ"פ סכח הפעם אמד דלא הא *(ע
 ואם הכף באםר הרי בראשונה האיםורהוציא

 השתא דהא ז"א בקדרה הרוב נאםרו הריבאחרונה
 דכשנאטר ביצים הרבה דמבשל גמבראקאי

 פעם כ' ומש"ה רוב יש ודאי מקדרה מם'בפדית
 ואם איתא ברובא אימורא דאמרינן ניון דה4יטזה
 דהיינו הרוב כשהוציא תיכף ביצים ק' ד"מה*'
 פרפה ודאי והוי איתא ברובא אימורא אסרינןנ"א
 והרי כולם נאמרו אח"כ שהוציא ומה ביניהםאן

שם
 תי!~
 ק"נ ס'פן 1(7"י;י :נ

 ל ש " , 4פ * ע ע5 ןש וס%עתו דךבאא מוכח נלפענ"ד מ5"א,?"ר
 ?דם אחי לכל4 המים כשעירה ברק ת"החבעא
% 5פ* שפא ויא והחשש לקערה ולניםשעירה



בינה 5ח מוםימןאמרי
 ור"ב הריב"א פלוגתת שמפרשים ורמ"אהב"י דברי הש"ך מביא ואח"כ או"ה בשם בטק"בחמו"ן וכמ"ש דגים מעפ נאטרו המים כשנתמעטהעירוי

 עם דגים לקערה מהקדרה מעפ מעפכששופך
 כונתו - כו' המחבת בכל הטעם מעיב היופבשם : וק"לרופב

 קרופב כל עירה ולא שוליו על כשהעמידהואח"כ מם' פחות כשהי' הביצים שמבמה הרופבאוסר הי' צדה על מופה הקדרה שהי'דמקודם
 כשלא אבל לזה מזה רופב, ע"י הבלוע פעםומפליפ מם' בפחות אהרים הביצים ומכמה הרופב חוזראזי

 קליפהלכל רק וא"צ ב"ק רק אומר דאינו עירויע"י שבקערה הביצים ואומל הרופב נאמר מם'לפחות שנתמעפ דאחר רק חשש אין אז א' במעםשלא בנחת הקערה אל הכל ועירה ש,ולי' עלהעמ*דה
 חל*פה בלא אף הב"ח מתיר עירוי בלא מיהושמ_ : ( חו"ד )הביצים

 בגוף דוקא זה ביבש )אף קלימהדצריך חם לתוך כחם דהו* ואף עירוי הוי לא מיםשם שאין כיון קליפה בלא אף להב"ח מותרהדגים עירה ואח"כ הת"ח כמ"ש הדגים שעירהקודם אחר לכלי בינח*ם המים כשעירה ר"ל -כוי
 האימור'

 ואינו_ פמא מדג בלוע אלא הוי לא הדניםכאן אבל
 שיבפלו. כדי טהרוטבשלמעלה באותן רוב שיהי' עד כ"כ שיבשל הוצרךוע"כ הקדרה בשולי הוא דהאימור אמרינןדלר"ב אף ר"ל * כו' ר"ע דאמר בביצים וא"כ-ם : וק"ל תפב בואיוצא

 שנאמרו אותן
 -כן- אמרינן--גם ונתמעפ הרומב כשמערהוה"ה ם' שם דהי' למעלה הוא דהא*סור דתלינןמשום דמותר הפעם לף"ש אבל מהרופב שלמעלהבאותן מם' בפחות כשנתמעפ ברופב הקדרהבשולי
 להיות צריך וא"כ למים חוץ א*תאברובא אוהא*מור 'לר"ש אימרים אנו וע"כ, העירףלסוף בם'ם שנשארו ביצים נ"פ לאסור שיכוליןעד"מ שלו ההיתר ימפוק לא להר"ש. גם א"כביצים הרבה כ"כ לבשל רג*9ות דאין מחמת שלוההיתר ל"ש דבביצים לי"ב .האמר*נן כיין ,כ"ז .מהרופב שלמעלה באותן ה*ינו איתא ברובאדהא*סור

 אץ דאל"נ הרבה כ"כ לבשל ונ.לות א.1דביצ.ם באותי

 נוע ילא הזע אמט י""שמ
 ובמה סק"ד במע"ז עיין ' כוימנשפך
 דאם ק*"ל דסא ותו שם בת"ח היב ומ"ששם* . שמשכתבת*
 נאמר שכבר כיון ,הכא משא"כ כו'נתוטף

 ע~רשיא רטקפעו צ'פ ם" לעיל בש"ר עייש *כו'

 שנודע קודם ההיתר ניתוטה דאם דם"ל הת"חדברי
 לשם דל"ד הש"ך עז"ק דנ"נ אמרינן לאהתערובת
 מחמת העירו* במוף שנשארו הדגים דנאמרודכאן
 שבשולי הדגים אותן נשארו וא"נ ביבשהאימור גוף לבפל מצפרפין מהמ*ם שלמעלה הדגיםשאין
 לא זה הת"ת לדברי נ"נ דלא ואף באימורןהקדרה
 הם מ"ם אבל נגדם מ' צייך דלא לענין רקמהני
 ברוב דבפלין מותר דבדג*ם רק בא*מורןנשארו
 אמור*ם רוב וליכא כיכ מבשלים דאין בביציםוא"כ

 :)עצ"ל(
 ' . כו' רא" ומזהםט'ב

 מ*יר* לא דכאן זה שלפני בם"קשהביא הת"" כם"ש דאי ר"ל
 מעל"ע וטו אף הכל* להתיר הי' דרבנן מאימוררק

 : ע'1 בפרמ"ג ועמ"ש - דרבנן ספקמשום
 משטה מ. נ . מ' ~ניי מ"דנו יםסמ,ר

 לתבשיל הכף תחב לא ,שעכשיווהיינו - חדש ומתכות עץ בנלי דוקא והיוו 1טס"ך
 נגע ולא מהתב,שיל למעלה שה" האימור לקחרק

 הכף נעשה לתבשיל עכש*ו תחב אם אבלברופכ

 איא א"צממ"ך
 מעט ננדי ס'נ

 ח-

 ד(
 אם -ל

 א*1 ראם ר"ל . כת האיטור מן יותרהוא8ט'4י
 פש*פא אזי שבכף מהאימור *ותר שבכףבתבשיל
 וגפ בכף הבלוע האיסור נגד דהי*נו מי ב"פעבא"צ
 שוה אינו פמא הדג ופעם התבשיל פעםדהא בכף שנ"נ לקדרה מהכף קוהוחזר התבשילנגד

 כתב ע"כ צ"ח םסת לעיל כמבואר אחעזומבפלימ
 צהיך *אי עובכף מהאיםור יותר תבש*ל הי'דאם
 בפרמ"3 ועאן )עצ'ל( שנ"נ התבש*ל נגד .ס*

 לא- *עו"ש(-אענ-אפי' בם"ק-יהקודם-יין-)נמבואר נע,שה לקדירה הכ3 תחב אם דהא ע"זשהקשה
 'דבף כל ננד מ' צריך בכף תבשילהי'

 קהמימן
 אלא איו' לא הנ"ל יי"( סמ"אמ,י

 : והבש* מהרא*י דברי שהביאמק"א
 נרממכ, ן שסתם קה ךי סק"גענך

 רלכחששלה השק כף בת"ג אפי' לכתחלהלהחמ*ר
 ששאה קצת.במקום ופתוח. בת"ג אפ" להחמינוהגין
 ופלעח בת"ג אבל בכה"ג להקל ובך4עבי*וצא
 : ופרם"נ( כהמחבר מותר לכתחלה אפי'לגמף

 י"א יטי" טק"ו שי,ד ספסעצן
ח*ך
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5)5ויי%ל שעולד אחר אף מותר ממילא פי' הא א"כלממרע
 כתב ע"כ דוקא הספק שנולר קורם מהקב.ע.קח

 כמו כפל בהיתר שיה" דא"צ מ"לרהש"ך
  מהאיטור בהיתר יותר משהו אפי' אלאהא*סור
 היתר חתיכות בשנ* אימור דכשנתערב כ' ע"כסני
 נדווה א' חתיכה ש*ש רק שוות החת"כות א*ןואפי'
 חתיכות כשהשנ* מותר נ"כ קפנות חתיכותושנ'

 ואף הנדולה מהחתיכה מעפ יותד הם ביחדהקפנות
 רוב יש הא אפ"ה הא*מור ה*א דהנדולהדאפשר
 מהנדולה מעפ יותר דהם כ*ון קפנות חת*כותבהשני
 וא' קפנה א' חת*כה אבל חת*כות נ' כשהםורוקא
 דאולי ספק 'ש דהא דאמור פש*פאנד4לה

 : וק"ל הא*מור היאהנדולה
 לא ההעיובת נודע שלא דכל ר"ל'88 - כו' לחוטרא דאורי'תא מפיקא הו"ל-ף"ף8

 דהוי עמו שנהבשל המים ונאסר מהשת כללבפל
 בפלין דהחתיכות שנודע אחר אפ" ע"כ מ*נואינו
 משא"כ בחתיכות ונבלע באיסור נשאר הרופבמ"ם
 לא תו היתי כבר דנעשה שנתבשל קודםבנודע

 : וק'ל אח"כנאמר

 קיסיק
 שנתערבו אחר נשחפו ייקא ממי"אש,ל

 'יש8
 ש8'4*

8 1  
 כשנשחמף דוקא ר"ל ' כו'

 בשתנ שישהופ בע"נן אז מהתערובת שידעאחר
 אפילו מהתערובת שידע קורם נשחפו אםאבל

 מדדה שם הב*ת במשמרת הרשב"א פףטקי"ו8 : )מרם"נ( כשוננ הף במדרנשהפו
 הבין שהרא"ה ף"ל כו' בזהלו

 לקמן המחבר כלשק )שהוא הרשב"אבדברי
 דהיינו החניות בתערובת מ*ירי דהרוצב"אבס"ה(
 א' -שחנות נודע ואח"כ מחנות--א'- בשר--שלקח
 אם"ה לקח מהן מא1ה וא"י פרפה בעשרסוכרת
 וע"ז הספק  שנולד קודם שיקח מה כלמותר
 שנולד קודם כשלקח דאף ום"ל הרא"ההשינ
 שבקלצ4 מילתא נ'לוי' רק הוא הטפקכשנויד 4ך אחר א"כ מהקביעות שלקח כ"ון אמודהמפק
 ול"ד פרפה בשר שמוכרת א' חנות ה*'שלקח
 חתיכה אותה על היא דהמפק שפירשהלחת'כה

 בתר דאזלינן ואמד'נז פרפה או כשרה ה'אאם
 רק מהקביעדת בעצמו ועלקח כאן משא"כבא
 י אח"כ ונתברר מהאימור נודע לא שלסחבשעה

 כן נם טודה הביה בכהצמרת דהרשב"א הש'ךוכ'
 שלקל מה אף דאמור החניית בתערובתלהרא'ה
 כלל מייר לא והוא מהא*מוו שנויעקודם

 נתערב א' שבחנות דמ*ייי רק החנ*חעבתעדובת
 החנות מאותו בש* לקח והוא הכשיות ב*ןפרפה

 שלקח אחר עד מהתערובת נודע ולאמהתןרובת
 לא ראור*יתא )דקבוע דאורייתא קבוע הוי לאוזה



ביח קיםימןאמרי
 אוא בפ"ע עוטד שהאימור להיכי קא4 דזההב"ח
 חניות י' שיש כגק האימור קביעות מקוםשא"י
 איזו וא"י פרפה בשר מוכרה מהן וא' בשרמוכרת
 שנולד קודם שלקח דמה כהר"ן להרא"ש וס"להיא
 וע"כ . למפרע קבוע הוי דלא מותר הואהמפק
 2שמא הנזירה' ל"ש המפק שנולד דקודם הרא"שכ'
 - היתר בחזקת עומדות שכולן כיון מהקבועיקת
 בתערובת יגם להרא"ש דם"ל מוכח ממילאוא"כ
 קודם דוקא אמר אמאי )דאל"כ בפניגו. שלאממילא בפי' אפי' אמור המפק שגולד לאחרההניות
 התנות איזה ידוע שאין כיון וו,פעם המפק(שנולד
 מהקבוע יקח שמא גזרינן מרפה בשרשמוכרת

 - :)עצ"ל(
 עיין . כו' עכו"ם של כום ייי ונם סמ"נפך"ן

 כום דין שהביא מק"נ לקמןבש"ך
 לקווא דרבנן מפק קי"ל הא להקשית יאיזשם* : עכו"םשל

 ד"ה י"ז אות בש"ך מ"ם בדיני ע"ל *כו'
 : מש"ש .וגם.
 הסחנו קל הש'ג הב"" סקכ"כש"ך

 בשם שכ' םםק"ג בפו"ז ע*ין * כו' לפנינופירש
 דתתיכות בקביעות מיירי דהרשב'א שמפרשהב"ת
 מפרש הב"ת דהא עליו שהקשה עשם בפרם"נועיין
 מתיד לא דהרשב"א כ' או"ה דבהגהא הש"ךום"ש כאז הש"ך וכם"ש לפנינו בפירקט הרשב"4נדברי
 להרשב"א דם"ל ר"ל - כוי לפנינו בפירשאלא
 מותף וע"כ מדדבנן אלא אמור אינו לפנינודפירעט

 דאו"ה או"ה בהגהות כ" וע"כ י אח"ככשנתערב
 דהאו"ה ר"ל מק"נ( בפו"ז )כמ"ש הרשב"א עםחו~ה
 לא ע"כ מדאורייתא אמור לפנינו דפירשס"ל
 רזהו שכ' בפרמ"ג ועיין י אח"כ שנתערב מהמהצי
 או"ה הגהות דברי שהבין מק"נ כהפו"ז דלאג"כ

 מ"ל דהרשב"א היינו הרשב"א עם הולקוטאו"ה
 מדאודייתא אמור שהוא מהקביעות לקת 'דאפי'
 שאמור דכיון מ"ל ואו"ה כשנתערב נ"כסותר

 והש"ך . את"כ שנתערב מה בזה ל"ממדאורייתא
 דהפלוגתא מפרש אלא או"ה מהגהות כן הבץלא
 דק אמוד קיט לפנינו דפידש מ"ל רהרשב"אתוא

 ט"ל ואו"ה את"כ כשנתערב מהני וע"כמדרבנן
 שנתערבה מה ול"ם מדאורייתא אסיר לפנינודפע"ט

 בת"ה מלשונו לכאויה משמע הכי צאמתשם : וק:לאח"כ
 ר"ל * ט' ק"כ לף בתה"א מיהו כו'הקצר

 דאודייתא קבוע דק מתחלה כתב הקצרלבתשה
 יוצא א' וראינו פרפה בשר שמוכרת החנותבניכד
 כקבוע הוי לפנינו( פי' ודהיינו בירנ ובשרמהחנות

 ולא בפ'ע אלא אסרו שלא לי יייאה עץ%'

 בפירש דהיינו לי' אדממיך וקאי . ע"ככשנתערבו
 אינו לפנינו דפירש דם"ל מלשונו ומשמעלפנינו
 היינו כו' אמרו לשון מדכ' מדרבנן רקאמור

 שלא דוקא וממתברא וז"ל כ' ובתה"א אמרודחכמים
 אבל באהרות טקבוע שלקח זו חתיכהנתערבה
 שלקת דאף מדבריו ומשמע . ע"כ שרינתערבה
 כשנתערבה ג"כ מהני דאורייתא מקבועבעצמו
 דמיירי אתה"ל דקאי די"ל ,הש"ך כ' ע"כאח"כ
 א' בטקולין החתיכות שנתערבו דהיינו במטוךשם
 דמהני להרשב"א מ"ל ובזה דרבנן קבוע רקדאינו

 הקבוע מן לוקח כאשהעכו"ם לומי ויוחקשם : אזז"ככשנתערבה
 הזכיר דהא הקבוע מן שהלוקה כו'קאמר

 קאי דאעכי"כ איתא דאם הש"ך ומ"ש . כצ"לכו'
 וז"ל כ' דהרה"מ כונתו כו' ש*לוקת כלללו"ל
 ראינו לא והיינו שרי עכו"ם ביד נמצא , דאםמבואר
 שהייקת לי ויראה הרשב"א וכ' * ממקוליןשיצא
 תעריבת ע"י ולא בפ"ע אלא אמיו לאמקבוע
 דברי דמפרש מהרח"מ ראי' הש"ך והביא .ע"כ

 דהא דאורייתא מקבוע בלקת אפי' דקא*הרשב"א
 מקבוע שהלוקת במתם הרשב"א בשם כ'הרה"ם
 תתיכות מתערובת כלל 2טם מיירי לא והרה"מכו'

 וכתב - דאורייתא מקבוע בלקת אף כונתוובודאי
 לקח כשעכו"ם מיירי דהרה"מ לומר דאין הש"ךעוד

 רק,מררבנן אמור דאינו פירש כטו הוי דאזמהקבוע
 שהלוקח אלו תיבות להומיף להרה"ם ל"לדא"כ

 )למו כלל ברשב"א נזכר שלא מהמהקבוע
 מקודם מיידי הרה"ם הלא לשונו( לעיושהבאתי
 וכ' באומרו לו די והי' עכו"ם בידכשנמצא
 לא בפ"ע כשהיא אלא אמרו ושלא ויראההרשב"א

 לו אדסמוה שקאי ידעינ! וממילאכשנתערבה-
 דברי מפרש דהרה"מ א"ו עכויום בידבשנמצא
 דאורייתא מקכוע ישראל בלקח דאףהרשב"א

מממ"ז
 אי-

 לקמן כתב הש"ך דהא הקשה בעצ"ל 'ש8',ון8 כ-" אםדאס-וסרובנן ספץ ה-'
 אימור כטפק הוי דרבנן אימור ודאי דאףבמקנ"ד
 -הש"ך כונת טפרש ע"כ * הב' בתעיובת דשריתודה
 ער= דרבנן איסור ודאי הוי דמתחלה .אףדר"ל
 הואיל כאן הרמ"א כם"ש מפק נעשה תערובתע"י
 נעהשה הקבוע ע"י היינו מה"ת אסור הראשוןוטפק
 הוא וכן תורה אימור ודאי הי' דמתחלה אףפפק
 דה9' היינו כו' איסוד מפק בם"ש נ"כ הש"ךכונת
 : וק"ל איטור פפק נעשה הקבוע ע"4 רק איסורודאי
 וכ' הפור. הביאו 'הרשב"א כ"כ כשכץ"ףץ54ר"ן

 ד"ל * כו' טבין ואיני עליו י א='ש*' 'שש'
 הטהבר דברי שהוא הרקטב"א דבדי הביאדהפוד
שיל בחתיכות להתיר ט"ש מבין ואינ. וז"ל ע"ז וכ'כאש



 מי*מןאמא
 מן שאמורין שנראה לאםרן שהתמיר אלאשאר"ל
 על נמחצה קבוע דכ9 חומרא מפעם ולאהדין
 ז"ל הרא'ש א"א וכ"כ דבר בכל ואמור רמימתצה
 ולאתר מותר הכל הספק קודם שלקתו מהרכל

 על הב"י והקשה * ע"כ אמור הכל המפקוטנודע
 התינות בתערובת מיירי הרוטב"א דהאהפור
 לעיל במו"ן 3כמבואר דדבנן קבוע שהוא:מקולין
 פירשו וע"כ - הר"ל בחתיכות רק נזנו ולאק"ג(
 דמיירי הרשב"א מדברי הבין דהפור והפריקשההד"מ

 בתנות פרפה שיש שנודע דהיינו החניותבטערובת
 : דאורייתא קבוע הוי ווה תנות בא*זה נודע ולאא'
 ולפי"ז כו' ב"י שהעתיק במה יאיתי שובשבם

 סותרים יהיו הרא"ש שדברי הפור עלקשה
 על וושל ע"ן כ' בתשובה דהרא"ש ר"ל *זא"ז
 כבש נאכל אם כשר*ם ב*ן שנתערב פרפהכבש
 - ע"כ מותר דקות לתתיכות מותר הכל כולוא'
 זו תשובה הביא והב;יי אלו לדברים פירושואין
 לתתיכות מהכבש6ם שנתתך מה וכל בזה"לוהגיה
 אף ' להראבש דם"ל משמע וא"כ . מותרדקות

 החתיכות אפ"ה הי"ל תת6כית טהכבשיםשנשארו
 אםור מקצתי או נבש ולפ4"ז מותייןשאד"ל
 על קשה דלפ6"ז הפו"ז הקשה ע"כ- * מותרומקצתו
 כ' הפור דהא זא"ז מותרים הרא"ש שדבריהטור
 הספק שנולד אתר שלקת דטה הרא"ש בשםכאן
 לדחות הרא"ש דברי הביא דהא תשאר"ל אףאטור
 )כמ"ש התשאר"ל שמת*ר הרשב"א דבריבוה
 בתשובת דכצ"ל הפו"ז כ' ע"כ - זה( ברם"סיעיל
 מותר דקות לחתיכות שנתתכו הכבש'ם 1כלהיא"ק4
 דקות לחתיכות הכבשים כל שנחתכו דוקאור"ל
 דאן להתכבך ראוי' שיהי' תתיכה שום נשאדשלא
 לחתינות כולן נחתכו לא אם אבל מותרותכולן
 לומר דא"א -אמורין שאר'ל אותן אף אזירקות
 : וק"ל מותר ומקצתו אטור טקצתו יה*' א'שכבש
 - כו'. ליקח אנל א*תא ובן"אן סמ"לש"ד

 הנירםא הי' השעך דלפניר"ל
 הש'ך רבינו מפרש ע"כ אסור ואילך מכאןאבל
 אחר כשלקת אמוד ג"כ בריעבד-שלקח לאפ*'ז"ל

 אלל איתאהגיסא דבם"א הש"ך וכ' - המפקשנולד
 שהוא הג*רםא כמו )והיינו ואילן . טכאןליקה

 אטור לכתחלה ליקח דרק משמע ולפי"זלפ3ינו(
 : מותד בריעבדאבל

 ת9" ממ"ופר"ו
 הת"ת י"י ' כו' יתיץ כי ה

 נראה הקבוע מן יקת שמא ישינן ,4ח אסירסם4לא פירקי חם ראח הפור דכ'זהא
 ונשאר התערוכת מקצת כשפ'רש יוקאופרוט
 שטא למיחקו איכא דאה במקומו התעדובתא4אר
 כל נתפרדו אם אבל הנשאר הקבוז סןיקח

 קביעות שום נשאר שלח עד טמקומןהתערובחז

לובינ"
 מקצתן פירקוו ממקומן עקירתן ובשעתנמקומו

 אמרינן חד כל דעל מותרין שפירשו אותן כלאז
 אמוהים שהם אתרונים שנים מלבר פ'רשומרובא
 מ44 'ביו"ד כ' קטהרי המור ברעת מונרח זהותילוק

 רניידו דנכבשינהו שנתערבו בע"ת גבי ונ"זמ"ז
 רבריו וא"כ קפדיש מ4ובא וחד חד כלואמרינן
 כדרך לתלק טוכרת ולכן ק"י םי' שכ' למהמותריז
 זא תילוק בהדי' שכ"מ ם.' באי"ח וכ"כשנתבתי

 פ' אי' דאם שכ"פ םי' באו"ת דאיתא ור"ל יע"כ
 לחצר מהם א' ופירש בתצר א' וישראלעכו"ם
 הגל עליו טפקתין מפולת שים עליו ונפלאה4ת
 במקומו הראשון קביעות שנשאר כיוןבשבת
 כדלם נעקרו אם אבל מתצה על כמחצה לי'חשבינן
 ונפל אתרת לחצר מהם א' פירש עקירתןובשעת
 קביעות שנעקר שכיון עליו מפקתין איןעליו

 פריוט מרובא רפריש כל אמרינן ממקומוהראיצון
 כשלא בין תילוק דיש ג"כ מכאן מוכת וא"כ *ע"כ
 פייש.וכשנעקרו מרובא אטרינן לא מהמ א' רק'פי~ש
 והפו"ז - פר"צ מרובא אמרינז מהקביעותכולן
 אמרינן דלא הוא הטעם כאן דהא זו ראי'דותה
 בפקופו ניכר א*נו דהאיםור דכיוז פ*ישמ*ובא
 שם רהא שם ל4ש זזה טהקכוע יקת שמאנזדינן
 ומה - שם שייך נזירה ומה בסקומו הקבועניכר
 למה כולן עקירת מהני דאם קשה ותו הפו"ןשכ'

 ואהא נבי'4קשה לבאנמה כו' בזבתים שםאמרינן
 הקשה דמתחלה החו4ד ומפרש - הם"ק ברישזו

 בתקנה נ" במי' לכתתלה אפ*' דטתיר אהאהפו"ז
 עיר הקשה ע"כ שם מוכח לא בריעבדשיאמר אך כן משטע לא בזבתים דהא דניידודנכבשינהו

 יפדשו בודאי שם דהא אסור בדיעבד דאפי'דטכת
 --- :שימותו- עד דירעו שם קאמר ואפ"ה ממילא הכלאת"כ
 מוכרח אינו זה יתייוק טקי"וש"ך

 ט,תר שלנעיט דם" דם"ל להושב"אדבשלמא דסנ"י
 שלא א' כפ4 הוי בפנינו כולן דפירשו דם"לניחא
 בפנינו_ שלא א' דפי' דם"ל להפור אנלבפנינו
 דהמור אליבי' להלק להת"ת מנ"ל קשה אםורנ"כ
 של8 א' מפידש עד*ף יהי' בפנינו כולןדפ*'
 צ"ע מפע"ח שהביא דהראי' הש"ך ומ"ש -בפנינו
 דעת הער'ך טפרהש וע"כ סן"ו  בטו"ו בזהעמ"ש
 בפנינו כולן דנתפזרו לומר כונתו דאין הת"חהרב
 רנתפזרו כונתו דק בפנעו שלא א' טפ*' עדיף 'יה
 טמילא לפי' 55ל קבועול'ד כלל חשיב לאכולן

 שלא נפ*' אפ4' דאסור להפור דם"למהקנוע
 פשא"נ במקוטו נשאף הקבוע עדתן דיצםבפנ*נו

 דהקשה 4דט8 כלל הקבוע נשאר לא כולןכשנתפזרו
הףף 4ך חש טתרץ אםותם אחוונים שנים אטאיהב'ח



םייייאמרף
 לקביעתן קצתן חזרו כולן שנתפזיו דאהרדמאר

 : וק"ל אחרונים השנימ אסיריןזע"כ
 היא"ש , מבש סנתיוזה כם3מן,חפך"ז'

 כו' ,
 דבהרא"ש - כו' לישראלאפי'

 דמשמע ז הפו וכ' . מהן א' דנאכל סתם רק ב'לא
 סק"מ בש"ך ועיין - הישראל אכלו אפי' דמיירישם

 : הרא"ש לשוןשהביא
 ודוקא הפור ז"ל - כו' בפור שא .כשסם"פ

 שיאבים או א' א' אבל ב' ב'לאכול
 לדעת .הב"י פי' ולפי - ע"כ אסור א' אדםבולם
 ב' ב' לאכול ודוקא הפור דמ"ש נך הואהפוד
 ב' ב' כשיאכלו מותר אז לבנ"א שנה עלקאי
 שיאבלם או בנ"א שני אפי' אן א' אבלדוקא
 עוד מו'כיח והב"י אסור ב' ב' אפי' א' אדםכולם
 בן אפי' א' בבת מכולן דלהנות התוט'מדברי

 נורם והמו"ז . בפור נזכר זה.לא ודין - אםורבנ"א
 דג"י שהוב*ח מה על אך * הב"י כנירסת בתטורנ"כ

 ' חולק ע"ז בב"א לאנלן אםורין בנ"א דב'מהתום'

 בדין כו' פג"ה התומ' דברי יאשתמיפתי'יבם :הפו"ז
 לעיל כמבואר הי?י - חשובבו' שאיןדבר

 שם שהביא שאוםף מי היש שהוא ם"א ק'פסי'
 :המחבר

 כו' הפור בהברי שמניה בדו"פ יאיתי שוב-כם
8  ר"ל - כו' הפור בדברי נורס דה" וצ"ל8

 ביחד מלת הנ"ל הפור בדברי הוםיףדהדרישה
 א' לאדם אםור ביחד כולן דדוקא משמעולפי"ז
 לאדם בין בנ"א לב' בין מותר ב' ב' חבללאכלן
 בסי' לקמן דהא ע"ז הפו"ז והקשה י כולן לאכלןא'
 בש"ע )והובא הפור ב' שנתערבה ע"ז לעניןק"ם
 אפ.' ומשמע מכולן להנות א' לאדם דאסור,צם(
 - -דע"ז וסעזרץ זו- בקושיא הרניש עצמו והדרישה ב'ב'

 מהת"ה ראר' הביא והדרישה איםורין משארחמור
 או ביחד ב' בן האחרים לאכול ודוקא וז"לשכן

 ע"ב:וטשמע שרי דוקא כה"נ בנ"א שניוויאכלם
 לאכול א' אדם אפי' מותר ב' דב' בהדי'מדבדיו

מ*
 או שכ' דמה מדבריו עור משמע 'אך .
 דהיינו א' א' לאבול אפי' קאי בנ"א שנישיאכלם

 מותר'דוקא א' וא' א' לאדם אפי' מותר ב'דב'
 נורם הי' דאי נהפר*שה בפור נורם הי'ולא' צ"ל ד~ז"ה רלדברי הפו"ז ב' ע"כ ' בנ"אלשני

 שאכלן או בסיפא הפור כ' למה קשהבהפישה
 לאכוכ ודוקא ברישא הפור מ"ש הא לו' אשארם

 אבל הטור'אח"כ כ' דהא אן אאדם נמ4 קאי ו1

 הא בנ"א אשני האי וא* אשור א' א'אכיי
 א"ו הנ"ל הת"ה לדעת א' א' 'לאכולאיהרין
 הת"ה( )לדעת א' אאדם נ"כ קא4 קר"טאדמפור
 )ובשלמא א' אדם שאכלן או .בסיפא צ"לומממ

כעהקי
 בין ברישא הפור מיירי דלדידי' ניחאלהפרישה
 אב5 אח"כ הפור דמ"ש בנ"א בשני ובין א'קאדם
 בנ"א אשני אפי' נ"כ קאי אסור א' א'לאכול
 א' ארש שאכלן או בם"פא הפור מ"ש ניחאוע"כ
 מותרין בנ"ג דשני דם"ל להת"ה אבל אסורביחד
 מ"רי דהפור לומר א"א א"כ א' א' אמ-'לאכלן
 צ"ל אמאי וא"כ א' באדם רק בנ"א בשניברישא
 הפון'ז כ' ע"כ קאי( דעלה כיון א' אדםבמימא
 א' לאכלן אבל הפור וה"ק א' בבא הכל רקכלל אחריתי בבא ואינו או מלת במור נרם לא-דהת"ה

 הפור דמ"ש ור"ל י אסור א' אדם כולן שאוכלןא'
 א' א' לאכלן עמ"ש באמת קאי א' אדםשאכלן
 מותר בנ"א לשני אבל ,דוקא א' לאדם אםורבזה
 ב' ב' דלאכלן שמעינן ממילא ונם א' א'אפ*'
 לאכלן אב5 שדכ' כולן אפי' לאכלן א' לאדםמותר
 בג דב' משמע אסור א' אדם כולם שאוגלן א'א'

 היה אי אבל א' לאדם כולן לאכול אפי'מותר
 א' אדם 'כולם שיאכלם או כהפרישה בהפורנורם
 דאשמעינן אחריתי בבא הוא א"כ * אסורביחד
 אדם כ' למה תקשי בכ"א לאכלן אסור א'דאדם
 לאכלן דאסור 5כן קודם מ"ש הת"ה( )לדעת האא'

 בו' דכתונות פ"ב התום' כתבווב~ד"שם : וק"מ א' אאדם נמי קאי א'א'
 כל כרכום שכבשוה עיר שם דאיתאר"ל

 בנמ' שם וקאמר - פסולות בתוכה שנמצאוכהנות
 כול! הכהנות ע5 מצלת א' מחבואה שם ישדמם
 אלא מחזקת אינה המחבואה אם ירמי' ר'ובעי
 היינו ותדא חדא בל על אמרינן מי מהו א'כהנת
 דשני להא דמי אי לא או במחבואה שהיתההא

 ועשק מהן בא' והלך פהור וא' ממא א'שבילין
 נשאל אם פהרהז ועשה בשני הלך וחבירופהרות
 שאלו -- -ואם שניהם-פהורות וזה-בפ"ע בפ"ע----זה

 חבירו ועל עליו שאל אל ואם פמאין בב"אשניהם
 כיון זה"נ כנזא"ז או א' כבת הוי אי שםפליני
 וכתבו דמי א' כבת כהנות לכולהו להודשרי
 על אלא לשאול לפנינו בא אין דאפי' שםחתום'
 והיי היו כהנות שהרבה לכל ידוע הדבר מ"םאחת
 הפו"ז וכן * ע"כ בב"א כולם על לשאול באכאלו
 חזי בב"א לשאול לבאו מדמי אתה אם באשדנם
 להו חשבינן דהא א' בפעם יאכלו לא אפי'אםור

 : א' אישכמו
 יהא סממ"אש"ד

 יאמייני
 ,בו' בש"ם

, 
 ע"ר דף בזבחים יאיתא ר"י1

 פבעות במאה שנתערבה ע"א של פבעת רבאמר
 לא ר"א הא ופריך כולן הותרו לים מהן א'ונפלה
 תרתי נטי אנא א"ל שנים שנים אלאהתיר

 * שנים שנים הפבעות שימטר פירש"יקאמינא

 תרתי נםי אנא רב דאמר הא מפרשוהרמב"ם
קאפינא



טיקשף
 דמתיר דרמאן י"ל י כו'ממילאי פייש יאימי ימאי ממייא פ*יש יקי"בנ : לים שנים כשנפלו רק התיר ילא דר"לקאטינא
 דהא באיסור רתלות ל"ש בלא"ה מטילאפירש
 מהמת נמנר לחרתר אותו ההזקנו לים קשנבלקודם
 דהא*סן רים שנפל לאהר נאמה והיאך דפרישכל
 אפ"ה ממילא מירש דאומר למאן אפי' אלאנפל
 שפירשה ההתיכה אםור הי' לים שנפל - דקודםכ14ן
 )וכם"ש בעין עחתיכה אז שהי' כיון דו2ערובתונם

 כשנפלה אה"כ ע"כ סקמ"ד( רקמן הפעםהש"ך
 הי' שנבר כיון נפרש הוא התערובת מן, לאלים

-'

' 

 : נפל דהאיסור לומר זל-ש נפרש '

 והקשה כו' יביצה בפ"ק איתא כממ"יפר"?
 בש"ך ק"ב סי' ע"ל י כו'ר"ת
 : הסיגיא שהבאתיסק"ב

 כו' נתערבו הרוב כל ואם אח"כ כמ"ש-ם
 העולם מן א' כשנאבד ודוקא הפורז"4

 להתיר מהם.אין א' שמירש אלא נאבד לאאבר
 מהן א' פי' אם מבעי' ולא הנשארים זהבשביל
 הרוב להתיר אין הרבה טהן פירשו אפי'אלא

 תול'ן שאנו מותרין שפיריצו המיעופ אלאהנשארות
 היוב כל יאם אסור והרוב ברוב האיםורלומר

 האיםור' שם נפל כאלו אסורין כולן באה4יםנתערבו
 . ע"כ מותר אהר לטקום נפל המיעופ אםאבר

 ומ"ש בת"ה הרשב"א דברי הכל וז"ל ע"ז הב"*וכ'
 מותרין שהם ומ*מרא לאו מותרים שפירשודמיעום
 שהן כמות להו דשרי מאן' ליכא דהא שהןכמות
 :פל "מיעופ אם אבל אח"כ כ' היאך דא"כשוד

 כשנפלו  מותרין ץצמן הם שאם מ4ר אהרלטקום.
 איסור להן לביא יכול הי' מהיכן אהרלטסום
 מותוין אלא' מותרין שהם להשמיעעשוצצרך
 במל"ת באהרים נתערבו שאם לענין ה'4נר--דקאמר

 שאפילו הנשאר,ם במתבין משא"כבהוב-ומותרין
 אומרים שאנו אסורימ כולם ברבואי4תערבו
 שם שנפל. ידוע כאל גהוי איתא ברובאעצהאיטור
 הריוצא על ~ירוש שזהו המו"ז וי"ש * ~"נהאשור
 כו' נתערבו הרוב .כל ואם הפור דם"ש ר"ל *כו'
 ער פי' זהו בו' אתר למקים נפל המיעופ אםאבל

 ומפרש מותרין שמירשו דהמיעופ שכ'הרישא
 בין אח"כ נתערב כשהמיעופ דוקא דקואעסימא

 :אהרות
 לא בטבם ח,4קיימא יכי אע"ן כן וצ""כשם

 קשה דה*' דל"ת ר"ל . :ו' הכל אתלאמנר
 נוצית בלא אף הא נוצות טכה שהתיה ע"ם5"
 הכל את לאטור ג"כ הי' ולא מ"ם טכח טותרה4'
 בא לא ר"ל הכל את לאטור גא לא כאןון"-ש

 מ"ם יוצ הא הכל את לאסור מ"ד למהלהקשות
 לא דא"כ י9א "פו"ז ועו"ק - ננצות בלאאף

לובינהמי

תיר"
 רהא  כו' שנפגם מיד מ"מ שאמר במה כלום

 אלא תערובת ע"י והב' בנופו א' ס' מהנילר"ת
 4ש האמת דלפי ניון למה א' השרכת עלמקשה
 איםור בודאי דאף אמר דר"ת אלא ס"ם נםכאן
 הם"ם יועיל עכ"פ אבל הנוצות מכה מותרהכא
 שנפנם דמיד השיב שפיר וע"ז א' להשליךדרא
 צריך ע"כ איסזר שם עליו והוי אסורה הי'הסכין

 ש8יי טוכת וא"כ - מ"ם דאיכא אף א'להשליך
 )עצ"ל( כולן ראכלן אסור ס"ם באיכאדאף
 כו' בכולהו אסר יאסי יליי טק"גש"ד

 הב' תער1בת דאפי' דלעולם ר"לי
 )פן מהן א' פירש שם דקאמר והא מותרג"נ

 דהיעו מותרין רריבוא ומריבוא לריבואהתערובת(
 דפלינ מ"ד דלאותו לאשמעינן כדי הוא תערובתנ'

 אסוי תערובות בנ' דאפי' ס"לשם
. 

 הב' דהתעדובת מודה רש"י יגם יניאה .שם
 שהביא כחתום' דלא ר"ר * כו'מותר

 ם"ל שהתום' והיינו הקונפרם כפי' דרא שכ'הטו"ז
 אפ*' כא' כולו אוכרו כשאינו מותר הב'דתערובת
 רלא ועז"כ י נ' לתערובת הב' מתערובת נפלשלא
 * הנ' לתערובת הב' מתערובת כשנפל וק"מ התערובת הותר דלא רש"י לדעת דם"ל הקונ'כפי'

 דתערובצ2 בזה מודה הש"י גם דבאמת כ'והש"ך
 בלא אפי' כא' כולו אוכלו כשאינו מותרהב'

 כשיש רש"י דקאמר והא הג'תערובת
 ג-

 וז,רובה
 כילן ראכול אפי' היינו האמצעים אפי' הותרואז
 5 הם תערובת ברא אפי' מותרים בזא"ז אברכא'
 נם ממב*ם בשה ייאי יק ייא םקי"אפו"ו

 דה8ור דאף ר"ל י כו' הפורו
 לעיל הפו"ז לכם"ש תערובת בב' דסגי כי"תס"ל
 נם תערובת ע"* והב' בנופו א' ס' אבלסק"י(
 בכה"נ דנם דם"ל כר'ת ודלא מהנ* דלא ם"להפור

 מקמשא בש"ך ועיין י כן בהדי' הפורמהננוכט"ש
 ת~רובת שני ובין בנופו א' כשהספק ביןההילוק
 דםני ם"ל ר"י דגם ט"ש םק"י לעיל בפרמ"גועחן
 על שהקשה מה כאן בפרם';ג ועיין י חערובתבב'

 : בזההפו"ז
 לטדקדק דרבנן אא*םור הציו לףיש יש ישםשם

 כ"ה בכלל כ' דהאו"ה ור"ל * כצ"לכו'
 כו על וקא* טותרים ם"ם בהו יש אם וכולז ז'דיז

 ד4ניא הת"ח והא דש'ל"ם על וגם התשוביםהדברים
 אשו ס'ם אפי' לאסור יש דבדשיל"ם האו"הבשם
 : ררבנן אימור על קאי בם"מ דמותר שם רכ'דהא

 *רטור חתיכת אבל הפור ז"ל *כף במטוכ'י איי יב2ים ב' "פלי~"כיא גםססי"ב
 ומאלו בהד( חר נהיינו היתר בחתיכתשנתערבה
 א'א היתר של עשר לתוך טהן א' נפלההשתים
 נטצצ פהשנים א' כל רוא*ם שאע להקל ם"םנזה

פ



ןיי*שיו18אף4
 והא - ברוב הא*מור נתבפל שלא כ"ז אימורשל

 פרפה מפק אבל תערובת ע"4 דוקא ס"םרשרינן
 בהיתר שיהא עד אסורות כולם באחרותשנתערבה

 המתבפלים טדבריס הוא אם האיסור לבפלכרי
 מם"ם להתיר אין בגופו הי' הראהצון שספקשכיון
 ולא שוים דינים תרווייהו דהני מוכח וא"כ .ע"כ

 : בנתים נודע לא בהומהני
 ט"ם השואל בדברי הרשב"א בתשובתו דאיתא ר"ל * וכו' דכתובות כמאי-ממ"ך

 בחזקה דאף תאמר אם לא או בחזקה אף אידמותר
 דאפי' מערבין בכל בפ' למ"ש נעשה מהמותר
 מפק אמרינן לא אימורא איתחזק א' דרבנןטפק
 דבפ"ק הריץ- אסור תאמר ואם לקולאדרבנן

 דאיתא ר"9 - מרוב עדיף דם"ם איתאדכתובות
 רהיא יהושיע לר" ס"ל א' עם מדברת בראוהשם

 שרובה בע-ר ואף ולממזר לנתין בעולהבחזקת
 בתום' )פ" שנפמע חלל ובספק - כשרים'שראל
 דיש הלל ספק בה שנתערב משפחה דהיינושם
 חלל ספק אותו הוא אם ספק מהמשפחה א' כלעל

 הלל הוא אם ספק עור יש חלל המפק דהואו'את"ל
 לו והשיב . לכהונה שכשרה יהושיע לר'ס"ל לא( או גרושה מבן הוא אם מפק בו שישדהינו

 דכתיבות בהאי איכא א*סורא איתחזק מאיהרשב"א
 היכא - כל איסורא איתחזק קורא אתה ואם,חיקה וליכא שנפטע חלל ספק אלא אינו "תםהא

 וה"ה לאסור אותו שהחזקנו דבר איזה 'בושנתערב
 ע"ז של לפבעת דומה הר"ז איסוראאיתחזק הרי חלל ספק בודאי שנתערב כיון משפחהבאותו

 והתם סקנ"ב לעיל בש"ך כמבואר היינושנונערב
 רהמפק ור"ל איסור בחזקת נחי" דבהמהמשונ- שם דאוםר בשחיטה שאירע בספק הונא .דר'לדא ול"ד - בם"ם שם מותר ואפ"ה אימורא איתחזקגעכ

 חהזקה את תמתור ס"ם בזה נאמר אםבשוהטה
 : ודוק לקמן הפו"זוכם"ש

 אונם משם יגיע יג אות ס"סבהיני
 כונתו כו' הואחד

 . תום' בשם י"א אות לעיללמ"ש
 לדופן הממוכה ויאה נבי א"פ פפי , מואדת

 הממוכה ריאה אמר דר"נ ר"ל *כו'
 לה הוששין אין בצלעות( שדבסוה )הינולדופן
 דאיסור לר"נ דם"ל הפעם הר'ן ופי' . נקבהוצטא

 לדופן טרוכה וכשהוא נקב טפק רק הואהמרכות
 ריאה מחמת טפק דופן מחטת ספק ספקי תרי4'כא
 שם וגם . ע"כ ניקבה לא שמא ייאה מחטתואת"ל
 ימתחלה מפעם ט"ם שפיר הוי ואפ"ה להפכוא"א
 מהריאה בא רהמירכה מה"ת לרון אתהצריך

 : וק"ל מהרטן היאאפשר

בעהקיא
 כו' בפעות נדפם*ם הם וגם * ונם ד"ה יי84לך1

 צריך ום"מ כ"ה בכלל במ"שר"ל
 3דפמ כגון. דרבנן מפק דאמרינן רהא להתץס"ם

 לקולא מלת המר גע . והא צ"ל דהא מלתבמעות
 מדבריו מוכה לכאורה וגם . דרבנן תיבתבתר

 ובאמת עכו"ם של גבינות לדין שנמ"ה בשרדמדמי
 אמת הוא כ"ה כלל באו"ה שפייש דכמולהוכיח הש"ך כונת י"ח באות לקמן וגם . כלל דומיןאינן
 וא"כ המה שווין ובשנמ"ה עכו"ם שנבינותולומר כוי דהא אמת עכשיו שכועבה כמו דהגירסאדל"ת
 דבכלל ליתא והא שרי תערובת ע"י עכו"םגבינת
 גילוי משום עתה איסור שאין שאחי יוץ4יךר2 : )פרמ"ג( ממש עכו"ם גבינות לאתערובת ע"י הוחלפה אי בספק אלא או"ה התיר לאמ"ז

 איתא דל"ה ע"ז דבגמן ר"ל -לבד
 הוא עכו"ם גבינות דאסרו דהטעם ריב"לבשם
 מהם הנח'צ אכל שמא דחיישינן נילוימשום

 משקין כמו סכנה בזה דיש כיסוי בלא כךכשעמדו
 יצם קאמר ואח"כ - קפ"ז סי' בש"ע לקמןשנתנלו
 שמעמידין חשש משום דאסורין אחרים פעמיםבגמ'
 : פמא חלב בה דאי,רב או נב?ה קיבתבעור
 כו' מדו"ה תשיבנו מ"ש,יאל צי כואות

 : והד"םהרשב"א רברי שהביא מקמ"ו בפו"זעיין

 מיאסימן
 שם יא,תא . ט' -"א טן' סק"אמו,ז

 של וא' חוליז של א' קופות שתי והתני'ראורייתא
 של ואן חולין שר א' שאין שתי ולפניהםתרומה
 -מותרים אלו הרי - אלו לתוך אלו ונפלותרומה
 לתוך וחולין נפלה תרומה לתוך תרומה אומרשאני
 )היינו חולין שרבו והוא ר"ל ואמר נפלוחולין

 אמר יוחנן ורי שבסאה ההרומה על חולין(שבקופת
 חרומה וא"א התרומה על חוליש רבו שלאאעפ"י
 ראורייתא באיסור לקולא תלינן מי דאורייתאבוה"ו
 ריבוייא ~עינש ?א בדרבנן יוחנן ר' וסבר עודופריך
 סאה נתן מכוונת סאה מ' בו שיש מקוה תנןוהא
 לאו טאי דובו עד ר"י ואמר כשר טאהונפל

 כן לעשנת יגול טאה י"פ עד )היינו רובידנשת*יר
 .'אלמא נ,צסיפ מ4 רובא רניהוי דבעינן לא פפיאבל
 בכשרות( רובא בעיא דרבנן שאיבה דפטולאע"ג
 טותר פלנא עד אבל רובא נשקול דלא לאומשני
 ~וב ל"5 דרבנן בא'סוף וסשן' "י -~ %ש ע"5: אימור 'כאן ואק נפלו הולין לתוך חילטאומר שאני למיטר דאיכא הכא שאני אימאואיבעית

טתי



מקשוי
 : ור"* ר"5 דבףשהבאתי

 . כי :11]קא "וי מ. סק"הפהז

 ננ: דג פמ.נו ק.א בו'נןט.נו.מוו"לרתו.מה
ממ"י

 : כ!' ואת מברא ,ח'וק ו"י מו"ת נ"כ

 א' דגאדם ה.תי של קררית סנ' לא' א.ס.ידננפל

גמ
 לבטל ?לא ככאן דא'ן שאנ'ת

 .לא א'
 כא5ו רוא*ן בודא' מהם א' לתוך שנפ5רא*נו
 א' חתיכה שנפל דרא'נו חת'כ,ת בב'ןכ

 קדו,ת בב' לו'י ,כן נוו ,קדוהקדוה

 א' דנחת.כה אלטא ה'תו לת!ך שנפל נל.םרא'ני

 אלא א' ק:::ום 4 לן:חטץ

 נת.ם .כ' טצה של יא' חסץ של א' צמדמ נ'ע'

 נ; נג?:שלבךשים'צ%
 אדם ב:::ע סגןן מ: צימ

 שלא א' מצבור נרע בפ*ו וככר עכבר ב'תיוכל בעב:ומקוו::רין:ני,ך":,)בנ
 כי' טהו "' ב"ש כשין כךא ןממ ב" 7'" ן,ם ס"שן ען "זצם

ש%'גג,שך4,ע4""י
 ;'י 1,,ייה::ץ ך: ך"",יבמךלשט
 ר"ל כו, מק א' אכל נמתנ" נ: י:גםשמ

ק ן :לשי..  על פייד יב.י,"ולמ. בך,ש שמ .ימ4 יכ1., נ 

לחבינהמיא
 דאם פהור וא' פמא א' שביל*ן בשנישהלכו
 פהורים בזא"ז שא5ו ואם ממאים א' בבתנשארו
 יהודה דר' חב*רו וע5 עליו לשאו5 בא אםפ5יני' כי דפהורימ מודים כ"ע דבוא"ז בירושלמיומטיק
 דהו* מ"ל יוטי ור' בוא"ז לשאול כבאו דהויס"ל
 מסק"פ בפו"ז ק"י סי' לוע"5 בב"א 5שאו5כבאו
 וע"ז שבילין( דשני הך שהבאתי . ובהדי' . שמד"ה
 בשנ* שיש דהקולא משם משמע דהא הש"ך_הקשה
 הוצרכו ואמא* בתרומה נ"נ הוא וא"ו 5ענ*ןשבילין

שמ : דוקא ביפו5בתיוטה
 כ*וי

 אפ*' בסתם אלו רנים כתב יהישב"א
 כאשר בזה דק ו5א' כו' דאורייתאבאיסור

 אץ דלכך כ' רהב'ח ר"ל . כו' בסמלאכתוב
 5שאול כשבאו בנ"א שני ש5 קררות בב'מצפרפין
 נכמעש שבילין משני זה דין דילפ*נן אע"נבזא"ו
 בכהשג מק'לין ווצם זה( 5פני שהביאבהנמ"ר
 אז ררבנן איסור 5עצין רק כן *5פינן דלאוטשני
 אב5 זאאז לשאו5 כיצבאו בשנים אף להקלתלינן
 כף דק דלא ז"5 הפו"ז ע'ע וכ' . ראורייתאבא:מור ,אף ט*יר* והרשב"א דאורי*תא א*סור לעניןלא
 מ*4ר* דהרשב"א במק" "מן הפו"ן כמ"שר"ל
 אין בנ"א דבב' דהא צ"ר ד5ר"ש ונראה הפו"זעוד וכתב 8 דאורייתא באיסור ו5א דרבנן באיטורנ"כ

 של קציעות ליפרא ברורם רתרוסות בפ"דדאיהמש * ר"5 י נ קצ4עות דליפרא דהה*א כו'טצפרפין
 ויש חולין ש5 קצ*עות שמ5א הכד פ* עלתרומה
 התרוטה שדרם כד בא*זה וא"י כדין הרבהכאן
 והתחתונות פרודות חם כאלו אותן רואין ומררשא

 ולא הכד בפ* שירמה ואעפ"י הע5יונוון אתמעלות
 הפום*ן כד*ם מאה שם אין אמ אב5 כדים מאהשם ש*ה" ער - תערה -5א אומר יהוש"ע ור'ובפל*ן מטקומ! פרודות הן כא5ו אותן רואין אפ"ה.למפה
 הפו"ז וקאמר . ע"כ ובפל סטייעותהתחתונות אין מעורבות דאינן כיון מותרין והשוליםאסורים
 דס"ל והא מהן אן בשום לבפר כר* א*ן אפי'טותר אזי בזא"ז 5שאו5 ובאו בנ"א דבב' ס"לדהרש"5
 תר* יש דא? בב"א לשאול כשבאו' דיקאמי*ו* מצפרפין לא בנ"א דבב' מ"ז( כדלקסן)ה*ינו
 לשאול ובאו בנ"א דבב' גר'ל ביפו5 דצריךחומרות
 ונם ' בחבירו( תולה דכ"א כלל ביפול א"צבזא"ו
 דויפרא וההיא בנ"א ב' של דהם כיק מצפרפקאין

  שהפ דכ*ון ה4*נו וחומרא קולא שם ישקצךעות
 קולא ויש ב*פול בלא מוע*ל לא א' אדםשל

 אדם ש5 דהמ כ*ון לבפ5 הכדים כלדמצפרפין
 דהיצא דטפדש לעיץ קיהביא הרמבען ןמדברי *א'

 בנ'א בשני או א' בארם מ'יר* קציעותדליפרא
 בנ"א בב' דאף דם'ל משמע * בב"א לששלשב4

 2 פצפרפיז בב'א לשצלשבש
אש



טימןאמרף
 ו"ל י כו' תלינן אי ק"צ מ"' יקמןקק"ו

 שלה חלוק שהשאילה באשה שםדאיתא
 יולדת להיינו פוהר דם ע5 שיושבת אחרתלאשה
 ויבשתה לקחה ואה"כ לוכר( ון' לנקבה י"דלאחר
 אחרת האשה של פוהר בדם תולה כתם בוומצאה
 שאפי'הכתם בכד נתקלקלה לא האחרת *צאש'כיון
 פוהר דם על שיושבת פמאה אינה ממנההיא
 דאין בזה"ז דאפי' די"א בזה פלוגתא הפורוהביא
 הדין שמן לפי ג"כ בה תורה פוהר דם עלבועלין
 אין בה תתלה ואם פהורה פוהר דם עלהיושבת
 בנות שההמירו ושעפ"י מהן לאהת קלקולכאן

 ההטיויו לעצמן פוהר דם על לבעול שלאישראל
 וי"א ההמירו לא הברתה על תציל שלאאבל

 י"י%%גבג"ך
 דוקא הוא הקדרות שני דמצפרפין דאמרינןדהא
 שני של כשהן ולא א' אדם של שניהםכשהן
 בתוספתא דתניא מהא לזה ראיה ומביאבנ"א
 לא'_ תרומה סאה ונפל הולין של קומות שתיכשהי'
 סאה נ' ובזו םאה נ' בזו יש אם לאיזה וא"ימהן

 סאה ק' היו ואם התרומה את להעלותמצפרפין
 לאותה התרומה שנפלה אומרין בזו םאה ונ'בזו
 דבכה"ג לאשמעינן דהוציך אלא זו את זומעלות, נ' אלא ,הדא בכל אין אפי' והא ק' בא'איכא כי כתב נ"מ למאי למידק ואיכא ק' -בהשיש
 ע"ז כ' והרשבעא - בנ"א שני של הם אמי'מותר
 בנ"א שני של ובין א' אדם של בין חילוקראין

 בתוספתא ששנו .מה ומיהו אה"כ וכ' *מצפרפין
 נפלה ק' של לתוך אומר אני נ' וביובזו'ק'
 ]דוקא--בב'-4בנ"א- -להעמידה' ראי' -שאין לי בראמסת
 מצטרף דבר שום שאין 5פי בזה שהפעם נ"לאלא
 מהמת בספק בהם שנכנמו מה אלא האיסורלבפל
 מהמת האיטור בטמק נכנם שאינו מה אבלהאיסור

 האיסור לבפל אהר עם להצפרף לו מה יסלרהא
 בספק היא נכנסה לא- ק' בא' כשיעג שכןוכיון
 טותרת היא נפלה דבתוכה את"ל אפי' שהריאיסור
 ק' בתוה לומר תולין שאנו זי מדה לייוא"כ
 מי לה אין שהרי אסורה נ' של אותה היתהנפלה

 אשמעינן ].ווכך בספק הנכנם א5אשיצפרף
 מדה אותה מצד להתירה שאין שאעפ"יבתוטפתא
 ומביא . ע"כ לבפל כדי בו שיש במקוםשנפלה תולין שאנו אחרת מדה מצד להתיר כנו "צמ"ם האימיי את להעלוה הקופות שתי מצפרםיןשאנו
 תירוץ נם הדין לענק מ"מ תירוצימ עוד שםויש דאע"נ ז"ל הש"ך ועןףק ע"1 תירוצים עודשם
 אמרינן לא לבטל נדי צא' דיש ,דה-כא קייםזה

 להצפרף נטפ9'ונננס
 נפל דהאיסור דתו5יש רק '

בינה קיבמיא
 באיסור ונ"מ לבפל כדי בה שיש הקדרהלתוך

 נם אזי בםפק נכנם דהכל אמרינן דאידאורייתא
 של דהדין מ"ל לדהש"ך מותר דאורי'תאבאיסור
 להפעם אבל דאורייתא( באיסור נם הואהמהבר
 ולא ררבנן באימור רק כן אמרינן לא אומרדשאני

 במ"ק ע"ל - כו' אחר בתירוץ לפרש ישכממף"רק : וק"ל דאורייתאבאימור
 : הרשב"א דברי שהבאתיהקודם
 שם הרשב"א שהביא הרמב"ן דבריכממ"י"פ

 ע"ל כו'. קציעות דליפרא דהךדפירוש
 : קציעות דליפרא הך שהבאתיםטק"ו

 קיבסימן
 :~נ ,גינ מס'גטו"ז

 ט~

 המו ול

 השוב אינו ונם שאסרו מתם פת בכלל אינוודוהן
 משמע וא"כ * ע"כ עכו"מ בישולי משום בולהיות
 ילא טלכים שלהן ער עולה אינו דמסתמאמדבריו
 שלהן על עולה אינו אם כאן שכ'כהרם"א
 - מלכים שלהן ע5 עולה דמטתמא דמשמע -מלכ*ם
 שהתרעמ מה ע"נ ישיתי וביה סק"חש"ד

 כ' דהפור ר"ר י כו'הב"יי
 בעה"ב של פת בין הילוק אין ז"ל הרא"שולא"א
 של בק חילקו מהמחברים קצת אבל פלפדלשל
 בשל אלא חתנות שייך דלא 'פלפר ושלבעה"ב
 בפי' כ' הרא"ש דהרי ע"ז הב"י והסשה -בעה"ב
 לקנות הירושלמי ע"ם שנהגו מקום ח"לבתשונה

 טותר פלפד של בעד,"נ ש5 ולאסור המלפרמן
 בעה"ב ושל ממנו בעה"ב קנאו אם אפי' עניןבכל
 והרי -הרא"ש עכ"ל ואין-לו-היתר נכל-ענין-אםור
 מקומות דיש ממש ' המהברים דברי אלודברים

 ,פת אב9 הירושלמי ע"פ פלמר של בפתשמקילין
 בין " תילוק אק דבאמת' לק"מ כאן הפרזולפמ"ש - ב"י ענ"ל להקל בה שמורה מי אין בעה"בשל
 קשל פת דאיסר והירושלמי. בעה"ב לפת פלפרפת

 והתירו דחזהו דק פיפר פת אף 5דידי' אמורבעה"ב
 דכ' הא' ניחא והשתא נפש היי משום מלפרפת

 פת בין הירושלמ* עפ"י לחלק בתשובההרא"ש
 _דגביך כתב באמת לדינא א% בעה"ב לפתפ5פר

 ב%ק~י%?מן'ש?נ
 אם אף נונתו " כו' שימכור עד אסורהעכו"ם

 אסור אפי'ה ענו"ם של הפת קנה -כברהישראל
 ישראל וש5 פלפר הפת שיכלה עד ממנו לאכוללו
 הרא"ה דבדברי הטו"ז- הקשה וע"ז * נפר"הונ"כ

 טותרמשמע'דבכווע
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יפבכר, קיד קינ קיבס"מזאמיי
 דשרי פשיפא בהג"ה הי"א לדעת אבל "ושמכהי
 לעיל הדמ"א דכ' כ*ון פשומה כונתו 'קטח'א'
 שפת בטקום אף לקנות מותר לכתחלה דאףבם"ב

 : קנאו שכבר דאיירי כאן מכש"כ מצויישראל

 זל" נ."ןמקכ,אנ:ען
 יהב;;" י.י מ'

 דר הוא הסעודה דבעל דמיירי סק"ח הטו"זשהביא
 של מפת נזהר והבעה"ב הבעה"ב אצלבשכ*רות
 השוכר הישראל אצל השלחן על ומימבעכו"ם
 הסעודה בעל על מופלת שמצוה וכיון נזהרשאינו
 של 'פה הפת מן יבצע ע"מ נזהר אינו והואלבצוע
 לועיין מזה לאכול לבעה"ב נם מותר ואןעכו"ם
 וכ' - הב"ה( דברי נ"כ שהביא הנ"ל ס"קבפו"ז
 דה"ק ראבי"ה דברי הבין הת"ה אבל וז"ל ה5"חעוד

 אצל שהסיב עכו"ם ממת נזהר שאינוישראל
 ופת ישראל פת מונח השלחן ועל הנזהרבעה"ב
 ה*מה מז בעה"ב דיבצע ישראל משל היפהעכו"ם
 לי' ושרי עכו"ם בפת סעודה אותה בכלומותר
 בעל שהוא דבעה"ב דהיכא הוא פשופ דדברמרי'

 מודה ראבי"ה דאף עכו"ם מפת נזהרהסעודה
 דעתו שאין כיון ישראל של קיבר פת עלדטברך
 אעם"י עליו לבקך חייב' א'נו עכו"ם פתלאכול
 ואף ישראל משל יטה והוא השלחן עלשמונח
 אלא השלהן מעל לסלקו אמר לא מקוציהשר

 כיון דהשתא עכו"ם מט~ז נזהר אינוכשהבע"ב
 מהשלחן עכו"ם של יסלק מתרווייהו למיכלדמצי
 דלא מברכין כיצד פ' מהמרדכי טשמע והכיכו'
 מי אבל נןהר שאינו במי אלא טקוצי השראמר

 לסלק וא"צ ישראל של קיבר פת על מברךשנזהר
 הב"ח דברי דחה והש"ך . ע"כ מהשלחן עכו"םפת
 טעו לסלק דא"צ מקוצי להיטר מ"ל דלכךוכ'.

 של קיבר מת על - לברך ויכר4 עכו"ם פתהשלחן
 על מימב לבד שהבעה"ב איירי דשםישראל
 דאז נזהר שאינו א' אצלו מיסב אם אבלהשלחן
 פת השלחן על כשטונח אזי איבה טשוםשייך
 : עכו"ם פת  על לברך צריך 'שראל טשל יפהעכו"ם

 מיגםימן

 ג"גילי,.,'ן(צך,ש
 ע"ז כ' ואח"כ דכו' ונצלה בו ידע ולא בשרבו

 ליבש .חממו אפי' בתנור בשר שהי' ידע אםלפיכך
 כ*ון לב*שול נם כיון שטא חיישינן אמורכלי
 הפור כ' הא לי וקשה הפו"ז וס"ש - ע"כ בושידע
 י"א בסעיף לקמן המהבר עב' הדין הוא .כו'

 להקל דבי'הם דספק רסותר הטעם ע*ט כ'והפור

 פעם הרשג"א נתש עוך וז"ל ע"ז שם כ'והב"י
 עד בסילוקו הנאה לעכו"ם דאין משוםלהת*ר
 מיתר ה" זה דלפעם הטו"ז השז"נ - לכךשנחוש
 דהנא סשום הוא הפעק דעיקר אלא תורה בשלאף
 לשון השני פעם על הרשב"א כ' וע"כ דרבנןממק
 ספק דהוא משום הוא הפעם דעיקר וכיון כו'ועוד
 הפור דאוסר הא על המו"ן הקשה ע"כדרבנן
 דחיישינן משום בתנור בשר שהי' העכו"םכשידע

 : וק"ל הבשר לביטוול נם כיוןשמא
 כו' ז"ל מי"ח פיה יבחנםסמ"פ

 -ן
 דהה"ח ר"ל

 העכו"ם סילקה דאם ס"ר דהטורכ'
 והחז*רה הישראל כשסירקה ודוקא מותרוהחזירה
 לשהבא הרהשב"א על חולק והטור אסור אזהעכו;'ם
 טלקה אם דאה שם"ל י"א( בסעיף המחברדברי
 .יגש"ע וי"ל הב"ה עוד וכ' * אסור והחזירהעכו"ם
 י"א דבסעיה לכאורה' זא"ז סותרין דדבריו ליקשה
 לק1טרו עכו"ם והניח האש ע"נ ישראל הניחכ'

 וההנו מותר עכו"ם סילקו אם וא"י בויה'פך
 אטור והחיירו העכו"ם שסלקו דבידועכהרקשבאא

 ישדאל נתן כ' ח' בסעיף זה וקודם מותר דבספקרק
 אסור והחזירה עכו"ם ובא וסילקה האש 4לקדרה
 דאסור הוא סילקה כשה*שראל דוקא אלמאכו'
 כחפור וזהו והחזירה עכו"ם כשסילקה לאאבל
 לק"מ הפו"ז ולפמ"11 - ע"כ אהרשב"א חולקשהוא
 וההזייה עכו"ם כשסהרקה דבריעבד הב"ח מ"שונם
 רק אוסר אינו א הרשב' דנם מותר להרשב"אנם

 מתיר א*נו דהרשב"א וכ' הפוץ חורק .לכתחרה
 כשידעינן לא אבל עכו"ם סילקה אם בספקרק

 : ודוק והחזירה שמילקהבודאי
 קיף סימנ ,,
 ר"ל - כו' הדרך נפה ז"ל ומו"סי ממ"נטר"ל

 וז"ל הסהרש"ל ער כ'דהב"ח
 אפו שיכרא גזירה דמשום דכיון פעמו הבנתיולא
 לוטר נ"ל אלא אסור ענין בכש לה אסר*נןחמרא
 הנם' שהביא סקום דבאותו דנם' כעובדאדדוקא
 של יין על חשוד*ם והיו ישראל יושכ" כלהיו
 יביתו לה~יאו מהם שכר וקנות אסור הילכךנוימ
 מהן לקנתע *בוא שטא חמרא אפו שיכראנזירה
 אעפ"* עכו,ם העיר דרוב האידנא אבל ייןנם

 אפי' לקנות ואסור הם חשודין שבהוכהשישראל
 לקנות קשרי מעכו'ם מעמ שבתוכה מ"צראליםשכר
 טמנו קשיקנה שכר העכו"ם מן יקנה אם דל"נשכר
 - ע"כ מכרעת שהדעת דבר ודאי וזה ייןנם

 הוא רכך טהרש"ל דברי שמפרש משמעומהפו"ז
 עכו"ס של בו.ן איסור שיש איודעים דבמקוםכונתו
 שם לושתות אמר עכו"ם של ביין מקיליןואפ"ה
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בינה קמה 5פו מהיטףמןאמרף
 כשהביאו מעכו"ם ובין מישראל בין שכרשם לשתות וטותר ייז אפו שכר לגזור שם שייךאין אזי מותר שהוא שסוברימ משומ עכו"מ שלביין שמקילין במקום אבל ישראל בבית אפ9'שכר
 ' זה בדרך מהרש"ל כונת ובפרישה.טפרש .לביתו

 אסור 'וצכו"ם של ביין להקל שנוהגין דבמקומוהוא
 ישראל בבית אף עכו"ם של שכד שםלשתות
 שכר לשתות מותר כו' האידנא אבל מהרש"לומ"ש - עכו"ם של יין גם א שם ישתו שמאדחיישינן
 שאם למיחש ריכא גמור ונוהגיןהיתר דהואילמעמו

 ועיין . ע"כ - חתנות משום אמור עכ"פהעכו"ם
 : שהביאובש"ך

 דלא דלר"א שכתבו, ר"ל - י -י - כו" ספנה"נ והרא"ש בתים' סקי"אש"ף
 טה ניהא מבב"ח חוץ איטורין בשאר הנ"נאטרינן
 יכשירו והיאך ב"י טדין כלי התורה'רהגעילשצותה
 ודבלוע היורה כנגד ס' במים אין והלא גדולהיורה

 בהם ונותנין שביורה .במים נתעדבה ממנההנפלט
 ר"א דברי ולפי - ביורה ונבלעין וחוזרין ונ"נפעם
 מעפ ואותו שנית ומגעילו בתוכו ונבלע'חוזרש היורה מן הנפלפ אימור ומעפ 'נ"נ לא דהמיסניחח

 : ע"כ במים במ' במלאיטור
 כו' אחת טחבואה כמן דהוי במכהי"נפן:ל

 הא שהב*א סקי"ח בש"ךעיין
 : א'דמחבואה

 קמוסימן
 מ"ש תביש ימזה םם"פ---טו"ו

 3שם ב"י ן
 כ' דדפור ר"ל * כו'הרשב,;א

 התירוה הגאונים מקצת וההמאה וז"ל הרמב"מבשם
 עומד אינו ממא וחלב ההמאה על ל"גשהרי
 שנשאר חלב ציחצות מפני אסרוה הגאוניםוטקצת
 שיתבפל בה מעורב אינו שבתמאה הקום שהריבה

 חלב שמא חוששין שלהן חלב וכלבמיעופו
 הרמב"ם עמ"ש וז"ל "י הכ וכ' - ע"כ בה טעורבפמא

 שבה הלב צ'חצוחי משום אמרוה הגאונומשמקצת
 בעיני מחוור אלו דברים פעמ אין ,"ז הרשב"אכ'
 שתלה העיקר מן ז"ל )הרמב"ם( להרב לו יצאוזה
 בעור אותה שמעמידין מפני' הגבינה א,סור טעםבו

 לנו הי' הדין שמן מבור הוא ולפיכך נבלהקיבת
 פמא ב הל מעפ תעיובת בה שיש ההמאהלהתיר
 אלא ההמאה נאמרה ורא במ'עופו שבפלמפני
 בחמאה מעורב אינו 'פמא חלב של שהקוםספני
 פעםים הרבה שהגבינה לפי מחוור פעטו'ואין

 הראב"ד של כתירוצו העיקר אלא כו' בהנאמרו
 ומ"ש . ע"כ נ"ם אחר עכו"ם באיטורי הולכיןדאין
 בפל שפיר ה4' מעטיד ה4' לא אם אבלהמו"ז
 משום הוא החשש ורק דמעמיד טעמ שייךשלא כיון דבחמאה וכונתו קצת רחוק הלשוןבחמאה
 ע"כ בטל שמיר הי' פמא הרב בו מעורבשמא
 בפל אינו בחמאה דלכך פעם ליתן הרמב"םהוצרך

 : וק"ל מ~ורב אינו שהחלבמשום

 - כו' לב.של מותר רמ"א שכתב שהמ5י"ב - י"ה אות ס"ם צדיני ק"י סי'י לעיל' עמ"ש . כו' גילוי משומ יג'רי במידיסה"י
 אף ילבשל דטותר שכ' רהרמ"אר"ל

 כאן דאין שנ' הב"י דברי עפ"י הואלכתחלה
 דהא הפו"ז מתמה וע"ז . לכתחלה איסורמבפל
 ראיסור ס"ל הא והרמב"ם הרמב"ם לדעת כ"כהב"י
 הב"י הוצרך ואמאי לכתחלה לבפל מותרדרבנן
 עוד וכ' - לכתחלה איסור מבפל כאן דאיןלומר
 מוונר דיעבד דוקא דכאן טשמע דטחרמב"םהפו"ז
 מבפלין דרבנן דאיסור דם"ל דאע"ג הואוהפעם
 כדי ' העכו"ם טן ליקח נכון אינו מ"מלכתחלה
 : וק"ל דיעבר לשון הרמב"ם כ' וע"כלבפלו

 קפוטימן
 בם"ש בנ"י עיוש מקומ יש וע~י כפכם"84טך"ז

 בגמרא דאיתא * כו' הר"ןעל
 בהמת ולא בהמתו לא מהן יעשקה לא שנתגלומים
 עצמו לבהטת משקה אבל והתניא )ופריך(חבירו

 לה טזיק דלא לשונרא ההיא תניא כי)ומשני(
 כחיש דחברי' )ומשני( נמ- דחברי' הכי אי -ארם

 בריא דהדר )ומשני( כחיש נמי דידי'נופייך(
 וכ' ?-- ע"כ לי' --ומפסיד לזבונא ה'ברי' דבעי--וזיטנין
 להשקות דאמור דפעמא לי ומשמע וז"להב"י

 בל משום הוא משונרא בר דידי' ממאהלבהמה
 השחתה לאו בריא דהדר כיון שונרא אבל -תשחית
 הראויה בהמתו. טהם ישקה לא כ' והר"ןהוא

 בהמת ולא ניזק ממנה שהאובל לפילאכילה
 דמכתיש משוס לאכילה ראויה כשאינה אפי'חבירו
 שהוא אולי עכ"ל בגמ' לה מפרשינן היכילה

 ה"ה אלא דוקא לאו בגמ' דאמרינן דשונראמפרש
 נקפוה בעלמא לדוגמא ושונרא פסאה בהמהלכל
 אפשר דהיאך הב"י על הפו"ז והקשה - ב"יעכ"ל
 דיכול בגמרא דאמרינן דהא הר"ן לדעתלפרש

 בהמות לכל. דה"ה דירי' לשונרא מהםלהשקות
 הארם מן מתים ממאות בהטות שאר דהאממאות
 כן ואם כנ"ל( הארס לה מזיק לא לשונרה:)דרק
 על הנט' דפריך כמו ת'2חית בל משומ עוברהוא

 בל משום דיאסר והיינו . כחיש נמי רידי'שונרא
תשחית



בעה קע קטוממןאמרי
 דהא הר"ן כונת הפו"ז מפרש ע"כ .תשחית
 לדחברי' ש5ו בהמה בין פמאה בבהמהדמחלק
 שלא ש5ו בהמה על להזהיר א"צ דממתמאהיינו
 להסית ש*רצה עסקינן בשופפני דאפו אותהישקה
 ואינו מרזר בודאי א"כ לזה צריך ואם שלובהמה
 רקאמר דהא הר"ן מפרש ע"כ ב"ת משוםעובר
 באינה אף היינו חבירו לבהמת ישקה שראהנמ'
 הגמרא ופריך - מטונו היזק ומשום לאכילהראוי
 בשונרא ומשני * לבהמתו הוא משקה אבלוהתני'
 דבבהמה הר"ן כ' שפיר וא"כ - ממיתה הארםדאין
 לזה א"צ אם דמם"ג עצמו בשל איסור איזטמאה
 אינו א"כ לזה צר*ך ואי מאצמו כן יעשה לאא"כ
 טמיתה הארם דאין בשונרא אבל ב"ת משדםעובר
 דידיה בין ה*לוק *ש שפיר בריא והרי דכחישרק

 דאיתא ר"ל - כו' כ"צ פ' בנמ' איתא כזיק"ג : וק"לרחבריה
 אומר אשי רב בר דמר ע"ו בדח שםז

 : בשר עם דנ מלח דק אםאפי'

 קיומימן
 נו; למנ,ו .חטנא שו :מי" םק.אפו,ז
 אמור למכור כדי בשדה ברוקם דוקא דלאהוכיחו
 למנור כדי מחבירו הקונה ה'ה אלא שביעיתבפ*דות
 דמשוה -דשביעית ממתני' מחורה נמ* הוהלהרויח
 וטרפות לנבילות דברים ושאר שניעית פירותשם

 טיטכחת 5א וטיפות ובנבירות בהם לסחורדאמור
 מחבירו דיקנה בכה"נ אלא- מחורה בהםלאמור
 בביתו טרפה לו מזדמן דאם להרויח למכורכד*

 כדכתיב רחמנא שרי דבהדי' למכוד מותרבודא*
 כדי - טחבירו - בקונה דאף א"ו לנכרי מכוראו

 דחשיב דברים בשאר ה"ה וא"כ מהורה הוילהרזיח
 מזה הטו"ז וטוכיח - בכה"נ אמור נמ' במתנ"שם
 אינו פטאים בדברים מחורה דאימור איתאאם
 להוכיח התום' יכולים היאך א"כ מדרבנןאלא

 דאל"כ כו' טחבירו בקונה מייר* דשב*עיתדמתנ"
 מדכה'ב סחורה לענין שוין כולם שיהי' משכחתלא

 התורה מן הלא לנכרי מכור או ת ופיפבנבלוה
 דקתני ובמתני' פמאים בדברים לסחור מותיבאמת
 מדרבנן מיירי הא מחורה לענ.ן שויןפדכולן

 מה"ת( למחור כרל אימור אין ופרפות)דבנבילות
 דהא א"ו כו' מחב'רו בקונה דטיירי אצ"לוא"כ
 ושם*ר מה"ת הוא פמאים בדברים זוד 4"ד"י"
 נטי הו* כו' מחב*רו בקונה דנם התום'.זיכ(הו
 : וק"ל לנכרי מכור או מדכתיב אחרינין לאמור משכהת לא וטרפות- דבנבילות כיוןמחורה
 קנ"א סי' יו"ד הפור ממף יאן' ועור"בכ

 קנ"א מימן נש';ע לל *ט'

 בפור שת וכ' לעכףם בהמה למכור דאטורס"ד
 לפ' הפעם ר"י וכ' * היתר נדנו והאידנאוז"ר

 *כול*ם היו ביחד יהוף4ם הרבה דר"ם היושבימיהם
 דרים יהודים עממעפ האידנא אבל זל"זרמכור
 פטירא איכא לעכו"מ מזבני לא ואי א'במקום
 אלא להתיר איז לם."ז אפ*' בסה"ת וכ'שדי

 למכדה ונמלך לעצמו שקנאה )היינו רו .כשנזדמנה
 מפם*ד( היה לעכו"ם למכור יכול הי' לאשאם
 הפו"ז ומחלק - ע"כ לא להרויח כדי לקנותאבר
 ולהרויח לעכו"ם למכור כדי מחבירו לקנותלישיא5 אמור שב*עית ובפירות בהמה במכירת שםדדוקא
 אפ"ה 9עכו"ם למכור יכול המוכר דהייצראלאע"נ
 לעכואם ימכור עיר~א כדי ליושראל למכור לואמור
 כשליח רק הוי לא הלוקח דהישראר אמרינןולא
 לצורך לישראל למכור הטוכר הישראל יכולדהא
 לא לעכו"ם למכור כדי ממנו כ'טקונה ע"נעצמו
 דאפור טחורה משום ואמור לוקח רק כשליחהוי

 כמו פרפות לו שנזדמנה ישראל אבל . בזהלסחור
 ל4עוראל למנור דיכול ה"ה 5עכו"ם למכורדיכול
 רק הו* לא הלוקח והישראל לעכו"ם ימכורשהוא
 בעצמו מוכרה המוכר כשה*שראל לי ומהעצטו רצורך 'לקגות *כול דאינו כיון לוקח ולאכשליח

 : וק"ל שליח ע"י שטיכר אולעכו"ם
 ו"ל ' נ,' אפ'ן מאו נט:י י:נדמק,ד
 אבל במתנה לו ליתנה או לעכו"ם רמכרהייכול
 משום כשרה בחזקת רו ליתנה או למכרהאסור
 ישראל בפני לו יתננה שמא וטשום דעתננ'בת

 אפי' דבמתנה מפרשים ויש מטנו יקחנהוהישראל
 משום דל"ח שרי כשרה בחזקת לו נותנהאם

 בחזקת רו לטכרה אמור ודאי אבל דעתננ'בת
 איו לפי דאפי' ונראה דעת נניבת משוםכשרה

 לבינו בינו לו ליתנה אלא היתר חיןהממיש'ם
 ודא* אבל *שראל בפנ* לו יתננה שמאול"ח
 עכ"ל כשרה בחזקת ישראל בפני לו ליתנהדאמור
 דה*כא חולין בתום' דאיתא מהא המו"זוהקשה
 פרפה לו ליתן יכול עכו"ם של דעת לנניבתדל"ח
 יקנה לא רהישראל ישראל בפני כשרהבהזקת
 אמר'כן עכו"ם של דעתו דלננוב דיחושסטנו
 מ*ל מפרשים דה*ש נימא ה"נ וא"כ כ'טרהדהוא
 כי*רה בחזקת רו ל'תן יכול ישראל בפנידאפי'
 של דעת ננ*בת משום ליכא דבטתנה דם"לכיון

 הפוד כ' ולמה מטנו הישראל יקנה לא א"בענו"ם
 בחזקת רו ליתן מותר אינו מפרשים להישדנם

 *שראל בפני אבל ישראל בפני שרא רקכשרה
 הדיעה ער מפרשים ה*ש אלו פל*נ* ולפי"זאסור

 ישראל בפני לו ל*תן אפור אפ"ה עכו"ם שודעתו לננוב דמותר היכא דאת זאת בטביא נםהראשונה
בהזקת



בוה 5ש קיח קטמשןאמרי
 בחזקת לו ליתן דאמור דהא ס"ל הראשונהוהייעה ממנו הישדאל יקנה שמא משום נשוהבחזקס
 רק הוא ממנו ישראל יקנה שמא משוםכשרה
 היכא אבל ענו"ם של דעתו לננוב דאטורהיכא
 יקנה שמא ל"ח דעת בניבת משום אסורדאין

 נעשה ולמה הנ"ל התום' וכם"ש ממנוישראל
 נובל בפ,טיפות הלא ואת במברא חדשהפלונתא
 דעת לנניבת חיישינן אי אלא פלינ* דלאלומד
 לנניבת דל"ח דם"ל מפרשים והיש עכו"םשל
 ישראל בפנ* אף לו ליתן דמותר דם"ל ה"הדעת
 התומפת וכמברת ממנו הישראל יקנה שמאול"ח

 י וק"להנ"ל

 קיחמימן
 ר"ת היא ' יהמפ"ב כין יחבי"ת כום"אפך"ך

 או דנ חתיכת קיינו .הבי"ת
 . מוריים - חלב פי' חמם"ג י תכלת או יין אובשר

 : נבינה .פת
 הנ' )הנהות כצ"ל ביין מודים די"עסמ"ד

 דרבנן שהוא א'גם('י הטו"ז ום"שרב"פ(
 ועיין י מדרבנן אלא שאינם יינם אמתם קאיבו'

 : מק'והבש"ך
 . כו' ישראל של שהוא ידעי( דמ"דעסט"יא

 ט' מעיף הש"ע דברי על קאיזה
 : רב"ם( הנ')הגהות

 הי"א יעת לשי יאף ימשמע טמט"וש"ד
 דכ' כיון ר"ל . כו'דבממקיד

 אח"כ א"צ א' בחותם שדי דבמקום לקמןהש"ע
 רי דבמפקיד דכאן להי"א דה"ה משמעלראותו

 רב'/פ הנ' ובהגהות - הרמ"א וכמ"ש מודההרמב"ם
 הוא אדם כל, במתם אבל הפדר בדברי דנצ"לכ'

 הש"ך דאיות ועיקר - עמו לאכול ויכול כשרבחוקת
 ממנו לקנות נם ממילא כשר הפור ממ"שהוא
 כם"וש טותר למכור בחשוד נמ עמו דלאכולמותר
 נראה וכן הש"ך וט"ש . שאח"ז במעיףה,?"ע
 דמשמע ר"ל - חשידי שבטור.' הנוינים שכ'מרש"י
 הם בנ"א בסתם לא"ה הא דחשידי משוםדוקא

 : וק"ל כשרותבחזקה
 דא*תא ר"ל - כו' דחולין ב'?"ס דקאטרממ"ט
)

 לו לתקן לפודנקית עיסה הנותן שם
 "שהוא מה ונס לה נותן שהוא מה לעשרצריך
 מוריא משום' להחליף שהשודה טפני ממנהנוטל
 איכול ואנא המימא ליכול רב בי בר ואמיההיתרא
 לטוכה רק הגזל על דחיטווה לא פירש"יקרירא
 שאוכל קודם הלחמ נצפנן אם מתנוונתה*א

 אני לפובה לעצטה הוראה דמוריא לי'מחלפת
 קרירא איכול ואנא חמימא ליכול רב בי ברמתכוונת
 הוראת דמורה בניחותא פי' בקונטרם כ'ובתום'
 הלשון, ואין כו' מתכוונת אני לפובה לעצמההיתר
 היתר לעצמה שמודה משמע דמוריא כןטשמע
 בי בר קאטי דבתמי' ר"ת -מפרש ע"כ טשלולעכב
 טרחתי ואנ* קיירא איכול ואנא .חמ*מא ליכוררב

 לעצמה היתר דמור:ג ח,ישינן ע"כ בתמי'בשכילו
 טשמע 'דמהמחבר הש"ך וקאמר . ע"כלהחליף
 היינו מחתנה דבישה כ' ולכך כפ*רש"ידמפרש

 בושה שא*נה דידוע דהיכא ונ"מ רמובהדמתכוונת
 : מהלפת שמא להושא'ן
 דאיתא ר"ל - כו' דחולין ברמ"ק יכזסקי"א

 החותם צורת לתבירו שהודיע לעכו"םוחמר י 11נ, שס " י: שננתו על קרבן מביא אינו דטוטרשם
 לעכו"ם ואמר בהשולה דה"ה משמע וא"כלהמפקיד

 א'הל1פ' י"ים ~" י, נך ט:: "עסמי"ו : אח"כ החותם לראותו א"צכו'

 דיוונר בצלי ל"מ אם.' לשון קאמר שם*רניצוצות
 אפילו אלא רמגולים משום לניצוצות לחושיש

 לכתחלה לחוש יש אם"ה קצת דמכוסיםבקדרות
 :ניצוצוה

 מיממימן
 אבל :ן'ט:י :י:עא על"ש טמ"אשיך

 מדברי ראיה מביא דהיאך ע"ז שהקשהבדגם"ר
 נם וזה עמו לאכול דמותר כתב הפור האהפור

 מ*דיעתו שב אינו שננתו על קרבן מביאאוכל(
 ת"ק שם ופל'נא שגגתו על קרבן מביאאינו
 רק טומר מעמינן זה טפסוק דלא מ"ל דת"קור"ש

 שאינו למומר פרפ ואמריגן הארץ מעםמדכתיב
 ובין לת"ק דבון ביניהו מאי ופריך . קרבןמביא
 מומר ביניהו אינא וקאמר קרבן מביא אינולי'"ש
 הדם על קרבן והביא בשוגנ דם ואכל הלבלאכול
 ולר"ש שמו דמוטר טמנו מקבלין א*ןדלת'נק
 היה לא דם שהוא יוד הי' דאלו טמנומקבלין
 מידיע,4 ושב לחלב רק מומר אינו דהאאוכלו
 ודם נחלב דדוקא בתומ' יטם ואיתא . בדםהוא
 ינאמרו ב'שניהם כרת שיש יטו,ם שהם לפיפליני
 תשיב דלת"ק תאכרו לא דמ וכל חלב כל א'בלאו
 עצמו לדם מומר הוא באלו דבר לאותו מומךלי'
 מורה ת"ק אף א,מורים מיטאר לאחד מוטראבל
 בהדי' משמן וא"ב . ע"ב הדם על קרבןדמביא

דת"או



מטזקשאמה
 הטעם הב"י כ' ל"ד ט*' דבדו*מ ' '=טאע, ר"ל בו' שם .הב"י לפמ"ש יודאייהפץי"ןץ : וק"ל אחר לדבר השור אינו חלב לאכולדחשוך
 משומ הוא אשה לערות פמו4 עריות עלדהחשוד
 מעידו ולא דנו לא בדבר דההשוד כר"מדהלכתא
 אימורא רלענין נאק הרב דכ' הא קשיאולפי"ז
 בש"ם דהא דז"א הש"ך כ' וע"כ אחרים בש4נאמן
 כן פמקו והרא"ש המור ונם נרשב"נ הלכתאפמק
 לעדות דפסול ל"ד סי' בח"ם כתבו עצמםוהם
 כעדות נונע דהוי משום הוא הפעם דשם א"ואשה
 קי"ל ולא נאמן הוא בעדות נונע דאינו היכאאבל

 : וק"לכר"מ
 ה ~נו 1%: לי ן טקי"בטו"ו

 לחכם הראהו עשלא ונודש מבשרו ומכר הבכוראת
 הדמים להם ויחזיר אכלו הלוקחים שאנלומה

 דאימוו קנם משדם הדמים להם דיתוירופירש"י
 דאיתא * כו' דדמאי פ"ד ריש ממתנ"יקי"ח . : הוימפק

 נאמן שאינו ממי פירות הלוקחשם1
 יאכל בשבת ושאלו לעשרן טטכח המעשרותעל
 בשבת( משקר ואינן עליו שבת )דאימת פיועל

 אמר מצאו לא שיעשר עד יאכל לא מו"שחשכה
 הן מעושרין המיגשרות על ן נאם ושאינו אחרלו

 'ציעשר עד יאכל לא מ"ש חשכה פיו עלאוכל
 ר"ל - כו' בבנור אלא כישב"3 פסקו ילאשם* :ע"כ

)
 שיכולין המוטין כל דל"ח בבכורות דאיתא

 בו וכיוצא עינו נסמית כנון הטילו שאדםלומר
 רוע*ם להן אירע. שמאליהן נאמנין ישראלרועי
 של על נאמו אומר רשב"נ נאמנים אינןכהנים
 על החשוד רמ"א עצמו של על נאטן ואינו-חב'רו
 להיאב"ד ום"ל ' ע"כ מעידו ולא דנו לאהדבי
 לשהופ דאסרו דהא בבכור אלא כרשב"ג פסקודלא
 רק הוא האדם לו שעשה מום ,ל הבכוראת

 לומר דנאמן כרשב"נ בזה פטקו ולכך קנםמשום
 : לו אירעשמאליו

 ט"כטימי
 רכלים מנה"ם בעען דא*תאכו"י באש יבא אשו יבי כ' יכף'ב טק"אפך"ז
 םאה בארבעים פבילה צריכין טעכו"םשלוקח*ן
 ב(1ש יבא אשר דבר כל קרא דאמר רבאאמו
 ע"י מדין בני בו שנשתמשו כתיב טרין)בכלי
 יתירא 'קרא ופהר ]האי ופהר באש תעבירואור(
 בר תנ* * אהרת שהרה הנתוב לך הום4ףהוא(
 בכלי )נענ יתהפא נדה במי שנאמי טתוךקפרא

טאבינה8כ
 ושביעפ שלישי הזאה שצריך אני שומע כתיב(מדין
 א"כ הלק אך ת"ל מת( מטומאת לפהרן3ה"נו
 חוי בהן פובלת שהנרה מימ נדה במי ת"למה

 : ע"כ טאה מ'אומר
 זעל . כו' הפור מ"ש על הקשה ב"יקק"בנ

 חעכו"ם מן חדשים כלים הלוקה הפור1
 מ' של בטקוה שיפבילם עד בהז להיטתמיטאמור
 דמעין אע"נ במעין לא אבל המצות בם' וכתבסאה
 הלקוחים בכלים שהוא בכל פמא בכלימפהר

 להחףיר שאין נהירא ולא ט"ם צריךמחעכו"ם
 לסך ידעינן דלא ממאה מבמבילת מפי זובמבילה
 1לא רבינו ומ"ש וז"ל הב"י וכ' . ע"כ ממנהאלא
 פמאה מבפבילת זו במבילה לההמיר דאיןנהירא
 דלא דכיון כלומר ממנה אלא להך ידעינןדלא
 בכלי מדכתיב אלא פבילה בעי עכו"ם דכליידעינן
 יותר בהם להחמ*ר איש הש"ם( דברי בסק"אלעיל שהבאתי כמו היינו ) יתחפא נרה במי אךמדין
 שהוא שנראה עליו לתמוה ויש עצמהמבנדה
 רבינו והרי במעין מ"ם א"צ דנדה בפשימותתופם
 להחמיר שאין ול"נ כתב והיאך ר"א בסי' כן ס"ללא

 והפו"ז - ע"כ פמאה מבפבילת פפי זובמבילה
 להחמיר דאין  לומר  הפור כונת דאיןממרש
 בפבילת דבאמת נדה מבפבילת יותר בל*םבפבילת
 הטור כונת אלא מ"ם דצריד להטור ס"לנדה
 מעכועם הלקותימ כלים בפבילת להחמירדאין
 בכל במעין דמנ* פמאים כלים מבפבילתיותר
 פבילה בעי עכו"ם של דכלים לימוד דעיקרשהוא
 דכתיב מהא דנמרינן והא פמאים מכלים נ"כהוא
  4צנין  הוא כנדה טבילה שצריכין יתחפא נדהבמי
 כן במקוה במ"ם פבילה צריכה דנדה כמומקוה
 במ,ין אותן פובל אם אבל עכו"ם של כליםנ"כ
 : וק"ל פמאים כלים טבילת כמו שהוא בכלמני

 שהקשה מה שפ"1 יף בל"ח עייז סה"וש""
 על שם שהקשה ר"ל - ע"ן ן1
 לתוך כשבאים דוראי ון"ל דכאן ורם"אהמרדכי
 - עכ"ל תלושין במ*מ ולא מקוה במי ידיושילחלח דצר:ך פמקו ולמה ומתכשרו מחוברים דנעשוהמקוה

 : כו' המים לאו אי דהכא הש"הועז"כ

 הלואתו (מהפקעת עייף ילא כטסי"אמי"י
 חייב וטהיה כנון ר"ל .כו'

 דלא לאכיך נתת' להיוריש ואוטר ומתלהעכו"ם
 : בכה"נ מותר הלואה הפקעת רקהוי
 ךיי י,י . :""!ן;כ" .:ןקהב

 קונה אומן לם"ד אמילו נטבילה א"צ כליו
 עויו העבו"ם שם נקרא שלא כיון כליבשבה
 ותקנו שנור כל* לו נותן אמ דאפ" כ'ור*צב"א

 ותקנו לכן קודם רביעית מהויק תי' לאאם
שפחזיק
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 עיין ' כוע ב"י שאינו איטור של בקדוההריף

 בע* שה'א שצ"ל הנקה"כ בשם עשכ'בבאה"פ
 טאי הש"ד עו שהקשה שאוו יד בהנהותועיין
 ה" עצטו האיטור מאם עדיף 5א הרי בזהקמ"ש

 2ד"ח

 שם ז"ל . כו' אע"נ נ"ל יהשיב סק"חטו"ו
 הטפקיר דמא" במם' דתנןאע"נ

 במם' ותנן נפ*רותיו הן הרי הענו"ט אצלפירותיו
 וכשעכ פמאין הארץ עם אצל כל*ם הטפקידפהוות
 שאני י"ל וסיהו בהן שנשתמש ושי"ל עכו"םעם
 'אלא אימוי לנבי לא אבל מנע הששת שישהתם

 2 ש'כ כו' בחזקתה ה*ורההעמיד

 קכגמימן
 פ" טק"אטו,ז

 מש"ל
 כ"כ כ,' בנות'הם

 יינם טתם על גזרו וחכמ'ם בהנאה אטודלעכועם
 אף ואמרוהו עמהם( 'תחתנו )שלא בנותיהןמשום
 עשו בהנאה אטור נמור שיי"נ כ'ון והפעםבהנאה
 בהנאה לאפור והחמירו נתנסך כודאי יינםמתם
 דבזה"ז כ' רשב"ם אבל שלנו ביין עכו"ם מגעאפי'
 רביה"ז שלנו ביין עכו"ם במנע הנאה אימוראין
 ניון הקשה והב"י . ע"כ לנסך העכו"ם רגיליןאין

 ותירץ ל"ל בגותיהס נזירת יי"נ מ'שום בהנאהדאסרו
 נשתי' רק אסרוהו לא דמתחלה הר'טב"אבשם
 בהנאה אף נזרו אהריהם של וב"ד בנותוהןמשום
 מדוקדק המור לשון דא*ן הב"י עוד וכ' יי"נמשום
 ברייושא דקאמר אמאי מלינ דהרשב"ם מיני'דמשמע
 רהא נן לומי וא"א בהנאה שלנו ביין מנעדאסרו
 שרשב"ם וא"א ערוך תלמוד הוא בריקשא דכ'מאי

 עכו"ם- מנע ראסרו דהא לומר שבא אלא עליויחלוק-
 רנ'ל'ם שהיו שבזמנם עכו"ם דוקא היינובהנאה
 ובך לא לנמך רניל*ם שאינם בזה"ז אבללנסך
 עכו"ם מנע אפי' בהנאה לאסור והחמירוהול';ל
 בזה"ז אבל בזמנט דה"ם כ' רשב"ם ומיהו שלנוביין
 ע"ז כתב והד"מ - ע"כ לעכו"ם לנמך רניליןאין

 בפעם חולקים ד,פומקי' כי הוא ונכון מרוקדקדלשון
 משום דנזרו טוברים יש יינס בסתם הנאהאימור
 בהנאה מותר יינם טתם הי' ואם בהנאה שאמוריי"נ
 על נם גזרו ע"כ בהנאה *י"נ להתיר נ"כיבואו
 המור כם"ש הנאה איטור פעם וי"מ יינםמתם
 יינם פתם על נם נזרו בהנאה אסור ויי"נהואיל
 ולפי - נז*רה משום לא אבל בהנאה אסורשיהא
 נזירת טשום הפעם הי' דלא המור של זהפעם
 קשגמנין דבר דנל בהנאה אסור בזה"ז אף א"כיי"נ
 משום שאמור לפעם אבל להתירו אחר ן מנצריך
 כשבפל א"כ בדגאה להת*רו 4בואו ש*א יי"ננז*את

 הולך הכל דקי"ל מבילה צויך רביעיתשמהזיק
 הפוף ומ"ש וז"ל הב"י וכ' - ע"פ המעמידאחר

 כו' שבור כלי לו נותן אם דאפ" כ'וריצב"א
 עכו"ם לאומן כטת חתיכת בנותן מבעי' לאכלומר
 אפי' אלא פבילה שצריה מחדש כלי לולעשות

 :ביעית מח:יק הי' לא אם לתקנו שביר כלי נותןאם
 הכל דקי"ל טבילה צריך רביעית שמחזיקותקנו
 א*נו זה שהכלי וכיון כלומד המעמיד אחרהולך
 הוא כאלו חשיב עכו"ם ע"י אלא כתיקונועומד
 שהלשון אלא רבינו דברי לפרוש כנ"ל עכו"משל
 כענין המעמיד אחר הולך הכל דקי"ל לפרושדחוק

 מק"פ לעיל המו"ן שהביא כט"ש להיינושפירשתי
 הפור וט"ש וז"ל כ' והב"ח . והב"י( הסם"קדברי

 הא כו' שבור כל' לו נותן אמ דאמי' כ'וריצב"א
 מבעי' לא וה"ק קאי אבעלמא הייצב"א דכ'אפילו
 אלא טבילה דצריך העכו"ם מן חדש כליבקונה
 פבילה צריך נסי לתקנן שבור כלי לו נותןאפי'
 ומהעכו"ם ומי:רי לכן קודם רביעית מחזוק הי' לאאם
 הולך הכל דקי"ל דקאקר והי'נו שיו בכמףתקגו
 המעמיד הוא עכו"ם של שה:סף פי' המעמידאחר
 פבילה צריך ולמיכך רביעית מהזוק שיהא הכליאת
 א*ן א"כ לכן קודם יב*עית טהזיק הי' אםאבל
 קודס דאפילו הכלי את מעמיד עכו"ם שלכספו
 מעמיד העכו"ם ואין כלי שם עליו הי'שתקנו
 הפור דהביא ניחא והשתא עליו כלי שםששיה,,
 האי דתל'א קטייתא אמברא דחולק ריצב"אדברי
 בנותן דלפי"ז עליו עכו"ם שם שנקיא במהדינא
 רביעית טחזיק הי' לא אפי' לתקנו שבורכלי

 כדפרישית פבילה א"צ שלו בכסף תקנווהעכו"ם
 חולק והב"ח - ע"כ טב,לה פריך בזו לריצכגאאבל
 דברי )והוא חולק*ן היש שהביא הרמ"א עלשם

 הש"ע ברין ובאמת הש"ע דברי ~ל -הר,צב'יא(-
 הרוצב"א נם כלי לו לעשות לעכז"ם כסף1ט83ן
 הריצב"א דברי הביא דהמור והא טבילה דא"צטודה
 על כונתו אין קמייתא הדיעה עי פלינתאבלשון
 בו' לעבו"ם כסף נתן כשהישראל דהיינו הריןנוף
 במה דתליא קמ**תא מהדיעה דמשמע הא עלרק

 נתן אם ה"ה וא"כ הכלי על העכו"מ שםשנקרא
 רביעית מחזיק הי' לא אפי' לתקנו שבור כלילו

 פבילה א"צ נ"כ שלו בכסף תקנו והעכו"ס לכןקודס
 פליג ע"ן הכל: ען הישראל שם דנקראכיון

 אחר הולך דהכל מבילה צריך דבזה ום"להריצב"א
 הדיעה של ' הדין נוף ~ל חולק אינו אבלהמעמיד
 שמפרש כאן כהרמ"א ודלא המור שהביאקסייתא

 ז"ל: הב"ח דעת הוא כן הדין גות על הולקדהריצב"א

 אם יה"ה, טי8"ב ש"י8 רקכנבטינמי

הפעם



מכבףנה טכנטימןאמרף
 במל לנמך( רנילין דאין בזה"ז )היינוהפעם
 כונתו כז' כ' רקצב"ם אבל הפור כ' וע"כהנזרה

 טמה אחר מעם דם"ל טכלל בזה"ז הרשב"םסדמתיר
 הוא כן אבל לשון שייך ולכן תהלה חפורשפקהש
 מפיש והמו"ז . הפףז שהביאו הד"ם כונתתוכן
 והחסירו כ' שהפור זה ע"ד הפור שכ' אבללשון
 נורה בזה שייך שא*ן דאף והי'נו כו' בהנאהל84טור
 מנע אוסרין הי' דלא פשיפא התנות דמשוםכלל
 אפ"ה בזה"ז נ"כ ל"ש יי"נ ומשום שלנו בייןעם"מ
 עו"כ בזה"ז נם אמור ולפי"ז חומרא סשוםאטרו
 משום הוא שאטרו דהפעם כ' ישב"ם אבלהפ1*
 : וק"ל מותר הנזירה ל"ש דבזה"ז וכיון הגזיר
 ר"ל * כו' עכו"ם ננע אם ונם כ: ובפורטם"ב1

 רנילין אי( בזה"ז יעכו"ם כיון ב'דהפור
 סן יין ליקח מקומות בהובה טמכק ע"זונטך
 שונו ביין עכו'ם ננע אמ ונם בחובותיהןהעכו"ם

 בו ש"צ תבש*ל המור שכ' דהאב'י הב" . ןן חיי~מייאי
 מרא נלמד יי"נ מהצום בו אין העכו'ם בו וננעין

 ומים יאק יין )היינו דאלונתית א"ם בפ'דאיתא
 ' אלונתית . אמהיה עכו"ם של ואפרסמון(צלולים

 עכו"ם ביך מתחלתה יין הי' שלא נהיינוכברייתא
 לא דתו מותרת ישראל( מיד עשו" לקחהאלא
 סדברי ומשמע וז"ל הב"י כ' ואה"כ י ל"מנסך

 בו וננע יין בו שייצ תבארל דשרי דהאהמוטקים
 שרש"י וק"ל בשתיה ואפי' לי' שרו לנטריעכו"ם
 משמע בהנאה מותרת כברי*תא אלונתית נביפי'

 לשתי' דנם סוברים דהם ואפשר אטורהדבשתייה
 דלי1 אפשר בהנאה מותרת שפירוצ"י ומהטותר
 הריקצא על ללמד אלא כן כתב עצטה עלללמר
 אלונתית אבל אסור גמי דבהנאה אטורדקתני
 דמתנ*' רש"י דברי ,ישב לא ךעךיין לי וקקצהין הדרישה וכ' * ע"כ שר* נם' בשתייה נופהככרייתא
 פירקצ"י אמוד עכו"ם של טבושל יין שםדאיתא
 מיתפר לא תו בהיתר ישראל בשלו האבהגאה
 ייזנ סשום בו אין אם אף בהדי' משמעבהנאה
 חולט והב"ח - בשתייה לא אבל מותר בהנאהףוסא
 מנושל יין ונבי אלונתית נב' כ' דרקצ"י דהא וכ'ע"ז

 סיירי בשתייה לא אבל בהנאה רק טותררא*נו
 גתן יצמא דחיישינן לרשותו העכו"ם שלקחהרוקא
 מטפק בשתי*ה אמור 1"כ שלו יין עודבתונו
 אף בשתייה אף טותר בשלנו עכו"ם סנעאנל
 דאם וכ' הב"ח על חולק והפו"ז . ע'כלרש"י

 תן העגו"ם בו עירב שמא הוא דהחשש 18תאן
 : נהנאה אף לאצר הי' שלו[

 הואם פ'ב מא"ז בהג*א יכש טק4"בש"ף
 שיין צ"ל כוש שנקרששייןוו

 שנקדט דם"ל ע"ז הש"ך השינ וע"כ .שנקרם
 אומר עכו"מ דמנע מ"ל ובהחמיץ שהחטיץה"ינו
 דברי הרם"א השמ*פ שלזה ונראה הש"ךוז"ש
 רק שנקרם "ן כ' לא דהרם"א ר"ו - כו'הנ"א

 הוא דפ'ם נראה ועוד הש"ך כ' ואח"כ -ושנקרש
 הרם"א נט"ש והוא שנקרש ויין וצ"ל ובד"מנהנ"א

 : וק"9כאן
 כו' נומי' בדרישה שהרי יתשה טמ""וש"ד

 דם"ל אב"ך כהר"א להר"*ס"ל
 מי היש הוא דהראב"ד כהראב"ד ס"ש ופ"מכצ"ל
 תמד בשום להתיר דאין הש"ע שהביאשאומר
 כדי מצא בין וא"ח לשתייה משובח שהואכ"ז

 איתא דבמור הוא ז"ר הש"ך וכונת - לא אוסדתו
 ה"ר כתב חרצנים ע"נ סים שנותנין התמדוז"ל

 בו 3תן אא"נ יי'נ משום בו שאין ב"ד אבאברהם
 שאין כתב והראב"ד ד' ומצא מים של סדותנ'

 ד~ניא ואח"כ ע"כ תמד בשום עכו"ם מנעלהתקי
 בדץוה כאן הש"ע דכ' הא *ונה ה"ר בשםהפור

 בנלנל נעציו אם ב'ן בהרצנ*ם שמחלסהיאשונה
 בתרצנים דדוקא הדרישה ע"ז וכ' . לא אווקורה
 הר"א על הר"י חולק וקורה בנלנל נעצרושלא
 משום בו א*ן דלעוום מ"ל אב"ד דהר"אאב"ד
 א' ד(עם ט"ל והי"י ד' ומצא נ' נתן אא"כיי"נ
 כדעת ממדהש פתות מצא אפ-' לעולם אפורוב'

 אבל אב"ד כר"א ט"ל שנייה פעם ואחרהראב"ד
 נ"כ ס"ל בזה וקורה נלנל * ע" שנעצרוחרצנים
 ומצא נ' נתן אא"כ יי"נ טשום בו שאין אנ"דכר"א
 הא על ז"ל הש"ך רבינו הקשה ולזה . ע"כד'
 אתר אפ.' אסור דלעולם ם"כ דהר"י המיישהדכ'
 פעם דאחר בעצטו כ' בדר*שה והא וב' א'פעם
 אא"כ אסור דאינו אב"ד כי"א להר"י ס'ל ונ'א'
 הא צ"ל. בע"כ א"כ הש"ך ומ"ש ד'_-_ ומצא נ'נהע
 ראי' הפיישה דהביא הא ~ל קאי כו' בשטריםדכ'
 סהא בממוך( לע*ל ליצונו הש"ך שהביא)כסו
 המתבר )שהביא עכו"ם ל ש שמרים נבי הר"ידכ'

 טפורש ושם לעולם תיבת נ"כ שאח"ז(בסעיף
 כאן ה"ה אטור פעמ*ם כמה תסרן דאפי'בהד*'
 - פעמים כמה תמדן אפי' לעולם בתיבתכונתו
 כתרצג*ם רכאן בדרישה מ"ש דלפ* הש"ךעז"כ
 ודוקא ביניהם חילוק דיש צ"ל ע"כ כן הדיןאין

 אפ"' לעולמ ראסור להר"י ט"ל עכו"ם שלבשמר*ם
 בהיי' הני התם שמפיש ונמו פעמים כמהתסדן

 :וק"ל
 נת לוקחק במתני'דאיתאי טי ל"ש ינא יב אמי סקי"בטך'ן
 עושה *נו 1 הגכרי( ודרכה גשבעפ הגכרי סןבעופה
 אטף שבבור מה לבור ירר לבור ש*רד עדיהנ
 בנטוא וקאמר מוהר והשאר הגכרי( בו ננע)אם

חפו



מימןאטרי
 לשהגת להימשך שהתח4ל כיון יין הונא רבאטר
 העליון טצד נמשך שהוא ומשעה במדרוןעשייה
 תנן הא ה"ש . יי"נ עישה *ין( קרוי התהתוןלצד

 אבל לבור שיורד עד *י"נ עושה ואינובמתני'
 . ומליאה מקוקה בגת ומשני ח"שינן לאלנמשך
 ל*רד *כול שלא הבור ע"ם הצ*נור שפקקוהיינו
 יין בה נמשך ולא ענבים מלאה כולה היתהוהיא
 עומד שם שנסחט במקום אלא ממקומו זזולא

 שלפנ*ה פקק שיטול עד מש.כה בה דאיןואשמע*נן
 מה לבדר ירד ה"ש . טיד משיכתו והיא הייןוירד

 אמר ' מותי( יטבנת מה וקתני נמשך והרילירד~ דההח*ל 'הכא לוחא מדהי והשאר אס-ריעבבור
 במשנה כאן ראהשונה בטשנה כאן ל"ק הונארב

 ע~דורכים אומרים היו בראשונה דתנ*' .אחרונה
 למיםריה הדנא לדרב ה*ישינן ולא בגת הנכריעם

 הנאה בא*סור* משתכר משום הנכר* עםלדרוך
 י ?בור שירד עד יין דאינו ל*משךמשהתח*ל

 דרב משום בגת הנכרי עם דורכיז אין לומרוח,רו
 ונמצא יין הוי ליטשך דסשהתח.ל דם"להונא

 . הנאה באיםור* משתכר הוא הנכר. עםכשדורך
 דאיתא הא ער הנמ' מצ.יןואח"כ

 במשנ-
 לשהבאתי

 וקאמר - מותר והועאר אמדר שבבור מהלעי5(
 החזיר שלא אלא יטנו לא הונא רב אמרבנמ',

 יורד וה*ין בצנור שקשור נדור סל להואגרגותני
 היין לםנן כד* לבור ומתוכו לתוכו הצנורמן

 אמור לגת נרגותנ* החז*ר אבל לגת וחרצנין(מזנין
 קא במא. נומא גרנותני ומייך . שבנת מהאף

 מגרנותני ה*ורד לקילוח בנצוק ומשנ*מיתסרא
 והתום' . 'טבבור נסך לי*ן הנרנותני ומחברלבור
 לאםור לנו הי' שבנת מה נם דא"כ ע"זהקשו
 לתוכו מהגרגותני החז*ר לא אם אף נצוקמטעם
 דמגת נצוס בר דהוי---נצוק- - הכא ' --דשאניותירץ

 שנ*( נצוק לבור ומגרגותני א' נצוק הוילגרגותנ*
 עד הבור שנתמלא ומשני חיבור ניוק ים"מופריך
 הרא"ש ועז"ק . ע"כ הגרגותני לשולי הייןשהגיע
 כמ'"ט כו' ' שהתח'5 כ'ון קאמי הונא דרבאע"ג

 לומר ראה מה ר"ה בדברי תמה שאנ* אלאשם : כאןהטו"ז
 כו' ראשונה למשנה .ין הורת עליוןטגזרו

 דר"ה היטני בת*רוץ הרא"ש שמ*' מה לפיוה"ה
 : זו קושי' ג"כ קשה אחרונה למשנה גםקאי
 ומןש - כצ"ל "אתימ* יאעיינ מטמייוש"ד

 עריבה מאותהדכששואב'ם
 הי*ן מער'בה דשואב*ם ר"ל י כו' גיג*ת באותהלתת
 דמתרט* דאע"נ כ' ע"כ "(ביניה ונותנים' הענבימעם

 ענבים בלא צ5ול יין מעריבה ד'שואביםלמעמים
 : וק"ל המ'טכה הוי לאאם"ה

 * ברנל 'אם*' נגע לא יהא %י"ךטר"ל

בף3הקכנ
 דפ*מ ששםהי'נו

 כמ"ש ע5"הם ודרך הענבימ ע5'
 ה*ינו י כדלעי5 די"ת ,חומרא מצי אלאשם : סקמיינהש"ך

 דנזר4נן ר"ת בשם סק"ד לעיל הטו"זכמ"ש
 דהטור ר"ל י כו' קכ"ד במי' מקשה יביי*שהשם : המשכה אחי אטו המשכהקודם
 ברנליו היין דרך אם וכן קנ"ד בםי'כ'

 בדריושה ע"ז וכ' * בדר.כה שטיוד כיון בהנאהמותר
 5א ואפ"לו קב"נ מ*' לע*ל אמר'נן והא וא"תוז"ל
 מה 5בור . טכחו ו*רד ונמשך דרכו אלא בוננע

 דמע~מע בהנגהס ולא' בקשתיה פ.' . אםורשבבשי
 בהנאה אפי5ו אסור רגליו בדר*כת נגע אםהא

 ע"כ אוסר וא4נו במלאכתו שפרוד נטיולא'אמר*נן
 הדין המור כ' דכאן לק"ס כאן הטו"זולמם"יט
 5כ"ע טותר השהוא ברג5 אפי' כלל נגעבלא
 בין ח*5וק שיש ביגל נגע אם הד'ן כ' קכ"דובמי'

 : וק"ל לא או במלאכתו טרוד הואאם
 הר'ן כ' הב*י '"ל כי',. הי"ז ין ע"זמט"יח

 ישמעאלים של דבש על ם"דבתיטובה
 שאינם 5פ4 בהנאה ולא בשת*יה אלא אםוריינס אין שהישמעאלים כיון זכות על*ו ללמודיכולני
 נ*סוך א*םור חשש משום ביינם ואין ע"זעובדים
 שאינו וכיון חתנות משום אלא נאמר נו שאנמצא
 אין והדב'ט מותר .טהוא אפשר חתנות משוםבו שאין כדרך אותו _שאוכל כל חתנות משוםאלא
 ביה דל*ת סבוש5 טיין נרע דלא התנומ משוםבו

 נאסר יין תחילתו כ'טהי' הרי וא"ת חתנותמשום
 ואראך בוא דבשלה משום איםורי' פקעוהיכי

 סהטום בו יקט דשכר א"ט בפ' דאמר*נןדונמתה
 להיינו ושת* דחנותא אבבא לי' מפק. ור"פחתנות
 ואבבא 5יטתות רצה לא עכו"ם שלדבחנותו

 החנות בתיך רק התנות- דל"ש---דחנותא--שתי-מ'טומ
 אפתחו( כשמוציאו לא אבל עכו"ם של ב*תיאו

 ענין בכל לא תנות ח משום שנאםר מהאלמא
 להיינו זה ועל קיוב שחתנותו מה לפ* והכלנאמר
 לחו5ה שבישל בעכו"ם הרא"ה סמך דר"פ( האעל

 משום בהא דליכא במו"ש לבריא שמותרבשבת
 שףדבש להלכה לדון שאפשר אומר אנ* ואףהתגות
 קצת שרא*תי לפ* םר א אני למע.טה אבלנתכוונו לכך דר*כתו ומתחלת י*ן תורת עליו שאיןמותר
 ולפיכך מכל5ם וחבעה"ת הרא"ה על חולק*םנדילים
 נחהש יאשכנו נדר ופורץ בדבש א*סור לנהונראוי
 הר"ן מדברי ומשמע . הב"י שהב*א הר"ןעכ"ל
 לחולה שבישל בעכו"ם הרא"ה של בד*ן נםדאומר
 משום הנ"? בדבש אומר דלכך כ' דהאכו'

 בעכו"ם הרא"ה על חולק*ם נדוליםשהרבה
 'הרא"ה על הפו"ז הקשה ע"ב . לחולהשב4'2ל
 לתולה עכו"ם בבישל כהרא"ה קי"נ בסי'שפוטק

וטהו



מגבעח מכד מכנטימיאמץ
 ישמעאלים של בדבש כאן והא לבריאדטותר
 אית ד1נא דחד כיון לאטור ג"כ שם והףיאסור
 * כו' בלבוש כאן רא1תי שוב הפו"ז ום'ש *רהו

 ארא הי' לא היין נז*רת שעיקי אעפ"י הלבהטז"ל
 דשכיח ב11ן אלא נזרו לא מ"מ חתנותמאעם
 בדבש אבל בנותיהן ליחוד לחוש ויששוהת
 אעפ"י אלו ובמדינות שכרותי' שכ*ח דלא ל"ניטלהם
 כיון מ"ם בדבש הוא הצכרות , העשתייהיטע"קר
 נסור היתר בו נהנו עליו ה*תה לא הנז*רהשתחלת
 מו"מ דכל משום פעמא ונ"ל לבנות*הן חששוולא
 רוב אדרבה כי מהם להיבדל לנו וקשה עמהםהוא
 הצנור שא*ן נזירה הו"ל שתייה טתוך נעשהטו"ם
 בזמנ*נו שייך א.ן חתנות ונם בה לעמודיכולים
 שניין אלא מהם אנתנו כמו אותנו טיחיק*ןשהם
 העבו"ם שאין אעפ"י במנ*ן עליו נזרו שכברכיון

 ד*י"נ נזירה כאן ואין ע"ז בפיב יודעיםבזמנינו
 שצריך להתירו א"א מ"מ חתנות משום אלאנמיד
 : ע"כ נמצא ושאינו דבר וזהו להתירו אחרסנין

 הרב פמק אמא* קשה ה" ייפי"ז ממ"גשי
 שהבאתי הסודם בם"ק עיק -כף

 מדברי שם דמשמע הב"י שהביא הר"ןתשובת
 שיא*ת1 לפ* אומר אני למעאשה אבל דם"שהר"ן
 הד1ן על קא* כו' הרא"ה ער חולקים נדוליםקצת
 אומר וע"כ כו' לחולה ם עכו בבישר הרא'ה%
 שכ' הרמ"א על הש"ך הקשה ולזה 1 הדבשנם

 המחבר כדברי מהם וכאן בזה להתיר ק4"בבפי'
 כתב ע"כ - הפו"ז( שהקשה )וכמו בדבשלאטור
 כו' הרא"ה הת*ר עוד איתא הרץ ובתע%ובתהש"ך
 שמותרים המותר*ם דברים בשבת בץ בחזלבין

 דחמר ור"ל י כצ"ל כף בהם לדהצהמשהכלים
 והר"ן כו' הרא"ה הת1י עוד וצ"ל הר"ן בדבדי---הב"י
 דמותר1ם עבו"ם ב*שולי של להנל'ם הדבשטרטה
 דברים בהם בישל אם בש"ע סשעם איסור בהםואין

 היינו אומר אני למעשה ה4"ן מחם הנשזהמותרים
 דדמי הדבש נם לאמוי יש הףכ הנ'לגכלים
 הרא"ה דמתיר מתחלה הר"ן ו%הביא מה אבלל"

 דמותר הר"ן נם מודה כו' לחולה שב"טלבעכו"ם
 התנות טשום בזה ליכא בשבת רחולה רבץשלכהן
 נם מזה ראי' להביא הר"ן רוצה היה טתחיהרק

 וסיים בש"ע שר מכו*ם רא4ה הביא ואח"נלדבש
 שנמטל בעכו"ם לא אבל בדבש תם בנלים ראוסרן

 עכו"ם בב'של הרם"א דהת*ר סה גיחא וע,נלדולה
 : וק"ל אוסר בדבש ונאןלחולה

 קכדסימן

 היקיח יביבי יאעפ"י טק'בכ%י
 ן

 נו'
 לדעת זה ח*לוק בנבואר ובשוי1

 אבל מדעתו מתנייר שאינו ודוקא כו' שפוסקר"ח
 - כצ"ל כו' שנימול אחר מיר מדעתו שנתני1רני
 העכו"ם מן עכדים הקונה ר"ח פסק המורוז"ל

 חודש י"ב עד יי"נ עוש*ם וטבלו שמלואעפ"י
 שמתגייר נר אבל מדעתו מתמיר שא'נוודוקא
 עושה אינו כיאו* ו*פבול ש'מור לאחר מ'דטדעתו
 שנתנחר נר אבל הפור מרמיים וא"כ - ע"כי1"נ
 בעבד אבל דעלטא בנר דוקא דה1*נו משמעכו'
 אם דאף טרצונו ש*תנייר זה ד1ן כלל משכחתלא

 בדבר שלם לבו דאין נ"כ אם44נן מיצונומתנ*'ר
 לקמן הפףז כ' וע"כ יבו א*מת מפני רקוהוא
 ויוקא דצ"ל וה'ינו א' ת'בה בפור דחס4בממוך
 דדוקא ר"ל דהפור וכונתו כו' מתני*ר שא1נ:עבד
 אבל מרצונו שיתנייר פעם בשום מוטכחת לאעבד
 מיד יי"נ עושה א*נו מדעתו שמתנ1יד דעלמאבנר
 לזה ראיה הפו"ז שהביא ומה - ופבל שמללאחר
 ר"ל * כו' עבד מר אתה דאי ישכ' התום'מרבר*
 דעושין אטרינן שנתניירו בעבדים דדוקא בתום'שם
 מפ*הם ע"א תורת שתשקע ער יב"ח עדי.'נ

 אתה ואי מרצונם ולמולם להפב'לם שצריךדאע"נ
 מר%נו( אותו ומר שפובל )אף מ"מ בע"כ עבדטל

 ועיין . עשכ שלם ברב מת13.ר ואינו עליו רבוא*מת
 : התום' דברי נ"כ שהב1א סק"ובש"ך

 כו' לר"ם בין יעיל 'דה"ק כלליקוש*א כש חאין כף רשב"א (בשם כן יבטיר מ"דם
 מהנאונ" *ש לם'כך בהנאה מותר י1נו מצות ז'עייו שקכל תישב שנר ב.א4נו כבר הרשב"א כ' הפורז"ל

 ידוע שהרבר בהנאה *שמעאלים של י1נןשהתירו
 אף הא בדר.שה והקשה - ע"כ ע"ז עובדיםשא1נם
 גר שהרי תושב לני ל"ד מ"ם ""ז עובד1םשא.ן
 הב"י וגם י את4ות טצות ז' עוד עליו קיבלתושב
 כל אלמא זה בלשון הרשב"א בשם לעירכ'

 א4נו נח בני מצות וז' ע"ז לעבוד שרא על.ושקיבל
 זה מאי וקשה - ע"ב בהנאה לאמור יי"נעושה
 הלא מצות וז' ע'ז לעבוד שלא על*ו שקיבלדקאמר
 ע"כ ה*א טצות ז' ובכלל היא מצות מו' אחתע"ז
 )כמו וחכמים ר'ם פליני דבנט' דלק"ם הפו"זעז"כ

 עליו ק1בל דאם ט"ל דר"מ בממוך( לקמןשהבאת*
 מ"ל וחכמים י'"נ עושה אין עכו"ם לעבודשרא
 הרקינ"א כ' וע'כ י מצות ז' עליו לקבלדצריך
 שק'בל כל כנ"ל( לשינו הב"י שהביא )כמולעיל
 לר"ם בין היינו כו' מצות וז' ע"ז לעבור שלאעליו

 לאקטים זבין סנ' ע"ז לעבוד שלא עי*וכשק*בל
 ו15טק ייעב עושה אינו שוב מצות ז' על4וכשקיבל
 בדרך פתפרש )כנ"ר( כאן הפור שהב*אהרשב"א

 מצות ז' עליו שי תחטב שנר כ' דמתחלהזה
 כהגנהם דק4"ל משום והי*נו בהנאה מותריינו

8ח"8 לכ"ע עכ"פ סמער ובזה מצות ו על'ו לקבלדצרך



בעהקכדםיבאאמרף
 מיכור ני5וק 6י וה"ת וז"ל כ' קכ"ו כסי'יהנ"י - ע"כ ניחד כו לסתות ננ"6 כמס ויכולין:קניס כ5 מתמל6ין נסיו .ין וכסנותנין נוכסו כננד.עולין ונמטכין מ5ידו יו65ין סלסס 6ו קנין סכי לו ויםיחכ לכ" פירס"י - טרי קניטקנין זוטר6 מר 6מר6ית6
 סר6כ"ד כסם הר"ן תירן כנר ני5וק מל מחינורוגרע 65 כלי סל חיכורו דוך6י כקניסקנין למ0תי סריסיכי
 פתח6 נססו6 ד6תי הנ"מ חיכור ני5וק 6מרינןדכי
 : ע"כמינור סוי ל6 ומם"ס דעכו"ס כנרז6 6תי ל6דימר6) ככרז6 ד6תי מ6י קכי0קנין נכ6י 6נל כרז6 נסהו166

 כו' והר6"ם דכתום' כ' ועכדז ממ"בש"ו
 : סקי"6 נטו"זע"ל

 ר6יק6 ס6 על - כו' סתום' כתמסהכ"ב
 יין וסעלס כמניקת מקדח נכריננמי

 מנוסת מנקנ סירם"י וז"5 סתוס' כתכו סמניקתדרך
 ח)ול קנס וסו6 סמניקת דרך סיין וסעלססח3ית
 לי דלמס וקסי6 * סיו עד סיין גו ומעלסטמו5ן
 םננע כיון כסנ6ס ליתסר נמי סעלס נל6 6סי'סעלה
 6נל 3סכמה4 נתכוין ל6 דסתס כקנס למודו ' כל)ד5"ד
 סי' ונר6כ - כסנ6ס ליתסר למתייס סנתכויןסכ6

 סנ5יר נעת ממניחין חלול קנס סו6 ממניקחרמנ"ס
 תוסם וכמסיין לחכית חון ור06ס סמכיוקנסס
 סגמר ול6חר לקרקע כוסל 6ינו סנקנ דרךועולה
 למנית 6ותו מטוין 6ל6 6ותו נוטלין 6יןתסיסמו
 לסתוח וכסרו5ס סמניקת וסי המנית סיוטוממ*ן
 נטסך 6ס- מיסו ס"ין ומעלס ומו5ן כמינקתקודחין
 ננע ם65 כמקדח דרך טכן נ6מר פירם"ינסעמיר
 סמכית מ5דד סיין לסיןלות כסרו5ס 6)6 נייןסקנס
 : ע-כ סעלס 5ריך ולכך כמינקת סיין מיגיעעד

סממ'ה

 גן~
 ינמנוה י.1 :,, ממח

 רת"מות ומע5ס מחמ5ת ססיתס סירם"י *מרותחת
 נכך ניסוך דרך 6ין סרתיחות על ממם נירווטיסח
 )כמ"ם מ6"ז כסב"6 וטת"כ * ע"כ נסנ6סומותר
 נן )6טמעי 0ל6 מעפח כמסכס דנקע דס6 כ6ן(כם"ך
  וס"ס 3כך ניסוך דרך ד6ין כיון נסנ6ס נ6סרן6ין

 סג' כסנסות ועיין - בססייס  6סור נמי ננתקכנגיעס
 יככניעס ה6"ז סל דטעמו תסל"מ ב0ט סכ'רנ"פ
 כסכסוך סוי דל6 מטי0 סו6 נממייס 6ל6 6וסר6ינו
 כן הדין נ"כ 0כ0ור כ65 ע5פו ני*ן נגע 06ו6סילו
 סרנ ןעת דמסמע ותימס סכ' סם4ך על ססינוע"כ
 וס6 ; ע5מו ניין כננע וסוי מכ' כיון כהנ6סד6טור
 ע5מו כיין כנע, 06 6ף 6"ז 0ל טעמו לסי63מת
 : כן נ"כ הרמ"6 דעת לסרם 6פםר 61"כ כןסוין
 שנ' ל שיה "ע ." "3 מהרש"ע
 6"6 ר6ז סמכית סכחל) סיין עד נונעת סיחסר5ס

 אפי' להקל שיש אוסרים גאונים קצת ש"שאלא
 אפידו לחוף ע"ז לעבוד שלא עליוכשסקבל
 מ"ש ולם*"ו - הפו"ז כונת הוכן הוא כןלחכמים
 הוא כוי שהתירו מהגאונ*ם יש רפיכךהרשב"א
 כחכמים קי"ל דאנז כיון כ' דמתחלה בפ"עבבא
 יש לפיכך כ' ואח"כ מצות ז' עליו לקבל צרזע"כ

 שכתבו גאונים קצת ' דיש כיון ר"ל כויטהגאונים
 ע"ן ר~בוד שלא עליו בק*בל ' סני לחכטיםדאף
 ע"ז לעכוף שלא עליו בקכו דםני בזה סקיליןע"כ
 דצריך כחכמים קי"ל ואנן הפו"ז ומ"ש .לחוד
 פ"ם כו' וממילא עכו"ם לעבוד שלא עליובקיבל
 לז' ונם עכו"ם לעבוד שדא עליו בקיבלוצשל
 יהודה ררב מהא 'השו"ז- ומ"ש *  בו'  וממילשמצות

4 דכרי לתרן סכ' נ"י ניניי תימס כ6ז ויםשם- : ר"י יברי ההאתי בםטוך לקמן עייןכו'  עכו"ס עונר 6ינס ס6ומס מכל כוי סרמנ"ס ש=8
 כתנ דס3"י ור"ל - כ5על כו' מיירי סכריית6ו6"כ
 עכו"ס מכל הרמכ"ס מסונר כיון למירק ו6יכ6ח"ל
 כטי"6 כ' למס נסנ6ה 6וסר 6ינו ע"ז פוכדס6יגו
 נסתייס 6סור יינו מ5וק ז' עליו סקכל תומננר

 מסזז 6' מלקנ5 מיסר ס6ס רמסמע כסג6סומותר
 ס6ינו הרמכ"ם ק6מר ל6 דע"כ וי"ל נסנ6ס6וסר
 רל6 דת מנני מסו6 יסמע6לי נגר 6ל6 נסנ6ס6וסר
 ע:ו"ם דס5תי דת מכני כו6 06 6נל עכו"םסלחי
 י55 ל6 עכו"ס לענוד סל" עליו קינל סזס6עפ"י
 ד6ז מ5ות זי עליו סיקכל עך 6ומחו נניפכל5
 יסודכ רכ ד6מר ס6 ולסי"ז נמור תוסנ נרנעסס
 מסו6 ידענ6 ה"ק לע"ז פלח ל6 ד6ניררנ6ידענ6
 ע"ז סטו"ז וסקם: - ע"כ לע"ז ס5חי דל6מ6ומס
 עליו מקיכ) כל תוסכ גר 6יזסו כנמ' ד6ית6מס6
 כל ומכ"6 ר"מ דכרי ע"ז לענור םל6 מכריס 'נ'כפני
 יהודס רכ סס 6ית6 ומח"כ - נ"ג מ5ות זי עליוסקינל
 סנכרי( לסס ל6נידרנ6 מתנס( )סייכו קורננ6מרר
 רכ 6"5 לע"ז סלח דל6 נ" ידענ6 6מר 6ייםניוס
 נסנ'י עליו סקינל כל תוםכ נר 6יזס וסחני'יוסף
 ססי6 תני6 כי וממני ע"ז לעכוך םל6 תכריסנ'

 לדעק סנא ממחלק כמו 6ית6 ו6ס ע"כ5סחיותו
 6ינן 5ומתו נני כמכל מיירי יסירס ורנסרמכ"ס
 כו' תוםנ נר ד6יזסו סנריית6 61"כ טכו"סעו3ןי
 עליו סטעס פריך ולפי"ז'פ6י עעכו"ס ס16מתופיירי
 ר"מ נס דנ:ס"נ כל5 קוסי6 כ6ן 6ין ס6פרעפ

 : וק"ל נזס דסגי עודיסוחכמים

 סקודם נס"ק ע"ל *כו'יו עכו"ס דכל כמסקנ6 ננעי 1כמ:ם מטף'בב9ד
 כל 06 כין סרמכ"ס לרעת דמחלק סנ"י דכריססנפת*
 : כפן סס"ך כע"ם כ' וכמסקנ6 עעכו"ס 6ינוס6ומם

4אש4שי
 והר"ן כו' כס,רס"י 16כ1 ועי'פ %קי4,4שש



5דבוה מכד0ימןאפרי
 עונימ סיתס )6 6ט 6נל כטסו5י6ס עכמד טל6ל1
 ד6עפ"י כיין ל0כמך' )1 6"6 6ז סטאייס עונינל
 כיון כו קכוע ססי' ססולייס כנקנ יק עעעס*ם

 : ע"כ' טכסוך זס 6ין 5רססנקכ

 , יע,י' ךח"ון , "י טמשו%'י
 ול6 סגניסו ט63 6עס"י וסכסנו יין 0ל טתומנכלי
 ז"ל סר6"ט ל6"6 דנריו נר6ו 1ל6 נ6סר בייןננע
 ז"5 ל6"6 ד3ריו נר6ו 1ל6 וע"ט ע"י סבשי וכ' 'ע"כ
 רכינו ממ"ם ו6דיבס כן סר6"ם כ' גיכן יורע6עי
 טכ' דין ס )טו6 כריב"ט סר6שם סמ0ק0ת קכ"ססי'

 כטו"ז סיענ וע"ם ס"ח קכ"ס ' פ" לקעןסעמכר
 סריג"ס ססרי סרמנ"ס כדעת דט"ל מטמעסקי"נ(
 על נף"מ ת' ע"כ טיתנ6ר כמו כסרענ"סס"ל
 מוכרמיס 6ינם 6ל1 .דנריס טכל ונ'יל ז'ל סנ"י'דנרי
 סעור דנרי סתר עסכי כסימ3"ס ס"ל ~דרינ"סדע"ם
 כל) קטס 1"6 לסר6"ס סרמנ"ס דכרי נר6ו דל6סכ'

 )63 סנכיס נין לתלק מ6ין ט"ל ל6 דסריכ"סד6פסר.
 דל6 טכסוך מקרי- 3ם טנניס' -דנ63 ו0"לסנביס

 לסקל ים בסלכיס ד6ף ס"5 הסעי"ש ? ע"ככטרענ'ס
 *. סרטב"6 דטת ס61 דכו יכ' ננע.ננוף-סייןכםל6

 כ6ן ספו"י ומ"ט * סקי"ב קפ"ס סי' בטו"ןועייו
 לתול 3מנע 6סור כטתיי* 6נל סג6ס לעניןדכ"ש
 סו6 דע"ס סכ' ננקסעכ פיין * טו' קכשג כ0"כע'כ
 מגע דלסר6ב"ד סק-ט זס ככוי' לעיל כת"טו5של
 כמנע עיירי -וסתס פכטוך לםל6 .כסעייס'6ס"מסנד
 וס6 סטו"1 סל ל4נ1- סעטך טו6) וכך ע5עונחן
 רסאס דמסעע סכסוך נ% להעד גמנע סכ6דסרי
 דוה6 סי6 טרי טכטך ט63 כל .ש5עו נ*תננבע

 ע"כ יכו'בסנ6ה

 .:שקשץ45%""
 מדי8 מנטן קת וס6 ופריך 3נת ס%רי עסדוהגין
 סט*ענ בעושז קכ"נ סי' )פ"ל קמני פחרונטועטנט
 ע18ט דורכין ד6ין 06ראט( ;עס3סטיספתי

 ללו 51יירכ6 ופטני * יץ סוי פפטך -טייןדפמסמפיל
 שע8 ל6 ר%ל ניטוך * נרנל קפנסך ופ6לידי
 נס%ת עע 06 6ף דסחטם מםס ופספשל עשכ"ני%ך
 דעלי' %6רינן 141 6סהך יסיש 6טךסדהיכס

 שלפ ינפ של6 'ספירט דבריך וסיינו לידי'רלההנ8 פמלו וע'י סוריכט נםעמ םלמ ינפ 1טע8ס"נו קפנסד וס6 טט ' וסקטו דס6 דלק"פ סעוחטתשכ נענידת*'
 עעפ6 .פספנ ספיס זלריך סט1ר וכמאן הר"כטכמעפ

 יאעל-
 יעעם עשם%"

 סכו0 מן סייו עועם ו:י' ו)וקח סמוכר ניןטרסור
 . טקל"3( נעו"ז נוע") ו6סרוסו לחכיתוסמזירו
 סו6 כו' טנסרקס כ"כית כסנ6ס דטרינן ספן,ו,וע"ט

 : כ"כ סעיף לקמן סמחכר טכ(סדין
 ז") כו' לפיכך סטוך עוום נימ6 וצפ"ן%שאשי4ה%

 סיתס טל6 נין 3כונס טל6 ומנע סטור - '4ש-
 מנע כונת )ו טים מ1 קען כ% כלל מנע כונתפ

 6חר כוכר ערוד סכו6 כגון 3יגע כיוו ס)6וידוע
 כנגיעתו 6נוס סו6 6פי' נסנ6ס ועותר נטת*יס6סור
 ב6ונטן ססו6 כרש6 נטתייס 6סור לנור טנסלכגון
 6פילו 6סור מי סעלס כנון כו נגע עיייןס6ונ0 סעכי ל6חר 06 6נל ננור סעת כגון נ'ין טננעכ"ז

 ועטמטי' עכו"ט נעיכ יודע ט6ינו ק%ן. לפיכךנסנ6ס
 ע"כ כסנ6ס מותר מת ועלס לכור טנסל נדו163
 ככפוליס סנר6יס סעור כנדנרי למיק ו6יכ* סכ"יוכ'
 קען כ' דנריו טנתמלת ועוד כו' לטיכך דמ6יועוד
 דנתרי מנר6ס עכו"ס נע*נ ט6"י קען כ' ו6ח"כסתס
 דפנעו ו6מר כ3ל טבתמלט דסעס זנאל מייוי קעןע"ני
 םיט נין כ33 מנע כונת ל1 סיתס טלמ כי1 נכונסמל6
 טסו6 כגון לינע כיון טל6 סידוצ 6ל6 מגע כונתל1

 כלל חסו נסנמס ומותר נסת*ס 6סור נד"6ערור
 כו' לכור סנטל נדול 16 כו' )קטן,ט6"י דיניס-)כמס
 סני 6כל )סיכך סטור ומ"ט .ט' סיין מדד 06וכן
 60ין חלוקיס ים עסם 6'- -סככל ס.לטי 6ל6ק6י

 קען - כסכתכ וכתמלס כפ"ע )4גנון סידרס3חכ*רו
 6וסר יומו נן קטן טס61 ד6עס"ח )ומר 63טתס

 6פיס . ק5ת נדו) טסו6 ד6טס"י כ' ו6מ'לכמתייס
 מכו6ר סו6- לכור נסל סדין ו6עס"י כסנ6סעותר
 6חריני סנך כ5 נטו1 3טזכירו גמנע ל6 נתתלסיסס
 וספו"ש י. בק"15ר. עכ"5 בפמ5ט טכי5 מסכללדגפקו
כ'

 דדוק6 3זס .6"עעינן פפ -פלס 6מ"כ סטהה דמ"ט,
 מסייפ עת ע)ס סלטון מפמע נתוך-סנור--דכןכטמת
 ופ"ם * ומת עלט פער לו סי' . ד6לשכ מת, כנרכסעלס
 3ס"ך 0ין'-ם"ר ע"5 כו' פירסט תו)עיס )עניןסטו"ז

 : מם  טכמכטי עססקי"נ
 ת"ס ז'י5 * כו' ס6רוך מעס מד%י נר6ס-ונן

 נסכ6ט מותר ב6ונם נגו% מו 3ידו6ס-נגע
 %נפט מותר ועלס 5נור גסל רתנן נסתייסו%6ל
 נמ65 ס6ונס עכור ול6מר פתה3מע נ6נס 606לל
 דוק 6דרנס ה4"ג * 6סור תי עלס 6כ) לנור(ינפפ )נססי6 י"פ כד5עצר 3סנ6ס 6סאך נו נובעעדיין
 פסופ פעפ* ר"ס מדפירם צסנ6ט רפותרעיני'
 טו6 וני5ךל 3פיתס קרוכ ש5ם רנ6נם עטוסד6למ* עועדי כיוס עלי' מודס מי ועלם לכור ד3סע-רכית
 לפ 6וכסיס נם6ר. ט* וטגסך עועדו כעסדעודס
 ךל6ו ועלפפ שנ%ס ט6ר טתט לפצועי דלמונ*3

 ז6פת,.פיש כ%ן' לפיתשגצפ וקרוב 5בור טנג34כיון ת%6י הל6- יינ עעע6 ס%ס 6ל6 3מיתטקרוני%
פי



אמ-

פימן
 ע)י' דמי רני5ול כיון קמ"ל )נסך 6נסטי' רעי ל6ח4
 כעלמ6 וכט"כ ומכסך דעתי' ויהיכ מועדוכיוס
 6סי' ו6וסר ומנסך דעתו נותן טסו6 כ"כ נ6נסס6"נו

 : ע"כ3סנ6ס
 בס"ק עחן * כו' ל6מי 6ס הן טקג"וש"1

 לסון .סהנ6תי וכן ר"ס  סקורס1
 :סרסכ"6

 :שתן:,:,,. ן מממ"ממי"י
 .ע'י

 סהג" ס ת:~ן"נ.גנ.:ןטממ"ה
 .הכ."ן

 סנסדקס חכית גכי לעיל 36ל וז"ל כסמוך לעי33סוכו
 )6 סעכו"ס וקדס יסר6ל םל 6פי' מומנות 13,טים
 6מרינן 6ל6 קמכוין לנסך 6מרינן דל6 כסנ6ס6סרו
 יוכ). ל6 סיסר6ל טמ6 וחסם 6ומנותו על סמךססו6
 לסנ6ת וסעכו"ס סיין סיסטך עד כמסרס כ'כלס3ילו
 סו6 וסרי לניסוך 1ל6 קמכוין חן למ3ו6 16סכרו
 כסנ6ס 6סרו 1ל6 מגע כונת כ6ן ו6ין כמ)6כתוטרוד
 )מ615 עסס ססעכו"ס ,ו רסנר6 סטו"ז ועז"כ *ע"כ
 סטו"ן וסכי6 )סר6"ם 1ל6 לסר6כ"ד ל6 ס"ל ל6מן
 6סרו דלכך סר6כ"ד כסס תירן דסר6"ם מס6ר6י'

 ידו סס סנימ וסעכו"ס סכרז6 דניעל כט6כסנ6ס
 סס ססי' דמיירי מסוס סיין כס5לת ערוד וסי'6ע"ג

 סר6כ"ד דכרי על כ' וסר6"ם סיין לס5יליסר6)יס
 ע,ס 6ין יסר6ליס'6ס"ס מס וסי' ד6ט"ג נסיר6דל6
 קמכוין כוד6י סנקכ )סתוס סעכו"ס מדקד9ר46'
 6ע"ג סנקנ לסתוס סעכו"ס קדס )כך ד6ימור.)נסך
 סיסר6ל כעיני מן למ615 רר5ס יסר6ליס ססססי'
 כ,ס ד6סרו סו6 דסטעס 6"1 לנסך כיון ל366ל

 ומייר4 כלל טירד6 מקרי ל6 ד,ס ד6מרינןכסנ6ס
 טסכי6 סטי"מ רים כטו"ן נוע"ל יסר6)יס טס 6ין8ט1'
 רנריג"כ

 מוכמ--כסוין-- סר4-- 61"נ וסר6"ם(- סרפנ"ד-
 חן )מ615 כן דעסס סעעס מסוס כ,ס מתיריןד6ין

 דמיירי כ,ס 6סרינן דלכך כסדי' 6ער ס6דסי6כשד
 6ימור דק6מר סר6"ם ו6ף יסר6ליס ססטסי'
 ל6' חןלפ615

 חסיכ ד,ס סכרתו דלפי סר6"ה ען"קיטר6ליס סס" רמיירי מסוס ד6סרינן 6)6 לניירד6 יין%ת דחסיכ וסר"נ"ד סכרתו )טי 6ל6 ק6מר !
 למ615 ד6ימור יטר6ליס כים 6ף לסתיר סי'שורו6
 תלינן לקול6 לח)ות לנו סים סיכ6 דכל כן עססחן
 סעטס ידעינן 6י ד6ף )סר6"ם ס") סממת לסי.6כל
 טירד6 חסיכ ל6 יין רס5לת 6סור נמי חן לע615כן

 ד6ית6 ר"ל * כו' עכו"ס 6ת6 לטון כפ3 ד6מיוהו סעו"י ומ"ס * כהל3וט 1ל6 נסדי' מוכח ו6"כלרידי'
 לכרן6 ד6יסתקיל דחמר6 מכית6 סה'6 כזסש)ננע'
 נכרי קפן )פירם" 6"דיי פכרי6ת6

 נום6 ולסון '
 )עמוד ע5עו ונס6 סנכיס נלופר עיכ6 דיי כמוסו6

 סייו רנ) ספ6 ינ 6ער 5ה3יל( וקס?עפקומו

בוהקכד
 ז ע"כ פותר מסנקכ ולמעס 6סור מסנקנס)מט)ס

 סתיר 6מ6י כו' ני3וק סוי סכחניתי סיין כל סקנס מתוך יויד "תי)ומכשקכשח
 ט6עת ע"כ סעליון 6טי' רסיינו סנפניט הייןכל
 ר"ל * כה' לי והסה 6ל6. סטו"ז ומ"ס 4 כ5"לכו'

 כקי43ח 636 ננע )6 06 6כ) סר6"ם כסס כ'רסטור
 16סר וסרפכ"ך כטתייס 6פי' מותר סייןס'651
 פתירו טסר6עט 6פטר 6יך לתמוס ים ע"ן סכ"יוכ'

 -וז"ל-6ססר 1מתרן חיכור רני5וק ליי ס6'6יתכשתייס
 קרקע ע"נ 6ל6 גכלי מק)מ סקייוח בם6יןרמיירי
 ל16 ל6ימד סהולך זני5וק ל6י3וד 'וסולך

 ני15"
 'סה8

 פמונר כטמוך' סנקנ , מן טלמטס ויין לקילוחמ"ונר סנקג ען סלמעלס דיין ני5וק כר ני5וק דחסיכ6"ני-
 ני5וק הוי סעכו"ס מנע- מקוס ססו6 ממנולםלמעלס

 "וסר סטור.וסר6כ"ד מ"ם וע"ל . ע"כ ני5וקנר
 סיין נטסי* לעי) סטור עע"ם דק6י סכ"ימסרם
 סמס 0נקכ 'על 'יוו סעכו"ס ונתן סנקכ דרךיו65

 מסנקנ טלמעס ומס כסנ6ס 6סור מסנקנסלמעלס
 6ף חוסר דסר6כ"ד כ6ן סעור ען"ק כסנ6סמותר
 י חינור ני5וק מעעס נסנ6ס מסנקנ סלמעסמס

 זם דין ע). סטור :תת רק כן ד6ינו 'סטו"ןוען"כ
 סיין כקילות נגע דסעכושס וסיינו מ,ס סמייריע5מו

 ד)6 דמותר כ,ס לסר6"ם דס"ל ל46נוד סולךוסקילוח
 גכהשב דנס 'דם") נ,ס 16סר וסר6כ"ד ני5וקסוי

 : ני5וקסוי
 כשג פעיף על נעעות סו6 דס~11 נ'עממכעפ

 כ'ד.עוסר סעיף סמחנר על ל5ייןו5ריך
 עקטס טסיי זלדידפ. סטו"ן ומ"ם * נסתייס6פי'
 ימבו סוי, יוסי ' ור' יוחנן ר' נגמ' ד6ית6 ר") *כו'
 6טקינן ת6 )י' - 6מרו גכר6 ססו6 6ת6 חמר6וסתו
 ?חש'8ו דנכרו מילת6 6יגל6י לכס6 דרמ6___לנתר
 -לן 6ער סרי,6סי'-'כטתייס וחד נסנ6ס 6טיי6סר
 מיער נכרי דס6י טרי טסיר דסרי מ6ן לוי כןיסוסיע
 ת8 גיירי 'ומערו סתו חמר6 דרכנן ס"ד נדעתי" -6מר
 וס6 וסריך כפ)8 סטמו ככלי תסמכית סייןםו6כ טס" ס"ד נפירם"י נכטלס ק6.נגע ו60 סנמ'וטריך' - 1ל6_;נמכי" סתו ק6 סיכר6 וך6י 6ל66סקינן
 ס61 ימער6 ירע רל6. נמי ונהי סכלי ע"י כחמר6נגע
 טמקוס ימיירי' ועטני ו6סור( נכוכס 630 מנעסו"ל
 יוע טל6 )פירם"י" ככונס סל6 כוחו וסו"ל )כלי,מסלי
 3"נ 3כו~ס ם63 כוחו וכל נכונס( םל6 סוי ייןטסו6
 דמנע, וסץ) סנ"ל רם"י על' חולק ור"ת * ע"כ רכנןכי'

 1ל6 נותו כמו ,רק סו"ל ככונ0 ס)6 ד"6 ע"יעכו"ס
 כתכ וע"כ נטתייס 6ף ומותר כל) מנע טס ע"ז0ו,י
 נבע וס6 סנמ' דפריך ס6 לסרס 5ריך דלר"תסכ"י
 שפל עא 3יין סננע נמס סעקסן כונת 6ין3נעל6
 מ3מ פותר יין טסן6 ידע 1ל6 ר"6 ע"י מנעדס6
 ענפו מין םפגע. סיינו ננע)6 נגע וס6 סעקסןכונת

כטסו6



 מכה טכדטיאאמה
 וסר"ן * ע"כ כנט65 ס"כית מן 6ותו 0ו6ככ0סו6

 ד"6 ע"י מנע 5ענין כר"נו נ"כ ה"5 רסנ16ניס3'
 ס"5 65 כ,ס 6כ5 כטתייס 6ף רשתר ככונס650
 06 ר6ף 5ר"ת ס"5 וע"כ כומו כמו סוי ר65כר"ת
 נ"כ מותר יין 0סו6 ירע 651 0כירו כך"6 5ינעמטין
 60ינו 6ף 5ינע מכוין ר06 ס"5 וסג6וניס ככומוכמו
 0כתכ כמס נ,ס סכ"י ונרמק 6סור יין ססו6יורע
 סעו"ן ועו"ב * 5ר"ת סנ6וני0 רכרי כין 5מ5קסר"ן
 5רמוק 1ריך ר5ר"ת מ0וס כיניסס 5מ5ק סר"ן כ'ר5כך
 5רכרי 6כ) ככ"5, כנט15 ננע וס6 סנמ' רסק0סכמס

 ככונת ד6ף כר"ת כטיררם כתכו ט65 כיוןסנ6וניס
 מפרם ע"כ יין 0סו6 ירע כ65 ר"6 ע"י מותרמנע
 6ף 6סור מנע רככונת רס"5 סנ6וניס 5רעתסר"ן
 מנע ככונת 650 רק 5רעתס מותר ו6ינו יע650
 וס6 סנמ' טסק0ס מס 5דירסו 0פיר 6תי וס0ת6כ55
 סנכרי רס6 מנע ככונת מיירי ר0ס כיון כנט65ננע
 6סג6וניס ס"5 מנע וככונת כנע65 סיין 5ם6וכמכוין

 : וק"5ר6סור
 כף נהר".-_,ו נסתס לסק ממם"גשך

 :סר6נ"ו,
 דינא הך שחשנ הפוי ומיביי מקי"בפו"ו

 מנן נ'צד השוי דו"ל יע'ל הט."ו שוכיחל.י
 בד"א או בידו נגע ל"ש ביין ליגע שכיוןבכונה
 שמציץ או ממט ששתה כבון בפיו ואפי'שבידו
 בהנאה אטמ .היין כל לפיו והעיהו שבתביתבפינקת

עם"ש כוי שקיז בקני דאמןינז 2א,ימ! :ע"כ
 * כו' בםיפא הייט א"כ ,ב"י יהקזהסטי"ח : טק"ח בפו"זלעיל

 כאן המתנר כם"ש כן דהפורראל
 הרבה שותת התן אם עץ ום בזה"ל כ'בה"חא.ואה"כ

 איע ואם ב4ין העכושם נונע אז כי ליזהר .צרזאה
 למתום רק מכוין שאינו בצתר במכין אלאטבודו
 זה מא ע"ז- הב"י והקשה * ביין ל*נע ילא-
 בידו נוגע אינו ואם כון שותת היין אמ נמיוץשבן
 'אלא איירי לא נם'י השתא ע'ד הא פסכישחל4
 הפו"ז ום"ש * ע"כ בידו טנע ואיט נפכקבת%4
 שהב*א מקפ"ח לעיל בש"ך ע"ן הצירעהמהפת"
 דכאן דין ל"ד דלכך מתרץ דהב'* ר"ל כו'פעיפא השני ורמירץ חפו"ז ום'ש . השןרעה דהתזת .הך
 למכרו וצריך בשתייה שם דאסור בחנה דפדדולהך
 בשת*' אםור ום"ה ביין קנה להכנים מתכויןדשם
 אדרבה ביין הסביז להכנים מתכוין אינו ~הכאאבל
 *רכא הילכך יצא שלא היק בפני ל0תוםמתכרן
 מגע בכונת שלא ד"א ע"י עכו"ם למגעלדמותו

 : בשתייה דשריכלל

ט"בינה,ה  קכהסימן
 דהענו"ם ר"ר . כו' אינא עכו"ם טמאאםפד"ז

 נובא לתוד מדנא הייןמץרה
 י"ל * כו' הר"ן מדברי ב"י שהביא ומהשם : הכובא אוחזוהישראל

 אדנא דעכו"ם הא4 על קכ"ד בטי'הב"'
 שקיל עכו"ם פי' וז"ל הרי"ף כ' אכובאוישראל

 שנופל שר"ל הר"ן ומי' כובא לגו ויהיב רנאמגו
 דא* כרומר הכובא לתוך ומערה בידוהחבית

 מדנא בכלי שואב שהוא דלישנא מפשמי'כדמשמע
 ת"ל מכחו דאתי משום א*רי' מאי לכובאונותן
 דאיכא משום הכל נאטר מדינא ששאבדמעת
 דה"ק עכצ"ל הילכך ששאב בעת בו שנגעלמיחש
 משמע י הכובא 'לתוך ומערה בידי החביתשנופל
 לא הכי לאו הא שיגביה דנא עכו"ם ששקילדבעינן
 על ר"י בפ' שכ' הרא"ש מדברי משמע וכןמיתמר
 בהנאה מיתטר לא אוריקי דמוריק שפר"תמה
 לאטור ממש יי"נ הוי רא דבהרקה רומר הואתימה
 הרך הי' בפנים ניםוך עיקר כי בשכשוך במובהנאה
 גבי בהנזק*ן אמרינן דעכו"ם בנ*טוך וכןהרקה
 עד חו' לא בנפשו מתת*יב קנייה מדאגבהי'מנטך
 והורקה בהגבהה הוי ניטוך עיקר ארמא ניטוךשעת
 ע"א בפני כשמנטך דוקא דהיינו לם*מר איכאושמא
 לשפוך דרך אין ע"א בפני שלא כשמנטךאבל
 דבהגבה' מדבריו משמע הרא"ש לשכשךעכ"לחרא
 ולא דו"ץ אם אבל ניטוך דהוי הוא הורקהבהדי

 ב"י עכ"ר ניטוך הוי לאהגביה

 מרבי הכובא שכשמפה לפי ממ"נשי
 שהדנא כגק ר"ל * הייןבשפיכיו
 הנובא מפה וכשהעכו"ם הכובא דפני עלטמוכה
 משמע כן אם ' ואם4ר מהדנא היין שפיכי מרבה.אזי

 : עכו"ם' הגבהת בלא אףדאטור
 ואעפץ כו' היא"ש בשם ,ב"י מ סמ"זפך"1

 כתב בב"י י כו' מ% .הוישנוגע
 שמא חיישינן בתמתו _שלא בזה"ל הרא"שבשם
 נגע שמא חיישינן לא בחמתו אבל ונסכו בייןנגע
 דמיייי )ר"ל ד~תבית ע"י ביין שנונע ואעפ"יביק
 עכףם מגע הוי לבור( חבית זרק שהעט"םשם
 של8 - א"נ ' בשתייה ושרי ד"א ע"י בכונהשלא
 שמביע הדין )הוא בקנה מדרו יבנן שר*דלא בהנא' ואטור ד"א ע"י בכונה עכו"ם מגע הויבחמתו
 משהש איא בהנאה טי"פ( קכ"ד מי' לעילהסהבר
 אמור .למדידך כיון לא אם אבל למדייהדכיון

 כתב הפור ורבינו הרא"ש עכ"ל ידו בולהושיפ
 אם שכ' 2צ2"ה הרשבעא מרברי וכ"נ. אחרוזכלשון
 אוחזו והנא ומחנלנל והולך מידו טפל הכליהי'

 היין ושכשך דעתו נתן שמא תוששין אסורונשמפ

מו"ו

שם

בכלי



בוה קכד מכהמימואמרי
 יע ימוג"מת'כחוששק

 ע'כד,סא סשמע 1: טן ום"ש
 ?א

 דבמשנה יכ' רנ'ח על ,מיך,ןק

 לתדק אש' ל-ב הו"ל זב,ה לדבו' א'הא אסונם טדביץ הנ'ח  שרנ.ן במו נונתו שא'ן סדבי',דטונ'ח
 אמור בתמתו דשלא בסהצנה דא"תא דהאבהדי' דלטעם "רא"ש של הפ*רושים ב' בין הואדהחילוק

:ן.ג."ג'מג:ע],(אא:(,ןז:::.י:ג :ך,,בן:ן ע:'פ,ך],ינק;:יגנן]ל:2זג
 ;נשזק"פץ:

 יימעס א ה מ"'צמ בו1כשוך נ'מוך רוך אק כה,ס ,טה,א כיןקשוו הב"ך כדבי' א'תא ואפ נכלר ג"ן::ו:כוין
 הב'י

 :ע'כ בהנאה אסוי היא

 מכוכ(ימן ה,א הב' דללשון ד%"' כונת א"ו 'בתראכלישנא
 ך םס יטר דא,ק בתיא נל'שנא רפ"ל משמע . בכל'די'ן

 טונעשו%שלי4יוי%5נל הנל איסו "ן לסתם אם.' דנ'צוק
 ט ט1'נ1 '4ל7%יק יךי סח גם' ב,הר מעיוב הוא נא'ל, א,תי זא'ן:אנו ::תג4נ.';%':ס7בלן::ג ,ציי

 נ%נזל1]15 ן4עי
 כידקשה צ.ג"נג:::היעעהודחופאפו( ,ם.נ.הכל. מ.נ" התפךדקא:.ל ומימאובוטשנ.2

 שלא כל' לת,ך בנותן ופים גמג- ב'"נדמתח לא בחסת, שלא ה'לכך יבוך וטור'ד,ט%1

 רא דרהיתא  "נפיועוד דסתם ד'נא בתך,'למכתב 5כ"ד רבם" בש"ע 4"א ב: טובא(תמוה

 בדגאסט,תו
 ואס,וה

 בוקחכ' בשן.ה
1 

 רמ,תו שלאיהודה כל, רת,ןאספ4ואיכם'ליה נלש,ן

 אשנ.:נכף הילק ויהט..ו המי"ו ע"נ1וון"שונ,' אל.נ.ה ירינ רן  חל"שנ  ואמשו בשת"הד

מ יה "1 ע"ג מ  וה"נו הרשב.א על ,נם ה"א על חלק ד:יךו.ל דן לה א% כץה 

ק ילק 7,,:מך א מ ש,ך ג לען:ס:ש:ייקן
  דשנ.הםי

 על המוך ה'לק בוה דודה שלא כל.ובמעיהע,ן איבא אם'יה 11.ב"ןושבב,ר בחב.ת ר.נעדמתכץן
 : %1 בשת"האמ"ר למד.דה דמתכ,ק כ'ק אפ"ה בין ליגע דמתי_וקבקנה

 "ייי סיב יי 5ט ממן4"ס%":ךיה":י-,%-?זעונ
 בנקה"כ ויין - הד"ט ישון שהבאת. בסק"מ ע,ל בשת"ה אף רשר. דיסבום וסידה כבד שא,ניבץ!



מוףעה טכזטיבץאמרי
 קושית הכין 5א וז"ל הפו"ז דברי על שכ'כאז
 הרשב"א קם"ל רבותא מא* קושיתו דא*ןהד"ם
 להקשות הדעת ייר עולה דז"א דעלמאבעד

 שהוא דין כתבו שהפומקים דוכתי בכמהדאשכחן
 דע"כ דכיון הד*ן גוף על הוא סושייתו אלאפשופ
 כלל נא5ן אי4 דעלם* עד דאל"כ טייריבשותק
 5פ"ב פ"א כין לחלק דאין משיפא בשומי נםוא"כ

 יי: ע:ג.%ימג::צייץע מ17מנסי
 בין לחלק יש אזי דמכח*שו היכי דהיינו לעדולא

 115514ג"י
 עתה אינו דאפ" פמק המתבר הא לי תמוה *כו'
 - נאמן שמצאו הראשון בפעם לו אמר אםבידו

 ר"5 - כו' בהנזק*ן נן דאמד הך ימפישים ניק יעו"ש כן שהקשה בעצ"ל ראיתישוב
 כפהרות עטו עושה ה" ת"ר שם דאיתא -י
 א"ל אכל נאמן נפמאו עטך שעשיתי פהרותוא"ל
 נאטן שבידו כל אביו אמי סיפא ום"ש .רישאמ'ש נאמן .אינו נפמאו פלוני ביום עמך שעשיתיפהרות
 נאם שטודיעו בשעה לעשות שבידו כל)פירש"י
 אעפ"" אטי רבא לפטאו( ב*דו שעודן _כנוןורישא
 מ*ד וא"ל דאשכח3' ור~שא נאמן בידושאין
 15. שהחן*ר דבשעה היינו -וא"ל אשכח" הכי ולבתר מידי א"ל ולא דאשכחי'וסיפא

 היה לא לבעלי
 אשכחי' כי ואח"כ שליח ע"י ושהתז*רו אובביתו

 החזירו אב5.אם נאמן שמצאו הראשון בפעםא"ל.
 אשבחי) כי ואח"כ מ*די- א"5 ולא ליה מידלב?ליו
 טוכחא בפ"ג א'5 שלא. טון נאמן אעוא"ל

 אלאה5לו,- דברים נאמרוי ,ולא - קאמר איכה דמחמתטילתא
 -.דגיון בפועי

 לעעמתפ' על*ו שקכ5-
 מט אם. א5א טיזהר,היר והזיץ נאמן אינובפהרה
 לו כשאמר לרבא_ או 5אביי עדיין לפמאהבידו
 דעלמא עשא- אבל נאמן שמצאו ראשונחבשעה
 דלא4 יאשונה בשעה נזכר לא שמא ,נאמןודאי
 כן ו5בתר לו להעיד רצה שלא או רמיאעלי'

 הרשב"א בשם בב"י 'הוא כן . לו.ואמר נמי
 עטן . כו' הפור מל' ונראה- הב"ח יכ'9ק"פ
 הב"ה דברי ון"ל שכן רב"פ הגןבהגהות"
 אמר כש5א דכשומר חב"ח כונת ותורף צ"בוהש"ד
 נאמן אינו שותק הבעל אם אף , הכ' בפעםאלא
 בפעם אמר בשלא אף שתיקה מהני באהראבל

 הפור מלשון כן מוכיח והב"ח - - הרשב"אבשם הממוך כם"ק לעיל כם"ש' והינו * ע"כהראשון.
 'השומר א"ל שלא או בידו שאינו אחר אב5-שכ'
בפ"א

 כו-

 בידו שאינו באחר הפור מחלק מדלא
 בשוטר דרוקא משטע לא או הא' בפטם א"ל1י!

 נאמן ולעו5ם א'ח באחר אבל כן להלקיש
 לא חפור דמדברי הש"ך והקשה * הכעלכשץ1תק
 .כונפת עומד הוא הפור דהא ואדרבה מידימשטע
 הרשב'א ממברת הפוכה ומברתם כו' והרא"שהתום'
 ורבא דאביי ההוא על כ' דהרא"ש ר"ל -כו'

 ר"ת הקשה וז"ל הקודם( )בם"ק לעילשהבאתי
 בעד זנתה באשתו ורבא אכ" פליני האומרדבפ'
 באוסר מודו דתרווייהו התם ומוכח שותק והלהא'
 וכ! דנאסן שותק והלה פהרות*ך נפמאו ע"אלו
 ומדרבא נאמן בידו דאינו אע"נ הלב אכלת ע"אא"ל
 ב*דו כשאינו הכא ליה דמהימן דאע"נ קשהנמי
 שלא היכא אכל כ*דו תחלה שה" משוםה*ינו
 מיירי דהכא ר"ת ואומר לא מעילם בידוהי'

 מיירי התם אבל יודע איני ומר א אובמכח*שו
 הרא"ש מדכ' וא"כ * ע"כ דם4' דכהודא'בשותק
 הייט כו' הכא לי' דמהימן דאע"נ קשה נמיומדרבא
 מעד עדיח דשומר משטע כו' בידו שה"משום
 מדברי עוד הש"ך ומוכיח י כהרשב"א ולאדע5מא
 דעלמא לעד שומר בין חילוק דאין נ"כהמרדכי
 ובשעה כבר שומר שהי' והכא וז"ל כ'דהמרדכי
 והשתא שמ*רתו פמקה כבו יינך נתנמך לושאמר
 ולרבא פכחישו אם נאמן א*נו לאביי ב*דואין
 עמו כשדב* מ*ד א"ל א. נאמן בידו שה4' .כיון
 ח"ל הכי ולבתר מ*די א"ל ולא אשכח" איאבל
 בקוו באין מודה נמי רבא ראבי"ה וכ' * נאמןא*נו
 אוזנתה( דאשתו בהההא )היינו הכי כדמק1מעושתק
 ואשכחי' בידו הוא אם דאפ*' לחדש שכאאלא
 נראה שאין - וא"ל אשכחי' והדר. מ*די א"לולא
 . ע'כ והכח*שו עומד וזה מ*ד א"ל שלא כיוןאמת.
 שה" בשומר דנם הראבי"ה מדברי בהדי' מוכח -וא"כ
 הוי מכח*שו וא*נו שותק כשהכעל אפ"ה-ב*דו

 ום'ש * ם בפעם רק כפ"א א"ל לא אפ"הודאה
 ז"ל כו' שתיקה דאמרינן דכיון וע"ק ז"להש"ך
 הייט נאמן דעלמא דעד הא צ"ל דע"כ וצ"עד"מ

 דמיא כהודאה שתיקה מפעם הבעליםכששתקו
 מאטינים אנו אם דדוקא פ"ב או פ"א ליומה

 עדיין דפ"א לשניהם פ"א בין לחלק יש אזלשומר
 והוי הואיל על'ו ונאמן במקצת שלו שומרהוא
 ילא לעד מאמינים אנו שאץ במקום .אבלבידו

 לחלק דאין פשיפא הבעלים שתיקת משוםשאומרים
 בדברי הב"ח פי' לפי וא"כ * ע"כ לם"ב פ"אבין
 אלא הש"ך עוד וכ' * כן ג"כ עייו תקשיהפור
 כונתו * כו' אהרשב"א כלום הקשה לאדהד"מ
 כפי הרשב"א ע5 כלום הד"ם קושית איןדכאטת

 הפעם דלהרשב"א מקפ"ז לקמן ך הש" שהביאטה
 מפ,ם אינו הבעל בשתק העד ן דנאמ האהוא

 לא דא"כ העד לדברי כהודה הוי מדשתקדאטרינן
בפ'ש ב8נז יינד נהנמך שאומר לא אם נאמן העדהי'



ñוñג¢לו ג
והז  הו╞זהי

 ק"ל╨) (¢áחלה וזהז ÷úזק סו גזה
ו"áק¢ה  ו"áק¢ה ם"ך כ*ו╞ ╞ץה ם"פ כי וםו

áו╞ז*  ¢"ל íץףה כלו╨╞ ÷úקקá כ╨ג¢לו╞ ÷úק╞ל
ס"í4םז  וזה íזקל כ╨גו╞ ץ╞זג ¢ז¢גá-.í á╞ה .
÷זם'ה  áזק ÷"ם úגקז÷ ל"╞ה íץףם╞ הס úלוá קג

כ╨ג¢לו  כ'á ¢לזק ╞ץם וñםץ╞ ╞ץá╞ ולםץ╞
כלו╨  ÷úק╞ íזקל ז╨גוק ץ╞זג ¢ז¢גá¢ á╞ה ╞ץהז
כ╨ג¢לו  םáו ¢לזקá גול úףיגו " הךú÷ áקק וה
זופלק áזקל וםק ¢ךו זם ו"ףí ╨ז╨4ו╞ כלו 

áו"ף  זגםץז םףזל ץג╞זהם íגםץáם ום╞לז ץג╞זה
םáו  ÷¢ á"ףá כ╨ג¢ךו íגקל╞ הá.ו ¢לזו כי .
áךגú÷  úץ╞ם ¢זףה זúץגגíז ם"í ' ╞íץףה כלו╨╞

á*כ  וגל╞ י"ו כ*ו ÷זםגח
 הו╞זהי

 íזקל ה÷*úק╞
לקףה  ¢לזק ╞ץם ז*לםץ╞ י"ץ 'י ט"קה כגץ╞

ח"ו ╞áקú÷ ה וםוá"ק חí"' זלה זלי¢ á╞á¢ג 

:,  כגá ¢לזק ¢חום íםזץם כñו╨ ם"÷ז
. י"וז י'"גí44 ╨"ץו ויגה╞ ÷úזק╞ *╨ףל ז╨.וק ץ╞ז* קקז ם  כד,6קץ

ú¢Σל  *ק÷ú גולו טגגפ ו.áהם íקו "זםú ס"ץ
וםז  *╨וק╞ ויגה ÷úזק╞ ג╨ףל ג"וק ¢ז¢גá¢ á╞ה

 ╞"ץáה╞ ז╨גו ה╞זל זםםםי

 כזג~
 גזה úז╞ץ ╞ץה םםי

íגם╨¢  ¢áו ויה כ╨ג¢לו ÷úזק╞ íזקל ץ╞זג╞ úפ÷

úפח  ג¢á╞ם ╞ץה הס ¢לזוק םיוק áםח í╨ז ,ץ╞זג
: úקו גזםí לá*ץה ג╨קה ╨"ץ ו╞ ¢╞á¢גם╨¢ גí 

'זי  íק ם"פ ÷"ךíג ה"זוז ל"ל╞ ו¢זíגו ויגו
ú÷סח  ¢זíו הםחúים ל"ל ויה ום╞ 'גה íםזץך
וזהק  ¢זíגו קג ¢גúהם óו הםחúים ╞ץהם ¢לזוק
ה"זוז  ץ╞זג ¢úזלק óזáíםז ÷גñל ם"פ╞ ÷"ללם

ט"קה  ל"ל╞ ¢זלו היחúים í╨ ╨"היá - ק"לז
_____╨ד*ה___* - ╞áץג╞á╞ כגו ¢גלחהם íד ╞ץהם _זלפץ

╞*íףג : ╞ץה1ץי ¢áי ה╨÷ זúזו כגגה íו╞ ¢לו╨ זגםץ ¢á"זה╨ה) '╨ה (ףú גילíז 
íק  . וúגו╞

 כגקז╞ג÷á 'זי
 ט"גלך וúגו╞י

íהלץ  íג╨ך' זוáק ג"ה╞לל הקוז
זסז  הםגáחז íהלץ הס ¢לזו זס "úקו הסז ג╞áץ

גúםגáח  גúם*áח הסז ¢לזו זס גúקו הסז ג╞áץ זסז
היג¢פ  הקוז ú¢לזו זםו ג╨ק ג╞áץ הםגáח¢ ג¢ק

גל╞  הáúזúי כל הםגáחה - גיגה
 ג╨ק כגךג╨ הáז╨ז

(הק╞÷ áגוהם ¢לוק) ז╨ג╨ף ñגו╞ 'גם ג╞הú גו 
ג╞áץ  úגוז 'גם *╞הל גוהם גל גפל ה¢לו זםו ג╨ק
ל"קז  הםגáחז גםק וםו זום ╞ץá 'ו םים ╞חו
ו¢úíáז  ,גףו╞ ה╨גו ה╞זñ זם היג¢פ לד . טג¢ףז

'ו  ╞ץ 'ו הקחיהá גל כלגהל - ג"ק¢גף ╞ץ

כלגהל  הקחיהá ויגו╞ ╞ח ו╞הñ קגחיל╞ 'גם גל
ו"áק¢ה  ╨"ץ - ¢לו÷ ט"קה כגו╞ ¢לזם ú╨זי╞

וה╞  וגáחם הגו¢ כויל ╞ץ╞ קגחילה ז╨גו íזםי
םוזקה  íק ץלקל ╞ץ╞ קחי╨ה ז╨גו íזםי í╨ז וה

áהד ג~╨
╞ץך  ו"áק¢á ום ג¢**ל םםי ╞ץל קגחילה ÷¢
ויהז  קחי╨ה í╨ז *ףם ס" הק÷ הל íגגלק ו"áק¢ה
%י  '*ףו וםק ףá זג╨ 'זי והז גל╨á ום גגגל
1"¢ףל  הסל íו ╞"ץáה זקגחיל ז*╨ףá זו ו¢ י"ץ
ו¢ל╨ה ╞ñק¢ה 1÷¢ףל╞ והז ¢לוá"זי ו╨ú ט"קה 

ז╨גו  ו"ץ הקחיהá ז╨גו íזםי ז╨גגה ╞ץ╞ ךהחי╨ה

גו╨÷כהףי
"ו¢ íזםי ז╨ג*הז ויגה ╞'ץáהק זפ"חיל וםז  ק¢ףלק ¢ץ╞ ¢חו זך"חיל . וגáלז ו'1áז¢ה

¢÷  זך"חיל ז╨גו íזםי
 ╞"ץáהקי

ץץגחיל כזגי ז╨*פל╞ ו"ץ╞  ╞"ץáהק טג¢פ ץáקם י"ו ה"ה íו ╞"ץáה
ום  * á5ו

 'גףו וםק זג╨ףá י"╨ כגו זúז╞ץ íזםי
:  גגגגל ו"áק¢ה םםי ויגהל ╞ץ╞ ¢חו ךק"חיל 5ד÷ז
íק  2לךלג íגקל ו¢לזה ú¢לחהק ה╨ * וú*ו╞
¢לזו  הקוה םהק הםץá ג"ה╞ñם ו'ץז

 8ג 88

טזúל  úל ו"ץז ¢לזו ום úל ¢ץה ¢לזוק úל כלו╨
áúםחúה  ¢לזה ú╞ךחהק 'גםץ הףזלú áם÷ה "םץ

הסלז  ז╨גגה íו╞ íúג╨ י"חוז וá הםץá ופú הסל
á5קוו  כגוז הם הáזúי וםז úז¢גף וםז úז╨זסל וזז

'ג5ץ  ום םץ הס וםז םץ הס - םúלז ¢לזח ú¢לחהק
íג¢י╞ה  'גם" םי

 הךזí áñוק וá הםץá הúו כúז╨
4╨  ג÷ ג"ק áú דúזגג÷לל

' :' 
: . ╞ץ ה÷╞á╞ גí4ק

 íק סיז úץג ה"לגה וגáהק ¢זףה íוזח óי
הגה  88 88 ם"ס ¢זףה .íג÷ 'י ה"ñ¢ה ╞ץá ¢ךזו

*5ףל  *ו╨ú ╞ץז ¢לזו ום '*ה גו╨í úו 5ץ
ו5  כג╞גץל ץáק╨ ץúá╨ה, ╞"ק ף"ץ ╞ץה ¢לוק
כץ¢לו  'גה *ו╨ú ג"6ץו ╞ץהק ¢הוה זךהחיל ום
á4ג*הז  ג÷זו ╞ח *╞הáם ╞ח ו╨לח¢╞ "╨לגה ╞חם
ףגדץי  הץזáק לץיז ה╨גלוהק ה¢זú ו'ץם ם"זה

'ו  *והז __.¢לו÷╞__ גו╨ú 5"זה זח_ _ כגוז ץ¢á╞ _םק
:  íז÷לí áג╨ק י"ץ

óי  íק ם"╨ג כ*וג íהגגáגג óזñל הףזף
הף¢ץ╨  וúגו╞ íק ופל╨ ╨¢זהה ╞ץ ום1÷
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╨¢פזה  הם╨ץה ופú הץ¢úז ¢╞ץá ו"ץ ¢לזו גכהו¢
íק  ו"ץז ¢לזו ום úגו¢ זגה ÷ף¢גץ - ¢לו÷ז
ו"ץ  'ל╨á ולץף ך"חיל╞ "ם וה ום ך"חיל גם

ñג  כלגהל ל"ה╨ú"¢ ñ╞ ום ץ╞ץ גל זהיה וה ץ╞ך
ט¢íז  זהיה "íו 'ו óזלí áםזץה ו¢ זגה כגף¢זץ
דץה  וúךהז ú¢ךו╞ ו"ץ כלגהל ם"ק ט╞גו ¢ח
ם"÷ז  גפל קגחיל "ם וה ל"י הץלוהפ' ה¢זú ו-ץ
: "í ñגד÷י ÷וז ם¢á╞ םפג 'ו íז÷לí áגúק י-÷  .á2ג÷÷ הגáז ם"╨ גגג1á áג"ג הל זהךקךג
áף'  1* 41 ם"¢ 'íזúה╞ זק÷ה íק והל וúגו╞
╨*ם  ה1הוה כ╨ú ╞ץ ¢ñזו úל úלג╨ז וáז ¢חו ¢לוז
הגחúים  úל ום ופú ÷גג╞ז 'á╨í ולץף ñúג╨╞ וה

ההץג╞  ה╨גלוהק
 ום וק╨ú ¢לוהז וםזץ ל"י

úל  ודץם ם"זה íג╨ק╨ 'זי ג╨קךז ÷"ה ╞ץ ¢לזו
הסגזקה



מיבינה קכזמ4טןאמה  תצא לא מת 5א ואמר אחר ובא 5ינשאוהתירוה
 אם ןה אחר בזה בכה"נ ואפ"ה בנתיים נימתדהא מיירי ןה אחר דבוה התם והא . הראשוןמהיתירא

 דאמר 5ינשא התירוה אא"כ תינשא לא נימתלא
 אומר בעד כאן ואמאי הראשון מהיתירא תצאלא

 בוא"ן כשבאו נפטאה לא אוטר א' ועדנפמאה
 עשו שלא אעפ"י מהימן נפמאה האומר רעדאמרינן
 כיק רק הוראה שום ו5א מעשה שום עדותוע"י

 . מהימן 5א השני העד שוב גנ"ד ערותושנתקבל
 התורה דבמופה הוא דהחי5וק הש"ך תיראוע"ז
 מהימן ד5א מת אמר בע"א טיא"כ 5ע"אהימני'

 ש"ק'ע23'ג'ם'4:ג0מש'
 מתנייתא ממדר דהוה ממיא דההוא ה ל אמינאמנא אביי ואטר י נאמן אביי אמר מהו דנתהאשתך
 ש5יח אדאןי5 אבתרי' ש5יחא אתיישדר הוהויא ממיא ההוא נתעכב חד יומא שמואל דמרקמי'
 ו5א הואי5 לפירש"י אפקה ש5יח ההוא 5ךמהימן אי א"5 שמוא5 דמר 5סמ*' אתא זינתהאשתו אמר ש5יח אתא כי בחדא איהו אתא אורחאבחדא

 דע5מא עד כשאר והוא הוא מ5נא ד5אע5ך מהימן אי 5או מאי תפיק 5א רא ואיהכחישתו(
 ראי' עוד אביי הביא ואח"כ - עדות מפמולישאינו
 מהמעשה הבע5ים בשתקו נאמן דע"אלדבריו
 חשמונאי בית ש5 מהכהנים שהי' המלך בינאישהי'
 הניחו 5א והחבמ*ם ראשו ע5 הציץ 5לבושורצה
 פמולה ושבויה חשמונאי( בית של כרך)הוא במודיעים שנשבית אמו על אומרים שהי'אותו

 ויבוקש ואח"כ - ח55 ונמצא אביו ונשאה5כהונה
 לשכעם בועם ישרא5 חכמי ויבדלו נמצא ולאהדבר
 ויבוקש דאמרו הא ה"ד אביי ואמר עליחס(המלך
 אישתבאי אמרי תרי דבי אי5ימא נמצא ולאהדבר
 דממכת חזית מאי אישתבא* 5א אמרי תריובי
 אפי' הוא העד נאמן דבשתק דהא מכאן ראיהו"ל הש*ך והביא . ע"כ מהימן הכי לאו הא תרי בילי' מכתשי דקא ופעמא בע"א אלא אהני ממוךאהני
 בההוא דהא מזה ידעת אתה הער לי' אמרלא

 א"5 ש5א בהדי' טיירי המ5ה וינאי דממיאמעשה
 אביי אמר ואפ"ה 5ידע 5הם הי' דמנין כןהעד

 דע,א 5מימר דבעי רבה האשה טי"ם ועוישם : נאמןרהעד
 ע"א דאמרינן אימר התם דקאמר . כו'נאמן

 שאמר דע"א הש"ם שם דמוכיח ר"ל - כו'נאמן
 אחתיכה דהוה מידי י דנאמן בעלה מתלאשה
 לי ברי- ואסר ע"א ואתא שומן ספק חלבמפק
 איתחזק לא התם דמי מי ודחי דמהימן הואדשומן
 ואין איש דאשת איםורא איתחזק הכאאיסורא

 דהוה מידי וקאמר טשנים פחות שבערוהרבר
 הא' - ע5י' ממכינן איסורא ראיתחזק דאע"נאפב5
 לתקנו דבידו משום נאמן הוא דידי' אי ה"דפב5
 יהא דע"א וצם 5הוכהח רצה הש"ם הרי וא"כ 1ע"כ
 אימור בחןקת שהי' דבר ואפי' 5היתר אףנאמן
 שתיקה מטעם דנאטן 5ומר שם ד5"שואע"נ
 פעם בלא אף לאימור דנאמ! וכש"כ דמ*אכהוראה

 : דמיא כהודאהשתיקה

מהי"י
 : הש"ם דברי שהבאתי הקודם בם"קי ע*יל י כו' הש"ם מן 5הדי' מוכח והכי

 סמ,יטרז
 רא.תא ' נ,' האומו ממ, מ"ש

 בקרובות"' אמור הוא קדשתני לא אוטרתוהיא
 והוא קדשתני אומרת היא - בקרוביו מותרתוהיא
 והיא בקרובותי' מוו,ר הוא קדשת'ך 5אאוטר
 אשמעינן דא* וצריכא בנמ' וקאמר - בקיוביואמורה
 אומך אם לי' איכפת לא דנברא משום דידי'נבי'
 אע"ג קדשתיך ואמר ומקרי חנם בקרובות*'עצמו
 דאמרה קדשתני אמרה כי איהי אבל קדשהדלא
 5או אי אימא נפ 5ה שיתן עד עלמא אכו5ינפשה
 איהו וליתמר אמרה הות 5א בדיבורה להדקים

 : קמ"לבקרובותי'
 כף דוקא שותק לח19קי םקכ"אש"ד

 ירוחם רבינו דם"שר"ל
 שמכחישו מיירי לא נ"כ נאמן העד מכחיש אםדנם

 לאפוקי ר"י כונת אלא נתנםך ושלא ואומרבבירור
 העד נאמן אן בשותק דוקא דמיירי תפרשדלא
 בטכח*שו אף אלא ב?ותק דוקא מייר* דלא ר"יען"ק
 בבירור כשטכחישו אבל מאמינך איני שאומראלא בנירוי דמכחישו לומר ר"י כונת אין באמתאבל

 ר'נ'ם ט"1 הממת~ שעכז סוזפו"ז

 נאטנות בענין ח*לוק*ם י"ד ואשר"י המרדכיבשם
 פבל להבירו האומר וז"ל כ' ו' ובחילוק יבאימורין
 לתקנו לפלוני - שאטרתי ה*אך וא"ל מתומןשלך
 שכל ואע"נ נאמן אינו תקנתין לא אומרוהוא
 אינו כשנים לו האם.נה לא' תורה שהאמונהמקום
 תיקנו לא בעצמו שהוא מודה שוה כיוןנאמן
 ע"כ. תקנתיו לא אוףר והוא לתקנו לאחר אמיאלא
 לכמאש כו' לפנינו בא מעשה בד"מ כ'ואח"כ
 בדאיתחזק דוקא לחלק וא*ן ומיים בפו"ז(כאן

 דאיתחזק בפבל דדוקא איתא אם ל ר - כו'איסורא
 בשסו שאומר הראשון דאם אמרינן בוהאיסורא
 בשמו שאומר האחר ולא נאמן הראשוןמכה*שו
 האחר א*מורא שלאאיתחןק אימנרים בשאראבל
 פ"ו לטנות למרדכי הי' דא"כ הראשון ולאנאמן

 דאיתחזק בו וכיוצא דבטבל דהייט י"ד ולאחילוקים
~טווא



בעה קכפ מכזםימןאמרי
 ,ומורא א*תאזק שלא ובדבר נאמן היאשוןא"טורא
 ולעוים ה54וק' דאין א"ו הדאשון . ולא נאמןהאחר
 .רק בבירור אוטר אינו שהאחר כיון נאמןהראשון
 ע"כ טכחישו והראשון בראשון הדברק1תולה

 לפושע כאן 'לשמטן דחשבינן ניאה 1ם8ם,כפ : בפמוך לקטן הפו"ז וכמ"ש נאמןהראשק
 היתר רוב שהי' כאן- מיירי אפי' ראל * כו')
 הו"ר ראובן דברי דלפו 'כיון) לאמור ' כאן נראהאפאה
 מבפ5 והוי בהיתף איםור שעירב במה פושעשמעון

 פרק הואעש מדבף* זאת בקושיא והיניששכם : לכתהלהאימור
 * כוי אימור בהזקת דהכרי כקחניזקין

 אמר הח4לא בפ' דאיתא * כו'. ההולן מישם : זה ם"ק ריש דבר"ו ,צהבאתי כמוהיינו
 בינו נר הר"ז' בב"ד שנתנייר נר יהודהר'
 ואמר ר"י לפמ שבא בא' מעשה נר אינו עצמולבין
 א"ל עצמי לבין ביני נתניירתילו

 עד4ם לך יש ר"י- .
 אתה נאמן אגל הן אאל בנים לך יש לאווא'ל
 בנן את לפמול נאמן אתה ואי עצמך אתלפמול
 יה לומר אדם שנאמן כשם יה~דה ר' האמרופריך
 בש או נרושה בש זה בני לומר נאמש כך בכורבני

 לדבר:ך 4י' העק יצחק בר נהמן רב אמךהלוצה
 עליהן להעיד נאמ! אתח אי5טבכשרות ובניף הואיל פ*רש"י לנכרי עדות, ואין אתהנכרי

 בהמאה דה"ה מכאן ראיה .רמעא ומביא *ן
 .נאמן הראשון אין הראשוש של ההמאה דאישכיון

 :עלי'

 שרי גוונא 3יל יבינאה מ"מע ממ"גש"ך

 חוששין שאנו מרובה לזמן אצלו מ6קיד'ן ואיןכ'
 שאינו כיון אמור ודאי ושלו בשלו מהליפושטא
 רביפ ומ%4 הב"י וכ' * ע"כ עכו"ם מנע עלהושש
 עכו"ם מנע על הושוש שאינו כיון אמור ודאיושלו
 אבל בשתייה מנעו שמתיר דהרא'ש לפעמי'אזיל

 אמור נמי הכי בלאו בשתייה שאימרולהרשב"א
 שהבין נראה ע"ז הב"ה וכ' * ע"כ עקמו מגעמשום
 שרי מדינא ת1שב דנר דיינו להפור דם"להב"י
 דאמור -ד"11כי ב4 דמשמע והא בשתייהאפילו
 של מגעו על הישש שא*ן 1פני אלא אינובשתייה
 להר1ש אלא איבו אלו דדברים הב"י כן לכךעכו"ם
 מרי' לי'יושרי

 דלא.
 דםח לאלא הרא"ש כ'

 לנו אבל בהצת4יה מותר שלנו ב"ן תושב גרש5
 'טשום מדינא בשתייה אםור עצמו תושב גרשל

 כיוז :(61ור שלו ד"ן כאן הפור דכ' והאחתנות
 דאמוף לומר היינד עכו"ם מגע על הושששאינו
 טדברי ימשמע כאן הש"ך וז"ש * ע"כ בהנאהאפ"

 הפקיד היינו:אפילו שרי גווני בכל דבהנאההמחבר
 סותר:נ4נאה שלו יין אס" דהא סרובה לזמזאצלו

 רלא וט עליו השינ הב"ח אבל בב"4כמבואר
 שיא ידוע אא"כ תושב נר של יין בהנאהשרי
 בהנאה אף אםור ידוע אינו אם אבל_ עכו"ם בוננע
 בהפקידו ה"ה וא"ב לכו"ם מנע על הושש דאינוכיון
 בו ננע דשמא ?ה מפעם בהגאה אסור נ'כאצלו

 ב '42748 1ש"
 רישראל המרא ביי יתצ דהוה בדתא ההואבנם'

 מותר חמרא לא ואי אטור תמרא לאישתמופיל"' אית אי רבא אמר דני בי יתיב דהוה נכריאישתכה
 לכד ולומר לאשתמופי לי' אית איופירש"י
 משכחא אי וסבר על רלנמוכי אדעתא מעיקראביתא להף על .דכי מירתת ולא דעת4 ממכהננגמתי
 ול"ד דעייל ליז לטה על לנמוכי לא דאיאמור לאישתמופי לי8ל היין דבמ4ע ואעשנ אשתמיפנאלי

 עייל דברשות כיק דהתם בהנותו נכרןלמנ:ה
 סותר שמפליג .הודיעו שלא כ"ז עייל למאיוידעינן
 לי"ל ואי לי' והזי אתי השתא ננענא. אידפבר

 מירתת כניםתו על הוא דבהול כיון שדילאישתמופי
 הפ4ם ברש"י ומבואר הטו"ז וז"ש * ע"כ ננעולא
 ליה אית אי ר"ל כו' ברשות שלא שנכנםשכיון

 מירתת אינו דאז נכנמתי לכך ולומרלאשתמופי
 לא דהא ברשות שלח שנכנם כיון ימרינןבזה
 לו דה4' במה עאז דסמך אלא לכנם רשות לוה"

 לא רהא עייל למה דאל"כ היין' לנמך אדעתאעייל דודאי אמרינן א"כ נכנמתי לכך ולומרלאישתמופי
 לכנם רשות לו הי' אם )אבל לכנם רשות לוה"
 בהמתו נכרי במניח כמו לא'שתמופי דמצי האבלא
 'לנסך אד,תא דעייל לומר אין דבזה ה"ן נאמרלא
 אין ונם לכנם רשות לו אין דהא כנימתו עלדבהיל כיון נכנם-אטרינן למה -כאישתמופי במה לי'--הי'-- לא אם אבל לכנם( בלא"ה רשות לו דישכיון
 ברשות שלא שנכנם הש"ע כאן מיירי ולפי"ז *ביין ננע לא בודאי נכנם למה לאישתמופי נמהלן
 במה לו ראין היינו כננב נתפם בין חילוק ישיבזה

 . וק"ל לא אולאישתמופי

 קכםטימן
 ב"י דברי לו הוקשה י"2 1מ1"ה םק"הפו"ו

 שהביא נאחר הב"ה ז"ל * כו'ו
 לוטן מתוקן זה לשון דאין ותימה הב"י(רביי
 כל שיפתה דהיינו החותם כל שיזייף חיישינןדלא

 משיעור פחות מפלינ שהוא הודיעו שהריהמנופה
 שיזייף כלל א"א היה משיקור רבפחות דכיוןהזה
 חיישען דלא לישנא לומר לו ה" לא ההותםכל.
 אפשר לא ונם לומר לו ה" אלא ההותםלוות

שיהח



ף  להרשב"א תותם הוה המגופה דאין המגופהםתימת ,(ת ,ויג'יציניגכנ: ז:בלגנק מובעה מי -פ%ן8

אש5111%5ש
 ה" ידאס ג קאפו ע'כ ג.תמ.ת ןטוגחלן..ף

היר
 בטניפ"

 דיא:::שי1'יק שיעור כדי שהה אפי' תותם תוך בחותם תתוםוהי' בענ עץ של פקק מנ.פת ה.תה א',

ב5,.קו.1
לושנ"נ

 : .קייל .חליף פ""חג.5ע"רהא שאש ייי':, י .:ק:%ףמן(ע.יב%ז,4 ב" ה.צתנניםי::נ:גן:; רגממייג:115שש הושנ,א בק פך,נתא שסש
 מ, ". ש"ה כ טמש"ר

 . כי' ה היא

-

%"י
1 :ץ)רהרשב"א נן טקי"ו-  

 וה בטעס טס'ק שהטוו קשה ,"ממכ"ו
 הא וה פעפל"ל

 בלא"ה,
 דהמוא חצבא דהוא נכ"ב רא'תא ר'לח'ע י ב אפיר

 בנוי' אצנועי מיני' מיננב דאי התם שאני -הרוב אחר הילכ'ן וקי,נ ה-.נ הנ.נא דר' דס"למשופ

 אין דאס . כו' ברגנ ט שעגך אלאשם
 :ך:ן עכ."פ ריב את- דהולנ'ן בי'שאאב.ר
 ש-אל ך ק'יבא משיםוגק

 גידאגקם-ג"

 מפעם אמור ברישא- גם ובאמת טק"מ( הש"ה)וכ"כ בתוכו ולהצניע זה מכרם לננוב דרך דאיןמשום דאמור קמ"ל להתיר כדי בתוכו שסונת זה כרםבתר אזלינן ימובדל מופיש הוא דהכרם כיון בל"זלהתיר ס"ד הוה אפ"ה מב*בו ישיאל כרם שם דאיןכיון קרוב מפעם להתיר דם"ד הא ה*ינו ההיתראותו דר"ש אף כרם שום בםביבות כשאין כןשאין מה הרוב אחר דאזלינן שום מ דאסורואשמעינן קרוכ מפעמ להתיר מ"ד והוי וקרוב רוב שייך:ז
 : )עצ"ל( וק"ל הרוב אתרדה1כין

 שם דאיתא - כו' יישב"ג כת"ק פק"אטו"ז מיםשן
ן

 מפלינ שהוא הודיעו ואם מותרהמשתטר בתזקת הי' אם למקום ממקום יין כדיישראל עם מעביר א%היה נכריבמתני'ו
 ה'ד שם דאיתא . כו' איתא הכ* מ?ןסק"ו : ותיבש תדשה אתרת מנופהויעשה התבית מנופת כל את שיפתת כדי שישהה עדאלא נאמר דאינו ם"ל דרשב"נ פירש"י . ות.גובוינוף החבית את שימ5זח כדי אומר רשב"נ ע*ן(שתום לשון וישתום אםור הםתימה ותיבש הנקבויסתום' ויחזור התבית במגופת הנכרי שיקוב כדישהה אם דהיינו נפירש"י וינוב וימתום שישתוםבכדי שיעו"

 ' התבית( לדופני המזרק פי סביבותורבק בפיפ )פת שריקא תבית( ע"פ מזרק כמה)פ*רש"י רתב*תא אפומא אננא רבא אמר תב"ת 'י

 א' תותם רק הוי לא ע"כ כן לעשות דרבם ה.1כי שינוי הוי לא זה בפיפ פיח רק מהדקו ולאכלי כשכופה אבל תב"ת והוי חותם כמו נ"כ הויהתבית שע"פ והפיתה א' חותם כמו הוי ומהדקוגלי עליו כופה דאם שם"ל וה*ינו - כופה או כמוהוי וכופה קפכ' השר לשון הפו"ז ימפרש . ע"כתב"ת היי להמירו פורת שיש בענין וטהדקו ע"נכלי וכופה וחותט התבית פי טח תב"ת ה"ד בזה"לכ' והפור . ע"כ הב"ח דוי לא טיהדק לא האיכולי לזיופי פרח דלא חותם בתוה חותם הויהתבית( את לבלוע הםל פי בדותק )נכנם ומיהדקערי'( כפויי וסל ונת'יבשה בתבית שרבוקה החב*תמנופת חותמות ב' דהיינו מנופה והחב*ת התבית ע"פםר )כפה דיקולא לא לא ואי הותם בתוך תותם יה ותתימא

 %"ע~ע,י5הקסמ.ה
 למפה פומי' ותתם צייר דב' הא הפו"ן מפושכאן אבל . שני חותם עוד עושה ונם בפ'פ פותדהי' היינו . וחת*מא שריקא בנם' דמ"ש הפו"זטפרש

מש



בינה קיבקיא מלטימןאמרי
 שטא משום הוא דהפעם הפור כ' ע"נבדיעבד
 וי"כ יינם תערובת משום ולא ביין העכו'יםנגע
 ו5א פסק שלא דמיירי כיון בדיעבד אפילואסור

 נ'-ן נלוקשות יקשט
 4יג:

 רע . כו'
 הפור כ' שמדד סודם כשפסקדברישא

 קנשו לקנותו תחלה הנביהו מודד העכו"ם הי'וזעל
 הנביה לא הוא שלו למדוד את"כ כשמערהנמצא
 מותר בהנאה שרי לבראי דנפח מאי בכונהדכת. לעי5 דכתבינן לטאי ומיהו אסור לקנותותתלה
 שינע הדבר שקרוב אסיר שלכתהלה אלאבדיעבד
 הפור אסר לא דלכך הפו"ז ומפרש * ע"כביין

 שמא תיישינן שם דנם אע"נ לכתחלה רקברישא
 ומיירי ביין העכו"םנגע

 ן

 לקנותו תתלה הנביה בלא
 העכו"ם הנביה שלא דמיירי דברישא משוםוהיינו
 כ"כ ל"ת ע"כ לקנותו כדי משיכה עשה ולאתתלה
 ננע לשמא פפי תיישינן משיכה ע,שהשהעכו"ם דמיירי בסיפא אבל לכתתלה רק ביין ננעלשמא
 ולא פסק שלא כיון בדיעבד אפי' אמור וע"כביין
 ומיהו לעיל הפור דכ' והא הפו"ז ום"ש * עדייןקנאו

 לנלי מדד דאם הפור כ' דלעיל ר"ל כו'בדיעבד
 שפמק אעפ"י אסור יין עכבת בפיו שיש עכו"םשל
 בטתם ,שנתערב "ן דקיעל מותר בדיעבדומיהו הכלי של לפיו כשהגיע נאמר שמיד הייןדמי
 וכ' * ע"כ שבו יי"נ מומי חוץ לעכו"ם מוכרויינם
 ביין העכו"ם נגע לשמא שם ל"ח דלכךהפו"ז
 ע"י רק במשיכה העכו"ם דקנאו מיירי לאדשם

 : ננע שמא ל"ת שאז וכדומהרקשותו

 - כי מימי'ך י' י' קי' סמטץש"י
 אמר קונה אינו אמר אשי רב סונה בנכרימשינה

 מינייהו זוזי שקלו לנכרים תמרא כייליתו כ*יין להנהומוכרי רב טדאמר לה אמינא--רב-אשי-מנא
 קא יי"נ דמי  ש9ליתו וכי  הוו  9א ברשותיכו נסךיין הוי קא כי הכי עבדיתו לא דאי להו כיילווהדר

 מדטשכה קונה דנכרי משיכה ס"ד ואישקליתי
 )ודתה בי' דננע עד הו* לא יי"נ סונה במדהנכרי
 5א ה"נ דישראל למנא ורמי כ"ל דקא איהנם'(
 שבכלי דיי"נ דנכרי למנא ורמי כייל דקאצריכא
 כי סות סוף נופריך( משיכה מקסי יי"נ והויאוסרו
 עד קוי לא יי"נ קנייה דעכו"ם דמנא לאויראמפא
 אי לא . חבור נצוק ש"מ דמנא לארעיתי'דמפי
 דמנח דפנא ל"צ ה"נ בידי' לכלי נכיי לי'דנקיפ
 של כליו ש"מ כלי לי' ותיקני )ופריך(אארעא
 אימא לעולמ לא . לוקח קנה לא' מוכר ברשות5וקת
 אפומי' יין עכבת דאיכא כגון והב"ע לוקת קנהלך
 הנמ' פריך ואח"נ - לי' אינסיך קטא דקמאדכלי

 שקשר רק א' חותם עוד ועשה שקשר 5אהעני
 וז"ש * הותם כטי הוא עצמו והקשר טשונהקאמה
 . חותם כמו יהי' שהקשר היינו ותתם ציירבגם'
 א' חותם כמו הוי ושה משונה קשר שיעשהכלומר

 :וק"ל

 קיאסימן
 ממ"א-יש4אן

 ע5 ר"ל * כו' שומר י,ם,ב ר8 שאם ש8, צריך שאמרו מה על דקאי
 דצריך עכו"ם שכולה בעיר דמתני' בסיפא דכ'הא

 - כאן המתבר וכם"ש ומשמר יושב ישראלשיהא
 למלש כונתו .. כו' בלץ דצ"ע הפו"ז וז"כוגם

 : וק"ל פפי מרתת דבתצר בסמוךלעיל

 ע4"1 ,* ש ע84/6 ש1ש הוציא שמה, כמיט"ן ש"אא 85%ףםהקי4*ל
 הוא המתבר שהביא שאומר מי יש דהאי ר"ל יכו'

 : ור"יהפור
 לא אם אבל תתלה העכו"ם שקנאו כלקמן'ן
 משום בהנאה במהידה נאסר תתלה קנאו ''63
 בהנאה שרי דכת להרא"ש אבל להרשב"אכותו
 וע"ל . כצ"ל כו' אלא משיכה בלא אפ"טותר

 : הפור לשון שהבאתי זה סס"קבסמוך
 שאין אע"ג אסור פסק שלא עד מדד וי"ל ששש במיפא כ' דהפור - כו' אע"נ הפור שכ' וזהו%81כם
 שינע הדבק קרוב יין מתם של תערובת אלאכאן
 פסק שלא כען לו נקנה לא ועדיין שימשכנואתר
 בו ננע שסא להוש יש הישראל נזהר שלאוכיון
 שאין אע"נ במ"ש הפור כונת ברריושה ומפרש -ע"כ
 את"ל את דר"ל נו' יין מתם של תערובת אלא-כאז
 והול"ל יינם מתם אלא אינו מ"מ יין עכבת שםשיש

 במשנה אמרו וומה שבו יי"נ מדמי תוץשימכרנו
 בהנאה בדיעבד אפי' דאסור ומשמע סתסדאמור
 אתר שיגע הדבר דקרוב הפעם הפור כ'ע"כ

 הישראל אין עכו*ם לרשות שבא דמאחרשימשכנו
 הפו"ז כינת וזהו - ע"כ שנגע לחוש ויש בונזהר
 - ננע שמא דחיישינן במ"ש הפור דברי לתרץנ"כ
 נכון ז"א כוי ברישא שמותר במה אבל הפו"זוז"ש
 דתיישינן הפעם הפור דכ' הא דמפרש ר"ל 1נו'

 בסיפא אסור הי' לא זה פעם דבלאו היינו ננע.שמא
 אסור דאז עכו"ם של יין מעפ בכלי כשישרק

 קנאו לא פמק שלא ש,ד כיון "נם תערובתטשום
 בליכא אבל קנאו שלא ער ונאמר עדייןהעכו"ם
 פסק שלא אע"נ מותר דיהא ה"א לי בכ ייןט,פ
 בטיפא במתני' מדכ' ז"א ובאמת עדיין קנאוולא
 איתא ואם בדיעבד אפי' ומשמע אסורסתם

 דגמקמי מותר הי' בכלי שהי' יין ענבת משום  הואוהאיסור
היין



 מלמימלאמףי
 האמר דרקשב"נ כרשב"נ דלא ענבה נההואהיין
 יי"נ מדמי חוץ לנכרים כולו ימכור לבור שבפליי"נ
 תערובת משום בהנאה מיתסר דלא אלמאעשבו
 הוא מידי ומשני כרשב"נ הלכה קי"ל והאיי"נ

 הלכה אין דבזה בהדי' אמר והוא לרב אלאפעמא
 הגמרא דמדפייך ז"ל הש"ך וקאמר * ע"ככישב"נ
 דמה עכצ"ל קנייה דמנא לאוירא מפא כיט"ם

 דישראל למנא רמי דקא אי לעיל הנמ'דקאמר
 יי"נ( שנעשה קודם קניי' דעכו"ם משום הייןלו שנתן אחר אף מעכו"ם המעות ליקח )דמותרה"נ
 קניי' אמאי דא_ל"כ בידו הכלי אוחז שעכו"םהיינו
 דאם כאן המחבר כמ"ש איתא אם קשהוא"כ

 מנדנד יהי' שלא א"א בידו הכלי אוהזהעכו"ם
 דעכו"ם למנא דרמי לומר הש"ם צריך מאי -הנלי
 שקניי' קודם הי'ן ונאםר כנ"ל, קאי עלה דהאבידו הכלי העכו"ם באוחז )ומיירי בכלי יי"נ שםוהי'

 והעכו"ם דישיאל למנא רמי אפי' האהעכו"ם
 שא"א כ.ון הקניי' קודס ה.ין נאםר בידו הכליאוחן

 : הוט"ך רבינו כונת הוא כן - ינדנדשלא
 דז"ל ר"ל י כו' י"נ םעיף הפיישה כןמסכן,א

 לעכו"ם יינו שמוכר יושראלהפור
 יעשה כיצד ב,*שותו בעודו יאסר שרא ל'זהרצריך
 ואם כו' היין לו שימדוד קודם מעות ממנויקח
 בפיו שיש עכו"ם של לכליו ומודד כן עשהלא

 שמיד ה*ין דמי שפםק אעפ"י אםור ייןעכבת
 מדם* חוץ לעכו"ם מוכרו יינם בכתם שנתערביין דקי"ל מותר גדיעבד ומיהו הכרי לפי נשהניענאסר
 הטור שכ' מה על בפרישה וכ' - ע"כ שבויי"נ
 שמתחלה_ דהתם י"ל אסור כו' ומודד כן עשהלא ואם לעיל הפור דכ' והא וז"ל מותר בדיעבדומיהו
 הש"ך ומ"ש - בכ"ע מותר דבדיעבד כאן הרבכם"ש הפוי דברי ומפרש רבריו דחה והש"ך י כאןלשונו הש"ך שהביא כטו כו' ש*תבפל כדי במזידעשה
 ע"ש כו' כרשב"נ כמא( בש"ם פריך מאירא"נ

 בו ,"י"ש וכ "ביי כ נ ע 94ג%9קע,ע4 רר דר"ט2 הב"ייר' ז"ל - כו' כ"י  כן3-ת9ק9ט"י9ט : הש"ם דברי שהבאתי הםמוךבם"ק
 ו~אן שיאםר קידם היין להוציא צריך בכף"נדהא מקדמו לו שהשביר ע"י הסניי' שה" לפישא"א. ברמ"א כאן ולפ*"ז * ע"כ יי"נ שכירות יפולשלא שיאמר קודם משם יוציאנו מקומו את לוובמשכיר העכו"ם ביד הלואה הי*ן דמל הו"ל מקומו *שראללו השכיר או שנתנםך סודם להצר הכנימו אםדמיט ופסק לעכו"ם י*ן הבית המוכרצמח

"
 כו' הב"י שהקשה מה לק"מ והשתאשס, : הש"ם דברישהבאת. טספ"ן ע"ל י כו' היבורא*נוקי נ'צ.ק "י ני'נ ע,מן ק5,דנו~

 משבינהקיה
 : ודוק את"כ שפםק היינו בפםק אפי'אמורים דרמיו הרמב"ם בשם םק."ח לע.ל הש"ךמ"ש דלפי"ז שכ' בתו"ש ועיין - אםורים שדמיושפיר הרמב"ם כ, וע"כ פסק שלא כיוז קנאו לאעדיין והעכו"ם תערובת ט'טום נאמי הכלי לשוליהיין כשהניע דהא ניצוק מפעם ולא העכו"ם שקנאוקודם היין ונאסר הכרי לאויר כשהניע אף הייןהעכו"ם קנה לא א"כ תחלה פסק אשלא קא*והמחבר הרמב"ם שכ' בד"א דהאי שפי' מה לפיר"ל

 קלהסימן
 ז"ל - כו' הפור מ"ש יפ* יהי סממ"דטי"1

 מותר צהוב ומראיהן זפ*תה בשעת יין לתתדרך שאין במקום אבל עירוי צריכין רקיום מכניטושאין אעפ"י זפיתה בשעת יין לתת ודרך עכו"ם זפתואס חרם של כד הרקטב"א וכ'הפור
 לדמותם מסתבר עליהם פופח המשקה בעודעכו"ם בהן שנונע הזמות'ם שלנו ובכ"ח ' ע"כ מהןלקנותן

 דנוהנין למימרא לאו כן נוהנים דאין דקימרדהא צ"ל עירוי בלא השכשוך אחר גין בהם נתןאם בדיעבד אלא להתיר שאין מה"ת בשם לעילרבינו גנ"נ ]ן ::~1:צמ,ב"י.ו"ן:"ני:י,טן
 שכשוך ע"י יין שכשנתן לומי היינו אלא כןנוהנים  שאק לנת.ב ה,"ל סה"ת לע'לידבו' כשכתבדא'נ

 דברי על כ' ומהרש"ל וז"ל וכ' הב"י דברינ"כ הביא והדרישה ' ע"כ מה"ת לדעת המזופתיםעץ בלי לדין דינם שמשוים יין אותו אומרים אין לבד)

 שבלע אעם". הכ"ח זפות והוא רהוא*ל קצתדחוקנן18שנ?,,1:ש
 .  עכ"ל אסור לנתחלה  שהן ]ן'ש'ק.ליופות

 : ע"נ ז"ל הפו"ז דברי יתבארובזה
 מכניםו שאין בכ"ח דוקא הוא לא אומלבלוע שבע שהוא בין בכ"ה הפור דטחלק דהאשם כתב דהב"י ר"ל * כו' לקיום 'י מנניטו באין יייקא ישב"י מקט"וש"ך

 טק"ז ע"ר - כו' בהם לפמ"ש היינומקט"ן : כך'לקיום
 ר"ל - כו' שמא משום ינ'רי כמק"פמןי"ך : הב"י דברישהבאתי
 העכו"ם בו ישתמש שמא דנזרינן משום הואשעה לפי בו בנשתמש דאםרודהא

 1*הא לקיומ( נו שמכניםיז כלי שהוא )כיוןמער"ע
גמור



בינח מיי קלו קיהטימןאמרף
 . : נזרו לא לבד בנניעה אבלשעה לפי בו בנשתמש אח אמיו ע"כ כבוש משוםאמור

 * כו' בהם ,נע א% אבי מקכ"בש"ד

 ששש,4,עא ושששו מיגג "ן אב%?'ש':ו סל1'ופוייו
 ' וכן - יותר גרע רבכה"ג טשם משטע כו'פעם וא"י דבאטת ד"ה לעיל בסמוך הפו"ז דבריעל בנקה"ללפט"ש

 סקל"ב ס"פ סי' לעיל הפ"ת דהביא מהאמשמע
 ל"ם כאן נם א"כ בבוש הוי לא מחולפיםדבמימות המנ"י בשם ב' אות סק"ז במשב"ז ק"ה סי'ובפרמ"נ

 . כו' -הרא"ש בשם הב"י הביא כבי כישם .ודוק
8 8 8 8 י ן ~~עו ן*ש ב'ה עמ"ש - כי' יהרמב"ז ואף סמי":ש"ף : הב"י דברי שהביא סקכ"ח בש"ה עיין8

 : ס"ן'זל"ח ל
 נשע ושו שם 'דאיתא - כו' התום' כתבו %י"פפך"ו
 אבפא הני - שיי שתא ירחי תרימר בתרנולפי
 התום' וכ' * קשתאישרי ירחי תריטר בתרדפיעי
 ופי' * בכ"ף בערוך נורם כך . דפ"ע' אכפאון"ל

 בחלב אותו ושורין ובוצמים ועשבים קמחשמביאין
 אבפיח לשון אבטא נורם ור"ח עליו ייןומזלפין

 פ*ר"ת לדחות התום' דכתבו הא על הב"יוהקשה - ע"כ בעירוי ניתר יהא שלא כלי שום מצינולא כי נראה ואינו יין בה ומשימ*ן חלולה דלעת5פי'
 והא - דוקא יב"ח אהר רק ניתר דאינו בנמ'איתא דמייעי ובאבמא בעירוי ניתר יהא שלא כליטצינו דלא כלי מין הוא דטייעי דאבטא לומר א"אללכך
 ונולפ* יב"ח אחר רק שרי לא נולפי בנמ'איתא
 בנולפי____ בנמ'_ דקאמר דהא המו"ן ומתרץ * כליהוא
 אדרבה אלא עירוי די"ם למעפ בא לא יב"חאחר

 א*צטרך ולא עירוי בלא מותר יב"ח דאחרדקמ"ל
 בה קשנוי דכבר בה מועיל דערוי כלללאשמעינן
 מקום בשום נזכר דלא דפייעי " אבמאטשא"ב
 בנמרא דקאמר הא וא"כ עירוי בזה מועילשיהא
 : וק"ל בעירוי ניתי יהא שלא בכל* מצינודלא כלי דהוא כר"ת לפיש דא"א התום' הוכיחוושפיר בזה עירוי סני ולא דוקא הוא יב"ח לאהרדשרי
 הנ* יהודה ר' אטידא*תאי כו' הרא"ש בשם הטור ום"ש ו טקקך"ןש"ך
 בהם שנותנין שקין כמ*ן ,נמשמרת דארמא*רווקי
 דלא אדם שףר של יינן( את להוציאשמרים
 כך ואחר מתירין קשרים איכא אי פירש"י -להו .שרי ק*מרי א*כא וא* מישנן כיתנא של הםואם מננבן עמיא של הם ואם בהדחה סגי פובאבלעי
 דנראה הר"ן וכ' - בקשריס נבלע שהייןמננבן
 אבל קשרים היתר צריך בנינוב 'דדועא רש"יטדברי

 בנמן דכי דהא כ' והרשב"א ' ל"צ והדחה וןביש
 ודוקא אישון ג,ם קאי קשרים היתרדצריך

 ע"כ כך כל נכנם היין אין נ"כ לרףדף ובין בהם נכנם היין א*ן מבחוץ הקשוריםכלים שא4 אבל הקשרים בין כנוט דהיין דארמאיברווקי הת"
- '  והפמן 

 בישון; נם הקשרים להתיר דצריך הרא"ש בשםכ'
 כתב' נדהרא"ש כן להמור לי' דטשמע הב"יוכ'
 להת'ר דצריך הגט' דכ' דהא כפשופן תופםשהוא משטע דבי שום פ*רש ולא כהוי*תם הנם'דברי

 דמדהעתיק הב"י כם"ש כן הפור דעת יהאדאפי' הש"ך והקשה ליי דסמוך אישון נם קאיהקשרים
 נם דקאי רמפרש מוכח כפשופו הנמ'הרא"ש
 ברווקי דדוקא הרא"ש לדעת לחוק יש מ"םאישון
 אף הקשרים להתיר צריך בנמ' שהזכירדארמאי
 : וק"ל הרשב"א שמהוק וכטו כלים בשאר ולאבישון

 מלומיטן
 מהטודכ' הבייח ג:"~ייקשה ס:"גש"ך

 מכינים לעכו"ם הישראל נתן דאם ר"ת בשםכ'
 ודוקא להשחזה לילך הישראל צריךלהשחיזן
 * ' לחוש אין שעה רפי אבל היום חציכשהניחם

 כהפור ט"ל לא דהר"ת משמע דמזה הב"חוכ'
 מפרש והוא שעה לפי אף כאן דאמרווהפומקים

 להחסיד אמרו דלא והרמב"ן והרא"ה כהר"ןהנם'
 הכשר א"צ בדיעבד אבל לכתהלה רק שעהלפי
 עכו"ם ביד הניחם אם אף יין דבכלי כהטורנ"כ ס"ל דר"ת דליתא הש"ך עז"כ - ע"כ בהדחהוסני
 בטכינים ודוקא בדיעכד אף הכשר צריכים שעהלפ*
 ה"ם_בויעבד ~תיר,_ יין כלי שא'נם כליםושאר
 רא שמא ס"ם משום שעה לפי עכו"ם בידכשהי'
 בדנר ה'טתמש שמא בו נשתמש ואם בונשתמיצ
 שמא הוא דההשש יין כלי משא"כ פונםשהוא

 לא שמא ספקא חד אלא דליכא יי"נ בוהשתמש
 : וק"ל בוהשתמש

 איסר יאפ"ה סק"ג ש"ך קיןסימן
 . כו' בכ"ש ייי1

 את אומר דא*נו אע"ג בקנקנים הבלוע דיי"נר"י
 אוסר אם"ה בשתייה אלא בקנקנ*ם הנ*תןהיין
 כשנפל אבל מ*י"נ שנאסי הקנקןקליפוק ננר בו הניהן ביין ס' יש אם מועיל ואינובכ"ש
 מ' עד אלא בכ"ש אוסא אינו אחר ליין הייןאותו

 : סקי"ב בש"ךוע"ל
ק,ם

 מ.ה-

 שכ"נ מ,ניה,לם' א,מ
 לתו"

 כ,'
 לפי יין בו ששמו עכו"ם של ק'נקניםקדלהמתירים

שיש



גב?" קיט 5יח קלוםימןאמרי
 יין בו ליתן אף מותר הקליפה נגד ם'ש*ש

 נידות דתנן ממתני' ע"ז הב"י והקשהלכתחלה
 אםור ישיאל יין בו ששטו עכו"ם שלוקנקנים
 ותירץ ביטתיי' אלא אטור דאין וחכ"א דר"טבהנאה

 מתרץ והב"ה . הקליפה ננד ט' בו שאיןמועפ ייו בהם ביטנתן מיירי דשם צעל הנ"לדלהמת*רים
 יין שמכנ*טין גדולים וקנקנים בנודות מיירידמתני'
 ביין וא*ן קליפה מכדי יותר בווע דאז לקיוםבהן
 ממתנ*' וק"מ דבלא"ה הש"ך וכ' . ע"כ ננדוס'

 : וק"ל בפיל לא במינו מין כמ"דדאת*'

 קלחםימן
 י"4 י י11 י41אף י, י-ין;* ףאה484114אין;*

 של נעורת י,ט ואם הפורט"ש 14*"
 לה די אין בנדים בואי או לנםר נםר ב*ןפשתן
 מדאמרינן דהיינו ונראה וז"ל הב"י כ' .בנ?וב
 בם"ם רבינו וכחבן להו שדי קפרי בהו איתואי
 והמ פ'( םעיף לקמן המחבר שכ' הדין )והואזה
 שטו:לע מה ממליפ הנינוב שאין דמי קפריכי

 . ע"כ לנםר נםר בין התחובים בנדים ובלאיננעורת
 . הפור טד*ן נלמד זה דד'ן כ' דהב"י הפו"זוז"קש
 תטוה והוא קטרי בי' באית הטור שכ' ממההיינו
 דעכו"ם בתרא בפ' דרב מהא נלמד זה דין דהאר"ל

 :וק'ל
 כו' דעץ רישא היינו הב'וי שהק,2ה ימהסמ"ך

 צריכה חרם דבשל הפור ום"ש הב"יז"ל
 חרם ושל תק דהא עליו לתמוה יש ונינובקליפה
 בשלא וטתני' אםור הר"ז הזפת את שקלףאעם"י
 דאינה קתני ואם"ה בנם' כדאמרינן איירי בהדרך
 ו'ננב נלומר הזפת יקלוף במתני' קתני עץדבשל וכיון אתר" ניגוב בעי קליפה וטתם בקליפהניתרת
 שקלף אעם"י חרם של הכי בתי קהני כיאח"כ
 דאי הוא וננב בקלף ' אפ ע"כ אםורה הזפתאת
 עץ של אפי' תים של אייי' מאי ננב ולאבקלף
 א"ח לרבנן דבאמת די"ל הפו"ז ועז"כ * ע"כנם'
 םני ונשנ*"ם בה דרך בלא חרם לשל עץ שלבין

 הוא ואם בם.פא בטתני' דסתני והא ונינובבקליפה
 קליפה דצריך לחכמים מודה רבי נם דבזההיינו עץ משל המור חרם דשל דמשמע כו' חרםשל

 * עץ בשל דמיירי בריקשא רק הולק ואינוונינוב

 שהפור דהיינו חילוק יש בדרך אבל הפו"ז כ'ואח"כ
 קליפה דצריך בדרך 1ץ( בשל )היינו בריקשאזכר

 ומ"ש * כצ"ל ועירוי קליפה אלא ונינובקליפה בדרך דל"ט בחרם כאן וקמש"ל עירוי אוונינוב
 ד"ל - כו' *קלוף אל" הזכירו לא וע"כהמו"ו

 בריק4א כ' לא ע"כ בדרך איירי דלארבמתנ"
 הקליפה אחר נינוב ג"ג דצריכין אע"ג יקלוףאלא

 וק הזכית לא אפ"ה הב"י( בשם לעיל)כמ"ש
 משא"כ בדיעבד אפי' מעכבת דקליפה לומרקליפה
 בם*פא אבל עץ בשל בליעבד מעכב דלאנ'נוב
 שקלף דאעפ'" במתני' איתא הים בשלדמיירי
 אפי' הנינוב מעכב חרם דביטל הי'נו אםורקהזפת

 דאפ*' לומר אסור לשון בס~פא כ' ע"כבד*עבד
 וע"כ הפו"ז ומאקם * להוד בקליפה םני לאבד*עבד
 דבמתני' אע"נ ר"ל . יננוכ ואח';כ בעץ הרא"שנקיפ
 דצריכין מפרש*נן אפ"ה יקלוף אוא בעץ תנןלא
 זכד שלא ומה בהדי' הרא"וש כם"ש נ*גובנם

 אפ" מעכבת דזאת לומר ה*ינו יקלוף אלאבמתני'
 לי' נ*חא לא ב'י ובהנהות הפו"ז ומ"ש .בדיעבד

 ניתדת אינא בפור הב"י שהג*ה מה לפי ר"ל .כו'
 הפור בא א"כ זה( ביםאק הטו"ז )כם"שכו'

 אלא הפור שסיים מה יצם*ר את* לאלההטיר
 אפ*' חרם ושל הפור דז"ל כו' קלימה בלאבעירוי
 בלא עירוי או ונינוב קליפה צריכה בה דרךלא

 הנהות ולפי להקל דבא משמע וא"כ . ע"גקליפה
 שפיר אתי הפו"ז לפ*' אבל לההמיר בא הואב"*

 בקליפה טני הרם בשל דאף ס"ל באטתדהפור
 : וק"ל קליפה בלא סני דבעירוי ם*ים וע"כונ*נוב
 , תישב"א, מט"טש"ד

 רוקא נ"כ מפרש

 נקלך: ל(ה ני'לע'ל

 מ.יגי" םק'א שויי מיטםזטן
 תורה אמרה דלכך כ' דהדרישה ר"ל כו'דקראי
 דבויא5 אלוק להם נעשה משפםלו עכו"ם שלדע"ו
 לעבדו כדי שעושה ישראל של אבל אותהיעבוד
נאםר- א*נו ע'כ בו יחזור דלמא אמר'נן לנכרי למכרואו

 ישראל בין לחלק דיש ה"ה וא"כ עבדו אא';כ
 יחזור לא בודאי מוסר ישראל ונם מוסרלישראל

 דו8אי פעם" לררוש דאין ם"ל והטו"ז * ע"כבו
 א*ט ישדאל של דע"ז הוא הכתוב דנזרתאלא
 ישדאל בין חילוק אין ע"כ אותה שיעבוד עדנאמר

 : וקעל הוא ישדאל ש"פא דאעפן'י מומרלישראל

 ביצה צ"ל כו'. מינכד דלא לבינה ש י ש8קו 1-ש מבע" הצלמים כל פ' יבש"ם ממ"אש"י
 ב*צה אחקף ישראל שם דאיתא * מינכרדלא

 והשתחוה עכו"ם ובא לה השתהוה ולא להילהשתחות
 לב*נה שזקף ישראו שמואל דאמר מהולה

 וקא אםורה לה והשתחוה עכו"ם ובא להלהשתחות
 נפ*רש"4 זק*פתה דם*נכרא הוא לבינה ל"מבעי'
 דאי הוה דעתא נלוי' משום דנק*פ זק'פהדהך
 מיתסרא לא ען'א לשם ישראל זקפתולא

 וקסבעי' שלו אינה שהרי עכו"ם שלבהשתחוואתו
 יוהר שרהבת זק84תה דמינכרא לבינה דוקא אילי'

של



םימואמרף
 תיקו שנא לא דלמא או לא ב.צה אבליעתא( נלוי' ואיכא גבוה' נראית זטופה ובשהוא עובי'על

 י_,' :פנ'פ קוב על ת" יא'ן ססהמ,ז
 בפנים קרב 'נמי דעופות אע"נ בפנים קרבעוף
 שא*נן אותן על אף עופות אשאר גם רחייבהפרישח מדברי מוכיח המו"ז אך " יונה ובני תוריםכנון
 וחיות ועופות' חיות מדכלר כלל בפניםקרבין
 דברי: בסוף כאן הפו"ז שהעתיקומהבפנים קרבין שאינן עופות אותן על והייגו עופותעל גם הפו"ז הקשה וע"כ בפנים כלל קרביןאינן

 המעיין - הוא בהמה בשר ומין הואילהפרישה
ודוק' בפנים קרב הי' עי בשר מין אף רהא הואבהטה בשר ומין כ' ולא - ע"כ המה בשר ומין הואילשם כ' רק זה בלשון שם שאינו יראה הפרישהבדברי

 הכניפום אם נמי נרות המ א"כ טק'לש"י
' 

 בנרות והרא"ש התום' נמתפקו ר"י בר"פ וו"לזה בר"ם הב"י שכ' משעק הוא תקרובות ולא נויהם רהנרות כ' כאן ובש"ע נינהו דתקדובות דקאמרחא - נינהו תקרובות עבודתהבסקים
 כללו כך שמפני ונראה בי8ול צריכה נוירהוי' ואת"ר מזבח 'לתקרובת רל"ד טשום ביפולבלא מהם ליהנות מותר תקרובת דהוי ראת"ל בתבוומיהו תקרובת או נוי הוי אי אסיר לתני .שמרליקין

 עבורתה בטקום שנמצא רבר דכל שם"להרמב"ם לפ"ר ה*ינו . תקרובת הנרות הויד5הרטב"ם ~ת"כ רכ"הב"י הא ניתא וע"כ * 'ע"כ ניתראינו ב*פול דבלא לה"טיר לנ~י שהם רברים עםאפור
 תקרובת-- רהוי אמרינן-לחומרא נטי נרותא"כ-יני- . למזבח קרב שאינו דבר אף 'תקרובת משוםאםור
 לחומרא אמרינן לידמב"ם ע"כ תקרובת או נויהוי אי בהנרות נטתפקו והרא"ש דהתום' וכיוןביפול להם הי' נוי רהוי אמרינן ואי ביפוכ לרםואין

 ר"ל כף עוברים בש"ם ינקפ והאטכץ"וי יני : קן גש -ג;יל:"'שסמי%ן
 ח*יב בפני' מקל שבר במקל אותה שעובדיןע"א רב אמר יהורה רב אמר בש"םדאיתא

 ז"ל הש"ד ומפרש - ע"כ פפור בפנ*' מיזרק
 בזריקה לא אחר בענ*ן במקל אותה שעוברקוהיינו - במקל אותה אף-כשעובוין פפי דבזחקהרבותא לאשמעינן עוברים הש"מ רנקז והא כלל'במקל אותה עוברים שאין אף הייב לפני' מהלדבשבר

 ,עבורתה אם אבל - פפור בפני' מקל זרק אםאה
 רביט יהבישייברי כיי - כף ישבתי תפ"ישכט : וס"ל טק"ה לקטן הש"ך סם"ש חייבבזריקה

ףינחמיפ
 בהנהוקיו שבת התוספת דברי אעתיק ז"להש"ן
 להבין כדי וז"ל הש"ך רברי לפרש שכ'ליו"ד
 אייא * הנמ' לפניך נעתיק הללו הש"ךדברי
 ב*ל שעובדים ע"ז רב אמר *הודא רב אמרבש"ם
 לה שחפ כתנאי לימא ' הייב לפני' טקלשיבר
 בהא לאו מאי פומרין וחכמים מחייב ר"יחנב

 אמרינן לא ומ"ם זביחה כעין אמרינן דמ"םקספלני
 רל"א רכ"ע לא ומשני פנים כעק אלא זביחהכעין
 חנב ושאני בעינן פנים כעין אלא זביחהכעין
 * .הש"ם עכ"ל בהמה לצואר דומה וצוארוהואיל

 לימא דפרד היכי בכ"מ הש"מ דסוניות ידועוהנה
 ולא כם"ר הלכה למימר לו הי' פירושו כךכתנאי
 וה"ה כך אטר רהוא רטשמע בסתם לומר לוהיה

 כתנאי לימא הש"ם רמקשה במאי זובסוניא
 פלוגתא דהיא דטצינו כיון רב על הואהקושיא
 'דהוא כר"י הלכה לומר לרב לו ה" ורבנןדר"י
 זב*הה כעין רל"א רכ"ע לא הטשני_ רח'יבסעל

 ה"א כר"י הלכה בסתם רב אמר הוה ואיכלומר
 -הודא ררבילעולם

 ס"י
 לא .ומש"ה בהמה לצואר דוטה וצוארוהואיל ושאני והכא רפפור זה ברין

 רש"ם פירושא ע"כ יהודא רר' משמי' רבאמרה
 אותה עוברין אין ראפי' הש"ך ועז"כ . זובסגיא
 דרך אאאכ חייב רלא נאמר ראם חייבבחנב
 וכטהצ"ל כתנאי ליטא תלמורא מקשה מאילעובדה
 לריני' מורו נמי רבנן דלמא זו רםוניאבפירואשא

 היכי מיירי ובחנב לעבדה דרןך כיון רחייבדרב
 ביין רנם א"ו רפפוד ט"ל ילכך לעבדה ירךרא*ן
 ולעולם לאו או ל,ץבדה דרך 4ק לחלא איןררב
 לעוברה בררך אפי' דפפור ום"ל פליני ודבנןחייב
 אין ל,ציפתם לרבנן ה"נ להלק אין דלרברכטו
 'נע*ן דו"א ם'ל דכ"ע רא -וטשני הש"ם טקשה ----- עצ8הי ' ולפ"ז רפפור סהל כך וביז כך וביןחילוק
 אמר הוי דאי כו' הלכה רב אמר לא ולכךזביחה
 ון8אני מה"8 רב של ברינא פופר ד"י רנם ה"אכן
 ובאמת כו" הלכה רב אסר לא ולכך כו' הואילחגב
 יהוד8* דר' אליבא אזלא רב של רר*ני' להיות*כול
 כיון_ רבחגב ום"ל יהודה כר' פוסק המורוהנה
 א'ן. חיוב דלענין חדא למעליותא תרתידאיכא
 וצוארו הואיל הגב, ושאני לעובדה דרך ביןחילוק
 מהצץעכ נ"כ ונאסר חייב ע"כ בהמה לצואירוטה

 ג עכ"ל כנ"ל כו' נאמר ולא דהייב מקלבשב*רת

 ד"5 . כף קשה ולדבריו כו פי' וב"י דהש"ךום"ש
 אין אפ" גאסר תנב לפני' ישחפ הפוד רכ' הארעל
 לשה*פה פפ* דרמי משום כ"ל לעבדה.בחגבררך
 יהודה ף הנב לה שחפ בנם' ראיתא וז"ל 'הב"יכ'

 משום בר'י הראב"ר ופסק פופרים וחכמיפמחייב
  יהעהה כיבי מ"ל דרב אליבא ור'נ יהוראדרב

 איפלעו בהנב .לעברה דרך דנאין לרביטופשמע
אאשם



 מיפ סימןאמרי
 דכ*ון דפמר' דרבנן מ"פ בחנב 5עברה דרךשאם

 עבודתה שדרך כיון בהטה 5צואר דומהדצוארו
 שה*מה בדרך ש5א בו אותה שעובד*ן אעם"4בהנב
 וע"ז - ע": ?מנים בץ~והמו למ*פטך הו"ללא

 דפל'נ* הסונ'א מפרש דהפוי איתא אם הש"ךהקףצה
 דאטרי אנא רכ לימא בהנב 5עבדה דרך באיןדוקא
 דרך כשא*ן דוקא דוא רבנן דפטי* והא כר:נזטפי'

 שטפרש כמו הוא הסוניא דפי' א"ו בכך5ענדה
 או ב:ך 5עבדה דרך בין מחייב דרב וכנ"5קש"ך
 בחנב לעבדה דיך ב*ן נ"כ הוא דפפרי ורבנןלא

 : וק"5 לאאו

 כצ"ל כיבנן אם"' דאמי* אנא יב 5:מץיק"י
 דאי הסמוך בס"ק לעיל כם"שור"ל

 רב יכו5 בכך עבודהה כקיא*ן דוקא מייריהברייהא
 א"ו בכך כושעבודתה מיירי ורב ברבנןלמבור

 פומק והרמב"ם בכך כשעבודתה אף מיירידהברי*תא
 כרבנ פוסק דהרטב"ם שכ' כהב"ח )ו5א רחייבכר"י
 וס"5 בכה( כשעבודהה א5א מחייב אינוולכך
 כהפור ולא בכך כשעבודתץ רק ר"י טחייבד5א
 כמו בכך עבודהה כשאק אף מחייב דר"יקפמא5

 * וק"5 בסק"ד לע*5 הש"ךשהב*א

 קסאמימן
 עיין . כו' הב"ח ע5 תימא ינם מק"אש"ף

 כן נ"כ שהקשה מסקעבבפו"ז
 : הב"חעל

 דאחרים ו"נ שאנ* דאמרינן הא נביטמפ"ו
 דה" שם דאיתא ר"5 - בף לועשו

 5הע*ד שבאו לעדים מראה שה*' 5בנה צורותלר"נ
 )כמו בו' רא*הם כזה להם ואמי ה5בנהשראו
 בנמרא שם והקשה סק"ח( 5ע*5 דהש"ךשהביא
 אתי תעעוק לא והתנ*א שי* מי נרידתאואשייה
 במרום 5פנ* המשמשק שמש* כדטוה תעשק5א
 ר"נ שאני ומשני ומז5ות כונב*ם ולבנה  המהכנון

 : 5ו עןצו )עבו'ם(דאהרים
 מקור שכ' הב"* ע4 והמהנג מכה"וקפך"ו

 שכ' הא דעל ר"5 י כו'הדק
 מקור הב"י כ' דרקון צורות 5עשות דמוחרהפור
 בנמ' הנזכיים הדברים בכ55 שאינו משוםהדק

 מקור גתכ לא אמא* הפו"ז הקשה ע'ב *5איסור
 בעוועח ואי בהדי' מ"ב דף בנם' שאיתא ממההדק

 '. נף 4.ן: יאוך"ן2טשכם
 יא'תא .ר.י

 מפרצות הוץ סותר הפרצופ'ם בלבנמ'
 ר"ל דמותר הא דה.ינו - בעושה אביי וסוקי יארם

 5או כל דהאי א5יקום רבינו ועז": ?צירןדמותר
 האיסור בכל5 ודרקון ולבנה חטה צורת דהארוקא

 נא בינה קמבקמא
 אפ" בדרקון אמור עצמו עש*יה דנם משמעא"כ
 דמותר בעושה דמוקי 5אכי* אף ה*'נו הד'וקע5 קאי אליקום דרב*נו המו"ז עז"3 - אותו משהקא*נו

 5או כ5 האי מ"מ מוה* בודאי יהיטהותםוסם'לא

 לענק רק ה.א .ב לחפה ה-קק רהשיהג-?ריא
 סותד דדרקון עשהה לענ.ן ולע להשדותהדאס.י

 דאיתא ר"5 - כו' מדיך מאי קשה יא"כסק,,ו
 א5א תורה אמרה לא אנ"י אמרבנמ'

 תניא א5"ה 5שתרי 5חוד אדם פרצוף מעתהא5א הנט' ופריך הרדי בהדי פנים ד' דמותכשעושה
 ומוכיח - אדם מפיצוף הוץ מות-ין המ*צופ-תכ5

 אימור יש פנ'ם דבארבעה יוטר דא"א מכאןהטו":
 הא ד5פי"ז הנוף ב5א 5חיד פנ*הם בם*צוףאפי'

 5שתר* 5חור אדם פיצוף מעהה א5א הנט'דהקשה
 באמז והא הנוף בלא 5תוד פנים אפיצוף ג"כקאי
 אייר* 5א אסור פנ*ם דבא-בעה הא א"ו בזהסותר

 והא הנוף בכל איירי א5א 5הוד פניהםבפרצוף
 5חוד אדם' פרצוף מעתה אלא הנט'דהקיטה
 בכ5 ג"כ קא*לשתרי

 5חוד פנ*ו אפרצוף 5א הגש

 . נצ"ל כו' ר"1 צןי'על 5א אסא'חיל
 דהי' סקמא 5עי5 שהבאתי 5האוכונתו
 : יעו"עש לבנה צורותלר"ב

 הפי ם"ש יץז םק'ו פו*ו קמבסימז
 ך ק הפ.ר: לשון שהביאמק"'

 משום יוצק ימה"פ . דעתה י"ה טמ"יש"ד
 לדעת ?זה הוצרד * כך'דלכה"לה

 אפי' דבכ"ע 5זה א"צ הכא 5שיפתו אבלהמחכי
 : שרד( )5בושי אסור *"אד*עבד

 . כו' הרמב"ם על יתמוה ש מ ומ אםמי
 כטצו*ן עילה בקליפ* ש3"כ לם'ה*ינו

 ע5 רק הרמב"ם ע5 ל"ק בע"ז אבלבפנים
 :)שמ( המחב"

 רהא כ"ם בע5 הקשה יעוד סמ8פפר8י
 דאתר ריל . כו' קמאבלישנא

 שהביא רמק"י בש"ך לעי5 )ע*ין כ"ש בפ'שהכיא
 ין ודברי הפת שאומר רב דברי דשם( הומ'5שון

 הרש אהצרה בעצי שהמיקו בתנור שם58א5יעזר
 לומר תמצא אם אביי אמר בנם' שם קאמר .*ותץ
 דאסר ה*כי דבי )מירש"י רי'א היינו רבי אמורזוז"נ
 התנור שא'ן ואעפ"י בתנור אמר ה"נ בפתרבי
 דברייהא ורישא אסור זוז"נ ל" דא*ת נאכ5עצמך
 הליכא כר"א והיינו כולה 5ה קאסר רבידערלה
 )וריאשא מות= זת"נ לרבי דם"ל ואת"ל מידי(5מבעי

הךלה



 בע ממו קמה כמף קמנ קטב סינןאמרי
 הוא( דאשרה ר"א אלא הוא רבי לאויערלה
 עצים שבח דיש משום הוא רבי דאוםר בפתוהכא
 יש דהא לרבי אפ*' )היינו אסורי אשרה(בעצ* שצרפז חרם )של וצלוחות וכוסות קערות הניבפת
 וע"* הוא שני נורם בלא והנאתן בהן עציםשבח
 ול"ר נופו הנאת בהן םשתמש הוא ראשוןגודם
 לין דאית ור"א בפת אלא אטר דלא )רבי- פליניכ( שני( נורם דא*כא עד לנוף הנאה בו דאיולתנור
 זוז"נ ,למ"ד היתר( של והוא שני גורם שיבואעד מהן נהנה הנוף )שאין וקדרה -בתנור אסור(זוז"נ
 אם" דאטרי איכא שרי מותר זוז"נ למ"ד אסוראסור
 בישולא קבלה דהא אסורה קדרה טותר זוז"גלם"ד
 קירה היינו )ם*רש"י דהיתרא עצ*ם דניתןמקטי'
 מקבלת דהא איסור בעצי חדשה כשהיאועצרפה
 בלא בה שמשתמש תשמי,ט הנאת ואיכאבישולא
 לאחר אלא פת בו נותנין א*ן תנור אבל אחרגודם

 כאן המחבר ודברי - ע"כ היתר( גורם שלהטוקה
 והכ"מ * כ"ר דין מהמ"א בפפ"ז הרמב"ם לשוןהוא
 מפרש שהרמב"ם נראה וז"ל הרמב"ם דברי עלכהב

 מותר זון"ג למ"ד אפ*' בתרא בלישנאכדאמרינן
 עצים דניתן מקמ*' בישולא קיבלה דהא אסוד'קדר'
 תחתיו ונתן בקדרה תבשיל בישל אם וה"קדהיתר
 זה( רם"ק הפו"ז )כמ"ש כו' תחלה א*סורעצי

 בנם' קטא בלישגא דהא זה פי' על הקשהואה"כ
 גיפי' נוונא ובההוא א'סור בעצי דננמרדתנור דום" ומיירי ג"כ תנור נקפ דהא מיירישוטרה בעצי נצרפה אם לענין הוא קדרה דנקיפהא

 איסור בעצי שנצרפה בקדרה דמיירי לעיל(פירש"י שהבאתי )וכמו בתיא בלישנא דמי'רימשמע
 מפרש וע"כ הרמב"ם לדברי כלל ענין איןוא"כ

 ------- : אחר בענ*ן עוד הרמב"ם דבדיהכ"מ
 ( עייז םמ,וכש"ד

 דוקא ימשמע בש"ם
 הש"ך כמ"ש היינו כו" בגוזלת1

 . סנ'ם כע.ן הוה "ייא כ', טמ4פי'ז
 ס*' לעיל הש"ע כמ"שהי*נו
 : נ' סעיףקל"פ

 קטגטימן
 ט6 דעל ר"5 * כו' נ'5רכס )6 ש!ש'ן,' ן*אש דמסנינן סנוי6 5כך 5ית6 6"כ כמכמ"ך4לט"אף
 כס סמעמידין מקוס )כיפס סגיע נמתני'ד6ית6
 6ס ר"6 6מר כגמ' סס ק6מר ' )כנות 6סורע"מ
 סן ע"6 מסמסי פסיע6 ופריך י מותר טכרוננס

 ירמיס 6"ר סיעכדו עד 6סורין 6ינן ע"6ועסמסי
 עסס ס6ס סיינו סירס"י * ע5מס )ע"6 6)6 נ5רכס65

 : ע"כ מותר סכרו כסכר ט"מ 5נכרייסר56

 הרמג"ס ו"ן גף '" תי"י,י'ן "ימג,סממ,ה

 05 ס" נעונס כסס נסניס ו6ין כטונס ס)6מסס
 ס)6 31)3ד כסני' כעונת 6פי' נסן נכניןו)6מריס

 רס6י מפרס דסרמכ"ס סכ"מ ומפרס ע"כ סכריתן
 6ינס ס דכר דעוכת וכיון דכריס טוכת סייכוטוכס
 ו)6מריס 5ס סי' ד6ס 5קו65 פסק ~נ"כ מדרכנן6)6

 ןמותר

 * כו' סמתןי 6מק 65 6ס סמ"כ "ך פ, "מרםימי

 : נס"ט סס מ"ם ז' סעיף ק5"נ סי'ע"5

 ,חטמ" טק"ב ש.ך קמהסימן
 ד6יתמ * כו' 5י' ותנפי פרין מ6י ו56"כ )כ5"5(סניו
 לנסכיס מסו מימיו למעיין סמסתמוס רנס נעי3גפ'
 )סוינו סניד ק6 35נו6ס 6י5ימ6 5י' מנעי' ק6מ6י

 5י' ותכעי * סגיד ק6 5פי' די5מ6 16 ס5ו(5פר5וף
 מכ5ל ו5גכוס נממוכר 5י' )מדכעי' 5סדיועספ5

 כת5וס וס6 5סדיוע 6סירי כס"ג דכת5וס 5י'דפסיע6
 רו6ס ססו6 למיס )סיינו דקמי' 5מי6 5י'קמ3עי' וסכי סגיד ק6 )מי6 5עו)ס 5מכעי'( 6יכ6נמי
 )דס6 6זדו קמ6 וקמ6 סגיד ק6 5פניו(עכסיו
 16 מופיות( 6מ"כ סכ6ות וסמיס מק)מסמעיין
 וסי5וכו( סנסר סנ 5קי5ומ דמימלס"נו לדכרונסן5מ6
 רכיס ס5 מיט יסו5דק נן ר"ס מסוס יומנן 6"רוס6 מיתסרי ופי ופריך * נענד סנסר כל וכרי סגידק6
 נכעי דק6 5ריכ6 65 * נ6סרין6ין

 מ6רע6'
 : ע"כ

 י'י י" םמחטימן-קש-פויז
 * כ5"5 כו' זכנס מו65 656כ6ן

' 

 כסרסין דגס ור"5
 סוס ס5ו יס6 פ5וני 5זמנ פד6ו 65 ס6ס ע"מ1556
 מד)6 6)6 5ומר סס"ם סו5רך 65 וע"כ כמכירסג"כ
 56)ו סרסינו גס וממעע מגרע וממי65 כו'זננס
 65 6מ6י 5"ק וטונ ממס מכירס ס~י דזס)זמן
 : וק"5 סך דסיינו כו' סרסינו מד65 כגמ'נקע

 קיה ,ן ממ"א פו"ו קמזמימן
 650 * תזכירו 65 6מריס 56קיס וסס כגמ'ד6ית6
 וכ' . פ)וני ע"ז נ5ד )י סמור 5מכירו 6דסי6מר
 6סור ככס"ג דוק6 מסמע )כ6ורס וז"5 ע"זסר6"ס
 ענין דככ) נר6ס ומיסו * )5ורך ע"ז כסמזכיר5סזכיר
 65ו ס'מור דנקיט וכ6י - כתיכ סתמ6 דקר66סור
 5סזכירס דרך ס6ין נקע דמי)ת6 6ורמ6 6)6דוק6
1עשס עכ"י 6סור 155רך ד6קי' וקמ"5 155רך ס65כ55



 קמח קטי מימואמיי
 סר6"ם נדכרי 'סמניס מס מריטת6 כס)פ65ועזם
 וספוא י 5סור מויל מ6פי' וקמ") ועודס5")
 ס"ס סיעו דנכ"ט'%ור דכ' ס6 סרמ"ם כונתמפרם
 ם65 ל6פי)ו נזס רנוש6 דיותר דס") 3טרךם)6
 ממם כנותן דסף 61ס1ר 153רך ומטם"כ 6סור.)5ורך
 מ0וס )ג1רך' ס)6 6טי' סנמ' נקפ י)6 יס6נע"ז
 0)6 לסזכיר )1 דמס נקפ דמי)ת6 6ורח6דסנמ'
 מל )וכעין סנמג דנרי ע) 6חר פי' סו6 .6טור. 153רל ו6פי' רכות6 וקמ") ומ"ט._סר6"ם -)לויך

 רכות6  ריוסר ועוד( ט5"3 סנ") חריפת6ססי'עפ)פ)6
 6סור )5ורך 630 דרק דס"6 )5ורך 6פי'ד6סור
 )5ורך 6כ3 מט "רן 13 ס6ין כיון 'כחנס יזכירדלמס
 מזכיר ס6ינו יודעין דסלל )סזכיר סחמירו ד)6ס"6
 וכ' י 6סור )גהרך ד6פיג קמ") כע)מ6 )סימןרט

 יותר סו6 )5ורך ס63 )סזכיר ו6סור דס6סטו"ן
 סנ") סר6"ם כדכרי סר6סון סי' וכפי מי5ורךרנות6
 ור"ל 55ורך ם)6 6טי' )סזכיר ו6סור .ספור כ'וע"כ
 : וק") וכנ") ממם כל כנותן דסוי ד6סור -מויךדכסאכ

 טטחסימן
 וכנר . כו' נ"מ נ)אס 6יכ6 ס6 ט'גפ.י18

 6סור ע"6 ם) 6ידיסן )פני ימיס נ' נמתנ*'ו46פ6 ס* רע) ר"5 - כו' סתוס'סקסו
 ד6זי) מסוס פ"ס 1ז") סתוס' כג עמסס ו)תת)ט6ת
 ומודס 6י*וכטס

 )ע"6.~
 עכסיו סעו)ס סעכו מס ע) וקסס 'וממכרבמקח סר"3 מסמע )םונו מתוך

 סי' ור"ת כו' עעכס סעכו"ס 6יד כיוס ולתסת
 כמידי,דתקרוכת דוק6 עמטס ו3תת )ם6ת 6סורמפרם
 ד6זי) ))יסנ6 כין סרי דוד6י כ3קנות כל) 6יירי1)6
 ' 6גסרו ך)6 נשחן 65 עור ד)פני ))יסנ6 כיןחצודים

 מידי לננכור'דוק66ל6
 סכי זיש 1) ו5ם6ת דנ~קרהטת-

 דתקרוכת מיף ' )סס - ו)תת סעעוח מסן )ם6תפי'
 עעמ6 כנמ' מד6יכעי' ר6י' ומכי6 ' ס*עותטליפי'
 מסוס פי' סרוומס מסוס 6י עמסס %)תתד)ם6ת
 מסוט ד)ע6 16 )פ"6 ומודס ו6זי)- ומסתכרסמרויח
 )דידי, כסעס - לין ד6ימ נשמ וק6מר כו' עור1לסני
 נ"מ ק6מר )6 6מ*י 6סור תקרוכת ד)16 מיר4ו6י
 מידי 6"1 6יכ6 סרווחס דמסוס תקרוכת 'דל6ולמידי
 סרי תקרוכתד)6ו

 כעקמ ומווס 6זי) מייכ6 63%'
 ~ר~בי ונמ' ונעי' כסחורס סירויח כ"כ ככעח 6ינוונס' 5ווח וסו6 סחפן תחת סמעות סנותן כיוןוטמכר
 כמידי עמסס ו)תת )ם6ת ד6ס,ר עעמ6עסרם

 רנות כסמומ )1 סיסי' סרווחס מסוסדתקרוכת
 סיסי' ,ממתוך 6סור נמי )דידי" ')'י' 6ית 6פי'כריוח
 ונ'ע )פני'עור מסוס 16 מסמולחר יקריכ סרכס)1
 יתנ6ר וטס . ע"ס סרי )דידי' כסמס )י' 6יתדכי

 2 ע"נ ז") סעו"זדכרי

נמבינה טנחטננ
 6נ4% ען 6ן) סה*ג ששף קנגמימן
 סמטךדין מפכי עמסן 6סס יתייחר )6 נמתני'ד6*ת6
 ספ'כת מסוס )י' ותיסוק כנמ' ופריך . סעריותע)

 ומההתתו- עסקינן חסוכס כ6סס ירמי' 6"רדמיס
 פירם"י - ע3י' זיינס כ)י 6סס '6מר 6ידי רכמיכס
 6ינו עלי' סנ6 וכיון עלי' כ6 6)6 6ותס' 'סורנד6ינו
 סוי )6 )עריות דחייסינן מסוס 65 6י ע"כסורנס
 כלי 6סס פי' וסתוס' . דמיס ספיכות מסוסמיתסר6
 ומריכית מ3חמות כע)ת ס6יכס מפני ע)י'זיינס
 רם"י רנס ומסרם ס6ריך וסכ"י . עלי' מרממיסכ6ים
 נסיס עס )סתייחד דמותרת סתוס' כדעתס*3

 : 3ם"ד ד)"חנכריות

 סזק וסוןנ: ם-ק*ש פי"י קנהפימן
 כמו סכנס נ1 ו6ין חו)י כו ס6ין כדכר וכן כ'דסעור.
 סעקוס )1 וכו6כ יסר56 לו סטקין דכוסילת6רוכד6
 06 6ומנות 'יו נרפו6ס ס6ק דכיון ממנו יתרס6)6

 י6מרו 6ל5 יייעתו נהסרון .סדכר ית)ו )6"עיתנו
 סעור דעוכתכ סנשי וסקסס י )מ*ת זמנו סניעכ)שס
 סיכי כי כן 5כתוכ ססו5רך מסמע יסר6ל )1ססקיז
 כ' סעור וס6 .צקש"ס ע"י סוקז סיכי )ן תקסיד)6
 מקיזין מומחס מסו6 כיון מקיז 6ומן. דעכו"ס)קמן
 16מנוש מרע ד)6 מותר ומ"ס ככך ס16מנותומיירי )סק" מותר עכו"ס ד6ומן דס6 סכ"י ותירן -ממנו
 )ומר סו5רך ע"ס ככך 6ומנותו ס6ין ' מייריוסס
 דכיון 6ומן ם6ינו ו6עפ"י כ)ומר יסר56 )1ססקיז
 . 6ומן )ם6ינו 16מן כין כו מקפידין 6ין יסר6).ססו6
 מ"רי ד6י יםר56 )1 טסקיז ספור כ' ד)כך כ'וסד"מ
 סילערך ער סעקוס )כ6וכ דרך 6ין עכו"סכ6ומן
 ט6ינו יטר6) )1 סטקח )ומר סולרך ע"כלרסו6ס

 :6ומן
 מלע 1)6 כו' 'ע1י סי6"ם 6נ) 88"שש*

 יתרפ6 ל6 וכס"נ ד3סקזס דס") ספור לסוןססכ6ת4
 ד6יש כיון 6ומנותו מרע 65 3זס סייך ד)6עמנו

 *דיעתו כחסרון סדנר ית3ו )6 6ומנות יוכרפו6ס
 פ6ע וכוועס כסקזס ודוק6 - כזס 6ומנותו מרע1)6
 מותר 6ומנות כו סים נרסו6ס 6נ) 6ומכותט

 ית)ו -יעות ס6)ו ס6כ"ס כחולי מעכו"ס)סתרפ6ות
 פרנסתו ויקפמ 5ומנותו ומרע יריעתו כחסרוןסדנר
 : יעו"ם סר6"ם כסס סק"ו )קמן סם"ךוכמ"ם

קה2'י
 ד6ית6 ר") - כו' ק6מר נם"ס 6דרנס

 -)6' 6נ5 מפון רישוי מסן מתרפ6ין נמתני' ",*ש
 ומ*י ממון ריפוי מ6י כנמ' וק6מר . נפמותריפוי
 נפשת ריפו' נטכר מעון ריסוי 6י)ימ6 נסמותרטוי
 *גג כטגס ל6 6נ5 כסכר מסן ממהם46ן ליתנינחנס

ליפמ



בינה קנו הטםימיאמף'
 סיינו - כו' דכוסילת6 כרינר6 כתנו דס6שם .: ע"כ נוסי' נפסות ריסוי נטמתו ממוןריסוי

 נסס נסק"6 ו~ניל זס נרם"ק סט"ךכמ"0
 ולכקזס: סינ"ס לחולס ס6כ"ס חולס כיןהרם"ס.סמחלק

 סעור ז"3 * כו' 6סדדי דנריו וקטס ממ"גפך"י
 קה ל1 ו6מר לרפ6ותו סכ6נכרי

 יקנל ל6 6ליל 0ל ססו6 פ3וני מ6ילן 6ו 6ל1ממיס
 כמיס 6ל6 רפו6ה ל1 ס6ין 13 ט6ומר ודוק5 ,כו'מענו
 נותן סיסר36 כ6ל1 13 נר6ס 60ז זס מ6י3ן 616ל1

 16 6ל1 ממיס קמ ל1 6מר 6ש 6נל נ6לי)ממסו'ת
 מיס מ6ותן ו6ין 6ליל סס ל1 הזכיר 1ל6 זסעמילן
 תלס 630 כיון מותר 6ל1 6ל6 ע5וי ס6ילן מ6ותו16

הרסו6ס
. 

 ע"כ 6ליל 0ל ססן נמס

- 

 סעו"ז וסקסס
 רפו6ס ל1 ס6ין ס6ומר דוק6 מטמע סטור רנרידמריס
 6מר 636 כן 6מר ל6 06 6גל 6סור 6ל1 נמיס6ל6
 כס6מר מסמע וכסיס6 מותר פ3וני 6גיל 0ל ממיסקח
 ל1 ס6ין 6מר 0ל6 6ף 6סור 6ליל סל ססס 6ל1מים

 נסיפ6 רנס סעו"ז ומתרן 136 נמיס 6ל6רסו6ס
 6ל6 רפו6ס ל1 ס6ין ט6ומר סעורעיירי

 נמיס'
 6ל1

 עכו"ס 3מקוס 6ל6 המיס נמ65יס ס6ינס כיוןוס"ר
 כיון נזס 6יסור ר6ין קמס"ל 56יל סעזכיר כעוסוי

 : ורוק 6לי3 0ל כפי' סזכירטל6

 מנזטיטן
 ל1 מררכי לקחה דכתיכ ס6 רריסו מ6יי רי' י"3 * כו' 3נת ת"יי 6ל םק"ופו"ז
 ל1 ססיתה סיינו י לכית 636 3כת תקרי 6ל3כת

 על סנ6 רעכו"ס כ6ן רלפמ"ס סכ"י וק6ערל6טס-י
 מסני ררנ6 דס6 5"3 נ"ע סו6 ןיסר6ל 6יס6טת

 - ררסס----דר"מ 'סך צי"ל -דרכ-מ(- סך סהנ6תי סק"ע )ע"3 ס6ני ע5מר סנ6ת66סתר

 ו6סתר-

 'סיתס סנוי'
 : סק"פ וע"ל ע5מו- רהכ6מ עעמ6 מסני ל6דלנ"ע

 טמ,אש?
 יי"-,(1~ן"

;:" ::) 
 סער3יס י163 פן .ודקרכי הרנך סלוף ככיו לנוסמט6ול

 המרכ 6ת 3160 ויקח כלי4 כוס6 6כס 631 כי1ס0עלל1
 : 6"ע סרנ ט"כ לס"ס הי' וכונתו - עלי'ייפול
 ר"5 * כו' כסרענ"ס ססק סלוי רס6כשיץ4ב

 וסעכו"ס סעכירות רנם6ר ס"נדסרעכ"ס
 וליסרנ ע5מו על לסחמיר יר5ס 06 לסנ5תועתכוין

ממם - : ננ:סו מקמיינסו6
 ט~ק~ שב~זר~ץ'נ~

 :~ג
 וככע3ס'לכמרי סו46 סרססי6 6סתר ו60 ופריךיעכור,י
 עולס קרקע 6סתר 6ניי 6מר 3קעל6 עסרס.נפטס1ל6

 מעסס( כה עוסה סו6 מעטס עוטס נ6ינססיתס.

 עתכוין סנכרי "6ין ס6כי עגמו חנמת. 6עריג"

 וכ' * מתכוין ע5עו )סנ6ת 6ל6 סדת עללסענירו
 * סו6י סרססי6 6סתר וס6 דפריך ה6 עלסתוס'

 61ל יסרנ ולכ"ע סו6י עריות ל6קסוי דסו"לתימ6
 רקרקע טעמ6 רמסני לסמקסן לי' רקיס ותי' *יענור
 עריות עטוס ע5מס למסור מחיינ6 ד63 לעניןעולס
 כדעת ססו6 סק"ו סעו"ז סהכיו כסכ"י דל6)והו6
 5"מ ולנ"ע סנוי' ססיתס נ"ע סוי ל6 ר6סתרר"ת
 פריך 63 וע"כ מעסס ענרס ל6 רסי6 כיון זס(עעס
 דכזה סרססי6 רסוי מסוס ע5מס למסור דסו"5רק
 ועז"כ * ט"כ יעכור 61ל יסרנ קלס מ5וס על6פי'
 טרססי6 רמסוס מסמע סתוס' רערכיי ד6ע"נסס"ך
 עולס קרקע דסי6 6ע"נ ע5מס 6ת למסור5ריכס
 נס מתרן 6פי' ס6 נ6מת 6נל רמקסס לס"דס"נו
 61"ט סיתס עולס קרקע ד6סתר המקסן קוטיתעל
 עוד וכ' . נפרססי6 ססי' 6ף 6"ע' למסור ד6"5ס"ל
 יעכר 61ל יסרנ פרהסי6 דמסוס וס"3 66נייסלינ ס6ני ע5מו סנ6ת רמסני ררכ6 לר"י ס"ל ר6פסרסס"ך
 מסני ולכך דמקסס וכדס"ד עולס קרקע רסי66ע"נ
 רס6ני סמקסן קוטיתעל

 מתכוין ע5מו דלסנ6ת סתס'
 סס"ך ומסיק . ע5מס 3מסור גריכס סיתס ל6ע"כ
 ור63 מעסס עסס כס63 ליסרנ 6"5 כפרהסי6ר6ף

 כטט"יפי'ן : וק"3כר"י
 ד6ית6 ר"ל * כו' נירוסלמי ד6ית6
 העלכס תנעתי' קסכי כר עול6סס

 ופייסי' ריכ"ל סליק סס טטו63 מקוס 6ותוטן וסיו 6תו ' ריכ"3 נני ללור 61זל ערק 56לסלסככ
 רני3 לעינ זכור 6לי' וס" 3סס 6ותוומסר
 נתנ3ס 63 ו6ילך מעסס ומ6ותו ריכ"ל 56ללסתנלות

 3מס 601ל1 ל1 סנתנ3ס עד תעניתיס כמס וסתענס13
 6"3וס63 נתנלס 6ני למוסריס וכי 6"3 13 נתנלסל6

 061 דתרומות( )כם"ס סנינו ססרי עטימימסנס
 מקיריס מסנת וכי 6"ל 3מסרו רמותר 6' 3סן---ימרו
 3עסות ר6וי 6ין כמון 3מסיר כן ססדין 5עס"יסי6
 ס6ס יסס"ת מס' נס"ס סימנ"ס כ' וע"כ - ע"כק

 3סס מורין ו~ן 3סס יתנוסו מיתס מייכ והו6ימדוסו
 : לכתמלסכן

 0ס ר6ית6 ר"ל * כו' נתו6 סנ1זל נפ,-אם"ףן
 סככו עוגפי נניך נ6( )יסעי' ססוק על ' 'ז1
 סכר( סור )סו6 ת6 מס * מכמר כת6 חו5ות כלכר5ס
 30 מכנון 6ף ע~יו מרממ1ן 6ין נמכמר סנפל כיהזס

 %5:1שע(155"ק : עליו מרממין 6ין עכו"ס ניד סנס5 כיוןיסר6ל
 נפעגין 3ס ומדמס נסס סיקומ ע3 16 רניס עסקילגורך
 "פילו עמנו 3סתות ר6סור ע"6 נסני מיסהמקלמ
 רעותר לכ6ן ר5"ר' סעו"ו ועו"כ י יטתס כס63 ימות06

 סנ  סו6  יכ5ן ע5מו 6ת 3ס5יל כדי ע"6 לנית3נרוח
ו6ג



בב-יבח מם מנפמייייאמרף
 כגון מעטס )עסות מטו)ך טט מט6"כ תעטס361

 : 6סור ע"כ וכדומה ססר עס5ד3ר

 וכי רכתי3 סו6 מ6י ר3ית )ענין ס6מור תום3 נרסס קן"" ע)ת" טס"א שףז מנםמימן
 ומי ותום3 נר 13 וסמזקת ממך ייו ומטס 6מיךימרך
 ומי מ6)קיך וורסת 3תר3ית- נטך מ6תו תקמ 6)עמך
 נרכית 6ותו ומ4ין מסן )וין ירמינסו . עמך6מיך
 תקמ 6) כתי3 מי י5חק 3ר ר"ס 6מר תום3 3נרוכן

 6) פירם"י י מיסר6) כתי3 מ6תו תקמ 6)מ6תס
 ותום3 נר כתי3 וכי ק6י 66חיך כתי3 מ6תותקמ
 : מן'כ, )סמיותו מ5ווס ס6תס כתי3 ממך ומי)מנין
 ר6תו מיהי6 ם"שהש*מ

 ,ר") * , כו' "י)6 )ייי,

 5זי 5סורס רסמיעתן 6ערינן י6יזי
 ו6ת 6ותו 6יסור 3ס -סייך )6 נסמס סכותי סמט6ס.
 עקורטת.: 6ינס סנ6ס 63יסור- סמקרם רקי"5יופין ')מנין יי"נ ונני יום 63ותו סענ5 )םמומ ףטתר3נו'
 סיטץ )קיין גם"ך נרין * םםכו' 3סנ"מ ,61ףבם

 . סנ"מ י3רי ססכית מ"י ס"קרטאן

 ' קםטימן

 ט3"מ טטירן עם נ"כ ןךמס -ינזס טק"דשאד
 כמ"ם נ"כ מפרם וסג"מ ר") ,. כף 'וו
 מור )ו_ נתן )ו ספרמ ד)6מר עיירי רכ6ן סם"3סעו"ז
 )פרס ' .סו") נמתגס י6י ל1 כתן -'ר3ית. ל3תורתיומר מסת3ר6 סילכך..(עפי 3סנ)עס -עע1פ והך )5י-תרון
 -- ר3י%יפו"ם )6יסור! מועם ,יסי' ס)6כרו

 כנלי ו)פי'
 'ממ)ק סדמכ"ס וס6 סרמנ"ס מ) נזס-טכ6"ם(-"ו)ע' מרנרי סו5 זס זטעיף )רסרין.זכ5ן דסר~ם. -סכ'סעור
 6מרינן טועס קסדפם פכוי סו6,.יופר. כססיטרון..3ין
גוו6י
 ומז"כ . נמטנון. -וסצ4מ נלו 16 )י' ןיסינ' מתגס -

 .61"כ נכס'נ 6ף וס"):ך6סוי ע"ז .מו)ק -הסר6שםסעוי
 )טן )ו ו)6מרטפרע מיירי .דסר6"ם )פרט ) כוכ)6יך

 ככיי נתן'.)ו 3נן,6ם כיס )מלק סרמכ"ס יכו)סי5ך. סמו3 עס;ספרמון סימוון 3ימד 13 נסן ,)6 ר6ססיתרון
 ומסרם ס"נ .ר)"נ סי'. -3מ',2 ועיין * 'טועסססדעת
 )מ)ק .ם6ט"ים סיינו טועס ססרעת וככרי 60טט

 ו6ין ממסס 16,)ממסט עטרס לעסרס .סיתרוןסמעות
 מסיריות סס ר6ס טועס ססרעת ככרי סו6 6זעסרס' 16 חמפ לסצל נ6ות ס6ינן עורפות סתיס 16 6מתסס-.

 )6ר3עי' .ממסוס' 3ין . ועעס טסרס עםרס - דענס6מרוגן
 -'ו6ט )ם)סיט6ו;3יז.6ר3טרס

 יס ממםיות סס סימרון'
 נין..ם)סס רטמן( ו6עיונן. .ממט פעם ופגותטרנלים
 סממטתת ע) עורסצ9 5מ "כ) וכדומס ל6ר3עמפ8ות
 )ממם עניעות ט5יל ף * ו 6י שתיס 516מת
 סרל)ים, ונעקוס עתגס טם וכו)ם עעט יל66עריכנ

 . סטפס סתיס 3יתרון .נס 6מרינן סתיס מו 6מת)מכות
 )ו סנתן 3כס"ג רק סרמ3"מ ר3רי )פרם מ"6'ו)סי"ז

 : וק") טסרעון מעות מס 3ימךסיתרון
 סימ3"ס י-ע ~כף כן 31סימ3"ם סיקמרכ8ר"ז

 ו3ע3 3ניו נסנוות ל6דס 6סורו
 )סס סנותן סו6 ומתנס מקפיר ס6ימ 6עפ"ינינית
 מר3ריו ומטמע - ע"כ זס 3דכר ירני)ס סמ6 6קורסוז

 : .3רנימ ממות מסס 3וס ט0ו6 -רמיירי3סרי'

 ס4ן ' נ;; צז צן:ס מקי"גש"ץ
 מוזר זסו6 סר3ית )ו נותניס רסס 3תמ)ס:סק"ך

 : 3מתנס )ססונותן
 איתא הב"י י"ל * טן כע ובימב"ם כפמ"הצ8ר"ז

 ישמעאל ף ח"נ ם"פבמשנה
 בא אם דע לו יאמר לא דברים רבית וישאומר
 לשהוא הפור רבינו כדברי ופשפי' כו' פלוניאיש
 כ' מה"מ בפ"ה הרמב'ם אך כאן( המחברבדברי
 שתכבדו כלומר פלוני איש בא אמ דע לו יאמרלא

 רבית ולא הוא ממון רבית שזה ותימה כו'כתאכילו
 דיש - חדא קאמר תרתי יעומואל דר' ונ"לרברים
 דברי או שלום לו יקדים שלא כלומר דבריםרבית
 קאמר ותו שילוהו קודם עושה שהי' ממה יותרכבור
 פלוני ממקום פלוני איש בא אם דע לר' יאמררלא

 כיל לשלוה מהנה שאינו כיון רםד"א וכו'שתכברו
 סדעת כנ"ל קמ"ל שרי מעיקרא כן התנה לאוגם_

 . כו' יחזיר לא וגם המור ממ"ש ויא"כפ"י"א : ע"כהרמב"ם
 : י"נ םעי' לעיל המתבר שכ' הדיןהיינו

 : ט"ד קפ"א םי, בן!"ע לקמןש~א כמבואר היינו . כף אחר ע"י ' מק*ף לענין,פ1כפ
 בפו"ז ע"ל * כף זה נםי' נב"י מבאי כז.שם

 - - ------- :------ הב*י דברי שהביאסקי"ח

 שקיבי יו" בןניי'כממכפ"י
 הלואן בשעת עליר

 הב"י ז"ל .כו'

 כ-

 בתשובה הרשב"א
 לפרוע בשפר הלואה בשעת עליו שקיבל לוהעט

 וכשבא היתומים ולפרנם ולזון הממון עלמם'המומל
 לו שנתן מה שינכה הלוה מען ל חובו לתנועהיתום
 דבר ממנו קיבל שלא פוען והיתום זכו'ממזונות
 משגיחין לא לי אישתבע א"ל זאפי' נאמןאגהיתום

 הרשב"א יתאהבת (הוא זה יייז כמכמ"קךש"ץ8 :ע"כ
 שהבאתי הםמוך בם*ק ע"ל -כו'

 : זותשובה
 שבת בתוםפת ועיין * הם"ק בםוף, ע"ששס

 אתר בנ"א במתם כ"ה סעיף . קם"פ ם*'כדלקמן. שכצ"ל הש"ך כאן שהג*ה ליו"דבהגהותיו
 כירן הפרעון קודם אפי' נאמן היתום ובזההפרעון
 ואפשר שפרא איתרע ולא רבית בו אין זהדצשנ

לפוקח



ףוה קמא לף אטאמרי
 פיע כשכבר הוא הדין דהא וכונתו * כו'לפרש
 המ5רה את 5תבוע ה5וה בא ואח"כ - 5מ5והה5וה
 5קחתי בחיתי פענת עדוף אזי רבית מאתוש5קח
 5קחתי בהיתר פוען המ5וה דאם להד"ממפענת
 אינש שביק לא דחזקה משום שבועה ב5אנאמן
 שבועת צייך 5הד"ם והטענת איסורא ואכ5היתרא
 5א כש;דיין אבל ונתבע הובע שאר כדיןהיסת
 הוא שכידו בשפר מהלוה 5הוציא בא והמ5והפרע

 אינו דהשפה שבועה א"צ 5הד"ם דכשפועןלהיפך
 צריך הפרעון אחר רק רבית בו שיהי' לכךעומד
 כשפוען. אבל בע"פ תביעה כשאר היסתלישבע
 שטודה ' כיון השפר כת מגרע הוא עש*תיבהיתר
 וש"ך בממ"ע כ"ז- נוכמבואר הפרעון קודםב""ח 5ישבע צריך אזי רבית הזה בשפר שישבעצמו
 ה5בואש מדברי כאן הש"ד שפיר ומוכיה ( פ"בס*'
 מפרש מדה5בוש בנ"א משאר מע5ה 5היתוםשאין
 דמיירי שבועה בלא נאמן שהיתום הרשב"א דכ'הא

 נזכר 5א ובאמת 5קחתי בהיתר פועןשהיתום
 ה5בוש מפרש 5א ואמאי כן פוען דהיתוםבהרקשב"א

 א"ו 5הד"ם פוען דהיתום כפשופו הרעשב"אדברי
 משאר מעלה שום 5ו אין דהיתום 5ה5בושדם"5
 פוען דהיתום כפיצופו מ*~רי דהרשב"א ס"ד ואיבנ"א
 הפיעון דאתר 5ומי עכ"פ 5הרשב"א 5ו הי'5הד"ט
 בשפר יפיע הבא כדין הימת 5ישבע היתוםצריך
 פוען והמ5וה רבית בו שיש פוען וה5השבידו
 היסת 5ישבע המ5וה עכ"פ שצריך5הד"ם

 ושהיתום מיירי דהרשב"א הלבוש מפרש ע"כהפרעון אח-
 בנ"א בשאר הוא הדין דבזה 5קחתי בהיתרמוען

 שכבר בפענת המ5וה מיד 5הוציא באשכשהלוה
 שבועה-כ5ל ב5א נאמן המ5וה אזי רבית 5ונתן

 עם 5הוצ*א בא שהיתום אף וכאן לקחשבהיתי
 - כמו ההי-- - הרבית לענין- אפ"ה- מה5וה שבידוהשפר
 הא דהרי מהמלוה 5הוציא ה5וה שבא בנ"אשאר

 5תבוע שבידו השפר עם המ5וה דכשבאדאמרינן
 מפענת 5קחתי בהיתר טענת גרע אזימהלוה
 בעצטו המלוה שמודה כיון מפעם הואלהד"מ
 בנ"ד ואאכ, השפר כח מגרע הוא רבית בהשפרש*ש
 ורוצה הרב*ת עבור 5היתום מזונות שנתן שאוטרהק דבית בהשפר שיש כלל אומר אינו בעצמודהלוה
 . אב5 5קח שבהיתר אומר והיתום מהחוב לולנכות

 הו* וא"כ בהשפר רבית נכתב שלא מודיםשניהמ
 בנ"א בשאר כמו מהיתום הרבית תביעת לעניןהלוה
 שאז רבית 5ו נתן שכבר מהמ5וה הווהשתובע

 שבועה בלא שנאמן לקחתי בהיתר טועןכקטהם5וה
 לישבע א"צ שהיתום הרושב"א '.שפיר ופסקכלל
 דסש5 משום הלבוש על שחולק בפו"ז ועיקכלל

 ה5בוש שכ' סברא האי אמרינן ד5א ז"ולהפו"ז
 ברשיור אינשי אחזיקי אסרינן 5קחתי בהיתרדבטוע!

 ה4תר בדרך שקבל טה כ5 ובודאי מהזיק*נן5א
 שהביא נבאה"פ וע.ין ' כן ס"5' לא והפו"?קיבל
 מחזיק קם"פ( ~מי' דהש"ךבנקה"כ וםיים הפו"זדברי
 כאלו ונראה חובו וו כפורע דהוי שהאכלתנ*סמה " שע1"י4 1'ססי, ט4' בשהע וע"ל * הפו"ז על ומשיג ושבש"ךדבריו
 ביה ואית יותר שיאכי5הו 5תוש ויש 5וה5וה

 : רביתמשום

 קסאסימן
 כן דהפיי ן52 * כי' כ' בפ;י .ממאא'מו"ו

 בתימפות ללות אםור דברכל
 שה5וה כגון מקרקע חיץ באוכ5 בין בכמף כסףבין
 ן שו"פ מפחות ותוץ בשש פעונות גפנות ה'לו

 נכמ"עט עליו והקשה היא"ש ,דברי הביאוהב"י
 שנותן כנון הלואה שייך בשפר דגם וכ' כאן(הפו"ז
 לו יתן זמן שאחר כדי זיז ממאה תוב שפרלו

 נופ5 אין מעות כמו להוצאהי שעומד דבדברשמם : ממאתיםשפ"ח
 מיעופ א"צ דעבדים ר"ל שאלה 5שוןבו
 דאין כיון כמכירה הוה דהא דג"י שכ'בכה"נ
 שאומר אע"ג 5ו כקנוי הוה גיפי' העבד לומחזיר

 נכוש דבאמר אע"ג ר"ל . כו' עבד כמי יזהשם : שא5הב5שון
 כן דאמר רק בעבד מיירי 5א כו' עמי(

 ראיה והביא עבד כמו הוי זה דגם עז"ק5חבירו
 דין בו ל"ש תבירו את דהשוכר נת"ם דאיתאמהא
 כעבד והוי לזמן אותו כקונה דהוי טשוםאונאה

 באימר.5חבירו ה"ה וא"כ __אונאהועברי'_א*מעפנ__םדק
 5אונאה דמי רבית דהא כעבד 3מי הוי עמינכוש

 ד3תמעפו הא ע"כ וא"נ - ופרפ כ55 מחדדנתטעטו
 איתא דהא בשכירות מיירי לא רבית מדיןעבדים

 דבכה"נ ר"ל י כו' כ55 שפר ממעטינן י5אשם : עמי ננוש 5ומר דאסורבהדי'
 שהבאתי הב"י כמ"ש שפר לושהלוה

 השפר ולא הממון הוא הלואה עיקר וא"כ5עי5
 גמור רבית דהוא מקרא אימעופ 5א ודאיובזה

 קושית ל'ק ע"כ הלואה שייך 5א עצמוובשטי
 . כו' שם המהבר כ, דהא רעוך ףן84"ף*קי"ןשש :הב"י

 ן*א8
 הדיינים דאין שם דאיתא ר"ל  אא"ן.

 5שועפ החקקו ואם משו"פ פחות בדין 5דיןיושב'ם
 אפילו והיינו - משו"פ 5פחות אפ" די3םגוטרים
 שהיא פעגה 5התובע תובע דינו ,גמר אהרהנתבע
 יזכה דאם מקר רז דחר והפעם מעע"פפחוח

האבע



 נד כעה קסח כהז 0סה מסב מימןאמרי
 הרי וא"כ . סמנו שהובע במה להתובע ינכהוגתבע
 דמ"ש א"ו משו"פ לפחות אפי' נזקקים הםדפעמ*ם
 רוצים הב"ד אפי' הוא בדיינים מוציאין רא*ןכ,ק

 : מוציאים אין אפ"ה לזהלהזדקק
 לג4שולץטפ"ן

 'הי-
 ור"ל - ל ו54ע*84 שכ*רות דמי נ"א לקבל זה יכול

 זהובים *עב מתם סתחלה לו הבמיח אםדבשלמא
 אלא שוה שאינו החצר לו השכיר ואח"כרווח*ם
 דהוה *"ב טמנו טוציאין שפ*ר אז בי"ב זד1ביםי'

 חוי לא התנאי עיקר א"כ וכו' עש אלא י"בלו' הבפיח שלא בזה משא"כ . הנעל במך מסנונקונה
 לו להחזיר א"צ לק י' לו שהבפיח כמואלא

 : *'אלא

 מסכסימן
 . וק לו סנע אי, צ. "4 מקי"אש,ד

 הלוה ב*ד דהברירה כיון לו להתזיר מחויב הזמןאותו
-ס' : שרי ע"כ הזמן אותו קודם אף לולהחז*ר
 לא אמר דאם כונתו- . כון ,אשמעינש א"נ
 דהו* בנתייקך אף לו ליתן הי*ב לבן לקבלומחויב ה*' אז הוזיל דאם כיון מתם הזמן ,עדאקבל

 כן לומר דאמור הוא לכתחלה רק ולזה לזהק?וב
 אסור דיעבד אף אז היוקר שעת עד גאומראבל

 כ' הנ"' ו"ל - נ.' ש%4:י14, ".בןסקש"ו
 שלוה יאובן עי שנשאלהריב"שג
 הלואה ב11עת חפים ללוה והי' חפים כורמשמעון
 א"ל חפי לי תן לי' ואמר 'ללוה המלוח תבעאה"כ

 בשעת ל* ח*יב שהיית כ*ון היוה חשיב' לו.ישלס. דבר 1יזה לו חייב ואם חפים  ותוב? הוקרוו4חשב_ תפיך לך איק ואנ* לי ח*יב ישאתה דינרים י' -לי--תן-
 על לפעון ב5די והי' החפיג דט* כדי דינרים י'ה1ול

 מאותד מנו בפענת נאטן ואני כד*.דמיהםההטיפ"עד
 הזול בשעת כ"א 'עסך- לתשוב ור'ב וא"ניחובי: בפרעון לעצמי ולקחתים בושהעי התפים עסוושעח
 להחזיר לו יש שלעולם המלוה עם .א1הויןופסק
 רינרים הי' על שהואנאמן אלא אם,הוקרו אהחפ'ו.
 : ע"כ מעותיו נונה וזה חפיו ינבה וזה טננבפענהן

 כאן המחבר כמעש שהוא ומפכע דין ה8ווושבן א חן ן ו 4ין- :ך י גט.ן מק"ג פרז מסהמה
 של בכספ*ם ונותנק נושאין אט הד*ן וכן ת"לפיש
 כך 'עליו  -הוסיפו  או שנתן הכסף מן שפהתופישקל
 דר"ל הפור כונת ברריושה ויפרש ע"כ הדקהטג

 וקת*ן ידוע משסל לו "8 חתינה כל כפףבהתיכות

 כונת מפיש ובב"ח בממבע שקונ*ן כדרךבו
 שנושאין בסף של המפבע 1גשוקלין דמייריהפור

 או שבהן הכטף על הוס*פו ואה"כ וכך בכךמקבלו שבמפבע כסף של המשקל ולפי בהןונותנים
 כו' דוקא דלאו פירוש הפו"ן ומ"ש . עליופיחתו
 הפור כונת שמפיש אלא הב"ח כמששאותה עהצוקלין במפבע דם*ירי נ"כ מפרש דהוא כונתונ"ל

 ואמר ד*נר בעד פרופות עשרה שהי' מ11ל דרךהל בהלואה כמו כן הדין מו"מ דרך דהשהד(.שמעינן
 כשהנ*ע ואח"כ ידוע לזמן לך אתן והדינרדינר לך ואמכור פרופות עשרה עתה ל* תן למלוהלוה
  פ*חתו או עליו הום*פו הדינר לו ליתן ו1צריךהזמן

 : וק"ל בהלואה כמו נ"כ הדיןממנו

 דיקא רמשמע מףי'א א1י מסוסימי
 שהואהכא8

 א*מור שא*ן הפו"ז כט"ש ר"ל * כו' עימקא_בשפר
 דאירייתא רב*ת הוי לא עמו קצץ דלא ביוןבעימקא
  האנו ממש בהלואה אבל תנא* 1שום התנה לאאפי'
 עדים דוקא שיה" תנא* על למטוך אין עמושקצב

' :מיוחדים

 ";ת: נע סק"ו ש"ד מסחס'מן
 בנם' מדפריך והמפר הזכיר לא. ורב*נן' הב"חז"ל
 לה . ומוק* לם'סרא מאי א"ה אגק*מתאאהך

 ויא:קא ביד ונתן ו1נשא. .כנון .אחריתאבאוקימתא
 משמע סתמא. קרקע ע"נ הניחם בדא"ל להמוק*ם
 דכיון. דשרי לן- ' פשיפא נמי מתמא בדא"לדאפ"
 קאמק ולט פפרו: ממתמא קרקע ע"ג הניחםדא"ל:
 א"ל ובדלא טיניש- למידק איא והפפרתלטנדא
 הנוי וא"ל הנו* אצל העמידו אפי' קרקע ע"נהניחם
 הוא ק"ו ותו אסור 'נסי והפפר זה לישראל_תנם

 עב*ד כי נופי4 נו* לט*מר . דאיכא ביד ונתןדכשנשא'
 אע"נ ,שרי ואפ"ה ויה*בו נמיר. קא דישראלאדעתא
 קרץ? ע"נ הניחם בדא"ל בפ*רוש.כש"כ פפרודלא
 ד"צראל אדעתי' עב4ד כ* נופי' דנוי השתאדל"ל.
 דלא _ואע"נ דאשרי הוא דפה1יפא ויהיב נמירקא

 . : ע"כ בפי'פפרו

 דהב"* ר"ל ' כף רא*ה הב"* שהביא ומה מט"יכמ
8  הישראל ראם הפור שכ' דהא ם"ל ' ןן=88
 מהעכו"ם מקבלם הראשוש שבשליחות אומרהשני
 שליה המלוה *שראל שווייה לא אפי' הואאסור
 ראיה והביא מדעתו שלא לו הוא יזוכה אסורנ"כ
 יכל מדינא אסי אפ"ה בשביל* קבלם 9לוהמלוה אמי ושלא מיירי הם דהרי הרשב"א מתלמידי"ז

 השאך ורב*נד רעת בי' דמודה פשיפא מדינאדמיתמר
 ,אטר דלא מ*'רי התם דהא הב"י ראיות דחהז"ל
 אלא אטור ואפשה הראשון בשליתות שמקבלםהלוה

ש



-

ט9כעאמרף
 מהמעות מסתלק דהעכו"ם כיון הפעם הואדשם
 מדינא אסור ע"כ הלוהו הראשון כישראלהוי

 הראשון בשליתות שמקבלם הלוה אמר לאאפילו
 לדעת אסור אינו בהם זכה העכו"ם אטר כשלאאבר

 : וק"ל שלית המלוה שוי' אא"נר"ת

 * כו' משנון לו כש*זכה ויז( טטי"ופר"י

 אופנים בב' מיירי דהאר"ל
 * עכו"ם של טשכונו זה לשמעון ראובן דא"לא'

 הע?ו"ם בשביל' המשכון לך מזכה אני דא"לב'
 ל:קת. רשמעון דמותר הא' אופן על אמרוע"ז
 שלותו הוא. הממשכן שהישראר כמו דהויהרבית
 לו כשמזכה וכן רגוי' מעותיו להוליך המלוהשל

 דמותר כן נ"כ אמרינן הנ"ל( ב' אופן נדהואמשכון
 שמעון ישבע ראובן כופר ואמ ומ"ש הנ"למפעם
 לד אמרתי לא שאומר כופר' ראובן דאם היינוכו'

כמז4".יי. כ"ז המשכוש מלהחזיר ויםפר שמעון ישבע'לעכו"ם המשכון זכיתי לא וגם עכו"ם של הוא'שהמשכון
8 "המה'יג.' 'ידעת ]פו' ב:י 8  עמו"ם בעד ערב שהוא לישראל דל"ד ר"ל-

 משכון להמלוה שיש' כאן אבל העכו"ם יתבעדשם
 שום על-עכו"ם לו ואין הפרעון בידו יש כברא"כ

 לדעת אפי' ברבית מישראל הרוה כאלו הויהמעית לו והלוה מהישראי המשכון ק*בל והואתביעה
 )רק העכףם של הוא שהמעוכון שמוברהמלוה
 הישרש כאלו דהוי המרדכי שכ' מפעם מותרדבזה
 ומכש"כ לעכו"ם( להלות המלוה של שלותוהוא
 דבודאי ישראר .של הוא שהמשכון האמתדלפי
 הא על הפ"ז הקשה וע"כ *אמור

 דכ-

 ואפי' הב"ת
 יהמרדכי הב"ת סברת דלפי ר"ל - שרי משכוןבלא

 ואמר-'לקמלוה ישראל_:__ של הואמייריל-ישהמשכק
 משכון בלא פוב יותר הי' א"כ. 'עכו"ם שלשהוא
 על הוא המלוה של הסמיכות עיקר דא?כלל

 אבל לעכו"ם שילוה א"ל ראובן דהאהעכו"ם
 -הוא המלוה של הסמיכות עיקר משנון לוכשגתן
 דכ' דהא הפו"ן כ' ע"כ . של.ישראל המשכוןעל
 משכוז בלא ואפי' הר"ן( בשם כ"כ נדהב"חהר"ן
 דראובן המרדכי דברי מפרש דהר"ן משום הואשרי
 3והיינו עכו"ם של משכון באמת לשמעוןנתן

 שפיר 'שייך וע"ז המרדכי( של הראשונההחסוקה
 לצורך כשהלוה ושרי ג"כ משכון בלא דאפי'רבותא

 :. וק"להעכו"ם

י כ-ם  ה" מרי ורב רבא אצל מעות הו"לניורא
 ולידתו בידושה שלא הורתו גיורא דאיסורנלי'

 של במעות לזכות יכול מרי רב ה" ולאבקדושה
 ירושה נר דלא ירושה בתורת רבא אצל שהי'איסור
 'איסור וועדף בקדושה שלא הי' שהורתו 'ניוןוצא

בשנהמסח
 רב של הוא רבא ביד שהם שלו דהמעותגיורא
 אודיתא בהא* המעות קנה מרי דרב שמ וקאטרמרי
 ולא גיורא ואיטור של הי' שהמעות דידעינןאע"ג

*"י,,9פ : מרי רבשל
 גן שק.נננ דייב ייש שעו/ 1ש י"ף . יו' רט1*יוד %ת י.אט ףקףשףש"%*

 שהמשכון לוטר את"כ נאמן אינו אז ענו"מ שלשהוא
 שלוה ואמר משכון לו נתן כשלא אבל שלוהוא
 בכה"נ מותר הרבית היתר דל~נין אף עכו"מלצודך
 אפ"ה סקם"ד ולקמן' סקל"ד .לעיל בש"דכמבואר

 רק עכו"ם לצורך לוה שלא אה"כ אומרכשהשלית
 : אח"כ הרמ"א וכמ"ש נאמן עצמולצורך
 יודע איני שהיא יישבע צייר צ"לטטק"נמ

)' 
 פוען דהלוה ור"ל שבת( נתיפפת

 ע"כ שלו הם שהמשכנות, יודע בעצמושהטלוה
 : יודץ שאינו לישבע המלוהצריך
 'לצ"ל גם, ע"ן . כי' שג ".מימקמ"ב

 דכ"ן ואף עצמו לצורך שלוה  אומר ואח"כעכו"ם  לצורך לוה באמת אם רק רשע נקוא דלא כאןהש"ך
 ביד אין עצמו רצורך שרוה בבירור נודעשלא
 'הש"ך כמ"ש הרבית יקח שרא להמלות לכוףהב"ד
 האמת' אולי יחוש דהמלוה סבור הרוה אךסקמ"א

 ליקח ייצה ולא עכו"מ רצורך לוה שלא הואכן
 בחנם רמפסידו רשע נקרא ואז רצי"ש כדי-הרבית
 ההלה ומערים עצמו לצורך לוה באמת אםאבל
 לי' דדתיק רשע הוי לא בזה עכו"ם ביטםללות
 עכו"ם לצורך שמלוה בפירוש תתלה' שאומי כיון רשע נקרא דרעולם משמעבסקט"ה ה87-ך ממ"ש אך * רש"ל בשם המו"ז כמ"שומעות

 על :המשנוש 'כשאהריהע יא2" ס5"כפך"י
 המהבר (כמ"ש רן'ל - כו"השליח

 להביא רהשלית לומד המלוה ד'צריך י"ב סעיףלעיל
 * אהריותו על המשכוןלו

 דהרפ"א נונתו - כו' שהנאטנים אעפ"יטטכ,וב
 של ., לאפופרופופ -דנם המו"ן קאמר לזהיתומים ושי ל.אפופרופום הקהל' נאמנימדמה

 באמופדופום' וה"ה ביביה עבורם ללות אמור'יתומים
 הוציא )שטמט ראיה'מהרשב"א ומביא הקהלשל

 ' זה.. -לדין -ביור היתר שאין שכ' זה( דיזהרמ"א

 בתשובה דהרשב"א ר"ל כו' שם ומיים המו"זומ"ש
 באותן ג"כ חייכ אשר מהקהל א' אצל ללותרוצים 1ה4 בע"ח נ' או לבי חייבים ה~הר דאם שםמיים
 מנה-פחוח אותו ולוקחין ' דינר אפ" לו ומנכיןמגה
 חובהז שאר בצרכי או בצרכיהם ו~ציאיןדינו
 יפלונו חייב שאתה מנה לחבירו כאומרהר"ז
 אצוצה ורבית חובך לבעל מנה ואתן דינר נ"הלוני

 : ע"כ כאן רואת'אני
שז



 נה בינה קעב קע קסחטומןאמרי

 - י:ן סק'כ ט,י קעכ מי ו"גיביגי"ד,:זיה:;מ

 " :עץ 11:,11ע,ה'טא"ושעעקש5
 51עיי.4 :4אגוו%51ק ה:2
 '14ש%מ".4גהינ"" 'ן,,,"ף'ן".' 'י"1':וה

מי-

 משסירא.ני קא שפ'ו 'שוףאי. מע
 -ך:י ,י,,1דב :ש,ך
 " ""יוינטיי51 טיייייהעט 24י1"יצ"ה 5נש:י4" ,ינן,""ע':22:1

 דיא מסלק. דלא דאתוא כ',ן ט'ט ננ'.תאביא שעכף[ יא, הטע,ג לקת ד'שן אם ב'ןח'ל,ק 6,14"

יומי
 %עי:י1",שוצן "י!;, ן ט4'

 ט: 1"ח4.יי5חך4"ופע54ש[פג
1אי



בינחמעבמאאמרי
 בישמ הבא4 יכ" )1" בש"ם אמיעזטמ"יד

 הא דעו וז"ל כ' הב"י - כו'הרשב"א
 כ5וטר הוא דמסלקי ובאתרא פירש"י אכוללא זוזי ואי%ת' ואפרה א'זיל אמר רא4 בש"םראמרינן
 ממת5ק 5א זוזי מייתי אפי' ממ5קי דלאדבאתרא
 תלמידי וכתבו כו' ואטרח איזי5 באומרוכש"כ
 אי בנכייתא במשכנתא אפי' רש"י דלדעתרשב"א
 בשם כ' נ"י אב5 5ה אכי5 לא ואפרח איוו5אמר

 ובננייתא דטס5קי באתרא להעטידה דא"אהרשב"א
 5י' מט5ק אמאי ואפרח איזי5 אטר בי דשרידכיון
 אלא 5העמ4דה טקומ מצא ולא ופרעי' דמייתיעד

 וזה זימני' ושלים ובנכייתא מס5קי ד5אבאתרא
 תח5ה אופל שהי' נמו בנכייהא זמנו אחראוכלה
 5א זוזי ואייתי אפרח כשאמר בכה"ג מותרשזה

 : ע'כאכרי
 5א דאפי: כאן הרמ"א דקאמרדהאי ר"ל י כו' א"ר דהוי היכא יוקא משמעםקט"ו

 סגי דתיכול בעינא 5א 5י' שאמר רק עוד לופיע
 תוך אפי' ומייר* רבית אבק דהוי היכי דוקאמיירי
 מקות ונתן דמוחה אף ממלקי דלא באתרא רקזפני'
 5זטן אותו הקנה דהא 5נמרי' 5י' '5מלוקי מצי5א
 5קמן הש"ך 3כט"ש ב"ד בשומת הפירות שיאכלרק

 בתוך אזי א"ר אפי' הוי דלא היכי אבלסקי"ז(
 אם המעות ל1 שיפרע ער כשמיחה מהני 5אזמני'
 מסלקי רלא אתרא הוא ואם דמסלקי אתראהוא

 כבתחלה אוכל הי' מ'חה דבלא אף אז זמני'ושלים
 לו נתן דלא אף בטיחה מ"מ כלל א"רוליכא
 בש"ך כמבואו חפירות עוד המלוה. יאכל לאהמעות

 : נעצ"ל( סקי"דלעיל
 המחבר מ"ש תקשי דלא א"'צ יבהאכממי"?

 שם פיירי דהמחבר ר"ל - כו'בהו"מ
 -לאם--רוצה שם- כ'-דנעשהוקם'טנונא-באיםור--ואפ"ה

 מיירי דשם לז"א הזמן קודמ המעות מקבלא'נו
 : )חו"ד( ב"ד בשומת לאכול לו להניחדרוצה

 ::ע ו:ן -"נ נ'-יוג יא טמ.וטי"
 שהי' ואף וז"ל שכ' בב"י ועיין ' כצ"ל כו' רקהוי

 בבית שידור הלואה בשעת הלוה שהתנה כןהמנהג
 הלואה על ,מו פסק שלא כיון להרא"ש ס"לאפ"ה
 בשכר שלא'א"ל כלתמר ר"ק הוי לא ממשרב*ת

 לחודש  בכו"ב ההצר אשכור אני מעותיךהמתנת
 לא בכו"כ ממך הב"ת אשכור אני מתם א"לאלא

 וכ' רקא ול כ-' קו'ש. עי.:תב-חןשם
 שכרו אחר שאדם ב,ם'ו נוהנים שהי'הפור

 זז אינו והלוה בהבית הלוה שידור ע"דמהמלוה
 הפו"ז כ' ל'זה . ר"ק להוא ע"ז המור וכ' כללמשם
 שכ' לדין לא יומה וא*נו שלישי דין הוא זהלדין

המחבר

 ואבידה בננבה אלא חייב ואינו שכר שוטראל"
 הנכייתא דמי הפטד על היא"ש דכונת פשופאלא
 הרא"ש קאמר כננייתא בו דר שהי' הביתופירות
 הרבה זמן הדבר ותעכב 'נשרמ או הבית שנפלרכיון
 ולא הפור ועז"כ נכם'ו משאר מיד לגבותשא"א
 שכותב כיון כלל הדבר יתעכב דלמא כו' ליבאירא
 מיד שיגבה הכא רינא א"כ נכם14 על אחריותלו
 והטו"ז - ע"כ כלל מעותיו יפסיד ולא השרפהאהף
 הבית ישרח אמ אף דהא הרא"ש קאמר מדינאולאו הקרן היינו מעותיו דיפסיד היא"ש דברימפרש
 שאר על אחריות לו שכתב כ4ון הקרן יפסידלא
 יתסלקלו או שישרמו שאפשר הרא"ש כונת רקנכמיו
 חובו לגבות ממה לו יהי' ולא הלוה של הנכטיםכל
 לשכר קרוב והוי הפטד לידי לבוא יוכלוא"כ

 : דמותרולהפסד
 י"י : כו' לדת1ק א:צ ילט"ש סט"4ש"ו

)
 ראק הוי דלכך הפור דכ' הא דעל '

 דכשישרוף נכם14 שאר על אתריות לוכעשכתב
 המו"ז שהביא נכמו נכסיו משאר נפרע מידהבית
 'מפרש' המור( לשוןסק"ב

 אף דהיינו כונתו הב"ה
 כיון עכ"ז מעותיו שיגכה קודם הדברשיתעכב
 ע"כ נכסיו משאר מעותיו מיד גובה הואדמדינא

 הב"ה( דברי שהבאתי סק"ב )ע"ל הפסד לוואין
 הפור שכ' טיד בתיבת כלל לדחוק דא"צ הפו"ז'וכ'
 דהדין אע"נ אזי אחריות לו כתב כשלא כונתורק
 לו לפרוע צריך באונם המשכון בשנתקלקלהוא

 מ"מ הב"ה( בשם מק"ב לעיל' נכמ"ש נכסיומשאר
 אבל שרי מ'ט"ה אחי משכון מ.ד לו שאיןכיון

 כשיתקלקל א"כ נבסיו שאר ,ל אחריות לוכשכתב
 בחו"ד וע*ין - אחר משכון לו יש טידהטשכון
 אחר ב*ת לו שמיהד דהיינו הש"ך כונתשמפרש
 -גנכייתא- האה*- בבית תיכף - ידור זה ביתשכשיפול
 : לעולם בנכייתא הפסד לו דאין כ*ון אסורמש"ה

 כו' לבית :צפיד שלא יי'י 1מע:'נ-קי"א
 יפול אם אהר ב*ת לו דמיחד אע"נר"ל1
 ונמצא לב'ת יצטרך שלא אפשר הא אפ"ה זהבית

 ורחוק לשכר קרוב הוי ולא הנכייתא דמימפסיד
 לז"א הב"י( בשם סק"ב לעיל 3כם"שלהפמד
 סניף אלא זה פעם דאין נתי,ר לא לחוד ה"פדמשום
 כשנשרף א"כ אחייות לו כתב כשלא דוקאר"ל
 לעיל( )כמ"ש חובו טפסיד המלוה דאין אףהבית
 נפרע דמיד אחריות לו כשכתב משא"כהנכייתא דמי מפסיד וגם נכמים משאר טיד נפרע אינוט"מ

 אינו א"כ בתוכו רדור בית לו תחד נכס*ומשאר
 שאר לבקש לפרוח א"צ וגם , הנכייתא דמיספסיד
 לידי שיבוא דאפשר אע"ג אזי הבית כשיפולנכסיו
 משום אפ"ה לבית יצפיך כשלא הגכייתאהפסד

 : מותד אינו לחוך זהפעם



 %בעה קענ ב קעטימןאמרי
 בזהק1הלתצ: מצוה ישעשה משומ שעעם הויבהלוהו * דמורא במשכנתא מייריוהמחבר

 ירוחם הר' בשם הב"י שכ' לדין דוטה אינוונם
 ואדם במשכון שנותן בהבית דר דהלוה מיירידו"'י
 אומר וא*נו שנה בכ5 למ5וה קצוב דבר נותן-אחר
 דומה הוא וא"כ הבית שכירות בשביל ושנותןנלל
 ד' היוך לומר דטותי ק"ם בם*' דאיתא להאסמש
 שאדם כאירי הפור אב5 כו"כ 5פלוני ות5וה,זי
 ונם ה5וה בו שירור ע"ד הבית מהמלוה- שכראחר
 רו1י הפור שם כ' עאכ דמורא במשכנתא סייר4לא

 :ר"ק

 "ני"נ'ם מה '-טיי;""כ ג: םלי"םש"ד
 שהלהת ע"ד הבית שוכר אחר כשאדם דאמורהדין
 'הפהר סיים בםקעז( הפו"ן שהביא 3כמו בוידור

 משכנות נותן שה5וה עתה קטנוהנין מהוכושאכ
 ופפיש . עשכ ר'ק דהוי בפירות והשוכרבקק

 נותן כשהלוה דכש"כ  דדשו הפוד כונתבפדיעיה
 לו נות! הבית את השוכר אחר ואדם במשכוןהבית
 זה הבית שכר בעד דהיינו הפירות בעדמשכון
 הפםד שום לייי לבוא אעא דהא דאםורפשיפא
 הפסד לידי לבוא המלוה יבול הביתדכש*פול' םק"ב( 5עיל 3שהבאתי- דהרא"ש בהךמשאשכ
 וכששכ בהא' הפור מהרש אינו ולפ'"זהנכייתא

 שכר בעד משכון נותן דהשוכר ושכ' בהאדק
 בעד משכנות נותן שה5וה הפוד שכ' והא .הבית
 לו בנותן דמיירי 5זה שקודם דבריו עו קאיקרן
 ובהנהות . בפרישה כ"כ . הקרן בעד 5משכוןהבית
 דר"5 וכש"כ בהאי הפור כונת מפרו1 רב"פהנ'

 במשכנתא שהוא הבית בתוך ה5וה שנשאימשום
 על 5בפחון ה5וה מן אחרים משכנות לוקחיןע'כ
 עתה שנוהנין מה וכש"כ - _הפור_ תה____שכ' -הקר!-

 5המלוה ש%תן ר"ל בקרן משכנות נותןשה5וה
 נותן והשוכר הסרן בעד 5בפחון אחריםמשכנות

 : ר"ק הוי הבית שכר בעדמשכון
 ן אישטמכ"ז

 - נו' הם5וה מיורשי נובה ב'ח
 באתרא דהוא דכיון פשופהכונתו

 אף מפ5פ5ין כטו טשכנתא האי הוי אשכדממלקי
 היתומים ומ5ק יכו5 דהלוה כיון קרקעשהוא
 5א דיתמי ומפלפלין הקרקע מאתם וליקחבטשת

 נובה המלוה ש5 הב"ח אין ע"כ לב'חמשתעבדי
 5נבות יכו5 שאין כמו המלוה מ'ורשימהטשכנתא

 : אבידם להם שהנ*הממפ5פ5ין

 . כף יי"י בפייפה נהנה יהיי כשט"יפישי
 על ה5והו בב"ם דאיתאר"ל

 דרשי יוםף דר' פיופה משום ש"ש הויהמשכון
 דהעומק משום כש"ש רהוי אבירה בעעמרם58

 הו4 לא עני לי' מתרפי ואו5י פסצוה פפורבמצוה
 והשה ש'ש ו1י הנאה ובה18א לתם ל" פינןבעי

 קשםימן
 דה:"4 בפ'ייתו:ב ,~ייית מקש"זש"ד

 כשנותן אמור א' דבמין ר"5 * כו' 5י ה5והבפירוש
 אמר יטלא בםתם אף סמנו שלקח ממה יותרלו
 סאתו ש5קח זה מק 5ו דכשההויר ה5ואה דרךלו

 5ו כשטוק רבית הוי ע"כ ממש ה5ואה כמוהו8ל
 מאותו לו וביש בםאה טאה דק מותד ואיטעתר

 עודף 5ו שטתן אף מותר מינים נשני אבל המין'
 דרך הף' במתמא אף ביצולחגי אר מו"ם דרךכשאמר
 חלואה דרך אטהוא 5י היוה בפי' וכשאמרמו"ם
 סגעך' דלא א' מבםין מינימ בב' נרע עודאז

 בק דאםוד סמנו שקיב5 ממה יותר לוכשנותן
 יחויד לא אם אף אלא מינים בשני בין אןבמק
 ע4 מק עהצהם דח ממנו שקב5 מה כפי רסלו

 סאה אף אסוד מעים בב' אפ"ה בטאה טאהמותר
 דבדרך לפ89ז נסצא . ב קם בםטי' כמבוארבםאה
 כערחזור אה סותר דאה מינ*ם בבן פפי עדיףטו"ם
 עייף ה5ואה ובדדך מאתו ש5קח ממה עודף5ו
 עודף לו נותן כשאזו מותי דאז א' בם'ןפפי
 נותן כשאינו אף אטור מינים ובב' שקב5ממה

ט "י4. סמשמה " "  
 והמוכר בזוזא ד' השער שהי' דה"נו שקיבלממה
 הפסד והוא פ5וני לזמן לו ליתן בזוזא ה' עטופסק

 ליתן שצין הזמן כשהניע שאה"כ אמ אזיהמוכר_
 הפוק לכמ"ש בזוזא ה' ועמד הוז'ל הסחורהלו

 מכפי יותי נותן המוכר אין וא8כ בסמוך(אה'כ
 אפשה-כיון שהוויל כיון מה5וקח מעות שקבלמה

 שהיה בעת בזול 5ו שמכר במה המקתשבעצם
 המשת הקדמת בשב54 שעושה מוכ.חים אנוביוקר
 ביוקף קנה א1הלקת 5ה*פך וה"ה דמוכח רביתוהוי

 רבית הוא נ"כ המעות לו ממתין שהמוכרמחמת
 : והו5ך הפו"ז שמבאי וכמודמוכח
 כו' 'ה יתיץ "צ התיטן תייץ יפ* ומיאישם

 שעוומתן בפ*רות דדוקא 5ומר דישכונתו
 שיצא דאחר טהצום השער שיצא קודם אמורידוע
 בפישא משא8כ הרבית נ*כר -יהי' ויהמיקרהשער
 יה*ה לא דלעולם ידוע שומתן שאין מארידר"נ

 דטכח י"ל . כף מהתום' יפי"' יאי' י*ששם* : נחואד( הרביתניכר
 אף דכעתם- פלתי לזמן דכתבומהתום'

 בוד4י ה4' השעד יוצא ה" וא ואם בזול אזשיהי'
שחו



טימןאטרי
 היה 'דתחלה אף הפירות על כבר פסס אטמותר
 ועתה יתייקר שמא האיסור דעיקר כיון מ"מבאיטור
 ר"נ וקמ"ל הפירות לקבל מותר נתייקר דלאחזינן
 אטור ה' עמו וקצץ בזוזא ד' השער ביצאדמ"ם
 הי' הטקח דבשעת כיון עתה דהוזל אף ה' לוריתן
 איפכא ללמדנו בא ע"כ הטו"ז ומ"ש * כפ"הוי השעי דיצא כיון מעות הקדמת בשביל רביתהעודף
 דלמה מקודם שהקשה -הקושיא לתרץ כונתו יכו'
 קודם אם*' הא בה' ופמק בד' השער ביצא ר"ננקפ
 איפכא ללמדינו דבא הטו"ז ען"ק אמור ד~צערשיצא
 אז דיהיה אע"ג ה' שאמר נטה יותר רבותאדיש
 הפירות על פמק אמ מותר ה*' ובזה בזולהשער
 אימור הי' הפמיקה דבשעת אף השער שיצאקודם
 כשחז*נן אח"כ אפ.'ה אח"כ יתייקד שמאסשום
 כיון וכאן הפירות לקבל מותר חי' נתייקרשלא
 לקבל אח"כ אמור בה' ופסק בד' השערשיצא
 . וע"כ בה' הפירות ועמדו אח"כ שהוזל אע"גהפירות

 השער יצא כשלא לממוק דאמור מתם ר"נ אמרלא
 כנ"ל קמ"ל ' אלא הוא ומתני' דאטור פשימאדבזה
 רק שייך לא וזה אח"כ כשהוזל אף דאמורבגוונא
 המו"ז ומ"ש * בפהות עמו פמק והוא השערכשיצא
 כו' נתי"קר שלא ראינו אם בפירות וכן דבדיובמוף
 וטלית בפרה כמו ידוע שומתן שאין בפירותר"ל
 דמוזיל מחמת אימוי דיש רק נתייקר לא אםאז
 בזוזא ד' ה" ואז בזוזא הן כגון המכירה בשעתגבי'
 )כמבואר כמפרש הוי לא ידוע שומתן דאין כיוןמ"מ
 שיש אטור לכתחלה אבל המטוךן בם"קלקמן
 . ידוע שומתז 'טאין בכה"ג אף יתייקר שמאלחוש

 : ובחו"ד בעצ"לועיין
 ודוקא בפחות למכור אמור ססי"ז 'ש"ד

 לפרש כונתו - כו' השער -כשיצא -------
 בפחות למכור אמור לו אין דאם הש"ע דכ'הא

 הש"ך עז"ק לו באין אפ*' מותר רבשווי'ומשמע
 לזה שאין אעם"י דאז השער כשיצא דוקאדהוא
 יצא כשלא אבל בשוי' ביטוק לקנות ו*כול לזהיש

 דשמא לו כשאין בשוי' אף למכור 'אמורהשער
 והוי הפירות לו ליתן שיצטרך בשעה אח"כיתחקר
 שומתן באין שרינן כי ולפי"ז הש"ך ומ"ש *דבית
 הרמ"א דכתב דהא נונתו * כו' לו באין אפי'ידוע
 מיירי לו כשאין אם*' מותר ידוע שומתו א*ןדאם
 ~מה מהני לזה השער שהוקבע מכפי המקחנבין שמוזיל בטה רה איטור , אין ואז דוקא השערביצא
 לעיל )כם"ש היבית ניכר דאינו ידוע השומאשאיש
 הפו"ז שהקשה מה שפ*ר אתי ורפי"ז הממוך(במם"ק
 שיצא קודם פוטקין דא'ן ממתני' הרמ"א עלסקי"ב
 השער ביצא הרמ"א טיירי הש"ך ולפ"דהשער
 בפירות דמיירי כיון בפתות שמוכר בטה אימורואין
 : )עצ"ל( ידוע שומתןשאין-

בינהמענ
 טין יריקמז ולן2 טקכ"נש"ד

 כו קע"הן
 לאטור ס"ד הוי דמח"תר"לו

 ע"כ קע"ה טי' כדלקמן לפסוק מותר לו דישכיון
 ולא ,דשכיח טלתא והוי לההמיץ שרגיל כיוןכ'

 מקח דהוי כיון דשרי קם"ל לזה לאסור ום"דכיבית והוי להפטד ורתוק ל'טכר קרוב הוי המוכר עלחל דהימוץ כיון הלוקח על חל שהוא וזולא יוקדאמהני
 : כן נ"כ מעיקרא הי' החמיץ דאםטעות
 רצה . כו' השנה ימות בשאר יאפיןממכ"ו

 הטו"ז שהביא ) התוס' קושית בזהלתרץ
 ואח"כ ניסן עד אלא הוי לא דזה הש"ך מתרץע'כ חומץ הוי . מעיקרא הא הקפה על תנאי ל"למקי"ח(
 ברשותו דיהי' התנאי מהני וע"ז הלוקח ברשותהוי
 והיינו ידוע בחבית דמ'ירי. א"נ השנה ימותכל

 : בממקי"ח המו"זכמ"ש
 דברי שהביא רסקכ"ד בטו"ז ע"לי * כו' בסמוך הב"י כן ", ומביא כמס"כטן"ז
 כן ע"כ בהלואה המעות שלוקח מיירי ושםהב"י

 : דשרי מודים כ"ע במכירה דכאןהטו"ן

 ןנשג~נ?2
 רק מותר אינו ומש"ה קודם שימכרנה אה הקיץעד

 אתריות ובקבלת המכירה ער אחריות עליוכשמקבל
 שאומר קס"ז במי' דמבואר להא ממש דדמיאמותר,
 מינ~ם שני שיהי' .עד בידו פקדון המעותשיהי'
 בלא דאמור הזמן עד הלואה המעות יהי'ואח"כ
 הוא כן ממש וה"נ מק"א שם הטו"ז כמ"שאחריות
 פקדון המעות יהי' בשת*ם ש*מכדנה שעדדאומר
 ובסיפא אטוד אתריות דבלא הלואה יהיהואח"כ
 בידו הלראה המעות שיהי'-- ~טו התנה שלאמייהי
 שלך יהיה שתים על היתר לו 'ושאמר רקאח"כ
 המעות חזיר כשימכרנה ותיכף הטכירה טיפולבשכר
 כשואל להיות להתנות בשכי שליח 9היותדמ*תר ובודאי בשבר שליח רק כלל הלואה כאןואין

 מכירה הוי ברישא הב"ח ז"ל ' כו' כן והב"השם )חו"ד( כשואל להיות שטתנה ש"חכטו
 שאם תנאי על לו שקבץ לזמןגמורה

 שימכרנה עד המוכר בישות שתהי' תקלה בהתארע
 ברשות תהי' לא הזמן תוך ימכרנה שאם פי'הלוקח
 שאם אלא המבירה אחר תקלה בה תארע אםהמוכר
 ה"ה מכרה שלא בעוד הזמן תוך תקלה בהתאוע
 לו שקבע הזמן שהגיע אחר אבל המוכרברשות
 אם ונמ כלל ימכרנה שלא ואעפ"י בדמ*' לויתחייב
 קשלא מאחר לוקח ברשות ה"ה תקרה בהיארע
 טור אי בזה דאין ואטר הזמן שהגיע קודםהחזירה
 הזמן תנד נשברה או אברה שאם כיוז כרלרבית
 למנרה מצא ולא הוזל אם וכן כלום לו משלםאין

ולהרויה



 קונ%זשף
 הזמן תוד לבעלים להחזירה יכול "יש בהולהרויח
 וא"כ תקלה בה הארע אם בכלל זה דכל לושקבע
 בה 'האיע שאם ע"ם שהתנה לפי אדא א*נו זההיתר
 לו מכרה אלא זה תנאי התנה לא דאם כו'תקלה
 מנירה דהוי כיון רבית משום אסור נו"כ לזמןטתם
 דינר ששוה בכפל מרמי' ביותר ומכרה לזטןנטורה
 שקבע לזמן המעות המתנת בשב*ל בשת*םומכרה
 עילא פ" כו' בשנים לו מכרה אם וק ום"ש. *לו

 אלא ברישא כמו לזמן נמורה במכירה לומכרה
 על היתר וא"ל בשנים 0רםרות בתורת לוסכרה
 למכרה בה מפפל שאתה בשב*ל שכרך יהי'שנים
 תמצא לא אם א"ל אלא זמן שום לו קבעולא

 מותר ה"ז כשתרצה לי החזירה עמערצה כמולמכרה
 היא החמיצה או נננבה או אבדה אואםדאעפשי
 ומקנל םרטור שהוא דכיון מיינא הלוקהברשות
 לו יש א"כ שכרו הוא שנים עו הית* שהרישכר
 אפ"ה וח*מוצה ואבילה בנניבה דח*יב ש"שדק
 היין קנה שלא מאהר כלל רבית איסור בואין

 ברישא משא"כ בעלמא כסרםור הוי אלאלרשותו
 שהפיל אלא לפר"ון זמן לו וקבע לרשותו הייןדקנה
 ברישא .לפרש צריך הי' לא וע"כ במכירהתנ*ו
 שקנה רכיון רפשיפא שכרך יהי' ב' על היתדוצא'ל
 כלוםר לסרסור במוכר אבל שלו הוא לרשותוהיין

 אלא אינו תמכרנו בכו"כ וא"ל קצבה לואשקצב
 השנים על שהיתר לו מפרש הי' לא ואםשליה
 מרםור כל כדין המוכר של הכל ה" שכרךיהי'
 אין באבידה ח*יב הוא שהםרסור אעם"יהילכך
 מ*ירי דברישא ט"ל והש'ך י עכשל רבית איםורכאן
 רבית הוי ולא שרי ואפ"ה למוכר להחן*רהדא"י
 ובט*פא כמכירה הוי לא המוכר על דאחריותכיון
 הלוקח וקבל בשכר שומר רק כלל לוה נעשהלא

 דיכול כ'ון ושרי כשואל להיות ש"ה דמתנהאחריות
 לוה ויא מכירה הוי לא שירצה עת בכללההזירה

 :וק"ל
 וכונת אפרעד כשאמכור מינ טקכשכפרשו

 לדוא,ת הי נ,נת רק כלי הלואה נאן דאקאף
 קע"ו םי' לקמן המבואר טפעם הוא לושמאם*נים

 עליו ומקבל בו להתראות קצכרו ל*שפי' בהנעהט"א
 להתראות-בו דצריך כיון וה"נ דאסור, אהריותכל

 בו להתראות כשוכר הוי בהל'כה זה בשב*לופורח
 דאפי' בפור דמשמע והא אסור האהריותוכשטקבל

 הפו"ז כמ"ש הוא הפעם אמור פ'רהא שכר לונותן
 מש"ה מועפ דבר רק הוא פירחא דהשכרסקכ"ד
 יותר שוה פירחא שהשכר דמה אחריות לקנלאמור
 בו להתראות המעות שצריך בשביל כנותןהוי

 האחריות כל כשמקבל שכי ליתןואסור

נובףנהמעף
 ט0 45ן וסעם כו' -6ן 6סוי ~מ~י 61")טקכ"ג

 כון סגומסו
 נסמזיר דיוכנ כיון ר"נ -

 כסוף ו63 כתמ3ס )6 ט)ו6ס כ)3 סוי )6 מתנכ)
 ססמור; טמכר נמור מכר סוי 6ז 636 סמעותכטמקכ)

 ו5ריד כטכר ס)ו טומר 6)6 סוי )6 וסו6 טמיכרט)
 ד6חריות 6ף טרי 5כן 5סמוכר מיד סדמיס)סחזיר
 נכ"ז 13 )סהזיר ע"ז סתכס )6 סכ6 6נ) סלוקמע)

 ס)ו6ס כעטס מיך ס)וקמ ע3 ד6חריות וכיוןטיר5ס
 ו6סור כו' )סתר6ות דרו5ס מממת כקיכר דסוי 6מורו

 דק'דנר ט"ע )ו נוחן כס6ינו כ)וס דסוי 6חריות3קל)
 סטכר כ) )ו כ0נותן 6כ) ס6מריומ כ)כטמקכ) טכר 3יתן ו6סור ססמוך( כס"ק לכד)עי)מומע
 כם3ימ דסוי 6מריות ע)יו טמקכ) 6ף מותרעירמ6

 מותר טמוכר כ5מריות סו6 ר6ססגמ'י  רכ' ס6 ע) רא) . קע, 6"ם !1' וסייסס"וסנתדפ : )ע5")( כטו6) )סיות דמתנסכטכר
 כ6מריות וז") סתוס' כ' 6סור ס)וקמ כ6מריותו6ס

 ס)5 ונמונו עמ)ו טכר )ו טנתו וכנון * מותרסמוכר
 וי"5 קמ4) מ6י 6"כ 61"ת ס)ו6ס כטכר )ו עורמיס6

 י)6 וס"ך 6סור 5וקמ כרטות )י' 6י5ערךדסיט6
 כמו סיוקר כמקוס מוכר ססו6 כיון כרכיתמימזי
 )ע3 כ' וסר6"ס * ע"כ סזו) כמקוס כ6ן )וטנותן
 )ז)זו)י 6תי טמ6 ד)"ח דקמ"5 סתוס'(קוטית

 כטכר.

 י6הפר 6ף ר"5 - כו' נסנ"ס ס:י ו~עי)מקי"ב : מם)ס ומזונו עמ)ו טכר )ו )יתןסמוכר ן5ריך* רם") מוכריו ומטמע סכ"י וכ' - ומזונועמ3ו
 דיפרין מי"נ סטרוני )ומי נסנ"ס טסז
 סמות )6מר )יתן ו6סור כרור מוכ וטוי מטוססיינו
 וטוי סשצן כטמניע מוכו )מ)וס סו6 טיט)ם כדיממוכו
 ס6ומנות מן מ)טוני כ6ומר רמ"6 טס מס'ק 6נ)רכית
 חוכ רע ע)יו חוכ כ6ן י6ין ס6ונס מן 6ותוטי5י) - מערת_)מכירו כנותן דסו") סק"ז סטו"ז כמ"ם_דמותר
 כ"כ כרור 6ינו )יטרין סק' 0) ססססד וס"נסע5ך
 6ותו ע)יו טיקכ) )יערין כ' כעד )מכרו  יוכל)כן

 ק' סיס3ס סטסד יסי' ו6ם 3יערין סק' 630מריות
 : )ע5"5( ס6וכס מן 6ותו טי5י) )ו כנותן נמירסוי

 קעדטימן
 י כו' סר6"ם ססקי דנקי5ור 1151 כפמ"נפרען

 ד65 סר6"ם כ' רכ6פת 6ףר"3
 6ך כוו5י6ין נטטות ממילס מטוס מ63 ר"קמעעס
 ק*5ור חיכר )וסטור סר6"ט ססקי כקי5ור סעורמדכ'
 ליעו"ם מו5ימין ו6ין רלית 6נק דסוי סר6"ם(ססקי
 ע"כ מסר6"ם סדיניס סו5י6 וסטור כסרי'(דכ"כ
 סו5י6 כטעות מחי)ס דמסוס ס") דלד6"ם ד6ףכונמו
 6כק רק דכוי ס"3 עכ"ז נסדי' סר6"ם כמ"םרנינ6
 כן 06 טו5י6ין מין רכית ומטוס 3ומר סיינורנימ

ע"כ



 *שעז , ,עו*עי ]אשו*גא1י%
 מכייס סוי דלמ סדין וידע 0טירות ל6כו3 )ועוחל )סטין נעור נם וממיל6 5סרמ"ם 0טור ט5ינ )6ע"כ
 ד6מר מט נימ6 וע"כ רכיה )טון סעור 6מרוליס מכירט סוי ול6 סרין המוכר דיןע סיכ6 דנ"מכן

 וסיכי מטתמע וממיל6 עו5י6ין ו6ין 6"ררסוי 61ין . 6"ר רק סוי ג6 לו מח3 6"כ )6כו)וסגיחו
 מחילס ו0וי מכיר0 סוי דל6 סךין ידע ל6ר0מוכר סוי ר)6 הרין סעוכר ידע ד)6 0יכ6 6כ)מ51י6ין
 : וק"5 דמו5י6ין מורס סעור נס 6זיכפצות כמו רסוי ומו5י5ין נטעות מחילה סוי 61"כמכירס

 :זג;';,5תשיש:'מיפ 11.12ן:.: ם;"שי
 ' כ' רקטור ו6ף רם"ל לעעמי' 6זי) ד0כ"י נוסוסט6כל

 מנכס )ס*כך 6סמכת6 ס0ו6 מפני קנ0 ל6 סר"זסלי
 וכ' - תורס טל רכית ססו6 מסכי ס6כל, ספירותכל מפעס 6כ) מו5י6ין' 6ין רכים דנוטום סיינו 6"רדוו6

 נו" 1;;י (,]שע,ווןה ,ןעל מונקםש
 סןןניננו"" ו:קוך'"'ן ס 71זגטך;ן

 וסור להו מחל 6י 6בל מילס מסוס 6ל6 רכיתמסוס כ6ן סמחכר רכ' ר60 ס") וסט"ך מו5י6יןד6ין
 וכ' י ט"כ סו6 מ6וחרת ררכית 0ררי ל6 תותכעינסו רר"ק רס"ל מטעס 0ו6 ט6כל ססירות ממנוופ51י6ין
 עמו מסכיס ז"ל מסמסרסיס ל6' ר6יתי ל6 ע"זסרס"מ סניס ד63 וס6 קם"ר ססי' לעי) סמחכר כמ"טסו6

 6כל ומ"ס רכית מסוס סי6 ססוני6 סכל מסמעדוד6י כסם" ססני' כמו 6"ר 6ל6 0וי דל6 כ6ןסרמ"6
 נסכבר מועלת סממי)ס כר"ק 6סי' כו' לסו ממיל6י כסם" רסני0 60 ע) כ6ן רסמך מטוס סו6קם"ד
 ססנס זס ר6ין סרס"מ על סס."ך וכ' - ע"כלקהו נמ"ס רמו5י6ין כ6ן 0טעס סט"ך עור וכ' *קס"ד
 לקחו נסככר 0מחילס מוצ)ת רכר"ק סר6כ"רע5 מחילס מסוס דהו6' כטו"ז סוכ6 סר6"ס נטטסב"י
 יקורט 6ף סמחילס רמסכי 0ר6כ"ר כונת וכ6ןרוק6 מו5י6ין ר6ין סעעס נכיית6 בל6 וננוסכנת6כעעומ
 ספירות על 6ף. סמחיל0 ומ0ני ססירות הלוקחס6כל ססקרקע סלוס דירע מסוס סו6 ס6כל 0סירותמענו
 : וק"ל רכית הוי רל6 מסוס 6ח"כסי6כל כן ו6ס 0סירות ל6כו) ל0מ)וס סניח ו6פ"0 ס)וסומ

 נן'גך:י:גי 1 ::ךנ:ן::נ
 סע'ף הממנר :"ן ט:' :":סהוק :"סק.ר נו"יהן:]

 ועאז ' כו' דמיס מק5ת ל1 ונמן טרס ל1 מכרר' )ו סנתנ)ס ועת0 0סירות )6כו) הניחו ו)זסקיימת
 6וכל מוכר 6ומר ר"ס סירות 6כל מי כגמ'6ית6 לו סיחזור סהתנ0 0תנ6י מחמת מכר 6יכוטסמכר
 : כו' מםלםלין כנמ' מד6מרינן : וק"5 ט6כל 0סירות מענו מו5י6ין ע"כפהו6 סנ'י ועז"ק 0סירות 6ת מס)סלין 6מר ענן רכפירות מחי)ס 6כ) הוי )6 רר"ק נסי ע"כ טיר5ס עת3כ)

 ססקט0 רסקוסי6 סרריס0 על תינו6 גס.

,4ן".,,ז.:,ז("1;,:"י
 ,פ, שויםמ.כם'םגנהך,ו-

 סער ים 0נרול0 06 רו6ין ססמוכיס עיירותמכמס רנינ6 6מר ר"ק מטוס )6 רכ6ן סר6"ט תירןוט"ן
 רכ6חרת 6ף קכוע טער 6ין כנדו)ס ו6ם ססקכוע ' כרריט0 וסקס0 י כטעות מחילס מסוס רק 'דמו5י6ין
 6מר 0ולכין קכוע סער יס ממנ0 נ"כסמסתסקין כ0ר6"ס ס") ל6 דהטור 60 ע) קס"כ( ססי')כחו"מ

 : )ע5"3( לסחמיר כין לסקל כין נדו)ס0יותר ליטכ סס ורחק הסירות מנונו מו5י6ין ר6ין 'וכ'

 וס") מן,סה,"
 )רנ'נ"

 סק"ב יטי מחלס מסוס ו," ר"ק והף
 ס"ין ז' סס'קה גסעת הן;,ס "

 תכו6ס וכן כסלע ס5ין נ' יותר סטוכות ויסנותנס)ע וכדעת מו5י6ין ר6ין כ6ננת ס"ל וסר6"ס -נטעות
 בעל וםל כס)ע ס6ין ר' 0י6 טוכס ס6ינ0 לקעסל רלפי ע"ז הט"ך עוך וכ' . 6"ר 6)6 סוי ד)6סעור
 ו6טי' ל1 'סיתן לפסוק יכול 6ינו כסל2 ס6ין נ'סכית רבינ5 רכרי מתורן יסי' ל6 כ0ר6"ט סרריט0פין

 טל ססער סי65 ער כס)ע ו"ס כעס"כ ומסלמחדסות .דמטעס נ"כ ס"ל דהטור הס"ך מסרט וב"כ6סרדי
 הדסופ סי' ככריית6 ד6ית6 טנ"י וכ' . ע"כ לכלד' סעור כן 6מר סל6 ומ0 ננמנו מו5י6ין כטעותמחילס
 0סער טי65 ער טוסקין 6ין כו' כם)ע ס6יןמד' כיון ר"5 כו' מסתמע רממי)6 מטום טו6כסרי'
 וסרמכ"ס וסר6:'ס סרי"ה נרסת 0ו6 כן ו3יטןלחדס ל6 רנית ולסון י מו5י6ין ו6ין 6"ר רסוי כ'רספור
 סתס פוסקין 6ין ססי6 11 נירס6 ר)סי 0ר0"מוכ' 0וי ד6)"כ )ו ומחל מי0 ידע דס)וה סיכי רקטייך
 בין מי)וק טים רכ) פוסקין 6ין יטן כין מדסנין טטו6 .מתמלס ד6") מיירי סעור ע"כ ו5"כ נן)כמו

מום



נחבינה להו חעהט"מןשטרי
 חין נריט רם"' 6כל - קכוע םער 6יכו 5ימןהוט

 וליסן נחום סטער טי65 עד מד' מדסות ע5סוסקין
 סו6 ס5ורך כל יכסו םל6 מסוס מו' ומדסיסןס6
 6ל6 עכסיו עמנו יקנלס ל6 סחדסות עלוסוסק
 סלוקחיס כל וכריו ו3סי 5רכס כל כטיתייכסו זמןל6מר
 עותר ל1 ייכטו י*כמו ו6ס כרסותו *סי' טמעכ0יוע8פ
 9 עכ"5 ד6םרי רכוות6 סנך ככל נקטינן סלכסולעכין

 כם3ע ד"ס עחו0ומ 6סי' עדכז.בטור סטו"זוכ'
 יסיומ ויכול 6ף עותר כנ' מחדסות ס6 מסמע6טור
 ועמס כיון 6פ'ס ססער מינו* יסי' כםיתייכסוס6מ"כ
 זס כסער סחוסות על 6ף לפ0וק מומר כנ'כיסנות
 כיון עומר וכוו6י כמ יסנות על לססוקומכם"כ
 מחדמות מס" סטור וכ' וס6 ננ' סס עתסונם
 על ק4י 6סי' מיכמ 6סור כסלע ד"ס כעסשכופם5

 כיון 6סור מ"פ כד' עתס ססער וי65 6ע"נסחרסומ
 6פי' תיכת ק6י ול6 - ססער יטתנס 0יתייכםוו6מר
 פיירי וס6 רנומ6 זס ו6ין כעסשכ ומסל וכ'6ה6
 * סחוסות על סק6י רק נםלע נ"ם סו6 כעס"כדסל

 ו6ף ס"ס - כעס'כ ועמל סעור וכ' יס6 כפריססוכ'
 )כע"ם כעס"כ עס כו' לפסוק 6סור לקוסעםל
 6סילו סשק 6ל6 סטור( כסס סקאו לקעןסטו"ז

 עס 6סי' כלל נו' לססוק 6סור כעסשכ וע0לממוסומ
 ל6פוקי טוכומ חוסות ליתן סלקוס כיו ד6ין5קוע
 עס לססוק כנון עוחר ולסעעים 5קוט ט3מוסות
 ועיין 9 ע'כ ס6ח"( כסעיף ספחכר )וכע"ססלקוע
 יכסעקכ5 זס כסם'ק סטו"ז רכ' ס6 ע5 ססקססכע5'ל
 ססיט6 חס וסקסס פותר לו יכסו *כסו ז6סלרסותו
 כלל סער כ6ן כ6ין 6ף לרסותו וקכלס לו ד*םכ*ון
 נשכ סעו8' ךגונה ונ"ל . י' נסעיפ כעחכר כע"םהיי
 ליקמ ס6ין וסיינו לעיל לסונו הכ6תי סכ"י כע"םסו6

 יסי' סיתיינםו עס סל 0כפחמ לענין -כרסותו-יסי'- סעעכםיו ע'ע סל1קח רק פעם לרםותו עמססתכ61ס
 : יוק מעמס עלייחי
 5קועות סיו כנע' ו6ית6 * כו' ננען פפיסכשמ"ר

 6ין כםלע נ'ם 6ךט ולכל נסלעד"ם
 ך6ין )פירם"י ולפוכר לל1קט סטעי סי65 עדשוטקין
 י' ט5 סטער סי65 עך נד" טנעס"נ עסמוטקין
 כמער .ל%וטות פוסקין כמטע רכ 6ער ולפוכר(ל%קט.
 מיף לישל ד6י לוקט פשם לר"נ רכ6 6'לשקועות
 כעס'נ '6של מ5קופ "יף נמי כעם9כ חכרי'קוע
 מא 6יפ6 6ינעית פלקוע גמחף מילת6 ני'זי65
 וסכס * ע'כ יסיכ ססירי 6סירי לכעס"כ זוזיויסיכ
 עס סוסקין ד6ין דכוכתו ל1פר 'נוכל סג"5לסירם"'
 לקוטות דמל 6ף כד' יכעס"נ 0ל ע5.סכו6ס'סגעס"כ,

,סו6

 -כד-

 ע5 רק לקוטומ מער על פוסקין 6ין 6ס"ס
 על כעס'כ עס לססוק מותר 536 כעס"כ 50טער
 ונוכל לקוטות 0ל כסער כפי לקועות .םלתכו6ס
 יקוע*ת 0ל מגו6ס ע5 רג'ט פיוה*י .כטנת לופר'עץ

 961ן לקוטות 50 0ער על כעס"נ עס סוטקין6ין

 נ:נד:ת.ר,,'ס ת!ו' ספ."טווט,ג'
 סטגגמר"

 סו')

 געין'נ עמ ס,סק'ן ו5'ן נכס,ר ס,, %ס"נסם'מר
 לקועות סל תכו6ס על 6סיש לקוטות 0ל סער עלכלל

: ס"ץשד 1 2  ::ם,,מגבעצימה;זן'ץ,ן::סומי(.%:: 

 ט11 "ן :וווי פ:צשער ימ.:' 7:צוב~ה % 71::לוי,שייף2גי
 ט21(מ ,ב21 וןיגי'ש:2:%גךנ:זי

 ופסיקי מ"י מנ'י סי","יניי' נסעתקת כטו"ז דילונ סיש נר6ס סכעור סר'ילסון
 י3ע

 עין בבני ק"עןמגג גענתשצילשה ס,שש,
 ב:שוין:ענ:שיסגנגגש

 שי"י סיהה 4עוק "נ6 נ, .ס 3ייי ,'" ""ייסם ;שיייי סם  12יסתכ%1 סתיכר סעיגין
 !'ע' הג31יססי6 ה"ג'", ט' כש" ""יס2""
 ע!יי"ן מממ"

 : פתונע חע 6מריומ כ5 ע5ע פקנ5:וסלוקח

 טטמימן
 ןהבצ 5נהן:"ב מטיטה?
 ימיו לו סט!ס נט.ש שגיט6ס

 .6טפ'ג
 סיק טמן

 וספכר 56לו כס66ס רועיס סרי כ6ונסיןועתחייכ
 פתחי*כ ס6ינו כית סרי 6ס'ס כרנימ עימזי ל1סנומן
 כס1 פח41ר1 סו6 כעין 0סו6 וכ"ז יטכר 66שככומיו
 6ו65 סכע*ס כרסופ סו6 סנירס טעת ועוססו6
 6% סו6 טעס 6השט טער כפ65 נפמת פ6ונס

טשופ



טימןאמרף
 קודס כסכירות כנחחיינ כהלו6ה ע)יו ונעכסכנסנר ו6עס"י נותן כו6 סכירות וכתורת מכירוהנתורת
 דמיו ולק5וכ סלכון מתחלה כתכ סי6ך סנמכרבסעה סוס ססי' דמים 6ל6 מסלס ד6ינו סטור דכ'כיון סכ"י ו:המס - מ"כ פכירה כסצת סוס ססי'בדמיס 6ל6 מתקייכ 6ינו )כסימכר סי)כך ס)ו6ססנעםס

 : לו מסלס מק5נ דמיס 60ותסדנופמע
 ר'1 . נ.' סינף י-וס "ס יק ע:ן עעכ(ק"ו

 סעצות סקדמת כמכיל נכי' דתוז.ל כר6ה 6"כנבי'
 מותר לסקרקע תיכף נגיס 06 6ב3 ,ם"נ קצ"נמי' לציל כתכויר נטר "נר והוי לכקרקע מנכנסקודס
 י ל1 :סים כזול 0חו.רהו נמכור תוהר והח גני'לסוזיל

 מיד לס נכנם 6ינו 5ם 6ף מותר רכקרקע כ'ובד"מ
 06 6ף מיד בה ,וכה דכקרקצ ל0חורס רומסו6ינו

 : תיכף כס דר6יכו

 קווםימן
 עוק :ה ג צע.הע מק,גטהו
 למח5ית 'חגיני מוסינין "ין נמתני' מ"נ נסיר6ית6
 0כר למח5ית סירות נהן ליקח מעות יהן 1ל6םכר
 תנ6 בגמ' וק"מר - כסוצל מכרו לו נוחן66"כ
 רו5ה 6דס כמה מסתצ )פירם"י כטלכסוע)

 ולתכור לחגות סירות ונהכי6 )סוליך טורח םהריוכט) יוסכ 6ין סל6 לפירם"י נע) כסוע) מ6י בסל(ולימב ליטוי
 כט) כסועל 6ביי 6מר כפירות( ולמדוד מעותולףבל.
 נגר הי' 6ם )סירם"י מינה דכטיל מל6כס 6ותס0ל
 כבידס נוננל6כס )יכטל ליטול רו5ס 6ןס כמס נפח16
 הו6חנוני הניני ת:6 ד6י ו5ריכ6 קלה( מי6כס ו)עטותכזו

 גפים- דל6 ת:ו0 כטל כפועל )" ל0ני"
 6ימ6 טרהי' דנסים סירות נהן )יקח מעות 6בלפרחי'
 סניל6

' 

 כסן ליקח מצות תג6 ו"י כטל כסועל )י'
 דנסים מכוס 3טל כסוצל דכעי כומ סתס ס68סירות
 לי' סני 6י:נ6 טרחי' נסים דל6 הכוני 6כלערמי'
 6:ל ול6 כ5יר 6ל6 צתו טיבל ל6 ד6פי' כעלת6כמט:ו
 ובתו0' - ע"כ 5ריכ6 ככרו יהו 6' נרוגרות 6ל6עמו
 ככידס כנל6כה תחלה צוסס הי' ס6ס סיינו מינסדבע) תל6כס ת"ותה כטל כסועל בקונטרם פי' וז"ל6ית6
 יניח כמס 6יתדיס קלס סי6 וז6ת סרכסומרוימ
 ממם"י מעט 6ל6 נדול מריוח ע;יח 6רס 6ין כילעסות 0נותנין ממה יותר טזסו זו מל6כס 3פסותמסכרו
 כנת' דק6ננר לסירו:ו וקסה . יותר כטורה )וסכ6
 כסועל לי' :גי ל6 6ימ6 טרחי' דנפים סיפ366)
 יותר כוטל כבידס כסי6 מס לסי וסל6 והסת6בטל
 6תי וססת6 )נמרי ובטל כיוסג סיינו נט)כפוע) לפרם גר6ס ולכך כטל כסועל תפני ו5מ מאד6מ6י

בעה קעזעו
 6)ו 3סוף לעי) ומיהו כו' דנננ' 5ריכות6כססיר
 כס"ב סכרו נוט) דהחני 6כידס המכת ננימ5י6ות
 בט3 ל6ו ס6י סחס מדסריך סקונטרם כסי'נר6ס
 דקתני נריית6 לי' דמכמצ מטו0 דסריך מממעהו6
 וליכטל ליטכ סועל סיר5ס כמו לו סכותגיםכס"כ
 כס"ב 6כיי דתם:י סך סתס לסרם גר6ס ל:ךלנמרי
 61"ת בקונטרס כדפי' מיני' דבסיל ת)6כסמ6ותס
 וכסכונס 6כידס ססכת ע) סכרו נוטל הו56"כ

 סנ6ס לו ד6ין מסוס כם"ח סוי 6כידס דסומר6מרינן
 סעוסק כיון סכה נוטל 06 לחום ד6ין וי"למזס

 במטיכ כמתני' ד6ימ6 ר") . כסירם"י כנכמעמ"מ ונפ' סתום' סכ' וס6 - ע"כ ותפסיד 6חרתכמל6כס
 )ו י6מר ל6 ס)ע טלוס ממי6כס כטל סי' ד"ם6כידה
 כגמר6 וק6ננר כסועל ס5"4 לו נותן 6ל6 סלצתן

 מפמע ותמתני' כססכתס טורח סהרי כטל 6ינווהל5 נסירם'" כט3 ל6 ה6 כטל כסוצל מ"י - כטלכפועל
 בט3 )יסנ )יטול סוצל סיר5ס כסיעור לוכנותנין

 דכעל מל6כס 6ותס 0ל כם"כ 6כיי 6מרכנמל6כס(
 מסכרו לפחות רו5ס 6דס ככנס דכיינו ופירם"י .מינס
 מל"כס לצסות עוםס ססו6 זו כנידס ת:נל6:הלינטל
 וננפרם . ססכר ורינוי העכודה כוכד לסי ה:לכזו
 מנוטל מל6כס כנון רסיינו רם';י כונת הר5"םםס
 ו)טרוח זוז נוט) הי' כטל וליסכ ויהניחס 111 ד'עלי'

 ועטי זו1יס סני לו נותן זוזיס םסי נוטל סי'כהסבה
 דכתכו ס6 וע) י ע"כ 6כידס ססכת נסכר זוז)י'

 לנתרי כטל ביוסכ סייכו כטל דכסוצל כנ"להתום'
 ולסתעסק )יקח רו5ס סי' כנוס על6כה פוס )וו6ין )גמרי םכטל 6דס רו6ין סי' 11"ל ע"ז המהרם"צכ'
 6ית6 וכן מרוכס מ)6כס לו הי' 6שי' סצסקנזס
 סיס6 6בל ןס"ק ס5ריכות קני6 ל6 וססת6כטור
 מוזיל ססו6 כס"כ סיימינן )6 6ימ6 טיח6דכסים
 כו6 כעיי עסקיס )ו סים 6דם כסתם 6ל6נתל6:ס
 )עומקו כ6ן ירך )6 ו:כ"י זו נמל6כס ועוסקרו5ה
 ממים ו)סכט) )יקח רו5ס כמס ו6ותדיןסר6סוכס' מ63כס ס6ועדיס לנתרי כטל כסועל ר")מהו6
 כעיל ל6 וס6 למיסרך 6יכ6 ס"נ ד6"כ וקסהלנתרי
 פריך נט5 דסוצ) סלסון ע) דה6 החס ':מומיני'
 כסי' דם"ל סתוס' מלסון מוכיח וכדריסס - שכ"להתם
 מ5י6ות 6לו כסוף לעיל ופניהו סתוס' מדכ' וז")סכ"י
 סתוספמ מלטון נר6ס סנס כו' 6כיןס הכבתגכי

 נט3 )16 כ6י סגמ' דסריך מ5י5ות כ6לו לפרסדהילקו
 מעין )ו ססיכ וסתר5ן )פרם מוכרחין 6גו מ"ססו6
 סימנס ליבטל ע)י' ס:ר נוטל כנר כצ0קגמל"כס סוע רר") כט) ד:פועל לי' ןמממע דהמקםןס"ד
 )ינט) לו דמסלס ומסכי, הו6 כטיל ל6 ה6וסריך

 6נל 11 כמל"כס ולעסוק ככר כס סע0קממל6כס
 כס"כ מ6י 6ל6 כעיל ל6 וס6 סריך רל6 6"כ כפ'סכ6
 דבטל כפוע3 רסכ6 בט) פועל דסי' סמקםן ידעל"

ח*



נמבעה מע? םימן יאמש
 ר'5 כס"כ ע6י פריך ופם4ם כס רעסיק8פ65כס
 כסעב ל1 ססיכ ו6גיי רסכ6 כע5 כסוע3 פי'ע6י

 5י' מפטפע כעו ר'5 פינס רכטיל ע65כספ6ותס
 5סנצ5 סנותן כמו 15 רנותן עני6ות ד156לסעקמן
 סעסרסשל סקטס ו6טר כו' כט) 5יטנ עע)6כתו5יכט5
 165 ס6י סכ6 נשכ ל1 קמס 65 3פט קםס 6שכסכש5
 )סי' נס פגי6ות נ136 מם 15 טקםס כ% סו6נט)
 רנעל כפועל 15 רעם5ס סס וס" עסיק 5פהקסס

 סכירותו רסייננ זו כע65כס ועוסק ר6טונסעע65כתו
 וסכ6 ז"ל פ*רמשי 3סי כ6ן התום' כע"םנםליעית
 םעטק 3ט5 כ6ים 656 פ עם5ס ר6ינו ופי'עסיק

 עדסייטש לסוכים רים עור סם וכ' * עשכנע63כס
 ססנפ על מכר נוט5 ה61 6'כ ו6שם וכתםסמום'
 6י נם6%3 6מרו כ156 נר6ס 6'כ ו5טון כו'6נזס
 נטל רסוע3 סי' סוי ו6י כימ6 סוי יסכ6 נט5סוע3 כדם" עגי6ות 6לו ס' רסתס נט5 רפוצ3 פ*רומוסוי
 דסמנת פ63כס ע5 15 רעטלס רס"כו סטור כדסי'ד0מ
 נשכ סוי_נעל כ156 נעל6כ' כנר עסוק ססי' 6ף6נירס
 סנשי לסי' 6נ5 6כירס סטנת ע5 טכר טםל ס63קטס
 65 רחוכס עע65כת1 5ינטל 656 15 כותן ד65כימ6
 * 6ניי 656 לס פריך נמ' סתם 65י נם5 165 ס6קומי' רס6י סטו'ז פ"ם וסכה - ע"כ ז1 נע65כהלעפוק
 )סקריס 15 ר5עס סכנס עמוסרי ח"5רכריו כמו"רכ'

 כיון 15 קמס רסי' ונר6ה 15 סריך נמ' סת8ד165
 רס*ס ממעצ כסי5 ל6 ה6 טריך 6ניס ס:נתרנכי
 עכסיו לס" עטעצ וכס"נ ד5יסנ6 רטאס 5סתצ6.ססיט'
 ע6י 61"כ נט5 65 ה6 עקםס ועם"ה ונט3יוטכ
 דסי' לוער ר6ין כס"נ ע6י רנית נני סכ6עקסס
 ססנת נכי רס6 רכסשנ סירוט6 3סם"ם 5י'עססק6
 הך עהשת 5י' קםה דהי' רק 5י' פםיט6 ס"6נזס
 טעקסס כ5םון 3הקסות 15 ס" 6"כ פיכי' נט5 ל6ס6
 עקדיס 3כך עיני' נטי3 65 ה6 6נירס סמנתננ*
 6סטר ו6עכ 36" רק עקם: דסשם סתפ6 )6ודמם
 דס"נ פירוט6 רם"ם 5םתע6 םסק ס" דכ6ן15מר
 ע65כס 6ותה ם5 'כפ"נ ומםני כפ"כ מ6* עקססלסכי
 65 ס6 זס 6ת*רון להקטות יכו3 הי' ול6 סנ"יכפי'
 רנית נ6כק די"5 6נידה נהמנת כרעקטס עפנסנט5
 ל6 כ6 ע5מו 6כיי עקסה 6כידס המנת ונניסקי)ו
 סו6 רכימ נני וססי' יודצ הי' ו6ניי עיני'נטי5
 נני דכ6ן עקמס וצ"ז ונטל יוסכ 3היות מירנסכ6דס
 נצו 15 ים3ס 65 דעכ"ת כך לסרם 6"6 6נירססטנת
 דסקילו י"ל נ6שר כםלע6 נעי3 ד65 כיון דסםמ6טרמו
 3סםינ עממנ ו6ינו כסםד 15 דים כיון ככ6עממשכ
 -ם"ל ל6 והט"ז רהטמ6 טרמו טכר יסלס .65עס'ם
 ותעהתי וע'ם סריך וס"כ רעליסנ6 פסרםש5כסיפת
 רכית רין ומ"ם דפקסס הרם"ל רנרי ע5 עוסנט'

 רנ6'ר הר6"ם כ' דנהרי' מקמס ע"ז 36זסעכסנת
 כר6ס וסטיר סג"* רגרי לסטוות עור 1פשם .סקיל1

 פ63כס כפל כפס וטמין סבר מסנ"י י6ףכ1נתו
 ד5ריכין וד6י נעל ב6דס ע"מ ונט3 יוםכ 3היותרוגס
 מ1ת ד6י כזו מל6כה 3צמות רונה 6דס כעהטומ6
 ע63כם נגע) )סי"ז 61"כ טיעורו יוועין 6נו 6יןבמה
 3סיהן רו5ס מל6כס נצל כעס הנ"י סי' לסירמעין
 עכדי יוסר עולס זו הטופ6 סך 06 היינו ונם3יוסנ
 15 כובק 6זי כזו על6כס ט4צסס נעל 6וס םלסטוע6
 יוסכ )סיות סרוגס ע65כס נצל ט5 סטופ66וש
 וזו עועע וסכר ק5ס על6:ס 13 סי' 06 6נ5ונט3
 סר6סוכי מל6כתו כיטול טופת 6ז סי6 כנידסמל6כס
 סרנם סי6 סי6 ז1 מל6כס צסייתו וטכר עועעהי6
 כותן נוו6י 6ז כנידס םה*6 כיון געל נ6רס6סי'
 יברע דעסשת נטל 6רס טועמ כסי זו ע63:ס טכרל1

 הי' 3נמרי נע5 ב6דס רס6 נטל ע6דס על6כהנע5
 ר6ס 6ל6 ססו'י סםייס וזסו כע"ם זו נטופ6טעין
 פ6רס יותר סו6 3נמרי וניטולו ע63:ס נצ5הו6
 6ותו 15 3יתן סטור עמעיר נזו זו על6כס לצטותכעל
 הטוע6 ר6ם ור"ל הטור נס עתמזר 5:1*ל ט'ס*זק
 עטוע6 יהזר ע.לס וכיסו5ו ע65:ה נצל טסו6עתעת
 עמעיר סטור נס נזו זו פ65כס 3צ:ות נטל 6דסם5
 רעכשע כ5ל ררך 6וער טהטור רק סייק 6ותו 315יתן

 ל6 זו ע63:ס לצסות רו5ס נטל 6דס כ:נסעטואתת
 3פי 61'כ * 3נפרי נע) נ6דס 61סי' לצולסיסחות
 6ס נכע"פ וסן 3נפרי נטל כ6דס סן העו"זעסקנת
 רונכ כט3 מ6רס עעס סתות הו6 ם15 נעלסיסינת
 3עמות ירגה נע3 כ6דס עסצריס כזו פל6:ה3צמות
 יותר סו6 ם13 כעי סיםינת ו6ס 15 ימן כן ז1על6כס
 יסטור סנ"י 61*כ סג'י כפ*ם יומר 15 3יתןגריך
 6דס סו6 06 6ניוס נסטכת רק 3רינ6 סויססניסס
 יסי' סל6 כרי סעושז כע'ם 3כטור עירי סקיל 65נט3
 סעין-כפס נכצ"ע 6נירה--רק הטכת -ע3 ט:רנוםל
 ככ"5 סוין סניהס נעיסק6 6נ5 עזכ רונה נט63דס
 3רשע ו6סי' סטן"ן וע"ם * ק5ת נ161ר נתום,עיש3
 60 טסנ6תי סנ"5 סנע' טכן 6מר ~ו"5 - כו'רעקי3
 פ65כ' 6ונןס טל נע5 כסוצ3 15 3יתן ר5ריך 6נייר6פר
 ערונס נין סכרו סו6 כמס ת"ר עור סס 6ית6כו'
 פיכ3 ל6 6סי' 6ופר יסווס ר' ר"ע דגרי עוצטוכין
 טסי עקי5 ירשי נסירם" סכרו זסו נגיר 6ל6עעו
 פס נכ5 רק סכר לםוס סיססוק נעי דרשמער"מ
 כצי ל6 ור'י פצט נין רכ כין סני כטכרו עליוטיקנ)
 טע כ6מד נ5יר ממו יעט3 656 סכר )מוםטיפטוק
 פירסא - עם)ס ס:רו לו נותן 6ומר ר'םסטוק(
 י6ס" סעו" ח"ם - נטל כטוע3 15 3יתן ם5ריךרסיינו
 )6 מועע 31ין ערונס ני1 דם4רן ום"י דעקיי3רשע
 ס:כר 2נל6כתו 3פי ימטונ סל6 ננע"ע 6ל6עקיל
 פ63כמ1 ניסו) טכר 13 5םלס ט6"5 כ1נתו .עסק

 ננעל בט3 ס6דס פמס פקי) ל6 פ"פ 6נ5הר6סונס
 ו3ימג ע63כס1 לסנימ טירגס כעו כסער ר6ססייכו
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םימ1 ריאט
 יס )עסות רו5ה בסל ס6דם ממס פהות סו6בס3
 דמס"ת לעסוח ר51ס כטל ס6דס נמו נוע) 6זיסטסק
 מל6כתו דכיטול סיכ6 רק כע"מ ססו6 מטוסינרע
 סמין 6ן )עטות רו5כ כט) ס6דס מכפי יותרסו6
 סטו"1 ומ"ם י ממל6כחו כעל לסיות מרו5ס מסכפי
 ר") - כו' רם"י ע) סתוס' סמקסיס כמס 6כלנסוף
 סמל6כס )פי ססמין סיינו כפ"כ סכרו דנותןדם") דלסירס"י סקסו זס רס"ק טסכ6תי סנ")רסת1ס'
 )עסות עקס )ו סיסי' סמל6כס ולפי ככר )וטסי'
 מם)ם ס:רו )ו נותן ר6מר כר"ם מתני' 6תי'6"כ
 סיפ6 6כל סס63תי( )כנ") סגמ' ק6מר מ6יו)פיאי
 סמין וכל6 כפ"כ לין שיי )6 6ימ6 פרח6דנסים
 כנידס סי6 לעסוק"ם עתס )ו סכותן סעל6:ס)סי
 וק6מר - כם"כ לי' סני דל6 ס"ד ו6מ6י יותרנוט)
 סכ"י לקוסית סתירן :מו )תרן 6"6 ד)פירם"יספו"ז
 כסתם רק כפ"כ מטערינן ד)6 ס"ד דסי' סטורעל
 6ין לרם"י כ6מת דס6 ל!סות מ)6:ס )ו סיס6רס
 ל1 סנותן סמל6כס כעי מסערין רק קול6 סוסכ6ן
 סמ63כס )פי ונס קלס 16 ככידס סי6 06עתס

 : ודוק ככר )וססי'
 . כו' ס6מר סיעור )ו (מניע ם116 כיון ומס"ו

 יסי' עיסק6 דסמקכל כם"ס ד6ית6ר"ל
 יסס'ר סססד יסי' ו6ם ריוח סליסי טנ4להעקכל.

 כ6נר6 יותר סלוקח כמס עמלו סכר 6יכ6 ד6זמח5ס
 סס ו6ית6 ח5י רק דסו6 סמלוס )חלק טמגיעצמס
 )פירם"י מיחר סר"ז כס:רך ס3ים מותר רכ6מר
 3סמקכל סנוחן ו6מר וכספסד נטכר 'לעמ5ס ענ3ססס
 ע:סיו סל כרמיו מםלים סוס יותר סענל סיסי'טס
 קיכ5 דס6 מותר כסוס נחלוק סם6ר וכל כסכרךסו)
 וסמו6) סלים( מותר ליכ6 דפעמיס ו6ע"נ מספקט)יו
 ריקן-.לכתמי,(-- )כיתו מותר-ם3ים-'5ך- מ65 ')6)6ער
 דנס סנמ' ועסיק - דינר לו קו5ן טנוו36 6מר6)6
 )י' ו6ית כנון 6חר עסק )ו כים 6ל6 6מר )6רכ

 כסמותיו לס:י לטרוח 3ו דים נ"כ סלו כסמצתלסמקכ)
 נוסף טורחו. 6ין עתס סמקכ) 6חת כסמסוכסכי)
 ג6ותו ס"נו' לתורי נכיל לתור6 נכי) 6ינסיד6מרי
 יכול- 5תס ה1 טור לפני סעויין מנכל ס6תסטורמ
 עפרם נר6ס סעו"ז ומ"ס * ע"כ סניס )פני)נכ)
 'ד5ריך וסנ"מ 11"5 כ' דסטור ר"ל * כו' סעורדנרי,
 )מה5ית סתס ל1 נתן 6ל6 עמו פסק ס)6 כס"כ )וליתן
 נרנר כעסק :) על עמף )פסוק ר5ס 06 6נ)סכר
 סי6 ח:מיס ותקנק . רס6י 6' כוינר ו6פי'יךוע
 סמקכ) סיק" פוסק ו6ינו סתס )חנירו סנותןעסקלמי
 ונמ65 ס6"ריות טיים 6ל6 עליו יקכ) ולק סריוחמ1י

 עליו מקכ) ו6ינו ריוח ממ:ו סל1קח סעסק כ)סמות
 סריוח חלקי סני ס)וקח 6ו ערחו סכר סו66חריות
 כזס כי651 16 ס6"ריות ח5י 6)6 עליו מקכ)ו6ינו
 ס5ריך וסנ"ע - סעסק 'עסך ימי כל דינר ל1טנותן

בינחכעו
 עימק6 ד)י") כו וכיו65 כחנות טרחו טנר )ו)ימן

 עיסק6 )י' ן6ית מ6ן 6נ) עיסק6 סןין 6ל66חרינ6
 כולי 6נר6 כעי ל6 מיני' מכטיל ק6 דל66חרינ6
 כ' דמתחלס סטור )סון )פרס קטס וכנה י ע"כס6י

 ססק ל6 ד6ס מס:וע 6' כרינר 0ני תחלסדססוסק
 ת"לס פסק כט)6 נס כ' והח"כ כדיכר סני ל6תח5ס
 ותקכת סטור ומ"ם וז"3 כ' והכ"ח - 6' כדי:רסני

 . כו' דינר ל1 סנותן כזס כיו65 6ו כו' סו6ח:מיס
 סל6י ס6מור6י0 סתקנו סו6 חכמיס תקנת זס נספי'
 יוס ככ) כטל כפוע) סכרו ליתן ם6"5 סמס:ס6חר
 סעור ומפרם דינר ל1 קו5ן סמו6ל כד6מרוסיינו
 תנ6י סוס סתנו 1ל6 כסת0 עסק ל1 כ:חןדסיינו
 כ) כטכרו דינר לו קו75 חסכון , )עסות כסכ6וו6ח":
 דכ' ס6 הכ"ח מפרם 61"כ - ע"כ סני סעסק מסךימי
 תקנת לפי סו6 6' כדינר סני סת:ו כל6 ד6סי'סטור

 )פרם ד6"6 סעו"ז ועז": . סמס:ס דין 6חיס6מור6ים
 דה*כ חסכון )עסות ס3הו 6חר מיירי וסמו6לדרכ
 י)ך ס)ים מותר מ65 )6 רכ על סמו6ל פריךמ6י
 טככר 6"ר מיירי סכ"ח( פי' )לסי וסל6 ריפן)כיתו
 לומר סמותר רכ 6מר וע"ז )חסכון וב6ו סעסקנעסס

 סיס ר6ס ככר 6"כ כס:רך יסי' סלים מוחרגסמקנל
 סעסק )ו סנתן קורס מיירי דסס 6"1 םליםמותר
 )ו סנותן כו כיו65 16 סטור יכ' דס6 מסרםוסכ"י
 6ף 6' כדינר סני ע"כ 6"ר עסק ל1 סים מיירידינר
 דס6 סטו"ז וסקסס . ססותפוק כתחלת סתנוטל6
 )6 וקודס 6חר עסק )ו ים כין 6ח": מחלקסטור
 וע'כ סטור( )סון לעיל ססכ6תי )כ:נר מזסמיירי
 מתנס 06 כין סטור לרעת חילוק ריס סטו"זמפרם
 יתן ס)6 )סתנ1ת יכו) 6ז סעיסק6 סמקכל קודסעמי
 1כסעת סעיסק6 עסס ככר 06 6כ) 6' ד,נר רק)ו

 6עפ'י סעסק - קיכ) ככר 06 "ו תוכע-ם"ט---חלוקס
 דכעטף ד6ע"נ כנמ' 6מרו דע"ז כס סתעסק ל6סעדיין
 )ו סימן חקנס עסו חכמיס עכ"ז כפ"כ )ו סיתן6ית6
 ד63ו 3סעור וס"ל נספסד וסלנ6 כ6נר תלתיתרי
 יותר ריוח 13 טיס" נווני כ:ל 6ל6 זס כ6וסןדוק6
 מ)ק )ו סיסי' עמו סתנס ו6פי' סני טיפסידממס

 ס)מ 6ף כסוס ימ)וקו וסמותר כריומ יותרעסירית
 16 סעור וז"ם 0ני 6' דינר רק עסירית נסחלקיסי'
 סנ9) כ6ופן מסו6 דסיינו כו' דינר )ו סנותן כוכיו65
 )ו קו5כ ו6ינו יומר ריוח חלק )ו סיסי' תח)ססזכר
 דינר רק ססומ כח)ק יסי' ס)6 6פי' 6זי דינריןכעס
 :ן עמו כסמתנס רוק6 וס"נו מותר ערחו כסכר6'

 מותר 6ז סריוח טיע3ס כמכ נורע ל6 טצדייןכסעס
 סו6 סריוח נודע ל6 סעדיין דכיון סו6 וספעםככס"נ
 טעלס כמס ירע ס:כר 6חר 6כל כס סר סירויחסוכד
 ב6נר נד)תי תרי טמו סממנס מס מסני )6 6זסריוח
 ח)קו ע) סריוח מותר יניע כםל6 כסססדופלנ6
 : נזס מ'ס במו"ד הציין * נט3 סועל:עו

  שךט



מימןאמרי
 :ניע :שניעג:ץ :ך סה"יש,ד
 הב"י דט"ש סבור דחמפרשים ר"ל * כו'שניהם
 בשוה שניהם .על וזול יאונסים אחריות אםדשרי
 שניהם על הוא פקדון מלנא של אחריותהיינו
 בובד מקבר על הוא מלוה פלגא של ואחריותבשוה
 המלגא של הצי רק אהריות הנותן על איןוא"כ
 רק כן הב"י נונת דאין הש"ך כ' ולזה *פקדון
 וזולא יוקרא הן אונמים של הן אחריות דכלכונתו
 העסק כל של אחריות והיינו בשוה שניהם עליה"

 :וס"ל
 צ:ן גן: ;מםלז" ינאך ביי~ין טק.םטו,ז

 זווי הני דמשכח הנאה בההוא מ"םהתעמקות
 : ש"ש הוי שכר עלי' ולקבל מלאכה בהםלעשות
 בדף שם י'.שרא.תד. :נמת-::;:ן"ם

 4 והביא חלוק ל-י הבא לו ואמר הקדש-של
 לא בעה"ב אומר ר"י פלית ובשלוש חלוחבשלש
 שוה דהוי כש"כ בשית אייתית אי ל" דאמרמעל
 : פפי נבי' מוזלי ביחד הרבה שהלושחשמלעים שוה דהוי פפי מרווחנא דהוי פירש"י * סריתרתי

 י שיי ץייבני יהוי "כא יישם כמכמי"ז"ד
 עמו קצח דלא בעימקא ר"ל '1
 מקבל המקבל. אם ואף חלקו יפול ריוח יהי' . אםרק

 לכן דרבנן אימור רק איסור כאן אין אהריות4יו
 התנה רץ פקדון פלנא על עליו מקבל הנותןאם
 ברבית אבל' שרי המקכל על שיהי' ישנהשאם

 לא או ריוח יהי' אם בין עמו שקצץ כנוןדאורייתא
 לכן דאורייתא רבית הוי המקבל על האחדיותואם
 הש"ך לדעת בכה"נ לדמותר הנותן על דאחריותאף
 המקבל על יהי' ישנה אם התנה רק טק"כ(לקמן
 שיהי' בזה וצריך . קצוב דבר לו דקצץ כיוןאסור
 דוקא תנאי שום בלי הנותן על האחריותכל

 הא ה.*נו * כו' ריב"ש בתשובת אמנם-.ף4 :)עצ"ל(
8  מ'ק יי ' %"נ"לכי ו' כ' טמכוךפי*ז י"ח: סעיף במחבר .קע"נ ס" לע4ל דמביארש

 כשיתייקרו וא"כ שבשוק השער כפי שכרלמחצית
 הפקדון חלק של זהובים החמשים בעד לושיתן. עמו והתנה פקדון הוי דפלנא בריוח יהלוקוהתפים
 הוי וזה השער מז בפחות חפים טדות כו"כ.שלו
 לו ביש להוזיל דמותי דאף חפים לו ב"צ אףאטור
 ועוד המלוה פלנא בשביל כן יעושה אסורהכא
 אמור וזה .פל כפועל לו נתן רלא איסורעווצה
 הפקדון בחלק ושמפר'ת' הואיל ךאטער גפי שיתןאף
 וטפרש התפק נתייקת ועכשע הפלוה חלקגעד

סבינהקעו
 המקבל הי' נבי' דמוזיל הא4מור הי' לא דאםהב"י
 שלו הפקדון מהצה של הריוה מחוק ש"פנומל
 רק 4נ' ' לא ואם הנותן נומל הי' הריוחושאר
 הי' ש"פ לו נדתן והי' לחוד נבי' דמוזילהאיסור

 נדול הין לא דהאימור ור"ל האיסור מן קצתמתבמי
 אסור והי' באיסור שנעשה כמקח הוי אלאכ"כ

 צדז והי' השץר כפי קנה מ"מ אבל נבי'להוזיל
 ש'הי' _כפי שלו הפקדון חלק בעד חמים לוליתן
 הפקרון מהלק הריות הי' דנתייסרו ועכשיו השעראז

 שדוצה עתה עד השער כפי המעות שנתןמשעה
 ב' דיש עתה דק להנותן ושייך ה" ביוקרלמכור
 ש"פ לו חכפיח לא וגם באימור דאתניאימורים
 אלא כלל ריוח שום יפול דלא הרא"ש פי'לכז

 : נעצ"ל( שלו המנה לומחזיר
 ר'ל ' כו' כותאי תרי הנהו בפשפיקף858"%4

 8% עקש4גע8
 דעבדו כותאי תרי ה שם8

 בלא זוזי פלני מינייהן הד אזל הדדי בהדיעימקא
 אטר הכי א"ו פפא דרב לקמי' אתו יחבר"דעתא
 כמאן זוזי הנאי עז"ק ע"כ דמי רפליני כמאן זוזיר"נ

 דאלו שומא בהו צרז דלא ביק היינו דמידפליני
 לשונו הפו"ז שהב*א לכמו כו' שנפל כאלושהניח
 קים הריוח על דיש לפניך הרי הפו"ז ום"שכאן(
 הזמן סוף כיטהניע דשם דכמו ר"ל )כצ"ל((קרן

 קרן הריוח נעהצה הדין שעפ"י לחלוקשצרינין
 מחדשמ עימקא נעשה הזמן לאחר המקבלונושעסק
 נמ ליקח הסקבל וצריך שלו מלוה פלנאוהוי
 המנהנ דמכת בירושלמי אמרינן אפ"ה ריוח תצימזה
 לאחר שעסק אף חבירו של מריגח ריוח לוקחאינו

 הר*וח ץל דהוי אמרינן ולא העיסקא זטןשנשלם
 נמי נן מקבל לעניש שם דאמרינן וכמו קרןשם

 _זהובים מאף ריוח שה" דאף נותז לעניןאטרינן
 לא עוד המקבל עמק ואח"ב העיסקא זמןכשנשלם
 ממקבל וא"צ קרן שם הריות על שיהי'אמרינן
 לא אפ הללו זהובים מהמאה ריוח להנותןליתן

 דהכא _ בשאלה שמבואר כההוא בשפרשמפורש
 אפי' ב*דו טעוכב ויה" הזמן דנשיניע בשפרשכ'
 שמ חי דאז בזה להתעסק עליו מקבל פ=עוןמקצת
 רנשנשלם כ*ון הקין על כמו הריוח על נםהפרעון
 הריות והן הקק הן לו להחזיר טחויב - העימקאזמן
 אז ,מ43סהץ עליו מקבל הוא לו יחויר שלאוכ"ז
 כיון הללו זהובם מהמאה נם ריוח לו ליתןצריך

 : וק"ל בשפר כןשמפורש
 כו' מנש'א רצ טן המסכל ש.פיל4שע85%"מ

ג!4ג*
 תן ן ~נש ן

 שלץ'
 התלוקה שתהי' אעגיינן

 ריוח חלקו פקכל עתה שהוא שהנותן לעניןקיימת
 יפול מנשיא רבמן

 ט~
 'שלא מנשיא רב לו שחלק

 יךן %י חליקה "גנג א'א "ג "ישם



מימיאמר9  א"א וא"כ כו' קיימת ח5וקה הוה דעתו 5פימ"ם
 אי אף הקשה דמתהלה ר"ל * כו' פעמולומר
 גילה לחלק רצה דהמקבל דניוז כהפרישהאמרינן
 ולפי"ש חלוקה ב5א שומר להיות רצה שלאדעתו
 המקב5 ו של דעתו לפי אפ"ה בפלה שהחלוקהאף
 ברב שמצינו וכמו .שזמר והוי קיימת ח5וקההוא

 מבור וה*' לחלוק שרוצה ג"כ דעתו שנ"להמנשיא
 דטקים הפעם ל'או אי חב*רו בחלק נופל הי'יאפ"ה' נלום אינו שחלוקתו' לו אמר ואביישחלוקהקיימת

 כונת נאמר אם ואף התום' לדעת הי' לגדל"נהנו
 נופל אינו דלכך דם"ל הפור דברי' 5פרשהפרישה
 ולא להלוק שרצה דעתו כשגילה חבירובח5ק
 שו דעתו לפי דאף דאמרינן מושום לחבירוהודיע
 דגילה_דעתו דאמרינן קיימת הלוקה הוי לאהמקבל
 '4ידיע שיהלוק עד שומר עוד להיות רוצהשאינו
 ע"כ שומר אינו להבידו הודיע שלא וכ"ז5חבירו
 דרב דמהא הפו"ש עז"ק י חבירו בהלק נופלאינו

 דגילה אף שם דהא נן לומר דא"א מוכחמנשיא
 נופל הי' אפ"ה לחלוק שרצהדעתו

' 

 חבירו בהלק
 הודיע שלא אף לנדל שנהגו מקום דה" לאואי

 באמת כן נפסוק 4א ולמה הפו"ז הקשה וע"כחבירו
 הפרישה כונת לפרש דא"א כיון ר"ל כו' ה,כל

 עד שומר והיות רוצה שאינו דעתו גילהדהמקבל
 א"כ כנ"ל( טנשיא מרב לכדמוכח ויודיעשיחלוק
 שאינו דעתו דגילה כיון הבירו בהלק נופלאינו דלכך הפור דברי דמפרש הא כדוכתי' קושיאהדדא
 שההלוקה וכיון חלוקה ברא שומר להיותרוצה
 הוי המקבל של דעתו ופי הא . שומר אינובפלה
 בהלק 5יפו5 וצרז שומר הוא א"כ קיימתההלוקה
 בהלק נופל שאינו נפירש"י להפוד ס"ל א"ותבירו
סמי"נ : והוקלהבירו ' - -- שהודיע -אהד או ג' בפני השומא אהר רקחבירו

 :ננ~
. 

 .וכן בזה"ל כ' השני' ובבבא כו' להבירועיסקא בעע"י;%2,י;ע
 בש~ר מפורש שאינו לכיון שפ"ח עליו (בתוב5א

 לשכר וקרוב מלוה הכל הו"ל . א"כ עימקאואהוא'
 שיה5וקו ע"פ ביניהם התנו אפי' להפסדורהיק
 והו"ל אשלינן שפרא דבתד פהני לא ביניהםהריוא
 ' ע"כ ריוח שום ממנו 5יקח ינו5 ואינו טיוה.כולו

 ממנו -קח דלא הפור דם4ים דהא 5הפו"זוטשמע
 דמו;.ש"ם הקשה ע"ך בבות אשני סאי ריוהשומ
 דהיישינן רק דבית. ממנו ליקח מותד דבחייומשמע
 ומתרץ בזה , דא"ת משמע הפור ומדברי ימותש~א
 אסיפא רק קאי 5א ריוה יקה דלא כ' דהפור.והא,
 דק רבית ממנו ליקה מותר הא' בחלוקהאבל

 הח5וקח על יטוה רשמא טעמא האי ש9תא סש"מזנם י ימות שמא משום כן לעשות אמורדלכתהלה

בלחקט.
 דשמא דהא" צ"5 במחבר דנמ שכ' נחו"ד תיין *הא'

 : אר"חא קאייטות

 אב5 כו' דעימקא מךא סיים אי כממזש"ד
 בהו"ד עיין * כו' גדנל באדם 'י

 אם דנ"ם רק תפיסה מהני לא בא"ר דהאדהקשה
 גדו5 באדם אבל מ*ני' מפק-נן לא אז מדעתנתן
 דתלינן מיני' מפקינן טשליש יותר 5הנותן נתןאם
 ומה באנר תרתי רק התנו ולא אתנ* בא*מורדלאו
 ונבינא גבאי קרנא אנתי סבר משליש יותרשנתן
 בל,שון בשפר שנכתב דאיירי וצ"ל *, ע"כמיני'

 תלתי רק ליתן שלא המקבל ביד שהברירהדמשתטע
 : כ"ש םעיף במחבר לקמן וכמבוארבאגר
 ד"ל י כו' כרבית פפי מחזי נשפי ימממנן,ב

 ובהפמד באגר -פלגא בשפר דכ'כיון
 מהני ייא כרבית מחזי א"כ' כפשפי' 9שפראודיינינז
 הפו"ז והב4א כפ"ב ש"פ לו ליתן דוצה אםאפי'
 עיליש רב בני' בנט' דאיתא ובונתו מהב"* לזהרא"
 שקיכל בי' כתוב רהוה שפרא ההוא עלייהונפק

 רב8 אמר בהפםד ופלגא באגר פ5גא עימקאאביהם
 פלגא אי דשפרי לישנא טפרשינן הבי אלאמפ4 הוי לא 5אנשי ואימורא הוא דבה גברא עילישרב

 תלתי תרי בהפםד פלגא אי בהפסד תלתי תריבאגר
 5שונו לקבאתי הפור דכ' הא ועל * ע"כבאגר
 עיםקא שנותן למי הוא הכמימ ותקנת בסק"ה(לעיל
 )הב"י כ'-,א"ז אהריות שליש אלא עליו יקבלולא- הריוה חצי המקבל שיקח פומק ואינו סתםלהבירו
 באגר פיגא אי רבא אמי דכי הפור דטובר וצ"לון"ל
 הוא כך חבמים תקלת כו' בהפסד פלגא ואיכו'
 דרב כיון כלומר רבא כך דן הנטים תקנתומכה
 דליהוי בענין לשמרא מפרשים הוי רבה גבראעיליש
 בהפסד- תותי תרי באנר פלגא אי רבא דקשמר -דהא-- בהמקבל הרא"ש שכ' ואעפ"י הכמים שתקנוכטו
 והפסד באנר פלגא בשמר כתוב שהי' 4פיהיינו
 שאמ לומר כ"כ שהרא"עש י"ל השכר בו פיולא
 ש"פ שיתן לומר לרבא הו"ל בשפר כך כתוב הו'לא
 שכרו 5יתן' רוצה שאינו במי המ הפור ודבריכפ"ב
 משמע אעכ ע"כ כמים ח כתקנת לי' ריינ*נןכפ"ב
 בשפר כתוב לא דאם הרא"ש לדעת שם"למהב"י
 כפ"ב ש"פ לו שיתן מהני הי' והפסד באגרפלגא
 שאמר מהפעם קק ל"מ בשפי שכ"כ מפניאך

 : ודוק הי' נדול אדם עיליש דרברבא
 נאן 4כ' כיון ר"ל * ש4נה שלא: דוקאמקנ"ו
 ע"כ 5צורכו החצי להוציא דא"י המתבי'
 ריוח בזה והי' עמק א*זה על לצורכו הוצ*א אםאה
 שלעצמו בפ*' שאמר אף מזה להנותן גם ליתןצריך
 הש"ך עז"כ י 5"מ שלו המ5וה בהלק עושההוא
 אבל כן הדיו הנותז מדעת שינה כשלאדוקא
 והוא פלוני בעטק להתעטק הנותן שא"לפשינה

עבר



מא בינה קפנ קעם מש טימן"מי
 הוא לעצמו ואמד אחד בעסק ועמק דבריו עלעבר
 דאם ס"ה לע*ל הרמ"א וכמ"ש לעצמו הכלעושה
 ואסור בגזלן דהוי עימקא בתורת דוצה שאינושעה

 : כלוה דהוי דיוהליתן
 דמ"ד בונתו . בו' ממנו שקנאו יה לאטמעם

 דאם מקנ"פ( בש"ך ללעיו דאמרנןאף
 ממנו להוציא יבור הנותן אין לאחר מכרהטתעסק
 לכל טהמתעםק קנהו ברשות דשם משוםהיינו
 לקק הלוקה דאותו באן משא"כ למבד ניתןעיסקא
 מהמקבל לסוצ*א יבול הנותן שהי' מתנהמהמקבל
 לז"א להוציא יכול ממנו מהלוקה דנם וה"אמתנה
 מת~ה מהמקבל מהלוקה בין להוציא יבוויןדאין

 : וק"ל הראשון מתנה מהמקבל מתנהשהמקבל
 עיין * כו' ב( מובר הפדישה נםולמענ"ד
 גם ולענ"ד עשכצ"ר בעצמו שתיקןבנקה"כ

 המקבל ב*ד בעין שהוא היבא בן סובדהפדישה
 בהועמ כדמוכה בהנם להתזידו שצריך הב'טהנה
 ברע1ת 'מתנה מקבל או לוקה דאותו ום"וצ שנ"ופי'
 ובזה בעולם שאינו ומיירי קאי אהשני בו'לוקה
 קנאו בדין הב' דהסקבל לשלם הא' המקבלחיי5
 שהביא ) הפרישה דב' דהא הב'ן דהב"ה ור"ל_ *עכ"ף
 לשלם ה*יב 'לו אין ואם בממוך( לע*ל לשונוהש"ך
 בידו כשיש דוקא היינו * במתנה מטנוקמקבי
 כו' ממט שקנאו זה' ולא הפףישה ום"ש *בעין
 בעין שהוא אף לההזיד א"צ השני דהלוקההיינו
 הב"ה הש*נ וע"ז ממנו לקהו דבר,צות כיוןבידו
 להחז*ד צדיך .השני הלוקח אף בע*ן עדיין דאםום"ל
 לההזיד א"צ השני הלוקח אז בעין ב?אנורק

 וע"ב . בעט שאינו את ושלם ח*יב הא'והמקבל
 באינו דמייר* אוא כן סונר הפרישה רגם הש"ךכ'
 הא' והטקבל פפור האטני דהלוקת קאפר ע"בבעין
 יטל דאיט הוא הפעם בדיזה רכאן הואי בפעות זה דציון שכ' לבונה בעצ ז ע נאם : בעצ"ו( להגיק להחזיר.חייב השני . הלוקה נם בעיו כשהוא אבל לשלם1איב

 של סהצתעבד'והצזן לקרנא דרוותא פהצוםלחלוק
 : במקמ"א הפו"ז דציין הא ש לע4ל צ"ל.הש"ך

 קעמסימן
 ב הב' זי נף ביט ייז טמט1שוי

 ק1טשביע רא"מ בשם- הנה"ם -ו
 אשר לר להניד _ 2רתה ל111 אלט ל"צוב "ד45האת

 ףורש .שאיבו א1'ן"פ1ופ-כיון' זר*זזקקצ אין-*ף8ח4
 6ת נ89א אעו 1הרוח לטחד אלא סתלספולשל

 הקברות בבהע שלן- חסיד אשנחןנכצרנות'_באהוק
 התם טו עאפר*ק שו עם .11 טפפימ יצי11ח1שמע

 מעות מאביו'על ,אצצל לחצר!פות אחלרשפואל

 בין להלק הרא"מ שדעת נראה * עכ"להיתומ'ם
 אסיה ושלא מרוחו לדררש מת של מנומודורש
 מרותו בדורש לא אבל מגופו בדורש אלאתורה
 רורשים היו לרוה ודשסואל חם*ד דאותוועובדא
 דשרי ,הולה את למשביע סשם ולמד לגוףולא
 משביע הוא לרוה משביע כשהוא בחיבו דרוחודב*ון
 איכא חמיד דאותו עוברא דההוא ול"נ * לגוףולא

 מהמתים לדרוש לביה"ק הלך לא 'שהואלמידח*
 אשהו שהקניפתו וכדקתני מרוהם ווא מגופםלא
 זע"ז שמספיוה רוהות שתי ושמע בב,ה"ק ול:והלך

 לברוח אלא שם ללון הלך שלא בהדי'דמשמע
 רוהות ב' אותן שטע ובסקיה אשתומקפפת
 -למידחי איבא נמי דשמיאל וההוא כוע זע"זשמממיות

 לא המת*ם אל ודורש שמות וע"י בהקיץשהי'
 במרע*ב כגון טעשה ועושה שם בהורך אלאמתסר
 ע"י אלא סעשה עושה כ,צאינו אבל וכרוסהעצמו
 אפשר בהק*ץ עמו ומדבר המת בא שמותהזכרת
 לדורש המת לגיף דורש בין וא"ה מיתמרדלא
 מעמגם הוא זה שהילוק וגם דא"מ כדמחלקלרוה
 להודי' נוה רוה ברא ממש דשאע 'לגוף דירשדאי
 שואל כ' ירוחם ורבינן בו' ני' אית מששאטידי
 אל דודש בבלל הוי השבעה ע"י אפי'בכעע

 : ע"בהמת*ם

 שמא כ1י טמעב פו"ו הפנםימי
 כ' הפור *כון יי
 דאתה דאפ" וכ' לזבה נדה שבין החלוקיםמתהלה
 ראייתה יום עם ימים ז' מונה כחרדל דםפיפת
 ז' ביומ  בפהרה שתפמוק דק ז' כל שופעתואפ*'
 ואילך ז' ומ.ום ה' בליל פובלת אזי ביה"שקודם
 קוראים א1ההכמ,ם והן 1?בה *מ' נקראףם -יום ייאעד
 אם יום "'א ניה-לנדה'ובאותן שבין יום י"אלהם

דאתה'בהן
 או הלילה בתחלה שתראה בין לבד יומא,

 הלילה כל משמרת בפהרה שתפמרק ךק היומ -בםוף
 מיד ותפבול למהי תשבים תראה לא אםשאה"נ

 שמא היום בל לשמאן שאטורה 'דק תרצהאם
 ופמקה השני כיום גם דאתה ואם ותמתודתראה
 אותו בל תשמש ולא הג' ביום 4פבל יבולהבו
 דאתה -ואם ירם- כנגד יום' וצומרת שנקדאאן וזוהיום
 עד תמהד ולא גדולה זבח ינעקרת וא' ב"1גפ

 בו-זאם שפסטה סטם. הוץ נקיים יסש ז' להשיהיי
 הוזדת נדה יםי .שאחר.ז' יום הי"א בכל ראתהלא

 הפור -בתנ יאח"כ * לעולם וכן נדתה ים'לההלת
 הלבבות ונתמעפו הצדות תקפו , הנלי' פש~בובזה"ל

חעי
 תדאה שטא. נרת נאיטוד לפעות 'בואו שמא.

 פוהר דם - הכל ויוי' 4מים ששה נדתה .בימיאא1ה
 בליל ל8בול ימבוףה פטא דם חדאה שפאובשביעי
 נל לפמח חחט*רו עום שבעה עוד השרהנהא1פעי

מראה



מימן'אמרף
 בין פעות לידי יבואו שלא ובדי אדום רםמראה
 עד חומיא אחר חומרא הוטיפו זיבה וימי נדה4מ"

 דם פפת אלא תדאה לא אם ושאפ*'שאמרו
 וכתב - ע"כ גדולה כזבה ז"נ עלי' תשבכחרדל
 הם הפור שדברי שכ' בב"י עיין וז"לבפרישה
 כל שפטאו בזה שהרי מבוארין ואינןכמעורבב*ן

 ו"נ שהצריכו במה אלא זו מחששה יצאו לאדס
 שמא במקום תראה ושמא _וי"ו להגיה_ולפעד"נ
 דם להם יחליף שמא חששו חששות ותריתראה
 לפעות שמא.יבואו חשו הפור וז"ש פהור בדםפמא
 פהור דם להם יחליף שמא חשו וגם כרתבאיסוי
 וביום מהיר ויהי' ימים ו' שתראה דהיינו פמאבדם
 פמא שהכל מבורה והיא פמא דם תראההז'

 שתפסוק רק ו"נ א"צ נדה )דהא ח' בלילוחפבול
 ו' כל שופעת אפי' לפבול מותרת ז' ביוםבפהרה
 לטטא החמורו הראשון החשש דנגד כ' וע"כבנ"ל(
 שתשב ההמירו השני החשש ונגד אדום מיאהכל
 פ"א אלא תראה לא אם אפי' רא"יה כל אחרו"נ
 הפרישה בתירוץ לי' נ*חא' לא והפו"ז י ע"כגו'

 הפור כ' ואמאי עצמו נדה בימי הוא החששדופ"ד
 מהפך ,הוא ע"כ ז*בה לימי נדה ימי ביןשיטעו
 בא*סור למעות יבואו שמא דכצ"ל בפורהנירסא
 תראה ושמא אדום מראה כל לפטא החמירוכרת
 דהחמירו כיון ר"ל - כו' ימים ששה נדתה בימיאשה
 תראה שמא חשש עוד יש אדום מראה כללפמא
 דם תראה הז' וביום ימים ששה טוהר דםבאמת
 שיאתה הדם גם לפטא שהחמירו וכיוןפטא

 ותפבול היאשון מיום ימים הן' תמנה ימיםבהששה
 יום עם היינו ימים ז' עוד צריכה ובאמת ח'ליל

 היום איתו חוץ ימים ו' שהיא פמא דםהראייה
 והא הז'( ביום בפהרה' שתפטוק רק ז"נ א"צ)דנדה
 יהי' ימים הו' באותן גם תראה אם דהא נדהבימי -4שף-דכאן-איירי נקיים- ים*ם - שיהי'--הששהדצריכה
 ו' עכ"פ צ*יכה וה מחשש ע"כ פמא דםהוא אחרון יום וראיית פהור דם זה גם שמא חששעוד
 שקודם האחרון יום ראיית אמ אפי' ואז נקייםימים

 - ח' ליל . לפבו יכולה פסא דמ הי' יםיםהששה
 נדה ימי בין לפעות יבואו שלא חשש עוד ישאך
 היינו דוקא ז'נ שתשב הפור טיים ע"כ ז'בהלים*
 דוקא.כן ז"נ וצייכה ים'ם מ פטא דם וראתהזיבה בימי 'עומדת היא שמא מתשש הראייה יוםחוא

 נפאמ"
 נדה ימי שבין הפעות הב' חשש ומחמת וצבעהיקצ
 . ז'נ הראי' יום אחר להצריד החמירו זיבהלימי
 ז'נ ענ"פ ' צרימה דמחמתו אח"כ' הטו"ז מ"שוכן

 3הגהות 'ז"י ה*א הראי' יום ועם יום ו' ג"כגונתו

בינהקמנ
 כל על'1 ר,2ינ. כנר =ל טק"דשייץ

 גדות לימי חוזרת אינה גהולה זבה נעשהשהאשה
 ב*"א כשראתה דלהרמב"ם ר"ל . כו' ו"נ שתשבעד
 ז"נ ,לה הי' ולא .!בה ונעשית נדה ימי שאחריום
 ראשון שהוא י"ב היום כשבא אפ"ה יום הי"אבתוך
 לה אין דם תראה ואפי' ז"נ א"צ נדה-שוב ימילז'
 שופ,ת ואפי' ימים ו' ותמנה נדה דין רק ובהדין

 ליל תטבול ז'- .ביום בפהרה כשתפמוק הז"ידמלכל
 הי"א בתוך ז"נ לה הי' דאם ס"ל,להרמב"ם וגם *ח'
 הי"א שאחר נדה ימי בן' ואח"כ נדה ימי שאחריום
 נדה דין לה אין השניים .יום הי"א בתוךלראית כך אחר כשחוזרת כלל תראה לא זיבה מימייום
 ום"ל עליו השיגו הפוסק*ם ושאר * זבה ד*ןכ"א
 הי"א בתוה ו"נ לה הי' שלא ז*בה ימי סהצכודאם
 לתחלת חוזרת א*נה עשנה או חודש עד אפ4יום
 ראתה אם ו"נ שישבה ואחר ז"נ  ישתשב עדנדות
 הי"א בתוך ז"נ לה הי' אם מ"ל וגם נדה ה*אאן
 לא זיבה ימי י"א שאחר נדה ימי בן' ואח"כיום

 הי"א בתוך לראות אח"כ כשחוזרת נללראתה
 בי"א אלא ו*בה ימי שאין זבה ד-ן 'לה א*ןהשנ*ים

 לא אם יכל נדות בהם שראתה לז' הסמוכ'םיום
 כ"א זבה יין -לה א*ן הי"א שלפני בז' נדותראתה
 וראתה יום הי"א בתוך ראתה לא אם אבל נדהדין

 לה יש לכ"ע 'יום הי"א שאחי נדה ימי בז'אח"כ
 לי"א - ממוכ*ם נדה ימי הן' שאין אף נדהדין

 : )מחה"ש( זיבה בהםשראתה

 -- כו' קפ"פ בם*' כ' גופי' שהעפ"ז יתימהשם
 וטת 'שתקבע טשכחת כיצר כ' דהעפ"זר"ל

 בם"ו וראתה וחזדנ בר"ח שיאתה כגון זיבהבימי
 דהיינו לזיבה י' רא שהי'- ב4מ'ם' -שה*א--עומדתבו

 ובפ"ו בר"מ וראתה וחזרה לנרה ניה שב*ן יוםבי"א
 בו'ו ראתךי ולא להודש בפ"ו וראתה וחזרהבו

 לוטר א"צ כהרמב"ם ס"ל ואם' * ע"כ הוסתקביעות לימי ראייה להך ז*בה דימי ראיית הרתישמצפרפו- כחהיש לפ"ו ' וית לה קבעה זו הר4שלפנ'ו
 משכחת בר"ה ראתה בלא אף רק כלל בר"חדראתה
 ימי של ום י"א אהר כפן נדאה בים* הי'שר"ח
 עומרת היא בו בפץ כשראתה טטילא ונמצאז*בה
 דלהדפב'ם 1בה ניטי דסה וקובשפ )כנ"ל( זיבהבימי
 יפי לחשבון ראתה ללח ראתה בין הילוקאק

 'ד4ש ש"מום"ל .בר"ה שהאתה זמדנ' וז*ב1והנידוה
 נרות יהם שדאתה לו' אלחנממוכים ובה טיהוי
 ימים זן נרה ה%9 ,צאז בר"ח שראתה 41ע"כ

 קפשפ טימן 4קמש *'יע8"ש 'ויבה ראייתהקב-מיהף ,אזי בו ' בפ"ו ששואתת זיבה יום י"אוטת"*לק
 :מקששא

' : רב'פ(הנ'
מימן



אמרי
 טפדסימן

 סבבינה קמו קפה קפרסימן

 דהא כוונתו . כו' להימב"ם ה*יני סמ"יש"ד
 תשמיש לפני בדיקה וא"צשכ'

 דהוא כ' ע"ז בד*קה צריכה תשמיש דלאחרומשמע
 : וק"ל להרמכ"םרק

 השוות שעות וצ"ל דפ"ם שכ' לבתה-י בעצי עיין . זמניות ששת לחשוב ישסה"ז
 דשם אף בע"פ וחמץ לק"ש מדמה דהש"ךוהא

 ק"ש דנב* ה*בי כ* כונתו . זמניות שעותחשב*נו
 והי*נו ארבע כל אוכלין ובחמץ שעות נ' עדשאמרו
 *ום נמי הוא עונה דקאמר הא ה"נ בן היוםצנ*ן לפ* צ"ל שו*ן כשא*נן אבל שוין ול*להכש*ום
 כשאינן כאן ממ'לא שו*ן כשדן ומייר* לילהי
 ק"ש נב* כמו שו'ן כשהן ממתמא אלא מיירילא כאן הש"ם רק שעות י"ב רק הוי לאשו*ן
 בינ*הם חילוק *ש הדין לענין באמת אבלוחמץ
 והכא זמניות אשעות מחשבין שו*ם כשאינםדשם

 הו,לה נל שבבן,ק'י-וטל~~עמקם"ו

 שהקשה במחה"ש ע**ן כו' כ' יהןי*שהמקפ"ו
 הפר*שה הנראה דלפי כהב"ח דלא הואהפר"צה דת*ריץ מדבריו שמשמע במה הש"ך על1

 : נתכוונו א' לדברוהב"ח
 ר"ל . נו' נטוך י'-ק יי אק יייהיכם"כ

 לפרוש צרך עצמה וסתה דבזמו משמעלוםתה סמוך לפיוש שא"צ שנן הפור מדבריהטרישה
 ועז"ק - נמור דיוק זה אין ומיהו הפד*שה כ'ואח"כ

 : נן בהד" כאן כ, דהמחבר_הש"ך
 :ן"::ם"נג עאםקכ"ו

 כ-

 ר"ל .

 קם'צה ייטי" ביבי נע: יק "ןסמי"ב : זאא מותרים דדבד*ו עליוקהש"ך

 להזב*ר דושל הדמב"ן נם ק*ימא שפתאבחדא

 ן: %:ש5"4:ע מ ,ח
 קאמר מא* ד*דה סק,צה ע"* דבא בוםת רק מ**רילא
 כעצא בת*בת מרמז דהב"י א"ו שיצה רקפע,צה ע"י וםת משכחת לא הא בה וכיולא ספיצהכמן

 : וקשל הנוף וםתות אהצארבה

 נוא;7; סק"ד ש,ד ספהסימז
 לאו פצלו דשוכבת אע'נ זל"ת רשל טהר,4כ'בה

 יפעיתה אתה פהורה אולי לה ולומר נדהלכל לשאול שאמור כמו אותה לשאול ואסור הואכלום
 . כו' הכבש בראש מ*מן שעשה א,חמט"ה : 3חו"ד( בפירוש האמתלאשתאמר בע*נן מ"ם אבל אצלו ושוכנת דבאה כיוןאותה לשאול מותר דכאן קטש"ל אצלו להרנילהבכד*

 אמתלא שנתן כ*ון בשר ממנו ל*קח לו וישאראותו *קחו שלא כד* אוא כן עשה ולא הי' שכשראמר ואח"כ פרפה שהוא נראה שיהא השחופהכגש בראש ס.מן שעשה פבח שם דא'תאר"ל
 דאם אהר בענין אפשר הי' לא דשם הש"ך כ'ע"כ טעשה שעשה אף נאסן שם וא"כ . ע"בנאסן
 בלא *וצאת נדה משמשתוכשה*א דהרין י"ל . כין ממוש לענ*ז אבי סמק"גטך"ז : אמתלא כאן ל"ם ע"כ מעשה לעשות ולאפמאה שהיא לבעלה לומר רק צר*כה היתה לא בנ"דאבל לעצמו לו שישאר שדצה כ'ון פרפה שהואמהבשר ל*קח שיבוא מ' לכל לומר *צפרך מעשה יעשהלא

 כתובתה להפם*דה דלענ*ן הפו"ז כ' ע"ככתובה
 : ע"א משאר *ותר נאמן החכםא*ו

 פעמים' בטתני' די"א בנדה דאיתא ר"ל . כו'רוצ"* שמתדהשנ*9י כפ*' ים"י סק"א ש"ך טמוסימן
 . בר*קה בעיא לא בפהרות עסוסה א'נה אברלבעלה תשם*ש( )לפנ* בד*קה נם' בע*א לפהרותתשמיש( מתסת ראתה שמא התשם*ש 3לאחר בד*קהדבעיא דמנו בפהרות עםוקה באשה ארא שנו לאשמואל אמר *הודה אשר בנם' וקאמר ב*תה לשמשעוברת שהיא ובשעה וב*ה"ש שחר*ת בודקת להיותצר*כה
 בע*א דלא סאמר וםת לה כשאין דאפ*'וססיק
 רעם דבר* טלםית יחז*ר ולא ו*וצ*א לשמש'אמורה ופת לה שא*ן איצה ת"ד . שם אאא ואח"כ -היא דוקא בפהרות בעמוקה שתבדוק עד לשמשאםורה וסת לה שא*ן ראשה רקאמר והא וםת להשאין אע"פ בדיקה בעינא לא לבעלה דכל בנם'ומםיק שתברוק עד לשמש אםודה ומת 'לה ושאיןאשה שסואל אמד *רם" בר אבא א"ר ז*רא א"רשם א*תא ותו - בפהתת עםוקה שאינה כלבד*קה

 עטקח בהיא*נה וא* 'ואזיל( הששם וכדמם'קלע*ל שהבאתי שמואל אמר ור"א 'דר"ז טימראלה"יו זיסנא הדא ושמואל אמר הא בפהדותבעםוקה אי במאמ הנמ' ופר*ך . אנפיננום בן חנעאכר' חלכה שמואל אמר *הודה , רב אמר תראה( לא)א* תקמה והן תראה( )אם עות*ה הן מדינין()הי*נו עד*ם בשני משמשת אומר אנפ*ננום בן חנינאר'
 ראשי5ויקה בפהי לא לבעוה כל וטמואל אמר האבפהרות

פ שמהי אמר יפת בו אבא אער זיא-



בץנה,טואמרי
 והרא"ש תשם*ש. לאהר ושניהם לה וא' לו א'הוא
 ם"5 ז"ל והש"ך . הרי"ף דברי על להקשותהאריך
 א"צ זסת לה אין דאפ*' כרש"י הוא הרי"ףדדעת
 הא הרי"ף דהביא והא לפהרות רק לבל5הבדיקה
 משום פהרות ליכא דהשתא אע"נ כרהב"ארהלכה
 שהיא אע"פ הכי בתר מ.ד הרי"ף וכתבה *שמ : וק"ל בדיקה נ"פ שצר*כה- תשמיש מהמת דם . שראתה אשה לעניןדנ"ם

 אחר שהב*א נדה ה' דריש הרי"ף "שון בטמוך5עיל -הש"ד שהביא כמו ר"ל . נדה במותבר*יתח
 מחטת דם וראתה דנישאת הברייתא רהב"אדברי

 לענין כרהב"א דהלכה בהא דנ"ם להורות5"צם וממכה נדה במוף ברי*תא היא שזאת אע"נתשמיש
 מיירי דהא ר"ל . כו' היא מטנינא לאודקמייתא משמע הש"ך ומ"ש - תשמיש מהטת דםראתה
 משמשת הר*"ף כ' ואמא* תשמ4ש טהמת דםבראתה
 ראתה כבד והא כו' ושליש*ת שני' ראשונהפעם
 עוד תראה דאם והול"ל תשמיש מהטת דםפ"א
 דבעינן ומדכ' כתובה בלא תצא מ"ת רםב'פ

 מן א*בו הראשון דפעם משטע נ"פ עודדתראה
 תשמ"צ 5פני לבעלה בדיקה צריכה ומת 5השאין' דאשה מ"ל דהרי"ת אמרינן א* ומוכ*ח-השאךהמנין
 שהביא הם"ק ר*ש בש"ך )עיו תאגם*שו5אחר
 לפני נם בדיקה דצר*כה 5הרי"ף כן מפרוצדהב"*

 וראי דם הראשון בפעם שמצאה מה א"כתשמ'ש(
 היא ממנינא לא קמ*יתא ואטאי היא תשמישמהמת
 וע"כ 5בעלה כל5 בריקה דא"צ להר*"ף דם"לא"ו

 נוכל התשמיש אהר הראשון בפעם דםכשמצאה
 פום ע"כ תשס*ש_ טקודם כבר הי' עטהדם5ת5נת
 ש5א דכו מכאן וטוכה היא ממנינא לאוהא'
 -לה שאין אף - בריקה ,- א"צ השמיש מהמת-דאתה

 אשה 5עולם דלמא ןדסשה ר"ל . כו' ומתקיש8 5ה יש ואם דמפישים הפומקים ילשאי *שם : וק"5וטת
 קמ*יתא דראי' והא בדיקה צריכה וטת להשאין
 שיש באשה טייר- דהכא משומ ה*א ממנינאלאט
 הא . בדיקה ל"צ דאז וטתה בשעת ושלא וטתלה

 ומת לה יש ואם דבוי*תא במיפא דטדכ'ליתא
 דם וראתה החורש באמצע ויצ6שה בר"ה5ראות
 לא שודא* כלומר בימתה תולה תשמ*שטחמת
 מחחת שראתה ומה כדרכה ברעה אלא דםתר14ה
 'לה ולאה מקרה רק ' הי' החודש.;' באמצע.תשטיש
 ע"כ יסת 5ה ביש טדם4פא ועכ"פ' . מ"תר2אה
 דקמ"תא אמרי,ן 'ואפ"ה וסת לה באין מי*ריק*שא
 לה שאין אשה דאפ*' אלמא היח ממנינאלאו
 ולעמשר ההצ"ך ועז"כ - -לטעלה בריקה א"צומת

 בומתו; תולה וסת לה יש אם דממר*םהפוסקים
י לקמן בפץ )יין פ" ירש"י ו"ל . 3ו' אחיבענק

 עוהבדוק ער לשמש אמורה וטת 'לה שאיןאשה
 עסוקה אינה אבל בטהרות בעמוקהואהקימנא
 בפהרות בעמוקה לעולם ופיהש"י . דא מתני לאהא' דמחגי מאן ומוטני לבעלה בריקה א"צבפהיות
 דהלכתא הא רמתגי יהודה רב ל"ל 'תרתי לךודקשיא
 זמסא ור' ירם" בר דר"א הא מתני לא ב"אכר"ח
 חד אמרן ,דלא וכיון ' יהודה דרב הא באתבילא

 הא לה קשיא ואי ל"ל תרת* למ*פרך ליבא-אמורא
 לעץ5 אמר דהא אמרה כבר 3מי 3גפא הרדהרב
 את לשפהצ עובית שהיא ובשעה דקתמ מתנ"נבי

 ואטרב*תה
) 

 אלא לאעט עפטואל אמר 'הודח רב
  אשמועינן לא יהידה היא.דרב, פירכח לאו כו'פעמוקה
 אלא, מידי בטהיות- בעמוקההתם

 הו* דמטתנ"
 *הודה רב ואתי עטוקמ אינה רבין עמריה ביןשמעינן
 בע-א לא עמוקה דשאינה . רשמואל . משמי'למימה
 וכאותה כרחב"א רהלכה אשמעינן והכאבדי'קה
 . קוקר והכי בריקה בעי בפהרות דעמוקהמשנה

 לעולם ךא מתני לא הא דמתנ* מאן דמפושיואית
 בשם ירמי' בר ר"א דאטר מהא לך ורקשיאנריקה דבעי כרחב"א הלכה קאמי בטהרות עמוקהבשאינה
 דר"א תקשי לא שמואל בשם דר"י אהאשמואל
 דא"כ בדבר ופועים . דעאטואל אליבא פלינייר"י
 נופא 'איהו דהא יהורה אדרב יהודה דרבקשיא
 לא"ה הא בפהרות בעסוקה אלא ל"ש אמתני'סאמר
 מרבר*ו משמע וא"כ . רש"י עכ"ל בדיקה בעיאלא

 וסת לה אין אפי' לבעלה בדיקה עטא"צשמובר
 שהקענה ומה . רעש"י שסתר השני כפי' מ"ור"ה
 ס"ל אדר"י דר"י קשיא דא"נ פי' אותו עלרש"י

 אמורא כאותו ופמק דר"י אליבא נ*נהודאמוראי
עמוקה' אעה אפ*' וא"כ כרהב"א הלכה דאמר דר"יאליבא

 בייקה .צריכה ומת לה שאין כל במהרות
 ל .וז כ' ניזונית אלטנה בפ' והרי"ף .לבעלה
 לשמהצ אמורה ומת לה שאין אשה בנדהנרם4נן
 ולא ויוציא מזונות ולא פירות ולא כתרבה להואין
 משמשת אומר רחג"א ר"מ דברי עולמיתיהזיר
 פעם תשפש שאם 'וקקוני' עוותיה והן עריםבשני

 ער על ים ויפצא בעדים ושלישית ושני'ראשונה
 שהוחזקה חוחעי' הן הרי ופעם פעם בכל שלו -אושלה
 תשם*ש בה דלאו כתהבה בלא ויהשיא ימי' כל'נדה
 היא' והר* תקוני'- הן הרי מהן בא' דם נם'צאולא נ"6 לה וא' לו א' עדש בשני שמשה ואםהיא

 , הלכה 'איפי4פל אמר יהודה רב אמר הנשיםככל
 מפי":. דם"ל חר*-ף טדברי ומשמע . עכ"לכרחב"א
 לא כרזזן"א הלכה שמואל דאמר דהא הנ"5הר"ה
 לב~ה בד"קמ רנע*' אלא במהרות בעםוקה'מיהרי
 זפלא לעולם . בעדים המשמשת מפרש שאינורק,
 בשו*עדש דמשמשת -הפי' אין וגם הראשונ-םנ(ש
 הפי' ,רק תקשמה8 לחהר וא' התשמיש לפניא"



בינה מ% %5סימןאטרי
 תשמיש מחטת שעה כל ה רוא שאינה זהשול ושת לה יש אם מירש"י( שהב*א סק"ח קפ"זםי'
)

 דם ראתה בר"ח כשמשמשת כנון לפרקים
 לה ביש מיירי רישא דנם לומר נוכר וא"כהחורש באטצע לא אבל בר"ח לשטש ואסור בומתהתולה
 לעולפ אבל מטנינא לאו הראשונה ראי' ע"כוסת

 ליכא יהשתא בדיקה בלא אסורה וסת להכשאק
 וםת לה באין רישא וסת לה ביש סדסיפאלמידק
 רא וא"כ כפירש"י קאטר אחר וסת -נין ם*פאדהא
 לא וסת לה שאין דאשה טזה להוכיח עודנוכל

 : )טחה"ש( לבעלה בדיקה צריכהתהא

 קפומימן
 לעיל רב"פ הנ' בה3יות עת"ש מם"בש"ך

 כת'טא 2'1:נלסני ל"ש: 'שסמי"ד
 בזה. שפירשו טה באחרונים עיין -כו'

 תבדוק דאם הא' לבעל תבדוקי שלא פוב דל,בךר"ל * אסורה תהא המוך על ימצא %ם נם הש"ךומ"ש
 לעיל הש"ך כם"ש לכל אסורה תהא דםותמצא

 :סקי"נ

כממפ"-

 כרשש וסת לה יש ואם טפוש י"ת א"3
 םק"ח בפו"ז יעיין כו' כהטדרכיאו

 וםתות 'ם"ל תשובה שההוא לפ4 סי"יטר"ז : סק"כ לקטן ועמ"ש יהטרדכי רש"י דברישהביא
 ק1הקשה בחו"ד עיין . כו'דרבנן

 לנו הי' ראורייתא וטתות ניטא אם דאדרבהע"ז
 יעו"ש בזטנו אלא בא אורח אין דחזקה יותררהקל

 . בזה שתירץמה
 מכח.כש"כ מהמרדכי ייייק אלא מם"כש"ד

 הטרדכי פשפ הבין והב"חכוי
 שהיא קבוע וםת לה שיש אשה המרדכי ז"ל .כו'

 שלא שמשה אם )י"ל ביםתה תולה נדהרואה
 הדם זה לומר שיכולה דם( ומצאה וםתהבשזם
 )ואח"כ וסהה הגיע לא שעדיין פהור רואהשהיא
 והבין עכ"ל כו' בטכתה והולה מיד( המרדכיכ'

 דהאי הטרדכי דביי פשפ סק"ח רעיל ופו"ןהב"ה
 מילאא וחדא בוםתה תולה -ם נקשר במכתהותולה
 יודעת שאינה אע"פ מכה לה יש שאם דר"להיא

 הי' לא וסת לה הי' לא דאלו דם מוציאהשטכתה
 יםת ל5 שיש עכשיו ט"ם כ"כ בה לתרותראוי

 אברייתא טציין בטכתה ותולין הטררכי דמ"שם"ל הש"ך אבל . בה תולין וםתה בשעת שלאושמשה
 שייכת זה ואין אבר"תא וקאי בטכתה ותוליןשכתבה
 וסת רה ב*ש להסרדכי ום'9 קודם רם"שכלל

 לה אין אפי' דם ומצאה וםתה שלא.בשעת121משה'
 שהרי פוהר דמ שזה ראמרינן שתרת .נללמנה

 פחר4" שגם הש"ך ום"ש . ומתה זבץ הניע לאעדיין
 מכה- לה ביש סיירי דמהרא"י אף ר"ל - כו'פפפקיו
 ראי' המהרא"י והבהש דם שמוציאה יודעתשאילה
 לכאורה ומשטע בטכתה דתולין הנ"לטהמרדכי

 כהב"ח המרדכי דברי פשמ הבין הטהרא"ישנם
 הש"ך עז"כ . דועא מכה לה ש*ש ב'א12הגמיירי
 כש"כ טכח מהטרדכי ר4ף' הביא דטהרא'" רקדז"א

8י8 סטוך ושמשה ומת לה יש ואם שפ,.שו*קי*שש : )מחה"ש(כו' 8  

 דיש הברייתא דמפרשי ר"ל . כו' לוסתה
 ובמיט"ש( סקפ"ז סייל בש"ך )עיק לנדתה וםתלה
 שטפרש סק"ח( לעיל הפו"ז )שהביא כרש"ידרא
 בוםתה תולה אי*ה ואפ"ה זה "קלקול וסת להדיש

 : דוקא יוסתה סטוך כיטשימשהרק
 ר"ל . כו' .המכה מן שבא ינדעת ואם844-84"4

48'4'=8
-  ום"ש . דם טוציאה שטכתה שיודעת 

 שכל ל י; . כו' מדביי מיטמע שכן בר"מ וכ'הש"ך
 בהדי' מבואר המעי' בתחלת בהג"ה .קאן ארבט"ש
 אם יודעת אינה דאם הרמ"א ט'ש אך בש"דכן
 שטכתה יודעת שא.נה אע"פ אזי מהמקור באהדם

 - קבוע וםת לה אין אפ" במכתה תורה דםמוציאה
 משטע שכן בר"מ כ' ע"כ בהדי' ביט"ד כ' לאזה

 : הש"דמדברי
 ה%2'ה רם"ש ר"ל . כו' ס*פא לאפוק' א"א*קן84*

 לא - כו' מהרחם בא שהרם מרנשת אם אשאש
 אעם"י במכתה תייה מרנ'טת א*נה דאםלדיוקא
 לרבותא שכ"כ אלא דם שטוציאה -דעתשאינה
 ראתה שלא דחי'נו כתם מצאה אם לעניןדפי.פא
 תולה בא זה דם מה*כן אצלה םפק דיש אףטמש
 מרנשת אינה נצתסים דהא גכה"ג אפי'במכתה

 :וק"ל

 ט"ם כו' מ"ת רואה דלע3'ז אע"נ "רמהכ
 שלא-

 הש"ך דהא ר"ל - כו' תשמיש בשעת 'אש'ע,'8ש
 חלינן וסת לה שיש דבאשה דהא סק"כ לעילכ'

 דוקא ו1א רם מוציאה אם 'ודעת ש4ונה. אע"פבמכה
 אותק מחזיק.ן אנו שאין תשטיש בשעת אםלענין
 אבל מבעלה להוציאה בעלה על לאפור מ"תבר%4זה
 נופל %2נדם כשטינשת או ז"נ לישב צריכהמ"ם

 שמוציאה עדעת כשאינה במכתה נ"כ תולין לאמהדחם
 ע"כ סה"ת( בשפ םקכ"ב לע,ל הש"ך )כמ"שדם
 אע"פ דם מוצשחה שמכהה יודעת דאם כאן היט"ךכ'

 תולה טמכתה בא זה שדם עתה מרנשתשאינה
 : ז"נ רישב וא"צבטכתה

 . פלינ שהר2נב"א דב'נו וב"ח וה"מ והב"י-טכפ
 ' ראפ ם"ל שהר12ב"א הבינו שהם ר"ל --
 * במכתה נ"כ תולה דם טוציאה שטכתה יודעתאינה

 רהתב אא4"צ הרשב4א כונת רק דז"א הש"ךוען"כ
 :וק8לה.

םקכ"ו



בינה קפט מפזסימןאמרף
 דהש"ם ר"ל - כו' דמטיק לטאיוכןי כו' לרשב"ג זו הוכחה תקשי יח"כ ועויפקכ"ו

 דנ"ע הש"ם שם ומסיק במכתה תלינן וסתהבשעת אפ" מכה מחמת דם הרואה דלרשב"נ וצמקאמר
 * וסתה בשעת אפי' במכתה ותלינן דרבנןווסתות

 אפי' היינו במכתה תולין אין ומתהדבשעת כאן הפומקים שכתבו דמה איתא אם הש"ךוטוכיח
 לא דאל"כ משום מהמכה בא זה שדםכשמרנשת
 זו הונחה תקשי א"כ לעולם טמאה שתהאמשכחת

 מיירי לא דהפומקים א"ו וסתה בשעת אףבמכתה דתולין כן ס"ל לכ"ע הש"ם ולמסקנת לדוצב"נבם
 מרנשת אינה אבל דם מוציאה שיודעת.שמכתהרק
 דאם הוכיחו שפיר ולזה מהטכה בא זה שדםעתה
 שתהא משנחת לא במכתה תולה תהא בזהנם

 מיירי ובש"ם במכתה תתלה שלעולםפמאה
 דאפילו ס"ל והרשב"א דהרמב'ום כ'וך"מ דב"י ר"ל . כו' חולקים והרשב"א יהימב"םשם : וק"ל פהורה ולכך מהמכה בא זה שדםשמרנשת

 בה תולה אפ"ה מהמכה בא זה שדם מרנשתאינה
 ס"ל לא דהרמב"ם הש"ך עו"כ . וסתה בשעתאפי'

 של ביאות היו שבנתיים אעפ"י סממי"ך4פי"ז - : ססקפ"ז קפ"ח סי' בש"ך וע"ל *כן
 אחר ,דראתה ואף - כו'היתר

 ולפבול ז"נ לסשור וצרי~ה נדה מיד והוי פבילהקנל
 משכחת איד וא"כ ראתה שוב שנית שטבלהולאחר
 הראשונ' שבלילה צ"ל בנתיים היתר של ביאותלה

 לילה באותה פעמים כמה שמשה פבילתהשאחר
 בדקה ולא לה הבדוק בעד קנחה תשמיש כלואחר
 עדים ועל דם הראשון עד על מצאה ולמחרבלילה

 : )עצ"ל( מצאה לא אח"כששימשה
 וממיים-אלא- התינוקות ראי'-מההוא-דפ' ------ - ----- מביא דהבן'י ר"ל * כו' ראי' מביא ועודסמי"ז

 ראיות בד' סגי בדירונ בהפלנה דאף הנ"להדילונים השני על דקאי דהיינו כו' וסת לה כשיעטהמחבר ועז"ק ראיות ה' צריכה בדילונ בהפלנהוממילא ראיות ד' צריכה החודש ב4מי קובעת דאםדם"ל דכאן האן דלדיעה כאן הטו"ז 'מפרש ע"כ -בל"נ עוד שראתה בעינן ראשונה לדיעה אבל דם"זכי"א דזהו בסק"ו שם שכ' ס"ה דלעיל הא לפרשנ"כ הפו"ז וכונת מזה המחבד מיירי הן בטעיף לץילרק ברילונ בהפלגה ולא בדילוג ההדש בימישקובעת
 דאם הטו"ן כאן מפרש ע"כ מקודם וסת להכשהי'
 ס"ה דלעיל הא על רקאי כו' כ"פ בסוףראתה
 דמיירי דכאן המחבר דברי הפו"ן מפרשובסק"ח
 .סת ,ה ",1 נ גךיגבמ% סקגהש"ד
 ה:ה:לנשגת?; דא'ניוק.בעל דנ"ללשמואל
 הדיעה 3שהוא בדלונ פעמים נ' שהואראיות

 וסת לה הי' אם אפ"ה כאן( המחבר שלהראשונה
 3כמ"ש בדלונ ראיות נ' שתראה רק אן'צקבוע
 לפ"ו ושינתה בי"ד לראות רנילה שהיתהדהיינו לדלונ השוה ביסת דמיירי ס"ד ואי כאן(המחבר
 דקאמר רבותא מאי הדלונין לשאר הוסת שוהדאז
 בתשרי בא' עוד שתראה צרישה סמרקי"אטי"ו : וק"ל דלונים נ' מטש הו4 הא כו' לשמואלאפי'
 טן שונה רא ראי' דלד"ה הש"ע שם שכ'םי"ב דלקמן ה,.ן%הנ'ר,: דוה .נ' כ"כ שלאנקנ"ב

 ו"נץן. ",":יי 14צי נלחב% שדא,שט
 אמר רב זה לחדש וי"ן זה לחדש ופ"ז זהלהדש
 וסת קבעה דלא ס"ל ושמואל לדלונ וסתקבעה
 * להדש בי"ח רביעית ראי' עוד שתראה עדהדלונ

 היתה הראשונה הראי' ראם לרב אף הרא"שוקאסר
 דלא לראי' בפ"ז ואח"כ זו 'לראי' במ"ו ואח"כבד"ח
 המנין מן אינה הראשונה דראי' לדלונ ומתקבעה
 מזה משמע החדש ימות למנין אינן דראיותי'כיון
 אף לדלונ וסת קבעה בדלונ ראיות ד' ראתהדאם

 :- החדש יטות למניןשאינן
 כעי סט"ופו"ו

 בסוח לראות רנילה שהיתה
 מיירי כאן המחבו - כו'כ"פ

 : סקי"ח לעיל הש"ךוכמ"ש
 כו' קבוע וסת לה באין ה"ה אלא הואי כן ראייתה שחחלת באשה יומא לשס,ןכ"ו

 לרב דם"ל דאמ הדילונ בוסת בנמ' מדקאמררן'ל
 לדיעה ס"ז לעיל בש"ץ )כמבואר ראיות ,בנ;שדי

 ליום קבוע ומת לה הי' כשלא דוקא 'זהוהשני'(
 פ"ו 5יום קבוע , וסת לה הי' דאםמ"ו

   שדב'א סק"ט בש"ך בהא)נמנואיילע'למץ
 דהינו וטתוקבוע לה הי' כשלא עאבל פירש"י(שם
 מן ראשונה ראי' קבוע שאינה רק וטת להשהי'

המנין



מדבעה קפפמימןאמרי
 כיון בפ"ו נ"כ לזה קודם שראתה אף לרבהממן
 בגמ' דקאמר  הא וא"כ לפ"ו סבוע וטת לה הי'שוא
 מן ראשונה דראי' לרב שמואל מודה הם*רונדבוסת
 לא ראשונה שראי' אף בכה"נ מייר' נ"כהמנין
 ומת לה ה"' שלא כיון אפ"ה ראייתה תחלתהי'
 שהי' שאהרי' לרא*ות ראשונה רא" חשבינןקבוע

 הי' שלא כיון שלפני' ארא" שדינן ולאבמירונין
 : וק"ל קבוע ומתלה

 כו' דר"ח א' ליום נם ח'ששת טקי'זפך"ז
 עיין ' כו' בינונית עונהכמתםו

 דהא נפלאים דבריו וז"ל שכ' רב"פ הנ'בהנהות
 הראי' מן הוא בינונית עונה והחשבון בכ' גםראתה

 : ע"כאחרונה
 ראתה במטוך דקאטר ועוד כו' דאתהי %א ואם כאן כ' הרמב"ן בשם בפורטהי'ח

 ראתה לא ואם המור כ' דבתהלה ר"ל י כו' בובפ'
 הרמ"א כמ"ש כ' )ולא בו לט' חוששת באיירבא'
 בו בפ' יאתה נ' ואה"כ ראתה( לא או ראתהכאן
 צ"ע . א"ר ובר"ח בו וכ"ח בו יי"דסמי"ם : כאן הרט"א כם"ש והוא כו' ראתה שלאאו

 הוא ור"ח די"ד שווים הפלנות זהדאין
 עם ט"ו יים הוא וי"ד וכ"ה הרא.' ימי עם י"ד'ום
 להמו"ז הו"ל וכך מקל"ד בש"ך ועיין הראי'ימי

 בו וכ"ז בו וי"ד נימן בר"ה שראתה כנוןלמימר

 %ט, ':ן ~1"4סכב.נ
 לראות התחילה ובם-ון ימ*ם נ' ראייתהוהמשיכה בניסן ש"ו ראתה כתוב הי' רק לפנינושהוא
 מדברי נראה וכן הטו"ז לפני הנירםא הי' כן בובי"ז

 : לפנ*ו הנירם כן 'טהי' מכל"חהש"ך
 בו וכ' בניסן בא' יאתה כ.צי סק"י ש"ד-

 ר"ל וכו' היבת די' הא . כו'י
 חוששת קבוע וסת לה שאיז יכל ב"י,כיןיכשם : כאן הרמ"א כמ"ש שםשכ'
 ר"ח שיבוא שאעם"י ר"ל ר"ח של הוסתנעקר שכ' מה אלא ב.נונית עונה שהיא לןליום

 לעונה נם דחוששת דקי"ל כיון ור"ל י כצ"לכו'
 בב' ראתה אפי' תמוז לר"ח חויטשת אינהששוב דמשמע כו' בסיון לב' וחוששת ר"ה של הומתנעקר טיון בר"ח ראתה לא הטור 7' א*ך ל' ל*וםבינונ*ת.

 וצריבה תמוז דר"ח בב' יום ל' בינוניתדהיינוומינה הוי במיון בב' כשראתה הא אמאי וקשהבטיון
 של וסת נעקר ום"ש דאה"נ ועז"כ יום לאותולהוש
 תהא תמוז בר"ח תראה שלא שאף לומרהינו - כו' קבוע וסת דין לו אין כו' שאעפ"י ר"לר'ח

 שאינו קבוע וטת כדין ואלול אב בר"חחוששת
 דם"מ ואף טיון בר"ח ראתה שלא טאחרתחלה נקכע לא דהא בן אמרינן לא מג"פ בפחותנעקך

 רק לו אין ב*נונית עונה משום תמוז בר"חחוששת
 תמוז בר"ת תראה לא שאם קבוע שאינו ומתדין

 שאחריו ל' ביום ראייתה מיום חוששת אח"כוראתה
 איתא ואם יום צ' הוא בינונית עונות דנןשכם : )מחהאוש( ואלול אב בר"ח חוששת אינהאבל

8  אטר*נן דאי ר1ל - כו' פ"ח אלא הוי לא8
 הראשונה עונה וא"כ ל, ביום היא בינוניתדעונה
 רק היא השני' ועונה הראיות ימי ב' עם יום ל'הוי
 עולה הראי' יום שהיא שלפני' ל' דיום יוםכ"פ
 יום כ"פ רק נ"כ היא הנ' עונה וכן ולכאןלכאן
 דעונה אמרינן אי אבל יום פ"ח אלא הויולא

 כמו היינו הראי' יום חוץ יום ל' היאבינונית
 בינונית עונה הוי מלא החדש דאם הש"ךדמםיק
 עונה הוי חמר החדש ואם הראי' יום חוץ יוםל'

 נ' שפיר הוי א"כ הראי' יום עם יום ל' תבינוני
 מיןן נימן דהוי מיון אייר נימן כנון יום צ'עונות

 : שלאחריו התדש ר"ל . שלאחרי, הבא לייםשם : 4 שם ) *ום צ' והוי חמר ואיירטלא

 וגם החדש לוסת בסיון יי"1 חיששתמטי1ר
 במיון י"ח כע~'ניע ר"ל י הפלנהמשום

 ל"ב הפלנת שה*' כמו ל"ב להפלנת הוששתאז*
 בטטוך לקמן הששך כמ"ש א*'ר י"ו עד בנ*משמפ"ו
 שאינה בתמוז לי"ת חוששת ראינה הש"ךומ"'ט
 וא"כ מיון בי"ז רראתה כיון ר"ל . כו' ל"אהמלנת
 שוב וא"צ אייר מי"ו ל"א הפלנה רק הי'לא

 -דהא ל"ב להפלנת ולא ל"א להפלנת רקלהך'צ
 א"צ וע"כ נ"פ הוקבע שלא 3יון נעקר ל"בהפלנת
 של דין להיות יכול דבכה"נ ר"לי - כף וסת לה בהי' הכא מיירי ייפי"זסהי"ה : טיון מי"ו ל"א הפלנת דהיא תטוז לי"ז רקלחוש

 - : דכ"ע אליבא כאןהרמ"א

 : מקכ"נ הפו"ז ביביי יעיי עמ"שסטי"ח

 לכאן ומתה שמשתנית ענין מה יא"כממל"מ
 להקדים כך שומתה אשה דהול"לר"ל

 להקרים ומתה דמשנ*ת דר"ל א"ו ימים נ' אוב'
 שהקדימה יום לאותו לחוש צריכה ימים נ' אוב'
 דצריכה אתר ליום ושינתה ומת לה ש*ש אשהכדין

 - סי"ד הש"ע כט"ש יום לאותו נםלחוש
 ל' אחר ראתה אלו ואה"1 כפקכנ"חפך8ז

 דלא ר"ל . נו'השליש*ם1
 רק ל' ביוםראתה

 אח-

 ביניהמ ימי' וכ' ב"פ ראתה ל'
 ום"ש סק"ם הש"ך .בדביי לקמן שכתבת*וכמו
 שלא אעשפ ל' יום דהותר רבותא בזה וישהפו"ז
 )שהוא הרמב"ן דכ' הא על קאי - כו' עדייןעקר
 ל4 ביום ב"פ שראתה דאהר כאז( המחברלשון

 א*נה אפ"ה ל' יום נעקר לא עדיין אז כ' ליוםשינתה
 פע"מ: בשם הנ1ל סשק בש"ך וכש"ש ל' ליוםדוששת

פ -



בעה מפפםים?אמרף
 . ב: ג: ש.גזי ץ 'ן ~ס '?ם

 ביום ג"פ ראחה לא אי' באמת ולמ"ז ,הטו"זומ"ש
 כשוא אפ"ה אחר ליום שינתה לא אפי' ר"ל . כו'כ'

 : הומת נעקר כ' ביום ג"םראתה
 ראתה שלא כיון כ' יומ נעקי יא םק"מש"ף

 שב' שטיירי כונתו . ל' יוםו
 אהר ראתה שלישי ובפעם ל" ליום ראתהפעמים
 מן כ' וביום ראתה לא ל' וביום ל' קידם אול'
 שנ"פ אף נ' של לוסת חוזרת ראהה שלישיתראי'

 על דקשה ר"ל . כו' פ"ח . דהרמב"ם יאע"נ *שם : רב"פ( הג' )הנהות לעשרים ראתהלא
 קבוע ומת לה רהי' איריא טאיהרמבלם

 מקודם קבוע וסת לה הי' לא אפי' הא כ'ליומ
 כ"ב הפלגת וטעקרה כיון הכי דינא נטי כ'ליום

 ועז"כ כ' להפלגת אלא ש לח א'צ לכ'ושינתה
 לחדש וכ"ב בכ' מיירי דהוא לק"מ הרטב"םדעל
 גם תראה דשמא ר"ל . כו' כ"ב נעקר ה" לאכו'

 : )מחה"ש(בכ"ב
 אותן השוה ולא רא?ות"שינתה הטיי ז"י . כי2 מ יא בפיי כסכמי"אטך'ל
 והשלישית ללעב והשנית ל' ליום פ"א ששינתהכנון
 הפםיקה האש כלל וסת לה ואין הא' הוטת נעקרללעד
 ראתה ולא' וביקה כ' יום עלי' משעבר ראתהולא
 חוששת לראות חזרה לעולם חוששת א*נהשוב
 בין הא' וטת נעקר לא שעדיין זו מראייה כ'ליום
 שוומ שאינן בראיות ששינתה או מלראות פסקהאם

 ראיות בנ' שתקבענו עד הא' ומת .יעקר לאשלעו65
 החדש וםת עקירת כן ההפלגות וטת כעקירת .שוות
 כיצד לר"ח חוששת וזו ליומה חוששת שזואלא
 ראתה ולא ר"ח עלי' ועבר בר"ח לראות רגילההיתה

 תראה ולא ר"ח ג' עלי' ש*עברו עד לר"חחוששת
 :ע"כ

 במוף עצטו הוא נמ"ש י'ה א"צ יהא .שם
 בש"ך לקמן עיין . . כו' רכאן ותוהסיטן

שי
 5ין

 : ע"ז מ"ש רב"פהג' %5,י
 סט יהחמ.י :חא :3 :נ: "גטקם,ם

 לא דאמאי א' קושיות ב' הקשה דהש"ךור"ל
 דהסכרא אף ועור דרבנן דוסתות כיון לקולאאזלינן
 עתה נחםיר ואם לקמן( הש"ה )כ6"ש הומראליץ אתי עכשיו שטקילין קולא הך מ"מ להחמירהי'
 ג"פ תראה לא אמ היסת דנעקר לבסוף קו?איה"

 : )עצעל( בשבתבא'

 ד"ה ב"י הביאו האווך גבת"ה מקמ"נטו"ו

 :"ל המוי'ו אדינ'נו רבוי לבאו כד. . כ.' ג'רלבדוכ
 תינוקת ת"ר בנמ' דא'תא . והב"י הנמ' דבריאעתיק
 דיה ראשונה פעם וראתה לראות זמנה הניעשלא
 ככל חיא הרי שליש*ת שעתה דיה שנ*'שעתה
 עברו . לפק*רה ומפקידה מעל"ע וטפמאההנשים
 עברו ועוד שעתה דיה וראתה עונות שלשעלי'
 ע?רו ועוד שעתה דיה וראתה עונות שלשעלי'
 הנשי6 ככל היא הרי וראתה עונות שלשעלי'

 עברו מר אמר . לפק*דה ומפק*דה מעל"עומפמאה
 קחזיא הדר שעתה דיה וראתה עונות שלשעלי'

 א5ר גידל רב אמר טאי זו( רא" )אחרבעונות
 מפמאף שליש*ת שעתה דיה ושני' ראשונהמעם ר~

 עונומ נ' עלי' עברו ועור . לפקידה ומפקידהמעל"ע
 רב אמר מאי בעונות קחזיא הדר יצעתה ד*הורישתה
 דיד ראשונה פעם רב אמר גידל דב אמרכהנא
 ע"כ לפקידה ומפקידה מעל"ע מפמאה שני'יצעתה

 הש" וברי שמפר,ש הר,שב"א דברי הביאוהב"י ~
 יך שעתה דיה ~ונות ג' עלי' עברו מר אמרוז"ל
 וראתמ חזרה אם כלומר מאי קטנות בעונות אקחז

 מתהלו לראות למודה שה"תה כמו בינוניתבעונות
 דיו ושנ*' ראשונה פעם א"ר גידל רב אמרמאי

 כלומה לפקידה וטפקידה מעל"ע מפטאה ג'שעתה
 בעונול להואה קטנות בעונות האתה ב'ן הפרוש,צא*ן
 שתחזוו % דמים' לחזקת חוזרת אינה לעולםגדולות
 לאות ראשונה פעם וחרי ראיות ג' עודותראה
 נ' עלי' שעברו לאחר שיאתה ראשונהראי'

 והדו . מביניהם שוות הפלגות ג' יוצאותדעכשיו עונו"
 עונוה נ' עלי' עברו ועוד דקתני אהא בגם'בעינן

 כלומד מאי בעונות חזיא הדר שעתה דיהוראתה-
 שקרבד כלומר מאי בינונית בעונה הג' ראתהאם

 אי: כלוטר לפק*דה ומפקידה מעל"ע טטמאהשני' שעתי דיה .פ"א א"ר נ*דל א"ר נהנא א"ר הנ'הראי'
 אחתנוה ראיות שיש אותן וראתה חזרה ב*ןהפרש
 בינוניד בעונות אותם שהאתה בין מרוחקותבעונות
 שה6מיקו אחר ראיות נ' מיד שתיאה עדלעולם
 מתתלח ובחילו היא נדמעיקוא אלא מוחזסתאינה
 הבל .דברי זו וברי*תא הרשב"א פ.' כך לראותעכ'ציו
 חזקו הויא זימני בתרי לי' דאית לר' ואפי'היא

 אי' לראות זמנה הגיע שלא רכל דמילתאהצעמא
 ואינד היקה אינה שראתה ראשונה וראי' דטיםלה

 ה*לכן אהרת ברא*ות שתחזק עד לחצפרף'ראוי'
 להחזיק כח לה ואק כאחת אלא. א*נה שני'ראי'

 רא*וח השתי עם פ"נ עוד כשתראה אבלהראשונה
 על מנלות השת*ם ואלו היאשונה תתחזקאחרונות

 בטקתולא
 יולפ
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םיסואמרי
 עם,לא אחר,צ' _שיאמה דההח8.י"י'פפסוה,חקע

 בלצנן לידע א"ח הפלגא י~מת 'בלל "איןחשובה

 : נק"ו לרא4 .כלל נהק4ב לץ א'6ותיוה8"
 . כו' חוששת א*נה. דמ"ש כ' סע"פ ובדו"פ.

 הדו"פ נשט הש"ך כ' דלעיל אע"נרעל
 הראשק לוסתה חוששת אינה דמ"ש ג"כדמפרש
 דסהרי ומפרש בו חזר אח"כ אב% ראתה בלאמיירי

 'ראתה %א דאם יגם צן עלי' שעבר אחרשראתה
 הרצשק לומת לחוש א"צ דבקטנה רבותא מאיכלל
 3דהפהישה ל"ל ט"ל הי' כשוםתה בנדולה אחהא

 ב?נונית( לעונה וטת לה ישה" מיירי דכאןמפרש
 חרששת 'אינה שוב ראתה ולא עונות נ' על"ועבר
 והש"ד בראתה אף טיירי דכאן א"ו הראשוןלוסת

 : )מחה"ש( כנ"ל ע"ז הולק.
 י.י ני ניה נ'ט' שיא י,קא "שסמע"א

 מצתוה.אכל במקיין והנ"מ נדתה וביט* זינתהב*מי
 לחודש בל"א ראתיך אם ..פי' קדבעת סתוםבמעייז
 -נדתה בימ" .פתוח מעין הו';ל ש'אהריו בר"תגנם

 מ,דם ראחה ולא בר"ח ב"פ אח"כ ראתהואפי'
 .בר"ח ד4צזה הראשון בפעם אם אבל להדשבכ"ה
 ראתה ואח"כ לחדש. בכ"ה לכן מקודם ראתהולא
 וחדקצ בב"ה לזה מקודם שראתה אף בר"ח ב"פ1עוד

 שצבפעם וכיון אזלינן התחלה דבתר לר"ח וסהקובעת
 בבך וסת קובעת פתוח טעינה הי' לאהראשון
 .4ם קודפ נם האחרוה ראיות בב' שראתהדמה
 . לבא ום4הר בה נתוספו יתרים דמים לחדשבכ"ה
 ורארמה וחזרה בר"ח שראתה כנון זיבתה בימיוכן

 דהם לנדה נדה שב*ן יום י'יא בתוך דהו"לבם"ו
 'בטוע( קפ"ל סי' לעיל בדברינו גכטבואר זיבהימי

 יצלא אף בהדש בט"ו ב"פ עוד ראתה ואח"כמק"ב(
 לפ"ו -בר"ח-4פ"ה--אינה-קונעת-וםת -יקודם-,אהה
 כשראתה אלא זיבה בימ* הי' הראשונה דהראי'בהדש
 אף - - בר"ח מקודם ראתה ולא בפ"ו ראשונהראי'
 פעס כל ראתה בט"ו שהי' י.4חרות ראיותשב'

 ההתחוה דבתר לם"ו וםה קובעת אם"ה בר"חמקודם
 . זיבתה ב*מי היתה לא הראשונה ורא"אזלינן
 ויטי נדה ימי מונה שהיתה דנמ' לרינא היינומיהו
 שתהי' ענין יצבכל אח"כ שהקנו מה לפי אבלזיבה
 הש"ך עז"כ . וסת קובעת ."נ'ן בכל א"כסי'ב( קפ"נ מי' ,לעיל )כמ"ש ז"נ יושבת הה*'רואה
 דש4י לעקור אמשר דאיך כלוטר כו' דבכ"מודע
 א"ו וזיבה נדה ב*מי וטת קובעת אשה דא*ןדינא
 .לחממר14 אלא וכת דקובעת ד?גא אמרונז'האידלא
 5ה יציש. אישה כדין ננ"פ 'אלא נעקר יהאשלא
 כ"א -הוששמ שאינה 'להקל לא ' אבל קבועומת

 קבוע ,ןא'נה בוסת ד,לו , קנוע וסת כדיןלוסתה
 ליתעאלא ודאי הא ולהפלגה ההדש ל,ומתהוששת

בשה קץיש
 המבח עצזה בימי וטמ וצעת ,אעה בזה"ז נפ 'למומהא

 .ויצמ(
 . כו' .פשנתא כ4ז היש בב:י מקמיפו"ז

 ול" אומרת אבחברותי' כל יהודה א"דלזקנתה ממוד היא אחו ובנם' . הב"יד,לי
 אימא לה שקיין כל אומר שמעק ור' היאקנה

 : ע"נ כד"אג דהלנה ונראה כו' בושהואינה

 .כת ק-נעת ".נה :גמק.ה טקע"בש?
 :סקע"א

9 ק88=או חולק בתה"א שהרשב"א -הכא ובש"כיש?כקען"ב  ושהרשב"א ר"ל . הרמב"ן על נהלי' 
 : הרמב"ן ננד 'אחרוןהוא

 קצסימן
 כ, :יהא סיק גי ,ם :ך סקי,ישין

 דוקא קאי ח' .פעיף ילסמן דה4"א כ' סק*"נלקמן
 צירוף עא"צ -דכאן דלהי"א רכאן הראשונהלוויעה
 וא"כ רלקמן ,כ-הי"א )צשק והבעח . וממא,בכ"שכלל
 להקל -דאין הש"ך עז,כ . . דפאן כהי"א ט"ל 'לא

 ר' בעי וש"ס וא*תא דכאן.. כהי"א פשמעדבש"ם
 לאו או נדה ברם מהו.פי-*סשקינן .ט(ין פפיןיהמי'
 פמא פהור ספק סמא ,מפס בשרה ' ועל והניית'ש
 דלמא וא- )ומשני( כה"נ. לאו טאי בשרה על)מאי(
 דהוא הירך לאורך היינו פ*רשש . כרצועהדעבוד
 ומוכיח . ע"כ הרציעה נעשה ושותת בשנופלאורחת
 ועור כנריס - הי' כש5א אף טיירי דודאי' מכאןהש('ך
 בשדה עו וכ*2נמצא הש"ם טחלק כאעיואלגכ
 אמרינן חלוקה .על וכשנטצא טטא וספקהאמרינן

 כשהי' הא באורך'כרצועה יהי' וטיירירמפקה--מהור
 כשהי' אף פמא היוקה על כשנמצא אף השידכנרים
 בשרה ועל או'ו בסשא לעיו המחבר כט"שבאודך

 : וק"ל וכהרמב"ם בכ"ש אףפמא
 דיש ונ'. 5הרשב"א ורא"ש דברי בין 'ט"לקדמנ"י לי גי:עך"ג:נל!:ן סק"םטרז
 -פשפש דשכיה ראע"נ דמ"ל הרא"ש דבוילפרש
 ולא:הרידעה ההנתו עולא כל א41אה מקומטתבאוהן
 אינה  הרא"עגילכך הקאמר ומאי בו תולה אינורידז,י
 שכית י5א היינ? שכוח דלא משום  בפשפשתו%ה
 והרע4ביא )רשהו הריתה ילא כ"כ רטף ממוךשיהי'
 חמוא ומ"ש . ענין בנל תולהצה שכיה דאםס"ל
 כ' ימנ"י רשל . .סו' לומר'נז לרחות 'שיש אח"נוו

 פחחיא 5מי ילח%א"ש ריתות *ש המיהואח"כ
 הריחה ולא הן5תו זצוא חע4'י בו אולהדשכ?ח
 עא4נו י5א%צ2-ח דמשיפ ליזצנא פעשט וכדד"קריחו

מצוי



בעח קציוא8פי
 טובא דשכיח הינא אבל סאטר המקומנת ב*עתםמצוי
 ואחשכ ע"כ בו תולה ריחו הריוג ולא הרנתו לאאפי'
 הרשב"א דברי שהביא הרה"ט דברי הב"יהביא
8 שכיח ושא אם ביזדטהלק  עליו- כ' והרהואמ לא 

 הפו"ז כמ"ש כו' בזה חילקו לא והרטב"ןדהרסב"ם
 כפין כמכמי"אי'ף :-כאן

 עיין' . כו' הב"י שכ' השנ:

 י י'גייד,מ:ץ -יםכרנ
 בעינן בשרה על הנמצא בכתס דנם דם"לס"ו

 של כש55צא המור זה דלענין מודים ועודכנרים
 דזח י,צ"ה ועףכ . פפין פפין אפי' דטצפרפיןפהשרו
 דווש דזה ואדרבה כן הדין ראשונה דלמבראפשופ
 מסאה 84(רונה לסברא אבל ראשונה לטבראהגא

 : כלל צירוף בלי בכ"שאפי'
 דבהרמב"ם ר"ל . כו' זה הרמב"םמרשוןי מש4עות שום להוציא אפשר היאר ונק-טקי"ר

 כן להדי' ף4ואר בסמוך לעיל הש"ף שהביא ו*דיז
 הרמב"ם מרשון אבל שיעור א"צ בשרה דעלשפ"ל
 הכרע ואין משטעות שום אין כאן המהברשהביא
 כוינמצא שיקור דבעי להרמב"ם ס"ל אי זהפושון
 על הל/'ח קוש:ת כלל ל"ק וא"כ לא או בשרהעל-

 הכרע ראין כיון כאן הרמב"ם דברי אצהביאחש"ע
 : הם"ק בסוף הש"ך וכמ"ש זהמלשון

 כוז ד*ש"ם בעיא ג'כ פפרש שוומב"ם%-.
 : הש"ם דברי שחבאתי סק"יע"ל

סקפ'י
 ע"ז פירש"י בנם' . משתותא שכתבו

 דם ונמצא לארינ פווי מסכת דהיינו1
 : השתיער

 הובחר, דרך כתבו רא כו'מהמקור- מל שאלד בםמוך לעיי כ' יהא צי"נ%"ז
 לחור חלוקה על נמצא דאם פשימא כונתו .ט'
 מהמקור בא שאלו מהמקור בא שלא הוכחהזהו
 בשרה על נמצא ואם . בשרה על נם נמצאהי'
 : וק"ל טהמקור דוקא דבא הרכחה אין חלוקהיעל בשרה על נמצא ואם אתי שמהסקור הוכחה זהולחוד
 ור"ל . כצ"ל כו' אכל אנודל 3ננד גי"ו"ך

 מקום אותו כננד רפעמיםדאנודל
 יותר משוך שהוא האנודל שננד חרנל נםונש"ב
 נב בשאר אבל מקום אותו נגד לבא ומ"קרבלפני'
 פרירה אצבעות ראעטי דן יטאר עשננדדרנו

 :)מחה"ש(
 בפו"ז עיין . כו' מטש ב?ואר אכי,לבשפ

 :סקפ"ו

 כם9אף"י15י"י
 וכן פו' החמירו בתים כשני רק

 שאקו '88'
 לעיל עמ"ש . כו' שבילין בשני

 : שם ראיתא ובד"ה וכ"כ ר"ה סקא קהשסי'

 י' ,.4 מהש :נ:",ן צ" תן .שמ
 ש ן 1 וע~4א1 הפוי ז"ל . כו' בפור דשב"א דביי מי)2ש5ץ9"4

 ן

 טיסין ב: עלי' ונטצא מכנריס בפהות בגתעסקהסיהר והרמב'ן ועוד כנרים עלי' ונטצא מכנייםבפחות
 אומר ח"ל הנ"ל הרמב'ן דבר* על חבש וכ' .ע"כ
 שכ' כן ללמוד יש הרשב"א מדברי שנסאני

 ועוד כנדים עלי' ונמצא טכגייט בפחותנתעסקה
 אפי' ועוד נריםין ב' שם בש*ש אבר כו'פהורה
 ממאה ורפיכך כוג מאכולת דם שם קאהי'**ו1של
 סכנרהם בפחות בנתעסקה מפמאה דאוהקהטסש
 מהורה טהכי בציר וכר ועוד נריסים ב' שתמצאעד

 אפי' ה*לכך כו' הוא שפיהר ועור כגריםובכלל
 גרימין ב' ע4' ונמצאו מגנרימ בפחות4תעסקה
 הכא ז*ל סיצענ בי שדי העסק דם שקולאטל*נן
 נתעסקה אפ" בר4תא אשמוע*נן ועוד גר,סין ב*ע"נג בשנמצא אבל שיטדא ריכא הכא וזיל שיורשליכא
 והפו"ן . עכ"ר מ:צע* בי שדי אטרינן לאבכקרים
 נתעסקה אם ב.ן לחרק נראח דאין וכ' הב"י עלחו4
 אם ובין ועוד נריםין כשני עלי' ונטצאבכניים
 נריסק כב' עלי' ונמצא סכנריס פפחיתגתעסקה
 ב' על*' ונכהבא בכנרים גנתעסקה דפטחהוכמו
 בי ושדי העסק דם שקיל אסרינן ולא ועודנרים*ן
 טכניים בפועת בנתעסקה נטטאה נמי כןמיצע*

 ולק"ם כו' דפהרדת קפץ רםי' מם"ש "שה -שם סקל"ז: ביצ"ך וכמ"ש - ב"נ עליוונמצא
 הב*א קם"ו דברמי' ר"ל . כו' יב"ירפם"ש

 כעפעומקת וט8 לה שאין דאשה דסול פוטקיםשם
 וע"כ - בדיקה א"צ ולבעלה בדיקה צריכהבפהרות
 . הרמב"ז בשם זה בסי' הפור סמ"ש המו"זהקשה
 פחמיינן בדיק5 דלענין סחלק קצ"א בסי'והב"י
 שנרה מלל"ע דנדרות משום מ4עלה למהרותטפי

 ל=ן הוצרכו כך מפני בפהרות אלא ר"שמפטאה
 אם ידעינן ולא דם מצאה אם לענין אבלבד*קה
 יותר כרת איטור דהוי לבעלה להחמיר יש ממנההיא

 : ע"כ כרת בהו דר"תמלפהרות
 בהנהות . בנופה שהוא בעוד אתא מעלמאקק'כ

 ומאכולת רש"י לשין ע"ז כ' רב"פהנ'
 : רצופה שהוא בעד אתאטעלמא

  בעו יק פח5ר דאינו וט"ל כו'י ברוק שאינו אעד אד' יקא* מממ"אשי
 צדדים ב' שץצ בקופמא הניחה ולא בדוקשאינו
 או הנדיקה קודם העד על הדם ה*' דדרמארתלות
 היא שמצאה פים דבדיסה אחר מעלמא עלי'בא

 על*ו מצאה ולמח4 הבדוק בעד בזה"ל איתאדבמור
 : מקכ"א נמו"ז ועס"ט רב"פ( הנ'  )הנהות כו'דם

 . כו' הרא"ש נשם ל והפיי כממכ"ח%"ז

ז"י



 קצמימואמרי
 ,לה הבדוק בעד כ' ז"ל הרא"ש וא"א הפורז"ל

 בין א"ח ולפ"ז נדה משום שפטאה ב'רכהופחתו
 הכ"י וכ' . ן"כ בכ"ש פמאה בכ"ע משוך ביןענול
 אלא פמא שאינו בדבר אלא מכנרים ליתרכנרים וביש למשוך ענול בין מפלינינן דלא כלומרע"ז

 שחכמים אלא פהורה היתה הדין שמן כתםמשום
 משמע נדה פמאה אומרים כשאנו אבלהחמייו
 הדעת יותר בו שקנחה כיק םדינא ודאידפמאק
 . ע"כ ירך בפיחת מלתלות בא דמשם לומרנופה
 במה רבינו דק דלא נראה ום"מ וז"ל הבשי ' כ'ואח"כ
 משום בפמאה שכ'. לומר ז"ל באביו הדברשתלה
 וא"צ נדה משום פמאה הוא כך הנמ' שלשוןנדה

מ יו.י" ש  
 ולמחר בקופסא והג*חתו לה בדוק שאינו בערעצמה
 )היינו נדה משום פמאה אומר רבי עליו דםמצאה
 כתם משום פמאה אומר חייא ורן ודאית(פמאה
 פלונתא ,וד שם איתא ואח"כ מפק( פוטאה3היינו
 מצאה ולמהר בקופמא והניחתו בדוק שאינובעד
 דיש מוכח וא"כ . מפהר ורשי מטמאה דר' דםעליו
 להקל הורו שקצתם הב"י כ' ע"כ בזה מחלוקתנן

 . ועוד כנרים בו יש אפ" לנמףי דמפהי נר"יהיינו
 רק כאן דאין בששם עיקר שנראה הששך כ'וזה
 ניה משום דמפהר הי*נו דמפהר ור"י מחלוקתב'
 דכן וקאמר כתם משום דפמאה מודה מ"מאבל
 בכה"נ דאסור ר"י בשם שם דאיתא בירושלמימשמע

 : ועוד כנרים בו יש אם כתםמשום
 . כוי הופח העד מן לא דלמא טכ"ךמך"ז

 נ"כ שהביא מקמ"ה בש"ךעיין
 : ע"ז שכתב סה וע"שפירש"י
 -מ"ש- עי'ש . כ" ייבי ים"י שע:נםמכ"פ

 מצאה לא ראנ נו' 1ט1"גיו"לבת'יץמ,קך

9'4י
 הכ"ח וז"ל' . כצ"ל לשם כשפשפתו פהורה '

 לדיוקא לבישה קודם החלוק בדיקת המור דכ'הא
 התם כשפשפתו שנית פעם כשבדקה דדוקאאיצמרך

 לא אס אבל פמאה והשני' פהורה דהראשונההוא
 כשלבשתו אותו שבדקה אע"ם כשפשפתובדקה

 שתיהן כתם בו ומצאה לחברתה והשאילתוופשפתו
 2 ע"כפמאות

 שמוציאה שבנופה בב~ה אבל טקנ"אש"ף
 ע4ן . בו' א"כ בה תולהדם

 : ע"ז שהקשה מה רב"ם הניבהנהות
 פוושו עיק י עוקיתי ייא נ"ד סעייש"ע

 פי' וז'ול ע"ז שכיבפרישה
 וראתה מלראות פמקה ואח"כ קבוע וסת לה ישאם
 4"4 ר4תה א4י' אלא נתמים נ' נל'ד כתמיםנ'

בעחטצא
 וכמבואר . כתם מצאה הנ' ובפעם בשינוי מטשרא4
 הו' בש*נוי נ"פ דבראתה טפ"ו קפ"פ מי'לעיל
 שבזה אסרינן לא ידוע*ם זמנים בנ' ומת(עק*רת
 עוד לו לחוש שא"צ לענין הראשון הומתנעקר
 פעמים דבנ' )מפ"ו( קפ"פ מי' לעיל שאטרינןכמו
 בעונות לראות הפמיקה אם הראשון הוסתנעקר

 הכא אבל שוות אחרות עונות נ' ויאתההראשונות
 טיחשב לא ידועים זמנים בנ' כתמים נןבראיות
 נ' כהפמיקה נחשב אלא ראיות אלו דאיןלעקירה
 לקביעותה חזרה פ"א רק וראתה חזרה דאםעונות

 : ע'כ ספ"ו קפ"פ במי'וכמ"ש
 אין' אמיינן כי םמכג"אפך"ז

 לקולא שונין
 שכ' דינא האי על ר"ל -כו'

 דתני' פהא בנמ' הקשה לשב מעיף לעילהמחבר
 פמא הי' והוא בצדו ופהרות בפליתו מתעפף 'הי'
 כתפו על כשהנביהו בפלית פהרות פימאומפק
 רשב"נ פמא ננע אא"כ א"א ואם פהור ננע לאספק
 לו אומרים ננע אא"כ אפשר דלא אעם"יאומר
 . בתחלה שננע בידוע עכשיו ינע אם אחרת פעםשנה
 לא דעכשיו דאעשנ בפהרות שונים אין לואסרו
 ואמאי הכי הוי לא מע*קרא דילמא שיגעמתרמ'
 להתעמק דתחזור סל"ב( דלעיל )בהד*ן כאןאמרינן
 כנון לאולא שונין אין אמרינן כי )ימשני(כבתחלה

 אמרינן לא הפהיות ופימא ננע אא"כ וו דא"אשם
 טהורה דממתמא הוא חומרא הכא אבל להקלשנה
 והאי אשתכח חלוקה על ולא בשרה על ואדהא

 על שתעבור יזדמן אם להתעמק תחזורדאמרינן
 ל~מרא דשונין אמרינן ובזה הוא חומרא מקוםאותו

 4ע"כ
ל ש עןגו4 ע4ןעש הפון'ז רבותינו דברי להבין כך* *4 י4,ןף,י4**

 שעויטק- האשה במתנ"- - -דא*תא הש"םבקיצור-דברי
 ואם פמאה עומדת אם אומר רן'ם דם וראתהצרכיה
 פהורה כך ובין כר בי( אומר יוטי ר' פהורהיושבת
 דם ונמצא המפל לתוך צרכיהש שעשו ואשהאיש
 דרך שאי( מפמא ורשש מפהר יומי ר' המיםעל

 . מהאשה דמים שחזקת אלא דם להוציאהאיש
 הדור רגלים מ' דאסרינן עומדת מן'ש הנמ'ופר*ך
 דמעומד עלמא לה דדחיק )דא'ידי דם ואיית*למק*ר
 נמי יושבת דם( ואייתי למקור רנלים טי הדרהש4ינה
 )אע"נ דם וא*יתי למקור הדור רנלים מינימא

 איירי דמתנ" השתא ם"ד עלמא לה רווחדביושבת
 איידי יושבת אפי' ובשותת בשותת בין במזנקתביז

 למקור רנליפ בר הדור למימר איכא אנפשי'דמדקמא
 מקלחת 3פידש"י במזנקת שטואל אמר דם(ואייתי
 הוזר ולא דחוקה יא ,אורחי' כי בקילוח דנפיקכיון
 מי עם לצאת מקור דם 4רך ואין 'למקור רנליםמי

 הוא אנפיטה דאוקמא איידי שותת אבלרנליס
ו4י4א



בעה מצאםומןאשץ
 א"א עומדת אבל עומדת כאלו ולור למימרואיכא
 מיא דתמו בתי דלמא נטי סזנקת ופריך לזנק(לה
 למקור הדור דלא נהי במזנקת אף )פירש"י דםאתא
 דנימא אתא רנלים מי דבהדי' לן ל*מא מאןמיהו
 אלא רנלים מי בהדי מדאתא הוי ממקור לאווראי

 דתמו בתר דלמא בה יש וסכה רנלים סיממקום
 ר' אסר רנלים( סי מהמת ולא ממקור דם אתאמ*א
 הספל בתוך _ וסזנקת המפל שפת על ביושבת.אב*מ
 מיא דתמו דנתר א*תא דאם הספו בתוך דםונמצא
 אמר . לאשתכוהי לי' א*בע' הספל שפת עלאתא

 שסואל אמר יהודה רב אמר לה ואמףשמואל
 : ע"כ יוםי כר'הלכה

 הש"ך כונת . כו' שותת אם יק'ו סק'בש"ך
 כ' 'כ ואח הספל אסוהגקלה-ך נרישאעכתבו

 מקלהת אצל ~תבו לסה הספל שפת קל אעתת8
 תירצו וע"ז הספל שפת על כתבו שותת שצלווצך
 דרך דהא לרבותא הספל שפת על טיתתדנקם
 הספל שפת על עומרת רנלי' מי כשמלחתהאהשה
 קצת למיהוק הולך שהקלוח הםפל לוצךוסקלהת

 הקלוה הי' ומקלהת הספל בתוך עומדת ה*תהואם

 עו~דת אינה אדרבה שותת משא"כ למפל חוץדוי
 הוץ שותתין רנלים הסי יה" פן המפל שפתעל

 הספל לתוך ושותת עומדת אוא תוי' אצללספל
 שפת על שותת אם אבו אצל דנקסי האטרכ
 לא דא"כ מתהלה שותת היתה לא בודאיהספל
 דמתהלה דסיירי א"ו הספל שפת על עומדתהימה
 שפת על עמדה ע"כ הספל לתוך מקלחתהיתה
 הספל שפת על שוחה היתה מיא רתסו ובתרהספל
 כ"א שותת היתה דלא אע'נ פסאה דאפ"הוקאסר
 פמאה ושותת עוסדת לחעותא - ב' מקף מ'םבטוף
 שותת שהיתה דהיני המפל תוך שותת אםוקשו

 כש"כ המפל באמצע עמדה שלכך מוף ועדסתחלה
 : )סהה"ש( פסאהיצה*א

 בדקה תנ*' שם דאהזא . כו' מים*ם יהיאמשנ
 בקופםא והניהתו בדוק שאינו בערעצסה

 3היינו נדה פטאה אומר רבי רם עליו סצאהולמחר
 )היינו כתם פמאה אומר ח*יא מ' ודאית(ממאה
 ואמר . מ8הר יוסי ור' מפמאה ר' בזה"ואחית בברי*תא איתא נופא מילתא ובהא ספק(פומאה
 לעצטו ר"י וכשטיהר כד"ם ם"ל ר' כשפיסאר"ז
 דם וראתה צרכי' עושה עשה*תה האאשה דתנ"8אי
 אוסר ר"י פהורה יושבת פטאה עומדת אימררשם
 נבי דר"* שם וסשמע . ע"כ פהורה כך ובין כךב*ן
 מודה אבל נדה משום רק ספהר לא בדוק יצאיןעד

 מחלוקת נ' לעיוות צדיך דאל"כ כתם מעווםר8מאה
 משום מטטא ור"ח נדה מעעם פפסא דר'ברבר
 לא דר"י משמע יותר מש"ה לנטרי 8פהר ורשבתם

 מיצום דפטאה מורה אבל נדה משום רקמפהר
 בהדדי ור"י דר"ח מחלוקת ב' רק כאן וא*ןנתם
 מרמדמי הש"ך כ' וע"כ . כתם משום דפטאהם"ל
 דעד הא לע'ל( שהבאתי דר"ז הא )היינובש"ם
 שאינו ובער ציכי' שעושה לאיצה בדוקשא*נו
 באשה ה"ה א"כ כתם סשום ד"י מפסאבדוק

 יושבת ובין עוטדת בין ר"* דמטהר ציכי'שעושה
 כתם משום אבל נדה משום דמפהר נ"נה*ינו
 בש"ם דמוכח השוך וז"ש לר"ם בזה ומודהמפסא
 בעומדת נם דמטהר כר"י דמסק כהמהבר ודלאכה*"א
 דפטאה לר"ם סודה ר"י דנם משמע בש"םדהא

 : וק*ל כתםמשום
 בסיפא דתנן הא על ר"ל . כו' לכתהלה 885י4 אף מפהר דר"י בש"ם דאסרינן הא א"נ .ומוכט
 ואישה א*ש המימן( בריש לעיל )שדבאתידמתני'
 ססהר ר"י דם ונסצא הטפל לתוך צרכיהןשעהצו
 סבעי' בם"ם מפהר ספקא בחד ור"י הש"ם פריךכו'
 דלא להודא באשה ביישא ר"* דספהר כ*ון)ר"ל
 למקור רנלים מי הדור לא דלטא ספק הד ' אלא 'הוי

 ס4ם דא*כא בסיפא דמפהר כש"כ- באו טכהוטסקום
 ומאי באו מטכה דלמא מאיצה ואת"ל מאישדלסג
 וסשנ בםיפא( רהי דמפחי לאשמועינןאצ8י*ך
 קמ"ל לא לכתהלה אבל דיעבד הנ"ם דתיטאמהו

 דלנכי ר"ל בפהרות  שנתצסעה כיון דיעבד)פירש'י
 לכתהלה אבל איכא ודיעבד לכתהלה מאיבעלה
 דלא ית*רה ממשנה קם"ל תתעפק אל להאמרינן
 המיבן ולפי . ע"כ קאסר( לכתהלה דאפ*'אצפריך
 דפהורה ברישא ר"י ואמר מה דהא השקהפשום
 פהורין פהרות אותן בפהרות נתעסקה כנר אםהיינו
 לבעלה וכן תתעמק אל לה אמרינן לכתהלהאבל
 דאסר דמאי יתירה סמשנה במיפא קמ"ל אסורהנ"כ

 וא"כ לכתהלה אפי' לפהרות ר"ל דפהורהברישא
 סבעלה הס*רי פהרות דהא לבעלה דמותרתכש"כ
 לבעלה אפי' דם"ל כד"ה דלא להדי' סבוארולפ"ז
 דאסרינן הא צ"ל ר"ה לדעת אכן . כתם משוםפמאה
 ילפ.נן לא דאי ה"ק כף דיעבד הנ"ם דת*מאמהו
 ה"א סרישא בק"ו אלא בסיפא ואשה דאישהך
 דייו ברישא כ~ו לא לכתהלה אבל ד*עבדד3"ם
 הדא*ל בסיפא קם"ל כנדון לה*ות הדין מןלבא
  וכש4כ לסהרות ר"י מפהר לכתחלה דאפ" ס"םוהו*

 דלכתחלה הוא כך המטקנא נם ברשא  אבללבעלה
 הש"ך ודצ"כ כתם משום לבעלה וכן לפהרותאמורה
 וכן הש"ך ום"ש - כו' בששם דאמרינן האא"כ
 רש"י מ"ש דהא ר"ל כו' שפירש במה ביש"ימוכח

 הסשנה שהוא אסיפא קא* יתירה דממשנהלהנ"ל(
 קאטר לכתהלה דאפי' רש"י מיש נם וא"כית*רה
 ברישא אפי' ר"ל דאי קא* רעלה בם*פאד"ל

 דאפי' בהרי' לפרש לרשעי לו' ה4' קאמרלבתהלה
לאה



בץנה קשנו קצה קששי כמצא טיכיע רףאט
 :)טחה"ש( אסיפ4* רק קאי דלא א"ו ברישא קאמרלנתחלה

 רקממר לכההלס 6ף דס6י כהרמכ"45.ס"ל הכ"י דנס ר"ל . כו' לחלק וחק 33"י נט,שם.-
 רטמ6ס ר"ח על סקסה ט"כ 6רים6 נמי ק6יכגמ'
 לטסרהז. ר6סורס נם"כ 61"כ לנעלס נהסממוס

 ל3עלס טהרות כין לחלק הכ"י דחק ולכךלכמחלס
 מלנטלס עפי מחמירין דלטכרות כגמ' ר6ית6רה6
 לנעלס מתמירין זס כעגין 6כל נריקה לטנין רקסו6
 3סיז .קא5 סי' לעיל רכריו סה63תי )וכמוטסי

 לכתחלס רס6י 6ל6 רד6 הט"ך ועז"כ יעו"ס(סק"ח
 לכתחלס ד6סורס .ר"י מודס כרים6 6נל 6סיפ6ק6י

 רה6' הר"ן וסקסס - רנריכס טכנ6תי הסי' -- לרים ע"ל כו' ור"6 םםמו6ל 6פסי יסיכי *שם : )ספ( לכעלס וס"סלססרות
 טנין ככל רלר"י רר"מ 6ליכ6 רק סו6 דכריססכ5

 רתרווייהו 6ססר היכי יר"י רסלכס 6ית6 ו6סטהורס
 ומתרל כהלכת6 סל6 ,סהו6 רר"ננ 6ליכ6 וטריסקלי
 ומינקת הססל ספת על כיוסכם ר"י רמודסהר"ן
 סספל כחוך 1ל6 הספל ספת טל רס ונמ65 הססללתוך

 על פותת כס0יתס מי6 דתמו דכתר לרכרררנליס
 געי הססל כתוך ל6"ה ד6י רמ6 6תי הספלמפת
 טמו6ל דכרי ל6וקמי יכול 61"כ ל6סחנומי 5י'מנע"
 כמיגקת ' לטתכ מוקי רסלכת6-רסמו6ל 6לינ6 נסור"6

 נהשן ומצקת הססל ססת על כיוסכת ר"6וכרמפרם
 סם"ך עז"כ - דטמ6ס מודס ר"י נס י6ז לחרך*לספל
 סם"ם רפריך מ6י לחרן 6ל6 6תי ול6 ב0כיכלל מיירי ל6 6ינסר רס6 כן דכריסס לסרם רזחקרסו6
 ול6 לכתמלס לר"מ מודס ר"י רנס 6עשכ דר"מ6ליכ6
 נריעכך לר"מ רסייך מ6י כל 61"כ כךיע3ך רקס5ינ
 ור"6 סמו6ל רכרי ו6ת'-ססיר לכתחלס לר"י נס--ס*יך
 רל6 סם"ך ס*יס וע"כ כר"י והו6 דסלכת6.6לי63
 סרין למן 6ל6 חיי6 כר' רפסקינן סו6 חומר6ממוס
 ק"5 נסי' ועמ"ם - וירוםלמי כם"ם כן דמוכת קהו6

 6ין כעקלחת ד6ף ר"ל . כו' הספלנ6מ5טאשו ניוסנת 6כל כו' הספל טסת על ו,51נתסי*"דש : ססק"מ נם"ך וע'ל סקמ"ךם"ך
 רס כפנמ65 ר6ז הספל טסת על כיוסכת 6ל6להתיר
 6ית6 פס 6מרינן הססל פפת על ול6 הססלכתוך
 לי' 6ר3עי' הססל ספת על 6ת6 מי6 רתמוונחר

 מסוס טע6ס הסטל כ6מ5ע כסיוסכת  6כלל6יסתכותי
 : וק"ל וס הס6 מי5  רסמו  רבסרד6ססר
 ו6סי' י"ל . למיי כססל לתיד מ"למת %יןםקי,ה

 6ס"ס לחוך הספל נתוך רק סוס נמ65ל6
 רק טסורס ו6ינ0 כסטומדתעמ6ה

 לטיכות6  בפלתי
 וכמ"ם הססל כתוך רק הדס נמ65 ול6 ומקלחמיוסכת
 ממדס סשפם קמ6 מרכנס כובול ועיין . סק"3העו"ז

 %6' ד6ל"כ סססל טסס על 3עומומ' נס רמייריסכ'
 : סמ6סיוטבת

 1ג1כשמ"י
 ,מחל"

 : ה3"י דכרי מס3י* סקךךנטו"ז עיין - ט' נסרפ נסנוי6 ס3"י

 קצר םימן-
 מה3*- :~נ"ן "םל יני " טמ"אשיז
 ע"כ כך"מ כן מכו6ר וס6 נלפענ"ך כלסון הנ"חרכ' 60 טל סם"ך וסקמס ררשת 60 מסוס כסך"מסטעס נ*כ כ' וס3שם ר"ל כו' נלפענ"ר סכ' 6ל6סכ"ח

 ? הד"נו הנ"ח ר6ס ל6 ד%6יכ'

 כ" םמ"ו מר"ו מצהםימי
 נסור כ' ק5"נ'י ססי' ספיל

 דסם ר"5 . כו' סינס 6סי' רככלס כו' יסן ל6וס'ע
 סס כ' ט*כ מותר סינס- 6ם" ונכלס ל%מעינןכ6

 נפממ 6כל כו' עעתס על ליסן ל1 ר 6סו וננוסד6ע"נ
 כמ1 31*נ כו' יסן ום"ע כעור כתכ ר5של כ'ליו"ך 3סנסום*ר טסת ו3חוספמ - 6סור יסיכס 6פי'נ3רס

 : ורו"קסכתכתי
 סעוסין ר*ל - כו' סדרמפ' הם* כו' עד םל נמטס מיסי ממי'אש"ד
 מקום פס ס6ין קטן חרר כמו סכ,ת כתוך*קרסיע

 סל מסס קור6 קטן סור, ו6ותו מטותיסס ל3'רק
 וסכיפ זס ררך על נ"כ ר"ל כנע םל 16 ומ"ם .ען
 3קלעס סיסן כל רכ 6מר סס ד6ית6 מסנמ'ר6י'
 עעי נסי 6ח2ר סכתו3 עליו כס יסניס ו6סתום6ים
 כ6סחו 6ס" יוסף ר' ו6מר תעגוניס עכיתתנרסון
 זע"ז ערנריס מ*מ כתסמים ס6סוריס )כלומרנוס
 מסניו( נוסיס סס סס יסן וכם6חר לתטנונ לסס--וס61
 כ6סתו. 6פי' 61יירי סנ"ל קען חדר היינו וקלע6 .ע"כ
 נמעתס נהי6 3מטתו סו6 סס רשתרין 6למ6נרס

 :)מחס"ם(
 "י קל י מק"ר עדך קצומימן
 סיוט עח5ות ו' סעס 6חר 6זי נרול ססיוסנקין
 זעיין . 3עיןרס לססוק עוך יכולס 61ינס לילסחסכינן

 סעות דכ*ך ום"ל כיס הם"ך על סחלקוכ6חרוניס
 ס'וט: סק( עי וכונתו  זמניוח סעות היינו ה6נורסהזכיר
 טד ע,י' "ימ"ס ימק" יי קי"י םמ"גטרו

 קיתס סן*מ 6ף סלמערע סימיס סחרס ול66מרינן
 6עריק 0יי ע:סיו מל הר6י' מתמת ז"נ למנוח ריכס5

 עכסיו סל_' מי רספ סז"נ 6הק כתוך נדיקהר6"5
 סא62ס התזקמ קמ*ל סתומ מעיינס לסיות סותזקהל6
סיץ נסקף תר% %י' וע*כ ר5וסיס סז"נ סיכלו עךע4'



 מצ1סימישמהי
 סר6סונ: כהזקחס כי6 ועדיין סכל תסהורסז'ע
 סעמיים לכתח)ס כדיקס ו5ריכס עלי' סתוחדננעיין

 : לנוחס"ם( עכסיו ס) כז;'ננס

 " טמ.ושיך
 נ",

 יסיי
 3,ע',ה ג,ו

 ס
 ללכוכי כסקכ"כ ע"ם ימיס סס' 6חר כיינונחחלס

 :סרד(

 מצומיטן

-""18,

 . כו' לזו זו 6 ה1מ' עניז מ6י 5"ע מממק"וש
 לסחמיר נוסגין היו ל6 06 ס6 ר"ל ' '8שעע( (-שש
 ט6סור כם"כ סנת כליל טכלס 63 61פ"ס סכתכליל
 סטכילס נון סחסיסס נורחיקין ד6ין כנוו"ם לטכול)ס

 סם"ך עז"כ . לכן מקודס לטבול יכו)ס טסיתסמ6חר
 כמקום סרנו"6 כוכת ד6ין ר"ל . כו' דס"קוי")

 6ל6 תטנול ל6 כמו"ם גם סכת כליל לסתמירדנוסגין
 6למכס וכן כמ"ם דכריו וסיוס לסדדי סייך זסכל
 לסחמיר סכסגו כנוקוס כרכ דס"ק סס"ך ונוסרסכו'
 תטכול נל6 נוחמירין כנוו"ם וכן נסבת לטבולט)6
 ס6ין נוטעם לכן קוןס לטכו) יכולס סיתס06

 דכסכת כו' כ6למכה ו:ן סחפיטס מן סטנילסמרחיקין
 לסקל 6ין כזנונס סל6 דסוי מסוס לטבול יכולס6עס
 כליל לסחמיר סכהנו כנוקוס ור"ל - כם"ך כ5"לכנוו"ם
 יכולס ד6ין 6למכס ככוכם 6"כ ככ"ל כמו"ם ונםטנת
 ר6שנס כי6ס עלי' לכו6 ר ט6סו נוסום כסכתלטנול
 מרקיקין ד6'ן ס:טנ1ל לכקל 6ין נמו"ם גס 6"ננסנת

 : )מ"ס"ם( נוסחסיססהטכילס
 כמ"ם ס'ינו . כ1' 3כקיות סין סל6 טח"חשויז

 סגפכיסעי'יי י"6י ~י6ס םמ"ו ש"ד סצחמיכ~ז : סק"כ קס"ג סי'לעילו
 ננ6ס"ט וכנו"ם זס סלסכי 6סעי' גס דק6י ר"ל .זס

 :סק"ו
 "קמן יע ' ט' ' :גק; גן, %:טקי"ב
 עד דכוסילת6 רכדי סכי 6ב6 כר רנוי6נור- נגמ' ד6ית6 . כו' סלכת6 1לית דניסיןטנמי"ג
 סוין )וסו6 חיי5י ו5י)ך נול6ן חיי5י ל6 יונויאלת6
 6ינו לח סכעין לסלוף 2וקנ6 מר 6מר ט'(דסגמף
 לירק סמקחיל מסעס _יכם נקר6 6ימתי חו5ן יכםחו5ן
 סעין וסע) חו5ן 6*נו סעין סכתוך כחול טנוו6ל6מר
  תו5ן 6יכו גכ על 6סי' סורההת עיניו סיו 06חו5ן
 ניותר 2יכי' ע5מס 16 כיהתר עיכי' סתהס ר"י6נור
 6מר דגרס' ססריס וים . ע"כ טכילס )ס עלמס)6
 6יתמר דכי סמעקת6 סכך ככל סלכת6 ולית יסנ)
 סרניכו דכ' סח ועל . עסורס נכעלס 6כל לטסרותסכך
 סונר ט:ו6 דנר6ס סכ"י כ' חו5ן יכס ד)פלוףירוחם

מהבעהקצח
 ק6י )6 טמעתת6 הני ככל הלכת6 ולית דק6מרדס6

 * כו' )כך סכריחו דמי עליו וסקטס סכעין6)סלוף

 ר('י דנס ר"ל . כו' 5לסלוף יק6י ו)ית6 סס"ךעי"כ
 רפר 6ס6 גס ק6י סלכת6 ולית דק6מר דה6כוודס
 סנטוך כלפלוף 6ל6 מיירי ל6 עוקכ6 נור 6ךעוקכ6
 סחון נלסלזף מיירי ור"י כותי' כלכת6 לית וכזססעין

 : רהו5ן נוודיס כ"ע וכזסלעין
 כמול כטור ז"ל . כו' כ' 1נטור ,ששהי,,הש4קשף,4

. -
- -  חו5ן )עין וסחון חו5ן 6ינו טנעין - או 
 פי' מו5ן 6י)1 )עין סחון 6ף סורחות ע*ניוסיו

 וסרנוכ"ס תמיך ונסנרות נסתחות וי"נו דונועותפורהות
 . ע"כ חו5ן 16נו )עין טחון 6ף סתוחוק 2יכיו סיוכ'

4**"זיש : סטור טל קמ6 כסי' ס"ל דסרנוכ"ס סכ"יוכ'
 ו עם,*ו (.עא כו' ננר6ס הפוספת6 טפין וכ"ל וש,השי"י

"* , ," )5,,ל(
 וז"י~סו6 כש0 סמחנר כלטון לססו6 סטוי רכריעל

 קרוס עליו ים ו6ס הטור ומ"ם , מקו6ות כסוףנוסנס
 נתוספת6 מדתכי' טכ"כ נר6ס חו5ן 6ינו ככ"ע כסרסל

 כר"ז וחכ"6 ה51ן 6ינו 6ונור רכי נירכו חן לוכנככס
 6נל מתכות כסל רני( דכרי על )ק6י כד"מחו5ן
 סכל נולמ2לס עור ע)יו קרס ו6ס חו5ן סר"ז עןבסל

 סתוספת6 )פרס ד6"6 ומסמע . חו5ן ט6יכומ1דים
 דמקו6ות נותכי' 6תי' רח"כ סי6 נוכחון כר6הנ5ינו

 וס4ינו על -לט3 מתכות סל נין כופלגס )6 דס6פיחיד6ס
 יעוד מנחון , גרא,ס כהט"יכו'- חיין ל6 דנ:ו)סוכרני
 טמינו וויון חו5ן ט6ומריס ;זכמיס לדכרי טעסד6ין
 כגעטכאן6 6י*רי מכחון כנר6ה 26"כ יחון למסנר6ס
 מתמת )ס5 על ט) נין נופלנס דל6 נותני'דססק6
 והר5'ט 1לסרמנ"ס סכ"י מס'ק ו6ח"כ . כרכנן6תי'
 בס6ינו יאצססת6 .דפיירי לסים 5ריך ירוחסורכיכו
 6סו- גר6ס נ6יכו רננן נזרו והפ"ס 6יירי נונחוןנר6ס
 כ*ן דמ9)נה ומתכ" נזאר ל6 ור' מכחון נרחכ.כססו6
 כיזך6ס ד5א(י' ו6ע"נ כרכי 6תי' גר6ס לל6נר6ס
  עור ע)יו קרס 061 רקתכי ס6 ולסי'וז כלוס נ:ך6ין

 6י5פרך )6 דס5 מידי מ*כי' 3ן כסק6 ל6 כו'מלמעלס
 קרס 5ס רק נר6ס, כ6ינו 6סי' ד6סרו לחכמיס6ל6
 6ל6 כותיסו קי") 1ל6 מיתר לדידסו גם. עורעלי'
 )6 6עי' 1)דידי' קי"ל כותיסו מתכי' דסתסכרכי
 וסה6"ם סרנונשס כתכו ל6 ולפיכך חו5ן "יכו כמיקרס

 6סמעינן 631 נכר6ס דמיייי _מסוס 6ל, .,מימם : עכ"ל כו' עור 2ליו קרס ד6ם ס6ור"י
 ל6 דסנאספת6 :'ון רא) - כו' נרל,י: ד6ינו --
 ל6סמציגן סתוטסת6 סו5רך ע"כ כ-5ס כ6ינומיירי
 חי5ן 6ינו נר6ס 6נ) חו5ן 6ינו עור עליו קרטד6ם
 כזס )6טמעינן 61"5 חו5ן ד6יגו 2ור נקרס כם"כ61"כ

 :כלל
 ",יסן " כי' -ס":-"סי, יי"ס למטמ"כ

מנייית6



מעצשמרי
 ד6פרינן ס6 ומסני 'מו$ן למ דס וקתמימנריית6
 . סריך דל6 מו$ן ד6ינו וס6 דסריך ס"נוומוט
 ננסר דסריך וס6 נדסריך דתרווייסו פסניוכנדל6
 נס סם"ך ומ"ם . מילוק ס6ין 6עו כד'6 דסריך1ס6
 6מרינן ן)6 ס6 מסני מדל6 . כו' סמ מסנימדל6
 6"1 ננתכטל דמו$ן וס6 נתנסל נדל6 אוטד6ינו

 :ד6"מ
 . 'כו' סרמנ"6 טל פפתפס ננ"י ,-עי:1םמכשב

 ס5יפורןגל6 סתחת ו$ו6ס' הנסר סננד %"ס$פורן' ססחס וסנ$ל כעיט נמ"ס ל סנ"יז"ל
 ממ"ם תימס וזס 4 עכ"ל חו$$ין 6ל1 סרי סנסרכננד
 ס$יסורן סתחת ד615ס נר6ס ייס נטילת גניכת'ס
 דננפ"י י"ל וסמ6 שט מיס6 סנסר כננד וסמכן טנילס ולנני סנסר כננד םל6 6סי' כ5ל חו$$ת6ינס
 : עשכ סחפיר ד6וריית6 נטנילס 6נל סיקלדרננן
 :1:נ:::ם :~נ םקכ,אמויו
 נחיס"מ מקלינן ספיר נמל6כס סתלו* נד3רדנטלם6
 ל1 6ין.' 06 דסייע נמל6בט תלוי ,ם6ין נד3ר6נל

 למס ס$יסורניס ניקור ע"י סתירו נחוס'פעכ81ם
 : וק"ל ניקור ע"י ו'1שט נסנת 6ף פותר יס6ל*
 5"'י ל:ע " תע4,יתין גי םק"לשץ
 סתח$ון סו6 טונס וע5ס 6ל6 סיני' לשוןפחף3ת
 סיני' נין דנר 6חס ע3ילתס 6מר- תמ65 ס6ססינ"

 מרימסר6"י ר6י'לזס סנ'ח ומני6 1לטנול לתזור_תגטרכס
 נסמות ססומע סרמנ'ס סכ' כן מממעס נניסדקוק
 ססק סכ5 סרי פנוס ססכין ונמ65 נ6מרונסןונדק יעסס ל6 ס6ס 61' 6' כל נין סטכין לנדוק 5ריךסרנס
 מדכ' מסר6"י ודקדק . נסנמס נטור דלמ6לס
 חונס__ דל16 1-6 ו6ם כ' ול6 כו' כן יעסס א%ס
 ונסמס נסמס כל נין 5נדוק טונס' ע$ס סו6 רקסו6
 יסי' נ6חרונס סנוס ססכין וי65% כן יעסס ל6ם6ס
 לנדוק 6"5 לזס חוסם 6ינו 6פ 36ל ננלס כשסקסכל
 ס6ס מדכ' כ6ן ס"ס 61"כ ונסמס ג:ושפס, כלכין
 סיני' לח$ת עונס ע$ס רק 6ינו ו6ס כתנ יל6ענלס
 6יזס טנילס 6חר תפ65 סמ6 6ס חוססת 6ינס61ם
 . נירס סרסות סנית לטנול ית$סרך סיני' גיןדכף
 דסס נסמיטס כמו כן לרקדק לין 'רכ6ן סם4ךעש8כ
 נין לנרוק סו6 דחונ 6חר טעס טוד לופר6פסר
 פדקדק 6מרונס נדיקס קודס מהן י6כל דספ6ילעש6
 דסמ6 פסוס סו6 ססספס 6ים6 ד6ס טפירפסר6'י
 נו6"1 ו6ס 6ל6 ס6ס ס1ל"ל ל6 נדיקס קודם פסן61סל
 כל נין לנ"שוק מונ ו6ינו טוניי ע5ס גע6 דהק6*1
 6מר טעס ס6ין סםיניס סנין 3ח$י5ס כ6ן %ל681
 לענול ת$טרך סיני' נין ובר' 6תס תמ65 ס6טרק
 ל3דוק ל0 סו6 דמונ לופר סנר6 ים ו6פ'ספנית
 סטנילס 6מר דנוק ונר 6חס יסי' וספ6 טנילסקויט

 ע*גם ועו*ו היאח81
 6מר לנדוק 5ריכס 6טס ד6ין כיון ידעס ל6וסי6

 סוכחס 6ין ע"כ מו$ן דנר "יזס עלי' יס 06סטנילס
 רק סו6 06 דנין טונס ע$ס רק דסי6 ס6סמלסון
 לתת ס6ם 5סון 6"ם חיונ סי6 06 וכין טו3סע$ס
 וע"כ 6חר טעס .כ6ן ד6ין כיון מיכי' 6דלעילטעס
 פלנדוק תםכח סמ6 דחייסינן סו6 דחונס לומר *מסתכ

5ןל'ה 1  =" יו 
 סיינו . מרמ65ות נייית מם2ס םמי"שספו"ו

 . רש6 ססי' לקפן סם"ךכמ"ם
 סיינו . סמעיע עו65 נמקוס יס" ייסעמיס *שם : כליס מענילת רק . 6דסמטנילת מיירי ל6 דסס ר"ל . ססס עיייי 3כל" יס6 *שם : סס ונטו"ז 6' סע"ף ר"6 נסי'ועיין

 : סקכ"ו ר"6 לקמןסי' סם"ךכמ"ס
 סר6"ם דנזרת סר6"ם נסס נסקל"6 הטו"זי כמ"ם ר9ל . כו' סכ6 ל"ם וסך,ינזרסכמהב2"ך : סקל"6 נטו"ז כמ"ם יי סיינו * כו' כסנ6 ורנ נס"ד 6% ס"מ"נש"י
 פיס מו6$ נמקוס 6ותס קונעין דלסעמיס מסוססו6
 ים סילון דכל נזרס סך ל"ם ונסילון כספ"ם סס.ו6ין
 לסיטת דוק6 סייט מיסו ססשך ומ"ם . כסס"סנו
 : כנ"לס"ק נעו"י כמ"ם נ8כ סו6 כו' סר6כ"ך 6נל וסר86םר"ם
 סנ"מ ז9ל * כו' ס" י"ן ומ2:ח סהי"ופרו

 לעםות רנילס מסי6 כדרדומשם
 מדרן יותר ידי' מנניס סל6 לומר הומ סילוכסנעת
 סח$ניות נםים. מדרך וסו6 סילוכס נעת רגילסססי6
 מ$נעותי' ומסימס יוי' סכוססת נסוק סילוכסנעת

 - פן נעכין__םתנניס-צהועותי' מסחנור- לעעלס_____טל_5דיס
 וכך לסדי' נר6ס ססחי נית תחת ויסי' 5ד נכלסטף

 : ע"כ יותר ל6 סטונלת נסעס ידי'חנניס
 נירסת סס63תי סקישנ ע"ל ןן . כו' נט"ס ינרים למ16 6~6 מ"מ"פש"ד

 מקי6 $תז ל6 6סיז ת1ליימש 3עי 36לכמיים"ש :סם"ם
 י"נ נ6יונ רסס 6פיקיס ומייח- 6ל6כו'

 על נח סוסך כתונ ק"ן ד3תסליס ר"ל . כו'ססחיס
 מוסך כטוכ י"ב 631יונ . דרך ל6 נתוסו וימעסנדיניס
 6סרן ונתולדות . רסס 6פיקיס ובמ*ח נדי3יס עלכוז
 . קי"6 פסחים כו' נוז סופך ססוק על נ6יוכמ$יין
 1ל6 6יונ םל סססוק נם"ס גורס סי' דסו6ומסמע

 : מסליסםל

 סטוי םק8נ פו"ו מצפסימז
 . כו' כן

 עשוו 41ש,יע ע ו1

 נע$מס פעיינת סטונלת סתס6 מורס הןסרפנ'ן
 דנר במ ים טמ6 נוסס כל ונודקת יט3ילתססמוך

סתו$ן



מםבעה קצפטעץאמה
 חוססת םתכ6 תיקנו וינו ונית ועזר6 נטניל0שח51ן
 מו 6ותן וסורקת חמיו כמיס טכ0 סערנכ"מ

 םעריתי' סתתיר כוי יס0 יסס נידי' 6ומןמססססת
 מחנגיר סיותר מונריו יר06 ע"כ קסר כסס ים6ם
 לני3עיון

 6יכו וז0 ד"ק סז0 מפני 0ר6ם מנעיון
 : ע": טתר6 מקנת636

 בע"ם חוספת 6םס סכן כסכת כם)יטי וטוכ)תכטכת' "גט"1 :ן מט'ע.מג י,ל טמ"וש.ך
 6סםר ודכ*ן 3םכת לחוף יכולס )ד6ין 3מי"םוסוכ)ת
 כד' וטוכלת כמכת כ6' חופפת 6ט0 6סםר(עם6י
 יו"ט כמו65י וטוכלת כע"ם חוססת 6ט0 םכןנםנת
 חופפת 6ס0 כ' ליל ד0יינו סםכת 6מר )ה'ותטחל
 כע"ם "וססת 6ס0 םכן כטכת כ0' וטונלת כסכתכ6'

 0םכת 6"ר להיות םחל ר"0 ם5 יו"ט כמו65יוטוכלת
 )6 :כן 6מרינן כילסו 6מר הסד6 רכ נ' לילו0יינו
 כמו"ם טכי%ת0 ליל דסניע 0יכ6 0י*נו .6ערינן
 0מכת 6חר כ*ו"ט טכילת0 0ניע 061 כע"םמוססת

 נמי חוססמ סםכת 6"ר ר"ה םל םני יו"ט 3מו65י16
 דנין ד6ין מהטכיל0 0חפיס0 להרחיק מותרתםת60 חוי כליל דטוכלת ל0יכ6 נמ0 ללמוך 6ין 336בע"ם
 נ"כ םכן 6סי' 6ער יימר רכ . 6סםר מם6*6סםר
 כ0' וטוכלת כטכת כ6' חוססת מ6ם0 )כד6ערינן
 ד6סי' ל"ל דםכן טעמ6 ו6פי' מך6י יותר ררחוק3םלת
 לחוף 6סורס 0טכת ם6חר ר"0 םל יו"ט סכיכמו65י
 מרימר דרם . טכי%תס כליל סתחוף ומוטככע"ם

 ימיס ו' מ0טכיל0 דתרחיק ומם:חת כצ"ם תחוף6י
 כליל וטכילת0 כ' וכיוס 6' כיום יו"ט כ' ס"%וכנון
 וכרי יתכ6ר וכי0 . ככ"ם 0הסיסס לעכות מותרתכ'

 ר"מ ד0ה הו, ט"ס כו' וך"י לי"" הדסי,ל -שם : ע"נ ז"ל הם"ךרכיכו
 וכדמכיר6 וכ"ל . ?)ע"ם דחופפת ככה"נס"%

 חו:גר6 %ן כדסניר6 וך"ל . כו' ונר". לר"ח)ן
 דק6מר 60 0ם"ך ומסים . נפיךם;'י וכנ"%דתרוויי0ו
 0תוס' כסי' ד)6 6פסר דל6 60 ד6פסר 060ם"ס
 '6' כיוס ימיס םכי יו"ט :כחל היי:ו 6פמר יל6רק

 כע"ם תמוף )6 6ז כמיוט"כ חל וטכילתס כ'וכיוס
 ומתוקמ6 כן 3סרם רם"י דעת דנס 0ם"ך ומפרםיימר רכ וכדמתרן כר"ח 0ילכת6 ו:דפסקיגן כתיו"ט6%6
 דמיירי סתוס' כמ"ם %דחוק ו6"5 דלעיל הסוני6םסיר

 ק , ( .]גמ,:ג,,יךי,,]נק

 : וק"ל דמרימר כססק ממםהוי
 טכ~0 %חסיס0 סמוך 6ס -6מ-יין נ"% וכזמשנהי"ו

 דכר ע%י' גכגמ65 סיינו ולטכול ל"וףמ"נ
 לחזור 6"5 טכ)ס ל"פיסה כסמוך כיון 5ס"החו5ן

 : ולטכולל"וף

 ראמימן
 סזומלין על הנוטפין יט ו6ם ב' מעי'ש"ע

 . כו' נסמיס מי רכו מסו:ן
 מסרם ד0רמכ"ס םם כ' וה:"מ הרמכ"ס לסון0ו6

 0מעיינות מן סמיסכיס וסי6ורות 0נ0יות 0ייגוסזוחלין
 מעיין סי' 0כוטפיס , דכר ל:ל מ2*ין דין )0סוים
 כםיפולי למטס ססה טפס נוס)ים ומימיו כהיסעל
 ז6"ז תי:ף כערו05 יורדות טסות כ6והם 6עפ"יה0ר
 דין להס ים ככפסק יורדיס 6ל6 יוחל ס6יכוכיון
 מ"ם טסיר ו6תי ע": כזח'0% מטהריס ו6יגסמקו0

 רכו 6ם וכן ס:וטפין רכו 6ם דסייגו כתיתיהרמכ"ס
 כמסנה ם6ית6 כ:"מ מפךם סהו6 מנום0נסמים
 מ0מעיין םכוטפין ע5מו סמ2יין מן ד0ייכוכוטסין

 : וק"ל הסרמעל

 ,יי: סי' '" . י' י' ;' םסי'אש"ך
 כמהרי"ק ודל6 ס"3 ד:סר"ן נ"כ 3הוכיח ים0מרד:י
 על טרכו כזוחלין 5דוק ר' ד0עיל דס6 כחכוםהרי

 כמקוס 6פי' 6%סמעי:ן ד6ינטרך כטרים סכם0נוטפין
 מםלימין נוטפין 66"כ כזו"לין טכילס כדי כום6ין
 כ) יפם1% ד5"כ סםיע6 6:מעינן מ,י ד%6"ככהס

 מכיסי'_מיכריך נסר6 סמו%6 ד6מך למ6י 6פי'0נסרות
 ל6וקמי מנ"ל מ0רי"ק כד3רי ם"ל סו0 ו6י .מכ"5
 עסקיגן נזומ%ין ס6ס מ' כסים לצולס ןלמ36?ה"נ
 כמקוס ד6סי' 3ומר דכטרים ל6פמעינן 6ינטרךו6ס"ס

ם63

 וענלס נליל6 חייפ0 יימר רנ כדמתרן 6ל6כוותי'
 יימר ומדרכ מדר"ח נקט חומרי מומיי מיימי .נליל6
 חוספת 6טס סילכת6 סם 3נע' 6ית6 ו6ח"כ .ע"כ
 6%6 ת"וף )6 6ס0 ו0ילכת6 כליל0 וטוכלתני1ש
 ד6פ:ר 60 ק:י6 ל6 6סיל:ח6 סילכת6 קםי6נלי5ס
 מוססת כיוס לחוף ד6פטר 60 סיים"י 6סטר דל606
 יו"ט מו65י :נון ניום לחוף 6פמר ול6 פ6כיוס
 )6 כ6ן סירכ"י ולסי . ע"כ כליל0 6ל6 ת"וףל6
 יימר רנ וכדמתרן כר"ח לעי% מרימר דססק ס6ק6י
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 נמקוס 656 פטסרין -סיו 65 רניס סנועפין  סיוט6י)ז
 ר6סי' ס"5 כסר"ן 6י 6כ5 נלכך כחמלס מסלךסהי'
 6תי מטסר הו6 מממלס מהלך' סי' סל6 וסנמק
 סנחנטלו כ55 נוטפין 6ין כ6ילו מסינ6 'ך6"כססיר
 לם.'עהר סים5ימו הו6 רין 61"כ פליסס טרנונזומלין

 : ע"כ כזומלין הו"5 עליהס ז.ומלין טדנו רכיון ס6סמ'
 סנתלם נ5 . כ6ן( סממנר כלטון )טסו6 --ק4, הטור מ"ם ועל ר"5 . כו' הסריטה יניי נסממ"מ
 למ"ך 51"ע וז"5 נסריטס כ' כו' ס6ס מ' ונומסיס
 ססו6 מעיין נ"כ נ5 ס6 ס6ה מ' 6"5 רנמעייןדם"ל
 כ' טסרי 15 ים מקוס רין טנתלם כיון 61"5נונע
 ק6מר 5"ך מ"ס וכו רמ"ם רס"5 ונ"5 כו' ' נ5סילכך
 כס"6 נו עולס נוסו טכ5 טיעור 6מר כ6ילו656
 טנתלם כיון 'רנ5 ס"5 656 כן ס"5 65 'והם"ךע'כ
 הילכך 5טון הטור ומ"ם מ"ס ו5ריך נכ"ם מטהר6ינו
 זס לענין מע"נ רין 15 וים וסיינו 6זמילס ק6יכו'

 : וק"ל ע"ס 5ריך 6נל נזמילסומטסר
 טכטרס יי,ת ר"5 . נתוכו 5הטני5 6ףםממד

 מתוכו טיו65 נעיס לסטניל לעניןרוק6
 : נתוכו 5העכי5 6ף וכטרס קמ"5 ס"מ( כולקמן)היינו

 6' , 8ש!םא4שע8 ר"5 כו'. הרטנ"6 לרעת מ"ם ננ"י ועיין4יו%ף8*ל
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 ע"נ ססענירו רמעיין מתני' מסרם טסרטנ"6*ונר6ס
 מו5ס כטר טהו6 כ5 ססס ע"נ סענירו ססולסוקת
 טסי' כלומר הסוקת ע"נ סהענירו מעיין ס"ק וכו'05

 זה רטוקת נטוקת 5טנו5 ססול הטוקת לתוךעמכנס
 טסס ע"נ סענירו ו6ס ט6וניס מיס וסו"5 הו6כלי

בינהףא:
 שס למון' לסכין 6פטר הי6ך נדזגס ותיפס ונו'םוקמ
 6ק וכוש ס6ס כף _6ין ו6ס ' כתכ טסרו הנהסנ65

 ועונר נפמך טסמעיין 6עס"י* כ', ו6מ"כ וכו'טונלין
 טע"ס וכרור ססוע סרנר 6ל6 וכו' עוכלין ולחתע"נ
 ועוכר.ע"נ נמטך ססמעיין' 6עס"י 5?ניס ו5ריךהו6
 וסנס . ע"כ טטכינו,כו' וכמו כו טונלין 6יןולמון
 6ע'ס טכ' נמס סרטנ"6 'כונת ססנין מסכ"חפטמע
 ' סיינו כו' ולחון ע"נ וטוכר נמטךטהמעיין

 6ס"ס להטוקת חון ונס סטוקת ע"נ נמטךטהמעיין 6עס"י
 ר6ס פקודס כ' רס6 דנריו להכין 6"6 ר56"כסרטנ"6 נרגיי להניס ר5ריכין ע"ן הנ"מ כ' ע"כ'טונלין'כו'

 סם"ך ועז"כ' . טטונלין וסייס עיבלין 6ין מ"ס6ין.
 ססייס רמס' סטוט דסוכר הכ"מ מלסני י65סטסננס
 6תינמ ק6י רק 56מעלס ק6י 65 ולמון מיכתהרסנ"6
 נסס טונלין להםוקמ סחון רכמיס רסיינוטונליס

 : וק"5 סרסכ"6 ככוכת הנ"5 הנ"יוכרעת
 כו' נפור מעיין יכס"נ ס"5 ה6 ע"מטם"ל

 : רנ"ס הנ' וכהנהות בדנע"ר ט"זעמ"ם

הפשל"י
 כמימר6 לכתונ 5הר6"ם לי' רס" ר"5 ' '' . כו' )סטמיע הו"5 65 כו' נ"מ והטמיע

 ונטעפ כיעתות6 מסוס כ"ח ע"נ תעמוד .ך65ררנ6
 רק מרמ65ות נזירת מטוס הטעס 5"ם רנכ"ממינס
 כ"ח כ' ול6 סר6"ם ומוהסמיע סק5"6( ק5"מסי' לעי סטו"ז סכי6ו סר6כ"ך לוכממם כיעתות6מסוס

 ו?ת 1:%"גן"11גסג2 מממ"זמי'ז : סר6נ"ך כרעת 5מלק ס"5 ר65ם"פ
 טל63תי ססעוך נם"ק לקמן עיין . כו' 65רס5,,
 65וס 5י' נימ6 06 זס 5טון כתנ 65 וטס הנ"מרנרי
 : יעו'ם ל6 6ו 65רס 5י' ניח6 06 נין מחלקנסקמאו- סם"ך 6ך ככונס מירו נס5 06 נין ממלק סו6רק

 רא5 כו' רסי5ון עמתני' 16ת1 ומסטמכ"ח
 6ת מעסרין ומקו6ומ נס"ור6ית6

 מרם סי סילון מני6 כיגד סקרונ פן סרמוקספקוס
 ומוסכו עיס . פתמ65 טסו6 עד תמסיו יווומנימ
 ר6עשפ מטס מוכמ ו6שכ . רי' כטצרס 6סי'ומטיקו
 וסקסס העו"ז וע"ם . כסר למקוס 6דס טל מירוטכ6
 6מרינן י6י ר"ל . כו' חכעיס פררם נט5 רס6ע"1
 "רס סל עירו סנ6 6צ"נ למקוס עהכלי כ6 ט65רכ5
 רמקוס ס6מרו חכמים מדרל נח5 6שכ סוסל6ינו
 ססו6 פציין כמו סמיס נירי גטנ6 6ל6 כטר6ינו
 כליס ע"י ררוק6 כתוכ 65 נ6וריית6 וס6 טפיסנירי
 גגעי נמקגל סל6 כל רכר סל ססקו ומ"ם .סוסל
 נגח5ס עך כו '~טכילע למקוס יריו נגתוך טכ6ו6ע"נ

 : גו"ד סציף נננתכר )קמן ע"ז עיקכו'
ש"ף

 מקמ"י
 ומחלק ססו6 דמ515חטנ ועס"ז
 כתם1נס כ' סכ"ת ז"5 .כף'

 סכ*י ניקנ דפס" סר6נ"ד כסס ר5"6 ס"לסרמכ"ן

 ויו65ין הטוקת טפמ ע"נ ועונריס סטוקת מתוךית6יס
 טהן כ5 656 למון סיו65ין ספיס ט6ין 6ע'ס5מו?
 וסנ"י מ"ס נהס ים 06 6רס נסס להעניליכסר וה"ס עליסס מעיין רךין 51ינורות ממטין נכןטונלין
 רנרי טדמה מייט65ק יוסף הר"ר רנרי הני6עגמו
 65 י6"כ כן המטנס 5םון לסרם ר6"6 וכ'סנ"י
 טכתוך 656 65 06 הטסס ע5 ענרו 06 5ן6יכפת
 למיתני סו"5 סכי 6'כ כטר 5ס ומו5ס סטולסטוקת
 מו5ה ססול לשוקת תוך טוקת ע"נ ססענירופעיין
 רנרי מסרם טייט65ק יוסף והר"ר ע"כ כו' כטר5ס

 הנ"י רכרי סכי6 והנ"מ . הנ"י כוכרי ט65סרטנ"6
 יוסף מוס' הנרול קרכ הםינ וכ3ר וז"5 וכ'הנ"ל

 רכריו ססני6 ננ"י מנו6ר כ6סי סירומו ע5טייט65ק
 ונריו וסמזיק חזר נ"י והרנ סז 6דני ע5מיוסדיס
 ס6ס מ' 6ין ו6ס וז"5 טכ' הרסכ"6 התטונתמלסון
 לתוך ומטנילין טונלין 6ין 5כלי סמעיין טפןכמיס
 עונלין ולמון ע"נ ועונר נמטך טסמעיין 6טס"יסכלי
 ע"נ טסענירו עעיין דעקו16ת כס"ס ססנינווכמו

גקכ



ע.בגה רשטינץשמרי

 ידו .מחוך טנוטל כל כלי תורת עוד טליו ם8יןכק*
 כננוסמס 6ל6 המקוה 6ת ססל למקוה הדולסו פרסס3

 . סוסל .ד6ינר~ הו6 המס למקוה נקוכ מכליממיל8
 לדלותו מכוין כסה6דס דיוק6 לםו:ו מדקדוקונ"ל

 םל6 מידו נסלו 6כל דסוסל הו6 החס למקוהלהסילו
 461נן 6דס ע"י םלפ ממיל8 נפלו כ6ילו הו"5ככתה
 סוחטו דה6דס כסונע 6ת ס0וחט סנינו ומ"ססוסלין
 6ינן ממיל6 נסחט 6ם 36ל המקוה לחוךככונס
 ס6 6"כ 61"ת . נקונ כלי וין עליר ים דהכסותסוםלין
 מפנו ומסכו ל5דדין הטיט 6ת המסלק נס"כדחנן
 ססול לונין נ' ממנו ומסכו תלום סי' כסר לוניןנן

 6מ סילק ד6ס המסנם בפי' הרמנ"ס כמ"םדסירוטו
 מן ונמסכו ל5דדין וסמהו המקוס מקרקעותסעיט
 נטיט טהיו דהמיס כסר המסר למקוה לונין נ'סטיט
 מן הטיט הסיר םל6 כיון ס6ונין כמס נקר6ול6

 6כל כמקוה וערדנו כלבד* 'ל5דרין סילקו 6ל6ספקוס
 מן והכדילו נידיו והנכיהו העיט 6ת מולע סי'פ0

 כידי ס6וכין סכטיט המים נעסו דהסח6 ל5דוהמקוה
 החסר למקוס ונפלו לונין נ' סטיט מן נמסכו וסוכ6דם
 נחלום פום3 יס6 למה מסס והסת6 סמקוה 6תסוםלין
 וי"ל למקוה העיע מן ממיל6 כם6ונין נמסכוטל6
 כ5ד וסניחו המקוה מן והנדילו גטיט פת רחלםכיון

 למקוס הטיט מן לונין נמסכין-נ' םיהי' נעניןהעקוס
 למקוס לונין הנ' מידיו כסיל נכונס כ6ילווהרשז
 םל6 6ס" 6דס מיד פכ6 דכל כ' והם"ך . ע"כוסוסל
 הפיע 6ת דמםלק ההו6 ניח6 וע"כ סוסלככונט
 ממיל6 6ח"כ מנסל 6ף כנכיהו דה6דם דכיוןכפסטי'
 דל3ך למלק סם"ך ומ"ם . ס6דם מיד סכ6 כיוןסוסל
 יסם מסוס נקוכ נכלי המקוה לנקות מ' כסטיףמותר
 כטו"ז ע'ין . למקוס המים סיסלו ל6דס לי' ניח6ל6

 6ף מסוסל סכ' כתסונס הרמכ"ן דכרי סהכי6 -סקכ"ז
 : ודו"ק נזה מ"ם סקמ"ז לקמן _נסו"1 ועייןככס"נ

 מנ' דדוק6 %ן המחנר כמ"םנמסנהי ד6ית6 ר"ל . כו' כממנה סין זהוכמרשכמ"כש
 סם )וסייס מ5טרפין 6ין מד' מנל מ5טרסיןכלים

 ססק םל6 עד הסני סהתחיל 13מן כד"6כממנט(
 נתכוין 6כל לרנות נתכוין סל6 כזמן ונמד"6סר6סון
 לונין לנ' מ5טרסין הסנה ככל קרעוכ מס"לרכומ
 מועטת מדס קררטוכ סי' וו"ל ע"ז . נכ"י וכ' .ע"כ
 6חת ככת הטיל ל6 הסנס ככל ס6ס וק6מרמ6וד
 לונין נ' הםליס פעמים סככמה עד קורטוככ"6

 )סהו6 רכינו מדכרי ונר6ה המקוס וסוםליןמ5טרסין
 היינו לרנות דנחכוין מפרם טהו6 כ6ן( המחכרכלסון
 כדעתו סי' מיס כו להטיל סההחיל ר6סונהסמסעס
 לי מממצ דממני' ליםנ6 ססע 6כל לונין נ'לכטיל
 ס6ונים מיס 6ותס מטיל סכסהו6 סייגו לרכותדנתכוין
 נססע מ*ם נו סיסי' מקוס מי לרנות ע"ד הסלמשס
 6סי' ע5טרסין פז נו סיטגלו ענילות ע"י יחסר1ל6

 כסכי יו ע"ו הטיל ל6 6ם 6כל ססנס נכלקורטוכ
 מ5טרסין 6ין מו' מ5טרסין כלים מנ' ד6ערינןהו6

 : ע"נ הרמכו'ס ונרי נוטיסולזה
 דכרי וכס' מרד( )לבומי ''א'שנ כ5"ל להכסירו םל6 רכותי לסני ודנת, "ששששיש*

 מהנ' מ6ו) '
 11"ל סם"ך דכרי ט5 כ' סיו"ד על ז"ל לכוכ6כוק"ק
 נ"ל הי' מכ6ן וכ5"3 הסורות היטוך 5"ללסענ"ד
 6ם ס8ונין מים לונין ננ' ונססל מקוסכסמנקין
 לתוכט כמנסלו כו סס" ממט יותר מעע ממנויו5י6ו
 לסכמירו רכותי לסני ודנתי כסר סהו6 לוניןהנ'
 כ5 סהו5י6ו ל6 06 כן נוהנין רכותי ר6יתי ל66בל
 ינקכו 16 כחול 16 כסדיניס המקוה ויננכוהמיס
 כסע"נ ועיין כלי מתוית לכטל כו סדוליםסכלים
 ונין מ6ליו המים י65ו נין לחלק ים וסמ6וסמ"ק
 6ינו סהמעיין ססורו וים ממנו וכו5י6ו סדלוסיכ6
 כר6יות וס6ריכו ס6ונין מים לונין ננ'נססל

 ומס דכריו יוכן וכזס . כ5"ל כן נוהניס רכיםר6יתי 51"
 וסו5י6ו סדלו סיכ6 וכין מ6ליו המים י65ו כיןסמה5ק
 וכזס סדולה 6דם ע"י דכ6 כיון כונתו לסענ"דממנו
 03ס31 מהר6וי כוה ו6ף כסוליו סינקכ. וכעינןסוסל

 עכ"ל: סקמ"ו וע"ם לי' ניח6 דל6ורק
 לסון על . כו' סו6 ען כלי דססוטי ד6ע"נכממע"ר

 ססס לה 6ין 6סי' כ' סהטור תמהוהטור
 : סקמ"נ כטו"1 וציין )דנמ"ר(כלל
 3ם"ם ד6מיינן ה6 סטיי 6תי לינייו נםס0שב"ג

 הנדסם רז"ה חידומי נס' עיין .כו'
 ססיר 6תי וסר6"ם לרם"י נס דה6 סהקסהמחדם

 :ודו"ק
 לדכרי מתרן דסכ"ח ר"ל . כו'ס6וכ ס8יני 6טי ס6ינ ,ל~זיי יהחמיי 6ל6 מי"זס"ק
 ים ככמערס--6ס"ה סני דמדינ6 6ע'נ דס"לסר6"ם
 חסר עירוכ 6טו כסר עס ס6וכ עירוכ נזירסלהחמיר

 : חסרים סני עירוכ 16 ס5סעם
 י"ל - ~י3יי ייד ינתטסד 2כסמעלהו קי"רס"ק

 כסמכניסו 6כל מהטכו המיםסנתוךו
 וצ"ם ס"ו ר"כ כסי' כמכו6ר למגלה סיו 5"ללטכול
 כתוך 5ריך סיו דרך סמכניסו כיורס ונס סק"וכטו"ו
 ס6וכין מקיי ל6 ו6ס"ס למעלה סיו סיהי' להסכוהמיס
 דרך ומצלסו מהסכו כ ו6ח המים כתוך מהכלכיון

 : נלכו"ם(סו5יו
 סס" ס" םכשוככפר"ז

 ם16כ דכולו דם"3 5מ6ןדומ6 כונתי נ"ל * ,כי' ייננן
 מהי6 כמקוה 6יירי כ6ן המחכר דה6 דרכנןהו6
 סו6 הטעם וכ6ן םכ' קמ"ד ס"ק כם"ך ועיין .ריקן
 והיינו הכסרות מן הו6 מקו6ות דחזקס מסוםדכסר
 כסר כ6ן 6ס"ס ד6וריית6 מ6וכ כו3ו דם"5 למ6ן6ף
 וצוד כ6ן העו"1 נ"כ וו"ם - קמ"ט ס"ק נם"ךוע"ל
 ד6ף נ"כ כונמו , כסרות מזקת גס סים כז0נכלל

3פהד



 בעה רע -א רי רח רהרו רד ס"מןאמרי
 מוהף'גפן "פ"ס ד"ורייתמ סו" סמוג וכו%ולמ"ו

 וק"ל.: כסרות מוקתמממת

 רדםימי
 כו'.ולא להרב לי' סשמע ואולי סק"חש"ד

-
 כוגאוטא בתורה לנרר ל,,סרמ, 1

 . כצ"ל כו' דיש בחרם לנהר לנטיי לדטותנדבא
 דבנדר ראי' הביא שם סרדכי בהנהות דהאור"ל

 שהביא )כטו בתורה מהנודר התרה א"צבש,וחן.
 התרה צריך דבע"ה שם כשם4ים וא"כ לשונו(חפו"ז
 רי"בן ם4 לקטן הטחבר )כס"ש התרה דצריךבע"ה ב1 הרין נ"כ דשם בתורה להנודר לדסותו ג"כהו"ל
 נדר נבי בנדרים כדאיתא הנהם"ר סמייםואסאי
 לקמן הש'ע .)כם'"ט לשו%ת ב' במשמעות ישנ"כ דשם בחרם לנודר לנמרי לדסותו דרוצה א"ובהרם

 : התרה צריך ואם"ה ר"ח(ם"
 מ"ם דשלכ"ל עצטו, על לאםור _דיכולי אף ר"ל * כו' בו לחזור .ןיכול נראהמה"ט

 ווה * לע4ל 1שהביא האשר"י בהמהות כמ"שדשב"ל, על חל א*נו ור,קדה% כהקדקר רק כאומר הו* לאכאן
 והף מעיצד לתת בנדר התם ושאני הש"ךשסיים
 ום4' רכ"ז מ" דלקקן להא דל"ד ן"ל כו'הקדש
 דבנדר זה( ס"ק ת,לת לעיל )עכהביא-הש"ך41ל"ד
 ישהקדש לייוי' נם ושרי הקדש הוי טעשרלהת

 . : וק"ל דשב"ל על חללא

 .אוסר וזה .בנדרי 1- החפץ כשאום'ר מם"ב ש"ד רוסימן
 ויש הש"ה ום"ש )עצ"ל( כצ"ל על-ההפץעצטו
 כלום אך2ז הלשונות עשאר- דעם. דאע"נ .שגןטי
 שלא או ל .אוכל שא"ני ממך אטר-.טודרניאם
 שא*ני דאמר אהח קאי לחוד האי '. -לחוד להאוכל
 שלא דאסר אהא קאי לא אבל לה אמר ולאאוכל
 ש5א רק סמך מודרני אמר שלא להיינו וךאוכל
 ,אם דלנ"ץ כ' בממוך לקמן דהא לחוד לךאוכל
 אמר לא .מסך מודרני נל4 5ה אוכל שלאאמר

 : וחק 4םכ

 "4ם יה"ה 4"4אף 4"48 ף4יייייייי
 שההנ כגק . '1

 הוא דאם הש"ע דכ' דהא תימא דלא כונתו יבו'
 מליח לבשר -ווךן אין המיעופ כשאפילו דוקאהוא נאמן עכו"ם %1ל ני4נ. . סלוח כמשי שדעתואומר
 כ1 לזה נחמן א'נו סתם םלות בשר קדש*םבשר קורין כשהמה%פ אבל סתם מלוה בהצר קרש*משל

 בשר ע?א של מלוח לבשר הרוב.קורקהש?הראם
 ן להקל הולכק ' סתםסלוח

 חצפ %א נייעי לא % סעיףש"ע
 נוררבו להיותשהנחתיי

 מעצפו ולא בו נורר להיות בבימו שהניח בעצפר"ל
 :.ממש

 :רם( סגי סט"ג פוו ריסימן
 באנם דוקא דלכן ר"ל * כף שבלבדרברים
 אנמ בלאו אבל דברים הוי שבלב דדבריםאמרינן
 הוא דברים אינם שבלב דברים. דבכה"נאטרינן
 כיון. בפע שסוציא שמה בדבריו פית דאיןמשום
 תנאך על ~בלבו שמהשב אלא כן לומר נ'כבלבו
 אינן ו%בלב דדברטם אמרינן אונם בלא ע"נכו"כ
 במה בפעות הי' פ*ו שהוצאות כאן' אבלדברים
 *, דברים . שבלב'הוי דדברים אמרינן סתם פתשאטר

 דחתום' 'רשל * כו'- כן הקשו והתום' המו'זומשש
 הא. על לעיל( שהביא ה4א"ש )כסוחקשו.גאכ
 דאם כאן( המחבר שכן )"וזןאהרק בנם'דאיתא
 יק אפר ישרנו םתם פת ואמה חמים פת בלבוהי'
 להרנין בנודרין בנדרים דאיתא מדא חטיםבפת

 שבלב דרנרי' אטרינן באנם דוקא דמשסאולחרט*ן
 דטדרין דהא נתירצו לא אנם בלא אבל דבריםהוי

 נכי- אלא לו התידו רלא הארץ בעם ט4דילהרנין
 אבל בנדדים ראש קלות ינהנו שלא' כדיאונטין
 הפו'ז. ום"ש ' אונג במקום שלא אפי' שרילת"ח
 : הב"ת בץצם שכ"כ סק"ב בשז עיק רש"לבשם

 הרא"שקו' חץ" יא"כ טם"ב ש"ד. ריאמימו
 סקיפ--עלן-כף-' כאן *ש --ובאמת מק"נ-פישל- : טק"א בפו"ז כם"ש היינו *נו'

 : בנקה'נ ע"זעם"ש

 41,411=י'י % :" '-ג מק.א ש"ך חגסימן
_4 

 הוצ ואטור .דתיבת נ.ל . כו' ואםור דנדריםפ"נ
 נכלהן הראן וכ' הכ"ם וז"ל * ו*תב וצ"לפ'ם
 אמחעי 'נרם4 ובשבועות יףד בלא שאנינרם*'
 תני אנפשי' חפצא טתפ'ם דנדרם דסעיםביו"ד
 "צ וכן ' עכ"ל ע%אני סה כלומי  שאגיברשון

 : הכ,ם עכ"ל יו"ד בלא שאני הניבכל להגה~

 רירמ?מן
 יהתיר דיכדלים , א - ף * ע4שש1 1*א4 רעל בפ'ע להם ' יהתיר יכול אם "ף*.ש"מ
 בפני היחי לנהדנ יכול בעצטו רהוא ההגו תהחבפני
 : אתם טותיים לת"ה לוטר -נ"כ דשתר אגת"ה

%ה



 * מש ו"ו יטשמ הא ניפקו

 1,4ן"5קשם
 בתלב הן מקומות שנ* פ*' י דאייתרא תרבאאכל דבי אתא כי שנהנו מקום דפ'הש"ם
 שע"נ כיתר וצהת כקשת אחת הקיבה נב*שעל
 א'סור בו נהנו ובבבל כצתר ה*תר ושעל אפרהעשת
 היתר בו נהנ לבכל מא"י בב"ח רבה אתאוכ'

 ה=ב בר4 ורבה אויא רב לנב*' עול י סקומוכמנהנ
 בב"ח ורבה הש"ם( )ופר*ך כמייה החז*נהו כ*וןהונא
 מקום חומרי עויו נותנין במתני' דתנן האלי"ל
 ן לשם שהלך מקום וחומרי טשםש*צא

 'רג אטי
 אשי כיב וקי"ו - הוה לחזור דעתו בב"ח רבהאשי
 הטקום מנ,"נ אחר לילך לאדם ויש בת*אהדהוא
 כ' לחהמ4א בין יקוו% ב.ן שמ להשתקעשדעתו
 )ה*.נו ושמוא~4 דרב מנימותא אכל.. ז*רא דרגהא
 ל ו'טמו לרב ם"ל הפכ1ת שאר בתוך. שחפדאם

 לא המכעית )דשאר הנימה משוס פמולהדןצחיפה
 שיצא טקום חומרי גהנ לא הלכך לבבלליאור רעתו הי' לא כי לא"י געלותו הוא( שח*פה.סקום
 בבבל *אייתרא תרבא אכל בב"א רבה יכןמהצם
 נהנ לא ולהכי לא"י .לחזור דעתו שהי*משום
 שלא בצינ1א ודוקא לשם שהלך טקוםהומרי
 ועל'הא י ענ"ל כסייה נלהכ* הטחלווז מפנ"ישנה
 התומז כ' הוה לחזוד דעתו בב"ח רבה הנלדמשני
 הוה לחזור דעתו אק ר"ז מתרח- גמי. ובחו4ןוז"ל
 טקוט רהוטרי 'קתני לצדדק _מתנ*י דהק1תאק"ק
 דאשצ הש"ך וכ' - ע"כ לחזור. דשתו ' באיןי,שפ. שהלך מקים וחומרי לחזור בדעתו היעו. 'משפעוצא
 טי'רר מתגי' אלא קתני 'לצדדין- דטהגי'לדחוק
 עויצא מים חומרי עליו נותמן ולכך --לחזורבדעתו
 דעוע. !'באק אבל סהצם שיצא עיר כבן דהוהמהטם
 ע"כ . ושם שהלך טקום חומרי עליו נותניןלהצר
 הוח פעסא וחד לשם שהלך עיר כבל דהומפעם
 דנותנץ במתני' דקתו והא' - הנעל דוא"שוכט"ש
4 כקום חומרי'%יו  מדינא לא' דרינו לשם 
 טעעם ישנה שלא רק להזור( - בהעתו דמירי)כעז

 כן שפירש מהר"ן ראי' העו'ך והביאהמחלוקת
 מנרומתש אכיל ר"ז סליק כי החולין פ"קמראטרען- והש" סתוקסא לחזור בשדעתו מתני' הר"ןרז"ל
 עליו נותבין לי"ל ור"ז נסקשזן, השסואודדב

 ביצדעחו - הנ"ם ואם*קנא, טשם שה1א סקוםקוסרי'
 דמתנ*' ופשפא הוה _לתןר דעתו יר"ז,אקלחזוד
 ק1אק טסקום ההולך קתני. ומש"ה מוכח הכ'נסו

 עועושק וסמקום טשם_מדינ' ש*צא חומהיטקוםעליו נותמן לחזור 12דעתו כיון ,טעהצין למקום1שק

 כ*ק עושה ,דטדינג אע"נ %שין שק4יי

 נהבי רש .הרסנן
 משיון המחלוקת מפני *שנה- אל אפ,ה לחזורשדעתו
 בפנ*הס דוקא סדינא ולאו הוא המחלוקת'דמפני

 : ע"כ. שרי' בצגעא הא דמתפרהוא

 1 *ו עשן ן א"1וןש' ביי*שה(כת8.. כמ5מ"מ2 85ך"? ר8ף5*ףקלףקן
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 ד4ר"מאוה'- על מליפ נדרים. ה1ר ז"ל כו'פשמע
 שאנ* יולב קואני.יושב סוכה. -קולם אומרנ*צד
 נדר וכן-.אם לולב וליפול.' ל*שב_.בסוכה אםורנופל

 והנוכה ייו"* שכתות בו *רוע-וא'רע זמןלהתענות
 בהפ 'צום ל% וטאס. ע4הם נפי הנדר חלופורים
 כן פדלא ,בפף'שה וכ' ,ע'כ. נדדו ,לו טת'ריןאלא

 -ר18ם נסשמצ .שטתייןילו .בסוכה בי'שא נםהפור
4 ע"כ התיה לואק  ווד;גפךךושת וכ' הפו"ז ומ"ש 
 פפושז-'לקקק 'עיין נו* הפנר' שטב*א -הטם"גשנם

 :. מה.םק"נ,ימ"ט

ש"ד
 'סק*י

 .שפען' "שמע .' "ייישה ) כ'
 ר"ל -, כו' 'בסוכה -שאפי'

 -בפוכה דנם דם"ל משטע דטהימ"א כ'דהדרישה
 הפר"9ת, .בשם עשכ' טק"ב בפוט ועין הת'*המהני

 . : ק לאסשטעדטהפוי

 כף טשמע כ' תי"ח ס' בא"ח וכו חכה

 ס" הב" דבר* שהביא מק"ג בפו"זע"ןי
 - :תי'ח

 שהקשה מד, בזה ל*'שב כיו, ואפשיססי"א
 יה8ו הקא1הךול- דהב"' ר"ל - כו'הב"*

 כףל להאע4ת יפנדר דם* תק"ע' בסי' -הפור.דכ'
 חכם- התרת וצרז צפ4 נדרו ר"ח בהם]_ ואירע*טים
 ופו45ם חבונה ור89 ו*ואפ. שבתות . ד*ן שםוהשמה
 החוה; א"1 להתעמת בהם נשבע ב'-.שםואחעכ,
 לוקה איא טציה דבר על חלה .שבועדגעהון

 לדביעג ע"ז; הב"י וכ' 9 ע"כ 112א שבועתשנשבע .,ול-
 קשבועה . יא'ן . אטרינן לא ע"כ דהא הםתמוה'ם
 אנל דאורייתא.-, בטצוה אלא מצוה דבי עלחלה

 ופוריש דבהנוכה הול'ל וא"כ חלה צרבנןבסצוה
 %ת4' דלא. משסע בר"ח ואף. השברעהחלה

 חלה נם*- י"8 דעל הצל"ל םדרבנן אי8.םדאור*יפא-
 . : .עשבהאנכועה

 דדב"ון ר"ל 9 כו' ואיכא.לתמוה כ'.הב'ח5שאקי?85"
' -  דעל 8ן. במע,ף ו8לש הש"ע. על ה5 ' -ק
 ההטג'% דעת שהוא 11י- חל לא .ל"ת.מצדת
 ]הפ1ר דעת היא הנדה דחל נ'_. 1' בסעיףואח"נ

-.* 

 ר8א] נ4 ו' סעיף בשאע דהא הנ"ח .על תמהוהש"ך

 הרשב"8-ושהכי8ן % פלעג' הללו והי"א הנדרדהל
.-ומחבר

 בסע.הה-

 -י;, ? 8ק" בפו19 וי'ן *
 דרלן יס4ש .4שפתו ומשכו -והתדם'- מזששנש

 ח5, דעס"ו8יוה%ר.דהגו5 ר"ל י: נושומיו1

 -. גגולו*ושחפות כנק ל,ת, ססם ג:4י',רםאף

 לקמןע14ן



מיטןאמף
 דנדרים דהא ועוד וז"ל שכתבו נדר לאSדכ* כ' דף שבועות בתום' נמי טוכח והכי ת'ל ,חב"חכן

 שאימר ננ.ן מצ.ה לקלס ןו אם צלי,"
 ופרפות נבילות אוכל שלא או ב*וה"כ אוכלשלא
 'לר' ומיהו איטור על חל איטור דאין האללא

 צ~ה נמנ נך,,,נבהגמ':"נםג:%זן:

 לבטוף התום' שכ' וטי% כהאי 'ע*קר להטורום'ל
 את לקאם דנשבע ב"ב כר"י קי"ל דלאואע"נ
 נדרים דכש"כ מדבריו דנשמע טא* מ"מ חייבהטצוה
 דהא לי' מודי רבנן אף לקי:ם שיחולו לבפלשחלק
 בנדרים אבל המצוה לקיים ינשבע אלא פלעילא
 והפור והתוס' כפירש"י ועיקר . דפליני אשכחןלא
 רק כן כתבו דהתום' ום"ל על" חולק והש"ך .ע"כ
 שכתכו ומידו דהאי אמרינן דאי לדידן ולא ב"ביר"י
 שכתבו הא ק**מא לא ' א"כ לדידן אף  הואהתום'

 לדמוס' ס"ל אמת י ת ג 'לאקמלדדנ"[ידר
 על חלין דנדרים מהא ראי' להביא טקדדםכמ"ש
 כהרשב"א התום' מסקנת אדרבה וא"כ כו' מצוהדבר

 :וק"ל

 רם"וםימן
 פ' יא"ש ז' טמ"אטףד

 (ייקא פנויי ,
 הא דעל ר"ל . כו' טהל*ף1
 עו האלו פירות קונם באומר בנמ' שםדפבואר
 בכל דה"ה הרא"ש שם קאמר בחילופיהן שהופ%5י

 כדתנ" ד"ציי פשיפא אחר לאדם אבל.לח%. ד:!  ל:ם 4  ג%ם;מנ41
 מפני סיד מותר הפטח אחר עבירה עוברישל
 הנודר דעל פשיפא דהא נ' והר"ן .שט98יפק
 אחר כשהחויפן אפ" אםור אלי כשאטרעצפ

 על או דוקא חבירו את 2טריר קאי בנם'וד%%בי"
 ר"ל . כו' המשנה בלשון הוא 1ב1קיפשף% : בעצמו  והחויפן אלו אטר כשלא עצט%יי
14"-  האלו פ*רות  בזה"ל9ונם איתא דבמשנה 
 "".ק :ן ם עעשן :ג:ו::גק בחילופיהן אסור לפי הן אינפ פ' על הן קדנםעלי
 לאהטתו האומר אטורין נידול"הן נידולי אפי'כלה

 שאנ' א:בו שאו' ובנ'דוגן יפ"ר'ד '. ר. סגת'אסנ-
 אבל כלה שזרעו בדבר ובנידוליהן בחילופ*הןסומר
 גידולי אפי' כלה זרעו שאיןדבר

' 

 בינם המעעה לש9  מחחלה הביא והרא"שי"כ  אמורין נידולין

ר-

בעח רמו
  הן  טונם עלי ידיך מעשה קונם לאשתו האומרזה בושו4 המשנה הביא ואח"כ כנ"ל נו' האלופ*רא
 ובנידוליהן בחלופיהש אסוף פ* על הן קונםלפי

 אבלו
 ע"כ אטורין נידולי נידולי כוה זרעו שאיןבדבר
 הא על כלה שזרעו דבר בין  הח*לו9 הרא"שומדכ'
 דה"ה דם"ל משמע כי' לפי הן קתם לאשתודאמר
 יבר ב*ן החילוק דרישא בט*פא בטשנה דאיתאהא

 עלי אלו פירות באימר ארישא נ"כ קאי כלהשזרעו
 הן שוין אלו בבות שני דהא כו' פי על הןקונם
 היינו הרא"ש בלשון דילונ יו% דאפשר הש"ךועז"נ
 מוכח מאן מ"ם שהבאתי הנ"ל במשנה .כם"שדצ"ל

 :יק"ל
 . סק"ו נפוא עיין . נף יש'י"ם שי"ק"ג
 :'  סס9"ב בטו"ז ע"ז .עם"ש' . כו'קו ובנידוליהן בחילדפיהן מיתםר לא ימ"הקקשי*

  שהבאתי סי,נ י"י . כי,  היי,1 ב* כשמ"חטך"ז
 לאשת. דבאוטך ,ת'רץ רהדד' דדמ.ק בב.ח שנ.ל"ל
 ללמוד רבותא אשטיעינן ט' ידיך טעשהקונם
 טעושה כטו פלוני של פירות בם*יהד דה"המכאן
 כאומר הוי אלו פ*רות אמר דלא אע"נ אשתוידי
 אלו אמר כלא הוי פועם שאנ* האלו פירותבאומר דאפ :בותא קמ"ל לאשתו דהאנמר ובם*פאאלו
 לא דרישא ' אוכל דשאני מרישא משסע לאוזה
 ידי אטעשה קאי דטיפא אוכל ושאני אאלוקאי

 : אלו פירות כאומר דהויאשתו
 . נו' בע'רונ'ן עג:שם' ן סקי.בש"ד

 לבינה בינו הכורת לדבר לי' טבע*' כריתותטפר
 הברלה  _אלא יהד שיקשרם בנפ תנאי יטיל)שלא
 לבית תוכי שלא מנת על  גיפך זה  הרי  ברתנ*'יהו(
 קשורה 'מי' כל )דהא כרית*ת זה א"ן לעולםאב*ך
 לבית לעולם תלך שוא נטנעת היא שמחמתובו

 לבית תלכי ע"ם'שלא ד"ה שם התוס' וכתבואבי'(
 תו חש'ב וא אבי' מת אם דהא ת*טא וז"לאביך
 נכנם שאני לביתך קונם בנדוימ כרתנא אביהב"ת
וי"ל, מותר מיד לאחר מכרו או מת לוקח שאניע%דך

 כדכתיב חלציו יוצאי כל קדואים אב*ה דבית
 טוכחי דקראי אע"נ אביך בית אלמנה שביבתטר
 דוא הא שם מהרש"א וכ' ע"כ מת שכברשם
  מהא ראי' והב'א אביז מטת רק התום'הקשו
 לא ואמאי לב*תו לכנם מותר  דבמת  בגרריםראיתא
 סכר אם דנם איתא בנדרים דהא ממכרו נסהקשו
 שהביאו כמו שם לכנם אה"כ להנורף טוהרביתו'
 נם להקשות להתום' והו"ל דנדרים הא עצמוהתום'
 ב" קשורה לא ותו לשם לכנס דמותרת ביתוממכר
 רממכרו טהרש"א ותירץ * טמת שהקהטוכטו

ל% ל"י
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סימזאמרי
 ב*ת תנו מהאומר לי' פשיפ מדהירושלמי לזהראי'
 בם"פ והא לבנותו ח*יבימ' דהיורשים כו'חתנות
 חייב ונפל להבירו בית' המשכ*ר איתאהשואל
 ל" דאטר אי ה"ד הגמ' ופר*ך . בית לולהעמיד
 ואמאי לי' אזיל נפל אי אשכ לך משכיר אני זהבהע
 דפש*פא משם ומשמע . אחר ב*ת לו להעמידאי*ב
 מפרש דהרא"ש א"ו לי' אזדא נפל זה ב*ת אמראי

דהאיבעי-

 . א ב'ת על ולא ב'תך עו הוא ב*רושלמי
 . כו' מתני' הך אדעתי' אטיק .ואפשר הש"ךום"ש
 זה דקאמר אי בפשיפות בנם" שם מרהקשהד"ל
 עהמקשן לי" ' דפשיפא ומשמע לי' אתדאנפל
 אפשר לי' אזדא נפל שה דאמר כיון דוכתאדבכל
 דבירושלמי מתני' הך ג"כ דמסשן אדעתי'דאם*ק
 חייבים דאין ונפל זה בית תנו דהאומר הר"ןשהביא

 ט" לקטן הש"ך כט"ש היינו ט'.י הפור שכ' יכ"ו בטיג משמע יכש כפס"יטוץ : וק"ל לבנותו ה*ורש*ם-
 : טקי"דרכ"ו

ו*ישי
 ש " גאש ע%קש1שששא"ן* עם"ש כו' יונתן ור' דר"י' מ845"ן88

 שהביא כמו היינו . כו' הב"ח וכדמחלקק5ץכ2"ןי
 ! הב"ה בשם טק"י הפו"ז 'קא1שש

 רץסשן

נ?"י5ש
 שם קא* יאשיה ו' והא . ע"כ כטשפפ באשהפסח
 רא" והביא לדידי' מבושל דמתקיי אשלוקנם

 טשטע וא"כ צלי דהי' אע"נ מבושל שנקראמפפח
 2 מבושל גקרא ישלוק ק"ו מבושל 3קרא צלידאס

 מהמעושן הנודר הטור ז"ל * כו' כ' בפור 884,ף-'
 ולא א*בע'א בטבושל אסור הוא אם 84ק4ש

 לשון אחר שהולכי( כ' והרמב"ם .ולחומראייפשפא
 3היינו סגולגלת ב*צה והתיר והזמן המקים לפיבנ"א
 הב"י והבין . עעכ נהירא ולא מהמבושל(גשנדר
 דכן הב"י וצ"ל דפ"ם ונ"ו הכ"מ והבין כ')בפו'ן
 ננ"א נלשק הרטבש רתלה הא עלסאאי ולא הפור דכ' דהא כן( איני ובכ,ם בכ"יאיתא

 ונקפינן א*פשפא דלא כיון םתםלאסור
 אחר הולכק בנדרים דהא ע"ז 1"י ותטהלחומרא

 חולק הפוך א*ן דבאמת טתרץ והפו"ז *אבנ"א
 והא טגויגלה ב*צה דהתיר בהא רקרפב"ם

 אהר שהולכין תחלה הרסב"ם ~עש הפורשהביא
 מקומו מנהג משום המנ טנולנלת ביצה.הוסב"ם שההיי דמה תאמר שלא כרי הוא נג"א-לשק
 הרמב"ם לשק . הביא ע"כ מבושל בננל. א*טשנה

בו" ריחרה  תהלה -כ' הרמב"ם .(צהרי כן ,דבריו- לפוששא"א
 מנולגלת דביצה מתמא ועז"כ המקום לפ*שהולכין
 : נהירא. דלא הפור ועז"כ ומותר זה בנלל 'א'נו
 )כצ"ל( ) מותר ריא5: ה* ייק' אבי ממ"וש"ף

 %יו'.מלשון הק'%ה - ;ם-ןובפרישה
 1 דברי,הרא"ש שהב,א סק"ג בפו"ז עיין . כו'הרא"ש

 באהטר רקאמה' ' בטאי הרא"וט דנ4י 'מפרשוהש"ך
 .רר"ל : .קדרה- כב*שת ידי על הי'נז עלי קדרהייק

 לאפוקי הוא-. עלי קדרה ירס כשאומף הנודרדכונת
 דלוע:ן 'כגון בטבושל רק נאכלין. שאינן יוקותאותן
 2 נטבושלק ונש"כ בנכבשים דאטור מהרש"לוכט"ש' שב'שלן בין 'שכבשן ב*ן בכ"ע בהם אטור כב*קוהע"י לאכט שיכולין "אבל':ירקות אסור איט בזהוכה"ג

 :' שני ביום דג אוכל היוםי הקיז-דם יאמ חי . ךג לים שני םק"ומו"ו

 דהדרה*ה ר"ל' הפוהכו'.,. דהא תמה ובייישהשם
 ךבים נדר דאם לחלק להפור לו דה"המה

 צלויים עופות מבשר אטור א*נו אזי סבשרהקזה
 לא ובויאי הקזה ביום אותמ אוכל אינו דבל"זכ*וש
 בשר לאכול נוהמן העולם דהא ועוך ע"ז דעתוהי'

 ד45טר .דהא הדריקפה מפרש ע"כ הקזה ביוםתרננולין
 פרה רצ*פרא בישרא. ואובל דמסיש מאןשמואל
 נשר לא אבל ציפורים של בשר דוטא הואליב"

 דנו~נין דהא וכ' עליו חולק 'והפו"ז .תרנגולין
 דדוקא בטבויטלין הוא_ הקזה ביום עופות'לאכול
 צלי_ביום לאכול אין' תרננולין ואפ" לאכול אקצלי
 ראפשר כיון הוא כנ"ל מחלק אין דהפוי והאהקזה
 ע"כ הקזה ביומ אף מבושלין תיננולין לאכוללו

 2 וק"ל בצלי אף ואמור*ם הנדר עלי*הוחל

 ,,"בים תיי כ"ם סעהמחבר
, 

 "מה
 2- שצ"ח-ם"ה או"ה כמבואר-:ש"ע אמה-וד'-קצפח*ם ---

 ::ץ וז ממ"ב מהז ריחםימן
 שמת ושטע למדה"י בנו שהלד שם'מי דאיתאר"ל
 מתנתו אק בנו בא וגח"ג לאחר נכם*ו כלוכתב
 לא קיים שבנו *דע שאלו מוכיחים שהדבריםקיימת

 :_ נכסיו כל נוהןהי'

 .:ן5 מ:ונ 'קי ש"מ" נמ'; עק.טזז
 שממהרין למקום שהלך כנון לההמ*4 ביןלפנ*נו
 למקום דבשהלך פשיפא וכונתו י כו'הקציר

 מקים אחר הולכין אנו אם אזי הקצ*רשמטהר*ן
 ונשל * להקל הוא ולהיפך להחטיר הוא אזשגדר
 לההטיר:כנון בין בש"ע הגירסא הי' הפו"זשלפני

שהי
 הנירמא הוא וכן . הקציר שמאחרין למקום

 להחטיר - בין שצ"ל בפור שהגיה בב"ח 3ועייןבמור
בטן



בינ" רנא רכסיטא8רי  ש"וא וכמו חקציף שממהחן למקום שהלדכנק
 טמקום שפ"ל ' הפו"ז הניא ועגכ בש"ע(כאן

 :1,ג:].ךנש4:2הטגג
 ה!גי:1:ק ג 41נן'4:קן *א~שש;א
 הקצירה שעיע עד אטור הוא הסציר עדאטל

 בשם שכ' אד,פ 'בנ ב'זמ.'ש:,צתי' 2גןכב"א.

ן
 רנם דכונתו הגשם עד נני מי"ח וע"ל הש"ךטו5'
 עד ב.ן בהדי' מחלק בב"ח אבל . כן הד,ןכאן

 רף בנונה ;הן . קש"נ מו"ד :ענ,ןלמלמקמ"ך4

1,סיצ41.,,א
 ולהניחה בנדרו חולין לנהונ אמור ה"ז התנאישעבר
םק'ך:"יבן'י:אב שנדר כמו החנ עד אימור נוהנ אלא חזהנהשתלך

 המנחנה'לכן עד אלא י נרו

גה:"
 %י:ב:גגם, ע:ולן (ע:

 : כף בנדר נזהר דאדם הש"ך עז"ק הפמחאחר

 רכאמשן
 ישלם 4:,- ;א(גין,'ב :יא.י סק,הטהז

 הליה א.ן מרעת. שלא חבד שרנענ
 לי מוחל והי' אותו מפיים הייתי לו פרעתה*ית

 ננ,ל יגעשו%י
 .א.נ. ד"א מת;ה רוך כלס אימו וא,:1  רין'.שנ

 זנה חי' לא שאם ביון הנאה הו*א ולא לפרועחייב
 דמ:ירי וי"מ . ידי' ממעשה ומתפרנטת מצמצמתהיתה

 יתרימ במזונות מעננח והיא צרכה לה נותןכשהבעל
 כל הביא ז"ל היאשש וא*א לא אחי בעניןאבל
 %צ זה דכל תמה ואני . בפסק*ו המפרשיםאלו
 כוותי' והלכתא בכשע מותי -לחנן אבל ורבנןאלא
 רנדרים במתניו דאיתא ור"ל . ע"כ הרמב"םוכ"כ
 ומחזיר חובו את פורע מחבירו הנאה המודרדל"נ
 כחנן ד*אי' הוע*עיג רב שם ומוחי . אנידתו4
 אשתו את ופירנמ א' ועמד למדה"י שהלך מידתנן
 כהנים בני עליו ונחלקו מעותיו את איבד אמרחנן

 וע"כ . ע"כ ויפול הוציא כמח ישבע ואמרונדילימ
 כחנן קי"ל דאנן כיון הרא"ש על הפורהקשה
 דברי הרא"ש הביא למה מעותיו אתדאיבד

 ר"ת דדברי הקשה במריקשה וגם . הנ"להמפרשים
 בשמ המור הביא הסי' דבתחילת אהדדימותרים
  למרה"י נהלך משטעון הנאה שמודר בראובןר"ת
 לפרוע שמעון יכול ובניו  אשחי את ופרנם א'ועמד
 אם בין כלל מחלק ואינו . שפרנסה לזה החובאת
 עצטו שמעון אם ולענין לא או לפניו אותהזן

 לא או ראובן לפני אותה זן אם ר"ת מחלקפרנסה
 דכ' ד4א הפו"ז ומתרץ ' . הטור( בדברי)וכנ"ל
 להלכה לא לא  או לפני( אותה זן אם ב'ן להלקהר"ת
 מני הא קאמר מדלא הי1"ם דברי לפרש אלאכ"כ
 ומיירי כרבנן אפ*' מתני' דאתי' מפדש ע"כ הואחנן
 מודי רבנן אף דבכה'נ )וכנ"ל( ופניו אותהדזן
 אבל לו  להחויר מחויב וא*נו מתנה  הט%וחדהוי
 דהלכתא וכדק"'ל כלל חילוק דאין לר"ת ס"לבאמת

 : וק"לכהנן

 היא;ץ י שמ ""ק :שי סממ"בש"י
 שחבירו הנאה המודר במשנה שאיתא מה דעלר"ל
 הטחבר )כמ"ש אמור יד תמימת בהם לו יש אםכף

 שהמשכיר ר"ת הודה מכאן הרא"ש כ' ו'(בסעיף
 נשאר שלא כיון עליו לאסרו יכול אינו לחבירובית

 דאמרינן וקשה ונו' בבית יד תפ*סתלמשכיר
 מעלה בו הדר וחקדישו להבירו בית המשכירבערכין
 קאי במעילה הא בי' דייר היכי ופריך להקדששכר
 הילכה שהשכירו אחר להקדיש המשכיר יכולאלמא
 ע9 יותר שוה שהבית מה להקדיש שיכולנראה
 בהם לו אק הכא ראמרינן והא השכירותדטי

 שההצכיר מה על דעתו שאין לפי מותי ידתפיסת
 דבהקדש רחלק *ש א"נ אמור בפירויט אסרו אםאבל
 דקאמר והא דערכין ההוא כי להקדיש מציממש
 . ע"כ בעלמא בינם דאסרו משום דמותרהכא

 דר"ת אליבא הוא הדא"ש דביי דכל הער'ךומפרש
 לאטור יכול אינו בפ" אסדו דאפ" נ"כ לר"תדט"ל
 בעלכין אמרען והא וקשה הר*'ש ומ"ש .בקונם

כו'



ףגה רכה רכו רכב רכאט5כאאמר5
 אליבא הראעש מדברי הוא הכל הענק סוף עדכו"

 : וק"לדר"ת
 הסמוך בס"ק ע"ל כו' היא"ש יעת יכזכמממ"נ

 : הרא"ש דברישהבאתי
 שהביא סקל"ו בפו"ן עיין . כו' ישה הפי כ' 'מק"נ

 : הפרישהדברי

 שם"ז מי:, בח"ם סמ"ף מו"ו רכבמימז
 הפור ו"ל .כו'ו

 לבניו יתננה אב*ו וטת לו ונשבע מא'ביו הנוזלשם
 הוא אלא בן לאביו א*ן ואם אחיו שהם אביושל

 שהם אביו לאחייתננה
 יורשי.

 ז"ל הרמכ"ם כ' אביו
 הנזילה אמ אביו ומת ' רו ונשבע אביו אתהנוזל
 נותן לפיכך מת"י עצמה הגזילה להוציא חי*בקיימת
 הגזלן זה שנמצא אחים לו אין ואם לאהיוהנזילה
 ,ואין בו' לבמו מת"י הגזילה טוציא יורשלבדו

 שיתננה שפ*רשת' כטו אלא כדבריו משטעהמשנה
 : עכ"ל אחמם לו אין אם אביו לאחי או הנזלןלאחי

 ,מג4 ,:מ סק,א טו,ז .כיטימן
 : יעו"יט ד' םע*ף רכ"אבסי'

 ד11מ סם"חש"ד
 יהי"ין
 (טן מייש י"י

 להעמיד אמורים דלכך התום'ז"ל
 בלא זע"ו ילמהות יכולין הני דבכל ותנור ריהיםשם
 דא"כ כשנדר בהצר עתה לעשות אמור הילכךנדר
 דריטת דדוקא עיכבו שלא עו הבירו לי'טהנה
 . ע"כ חלקו דלא כמה כל לעכב יכול אינוהרגל

 : אמור קפדי לא אפי' משטעוא"כ

 רכחסימז
 - ----- מי הפור ז"ל . כו' מביאו והטור טמ"חטך"ל

, 
 עירי בני על -הנאתי קונם שאמר ---

 נשאל אם הרמב"ם וכתב ששמ לחכם נשאלאין
 בני הנאת קונם אמר ואם התרה הויא לו והת*רלו
 דכשאמר משום והפעם . בירושלמי הוא כןוז"ל- ע"ז הב"י וכ' . ע"כ ששם לחכם נשאל עליעירי

 יה*' שעי"כ בהיתרו. נהנים הס עירי בנ* עלהני'תי
 לתועלתם היא שהדתיה וכיון ממנו ליהנות רהםמותר
 דהו"ל להתיר יכולים ואיגם בדבר נונעיט הםהרי

 על' ע"רי בני הנאת קונם כשאסר אבל. עצטוכנדרי
 נונ4*ם העיי בני א*ן משלהס מליהנות נאמ*שהוא
 טשלהם יהנה כשהוא להם יש הנאה רטהבדבר
 ענין דטה טעסו על לתמוה ויש הריב"ש פי'כך
 לא כהו דבת'ב שאנ* עצמו דנדרי לכאן עצמונדרי
 למה הנורויס עצמם שאינם הכא אבל דברויהל
 יש וכן בהיתרו הנאה להם שיש אעם"י לו יתירולא

 שהוא עלי עירי במ הנאת .קונם נבי עמ"שלתטיה
 בו' נונעיס העיר בני אין משלהם מליהנותנאסר

 לו מוהר 8ד שע9 זה בהיחו נהנה שהואדכיוז
 שבעיר לאקם יישאל לו מוחר היאך מהםליהנות
 ניאה לכך ההוא. בהיתף חנם סאותו נהנה הואוהלא
 בני 'ע5 וגאתי סונם דאומר הירושלםי בה*פךלפרש
 העיר טבני מלהתנות עצש אומר שהוא היינועירי

 עתצא ל% העיר שבשתת לחכם נשאל אינוולפ*כך
 בני הניית קונם ואימף שבעיר הבם טאותונהנה
 8סנו ליהנות ע*רו בני שאוטר היינו עריעירי

 א4הי' שאעפ"י טפני ששם לחכם נשאלולפ4כך
 גאסר לא שהוא מותר ה*' זה בהיתר הנאהלו

 לפיתשו מת"שב א*נו שהענין כיון מ"טהריב"ש 8" על מורה הלשון שפשפ ואעפ"י מהםליהנית
 8בואד וכן הענין עם ולכוונו הלשון לדחוקמופב
 עצמו על אפר הזה הלשון בפ"ז שכ' הרמב"םבדברי
 מבני לחכם נדרו על להשאל אסור העיר בניהנייה
 הפושז דוא דברי יתבאר ובזה - עכ"ר הע*ראותה

 : ע"נז"ל
 כמו ה*ינו . כו' שבוע יכלבא שהתים י"עשם

 דשציד ורשע םקי"ז בפוא לקמןשהב,תי
 : בדבר נונע הי' ר"ע והא לחמיוהנדר
 דא*תא ר"ל . כו' ים"ת יומיא סקיעבנש"ף
 שנננב העי בני ל"ז מי' בחו"מ 1 ,1
 אמא"א עהשף הוא ולשמיעה הואיל שלהםק"ת
 אותה בדייני דנין אין ממט עצמו לםלקלאדם

 :העיר
 כפו היים * ט' מ"ל 2א י בנ הי סמ"%טר"ו

 : הב"י דבר4 טקשה לעיל שהבאת.1
 בשפת סאי א הישב י ויי סמי"גש"ף

 שהבאתי כטו היינו . כו'הימב"ם
 נשא5 דא*נו ה84 רא8עם הרמבעם דברי מסקשהלעיל

 : הנאה משוט הוא העיר שבאותהלחכם
 כ' רהב"ח ר"ל * כף אמריק יא ובהאמסי"ז

 תקום לא כנון בפ.' בתורה שכ'דבהא
 לרעך ואהבת אה*ך את תשנא לא תפור ילא,כו'
 ישא*ל שלא הב*רו את להדיר הנדר בשעתפניו התצ'ת ואפ"ה בהורה מ"ש ידעי כ"ע עמך אח*ךוחי
 היפה בשעת גם א"כ בשלומו, לישאל ולא נליולו

 אבל זה בשביל סונע ה*' ,שלא ויאטר פניויתציף
 שפונהין ננין בפ*רוש' בתורה כתוב שאינובטה
 עבירה עשית כו' תקום לא בתורה מ'ש רזולתפ*ן בנדרך עטירה עושה שאתה יודע היית אלולומר
 שןה14 בבנ"% חפץ הש"י ראין נדר שנררתבמה
 .ניו ודאי השתא לכל ידוע א*נו שזהנודרימ

 שעובר שרעת*' אטיק לא הנרר בשעתדממתמא
 כויב שאיט כיון שטדר בטה יתברך כננדועב*רה
 בוצוף א*נש מחז*קינן לא עבירה ה*א אוזאהבתורה
 נטנע אנה*' אומר תעא נורר הי' שאפ"השיאטר
 פסקפ?ו: הפףן עשכ.ועם'ש אמת א'נו אם אףטלנדור

ט'ן



טימןאמר4
 דא'תא ו"ל . כ.' אוםן פ' המס, טקי"זפו,1

 אמרה וטעלי צניע דהוה ברתי' חזיתי' הוהשבוע
 הן לה אמר רב לבי אזלת לך מקדישנא אילי'

 אפקה אביה שמע ושדרתי' בצינעה 9י'איקדשה
 מר* תרי יתיב אזל מנכמי' הנאה אדרהטביתי'
 להתיר לר"ע אביה בא ואח"כ ' כו' רב בבי12נין
 נדרת מי רבה דנברא אדעתא לחם4ו ר"ע וא"לנדרו
 נודר הייתי לא א' הלנה ואפי' א' פרק אפי'א"ל
 אין הא התום' הקשו וע"ז . נררו את לווהת*ר

 : כו' בנוודפותחין
 נורר פמולה אשה שנשא בכהןי היינו . כו' יעובד ינויי טמתניי כקכ"וש"ד
 : מקי"פ הפו"ז ' שהביא וכמו ענודה ועובדשינרשנה

 אפי' קיימו לא אם הא האחר קייטו אםדוקא4522ש
 על נודר אני שאמר כנון מיירי הכא א"צהתרה
 קיימו לא אם אפי' ולכן יטחה שלא כ4זדעתו
 רוצה שאינו האחר יאטר שלא כ"ז נדר הויהאחר

 י : ע"כבנדרו

 "'ל נ-' י'ת ת' ט' ב4יי' טקמ,אש,ך
 . כו' ובמופה כו' בהשולה דפריך האימ2כ2"ו* :ר"ת

 שתהא ר"נ התקין בהשולח דא*גא ר"ל ''אןשפ4'
 קונם 3כנון שירצו מה כל ליתומים 'נודרתאלטנה
 ונובה מכתובתי( נהניתי אם עלי מזונותמיני

 אזלה דילמא וניחוש הנם' שמ ופריך .*לתובתה
 את לפרפ צריך 4סבר ומשני לה ושרי חבםלנב4
 לפרפ צריך נדרו על לחכם הנשאל היינוהנדר
 לא נדרה דליתומים מפרפ וכי הזה הנדר נדוהיאך
 ידע הוי דיוסף איתא ובסופה . ע"ב חכם והשר9
 והשביע בלה"ס הבין רא ופרעה לשון השבעיםכל

 השביעני אבי יוסף כשאמר ואח"3 ינלה דלאליומף
 א"ל אשבועתך איתשיל זיל פרעה א"ל כוילאמ4

 דברי הביא והב"י . ע"כ דייך נמיאשבועהואיתשיל
 ע"ר דהנורר הא 3על ומקשינן וז"ל שנ'הרא"ש
 רפריך מהא מדעתו( אלא לו מתירין אין'הבירו
 קטי אזלא דלמא וליחוש אלמנה נבי השויחבפי
 3היינו בפניו אוא טת'רין אין והא לה ושריהכם

 דבדיעבד וטתרצינן ליתומים נדרה והיאמדעתו(
 שהנודר היכא בפניו דא"צ ר"ת אוטר ועוד התרההוי
 אלא לו' שעשה פובה טחמת ולא סדעתוק,טה
 בתו יתח לו נוק הנדר דמהטת דמשה דוםיאדוקא
 דא"ל בסיפה טוכת וכן בפניו בעינן כהעגורוקא
 וא"כ . עוכ אשבועתך איתערל זיל ליוטףמועה

עףבעהרכח
 לא שמודר כיון מדירו חבירו אט רנם בהדי'מוכח
 סדעת שלא לו להתיר יכולים מהמדיר פובהקיבל
 חבירו שהדירו מיירי ובסומה בהשולח דהאהב*רו
 כיון בפניו להתיר שם דא"צ הב"י הביאואפ"ה
 -. מהמדיר פובה שום קיבל לא שהטודרשטיירי

 :א'תא י"י ,ע"קטיכן ג:כץסקמ"ז
 ולא מגלית דלא לי אישתבע א"ל ארנבת.הי'קאכיל
 מצפער קא הוה למוף לי' אישתבץ מילתאתיפוק
 מבזין שיהי' כדי הדבר יגלות רוצה שהי'צדקי'
 הדבר וגילה אשבועתי' איתשיל העולם בניאותו
 וצדקי' םנהדרין ואייתי שלח אותו דמבזין נ"נשמע
 אישתבע הא צדקי' דץביד מה הזיתון לה1ןאמי
 מתשלין א"ל אשבועתא איתשילי א"ל ינלהדלא

 שלא אפ" או בפניו להו אמר אין א"לאשבועתא
 עבדיתון מאי ואתון להון אמר בפניו א"לבפניו
 למשרי דא"א לצדקי' אמריתון לא מ"פ לי'דהתירו
 ציון בת זקני ידמו לאיץ ישבו מיד בפניוארא
 שרי הוי היכי ל"ה דאי מותר בפניו שלאכשהתירו אף דבדיעבד מכאן דמוכח שם הר"ן וכ' .ע"כ
 קשי' אנתי וכ"ת הדבר לנלות לצדקי' טנהדריןלי'
 לי' שרי והיכ* אסור מיהו לכתחלה שרי דדיענדנהי
 ב*ותו מצפער הוה וצדקי' מתירין טצוה דלדברי"ל

 ממלאכת עי"כ ומתכפל לגלות יכול הי'כשלא
 מצוה להתירו עליהם שמצוה המלך מצות וגםשמימ

 : ע"כ לק*ים עליהםהיא
 : הש"ם דברי שהבאתי סקט"די ע4ל . כו' השולה פן בשן;ם מוכח יקםקמ"ח
 . כו' א*פכא או ב"נאתו שהדייו כנוזטע(נ"א
)

 את שהדיר ראובן כגון פשופה כונתו
 : משמעון יהנה ושלאנדר שראובן איפכא או טמנו -שמעון יהנה שלא שמעון -----

 צריך הטשביע י"יא שיאצז םמל"בפר"1
 טיירי ברישא דהא לידע צריך המשביערהוא שראובן דצ"ל נ"ל . כו'להודיע

 : לו שיתירו רוצהששמעוז
 מקט"ה ע"ל * כו' והר"ן התומן טיבייממלעג

 : טסמ"א לעיל הש"ךעם"ש1י כו' ייוטף פרעה דמדא"ל מסנ"נש* : הר"ן דנרישהבאתי'
 ::"ן,גר י:ך, ;ש"סקנ"ה

 נ3"
 רט

 סוגוס1
 ך3סטונס סס כ? סד611ס ךמסך"ס ך"3 *
 עסו סניסס ט3ם4דוכין פספפ ופסרי"קמסר"ס
 טטניסט סיכ6 ורוק6 )סזדוונ ז3"ז )סתר3וס-טינס
 טסר"ס ימ)וק ס)6 נימ6 ו3~ס )3ד גר3וי עו3םפק3) סוי 63 סי6 1)6 3טנפ כטסו6 336 ~3"זנסנעו
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 רכהמימןאמרי
 סג6 שנכשיכין נסיונבין בס0יענרצ דבמנ סרמנ"6ע)

 כר*הע כ' ט0רמנ"פ טוזס עהשס נקך6 ללמ3סנרו
 נם3ע נקו 61גוך .0מטון נת . טס חלוך לט00וך
 'פ 0עמיין מס וקסק נסחהע ופמ"כ 6התס3ים6
 61"כ . פמלס טוכס- קיכ) *6 כוגן מדטתסס)6
 סמ0ניע מוטת *63 פתייק כסוגכץ 60ף.נר6ס
 65 שצוח סיעו *צס % עסס -3פ 0חבירוט0וס
 ועוד סם טוד כ' 61ח"כ . עעכ )נ1 %נפ רקנ0נע
 דממעם םג' עסר"ס 50 ייד4ן יעאס עונסמר6 ס06ס לקחת ס6ים 0נ*ר5ס כ*ס דדוק6 )מ)קנר6ס

 טסס )קמהס בחרס שינ וקלל 5ים6נסתר5ס
 ע%יס %" ס6הי4* טנתי5י* לפס 6נל עונס)0
 3בן עיג0 נקו4 )6 ר0נ"6' 0) נכדון חנוך)נן
 ען לםיתנ סנ כי 03 נימ6 דסנ ככ) 6סס כיחנוך
 ט."כ 5ס6ים *טנס קקי6, ל6 ס06ס ר5וי ט"כוו

 %שס נסנטו פ0 64ף נס"3 פדנריו פספט61"ל
 15 3סתיו ועו) עונס *קנ) ס6ים סוי )66ס"ס
 %0 נדרס 3סתהו יט3ס' 6ינס ס6סס רק פועתסם)6

 )*חתס סנסגט נפס פעט טונס קנ63 ססי6מועתו

קנו"וומם;"
, 

 סתורס "נא )טכןטע 42י מקי"חפו"ו
 נטנוטות ד6ית6 ר"5 .כו'ו

 1נ1 )קן 6פר י0ה6) 6ת מסס. כססמניטסתיס
 העת ט3 636 6תכס פמניגנ 6ג* דעתגס ע)%)6

 :ספקוס

 ט,, ג4 ,י"ו "קם י"" טקעיש,ד
 מ4מ 0ם דם6פי לתצתס ונונס )יתופיסטדרת
 )%'ר ייסת סל6 636 בסדהס הנכי6 0נו )6ט"ז
 16"0- מחרין -ניסת--4ת 6נ3 כתונת6 נניי6נ0טת
 ל0סכט) 6ית6 ד6גן סם"ך 1*בע2 . נעל )סדפיסר
 06 יתן )טשו יכ31 6ינו פו"ר ליתר הסום )0נתן
 רשש 6פר ו)פט טדער )ותופיס נודרת 0תס6ר0ות

 : 5ססר יט5ימומ לס שנתן ד6ף %6 כהלנמס ספסירסדכ0ניסת
 ,ק ייי" יני'גז,,מ"6% י"ננ"צ
 נו ס"שס% כסירצפ כעמנו ד6מ כ416 סרע"6לסכי6ו
 כ' וטריכ"ם טוחרס דינ כו ללסונ לריך מותרסדין
 מופבש יה" סעוכר דכ5! כסתכהמ כסי' סכתונד6ף

 לין כו סינכנ נכה טת* 5סע 63 6מ"ס.ומנורס
 סריבזש נ0ם סנ,ו הנרי סם"ד 00ני6 טשמו%ם
 וע"כסב"כ

 כ-

 פו4 %ן סמחבר ססמ*ע ד6ט סס"ך
 כסרינ"ם ס"-) טסו4 טםוס ככ"י סי4בים סר"ןוברי
 : סר"1'-וק"3 וגרי סוף נס 0ני* סרכ"64ד

 ע%ן . פןסנסוצמו "" יי *ם6 י6" %ב םעןזרמ"א
 61"ם פשכועתו נסער )6 % 3סגם5 י*טירסעסיך 6חופ סעיר0 י6ס 8ר6ס לסא 1ז") גכ'בם:ית
 כ6מות ספחנר ם) דיט עיקר ט) סרפ"6חו3ק

 5הפ סמ*ף לצו דוק6 ע*עו גסמטורד וכן0משודך
 : ר"פ 6, עס 6א ע643יע 0יו* יסן ר"מ6גן %1ס כ' 6% ר"מ ה1"כ תסר סו* 6הר ור"חי"5"ישיא"ש 63 ק3קו)יט נ60ר 6נל לו )סכס6 6"6 סעו6מרת
 מיינ"ר8ר"ז

 מס6י6מיי"
 *ו. מ"%.)%י,

 קפ"ב ד4 כב,',ג ד6שיר"לי
 ה6במךהאאפ

 עשף 31 5עצר ו3כגגר י נכסיי להנימ%:י
 ר' דתני' 05 6פינ6 עק6 ריי ו6פר פח5סקנתס
 5חכ"ש כלתם לשיינו ענניו. ל6סרן וסיתס'16ער
 : ט"כ 3ננץ ו%ח5ס )6שרן פ%ס כ"(טוסר*
 ס" %אכ מס"ו ש"י רכ"%ם4כ4ן

 שמשצ ..
 : ס"ד ף"מ ק" עא עוה.תג1הו

*ימצים'. מט"ר ש"* ר4למייוי
 וסמ6נשראוי

 ק158 נ3 3ס.מ0 יוכ). 63 רסתורס-6פרס סנתו)ס6ת
 . 3וקיי 61ה1 פמ,יר ט61 שייק %ונס נגשש6מר

 6לעעע ר6- ד6עה כ%--הם6י--ו3וס-ק6-עף--סם"ה
 צ. כו' %ע3ן ס*ק* קע5וסס"כה

 8ם1'םימס-יי עו"6מי סמ"ה ש"ף ריב0ימז
 וסלס מסל% עטי 4"ג טק ד6יקמ ר"4 שן דמי.פי

 קיז ת"8 שס שריוין 16 ר~ס וור6 יגקל כ*ר6וער
 5הן עיפפ קוכם 61"ל %* סי6כל פחנירומסיסב
 שס גתכוין ם)4 '15נן 6% )םהות שתר עוטמס6ני
 סגי. ממתעג5ינש ס"ק סכי 6יש עי0קעי 6%ק*פר 45ג1 טךגצצ וס6 _ו6מ6ף .וטתיש 6כי)ף )0וס,636
 סקיק6 ס% מעם 5וק 5עלפת נתקען 431מרונס' למתי" ג"כ ממטון טועס ט6שי 5וגן טיטת שגפ6"ל וקי 'מרזנהקפער 4סתייס 63גש)פ שן6י 356וסי6כל נמניר1 מסרסב סס" צס 15נ4 נכי דמי פיווחי
 ע5. ויותר- ע38ע- 9סות הפ6'6%'

 ק86ר סקי

 ס8הה ע3 דעתיע מס3מ *קי ד6ער ס4יקפירס"

 ויב רייכפ
 סקטוששל

בצה
 שף, יקי,מיו ןסינ44.51
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גה.היה תף הצ1משוף
 ופחי'-% נ3יר ו6ער וסלו והחן ננ' 5ימופשלם
 ועומר סוי חרויין ו*נר"ם נ' 4 4כח עסקליותר

 : ע"כ סוי ומדה6 ק6ער דוק6 ול16%
 מעטוי פירם סרען ע*רק(5ס- קרי עס סירום*ס סינס מסים םמ"הפך"ז
 םפ 6ית6 וכך - ס1 נ"צ קורת כעו פקעיסנקעיס
 ננע' וסריך סנ6י נררי סו6 סנד 3*ת כקורתנתם~ ר%תי 65 06 כם6מר נעתני' דתני' ס6 ש3נגע'
 רענ עלכ6 סגהש נסכי דסוס חוי6 6100 601ול6
 סעו6ל 6ער ונלעימסון דחיכנ6 6רמת6 ת5יסר4'
 נכו נתם ר6יסי 65 .6ס ו5ירצי וסריך ער-ה(דבנו
 6ורמי' 6ננ ע*5ת6 ה2םני סנד ניע סנץתטרוף
 5עקמ נ"ע 5ע16 פרוף ננו סנד כית דקנרת.קעם"ל
 דד4 סעה"ן ועעפ - ע"כ 65 65 ו6י סנד נשםקורת סי טיוף בכו 6י סנד ניכנ סכצכר לך 5הצרועפכר
 . כף כל5 סכנר 5תצ סנד כים כק)רם קחם,נ6עהץז
 סנד נית כקורת נמפ מר6ס %ער דניטכעכמו
 ענגיו, טריף , נמם סר6ס דסנפו דכר,עסרסיק
 5ימ6 סיס כיון סב6י 5דנרי הכונתב טנד ניתכקנרת
 6ס"ס ענכו ערוף ססי' כ5ל 6ער פ45 ו6ףכלל

 כקורת נוולס ססי' נמם סר6ס %ער דכשם%רינן
 סגד כים כקורת טרוף מסי" נעכ ניט כ% סנהנים
 כוג כסר"ן קי"5 ס5כס, 51ענין סכצא וע"םוקאל

 : סרען דנוי ססני6 סק"ן כם"ך-עיין
 וקסס_דנ6ו"מ וז"5 ע"ן,. סרע"6,צ' דכמיג סני6 דסנ"ת ר"5 . כו' סקמם 341 עו"מ91ו

 נעך 6פי' רכ סון 5נינן 6"ל ון"5_ נסיפך סרפ"6כ'
 ענענו כל יתן 5"ת 6כל מ,ע ודוק6 טיכרפמ5וס
 כ5 סיתן ס5כס דכן ו5פענ"ד עג"ל ס"שכהרקומם
 יטאצר ס65- צס"כ 5,ם ש יכשוה םל6 כדי,מגצכב
 תמלס סתכס סיתיר 3ריך 6ל6 וסגוטס סנדר-על
 61"5 6ינס דעיקרי כ6ן סרעא6 ססטס כעו1ול4

 : עכ"לסתהס
 . ט, :סר"" :מן גיי סקכגש"ד

 י5ך 06 6וטם6 ו6יתח5יר סלומ כנעקופ 5כו6מרם
 גיי5ס 16 כשטיס0 6ל% סרינס סכנת דוק6 165סס
 כע6ס תייריס יסכור ו6"ת סמרס עקנ5ת סו6סטור
 . ע"כ 6ונק שסונ כעי ס% לשעם ויסונ וילךענס
 : וי%'ח דנהי סס%מי ססםצףסטיק ע"ל כו' סנ"מ תעיסת נסתלקס וניס סם"ךוע"ם

 6ין סגדר ע5 כלני ס" מג6* 16כו'- נדר 16 סנסנע ע5יו ססעינו י6מי-שסשמכ4"ז
 דכהש6וער סקכ"ו לם?ל טם"ך טע2מם . ל1ששבנעון
 ס%ער ל6 06 עוטול 6יע- נל"ז_ כנ*ס ע1טט1'

 : דכריס 6עס -סכלכ ד1נר"ם נטיו,קסול*6
 רסמ .31ם תש1י ו%ןש7"1

 גל"ס. 6"י ממהה"זמרי
 טע*

 4אש?פגו)
 'ש8'

 ל*3 מ'~3 נ5כם' טהטע4 כ' 'שש'אי'שש"
 כ6ש( סגאצ"6' )םסנ*6 סר6שט דנרי ' סכי6דטנ"י
 ריי!ש,. 06 וכן .כו4 5סניד 5יסכע ס5רס ס5מון 16ע5ך

 יענו מהנכל עש דדוק6 וכר6ס-.פנ'י י %ו ויר1 ש1 61חר כף סעעון ניד עמון'ספקיד
 כדכסעי

 לשל
 . ל6 ע5מצנסד6עם

 ביכון. לכס5 סילסרך נזס כש
 : לסרנץ 4ודרין ד5שך סלהי דנרי ע5' סטואז כ'ו4ס

 וק6ער ר"5 ס, 6% כי6 %3ף,שףשףא"ף..ד5%
 טשמ נרם6 115 5רקש 5,7כך ננכמ - סס ' ' -'-
  סוי ל6 ינ5א 6עריק י6 כו' לככדני . 6ל6נדרת
 .ארהין כדרי סוס, ל4 דס6ן. זרטין נדוי דסו6נדר
 עיתסב*ת ו5י עוך בעיססנ"נ4 6כ6 כ%5 65ד6"ל
 רו% דסכלל דכנסום דרשל טר6'ם רמסים .עינ6י
 נאכ 6ידך 5י' דענד מסעש ערונס עתנס 515יתן
 "תקצ סך 5" יס"כ . סוס 65 45 ד% גפסי'ניהם
 כו' 5כנדני 636 נדרת כ4ס 6ער 65 6יסי5כך
 %.ל נעת?- מז וסוס 6% כ5ט6 65ר לנמערסייך

 דעניד עידי עוכמ ל6 6ל4 מי6כל כמנירזנעסרסנ
 יסיכ 65 דתברי' 6ע"נ 46ל1 .מצךרו. 6ת 5ס6כ*ל6יכם
 : זריזין נדרי פס 0וי ע"כ עהי כמשיקר56י'

 דח י"יםיש ט'מ1 טהי רל'רכםיעםן
 * שי !לן

 סעו"ז ד5סון סכ' מו'ד נסנסותיו סבת נסוספתע"1
 ש8י' 165 ו5ד*רי ה"5 כ' ולסרעך . כ6ןענופנס
 4ע'ג נמיר עעםס מו61 סצצון דק'רום*ן כ55סי6
 לפרען ססררס כי מר*לי 65 סתירס ם65,ןכ"ז

 ומך סטרס 6נ3 חיעי דטצרקר4 עי4ם6_ר6'נ65י
 מגצו4 ל6 כ6ידך נלרוטס, 'ומס" ד6קזץ נ6רופס656. ס61 עיד* %4 םםס. ד%שי, יסי 5ס. ק5מסמסכ*
 6ש ספף הברסצהש ניתד 5ס5ערף ר46ין סיינןכאן.

 דטד דססרט כיון ר(לגך ספדמו 05 3ע*ס ועםפסן
 ס*% גל עזב6 ק5*ס6 מנר*' כקיו. 65 כי6טי
 3סלם ל56ער%י 65ימה6 טננם6 דססל סיוןדסקיס
 ג% %*מע6 קעת6 ססי6 מוי6 ר43 יכית 5נטיש05

 541 . כו' 6פכחרס וס_יינו קר6"עימשי' : ש"כ דענ4נתר
 כל -ננע' ו6הם6ג דם6 עפרעדסר6"פ

 )סש"צ . לססף '*כו5- 6ק1 6נ פעפ מהסות1טל%
 סכ-כ~ייףברמס לנ%צו 60ני 'סעסזחס 16א* נררסד6סל

 %ש %הוס ד4תר, כיוד סשרס לם 6*ןוסמדרס
 םגורס.%ססיאיףס 6חר- נוקם וסנטל*%הסגושתו

 - נקוף1ן עטר סנש6'ן
 סשם סחן'ז הצוכ"מ,

 טגשל יטל כנתייס נרמס ל6 ד6ם ט'3דסר6"ם
 : "ק'4 לס4מיה 60נ פעסרס 6מר מנורס עם5ססה
8 ש8א!י8 ן.י8 סי"6 5סנרת 656 וזא6 י5שע .אעה*שש"אש4**"יש8 8  פ4.* 6שפעי9 וסוענא1 כף 

 ל8 ד4ס ססמם ג' טאט 3"ףע סעמגמ רס6(עיקי
סעט



טשןאמרי
 רעת וסו6 לססר יכו5 6יכו 6ן 3יוס טכיססס%עו.
 סמעו ל6 6ם ופף י"6 כסס סני6 ו6מ"כ רעכ"סס

 כ' וסיפך סמעו כיו0 לסטר 6' כ5 יכדל 6'1וס
 כו' סמצו יוס 6מר סעת 16 כסתס כ6ןסעמ3ר
 יוס 8מר 8פי' 5ספר ס6כ יכ1ל עת רכטל6רעסמע
 סמעו( ניוס -ספר כטסכעל )סייכו ס3ע5 םלספעו
 סרפסונס 5סכר6 ול6 ס"ס ר5עי5 לסי"6 6ל6וז"6
 כפעמ וסרמנ"ס נ סרעכ"0 דעת ססו6רלעיל

 ביוס ממ , ספרום 06 ר6ף רנוס6 כ6ן6סמועיכן
 8ינו כמי ע5מו יוס , 3פותו ס6כ טמע ו6מ"כטעעו
 סמע ו5סרמכ"ם סממנר טכ' וס6 . 5ססריכו5

 טמע 06 6ף כונתו כו' ספנ סמע ו"מ"כ כו'ספרוס
 כיון 6פ"ס ספרום ססמע ע5מו יוס כפותוסכעל
 יכ1ל 8ינו ס6רום טמת 6מר ער ספכ טעעטצ6

 : וק"ל5ססר
 כין סי8-ם יפין כשמי"ףטשך"1

 סק"ע ע"ל .,
 : סר6"ם פי'ססכפתי ,ו
 כו' נררן סנייס חי יע"ם טקכ"ה ,ש"ף
 . כו' סנענ מיממ 8מרוכןרסוו
 סכי6 סקכ"ד )סעו"ז רם"י רמ"ם תימ8 דל6ר"ל
 , 65נ רסומ נמרוקנס 65 כררך דנררס רם"י(לטו;

 רם"י כונמ 6ל6 סכטל 3מיי גטנררס, דוק8טיינו
 כן סרין נמי נעל מימת 6מר נדרס 6ס6ף

, 

 וע"ם
 : גקע דר"י רנריית8 5יסכ6 נורךסכדרס
 . כו' ררכ6.. מי5מ8 פטע סתס מוכמ הכיש"
 5ם15מי ס6נ מסר ר6ס סס , דפית8 ר"ל--
 נמרומס רמוכ5מ לענ*ן סכע5 כרסומ סי6, סריסנעל
 651 נסיפס כרין כמנק סי6 סרי זצתס 08ולענין
 סיכ8 סס ופינעי' . סמפורסס כנערסכסקילס
 5כימ ,סררך מן ומזרס סכע5. לסלומי סמנדשסרס
 ונס כמרומס תפכ5 651 8ני' 3רסות משרס 6י---%"
 רכ6 ו6מר 65 16 כפרוסס נסקי5ס .תסי' זינסס6ט
 כע1"ז )עיין יסעע56 רגי דכי מכ6 ססקס ככרסס61
 ס"מ ותרומס 5סקי5ס ראי( רכי סך )סיינוינדרים, ר6י' רכ6. ומוסכי8 ר"י( רני סך טסכי8סקי"1
 6כי' 5כימ סמזרס 8מר סנררס מיירי כנדריס ,רנס
 דני  .-פגמ ופפ"ס כן סעיירי ומרועס נסקי)סכמו

 . : 5ססר יכול ס6כ ר6ין ס'לרשי

 פנררס .מס ד6פ" סכ"י ע5יו וססציבןב2"ף
'שז-

 לססמו סכ'מ סלך כפן ונס גף עכסיו '
 סקכ"ס 5עי5 סם"ך כפ"ם ר"5 . כף סכ"י . ע5וטסינ
 ס6כ סממר 6מר רפף וסש5 סכ"י על ססינדסנעמ
 סכרריס 5ספר ס6נ . יכו5 סנעל. ומת סכע5א5וחי
 נס סכ"מ ססיג וע"כ סכע5 מימת 6מרסנדרס
 . נמ"ם סנ"י -ע3 ן%

 כו' עגםיו . סכורס מס רמסה
 !:וק"ל.

 . כו' כסמוך טסנטמי עט 5םי כמהשף"יפשל"1

בעה רלו.ריד
 והפור בהרתב"ו מ"ל הרמב"מ דבם "ישש4שקיקיש4

 לסקסות רק סרעכ"ס ד3רי סכי8ל6
 ר"ל . סרמנ"ן על 65סלוגי 1ל16 נסיר8 651עליו
 'הטו"ז. כפ"ם סרמכ*ן דכרי 'סני8 מתמ9לסדסעור
 ס6ס כ' וסרמכ"ס 1ז"5 8מ"כ וכ' כסקכ"56עי5
 .עם ועסר מוזר סס6נ כיום כו ונתפהססמזרס
 חלק יורם ם6"נו 'דכי'ון נר6ס ופינו ססניספרום
 5ססה עי יכו5 -סי6ך ק5יסתו מפני סר6סוןספרוס
 סרמכ"ן דנרי 8מר סעור רמ"ם כרריסס וכ' .ע"כ

 דכרי ע) - ט3ונת6 נ5סון סו6 כו' כ'וסרמכ"ם
 ג"6 לססר סיכו5 5ר מ65 ל6 סרמ3"ן וס'קסרמכ"ן
 כ' רסרמנ"ט עז"ק ס6נ סמיעת כיוס ספרוםנמשו
 06 6ת"ס. ס6כ סמיעת יוס 6חר ס6רוס מתרפטי'
 כטכוסן ססרס )ס ים סעמ כיוס נו ונת6רססחזרס
 . ע"כ כו' נר6ס ופינו וכ' סעור עסיק וע"זימן

 מע ר6ס כסרענ"ן ס") סרמנ"ס דנס מסרםוסטו"ז
 לססר יכו3 ס6כ 6ין ס6נ סמיעמ יוס 8מרספרום
 .ע5 ס)ובת8' נלטון סרמנ"ס רנרי סכי8' 65וסעור
 'כי,וס ספרום סממ נ"כ עיירי רסרמנ"םסרמנ"ן
 סכי6 ססעור רק כמפרסס' כיוס ונו ספנסמיעמ
 ס"נו נרפס ופינו ע5יו 5כתונ כרי סרמנ"סרכרי
 סונ כיוס כו כת6רסס רפס לסרמנ"ם סם"5כמס
 ספמרון ספרום עס רק 5כרו' 5ססר יכו5 ספנ8ין
 סרמכ"ן ע) .65ט5וני 65 6כ5 נרפס ו6ינו סעירעז"כ
 סרמכ"ס נדכרי נמ"ם סם"ע ע5 . סטו"ז מתעסוע"כ
 ספכ .סמיעמ יוס 6מר סר6סת ס6רךס סמת8ע"פ

 :וק"5

ש4"-

 כו' טסי' סנ"י ע3' 5"ץ מיסי נ טשהע

 גסג'מ ג"מת וה סס,"ו טל הס"ך מו,ק1)ס'"1
 רס6 ד65--כע"- ס61 סממנר '--ססכי6 י"6דספי

 רמי5ס כין ממ5ק וסרמכ"ס כסמ"ק פוסקסרמכ"ן
 עזשכ כם"ע כ16 סו6 דע"ס ,כ' דסכ'ח רק5קיסוע
 סרעכ"ן' כטס כ"כ 1ככ"י ע"ס רפינוסם"ך

 כקרכן וע'ין . כסכ"מ 5סס"ך ס"5 לריכ6 6כ5כר*י דם*י
 סכ' י"ד 6ות רנדריס. כתר8 פ' סר6"ם ע5נתכ56

 : כסעוא וד65 סנ"מ דנרי דלקונ"כ

 ף%~ףיש*%יקל

 יעמן סט ר"לי6ימ6 * כו' לכנן 4 44עם ו4או דתקכו כתינית כרים מייכ~. יס6- .~ מ5שי"ב ,חר"ו
 631 4וס ל' ער כפמי .'ל6 6י ניעך סר"ו 6עה06
 נניעין 6ונם עעגמ 6ין רכפ ו6ער מונם עמממכ6

 '. פרו5ות ועשס 5כיעות טסוס- סעעס טס1ק6מר

 דל6 זימגין בע לסוי ל6 5פרת ד6י 3ניעותמסוס
 הרשצס נט ו6ין %ניס טנר6 וסי6 נם וסוי6כים
 נט 65וי ל6 '6מרת רפי פר%ות ופמום : .ויתנס

ייענע



שובינח רלח דלזטיטןשמיי
 ונמנ6 ומינסנ6 ו6ז)ס 6נים 63 ו6מרס ו6ניםזימנין

 : ע"כ ממזריס וכני' כטננע

 ריוס.מן
 ו") . :ר ס"גייו סנ גק סק"דמוייז

 ס"ח( 3קמן סמחכר )כמ"ס סכועס סמ6) וכןסכועס
 וסרפכ"ך-כ' עזו וכזרוע כימינו ס' נסכערכתיכ
 נמכוין 6ט וכן סכור6 ס6מר סן )סן נתכוין6ט
 כימין )י וניח6 סכועס ,סוי סנור6 וטמ6))ימין
 ,ומפרס . טכ") דכריו מכין 6יני סן כסן 6כ)וסמ6)
 כמו סכועס )סס רכוון דר") סר6כ"ך כונתסטו"ן

 : סכועס לסס כסלססקכ"ס

 . כו'זסי 3)ס11 וכן כטכמ"וש טך"ל רל"חסי"י
 ט)וני סיכקסנו כ"ז )6ס )קדס נסכע ר6וכן סר"ןז")

 . יקרסנס ס)6 נסכע ו6מ"כ ססח עך מכ6ן.)קרסס
 דסי6 סנר6ס )ס* סניי' 3סכועס חוססניתסונס
 טכועה מכח ססרי ככו3ל ר6סונס סכועס )כט)ח)ס

 6ותו כסיכקסנו 6)6- לקרסס מחויכ 6ינוסר6סונס
 מוסכע 6ינו ס)וכי לנקסת ס6סי' 6)6 עוך 1)6ס)וני
 ח)ס סני' טכועס ונמ65 סססמ עך 6)ס.)קדסס
 כ"ז ספסח קורט ונט ו6י)ך סססח מן כסיתרע5יו
 זמן כ6ותו סח)ס ומתוך סלוני מ6ותו יכוקסט)6
 מוסכע כססו6 נ"כ חלס 3קרסס מוסכעס6ינו
 ס6יני 6)6 ס3וני 6ותו כסיכקסנו רסיינו)קדסס
 סר6טונס סססכועס טנר6ס מסני נזס ע5מיתוקע
 ס)תי סיכקסנו כ"ו 6מר ססרי חכירו )סנ6תסיתס
 ססי' סירוכין ט'/ת סיתס סנועס ס6ותס נר6סונס
 5חריט זכות )ספקיע סימנו כל 1)6 וכינסכינו

 נס6י יסי'ו)סיכך
 )ו ויתירו סני' סטכועס ע)
 : ע"כ סר6סונסויק"ט

 וי' 6ל1 ע' 6כ) י6ס 61ססי ממט"וש"י
 . כו' טכוטות נ' רחייכרעלע6

 רס6 מוכן 6ינו וז"3 ע"ן כ' רכ"ס סנ'כסנסות
 6כ3 6' סנועס י' וע3 6' טכועס כ"6 ט' ע))יכ6

 טכועס טכועות כ' ת6כיט ע) 6יכ6 וענכיטכת6ניט
 5"ורייסו עגכיס וע) ככו)) טמ)ס וססנייסר6טונס
 כזס") כפריטס ס6ית6 כמו )סני' ו5ריכין 6יסכועס
 דע)מ6 י' ועוך רע)מ6 61' 6)1 ע' 6כל ר6טו6פסר

 "ן :;'ו זגע נ~ך ע:;ג',ג:ןטמיח : עכ") כו' טכועות נ'דחייכ
 6כי)ס ן6כ3 מסמע נמי כו3ס ומיסו כזית ע)נט

 ס"6 636 חיינ ר6יגו נימ6 ר)6 ) ור" נסנעו6כי3ס
 כזית כ) ע) רנסנע ח"6 65 ותו כזית ממנס_5כ5
 כ) ע3 חיי3 3כן ססכועס ככ)) נמי דכו3סומ*ת

 מק5תס ע3 ונס כו3ס עג דנט3ע י' נסעי' כמ"ם יתכז
 סכישס מטמע דנמי זס ככר ט6וכ3 כנסבעטסרין
 63כו3 חיי3 ממנס נסרף 06 ונם כו)ס 63כו3ינ
 ד3"ק 6"ט ומס סם"ך ומ"ם ; נמטמע נמי דזססט6ר
 ס6 ע3 כן סקסו רסתוס' ר"3 . כו' סתוס'מ"ס
 טלמ ס3ועס שו ככר ס6וכ) סנועס טסר6ית6
 . סי* טנועת וססני' כיטוי טכועת סר6סונס6וכ)נס
 וסס . כו' כיעוי סכועת דסגיסס תימ6 סתוס'עז"כ
 ממנס כזית ע) רק סופ 6וכל ט)6 רטכועססנינו
 כס"נ 61"כ מענס כזית כ3 ע) ר3חייכ כו)ס ע)ו)6

 דתניסס טם סקסו )כן כזית נמי ס"נו ס6וכ)כסכועס
 ר3רירי' 6"ם סנ") 3סר6"ס 6נ) . סס ניעויטנועת
 %1כ כעת כ3 ע3 רמיינ כו3ס עסמע נמי 6וכ)ס63
 כעס נמי דמטמע ס61 כן נמי ס6וכ) נסכועס6ף
 נ~ר ומם"ס סנם6ר 63כו) חייכ כנסרף מס"סדס6
 סו6 סכועת ססני' סוי 6וכ3נס ט65 טנועס6מ"כ
 פ63 סם"ך סמסיק ומס . ט"י סעי' נס"עכמ"ס
 פוכ3 ר63 51") ע"ס סו6 כו)ס מסמע נמיד6וכ)
 )סכועס נ3מוד ומזס סר6"ם כמ"ס כו)ס מטמענמי

 דמדמס סתוס' קוסית ומתורן סו6 כן רנ"כס6וכ)
 ומם"ס כו3ס ע) סו6 סס נט כ6מת רס6 6וכ))ס)6
 3מכו3 ד6"5 ט"ו רסעי' )ס6 סך כין חי3וקיס

 )6כו3 ו5ריך כזית כ5 ע3 כועס סם רמ) דכ6ןסמותר
 ססנועס ח) מ"מ כרכר 6נום דסו6 ננסרף ט"ככו)ס
 דטע"ו 3סך מם6"כ כזית כ) ע) סמותר ע)עייין
 נטכע ר63 - סמותר ע) סכועס סוס עוד ח)6ינו י6י מק5מס וכנסרף כו)ס דמסמע ס6וכ)נסרנסכע
 ך63 כיון סמומר )6כו) 6"5 ע"כ סמק5ת ע5כ)3
 6נוס וסו6 מק5ת רנסרף וכיון סכועתו ירי כזסי65

 : ק5ת( ני6ור וכתוספת כע5") סו6 )כן וק")וסעור
 -סמ"כ

 סתום' ויעת ר") . כו' נקיע. רנו"
 דס16נל רס"3 ססמוך נם"ק לעילטסנ6תי

 סוי ו6"כ כו)ס מסמע 6וכ)נס וס)6 כזיתמסמע
 קמ"3 רסס"ע סם"ך כ' ו)זס כיעוי סכועתסניסט
 סו6 סכוצפ ססני' סוי ככס"נ ן6ף רכות6כ6ן

 נמי וט5וכ) דם"3 סקי"ח ר3צי) סר6"םוכסכרת
 ד6ז 6וכ3 ט)6 6מ'כ נסכע 6ס וכס"כ מסמצכו)ס
 עסמע ו63 כסתוס' נימ6 6י 6ף סוות סטכוצותטני
 : ") וק סו6 סכועת ססני' סוי מ"מ כזיתרק

 ריפסימן
 דנררים בפ"ר מדתנן משמש דהכי מקשטש"ד

 היינו . בשבועה שף שומרים וב"הו
 : סקל"א רל"ב ס.' לעיל הש"ך שהביאכמו
 ול טז נשט"גמך"1

 החפ"
 המצות. לקיים ח*וב

 רבר על אף חל נדר דלכדר"ל
 עליו החפץ שאומר התפץ על חל רהנרר כיוןטצוה.

ו1ן



בעח רמכ רם רופטימואמץ
 ע"כ הטצוה לק*יפ מאויב והוא האדם %שיית נשמעה פשא"3 "פ" יש "יונ שק 8%ץ.

בשי
 שנשבע מ*ירי דא"ז זל"ז לאר הא 4 חש8"ה *.8ה
 לע.ל המו"ז שהביא )וכטו כלל אהצה "שאא4לא
 דהא כולל ו4ה דוא שם קאמר ישפיי ףלשא(טם8
 שיש טי*רי אא כאן אבל אשא י"שא טהויב'טא"ת
 וא"נ בניס נת וצאעה רק אהצה5ף

 השבועה חל שפיד.
 אצהע*ר בעצשל ראיתי זאת כתגי אחף .טפעמנהלל

 שום כאן אין במזיד קחפלנו אם צ ולנןםיץ : רב"6 דנ' בהנוחע וע*קבזה
 דהוא השני דיאכל דאף ר"ל . כו'חיב

 הא' שאכל דמח יכיון לז אעפת לא במזיי4רמד
 נמי הא' ונפ  כלל הב' על האיצר ואק שתנאת
 באוכל' רק 1תה תנאי רהא לטפרע 8אטראע*

 דסותר תיא" ב טס ש"ד רםממן : ן )עצ"ל( השבועה חלה בצזהרדיטמשי
 אטורד1ריווו*

 ט~., ץ:י.כיקת"יננששיאע ע"ז שכ' רב"6 דגן בהנהות עיק . בפני אצל8אף
 כמו אח"כ נתחנם אם דז?קא נראהלטדבר*,6הראק

 א4נו נתחכם לא אם עליראבל 4~לוק *כול אתרגו
 'עוד וכ' . ראיוה לו "צ אם אמ עליו 5חלוקיצול
 רק 'ושילק הי' לא לק*ש דריש יוטר דדוהקהש'ך
 בי14יות אבל נתחנפ דהקא בורנן ובכה"נמסברא
 לומר לוחק הוא כ"כ נתחכם מטלא אף לחלהיכ%

 בו'- סבוי"א שהביא טה ולענין הש"ך ום"צכן-*-
 דזה וכ' דבר*ו דהק? והש"ד כאת הרםףא דבדיהוא

 : לא בלא"ח אבל שמת או דעהת- ניפ*להדוקא

 ניבן'%1ג.:ן יט'%"מ"שי
 ב*עקא אפ*' סקפ"ז( לקמן השץ4 )הביאו הררבפ'

 ולא הונא דרב שני נל חסדא סרב 1נ4 בעובבותחא
 וףל ע"ז וכ'*הרץ רב4'. הונא דינ בעצני להורחע רצה,

 במעי הנמצאים נמוהת ב*צים בטתחאביעהא
 לא זה כל ועם הלב בו ש"ט 'אע"פ בכיתהאלאונלן ומותי הוא בשר מ4ן דלחו "וא פשיפ רברדמרנצלת

 הי' ולנמותו ה* רבו' שהי' בעגי להורות ר"8-רצה
 העו'ך צצכית ע'נ. רבו צטקש אמ*1" האהאלטתכוק
 דאף דם"ל מאומע 13' הוא פשוצ דבד יויןמרנ'
 נ"כ 11 וכישא לפנם פעם נותן נגק פעיפדבד

 וימים' הנט"ך וג'"צ - ו-צו בסקוס לאוהאעאטי
 כנון פשופ דדבר ט"ל דההום' ר"ל מהזפוסקיט
 הבו גפקים. לחורות פותר אמיטה' למנפ שמצםצובק

 ראיתא הא לומר ההצרכו וע"כ כאן( המהברנובטוש

 4הת ריח רצה לא צכותחא ב"5שא דאס"בנמ'
 לאחר התרננולת נטעי הנטצאט דביצים משוםהוא

 אם חידויצ נ"כ והוא כ"כ פשופ דבר אינושחימה
 דבר אבל להורות רצה לא ע"כ בחלצ לאוכלןמותר
 בס' אימור לבמל או ' לפנם פעם נותן כמופשדמ

סמכ,כ[ונלינןם,ג
 שזה בד"מ 4עז"3 כו' 3יצד הדצרם לכל ראויש*הא
 להיות צריך הי' פמינה דין שנהנו ב*מיהםדוקא
 רקצות לו נתנו שלא אף הדברים לכל ראויהנסמך
 אלא א*גו שבזה"ז פמ(כה אבל יחיריט לדבריםרק

 הדבר*ם לנל ראדי לווות א"צ בעלטא רא%תנשילת
ולטה

 שראוין
 : ע"ז רשות לו ליתן יכולין

 פלאי דבשם השנת קוש" נם סמ"דספך"ו
 . כוי קושיא מאי ידענא לא .כו'

 דבריו בריש דם"ש הרמנ"ם טדברי הבין דהכ"םר'ל
 השם שיהי' והוא גשמו לרבו לקרוא לתלט*דאגוי
 בשם רק א*טור אין בפניו יאפי' הי"נו כו'פלאי
 בפניו ק8סו תכיר ולא אה"כ הרמצ"ם ומ"שפלאי
 לטרוא ואפי' אח"נ הרמב"8 אמ"ש קא' זהכו'

 איסור אין פלאי בשם דאף והיינו כהלאחרים
 םהער בפלו שלא אבל בפנ*1 אלשג לאחריםלק*וא
 טמרים בהן הרמב"ם מט"ש להכ"מ סשה ה*'ועגכ

 הרטב"ם דמת1 כ' והפו"ז ר"מ( סי' לעילנוהש"ע
 לקרוא ואפ*' אח"ז אט*ש קאי לא כו' יזכירולא

 גסור רבפנ*ו והיינו אבפניו קאי רק כוילאחרים
 בשט הפו"ז ופ"ש . פלאי אינו אא*" שטולהזכיר
 כו' שם הרממ"ם בדברי נרם לא דהטורהסר'שה
 . לעיל ,הצהביא ממרים בה' הרמב"ם לדבייס1נתו
 . הקושיא בעיקר הרגיש -לא הפףז---דהפדישה-ועז"כ
 וא"צ לעיל המףל וכמיש כלל קוש" כאן דאיןר"ל

 : וק"ל הרמב"6 בדברי כלללהניה

 ואפי' בם*"ח הרמ"א עם"ש יי קאי יה * ט' ב פ ייס ויומן ח םסישי
 : שבת( )השספה כו'כשהם"ת

 יש"'ון"3ע יבי'ייימים טקי"חמרו
 די2 גגניסיןך"ן.ן'ל *וניש"ך
 וער ומירה להוראה הגיע של8 תיפיד זההפ*לה
 דבא והג עשגק מ' עד לדצר4טה( ראי' )הויכפה
 התם ומשני שגה( מ' אלא ויו לא יטיו )יכלאורי
 נוול בעיה בעהון אייוי דשם פירש"י .ב,צוין
 למהזת הטאי ה"ח שאין וש"פ חר"ן, וכן .פמ3ו
 שנה למ' הניע לא אם 8מנד גדול בעיר שיש6"ז
 ףעם"י דצרי כרבח טהה מסט גד54 נעיר 8וןאבל
 כש שלא הרי"ף על לתמוה ויש לם' הגיעשלא

נהנכטו'ע



עוכיה רמנ רמבםימןאמץ
 ר"ל . ע"כ בשוין התם אורי רבא והאבהלכוהיו
 הא והשמיפ שנה מ' עד כמה ועד כ'שהרי"ף
4 בשוין התם ומשני אורי רבא והאדפריך  והפוא 
 אםור בשוץ דאף התום' כפ" ם"ל דהרי"ףסתרץ
 כמותו אחר שיש כיק שנק לם' הניע שלאפ"ו
 רהניע ממנו נדול שאינו אחר כשיש אףהיינו להורות דאםור םתם הרי"ף כן ולכך להוראהוהגיע

 שלא זה להורות אםור שוים שהם כיוןלהוראה
 שהנ*ע מזה בחכמה נרול הוא ואם להוראההניע

 : וק"ל- מורה דהוא פהציפאלהוראה
 ועל הקודם בם"ק ע"ן . ממנו יקז איסמנ"א

 פירשא בשוין התם בנם' דאמרהא
 . בעיר ממנו זקן שאין או ממנו נדול שא*ןבםופה
 דאמר מה דלפ* פירושים ב' מפיש הואולפ4"ז
 בשם הקודם ס"ק הש"ך )וכם"ש שנה לם'חניע שהשני אף מיתר דבשוק משמע ממנו נדולשאין

 אפ"ה בחכסה רו ששוה אף ממנו זקן שם ישדאם משמע ממנו זקן שאין או "אמר ואח"כפיוש"4(
 בםמוך הש"ה וכם"ש הקודם( בם"ק הש"ךשהביא התום' כפין )גהוא מטנו זקן שיש כיון להורותאסור

 :וק"ל
 .חיד כל ט"פ ברש"י ץשמע ייפענ"דסטנ"ה

 בנטז שם דאיתא ר"ל * כו'איפכא
 שפמא לה ואמר בב"ח לרבה דמא שהביאהבאשה
 ופריך לה ופיהר *צחק רב לפני הביאהואהגכ
 אק שפיטא חכם והתני' הכי עביד והיכיהגם'
 לה טפהר הוה *ומא כל בנ"ח דרבה לו ואמרהלה טפמי הוי יצהק רב דנם ומשני לפהר רקשאיחבירו
 יפה ראה ולא בע*ניו' דחש הוא האידנא רקכה"נ
 טפמא דהוה והאי דפהור יצחק לרב לי'דפשיפא פע"צ"י . םמוך אנמרי' *צחק רמשנ*__'רב-_לאשה_ האמין היאך ופריך לה ופיהר יצחק רנוהדר

 הוה אי אבו בבאח דרבה כבודו משוםמעיקרא
 ואיכ . ע,כ האשה על םמיך הוה לא ל4'מספקא
 שטותר קבלה להחכם דיש דאף מפ*רשאימשמע
 דהא אמר כבר כשחבירו להתיר רשא* אעואפ"ה
 פפמא ה* ואפ"ה שפהור יצחק ורב פאהפא הי'שם

 מהאאוה אושמע עד בב"ח דרבה כבודו משוםמתהלה
 הוא נם אז כה"נ לפהר רניל הי' בב"ה רבהשגם

 ד"ס 6ישס סור16ת 3סכסנת ב רמםםיש : להפיהר
 סער5 כט"פ וכ"ס . נר6סעוד

 מט6ת סל תתיכס סס ד6ית6 . כו' לפירם"4 6ףכל5 ר6י' 6ין סערל דפ' וססו6 כו' מע6ת מתיכתנכי
 עסורות -מ*ת סל מתיטת 3מ6ס סנתערכסטמ6ס
 סנתערכס עסורס מע6ת סל מתיכס 6כ5כעיל ל6 כ*יכו דמין תעלס ל6 6וער יסודס ר'תעלס
 . תעלס ל6 ד"ס עסורות "ו*ן םל מתיכותנע6ס

 סספד ועסוס 5מנות דרכן וחתיכס מועעכספטד %סן לעכרן ו6פסר סי*ל עודס סת"ק ד6ף6ירם"י
 כד6וריית6 ד6ף פג6ן ס3"מ ומוכימ . ע"כקדסיס סססד ו6יכ6 סריסס 6ל6 תקכס 5סס ד6יןתעלס 6מריגן ורים6 ד6ורייט6 6יסור6 מכעלען ל6מועע
 סו6 סעעס דסתס וכ' סם"ך מו5ק וע"זמק5יכן
 ססשך ומ"ם יסודס ר' 5דכרי מססו עועע כספטדרק כע5 כפיכו דמין ט"5 דרככן מסוס כספ"מדמק5יכן

 : כמו"פ סרמ"6 דכרידכריו כרים ססשך 5פ"ם כונתו . כו' סרכ מדכרי נר6סוכן
 סרפכ'ס סתס ו5כך סמתעיר 6מר ס5ך תורסכפל. וכפנין כמכפס פמכירו נדול 6' 6סיז דריכ"קעסמע נדו ל6ינו וכמכין כמכמס נדו5 כץ מפ5ינופדת"ק כריכ"ק ס5פם יוסף רכ 6מר ספיק5 5מר סלסופריס גס5 סעמעיר 6מר סלך תורס כם3 6וערקרמס כן יסופיע ר' סממטר 6מר סלך 165 ו6%מריו ס5ך וכעכין כמכמס נדת מסס 6' סי' 6ספעסר 61' עעפ6 5ה פניסס טיו תכי' דע"ז-כפ"ק סכ"מ ז"ל כו'. סכ'מ וכמ"ם . זס כלמיסודח"ןץ

א כו'כם"סי י6פייינ יס6 סט"נ ש"ו רמגטימן : מם"ם סק'ז כפ"ת 6' סי' ע"5.כוז ס6ישר % 5סתיר ס6טור כסס ע'1כ6ותים : ע'כ מילקול6  כס3י5 6ל6' לעו5ס כ6 פורעכות 6ין 6"ר טס _ד6ית6 . 
 כסכי5 6ל6 לעולס כ6 פורעכות ס6ין ר6יתס6"ר כו' סמ3י( דמי סע5ך נממל סלנ6 דליוססלניסון ערקו ערוקו 6"ל ערוקיכן ל" 6מרו ל6 לסו-6מר כסדנ רככן *תט 5י' ו6ערו דרכי לקטה' ע"ס6תו 6עכוי5 דסדי לפלך( )עערס כליל6 דעי כססו6ע'ס

 : ס6רןעמי
 ר"5 . כו' יפיכס זקן לתת כיי.6לןטם"ב

 תקוס טיכס מפכי וכתיכ דס6 כמ"דפכ'
 60 ו6"כ 6ספ6י זקן ו6סי' כעסמע סיכס כל6פי'
 פוס5נ פסו6 ומכיס יכיק סיינו ע"כ סיינו זקן-דכ'

 עמוס זקן -לי למס ק6פר ומכס זקן ד6יכמכמס
 כונתס ד6ין סם"ך ומפרם . 3פסמע סיכס כלסיכס פפני דס6 נ5כד זקנס מסוס 5י' תיסוק-מכפס
 רק דורו מכעי עם6ר יותר כמספס מופלנססו6
 , כו' -סר"ף 3סס סעור מ"םכימ6 ונסכי סם"ך ופ"ם . סעס פט6ר יותר מופלנססו6

 כ' דסעור ר"5'
 רכו 6יכו 6פי' כמכפם פופלנ סו6 ד6ס סר"ף3סס
 ס"ע( לקען ויכו )סמכו6ר מוכסק כרכו דיכוכלל
 כמסו6 כן דסספאק סטע"ק עלל מו5ס דסו6 סכ"מוכ'

 כרכו דינו עוכסק רכו 6ינו 6פי' כמכמסעופלנ
 ר3ו ס6ינו . רק רכו ססו6 דוק6 1עסעעמוכסק
 ו4נו 6ין כל5- י3ו 3ם6ינו 36ל כן סדיןעוכסק
 פשס אטי . כמכפס עופ5נ פסו6 6ף טפכסקכרכו

סס'ך



פינח א רנ רמ8 רמן רמנטימןאמרף
 ססו6 רק עיירי )6 דססמ"ק זה כיס"קסם"ך
 חו)ק דטר"ף 56") סעם מם6ר יותר נמגמסמוס3ג
 חכמי מחר י1תר מוס)נ ססו6 נניירי רסר"ףע)יו
 מוסלנ זה 6ין מ"מ )עי) הט"ך טכ' )וסייכודורו
 6סי' ע"כ סר"ף( יעת הו6 וסס כו' י' סעי'דלקמו
 כס6ינו )כן העס מס6ר יותר מופלב רקכסהו6 מיירי והסמ"ק מונטק כרכו ויכו כלל רכו6ינו
 רככון סס") רק מוכהק כרכו דינו 6ין- כ))רבו

 : וק") מוכהק כרכו )6 6כ) הייור )ו)עסות

 כתנו נ וכה טמ"ח ש"י רמךטמימי
 . כו'סתוסי'י

 כיסר6 6כי) היכי )מיעוט6 דחייס לר"מד6ימ6
 סתוס' וכ' . סמיע ק6 נקכ כעקוס סמ6)ימוס
 631 מטמע 6כ)ינן סיכי ק6מר ול6 לר"ממיק6עי

 : למיעוע6 דמייס כר"מקי")
 ~דיגן,ן" :' ג" סלייהטו.ז

 יהמ :"1
 כס' ד6ית6 מה6 יוס )' לפסמ קודס סססמכה'
 ה' דנרמין סיהיו )יסר6ל . )טס תיקן מסס סעירכני

 ע",ק4שהי'1 : כו' דכ"מ ותירן כפסמסטמ
 רק ססו6 נר6ם להוסיכו )6 "כל כסות )וולהם

 : ליסיכה 6ף 6בק ר' 6ער תוע)ם נ)יכבוד
 ר' ר6מר ר") . סריד6 נר'כדמזע6מט5"ר

 : כסן לסכי כרכתי ל6 .מימיסויו6

 סק"זטו,י
 ג"ני'צן: מנילי"ק~

 מותר כתר6 ול)יסכ6 מייו כדי רק )עלון'ס6סי'
 מותר ד6ינו לל"ק ר6סי' סתוס' וכ' דפכו"סכרבית
 טנס עליע סיס )סי כזה"ז )סתיר יט ,מייו כוירק

 : מיינו כדי .סוי וסכל 'ומריס_עלך

 ",ס ךן"גץ. סקב"חשץ
 636 סלכס *תוך 1ל6 יי3 מתוך 4ןתפ3) עומוין5ין :: "ג~

 : ססוקס סלכהעתוך

 ומ8מנן
 ~גגי מע סל"במי"ו

 נירו 6ין 061וז"ל_ ~ן:,ד"
 ,פת*
 ,ל6"ריס לפסנת ויכו3 יו

 סס נב' ע"כ. הנומן כ0כר נדו) 0כרו םסימגו
 6ערו ססרי ננומן מסכר גדו3 ס5") לליתנסנהופ
 ספו*ז כונת. וכן'סופ . גון יותר טעעסס' גיו3גגע'
 פר0פ ,פשס ונטריסס כ%י. סומ סע"ס מ"ט%א
 ססנ6. כעוסעור

 פער לכנמ' ו6ע"נ 1מצ .וכ' ;3פכיכי

 טוןן טסן קפער וקכ6 - מסעוסס יותר סמעטסנוול
 מדעת טכותו כטכר נדול סמעטס 0ל סכרו רה"קי"ל
 פסעוטה יותר טטכר* כנמ' דממריכן וס6 כסייהכ)6
 ס6ק ככפיוס 636 מרעת נותן טפינו מסטוססר"3
 נם"פ 6כ) כסייס 'סנותן'כל6 כמו נותן ל6ותוסכר

 56ינ כסטיס מעסר כענין מדכר ס)ז 'םנסי'יןין : ע"כ 'סנע' כלטון העוסס מסכרנרס
 כת"1 נמ*נורג 51") 4בבבף ךשיך8מוס'כקס"ת ס6מיתי הנ6ון 5לקיס 6יס 66"1 דכרי כ6ן'א'
 ר6ס נס' ספסוקןפי'טס"ת
 ובכל מען ככ) 6לקיך ס' ינרכך סזה סדכרכנלל סי * כש(מך לכנך ירע 1)6 לו תתן כתון י'(ע"ו
 כתון לסון כפל על ז5"ל 66"1 ודקדק . (רךמס)מ
 וסי' . יוך עסלמ ,וככל מעסך גכל ע"ס ונסתתן
 מזסיר סי' ימיו כ) )כי כססיס מעסר ע)רק6י
 כסתרוימ וסיינו )מ"מעתו( סטריס )כל ע"זמ6ור
 ו6ף מעסר 6ן ססוט נתו"ן 6זי פסועיסעסרס
 ו6מ"כ . 56)ך מונת יס" לע"ע עכי )ך סוזמןכס)6

 .. 0ספרסת המעסר )ו תת"ן 16י סעני 3ךכ0יזומן
 כעם ססרסת ככר כי )ו נתתך )כבך ירע )1ועי"ז

 מעסך נכל ס' יכרכך כן סתעסס טזס הדכרכנ)) כי 5כתוכ לו והכעימ . ס)ך 6יכו ועתהסהרומת
 וספר"ם ססרויח כטעס טעסס סמעטס עטרסיינו
 כסעס 5אץ"כ הייכו ידך מס)מ ככ) יגס ..סמעסי
 ו6יגו מס)ו כ)וס )ו נותן 6ינו ס6ז )עכיסכותן
 %ר 6ת )עני וסוטט ידו 6ת סלמ 6סר רקעוסה
 ו!סו נרכס ג"כ זס ענור לו יהי' עכ"ז כנרססייס
 : ודסמ"מ . וסכן ידך מם)ת ובכל מעסךנכל

 סינ וכע םיק"א ש""8 רנאעמימי
 )תי5כון טבריון__ 6כל ס"כ סרמ"*- ע"ס ונ0ר") כוי.ס"נ1.וי

 ל6 ס"6 רכסכיל סעמש סרגס סעכר ב"כ כונתוכו'
 : עמך 6מ'ך וחי מכללי65

. 

 ג' סטור '"ב * כף כ' נעיי סה-אפך"ך
 סעובר עני מעין 5ליעזרס"ר

 ו*ק עיך 6חיך וחי נכלל 6ינו ,סמ15ת מכל 6'ע)
 06 וכן נמסוכס ססכ סייעו עך 5רקס .13 ליתןמייכין
 כטמיך נעוכר גיירי דריט6 עספע סטור 'במיכרי סכ"י גסקסט, . ע"כ לתי6כון 5סי' מומרסו6

 5דקס לו ליתן מייכ ד6ין כ' למס 61"כ)סכעיס
 כולקפן לכשאו1שו מסור ססרי % ליבח 6סורהל6
 ט8 סטור בטם כ5ו סממלר ע"ס )וסו6 יכ"נס"

 ונ"נ ובסי' פ'עח רק לסבעיס טצכר 3רי60כ6ן מיירי וסמור נפרי0ס ותירן . לפרותו ד06וררכ"נ(
 כגער %ש וכן לסכעיס פסעציס סרכס טעכרעיייי
 לתי5טן ונ*כל י"י לתי6טן פס". עוער סו6 06וכן

 6ין_עמוינין פצמיס16ן סרנס סיעכוו ונק6גרוכין
 ענו ל6 06 6בל לסחיותו פפו 6יגו פדע6כל

רק



 רנ%מיטזאמרי
 העו"ז ומ"ט . ע"ט יסר36 כם6ר סו6 סוי ט"6וק

 ר3מומר רש5 . כו' 3פומר וכן הסרימטכונרי
 6ס"ס לתי6נון סי' ' )6ט" 6ז פעעיס סרנססעכר
 : כסמוך רנריו 5פי5 ססנ6תי וסמו ט"56הכעיט- סטכר כמומר ססרין וכמו )סחיותו מחוינ6ין

 ,ן13מ הוסס ס",נ. תמס ה--נו סמ,גש,ך

 סחיעתו ע"כ 5זכוח חוסם ס6ינו ימסום- סמס"5
 6יסור .6ין 5סחיותו 5ענין סכפ מס6"כ6סורס

 :כרכר
 כרנרי זה דין 5סניהס מסר סי' ו6ולי כזסחיוטו :" ,ש יכ טנ? ען מק"במו"ז

 :סמחכר
 5בע5 רלס ם65 עסוס ליס"מ 3כנין עזי6 ט3ס65' קייס סכרוך סכא סס 6ית6 רס6 ר"5י . כו' ת"ת נרו5 סס ר6'ת6 ממס 1פ"5-"ך
 ר6ית6 ס6 ס"ס 61"כ 3יס"מ מ3נין נרו5 סת"תמת"מ
 מת"ת ינע5 65 נססות ס55ת 3ירו כ6 ס6סכס"ג מיירי ע"כ נססות מס55ת יותר ת"ת ברו5טסס
 רעזר6 ה6 לנס כן ר6ינו סעו"ז עז"ק . זסענור
 ,סו6 מת"ת ינע5 ם)6 כרי כ*ס"מ 35ניך - ע5ה65

 כת3ע5 ול6 כיס"מ' 5ננות זרוככ5 רפ5סמעטס
 עזר6 ר5? 65 וע"כ ע5ס 65 סעזר6 כמהסכנין

 5ס8 סעו"ז סמסהם כמו ממם וסו6 מת"מ5סח3ע5
 5ירו כ6 ם65 רסיינו נססות מטל5ת נדו5טרת"ת
 נור6י נססות ה55ת 5ירו כ6 6ס- 6כ3 נסטותה55ת

 יין ?ן" םק"כ ש"ך רנבםימן ן וק"נ מם"ת קומס נססותה55ת
 - ני--- ,שינם-- 5יסתור 65 ס( ר6ית6 ר"5 כו'ומנפ4
 רלמ6 רחייסינן 6חרית6 כניסת6 כי ר3ני עךכניסת6
 ננו 5ר"6 רנינפ 6"5 6חרת יננו 651 "ךנםמתרמי
 ניסכ"נ 55ורך זוזי סננו )סיינו מ6י ומנמיזוזי
מסוס למימם 6יכ6 מי סנכ6י כ*ד ומונחיססמרם
רלמ6 מייטינן 6"5 יננו( ו3פ 16נם מסרמיר3פ6
56מ6 ע"כ 5סו ויסני סנוייס סריון 3הועפרמי
 3יסכ"נ 3ננות סרו5יס סתס כי מ5וס 5רנלר6טי'
 מלמ6 מיים'נן 6ס"ס מסר6סון יותר עו3 סיסי'מרם

 מסר,ק כן- וז"3 הנ"ח ר3רי 6עתיקיש5_ סם"ך רנרי 5סנין כרי כו' ועתו י5סי מיםשבו -: סכיפ 65יס"ם 6מרינן ול6 ע"ז סמטות 6סו5י6 וי5ערכו פ"םמתרמ'
 רפפל מס6 ר6י' וסני6 סתס 5רקס- 3כ55טשם_ 6ין כל"6 רכ5טון ס"ם 5טרה 5סנותס 6יןסכיייט פךיון ו6תרמי 55רקס מעות סטתנרכ מ% ז'3מירט
 6תרפי ד5מ6 לחום 61מ6י ים5ס זנק ול6מרמורסו- לטגותס מותר %דקס % ס5ע דס6ומרכטרכין

שחריגה רנורנב
 ל5ורך טננו נמעות 6ומריס ט6נו כמו ט"ם1%
 ר6סי' 8"ו זס( כרם"ק כמ"ם' )ס"נו 3"סכנין

 . עכ"ל 55רכס זו 5רקס מו5י6ין 6ין ס"ם 5סו6תרמי
 ולבל זס סי' נתח5ת רנינו רמ"ם 5"5 רעתוולסי
 5ט"ם 5סנהמ יכו5ין כטנילו מעות טנכו מ5וסונר
 ר6רעת6 כיניסס סקס5 סנכו כמעות 656 זס6ין

 6ין יחירים סהתנרט כמס 6ה5 נכו ק6רירסו
 עיון מסמגונ 5מס 656 6מר ל15רך5סו5י6ן
 ו6ין סתס 5רקס ככ55 ט"ם 6ין 55רקסטסתנרנ
 מיימיכן כסכ"נ כקתירת רוק6 656 נ5סענ"ךר3ריו
 ספי כו5י סכיח. ר5פ 6ע"נ ס"ם 5סו מתרמי3רלמ6
 5מום 5נו 5מס סכ6 6כ5 5סתס55 מקוס לססיסין 65 5פ"ט סמעות ויו3י6ו ס"ם 6תרמי ר%וס"ע
 ס"ם 55ורך מוכן מעות סיה6 ר6וי סי' 5סכימייסינן הוי ר6י ותרע כ53 תק3ס 5יריל יכו6ו 5651פ"ם
 סחססו מ65נו 65 ~ם וחמב פ"ם 5סו 6תרמיר5מ6
 יננו כמס וגננ5 סיעור 15 סי' ם65 ועוך חכמיס15
 ל6 םמ6 מעטם כסכ"נ נסתירת 656 5ה6 5"ח6"1
 פסען כסי רכינו רכרי נס )סתסל3 )נו מקוסיס6
 רכר 5סוס 5חוס ו6ץ לס"ם רכר כ5 ימו5י6יןמממע
 ' טיית י!" כ" %ע ר': ס~מ "ט"ל0מיא : עכ"5 נקעינן וסכי חוססין כסכ"נ 3סתירת 0665

 שו6 06 6ס"ס ס"ו 5עי5 סמחנר כמ"ם ומיומכוי
 3יותר 6סתו 06 5פרות ורושס 6סתו עס3סכי'

 סני6ס נ"י ל סק"ו ש"ד רנוסימן : 3ירו סרסופ ע5מו ול6מרמיו
 ססו6 רכר כין סר6"ם סממלק ה6 רע5 ר"3 .כון סר6"ם סרעתוי
 ,ס רם"ק סם"ך כמ"ם מקרה ררך סנכו 16ק3וע
 רתנן מס6 כן ---סוכיח רסר6"ם - ע"ז - סכ"כ'

 רנשג ס" 3טי5 סמחכר ססכי6 סרין )סו6כסק5יס
 תקסי םל8 וכךי כו' 5ענייס ענייס מותרס"ו(
 סו5רך _סיר5ו מס 5כ5 לסנותן רם6ין -.רתני'6%

 מקרס ע"י סנכו כמעות דסקליס ססו5.6סעמיך
 סעסו סעיר ככני מיירי סיר5ו מס 5כ5צסגותן רס6י רקתני. וססו6 סרכס ענייס פכ6וס6ירע
 טנ'י_ס מותר רסק5יס כירום5מי רמנן וס6 'קוסה
 נירס ממחין 6ין 5סנות וכ6ו כרכר 5ורך סיםי6ו 06 כלומי ססרנסים ניך מממין ו6ין כון5ענייט
 .דוק6 ענייס לורך טסו6 5דכר 5סגות ככ46ןוטק5יס _וירום5מי 'רהסו6 5ומר הר6"ם סדעת נר6ה!כו'
 85 5טנומן רם6י1 6ין . סרמות 3רכר 6כ)ס.י6

 כסס סט"ך ומ'ם . סנ"י עכ"5 -ס5נור 651ספרנסיס
 ענייס מורך פסי' ר6סור ק"5 רהעור ססקסססל"מ
 טרפ"ם  3בס  1ס' נרס"ס סם"ך כמ"ם היינו .מחריס

 דס6 ר"5 . כו' סכיתו ע"ס נ' וסרנ -קקי'ג :וסשור
דכ'



נןנה רטט רנפ רנח הנוטינץאפרי
 עטוס סומ כו' תהנס סים 5מ מס סרע"מדנן

 כו' כתקנתן סירם 5מ מס סערדכי דע"םסעסרם
 סם"ך מכל . סעתעסק ם5 כעיר . כן ססירסןסיינו
 5מ מס דמף סערדכי כו5ת ומדי3ס כן דמינוכ'

 סריומ סס סימלק סנותן עקוס ם5 כעירסירסו
 ססומ לסנותן סריומ סעתעסק סיתן לו סדיןמט"ס

 : כעקועוימלק

 סעור וסמסס םטג "ו טי רנונמיטי
,ו

 1"5 לוי11
 כחין 56מ טישי3 סטכ6י ס6ין מדכךיו ירמםסעור
 שצייס כחין תנ6י '5ייך עס ופוי טיי6 %51עכי'ח
 עכייס סעס סנכל עסוס 656 מיו3' פלי 6יןוט65
 עכיש 15 ן,וענו ער תיע חיט טסיט6. 61"למ15חן

 :'עיכ.

 רנחםיק

 סלע ס6יתד כיח יסשי סש"שי
 ר"5 . כף כרסהחז סי'ג6,

 שסכס 3סיינו' 4הכירו סתקט כמ' סתטדפי'רי
 סלנמ לתכירו סיתן. יוסף ר3 ופסק 6זנו( .כננו6ותו
 רשא דזת6 ו0לגמ סומיג נכר6 ססופ . ו6ערזח6

 זכו וככר '6נן ענייס ז מנן ה*י .61'5 ט 5סזוריגס וממ"כ לעכייס נטני' כעינ6 65 65 וש 4דפמיי3
 עמייכ כעי עייס יד ב63 סתוס' לסקש . עמיסכר

 דכר עקדים 6דט- ד6י4 דכעו ותעז% 63פירס5דקש
 סלל דכר גוזחש נימןי 6הם 6יש ס"1 5עאס כ6ט5מ
 סמוכ זס סוי לענייס ניתכי" וכסמעה 5טו5טנ6
 סש'ך דעשם עוכמ אצכמן ע"כ לש5ס כ6 ס65געו
 מינו טנייס 4ד מנן דעסוס סתוס' טרמגו _65דלכך
 -יכול-סס עעט-וט--6ינו כח- דמף . נווו לסתיריכול
 ס5מ כיון כונתו .. כרם4תו סי' ס5מ כ'ון נורהלסתיר
 כע"ם עעולם' כרששסי'

 סתוס-

 ס5ח דכר טסו6
 כ5מ 6ף נדרו לסתיר יכול. 6ינה ע"ל )עולגו3*
 חיגו מף' מוכ 3ם6ר 6כ5 עכ'ים. י ד6נן,עפט
 פייך ם5מ 3ענין סו6 מס כדרו לסתיר .כולנרסותו
 טם"ך 1כע"ם ענייס -יד 1% עסוס ענייט ש חט5וער
 . כו' 5מי 6י' 6ם" ע5"ס חכו סתס 9רססיעמ' כו' סרמ"ם דעת סנס ונ"ל' סם"ך וע"6 זס'-.רס"ק
 65 דכ"ק ןסש6 סנ" כתיהט 4רמ"ם ט6-.דכיר"5
 סתס 5ן דסשיעמ ס6 5תרן טנתו כטתרסמיירי
 למו. מי 6טיי ענייסחכד

 . כנע' סס דקמפר ס6נדסמ מנן ענייס דיד סעעס
 רק סומ פנייס יד %ן-

 סמוס' -כע"ם ברשתו זה מ5י סמי סוי ד63פמוט
 סי' 4סמ 3כך 6עירתו עשס רק לעיסססכמתי
 כ5מ מזור י51ס ג04יג לו נדרו לט"ררסרו5ס' עי'רי 65 דבנג' סר6"ם עתוו-- עא נדרו 5טתיריכול
 עפש כא י6ף סם * פסיטמ יני וע"קסתרס

  רו5ס סוי מי מכ5 ענייס כו :בו סי' מנן ענייסךיד
 סעעס 5מו מי וסיינו לסתיל יכול סי' 3מעתלסתיר
 מנן ענייס דיד סעעס 5סי מכ5 מנן ענייסדיד

 נררו 6ת לסתהר יכול דמינ עורס סרמ"ם נסכמעת
 דוחק ססומ לוער תר5ס מס דמף סם'"ך עודוכ'
 ט5 סר6מזן כתירון ע"ע 'סרמ"ם לסון . כן5סרם
 לסדימ עטעע ' 5ידו עליין כמ ס5מ כיון כ'סרמ"ם

 2 -סס לסתיר יכול דמינו ס"5דסרמ"ם

 ס"כו . ומעור מת 5קכ5 יועס סיס סט"רפך9ו
 תטנו זו וכסמס מת סמער כמו1

 : -נכסיי
 י, . מ יוק יי"" ממכ"גש"ך
 ומזר זוז עמתיס 5י טתתני ע"ע ניעך סר"ז65סתו
 15 כהצמאאם עד עטרסת 6ינס 5ך עמוליס 05ו6ער

 ן לק - סעמל עס עסגי631

 יסמיסו ימע"נ טטי"נ שששש רנפטיייי
 נעלכיןכתנויי

 %יסכ'נ ענורס ססתנדכ עכו"ט סס ומיתמ *כו'
 עסנסתקע לסנותס 6סור כעלי' סס נמתקע סל6עד
 %כר 5%יע6 לעמי * לסנותס עותר כשייס0

 נ' ועשז נעי יטר% 6סי' עכו"ט- 6ירי' עמיסרסות
 טס נסתקט' 3מ 6ייי' עמי לעיער ע5י ס"נסתום'

4522"פ : ע"כ נעי נפתקע מס1'כעלי'
 סעעס . סר6י' עליו 5סו%מ סכ6. דססקדםסרע"מ
 סס פי 50 מ,קס סוס %ו *טום מץ. דכריםמסומ
 רבר ססקדיט כסיטמ 6כ5 לו כמה עמין יודעט6יכו
 65 16 ככירור סקוים 6ס כלשנו --עסוסקיטו5נו

 טא*ד.שי- : עהא,קיס סס סיורםיסהצת
 5ש" אע"י,

 כף ייכ
 פן טפמכר סכ' לסדיןכוונתוזו

 : עישנע"רםס61

 יסי" ימי:" ש"דטמ"ב רסבמימן
 סעופר נק5ר דמס ס"5 טעעון כל' דר"מ דמיתמר"5
 דר68 יוחש ר' 61ער כלי5ס רק הע5ותו פסו5ביוס
 ר"ע 6ער כ% דתנן מערס רכו ר"ע נטטת. .כ"ם

 לעסות 15 ם6סםר שמכס' כ4 עיירי( קמ.)כעילס
 יטפע56 כר' 05 ס3ר ורש* סכת ד1מס 6ינןעעשם
 גק5ר ס"ד ו6י .סכת ווומס פ%ס סעוער ק5ירדמער
 כר"ע ס"5 )סמ טכת דמי מע6י כסר כפ5ותום65
 גק*רי' סכפ( דומס 46נו עע*ם לעשתס ס6פסרדכ5
 פפא גש4גצ ם65- נק5ר ס"ע סכם עדומי 6%פכ"ם
 ושםח כע4אצו. ס)6 .כק5ר ס"ע סכת נ1ומיסיהם"י
ופש גשי גי3פ ינ1 יו"פ- נמח%י 6% סויפ. 65הע%תו



 יינה ר% רםה רםד 'רטב סיאאמרי
 מכפן סם"ך וסקסס ע"כ ניוס 651 נ5י5סמ15מו
 נימ51 מ156 מ' תוך רעריף ר6ססר סכז סך"מע5

 מי5ס 6מפי מ' תוך כמ5ו רכטר 6ית6 06 .כ5י5ס
 ספ"ס סס ססקסס וכמו כע"ם 5מיס5י' סכתרומס

 סמסרם'5 ע5 קסס נ"כ ומכפן . סעומרכק5ירת
 .65 6"כ כסר כריעכך כ5י5ס רנימו5 סטזוסנ"מ

 : סכתירמס

 רמדמימן
 כמ5ת סם"ע כונתר5כ16רס'וי ר"5 . כ4 יסס מכחן י8יני מק"מש"ד
 6' כמקוס סרוכ מוסס 8ין 06 5'מ רר"65סי'
 מ"כ מעככ נ"כ 6' נמקוס סרוכ מופס 61סי'מעככ כורפי 5רוכ מ5טרף מקומות כמס 5ירוף ע"י656
 סו6 ססכר8 רכפמת יסס מכוון ר6יכו סם"ךכ'

 סק 'סיע ,", מסי"ג מו"ו רטהטימן : וק"5 8מר כענין ססעך מסרם 15ס5סיפך
 כן סס סנו5ך פי, ר"ת כסס סתום' וכ' - סכןיסוע 5ני 6*ק5עו ור"6 וסמ561 רכ ר"פ ננ"קר6ית6
 כרכתיכ 8מו ממעי ונמ5ט נוסע ססו5ר ססוע5

 5ע10ת רני5ין וסי' יסועס 05ון נקע שכרוסמ5יטס
 רעם ני8ס יכ' םמ"ח ש"ף רטומיק :סעורס
 כו'סכרטנורס'י

 5מסעס 5סמונס נמו5 קסן כמסנס רפית8ר"5
 651 סמות 65 עסר 51סכיס עסר 651מךו5עסרס
 נמו5 5ניס"ם נאך 5סמונס כררכו כי5ך ס6'יותר
 וסמ8 נמ51 ס61 ממר 50 נש' יוס )ססרי5תסעס
 נמו5 ע"ם 50 כיסשם 5תםיעי( ונמ51 סו6 יוםכיס"ם
 סו6 תסיעי רסמ8 סכ6 כסכת 5מו15 )ר6"55עסרס
 ו5ריך סכת רומס ופינו כומנו 650 מיעס'וסו6
 6' כיוס יו"ט מ5 עסירי( 0ס61 6' יוס עך5סמתין
 כ' וכיוס 6' כיוס ראס 50 יו"ט סני מ5 . 5י"6נמו5
 ר"ס 50 יועט רסני סכרטנורס סי' . 5י"כנמו5
 נמכמ רמסכרטנורס סם"ך וכ' 5ין'3 1נמ51 ר"ס50 סני יו"ט דומס וממנס 650 מי5ס 61*ן סן 6'קרוסס
 מדסי' ב5יות 50 סני יועט רומס כומנס 650רמי5ס
 סן 6' קרוסס ר"ס 50 דיו"ט מסוס 5י"כ נמו5ר5כך
 מי5ס סני יו"ט רכס6ר מסמע רומס 6ינוע"כ
 5יו"ך נסנסותיו סכת וכתוספת - 6ותו רומסס5"כ
 מודס ע5מו סם"ג דס6 כ"כ סכרע נמס ר6ין ע"וכ'

 651 ר"ס 50 י1"ט רנקט ס6 רפי' 8ין נופ8דממתני'
 כמ"ם סס 6' רקרוסס מסוס וסיינו כ6"י 6ףרסייך רססיק8 מי5תמ 5מנקט 5י' רנימ8 מסוס ס"י יו"טכ'

 כונת סו6 ווס סמדם קירום כס5כותסרמכ"ס
 : ע"כסכרטנורס

 כ.ק כד יט'י" ןץ מפ שם,: םק"וטו"ז
 'הא לאתויי שבת דוהה - 0פק ולא מר אמרדמילה

 ה' בן ס%ק ד בן נפק השנת את'.יעלי.

 " ל ןם
 ;שם.ר ח' אס מס"נ אותו מלק ארגה בר אדארכ

 ןנ2בל1"ןשגי
 ובפ' , שבת- דוחה טילה מכש*רי א'ן בספקןאבל

 שערו בשגטר. הכ'ע יטלטל. .אטור כאבןדיא
 אם.1 בשבת אותו מלק ח' נן ספק י.אשת-.י הוא ,' בר - האי דאטרינן לה*ות יכול דאזהצפרניו
 %נ5
 . לצ,רך שלא כשו .התנ, ל י שג רקמ"ם

 רבר'ו טכק ,אינ. שבת עליו מחלל.ן א.ן ח' בןספק
 ה"4' שאן הב'י וכ' . טם"נ אותו מליןדודאי

 'ואנ*
 ?!'ב%2:1(גצמ ןק, ןבג ןמ: 1%:נוסעמה גמגנק הנם והנה וברור'ם מובנים הרא"ש דדבריאומר

 דוב:רעמן:י:%גנה:יא'צ"ל

 סם'ק,ת דמהל'נן ודעלמא מנהג  יישג ,כד'נמר,

 בשלא מחללק דאק דהנ.' הא הערל נם'דאנ.קנא
 מנהנ נתיישב ממילא מהללין גמרו אם אבל'נמרו

 סנ. לא נפל מתורתטיט:ענ:מצ:ןלגמרי
 : ל.י?'כ .צפרנ.,טר%'נןששערי מאחי מ"מ יום ל' ש"טהה עד וצפרמו שערובנמרו

 ק ;

 דיוווס' ר'ל . נף ואת נבוא השס' עם"ש .שם
 ו,.א בק..ו,ם אנו שאק שטונהבן

 במוי
 י בן



מימןאטרי
 טתעברת שד4שה ה9עמים פ' בןפק

 ממי
 לפכילתה

 דכונת הפו"ז ועז"כ . ע"כ מתעברת שא*נה.ופעם4ם
 אם אבל וצפרניו שערו כשננמרו ךוקא הואהתום'

 : אותו מלין א*ן ננטרולא

 הראשש כדעת הר*'ף  דעת יידא' ס"פ"ךשי
 שהבאתי הקורם בם"ק ע*יש נכו'

 דכ' דהא מפרש והש"ך הראאצ בשם הפורלשק
 עליו מחללין אין ח' בן ספק ז' בן דטפקהרא"ש
 לענ*ן וא אבו ח'לול שאר לענין היינו .שבת

 : בשנת לטולו וטתר8ילה

 יבלביש סקי"אפוי

 מ-

 ישל . טן יחלוק
 בנם' התם דשאני מ, דהלטשו

 הערלה כל לחהוך לו. וה" לחתוך שהתחילדם*י*
בב"א

 בלי
 דרך כן כי הטעכנין ציצ*ן שום השארת

 ,מקצת רק חתר והוא בב"א 5חותנם המוהליםכל
 חבורה שעהצה בשוננ עב*ד א*פורה ודאיהערלה
 כתיקונה לעשות *טל שה*' במזם מצוה גמרבלא
 מוהל ושום א9א"א ופר*עה מילה נני אבל א*בחתך
 *חהוך בתחלה עוע'כ בב"א והפריעה הם*להלעהטות
 והתורה חבורות ב' הן והרי יפרע ואח"כדפרלה
 זאח'ז לעשות מוהלים שני רץצאין וא"כהתירן

קםק~שי~י
 רמזסצק

 מם"ש משטע יכז סמ"ישי
' 

 . כו' רעה*

 מהנכרי עבד הלוקח שםדאאאי
 מל לא חרש *"ב- עד עמו מנלנל למוו דצהו5א
 למילתי' פסקא דיא היכא חהב'ם לנכר*ם וטיכרוהחר
 - הנ'ם פי~ש"י 9 פסקא דפסקא'למילתי' היכאאנל
 שמק*ימין 5מ*5תא פסק דלא היכא מדימיןדאין
 עמך מנלנל 'היינ* 5ו דאמר דפסק ויכא אבלטתם
 נב*' דהר מותר אותך אטכור תימוו לא יאםיב'ח

 : ע"כ בעלמאכשכיר
 שהב"י ר"1 . כר* מבא* כנראה ודלאט3הבמ"ל

 שותפין שני של ' רעבד תום' בשםכ'
 אם אבל פירות ולזה נוף שוזה ה*עודאטרינן
 : אבד*ם בראשי יהצא בנוף ,עמתפיםשניהם
 . כו' הפור דעת כן ,ראה לא טמפ"ך9"ו

 הפור דברי אעתיק להביןכד*
 נוהנ אברים בראשי העבד *ציאת הפור ~'ל .והב4
 בשד וצרז דצא קנם ומיהו' זמן ובכל מקופבכל

 4ין שהרי עתה אתזם דנין א*ז לפיכךמומחין
 .אע"נ פפור מעצמו עדה ואם לדהו ערותומקבלין
 כתב אפ'ה בנופו 'מוחזם הוא שהרי תפוםשהוא
 'דוסבץ אבל הפפור יודה -ואם מועיל שאחםהואב"ד

בעה רסורמו
 ל*כא והא*דנא בבשד א5א פופרת הודאתו שאיןכ'
 פפור שא*נו לב"ד חוץ כטודה והו"ל מוסח*ןב"ד
 שמודה אעפ"י מהנ* תפום שהוא ביון הילכךמקנם
 המו"ז ום'ש . ע"כ ז"ל הרא"ש א"א טסקנת היאוכן

 המותר להחז*ר הוא העדות דקבלת התםדץןאני
 דכ' דהא יעל כו' רנין אנו א*ן בזה כ*טהנזק
 מה לענין עדות ומקבלק נזקו מש*עור *ותרשתפם דמיירי היינו ,דות מקבלין הניזק תפם דאםבחו"ם
 ע"ז עדות מקבו*( ע'כ מהנזק המותר שמחזירבזה ש*ז קנסות דיני ומה מהנזק המהזר להחזירשצר*ך

 לו שאומר*ן בזה קנסות דינ* דנין אנו איןכ*
 בטה עדות םקבלין אם כאן טשא"כ המותרלהחזיר
 ומ,ש . קנםות דינ* והוא לחרות *וצא ה"שהז*קו
 דאהעא ר"ל כו'י. ר'י שאמר טמה רא" והביאהפו"ז
 באו ואח"כ בקנם טודה רב אמר ר"ה אמרבב"ק
 מעשה הונא לרב חסדא רב איתבי' פמורעדים
 *הושיע לר' ומצא ענדו פכי עק את שסיטאבר"נ
 ע"ל לת-ות יצא עבדי שפבי עדע אתה אי לואמר
 כלום בדבריך א*ן א"ל ע*נו את שמימיתי א"ללמה
 קנם( השל1 לא עצמך פי )ועל עד*ם לו שאץכ*ון
 בקנם מודה מינה שמעינן חאב עדים לו "צהא

 בפני דלא י"ג ו1אני א'ל חייב עדים באוואח'כ
 שלא ~סשנ*( הוה אב"ד *דיש*ע ף והא אודיב"ד

 כ' והראב"ד . ע"כ קאי הוה ב"ד יש*בתבמקום
 ואי פמצר עד'ם באו ואח"כ ' הודה ,שאם כרבדק*"ל
 ולא מיני' מפקינן הודה ואח"כ הודאה טקמיתפם
 והב*א דמי כעדים הודאה מקםי רתפיסהאמרינן
 שפב* 'ודע אתה אי  לר'י ר"נ לי' טיאטר ע"זראי'
 שכנר כלום 'בדבריך א*ן ר"י א"ל לחרחז יצאעבדי
 שהרי הוה 'הודאה מקט* כתופם פבי והרי .הור*ת
 .- טינ" כעדים-דמיא-ומפקינן ואו אלמא- ר"נ של -- הודאתו טפני לחרות יצ4' לא ואפ"ה הי' אצלונוט

 בעינן דוקא בב"ד דהויאה ז"ל הרמכ"ן עליווהקשה
 אהו* בב"ד דשלא ר"נ ושאנ*' התםכדאטר*נן
 שאץ לב"ד חוץ כמודה והו"5 ב"ד ליכאוהא*דנא
 בין מ4נ" מפק4נן לא תפם אי הילכך מקנסותפפור
 . ע"כ הודאה לאחר תפם בין הודאה מקמיתפם
 הודאתו אין הורה אם אף שמח*ן ב"ד וויכאביהא מורה הראב'ד דנם הרמכ"ן קווטית ת*רץ'והכ"י
 ומודה מינ*' מפקינן יא הניזק תפם ואי אותופזפר
 כמו והחה אצלו נופו שהרי וחרות יוצאדהעכד
 כעדים הוה לא דתפימה קאמר הראב"ד רקתופם
 בפנ* כתקנה הודאה הודה שתפס אהר שאםונ"פ
 מהתופם .ומוציא*ן פפור בקנם מודה הוה .מומה*ןב"ד
 אץ יהושע ר' מדאטר ,ראי' הראב"ד הביאועא

 הקשה והפו"ז . עשכ כו' הוד*ת "נכבר כלוםבדבריך
 רהראב,ר בהד" שב' הנ"י מיברי הב"* ת'רוץעל

8יע : בומשז.וק"ל א5א פ8רלא



בינה עףא עף רטה ףטיט*מןאמרי
" ש8ששא*וש8 בפו"ו ע"ל י כו, מיובה פ' יבש"ם ,ומבהמב  "יינו : כל1ם איע מ"ב  סעי'מחבר

 אבל הורין בןדאינו
 לקמן כמשש שהרור' גפ לו שיתן רבו אתכופין

 ר.ל . כו' הזלח ופ; ן ממי"חמו"י
 קנה לא וחכ'א חורין בן חצ*ו והוי סנה אוטררבי
 נפדתה לא והפדה ס"ל דרבי פלוגתייהו שםהמוקי
 כסף מה לכסף שפר מקיש לה נתז לא חופשהאו
 חצץ בין כולו בין נמי .שפר אף הציו בין כולובין
 לה לה רק-טג"ש מהיקש יופ*נן דלא, ס"לורבנן
 לא חציה נמי עבד אף לא חציה אשה מסטאשה

 : ג"ש הך יליף דלא מ"ד ראיכאאלמא
 סק*"ז ים"1 סי, בש"ד ע"ל טסנ"פש"ף

 ר' בתשובת מ"ששהביאי
 :בצלאל

 ר"ל קנה. לא דנכם*ם היכיכי סקכ"רפר"ל
 הנכסים קנה דלא היכיכי

 : קנה לא עצמו ה"נ לעצמוששייר

כםכמ"י
 ג- שאח"ז בט"ק עמ"ש * נו' מחלק ובפיישה

 וססריטס ססריסס 3טון סו6 כ6ןו סם"ך יניי כיז. ס"ע "יס6 םהע"הש"ו
 סי6 נס6רס .6ס סו6 )סו3ריס וכ)3 11"3 עודפסייס
 6ש6 'ס6 מורץ' כן סבס סעובר שי' 6יךטסמס
 מפכס סו6 וחיותו יניקמו 6פו 3ל6 כזס5עוכר
 ממטחרר' עכ"ט עויף ו63 ופי וכנסרס 6נכסונע3
 )חיומ יכו3ס וסי5 6ומס כטפטתרר פם6"כמ5י'

 636 ח5י' כפסחרר סוי ל6 עונרס נל6ו)סיות
 ופפי63 כלל 356ס פחו3ר ו6ינו סס3ו כפוסעונר

 : ע"כ ססיז כפו ע3ד.נם6ר
 כו' טפחתו .על נ6 ס% וי"6סס"עי דכ' ס6 ייסי"1 *- כוז עטפע 6ס, 6נ3כמקמ"ח

 6ייופ 3סס ע3י' טנ6 מפעטע עספע ל6 6טי'סיינו
 -סר%וכס סריעס נס י36"כ תורין נן סולדנ"כ

 :מודס
 מיין סייממצ"ה

 : .סק"פ נש4"יי עמ"ס . סו0הס תהי

 י6ים6 כ0ףי6 סס(א פו"ו רם"חטיכמן
 סערנס' .1

 ומאם- . נסק"י סטו'י פ"ט ע"3 .כו'
 וכטריטס סטו"

 ו6ס נמור נר ס6ר ונמטב.כפו ר"3 . כו' ונ"פכ'
 סככור - כנו 6ין_ נכור נן מפכס 13 ונו3ד כסכתנם6
 .סנן 5ריך כנכרי נמטב סי' 6ס 63סוקי טדיון5ריך

 ן ט"ס-חי"6 ס" )קפן כע"ס_.כם-עסדיון

 עך ע~ין טקיא מהו ערסימן
 סס ר3ימ סמ ונסנסום כד"פ ועיין * כ5")כנטס6
 ד)כך טס זמסרס 6)1 סתום' ונרי נ"כטסבי6ו
 עעקס מ15ס.'3פי כמוטף עוו )6'-0וס 6ן 6ומכטסני'
 לסטסות ס'תס עכירט ו6ורנס מ5וס' מנירו מסרא
 6ח"ג סעוא וז"ט . ע"כ פונת ס6ינו קסרניוו
 כונת1' כו' עכו"ס 'עיו 'ס'ת טקונס ו)פי"י ע"יומ"כ'
 מ5וס מ3ירו מסר ו6ן פיטר6ל כסקונס וווק6נ'כ
 י"מ כססל סכ' נדריסס )ועיין מ5וס כמועףסוס

 פם6"5 פמנירו( ע5וס סנז3 סיינו מ5וסוכמועף
 גו' זס ס3י6 ורפ"6 ופ"ט-"עו"ן . פעכו"סכשקויס
 יסלוקמ זס רס-ק סש"ז טסני6 סטור וכריע"3
 3זם יו5פ ד6ימ 'ע'י סייס וסרפ64 _כו' פססוקס"ת

 : וק"5 רם"י וכרי ננו וסו6 סעו"זוען"כ
 סטיע6 כונתו כו'. פ"ם נס' דם6 וקסס*ששיש"ף*

-', 
-  6יננ דפו6פרינן סמ ס3"י ע) לסקטות 

 1ס6 כזס 6יסור סים עטמע כמס נרכס סיפןרו6ס
 ןסעוםס-יש6כס,גערכיבכתהח נ"כ 6מרינן פ"םנס'
 יל6 טס ) ק6פר' נ%"ס נרכפ סיפן רו6ס6ינו

 1 5יסור דליכ6 פמצע 4'פטפתינן
 .סין עשן כי, רשפ נס,ן יאי סנ,6 וכ,וששאש"ך

 % התס סק"ג שדז עראטימן י סרפכעמ דנרי ססכי6 סק*נ נעוא ר"ט - -ו-
 ל6 כטםוק דכתיכ 6ע"נ ד3טימ) כונתו . סססוקע3
 . ריכור דבפ' פסססוק סתנ6 )פד 6טעסימטכ

 פסע וכר כ5 על 3ססוק וכתינ 6ע"ב יוונםלימות
 סמומ3 דתק פמסבס- -לטון כזס נפטנס 6פרו6טעס
 ע"כ פסססוק '5פן נפי וטס לו' נפקדון יו03לומ
 סני 6י כ3פוד וין *מס נכ6ן י"ננסתסק
 -- - - : וק"ן 3עי-דינור 16 ----,פמטנס-=-----

 סקל4'( )סייכו 0דע 3סמזיר יכו)ת 06 6נ3זי2כ2
 ויל3 סעו"ז כ' רפתמ)ס ר34 כו'. 3ירי א=זש
 פק5תט נעטס סרי 33ד1 סעכו"0 עםס דמתמ3סכיון
 דסעור עז"ק . %מר6.36חהכ סיוע ו3יופ )ספסם63
 ל0מזיר יכו3ת 3סס *ט 06 נערונ6י רכ כטטכ'

 סומ** סהש מ~אי שק( ר6ף סס ומסעע כו'סקלף
 סק 14ך :בי . ~ןש""*

 ק01יט
 דעסרפ סס'ך מדכרי מספע .כז''ו

 -סלק5ו, ס%טן' -דמ5ק בנמלק יוק6 ק6ידסרמ"6
 מכ)ש' . 'סטניפי 153 זכותכ קלף מיקריסטיער
 כקלפהם .6ס) סער כמקוס כתב 6ם פסו3 16סנטר
 .כתכ 06 6ף נויע5ו כסר כ3ל כת3ק טל6-מ3נו

 דנפ' יממנ5 עי4 פקרי וזם כטן סטיער3ע1עס
 )דירן - 6ף שהג סיער ככבקוס כנוי) )גתחיסכוהכון
וכתנ ס4ץי ס%ף ג' -ומכך כו"צ3ו פסול ל~כו'ככס"נ



בינה רער, רער רעג ב עי עראמיבחאמיי
 סקלטים_ 651 כו' סנער 3מקוס סקלסי0 עצוכתכ
 ומסמע סלנו סקלפי0 ד5"5 כ' סעו"ז 6נל .טלנו
 נמקו0 כתג 06 נמלק סל6 סלנו נקלסיס ד6ףוס"5

 י"נצ;7 סס"ב ש"ף ער"במימן : נדיטנך 6ף ססולסער
 וז"ל סר6'ם נס0 סכ' ננ"י עי*ן . כו-לעוכ*

 עמודיס כסדי טטמ*0 ו' דסיקסו עוכמכסמעתין
 סיס6 לי' 6יתימי 1ל6 ס"ת ע' כ' כסנ6 רנ 'דק6מר ס6י מ6י ד6ל"כ סעפוד לעוני סימור סים 'ע'5
 ימעע 16 ירנס '6מ6י 6' ס"ת 6ל6' כסיקסו-רמ3ו
 ם6ס סייום סם"ב פו"1 רעגסימן : וק"ל סעעוד לעוני סיעורי5ריך כ6ן סם"ך וז"ם ע"כ ד6יתרעי עד סעמוד 'טני

 . כושעסס
 סר"5 נר6ס .וזן'ל' וכ' יותר סעסורם כדריססעיין
 מססרעוט סיס6 דקדק 1ל6 ססופריס - טבחסמןסמנסנ כסי סורות ס' 16 ט"מ סעמוד כל סככרסרעעכנון

 ו06 %6עות נ' למעלס סנליון סוף עדסר6סט
 ל1 יתקלקלו ססרשוע ממקום . למעס מעט*תמ*ל
 סיעס נ*ן סריומ למעע 6סור כי ססרעוטיןכל

 ו6ט ' סוס 'סי' ססיטות כל מ5 סריומ 6ל6למנ*רתס
 עס זס נליון יסוס ל6 ססני' מרס' נסרטועיתמיל
 ספ*עופ יתמעטו ונס סעמודיס ' ס6ר םלנלינן
 רע"ס( סי' לקמן סם"ע )כמ"ס ססוסר*0סנטנו

,מ1.ה4 .עאכ
 ס61 ס3"* מ"ל מ"כ ימ*ס1יס6י טיי"י

 5סון סני6 דסנ"י ר"ל .כף
 מ65תי ומיסו וסייס כ6ן נעו"ז כע"ם מרדכיסגסות
 לכ6ורס ונר6ס . עכ"ל נע*נן לכתמיס דדוק6כו'

 16 לממקו ט6קור כטס מס6"כ גרירס 16פחיקס
 5עסות קדירס ע"י 6ל6 תקנס לו ' 6ין ע"כלנוררו
 דנתינות ל1מר נ"ל ועוד 6סור וזס כיריעסנקניס
 60"6 3ענין וקלוט דק סקלף 06 6סי'6חרות
 3יריעס נקכיס טיעסס ע"י 6ל6 לגרור 16לממוק
 מקוס ע3 לדכוק מעלית ע"י לתקן 6ססרמ"מ
 5ו ד6ין סר6"ם סונר סס0 כסקודר מם6"כסנקנ
 מטלית עליו דכסידנוק נקונ כן לסכימ רקתקנס
 כ' ססי' מקו0 על 6מרת תינס נו למכתנ6תו
 חול נו יכתונ ל6 קדם נו סכתנ ומקו0 קדפנו

 ור"ל רנ"ס( סנן )סנסות כ5'ל כםסייר --, 6ל6 6*נו פסול 1ל6 דס6 6פטך 41נ",סי4"ך4 :עאכ
 ריומ סיסי' ס5ריך סכ' סרמנ"0 נסס סני6דסנ"י
 6סר 6סר 6סר 6ותיות ע' כמו לסרסס סרססנין
 סנ"י . ועז"כ ססל ל6 6ותיות מע' סמות טיירו6ס

 כם' דים ר"ל . כו' סתומות סתיסן 165%1 884"רסן : כו' ססל דל6דס6
 6' יסרפל כני 6ל דנר סעמי0 סני 15 'או
 ננ"י 6ל דכר כ' מלנ כל י0ר6ל נני 6לדנר

 מניסס סססר*ס ככל סמ65 נסנמ' וכ' .סמקריכ
 טמנס כמס כסרמכ"ס ע"ט דים כ' וע"כפתומות

 סנס"מ ומ"ם סנעס סס דים סתומות סססרק
 רסרמנ"ס ר"5 . כו' 5ד מכל מכוון ססמסכוןו6עט"י

 ססס ויקר6 דנססר סמומות ספ' סכו0 6מ"ככ'
 סו6 ח)נ כל כנ"י 6ל דכר דנס נ6מר ו6סנ"נ
 סס ינס עז"כ פ' נ"נ יסי' 6זי סתומס ס'נ"כ
 . ססס רק מתמלס מנס דל6 סעעות לסי כןנכתנ
 סמקומות ככל לסני' דדוחק וכ' דנריו דמסוסם"ך

 : וק"ל סרמנ"0נדכרי
 1מיסו דס6י נמע"ע כ' וע"כ סר"מ דכרי עגסכ"כ מרוכי סנסות מונרי סו6 כו' מ65תי ועיסווס6י
 ע"ז כ' ססנ'י .וסיינו סכ"י מלסון ט61מ65תי

 : כ5 כתונ מ65ססו6

 רערטימן
 נט סמכי6 במסכס ' ס0 ד6.ת6 י עסען.ו ושחו יש3 . כי' -נניעת 6ית6 דס6 23מ"ה4ה1
 כנפי וקי*ד טסו5 נכתנ נפני %6ר ול6ממדס"י
 גע סמני6 זימנ6 מד6 5" תנ6 ס6 כ"ל מוס6

 6י ומסני ונפ"נ נכתנ נסני סי6מר 5רידממדס8י
 : עשכ קמם"ל כטר 6מר ל6 ו6י 5רין ס"6מססו6

 יי"' """ ממ"ג ?"ך ער.קטיטן
 *  יי ,עו

 דנל*1 וטל וזשל סם"ן .ש ססקטס ט"6 סי'מ'6 ט83י 3סףת עיין . כו' נטס כטסונע 6*רי6מ6י
 פאי.. 6שטר תיפום דכט6ר 'כ55 %ונניס 6ינססס

 ---44ף"ל
 נחךץ"י

 בבה"פ ש**ן . כו3 פפחים נ3 בת פי'
 * םק"ז הש"ך על חולק דהפו"ז שכ' ' קש'4י 'שש'

 לאיפך דצ"ל וכ' הפו"ז בדבר* פני' לבונהובעצי
 : םק"ז בש"ךוכם"ש

 בצ*ור שראל הפור דבר* שמפרש ידר,שהש6 עי*ן . כף אקומות בנ' שנכתבת אשורה קאישכ2
כזה

 הכתב ר"ל . לשלשה ח*קה השיטה תמצאום"ש
 השנ*' השורה והוא לושלשה נחלקשבשףפה
 בגהלת פ"א סופרים במס' ךזךק * ע"כוהרבהךת
 שכ' שסיעקב

 2 בפעות הצורה נופם כאז דבפו"

ט*טן



 כעה רפה רפד רפב רמא רפ רעו מימןאמרי
 רעוםימן

ש: עיין . כו' קולמום הענרת ול"מ םהשכ*ש,,ל  דכ' מהא ע"ז שהקשה מה בעצ"ל '8= =8'ע1 1- 
 השם לכתוב צריך ה4' הבונה מפרק מק"אהמו"ז

 :כו'

ישוכה"י
 ר"ל . כו' קאמר שזורי ושמעון ר' לדברי

'שש'ק'
 מקצתו תולין השם כל ם"ל ושזורי דר"וש '
 דפליני תנן בהולין דהא הש"ך והקשה . תוליןאין

 חי פ' בן ומצא הבהמה את בשוחפ ורש"שחכמים
 ולר"ש שחיפה מעון דלחכטים קרקע ע"נוהפרים
 דרב הנמ' שם ימייתי . שחימה פעון א*ןשזורי
 והץ ופרכינן * שחיפה דמעון. פקועה בבן פסקאשי
 שחיפה.וא"ל מעון שא*נו כרש"ש פסק יוחנןרי
 לא ולי' קאמר רוש"ש לדברי יוחנן ר' אשי()רב
 אטר עולא אמר חנינא כר רבין והאמר )ופריך(ם"ל
 שיטנה כ"מ אלא עיד ולא כר,צ"ש הלכהר"ח

 אנא אשי רב א"ל כמותו הלכה בטשנתינורש"ש
 במסוכן ש"ש כר' הלכה יונתן ר' דאמר ס"ל האכי

 וא"כ . ע"כ' לא ותו דמאי של מעשרובתרומת
 הקשה וע"כ . כרש"ש הלכה דאין משםמשמע
 דמקצר כרש"ש כאן שפסקו הפוםק*ם עלהש"ך

 תפ4:ה לענין ה"ן ממ"א מי"ו ר8פטימן : תולין איןהושם
 בנקה"כ עיין .כו'

 הוא דהתם דמהרי"ק לההוא דל"ד ע"זשהקשה
 צריך אין ע"כ סתימה בלא פסול שא*נומשום
 : תפירה בלא דפסול לומר יש הכא אבלטתיטה
 י"א ישאי הא סק"ט ש"ף רפאסימן

 דאיתא . כו'וי
 ס"ת א"ל אמידר' לקמי' דאתא ההואבהניןקין
 לשמן כתבתיןלא שלו אזכרות לפלונישכתבתי
 אתה נאמן א"ל לוקח ביר א"ל מי ביד ם"תא"ל

 א"ל ס"ת להפמיד נאמן אתה ואי שכרךלהפסיד
 כולי' ם"ת ושכר אזכרות שכר דהפסיד נהי ירמי'ר'
 כתובות שלו אזכרות שאין מ"ת כל א"ל הפםידמי

 דר' לקמי' דאתא ההוא כלום שוה אינוושמן
 לא שלו נוילים לפלוני שכתבתי מ"ת א"לאבהו

 לוקח ביד א"ל מי ביד ם"ת א"ל לשמןעיברתים
 נאמן אתה שכרך להפסיד נאמן שאתה מתוךא"ל

 למימר איכא התם . אמי מדר' וט"ש . ט"תלהפמ*ד
 דמשקר למימר איכא התם )פירש"י ירמי' בדר'פעי

 ומכר אלא יפסיד שלא וסבור להקניפונתכוין
 כולי מפטיד דקא כיון הכא ירמי'( כהאזכרות
 הוא יודע גשמן הנוילים עיבד 3דכשלאאנרי'

 ח*ישינן ואמר. אתא ואם"ה שכרו( כלשיפםיד
 וא"ת ון"ל הב"ח וכ' - ע"כ קאמר קושפאאימור
 אם הלא מ4 ביר ס"ת 'אבהו ר' שאלו 1ורךלאיזה

 ב'דו שהוא כיון דמהימן כש"כ הסופי בידהיהה
 ונראה ט"ת לפםול אתה נאמן בסתם הול"לא"כ
 ס"ת לפסול מהימן המופר ב4ד ס"ת הוה דאילחלק
 ונתנו טידו כשהוציאו אבל בחנם -לו כותב הי'אפי'

 בםתם שאלו ולכך ס"ת לפמול נאמן שכרולהפסיד שנאמן טתוך בשכר כשעישה א:ל ב.דושאינו כיון נאמן הי' לא בחנם עמו עושה הי' אםלפלוני
 או בחנם *)שה אם טפיו להוצ'א. כדי ביד.מיס"ת
 לאו או לוקח הוא אם יבין תשובתו דמתוךבשכר
 בשכר עמו רעשה שטע אז לוקח ביד השיבוכאשר
 : סק"ד שמ"ז סי' לקמן במו"ן ועיין .ע"כ
סימן

 רפ~
 לצ'ן יצו'ן מ ש,ך'ספ"נ

 . הםפרים בכל הוא דכן הש"ך ען"כ . מחמיריםויש
 ר"ל כו'. הב"י וכ"כ כן נוהנין א'ן אבל הש';ךום"ש
 וע"כ החומשים מפני לעטור נוהנין דא*ן כ'דהב"י
 ואומרים מהמירים יש דצ"ל בהרמ"א הש"ךמני'

 אלמפה קאי מחמ*רימ יש דיאי ר"ל . כו'השוטע
 מפני געמוד דא"צ מקודם הרמ"א דכ' הא עלולא

 :החומשים
 אותא בנמ' ר"ל . כו' ה'כיר (. בנמ' מק"ימו"ו

 בהם אין והבימות הלוחותבוה"ל
 :קדושה

 בייישה יי ס""א טר"ו רפרסמימי
 לכתוב מיתך עליונה שיפה ששרפפ כיון ראר2יכו המוך זו,לכףו1
 הילכך ז"ל הרא"ש א"א וכ' שיוצה כמהלמפה
 שרפופ בלא כותבין אין דאמרינן הא אומראני
 השיפה ואילך מכאן אבל עליונה בשיפה דוקאהיינו

 נבי דאמרינן היכי כי שרפופ כמו היאהעליונה
 א"צ שוב עליונה בשימו-- שרממ שאםתפ*לין
 לכתוב ידם ראמן יודע*ם בנ"א שםתם לפי_שרפופ

 : ע"כ שיפופ עליונה..בלא שיפהע"י
 נם שהיא ~נ סק"א מו"ו רפהמימן

 ג ו . עו**י1י-י
 ימים אריכות לאדמ חביב דיותר אען'נ כ'דהב"י

דאריכות. משום כו' מזו נדולה כ'.הפור אפ"ה =ביתטשמירת
 הוא הבית ושמירת נםתר נם הוא ימים

 טזוזה בהם שא'ן בתים בשאר ייהדהים ננלהנם
 הוא הבית - דשמירת משום א"נ נדול הבית_לשמירת קרי ע"כ ניצול סזוזה בו שיש בבית והדרניזוקין
 ועבדיו מבפנים שהוא בו"ד. מלך של מנהנהיפך

 עבדיו הוא הקב"ה וםידת מבחוץ אותומשמיים
 לי' קרי ע"כ מבחוץ שוטר והקב"ה מבפניםיושבין

 * כו' כ' בפור ממי"א מך"ל רפךישץימן :נרול

 ו*נא י,שוי גי
 תייב מפה פצים גו יש אם הדלת' שאחוריפתח

במזוזה



בינה רצב רמהז ףפרטףמןאמףף
 5טערב וא' 5צפון אחד בו מחותכין פתחיםלב' קבוע פצים הבית במקצקע שיש כנון פירש"יבטזוזה
 הואיל מערבי לפתח אחרת מזוזה צריה לפתחפתח בין פפח הברלת עובי הפצים בעובי יש אםמערב, של חללו לתוך נראית א*נה והמזוזה צפוןדלת אחורי מערב פתח הוי פתוח הצפוני כשהרלתקאמר וע"כ הבית חלל לתוך ונפתהים בפציםקבועות דהד5תות דר"ל בפרישה )פי' הדלת אחורי הויפתוח וכשהדלת הצפוני הפתח בה55 בפצש מזוזהוקבע
 אחרת מזוזה א"צ לאו ואם ,ב~לה המזוזהואין
 מועתק הוא רבינו שכ' פירש"י וז"ל הב"י וכ' .ע"כ

 יותר מבואר בפירש"י דידן ובנומחי הרא"שמפסקי
 לדרום א' מחותכים פתחים ושני קבוע הפציםהבית במקצועות שיש כגון הדלת שאחורי בפתחוה"ג
 לפתח פתח בין טפח המףדיל פצים בעובי ישאם הדלת אחורי למערב פתוהה הוי טתוםוכשהדות הדרומי פתח בחלל בפצים מזוזה וסבע למערבוא'
 ' המזוזה ואין הואיל מערבי לפתח אחרת מזוזהצריך

 שם פצים ויש מזהה שצריך חדר פתח אצלשיש כגון ר"ץ ופי' הא דמנ"ל וקשה אתרת מזוזהא"צ שמאל ולזה ימין ולזה מפחי 5ה שאין כיון פה"קכ' והטרדכי עכ"ל אחרת מזוזה א"צ לאו ואםבחללו
 נפ*ק טפח ביניהם שאין וכיון ולזה לזה ימיןשהוא
 החדר מזה ונכנם מערב לצד פונה בפתחשנכנם ותיכף צפוש בצד בפתח בו שנכנסים א' חדרקשיש כגוש הר"ץ דברי טפרוש ובררישה . ע"כ א'במזוזה
 ביאות של ימין הוי אחר שפצים ונמצא אחרלחדר
 צריך דלעולם וה"נו מזרח כזאשניהן

 בימין לה'ותהמזוזה
)כטבוארהנכנם
 וא"כ רפ"פ(בסי'

 שמפרשלפ*רש"י
 הי' הפתח*םדשני
 קבוע והמזוזה5ר"ה
 כשקבע א"כ,בפצ*ם

 כ'טנכנם אזי הצפוני פתח צד של בפציםהמזוזה
 הפונה הצפוני בפתה בין הנננס לימין המזוזההוי לפ.'-הר"א אנל לשמאל הטזוזה הוה המערבבפתח
ר

) 
 בצ.ור כמו קחדר הפונה המערבי בפתח ש ט
 בצד מערב בפתח המזוזה שקבע רק בפצוםהמזוזה שקבע מיירי דלא רש"י כונת מפרש והפו"ז .הנ"ל
 טפח מערב לפתח. צפון פתה בין המברילהפצים בעובי כעשא-ן . וא"כ הכניםה 5יטין שהואהכותל
 .והפצים א' ' הם כאלו הפתהים לשני חשבינןאזי
 ג"כ המזוזה הו* צפון בפתח והנכנם דליתאכמאן
 פתחין השני הי' דאם וכונתו כו' מחותניןפתחין שני שכ' רש"י מלשון כן מדייק והפו"ן .דליתא כמאן הפתהים שני דבין דההבד5 -כיון הכניסהליטין

 פצימ ובאותו ועב רחב פצים שם עומר שהי'רק הבית במקצוע כותלים שהי' מיירי דלא פירש"ילנך פ(ח עובי בו חי' לא אמ אף דליתא כמאןהבית בזוית העומד הפצים חשבינן הי' 5א ממשבכות5ים
 דליתא כמאן הוי מפה ההבדל בעובי הי'כשלא ע"כ לצפון וא' ,למערב א' פתחים שנ* מחותכים.הי'
 בכותל הפתח בימין הקבוע במזוזה וטני א'פתח והוי א' בפצים הוא החלל דכל כיון א' חללוהוי

 דשם היינו כו'. יי למפרע קיאה סק"א טו"ד רפחכםימן : ודו"קמערב
 דאיתא ר"ל . כו' מ"ת בין אין יתנן מהאמק"ב : 5מפרע שקרא ק"ש לעניןמיירי

 נכתבות אין ותו"מ לושון בכי נכהבין שהספריםאלא ומזוזות לתפילין ספרים בין אין במג*לה יי
 אגויל'לכתוב פםולין דתו"מ שס דאיתא הא על מקשיםוהתום' - זה חילוק גם שם לחשוב הו"ל לשמה עיבודא"צ דמזוזה שם"ל הרמב"ם לדברי וקשה . אשוריתאלא

 . בו שכתובין בדבר איירי ד5א ותירצו זה חירוקנם לחשוב הו"ר א"כ - אגויל כשרה ום"ת
 להרמב"ם הכ"מ קושית על גם לתרץ ישולפי"ז

 : ו2"לכש
 מק"ג ש"ל' רצבטימן

 "אע-

 טשתטו

 בפרדם קשקננו 5וטר צריך ע';כ שלו ושהי'שמרדו ותרננו5ין באווזין ימיירי לפרש הש"ך דכונת נ"לכו'
 הקן משלוח פפור המשתמר רבפרדם משתטרשאינו
 דיונים הסעי' בריעם המחבר )וכמ"ש שלו שהםכיון

 פטור שלו שהי' והיינו בבית' שקננו ותרננוליןואווזין
 ש5א וצפרים ועלי' שובך ביוני אבל הקן(משלוח
 )כמ"ש בביתו קננו אם אפ*' מעולם שלוהיו

 -כ"ז' הקן- -בשלוח חייב-- סק"ו( לקמן--הפו"ז
 שלא

 מע5 האם הוגבהה שלא והוא המחבר מ"שלפרש צריכין ו5פ"ז . משהטילם הבצים מע5 האםהוגבהה
 שובך ,איוני רק קאי לא כו' חצרו לו זכתה כו'הבצים
 לא אבל מעולם( שלו היו לשלא וצפריםוערו'
 זה לפני שכתב בפרדם שקנגו ותרנגוליןאאיוז*ן
 לא ' אפי' אזי הטשתמר בפרדם מיירי אידסמ"נ
 ואי ' כאן( הש"ך לוכם"ש פטור הבצים מעלההגבהה
 לפרש ואפשר . חצרו זכתה'9ו לא א"כ משתמראינו
 שאינו בפרדם 'ומיירי ותרננולין אאוון*ן נםדקאי

 הפרלם בצד עומד והוא .כאן( הש"ך )כם"שטשתמר
 בפרדם שקננו ותרננולין -דאווזין זה רין שכתב ,זבעפ ועיין ? הס"ח סי' בחו"מ 'כמ"ש לו זכתה נ"כדאז
 הפקר של הן רק מעו5ם שלו היו ושלאי8'ם4ירי
 המשתטר בפרדם אף ומיירי ועלי' שובך דיונידוסיא
 אח"כ- ועז"כ שלו הי' שלא' כיוז ח'יבאפ"ה

 והוא
 אב5 משהפילם הבצימ מעל האם הוגבההשלא
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 בינה רצד רצג רצבםימזאמרף
 גם קאי ולפי"ז , חציו לו זנתה נו' הוגבההאם
 שמיירי כיון זה לפני שכתב ותרנגולין אווזיןעל

 כ"ז ע"כ ועלי) בך ש ,דיוני דומיא שלו הוושלא
 בפרדם אפי' חייב הבצים מעל האם הוגבההשלא

 דמיירי הש"ע דברי כאן מפרש דהש"ך והאהמשתמר
 שאינו בפרדם מיירי ינם שמרדו ותרנגוליןבאווזין
 שמפרש פירש"י הביא שבב"י משום הואמשתמר
 כן פירש ודשן'י . שמרדו )ותרננולין באווזיןדמי'רי
 שם דאיתא הא על ע"ב קל"ח דף חוליןבש"ם
 . הקן בשרוח חייב בפדדם שקננו ותינגוליןאווזין
 וע"ש שמרדו ותרננולין באווזין דמיירי פירש"יושם
 בין לחלק בגם' שם דאיתא בהא ע"ב קמ"אבדף

 אווזין שם הזניר ולא ועלי' שובך יוני על רקשם קאי לא דבאמת לא או הבצים מעל האםהוגבהה
 שלו שהי' ותינגולין דבאווזין הוא והפעםותהנגולין
 אם רק הבצימ מעל האם הוגבהה בין א"חומדדו
 כאן הש"ך וכמ"ש לא או המשתטרת בחצרהם

 :ודו"ק
 זכר קורא במתני' מיתא וםהי"גםהי"ב

 חייב ד"ה נקבה אבל זכר בקורא מחלוקתי"א אמר ובגמ' - פופרים וחכמ*ם הקן בשלוחמחייב אלט ר'אחר,ם( על ליבוץ ודרכוטהור
 דהאם לשלח חייב' שלה הבצים אין אפי')פירש"י
 מחלוקת ר"א ואמר בכך( ומנהגו הואיל בהקרינן
 עליו תמה יהרא"ש דר"א .קמייהא מימרא הבי*בלא והרי"ף - פפור ד"ה דעלמא בזכר אבכ זכרבקורא
 לתיווייהו דאיתנהו משמע דהא הביאה לאלמה
 ז"ל הש"ך כ' ולזה . פליני ולא נינהו מילידתרי

 על ר"ל . מחוור דאינו כ' הרשב"א אבלכמטי"ר : וקעל כן טובר הרי"ף גם ומהרש"ל הנ"ידלדעת
 בצ*ם סידרי דשני דהך דפירש"יהא

 מחוור דאינו הרשב"א עז"כ מהור מעוף בבציםמיירי
 הם העליונים ושבצים דמיירי הרושב"א ומפרשכו'
 דמפלית דומיא מזומנים בבצים וא"נ . פמאמעוף
 שלו בצים הבצים על ושם לסן ידו ששלחוכגון
 לא יפול לא ואמי' הרשב"א דכ' הא ועי .כצ"ל
 רב"פ הג' בהגהות עיין כו' תחתונים ולאעליונים
 שאם הרשב"א בשו"ת מ5ואר רהא ע"זשהקשה
 כאן אין כלל~מהקן ליקח רוצה ואינו קן אדםרואה
 תאון'ח ח"ם בשו"ת ע"ז )עמ"ש האם לשלחחיוב
 די"ל הרשב"א הדושי הושית מובן אינו וא"כ ק'(מי'

 ולא העליונים הבצים ליקח רוצה שאינודמיירי
 :האם

 עכו"םביד יעייי וא"ת םמ"ב פו"ז רצגטיכמי
 קצירכם לארץ( שבאו קודם התבואה שנתבשל.)היינו
 לקצור ומשראוי קצירכם ראשית נדכהיב רחמגאאףר

 שליש הביא שלא כל א"ל וכו' קציר קרויההיא
 ולא לקצור עוד ראוי לא דאן ר"ל , עכו"םביד

 : עכו*ם של קצירהוה
 מהש"ם' הב"ח שהביא הרא" ובפיפ טט"וש"ד

 שהביא- סק"ב בפו"ז עיין .כו'
 . כו' הייושלמי מש ייויה יאי' נ"י יען *יכפ : הב"חדברי

 ירמי' ר' קומי בעי יונה ר' ה*רושלמיז"ל
 מהו לחה 5מה ומצאו לארץ ישראל שנכנסובשעה
 א"ל חדש משום אסורהשתהא

 למ~
 כדון עך לא

 כו' קצורה אפי' יביישה ואפי' א"ל יבישה אפי'לחה
 :ע"כ

 דנשרש ר"ל . כו' העומר קו~ם נזרעה אבלכמק"פ
 : סק"ח לעיל הש"ך וכמ"ש העומרקודם

 רצרסימן
 . "יאור הפילו יא ~שעיייז והז כמס"הש"ף

 הם כשנתבשלו דתמרים,ר"לי
 : חמץ כלחםמתנפחים

 דמתני' דנובלת םובר הימב"ם ים"ן וע)י *שם
 דברים שם חשיב דבמתני' ר"ל .כו'
 במשנה ומיים ברבעי ומותרין בערלההאמורים
 רס דאמורות הפור ומפרש . אסורות כולםוהנובלות
 דקאי טפרש והרמב"ם מותרים ברבעי אבלבערלה

 : ארבעיגם
 ק בם 8 עמ - כו כא,,יאפיוא ל ח םפר"ז

 :שאח"זו
  קורס נו טימנעו ספירוס כ) רניעית ,סנס ט)תטרי ~:" ען: ממך ס ~~ן"ע סק"יש,ד
 סננמריס 6ף  - טרנס  רין ג"כ  לסס 4ט נסכטט"ו
  כנון טר)ס ס)מיס .טניס ט)ם כיו טנ6 )66מ"כ
 כנון עקוטעיס סיו ל"ם ו6י)ך כ6כ  טי"וסנטט
 ון" ע"ז סכ"י וכ' . ע"כ נ6כ י"ו עקורססנטע
  6טוריט מ  נטיטס  וט'רות ר6ערינן וס6 סר"ןוכ'
  סססלכו נטיטס  ררוס6 ט"ד 6יכ6 נסנט  ט"וטר
 תעיטס )סנס יום )' )5 סע)ו  כסחלססטלי'
 טך טנתס ו5סעטיך נסוסס ע)יו עמעיריןו)פיכך
 6כ5 סרעכ"ס דעת וכן )6י)ן ר"ס טכו6 נטנטע"ו

 ט)6 כ6ותכ ומס" נטיעס ככ) סרין סכך ב'סרו"ס
 יס6 עסוס עסתכר6 וסכי נתמ)תס ע5י'סק)נו
 נע)ע6 חוער6 מטוס 1)6 ת)ויס נטעע6עי)ת6
 טענר םנס ט5 מיס רוכ ע5 בך) ר6י)ן יכיוןוכ"ט
 טינסס סו6 כסכט לע"ו  תטרי כין מונט טסו6וכ)
 מסרי  סורט  חניו  כ6לו  סן וסרי ר"ס סיסנימים
 )' נעעס בין )6יפ5וני )יכ6 רעילת6 רכ"טוכיון
 נמע"ט וכ' . ע"כ עכ6ן סמות 6ו ר"ס )פנייוס
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בעה ש רצפ רצו רצה וצדמילןאפרי
 )חםכון כ6ו 06 רק6מר דס6 נימ6 םסיר סקסוסנ")(
 1)6 6סור ממחלס כסתנו ד6ף רכות6 קמם")6סור
 )סרמכ"ס 5נ) . מותר סתמ6 60 מיני'למיוק
 ו0טעס כ0תנו 6ף סיינו )חטכון כ6ו 06 ה6דמסרם
 מעיקר6 סתנ6י )חםכון םיכו6ו דהתנו דכיוןדחסור
 גס סם"ך ומ"ם . סתום' ק,סיפ ל"ק 6"כ)ית6
 דכרי םהכי6 סק"כ כטוא עיץ כו' הכ"חמדכרי

 : הכ"ח.
 כו' מותי דסם",צי)0 )'םוס י"י .:פגגי'*פן"ן3

 ססק מותר דכמ"לוכוטתו
 סמחכר כ' וחח"כ . ס"ט )עיל סמחכר כמ"םערלה

 6"5 61"כ כח") כער)ה ח"כ 6ינו ומרכיכדמכריך
 0)םץ ניח6 וכטור . מותר ער)ס דססק לטעסכ))
 )הכריך 6דמ0 עוכדי םמנסג 6עס"י הטור דז"ל"תר

 מגפנ" יץ )םתות ר"י סתיר םנ0 ככ)0נפניס
 סר6"ם 6"6 וכ' ננותר ער)ס דססק מםוססעכו"ס

 נסניס 6כ) 0עכו"ס לגפני 0יתר מ65 סריו"5
 םנ0 ככ) 6וקס ומכריכין 6ותס עוכדיסםיםר6)
 םסםט רו6ס ו6ני סיתר מ65 )6 ער)סססו6
 כ)כי 5ני ותרתי מםניח ו6ין ה6רלות ככ)סהיתר
 מכ)) וסי651 נדכר ו60ריך סיתר 5ד םוסלמ615
 כח"5 כער)0 חיינ ומכריך מרכיכ ם6יןדכריו

 :ע"כ
 ר") . כו' זה סימן נטור מפלמטנ"םפטך"ז

 סעי' כ6ן סמחכר םסניחנוין
 ם5ין עד כסרי ניתוסף 06 כזה"ל כטור 6ית5כ"כ
 ם) ממ6תיס 6' ח)ק היתר םסו6 סר6םוןכסרי

 ו6ס הסיתר מכע)ין 6יסור םנירולי 6סורהתוססות
 כטור )הגי' ם5ריכין סעו"ז ועז"כ . מותרל16

 : נס"ע כ6ןכמ"ם

 רצ"המ'מן
 כן םה"אפו"ז

 כתונ 0טור ז") . כו' הטוי
 גהמתן תס :)6.ס מ 61 סוך כ61יםסרגיע

 גן'צ'3שןנ,וין,י,"גנן

 תזרע )6 םדך דכמ"ם ננז0 למדנו וז"ל ע"זכיריםה וכ' . ע"כ נח") 6ף נוהגין ם5ותן ס6י)ן נכ)6י6)6 י; גני
 60י)ן ככל6י כין זרעיס ככל6י נין מייריכ)6יס
 דממנו דסרה לכ63יס דכ0מה כ)6יס דססינ,ם6)ח
 6ילנות נכל6י דוק6 מיירי נח"ל 6ף ד6סור)מידין
 דוק6 דמםמע דםדך ומיעוע כסננס דסרכעקדומי6
 קי5ר והטור זרעיס 6כ)6י ק6י כח") 1)6נ6"י
 זרעיס ככ)6י ל16 תזרע )6 םדך רס6י כמ"םכלםונו
 כלל 6יירי ד)6 מיני' מםעע ד)כ6ור0 כו'6יירי
 6יירי קר6 דעיקר כמ"ם 3ית6 וז0 זרעיסככ)6י

 היקם6 60י ס"ס מ)6 זרעיסככל5י
 ע"כ ונו' זרעיס ככ)6י 6יירי )6הטור

 )מס כוכתו . פםוט םסוח כתנ וכמן 3מ"מ2טן : וק") כ6ן סטו"זדכרי
 וסכ"י סכ"י )סון 0ם"ק כרים םסכיח =1-8

 : 0ו6 וסםוע סתירו ו6ס"0 םססייס
 . כו'נט"ס,ו י"6מי ס6 טק"ב ש"ף רצ"1םימן

 נחמי' רכ וכי מיני' כעו 6סי רכ 6מר סגמ'ז")
 ד6יכ6 כיון )ויר פינו ום6.נו ומינו מין )0כניםמסו
 וסםטי ל6 6פ"0 ד)מ6 16 נריני מינ" כתרמיני'
 דענדי פרי5ות6 מסוס כסלכת6 ד)6 )6יסור6)סו

 :ע"כ
 לענע פ 6 6 1 ,אי/ןן ן.8, ר") . כו' נגמ' ס6מרו מ0 על כהה"הר8ן"ן
 מכנים 6כל וימםוך כזה זה גמ)יס יקסור 1ל6םכת
 רכ ו6מר יכרוך ס)6 וכלכד חנליס ידו )תוךסו6
 כ)6ים 6י)ימ6 דמ6י כ)6יס . םנו כ)6יס )ענין6םי
 סקםו וע"ז . נולן עס ננותר 5דס תנן וס6ד6דס
 : כו' 6סור נמי 6דס יס6 5פ" וסר6"םסתוס'

 ס"סס עיד סק"8 טו"ז רצםסימן
 ש'4עע;1

 15 קננום כגץ 6חר מין דוק6 ססריס0 ז") .כון
 6כל הרח)יס ה5מר 16 הסםתן מנט)ין נע)יס5מר
 6עס"י 6סור עליו ו)הוםיף ע5ננו מין ננ6ותו)סכי6
 הדין וכן 0טור מיכ' מטמע וכן טווי 6ינוםעדיין
 מותר קנכום רוכן 6ס םנתערכו וקככוםכפסתן
 עס סטתן נתערכ ד6פי' רכות5 ו)"ק ה5מרעס
 דלסי"ז 5"ע 6ך ס5מר עס דמותר מר 5 ורוכן5מר
 סל 6' כחוט ם6פי' ז") זה 6חר רכינו דכ'60
 6יסור ס) 6' נוף כו)1 נעם0 ה5מר עס ם6רנפסתן
 5מר 6"ן נטוה ל6 עדיין 6סי' 60 חוט 6ירי6מ6י
 ו)6חר )וננר כ6 רסס וי") 6הדדי נתכט)וסטמן
 נתוספת 6פי' ניטו) תו )י' מסני )6 חוטסנעםס
 כ) עטה ד6פי' סס וכדמסיק מיניס ס6רעליו
 רח)ים מ5מר 6' הוט כו ו6ינ נמ)יס מ5מרסכגו
 תוססת 6ף דט"נו 6סור כו)ו סםתן 6' מוט561)1
 5מר וגס תחמר ד6ס ותדע מהני )6 מיניסמם6ר
 )רס"י 6"כ קםה כו כםכתע כ*טו) לסו יםוסםתן
 6)מ כ)6יס דמ,ן ם6ח"ז כסי' כטמו רכינודכ'

 כו' כמסרק יחר וסרחס יחד ופםתיס 5מרכםעירכ
 זס דנקכט)ו 5לרינן 1ל6 כל6יס זס יחםכו)מס
 ומ"ס . ע"כ כ5מ3ס 6"6 דה6' םנטוו קודסנזה

 כע"ס הו6 . לספיקו חוםסין 6ין 0ר6כ"ך כםסהטו"ז

 ' מק"גסז'1 שי4סימן

 סנ' הן
 . כו'ת:יסותיו

 סמחע טמעכיר כנון תכיסות סני כי5דסן הטורז")

8נ
  כיןיסתח

 0ו5 וכן.

פעס



בינה שה שב שא שט9מןאמרף
 0מחט ומעכיר כמיט כ) מע3יר ו5ינו 6'סעט
 וקהסר 3ימך סמועין ר6סי סני ונמ65 מניתסעס
 6כל מתקיימיס 6ין 6מר יכענין 0מוטין ר5סיטני
 מעניר ס6ינו 16 0מוטין ר6סי טני קוסר 6ינו06

 ר6סי סני ' סקוסר 6עס"י 6' סעס 6ל6סמחט
ן

 : ע"כ מנור 6ינו סננך ססת ע) החועין

 נסס כ' ניייסס פה"י מו"ו שאמ9מי
 יס 06 וז"ל רם"לי

 ס"נ ס' ס" )עיל סממכר סכ' סדין 0יינו . ט'קסר
 תמס ע"כ כזס )6סור רס") כסס כ6ן סדריססוסכי6
 : כוס )סיתר קי") רס6 מכי6ו למס סעו"זע)יו

 ר") . כו' ~כ16 סנ"י, ומ"ס טמי"אש"ד
 כמתני' וכי5ס . כס"קדמית6

 תסורין 6ין 16 תפורין כין כיו"ט כליס לס)מדמותר
 ומטני מז4 )מ6י כ)6יס סגמ' ופריך . כ65יסו6סי'
 וסריך ססתמ כננך לסרסו סר6וי כוי)וןרמיירי
 לסיינו טמ6 וי)ון 6מרו מ0 פסני עול5וס5פר
 0נית מממי5ות כ6' עס6וסו ו)6 פומ6ססמקנל
 מתממס סססמס מסני טומ6ס( מקנ)ותס6יכן
 )עסותו 6סור 61"כ ע)יו כ)י תורת יס )סינךנננרו
 ססן 6ף ע)י0ן )יסכ סמותר קסין סססנכנריס מיירי רמתני' 0יינן . נקסין 6)6 ומטניכ)5יס
 וז" וסייס סנ") סנמ' רכרי סכי6 וסכ"י .כ)6יס
 טמ6 ססו6 6)6 כוי)ון 6מרו ר)6 סכ' כתוס''וד)5
 וי)ון כ' 0ר6"ם וכתסוכת כל6יס מסוס כו 6ין6כ)
 טזס ותימס כ)6יס מסוס נו 6ין לממי05סעסוי
 רטעות סס"ך ועז"כ . ע"כ כססקיס מ"ס0יסך
 וכר6"ס סתוס' רכונת רפסיט6 סנ"י )סנינזרקת
 ססו6 כז0 כ)6יס מסוס כוי)ון 6יסור ר6יןסו6
 נ6מת 6כל וסנסמיס סתמס מסני ססורסו מ0נסנס
 ס0סמס מסני 6סור רך ססו6 דכוי)ון מוריססס

 קסס כססו6 6ף 6סור דיס6 רס"6 רק נומתממס
 ע"ז וסנסמיס סממס מסני סמנין כמס סנסנסמסני

 סרמנ"ס )סון מתוין שס כשמי"במןך"ך : וק") כזס 6יסור ר6ין6מרו
 רמ"6 ו0עתיקו סטורסמכי6

 ו6מ"כ כ6ן סממכר כמ"ס מתחל0 כ' כטור . כו'כ6ן
 וכ' . סרמ'6 כ)סון ס0ו6 סרמנ"ס לסוןכבי5
 נר6ס . 0רמכ"ס )סון סטור ססכי6 מל ע)סכ"י
 נר6ס וכן . ע"כ רכסמוך לעררילרין סי'ססו6
ממלוקתי .סוס 61י1 0מ"ב מו"ו ש"בנכטימן : 6' כענין וסרמ"6 סממכר דכרי סמסרם כ6ןמסטו"ז
 ד6וריית6 ככ)6יס 6ף מסכי י5כיעס ס"לסר6כ"ך רנס ר") . כו' וסרמכ"ד )סרמכ"ס סטור ניןנזס
 גמוט כנתיק רק סו6 0רמכ"ס ע) רמו)קוס6

 ד6וריית' נכ)6יס 6ף דמלני דס") מסרמכ"סרמספע
 סר6ג"י מו)ק ע"ז 6יסור ססק רק ססו6מחפת

 יס"ק מסתי6 םם"ה פו"ז ש"הטשימן : וק") רר3נן 3כ)6יס רק סמוט 3נתיק מותר6ינו ו)רידי' )מומר6 ר6ורייתמ ססק כ) קי") ס6וכ'
 כו'.יקייוסין

 רכס כסיר6י 6סס ר6קריס ננר6 ססו6 ססר6ית6
 סוע6 5ריכי 6מר יוסף רכ סומ6 5ריכי )66מר
 זס ט)ית נני )סריון זס ענ) רתני' )ס 6מינ6מנ6 .ד"י 5מר מקורטת 6ינס תחי)ס סמ6וש ס)6וכיון
 ס)עיס כממס וס עג) כ)וס 6מר )6 נני)סריון
 ד)6 6ילימ6 ס"ך פריון ס6י . סרוי ננו נני)סריון
 6ל6 כתמי'( ס)עיס כממס 6מר לכי כמיני' כלסוי
 -)6 .' -)6 קיי5ו ר)6 וכיון ניסומו( 1)06ו6י) כ)וס 6מר )6 ריס6 קתני לו"ס"ס וסוי 6ט"נ)6ו

 60 כי 'עילוי0 כסן רקכי) וכנון סוי ר)6)עו)ס
 כנון 6)6 6מרן )6 6סי רכ 6מר ס)עיס ממסלי סוי )רירי 6מר 0כן כסדיון סורר6 סקי) כסנ6דרכ
 0ר6ס( כני)וי 6וי) לו)6 0ו6 רכס רנכר6 כסנ6רכ

 וכ' .. ע"כ )6 כ"ע 6כ) 6ריסי' סורר6 )י'ומ3עי
 כנון 6)6 6מרן )6 6סי רכ ר6מר 60 ע)הר"ן
 לסתייקר סירכו למי רס"ס ונר6ס כו' כסנ6רכ

 ומיסו סדוי ננו כמס ס)טיס נס' ז0 ענ)ר6)ת"ס רמסני 0))ו רמיס' )סעמיס כו סנותן דכרכ6יזס
 )י סוי )רירי 6מר מ5י )6 סכי )6ו ס6 ס))ורמיס כרי עך כזס ככיו65 )סתייקר ררכו סיס6כעינן
 ס)עיס נס' סכ0ן וקינ)ו ס)עיס ה' כסוק סוסס6ינו כ)י )ו נתן סכ' סרמכ"ס ע) )תמוס סיס5)6
 06 כו )סתייקר ררכו 06 מי)ק 1)6 סרוי כנוסרי
 וכ' והטור סרמכ"ס דכרי פסרס וסכ"מ . ע"כ)6ו
 )כסן 6ומר רכסס6כ )מ)ק )רכינו רס") ונר6סוו"ל
 סכ0ן וקיכ)ו כני )סריון סלעיס כ0' זס ענלסי)ך
 מטונ'- ךכיון---סמסן-זס-0ו5 -ס'-סועיס סכעו)ס-5רס- )טוס סוס ס6ינו 6ע"נ סדוי רכנו 1ך6י סתס3כך
 0סורר )ו נתן רס6כ סוס כסנ6 ררנ עונך66נ) ס)עימ ס' )ו נתן כ6י)ו סו") ס6נ 56) ס)עיסס'

 זס סודר סי)ך 6)6 6") ס)6 כנו כסדיוןכסתס
 טוי )רירי מע5מו ר6") סו6 כ0נ6 ורכ כניכסריון
 כנון 6)6 6מרן )6 6סי רכ ק6מר רוק6 וככס"נ)י
 6)5 ובטור סרמכ"ס כ' )6 ו)כן כו' כסנ6רכ

 "פן קי)ך )כהן ס6כ כס6ומי רמייריסכריית6
 'רקיכג וננון סוס ך6ינו 6ט"נ סרוי דכנו ס)טיסכס' 'ז"

 ת)מוד6 ק5מר כסורר ררוק6 )ומר ר6ססרמסוס 6סי ורכ כסנ6 דר3 סך סכי6 ו)6 עי)ויססכסן
 ס)עיפ ס' )י מזי )רירי 6") מ5י סורר 3)6סר6ס כני)וי 6וי) ד)6 כסנ6 כרנ רכ6 נכר6 רסכ0ןסיכ6
 )6 רכ6 ננר6 6סי' סודר6 ד)6ו חס5יס כס6ר6כ3
 6"ג ס6נ 6ין 06 )י מזי )רירי מע5מו 6מרמ5י
 רסודר6 )כוס6 רסך וכיון ס)עיס כה' זס מסןסי)ך
 סרמכ"ם כ' )6 ו)כך הסת6 סכימ )6 רכ6)נ3ר6

 סועו : ע"כוסטור



בינה שיג שו שאמימןאמרי
ס0"י

 דעת טטריסס ז") . כו' כ' ונסריטס

 מסנותן נר6ס ד6ס נזס סו6סממנרי
 6דעת 15 נותן 656 נמורס 5מתנס כונתו סיתסד65

 כנו סוי 65 קע5ס 65 כע"ע וסכסן 15סימזירס
 מתח)ט סיתס סכסן ידעת ז"5 סרמ"6 וז"םסדוי
 סכותן 6מר 630 סן ור"5 3סמזיר ע"מ )קכ)ס650
 ססיגו מסכסן סנר6ס 656 ס6מרו סן ע"מ)טון
 סריני 6מר כ6י5ו 6ל6 )דמסני( ע"מ נתורתמקנ5ו
 סדין דוק6 וכזס מסני ד65 5י ותמזירס 5ךנותן
 6ט 65פוקי סןוי ננו ד6ין סממכר ע"ז כמ"ססן6
 טווי דננו סכי ורעתו קינ5ס וסן6 ע,ומ 5סון6~5

 :ע"כ
 כו'. כן 0סנין ני6ס סעם"ז תס ממ"וש"ף

 וח*סב 15 נתן ו6ס סעע"זז"5י
 סיתס 65 סכסן סדעת 6טס"י 5סמזיר ע"מ3ועת
 דעתו ני5ס )6 ססרי 5סמזיר ע"מ 5קנ)סעתמ5ס
 סדוי ננו 6ין )ו סחזירס 65 ונס כן ע"מ0נותן

 : עאכ 5כסן כ5וס נתן 65 כדעתודס6
 'נ, " וי י,מ

4'1: 
 גגנווות ".ת" ול

 רני5 סוס חנינ6 ר! וממזיר נועכ 0סי' ערסון ר'-ם5
 ו6תי 6זי5 דסוס נכר6 5ססו6 מזייס ומסדרדטקי)
 ננו 6ין סי5כה עכרת כיס ויסכת נמרת )66")
 מסורנ6 )6 נמי ד6י 61"5 ע"ז סר6"ס וכ' .סדוי
 5סמזיר ע"מ במתנס מ"ס 61"ת סרוי כנך 6יןלך

 כ5כו 656 סתנס 650 זס וכס"כ סדוי 0ננוו6מרינן
 נמתנס 656 5זכות ר5ס 65 סר"מ וי") 15 סימזיר0י'

 ויסיכ כו6 כע5מ6 עתנס 6מ"כ סממזיר ומסגמורס
 : ע"כ5י'

 ס5יון כו' נע5 זו סניכססעעס טמ"חפך"ו
 סממנר דכרי ע) ק6י סעו"ז50

 סרמ"6-)סנסות ע5 651 סכן -פדיון ט5 מ"ס-ע)
 6מריס ע"י 5עסות סיכו5 דמ5וס ור"5 טנת(תוססת
 ט5מו ע"י רק )עטות 60"6 מ5וס 6נ) נע5מנרך
 5טדות מנרך ע5מו חת כססודס ע"כ כ)מ"דמנרך
 ע"י יכו5 6ינו 6"ט )סדות ויכו5 דכסינד)נ)מ"ד
 סנורק ר"י 6מר ע"6 ז' ד' כססחים ועיין6חר

 : כו' סינרך5ריך
 סנמ' דק6מר 60 סמסרס מסננקס"טי עיי . כון ד)מ6 16 ,מסרס וסו6םהי"א

 : 55"ד ד3ע) 6)יכ6 סו6 ד5י' מ5וס ד5ע166
 ,, 6ס םהי"בש%

 נמ)ק דסטעס סיינו תס5"ג. וי י"נ )כ"ע סנן סניע
 0עות וי"נ ימיס דכ"ע וקי"5 מ)קיסלתתר"ף

 : מודם סוי ח)קיסותם5"נ
 ר"3 כו'. .ותני נסך )קמן הוק6ןםהי"פ

 "רכ סנונת6 ננמן 6ית6דמתמ5ס
 ננו ממר רכ' יוס )' כתוך ננו 6ת נססודסוטמו56

 כם"ס ומוקי סדוי כנו 6'ן 6מר וסמו56טדוי
 ונת6כ)ו יוס )' 65מר סדוי ננו ויט6 כס6מרדט5יני
 כסמו6) דס5כת6 סם נורסין ססריס ויס .סמעומ
 יסוו6 דרב קמי' תנ6 תני עוד סס 6ית6וממ"כ
 טמו56 6") סדוי ננו  יוס ל'  נתוך כנו 6תססודס
 וס)כט6 סרוי ננו 6מרת ו6ת פדוי בנו 6ין6מר

 : ע"ככסמו56
 נסני 6)6 נסטר ס6ינוכיון טמכ"המד"ז

 וכ' סטור ז") . כו'ססיקות
 ס' נותן ונקנס זכריס סני י5דו 60ססרמנ"ס
 06 ספיסום נסני  6ל6 נפער  ס6ינו- כיוןס)עיס
 מייכ ונקנס זכר י5דס ו6ס מייב זכר 6סתוי5וס
 רמוק וסוכר וסו6י) ר6סונס סנקכס י65ס66"כ
 6)6 מתמיינ 6ינו סנס -דכריו מכין ו6יני ע"כמייב
 י5דס ו6ס נקנס 06תו י)דס סמ6 סטיקותנסתי
 ן6יכ6 כיון תמ5ס סזכר י65 66"כ סטור ונקנסזכר

 : ע"כ סססק ען מו5י6ין 6ין ופכי סכי5מימר

 51; ס"שב ש% שהסיא
 ~דנרי ,,

 . כו'עסרי"נוז
 מעכו"ס מו)נת סרס נקנס דנס ס"5 דמסרי"5ר"5
 ע"כ סק"נ( )קמן סם"ך נכמ"ס )קנ5ס סכסן5ריך
 ד6"5 מרדכי נסנסת דק6מר דס6 מסרי"5 5דכרי5"5
 6נ) )י' כייסינן ס)6 סיינו נמו5כת )קנ)ססכסן

 : 5קכ5סממוינ

 קישיה ניחא יביה ממ*ר מר"י שינכמימי
 ~"ל . כו'ב"יו
 כדי בו ובעפ הכהן אהר רודף הבכור הי'הפזר
 עליו לשהפו מותר מום בו עשה וע*"כ עצפולהציל
 בעפ אם אבל רדיפה בשעת שבעפ דוקא הרמב"ןוכ'
 בעפ אפ*' כ' והרםב"מ לא םמנו שניצל לאחרבו
 . ע"כ ז"ל הרא"ש א'א וכ"כ ממנו שניצל לאחרבו

 דדוקא לר"פ ס"ל לל*ק לשונות שתי איתאובש"ם
 . לא רריפה לאחר אבל רדיפה בשעתכשבעפו
 . פותר רדיפה לאחר בעפו אם דאף לר"פ ס"לולל"ב
 כוישנא פסק הרםב"ן הרא"ש וכ' וז"ר הבויוכ'

 הפור רבינו ומ"ש כל"ב נ"כ פםק והרמב"םבתרא
 מבואר רייפה בשעת בו שבעפ דדוקא הרםב"ןבשם
 הוא רבינו שכ' וה לשון תהלה ונם הואדפ"ם
 עצמו את להציל כדי בו ובעפ שכתב בפעותכתוב

 אינו עצפו את להצ*ל כדי הי' לא דאםדמשמע
 שבתוב םה לפי אפי' וא"כ דר"פ כר"ק והיינופום

 תחוה הול*ל לא פינ' והרמב"ן דהרמב"םבספרים
 הין ולכתוב דבדיו לסתום הו"ל אלא וישנאכהד

 בו ע,ןה ועי"נ בו ובעפ הכהן אחר רודףהבכור
 אלא פלונתא דליכא שנתבאר מה לפי וכש"כמום

 כל"ב הלכהדלד"ה
; 

 בדברי םנ4' והפו"ו . ע"כ דר"פ
 רהרפב"ו ום"ל רמבמן ווא הרמב"ם שצ"להרא"ש
 ודעתי הפו"ז ום"ש . בפור וכם"ש הדמב"ם עלפליג

למחוק



 שידשמו סימ1שינאמרי
 בינה שכשכנשכרשכי

 וצריכין פ"ם שיש ונ"י מובנים בלת' אלודברים - תחלה לכתוב אלא הרטב"ם דעת כל בפורלמחוק
 ' כל בטור למחוק ודעתו שכצ"ל ונ"ל בדבייולהני'
 כו'. -4באדבריי "טוי יהביא טמ"כ טו"ו שירסימן' : ודו"ק הרמב"ם דעת א?א לכתיב ולא תחלהמ"ש
 ה1א שעומד ורא*נו בכור לו שיש כהן הפורז"ל
 'טלם לב"ת ?בדו הבכור ונקנם אצלו__בחוץ ב"בוכל
 מב"ב א' שמא ול"ה לשחפו מותר מום בעלויצא
 נומא 'חפר שמא או המום בו והטיל שםנטמן

 : ע"כ בו שיפוללהכש*לו
 מבואר אינו היא"'צ מיביי ש~רי סמ"וש"ך

 דמ"ש כונתו . כו'- שרי הוהדלא
 לפנ*ו העידו אא"כ חכם לי' שרי היה ולאהרא"ש

 הר' בשם הטור מ"ש דנם יונה הר' מדברי הואנו'
 אינו שאם צ"ל נאמן מובהק מום הוא שאםיונה

 הא ניחא וע"כ הרא"ש בדברי וכמבוארמובהק
 מום בו שנפל עדים ש.עידו דצריך הפודדסם*ק
 הוא הרא"ש דדברי כיון הרא"ש דברי ננד הוהולא
 יונה הר' דברי נ"כ הביא והפור יונה הר'בשם
 1 כו' הב"ה קוש*ת נ"כ נמתיקה ובזה הש"ךומ"יט

 חילוק כתב לא דלסה הפור על הקיטה דהב"חר"ל
 צריך דאז מובהקין מומין ב*ן בהןא"ש המפורשזה

 א"צ סובהפין שאינן ובטומין המומהה שםלהזביר
 הפיר דכ' הא על הקשה ונם המומחה שםלהזכיד
 מזכיד שא*נו אף נאמן מובהק דבמום יונה ר'בשם
 ולפמ"ש . הרא"ש מדביי ה'פך רהוא המומחהשם

 ר' בשם הטור דכ' דהא מידי ל"ק שוב כאןהש"ך
 מובהק א*נו וצ"ל ט"ם הוא מובהק טום הוא שאםיונה

 : ודו"ק *ונק הר' בשם הוא הרא"ש דבריונם

 ':: :ן זי סק"כ מו,ז ששוסימן
 ואח"כ יולדת 'טאינה אע"פ חילבת שהיאראינוה
 היתה עשלא הבכורה מן פמורה ולד מנ*קהדאיכה
 ועז"כ . ע"כ יידתו אא"כ להניקו עליומרהמת
 אא"כ וצ"ל ט"ם הוא יולדתו אא"כ דכ' דהאהטו"ז

 : וק"ל מק"ו הש"ך כמ"ש והיינוילדה
 מיעה ~' ::ו טמ'נ טו"י שכטימן
 דוקא דבעינן ומכר בננב וה' ד' תשלומיןלענין
 אם 'אבל כלום לעצמו שי.ר ולא הבהמה כלשמכר
 כפר תש?ומי משלם שבו ממאה מא' חוץמכר

 : וה' ד' השלומי משלםואינו
 נ' והרטב"ם הפור ז"ל . כו' מתידץ פזהסק"ר

 כנון א' אבר משניהם באחד לעכו"םהי'
 מום בעל ויהי' יחתוך שאלו כל אי רואין רנל אויד

 אינו מום בער יהי' ולא שיהתוך אפשר ואםפופר
 מיצנ'הם בא' לו הי' כתב למה יודע ואינ'פוטר

 שהוא כל אלא לו א'ן אם אפ-' נמי הה"ה א'אבר
 האבר כל לו שא"צ פטור ברנל אוב*ד

 ע"כ_
 וע"ז

 ן-1 כ' דהפוד - כו: בטוי משטע יכז מ-"הש"ף : וק"ל פופר מום בעל יהי' אז* מהאבר חלקאותו יחתוך שאם נ"כ א' באבר חלק לו שי,ט אלאהאבר כל לעכו"ם שיש הרמב"ם כינת דאין הטו"זמתרץ
 בעולם העובד אוזן שאין לפי הל הקנין איןה1ובר אוזן לעכו"ם יקנה יאםד;"י

 טדב לכך בזה בקיאין הכל וא'ן העובר אוזןלקנות כדי בעולם שהיא האם לו להקנות צריךוהי'
 ניחה יבזה סק"ב ש"ך שכנטימן : ע"כ בעולם שהיא האם איזו לו ?הקנות*ותר
 הב"1מ"שויי

 זר ושיכול כ' והרמב"ם וז"י כ' דהטור ר"ל .כו'
 שאמור פי' ור"י ולאכלה בשוה שוה חיליז עםלערבה
 בחולין בטלה א*נה אלא לזר להאכילה כדילבפלה
 א"א ממקנת ה*א וכן דאורייתא כהרומה בק"אאלא

 דממקנת הפור דמ"ש ע"ז הב"י וכ' . ע"כ ז"לדרא"ש
 הרמב"ם דברי נן חלה שבהרכות אע"פ כר"יהרא"ש
 היא"ש מדכ' מ"מ ניהם ב הכריע ולא ר"יודברי
 נזרינן דלא ה'טלחן על הזר עם דנא:לת אמתנ"'טם

 מתני' שריא דלא דם"ל משמע אכ'לה אפוהעלאה
 הרמב"ם כדשרי כשנתערב לא אבל בכה"נאלא
 טותר'דאי

 דלכך הטעם צ"ל מאן כשנתערב אף
 כו' נזרינן דלא משום היטלחן על הזר עםנאכלת
 מ"ל לא דהרא"ש א"ו מותר נתעיב אם אףהא

 דהא מכאן ראי' דא'ן ה'ט"ך ועז"כ - ע"ככהרמב"ם
 דברי הוא אכילה אטו העלאה דל"נ הרא"ששכ'

 : הטעמים ב' וצריכין כ"ה פ'הש"ם
 דממקנת במ"ש נכונים הטור, דברי ינםסטה"נ

 בם"ק לעיל עמ"'ט - כי"י.כו' הרא"ש --------- -----
 :הממוך

 ק~ונשןע~י,שמן --.-1- ---- ואקיש"=8 4**"89 *"1יש"ששף"יר"י
 ק~

 סיממןם. ב"ו י ,כש ןשם"א( ף
 ביעדותוע"ן

 ייע ייא יימנ*ז סמ"א טו"ו שכוסימן : לדבריו פי' ד' דרחש ה"בדביט
 ר"? . כו'הכהן1
 פחות עימה' לכהן לי' דא*ת זימנ*ן שםדא'תא
 לשם ייטראל לו שנתן קמח והא. חלהמשיעור
 בתלה ח'יב ואינו עליו חלה עעע~ם וקסבורה?ה

 : פבל ויאנל היטיעור את ולה'טליםלהצטרף
 עען* חני ו 1 181"1 עציי: / עשע4יקשמ( טיאא אר4 84,יא4"זשש1 *קן"ישש 1*קי"5יףארף,ל

 . כו'ארנונית
 מ*' לעיל וכמבואר מזה מעשר נוטל שהמלךהיינו

 : מ"הש"כן

 מתרצים י*ש ממ"ם מו"ו שלאסימי
 שישדבמקום

 הרבה יעכב לא 'טהרי חיטיצ אין ב'טריפההיתר
בשריפה



אדקךרן זלרח"ה וש"ך שבטו"ז הטעותתקיניקתפרם
 כו' מיד ויוטרפנה הפור דקאמר דהא ר"ל .בשדיפה

 לידי יבוא שלא כדי מיד לשרוף דמחויב כונתואין
 קודם להכשירה יותר פוב דרכך כונתו אלאתקלה
 טמנה להנוה יבוא שיקביה דבתוך ח*ישינןלקברה ויצפרך כן יעשה לא דאם שתפמא כדימירוח
 ויכשל ותתגלה החזור שיקברה דאחר דחיישינןאו
 רשאי ו*הי' כשתפמא משא"כ בפרישה( נוכם"שבה

 ממנה להנות יבוא שישרפנה דבתוך ל"חלשרפה
 הפו"ז הקשה וע"ז . בשריפתה הרבה יעכברלא
 וניחוש שירצה כ"ז השריפה קודם להניחה יכולשהדי

 דביי להבין כדי . כו' אאמ פ' יבר:שסקפ"ן : מכשול לידי יבוא ושמאג"כ
 שם דאיתא הש"ם דברי אעתיקהפו"ז

 שנמל הבערים ידעו לא עדיין וכשמצאו ממנושנפל לכשידע יאוש שמתמו )דבר מדעת שלא יאושאתמד
 הוי אמר ורבא יאוש הוה לא אמר אביימהן(
 בעלים טדעת שלא ההורם אטרו כיצד ת"ש .יאוש

 וליקם חב*רו שדה לתוה שירד הרי תדומהתרומתו
 ברשות שלא ותרם בעה"כ( לצורה שלקפ)פידש"י

 רשותו( בלא תרומתו ~שתרם נזל טשום חוששאם
 שבא הרי לאו ואם גזל משום חושש אם יודעהוא ומנין תרוטה תרומתו לאו ואם תדומה תרומתואין

 תרומהו יפות נטצאו אם לכהן( טהן להת ימותאצל לילך לך )הי' יפות אצל כלך וא"ל וטצאובעה"ב
 הבערים ליקפו תרומה הדומתו אין ראו ואםתרמה
 . ת-ומה תרוטהו כך ובין כך ב*ן עליפןוהומיפו

 בע*דנא אמאי תרומה תרומתו מהן ימות נמצאווכי

 נם' 'א:ש -לענ'ן ל" נ'חא נט. ט;/ןיא אסי'נןל"
 תרגטה יאוש( הוי נמ. מע'קרא מיאיט ידע דלכיכיון
 דאי ממתברא ה"נ שליח דשוייה דאב*י אליבארבא
 והא ת4ומה תרוטתו הוי מ4 שריה שוייה דלאם"ר
 מה קשלוחכם לרבות רחמנא אמד אתם גםאתם
 הב"ע אלא לדעתכם שלוחכם אף לדעתכםאתם
 תרום א"ל ולא תרום ז*ל וא"ל שליח דשוייהכגון
 נלי )אלמא מהן יפות נמצאו אם יפות אצלכלך' וא"ל וטצאו בעה"ב ובא מיפית ותרם איהוואזל הים הוא מבינונית תרם כי דבעה"ב וםתטי'מהני
 אקלעי אשי ורב זופרא ומר אמ*מר . תרוטהתרומתו אין לאו ואם' תרומה תיומתו רי'( דניחאדעת"
 ורימונים תמרי אריסי' איית* - איםק בד דמרילפדדם
 אדהכ* מזה( ידעו לא דהבעלים גזל )משוםאכל לא זופרא מר אנלי אשי ורב אמימר קמייהוושדא
 לי' דניחא דעתי' גלי ה"נ לי' דניחא רעתי'דגלי משום תיומה תיומתו מהן יפות נמצאו אםוהתני' מי אכיל לא אמאי השתא זופרא למי אש*ודב אםימר א"ל שפירתא מהנך לדבנן להו אייתיתלא אמאי לארים.' וא"ל אשכחינהו אימק בי מדיאתא

 כלך אמרו לא רבא אמר הכי א"ל לנו שנתןבטה
 הוא דמצוה טשום תיוטה ללנין ארא יפותאצל
 דאמר הוא כמימותא משום הכא אבל לי'ונ*חא

 : ע"כהכי
 מתרומה פומר א*נו עכו"ם דמירוהבגמ'י דאמרינן ר"ר . כו' כים*ן בעלי משוםסקכ"ה

 להן שיש עש*רים ה*ינו כקם.ן ב;ל* מיטוםגזירה
 ויקנוהו טעשרות יזב על והסקם הרבהקיק;ות
 ע"כ ממעשר לי' וממקע עכו"ם וימי*חןםלעכו"ם
גזרו

 : סק"ז בטו"ן רנ"מ סי' לע*ל 'עזן8 שנתבאר כמו היינו . רשט'ם בלבו שמאסרייט"4 : תרומה תריטתו טשלו ת*יטה הפייש עכו"םאם ולכך בתרומה ח*יב יהי' עכו"ם של תבואה דא"
 'ע'י " '"" סמ.א מו"ז טירמימן

 אשה שישא לא' דהתיר שם דאיתא ר"ל .נו'
 משום ללידתה חדשים ה' תוך ולדה עםמינקת

 להיוה להם לשמןע רמתותה אצלה באושפרייים
 ולדה ונפש נמשה את להח.ות לה וא:ן לכלמומקרת

 ואם שכירה( שום תמצא לא כי להם תשמע אםכי
 וז"ל שם וכ' . אותה יפרנם אז' הלז רהאישתניטא
 שלא טישיאל נפשות שתי להציר שא"אובראוהי
 חכירו מינקת להתיר אמרתי ח"ו רעה לתרבותיצאו
 שם דאיתא גט דהשולח ההוא על וםטכתיבכה"נ
 בה מעבדי קא דהוי במרמבדיתא דהוה איתתאההוא
 כר שמואל דאמר לאו אי אביי אטר א*םוראאינש*

 למרי' רי' כייפינן הוה בעשה עובר עבדוהמיטהדר
 : ע"כ שהדור גפ להלכתוב

 היינו דטום שטפרש פ.ט ערךי בערוך ע*יז - שרי וטום אםור טופ סמ"ךטך"ך
 בתקיעת המכרין יהקיל השטתא ה'א שומרתקזעת-

 על'ו לחול ימים וא"צ המתור הוא האוםר הואשופר
 :ה*טמתא

 אםור *טהוא שא"י ביטוגג אבל במזידי בד"א בממ"ג ונ' הטוד ז"ל . ט' כ' פדיקקי"ח
 לנרותו אין יטוגג הוא אם כ' והרמב"ם רנדותו לואין

 כ( ומדלא - ע"כ בכך לשנות שלא מזהירואלא
 דם"ל משמע כ' והרמב"ם רק הרמב"ם וכ"כהטור
 במאי הטו"ז והקשה הםמ"נ על חולק דהרמב"םלהפור
 דבשוגג ם"ל הםמ"ג גם הא הםם"נ על הרמב"םפליג

 : לנרותואין
 יטם דאיתא ר"ל . כו' (דר"ל הא כיטקכ"א

 הי' שלא רא' מנדה הי' לקיש דרישז
 מדרשא לבי אתא אדרבה אידך וא"ל נידייחי*ב
 ובזה . נידוי ושלו נידוי אינו שלך נ*דוי לר"לא"ל

 כל וער ז'"ע ז"ל הפו"ז ר~ינו דו"ן דברייתבאר
 : ישראאלבית

 ע ב ל ש ות



 אדחךין וללה,ה וש'ך שבמו,ז הטעות תקוניקונטרט
 הטו"ז בדברי דעה יורה בממרי טעותים הרבה נטצא כי פם* ק=4ת באי יכי נייע הנה המחבראמף

 נ"ע שלפנינו הנאונים ע"ן עין 'טמו וכבי . יטונים בדפומים ני2חת אשרוהש"ך
 ואולם . שבת ותוספת . היטקר ומחצ'ת . 'ט"ד ולבייטי . והו"ד . פרמ"נ בעל המה הלא כחם ברובוהנ*הו
 עוללות השא*רו נם . עוצם'בינתו לם* סניה אחד ונר . השוה לעטק האלה הנאונים באו לא מסוטותבכטה
 מנעת כהה יד שידי טקום עד יגעתי הענק ע"נ כננם ואנכי . ע"י נהקן לא אשר טעוהים הרבה עודונטצא
 יפה עשיתי הכל את הם השטיטו אשר את לתקן ונם מדבריהם טיב נתך כל ,ולבהור םוולה דרךלטצוא

 : זה היבורי בסיום טיוחד קונטרם מזה וע'2יתי לטודו בעת הקורא למני ?2*ה*'בעט*

 : כנ"ל 5:חמלכ הסי' סומט ל1 וגוחן מק"ד ש"ך ב'מ*0ן
 מ"ך 5"ז סי' וצ"5 . כנ"5 דר"ל וכסיכ מק"י ש"ך*

 : מם"םסק"י
 זס לענין כרותה דכיס"ם כת"ס כיחר סק"טטו"ז

 לחתוך ו6סור דסכינ6 דוהק6 6נכדכו)ע
 נווחר ד6ס"ס 656 כו' כדם נולוכלך 6ין 6סי' רוחחנו

 )ועיין כ5"5 כו' נוטוס נולוכלך סו6 6סי' כולסחוע
 :כסניס(

 כגי כ)ח 6סי' כספינס טחפי' ט"נו מק"ד טו"זיא
 : כסניס( )ועיין 'כ5")6סור

 דונוס טיסי' רק סרכ כוסיף 5ורך ל6יזס סק"כ ש"ךינ
 : כסניס( )ועיין כ5"ללכסנוס

 -תיכת דק6מר ס6 טרסס 6נוו 6פי' מק"ב ש"ךיד
 : כסרנו"ג ט"ז ענו"ם6פי'

 סרי"ף כסס כדקס כן כ' וכטור סק"א טו"ןכג
 : כפנים( )ועיין כ5"לוסרה"ם

 ל6כול 6פי' סקי"בש"ך
 נו"נס.

 . כ5"ל נ6ומ65 ט65
 : סק"כ כנקס"כ כ"ד סי' לקמן כנוכו6רוסיינו

 לכטריף טכ' סרמ"6 דכרי ט5 ל5יין 5ריך מק"זטו"ז
 : סווטט לנקיכתדחייטינן

 : ד6ינסו 5"ל ד6ינס מק"ד ש"ךכד
 : מסיני למטס וסלכס 5"ל . )מינור לי' וכוס סק:"אטו"ן
 ול חתך 5"ל . קודס--סטמיטס טל חתך סק"לש"ך

 :סחיטס
 סו6 וסרי ססטחן נון סנונערין סקל"ד ש"ךכח

 : כ5"לכעסר
 סוס 6רי ע"י דנס 6נורינן ספיר מסק"א מו"זכם

 : כ5"ל כט5נוס כנווסדין
 : סי"ח 5"ל . ס"מ נ"ז וכסי' ו סקט ש"ךלנ
 סמוך כסיחתוך כרוה י65 ד6ל"כ סקכ"ה ש"ךלו

 : כ5"ל ס6טוסלמקום
 וכנס עכ"ל ל"ט סי' כיו"ד וכ"כ סק"ד פו"ןלח

 ן כ5"למסיחתן
 טים וגיון כו' קכלס כ' סר"ח כיון סק"ת טו"זיט

 : כנ"נכרכס
 תלויי' סרכ6 51"ל לטון חיסור סס ים מקי"זש"ך

 : וכס מינסמו
 לניין ונריך כ' 3סעיף כטעות מ5ויין טקכ"גפו"ז

 רוכ 06 סס נו"ס על כ"סנסעיף
 : מס6ונ6ססרכ6

 ויט לכני' ו5ריך כטו"1 חסרון כ6ן ים סק"ב טו"זמ
 1 כו' ר6ייתו כ' וע"1 כו' דל"נו6ומריס

 עי51 רל6 כתוכ ת"ס כס0 כ"י סמכי6 וכנוסמ6סק"ד
 : טייל דל6 6ו 51"ל 16 נולת דחסרנר6ס

 מכח לחום לנו סי' מ"נו רהוק ק5ת סזס ו6ףי:סם
 וד6י 6ין רכ6ן 6נור וע"1 לנקוכ ססוסוחזקס

 : כ5"ל לנקוכסוטו
 כסר 6ו חלכ כסתינות ננועיל ו6ינו סק"נ טו"זמנ

 : כ5"ל נו"ו נרסי'וכנו"ם
 טיטתייר טכ"פ כעינן זכיס כנויס ו6סי' סק"י טו"זמד

 : כ5"לנוק5תן
 : סק"י ככס"ט ועיין . כ5"ל וכ' כדיכוק סקי"נ ,צ"ךמו
 : כ5"ל נוקונוות נוטני יו65 טפירום כיון סק"ז ש"ךמז
 : כ5"ל ס6רוך סנועי מן סי51,יס מעייס כ'שמ
 : כ5") לחון יו65יס ו6ס כסניס מונמים סק"נ טו"זמה
 : סו6 כרור טך ונו"נו נון ננומק מק"הטו"ז
 6ותו כל ניטל 06 סן מנננו סרוכ נקרע 6ס סןסק"ו

 : כנ"5 טרס: סכרם רוכ 6ת סחוססכסר
 : כ5"ל ר"י לדעת סתום' נו"ם 5סי 6כלמקי"א
 ימ 06 6כל כו' דס קורט ע5יו מין ו6ס מקל"טש"ך

 : כ5"ל כו' תי'נו6 ד6סי' טרסס דס קורטעליו
 כו' סנווך 6סי' כעור נקכ נמ65 06 מק"ב טו"זנא

 טכ' טוו וט"ם ס6ול( )דכרינ5"ל
 כף כו סנמ65 ככט ומ"מ סס "; סט דמ"ס' לודנר6ס
 . כטר כף סנמ65 ככם סס ועוד 51"ל ט"ס סו6 .6סור

 6ך 6ו'ס ככנסת סו6 דכןוכ'
 ד5:"

 ט5"ן ממס
 : ד6סור 44ת6 וסט כרסכ"6 5עיע 16"סככנסק
 : כנ") רסכ"6 דעת זססק"נ
 ו6ס ל"טכ ידענ6 )6 סיסי' ו6יך סק"ד סו"זנו;

 טונ6 3כל סיתרת ל6סור כככךנססק
 מ5ומת וסו6 סתחתונס מ6רכוכס 5מעלס דוק6וכרנל
 וז") ' כסם"ק ומ"ם . כנ"5 זס 6ת סותר סזססגידין
 טכ6ן כען וסרטכ"6 סרמכ"ן ננד )סקל נרמס,6ין
 סנידע 5ומת כמקוס טל6 רגי כיהר כרמכ"ןסוסק

 : כ5"ללסקל
 כמר דרכ כתר6 )יטנ6 )ייסנ 5ריך וכן סק"ו טו"זנו

 כפסוטו לפרם 6ע 6כל כף 6סי רככר
 כר מ ז"ל סר6"ס 6"6 6כ) יצם : כ5"ל כף כעידרכ

 : כ5"ל מכגדול סרוכ רק נססק 606כל
 נררסיס ט6ינס 3חזקל( 3סמות ררוכ סק*"מ ס"זנז

6ו



 *יזקךק זלרה'ה וש"ך ז שבטו המעית תקונ'קונטרם
 : סקל"כ כם"ך ועיין )פרמ"נ( כ5"ל הם דורסים16
 : כ5"ל דה"6 וי"ל כיה קמ"ל מ6י קסה סק"ה פ"זנח
 על ק6י דה5יון סכ' כפרמ"נ עיין מק"א ט"זנט

 כ' רכ"ס סנ' וכהנסות הממכרוכרי
  סלסתן  ננלרו סכ5'!ל 3ע5מו  סתיסן הע"ז כסםסכדפם
 מן 6' כנלדו 06 6כל מניכים ו6ין ליבדל סופן6ין

 : ע"כ כסר סו6 ע"כ ומ5יל ומנין להתנדל סופןסםלסתן
 סעעות סכקה"כ כסס סכ' כפרמ"נ עיין- סק"אש"ך

 ו6ם להתמיל 5ריך הס"ק חס כדפוסכפל
 הו6 כ' ו6ות ערפס קיים העור וכל מםלסתןכיעלס

 : וכו' כסרה נמחכר 6'6ות
 6ית6 וכן כ5"ל כו' 6חר עור כים 6כל זה זולתשם

 ' :כרסכ"6

 : כ5"ל כסרוף הוי דמעוכל טק"ה ש"ךם
 ו6ו"ס סמרדכי דעת סכן סם כת"מ לכ6ורה וכ"משם

 סם התוס' ונם כמ"ם סמרדכי דעת כן ל66כן
 : כ5"ל כו' כדכר כמסתפקיןכר6ין

 6מר סהטומע כ' ל6 הערדכי דס6 .ותו סק"ג ט"זמג
 : כ5"ל זס לעכו"ם סמעתיעתס

 : תכלת- יין כסר מלכ ר"ת הו6 כו' 6סורים מכיתשם
 סתי ר"ל . וערכ סתי כחתכו סני סק"ח ש"ךמח

 : סרמ"6 כע"ם ערכ16
 החריכסן 6מר 5"ל . המכעל נקיכת 6מר טק"דפ~ז

 : מסרם"ל כסם סקי"כ הם"ך ססני6 כמווסיעו
 : כ5"ל סרנל כל 0ל לדם ריוח וים סקי"גש"ך
 הכ"י כי וסייכו . כ5"ל לדעתו סר"ן כמ"םסקט"ו

 דכרי פי' וד"מ כהעמכס סר"ן דכריפי'
 : כסנסוכ סר"ן-

 דוק6 ל16 הו6 ככלי ססרס ועד סק"ב שעךמט
 כססעתיק וע"כ סם"ך ומ"ם יכל"ל

 : ככלי תיכת סעתיק דל6 ר"3כו'
 : עאס -מיהו ותיכת ועסמע 5"ל מסמע.* מיהוסקע"ו
 5"ל * ה5יר כח מכעלין סככלי סמים כי מקם"וט"ז

 : טמלחכח
 מ5יח כסר לכתמלס כו למתוך ד6סור סקפ"טשז

 : קמ6( מרככ6 )דנול כ5"ל מותרוכדיעכד
 6מ"ם נס"נ ומקומו נס"6 נעעות סק"ה-כרםם ט"זע"ג

 : כוהנין וכןרמ"6
 כ6ו"ס וכ"כ קליפה דכעי מ"ד דליכ6 סקי"זש"ך

 דכוקס כם6יכס כתוכס כמ65 6כלכסדי'
 : כ5"ל כת"ח וטסקל6

 : כ5"ל ככהמה קיכס כמקום הוה סק"א ז טעה
 : כ5"3 וכ"י מ"ע כסי' סעור כ' דס6שם
 : כ5"ל ככסמס הערפות כל מ"ע כסי' סעור כ' דספשם
 כנ' לכתחלס מ)יחס דהך כר6ס ויותר סק"ן ט"זעו

 :כ5"ל
 : כ5"ל מעע סכ5לס 6ףךסקי"נ
 : לתלותם נס וכיו65 סק"גט"ז

 וגס כו' התוס' טי' טכ' כטו"ז ט"ן סק"א ט"זפ"ב
 כטר"מ מפרם ססטו"י כ'כסמ"נ

 לרמוק הכרחתי ע"כ להיפך נתוס' 6ית6316מת
 טל נק"6 ר6יתי ועתה. . כסכים כמ"ם העו"זכסי'
 ממייס העוף 6וכל סתוס' פי' ז"5 וכ' סמני'העו"י
 : נממק 6מ"כ 61וכל כ5"ל תמילה סימות עד ממתיןו6ין
 : כ5"ל לססמיע כ6 מה הו6 עמ6 ד6יסק"ז
 רק עד 5ידס מן וכמחק כ5"ל רק עלעול סותרשם

 כיו"ע ל5וד 6סור וך6י . כממק וד6י עד הו6ומן
 : כ5"ל ככית6פי'

 נמעי' על ס5יתו כדפוס ע"ס סם ים סקכ"א ט"זפד
 : סדנים על ל5יין ו5ריךככהמס

 ח33 עם כתכם13 06 כדיעכד 6כל סק"י ש"ךפז
 רכס סקליפתן 6ותן ד6םנר6ה

 דמותר מעורות 6ינן ו6ם 6סור דיעכד 6סי'מעורות
 דסעיקר סוכמתי וככר שם : כ5"ל כו' דף דכה"בכיון

 פותן 6כל וח3כון כמלמון סכנמרו. היינודגמורות
 : כ5"ל כו' נחלעון 6% כנמרו 0ל6הקעכים

 מסמע סקי"ז שאך : כ5"ל כ5לי סו6 ו6ם מס"ד ט"זצא
 מותי שלמ 5*ל . מותר סכל מלימ6פי'

: 
 : כ5"ל 6יסור תערוכות 6ל6 לך 116 סק"ט ט"זצ"ב
 : כ5"ל חור דכמסהו כמיכו םל6 כיןסקט"ז
 כ'י נסר 0ל נק1רס מלנ ניסל 06 סק"א ט"זצג

 2 כ5"ל ס' כווים
 ו6מר סכ' כעור כ6ן להקסות וים סק"ו ט"זצו

 : ל כ5 סכסר לכיסול מעל"עסססס
 ס6יסור כטילת כעקוס קליפס 5ריך ו6פ"ססקי"ג

 כ6סראי ר6יתי סוכ כד"ס שם : כ5"למיעום
 ליכ6 יכם דכדכר סקי"ד : כ5"ל סכ' כעילס ס5ריךכו'

 : כ5אל ססיס"כ כ*ו מם"ס ומכסל המקררותדטכות
 - - : כ85ל כו' כקכ ד6ין כ"ל סק"ב פו"זצה
 כנר כקדרס ס' כים הייכו כקי5ור עכ"ל סק"רטו'ז

 : מועע דכר סוי ל6 ד6ל4כסכף
 : כ5"ל סקליסס נם דסתם סק"א פ"זצו
 סכ' סרמכאם מלסון כ"י דקדק סכן סק"ב ט"זצח

 י"כ סק"ב ש"ך : כ5"ל העכו"םעועס
 : כ5"ל כוי '6ס ד6ף כ6מן ר6יכומדסים

 : כמחק 6זליכן כזס עד מיכי' דכפיק מן סק"וטיז
 כו' טירום ס"ס ס" ות"מ העור עכ"ל סק"חט"ז

 : כ5של סמתכות נוף לכעל ס6"5 שם :כ5"ל
 : כ5אל ס6כ"י יסן ככלי 16 סם 6יסור כטל כמהשם
 ? : כ5") )עיל כו דכוק ססמלכ סק"א ט"זצט

 : כ5'ל כתפ5ע 16 כתרכס דככרסק"ח
 : כ5'ל 6חד 6דרכס 6חר 6יסורסקי"נ
 : כ5אל כרי' לס6טרומ מחסכס סק"ב ש"ךק
 : כ5'3 ססועמדס 6ל6 ערסס מלכ סק"ד ט"זקא
 : -כרוכ'כ5'ל כיעול סס וים לעי) ערטסשם
 שנרי' נרע טנופן פיסורן ט6ין ע6מר סק"י פ"זקב

סליטס



 הטעות תקוניקונטרם
 : כפניס( )ועיין מנרי' נרע ל6 5"ל -סלימה

 6"5 לםכח ס6יסור סי' תכמיל ונ6ותו ססק"ו מי,זקנ
 : כ5"ל6ל6

 להפרימו יכול 6ינו ננני ע:כר ונכי טק'ב מ"זקד
 עליו כממערין דידוע סק"ו ש"ך :כ5"ל
 : כ5"ל הכל ננוסרותח

 הגעלס ס5ריך יי"נ לחכית דומס ו6ינו מק"א ט"זק;'ה
 יכ"ח דסיינו רכ זמן ל1 מים מסני-

 יטם : כ5"ל כו' 6כל כמר יין כו כמנותן 'שם :כ5"ל
 16 מנמרס נוס כדיעכד ל6סור ד6ין סנר6סולפי
 כססי' מזכרנו נוטעס מרי וככתכם5 5"5 . כו'נתכם5
 נו"ם כסניס ועיין . מסהי 6ל6 כלוע נו ר6ין5"ט

 ו6חר . הכלי ק5יסת נגד ס' סככלי כננה יםדננסתמ6
 6ין 06 ד6ף מכ' הטו"ז מל כק"6 ר6יתי ז6קכתכי
 ססקליפס כיון כ6ן נוותר 6ס"ס הקליסה נגדס'
 מועט כדכר ימתנום מנו6 מסוס הונור6 רק הו6כ6ן,
 סק"ה ש"ך : קליפה כל6 5ף נדיצכד מותרע"כ

 וכן נוכליע ככ"ח 6כל ומסליט י:בליע 6יכו דכ"םד6ע"ג
 : כ5"ל כו' נתכוין יל6 פמוט 'דזה וצוך מ""י ם"ז :כ5"ל
 : כ5"ל כימולו ל6חר קרעו קרעו ל6 מק"א ם"זקו
 ש"ך ל כ5"ל כננינו לנטלו מס מים דכל כק"ד ם"זקז

 ר6מוניס הסוסקיס רכו דהרי'סק"ז
 : כ5"ל ל6סורו6חרונ*ס

 : כ5"ל הכימו5 מקודס לי וקמס סק"ב ם"זקפ
 ערפס הוד6י היתס 06 ססק וים סקי"ד ש"ךקי

 06 ספק וים 5"ל . סלקח ז1כננקו5ין
 פקכ"ב : מלקח זו מככנקולין טרפה מהוד6יסיהס

 סקכ"ז : כ5"ל כו' סזכיר דכ6 הקכוע נוןמסלוקה
 : סקנ"ס לקמן דכהכתי שם : כ5"ל סקנ"דכדלקנון
 ': מנתערכו 5"ל . נתערכו םל6 הר6ויומ חתיכותסקל"א

 -דעהלס-- כפ"כ כד6ית6 כתרומס כמו- סק"ה מ"ז;.קוא
 סק"ו : כ5"ל נוינו כ6ינו דוק6 היינו '..
 מכסמס התרומס על יוהר חולין כקופה מיה6-דכעינן

 : כ5"ל נר6ס ולי סק"מ :כ5"ל
 : כ5"5 עכס מ3לילתן דוק6 סקי"ח ,ש"ךקיב
 ככימו5י ר6פי' מס הרכ 5מ"ם מכל מק"ו ש"ךקיג

 דסכרת סק"ז . כ5"ל מהניעכו"ס
 יחתס ם63 ד6"6 זס נוטעס הו8 הנוחכר מכ'סננתיר

 : כ5"ל כו'ולזס
 סקי"ד : כ5"ל סעירכו ידוע מ6ין כל סק'"ג ט"ןקיד

 : כ5"5 לעיל גסדה6
 : כ5") כמרס חלכ קונס 6ס 6כל סקכ"ג ש"ךקטו
 : כ5"5 כזס סרנוכ"ס כמס כ' כטור סק"ו מ"זקמז
 םקכ"ב ש"ך : כ5"ל כיין עודיס דכ"ע סק"ד מו"וקיה

 סר6"ם ונותמוכת ימנוע56 ר'פ'
 : כ5"5 י"טכ5ל

 : כ5"ל ו5העכיר להכמיל מנותכוין סק"ד מ"זקים
 וכן דסכ6 לסקמות ו6ין םקי"חש"ך

 אףקשין וללרה רם'ךשכטו,ז
 ם5 6יסור6 כנוו סק"כ : כ5"5 ס"ט קכ"ו סי'לקמן

 : כ5"לנוומיט
 מעססיטינ וסכין מהיפס מ3 )סכין סקי"א ש"ךקכ

 : כ5"לכו
 כקירס חריף דכר -כימל 06 וס"ס סק"ב ש"ךקכב

 ן כ5"ל דם") ה6ו"ס 6כל הר6"ס לסכרת סיינוסק"ח י כפניס(. )ועיין כ5"ל כ"י 6יסורמל
 )ועי[ מנקרס מיין 5"ל . מנקרם מיין מקי"ב ש"ךקבנ

 כסר" לסר"י ס"5 סקי"ז :כפניס(
 וסמת6 סקי"ב פ"ז : כסכיס( )ועיין כ5"ל וס"ל6כ"ד
 כו' כפמטי' דר"ס עילתי'סוי

' 

 6ז )יעמך התחיל כי
 וכמדורכים כו' כ' מסטור 6ל6 סקי"ד : כ5"לממוס
 ו"ע"ג סקם"ז ש"ך : כ5"5 סממכס כס ל"םכנינית
 דכריכ כמכת כין כחול כין סק"ל : כ5"לר6תרמי

 : כ5"5 כו( סכליס מעותריססמותריס
 נו 6כ) עדעתו עתנייר מ6ינו ודוק6 סק"ב פ"זקכד

 סק"ו עש"ך : כ5"5 6חר מיד עועתומנמנייר
 )כ5"ל( ו' כסעיף עעכו"ס מ6ינו עכו"ס מל יי"נוכן

- 
 5זן ונס עכו"ס לעכור םל6 ע5יו כקיכ) סק"דם"ז
 עוכו 6ינס ס*ומס מכ5 שם : כ5"5 כו' ומעיל6נו5ות
 כ"' וכ' סק4"א : כ5"ל מ*ירי סכריית6 ו6"כעכו"ס
 : סק"כ כם"ך וע"5 . כ5") כו' כסכסוך ומ"םכד"ס

 ססכ"ד : כ5"5 כהנ6ס 6פי' נעור 6יסור וזסססק*"ג
 6נו6 שם : כ5"ל סיין כ5 סקנס ננתוך יורדוסקילוח
 מתירי מ6נו ו6ף חינור ני5ק מטעס סקל"גכ5"3: ס6עי ע"כ סעליון 6פי' רסיינו סכפניס סיין כ5סיתר

 כסם"ננ: ור"5 .כ5"ל
 עע : כ5"ל כסיפ6 נקט 65 למה סק"א פ"זקכה

 ' כ5"ל היץ נ6 ו6ס "ן וסו6 ממןמהו6

 סנכג 6סי' ק-ם : כ5"ל יץ מ5 כלי מסנכיס כנוןקשם
 םק"ב-יםמ--קכ"ד_סק"ל-נ5"5 : כ5"לוי5ק_ומותר-

 מכקנק והיץ כח ננטוס טככום, היץ ונ6סרסק"ג
 כ5ומל סכקנקן סיין נ6סר יעם : כ5"ל ני5וקממוס
 כ5"ל ו)פ"ז דמותר ככונס מל1 כחו הו"ל מק"ם :כ5"ל
 כ5"5 כענץ סותק ד6ס ונר6ס מק"ם יט"ךקכז

 רמ"4 : "5 כ )6 דמך סתיקס על חט6ת מכי6סקפ"ז
 סחכיה עפ"י 6ל6 נמ65יס מ6ינם רכריס 6כלס"ב

 . - : כ5"ל6סור

 וחותכ מפתמ ס6ץ 6עפ"י רמותר סק"ג יט"ךקכפ
 מ6מל ער זס מפתח סקט"1 : "5כ

 ועת מקכ"ז וט"ז : כ5"ל 6ינו 06 6סור מקי"ז :כ5"5
 לננו) ררך מ6ין ס56"5 זס כטעס מסיק ססטורקמס
 : כ5"ל מטעס 6סור כ65"ס ס6 זס טעס 5"ל וקמסכו'
 ור"ל קכ"ח סי' 51"ל הו6 רטעות ונר6ה מקם"גש"ך
 : כ5"5 כו' סעיף רסס ק:"ד סי' 5"5 16 'כידס'לנסךכו'
 סם"ם לרין 6פי' נסתייס 6סור 6ינו סקפ"ו ש"ךקלא

 כזס סק"ז פ"ז : כ5"5 כססי'16
 : כ5"5 יינו כמטסר כ6ןממור

ק5ו



 אחרין ה זללה' הש'ך ן שבטי' המעות תקעיקונמרם
 מע"ז : כ5"ל ליקה ד 5ר מסיק ומם"ס סק"ד פ"זקלב

 מקכ"ד ש"ך : כזס מ"ם כסניסעיין
 כהנ6ס ממם כתערונת 6סי' מותר דכדיעכדדסיכ6
 : כ5"3 כני5וק לסתיר רים יי"נ מדמיהון
 : כ5"ל סמור לדעת מיסר6ל כעכושס סיינו סק"חפ"ז
 06 6נ3 הקילוח נפסק כסל6 דדוק6 מק"ו ש"ךקלד

 טן ת11 ה מ"ון קרנמ "סי'סק"א
 ט,.1 ס.נו"

 לכט3 וי5טרך חענ"נ 6מרינן דל6 וס6 מק"ד :כ5"3
 ס6יסור יין נסל סל6 לסי סיינו וד6יסור דסיתרסיין

 : כ5"ל עסהו6ל6
 דק6ער דסכת דס"ק 6ותו 6ינו וזס מקי"ז ש"ךקלה

 : ס5"ל ימים נ' יין כו סעעד סקכ"ד :כ5"ל
 עירוי 16 ונינונ קליסס ד5ריך כדרך מק"ו פ"זקלח

 כדרך מסני דל6 כחרס כ6ןוקמם"ל
 : כ5"3 וע"כ ועירוי קליסס 6ל6 ונינוכקלוסס

 סק"ו : כ5") מינכר דל6 כי5ס מכעי' סס"א ש"דקלפ
 כרכנן 6סי' ד6מרי 6נ6 רנלימ6

 : כ5"ל כמכירס הוי ל6 ליסר6ל סנותן סק"ח פ"ז :כ5"ל
 : כ5"ל כס נ"מ דים נר6ס ע"ס מק"ז פ"זקטא
 סקי"ז ש"ך ,: כ5"ל ר"נ על מסני 65 6מ6ימקי"נ

 : כ5"ל דמות ססו6 סכזסצז 6דס כ5ורתדמיירי
 מה' נס"ז 6סור 6מ6י קסס 61"כ מק"י ש"ךקם"ב

 : כ5"ל לסתיר ס"ל ניסן 6סיי נסתסע"ז
 : כ5"ל סמוכר מי 6"ח נסס נתנ ממק"ד פ"זקפנ
 : כ5"ל סניד ק6 דלמי6 מטעמ6 מק"ב ש"ךקמה
 : כ5"ל סוי יחור נטע 6סי' מסעעמק"ד
 : כ5"ל כו' 6ליל והו"ל נ6סר ליסר6ל ומכרסמק"ח
 סיס6 5ל6 סו6 טעות - מקח דנ6מת מק"ד פ"זקם"ו

 דל6 רים6 יסר6ל סל כו' דמי'דיסיכ
 : 55"ל 63 6ו דמתחיי מחמת ססחילוק רק כו'יסיכ
 הי' 6סי'-"ס קנין לו סי' ל6 הדין לפי 06 6כלשם
 התלמוד הו5רך 1ל6 סק"ח : כ5"ל נזרינן ל6יודע

 : כ5"צ זננס מדל6 6ל6 כ6ןלהזכיר
 : כ,"1 נח,"מ ,ט"ן נק,א ש"ךקמו

 : כ5"ל דמססק6 סמ6.כר"ל סק"ז פ"זקנז
 : כ5"ל וחכמיס מד6וריית6 ססילי דל6 סק"נ ש"ך נ"חק

 כרים6 כו' דכתיכ הו6 עמך וחי לענין מק"א ש"זקנפ
 : כ5"ל עמך וחי דכתונדקר6

 כרם"י דס"ל כסמו סטור כתנ ולעי3 מק"נ פ"זקם
 : כ5"ל כסתסדמותר

 ס6ינה סכית פכירות דמי כ"6 0קפ"ז ש"ךקמא
 : כ5"לנסכרת

 כו' דכ6ן לעכו"ס זכיס 6ין מ"ר לסי מקי"ד פ"זקמח
 כסטת סי' ססעכו"ס כיון מקי"ז :כ5"ל

 : כ5"ל לסמלוה 6"ל כסכוסרסל6 סקל"ו ש"ך :כ5"3
 סק"כ פ"ז : כ5"3 יודע 6ינו ססו6 ליסכע 5ריךממק"ם

 סכ' סקנ"ז ש"ך : כ5"ל ססליח על יסי' ל6טה5חריות
 כססו6 6כל' םקם"ד : 15_כ5"5 למכרו ד6"5כתסונס
 נרכית סעכו"ס 356 לסםכינו מקפ"ב : כ5"לכרסות
 קע"כ כסי' כ"י סכי6 וככר שם : כ5"ל סקנש6לעיל
 הם:ר וסוס 5"ל . רכית ססטר והוס מק"נ :כ5"3
 %1כ סק"ר : כ5"ל לרם"י דנס נ"ל ועס"! שם :רכית
 לעכו"ס ס3וט והערכ 3ערכ סלוה סיסר6ל כ6ל1סוס

 :כ5"3
 לכוסו המ3וס כיד ס6ין דכל ונ"מ סק"א ש"ךקענ

 כתכ ל6 6סי' לם3קו סלוס סכיד6ף
 : כ5"ל עענכין הסכניס ו6עס"כ מק"ב פ"ז : כ5"לכו'
 6חזור 6ני שם : כ5"3 ססדס לו ויחכור סיחיורסק"ץ

 : כ5") כו' ר"ק הוי ולססכיר 3סחז.ר כו' 636ו6סנור
 : כ5"ל ממנו סנית יקגז כסל6סק."ד
 מותר 51"ן סנ"ס סוף על ל5יין 5ריך סק"ב פ"זקענ

 מקי"א : נסמתנס סי' . כי"כלמכרו
 ועשסיד מקי"ב : כ5"ל ר"ל . כי"כ זמן ל6חרו6ס

 וכ6ן ססירומ על שם : כ5"ל ז6ת והוכחססמוכר
 וכונת 6סרעך כם5מכור מיד מקכ"ד : כ5"ל כו'6פי'
 : כ5"ל סמעות נותן על כסנ6ה מקכ"ו : כ5"להלוקח
 : כ5"ל סמוכר 5ריך ע"כ כיס ללוקח סנ6ס ס5יןסקכ"ח
 נך"ק 6סי' כו' ממ3 5י 6כל ומ"ם מק"נ פ"זקעד

 : כ5"ל 3קחו כסכנרמועלת
פ : כ5"3 נסכרו 6סור סק"ב פ"וקעו

 : כסניס( )ועיין כ5"ל הטור נס מחמיר סק"נ מ"זקעז
 ש"ך : כ5"ל סטור כדכרי ו6י טרח6 דנסים כיוןשם
 םל4ם מותר 16 כו' סני ל6 6חר עסק ל1 כסיםמק"פ
 3סחריס רו5ס 06 ומיהו סקכ"נ : כ5"ל סרי עסירית6ו

 6נל ה3וס 6ת טוען כססמ3וס וסיינו עכ"3 רם6יסתס
 ד6סי' נ"ל לקח סכנר מה על המלוס 6ת טוטןכםלוס
 כס6 מקל"ו : כ5"ל כו' פטור כמלוס ור6יטוען

 סימן סקב"ז פ"ז : כ5"ל סו6 נמור דסיתר.מסהכר6
 6ומר 6ל6 ליתן רו5ס 6ינו וסנומן כתף סכרהנותן
 על דים לסניך הרי מקל"א : כ5"5 למקנל הססדים סרי כחף סכר סו6 סיסרע 6ו נע5מו המקכלסינ*6ס
 סמקכל סורע ס6ין 5"ל סקל"ה : כ5"ל קרן ססהריוח
 6ל6 מסםיד סעקנל 6ין כוי מהפסד סליסיס כ'6ל6

 : לחלקו העניע מהססיד סליסיסכ'
 51"ל.1ל ס"ס על נטעות סו6 ס5יון מק"ה פ"זקפב

 : כו' כדי נסיס 6ל6ס"6
 : כ5"ל ויכוד מקור סו6 כי מק"ד ש"ךקמנ
 כיון מסי חסק לו דים הכ6 וכם"כ סק"נ פ"זקמד

 : כסניס( )ועיין נ5"ל הסוות סטית למסוכ יםמק"ז ש"ך : כ5"3 לדרךסמותר-כסהו)ך
 : כ5"3 מסמו כ6ומר מק"ו ש"ךקפה
 ממהוך סנר6ס הנ(כרים כמפרכיס 1ל 0ק"א ש"ךקפו

 כלכוק נ וכ' שם : כ5שלדכריסס
 1 : כ5'ל סירסכוס וככרנדס

קק



אדןרק זללה,ה .שזד שבפויז הטעות תיניקתטרס
 לידס 6חר ר5ופיס ג"פ ר6תס 06 6נ) סקל"אשך : כ5") סעמ*ס ג' 3ידתס 6חר עד טקפ"ו 8"זקפז

 : כ5"ל כו' 5טמם לס 6סור )ם6ו) וכ6 וסמססעכרס
 : כ5"ל קוסי6 ע) תירון דרך 6)6 טק"ח פ"זקפפ
 ש"ך : כ5") כתסרי כ6' עוד סתר6ס 5ריכסמקי"א
 : כ5"ל )"6 ו)סוף 5' ו)כסוף סיוס ר6תס 06סקכ"ה
 )דעת 6פי' סמנין מן כיסן ר"ח סוס וכ6ן סקי"בפ"ז

 דהתס ר6יות לד' ס5ריכס כספ)גס כ' כסעיןסמחכר
 מ"ם כפניס לועיין - כ5"5 ימיס יס כמסדחסכינן

 מסוס וססכי כדלעי) קנוע סקי"ד : סקי"6( סטו"זעל
 עונס ססו6 כו' כ"י וכ' סק"ל ש"ך : כ5") ועייןראח

 ס6עאפ ר"ל ר"ח םל סוסת כעקר מ"ם 6)6כיכונית
 סוסת כעקר )6 סק"מ- : בטניס( לועיין כ5"לכו'

 דמחמרינן למ6י 6כל טק6"ב : סר6סון 5"5 .סר6"ם
 דסכר6 דמעפ"י ועוד םקם"פ : כ5") כרכ ס'זלע*ל
 : כפניס( לוע"ן כ5") קול6' פ"מ )סתמירסו6
 : כ5"ל ג"פ 5ח"כ ר6תס ל6 06שם
 : כ5") פ"6 רק ר6תס 1)6 סקם"גפ"ז
 םקפ"ז : כ5") כסמוך סכתכתי ס)"ל טקי"ד ש"ךקצ

 סקי"ז : כ5") טמ6ס סמקכ)דכ)
 סקי"ח פ"ז : כפנים( לועיין כ5") כו' 6כ) 6גוד)ככנד
 כו' כגרים ו6נן מ5ומ5ס כגרים רק נסתייר )6ומ"ס
 : יוסי כר' 5"ל יוסף כר' דקי"3 סקמ"'ה ש"ך :כ5'ל
 : כ5") )"מ כסססטתו טסורס. מ65ס )6 מק"לפ"ז

 סמחנר מ"ם על 5"ל סם"ך םל ס5יוןעסקם'א
 : סככום כלפני )מת5י 51יכ6 סכדקתו חזקס )פנינו6ינו- ד6ס . כדקתי םל6 ו6ומרת כסנינו סי6ו6ס

 סק"ד פ"ז : כ5") למיס )סטי) 61"5 סקי"א ש"ךקצא
 : כ5לל כתירת כמרדכי כתוכנסדי'

 : כ5") כססכטן רק רו6ס 6ינס )עו)סשם
 : כ5") דיעות ס6ר סכי6 גס סק"ג פ"זקצד

 : כ5") דידי' )סתי' רידס סתי' כיןסק"פ י כם6ין-כ5"ל דס"ס מדכריו -ומטמע סק"זקצה-ש"ך
 : כ5"ל לידו מידס סנוז5ין סק"חפ"ז
 ספירתס כתמ)ת נרכו 6חר מפסקת םק"ה ש"ךקצו

 סכס )ס 0כ6 מ6חר סקי"פ :כ5")
 : כ5") -וכתכיס כפסקיס כמו טק"כ :כ5")

 סק"ג ש"ך - כ5"ל סכסגו כיון כד"מ וכ' סק"ד פ"וקצז
 םק"ח : כ5"5 ימיס וז' ס' 6מר6)6
 : כ5") ז' כיוס טכ)סס6מס

 : כ5") כנר6ס סתוספת6 סם" ונ"ל סקי"ז ש"ךקצח
 6כל שם : כ5") חיין ען כם) נמי )רכי דס6שם
"ב : כ5") חו5ן 6יכו מנחון נר6ס 6ינו 06 סכתכוסס

 ב~יעי
 ייסגיי5 ," . )י"מ בן כגמע

 : נפניס( לועיין )ר"ח)ן
 ממיל6 5)ו)יס 6פ" כמיע ססי' וכ3 סטק"נ ש*זר

 דח)ס ט"כ תנן וס6 סק*4 ש"ך :כ5")

 : כ5"ל רו6ס לכו מסוס וסיינו ערוס )כרךד6סור
 )דנרי טי'ך זס כו' מקורו ממקוס סו6 סק"ד פ"זרא

 ממקוס סו6 סנסר גידול דעיקרסרמ"6
 5") . עיקר וכן נעי 5ן נמי סק"י ט"ך :מקורו
 מיס עסס סנט)ו טקפ"ז : 6סכורן כעי ל6נמי

 : כ5"ל יכולס ס6ינס כענין סקכ"ב : כ5")וסח)יפו
 ע' כו 6ין 6ס סקע"ד פ"ז : ע"ז מ"ם - עייןסקג"ז

 : כ5"ל מקוס סעוסס סר6"ם ופי' קמפ ס"ק 'ךןי : כ5"ל מ5ד 06 6ל6ס6ס
 כחרס )נדר )גמרי לדמותו דכ6 6למ6 סק"חש"ך

 : כ5"5דים
 : כ5") וכ"ם סחפן ע) ע5מו 6וסר וזס סקצ"ו ש"ךרו
 סק"ג : כ5"ל מכוסל ל5לי סקורין דכ) סק"א פ"זריז
 וססמ ה, נק"ל ט'ו : כ,", מ-תר ון"י ח. ,רק"נ,
 כמס כל ככ)) וגיס סוי סממס מרו6י כם6ומרכמי
 6)6 )סתיר ס6ין ו") מו"ח פסק וכן שם :כ5")
 : כ5") כקרחיס 6סור זס דע"כ סקל"ב : כ5")כרו6ין
 ור6י' סקט'ה ש"ד : כ5"ל ממועט 6ינו סיכס נסשם

 : 55"ל ם6רג כגד פכ"1 כ)יסממסכת6
 : כ5") סרי מיסרי ולפענ"ד וז") סקכ"ז ש"ךריח

 : כ5"ל ס"ג רל"ס ס" ע")סקל"ה
 כ6ן יד תפיסת נסם ל1 6ין 06 וי 0עיף ש"ערכא

 : סק5"ו כם"ך נ5ייןים
 מוכר 6פי' ע)יסן' נכםיו 6סר 06 וכן סק"ו ש"ךרכז

 : כ5"ל 6סור נרי ק'סוס
 : כ5") מתחרט ססו6 6מרינן 6)6 סקפ"ו פ"זרכח
 6טי' סקצ"ב : כ5") דעד"ר נדר גכי סקנ"ד1"ך
 כעיכן )6 ודמי סקם"ז פ"ז : כ5") )ג)ותו ס)אכע
 : כסר6"ם וט"ם כ5") כסרסכ"6 ס"ל כזס סק"ג :כ5") ופלוכי סלוני 6)6 16 6מר ל6 ו6ס סניסס6מירת
 : כ5"ל גדרו 6מר ס6ס ק"ב ס"קיצ"ך
 : כ5"ל 6סורין ולמעלס מותרץ ולמטס סק"ז ,צ"זרכפ
 : כ5") ע"ם דסכ6 כסי"6 סק"ד יצ"ךר"ר
 : כ5') ת"ל סקי"ח ע"ג סי' כסמ"ע כ' סקכ"ח יצ"ךרלב

 יכוליס כקל"פ : כ5"ל 06 16 תחתיך כ6ימססקל"ג
 כחו"מ וע"ן כו' כד"מ( סו6 )כן סחרס ע"סלהגיד
 ע)" קכל ססתס כען סקמ"ד : כ5") כ"חר"ם

 : כ5')
 ספר ד6ס סס סרמכ"ס כ' וכסד" סי"ג פ"זרלד

 לספר יכו) דס6נ ס6רוס ומתס6רום
 סמע כסכבר דוק6 דזס לומר ו6ין ל6כ רסותדנתרוקן

 : כ5") ס6כ ססרת גס נתכטלס סק*"ח : כ5") ס6כגס
 סקל'נ : כ5"ל ס6כ ס) סמיעס יוס 6חר סקל"בש"ך
 כ)6 6ל6 0קכ"ד פ"ז : -כ5"ל ונת6רסס כחזרסדסכ6
 6חר טעעו כיוס טקל"ו ש"ך : כ5"ל סר6סוןסעע

 כטותסות 16 )ססר יכול דסי' מקג"ד : כ5")ססקמס
 : כ5'3 כו' סכועס כ"ס 6מרס 06 סקם"ה : .כ5")ס6כ
 : כ5") סטור כ' יפס זס ומטעס סקם"אט"ז

וף)ס



 פח אחרט זללה'ה וש,ד שבפו"ו המעות תשניקונפרם
 לםעם 6סורס דמ"כ ממני תסנט 06 סק"ב פ"ז הר

11 
 רקוכסכ5"ל: כססו6 תסנס טעהמיד

 נ6יסור תל6ו ל6 06 6ך כ6ן סכתונ נגס לכלסק"
 וסמע נסוף ס5יון ד5"ל נ"ל סק"י : כ5של ט6"6מס כגט6"כ עלה 6ו עליו 6יסור טוס נלי טק"פ :כ$"ל
 : סקט"ו נם"ך ועיין . ודו"ק כן קקי"6 כ6ן לסעו"זס"ל וכן ס"כ סעיף רל"ך נסי' לעיל סמחנר כע;'סנתסמים תלוי' כל6 הנדר דמל לססו"ז ס"5 כ6ן 6נלנסקי"ד לקמן סעו"ז כמ"ס כן סדין נס6לס סס כי . ססר1ל6
 נ' וסנסו סקפ"ז : כ5"ל סר"ן כ' סקי"א ש,'ךרלח : כ5"ל וז"6 עכ"ל כו' סנ"מ 6נל סקי"ד ש"ךרלז
 טמכח ' לסי סקי"ז : נסניס( לועיין .51"ל ע' נסן.סני יסי' סל6 6פסר דעלמ6ן

' 

 'ס6יסור 6ת עליו ו6וסר סחוזר סקכ"ז : נסניס( )ועייןמסמע נמי 6וכל דל6 5"ל . מסמע נמי ר6וכל 6ל6מקי"ח : כ5"ל מייכ 6ינו וט' י' 6וכל סל6 םנועסו6מר שם : כ5"ל ומעכסיו סיו"ד ככר נ6סר ל6ר6סונס סכועס

 : כ5"ל כסנסכע דסוי
 דטמ6 סתנ6י 6ת 6ח"כ ל6כול 6סור סקל"ה עו"ךרלפ

 כ"כ נמזיד סיול 6ף כןיעםס
 : כ5"לסעט"ז

 0קי"א פ"ז : כ5"ל 5ריך 6ין 06 ס6 סק"ו ש"ךרמ
1

 נכס"נ ר6סי' גר6ס סר"ן עדנרי סקפ"ו ש"ךרמב י : כ5"ל ולנן ל6נ 6ין 06 סקכ"נ :ודו"ק ססקי"ז לקמן נעו"ז ופמ"ט כו' לכנדו נין חילוק61ין עמ"מ ס"ח סרמ"6 ע3 ק6י דס5יוןנ"ל
 : כ5של סמס יסנס 6ל6ע"ס לסרס וכונתו םק"ד פ"ז :כ5"ל

 : כ5"ל סעוטס כסכר כ' ונעור סק"ב פ"זרמפ
 ס6מר ל6 6ס סק"פ : כ5של6ותו 'מסנרזין 6ין כו' לסורוס סכ6 דנר6ס סק"ר ש"ךרננ : כ5"ל כו' דלסדותו חילק ז"ל ומו"מ מק"א פ"זרנא

 : כ5"לסכתורת
 לנכ8יס ליתן 6"5 לכ6ן נ6ין טעתס 0קי"ב ש"ךרנו

 . שעש
 עהיף ל6 כיסכ"נ ל5ורך - טסתנוכ סקי"א ש'ךרנפ : כ5"ל מערער כל לסני יעססל6 וסחסכון חטכון ליתן ו5ריך ססיע8 0ק"נ ש"ןונז

 דמותלין גמוכן טסנתו כלים 3ענין סן 6' רטותוח5ר
 סכע"ס מרסייס ונס טקם"ז ש"ך : לזס מזסלט5טלן
 סמ3 כנון כי"ד 6פי' 'לס מטכמח ס6 ט"י"ח :כ5"ל
 סו6 נ' יוס 61"כ כיס"ט כ' כיום ונולד ד' ג'ר"ה
 כו' ד6סי' 6"1 י"ד ססו6 6' יוס עד למולו ו6סורט'

 :כ5"ל
 מעו3רת קנס 06 6מרען כ0ף ונמקנת סק"א פ"זרטז

 : כ5"ל הו"ל דדילמ6 לרכו לססתענד לסעכדכייפינן דל6 ועסיק נזס ס6ריך וסנ"מ סקנ"א : כ5"לסי6 זכייס ול6ו כידו סידן סק"ם : כ5"ל קנוי נופו ו6זסק*"ח וט"ך : כ5"ל למ' נמול וילדסוטנלס
 פסס6 ססי' נענירס מנירו 56ל ססין םק"א פ"זער : ומס"ס סקנ"טלעיל כם"ך ועמ"ם . כל"ל נזרס הודס ככותי דסו56רוקי סרנ כ' לסיכך ק*ו ס"ק ש"ך : ס"ו נסעיףסט"ע למ"ם כונתו כוי כרמ 06 6כל ומ"ס . כ5"לדכיון רסנ"נ מווס נו" 06 6נל כו' דס"ל כרסג"נ1ל6 כחכמיס וזכ סקל"ו : כ5"ל ד5ריך סקע ל6 נמיכסינדלו טקל"ה : כ5"ל וסר"ן סרמנ"ס נין ססכמססעסכ כ"י סרכ על ותימס טקכ"ן פ"ז : כ5"ל נ'נסעיף זס נסני וזס מ';מ נסעיף סמסתחרר ולסססקנ"ז

 :כ5"ל
 6ינו' ססול ד63 דס6 6פסר וכנ"י מק"ד ש"ךערה : כ5"ל תינומ סתי סקירכ 16 סק"ב פ"זרעד :. כ5"ל 6חריסססנ6ים טק';ד : כ5"ל 56כעות סלסס כדי סק"ב פו"זערב : כ5"ל דינור נעי סכו6 נו ומ5ינו סק"נ .פ"זערא

 דילוב מסוס רק עעות נו ס6ין מס 0ק"ז פ"זרעו : כ5"ל כססייי636
 . לקדר נ"כ 4ים . נסס"ק שם :כ5"ל
- ס5פוני סתמ נחלל כסניס מזוזס -וקנע סקי"א פ"זרפ"ו : כ5"ל סזסססס

1
 ת5רף סי6ך 11ם : כ5"ל כר6וי סוס מערנ ל5דדעכ"פ סכ6 וכם"כ שם ן כ5"ל סוס 5סוני דלנני ו6ע"נשם . כ5"ל סמערני סתמ דרך הדר ל6ותו מניתשם וכי': תיכת וט"ס כ5"ל סתומ וכטסדלת
 .: כ5"לסמזוזס

 וכטלגך )גויך סרכריס כו' ס' סתכ כק"ח ש"ךרפח
 : כ5"ללסכותל סייכים סכותל מ56ל 6מות ור' סק%;'ו פ"זרצו : כ5"ל גמ"ל 6סורין 6ינן ס6ותן סק"א פ"זדצה : ג5"ל דסנידוליס סר"ן ורעתכו' סגידוליס ס6 מספע מקל"ב :כ5"ל כעמלי4 םסו6 6סור כזס סתנו 06 טקכ"ז קט"ךרצד ן כ5"ל דסכמ ת"ק סו6 כו6י וד6י וע"כ מק"ד פ"זרצנ : כ5"ל 6מר 16 לח5ר סנכנם ימין סל מק"ד פ"זרפם
 .: כ5"3 כיילון 6ל6 6מרו ט65 מקי"א ש"ךשא : כ5"ל ע"י ד6ו סעור דכרי מק"ה פ"זרצז

סק.'י.נסק : כ5"ל סק"מ רס"ס סי' וע"ל טק"ד אפ"ךרםנ
 ו," .ג" 11", נ.' ס

 מונו,
 :סג"מ

 דגנ סעו'ז עז"כ גו' וח5ר בננ ססכין סכח 606נל סם'ע סכן ס6 על ק6י דס5יון נ"ל סק"ב פ"זרמו
0נ



אדץרין זללה"ה וש"ך שבפו'ז הפעותתקעיקגפרם
 : כ5"ל חיים דל6 מעעס סק"ה פ"זשב
 מק"ת : כ5"ל ססוס וכו6 כ6ן סכ' וזסו סק"ה פ"זשה

 סי' סת"ס מ"ס סק*"ם : כ5"ל עופל כוד6יחיס 6ינס טרסס סקמ"ז : כ5") נתרפ6 1ל6 סח5סככור תינוק סקי"ב ש"ך : כ5"ל ע"ס חוכו ק5ח כס6ין)קטן מליחות דיס סקי"א : סרמ"6 על ול6 סכן פדיוןטל מ"ס ע) כממכר דכרי טל ק6יכ5יון
 : כ5"ל חולקיס 61"1רס"ט_:סתוס'

 : כ5"ל 6חד ססיר 6ם מס""כ סק"ה פ"זש"ת
 סנ6ען סס סמסלמ לו סכזכ*ר כיון סק"ד פ"זשיד

 : כ5"ל כ6וןס"ז
 מקחו לססכיח דל6 סיכ6 כל ולסי"ז סק"ד פ"זשפז

 . כו' טעמ6 סיינו כמסל"ת נ6ננןכו6
 סיינו טר סס"ך כמ"ס כו' דעכו"ס ומטעס ח"לכתכ מסר6"י וכפסקי וכ5"ל סק"כ סס"ך סכני6כססקיו מסר6"י דכרי כ6ן 51"5 כטו"ז כ6ן יס דמסרוןנ"ל

 : כ5"ל מייכ 6ינן יסר6ל נכית מק"פ ש"ך : כו'טעמ6
 : כ5"ל רוכו ססס5יס טד וסניחו סקעו ש"ךשיט
 מן פטוריס נ"כ סספיקות סרנוי םקי"א ש"ךשכא

 : כ5"לספרסס
 : כ5"ל 6' מלס 6ל6 לספרים 5ריכין סק"ב פ"זשכב
 : כ5"ל 5ריה 6ל6 סמרטס ט5מו יסו סק"ב פ"זש5נ
 סק"י : כ5"ל ככס"נ כס"כ סרי כסוס סוס סק"ה-"ך

 י : כ5"ל סרמכ"ן דעת כטומ6תו ל6כלסו6פי'
 סק"ה : כ5"ל מלס טיטור וכי6 טס"ה ש"ךאש:ר

 : כ5"ל כוסמיס עס )6דמיטיס
 מטמפ ולפ"ז סק*"ז : כ5"ל 6' כל טל סוסיףסק"פ
 : כ5"ל למלס טנולס ונעסס סקי"ה : כ5"ל נחיטיןדוק6
 י כ5"ל ט6ור דסרי טכולס כו)ס ונעסיתשם

 סעיף סל"6 ס" כדלקמן )כתמלס סק"ד ש"ךוטכח
 . סכ)י5תס עיסס ס"נ ש"ע : כ5"לל"כ

 תקםי ס)6 כדי ופ"כ סק"נ פ"ז : כ5"ל ונילנלסעכס
 : כ5"ל מברכין דכי5דמססו6

 . כ5ק) מסטכו"ס ולקמס כסחזר סקי"ד ש"ךשלא
 סקי"פ : כ5"ל רכ6 6מר סכי 6על ס6(דנ6 סקפעופ"ז

 ו6ע"פ . קם"ו ס"ק ש"ך : כ5") כו' 6כל 'וכ5"ללקול6
 ס"ק : טטות סו6 סננמרס 6עס"י תינת ע)לטיל ס5יין ומס סם"ק ל5יין יס כ6ן לקיטתו 6מרססולכין

 6מר סי6ך ד6)"כ לו סיתירו ננכקס סק"ה פ"זשלד
 לנך154 סטוב מכעי' ל6 שם :כ5"ל

 זס 6ין ססרי 6סור מ"מ סקכ"נ ש"ך : כ5"ל6ל6
 קודס לו ססתירו כ6ן ומ"ם טק"ו פ'ע : כ5"למטטס
 כו חזר )6 ו6פי' סקכ"ה יצ"ך : כ5"ל ל' וחלסרגל
 : כ5"ל ס6ס דדוק6 נר6ס מיסו סק"ל : כ5") ק5יל6
 : כ5"ל 1ססיר 6ץ לכ"ע )כתח)ס ד6פ"ס קמ"1ס"ק
 : נ5"ל 6ומנמ 6פ" יוסף רכ רכס דמיך סק"א 3:"זיצ:ו
 סס ק6מר ול6 . עס י"ד לסכינס ק"ו ימיס י"דדתו כססמיי כנו טל נת6כל ר"נ כזס"ל6ית6 י 6סר נסנסומ י כף כנו ע) יסב ר"נ סק"נ פ"ז?צמ
 מח6מע( 6ץ סקרעיס 6לו דכל כ' כס)"טלדס6 ט"ם למתר דמ6חע דס"ס סקנ"ב 'צ"ך : ומתתיכת
 ק% ס6תח ל)קען סקם"א : לממר למו)ט דס"סת"ל

 כ5"ל:סקרט
 נע"ם נוסנ 6נוות 6ע טנץ ונכ5 סק"פ יצ"ךקשמא

 כיו"ע 6נינות ד6ין מםוס כו'סני
 : כ5"לולפ"ז

 סיסתוס עך כו' וסומע יודע סמת סק"א פ"זשדם
 עץ6 )"6 דף ננדס טיין .סנולל

 : ודו"ק סטין מר6ס ד"סרס"י
 מדעת סס וקבר לכדו סו6 6ל6 מק"פ ש"ךשסד

 כטל מדעת סל6 מבל ססדסנטל
 דס6 לטסרס ד6ין סק"נ פ"ז : כ5"5 כו' מותרססדס

 : כ5"ל סדסיסתלק
 ? כ5"ל ססייס וזס ממילס דנטסס סק*"א פ"זקשעא
 סרנל נטרב מתו קונר לטנין ונ"מ סק"א ש"ךאעה

 טפ"נ סי' וע"ל כרמ"6 ס"א :כ5"ל
 :כ5"ל

 : כ5"י ס6ירע מי 6י קדיס לומר ז' כל סק"ח *צ"ךשעו
 : כו' ס"נ_ו6ין_6ומריס )5"ן-על 5ריך מק"א-שעז--,ש"ך

 ז' תוך 6סור ד' לםעי' סייך זם סק"ז ש"ךשפפ
 : ונסנימלככם

 1"ל ומו"ח 5"ל - ק6י ו6מו 6ניו סעל סק"נ פ"זשצא
 קרוכים ונס6ר ק6י ו6מו 6כיו דעלכ'

 :כו'
 וט' . 'כ5"ל לסת6כל ד6"5 ולסענדן'נ סק"א ש"ךשצ"ז

 """.:""י3.,ייזג~.גננ
 : כ5"לכע"ס

 : כו' 6' יוס 6ל6 ס"ס ס"ע על ק6י ס5יון סק"ד פ"זתב

אוהרה
 %ו' "וג %י%41 :1 ,:2ר יט, שי טנ יה י:2סצ:נו

 6'סיי ננס[ םג::י:םסין:גש ן
 :עונ




