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 דהד~ד ממאי ב~עא תד על מקב~אל אס"ף דע"ה ~ד"ה הטהוד ~לת"ןעל
 ו~ושיה ב~צה~בימיא

 לבקר~~ תדש~~
 ~~~~~ ~~~~~~~ן~ ב~~~~~ ש~ זב~דט בצה~ים בשמש ומא~~םהמשפטןם ב~ העומדי~ קשישי מרבנן קדן בי איהז

~~~~~~ 
 בתלב בשר טר~ות שתיטה בהלבות ל~~בב ופנה ~קב"ץועלה

 קריעה ת~י~ ביקוד מ~ואותנדה ג~~ מאבלי ~~~דובו~
 אנינו~

 ~ול~ת ועוד בהן וטומאת אבלות
 ואתדשמנים ב~~ו~

~~~"~~ 

 מסבי נדדש~י א~ד
 דפ~~

 ~~"ד בדת"א
 רע"~

 ב~~ די~בי

~

" 

 ~ב~ ד~
 למעשה ל~בה

 ~~~~~~~~ ~ ן~~~~ ו~~~~
 ד~~ ~ב~א~ מרבנן מ~קט

 במוני ה~למידי~ ל~ועלת ולרותב לאודך האי~ני~ ~ני וגאונים דבנים לעיני~לנו
 ומ~~לה בהלבה המצ~ינים דב ~בי ב~~די ולבקש לתפש טד"ת פני ~ל למו~למעט

אדוב"~
 המלאבה לדגל

 גמ~
 מאתי מ~בה מןבה

 בתוב"ד~

~~"~~~~~~ 

 הברבה
~~~~"~~~~~~~~~~~~

~

~צ~יד "
 ~~~~י~~ ~~~~~~~

~~~~~~~ 
 ~~~~~~~ו~~~~~~~

 ס"ט

"~ ~  

~  
~  ~  ~  ~  ~ 

~ ~ ~  

 ל~""ק בך ~~י~י בי אל ~~~~~~נ~

 ~~~~ ~~ו~~~~י~

 ~"יז ~~~~~י~~ו

 ~~י~ י~ו~~~~"~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ "~  
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~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

ז~~
 "המדב"ר מן ~ול"ה

 וקטי~ ~~
 באר"ש

 שיח"~ ~~ן~~ל~
 ~בראדלא ~עירא קטינא ד~~~ם

~~~
 ~מ~"א לבו~ן ידע

 נו~ב"~
 ~ו~"לומל"ה ש"ם ח~ד ~ג~"ה

 למדב"ד ~עי"ד ב~י~"ח הבאים ד~רים משיח"ו מדבד ~טהור השלח"ן על מ~~יךל~מו ~~"~שהואממ~בלל"א~ושךבק~"~
 ריח ולא טעם לא~ו דא~

 דב~ו וישלח ד~"ר י~~ ~פנ~
 ~נ~

 ~בדו ~ובו ~"ן ברך ו~פל
 ~~~~~~ו ~~ בי ~מ~~~הו ~לי ~~ציא למינהו זד"ח ~זר~"ח יצהי~"ו ש~דו~י"ו בין אומרו~~ם ד~~ האו~~ ק~"~
~ 

 ו~ב"י הש~ב ר~ים ה~יב"ה ~~~י שעוב~~~~
 ~שוב"~ גדול~ ה~ופ~ קס"~

 ~לקט
מ~בר~"ו ~עומ~ או~"~

 י~ן פר~
 ומקר"~ בעט~

 ~של~"ן על
 דע"~ ~ר"~ ער~~

 ד~יש ה~~~עה הי~ד
 על דע"ה דנה"ר מ~בי השמועה מ~י~ אר"ש וימודד עמדיד~~ה ל~

 ש~"~
 ~ידי~"ה

 ל~נ~
 ~ול~ ~ש~ל דינא

 י~דנים ~~ם שני מ~ל"ול לבושי והראשונים האחרונים ~~פי ליקוטי בתר ליקוטי~~~נ"ה
 והמ~

 בב~~~י"ם
 ברב"י בה~י מזדח"ה קדמ"ה שבי"ם הם אש"ר המ~ום אל א~ובים בלם בדורים בלם מ~שיבים~ברים
 בם ונש~אדרבנן

 א~
 הלב"ה ה~לח"ן

 ר~ח~
 ד~~ ביני לדי~יב ונקב"הו זב~"הו מחנהו י~ל איש

 ל~~יר"
~ת

 עי~
~"~~ 

 מוק~ר
 " יבוננ~ו י~ובבנהו בקדושה ~ורא~"ו ~ב"~

~~~
 ~~החוב~י פדו"ש ופיד"ש ששנה

 וידדו~
 חו~"ה ~~ד

~ 
 בין הקוצר~"ם ביןגם ~~~~די"~ ~ין לל~ט ~יב"ה היא ~ ביאה היא

 ~מבונו~
 וה~~מודים

 ~או~~"~
 מחשבה הדדי"ם ~דר~ם~~~ודרים הדב~י~ שיה~ בדי ב~ד"ר ושם ולמועד~"ם

 ~~על"~
 שלא בי ולב~~א אדם י~צ"ם לעצמי בשאני לחש"ב ממעל

 יגיד ומקל"ו נורח"א~ארי~ך
~~ 

 בשנ~"ת לגבוה האמור~"ם הדבדים בחיפוש ~פ~ים ~לגלול
 המור~"ם ו~ר"ו ולדרים לא~"ש המאי~ים סופדי"ם~~דברי לאד~"~

 ב"~ס"~
 זר"ח אור ישראל בני לבל שמורי"ם

 מ~~ מקומו~ בקצ~ נטי~י בי ואף המאמרים מפנינזזדו"ח
 ושנים אחד בה~~מה שעלו

 בהנפה הח~שה מ~ד~י שה~~ה מה בפי ~ע"א ב~ר~ים ~א~יםהמובהק~ם מהרבני~
 דע~ והגש~

 ~~~"ט א~ם
 במוני חסדו"ן את~ולד

 ו~צ~
 ב~~ידנ"א ~~~ל"א מני די~"א

 דיתבי ~בור"אי ר~נן נגד מנה מי לעד~
~~ו"ם

 בד~"~
 אל ונח~~~א בתושבח~אבאור~~א וד~~~קי ד~~"ה ונ~"ר

 אלו משולח ק"ן יקר~א בי ייח~

ל~~~
 ~~נים האי~נים בני ו~למידהוןלרבנן פנים

 המ~פש בעלמ"ה גב"ר ד~ך היא ~ בי ור~~~
 אב~"~~ב"י האמ~

 לדבו ד~~ל~ידה~ומ"ה
 דע"ה ~ר"ה הוא וגם וקורא פוש"ט פנים ~שא אי~ ב~ור~

~~~ 
שו~רי ~שופרי ~ופר~~ ~ב~~ ~~ישנר~~

 א~
 " ו~דעהו אדם מה ו~~שרהו שמעה

~~~
 ~"ן מח~"ה החד"שאת~ראה

 המחנו~ לב~ ~א~~
 לבל גזר~"ו ~פ~ד

 פו~~
 ~הוא

דר~ ~~~~  משמנ"י חבי~~יא דהד~"ד ממאי הימ"ן אס"ףה~ד~"ם
 האד"~

ה"ן ~אשר"י ~ה~ מאור"י ~אר"ש
ושם וחי~וש בביקו~ לב~די"ם חדשים שודר~ם ובנים ~~ו~"ה אב~"ת לאחר~ים וגם לד~שוניםז~~ן

דב~ ~~~~~~~~ ~ ~~~~~ ו~~~~~~~~~
 ההד~"ם בל שמה ~א~פו ח~ם אל~ם

 וגם והמטהדים המ~קדשים נהר"אדנהר"א עב~ ב~~
~~~~~~~~ 

~~~~~~~~~~~
 להצמיד"ם ~~מר

 וחטובו~ נצמדו~
 לאמ~ו הדין להוציא ישב"ל דע~ם ישביל יפנה

וא~
 בי

 א~
 י~~~ו

 קה~~ בק~ מבר~~
 בטעם

 ודע~
 ~ד"ך

 ק~~~
 אור~ת ~לקוט ~~א

 ~מ~פטי"ם בין ד~~בי לעינים ל~ דה~ ~שישי מרבנן ~~"ףואס"ף
 ב~הרים בש~ש למאורות וה~

 להודו"~
 ב~~~

 שמו ~רא והבי נחקקים אשר והמשפטים הח~ים ישראל
 ן~~~~~~~ ~~~~~~~

 ~עוד לדדיה~חתם סג~~ ד~~ן

 ~~~~~~ן~~ ~~ ד~~~~
 ע~ה

 אל~
 ועם ושש ו~שעים

ל~ף~שע~
"

~ 
 ~בע

 ~ה דצ~~ו ~~ ~ ~ ~ ~~~~~~~~~ ~~~י~ ~~~~~ ~~~~~ במו~~~~~~~~~~
~ 

 לבל מועל""ת מחשבה חורש~לב
 שו~

 מה ~רש ל"ו בי ודורש
 יע~~

 לעני~
 ב~ובו אשר ~ל הדין

להו~ת י~מ""~
 דע~

 ~~~""ה דין בו שיש דבר ו~~ל ~מהי""ם היו אש~ לאנשים ו~זמה

 מקב~ אם~
 א"ל

 יפרו"ש "ישעדהו ~מקומו ~או""פן יהי~ באש~~בור דב~
 בנפ~

 " ישאהו א~ר~""ו על י~חהו

~  ~א~~
 דב~ר"י ~יי~"א י~בם

 ונ~~ר~
 יק~א בי הלז ~~פר יבא בא אם שרי עמיה

 א~
 תד"ד

 ~~ט ימצאנו התיב"ה ופח""ח דרי ל~רי הד~רו והיה ב~דר"ו הנ~יוחד נהר"י רישהזרת""ו
 ~במו~

ו~~~
 ~רי וטוט א~ד ד~ט הוא גם ויבא ~מ~בי"ר הוא ~ברו""ת שבד"י בו ~מצא וי~צא האי~ות

~~ א~
 ש"ר י~יה דל~~ ~י

 ב~מיב""ה ~~י המסבי""~
 ~~~זד"~

 א~~יט"י דינא ~~נין
 ויצ~ ד~~"~

 נ~ד ~דון



~ה
 אש"~ שהעלי~

 אח~~ דעתי ושקול ב~דתי על י~מוך ולא הבח~דה מש~ט לו
 יבו~

 יאשם~ות~ ראל
 לימורי"ם לעשות מהשתדע ש~לי קצר~מ~ בי זבות לבף וירון~או~י מעילו"~~ש~

 הול~ ו~קו""~ שיר~י~ לשירי וחיישינן אלה דבדי בחסרו~~ ויח~השמים למל~~ ובווני"~
 אחר

 הבוונ~
 נ~ש להשביע

 ואו~ל"ה ולשמדה לעבדה להזב~ה לי יהיה בי במוני וא~לש~ל נענ~
 לא~

 ~וד ב~עשהו לאיש ~ ישלם
 " ויענחו א~ה אל יקרא" ~~~"לטובי""ם~ הט~התעטדהו "והר~

~~
 לא ~וים עוד אולמך תוך עמך השב בראש ישי בן בר~ש

 ו~א יתח~~
 יהי~

 למשיחה לבז
 ביפיו מלך השבאו~ר ו~~

 תחזינ~
 א~לנו והאד עינינו

 ונ~
 יגון

 ואנחה"וש"~
" ~  ישי""ש 

 בנ~
 אל

~נח~
 הבנים ואם לי~דאל משיח ה""ן הדו~ה ו~יתה ~מנוחה ואל

 שמח~
 ינ~מנווו~בץ" מנח"~~"ז~~ ויבא

 ~ל~ ~יש~נרחי~
 ~~חנ~ו על איש דגלו

 וש~
 נוהו אל ישראל

 ~ל~ ו~ל~
 " ~ " " ~צון"א~ן יהי~ן ~שיח~~ ~ם~ "~~~ו" ל~י ~ש~ח

~ ~

 ~שלי~י לחדש ~בד~ו
 ח~די שנ~

~~~~ 
"~~ 

~ ~  ~ ~ ~ ~  

 ~ו לא ~בי
 ~מ~

 " ~ל~"ק~

~ ~ ~ ~ ~

 " ~~א "



~י~~

~~ 

~~~ 

 לנשים שאיןלהניח מור"ם צשון ~~
 "נשחוט

 ה~צר~ב~ה
 בת~

 והרב ישדאלוהר~"ח בגדולי הן דהרי
 יעבץ שו""ת ועיין שוחטות נשים דראו בתבו אריהגור
 קנ""ז סי~~"ב

~ 

 לעצמן דהתיד
~ 

 ח""א אהרן מטה ופרח
 אות בש"ב ועוד לה~יד א~דעתו ~ות וב~ב ~חסי~
 שמשון אברהם מהרב של"ו משנת רשות דראה בתבא~

 עין עיני וגם אחת לבחודה ~מנטובהבאזילה
 לאשהא~ השפ"ז משנת אורבינו מרבני נ~ן רשות~או עטל~

 שוחטות רהנשי~ מקומות ב~רבה בת"דראה משהוימין
וב~רבי

 יוס~
 הסבימודאין דרובהאחרונים א~בתב אות

 דבדיו הקנהובסוף ס" משם וב"ב לשחוט לנשיםלהניח
 ג"ב ועי~ ופ~טיה נררא דנהרא בתב ה~ל ח~דא~רב

 הראוי מן דאינו נל~"ד וע~""פ~דרישה
 ל~נו~

 נשים
 השחיטה~ל

 וג~
 בשו"ת

 דב"~
 דהחמירו ~ב גש"ן סי~

~צת
 ש~ עליהןשל~לשחוטלבתח~

 ית~לפוומיסתבר
 ועיין~וותיה

 תב""~
 דנטהלהח~יד וט"ו י"ד סי"א~ס"ק

 ~ ל~מןאף

~~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ הלבות 
 שו"~

 משה דבר שו"ת לה~יר יש טלה ושחט
 ג~ סי~י""ד

 והלק~
 הלבות שיודע למי לה~ל דאין בתב

~חי~האך
 מעול~

 ובדק שחט לא
 קבלה בלי ~ישחו~

 היקלו עי""ט ולהיות מתא שו""ב שנחלה ~~רהואירע
 משו"שמחת החו~ודוקא ה~ו""במומחה בפנישי~חוט
 בשו""ת בתוב דבןי"ט

 חוו~
 ו~יין עב""ל סי~~~~ח יאיר

ת~~
 בית דבספר ~ביא ו" אות וב"י מ~ ס""ק סימן~~

 יהודהלחם
 בת~

 משחיטתו לאבול דא~ור זרזהב משום
 קבלהוהח~ירו שלאנטל בל ב~י ~דקוהוונ~אאףאם
 עב"דונלע"ד מרובה ופרוץ שו""א דורדור זה בי~ר~ה
 ישחוטובדי~בד דלב~חל~לא אלא חו~~י~יר~אדהיא
 בשוחט לופקפוק ~ישיש משה דבר ~שו"ת להבשיריש

ונרא~
 הוא בי ~שחיטתו לאבול דאסור בעיניו

 בשר ל~ול שלא ע~מו על להחמיד יבול בדוקשאינו ~חז~~
 עליוו~ין

 ~~ סימן י"ד אליהו קול הרב תרעומת ~~
 בדבו~~יאו

 ש"~
 ~ ש~ ~ד"ק עיין והסבי~עמו ו" אות

~~

~~ 

~קל~ ~~י~~ן~~י~~
 יובל דבנ~ל

 להזדיי~
 ולבתוב ולמחוק

 ש~
 איש

אחר
 וטו~

 ~יתיונ~מרתי~~יינה בזהובן להיותנזהר
 ו~ובהדבר ה~ייר ~ל אם בי רשות ל~ן שלאופאדובה

 פאדווהנר"ו מ~שה הבוללבמוהר"ר ~רב " אמראליובן

~ ~~~ 

~ " ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  
ב~~~חיללשחו~

 לחזור
 הדיני~

 הראשונים ימי~ בל"
 ו~ל ~~ד~ו חדש מידי ת~י~ה ו~נה ~~םא~ י~ל~ל

 פ""אלמ~לושימי"~ייו
 חד~י~

 ואםלא
~~ 

 רש""ל ~"ב והביאו מהרי"ל עב"לפסול" שחיט~~ בן
 בשו"~

 ~בו שלו
 " ב~"י ס~ ועיין לב~חלה בן דינהוג הד""מ ו~"בנהוג

 די~זור דב~ב יו"ד א~ס""ק תבואותשורסי~ועיין
 ~ניוםנעו~ם ~

~~~~ ~ ו ~ י ~ ~ ~ ~  ~ ~  
 סי"ל~הדב ח"א הלק"ט ה~ירו~בר

 חוו~
 יאיר

 ח""אי"דהארץ פרי ושו"ת ג~ סימן ח"ב ו~מ מ"ד סי~ ח"א ש"יוהרב ~י~~~
 סי"י""~

 משה מאחרועייןדברסמבא י~~ דלבתחלה ב~ב ש""י ובשו""ת
 בשניו~

 ובשו~ת א" סימן
 נשים עזרתשבסוף

 ד~
 יהודה ~ם בית ובס~ ~"וע"א

 האבוקרובי~~פ~ולי~ ~תבדסמיבת שבסופו שו""תבקז"
 אם~ה שחיט~ו בדיעבד ואפילו בלוםאינם

 המדה על והפריז עליו בתב ה" אותבב"י והר~ח~ד~
 מאחד להבשירשחיט~וו~אייש דבדיע~~

 דבמ~
 אחרוני~מבשירי~

 ובאחיואמרובבנו אי~ בי לב~~לה מעשה עושים ראי~י ו~םל~~חלה
 ל~מו~

 ולחוש דאויליזהד ומיהו
 עיקדי הרב בי וגם עב"ד ~א~רסמבא ליק~

 הד"~
 או~א~

 של פסקו על וסמב~י לידי ~עשה בא~תב"ו~בר
 ב~ש~הבא להקל ר~י~י לא עב"זהל~"טהנ"ליעו"ש הר~

 והרבח~דא יהודה לחם ~ית הרב דברי ראי אחרילידי
 לעצמו דוקא שוחט להיות ולס~וך להתיר ~םהנ"ל
 משו~ נסו~ותי לוא~ור

 הסר
 ממ~

 עק~ותפה
 א~ן לסמוך שלא אמרתי ה~ל חןדא והרב ש"יהר""ב ו~דע~

 סמבא לה~שירולב~חל~יקח ~יש נלע"ד בודאיבדיעבד

 עז~דיןתל~א ואימאח~
 לסמו~רילאבלהצט~ע~~

במיט"בת~תא~

~ ~ ~ ~ ~ ~ " ~ ~ ~ דהב~ לקמ~~~~~~~ ~~~~~~~י~~
 לפי

 ~ור~
 אחד לשחוט ה~ודשאי ויראת תורה בעלשהוא לפע~י~נמ~בחו~ ~י וידי~ו הנ~ד

 וזדיז ב~י שהוא בו ש~ואיןבל ~גשני~
 באימו~

 גברא ובח ידיו
 ו~ר~~ו יע~ש והט~ז ~ש""ךוהעתיקוהו

 ה~רי~
 שיהיה

 בתב ובן שנה ב~ לו ~יהיה ב""י ול~דנשוי
 שו""בלל~ד שא~ הע~

 וא~
 של~ למי א~ בי ל~דול

 שהוא ש"ס
 ש"~ואינו למד שלא מי ~ל אבל דשמע~א צורתאיודע
 ה~דא לעוף דומה הואממש דשמע~א צו~איודע

~
 גיי""ל פא~י

~ 
 שהוא

 מצ~צ~
 מה יודע ואינו

 ~"א להשיב יודע~ינו מצפצ~
~~ 

 יובל ואי~ ~ר~ו של~ד
 דבדלה~ין

 מתו~
 שמאז גאונים במה הסבי~ו ובך דבר

 ~בלה יתנו לאוהלאה
 לשו~

 היודע ב""א בעולם אדם
 טוקט~ן דק~ן האב""ר הגאוני~ ה""ה דש~עתתאצורתא
 דבר הרב ו~ם דברו ויפה~ב""ד

 מש~
 סי~ן י~ד

 "חדשה וש~ה ופר"ח ב~""ג ועוין יעו"ש בזההחמיר ~
 ליתן דלא נל~ד ~זףלבן אות ו~ל"ה וז" ו"דין

 ~שו~
~פחו~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

 ללמור שיובל למי ב"אל~חות
 ד~ר~ זל~בי~

 ומרן הב~"
 שלי"תבסיינ~ נה~תי ובןבשלחנוה~הור

 ולא ~דובה
 "~"א יודעים שאינם סריקי בוקילבמה

~ ~  
 מז~ד

ממהר~
 ונב~בו הוע~קו אשר ודינים וייל

 לה~
 בלשון

 דנ~קא בעד יבפר וה~ ה~ ידאת להם ואיןלעז
 מני~

~ודב~
 בעם בו~דים דבמה

~~ 
 בס~ ובתו~ מ~א שו"ב

 המאביל דעונש~~לגולים
 ~ר~ו~

 לה~גל~ל
 ~~לן~~מנא בב~~

 ר~ו~
 ובו~ ~ריפה בשדה ובשר

~ 
 ושני

 ~נו ~אדובה ~ק"ק ~~~לתי~ו""ב
 ~לו~

 ב~סוק לס"ת
~~ד

 בשד~
 לב~תשל~ון ~י~ה

 או~
 ר"ל

~ 
~ 

 נהגו

~התחיל~חו~
 עמהם תדנ~ול ויהיה תדנגולים ~~~

 ואחרונ~~"אובנה"~
" 

 והדב~ס~
 ~ל~דו ה~רנגולי~ לי~ול

 לי~~ ~ו~
 ק~ם ~בלה ש~ד

~ן ~~~ ~י~~ו~
 ם"~ ש~

 ו~
 וש~~

 ב~י שהוא מי א~ילו י~ב דין
~חו~

 ~ק~נים לשחו~ה~ו~ת י~ל אינו ~~רנ~ולים
דהיינו

 ~צ~~
 א~מחי לא א~ יונים ובני ~ורים

 לש~ו~שני דנה~ו ~ש"ך ובתב וע"י הש""ךדשל"ו~י~ו
~~ים

~ 
 שיתנבלו חיישינן דלא לא ותו יתד יונים

 ~ ע~ל~ניהם

~~~

 אע~י ~~ו~~ים אתר ל~קור ד~וב "~~"ז
 ח בשמ ועיין הדבד ונ~ון קבלה ל~םדיש

 ח~ ז" דין א~~ימן
 מ~

 בענין דש""ל בשם
 לבדו~

 על

 ~תו~משמד~הבי~~שו~י~
 הםב~לאחד לר~וץ ~יש

~  נקרש~דם ל~עמים בי~
 בפגימ~

 ונהגולקנחו
 ~עוד או~נו~תהעופות

 ~ ה~המ~

~~~~ 

 הדש~~~ ~~~~~י~~~~
 ה~"ז העלו ובן והבלים הבשר א~ד ו~~י~תדי""ג~י"ח

 לה~דיף יש דנ~לקבלה בשו~ט ד~ףו~ד"ח
 ~ה~ל למ~ד~

 שש~~
 ממה בהם שבשלו ה~לי~ ז~ם

 שש~~
~~~~

 י~ ס"ק פ"א ו~סי~ ה~~ד
 הארי~

 וחזק ה~ר"ח
 בראיות לאסורדבדיו

 ב~ורו~
 י~שוב בן לא ~~ש

 הר~

~""~

 א~ודה חידושי ~שם רמ"א ~ברי העמיד ד~קה"ב
~ב

~"~~ 
 בנה""ג והרב דבריהם דחה ~פר"ח א~ן

~תב
 ד~~

 עם להסבימו א~ודה לדבדו אוקי המפה

~~~~~ 
 וד""א ול"ח ה~ח "ו~ב

~ 
 ב~ב~

 קבלה שנ~ל
~בתב

 ~ח~
 לי דמה דבדיו הדב וד~ה פה ולאבעל
 ~דע~לאו~ומידבריבעל פהועלה~~ב~הליב~ל
 דאיתדע~~דה"היבא

 ב~ד~ש~
 הס~ין

 דבה"~
 תלינן

 ~"ת והרב עין ב~רף הדגשתו דאיבד~מימד
 ~ ס""~

~~

 דבריו דאין ו~תב ~~נ~ג ~ל
 נדאי~

 ~עומק
 י~ו"~ ס~ש

 הדב עליו ועיין
 קרי~

 רף ח"א דב מלך

~~
 שבתב וא~ר בענין ה~יך ז" סימן חיי ~~י ושו"ת
 וס~ר בבדיקות יודע שאינו בנמצא איידידהדשב""א
 ולבן הסבין הר~שת יודע אינו דעבשיו מיירי~גודה
 למ~דע הבשרנאסד~אין

 והבלי~
 הבשד צ~יבים אינם

~ה~בים
 הר~ש~ דבהעד~

 נאסר ~א הסבין
 ~מ~ר~

 דבל ~הואאמר~~""ר
 ז~

 ראויל~וש למעשה ל~לב~אבל

ל~~
 וב""בהימין יעו"ש ו~יעתיה דש~"אוהד~"ז ש~ת

 ושו"ת נ"א סי~ ~"ב ש"י ~ו"ת ועיין~~שה
 ~ור~

 ~יים
~מהר~"ש

~"~ 
 י"ג סימן שמואל נאמן ושו"ת י""א סי"

 ובית סי~ב"ז ח"ג פ"מ~~~ת
 יהור~

 ושו"ת סי"מ"ד י"ד
 משםח"א ומשאת וסי~ל"א ט""ו י""ד סי" ~~דא~~~ונים

~~
 שמלה ו~~ב ג~ ~י~

 חדש~
 ורש"ל ות~"ש

 ד~ ~ימן י~~ב"~~ית ~ג"הוהר~
 ו~~

 והרב ~~ ואו~ י"ג אות ו~ו"פ

 יחו~~ לח~~י~
 ושו~ת ו~"א

 ~ד~~
 ~י~

 ו~ו"~ ~~~

 זשא~ית סי~א~והרשר""ם משהח""ג ~""~"סי~א"ודבד~א
ו~~יש~ יוס~

 ומהר~~
 סי~קי"ג ~""ב ויעבץ ~יי הר~בעי ~ביאו

 ידע~ין ~ל""ק מתיריןמי ואלו אוסרין ראלו קצ""ז~~"ו
 מרותיו השזה ומי בפגימות מר~יש לאינו יודעאינו

 בעי~ד ~"~"ו~חרי"ראי
 בש"ב ומ""ש י""ד אות ח"ז ו~סי~ באותל"ד לו ועודבענין דהאריךהרב~ הד""~אותי""~

אות
~ 

 דדבדי ב"י בה~~ותין קורינאלדי דוד הרב ~שם
ה~ר""~

 נל~ד~ענין ולמעשה להלבה עיקר
 ב"~להקל ולהבשיד~בלים ~וונא בבל ל~~רעלה~ריף דינ~

 ותו ~~מ"ר ~דהוא מעל"ע להשהוותן חרשבבל
 רסברי דבנןאיבא ד~

 להבשיר~
 דעת~יק~י ו~נ בב""ש או

הד""~
 י~~ש

 באו~
 ~וציא ב~שיעה אם אך

 ~ריפ~
~מ~ח~

 ולאסו"ול~~דיף דאיתרע הוא הש~א ידואמרינן
~ה

 שש~~
 דוקאמשום ואילך היום מאו~ו

 ישראל דבל~~זק~יה דאו~יגבד~
 ב"ב הם ~רי~ בחז~

 סי~ יו~ף באהל עוד ועיין בותיהומם~בר הפר"~
 והעתיקו בדבר חילו~ים ~~ בדבדזעשההר~יב א~דהעמי~
 הד"ט~יקרי הד~

 או~
 א~ דתורה ונ""ל ל""ד

 ידיעה בחסרון דבין ה~""זוהפר""חוסיעתיהובהסבמת ומשפ~~""לה~
 ב""א לה~ל ודאין והבליםה~שר למפר~ אסו~י~ מר~יש ~י אינו בי בנתי~ ~העל~~ין

~ 
 ~י שאינו חרש בבלי

 שוח~ מדיני ו~ין ו~~מ ובהפמ""ר ~שאו
 דאיתדע

 ~י~ן ו~"ש ~""ו ~ימן ~"ד ~~ מסי~ י""ד לבבח~רי

~~~~~~ 
 הייתי ~~

 מס~~
 אלו ~לומד " ובו~

 דיןזהל~ניהיי~ימ~תפקושואלבא

 ד~הא ~עמא המדדביויהי~
 ל~ו ~מסת~קי נמי ~במי~

 דעב""~צריךשידע מה"ש ב~"ד ה~מ""י וב~~ מיליבמה
 רב~ דזהו מצ~ר~ותדהשהיות

 הד~"ז הרגילו~ביאו

ולה""~
 ונבון ~~ ס""ק יצ~ק ועולת ד~ ס""ק ~ת ועיין

~ו~ו~
 ~ ~~~~ ~~~ ~~ו~ ~~~

 אינויוד~ אה להחמיד ~~ו ~רפיו~והם~ים ה~בעיםבל ו~~ ~~~~~~ ~~~ו~

~~~~ 

~ ~ ~  
~~ 

~ ~  

 בו~ייהו" ומם~בר ו~ סי~ ב""ח ושו""ת ר~ע"שסי~

~~
 ~ו~

 דאינו דביון " פסולהש~~~תו ~~
 "שה ~ד~

 שמ~
 ואינו ודרס ~הה ~עמים

 נזדמן אם יודע בהלבו~י~ןאינו בקי דמדאינומרגיש
 לי בדי אמר שלמד ד~חד ואפילו ה~א""ש ~ר~ותלו

 מילתא דבל י~הש~חט~י
 דל~

 דאיניש עליה דמיא
~ביר

 לי~
 ס""קי""א ופר""ח ב""ח ו~יין ולאואדע~יה

ו~יין י~
 או~ מ""~

 מ"ש ~~
 הדבמ~ר"ל~פ~א~~ בש~

~ ~~~ 

~ ~ ו ~ ~  ~ ~  

 ~~~ן

 ה"ה ול~ז הש"ך ב"יובתב לנו ~~אבילה היה לארס ~~
~ילו

 שו~~
 והע~יקו בלום אומר ו~ינו

 ה~ר""~
 ובאר

 וימין ו~י~~י~ב
 מש~

 במ"ב חיר"א ו~רב
 או~
 א~ן י~

 תב"שה~ב
 והרבאור~

 ו~רב מישור
 מנח~

 ס""ל יהודה
 ד~ריהם ומדהביא אסודדשתק

 ~ס"~
 שם מ"ב "ה~ב

 להחמ~דב~ת~ביון ונלע"ד~ד~וב בותייהו דס"לא~שר
 ל~ "י ~ב ד~ם ל~~לף~דר~ו

 בתב
 בדר~ אל~~

 " א~ש~

~ ~~ ~  מור~ לשו~ 
 ~מידזןוא~רי~"" ויש

 אם ידוע ד~יןובסתם
 יוד~

 ש ה
 ל~ת~לה לי~ן"לו מו~דלאו ~~

 לש~ו~
 ~~"~~פר"ח ו~ביאו~בריו דש"ל ~יו~ל ~ו~די~ בשא~רים

ב~ר ו~יין"~ר~



~ ~ ~ ~ ~ ~י~~~
~ ~ "  ~~~~

~ ~~~~ 

 וא~שחטושחיטתןפשרהאםא~ים ~~
 דוקא דקאי בשםרש""ל הפדישה מ"ש על הקשה ב~~י~ בעץהדעת חיי בעי "הרבעע"ג

 ~ובן ידיו את לאמן יודע שאינוא~טן
 אסור עע""ג אחרים אפילו דבהנהו אחו"ש קאי"דלא משמעבסמ"ג~

 עע"ג עומדים אחרים אם בח~ש ראף העלה"~ס""ד
 עב"ד תזוז לא ומינה בדיעבד פשירהשחיטתן
 להקל לפע~ד ומסתבר י"א אות ש""ב הרבוהעתיקו

 ~בדיעבד
~~~~ 

 הב"ח בתב לבתחלה" להם ואיןמוסרין
 לשחוט עופות לשלוחד~ור

 ע~
 גוים

 שאין ביון שחטו שהוא סימן איזה לווהשוחטיתן
 ביוןשמביר איסורדהא אינייורע אבל ת~ב"המחמיר ודאי עליו בתב ט"ו ~"ק והט"ז הבשד גוף על~חותם
 גוף על חותם בעינן לא שלו שהואהעוף

 הב~
 עב"ל

 ויקח לישראל לשחוט אחר עוף יתן דהגוי הב"חעל מידי קשיא דלא ובתב יהודה המנחת דבדיו עלוהשיג
 ויפה להבשילוע"ב בדי הגוי ינבל ~ראל של ועוףב~ב
 היבדיפה יהיה לא דשמא ה~ז סיים ובן הדברונבון
 ע""י ~חוט לשלוח שלא הנהגתי ובן ~ש שלו~עוף
 פעמיםב~~~פאדובה~ הרבה והזהרתי~וי

~ ~ו~ ~~~~  
 לא ששבוד וי"א מוד~ם לשון

ישחוט"בבה~החמידמ~  בבדין שאבדיו מפני להעבידן הרגילין"בבך שו"בעל
"~ר~

 שידי מי או ז~ן ובן לנהוג ראוי ובן השתיה
 בק בי להע~ירן יש מטב~ן או חוצשא מבחמרתתין
 ז"א הרב וגם ט"ז ועיין סמ"ג דרםה לידייבואו

 אסור עי"ש מרתתין שיריו מי לשחוט אסר א" סי~ח"א שו~
 בלא ובן לבדך דשאי אין אז בי הראש בגיל~"לשחוט
 ~ הגאונים הסבימוי"זובן או~ ע"י הערוה את דואה ל~ו בי מבנסים אוחגורה

~~~~ 
 ~ו~

~"~~ 

~ ~~~ש~~~~~ ~  

~ ~  ~~~"~~ע~~
~ ~ ~  

~~ ~ ל  
ב~גהתו
~ 

 דבתובות ~~ה~"ס וראייתו מהרשב"ץ ומקורו
 ש~רהדאשה

 לב~
 לומר דנאמנתאח"ב טמאהאני

 והד"מ אמתלאלדבריה שנו~נת בוון אניטהורה~
 דאם אמרינןשם דהא דינא" ~"האי הקשווה~~"ח והט~

 מעשה דעשתה ביון אמתלא מהני לא נדהלבשה~ב~י
 ~~~~~~ה~~~~~~~~~~ן

להקל
 בהסב~

 וא~דוניםהניחו דשב""ץוה~מ על מרן
 דהא להדדי דמו דלא תירץ הב"ח אבן ב~עהדבד
 תובל התם אבל אחר בע~ן לטבח א~ר היה לאהבא

 נדהוב""בהדרישה בגדי ~תלבוש בלתי אנילומרטמאה
 דברילישב

 רשב"~
 ה~"ךוגםהדבפ"ת ו~ב מרן ופסק

 חיד~בש"באות והרב ס~~איעו~ש מרן"יצאלישע
 האריבו הא~רונים וז"ל בתבי""ג

 בז~
 בספרתם הלא

 ואפשר ו~ל הפנימי מערב לרבני ב"י הג~~ו~~צאתי
 בגדי ללבוש עצ~~ה דבז~ה משום דש~נ~התםל~לק
 משא"ב טמאה שהיא ודאי ל~זיונה ~ששה ולאנ~ה

~~~
 במעשה

 ליב~ הז~
 נ~~~ו והאחרונים ביזי~ן

 בז~
 "ש"ב~ריבו~י~

 ~רת והרב ~~ל"
 ה~למיםב~ו~

 ת"ח

עם
 מ~

 על
 הלבו~

 ש~עתיקלשון ~חר קפ"ה בסי~ נדה
 אבןהש"ךבתב

 בשו~
 ~~~ואר~ד~~י ב~י"פ"ז מהר~קו

 לה אפשר היה שלא ב~מתלא אף זהרשב"אהרמ~""ן
 יטרידנהב~לה בדישלא בעניןזהדלבישה אלאלעשות
 ע"ש נאמנת אינה ~ב בריאהשאינה

 ובן~ ~
 מרן

 לחלק נ"ל ד~~לבן סעיףסי~ק~ה
 שמשיאהלבע~ה לפי לובשת נדהל~"היתה בגדילבישת ולומר"ה~םדדו~~

 ובה""ג בשבנותיה רעשם
 ב~

 הלבוש
 ל~נין נלע"ד אבן " עב""ל וק"ל ע"ש ב~סעיף באה~עסי~קט~
 בדבר ל~ל ודאין נינהו רחי~י תריצידבולהו דינ~
 והפר"ח הט"זשהסבימו ובמ~

 ~יסוראועייןתב~~
 סי~ןא~

 השלמים ~רת עלדבדי אך וע"ח ~וס"ק
 הנ"~

 קשיא
 נדה בגדי דלבשה האי על לומר הבריחו מילי

 לה אפשד ~יה שלאבאמתלא ~~
 לעשו~

 זה ~ענין אלא
 ובו~דלבישה

~ 
 ~הרןקו בדבדי נמצא שלא מה

 הב"ח דהביאו הרשב"א בחירוץ ליה ניחא לאולמה במקודו~
 ~דיואמרה ואונס בושת והש"ךדמשום ו~דרישההב"ח
 בגדי ללבוש ~אי בולי מעשה לעשות אבל אני~~אה
 ונראה ~מוך דהא סתמיהא ויגדל לובשת אינהנדה

 למה הרשב"אוהב"חה~תיקדברי
 לאהלךבעק~ותיה~

~ב~
 במהרי~ו נמצא שלא לשון על דנבנית ~שיתו
 ~ סי~ל"ה אריה פני שו"ת ועיין " וצ~עבשרשו

~~~~ 
~~~ 

~"~ 

~ ~םא~~ ~ ~ ~  
 נאמן להתברר ~ול אם אבלבלחוד

 ב~
 ב"ח סי~ ח"מ

 ס"ק~י~א~ ה~"~ עיקרי ועיין ותוספות מוהרי"ק בשםסעיףט""ו
 ב~~

 לשאר מותרת עצמה ואותהשחיטה
 רשויא להעד לא ~בל אדםבני

 אפילו " מותרת שחיטתו להבא ומבאןדאיסורא ~נפשיה~חחיב~
 ל"ג בשדש מהר~~ולהעד

 וש"~

 בסי~ לקמן עוד ועיין

~~~~~ 

 ~ך
 ס"~

 ~~ ~~~~~~~י~ ~~~
 ~~ד~ל לבל אסורה בהמה דאותה בתבו והרט""זוהב""ח
 ~ם עוד ובתב מ""א ס"ק הפר"ח דעתו~"נ

 ס~
 קבלת בלא ה~""ל הטבח שישחוט מה בל העדרלאו~ו ~~

 תש~ץ בשו"ת ~יתי זה והפך פסולה שחי~וד"ח
 דשר~ט פ""ט סי~ח""ב

 ובת~
 דעד בידינו מ~ור דבלל

 הזאוהביא בלוםא~בהבחש~לאו
 לפידבריו דגם נל~ד אמנם מותרתלבל ה~המהוא"ב ראיו~מהש"~ומהרמב"~

 אנ~יה שויא דהא העד לאותו אסודהבנד""ד
~איסור~~דוקאב~ן חתי~~

~~~~~~~~~~~ 
 שחיטתו א~ודה ולהבא מבאן דאף הפ~"חבדברי

 לאסוד גםבן ודנבון דבר לאותו חשוד ליה דהויהעד לאו~
 השחיטהאוחה

 ל~
 וסיעתיהובמו רש"ל ישראלבסברת

~הביא
 בש~ ה~

 בח~ דהוי הר~טבא
 וביון חד לגבי

 איסור בחזקת בחייה דבהמה ק~ל בשחיטהדנחלקו
 ה~ב"ץ ודיצמאגם נבשרה לךבמה שיודע עדעומדת
 בסרבא דאיפליגו דידיה מנדון דשאני בנד"דיאסור

 ~ו המטריף במקום היתה אם בריאההנמ~את
~ 

ופס~
 עד הותרה ד~חטה להיתירא

 לך שיוד~
 דנשארה בהוגן נשחטה אי דפליגי ~בא בן לאנטרפה ~מ~

 חד לגבי חד והוי העד דברי ל~י איסורבחזקת
 ד~בריהאוסרין ור~

 מרנ~
 אין ולבן וסיעתו ברש~ל

 ל"ח ס"ק ב~ סימן ו~יי~תב"ש ל~~נ"דב~בר לה~
~~ ושו~

 "הד~"~



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ "  ~ ~ ~ ~ ~  סי~ב"" ~"ב~דא"ש
~ ~ 

~~~"~~"~~~~~"

 ~ש~~ מי מור"ם לשון ~~
 והוציא

 וה~ר""ת ה~"ך ובו~" שרפה ז "" ~ז~

~השיג~
 ובת~ו עליו

 דא~
 או~ו הראשונ~מעבירין בפעם

"~בן
 אשרממנו מ~ר ל""ג שרש מהריק""ו מד~רי נדא~

 דיןחוצב
 ז~

 דאין פ~ב קי"ט ~י~ לקמן ומרן רמ""א של
~

 ם""ק שם ~~ר""ת ועיין הייתי שוגג לומר ~~~ות
ב"ת

 ו~~ ול"~
 שה בס"ד

 ע~ וב~~
 באן ה~"ךליישב

 שהוציא ברוד הדבר שאון ד~יינו ר~"ל מור"םדברי
 ודותק א~ובה""ג עד דה~יד ב~ן לתוש דיש אלאטריפה
 פי~ ועיין רמ""א בדברי ~~ל ואין עב""לו~"ע

 טריפה שיצאטבת ער~
 ~ת~

 ידו
 אבק~ ושו""~

 םי~ן רובל
 סי~ב~ועי~רי ו~"ש ושמ"ת ה~ סי~ ת""א ובועז~"~ויבין

 ~"קי"ב~ א~ סי~הד"ט

~~
~~~ 

~~ 

~ ~הל~  ~ ~ ~  ~ 
 עשה~שו~ ונ~אבידוב~ר~יאאפילו בשר גונבשהזא
 ברבי~ ישתוט לא ולבן מזה ה~גדול תילול לך איןגמורה
ואם

 ירצ~
 לשתוט

 בבי~
 בוד~שו~~פאד הרשות יתיד שום

 ק~ב ~י~הדור
 ~ק~תושו"~ ועמ"שהר~

 ביהודה נודע
 והשותט םי~לן"~~ד

 בשב~
 ובפרהסיא במזיד אפי~ וי~""ב

 ש""ך דאשונ~ ב~תיטה מו~ר נע~ה דלא בשרהשתיט~~
 ב~יעו~~בשםהתו~ דין ןא ~י~ ואתרונים~ול~ןו~""ת
 מרן אך ראשונה שתיטה אתר אלא מומד נעשהדלא
 סי~ן אבןבא""ת ~וגג אלא ה~יר לאשם

 שי~
 במבשל

בשב~
 גם ה~יר לא למה ו~ע במ""ש ~את~ים ה~יר
 בשבתויוה"ב הנבתב גט ולענין בבישול במובשתיטה

ב~ב~
 הסופ~ דנ~ה

 או~יות ב~ בל דשם ותילקו מומר
 וע~ין אתד במעשההוי

 בא""~
 תולין ו~י""ט ~ב"ג סי~

 דבפ~א~ ב~לין בפי~ ל~ישול~א~תול~"מ~תיטה
 דלמה בפירושו הרמב"ם בשם הביאא~ משנ~

 דת~ץ לאסור לנו יש שניה בשתיטה דר~אפ~ולה בשב~ שתיט~
 מתללשב~קורםשישתוט לעשותתבורההואד~שיתתיל

ובשע~
 א"ב ע"ש פסול הוא השתיטה שיגמור

 לא ומרן הרמב""ם ובן התו~ דין על ל~מוךדאין נלע"~
 במבשל שעשו~מו תיל~

 בשב~
 הדיני~ דהשוה בה~"ך דלא

 דב~בוה~"ת
 בה~ו~הפ""~

 ק~ל דלא ב~ב
 ו~ביאבמהתול~י~ האריך י"ב י"אס"ק ~י~ התב"שוגם בה~ו~פו~

 ~מש דדמי וא~ר ה~מב"ם פי~ ~ל ו~מך ה~ו~על

 הגטל~י~~
 עי"~

 דלא ונבון ה~ל~י ו~"ב
 נגדדב~ב בהדריש~

 הב~
 ~תטבמזיד אם אף הבשיד ודה~מב"ם

 ~ מגדים פרי ועיין ב~~המשנה ולאהשגית"

~~~
 בתב ובי~וסיצדוקי ~~

 בה~
 בזה"ז דהקראים

 שצנו ~ן"הת~מים מ~ראיןדאין
 בתילול דרבנןבאיסור ועוברי~

 שב~
 פ~וט נראה בפהרסיא

 סבין ובוד~לו אפי~ישר~ע~ג מ~~יט~ן לאבול"דאסור
"וב"ב

 שו"~
 יפה ששתט ראו דא~לו ג~ סי" בצלאל ר~

~הביאה
 ס~ ה~""~

 סי~ ת""א טראני מהר"ם ו~ב ב"ד
 וגם ל"ז"

 בש~~
 הקראין ואלו ~תב ל"ת סי~ ת"ב ~בי""ט

~ה~ח~ין
 המוע~~ א~

 מחללין באלו
 שב~ו~

 ~אלו

 ב~~~בופרי~
 והביאה ע"ב י"נ ויינם ב~ם התורה

 ~ב"ד ~~נא בבל אסורה שתיט~ן וא"ב וסיים ~ו~ס"ק הפר"~
 סי" בבעי"תיי~וע~ין

 י~והרש~~
 ~רב אבן ט"ו ~י~ ת""ג

~""~
~~ 

 בהמבי"ט ודלא בשרה דשתיט~ן ב~ב י""א
 להתמיר ונל~ד ~~אל ד~~ו~ו"ת

 ןב~""~
 ובעי הרדב"ז

חיי
 ו~

 דלא ~~טינן דהבי ~~~ או~ד~ ~"י
 בהפר""~

 ר~יתי םפרו לימוד ועלזלה"ה
 מ"~

 ס"ק ~ ~"ד ב~י~
 ולא ~ולעת ואנבי ~ לדוד מזמוד הרב שם עליוומ""ש ~

~ר ~נ"ל~ בלשון ~ל מהרבת~דא וב"נדוקא בתדריהעיוןל~ד~יבספרולש"~ דל~ירדתיאישאע"ג

~~ ~ ~ " ~ ~ ~  

למסור
 ובה~

 ג"ב
 תיל~

 שאינו ל~ור מסור בין ידע
 ~רה דשתיט~ו ובתב תלקעליו ב~"א והפר"תמותזק
 ב~דספיקא תיים מים הבאר אבן ~י"ט סי~ מרןבפסק

 ~באין ~""~בדיעבד להבשיר ודאין לתומראדאורייתא
 בדבריוובדנר~מלשון ל~תמירמותזקלבךונלע"דדטוב

הפר"ת
~  

 הותזק
 ב~בירו~

 ב~י~"~י"ט
 עןש~ ~~~~

~~~~

~~ 

 ~ז~

 ן~

~~~~~ ~~~~~~ 
 זה על ~פידי~ דאיןשנהגו

 והרפ""~
 ס"~

 ב~ב י"א
 בופרים הםדהישמעאלים

 ב~~
 שלם יתוד ומיתדים

 תוקו~הגוים נבללבאיםור הגםשאיןבוגנאיודברזה וב~
 ג~ ~ב"יאות ובתב ~"ד לב~תלהוא~ור

הרמב"ם ~שוב~ דר~
 ב~

 הקצ""ראמיץועמ""ש בזהויהי בה~~ודי שב~
הרשב"ץ

 בשו"~
 ת""ג

 סו~
 ~ל""ג ~ימן

 וב~ו~ עב~
 שם

 להםדהשותט
 צריךלפנו~

 אל
 הדרו~

 תייב והוא
 ~לבו לא~שום מלקו~

 בתוקו~
 בשו"ת ב~ב וה~ב"א הגוי

 הישמעאלים במנהג במזבת ששותט במי לגעורשראוי
ובו~

 בהרשב"~ י~~
 הנ"ל שו"ת

~ 

~~~~
 או מור"ם ~ון ~~ ~~ן ~~

 זבובי~
 ב~~ו "

זבובית ד~אי והפר""ת והט"ז הש"ךז
 ט""~

 הוא
 ושיי~

 ~צוד בין אתר מרן בלשון לעיל

במ~
 ג~ ס""ק פ""ת הרב אבן הטור

 שבוונ~ו דאולי ב~~
 הואב~~מין דקהר~הונו~רגם זבובי~שהואלומרבמין

 דותק דהוא ונ""ל~~וש
 וב~

 י~ב~ב אוח
 דהעי~

 במו
 ונראין למעלה רק מ~ומו זה דאין האתרוניםשבת~ו
 מור"ם "וגם בשוםפו~ק הוז~רזה דלאדבריהם

 ~ל מזה זברלא בד"~
 יעו"~

 בדבריו
 ונ~

 דרבו יורה דהאמת
 בדיעבד שתט אם לעילדשייך

 מדברי משמע ובן הבשיר ור"~יפםל בשאר~~י~הרבהעיט~
 התו~פו~

 ורש"ל
 ד~הבריע ס"ק הפר"ת וגם אסר הט~ז הבן ו~ש~ךוב""ת

 נרא~ דבן ובתבבהר"בהעיטור
 דע~

 ~יעו"ש הרמב""ם
ומהר""ת

 דע~הרב~ב""ש בן הפר"חלא דברי דת~ קזי~
 דה~בי~ולסבר~ ברתיוהרב

 והפר~ת והט~ז ה~יטור
וב~"ב

 או~
 דאיןלה~~ ונלע""ד ל~חמיר ראוי ד~~~דבן

~~

~ ~ ~ ~ ~  ~~~~~~~~~ 
 אין דברים דבשאר ובתבלדבריהם

 הרב~"ב דבריהם והביא בךבל ני~רו~ הפגימו~
 או~

 א~ובתבדבןדע~ו
 ונבון~ עב"לוטובנוטה

מ~~~~
 דלאהביאו התב""ש

 זהש~
 א~~~אתרונים

 איך בו~יה דלאס""לאלמא
 העל~ הי~~

 מנ
 וז"ל הנ"ל מ"ב ~ב י~יב תריץ ובנה""ג הד"אדברי

 של בידיה ~אהוה בנה""ג דס~ובמדו~ה
 התב~

 גםד"א
 ~ עב"ד י~צאבל

~~~

 דראשון הב""תעוד
 ו~""א הבנה"ג א~נם דבריו רתוו~תב""ש ראשוןקודם~הפד"תו~"~

 ועיין בהב"ת דסברינראה
 בב~

 ב~ אות א~ו~מ"ב אות
ובס"ד

 בת~
 הילבך

 אף~ראהד~
 ~הקדים

 ז~ ~~י~~ לה~ בשאר~ין אבל שב~ב ימ~~~ו~ר~י ~בזן~בהר~



~ ~ ~ ~

~  

~ו~~~ ~  
~~~~~~  זה~ל

 וב~ס~
 ~פד""חותב""ש

 יע~~
 ודבדיוצדקוובן

 נותנת~~ברא
~ ~~ 

~~
~~~ 

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  
והיינו

 דיד~
 אםלא אבל ממנה ונזהר פגימה בו ~היה

 וב""ב וש""ך ט""ז נאמן אינו ודאי ~לל ~הידע
 ול~ו ליה עביד דאיניש עליה רמיא דלא מילתא~בל ~פ~"~

 ובת~~דעתי~
 והש"ך וד""מ הס~""ק ובתבו הוא ~ברור

 בלאה~גימ ~ישמלא~אדתוץלצואר דדו~אוהפר"ח
 ינתק וי~יא בשיוליך שמא תיישינן מהבי~בבציר

 ~~מן ועי ש ע" הפגום ~שתוטבמקוםהמטי~~~קומו
סי~י""ת

 סעי~
 י~בדברי~רן"

~~~~ 

 ~~~~~~~~~~~ה~~~
 אסור בתול אבל ב~ט דדוקא ותני קפ~יק~הגהותיו

~~""פ
 ~ב~

 ועיין
 ע~

 טוב דבתול ונלע""ד ואחרונים
 בת~ו וגםביהר"ןו~מ"גלהתמיר

 דא~
 בתולשריוהביאו

 סי~ לקמןמרן
 סעי~ י"~

 הבא מור""ם מ~ב~ב יו"ד

~~~
 דאפשד ~יבא להדתיק ~וב נ"ל הדתק

 ~לבתתלה

~~~~

~~ 

 ~ו~

 ~ק~~" ~~זמל ~~
~ ~  

ש~נה
 סיי~

 לת~ן לאו~ן ונתן נפשות בו מתלייןשדן
 הרי תרב דקי""ל בו לשתוט מותד אם לשתיטה סבין~ו
 ד~בין י"ל בו ששוחט ל~שר ו~טמא ~חללהוא

 ~ן ראו המה האחרונים ~ל ע~"ל טבילהע""י נטה~
 ס~ ה""ה לישנא~אי תמהוע~

 בי~
 י~ב ובו""פושו""ת יהודה לחם

 דהא עמהם והדין בדבריהם יעו"ש סי~~נ""תת"ב
~הרות א~

 בזה~
 דטבילה ~ו

 אינ~
 וש~"ת מטהדת

 לתושל~שר דיש בת~הנ""ל יעב~
 הנשח~

 ~יסו משו~ זו בסבין
 שנו~במים ב""ד בהרוגי שבןהנאה

 סיי~
 בו שנ~רג

 ישר~ בו דן ~ם בת~ובפרט ו~ו והאריךבדבר עמונקבר

ע~~
 הנ"ל ~~ץ הרב העמי~בלשון א~ב~ והר~~ב

 דאםובתב
 ~יי~

 בו נהרגו לא זה
 א~

 דאין נראה גוים
 אלאשגםאם עוד סבין~א לע~ותו ושרי קבורהטעון
 בבל מע~ים ראי~י ובן ע~"ד בזה נצטוו לאדה~וים דשרי לומר אני ~רוב ישראל נהרג זה דבסייףנודע
 ממנו ומ~~~ים תניתובדומה או סיי~ציירי דקוניםיום
 ~ע""באימידע דהמחמיר לשתיטהועב~נל~דסבין
 אבל י~ר~ל ~ו דנהרגוידיע

 ~סת~
 תיישינןועיין לא

 סי~ל"ה" אליהושו"תיד

~~~~ ~  
 ~~~ו~ם~~~~"~

" 

 בין~בהמה
 בעו~

 ליזהר טוב ולבתח~ה
 של~

 ~שתוט
 מפני ידרוס שמא דחיישי" בהמות של בסבין~עופות
 בסבין העופות לשחוט דלא יפה ומנהג~בובר

 ד~ ס"ק ח~ סימן ותב"ש ~רונים אצבעות מי""דיותר ארו~
 שאין דנ~יגי~~~ב

 הסביןארו~
 י""ד

 בעו~ אצבעו~
 ובן

 בבריסק מע~היה בבהן נוהגין~בחובדאיתי
 הי~שלא דליט~

 וה~בירוהשו~ט בזה של הרמז השותט יודע
ההוא

~ 
 בק"א וה~ר""ת יום

 בת~
 בלום דאינו

 מ~
 שאינו

 זה בשביל להעבירו ודאין ~ברמזים~~י
 ~ב"~

 והרב
 דחה י""א ס""ק סי~י"א ו~~"ששמ""ח

 דבר~
 ה~""תו~תב

 מורהדאינו והואלאידע בשחיטות מ~וא~ ~הוא~ביון
 והעלה עליו ~~יג א~ אות מ"ב לי~ודווהרב על~וקד
 ~ר~~ י~~ דלא ב~ב~ל ל~~~ידו דאון ~~~"חב~ברי

וא~
 ~ם היה ה~"ל ה~ו~ט ה~בירו

 טע~
 ~תר

 ב~מזים ו~איןקפידא ל~ונסו צור""ףוהנה לדב~
 בשבילזה"" השותטהעביר האר""~ואין~ על הרומ"ז ק~ידאברמ"ז דאין הדברנבון וא~~ ~י~

~~~~
 ~ם גדול בסבין לשתוט שלא טוב

 ~ " ואתרונים רש""ל בראשועוקץ ~ ~

~ ~ ~  ~י~ ~~""~~
 עבו""ם שלסבין ~~

 לשוןו~ו~מ~תם שהשחיז~
 מדןנר~

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

 תולין"ד~ בש""~רש~ ~~ן~~~~~ן~~~~~~~~
 ~דברי ו~יין ובו~ צונן ע"בד"ה ת~

הש"~
 צ"ד סז~ לקמן

 ס"~
 ובדברי ב""ח

 הפ~"~
 ~""ד סי~

 ואם " ב"הס"ק
 א~ ב~ הסב~

 יפה מ~ונח הוא אם
 בדמשמע קליפה דצריך "ך השבתב

 דע~
 התוספות

 ו~מ""גוהר~ש
 סו~

 לאוין
 קל"~

 וס~"~

 ו~גה~
 ~ודה הרשב""א דגם דאפשר עוד וב~ב~המ""א מיי~~י~
 דבמרדב~ ב~ב ובס""ד באורך ןעושובו~ לז~

 פ"~
 דח~ין

 וב~יקליפ לא~הנילסביןב"י נ~יצה דאפילומשמע
 ~רמב"םומדברי

 פי~
 ~יצ~ ~הני דלא נדאה מהמ""א

" 

 בק""א וב"ת ע""ש לשחיטה גוים של ~הביןבלל
 על~ מותרובתב ב""י אפילו נקי אםהוא~ל~~ב""א העל~

~~~~פ~~"~"~~~~~~~~~"~~ח~~
דבן

 עי~
 עי"ש ~~ש"ך ודלא

 והמ""~
 ב~פ~

 ~~~ פי""גת""א החערוב~
 דע~ דהשמנוני~

 ליה משוי פניו
 שקנ~והו ואעפ""י ב""ק אלא או~ר ואינומע""ל פגו~
 ~ד סי~ ל~מן הפר""תעליו והשי~

~"~ 
 יעו"ש ב""ה

 " ועיין ג~ סי~ דוד ובית דהא~יך יהודה מנחת בס~ועיין באור~

פרישה
 ס""~ והד~ ודריש~

 ~ להח~יר דיש דב~ב ד~
 ידו~ אם ה~רדביבדבדי

 הגעלה ב"~ל~צריבו שהוא
 אינוהסבין דאפיל~ נלע"ד דינא ולענין ו~ ס""ק בדבריו עודועיין

 ב~
 אין

 נפג~
 אינו~ אם ב"ק וא~ד מ~ל""ע

 בדבר יפהמ~ונת
 הש""~

 ~~נחיפ~" הוא ~אם והפר"ח

~ ~~~ שהוא~~~  ~ 

 ~~~ד~א

~ 
 ~ ו~ ס"ק והרט"ז יודאות

~ ~~~ 
 ב~""~ נעיצ~ מהני לא גומות בהיש ג~מותד~~~ בלו~ר פגימות" שאיןבה

סס~
 ק~א

 ש""~
 הדמב"ם ובן ואחרונים ופ~"ח

 וה~תיקו פגימותלגומות ק~~
 הדב~

" 

~ ~~ ~  

~ ו~~~~~~~~~~ ~ ~ ~ ~  
 מדבדי משמעובן

 הרמב~
 נראהדמ~ני השחזה אבל

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ " ~ ~

 ~~~~~~"~~י~~~~"
 לה~לדבל~ה יש באן מ"מ לבת~לה מועיללחמיןאינו

 דאמ~" מאן דאיבא ועוד שרי ~נעיצה דגם ~וס~וםי~
 ~מרינן ד~נעיצה הפר""ח ובתב עב"ד צונןד~יה""ש
 רסבר מאןד~יבא

 דביה~
 ~~םהגעי עוד ובתב רותת

 בו לשתוטהסביןשדי
 לד~~ לב~ל~

 " אפילו ~א מרן

~ "

""" 
~ 

~~~"" " ~ ~" ~~ 
 ~ה~



~ ~ ~ ~ ~

"

~ ~ ~ ~  
~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~ה~
 ~ו~דב~אלא ~ן ~אף מ~סביןודאפשר ~~יט

 נעי~ד~~
 לא~מ~ינן

 ~א~נ~ ר~פי~ו"נעי~~
 אלא

 ובלא "בדיעבדבדי~ב~ו~ה"נר~ם~דת~~מהני
 ש~

 וקינוסע~לונל~""ר ~דתה א~י~ו היינו דקאמ~~בש~
 י"פ רוקארבנעיצה

 ב~ר~~
 א~ור~ זא"ז קשה

 אסור נעיצה או השתזה בלא ו~קי~ות בריעבדושרי לבסחל~
 ~ה~מ"ד ושרי בריעבראפילו

 ר~~
 ליבון או והשחזה~

 ~ף מהני הג~לה~ו
 לב~חל~

 צריך ~געלה ~דם
 אחר בדבר במשחזתאו הי~ב~שופם

 ישואם ~מעבירהחלור~
 בה~

 ליבון בעו דל~סחלה ~"ג בסבין ~מזרודאת~ונים וצריביןל~וןוהג~ בהג~לה ס~י גומוסלא
 הי~לו רבשסיטה נלע""ד אוה~תזה ~ה~עלהדל~ס~י

~ ~ ~ ~ ~ ~

~~~~~~~~~~  ו
 דאיב~~וג~א ב~ס""ק

 דרבווס~
 ~שתזה אי

 ~די~
 או

 באו~ךו~ין~דבהרמב~~פ"ו י~ו"שהגע~עדיף
 רסביןמהמ""א

 ששח~
 " גוים של מסבין טפי קיל בה

~ ~~ ~  

 לצלי ואפילו " ובו~ בןהש מרית
ש~ו~גדולבירים וצרי~
 היטב~ר""ןוה~יא~

~~~~ס"ק~~והאחדונים~
~~~~ 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ "  ~ ~ ~ ~ ~  

 ו~יא ופ""ס וט"ז וש""ך~"ת
 סבר~

 ה~א"ש
ורש~ ן~רשב"~

 ורלא
 בהרמב"~

 ד~ינו" דנראה מרן ופ~ק והרי"ף
 בדי~בד ראפילו והב""ת~ב~ב מצוה ה~ור~לא

 שנ~של רבר בל ברין~סור הסבשי~
 בל~

 דלא קליפה
 הם בראי רבריע~ד ונ""ל~~~ נסבט~

 ומרן והרי""ף הרמב"~
 עליהםל~מוך

~ 
 ש~ת אם

 ~ לקלו~
 ב"א תיי~ו~ו ~רלא

 בלל ~~"ס מצא~י ו~ר דמיל~אלרוותא
 ב"~

 ה~ דין

דב~
 קלי~~ועב~ ~צריך מקום

 " שדו ~י~ה בלי ובשל
 בט"ז ועי"ש ד~ דין צ""א ~ימן לק~ן מור""ם~ב""ב

 ~~נגד צדיך המתמירים דא~לדברי ו~סופר""ת וש""~
 הקליפ~

 ~"~~~~~~~~~י~~~~~~~~~

 בו ~יהי~ רן אך נאסד בריעבדדאפילו
 ס~נגדה~יפ~

ול~~~
 רהא רוקא שרי ובריעבד ובשל עבר אם הבש~

 בלל ~~""ת על ה~שו האתרוניםבל
~"~ 

 אסר ס"~ת~~~~דהב"ס סי~צ"אל~~תיל~וה~"ך דהסי~ ה~ דין
 האיסור דמ~יר משום הבאדוקא ה~בשי~

 ונרא~
 לפרש דרע~ו

 ניתא הקליפה~והבי נ~ד דוקא ס~ הצדיך בנד"דדהב"ת
 בדיעבר יסירסא חומרא היא בי ה~םטפי

~ 
 יעוי"ש

 ועיין~אורך
 מ~

 ~ב בלל ה~"ת על

 ס"~

 לשון ~ל יו""ר
 ו"א ס"ק ב"ג ובללהש"ך

 וסב"~
 ס""ק יו""ד ~~מן

~" ט~ןו~

 ~או~
~~~~ 

 ~~~ ~~~י~~~~~י~
 שיפה אוקשה

 במשתז~
 והט"ז ועט""ז ו~"ס ד"מ

 וש""~
ו~"~

 ו~~~
 ה~

 בן יעשה לא ב"י שהוא ידוע דאם
 בס~ והפ~"ס~תלה

 הדשב""~ ~ש~
 לה~ל ו~"ללב~תלה בנעיצהסגי דגם

 ל~ו~
 ז~ רין ק~"א~י~ ל~מן מרן ובדפ~ק בשיפה
 דהשתז~

 ~ מהני

~~~~ 
~ ~ ~ ~ ~  

 לאסורי~ ~~~ק~~"~~
 לבסחל~

 ~"ך ~ת לקלוף ישבת שמא
ו~יין ופר"~

 ~הר~
 ~י~

 צ""~

 ~יבי בי בס~ ו~~ ז~ ס"ק
 ~"י~~~~~~רי דל~

 ~י~~ ~~ב"~
 ~וד

~"~ 

 ד~~ו י"ן
 ~~~ק~

 ב""י אינואם
 ו~""~

 ל~~~~~"~~"

~ ~~~~ 

 ~~ם ~ה לש~וט מו~ר ~~
 אסר~
 ו~ב קי~~~דש"ל הד~ה~ו~ ~וםי בל~ "

 והפ~ס והש"ךהט""ז
 מש~

 סימנים דטדידי דאיידי
 לא דם~פוקי

 בלעיוהוסי~
 דש~נוניס הפר"ת

 ~ייןפ"סס~~~ עי""שעב~ד י"ת~יבאברלקמן~ס"ק דאמ""~

~~~~ 
~ 

~ ~ ~ ~ ו ~ ר ~ ~  

~ ~י~  
 בריעבד תריף רבר או רותת בו חסך ואםוהפד"ת
 דבן ובס~ ~"ך בקליפה~~י

 פס"~

 ובן מהר~ל
 הפד"~

~ ~
 "~ה לס~~ך ומוס~ ~~~

 ~נן~~
 " "הדסה

~שמ~
 " הרבה בו ש~ט אפיצו

 וב"ב ש"ך הדתה ע""י צונן לתסוךמו~ד ~עמי~
 ה~ט~

 וה~"ת

ס"~
 חריפי~ צונןואפי~בדים בו לתסוך ד~סר בס~ ~"ו

 מהמ"אעןש בספ"ו הרמב""ם בדבדי מבוארובן
 הצונן אוסו אס"ב מדיס הדסה בלי צונן בו ~~ךואם עב~

~ז
 הדס~ ואת~וניםוע~

 ס~י ולא היטב הרסה ר~ל
 דבן ופר"ס ש""ך~ ב~ל~א~ינוס

 הדא""~והדש~""~ ד~~
אע""~

 בעלמ~ועי~ בקינות ~יה סגי בספ"ו דלהרמב"ם
ב~רטן

 ובס~מנס~
 י~ודה
~ 

~~~~ 

 ס~ל~ב~ע~~~ ~~~ן~
 ~יך ולב~תלה בריעבר רו~א א~אלב~תלה

 בס~מז~ורלרוד ה~םבי ונ~וןהרבר בב""ר דהיינוברינו ה~על~
 ~"ק רמפליט ק"ל ועירוי ב"ק אלא בולע ראינובסב

 ז ס"~~י"ג הפר"ס ברבריוע""ע

~ ~~~~ ~ 

 ט~יפהובו~"הטעם בה ששסט סבין
 בדו~נז נדבקרש~נוני~~~הטריפה

 לפלוט ~ימנ~ דטרידי בבי~~ש"~~"גהסבין"ונבלע
דם

 בו~ מ"~
 ה~""ז והביאו~ הפוס~ים ב"ב ש~נוניס

 ול~ר צונן בהדסה הבא וסגיוהש"ך
 לסביןש""~

 דין לעיל
 ~דיר~~בין בו נש~מש רהסם בהד~הצונן סגיא~דלא
 דך והבשד הרבה בו ונרבקנא~ר

 לבלו~
 אבל

 וש"ךועיין ט""ז ~~דתה ~גי מלבלו~ול~ך ~שה~סבין ה~
 ~~און ומ""ש קר"ם סימן ס"ב בשו"ס~רשב"ץ

 מה~"~
ברור~

 תולין חירו~י אברהם אשל ~~פר
 ד~

 נ""ו
 ע"~
" 

~ ~~ ~  

 בלשת~הושס~ה" בין

 ו~וקח ת ~ב ובס ט~יפה ימצאשמא ~ו~תי~שינ~
 בעו~ס אבל~בה~ה

 דל~
 המנהג אין טדפוס שבי~י

 השותטים ל~זהיר יש ~מ""ה רמשום עוד ו~תבלקנת
 גםלקנח

 בעופו~
 אלא בניצות קינות מהני ורלא

 והפר"ס הש"ך בזה עליו וספ~ו ~ב""ד קשה רברידוקא צרי~

וה~ר""~
 ררבריו ""בסבו

 הפוסקי~ דע~בל ורבן סמוהי~
 ה~~ הב"~ דבריהביאו בי וה~ם בדבריהם יעוי"ש לאמ""ה למיתשרליבא

 ומ"ב
 או~

 נוהגים ראי~י לא ו~
 בדבריבלהפ~קי~ רלאצריך~נ~בדבדקשה ונ~ע"רבן

 לתוד רבבהמה ו~ר"ת בש"ךהמובאים
 ל~ת נוהגי~

 ושחיטה שתיטה בל ביןבש~ר
 וצרי~

 להזהי~~שוחטים
 ~~~ וישר ר~וב נ"ל ועב""פ זהעל

 הע~ו~ בנו~ו~
וא~

 נ~בל
 עו~

 בלויאו ב~~ר לקנת להזהר צריך
 אז~בנוצו~וב""ב מהבי רלאקשה ~ב~
 הדבשמ"תופרימ~די~

 סעב""ט~ לבדונ~ה~והמחמירוהו~

~ ~~~ 
 ו~"תהשיגו רש""ל " ~שחיטה ביסירית

~~
 דאם ~ס~ימו ~~ן

 ש~ט~צא~רח~
 שה~~ ~ש~~~~~~יון"~~~~~~

 ~~~ן ~ל
 ""~""""" ~עין~~רי~

 ~לי~ ~~



~ ~ ~ ~ ~

"

~~~~ 
~ ~  

~
~~י~ה

 גד~ ~~
 והש""ך הט"ז ו~~בו ~וים של מס~ין

 דבן~ה~"~ופר"ת
 ולבןאין"להקל דינא לענין בך העלו א~~ליפהו~ה והדשב""אדב~ הרא"~ סבד~ הי~

 ו~~ר היטב שפשוף ב~ינן ~דן לדברי דאף ~ל~ב~בו
 שאין מה ט~יפה בו דשחט אק~אי ד~וא ~הקל~ס""ל

 הבשרובל~טובא ~דירבלי דנש~משו~ו ש"ג~ן~בין
 ד~יחה~ן

 וב"~
 ~ לקמן

~~~~ 
 רגיללשחוט אם

 טריפו~
 ~דיר"הרטן

 בצירוף ד~ג""פ ~אחרוניםהסבי~וובל
 אבן רגיל~קרי

 ~ס~~
 ג~ שישחוט לחוש אין

 בלא~זא"ז טריפו~
 בשירו~

 ב~ אות ~ה"י ועיין בנ~ים
 " ~~אות ומ""~

~ ~~ ~  ~רי~ 
 " ~שה י""פבקרקע נעיצה

 וד~שה ד""מ~ לב~חלה ~ח"בושוחט פירו~
 נ~יצה מהני לא ש"ג דבסביןו~~~ה~~דא~ג

 ~וםהיינו לב~חל~
 דבל~

 רתיחה ען טובא
~~ 

 משא"בהבא
 זהוחילוק

 ושאר ב~וס~ והוזבד ברשי מש~~
 שאם ה~""ח יב~~~ב"ד פוסקי~

 ב~
 ש~חט לאחר ו~~ם פעם

 הרבה דשחט ~~"ג הבהמה בש~ר יפה בנ~ים~~נח

טריפו~
 ש"גש~ו~בין ל~בין ד~י משו~לא נ~יצה א""צ

 וה~יאו ~"ב בנ~ים הבשר בלא ~~יד ~יסוד בו"
 ב~~ ועודו~ס~בר ה~~"~

 וע~
 הי~ר נוהגים זה

 ~ב"ל סביניהם נעצו לאשמי~יהם השוחטי~
 דו~~ינה ובו~ ~~לפעם קנח ולא פי~ רגיל ואםדב~ב ו~"~~דבריהפר""~

 דהשו~ט~נעצו מימי דאי~~ ולא נ~יצה א"צ קנחדאם
 מצאו אףאם~ביניהם

 טריפו~ ~
 על ר~מבי ואפשר

 ג~ לשחוט שביחא לא ד~ס~מאו~ו שחיט~לשחיט~ בין בקנוח דסגי והפר"ח הב"חדברי
 וא~ בז~ ~יפו~

~ 
 נ"~ ~יר~במקרה

 לנ~וץ דאיןלהחמיר
הב"~והפ~"ח ולסמוך~למ"~

 ופר"~
 בנ~ים" קנח דהא

~~~~
~~ 

~~~ 

~~ 

~ 

 ~~~ט

 ~"~~י~
 בשר~ב ולאדרס~י שהי~י לישלא ברי ואו~דבדי~בד
 ו~""ב והפר"ח הש""ך והביאוהרשב"א

 ירע לא והוא רובא ישחוטה~ע~דלמאלא פיר~ ד~ורש~ או~
 וב~בוהש"~

והפר"~
 אסור זה לט~ם דאף

 לשחו~
 ביום לב~חלה

 ולאש~ט הרוב דשחט וסבור קט~י דל~א אפלבמקום
 רש"י בפירוש דנקטינן הב""ח עוד ו~ש בהב""ח~דלא

להח~י~
 ואחר ~יד הסימנים בדק דלא היבא

 ב~
 מצא

 ~ום שנ~רחב חיישינן דלא לי~א דאסור רובןדנשחטו

~ ~ ~ " ~~ ~ ~ ~ ~  

 ויגמור לה זקוק בב~האין~~י~נים
 בבל דשי~ורה ש~ייהבלי השחיט~

 שהואבי~
 י~ב

 סי~~"ווב"~
 ~~םנבבהא~~ב~נרו~

~~~~ 
 ~ור"ם ל~ון ~וקה נרו~חשובים וש~י

 הםקלו~יםואפי
 מהרי"לו~""~

 ובן
 פר"ח" אבוקהנרשישלוב~פ~ילו~~קדי

~~~~

~ ~ ~ ~  ~ ~  

 ל~ורו ל~חוט

 וב"נדש~י ~~~~
 ~ה~""~

 סי~~~"ה זוטא אליה~ והדב
 ס"~

~
 ד~בוקה ל~ל ד~ין ונ"ל לב~חלה ה~יר

 ~שמ~
ל~עוט~

 וב"י ת~""ש והר~ רש""ל ובן א~ נר
 ס"~

 ב~~ו ב~
 או~א~דהאריך ב~ב ו~"ע דבד ובן~~א להח~ירדיש
 ו~~הב~נין

 ל~~~יר~
 ~ב~~ל~

 אמנם
 הד~~ ב~~~

לצורךחיה
 נר~~ אוחול~

 ד~ובל
 דביםבי ה~~~~ ~~וך~~

 ונ~בדי~
 נ"ל בדי~בד ובן הם

 להת~
 ~~ם

~ינו
 ש~~

 ~ ~ד~ק

~~~~~
 ~אור לש~וט ~סר

 בשהיא לה~יר ול~נ ב~~ב~ ס~ ~לבנהוהפ~"~
 מי~ב~~ה~יר יש בשם בס~א"~שהביא ~א ושבן~ו~ י~ ~אי~~

 או~א~ וב""י האחרונים הסבימוקצת ובןלהחמיר י~ ~שה דלעני~ העלה הבנה""ג אבן עב"ללב~חלה
 בת~

~~~~ש~י~~~~~~ן~וק~~~
 מאיר הלבנה דאור ~אבוקהל~נה

 לעול~
 ואבו~ה בלו

 ודוקא בסמו~ונראה ב"א ~אידהאינה
לענין אב~ ב~~ומ~

 מהו~
 הא~קה דאוד ודאי האורה

 מ~ו~ ~~י~
הל~~

 עב""ל זה על י~יד והחוש
וגם דר~ יו~ וה~~

 הפד""~
 ~זהוב~~ הרגיש

 קצ~
 ו~ו ובו~ ראיים

~"~ 

~~~~~~~~~~~נ~~~~~ף~ ~ ~  
 לחורין נ~נס הנר דאור ב~דה ל~ק נובל בי וגםהלבנ~
 אינה א~סדרה ~הא ~ברא הלבנה ~אוד טפיו~סדקין
נבדק~

 יבול ב~פדאין קוראו~~~~שאדם ~ייד~הדבדי~פר"~ הר~ב~י וגם הלבנה לאור
 לו יאיד לאוהירח ל~ור~לבנ~ ל~או~

 במ~
 אור

 והרב י~ו"ש הנ~
 ב~"ב ועיין לא~ור דדע~ם נראה נ~יובו"פ ת~"~
 ~ו~

 ב~

באור~
 רד~"ו ובהורא~י לב~חלה להחמי~ דהסבים

 ובש~ת בדבר לה~ל ~נ"לדאין~י""ש
 הדח~

 לצו~~יולרת
 נל~""ר בדיע~ד או חולה~ו

 ל~מו~
 על

 וע~ן ~נ""ל הר~ בלשון יפה ו~אירה ~~ילואהב~היא ודוק~ הפר"~
 של~יםזבחי

 וש~"~
 ו~בשיו ות~"ש

 העליונים לדע~ווביוונ~י רדב~ שו~~ נדפס~
 לאוד ה~ידודלא ~בדי~~הח~~ ד~בי~~דאזי~
 הלבנ~

" "~ 

~ ~~~~ 

 " ל~וךהבלים ולא ~~

 ~ליווהתיר חלק ב~"א ו~פר"ח ל~וי ל~בורהש~יט~בדי ~ח~ בבלי הרם ~לק~ל יהאנזהר~~ ש~י~ יד~ ב~ה~

ובןבשו"~
 שמואלסי~ע"ו~י~שו~יי~~ד~ ~ום

 ד~ אות ~ב ~י~ ~יד"אב~ב הר~ וז"ל ~דברדהאריך ~ב"~
ו~מ

 נבו~

 ש~היה
 ~בל~

 הדם
~ 

 ו~"ב גוי
והדב ק~~אקרונ~

 ש~
 ח

 הוסיףלה~נו~
 ש~ובדי~הדםבד~י~ דדוקא

 " ~ב"ל ~שמועטים

~"~~

 מו~רו אם אפילו גוי ~"י הדם ~קבל דאם
 ליבאביו~ר

 ח"~~
 דס~דא ~שרי בלל

 ~ן ידו שסילק דלאחרהפד"ח נ~ונ~~~
 הש~יט~

 לא
 לנוודאין חיישינ~

 ולב~~ ל~ד~
 ב~ה ~ד~הינו גזירות

 " ~~ל ב~ל~ודהוזבר של~

~ ~

~ ~ ~  
~ ~  

 ~~~נ~~ל~~~~~~~
 ויורד שותח והדם~בלי

 ל~~
 שרי דבה~ג ה~ים

 ~הבלו א~ורי ~"ג רשו~ט והטוד הרש~"א דבריפירש ~הש"~
 לודיש

 ~ו~
 שרי שו~טל~וךה~י דאינו וביון

 ט~י~דה~ידו דפירוש~~אדייקאב~ב והפר"~
 ~ריו~מ ביבשה אף לפירושאב~אד~י דו~~בספינ~
 ~סיד " דו~א~הוא דל~ובן הבלים ~"ג לש~~טלה~יר ~דיןדיןא~

~ב"ד
 אבןהר~

 מ~~"ל בשם ב~ב ד~ אות ~ב
 ~פרא~

 אבל שדי ~ס~ינה דדוקא~הג~ו~י~
 ~ג א~ו~ בבי~

 ואףבלי
 ~שע~

 והר~"ו ~ל ~אחרונים ועיין הדחק
 עובד~ם שביחי דלא דהאידנאב~ב

 לש~ש~
 ~ו~ד ~ים

 ~וךה~~~ ~ ~וך~~י~ ל~חוט~פדהסיא
 או

~~ין תו~ה~ומ~



~ ~ ~ ~ "

" ~ ~ ~ ~ ~

~ ~  

"~~~~~~

שאין
 דר~

 דאיןלהקל ונ~""ד ןרוע אור בבך ע~ז
ועיין ב~~

 ב~~
 בדיעבד דוקא דשרי ורש"לדנראה ו~נ~"ג

 ע"~גולש~ט

 בבי~ בלי~
 דשדי נ""ל היה

 א~
 בא היה אם

 לבי מלאני לידילאמעשה
 לה~

 דברי ראי אחרי ~ם
 דדוחק וז"ל ז~ ~""ק~פ~"ח

 לו~
 הי~ו בספ~ה דדו~א

 א~ י~נף~דישלא
 פס~א רלא נראה ד~א ~~פינה

 בבי~ שרי איליה
 סי~~י""ב ובן לא או ~ב~י ע""ג

 או~
 ב~

 שחטבבליאפי~ בת~ב~בזהןאם דבשו~תהגאו~יםבתב
 נרא~דל~תחי~ א""ב וע~ש ~רי בריעבד ב~וך~ביתב~ו~ו

~סור
 וה""~

 " ה~לי ~~~ג

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  ~ב""~יומ~ 

 ו~בנה"ג
 ~עתי~

 משם הללו ~ור"ם לשון
 מ~ם ~ןתשב"~~ב~ב

~ 
 או~ ובב"י הח~יד יה~דה

 ג~
 לקמן ב~ב עצמו בנה""ג רהר~ וי~להדגיש וז"לב~וב

ב~גה""~
 י"ז אות קע""ט סי~

 ר~ בש~
 יהור~

 לא החסיד
 שמונעים משפחה ב~בט"ויש אווזים אדםישחןט

 ז~
בטב~

 ~ע~"ל בשבט הוא והע~ר
 דד~ אל~~

 גופיה
 ~~אן~מי

 טב~
 ו~יין ליושב ויש

 ~ד"~
 ע~""לועי~דואה

 דוקא בס~~קנה ב~ובדבן
 בשב~

 דבס~ לדקדק יש ו~ו
הקנה

 וב~שב"~

 לאבול ה~ק~ה ה~יאו לא סי~~קנ""ה
 ברהביאו ה~~ד ~ן או הלב מן נוהגי~אבול א~ןממ~ה

ב~גהו~
לא~ולמ~הרגליםוב""נבבאן~אד~~וה~נה"ג~רנ~הגין דנהיג~ ב~וראי~י ג"ב וש~""ח מנהגי~והש"ך

 עש"ב" ל~וש אין רע~ה ב~וב ובבו""פ ה~בד מןלא~ול
 נקראי~ראויים האווז דר~לי ~מ""א ~~ב ~"א בסי~לקמן

להת~~
 שוחטים ורוב ~טיל באלףלא וא""באפ~ו ~""ש

 י~ד~ים~~ם
 ז~

 ~הזהירם ו~~יך
 א~

 בין טרי~ה נמ~א
~אווזו~

 ~~רי~ ~~~ ע""י ובס~
 מוב~ק סימן לעשות

 שהואנוטל מה ובאו~ורגלבאווזא
 טרי~ה ימצא ואם עצמוב~ני וימ~~לרגלורג~

 ~מ"צ"ו~~ יל~
 לו יורה

 " ע~ל ילך זוררך

" ~ ~ ~  בב""י~
 רמצ~

 דאין הח~יד ר""י משם ~ספדים
 שנז~ר מי בח~בשבטולאראי~י אווזלא~ול

בז~
 ליקח דייקי ~שו~טים א~ן

 ושבטונהרא בטבתד~~טי מה~ווזו~ המאבל"~
 נהראופ~טי~

" 

~ ~~ ~ ~ ~  
~ ~ו~ ~""~  

 " ובזה"ז מור""ם לשון

 ב~ביי
 הפד""~

 ס~
 ו~

 ל~וך בשו~טאפילו
 ה~ומ~

 א~הו ו~"ש ובשוק מ~ש
 ע"ב בדיעבד שרו הדין מעיקד דאף י"א סי~דלעיל

 ~ד"~ו~"~
 דין י""א סי~ וע"ל ו~~רונים וה~"ך והט"ז

 " ובו~ בלים ע"ג ~רן לשון ~ל מ~~שד~

~ ~ ~ ~~ ~  ~ ~ ~  

~ ~  

 טע~
 טרפות אבלשאר ~חיטה

 דוקא היינו " ובו~ י~י~
 ט~~
~ 

 ~חמ~~~ינ~
 הוא אם אבל שחיטה

 מחמ~
 עי~רי ה~

ש~י~~
 בסבין"פגוםו~יוצא שחט ~ו

 בא~
 לאשחט~"מי

 מעליי~~ שחיט~דבעינן
 והרא"ה והרא"ש הר"ן ~"ב

 ו~"ת ופר""ח וש"ך רש"לוטן הסבימו ובן פו~קיםושאר
 " בדיעבד דה~יר ב~"ה הרשב"א ~ס~ורלא

~ ~ ~  ד~יון ~~~""ה סימן בשו""ת הרשב"א ~וד~
 ע שי~רך ~דיך מדרבנן ש~יטהדטעון

~שחיט~
 הפר"ח ה~בים ובן

~""~ 
~~ 

 ה~ אות ב"י וה~
 ~עלה י"ט סי~ דיש הר~"ת אבן י~ו~""ש~~~ןנן והבי ה~~ב""א לדעת ה~~ימו דה~ה ובתב בזההאריך

ל~דך של~
 ~~~ר~

 ~~ן
~""~ 

 ו~דב ~~ורך

 ו~ב""~ ~~"~

~ 

 ט"זס"ק
 ~~רי~

 בענין
 ו~~~

 דיש ד~~ון
 ס~

 אם"~וא"
בן

 ט"~די~ר~
 "~גדים ~י והרב עש"ב ~חלה אחד על

 דע~ ~~~יב~לק
 מגמגם ד~ ס""ק

 ב~
 ומסיק

 ועיין יעוי""ש שמ"ח ~רבבדברו
 או~ במ""~

 ונלע""ד ד~

 בר~ו~~~
 וברבות להקל

 אינן"~עבבו~
" ~ 

~  ~י~~
~~ 

 טעוןשחיט~
 " לעצמו

 וזהפשוט בו פוסלים טרפות שארובל ~י~מדאור~ת~
 בסי~ לקמן ועיין ואחדונים ופר"חש""ך

 ט~
 ~ו"ב ל~נין

 "~ הדם" בסוי לעניןובסי~ב""ח

~ ~~ ~  

 " אסור זה הרי

 או נ~נבלהד~א דשחיט~אמולאטי~ר~
 ~נמצ~

 ~וצריך טרי~ה
 וא~ד ש~יטה ביה ~~ני לא ב~תשח~וב ח"~~ ~ן ~ת~ו ט~ בן ~הוא ו~יון לעצמוש~יטה

 "וא~רונים ו~ד~ ~~~~

~ ~

 לשון
 מור"~

 ~בל " ~~ בן אי~ ש~א דחיישינן
 מבלל יצא דאז לליד~ו ~~ יום~ ~ד ~מ~יןאם

 ני~דנ~ל
 בשחיט~

 ט""ו סי~ ~ד~קמן עצמו
 טדיפהאמו ואפי~הית~

 בפרישהוהעתיקו~הש""~ ב"~
 ו~~ד"תונ~ן~

 "~ ~ב~~ל יצאדהא

~ ~~~~ 

~ ~  ~ון 
 מוד"~

 שיש מזן
 ל~

 פרסה
 א~ר עוף ש~ר או יונהדמות ~
 אוסרים יש ביונה ורגליהב~מה גו~

 וא~
 ~ליםויש לו אין

לו
 ד~ו~

 שיש מין דהוי מו~ר בהמה
~ 

 הרשב""א ~סה
 ימיןוהביאו

 מש~
" " " 

~ 
" 

~~~~

~"~ 
 ~ו~

 ~~ובר ו~ציא ~~~
 א~

 " ר~ו

 ~ד~יתא פדח~ו רוב הה
בח"~

 ~אלו דהוי ופר""ח ו~~"ך ~"ו זר"ע ~ימן
 ~ ובן בטור ק~""ד בס"ס ל~מן אי~א וה~י דאשו בליצא
 דלא מאן דאיבא ו~"ש ~~~ב""ם בשם ~רב""י שם~ביא
 דוקא ומש~ע ~ד~~ז דובגריס

 של~מ~
 ובלשון

 א~ס"ק הש""~
 וע~ן ברוב דס~י נדא~

 ב~די~~
 ו~ע~ז ~אן

וסמ""ע
 בח""~ ו~"~

 " בדובא" דסגיא ונל~"ד

~  ~ו~~
 "" ובו~ ילדה ~ם א~ל ~ור"ם לשון ~~

 קורםדוקא
 שחיט~

 לאחד אבל
 בית דרך נולד אפילוש~יטה

 ~סו~ הרח~
 בן

 הש""ך ~ב"חוב~ב לפירוש ובהרב""י ~טורבדברי מוב~
 דבז~

מיוש~
 ~ד"מ ~הניחו מה

 ב~"ע הרב"י דבדי ופדיש~
ע~"ד

 א~
 הפר""ח

 ס"~

 הב"ח ~ל השיג ו~
 והש"~~

 ובס""ד
 ~פירו~~"ת מיל~א בהא דקו לא והרב"י ~הטורב~ב
 דבדי וד~ה הפר""ח לשון הביא ג~~""ק

 ~ש"~
 ויישב

 ~ס"רמעצמו~ ואח~ י~וי""ש והדב"י הטורבדוחקדברי
 של זיע""אהקדושים

 ה~"~
 "והש""ך

 יוד~ ~אמ~
 דרבו

דא"~
 ד~א לבם על שעלה ~מו הרב""י דברי לפרש

 הפר"~קושיז~
בדאי חזקי~ פ~וש~ ל~ הרב""י לשון על

 מו~
 ולי~

 נגד
 די~רקיני~

 ~ייך לא דהא
 דדך נולד בין לחלק י~ טעם דמה ו~ו שחיטהאח~ ליד~

רח~
 דברי רלפי ועוד חי להוציאוהו

 ~ב"~
 דבנשחטה

 ~יימינןאמו
 ה"~

 הוציאוהו אם ד~""ה דוקא לאו למימר

וא""~
 רלא ומבואר פשוט

 מ"ש הרב"י דע~ ~~ על~
 על ~~י ויפה והש""ךהב""ח

 הדב"יהנ~ לש~
 הד"מ

 ה~~"ז על ~"ב לי" וקשיא הדבריהם יע~""שודרישה
 שנולד וקודם בתב ה~ בסעיףדלק~ן

 הא~ נשח~~
ואח"~

 והר~"~י ~~ור דברי דפירש דנראה ו~ו" נולד
 ב~ו ליישב יש הטור דל~ון ו~ל והש""ך הב"חבדרך
ש~תב

 ~~ריש~
 נעשה ו~"ל ~קא לאו " דנולד

ונת~דל" ~ול~

~ 
 ~י~ן

 דר~ה~~
 ~~""י~~~מ~י" א~"ד~י



~ ~ ~ ~ ~

~ ~

~ ~ "  

~~~~~""
ו~~א

 ~הו~~
 ה~הור ~לשונו ~פ""ת עליו ~"ש דגם

 ובדסיים גדול דוחק ~וא~~"ל ~""~
~צת ~בתילייש~ בס"~ז~

 ד~רגי~
 לאו ואי ה~ק זה מ~לחץ

 נ~ל דט"ס~מינא ד~~תפינ~
 ~~ו~

 דוקא לאו נולד ו~ל הרב"י
 אם לומ~ור~ה~

 נשח~~
 ובד~ירש חי והו~י~והו ~מו

 רש~
והוס~

 אלא התירלדיןדרמ"~לא זבינ~ ע~פ נ~ט מני~ו חדא ורבונו בדבדיו
 דוק~

 קודםשחיטה נולד ~ם
 חי הו~יאו אם שתי~ה א~ראבל

 שיי~ ~דל~
 אז לי~ה

ב~"ש~
 דגם ו~"ל שיצאלחוץ ~אבר הותד לא

~סור ~~~~
 ~ה~

 " " ובד~~ן הנא~ר האבר מן ינק

 ~ ~ ה~דין

~~~~~ 
 הב~~תי~

" 

~ ודו~~ ~בה~  
 החזיר

 קוד~שחיטתה~בר
 י~אברהחזיר האםאבלאםל~

 ע~ א~
 הא~ בך ~חר שילדה פי

~י~~
 א~וד לחוץ

~  
 ו~שד אבר ~ין הח~ך מ~ום

 מדולדל נשאר הא~ר דאותו מאחדהמדולדל
 עומדלע~ האם ממעי~יצא בש~~

 עליו חלק ב~א עצמוופר~ח~שחיטת ני~~ ואינו האיסודו
 ~ו~~

 ו~ו
 או טריפה אמו שנמצאת חי ~~ בן אבל ה~בס""ק ~~

 דשחיטת פ~יטאשנולד
 ע~~

 מ~יר
 ג~

 היוצא האבר
 נר~ יבן יעז~ש ה~קשה ~~מה בר""פ ~הדיא מובחובן

 ה~זמ~ון
 ס""קה~ו~"~

 עצמוהותד נל~"דדב~יטת
 "" החזירו דלא א~"ג ~אבדשיצאאפי"

~ ~

 ~ו~

~~" 

~ ~ י~רו~~~~  ~  
 בחדא לאבלו~ינהו הו"ל דלא וה~"ךוהפר"ח הט"ז~"ה
 דהא~~א

~ 
 ואמו חי ט~ בבן

 בשרה~
 חציוברוב ביצא

 איפשיטא דלא ~~~יא ספק הויאבר
 לחומר~ ו~י~

ו~~
 לז~ מהני

 לאו דאי~ור עצמו שחיטת ג~ב
 עצמו ב~חיטת שרי בפנים ~נשאד דוקא ולבן~מי בי~ו~

 דמותד ~יטא בילוד דאיממ"נ
 וא~

 ניתד ~ילוד לאו
 לא דהא ה~םבשחיטת

 יצ~
 דיצא ו~סיפא לחוץ

 ומהני ודאיבילוד ד~י ב~"ס פ~וט אברבמזעוט רוב~
 ה~ובר רוב בתר דאזלינן לקולא ~ףליה

 ו~
 רזב בתר

 ובשחיטת שבפניםהאבד
 הזת~ ע~~

 מה ואף ה~ל

שיצ~
 היה ש~ט סי" ובדלק~ן לגמרי שוי~ אינם וא"ב
 ומה יעוי"ש חלזקות ה~תיל~א"ר

 ש~
 עוד ~מוה

 ~שוןעל
 הע~

 דרישה ועיין ואחרונים בש"ך יעויין
 ~ ט"ס י~ ~ו הנ"ל בחילוק דק נ"ל~דלא היטבוהבאד

~י~~"~~~
 ~~ ז~ד~~~~~

 ~ו~
 דאם ס"ל והוא מדותיהם דה~וו וה~"ך בס~חודלא
 מתיד ~חיטתו טרפההיתה

 ה~
 ב~רה היתה ואם

 " ~ש וה~"ך ~ב"ח ודטעו א~ור שיצא~לחוץמה

~ ~~~~ 

 " המיעוטשנ~ארבפ~י~אסורגם ~"

 דלאאיפשיטאבתלמור בעיאזוהי
 הוי אי ומיהו ט~ ס""ק הפר""ח ובת~ לחומראונקטינן
 ממ~נ ~רי בפנים שנשאר מה טריפה ואינו חי ט~בן

 בילוד הוי לא ואי ע~מו בשחיטת ניתר בילוד הוידאי
 ועיין ה~ר"ח גם והביאו תאבלו בבהמה מבלניתד"

 " ובדרי~ה ג~ ס"קבש""ך

~ ~ ~ ~

~"~ 

 ~ו~

~"~ 

~ ~ ~ ~ ~  
~~~~ 

 עד לאבלו אין שי~וץ דבר ד~שום מא"זובת~~ג"א
 ~ו~ה ~נפים~~היי~ו~י~דלו

 גדול~
 ~~גו~ן

 די~
~~"

 ~~ים
 "ו~~

 ~א
 ~בנ~י~ ~ד~

 יו~~"~~" ~~~~~~

 התםדג~ינן
 גוז~

 שנולד
 בי"~

 ופדיך ~תר
 ל~

 בן
 העלו שלא ~וזלים~~י

 בנפי~
 משו~שקץ אסודים

 ו~ש~

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

~~~~~ ~  
 ~תרסק~ ~מ~

 ~יב~" ו~~י~ " אבריו

ריעו~~
 ~אינו

 הול~
 תוס~

 נתיב ורי~ו נ~ח סי~ וטור~דא"ש וב"~
 א~ ~~~

 י~ז
 והבי~

 ~י~~~~~~~~~~~~

 י~~~~ל~א~י~
 עב"ל הפוס~ים הסבמתובן

 ובה~
 אינו דאם ~ת~

 עד להמתין ~ריך אמות ד~יפה הול~
 חחל~

 ירוע אין ואם הדבר ונ~ן המנהג ובן להחמירדטוב ונ~~ ~~ ליל
 לא~ו בדיעבדאסור ונש~ט חדשיודבלו~ו

 ~~ת~י~
יהוד~

 בתוך הולד לשחוטהתיר ~~ סי~ הנחלים אשד ושו"ת ל"ח סי~ י"ד "א ח
~ 

 לעב~"ם ולמבור
 לבטלה ב~ה מ~ום לבדו~שחטנו ל~ א~ ~

~ 
 ~~ז סימן ו~יין"לקמן צ"ע ~~ר ולי דדבנן~איסוד ל~סתח~ דשר~

שו"ת
 מ"בופד"~

" 

~ ~

~ ~ ~  
~  

 ~~~~"~~~~~~ןא~

 ד~~"א שו"ת נאמן אינו מ~"לת ~פילו הבא וא~בלבד
 לומר ואיןואחדונים

 די~~
 נ~מן

 מב~ס"~
 ד~מאבלו

חדשיו
 וא~"~

 בלו לא
 שמ~

 ~ו יש

~ 

 ד~~ל~" דהוי ימים
 ט""ז ו~יין ס"ס ביה מהניו~א

 וש"~
 ו~ו"ת ו~ת

י~יד חוו~
 ד~

 בא"ח ~"~ועיין דמ"ו
 " מור"ם בלשוןו~ ~עו~ סימן~ק~~

~ ~~ ~  

 "ב~~בנ~~~מעתי ימים ח" בני ~הם
 אם הולד דלהביר מומחה שוחטמ~י

 היא אם הנויה בראש יבדוק ימים ח~ בן~וא
 מח~~ י~ר הוא לבנה היא ואם ימים ~ח~ פחותהוא אדומ~

 " עב""ל בן ומצאתי ובדקתיימים

 והפר"~
 בשם בת~

 הדיב"ש בשם גא"ל הר~ ~ו~בהריק"ש
~ 

 ~יבול עדיין רבים ~אינם ~בל בקר~יםלבדוק ~מ~~ ועוד בן שמעתי אני וגם ~ב ~למיםי~ם ~~" עליהם שעברו בידוע שניה שגדלו ~בל~קיאים מפי~ שמעתי
 וחדודים קשים ש~ן אלא ה~פורןבהן ~~~

 ש~ים ימי~ ז~~ליהם ~~ר~ ~י~ו~
 ולמעש~

 ב~י~ם ל~דוק צריך
 וחדודים" ~ים והקרנים ~~ינים גדלו אםובקרנים
 ל~~רה אין לא"ה תא להתירם עלייהו~~ינן

 ד~ ס"ק וה~ת "עב~ד בל~
 ב~

 א~ על לס~ך דאין
~~ 
~ 

 ~ב תש~"ו סימן במודפסות והרדב"ז הללו~הסימנים
 הוא הבללדאם

 בדו~
 י~~ ~זה ~~לל על מעיד ועבו"ם

 הם דדבים ~ל ~ן לסמוך אומר" ו~לל ונבון עליולסמוך
 מו~הקים ~ימנים דהן ~רנןדסברי

 וג~
 הר~

 בקרנים"לבדוק ~שה~י~

~י~~
~"~ 

 ~~ ~ו~
 ~~~או~~~~~~~~

 ו~~ קנס ~ום ~ אסור דאחרון ~ ט~םובנותן
 ליה דדוקאונר~ה ~ש"~

 קנסי~~
 שרי"ותפ~"ת ו~אח~ים

~  א~י~~ש~~דב~אורןי~~נ~ינןדאסור 
 ~~ג~

 ~~י~~ א~ו



~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~  ~ס~~ובןמו~~~ ~~~ודא~"~ש~ג ל"~ו~י ~ר~ו~~

 ב~~~~
 מג~ים ות~"~~~י ובש~"ח ועייןב~נה""ג

~"~
 ~"ב ~~"ב

 ונלע"~
 ~נס ~~ום אסז~" דאחדון

 שדי לאחרים אבל ~~ו~ג ביום~פילו ובוו~וק~לו
 רש"לו~"ב

 ואחרוני~
 ~ו ו~ם

 פ~~
 ~~מב""ם ל~ון

 מור~
 בו אפי~דה~י~

 מד~ ובדפ~~ ביו~
 וב"נ ב~~ק~יי~א

דעת
 דה~~ז~ הר~~

 אישורא ל~אי
 אלמ~

 שרי לדי~יה
 בו לדיריח ל~תירמ""~~""לר~ן

 בי~
" 

~  ~ז~~

 מן אבל ~ו~םלשון ~~
 הספ~

 אין
 ~חוששין

 אם ואף לאיסורא אפי~~

 הא~ בתוא~ ~~~ דו~~~ו~
 ש~גוף סומנ~ם ב~אר ~ו

 וה~~זקו~ש""ל

 וא~ ו~פר""~ הש"~
 אחריה בר~ך הוא

~ז~ה"~ה~
 לא~ו~ולא~הלק~ת א~וד~א

~"~ 

" 

~  ~י~~
ואם ~~

 מב~
 לבלה ו~~ני ל~תן ~א~ד

 ובנה"ג דמ~"א לאלמוןו~מנהגם ~
 ~~ו~~ובת~"הב~"י

~~~~~ 
 " ב~ח~טה ~א או"ב ~יסור אין ~~

 א~ב דפ~~~~ני~ דמתבא~ וא~רונים ~~"ח ~ת~וי
 ~~שו~~

 דאיבא ~ריפ~ביון ונמצא
 מ~ליי~א~~י~~

 ~ל~
 אית ליפ~ל לה ג~ס ~ד"א

 ~ד~רי דמבואר דאו""ב~~וב בי~
 פי""~ ~~~ב"~

 ותו עי"ש
 בתו~~ח~השוחטג~סז~ן

 ל~א~
 ~ו~~ולאבילת ~לאבילת

 ה~ר"ח ו~ת~ או"ב ~~ום ~א~ר~~~ם
 דמלקו~

איבא נ~י
 ופשו~

 ~~"ז ~ת~ ~ עב"ד

~"~ 

 י"ג
 שאי~ דגדו~

י~~~
 לש~ו~ שרי ~~~~ה ~ל~"

 והשיג ~חש"ו במו הב~
 י""ז ~י~ לב חק~י הר~~ליו

 וא~
 החש"ו במו דאינו

~רוב
~~~~~ 

 דהדין ונלע""ד מקולקלים
 ד~סו~ ~ו~י~

ל~~ו~"אח~
 ב~"ק" ועיון ~גדול

~ ~
 ~"~~ ~ו~

" ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ נ ~ ~ ~ ~  

דרוס~
 ~~קוםקביעותן דניידי ד~~ב~י~~ו

 ו~
 דפריש

 דין ק"י לקמןס~ן ~ן אבן פריש קאמרובא
 דין מ"ג בלל וב~ח אסו~ ~~וב ~ן אחר הפרישדאם ב~~ ~

~
 ~~~ן~"ש~~שא~ש~~ביע~תבמקומו~ת~~ת ב~ שנת~~ ה~ו~ איירי נ"ז ו~~~ ד~באן בת~

 ו~ב~~~
 נ"ז ~י~ ~~~א

~ 
 לי~ ואשירי וד~תוס~

 להו
~~~~~~~~י~אה

~ ~~ ~~~ ~~~~~~~ 
 ~~ים ל~ה

 ~אח~~~
 נ~דו הלא ~סורי~

~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ " ~ " ~ ~ ~ ~  
~~~~ 

 ה~י~ץ
 ש~י~~

 לו
 מהר"~

 בא~ך ~ע~ש שבנא

 ~"~ו~~~"~

 מ"ז
 וה~~

 ק"י בסי~
 ס~

 ~קשה ז~
~ 

~י~ז~
 של ~~ל

 מהד""~ש~נאז~
 ע"ג דף ~בחים מש"ס

~~
 ~~ ~~ני

 דניי~ונימ~ נבבשינ~ו אמאז דפרי~התם
 מ~~בא ~ריש~ל

~~ 
 ~א גזירה רבא ו~~ני פ~ש

 מן~ח
 ~בו~

 בה~י~ הרי א"ב
 בלו בעקירת דאפילו

~
 שתח~י~ חומ~א היא ~זו וב~~ ~~ני

 דאיירי התם
 ~~~~ק~~י~

 גזרו לא ~ח~ון
~ 

 דוחק דהוא ונלע"ד
~מ~ן

~~ 
 לן
~ 

 לומר ונובל
 דאה~

 ~חיקוןוו~יל ~"~ בסימן דגם
 מרן שם הב~אוהו ולא דניירי דנבבשינ~

 ספק גבי ובסי~נ""ז בבאן ~ש על ~~מב~ו~~~
 רברים ושא~ ח~ים ~בעלי התם ~איירי לפי~ו"ר~~א ררו~~

~ש~ים
 וז~

 בללי אינו התיקון
 ~~לש~

 דבדי~החשובי~

 ל~ד~~
 ~חתי~~ ~ייך

 " ודשיל"מ להת~בד ~ראויה

 ~~מ~~"~~ינ~~~~לי~
 ~~י~ו~ן
~ 

 דניידי דנ~~~י~ו

 ~י~""יו~פר"ת
 "ס~

 ב~ח
 דבאו"ב הש""~אסיק וד~רי ה~"ח~ל בדבדו~~ש~ע~ח~~ ~~די~

 דאי~
 ~יסו~ אי~ורן

~ו~
 דנ~דיד~א רנבבשינהו והי~לו בהון ה~מירו לא

 ולפ~בך לאיסורו היחרי~
~ 

 רהא בהו גזר~
 י""ר ס~"" שם והפר~ת י~~ש בהיל ולא להיתירו~וזר למחרהו~

 מעיקרא בגופן איסור" ראין דבאו"ב ראפשד~ת~
 והשי~ ב~ילי ~לא לומר ~הןהחמירו ל~

 על~פר""ח
 זמן אי~ודודאין במ"~

 ארו~
 של רחילוק לי ונראה " יעוי""ש

"~~~~א~~~ן מר~~י~~~~באורחחיי~ מ~~ק דב"נ מי~תבר ח~ח

 ~~~~~~~~~ש~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

~ול~ו
~ 

 ה~~ח קושית אבן "
 דלמ~

 שנים
 הפ~"ח חיל~י וגם עומדת במקומהאסורים האחרוני~
 אפש~ עב"ז לן פלג ר~אן נינהו דחיקי~ירוצי והפ~~
 לה~ל

 לה~יר חילוקים הרבה דיש באו"ב ~~ן~מ"ש
 והדדישהוה~~~זוהפר""חו~פר""ת ו~ב""ח~רב"יו~ת""ח וב~""~

ו~יין
 ~ו~

 יאיר חוות ובשז""ת בפו"ר ~י וסי~ נ"ז בסי"
 סז~ן חגיגה קרבן בס~ו גאלאנטי ו~~ר"ם קל""ג~י~
 ר""ב דף ובמער"מ ~אורך ע""ב ~""ר רף~"ה

 וב~ר ק""י בסז~ןוב""ח ע"~
 ש~~

 והרשב"א ע"~ג פ""ב רף

ב~~""~
 ~"ב דף

 ו~ת"~
 הק~רדף

 ל""~
 ו~ אות מ"גבלל עלהת"~ ובמ"י

 א~
 ~מ"שהת""ח להחמיר ד~וב נלע"ר

ל~חו~
 ~נ~פ~ו עד

~~ 
 אינו ודאם התעדובת

 ליבא ד~אהד~ק ש~~
~~~~ 

 יובל דל~חדתו ~דבר
 ק""ו ב~""~~ימן ה~ד"ח לד~~ו לחוש ~וב מה~~ה לשחו~

 ומ""מ דבת~ב""ח ס""~
 ג~ ל~~ש~

 ואין לה~~~ ~ש ~או"ב
 בפירש אלא~הקל

 ~מי~~מוז~
 ~ב"ל ~באן

~ם ועי~ ~
 בדב~

 הראוה על שהשי~ מה
 מדב~י דנרא~

 האחרוני~אסי~י ~שנים נלע"ד ~~שב"~~~עב"פ~א"ח מ~~
 ~דין שם ומ"ש ~"י סי~ וע"ל מחצה על מחצה~האהוי

ו~
 ד""~

 ~אח~וניםהקשוובו בל

 ~ז~ ~"~~~~~

 לא בירים אותהמעמירין א~ אבל במקל" ב~ערהאו ~~
 דאף~~ני

 ע~
 בשם בלבו בידים עומד בעלמ~

 וב~ להקל נ~ה ה~ד"ת בי גם נהוג ובןוא~~ונים הראב"~
 ה~

~מ"~
 משום באן ואין נ~ש"ליזהראףממסוב~זשראל"לבעל י~ לו יגיד ומקל"ו מקילין דנפישי דהאידנא

יוה~
 " לו" יאמר מ""~וה~חמירק~וש הר~ והביאו

~ ~
 לשון

 ~ו~"~
 " " השחי~ה א~ר עד ולמשוך

 ~~בתו~בר~"ל
 חי~ח~ ~שוח~

 דש"י ד~~רוש
 והל~ך בן מ~מעלא

 שלא דא~"פ ~יק~ נ~א~
 ה~חי~ה אחדהפדבוס עשת~

~ 
 עם

 ~מ~
 ב~ד הש~י~ה

 אך הב"ח וב""ב~ב"ל
 ~~""~ס"~

 סוף על ג~~~דל~~מד
 ~פ~"ח יעוי"ש בדי"ו להחמיר ו~"ל ו~~~עתם

 השיגג~ ס"~
~ 

 הש""ך
 ~נ~~

 ב~ב ובס~ד וב""ח ~~"ל ~חרי
 ד~ת ו~נ נק~ינן ו~~י חי~~ תורת בס~ד~"ב

 והר~ ~פ~"ח הש~~ת ב~יניו ישרו דלא בת~ ~ו""פוהר~ הפר"~
 מ~בוותא דהוי בד~ו להח~יר א~על~בה~~ה אותב""י
 ו~י~~ו ו~ש"ך ר~ו נגד להקל ר~ין נלע""ד ובן~מאי
 בת~וו~וד

 ו~""~ דש"~
 ~לינן רלא ~גאונים בל ~שם

אלא
 בבחמ~

 ~~~שד לא ~וי ~~~~ת אבל ישראל
דקיי~א ~

 בבר~ז~
 מ~לי~ואזל~~~

 ו~ל~ ~~ק~ ~~ו~
~ו~~~

 ~~ה
 ו~~ ה~~~~~~ ~~~

 ל~~"ל~""ו~יין
~~ן



~ ~ ~ ~ "

"

~ ~ ~  
~ ~  ~ימן"~~ן 

 די~ ~~"~
 ~""ו~"ש

 "מוד"~
 ~ם

 דיןולקמן ~חדוני~
~ 

 לדוד מז~ור ו~"
~~ 

 רפירוש בת" ~וב
 ~די"ו נ~אה~ש""י

 וש"ך"~צד~
 ~ימשוך

 ~פר~ו~
 ~ד

 "ג~~~שחי~ה

~ ~ "~ ~  
 ~ו~בי~

 או ו~" ה~ד~וס
דגל~~~ו~ שבפפ~

 "משמ~
 בפפה דאם

 והר"ן א~ל~ר~ב"א וה~ט""ז ~דב"י ~ב ~~ו~ה"~לבד יד~
 דאפילו בתבו ו~ר"ו~י"וובלבו

 שרי בלב~ יד~ בפפ~
 ד~ת"~~י"ף דבן דש""לובת~

 והרא"~
 ו~ב בן ופ~ק

 ~וד ובת~ והפ~"ח~ב"ח
 ~לז~

 אבן ו~יקר ז"ל ה~בימו
 בדבד ~אריך ד~ ~"קהפד"ת

 ו~~ל~
 ~וי ד~פיקא

 מ~פ~וא~ו~
 ודלא

 ~פר"~
 ו~ר~ ~~~י"ש

 ~~ ~ב"~
 ה~ח דבדידח~

 והב~~~~א~ו~
 ד~ט""ז ~בת~

 יד בידו הביא באו~ך"ובש"ב י~וי"ש הברי~ולא והש~
 י~ק~ו~~וזו מה~ר ~ר~"מ""ש ~קד~

 ~זר~
 ~~ק

 ~ברי~ו ~~ר ול~נין"דינא וז"~ל ב~"ד~ב ~~~ ~~
דאפי~ האח~ני~

 בפ~~
 בל~ד ידה

 ~ות~
 ו~~ב ~~ד

 ~ב"פ הדבר~חליט ל~ ~~~
 נל~

 לשון בפשט ל~~מיר ~טוב
"~ר"ן

 ובדבר~
 ו~י~ן מ~רשד"ם מ~לוק~"ו~ב פ~טה ולא בפפהבת~ וי~ןמש~ בב"יוהעט"זו~פר"~ותב"ש

ב~~רי
 הד~

 תו שנ~ל ב~וף דהב~א ~""~ו~ ב~ סי~
 מיםבאר

 ולא ~י וה~לו~
 ~מ~

 ר~יו"ולא ~ל
דשחטו הל~

 או~
 וא~~י

 שפר~
 אם חלקו

 מן~~"שלהתידוו~~ה מו~~ ה~רבו~
 מ~להומודיד אי~ דה~בו~

וא~ו~
 " ונבון

~ ~~ ~  

~ ~ ~ נ ~ ג ~ ~ ~ ~  ~~~ 
"~ב"~

 ~ט"זאבן מדברי וב"נ
 ה~ר~

 ו~~ת
~מ"ד בתבודל~

 רפד~
 והו~ף~~"ת ~גפו

 בגף ולאב~ין דלישנאדרפרוףצוד~
 ה~~ וג~

 מרן ל~ן ~~תיק
 ~~י~ך~דברי ו~~

 וב~""ד נו~~ות הש~י דהבי~

 נ"ל אבן ~יןבה~ף ב~~מ~י~
 דטו~

 אם וב""ח ר~"ל ב~~ להחמיד
 למ~ר גוי ~ל דה~א ישראל של ה~וףאין

של לישד~וב~ו~
 ישרא~
 ליה ~מיבין ודשרן מדן בדברי להבשיר יש
 " לרש""ל ה~בי~ ותב""ש שמ~ח הר~ ביאף

~ ~ ~~ ~  

 ~ז" ~ז~בו אלא
 פרבו~

 הדב""י בתב "
דגם

 ~~המ~
 מהניבשבו~בזנבב~תם

~תני~
 ודב~

 ~~בימו
 הרא~~

 ודמב"ן והד"ן
 ובןוה~מ ור~ב"~

 ה~~
 ~ד~ל ~~ח

 וב~
 הט"ז ~~ת

~"~~ 
וב"~

 ה~ר""ת
 ופ~

 ~פ~ח ~וד ובת~
~~ 

 דגם ו~
 " ~~ל ז"ל ל~~תו בהדב"י ו~~א בןהרמב"ם ד~~

 דה"ה~אחד~צים ו~~
 ~מין ו~י~ן ד~~נ~ בב~מ~

 בשםומ"ש מש~
 הדשד~

 ו~יין
 ש~"~

 דגם ונל~"ד
 בבהמ~

 בשב~~~נ~
 " בזנב

~ ~~~~~~ 

 ב~~ו~~ ~ל~ א~~~
 אבל~מ~ם

 ודל~
 למחר מצא אם ~~ני

 תמ~~ליו ~בבר ב~טור דלא ~ךופ~ח""~לובלבותבדם בןה~ בו~ל~
 ~רב~"

 יברך דלא ז"ל וב~בו להקל ואין ואחרונים
 ~מה אחרת ישחוט אלא ~מ~ובנת ~להשחיטה בדב~
 בלשון די~~~ י"ט ~ימן ו~~יןלק~ן ~יחד ש~יהם~ל ויבר~

~
 ~ו~ם~ומ~~

 ל~חוט לשו"ב והז~~תי ~ם
 הרמ"ו~ת~ ~ ~מ~ אחר~

 ובהמת~ וז"~
 דאסורח נ"ל מ~ובנת ~וי של

 מה~י~ול~
 לה

 ~רב~~
 ד~ת ו~~

 ~י"~ ש~"~ ~ר~

 "~י~ "~"~~~~~~
"~ ~ 

~~ 
 זה

 "~~ל~
 ~י~ "

~ ~ "  
נ~~~בד~~~~ל~~~~י~ן

 "~~~ב~ם ~ב~מאובו~
 ~~""ך ~~~~י~ ו~~~

 ו~~ר""~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~  
 ו~~~~"ו~ב~ן ~א~~~ם"~ז ש~ושין ה~~יןרושמי

בבה~~~~ח"ב וד~
 דמחמי~~

" 

~ ~~ ~  

~ ~  

 ב~ו~
" 

~ ~  ~ ~  

 המ~~~~~צ~
 ו~ודו

 ב~
 ח~~ינן " א~ה

 ש~~
 ~ר

~איפגםב""~
 דב~ד וש~~ובת~~פ~"ח

 דהאלשבח ~ו~ו~נו~ן~~
 ב~~~ ~י""~

 ב~י~ה
 ב~ז~~

 ~י~וד
 "~~ד~

 ל~ ש~וד~~
 במה

 נשחט~
 וב"ב

 מור~
 ~מן

~  דבלב"ה 
 ~פ~

 טרי~ה שאיר~"בש~~ה
 השחי~ה ~ד"~~יקת"~~ין ז~~ "ותקנ~

 ב~"~
 ~~~ דרב~ן בא~~א

~י"~
 " ~"ש ד~ אות

~ ~~~~ 
~  

 שי~ור
 הפגי~~

 "בל
 ש~ו~

 " ו~ו~"

 הנ~ל דבל מגי~ה אותיות~פגימה
 ~נ~ון"~זה

"ה~~ין וג~~בגי~חמ"ץמ~~~~~~~הו~~פגי~ ~ז~
 במשהו~

 לא ~ם ד~~ק"ל~קל ב~ב"ח ודלא "
 לנו הצפורןו~ת~הש"~דחלילה בהתחגור

 א~ילו לפ~ול~~שוט להקלד~מנ~~
 ה~""י ו~~"ש ב""ש ~~~

 וד"~
~ד~ל"ו~אדא~~ני~ובןד~~

 ~ד~ב~ם
 ~ל~ת~ ~הבלבוו~מב~~

 ל~ה ו~י ה~~
 ~מלאו ~זה ~~~י~

 ~פ"י דאורייתא~אי~ו~ ל~~~ ל~
~  

 י~ויין ו~~ ~ח~ד
 ~ד~

~""~

 ~בדברי ה~
 הפ"ת~~

 ~ל ~~~~ ~פ ~~יין ג~
~צא

 ~~ו~
 בדבר והאריך הפ~ח בדברי

 ~ב~
 ~~ ~ת

~ש~
 ט~בים הפר"ח דדבדי ובת~ ~ליו

~ל ל~מת~ ונפוח~
 ~ור~

 הנז~ ~הרב ו~~ש פ"ת הר~ שפירש ר~יתי ובן
 אינו ה~~י~רך

 הימנ~באשד ~~ה והרא~ון לי ~~
 ו~ן ~ב"ד~מ~~ין ~~~

 ה~ב~
 ~~""ל ב~י ~~~

 ה~~דברי ודח~ בק"~
 ~~~~ אבואל~~~ מ~ר"~

 ה~יים
 ~ל דה~יג~ףא~~"ג בל~נו~

 ~~~~ ה~ר~
 ~"ש

 ~בש"ב ס"חדף א~~ברה~
 א~

~~ 
 ה~

 לצו~

 ~~ד~ ~~

 ב~ל
 ~ה~~ ~~גם ~~י בה~ה~תיו~וד ~~

 ~ד~ר~ ~~י~ ב~
 ~~~ ~~~ ב~~ ה~ובאי~~ש""י

 ~~"ל
~~~~~~ 

 ל~נ~
 בא~~רש~

 ל~ ~~~ לא~~~~~~~ ~~ד~
 ~~~ה~נה

 ולא ~ש"י לפצי~בא
~וג~ת "~א~"~פו~ ~~ ~א~~~ ר~

~~ 
 ~ב"ל

 ל~ש"~ ~~~~

 ~י ~~ל
~ב"~ ~ ~~ש~

 ~ל~~ב ~~~~ב

 פ~~
 ~~~ ~~"י

א~א למ~ש~ ~~ ~~
 ~"י לפ~~ ש~ ~~~~ דג~ ~~יני~ ד~~~

הי~ה ל~
 ~ג~מ~

 אוג~ת ~לל
 א~~ל~

 ~~א ~ל
 ב~~ן~דאת ~~~ א~

 ~~~ לב~~הב~~~י~
 ~~~ג~מ~ ~~~י~ ~~~~~~~~א~

 ~ו~
~~~~ 

 ד~ר~~~לא
~~~ 

 ו~א
ולא ~~~~

 ~~~~ ~~צ~ ~א~~ר~ ~צ~
 ~~~~ן

 חוגד~
 ~או בה"

דוקאאל~בל~מ~
 דלא

 ~י~~
 ה~פודן

 ~רג~~
 ~לל ~ה

 לאדאי
 ~שיא הבי תי~~

 ~~פ~
 ארי~א ד~ח" ~לישנא

וטפינ~חא
 ל~ל~~

 ~וק~~להש~ת ל~ו ~~אדוקא~~~~א
 לש~~~ש"~

 פוס~ים
 מלפ~

 ~~~א
 דו~~

 ~מו
הב"ח ש~ב~~

 ~~ן~ול~ ולא~ו~~ ורי~אל~~דו~~
 ובת~~~ל ~שא~~ו~ק~~

 ~~ ~ל~~
 ש"ב

 וז"~
 ו~אי

רש""י ~ת~~ב~ דד~י~
 ~""~ שב~~

 ~ו~"

 ב~ ~~~~ ~~י~~ ~~רא~
 ~רש

 ~~א~ןהר~
~"~~ 

 ~~~~~לא
 ~~א~~ו~ן ד~~~~~~~~ב~דח~יר~

 ~ב"~ ~~~~~~~
 ד~~" ~~ל

 ~ב~
 ב~~~ן

~~~"~ ~ ~ ~ ~ "  
~ ~ ~  

~ ~ ~ " ~ ~ ~ ~  

 ~~~~~ר~~
~~~ 



~ ~ ~ ~ "~~~~
~ ~ "  

~ ~ ~ ~ " ~ ~
~~~ר"ח

~~ 
 דפ~ ה~

 ~ש~ו
 בחגיר~

 ~רגשת ר""ל צפורן

~ ג ~ ~ ~ ~ " ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ " ~ ~

 ל~יועי דליבא לדין ז~ינו ~~"~פ הרגשה היינוצפודן
 להר~~

 ב""~
 מ~ו"ת

 וד~י~ רש~
 להחמיר לן~

 א~
 בפגימה

 שה~בימו במו ~"ש"
~ 

 הרב וב"ב הא~רונ~ם
 ע~

 דחלילה
 ראי~י ובןלהקל

~""~ 
 ולה~יד להרגיש ד~ריך בבתובים

~~פי~
 ~ם דפ~ימה ~דקה מן דקה פ~ימה

 לשון העתיק ~ר"ח ~~~ ~מנם ליצלן רחמנא ~גי~ה" אותזו~

הא"~
 דהביא

 ~ ~דב~
 במעש~

 באחד " רש"י לפני שבא
~מצא

 פ~י~~
 ~מ~שהעתיק ~~~~נראה ולא ו~~ קטנה

"
 ד~""~ ו~ וב~ ~ר~

 הפר"ח בל~~ן ~פל
 לשון" בהעתק~

 ~א"~
 ~י~ דרש~" נאמר ~לא ~די

 אשאר
וראיבא פו~~י~

 טע~~
 ועיין ו~~""ח הרב""י בדברי

 ~ר~
 תב""ש

 ופרי"מגדים הפר""ח עלדהשיב
 ז~~ משבצו~ בח~

רהלי~
 הרב מהשגות הפר""ח ב~ד

 חב""~
 וגם י~וי"ש

~~
 ~~"ל בלשון ש"ב"ב~ד"ק

~  
 ריש

 ל~~י~
 על

 " "תב""ש הר~
~ 

~ ~ ~

 ~ב"שהר~
~"~ 

 מרגישיןאם שמי~ י~ ~וא ~ם דאף י"ז
 פגימ~

 לנו דמה שחיטתו ~א~ור~נו י~ בדי~~ו אח~ דקה
 שהו~

 ביוןש~ים ירא
דאינו

 מרגי~
 בי~ הר~ על והשיג

 ~ה ~ימן יעקב
 לומר דחלילה ד~ובת~ אות ברבה הר~~ייודי"~הביאו
 להקל ואין" עב"ל ו~וט וע~ב ביתבהר~

 ו~במ~י~ידי מעש~ וב~
~~ 

 ת~"ש הר~
 " ~ר""ו אשיאו~רדבי ~ר~ה~ול~ ~~~ בהס~~

~~
 ~ו~

~~ 

~~ ~ ~ ~  ~~~ 

~~ 
 הוא ו~רי השחי~ה~חר

 ב~ו~~
 הרב והביאו נבילה

 פרישתועיין
 ומ~ ~~

 עליו ~הקשה
 ~""~ ה~"~

~~ 

~הר~
~~ 

 בי תשחית בל משום אחריתי טעמא בת~
 הוא ~בין~תם

 וה~ פגו~
 הללו ~עמי~ ב~ בת~ תב""ש

ועוד
 משו~

 מנחת ~~פר מ"ש ועיין לבטלה ברבה
~הודה

 ~ל ומ"ש"
 דברי~

 ב~ אות מ"ב הר~
 שפתי ו~~

 ונבילה מא~ר ה~רבה ~מע דאם בת~ ה~ ~~ק~עת
 שרי ~~מי~ז בולהו דליבא מוצנע ו~בין בבשירה~וה

 בדי~~ בלי~שחוט
 נמי דאי אח"ב לבדוק סמך על

 ולי ו~ל ~~~ ~ם מ"ב והרב עב"ד ~י~ורא ליבא~שתלי
 ל~מוך ואין~~ל מאלי~ ~הפגם עלול ד~בין ~ב"ש" בהר~ עיק~~~ה

 לבתחל~
 נבילה אם וגם שמירתו על

 מ"ש ל~י טרפות לגדום א~ור ~ב~ירה~וה
 הריטב"~

 מ~ו~ ~וידעי~ו~
 ב"ח צער

 לתקן לחוש י~ ~ד~ וג~

ני~וצי"~~דו~~
 ~מגולגלים"~~וע

 ~י""~
 ועיין

 יקו~יאל~ורת ב~
 ודו~
 בשה"ג בי ~גם ~ ע~~ל ~צ~תי בי

~~
 דשרי ר~"י מדברי מוביח ד~לין

 הרשב"א מדברי וב"נ הש~יטה אח~ אמש דבדק ~אי" ~~~ ל~חוט~
 י"ו דף~~~א

 וב~"~ ע"~
 דף לחולין ה~צרובחידושיו

 בד"מ מו~"ם~~
 נר~דדיי~

 ד~ייםדבריו מ~י
 ~רשב"~

"וא~
 דאין בדק ולא ~~ט

 ~~ ~מו~
 אמשוע"ע ~דיקת

~~נ~~
 הג~~

 מ"ב הר~ עליו ומ"ש מ"ג ~ת ~"י
 ש~

 נ~~~~
 לשחוט להקל דאיץ

~ 
 שבדק ~ה ~מך

"אמ~
 או

 ~~~ו~
 אם אפילו השחי~ה אחר

 שמעהברב~
~א~~

 ונבילה
 ~ו~

 עלול ~ודאי מו~נע וסבין בבשןרה
 עיני ~א~ר הנדן מן ויציאה ב~ני~ה או מאליולהפגם

 ~~ין"~~ו
 ~ז~~~

 ~נמצא ~ו~הנדן
 ~ג~

 יוםאו ~חר

 וא~~ו~~~
 ~~י~~~ ~~י~~ ~~~~ י~ ~~ ב~

 וב~~מזמו~נ~יל~
 " ""~ ל~~לה לשחוטהיתר~ ~~י~~ ~פל"ל~ון"מ~ן דייק לדוד

~ 
""~""~ 

~ ~ ~

 דיש "~רשד""ם בשם מ~ה" ימין ~וד
 יטעה דילמא לגוי ~גום ב~~יןלשחוט למנו~

 ממנה ~~בל בש~ה שחיטה ששחט ויחשובישראל
~~ " ~~בר~נבון

~ ~~~~ 

 "מברבין אין ובו~" שת~דק~~ין ~~
 גמדמצוה ~דיק~ה~ביןדאינועל

 ~מו ו~וי אח"ב לשחוט צריךדהא
 עשיי~

 דאין ~ו~ה
 ימלוך שמא וקו בה שישב~ברביןעד

 והוי ולאי~חו~
לבטלה

 ו~ו~ ~חרוני~
" 

~ ~ ~

~ ~  

~  
~ ~  ~ ~ ~ ~ ו ~  

 ואחרונים פר""ח נבון ו~םזה ה~בין~על
~ 

אות ~ש~~ ו~יין
 ב~~

 ~להאופ"ן יהי~ ובאשר שונים בפנים דאיתישו"ב ואני
 אפיי~

 " שוין

~ ~~ ~  

~ ~ ~ י ~ ~ ~ ~  
 ל~חמירבד~~" נהגינן ואנן אדעתיהליהולאו

 ארישא ואפילו ה~ד מן מ~וב~בת אפילולקמן מ~"~
 וד ד~בינא א~יפאאו ר~בינ~

 ל~
 הימין " במ""ש

 מש~
 ~התיר

 דקאי במסובסבתלשחוט
 אריש~

 דסב~נא אסיפא ~ו
~ 

~~~~~ 
 ו~ין ~ור"ם לשון ~~

 אנ~
 ~שחוט נוהגין

 " בוז

 בת~הפר""ת~"~
 יו"דו~~ודבר

 ויבאלהתיר בדבר בקי אין בזה""ז בי אצלי~וט
 ברוב ~םומה נביל~

 הדע~ קל~
 האלו בימי~ ק~ה הנוטלים

 ~ל~מו בקי י~יה אם הדבראפילו ישת~עושוחטים
 ~ אם בהוראה רזח גם זה ~רי להקל בזה~המורה

 "שמאבי~נו"~ליש~ רשע שוטה ה"ז חבם אינו ואםחבם הו~
 ע~ל והפרישה ול"ח הרש"לועיין

 ודפ~~
" " 

~ ~~~~ 

 מו~ם ~שון ~~

 ועיי~

 ~~ג ~ימן לקמן
 נתבאר ד~ בדין שם "ו~~

 ב~יעור ונתעבב חד שאינו ב~ביןב~מה ~השוח~
 שהיי~

~מיעו~
 ~ל ובח~ו דפ~ול ראשון ~י~ של א~רון

 נחתךבו~ו ~א~ו ה~י~הוי רוב שנח~ךדביון הטע~
 ~אלו הוי ~נשאר במיעוטומ~יא ומ~שמולי~

 מולי~
 בידה ומביא

 ובדל~ן א~ ב~י~ דהבשידו בעוף והילבך בר~ה~ו
 רוב שחתך דמיד ש~ייה חשיב לא ב""א~י~

 סי~ ל~מן ד~ל ןא~"ג שחיטתו גמרהרי ~י~א~בעו~
~"~ 

 ~שהייה
 בעוף בין ב~רא במי~ט ואפילו פ~ולה ב"שאפילו
 בן שאין מה ממש ~הייה דוקא היינו בבהמה~ין

 ש~ליך ב~ן רעה ~~~ין~ששוחט
 ~מבי~

 ~מידודו"ק
עב"ל

 "הש"~

" " 

~"~~

 ~ת~ ט~יפה לפ~מים מור"ם
 היבא ל~פו~י א"נ שהייהלאשההשיעור לא~ק~ ה~~

 ה~ימני~ ב~ והניח~בוון
 זא"ז וחד

~ם ש~יהםו~~~ ו~~
~ 

 ~""קב"

~ 

 ודאי מי~ו
 לב~חל~

 איןלשחוטב~אפי~

עו~
 בב~מ~" ~מו בעוף ~ימני~ ב~ לש~וט רצריך ב~ון

 הוא אם ל~מיר דטוב ונל~ד ע~"ד שם הב""ח בוב"

 הרב~~ל~
 אף

 וב~~מ~ בעו~
 ב~ דצריך

 " שהייהמשום ~י~ני~~די~~

~ ~~ ~ ~  

~ ~  עולה שהיא~~ין 
 "א~ילו " ויורד~

 ג~~~או
 ויורד~ עול~

 ש""ך ט"ז

~ר""~

 ודלא
 ~ב~

 ~ או ~~ דא~ר
 ש~שה~ל~

" 

 ויורר~
" 

 מ~ל ~ושג~ב~ר
 ~אח~~נו~~"~

~~~ 
 בז~ני~ו ~ת~דע~ה

 ~ןואין~ו~~~ן ~~גין~ין
 ~ו"לב~חל~~ל~~שעתהדח~



~ " ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~  

~

~ ~ ~ ~ ~  

 ~ב~~ל
 עול~

 אפילו להתי~ נוהגין אין ויורד
 ~ע~

הרת~
 " ת~"ב והמתמיד ע~"ד

~ ~~~~ 

 בשו"ת " ובו~ השבין בדיקת ~"
 לבדוק קפידא דאין ב~ב ~י~ר~ז" דב~~

 ~תב לה"פ וה~ה~ שירצה אצבע באיזהה~בין
 אלאלבדוק דאי~

 באמ~
 לתוש המשמש ~ארוך אצבע הוא

המי~ש
 עב~

 בת~ומנהג אותג~ ש"ב וה~~
 ועי~בהגהות ב"י בהגהותיו הדב"שוב"ב~רר"ק~מ"ש העול~

 לבדוק נוהגין ~יתי ובן " ע~ל~הריק"ש
 באצבע יותר דמר~ישין לי אמרו ורביםה~צבעות בב~

~טנ~
 ~ ואני מ~לן

 בפי דה~בון ונ"ל מהם
 "הדב""שוסי~תו ~"~

~ ~

 במעט ילתלתנו דה~פורן הפ~"ת ~תב
במ~ רו~

 בתיי מלוחלתים שה~ימנים
 " מהריק"שוב"ב הב~מ~

~ ~ ~

 במ"ה ~שב"א
 ד~

 דיש הראב"ד בשם ז~
 בך ואתר יפת שתיטהומ~אה אתר סבין בדקא~ פעם ~י וה~יד ב~י~ה קודם הסביןלדתוץ

 ~עמים שהדם פו~מיןואמרה~ים ובי ואמ~ ות~ה פגומה ונמצאת ובדקוה ב~ים~תה שבש~
 נ~ד~

 הפגימ~ ~תוך
 ועל זה על הש~~ום להזהיר וטוב הא~רוניםוהביאו~
 ב~""תסי~תן עיין אבישראבדי~ת

 ס""~
 בדק לא אם " ~ג

 הסביןאפי~תט ולאבצדדיןונאבד אתודו רקהשבין
 ע"אונ"ל ב"ב דף ד~~"א ב~ירות רבות ועו~ותבהמות ב~

 לסמוךד~ין
~~ 

 אם אלא
 נבד~

 השת~~דוק~" אתר אתודו
בתיקונו

 וא~י"~~~
~ס"ד

 ס~
 אבל ולבדוק להתמיר יש דלדינא בת~ י"ט

 בד~ו ולא דוקא אתודו השתיט~אלא קודם ~דקו לא~ם
 הסבין ונאבד בלל ה~תיטהאתר~

 מ~ש~ בצרא~ ~
~לשון~

 יימר ~רב פ~קים דיש הגם להתמיר נלע"ד"
 לה~לועוד אין ודאףברי~בד צריבה לא רותתאדאתלת
 וא"ב השתיטה אתד נבדק לאדהא

 אי~
 בי~ והגם דוקא השתיטה דקודםלס~ךעלהבדיקה אתריתי ~לא

 בלא הסבין דנאבד ה~א י"ב בדין לקמן~תיר
 הס~יץ דבדק איירי ד~תם לתלק נובל השחיטהאתר בדיק~

 " ~התמיר אית בדינוובנד~רקודם

~ ~~~~ ~"~~ 
 ס~ין מור"ם לשון

 שישל~
 ב~

 ~י~ י"
 ~ד שתט אם "ו~דיעבר

 שצ~ה אסביןדהוה מידי בשירה שחיטתו פ~ום האתר שצד א~פ""י~יפה
 ה~~

 מגל
 וצד~

 הב~
 יפ~

 בדלעיל
סי~ו~

 ~ר~ יעוי~
 " ואתרונים

~ ~~~~ 
~"~ 

 וא~ א~ בל בין ~בדוק צריך
 אבישדא בהלבתא בדי~ה ~היינוי~
 רותתא ואתלת"~טופ~א

 וש~ מהר~~
 בס~ זעיין ופר"ת

~ודת

 יקותיאלס~
 ט"וו~מ"ש אות ~גה"ט ו~נה""ג ד~

 סעיףלעיל
 ט~צ~~

 רשמא הדאשונה אפי~תר לבדוק
 " אתרונים נפגמה ה~אשונהבעור

~ ~

 " ובו~ עצמו ל~בניס שרוצה ומי מו~"ם ל~ון

 והרי"ף מרן מדברי משמע דבן הפר"ת"בת~
 ~שום דדוקא וש"ך ורש"ל והרשב"א~והרמב"ם

 ב~" הב"ת אבן ל~יטה ~תיטה בין לבדוק טובטובה עצ~

ד~
 יאבלו ל~תל~שמא לי~~ר

 מהדא~וני~~דםשי~~ו~
~~ו~

 נתוש לא אי דגם ~ד ו~ת~ מ~רי""ל הורה ובן
 להזהירלשות~י~ ראוי ~"מ"~ט~מ~אתרי~י ז~הל~~ם

 ~~~י~~"~~דו~~~ין~""~~יטה~~
~~ 

 דאין בל~ת~תית"

 ונ~ן במוד~ם ולא עיקר ובן ובת"הבתידושיו ~דש~"~ ו~"~ ~ידי~ ישדאל של מ~ון ל~ב~~~רו~
~גם ~דב~

 ה~
 ותב"ש שמ"ת

 ~ת~
 דהעיקר

 " י~~ש להתמידוהפד"ת ~ל"~ בהב"~

~ ~~~~ ~"~ 

 " מהן א~ במפדקתשל נגע ואם

 הסביןישלהת~י~ בשנאבד~ירושי
 פוגם המפר~ת אמרי~דעצם דלתומרא~שום

 בדלעיל לקולא לא אבל~תוד בנגיע~

 די~
 דין ולקמן א~

 ועיין ואתרונים ~פר"ת~"ך ט~
 בשו"~

 סי~ ת~ב ובועז יבין
 של ב~פרקת נגע וא~י~~"ת

~~ ~~ 
 ט""ז

 " לן פלג דמאןונבון ושמ"~

~ ~
~~~ 

~"~ 

 ~ק~~~ ~~ ש~~~תו~
 הרב~ליהם והשי~ ואת~נים ~"ת והעט"ז רש~ל ג"בוהעתיקוהו

 ב"~
 סברת אתר נמשבו דבאן

 בדין ול~~ן לקולא תלינן עצמות בה שבר אםדבספק הרא"~
 שראינוהו דרוקא ואתרונים מר"ן בתבו~ו

 ק~ע ~"ג שנפלה דראינוהו אע"ג תודהעל שנ~~
 תלינן עצמות בה שיבר אם בספק הבאדלמה ת~~
 לא תודה נפלהעל אם ב~פקולקמן לה~~
 ותילחו ואת~נים מרן דברי לישע יצאו גא"לוהרב תלינןו~~והש~

בדינים
 הל~

 פר""ת הר~ אמנם בדבריהם יעויין

 תרי ודהני בלום הברעתם דאין ו~ת~ הב"ת דבריואמץ תיז~
 הרא"ש דברי נינהוודלפי סת~א~~סיקי

 הש""ס דברי רפשט בת~ ו~ד קשיא ואתרוניםמרן לפ~~י ~~~ל בקנה עולים דשניהם בשניהם ~הקליש בפסקי~ובשו"~
 עצם בה בששבר ת~דא דדב בותיהוהלבת~

 בנד~ד הדבר והתליט מ~~יקא ולא עצם בה~ששיבר משמ~~~
 ונלע"דלא~ור

 נאבדהסבין דהא דאיב~לפלוגי דאע"~

וי~
 דלישנא קאי דקושטא לה~ל אין בהיתר

 מספי~~ עצםולא שיב~ה אם תלינןאלא דלאומשמע דש~
 דאי~א ותו מרן שהיקל~ו

 ש~
 בההיא להקל יותר

 שנפל דראינו ט""ודדין

 הש~י~
 קשהובדב~ קרקע ~ג

 דהתמירו וביוןהב"ת
 הת~
 נודע שו~ת ועיין הבא ש ב

 והרא"ה ות~ ז~ סי~ביהודה
 ג~

 בתב ז~ דף בב"ה
 ~ד בדיקה הסבין בעי דלא אע"גומיהו וז""~
 זמן ואתר ש~טה את~ בדק לא דאלו מהניעביד אי ~חיט~

 אסו~הל~פרעואם הרי פגומה הסבין ומצאתזרובדק
 מצאו ואתר~מן יפה ונמצאת שתיטה אתרבדק

 והעתי~ו ~ב בשירה שתיטתוהרי פגומ~
 ב~~ ס"~ הפר~

ה~
 ב"ו ס"ק פ~ת ועיין תלינן דלא דס""ל קמן

 לדוד ומזמו~ מדן פסקי תרי זרצה"ליישב הפר"תעל דהשי~

~קש~
 זהפר"תואין הב""תדברי דנבונ~ בדב~ להקל דאין ונ"ל ה~"ת דברי על

 שתיט~
 "" ~ש~ה

~ ~

~ ~ ~  

~"~ 

~  ~  שב~~~~~~~~~~~ 
 ובתבומרן

 ד~ר~
 דעת דבן להקלנקטינן דהבי הפר"ת וסיים ~לין שבירה

 הרשב~
 ושאר

 מרץ אתריו דנמשך ה~"ן לדברי דאף ו~תב טרתדבריו ובבל~ פוסק~

~ ~~~~~~ז~~~ ~  
~~~~~ 

 וגם פגום נ~ה ה~בין שבירה דררךומ~תבר
 דבדי הניתגא"ל הר~

 שביר~ל~ מר"ןבצ"עונלע"דדדר~
 בק~ל תבימייא רשד"ו המתיריןו~~הקת

 משר"תו~יי~
 ~י~א~~~"קי"דוט"ו~~י~י"הד"~

"

~ ~  " ~י~ ~י~ 



~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~

~ ~ ~ ~  

 ~~ב~"צרי~ ~~""~
 ~ "ו~~ שבד שי~ול

 ~דין ~~~ורז ~
 ~אמשו"~

 סי~ ~בש
 המשנה "~פירוש הרמב""ם וגם~~ק

 והראב"~
 קראו

 המנהג על~גר
 הג~ו~~~ז~

 י""ו ~י~ חיי בעי ובשו"ת
 שי~ו לת~ן " רוחו את ה~ ה~ר יע"א דב~שטאבת~

ה~ב~~ם~
~~ 

 עלה ולא בשוה ~טרפות ומן ~~רות מן
 הרא~ם בשו"ת ~~ד~סה בחשו~ ושובמ~א~ידו

 לו ובמדומה פ""ד~י~ ז"לח"~
 שהי~

 דבת~" לב בן יצחק מהר"ר
 לישראל להם והנח בידי ~ני~שלאי~לה נמנעתיבן ואעפ""י הטר~ת מן ולא ~בש~ות מן ~בר~נוטלין מפ~י קו~~"א ~בחי ~ל לפסול ראיתי פ~מיםובמה
 אז ומןו~ו~

 אלא זה על לער~ר שלא ידי מש~~י~א~
 נש~עין שדב~י~מקום

 והו~י~
 רבבואו עור

 ~יריאל~יר מ~ו~~""~
 מ~~

 ראשי לו~ח ~יה שהשו~ט ה~נחג
הבהמו~

 ~~שרו~
 הראשי~ יטלו שהק""קי והנהיג וביטלו

 ~~ב ל~~~קד~רויתנו
 בבלשבו~

 בשרו~בין" י~או בין
 יע""א ברוסה ש~י~ שמע~ "ושאח""ב ~שדות יצאולא

 על תג~ ~ראו~מ~ו
 מנהג~

 וב~~ו
 ג~

 ה~נהג הם
 ו~ ~ימן זלה"ה בוטון די מהר""ם בשו""ת ג~בושד~ה
~~הודא

 ומ~ב~
 זהעב""דובהג~ות ל~י~ש~שה~י~ון

 מ~ו~ו~טלוהמנ~ג ד~~צת ~וד ב~ב ~""ב אות~"י
 בהרב ועיין חילם ~זה~ויישד~רע

 ג~
 בהגהו~יו ל

~ן שב~ ה~וטל ~~ח ערך וב~"י ~י~~ב"ב דב"שובשו""ת
 הבשרו~

 למנין ~מדנו פירארא ובעיר וז"ל בת~
~י~זבה

 ~בללי~
 לאסור ו~~~נו

 לבוד~ ול~יי~
 ~~א

י~ולמן
 הבשירו~

 מן יו~ר
 הטדפו~

 ולא
 על~

 בידינו
 ה~~~~~~פני

 שומעים ~י~~ ~שר
 א~

 ואינם ~~ ~ב~
נוטים

 שב~~
 הרע איש בל אך ~להינו ~צות עול לס~ול

~~~~~~~י~ו~~י~~~~י~~~~ו~~
 מ~~~~~~ר

 ל~רוב~
 א~ סי~ הד""ט ב~י~רי וע""ע

 הבז~מנ~גל"ו או~
 פי~~

 שנ~ מי~י נו~ל דהשו""ב
 פר~"

 בלום נוטל ו~ינו~~~~י
 ל~

 מן
 ול~ ה~שרו~

 ~ן
 ב~אלום ליה ~ש~חינן ~וש~חי~טרפות

 ~אלו~
 ~~"ד

 נוה~י~ ראיתיובן
 פה ובבואי מולד~י עיר בסיינה

~דובה
 ז~"~

 נוטל היה המנהגד~שוחט מצאתי
~ן פר~

 ה~ש~ו~
 ישרבעיני ולא ~י מהטבח ~~~ה~ר~ות

וב~ב~י
~~ 

 ~"ק ז~ל~~ר"ד
 אברה~

 מ"ץ זצוק"ל יונה
~לא במוה~ אני גם אלי השיב~~~"יויניציאה~"אובה

 ~~~~ ארי~
 לה~נות בידי עלה ל~~~~ב"~וש~י"ח~~~צ~ו וזרועי ~מו תבון ידי ואף בזה גרוע

י~לו שה~ק~
 הש~ד גוי מ~טב~

 ~הי~
 נו~ג

 "ל~~
 בעד לשו""ב

הבש~~
 ויתנו

 ל~וח~
 מתא ~

 פר~
 ח~ש מידי קצוב

 סב~ ~~י "בחדשו
 הריב"~

 לי~ול גם א~ור ובנה"ג
 ה~~ירות מןהב~בשות

 דוק~~לעו~
 מקילין בת~ריש רש"ל~בן איבאחששאי~ו~

 מוע~~ ~נא~
 בזוומיס~ב~

~"~~

 ש""ך ועיין ~ט""ז
 או~

 קצת או~ל"הי~ל ופר""ח ל""א
 צרבםדהשו לישראל~ל מ~יקבשר נ~רי הטבח~ם

 על ל"ז ~""ק ו~~ש שמ"ח ועיין מפ~יד~ינו "~
 נטיל~

~בר~שו~
 ד~חמי~ועיין

 ~של""~
 ~ת

 קו~
 פר"ח ועיין

 ו~יים ל~~""ק
 ש~

 גם ליקח דאסדי ל""ו סימן ח""א
 " ונ~וןה~רב~ות

~ ~
 ~ו~

 טבח טבחשנמצא~~ימהובו~" ~~
 ~~ינו ~נ~~א ~ י~

 ~~ו~
 בש~ת שלא

~ לפו" וה~ל ~פ~ל ל~"~"~יטה  
 שהוא

 אד~
 מהר""ם

 מ~רש"ך ~~ו"ת~~~ו~~ן"~י~"~~~~~ין
 סימןנ""~ ~~

ופד""ח
~"~ 

 ~א
 ול~ב~י~יהד""~

 ס~מ~~~~~
 ש~וא~אדם~הסיר מה לפי ה~ל ורוביעל ראשיוסמב~י ~~~

 יראים דלאהוו משו""במ~ול
 א~

 ה~
 ל~ם~ב~~ דנמצ~

פגום"שלא
 א~~ם"~בהסבמת שחיטה~ו~עבר~י בשע~

הר~
 ~י המו~ל~במוה~"ראליעז~

 מ""~

 י~קבומהר"ר בקק~טריא~טי
 קאזי~

 אשיא~ מרדבי ר ושד ממנטובה
 להם ולאהיה ~~יקי בוק~ את"ל~דה~מצפ~

 ~ק""י הז~ן והשחתת יינם ו~תם מנשג""זו~ש~ים יראתשמי~
פאדוב~

" 

~~~~

~"~ 
 ~ו~

"~ 

~ ~ ~ ~  ~~~~~ 
 להחמיר דיש ב~~ והב"ח ש"ח לעצמואף

 ם לאחריאבל לע~~ לקנו~
 שר~

 ב~ב ופ~ח אח"ב יברך ולא
 ד~~

 הרב"י וב""ב ברבריו ונל~""דהזיד בי גם לו אף ושרי לברובי מצי שחיטה לאחר~""ד
 בשם~רמב"~

 שו""ת ועיין וד~מ רש"ל הסבימו ובן~וסקים ושא~
 בהגהותיו םי~ב~גא""לביהודה נוד~

~~ 
 ב~ושמ""חותב""ש א~

~ת~
 דדע~

 לברך שלא הוא הרמב""ם
 וב~

 העלה
 ד~א הפ~~ח בדברינ""ל ועב"~

 קי~
 דמי ~דיבור תב""ד

 " לעצמו אף בשרה שחיטה ~מ~חלסב~ וא~

~ ~

 ישח~נו ~ר"םלשון
 בל~

 ר~"ל בדב~"
דיברך בת~

 קוד~
 מ~ר~א אם דאף השחיטה

 מהנ~
ל~~שחיט~

 השיגו" וה~ר""ח והש"ך נבלה מידי לטהרה
 ובתבועליו

 הר~
 קודם אחד עוף דישחוט והפר"ח

 ישחטנו דלאאפשר והיבא ~פי ~דיףוהבי ל~
 השחיטה ~חרוי~רך ב~~~ ~ל~

 מב""ש הרבר ונבון תב""~
 ~"" " דיברך ~ר"ד ה~פי~ שמ""חלעילוגם ר~"~

~ ~~~~" 

 ש~י~ה בין ד~~חה וי"א ~~
 לש~יט~

 ~ון "ולפ"ז הפ~ק הוי לאז
ל~~ו~ צרי~

 י~~וט אלא ~םה~אשונה
 עו~

 ויבסההבלבפע~"
 ~חר שח א~ אףא~

 ד~רן וביון השחיט~
 ל~

 ~בריע"
 ו~~יךה~ק ד~י ~"ל "ך והש ל~~ל בר~ות ספק ד~י"ל ~~"זב~~

 לחזורולב~
 ה~בימובלה~וסקי~ וב~~ש~ן

וב"ב
 הב""~

 ואח~נים והפד"ח
 דיב~

 ואח"ב ויבסה

 לבר~יחז~
 על

 השחי~~
 הוי דשיחה שאחריה

 הפסק"

 ד~יח~ ~"יוב"~
 אבן הפסק הוי חולין

 מ~רי~""~
 ב~ב

 ונלע""ד מ~ה הימין ו~ביאו דספקבר~~להקלב~~""ז
 ליה סמיבין ודשרן~ה~"ך

 דה~
 דשיחת בעל~אק~"ל

~~ ~~~ ~ ~ ~  

 מ~~ ~ס~ בק~

~ ~ ~  

 ~"שולברך
 הב~

 שאחדי~~ השחיטה על דיברך
 ומיהו"

 " לאבול""ולא שה~~יל קודם ה~יק דה~ם לחלקא~שר

 ברב~חל~
 המוציא

 בןהב~ ל~
 ~בף ד~חט

 ~בת~" מרן ~~ביא ~אשונה וסברה "ן הדש~""או~~מרנן בד~ב~י נ""~~יח~~ ~~ב""פ השחיטה קודם שחולא אח~~~ר~
 ספ~ברב~" ידי לצאת להז~ירלשוחטים דנ""ל ~פר""ח~וד

 שלא וי~וונו בד~~םשיגמרו
 לצ~~

 בב~בה
 ראשונ~

אל~
 ד~ש~א בטילה שיחה ישי~ו שלא זמן בל

 בשיח~ הפסי~א~ ל~"~
 קמיי~א" ב~~ה ליה ~הניא לא תו

 שלאלה~ב~~~ב~~ בשיחה ~לאלהפסיק ליז~רומ"מיש
 "ע~וטובוישר

~ ~

~ ~ ~  

 מור""םוי"א לשון ~~
 ד~~

 וב~~"~ לו הביאו
 י"

~ 
 האחרונים

 ח~

 ו~~בי~ו עליו

בד~~
 ~~י~"~ הרא~ן מ~~ן~ לו הביאו דא~ילו הר~"ש

לחזור
 ולבר~

 ה~""ח" וב~~

 ד~~
 "~~~יו

ל~ניו ~~~~ ~ד~~
~ ל~ ו~~תל~  

 ד~תו
 ~~~ו~~א~~~~~ ~~~

ו~~~



~ ~ ~ ~ ~

"" 
~~~

~ ~  
~~~~~ ו~~טו~ח"~

 ~~לך
 לש~ו~

 אח~חצריך עוד
 ולא בסתם אי~י ז~דלקמן ~"ל~ובדוןוזהבר~ ~זורולבד~

 בנמ~
 ~" ~ ~ " ולברך לחזור א"צ ולבן ~ "~

~ ~~ ~ ~  

 אם ו~"ה " ובו~ הרבה לפניו היו ~~
 ואחר ~חת לפניו היהי

 שביר~
 "~דם

 ולברךא~רונים לחזור אחרותדא"צ ל~ניו הביאו~שחט
 בס~ם מיידי זהו~ל

 ~ע~
 דבל

 ש~
 עדיין ל~ניו

נרא~
 " לשחוט קבוע דהוא

~ ~~ ~  

 דש""ל ~~בו " ובו~ ולב~חלה
 והב"~

ואחרוני~דבשוח~
 ה~בועלשחוט מתא

 מב~ אפילו לו שיביאו מה ~ל על ד~ולעולם
 שהיו ושוחט " בנתים שח שלא זמן בל לברך~א""צ מיני~

 הרבהלו
 עו~ו~

 ובידך לשחוט
 ב~חל~

 ~ש~יטה
 מאותם ולקח אחר~יש וב~

 העו~~
 אחר או~ו צריך לשחוט

 " ברור והוא ~~"ו ~י~ ה~~"טלברך

~ ~~~~ 

 " ובו~ ובירך ו~יסה ושבח ~~

 ולברך לחזור צ~יך ~ב~ ה~י~ויי ו~~
~אחד

 דשב~
 וה~ה עוד ישחוט שלא סבור ו~יה

 שחיטה בין ולברך לבסזת ~צ~יך סבור שהוה בדין~עה ~~
 הראשו~ בברבה ~~~ ביסוי ל~~ור ביון ולאל~חי~ה
 ~בל ~~"ח ולברך ל~זורדצריך

~~ 
 בלן ~יתה הש~חה

 בונה~ום
 בל~

 בס~ם ו~י~ה ששבח אלא
 א"~

 לחזור
 ה~חי~ה על ולב~ך לחזור א""צ גווני הני ובבלול~רך
 עודש~וא~~וני~" לשחוט ~ע~ו ~יה בש~תב~בהד~רי
 דאיןלח~ק ו~"ל לשבחה ביןשבחה ד~ילק ב~ט""זועיין
 ו~ב"ש ש~ח ועיין הטןו~דברי

~""~ 

 דס"" ו~"ב ~"א

דלא
 יב~

 ולא השחי~ה על לא
 ע~

 הבסוי
 " ב~~~יבנא~ ונלע"~

~  ~ל~ו~~

 וא~ג " ובו~ החיה דם מבסה מו~ם
 דצריך ל~קי

 ריא~ לבדו~
 החיה

 א~י~ת" ובשחי~ה המצוה צורך דהוי ה~סק~ינו הביסוי ~ו~~
 דישחוט שב~~ ך בהש"ודלא רמיי~

 תח~
 בך ואחר הבהמה

 החי~ דםיב~ה
 ~וב יותר ~בל

 לשחו~
 הבהמה

 דליב~ החי~ואח"ב ~חל~
 ~""ב

 ה~~~
 לשחיט~ שחיט~ בין

 " ו~חרונים ח~~

~ ~ ~ ~

~~ 

~~~ 

~ ~  

 ~~~~הלמ~ה"~

 למעלהלהב~יר
 מטבע~

 ה~דולה
~ 

 דאין ב~~ וה~~""ח
 מרן ~~ק אלאלנו

~ 
 ועב""~

 הסבימו ו~יוצא בה~~ר

 ועיין ~רן בדברי לה~~~ל~
 זק~ בשו""~

 סימן ~הרן
~צ""ד

 ושו"~
 יוסףח""ב מטה ושו"ת ט"ו סי~ רשב""ןח""א

 נמ~את ואם " ו~ סי"י""ד
 על דבוקה טבע~ ח~יב~

 ושו""ת ~ל"ז סי~ ח""ב יעבץ "ת שו עיין הסבין~ני
 ~ הסימן בסו~ ל~מן ועמ"ש ס""ט ~"ש ו~ו""תקב""ב עה""~

~~
 ל~ון

~ ~~~~~ל~~ ב ~ ~ ~ ~עו~ 
 דהיינו הרבר ו~שוט דינו מה מ~ן ביאד לא
 בבהמה במו ולמטה בובע~שי~וי

 בה~
 ו~ובלשחוט "

 עד ובבהמה הצוארבא~ע
 שבל~

 " אחרונים ~~זן

~ ~

~~~ 

~~ 
~ ~ ~  

 ~~~ל~י~~
 א~ להבחין~ימן

 עוד נדאה דאם ז~ק ~ל בגגו ש~ט

לב~
 יותד מצוי ~~אדום לפי בו ~נ~ע בי~וע

 בו~~

~בחו~
 סי~ ועוד הא~ם ארוך~מן יו~ר והלבן הלבן מן
~ב~

 ~ז~
 ע~~ו~ ~~" בו ~~ן

 ~מו
 בוש~

 ~חרונים

~~~
 ~א~
 ז

 ~~~~~י~ ~~ ב~ ~~
~~

" ~ ~ ~  

~  

~חזיר ~~~ ~~ " ה~רף מן לשוחט וה"ה
 ~דוא~ הםימני~

 לאופסול
 אמ~נן לאובהא

~ 
 דהו~רבר ביוז

 ~מו ~שר החזירם ~א א~ילו ~~ימני~שחחך יד~ ד~ ~ רחו~
 ידע דאם" הצדדין מןדשחט ב~~~

 ~חט~
 המפ~קת קודם

 ופר""ח ש"ך בט"ז ועיין ד~שד החזירם לאא~ילו
 מרןד~~~ו~ואלשון ע~

 שהחזירויד~
 ובו~

 קודם א~לושלאידע ה~ימנים~חזיר דא~ דהע~
 קודם ~~~םואם אףל~~חל~ שד~

 המפרק~
 " " " באורךןעויש בדי~~ ~די ~חזיר ולא

~~~~~~~~

 ~אדובהפה
 ת~~ א~ א~

~ 
אחר ~מפ~

 ~טרי~ הסי~נ~
 מור"~ם במ"ש

 " " ~ונים ~נ~גי" ד~בא~י ועמש""ש ה~ דין ב"דסי~
~ו~~

~ ~  
ז ~ב והושטו~ו~" ~קנה ~~ ~~~
 ה~חבר הגרגרתשב~נים ה~~~~רי"~קנ~הו~~

 ~ט~עו~ א~
 יחד

~בעו~ אב~
 נקראים ~מן

 גרגד~ורו~
 א~ב~~ו~יי~ו של

 ה~רגרת רוב ולא ~ל~ה מ~ח~הקרום הקנה רובדוקא
 ובן עב"ד הטבעות עובידהיינו

 פירש~
 דחו~ין ב~ק

 דקרום י""חדף
 שבתוךהטבע~

 או~ו המבסה
 עובי ~ום בו ואין שוה בלו ה~רום וזה ע""ב קנהמקרי מב~ני~

 אבל חלל רוב ר"ל רוב ביה קתניובי
 ל~מן~י~ן ואחרוניםועיין ~ד""ח רו~חלל או עובידוב ב~ר~רתשייךבי~

 י"בוסי~ל"דדין דיןב""ד
 ורוב עביה רוב נ~סקלא אי~טר~~~~ א~דבגרגד~

 חל~
 ~גהותב~מהר~ה~~ו~~

 חזקמהררי
 זי~~

 ~ מפ~דובה

~ ~~~ 

 ~רוב
 " ובו~ שני~

 ב~~
 האחרוני~ב~ם

מהרמ"~

 הקנח ~~~ט ד~ם נ"ז סי~
 החיצון עוד נשחט והושטבלו

~~ 
 ל ה~נימי ו~ר

 די~ה ה~~"ח ובתב ~ב ל~וד רובושנ""לנשחט
 וש""ך וב"חוהביאודש"ל ~~

 שנים רובדבעינן להזהיר~נ""לדוק~בב~מ~ וצרי~
~ 

 " ע~זה השוחטים

~ ~~ ~  

~ ~ ~ ו ~ ~ ~ ה ~ ~ ~ ~  
 מדידה ~י ולאראיה

 לשוז מו~ח ובן ו~י מהרי~
 אפילו לה~ל ואין ואגודהומרדבי ד~~

 פר""ח~~~ בה~~
ו~~"~

 מרז בדבדי היקל הרר~""ז בי וגם ואחרונים
 א~ אות מ""ב והרב והר"ןוהרשב"א

 ~ב~
 ע ד~שיגו

 ~~אחד להקל"אש"ר דאין נלע""דה~ר""ח
 ד""ת באשר א"ב~ףרובב~בבהמה רוב ד~יינובבהמה בע~שני~

 א~ ~ל רובולמ~רע
 בג~ באשרצויתי~ במו~

 ~~ דוב
 " ~טורים ובעל הר"ן בבהמה ב" ורובעוף

~ ~

~~~ 

~~ 
 בשנ~

 או
 בשלש~

" ~  
~  

 ב"שא~י~
 ובבה~

 נ~~ו דעבשיו

 להטרי~
 שחט אם

 בג~או "ב~
 מקומו~

 י~ו שלאהגביה בודאי שידע אף "
וא~ילו

 בדיעב~
 וה~ר""ח

 ב~~
 וגם עליו חלק

 דב~זמן ס"לוהט"ז רש~
 ~~ ~ל~

 ~ו מל~וט
 גם וב"ב להבשיד~~בין הגבי~

 לק~ן ~עיזן נהוג והבי הש"~
 ~ מש"ש ב~ דין ב"גסי~

~~~~
~""~ 

ז בעו~~די~~שח~טהודיד~ן ~~ ~ו~
 האחרונים ~~בו~

ד~ו דאפי~
 ~שע~

 ~דר~ו אב~~הואזל" "אבר לנ~חו ~חי~ה
"~~ן~ו

 "~~לז~ ~ל~ ~יי~~ ~~~
~ ~  

 " ~~ל~ו

~ ו~~ 



~ ~ ~ ~ ~ ~

~~~~"
~ "  

~ ~ ~ ~
~  ~~ר~~

 מותר הורידין שהט לא ואם הודידיןלשתוט ~די לצדדין ~~ט יט~הס~ין דבששוחט
 צ~לות~

~"~
 ~~~ר ~ם שיתת~ם

 ובתב ה~אר מן שס~י~ות~
 ורידין ב~ לשתוט~לפתות דצריך א~ אות נט"ו~ן

 וה~~""א הב""ת וב""בבתו~ ו~~
 וה~""~

 " בדבר ליזהר ויש

~ ~~ ~  

 דוקא אצב~" ~הוא~~~י ~דינ~ילה
 שב~ואד בתושין אבל ~ב~וא~בו~דין

בתב
 ד~"~

 בסי~
 דהחו~ין ~ט~ם בקליפה דסגי ~"~

הם
 ב~שד ב""ב פול~ן ואינם מ~ורידין ~בים"יות~

 ~ימנים במו קשים הם דהו~דין ובפריש~בת~ד""מ
 הדםו~ין

 ז~
 באן ול~ן בתוטין מש""ב ב~לייתן מהם

 ~סימן ~~""ך ו~יין נטילה בדי~צרי~ו
 ס""~

" 

 ס"~
 " ו~

~ ~ "~ ~  

 התמיר הב"ה "~הוטין מתמיריןל~וף~י~ ויש ~ר""ם לשון
 ~דב~

 ואסד
 ובתב ~ליו ~ש~ג ז~ ס"ק ו~~""ך ~טילה ~י~מליהה

דא~
 י~וי""ש ב~למא הומ~א אלא אינו זו קלי~ה

 ומ"~

~""~"

 ובן במליתה~ ול~וף בצלי ליטול להתמיד דטוב
~~ל~הפ~""ה

 ס"~

 " להקל ~ין ה~ואהרונים

~ ~ " ~ ~ "

~ ~ ~ ~  
~ ~ ~  ~ןד~י~ 

 ~~~י~~ב~~~~~~~
~~~~~~ 

 משים ~איסור ד~יקר אלא ההוטין בל נ~ד~הצריך
 דאית דמידי ~ט~מם ברורים הרב"י ודברינבונים הד""~ דב~י דאין החוטין שבתוך הדם לש~ר וא""אדם
 דמצינן ~שיטא הלל באותו אלא דם וליבא הללליה

 דם " ~מילוזל~עו~י
 ש~

 לא מהאי דטפי ההלל בל
 ו~ל~ב""ד נפי~

 ~יזן מ""מ הן ט~ם ד~רי ~האמ~
 וה~יאו ~תוטין ~ל ס~נגד דצריך~""ל דהרש~""~

 הרמ"~
 ~""ה~י~ לק~ן

 ~~י~
 ה~ש~"א ב~ד ליישב הפר""ה וגם א~

 ~צ~ן מצד דה~וטין דס"ל דא~ד הנ"ל ~"ב ב~י~~ת"
~

 דם בהם
 ולבןצרי~

 משום בלהתוטין נגד לש~ר
 יעו""ש ג~ דין לד~ ~לל ~ת"ת דברי וב""נ הרש~~אבס~ לההמי~ דטוב מינייהו~"ל נפיק דם במה יד~ינן~לא

 הר~גא~וב""~
 מהרשד"םור~""לבהידושיולמהר~ו~ בשם

~~
~~~ 

~~ 

 ו~רשד""ם ואתרוני~ ש""ך ב~ך דדבם דאין ביון~~ם ~~~י~~~~~~~~~~י~
 ~הדין שיהיו שמ~תי ולא במקומו~ה~ר

 " ו~אים אפי~בגדיים הורידיןלנקוב בבהמ~

~ ~ ~ ~

~  ~  

~ ~ ~  

~ ~  

 ~~~ ~~~~ק~~
 ושההה~ביה

 אל~
 ש"ךואת~ונים נקט דמילתא או~הא

 " הוא דב~ד הפר"ת~ת~

~ ~~ ~  

 מ~רי"קו " ~דשהדםיוצא
 שיצא~ד אינואסו~~תבדא~פ~שנהתךה~ור ~ו~של"~

 ו~מדו ~ליו השיג ו~דב""י הד~
~  

 דבריו
~ש""ך

 וה~ר"~
 אבל דבת~ הסימן בסוף רמ""א ומ~שון

 יצא לאאם
 ד~

 ד~"ל~מהר~~ו נראה ה~ור ולאתתךבל
 ~ וי~א ה~וד בל דנתתך ב~ינן~תרתי

 בד""מ אמנם
 שלא אף דם י~א דאם ב~~א ~תו~ובא~דונים

 טדיפה רם יצא לא אפי~ ה~ור בל שהתך או ה~ור~ל תת~
 ו~יין הסימן שבסוף רמ"א דברי פירשוובן

 ב~
 ומה

 ~י וגם הש"ס ~~ון נ"ה ~אלה ש"י שו""ת ~ליו~ה~י~
~"~~

 ולא הי~ל
 ~~ ה~רי~

 בל ב~תך
 ויצא ה~ו~

~~~ר ד~

~"~~ 
 ד~~

 ~~יו
 ו~~~~

 נ~י
~ ~ "  

 ~~ך
~~~" 

 ויצא~~ור
 והש~~ ד~

 ה~קל
 ~ולו נתתך ואם דם ~צא מקצתו נחתך אםשמ~שיר ~~~בה~~~~במ~ ~~ש~

ול~
 אסר דם יצא

 אפילו~הפ~"~
 הסימן בסוף י~וי""ש

 ~דבר~הד""מ להתמירונל~"ד
 ואחרוני~

 יצא "דאם
 ה~ור בל ת~ך שלאאף "ד~

 א~
 אם או "ה~ור בל התך אם

 ~לתתך
 דם יצא שלא אף ה~ו~

 טר~פ~
" 

~  

 ~ם
 אםהתך ~ף ב""אה~ורולא"י~אדם תתבתי לי~לאברי אמ~

 ~ליה דסמ~ינן נראה ל~אורה ה~ורבל
 ו~דב~בוהרב~

והש""~
 ו~תך לי ברו אמר ~ם ראף בת~ הפר""ה אבן

 ואם הושט ל~יבת לתוש יש דם יצא ולאה~ור ב~
 דם יצא אפילו ה~ורהתךבל ל~

 למית~ לי~
 ו~~ר

 ביון ה~ור בל בנתתך תלוידהבל ד~"~
 ת~ דל~

 שום
 נ~נים הם דד~ריו נ""ל בי בס"~ה~והגם" י~וי""ש~ידו דב~

 דאין~ל~""ד
 לה~

 לא דאם במ"ש
 תת~

 ~ל
 הד""מ לדברי לתוש ~די דםבשריצא ~~ודאפי~

 וב"~
 ואתרונים

 לןודאית
 להתמיר~מ""~

 התךבל דאם
 ה~ו~

 ו~א
 נת~וון א~ אמנםהד""~ואתרונים לד~רי ומודה אזיל דהא ~שט לנקובת דתיישינןדם יצ~

 מתתל~
 שלא

 ל~דו ~הקנה ה~ור או ה~ור שתפס ~גון~ו~ט ~ג~
 הסבימו דבן בשר ה~ור בל ותתך דם יצאאפילו ביד~
 דאם לנו דהביא ו~ אות א~ סי~ הד""ט~~יקרי ו~יי~ בו~~ ליג~ ~לא ביון דהא ומסתברוהפר""ה הש"~
דם י~

 בהיתוךמקצ~~~ורישלהק~
 ב~~רת

~נ""ל דש"לו~פר""~
 לסמ~

 ~ליו
 הש""ך ובהסבמת ב~פמ"~

 ב~""ש ל~ני או מצוה~ס~ודת ו~פר~
 ~פ~"ר "הוי דלידי~

 לדוד מז~ור ~ס~ דאיתי ה~ה הד~רים בת~יאתרי ~
 בל ~תך אם ב~פר"ת~התמיד

 ~לא א~ילו ה~ו~
דם יצ~

 ובדבתי~נ~
~~~~ 

 ~ור""ם " ל~ון
 ~~~~ אפיל~

" 

 א ודוקא וא~רונים ~""ךבהפמ""ר ואפי~~
 הגביה אםלא אבל הסבין~~ביה

~מקום בלל~שנדהףהם~י~
 למק~

 וב~~ וט""ז ~ש~ל לדידן ~ף בשר
 " הואדברור הפ~

~ 

~ ~~ ~  

 דהמצא ה~~דה הוט דאףנה~ינן ~ ובו~ שחיט~נמי לאחד נמצא ואם
 ~אפילו ~~נה~ור בין בושט בין~מצא

~~~ 
 ארוךודק

 ובן ואחרונים הסבימו~ש""ךוהפר""ה דבןודלאבהב""ה
ה~לההר~דב"ש

 ~י~
 ~ה~שב רל"וביון

 נתת~
 וא~"הוא

 הגמי אםספק
 נתת~

 לאו או השתיטה ~ם
 ג~נה א~ןלהטרי~

 צ~ו סימן ~ה"ג שו"ת ו~יין וא~רוני~
 יו"ד סי~~הונה ובב~~

 דא~
 קשהאם דהואדבר בדותן

 הד"~סי~א~אות בב~זקר וב טריפה~וודאי נה~~
 א~ויהשמל~~~ין ~יסה אווזד~""הבושט ~""~
 לה~~א~ארו~

~ל~"ז~
 לגמי ודאי~דמי נה~ך דאם

 ~יםה או ~דוהק בין לא או נתתךאם ול~טריף"ו~םספ~
 " ~~מראבמו א~ויהישלהבשי~

~ ~~~~ 

~ ~  ר~ו ~ל י~נו מוד""ם לשון 
 מפ~~תו ישבר ~לא ובלבד ובו~"י להמית~

~שום
 דמבלי~

 ד~ ס""זדין סי~ וב~ל~מן באיברים דם
 ו~~ש מור""ם~ל~ון

 בט~
 יהזור ולא ופ~""ת

 ב""ת פגוםבסבין וישהוטאפ~
 ו~"~

 " ואתרונים

~ ~~ ~ ~  

 ימיתנוובו~" אלאי ל~בו""ם למובדו ואסור מור"ם לשון ~~
 נ~ז סי~ במ"ש~מ"אבסוף למוב~ול~בו"~ובס""סש~י ~א~""גדהויס"~

~ירץ
 הרש""~

 ~ידי~~דאין"~נו ~~רון ~ת~ת" דספק
~קי~ון

 ~~דיק~"ל~
 ~י

~~~" 
 ו~יין ו~י~

~"""~י~ ~~~
""~~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~

ו~ "~~ז"ן"א~ג"ן"ו~ד~
~~~ 

 דהלשון בת~
 לאבילה דשרי בדבר טדפות לגדום ד~ור~י~ראל ימיתנו~~בו"םבפני ~~להל~בו~םואח"בדהןללי~בר מדויי~ ~~נ~

 והפד"ח בנד""ד התודה~ן
 חל~ בק""~

 ובת~דביון ~ליו
 ל~בו"ם שימברנו קודם להמיתו יובל מדרבנן~אסור
 י~יתנו והוא ל~בו""ם דטובלמב~וקודם נל~""ד~ב""פ

 " בפניהישראל""""

 ~ו~~~ ~~"~~~ "~~~~~"~~"~~~~"
 להטדי~אפי~ והמנהג מור"ם לשון ~~

 " רובהמפרקת חתךרק "לא "י"

 להבשיר מדנן ר~ברי הפוס~ים ל~~ת~ביא חש"~
 והפר"ח ב~מ"ר " להחמיר~אין וה~ל~

 דא~ בת~
 ~הפסד

~~ו~ט
 ה~יק~

 בפירו~ בת~ מהדי""ו אבן ה~סיד לא
~~~

 יח~ך שלא
~ 

 בה~ד~בשיו ו~ב ~נום המ~רקת
נוהגים

 ה~וחטיםל~~ריףא~
 בהפמ"ר

 שבר דאלו בת~ ~ג דף ב~ה""א ד~רשב"א לנו~ביא ו~"ב~~ו~ר~
 משום א~ו~~מ~ר~ת

 ~ דמבלי~
 חלק וב"ה באברים

 ב"~ דברי ודחה דבדיו חזק במ"ה ~הדב~ליו
 " י~ו~ש

ו~רט~
 ~יש אלא ר~א מדבר~ לשנות דאין בת~

 בית ו~יין ב~ ס""ק בדבריו י~ויין הס~~ות בבל~זה להק~
 ב~ וראיתי קס""ב סי~י~קב

 ~~וד שונים ~נהגים

~הטרי~
 להבשיד נוהגים ~יו מולד~י ~יד ובסיינה

 סי~ י"ד ש~"ת ז"א והר~ ופידינ~"י בליוור"נו ראיתי~ן
 בואיסור נו~ג שאינו מי אצל לאבול ~תיר והואלא~ור נהי~י ובמוד~נא להתיר נוהגים" דברי~גייו בת~~~ט
 וב"ב ופשטיה נהרא דנהרא נ""ל~"ד

 ה~~
 דד~תדוב

 לה~לובתוב אין לאסור דנהגו והיבא~פוסקי~~בשיר
 דמו מב~ין דמ"מ סי~א~ י"ד ח"א משה משאת~שו"ת
 ~ די ~ח ~י~ ו~ייןבבדבה

 ד"ה
 ה~ט~

 והב""ח
 לבדךדאין מש"~

 ובפא~וב~
 דמנהגם מצאתו

 ~ס~דא ~רך ~י לה~שיר פירארא~נהג לאסו~במור"~
 " להחמירנוהגין ו~~י~~~א~

~ ~~~~ 

 בק"א הפד""ח ו~ו~"ז האצב~ ינית לא ו~ן מו~ם לשון ~~
 דיי~

 מלשון
 בהנח~ ד~ס שלא לו שאםב~י~וד""ם

 האצב~בדי~בד
 ודאין בבה"י דלא לה~יר ~שוט דהדבד ובת~~די~

 שוחטים הם בי המחמירים השוחטים ~דבדיהשגיח
 ובת~~ו~ ~~ד חבמים~א

 אחתבס~ודת דפ~ם הבהן
 אצב~ בהנחת ~ופות במה דנשחטו נישואין של~צוה

ונ~~~
 לפישהיה~~ודת וויל~והתירובדי~בד ~במי

 לו ברי אם דב~פ~ר ונ"למצוה"והפמ"ד"~~"
 בדי~בד דדס~לא

 ט~ ס"ק תב"ש ה~ב ב~ב ובן ש~
 ~ י~ו~ש ~רי רדבהפמ

~~~
 השוחטים ~ז~יר דיש ~בנה"ג

 דל~
 יש~טו

 ונבון דר~ה לידי מביאה דהישיבה" מיושב ~ ~~
 " ~"י ו~יין אחרונים דרםהלידי יבוא~ שלא יש~טו לא מרתתין שידיו ומי שבור "~ד~ד

~ ~

~ ~ ~ ~ ~  גם שפו~ל ~י ויש~ 
~~ ד~ת בן " בז~

 שחיטה מהלבות בפ"ג הרמב"ם
והרא""ש

 ~הטו~
 אבן ~ליו ~ל~ו

 ~רב~
 דלבתחלהיש בת~

 ~דב~יול~וש
 והרט~

 ה~שה
~ 

 דאין ובתב הדמב"ם
 אל~~לד~

 והפ~ח בצוארה קשור ~הוא במה
~"~ 

 קושיתתירן ~~
 הט~

 דינו דאין דינאה~לה ל~נין א~ן
 ש~

~~מב~
 ~וור

 וד~~
 ~פ~קים

 ~לו~י~"~לי~
" ~ ~ ~ ~ ~  

 מהרי""ווגם
 ל~

 פ~ל
 ב"~

 במט~ת
 בתבו~""י קשו~בצוארהבה~~

 דטו~
 ~לצוא~~הב~מ~שמא הטלת להסיד

 ~ט~~מ~ו~ ואין ש~יי~ ה~ביןויגדום ~חת הטלתיבא
 המטלת ול~~יד לחוש דטוב לדין זבינו מ"מ ~ב"ל~לדה
 ו~ד~ לבתחלההפדוש

 ~"~ גא~

 בשחיטת הזהיר ב~
 ~לא המסור~ים בפדטהתדנגולים

 ות~~~
 ~סבין

 "בנוצות

~ ~~ ~  לש~ 
 ~זהר יש ובן מוד""ם

 הנוצות למרוט יש ובןב~ופ~תובו"" בבבשי~
 ~~ר דאיבא א~""ג זה בלא ~חוט יובל לאאם

 אס~~ אבל ב"ג סימן ~יף ל~יל מור"ם מלשון מובח~ן ב~"~
 ~ה~ופות ~נוצותלמרוט

 מחייםלצ~ר~
 ב~יבה

~~ 
 דבד

 ב~"ח משוםצ~רא~ר
 בה~

" 
~ 

~ ~

~ ~ ~  

~ ~  ~י~ " לבתחלה לדב~יו וחוש ויש 
 ~מקום ~~ס~ין דהיינו ~ב~בדין

 דה~~ין הא~ בדין א~ל לה מגוש~ו~ט
 ~מקו~

 ששו~ט
 " "ופר"ח ש"ך פ~ול בדי~בד אפילו מה~וד~בו~ה
 לשוןו~ל

 ~ב~
 ו~~~ח ~ט"זוהש"ך ~דו קמו

 "~דבריהם י~יי~

~ ~~~~ ~""~ 
 שחט אם ובן

 רו~
 ~י~א~בבהמה"

 הובשד סי~א~ דנשחט ביוןדב~וף
 חלדה ביה פסיל לאותו

 א~
 בין להטדיף נהגינן אנן

 רושט בין דקנה בין בתדא בין~מי~וט המאבמי~וט
 הגדמה או בד~סה ובן י~ד דין ל~יל מור""םבדבת~
 ובעיקוד" י"ב דיןבד~מן

 ~~י~
 ~ו דין לקמן

 " ובדי~י""ושם ו~"~

~ ~~~~ ~"~ 
 ובו~~ מהלחיומהבש~

 מדן מפסק ו~~נ הרש~"א בשםי ~~~ר~
 מהסבמת א~בדנראה ~"ק ל"ג סי~לקמן

 שהביא ~ה יתידתא חומרא דהיאונל~"ד ~ש"~וה~"~
 ה~"~

 ס""ק
 מהלחי שנשמט בל ואשד"ימש~~רטר~פ~ דמהטור~~
~"~

 לי~ דמו~~ינן ~וא שחיטה ~ודם ~נשמט ודו~א
אדיני~

 ~~"ך ו~"ב דמ""א מדבדי ~מובח
 בש~ת נ~קדאם והפד"חאב~

 שחיט~
 ב~ם מו~ם בדבדי נהגינן

 במי~ו~בתרא בין קמא במי~וט בין להטריףמהדי"ו
בין

 ד~נ~
 ולא המנהג מ~ד דושט בין

~ 
 ~ו

 "האחרונים במ~ הדי~

~~~~ ~  

" 

~ ~~ ~~~ו~~~~~~  
~ 

 בחייו רובןבנדלדלו
 ~בצי~ חלבו ל~נין בש~

 שלו "
 טריפה הוי דובן דב~דלדלו ~""ל ה~סקיםדוב אב~
 ב~ייהא~ילו ~מ~

 ש"~
 ו~ב

 ד~~ן ונל~""ר ו~בציםה~לב ~אסו~ להחמי~ די~ הפר""~
 ~~ק~
" 

~  ~"~ ~ו~~

 ~ולו בשנ~קר
 ו~

י ~נהגינו ולפי "
 דברום ~~א~ להטר~

 " ואחדונים ופר"ח נק~ב בס" ש"ךל~יקו~ ה""~ בב~

~ ~

 ~ו~
~"~ 

 ~ח~
 ~ב~ ונמ~א ~~סימנים א~

 מיורי "~~וף ש~טי
 ב~ דוב~ריבה דהא"ב~~מ~

 ולפיב~
 ~סול

ואחרוני~ ופ~ ~"~ מקפ~ ב~ו~
" 

~ ~ ~

 שמוט מהם וא~ שחוטין שני~ם נמ~או
 משום בשר בידוה~ימנים ו~פ~

 הש~וטנשחט א~ ספ~ ~"~
 קוד~

 ואת""ל שנ~מט
 נ~מ~

 ~~דם

~~~ 
 הב~ ~~י~ן נ~מט"~~דםאם

 ~חרוני~
~~

~~~ 
 ו~

~ " ~ ו ~ ~  
~ ~ ~ ~ ~  

"~"" "~" 
"""

 ~ש~"~



~ ~ ~ ~ ~

~~"~~~~"~~~~~~
 ס~~ו~

 "ק~"~"ושו""ת סימן ו~ה"ג ור~~ל נ~ד
 ב"ז ~ו ~"ה חב""י ~ו""ת ועיין ס""ט~י~ נ"~

 ב~
 ובנמצא

ע~
 הארץ"בש~ת

 ש"~
 מ"ב ובס~ נסתפק~דבר מ~ז סי~

 הבשיר דינים בחידושי~סופו
 בנ~

 והב"ח הארץ על

 ואפילונחתך ה~רץ על הטב~ת ~נמצא אפילו~חמי~
 ו~נ ו~סול בשחיטה ספק רהוי א~ מצדה~בעת

 ה~"ז א~ןהש~ך דע~
 נדא~

 ועיין מ""ב בהר~ להבשי~ דס""ל
 ט"ו ~ס""ק ~"י מסי~ ס~ירתו דתירץ מ""ו סי" ח""א~"י

 ונקח"ב הט"ז ~םוה~~ום
 ל~

 השיג
 עוד ו~" " ~ל~

ה~
 באלידו דמעשה

 בא~שמ~~
 חוד על ה~חיטה אחר

 על החיתוך צדדי ושני שחית~חתובה אחת טבעת~סבין
 בת~להבשיר לב"ע~וה~ר"ח הסביןוה~שירו~~דדי

 הביאבלהסברות והע~ " עב""דגוונאובפ~~המחבד בב~
 לאסו~ דאין והעלההנ""ל

 ב"~
 על בין שלם ~שנמ~א

 ~מונחת ~ין א~ מצד אבל~חותך הסבין על בין~ארץ
 שאינו דה~ין בשר ה~ץ ~ל ~~ונחת בין הסביץ~על
~ד

 הב~ הצ~ ~ק~
 וא~א~

 או הסבין ~ל חתו~ה נפלה
 שו"ת ועיין יעוי""ש בשר ה~ץעל

 ח"~ יעב~
 סי~ק~"ז

ושו""ת
 ש"~

 נ~"ו סי~נ"ה וח""ב מ~ו סימן ח"א
 ושו"~

 ~אות א~ סי~ הד"ט ו~עיקרי ר~ו ר~ד~י~ דב""ש
~ 

 הביא
 הב"ח בס~ ונל~ד הדבר ה~יט ולא סברותהרבה

 בין שלם נמצא אם ודו~א~וה~""~להטריף
~~ 

 ~אדץ
 מחותך הוא אם ~ל הסבין עלבין

 א~י~
 שרי א~ מצד

 ~ב""ש חל~וש~ח ~י~ ח""ב יעבץ וש~ת ע""י דעתוב~נ
 גוונא בבלהחמיר

 יעו"~
~~~~~~"~ ~~~ 

 מיהו ~ור"ם לשון ~~~
 " שמוטה אחר לבדוקי א""~

 רבריהם~ובאו והר"יואב~העזרי ובה"ג בסי~ת"מ החינוך בס~~רא"ה
 בשו~

 ב~~ו ב~ בלל הרא"ש
 לחוש דטוב בת~ו והפד"ח והש"ך שמוטה אחרלבדוק דצרי~

 נבון ובן ואחרונים ראשונים בשחיטות וב"נלדבריהם
 ע~" ועיין ופד""ח בהסב~~~"ך בשר "~דיעבדלבתחילה

~ ~~ ~  

~ ~ ~ ~  ~ ~ ~ ~ ~ ה ~  
 על השיג ~שג בילח~

 מ"~
 דחיישינן בבדיקו~אשבנזים

 ~ל וויל מה~"י בהגהות ג"ב ~ובא בדיעבדאף
~חל~בין והב"~

 נמ~
 דאם רובו לנמצא בולו הסי~"שחוט

 ~ובו אלא~מ~א ל~
 חיישי~והש"~

 להחפרק דדרךהקנה בת~
 להת~ע דרבו וש~דאין ~לוחיישינן

 בר~ב~א באור~ אל~
 לוב~

 אבן למיחש
 הפר"~

 דבריהם דחה
~יין

 ~ בהר~
 התיר ות~"ש

 דו~
 בהפמ""~

 " עי""ש

~ 
 ובהס~~ת מהריק"ו מדברי לזוז" דאין נל~"ד~"ד

 רוב ומצא אח"ב ~בדק ~ם גוונא ב~ל ל~בשי~הפר""~
 " לעיניםהנראה

~ ~

 ~ו~

~~ 

~ ~ ~ ~  
~ ~ ~ ~ ~ ~  

 נטלההזאב אם הדיאה~ב"ש בנ~דה להחמיר דיש~~
 לפ~ינו נקובה היא שהרי טפי דגרע נק~הוהחזירה
 אך פשוטים דברים דהם בתב בק"א ח והפר"~ב""ר

 דנ~ה היבא דשאני בניהם לחלק דיש נראהלפענ"ד
 ביה ל~יתלי ד~יבאהזאב

 א~פ~
 לפנינו נ~ובה שהיא

 ליבא דהא להח~י~ ~~ש~ דנא~דהוהיבא
 ריעותא ~יתה~בה~דיל~א ~מיתליבזא~

 בבר הדין בעי~~ ו~~~
 ב~י~ הפר"חהעלה

~  
 להח~י"וב~פ~ק דאין ד~ ס"ק

 ~ונו בצתות ~ור""ם בת~דלבן ~ם הש"ך ו~ם~רן
 ~~~ירין ויש~בתו~ ד~~

 ~ל~
 ~~מ~ינן אוםרין וי~ ~ת~

דל~ו
 אל~ א~רי ~דינ~

 דחבמים"החמירו~ דס"ל
~די ב~

 לחז~
 דבריהם

 יעו"~
 נ""לדאיןל~~מי~ ח~ולבן ס"ק

 דרב בעיא בש"ס ובדאיתא מרן ובדפסקבדבר
 בסימן עור מרן ~סק ובן להיתר~ ונפשטה הונאמרב אב~

~~~ןו~~~~~~~~~~~~~~~~~

 ריאה נאבדה אם להחמי~ דטוב דנלע""ד ב~ דין~""ל
 דאין בתב שם שמואל חגורת ה~ וגם גוי שלבמקולין

 " בהפמ""רלהתי~ב"א

~ ~ ~ ~~"~ ~~~ 

 ניקבה~טבשעתשחיטה" ~~
 גמ~ קודם היינוי ~~

 בשר רובו ~שחט לאח~ אבלהושט שחיט~
 ני~ב אם וב""ש הקנהנשחט ~ ~עדיי~ וא~

 הוש~
 בולו " שחיטת אחר

קורר
 ששח~

 דבשר הקנה

 רש"ל~וש"~

 דלא
וב"ב בהב""~

 ~הפר"~~
 ו~"ב להבשי~ האחרונים הסבמת דהיא

בדרי~ה
 והרט~

 בס~ ו~יין
 הארו~

 מש""ך
 באשלי דתליא מילתא דהויא ובת~ בזה האדיךותב"ש אבלהר~~~~

 אות ~""ב ה~ ומדהעתיקו ע"ב להחמיר ודיש~ברבי
 היה אלו ולבן ליה ו~ודה דאזיל נראהא~

 ב~
 מעשה

 ב""א לה~ל לבי מלאני לאלידי
 של זב~מון בהפמ"~

 ודרישה בדברירש""ל דמסתב~ אע"גיש~
 והש""~

 ד~אחד
 הסימן רובששחט

 וב"~
 " " ~בשר בולו

~ ~ ~ ~

 ~""ן
~~~ 

 הר~"ז " ממנה לאבול א~ו~ ~~
 שו""ת לנוהביא

 אח~
 נועם

 והבשד והחוט לבד ה~פרקת נשבר דאם סג""למהר"י
 ונקשדו השברים חזרו אם וב""ש~לם

 א~
 אם ~ם להקל ד~""ל ומסיק להקל עמו וה~ביםדבשרה שאש~~ שאינו

 קיים החוט אם עמה בשר ורוב המפרקתנשברה
 המפר~ת ~מערנשברה אחיודמדברי א~

 ע~
 בשד ~וב

 וב~ב י~~ החוט שבירת בלאדטריפה
 סו~ ובבי""ע בש~ קיים דהחוט וביון בחוט~לוי דה~~ הפר"~

 דברי להחמי~נגדנטה ק~""~
 ומהר~ הרט~

 הרט""ז דברי סתר נ~ סי~~""א ש"י הר~ סג~לוגם
 ונ~

 ח"ץ בשו""ת
 אחיו ומר בהרט""ז ד~אהחמי~ סי~ב""~

 והפר"~
 אבן

 הבשירו ותב""שושמ""ח הבו""~
 בהר~~

 סי~ בש""ב וב"ב וםיעתו

ז""~

 בשם~
 הרד"~

 בשו""ת ה~בים ובן ב"י בהגהותיו
 ש~ז שו"ת ועיין ל"ב סי~ טרפיות ובקיצו~ ג~ סי~~"ב ז""~

 למ""ש דהסבי~ ס""ג סי~ ח""ב"
 בשו~

 נ~ סימן ח""א
 הד"ט ובעיקרי בה~ט"ז דהתי~ ב~ סי~ן חייבעי ושו"~
 ב~ אותב~ ~~

 בג"~ ה~י~
 ~ש ש"י הרב דברי

 ~~ץסי~ שו"ת ה~למ""ה דהיתה ונראה והפ~"חהרט""ז ע~ חל"~
 שר מן ות~יהני בשיטתייהו דאזילב"ח

 בי~
 ~ה~"ד

~נ""ל
 אי~

 עם דה~ב~ם נר~ה
 עשה ולא ~"י הר~

 ורבים" בהרט"ז מר~ן רםברי הפוס~יםללהקח ~זב~
 הר~ז ב~~ להלבה נלע"ד להבשי~ס"~דאתו א~~
 ועיין בחוט חלוי דהבל דס"ל רבוותא~במה וה~"~
 ונקשרה ב~רה ב""א להקל נ""ל דלא ב"י~רד""ק בהגה~~
 ו~~

ל~
 חזרה

 ונקשר~
 אם ה~בירה ~ל להשגיח הצריך

~ה ~~
 ~וק~

 נקיבת ~חשש
 הוש~

 בלא לה~ל ודאין
 "חיי ~עי ~ש~"ת וגם הדבר בעיני ו~ובחבם שאל~
 ~נ~שרה דחזרה להתי~~בח מע~ה דעשהנראה ~~"~
 ן~~

" 

 ה" בי ואראה שב~י האלה הדבריםאחר
 ב"ח סי~ ח"ץ שו""ת ל" אוח בסי"~~ הביאז"ל ה~""~ עי~~

 ג~ ~ימן ח"ב ז""א ושו~ת חיי בעי ~ו""ת ו"ב אותב~ וב~ימ~
 ~ה א~~ ולא הדבר להחליט רצה דלא א~~~"ב

 ובן הי~ר~יסו~"ולא ל~
 מ~~

 דברי ~דהביא
 ריןו~מ~י ה~ו~רי~



~ ~ ~ ~ ~~~~~"
~ ~  

~ ~ ~ ~

והמתידין ~~
 ול~

 " ~הם לא~ הרזי"ם סוב~~ נטה

~~~~~"~ 
~~~~~~~ 

 דמ"א"ואפי~ל~צמו לשוןי ו~~ בשרה השחיטה אבל
 וב~ב ~הב"ת~דלא

 הש"~
 ו~ן וב"י ורש""ל ד"מ ~~ם

 ו~"ש הדבר"" ונבון " ואתרונים הפ~ח~הסבים
~יר"א הד~

 ב~~
 יזדרז א~ ~"ק

 לבס~
 ובו~ מיד

 ובו~הדין בפלתי~"ש והשיג~~
 ~מוומ"~

 ו~ו~ אומד אני ו~ד

צ""~
 " מו~ט זמן להגביל

~ ~~~~ ~  

 מהר~ל ב"ב ב~פר" דם ביסוי ~ל

והש"~
 ובספדו ~""ט ~"ק

 ~ן~ביא הארו~
 מהר~חותשב"~

 ורש"לו~בה~ת וה~אונים

ושמ"~
 ו~ב ותב"ש

 ב~~
 בתבו ~דולים ו~אד הרמב""ם אבלובמצדים הצבי בארץ דנהיגי ב~ ~ות

~~ 
 ביבין הרשב"ץ ובן דוקא~רם ביסוי

 ~מו~~
 ו~~בנה""גודינא

 ~דם בי~וי לומד במקומו~ם ~מנהג דבן ~בודחיי
דוקא

 ו~~
 ובדי~בד ופשטיה נהרא ונהרא הפר"ת

~~
 ב~בדי דמסתבר א~פ"י ~א גוונא

 וסי~~ מ~
" 

~ ~~ ~  

~ ל ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  
~~~~~~~~~~~~~~~והר""ן

 יהודהובשמ"ת דףד~ובס~מנחת למשה ובתפארת~ב"ח
 ובהגהותותב"ש

 מהר~
 בתוב ווי"ל

 בדאי ואיני לבר~
"להברי~

 ביון ~מ
 דס~

 טוב דיותר נ"ל להקל בדבות
 ו~"ב לברךשלא

 מהריק~
 נהגו ולא בש"ס הוזבר דלא

~ו~~י
 ~~~"~~~~~~~~~~~א~~~~

 ודמש"אדהסבימו ול""ת וב"ת ד~תהר"מ שהביאואחר
 הדמש~א לשון אר"ש וימודד ~מד לברך מו~"ם"~ם

~~~~~~~~ 

 ~ה ~~~ח~ון

~~ 

 ~ת~
 בהמות במה שחט דאפילו ב~טן דבריםנ"ל
 אח"בתיהאו וש~חט ~ריין ~וף או תיה ש~ט שלאבל

~ו~
 תייב

 לבר~
 יבר~ ~רבתהבי~וי שיברךד~~ד הבי~וי קודם הביסוי ~ל ~התיי~

 שהתיינו~ב"דוהגם
 בתב בס~ד מ"מ נ~נים דברים ~"לבי

 וה~ול~
 נהגו

~

 ~ך

~ ~~~~ןי~~~~ ~ ~ ו ~ ~  
 מבר~ין שאין במו לברך ודאין דספ~ברבותלה~לד~ל
 ט~מים ~יבא דבה ~~הגם החמץ ב~~ת~ל

 ו~ייןו~ל""מ ~ אח~י~
 לקמ~

 " מש"ש נד"ה בהל~ ר~ סי~ ~וף

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ " ~ ~  ה~~""ק~
 הקש~

 השחיט~ מברבת עליו
 הס"ר אחר

 מקום וישיש
 לחל~

 י~ון~" ד~ אות מ"ב הרב וב"ב

~~
~~~ 

~~ 

~  ~~ב~~~ו~~ ~~ 
~~ 

 " בקתא לב~ות נוהגין ובן י""ח סי~ בדל~ילי~גום

~  ~ז~~~"~~

 א~~~~~~~ ~~~
 ובןר~יליןל~תוט לגלו~ו שרי ל~תחלה דאף חיים~ורת
 במקום~רחוב

 רריס~
 ~~יר

 תב"ש דהרב י"א אות וב~הרבמ"ב~~""ר מי~ א~~דחוזר~ומתגל~
 לשימרו ~ריך ד~ין רא~""ג ומ~יק נבונים~בריו חל~~לי~~
 של~

 מ~~ת~ל~
 ל~ותו אין

 בזדי~
 ל~~ט ואין

 ב~ד~

 ובן ~יד שמ~גלת ליה"דיר~ין
 ~יק~ נ~

 ~~"לודב~ו
ישריםונבונים

~~~~~ ~"~ 

 שנפל דם
 לתו~

 " ובו~ המים
 ~"ג דאףהפ~"ת ~~~
 ~ד ורבה ב~~לך אפ"ה ראשוןראשון דבטלונדח~

 שנ~הפ~
 תז~ לדם~מים ~ראי~

 דאין דם ותשוב וני~ור ~בטל הדם
 א~לדיחוי

 מצו~
 מ~ריק""ש וב"ב

 והפר~

 ~וד בתב"
 לדם הדם נפל אם דה""ה הש"ךבשם

 ~~מ~
 ש~וזד בל

 וישרוטוב ~ ~~ל ברבה בלא י~םה ו~"מ לבסותו תיי~וני~ור
 ברבו~ ד~~

 ~ להקל

~~~~~ ~"~ 

 תייב ~וף אותיה
 ~ב~ו~

" 

 דלא " בתבווהפר"ת הש"~
 ~"גבהמהדב~וף ד~ ~ה~"~

 פטורלבסו~
 מו~טדאין שדם ביון

 לשון ב~תם ~~סות דתייב נ"ל ול~ן ~ב"ד נדאיןדבדיו
 ~וד~רןוהו~יף

 הפר"~
 ~~ד דליבא דא~ג

 מ~בבת בי~האין" לביל~ הראוי ובל היה בדינו ל~ות הדאוי דםמ"מ למט~
~ 

 דאם הרשב~א בת~ ומי~ו
ונותן~פר ~וד~ ~יה דם מ~~יו לגרור שיו~ל בדי הב~מהדם ~ר~

 למט~
דלבתחלה הדב~ ונ~ן " ~ב"ל למ~לה ו~~ר

 צדי~
 " ~ש"ס בדאיתא ~מטה ~פר שיהיה

~ ~~~~ ~""~ 

 ומי~ו " הדם ~ל לבסות שאין~ריך
 לפניו אשדהדם

 ~רי~
 לב~ו~ו

 ~ית שו"תבולו
 שלמ~

 הר~ והביאו ט""ו סי~
 ו~ייןי""ב א~ ~~

 בשו"~
 ~ל~ש ~י~ב"דהקשה י"ד ז""א

 ~ב~ו~ דדי טפיןוה~לה לירד שיתתיל ~דדימתין מו~~
 ~ו~ הד"~ ~~י~רי וב"ב דב~ ~מא~ ובן הקילותדם ~ק~~

ל"~
 במ"ש נזהדין מקום בשום ר~ה רלא

 בל לבסות ואיןמשגיתיןהנ"ל הר~ביתשלמ~
 הדם~

 ~שון ~רה וד~ן
 " מ~רי"לו~"~ה~"י בשםרמ"א ב~~ ימתין ~יהולבתתלה ביתשלמה שו""ת במ""שוב""ש מו~"~ בדברי להתמיד דאין ~ב"לונל~"ד ומרןהטו~

~ ~~~~ ~"~ 
 " מביסויופטור~

 משתיטתן ל~י~ל ו~תו ~יא מ~לייתאשחיטה ~אמ~י ל~סות~משום רש~ידאינו בש"~ משמ~
 ונל~"ד והפר"ת ו~ש"ך~ב""ת וב"~

 דדבדי~~
 נ~ונים

 ג~~
תמ~

 פ"מ והר~ בנה""ג ~ר~ ~ליהם
 ק"~

 ו~יון ~"ו ~י~
 ואינו ב~דול ד~~ה ובתבו ט"ו אותמ"ב

 והשותט לקש""ו דרמי ונבוןשתיטה הלבו~ יוד~
 לתו~

 בש~ת
 לו ישאם ~~

~~ 
 " " ב""ג ~~ חיי ב~י י~סה לא מובן

~ ~~~~ 

 שיבדוק ~ד ~~
בהו~ן ד~די~ ~ל והשיבו זה ~ל~מה ""~הגה~~ה~ ~ריא~

 ~פר"~
 ~~מו בי בד~ריהם ~יון ו~ר~ת~"ש בק"א

 המ~יהו~~ש
 בשו"~

 בית
 שלמ~

 סי~
 ~ברוד~ ד~~~~ ה~בא מ"מ ~ן ~~ירות בהמותדרוב ~"~ וא~ ~~

 ב~ו"ת ו~יןמבדדזנן
~~ 

 קט"ודאין סימן
 שי~דקוהושט אותן~ד הד~באוו~ת~מל~י~ין~ב~ות להמתי~

 מור"~~~~

 ~~ן

~  ~  ~~~~~~~ ~ ב~ 
 ~צמו השותט דהא

 הו~
 בודק

 הריא~
 אבל

דאין באווזו~
 השות~

 ~ושט מביאין ~לא הושט בודק
 ישואם לבות~

 בה~
 איבא לחבם ~ראין רי~ותא

 להודי~ נזהרין יהזו לא יבשירנהבשהחבם למית~
 ~רי לש~תט

 לבן בלל לב~ות י~א ולא הדסשיב~ה
 מיד ול~סותארובא לסמו~ מוט~

 ~י"~ בז~ והארי~
 ~ש"~~י~ ו~ב

~""~
 "נ"ל ו~וד

 ~דדזלמ~
 קודם יומים או יום י~בוד

 הושט~ובדקו
 א~~"ל~ ~יי~ש"הד~

 יותר י~יה
~~~ 



~"~~~~~
~~~~

" ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~  ולבן הבשויויתבטל
 ~ו~

 ובת~~פ~דובה" הנה~~י ובן מיד ל~~ות
 מר"~

 בד~ו לא דאם ~י~ב""א מלו~לין

הו~י~
 י""ד ~ימן זי~קי""נד ר~ ושו""ת ~די~~ד בשר

א~
 והתזידו חתול א~~נטלו

 נ~ו~
 ונ"לדאיןלהקל או~ר

 ~הפ~"~~~
 ~~ודת או

 מצו~
 נפישו ד~א

 ~ " ~או~זות~ושטי ר~~

~ ~~ ~  

~  

 מור"~

~רב~ ~~~~~~~~~~~
 ~~"ח אבן

 והפר"~ והש""~
 דביו~דמ~~ר בת~ו

הדין
 בשדלגמריאל~

 משו~ו~~~~למא ~א~~ דנה~ו

יב~~
 ד~ישנ~ תאד הפרי וב""ב ~~רבה

 דחייביןמשמ~
~ברב~

 ~שאת שו"ת ו~יין ~~ר~ין אמר ובאלו
 מ~~

~שניו~
 דבריאמת ~קשט ~ליו שהשיג ומה ~~ ~י~ י""ד

 דהר~ וה~לה ת""י אות מ""בה~~
 תה""~

 בלל הז~יר לא
 מ~די~ ופרי יקותיאל והר~ תב"ש ~~ר~די~דך

 בת~ו

דד~
 ודל~נין דלאיברך תה"ד

 דינ~
 דה~יפלו~ת~ ביון

ו~~
 ~ר~

 י~רך לא ~ל
 ~~~ר~ ~י"~

 דנבון ונ"ל "
 ותב""ש שמ"חשלא~ל~רךו~יין

 ס~
 לב שלאלהב"ת דנד~~דהס~י ל""~

~~~~ 

~ ב~ ~  ~ ~  ~ ~ ~ ~  
 ~~"ד לב~ות~ייב

~""~~ 
 והוידתמנא תלי ~אבילה דלאו דיברך

 במ"~
 מרן

~~ 

 תייב לדם אלא צ~יךשאינו פי ~ל אף ~השותט י""ת
 ו~ת~ לב~~~

 הר~ ~וד
 בד~ה יב~ה~בלא ~""ש דבש~ייה י""טאות מ""~
 ואתיא~מפר~ת ~ד~יאלתת~

 במב"~
 ~ימן נ""ש שו""ת ו~~"ש ~י"ש

 ה~א ו~אני נ""ז ו~י~ נ~ ו~י~~"ז
 ובת~~

 ~לא המפ~~~
 בן שאין מה ירצה א~ לאבול אפשר דאי ~ביסויי~ברך
בשות~

 לא~ילת או בל~ים לאבילת
 ~~ו"~

 בתב "
 דבל ב~ ~ות מ"בהר~ ~ו~

 דב~
 בלא שמ~~ה

 א~ ברב~
 מש~ ד~וי דומזא יבסה לא ~י"ט בן~~~

 הד~תורת
 "~ ~ " " ~"שיקותיאל

~ ~~~~ ~ ~  
 שישרו~לא~ד ה~גד ~ור"ם ~ון

ובו~ז
 הע""י "בת~

 ~"מ טלית~בששו~ף הל~ ~נש~
 אש ל~ ד~

 מן ~אפר י~~~ וא~~
~ותו

~ 
 ה~וף או~ו יצלה או יבשל איך ו~וד

 והשי~

~~~~~  ~~ 

 ~~~ ~~~~~~~ש

~  
אות

 ב~
זבוביתהמיותדלבך ~בלי השמש ל~יני לש~וף ~ול דהב~ד בת~

 ~~ו~~וליל~ ורו~~~לשחו~
 דרךיום

 ש~לא~~
 ~של א~ דימצא ובאתרא

 ו~
 סבין ~ם יהיה

 ~ו~~~
 ו~וד ~"ש

 נוב~
 לו ~יש ~מד

~~ 
 בצמצום

 ~ו לבשלבדי
 א~דלב~ות ממנו י~שה לצלותה~וףוא~

 " ה~וף לצלות לבשל~או ~ש י~אר לאדמו

 מ~י"ט שהו~ק ~אפר ~יבסה ת~""ח ~י~ בא"ח~תוב השותט~י""~
 באפדאו

 נ~וץ בדקד או ביצה בו לצלות ה~אוי ת~
 " תיחותמ~יטב~פר

~ ~

~ ~ ~  

 ולמצו~
 ~דם

 בב~
 " ו~ו~

 ומ~ר~
 ~ל

 דוק~ ד~ביסוי
 מר~ביוש""ך ~~פר ו~א

~ר~
 והט""ז ו~""ל ו~~ב""י בלל י~~ך דלא ב~~ ה~~"ז

והפר"~
 לא לב~ות ~פר לו שאין דמי~אר פרי ה" ה~בים ובן ~קנ~א דליחאל~אי ~ת~ו

 ישחו~
 והוא בלל

 מור""ם~נ"ל ד"~רי דהש"ךה~מיד ואע""ג ב~יניהנבון

~ברה~י~
 י~ו~~"ותו הפ~"ת ~ליו

 ד~~רבה" בלל י~רך ~א בב~דהדם שתטו~~ נ"ל"דא~
 בתי~ ר~רא להקל~ר~ת ~ינהמ~ב~תוס~

 ו~~~
 ולאב~~ד"ו~"נ ~~ר

 ד~שי~ ~ה~""ת ודלא הרב"ימד~רי
" " הר~~י ~ל ~ ~ ~  

~~~
 הר~ וב""~ המדדבי

 את"ב ת~~ש"~ין"לברך~ב""א
 ~רמ""א ל~~ הס~י~ ~י אף בדינו~~~~ר~~שמ~~ה

וה~"~
" " " " " " 

~ ~

~~~ 

~""~ 

 ו~ו~ ~ד~~י~" ~~ל

~ 
 א~יקו ה~י

 ~רבצהאתרונים
 שזור~י~

" 
" שאין ובל" ~ו מ~~ין ~פר שאינו א~פ"יומצמיח ~ ~ ~  

שנ~ר~
 ~ו

 שמגדל א~פ""י מצמי~
 ~פר והוא~ צמתי~

 ר~ז~ ~~ר הבתו~ ~ראו אם זולתאון~מב~ין~ו
 ~~ו ~ו מ~סין צמתין מג~לאינו ~~ ~~

 הזה~
 דאינו

 ~י~ תיי ~~י ~שו""ת וב""בצמתי~ מ~~~
 ב""~

 ה~ז~~ות ~ש~
והר~~""~

 ~פי~
 וד~~ ~מש~~

 הי~"מ~קנת
 ~אורך י~ו~ש ומרן והטורוהרא"ש ה~שב""~

 ו~מ""ב~או~
 " ב""ב

~~~

 לב~ות שרי ~בן ~א~רו מבסין ~~~שנשרף
~~פר

 ~י~ב""התיי ו~~י פ~""ת הנאה ואיס~י ~בו"~
~ 

 דת~ד נראה ~בסוי ל~~~~ורם א~~בת
 ~י~ ל~יל~~אש במ"ש ל~רךיו~ל

~"~ 
 " ~ש

~ ~ ~ ~

~ ~ "  

~ ~ ~  

~ ~  ~ 

~ ~~~~"~~~ ~פזלול~"ני~~
 ש~ו בל " ז

 ~ו~ו~
" 

 ו~
 מינו

 נ~~ה ~אשי~~ ~~ל הנו~ת שמ~ירין שלאתראווזות
 א~ל הגל~לת ~ל~ומא

 ה~~
 שלם

~~~ 
 ב~וף ש~~ור

 ~ומאזבאשר ב~ין ונ~הלתתת
 מ~~יליןלח~ו~

 ~~ור
 ~דק ~גלגלתנראה

 ומ~י~
 ~~ם~מות ~ד

 להם דיש ~ופות יש ובן ~~יתיי~ו דהי~נו בשר~יי~ והקרו~
~בשו~ות
~ 

 גול~לת~ ~~צ~ דהיינ~
 ת~טרת~

 ~""א סי~ צ""צ שו""תר~יתייהו דה~י בבברהב~רי~" ~שויי~ ד~י~ ~~צ~נק~י~יש ותת~~~
 והבר""~

 ג~ ~ימן ~וך
 ~~אר ו~יין השני במציאותמתמיר

 ~~ ~""ק תיו~ מי~

דבת~
 ~ירושלי~ דהמנ~ג

 ו~"ב ~התיר
 ד~ת ובןאש~נז ר~ני" ב~~

 ~ר""~
 וב"ב הפר""ת דה~יאו אמיג""ו

 ה~~ השבי~ ובן להתיר דנ~גי ב~ אות ז"א"הר~
 מ""

 במ"ש המ~ירין ר~ו דל~ניןהלבהאו~"ג~
 ~~וה ~~"שלחן ובו""פוהבנה~ג ~שו""תת~~

דר~ו דאי~להחמי~ ונלפ~"~
 ד~ב~

 הרב לנו הביא ובן ~התיר מ~נן
 שמואל ת~זרת ~ס~ ו~יין י~וי""ש ה~ אות ב~ בלל~ר"ט ~יקר~

 " ~"יה~הת י~~ אות ל~ סי~ ובנה"ג י""א אות נ~ סי~ ומ"ב ~~או~

~ ~ ~~ ~  
 שלא~ידו~

 נוק~קדו~
 " ובו~" ~~ת של

 או שניקב הג~ג~ת~~ם
 נב~ שאינ~באופן נ~דקונסת~

 ~רי~ין ואתרוני~ הפר""ת בלל
וה~~

 דמה~יק~
 התיר ק~""ד ~י~ן ~שו""ת

 תב"ש הרב בתראירבנן ח~ו~לי~
 ~רי והר~

 מגד~
 ד~ת ן~"נ

 וד~ת ל"ת שורש ~ולוןמהר""י
 ~ד~

 ז~"ו~ן ~ת~ ~""ב
~לה

 ~ה~~מ~
 הרב

 ז"~או~
 דאין ונ""ל ד~

 דנ~רא ל~ות יש דאם ~ד~~ו ~ו~יף הנ"לז""א ל~ק~ו~ד~
 ~ריתו מתתלת~ך

~ 
 לה~~יד

~"~~ 
 וב~ר

 הו~~
 " ז~ן

~ ~

 ~ור"ם ל~זן
 בב"~

 אפי~" ב~וף
 ~יב~~

"~ 

 א~ילו ל~וף ~המה ~ין תילוק אוןו~~~~~ה
לדידן

 ~""~ואחרוני~
 ~דבריר~"א מ~מרינן בנ~ב א~ל

 ~ה~בי~ובן
 ואם א" אות ז""א הרב

נ~וח ~ בגל~ל~ י~ ל~
 ו~צ~

 של~ הגלגלת
 מי~ של ~~וף אף בשר

~~~~

~~"~ 

 ~ז~

 לא מו~"~""~~" לשון ~~

 ~ה~~"ר רמ~א"להקל ב~~דנ~ן
 ~מנ~

 ר~"ל
 אפיל~וה~~"ו~~~"~~~~~ין וה~"~

הר ד~~ ~~א~ ב~~מ~~~ו~~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~~ ~ " "  
~ ~ ~ ~ ~ ~~~ 

 לאהחליט ~~ גם ז""א~ר~
 הד~~

 ה~~ אבן
 והפר"ח ~ד"ם~ס~ ת~שהסבז~

 להק~
 הד~מ""ב~ות וב""ב בהפמ"ד

 להקלבהפמ"ד א~~ע"ד שמוא~ות ב~~חגורת~~עיין
 אחר הם קרומיםוהב~ ~

 רבו~
 חזק והוא הל~ת בעצם

 " דך והוא המוח ~לו~ב~

~ ~~ ~ ~  ~  

 "הר~מ""ב במיםובו~ ו~~נשפך
 ד~האריךבענין~נמצאמיםאות

 חוטי לפתוח דשדי מעורב היה א~והבשד בבשבראש
~שדראו~

 אשד והחוט הבבשים של
 ימ~

 די~תא בו
 בראשו המים שנמצא ~בבשיהיה

 נהיגי דבן באודך שם יעוין בשרים ה~בשיםושאר ~ר"~ וא~טרו""~
 פ~ין ובעדי~שא~~יקי

~ 
 בב~מת דוקא "ד ונלע

 " גוי בבהמתולא ישר~~

~ ~

 ~וא אם " בתוךהק~םו~~ מים ואם~מצאו
 המוח אם~פק

 מקי~
 המים

~ 
 להקל יש לא

 ובעיקרי ~~ אות ב~ב וע~ן ומהרי~""ש רדב"ז~~ת
 הפד"ח בי ויען א~ אות ב~ ~י~הד""ט

~"~ 

 דברי דחה ג~
 דמדברי ובת~ והדדב"זהרי~ש

 ~הדי"~
 לא והרמב~ם

מ~~
 ו~מ""א מרן דעת אלא לנו ודאין בן

ראין והעל~
 לה~

 מ~וןהר~ וב"נ להחמיד דיש ~"ל
 ~עשות לחוששלא וראוירב~~ מ"בהנ"~

 ס~
 זו מ~רא

הדדב""ז דייח~

 להרי"~
 יעו~~" וה~מב"~ם

~~~~~ 
 שלם המוח ואם " ו~~ מהמוח ונח~~

 הראשוהוציאו שחתבומבלצדדיוואחד
 ו~"ב הבשיד הדט"ז מים קצת בגלגלת נמצא~מוח

 אהל בשו"תמהריק""שוב~ו~
 יוס~

 ח~דבךהו~ה סי~ י"ד

מעל~
 מה~""ד הגדול הר~

 דו~ יוס~
 ז""ל

 ובמ"~
 ז אות

 פעמי~ הר~ה מעש~ עשו ד~ך העיד גבוה~תו~דבשלחן
 ח~ר שאינו ברוד דאם צרוד הוד~מהד""ש~בן

 א~
 דהמים

מגולים
~ 

 בהפר~חובמ""ש להבשירו~לא
 מהר~

 עייאש
 ח""א יהודה ביתבשו"ת

 ד~
 ועיין עב"ד ק~ד

 דאי הב""תזאחרי לאסורלפידברי ד~~רעתושמ~אל"~ת ~ס~תגוד~
 דאם בפשיטות דב~~ הפד""חלשון

 המי~
 לקדום מגולין

 מעלה ~ינו ה~וחחס~ן
 ול~

 שלם המוח אם ואף ~ריד
 וה~יאטריפה

 ראי~
 מארי ב~"ג דהא לסבד~ו ~זקה

דא~
 הרינים

 זב~ ל~
 ש""דבדב~יו

 ח~רו~
 המוחוד~ו"ת

אהל
 יוס~

 ~ד"ט~~ עיקדי הד~ מ"ש לפי הנ"ל ח~ סי"
" 

 א~ אותב~
~ 

 אצלי מצוי הספד דאין
 ל~ ~

 התידו
 ב"~

" 

 מ~"ש~ובנהה~עודה חתונהשבב~ וש~חת הדחקועונגשבתוהפמ~ד~שעת
 ודה~

 הנ"ל הר"ט עיקרי
 והר~

~י~"~
 ב~ב

~ 
 אלא לנודעתם גילו

 ג~ ~ס"ק ~"ת דהר~ ראיתי בי גם ל~תד ~~להרבנים שהעתי~~ו~

רח~
 לא דאם למימר דאיבא ובת~ הפר"ח דבדי

 נ~~

המו~
 בא היה אלו יעוי"ש בדיא ~דד

 לא לידי מעש~
 ל~תיד~ לב~~לאני

 ב~
 במה הדחק ושעת בהפמ"ד

 ~מובאבשו""תאהל דב מעשה~~שו
 יוס~

 ח~" סי~ ~"ד

~  ~ו~~

 נהוג והבי ובו~ ~אומד מי ויש ~~
 ב~~הש""~דלדעתמרןוסיע~ודקרוםי

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ו ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~  
~~"ם

~  
 מ""ש

 למעל~
 די~

 העליון ק~ם דבניקב א~
 אפי~בהפמ""ד ~האי להבשיד אין נמינ~י"מ~יפיןה~א

ובמ"ש
 לעי~

~ני~ב איבאלמית~ ב~יאין אנו דיןא~~~יוןדאין
 ג~

 התחתון ק~ום
 וא~

 בגון ~דרה חוץ הם
 דוקא~~~ם

 וא~ ~~~
 ונראה לחוץ ה~לע ד~י ג

~~יה
 ע~

 ו~~ח ~"ז ה~~ו~יין
~~ 

 ~~ב~וד~ו~~וד

 ~~" ח~~~ אותשמואל

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~  חוט 
 השדר~

 " ובו~

~" ח~
השדד~

 הורו~ב~י שחור ~יה שהעוד אלא ג""בבריא ו~עודהי~~ קיים היה מבפנים סוףוה~חמתחלהועד שחו~ ש~יה
 ~~יתראווילנא ק"~

 ב~~
 ~ינוי" בק""א הפד""ח והסבים

 ובוליא בריאה אלא פוסל אינומדאה
 ה~דלקוי אךא~

ברוב
 היק~

 "~ יעוי""ש טדיפה ה~ח את החופה עוד

 נודע ת משווב""נ
 ביהוד~

 נ~ס"~ד~והש"~" ~י~ הר~ז הסבימו דבן ובת~ בשדלחוד מרא~ דשינוי י""ג סימן
 אינולחוד מדא~ דשינוי ו~ ס"ק מ""ג סי~ והפר""ח ד~ ~"ק מ""גסי~

 מטרי~
 ב~" אמד לא היא דלקותא בשחוד אך להתירה~נהג מדא~ ~~~דבשינוי ה" ס"ק זהב במשב~ת מ""גסי~ מגדי~ פרי הד~ אמנם " יעוי""ש

 מ"ג ~י~ ~ב""ש עב"דוהר~ הי~ד ולא אי~ורלא

 מ~ב הד~ אבן לאיסוד והעלה בדבד האדיךד~ ס~
 או~

 א~
 נודע הר~ וב"ב חבמיוויל~א בדברימיקל

 עצ~אבל על יחמידשירצה דמ~ ביהוד~
~ 

 ובן~יא לאחדים
 מרא~ דש~וי פ""ה סי~ ביש"שדש~ל ד~

 אינו
 מטדי~

 ו~יי~"
 " בדבד לה~~יד דאין ונלע""ד ח~ אות מ""ג ס~במ""ב

~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ " ~ ~  
 היא ובןעמו

 ~בד~
 בהפ~ח ד~""ל האח~נים

 " ומש"ש י""ד י"ג ~~ ב~ודה נודע בשו""ת לקמןועיין ו~יע~

~ ~

 ~ומה ששדדתו
 וב~ל~

 מטה להבשיד יש
 לפ~~" צ~ך דאין ז~ ~ע~ מ""ב הד~ ו~~ סי~ו~ י"דח"ב ~ס~

 אם לראותהחוליות
 ~שד~ חו~

 קיים
~~ 

" " 
~" 

~ ~~ ~ ~  

~ ~  העורנסדק 
 לאד~

 " ~שד

 לא" ב~ש" נשאד לא"הר~ידאפילו ב~~
~מעלה

 ו~
 דב~ינן" גדג~ת ~יל ובזה בש~ למטה

 בס"ק הפר""ח אך עב""ד ולמטה למעלהמשהו
 ט~ לאקולי לן דלית וס"ל~יה ב~~י~

 "" יעוי"ש מ~דגדת
 ו~ן" בדבדיו י~יין בשדה שהו~ בל נשתייד ולאבלה ~~דק~~ ודא~ילו ~הפד"ח ~לא העלה ב~ ס""קוהפ~""ח
 ~ופדי~ה ו~~~ח ~ד"מ דב"ב האח~ניםהסבימו

 ז"א ~ד~ מסיק ובןוהש""ך ו~~
 אות~

 ~דברי ל~חמיד דאין
 עליו החולקים דדבוהפ~ח

 עב"~
" 
 פוס~~ ובהיו~י" "

 דאין~החמיד"נג~~ הי~ ובדעתי שתי~~~יפים~ל
הדב~

 בס~~~ דאי~י בשי~יה דאזלי ה~ס~ים ולהקת
 שמואלחגודת

 או~
 מזמו~ ו~ס~ " ~~"ל יבחרוהיודע ל~~~~~ בידי אין ~ימים הצעי~ ב~ני ולאישוז"ל הפ~ח~ת~ דבדי שה~יא דאחר א~

 לרוד
 הדב עלדהשיג א~~ ג""~ ~~

 פ"~
 הפד"ח בד~ת ~יקר דנדאה

 ~ודאדבעינן ~~
 י~וי~

 נ~~ד ~ן אם
 להחמי~ ד~~

~דב~י
 ה~"~

 להקל ~נו ודאין
 ב~פ~"~ ב"~

~ 
~~~ 

~דח~
" 

~ ~~ ~  

 ~~~ו~דו

 ~~~ ~י~
 ~~ו"~

 נוד~
 טריפה שתו~ ובפרט ~ר~ה שי~י לה בשישאב~~וע

 מעבד ש~ט השינויאם
 אל~

 אין ואם ~בד
רק אבעבו~

 מ~~ גבו~
 אם

 הבש~ הי~ ל~
 מ~ונה

 רךדהיינו ~מש~~
~ 

 דב~ל ומ~יק ב~ידה קצת נימוח
 מדא~ ~י~וידיש מקו~

 ~דיך
 ל~דו~

 ל~~" יש אם ולעיין

 ב~ ~ת מ"ב הד~ וקע~יקם י~י""שבבשר
~ 

~~ 
 לחוש אין ~בשד שינוי דואין דאין ד~לדש""ל ו~"~
 ועי~לעי~

 ~וט~~דד~ד""~
 ו~~ן ו~ו~

 סו~
 ~י~

ד~י~י ו~ ~ו~""~



 מז~ר~יתי"~~
 לד~

 בסו~
 ם~

~יא שבת~~למ~ה נ""א
 ~בה ש~~בהם ש~~ה~ה ה~~ל~י~מע~

 שחורות דקות ~הרות~~~ת
 ~ום ~חור דהאי בללין חז~וברי~~םשהיה~נראח א~~"י והטרפתי ~ד~

~ו~
 אלא

 ~לק~
 ואין דל~ו~ רעותא באן" יש ~רי ~""ב
~ןיל ובו~יעוי"ש"ו~~דהפריז~~מד~~נו"~יאיןבמס~ס~

~~ 
 תב""~המובאת ~ר~

 לעי~
 ד""ה

 ~ולהחמיר ~אוסריןודדי לדב~י לחושובו~ו~מונלע""ד חוטהשדר~
 ~וי~~~מת

~ 
 ע~" שיר~ה"יחמיר מי ישראל בבהמת"

"~צ~
 אבל

 ל~
 ל~רים

 ב~ו"~ במ"~
 נודע

 " סי~נ""א סוף ~ע~ש~וע~ן"~"ת"" ביהוד~

~ ~~ ~ ~  ~  

 " ~חסר~~"~המוח"ו~~

דדוקא ב~~ה~"~
 ~~ ~~טקצ~

 דאםנחסר
 ~דא~~דבה

 שחו~ ~י~~רי~~
 לידו

 ~וח~
 וטריפ~בדלעיל

 " ~~~~וא~~ונים ~ע~~ו ~~דין
~ ~ ~ ~

~ ~  מי~ 
 בחוט

 הש~ד~
 ענין ~בל

 ~קיפ~ד~ש"אוהבי~~ר~~~~~~ל~מ~מוח טריפ~
" ואחרוני~~~ה""~ ~ ~

 ~ז~
~~ 

 ~~דר~ ~ו~ ש~ ~~~
 ו~ון ובו~

 נהוגאםלא~~פמ""ר"~ור"~ו~י
 ~~"ז~ב

 דהיינ~
 ש~ין

 ב"~ ~~~~
 מ~ם נגד עד

 א~ל שב~בת"~עצם~לות
 מ"~

 ~בש~~ ב"ב ל~~"
 נגד

 לגוף" ח"יבו~ו~קום
 ~~~ נדא~ אי~

 בד""מ
 ב~~

 שיש
 הימין בז~ו~"ב~ח~יר

 מש~
 דש""ל" ~~ן ~רשד~ ~~ם

 ~תבו~"~"
 די~

 ~פילו ל~~~יר
 במקו~

 ה~ם שבי~ת

 ~~ילו ~~"זוהחמיר ~ל ה~י~ ~~ה~~הש"~
 ~~~ועוד ב~פ~"~

 דנ~
 האגפי~ ~בי~ת ~מקום ד~ו

 על ~לא מיירי~בחוץ ~~ו~ ע~
 ~עצמו~

 ~מונחי~ ק~נות
~~ 

ה~ו~
 ואין ב~ף מ~פנ~ם והם הצואד המתחילי~אצל

 ~~ב~וץ~ראים
 ארו~~ ו~~

 ל~ביניםומונחים ודומים

~מ~
 א~~ ~~ו~

 שם ועד ה~י~ה
 נ~~

 האג~ים בין

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  " ~ ~  

~ ~  

 בחוט לאסו~ נ~ון ~הד~ש ~לא~~מירין
 הש~ר~

 של
 ששובב ~ום עד~וף

 ~א~
 ~ל בדעת לא ~בל

~מ~~~~
 ל~~ה

 ~בלו~
 ~קום

 האג~
 קצת

 יעז~
 ס~ק "

 וח~ור~~
 שמ~ל

~~ 
 ה~"ז דברי ~ביא ט~

ו~~ד וה~"~
~  ו~יוד~ 

 י~חר
 ב~ש~ ונלע"ד~א~~ י~וי~

 ר~"~~בר~
 ובמ"ש

 דג~ והר~~~ ה~~
 הר~

 דב~~~ביא ל~ ז""~
 ר~""~

 ~"ב ו~~ח
 נד~

 ~~תייהו ~ל דלא
 א~~ ב~~~~~ך

~  
 ~מ""ש ~~ן ~דב~י

 עד ~א דעד ה~"ש~~ב הפר"~
 בב~

" 

~ ~~~~ 

 שמא ~וששין ~~
 נפס~

 בת~ החו~"
הרב""יד~ן~~י~בדיק~~לאבחוט

~ ~~  
 חי~ינן

 לדיס~
 הפנ~~יים איברים

 ח~ ס"ק הפ~"ח אבן ~ד ~י~ בשו"ת ~~בליןמהר"מ "וב"~
 ~דב~~~~י~

 ו~~~
 בנפ~~ דדינ~

 ד~דיבה
 וב~~ ו~ר"ן ור"י הר~ב"ם דעת ו~ן י~י~"~א~~די~ ב~~ בדי~

~ר"ז"א
 ~"ד~ ~~

 ונטה ~אה

~~ 
 פנ~ם בל דעל ~י~ן א~ן~~ין ~הרב~ומהד"~

 בדי~~ צריב~
 בחוט

 ~ הפ~"~ לדברי הל~ ~~ א~~
 ההבאה ~קום בנגד

 הרב~ בדברי ~שדר~ ~חו~~בדו~
 וד~א

 בהפמ~~
 ה~~א"ו~~~~בה~י~יק~"~~ב~~

 אנן~~י~~ו~ר~~~

 חשש דבד~~ל~נין~ט""ז
 ימין~יין ~ו"~~י~ ש~י~תהשד~~

 ~~~~ מש~
 בשם

 ~הר~ק"~
 בל

 " ~בריע~א" ~ס~רו~

~ ~

~~~ 

~~ 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ "  

סימן
 נ~

 מילי הני
 הילו~

 בי~ן הבא ~ל יפה~
 שג~

~~~~~~~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~עולם ~מ~ 
 ואחדוני~ ש"~

 לש~ן ~ל
 ח~דא והר~~אחרונים בבר~~~עמר~ ~ש"~

 ~"~ בש~
 ~נו הביא א~

~מה~ר תירו~
 יעק~

 דאינו ו~ת~ ז"ל פינ~ו
 הר~~"ש וד~נ~~ מחו~

 ש~~~~~
~ ד ו " ~ ~ ~ ~  

"~ 

~~~~
~~ 

~~~ 
~  ל~י ניט~ 

 ~~~~ו~

 לחבמי~שו"ת
 לוני~

 ~~~סה מפני
 בל עליותמה ש~~ו~ ו~ע~"י ~זו יותד ~יה ~מוה ושאין הדוח~ו ~קנ~של~יבנ~ ~

 ~~רונ~
 ~רש~"א וגם

 והב""מ עיקרובן ~סב~מ~דעת~
 ב~

 בל ב~לל ~הוא
 והפ"ת הפר""חאבן חי~ ~~~ ש~

 ה~ל~
 דנבללת

דהיינו ~הריא~ ב~קב~
 ~מ~

 משום
 ועויין ~ריא~ ~~יר~

ובש"ב בדברי~~
 או~

 א~
 וה"~

 ~עליון החדטום ני~ל ~ם
 ~וא טע~א דחד להטריף י~עוף ~~

~ספר והביא~ה~ דמ~~
 ב~~ בנ~""ג וז"אועיין חיים מי~ ב~

 הרו~
~ימו~

 ע~ת היא ה~ולטלת עד הלשון
 טרפה ה~לטלתועם ~ג~~בש~

 וה~~
 להוסיף דאין בת~

 " ברבריו ונ~ע"דהטר~ות ע~

~ ~~~~ 

 לחללו ~~
 ב~~

 ~"ה " נבילה
~ 

~~ו~ל ~ב~~
 ~נקז~

 ויש
 עד~יפסל ל~ ח~ ~

 ו~ם לחלל ~ינ~~
 א~

 חלל ל~ם
 א~ן והד""ן תוס~והרשב"אמפולש ~~ ~רי~

 אלא הוי~לא והפר""חב~~ הש"~
 ביניהם נ~קותא ודאיבא טריפ~

 " ~א דו~~~י~ אב~תו~ייןבשו""ת ועוי~

~  ~ז~~
 ו~וא"שניקב~~~יהם ~~

 הדיט~ ב~~ ~~יו~ש~ה דלית~ו~~ד~ ~א ר~ת~שתי ובו~""ר~~~~
 אבל

 בדו~
 אחת

 א~ ~~
 דא~ ~~וקי~~נק~י~

 ~"ב ד~~די
 נ~נ~ דל~ ~~

~~~
 ~~ל ~יעורים ד~די~ם

 וב~
 ~~ז

 " ב~ב~ח~ונב~ןודלא וה~ד"~

~ון
 מור"~

 אם ~בל
~ 

 "~ל " ובו~ לתוש
~~ 

~~~
 ע"יקוץ ~י~~ ד~~וע

~~~ ~ א~~~פי~

~~~~~ ~  ~~~~~~~~ו~~~ 
 ע""יבא

 ש"~ ~ו~
 ואח~נים

 ומ~~ר~
" 

~~י~~~~~~~~~~
~"~

 בפחד ועיין
 יצח~

 ~ט"ז דברי ריישב וושט אות
 ואם ל~חמיר ונ""ל ~~ח ועיין פליגי דלא~ש"ך

 ה~ט ~ודבץ אוושט ני~~
 אפילו"~~~

 אינו ה~שר
 ה~בי~~ר~פרי ובן הר~ת~"ש~טרפה םות~
 פלתי בהר~ ~דלא~הב מ~י~במשב~ו~

 ~ו~~ ~
 נודע ב~ו"ת

 ו~ש ~~ ~~ ~~ סי~ " במ"~ב וב"ב ט~םי~ ביהוד~
 ~שר ~~מ~"ם ר~ם ולומרלצ~ד ~י~ ~ב~

 ~וש~
 ~ינו

 ע~דוד~"ק ~~~
 ל~ ד~ ו~~י~~

 ר~נן נגד~ ~ד~~

 ~~~~ ~יין~~~~ ~~ור ~~~~י~י~~~~~
 ~~ ~~י~"

 ~ ~ י י"גאות



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~

~ ~

~ ~ ~  

~ ~  

 ~ו~~ו~~~~~חל~ו

 ~רא"ש א~~~ני~רוק~""~~~~ ~~
 א~~

 ב~~לית
 וברובה~ה ל~

~~ 
 ~רא"ש ~מל~ון ~ת~ ~~ת א~ן" ~ב

 מ~מ~ לקוי רבולו ~אן אבל~~ת~
 אבל בולו

 ~חו~ו~~~יקו ב~ל ~מו ~ו"לבבולו מיהו~ר~ו~צ~ו ל~
~~"ך

 וב"~
 ~וד רש"ל ~ס~ להקל ~אין ונל~ד ~~"ח

 דש"ל~ת"
 בפא"~

 ~ז~
~ 

 ר~ר~~"א
 ~יר"א~

 נח~לף
"~

 מ~~
 ל~וש וראוי בזה נ~ת~ו ר~~~~ אלא לחור
 ~לא להטריף אין" ~ב~ד~ריהם

 יש מה"ליקוי ל~נים א~~שניהם אבל נלקה הא~~מ"מ אדו~ים~ ~שניה~
 המראות ופי~ול~אן

 ת~ ל~
 בריאהו~ב~"ז ~~א

~בן
 משמ~

 ~~~ ~י ש~י~ל~נ~ שיר~ין ~י ~~~
" 

 הרט"זוה~ת~ו
 ~~פוהפ~~

 אם" א~ן
~~ 

 בא
 ~לאני לא~די מ~ש~

 לב~
 אם ~~דאף

 ~ני~~
 נ"ל ~נים

 ~~ור ליקוי~איבא

 ~אי~ ~י~
 ארום

 ב~נ~~
 ב גם

 אלא ~י~י~י~י רלא ~מר~~שר
ומשום ~~ימ~ ~האדי~

 ו~~ ~פקררו~~
 ~~ן" דהביא רש~י ~ד~די

 דאם~~פ~"ת
 בשר~ שני~~ל~ני~

 אבן
~"א ~~~ ~~ר~

 ~שי~
 רלדינא ~~ ר~י ר~רי ~ל

 רלאאלא ק~~~~ייה~ ~
 ר~~לא~ו~ב~שני~~ אי הבדי~

 ד~א ~בנים
 פליג~ליה רילמא או~רש"י

~~~~~ 
 שנר~ה

 מ~ח ל~~ו~בהאדים~ש"י מרב~~
 הפנימי ~י~

 ברמו~~
 ממ""ש

 לה~~" יום ~בל דמ~שים ט""ז ~~~ ה~יר ו~ן וז"ל~~"ר
~שיש

 בוש~
 "~ ~ב"ל ~~ר ו~ן ~פנים ארמי~ת קצת

~ ~
~  

~ ~ ~  אתאן 

~ ~ ~  ~  
 ה~~ש ד~רי ומפשט~רן

 ג~
 ~י"

 ~ש~ואל חגודת ה~~
 רדוקא רמש"א ו~~ בהפמ"ר~תיר

 או בולה~ריך אדומי~ ~~ניה~
 א~ דו~

 ~ילוף
 ממ~

 ~חיצון~לבין הפנימי ר~אדים
 אפי~

 ב~ש
 טריפ~

 ו~ב
 " הר~ז""א~~תי~ו הבנה"~

~ ~  

 ~ר~ לשארגוונין נתחלפו
~תה~בים

 לא~~
 מש~צות ו~ר~

 דלעיל ר~"ל מלשון ל~~ד וב""נ~התי~ ח~~ליווה~~ ז~~
 א~א ~~צא ~א~מראות רפי~ו~ דב~

 ~ריא~
 ~ר~ ר~ת ו~נ

~"~ 

~~
 ולא זהב משבצות ~ר~ ד~~י דה~תיק ז~

 חגורתשמוא ~~ ב~וף ~וד ~יין " לה~יר ו~"ל~ליו חל~

~מ~
 ושט ~נין רינים תידושי

 ו~~
 לאוד י~א

ז"א ש~~
 ל~ת~ ~~ב~ ~גו~~~~"~

 ~נ"ל ~ני~ון
 ~מן ה~לי~~ו~יין לד~תו ~א~שבי~נתי ושבק~ה~ת רל~

~ו~~"~
 נ~ה אם א~ רין

 לאו~ונ~תנ~
 ~ו~ט

 מש"~
" 

~ ~

 ~ש אם מו~ם ל~ון
~ 

 " ובו~ ו~טים ~~
 וא~

 מה~י"ו ~ת~~~ו~ים ה~ ב~מצ~ מחוב~יםלמ~ל~~~טה~~~
 רר~"~

 מתיד ופ~ת ~טריף
 ב~ימן מ~יים ר~~~ומיא

 מ~
ו~מח~יר ~~ברי~ ~ ~י ו~ין
 ת~~

" 

~ ~~~~ 

~ ~  

 ~ו~
 נמ~א אם הבאל~נינוובו~"

ל~~וךרםאחר~חיטה~ביב
 בוחשש אין~~פ~ים הוש~

 ל~
 ~"ח בשם ~ה ו~ר~ ~ט"ז

 ~נ~וח ~~תי~
 ו~~""~

 ~~ ~י~ צדקה מ~יל בש~ת
ובקונטרי~

 אחרון
 ח~~ ב~

 ז~ אות ~~~ל
 ~רבר" ונבון לרירן ~ף ~~רז"~נו דהבי~

~ ~
 ~~~~ ~~ון

 רחיישנ~
 אנו ואין ~ושט לנקיבת

~"~
~~ 

~ ~  

ק ~ ~  

~~~~~ ~  ~~~~ת ~~ז ~ר ~חי~ן ~~~י~ 
 מ~~~י~
 ו~~~~ "

~די~~
 וב"נ"~~יל ~ל

~~ 
 ו~~ן ~~~~" ב~ג

ןנן
 בב~~~

 ~ושט
 ו~"~

 רין ל"ד ~ימן ~קמן

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
 ל~פ~ו ר~יב~" דהיבא ~לדף

~ ב~~ו~  ~אינ~ ההרגש ~ו~ד משהו ו~נ~ב ב~ל ~שוטטשה~ין ~~ומ~~~ ~~י~ ר~מ~~ם אווזא~אינקיבבג~ן~היא ~יב~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~  ~ ~ ~פ~   ~~~~ו~ 

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

~ ~ ~ ו  

 ~~חי~בור~י~
 ~נ~

~~
 ו~ן ~י""ש ~"קז~

 ו~~ בר~~ מש~~
 ב~~"ז

~ ~~ון 
 ח~ר~

 שמ~ל

~~ 
 ~~תית"ר~י ז~

ודלא ה~ר~
 ב~~"~

 רהבין
~חיצון ~~~באל~ ~ר~רימו~~רא~~~

 טריפ~
 ו~פ~ת י~ו~ש

 ס"~
 ב~~ ~~

 ~קיאין~נו שאי~ ~ל~ד רינא מ~זקר אלא רמ"א ~יירי~~א ~"~ דל~~
 ו~ג~ י~וי"~

 רר~די~ם
 לתד~

 ד~די
 אנן נ~נים ביני~ם~לחלק דמ~

 ב~~
 הושט אנן~~יאיןבברי~ת ראין~מיחש להחמי~ נ~ינן ~וונא

 " בפחרי~חקאותושטו~יין א~רוני~ ~~

 בהטור נ~מר שלאדא~פ
 ובה~

 מי~~ובתו~~
 ב~חוב~לא ~נמ~~

 ל~וביק י~ מ"~
 בנמ~ א~ ~הטרי~

 ואף
 ~דבדיהם ~~ויין לא~ור יש נ~י ~~נים ~"ד~נמצא

 וה~ט~באור~
 הב~א ש~ואל ~ור"םוח~ורת לשון ה~~יק

 ~מו בה~~מה ונר~~ר~הלשוןהפ~ת
 ר~א~ רמ"א רברי ו~~מיר ~~~פר""ח~שיג א~נםהפר"~
 ה~~"ם דלר~ת ~~חבו~~וץ בנמ~~

 ~"ק י~ו~שק"ר ~זב~ ~י~ טריפ~
 י~

 ~~נוןרינא
 ~ל~"~

 ל~~~י~
 ~ר~~

~~
 נמ~א רא~ילו ~~~ז ~וד ובדבת~ והפ~"ת

 הי~ב~ן טדיפהו~ייןבאר בנגדה~וץ~לא ~~
~"~ 

 ~ז
 רבר~ ~לדה~שה

 הרט"ז
 ובשו"~

 ברא~ו ~מ
 ק"גו~יון סי~ י"גו~וף ~י~סוף ~בח~~

 ז~ ב~~~
 ~"ד

~~רנט~ ש~
 בת" ומ"מ אחרה~~ת

 ~~ר~~ ר~מחמי~
והפר"~

 מזניחין אין
~ או~  

" 

~ ~~ ~  

 הוא אםאבל
" ~ין~~ א~~ ו~~ תק~ ~  ~ת~~
 ה~מ~

 ~פילונתחב
 ~~~י ~~~~ ו~

~ ר ~ ~ ~  

~~~ 
 ~ד

~  
 אלא אי~ור ראין ~ט ~סי~ וקרקבן מ""ח~סי~

 ושטדשאני ב~~
 ~חו~

 ~וברים ~~קים שאו~לום
 בשטיפ~

שמ~
 הם

 ה~~ו~
 ~ת

 ~~ ~ד~~~~
 ~ר""ן

 ~ה~ט"ז~~ט"ז וה~תי~
 ו~ש""~

 ואח~נים ו~פ~ת
 ~רא~~ ~~

והרשב"~
 ל~קל ואין

 ברב~
 ו~יין

~~~ 
~~~~ 

~  

 ונ~ר~~ ~~ ~~
 י

 ראל~ה~~פא
 היא~

 א~ריקה ~מ~נן
 הי~

 ראיבא
 שמא ~יחוש ~רי~ה~י~ותא

 ו~~ל~ נק~
 ק~ם

~~~ 
~~~ר~~~

 ~~~גן ~ל~~~ן
 ~~~ ד~"~

 ~נ~~נ~~
~ו~



~ ~ ~ ~ ~

" 

~ ~ ~ ~
~ ~  

~ ~ ~ ~  לואין
 מבחו~ בדי~~

ב~בריו ~~ וי~יין ~פ~"ח ~ם ובדבת~
 אי~ ד~~

 נ~וחא
 ל~ני~

 בד~ו דאם דינא
 דב"ש ~בר אל מ~בר ני~ב רלא שלם ומצאו~~נימי
~לא

 ניק~
 חיישינן ו~י בשירה חיישי~ לא אי החיצון

 ~רמב""םבס~

 ו~ס~

 ~רן
 והפר"~ טריפ~

~"~ 

 ב~" ~ב

 לו י~ ניקב הבריא הפ~~ורלה~פרשים בדברי בןגם
 לנתרפא חיישינן ולאתקנה

 ו~"~
 " ~ב"ל לפ~קמרן

 דאיןלושט ד~"ל א~""ג בח~ראפשרדמרן ב~ ~"קו~ש""ך
בדיקה

 ~בחו~
 תהני דאל"ב דונתרפא לט~ם הו~רך

 ורואין ה~זרות שתי בשמפרידין בדי~הליה
הפנימי שג~

 לאני~
 ד~חיצון פשיטא דאז ל~בר ~~בר

~א
 ~י~

 חיישינן אי אבל בלל
 שמ~

 טריפהובן נתרפא
 ד~"ש דו~יא והוי ~ב""ל ודו"ק ~"ש י~חם בר~~ובח
 להחמי~ נוהגין אנ~ אבן ~רמב""ם לד~ת~~ר"ח

 דבן שירשט ולא ברש"י פסק דמרןבת~
 ~~~~ ~י~

 " וסי~תוהרמב""ם

~ ~

 מ~חוץ" קורטדם אין אם מור"ם לשון"
 ב~~

 ~~~נ~~~~~~~א~"~~~
 דיש מ~פנים ק"ד יש אם אוסריםרמ"א ל~בר~ אף~ ואחרונים הט"ז אבל ה~"ך לשוןה~יק

 לחו~
 גם שיש

 ~~~ ~ ~~~י~~~~~~~~י~~~
 והפר"ח ~ש""ך גם דינא ~נין ~מנםטדיפה

 ל~ילוב~~ וב~תיבנא ~ד בלא ~וונאאף ~בלא~רי ~חרוני~
 אין ול~ן וז""א ש~ואל ה~גורת ו~ב~רן

 לה~
 " ~~"ך לפירוש רמ"א בדבריו~ש ~ב~

~ ~~ ~  

~ ~  
~"

~ ~  
 ז""לובת~

 ש~ ולפ~
 נ~"ר בהל~טה נוהגין המ~מות

 ~ליהם זבותלל~ד
 והו~

 אליבא מותר
 י~וייןבדבריוה~חי~ וה~מי~ דב""~

 דאו~יית~ באיסור נבשלים~~לם בת~וחלילה~ומ~ ובס~ י~ ס""~
 ו~~

 בנחת האווזות שיל~יטו ביתו לבנ~יז~יר ~~י~ ירא בל
 לש~ם יבואו שלא~טנים ובדב~י~

 ס~
 ~~"ח וגם " ~~ד

 דא~ ~ת~ ו~וד ~ב"ש הר~ "ד~ת ~אה ובן ~~ב"ח~לא ~~
~מ~

 לא אם ובו~ות ~חין במין בושט
 ודב"ב להב~יר י~ ~חיצון ~~די~ותא שו~ נמצ~
 ב~

 תורת

~~~~~~ ~ ~ א ו ~ ~ ~ ~ ~ ~  
 בהפמ""ד דוקא לד~ריו הסבים שמואלא~ונת

 הב""ח בדברי הח~יר א~ ~סי~ מאירות ~ניםהר~ א~נ~
 דהל~טה זה מנ~ג לבטל להארים דר~וי~~ו~ת~ וגד~

 וה~~יקו ממנו מתהוים טרפיות ו~~י ר~ותד~~ה
 אין ו~ט אותהר~~""י

~ 
 בדיקה

 ~בחו~
 מ"באות והר~

יו"ד
 ול~

 שאלה ח"ב ~"י הר~ יח~ו~ בן
 נ"~

 דנטה

 וז"ללהתי~
 ~~מ~

 ושאר ג"ל ~י~ן והפר""ח הט"ז
 שמלובטין בדיקתהושט דבר ~ל האחרונים~ולי

 ו~~ת החיצון ב~ר די~וחא שום ~~ברלהתירבש~ין
 שמחדש ואף בלל ל~חמיר ואיןר~א

 נד~
 פנים ס~

 בס~רת לה~מיר ר~ה ~קבא ~ייל ~~ ובסי~~א~וח
~~~ח

 א~
 ולא ~ו ת~~ה

 ~מ~
 ~מון להפסיד אליו

 ~~ין ל~ח~~ר דאין האחרו~ים ~~במת ~ נ~~שדא~

 ~~ס"מ" ~"א ש""י בספרי ובמ""שג"בההל~שה
 שלא הט""ז בד~ת בה~""רוהמי~ל ט~י~

 לה~רי~
 אלא

 בבולו ה~י~ן ב~וד של~הבשה~ותא
 א~

 י~ בדו~ו

 ~~~~~~~ח~~~~~~

 מ""ט

 נת~~~
 ב~נין ב"ב השחיטהוב~דאיןלהחמיר~מ~ום

 בר ~שט אית ב~י בחו~ ועיד י~ו""ששמל~י~ין הוש~ו~
 לו~ו דב~יר המורים לידהגידו אווז~

 ובבמ~
 ו~ין י~וי""ש ~ל איוזא בד הושט בודקיןאין אח~י~ מקומו~

 ושו""ת ~"ב פ"חדף בבנה""~
 ב"~

 ~~ סי~
 ו~"~

 י""ז ~י~
 מחמת שיצא בדם פ"ג ~י~מפאדובה ו~ה~~
 הר~~ז"ט דאתרא מארי לי שב~~ ~הבפי מדיטהו~מודונ~

 מודו~
 ~~"ו

 לבן הפנימי ~ור ואם הע~ות ל~פרי~נהיגי
 דיש מבשירים לקותא שום ביהולית בדינ~

 בד~
 הוש~" ב~ור

 בדבתבהפנימי
 ~ש"~

 ~י~
 ג"~

 וא~
 לו אין ושט אות בפ~י וב""ב מב~ירים החיצוןב~ור לקות~ איב~ אי

~י~ השנ~ דחוט דאי ואחרי מנהג~פירארא דהואבדיקה
~"~ 

 החמ~רו ל"ד סי~ שמ~ל ואמונת
 ~ימן דב"ש בשו""תוגם ה~"~ בד~~

 נרא~ ר~~
 דד~~ו

 "באיסורבתרהמתמיר דאזלינ~
 הייתי תו~

 נב~
 בדבר

 לפחות" להטריף ברעתי ו~לה ה~עי~ים שתי~ל ו~וס~
 להר" ו~~~תי ב~ו~חי~ן הלקותאבש~לטה

 ב~יר מ""ן ז"ל יונה אברהם במהר"רח"ק המופל~
 להח~יר~ד~~ה~"~" שראוי נל~ד לי השיב ובהי~""א ויני~יא~

 ר~""~" ~ימן דב"ש הר~ האחרונים גדולי לןובדפ~~ו

 ל""ד סימן ש~אל וא~נת ~""ח סימן השני חוטוהר~
 ה~חמיר אחרידאזלינן

 באיסו~
 זה ~ני~ן ~ב""ח בד~תהחמידו בא~ ו~לם תודה
 באוד~ו~ י~וי"~ ש~ו~ ואמו~ השני~חוט וב~ד~ ~ל~~י רו~~

 גדול" לנו
 ~ד""א ב~הר""ר המו~א הר~ ~וזנומגאון

 במ"~" הן בדב~ המחמירים לבל ~~ום מורהש~~ה זצ~~
 בש"בהן

 ומדש~~
 ד~ב~ מובח ~ליהם ~ידי בת~ ולא

~ל~
 ~מהם ב~סבמ"ה

 ב"~
 ב~ל~טו~" שנהגו האידנא

 הנמ~~ת מ~~ולים דרו~א דרובא~אווזות
 בד~ת נל~"ד ס"ר מחמ~ההם ~ו~טו~

 הב"~
 לא אפילו דושט ס""ח ~י~ השני חוט~שו"ת ל~ ד~יתי
 ו~ינו ה~נימי מ~וד~~ט אל~ ציק~

 ~ מפו~
 ~סו~

~~~ 
~בין ב~~

 הוש~
 ומייבאאחדי הארי את משיבין א"ב"איןנקטינן~ב"ד ל~קלוהב~ נראה דתליא"~פלוג~א ל~ר~בן

המל~
 ז""ל חיד""א דהר~ ראי אח~י ו~ור

 ה~תי~
 דברי

 חל~~~~ם ולא פ~מהר~
 דנ~~

 ~ן בותיה ד~"ל
 ליב~

לה~
 ונל~"ד הנ""ל תקיפי ק~ישי רבנן נגד

 והגאונים ה~"ח~~ להחמי~
 דאז~

 א~תריה
 אמנ~

 הו~~ ~ם
 או מ~הסעודת

 ודוח~ ~""~
 והפמ""ר הש~ה

 בלל החיצון ~וד ה~ותא ~בדה לאודוקאאם נ"לל~~
 ואינם ה~ואר ב~ור הנמצאיםוהגלאנ"דולי ו~"~
 ה~ורהחיצוןוגם שלקה מאחדלושט ~רובי~

 בהגהות ה~ו~י בה ~טריף ישהלקוי נ~ר~נג~ הוש~
~ 

 החסיר להדב
 מ~אדובה זל~"ה חזקבמוה~"~י~קב

 בש~
 ~ם

 במה""ר פנים ונשוא ז~ן ~א~ף ~ל~גאל
 " היוטדיא~טי ~א~

~ ~~ ~  

 ~~ידובו~" ~~נה יש
~  

 נמ~ו~~רות
 ~~ידת ~ו~ות ~יןשחורות

 ראי א~רי הז~ל~קבן ~בין ב~~י ו~"ש בושט~רוש ד~
 ~שוניםדבדי

 והאח~וני~
 ~~ ו~ון

~  

 ו~ט"
 ו~ל~ווזא ב~

 ה~~~
 ~~~א אווזא להתיר

~ ~ו~ ~  
~ 

~~י~



~ ~ ~ ~ ~

"

~ ~ ~ ~  
~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ רש~ים 
 ~~ר~~

 האצ~ע ובדהי~ת א~זמים או
 עבדה לא ביוןשהל~תא מבפנים ~ם בולט~בהון עליה~

 ~צוקל ומהריב"ק מ""ו בריאל ~ מהרר""י הגהות~בהוץ
 ה~ ~ימן י"ד בשו"ת ז"א ומ""ש " ע~ל הדשעלפרי

 ה~העלהדנבון אות בסי~ח"י ובן יעו"שלאורךולרוהב
 שיבדוק אחרלהבשיר

~ 
 בריא הוא הדם שתהת הבשר

 לאבול ~גילי~ אווזא בברואפילו
 קוצי~

 א~י " ע~"ד
 הבוללש~דמני דהר~הגדול לי להקיר~ןהגי~ומור~ובא
 הגאון נשיאותו בימי יע""א פאדובה פה דא~אמאדי

 " נוהג היה ז"ל ~~ינצי רפאל יצחק במוהר"רה~הי

~ ~ ~

 להםבמין ויש הולעים בראוווא בושט נמצאים

 ובתראי קמאי ~עקבות להט~יף נ~~תיבי~
 קזיס והר~ בריאל דהר~ אווזא בר ושט אות ב~"יוב"ב
~יו

 ובן ~טריפי~
~~~ 

 י""ב ~ימן ז"א בשו""ת בתו~
 לטרו"ף וילמד מבהוץ ריעו~א במורהו"ל

 החיצון בעור ריעותא אי~א דהא מ~הגם הואדבן ט~"ףובת~
ונ~ו~

 " ע~"ד הדבר

 וב~
 הרב דנהג לי הוג~ הגד

ה~~ה~

 הרי"ף ה""ק
 הנ"~

 מ~י""ן על דישב בעת ז"ל
 " לנקוב ~ופו דהתולעת ~קל דאיןונ"ל

~ 

 מ"ש ועיין
 הושט שעל השומן ואם ה~מןבסוף

 מבס~
 ~יסין אלו

 ומיהדק סותם דהשומן ביון ~הריהן ~ה~ש דנאנהיגי
 דהטריפו עופות ערך~בדיקת ב~י נראי~~וב"בואינן
 שנקבוהו תולעים ומצאו בוושט דבדקו אווזא בניבמה

 "עי""ש

~ ~~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~  ט~~""~~ 

 מב~נקבו
 צדדי~

 " בד"מ ~א ובן מבהוץ ק"ד אין וגם

~ ~ ~

 בשרו הצי ויאבל בושט תהובה נמלה נמצאת
 במקו~ הפנימי עורשל

 נמלה שהיתה
 שמא אסר הלק"ט ה~יאו גרשון הפר"~"ומהר~ד~בשיד ש~

 ~הרי להוש דאין בת~ ול~""פ שהייה ו~טעם~יקב
 נחתבה לא דהא שהייה עבדוליבא אל ~עבר~~ה ל~

 וב"נ הפד"ה לדברי ה~בים הב"ש הר~ וגםהנמלה
~הר~

 והר~ בהפמ"ר ב"א להקל רצה ~א הב"ש הר~אבן דהעיקדבדבדיהפ~"~ חגורת"שמואלוב"בבו"~
 שלפנינוא~רו בדוד איטליא בת~דשמעשדבני י"באות מ"~

 וב~"ד ב~פר"חדלא
 וז~ ~על~

 דאם נראה ולבן
 בהוזק תהובה ~ם ב~יטות להבשיר יש בחוזק~חובה אינ~

 אות ז"א והר~ דבריו ע""ב בהפמ"ד דוקא להבשיר~ש
 טריפה~~~דחיישי~ דב~וץשנ~צאתהובבושט~ו~~ים דקי~בהני ביון להתיר צ"ע ו~י וז"ל ~ההמיר נטה~"י
 והבריא ני~ב~מא

 דהפר"~ והג~
 בין ~ להלק השב

~נוש~י~
 לע"ד נדאה אין

 ל~מו~
 ולבן עב"ד ל~קל ע"ז

 " הםרבים בי ליה ~מיבין ודשרן תב"ש הרב ב~~ הפמ"ד ב~~א להתי~ ב"א לבי מ~אני לא לידי מעשה בא היה~לו

~ ~~ ~ ~  

~ ~  

 ז~
 שניקבובו~"

 מהר"ש הרב הורה עוף שלהחיצון אםני~בגםעו~

~רו~
 דאין דבשר

 יצי~
 ~י~אהו אלא מ~ריף המאבל

 יהודה הר~בית מיהוש בית בו אין ו~נידוןזה ה~וף~הלל

ד~
 הרב ודעת ט"ו אות מ"ב הר~ והעתיקו ע"ב קי""ד
 היה יהודה~ית

 להטר~
 ה~אבל~היהשרוב מפני וה~יר לרבו שאל אבל

 הול~
 יבול היה הרוב לררבוובאותו

 ז""א הר" אבן דבו ~ברת מפני דעתו וביטל~~~קיים

~~שמטו~
 להיתיראיבת~ הנ""ל הוראה על הלק א~ ~י~

 עומ~ אני במקו~י~מ"מ
 דת"ק "משום ב~ד"ד ל~~די~~

 ~~ר לא ה~~ק ~ני~ב אלא מ~שיד לא בותיהדקי"ל
 לחוץ ה~אבל י~צא שה~ה ב"ב גדול נקב דניקבוביון
 ~ב"דו~~~ר~ טרי~~ דהוי החיצון~אי עור גםוניקב
 ומלש~ן דב~ם של ד~ש~ן דאע"פ בותיהלי

 ~פ~~ב~ב מ~ן משמע"דל~ברת בניטל דוקא~אוםר ~ור~~
 ב~וג~א דאפושי בשר ה~רון בודיש

~ ל~ ~ ~ "  פ""י הר~ ~והביאו " ז"ל ~וי מהר""י"ובמ"ש 
 ער~

ד ~למה~ר בשמו הוסיףשקבל ~~ל מהרי"למ""מ ~ ז~~ ~  
 ישיבה ראש שהיה זצוק"לברזילי

 בצפתקו~~
 בו~ו

 דבצפתתו~"ב ז"ל ~~רו אהריהדמהר"י והואבאיטליא

 ~~~~~י~י~~~~~~~~~~~~~י~~
 דבר שזהו עפ"י דאף וז"ל ו~ו~יף שם ז"אהר~

 ב~י~ פ"ת להר~ שר~יתי לפי זה לבתוב הוצרבתיעב"ז פשו~
 י"ה ס"קל""ג

 שבת~וז~
 שאר אבל

 הזפ~
 ~תד שנ~ב

 בבלל דהוי מה~ק קצת נחסרה"ה
 ניק~

 ודלא
ד~ו~ר ב~

 א~י~
 בולו ניטל

 ודבר~ו עב"ד בב"י ועיי~
 הר~ עב"ל ובמבואר ל~ענ"ד תמוהים~

 ואין נבונים ודבריו ז""א הר~ עםדהדין ונלע~ ש~ ז~
 להק~

 בדבד
 ולא הנ~ל ז"אהר~ ~רי דמדהביא ב~ אות ב~ ~י~ הד""ט בעיקדיועיין

 הל~
 ד~~ל נראה עליהם

 דמסתבדא ז"ל ה~דול בהבהן דלא דא~ויקל ~תי~ו~
 ~ותי~

" 

 ~י ושט דין הושט לבל יש זפק לו דאין אווזאבר
 ע~

זפ~
 " ופשוטהדבר שני~ביעוי""ש

~ ~

 שבין~זבק המעי ניקב מוד~ם לשון
תמיהא ל~~~

~ ~ ליט~~  ~  ~~ ~~ ~~ 

 ניקב ובי מ~ר~בן הוא מהקרקבןשלמעלה
 לא אם דט~י~ה ~דמ"א ~~ק איך וא"ב הית~ולא אי~ו~ לא בו אמר ולא ב~רה ניקב ובי הזפק~מן טריפ~

 ועם להומרא דאו~ייהא דס~יקאנאמר
~ 

 זה
 להחליט ולא הקר~בן בדין דדינו לבארלו הי~
 ק""ד ובלא במש~ו דנקובתו בושט אף דנד~הל~טריף בסת~

בשו"תדב""ש מצאת~ הפשי אחרי אם ~י בזה שה~יד מי דאיתיולא
 סי~רע~

 והשיבדאף זה על נשאל דנשאול
 ומ~רי"ל ש"ד לשון ד~י~ג

 והנמ~בי~
 לא אחריהם

 ~"ל רש"ל בדברי מצינו מ"מ לא~ור בקרקבןאו להתי~ בז~ק נידון ההוא העור אם ~א ~הםנ~תפק
או~ר מעשהלידיהייתי בא שאםהי~ ~יטא דב~בוז"לש""ד ע~

~ 
 אינו ואת"ל מלזפק לו~ט יו~ד דומה

 שלמ~להלמה דומ~
 בקרקבן דינו בן א~

 מ~פקא נ~י דהאי דב~ו מתוך נראה " עב""לובו~ במ"שטרו~ דנ~
 ראינושלא ולפ~ בתב דינא ~ע~ין ו~"ד ו~~ ממש בושט הויאי לי~

 בז~
 הפו~~ מדברי מובחת ראיה

 נקטינ~
להומר~

 לפי א"ב עב"ד דאורייתא ב~פו~א
 ז~

 נוב
 ~"ל וב~ש בדבר ונסת~ק עלה דרמ"אלומר

 ב~פי~~דאוד~ית~ בושט ואף ב~תם לא~ור וה~ליטש"ד ע~
 דבריו ~תםובן

 בת~
 ~ל

~"~ 

 הבש ניקב ואם וז"ל

~ ו ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  ~ ~~~י~~~
 ב"ג סימןא~

~~ 
 ב~וף החמיד ב"ה

 הזפ~
 ונ~תייע

 ~ת~ בק""א פ"~"ט"והפר"ח ה~רדבימלשון
 או מהט נמצא אבלאם ~ספי~~א לה~מירי~ דלעניןנק~

 קו~
 במעי

 ~ להבשי~ יש נקב ~ו נמצא ולאזה
 ~דתו לפי דאזיל

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ " ~ ~ ~ ~ ~ ~

~דו~



~ ~ ~ ~ ~ "~ ~ ~ ~ ~
~ ~  

~~~~~"~"  ~ב"ד ניקב ד~יושונן~~א~די~ה
דזהו ~~והפד"~ דה~י~

 ד~~
 בנ~~~ מתירין הפוסקים ~אר בל אבל הר"ן

 עב"ד נק~ינןו~בי
~ 

 ~ב"ל ישלהטריף בחחוב אך
 ןבן קס""ג ~""ק ז""א הרבב~"אוה~~יקו

 מפידש~
 דחולין

 ~"ב נ"סדף
 ו~ן מ~יים בני נקרא מ~י דהאי נרא~

פירש
 ~רמב""~

 וב~"מס~ף מ"ז בסי~ יוסף בי~ה והובא

~
 ו~

 מהלבו~
 ומהרש"ל וז~ל בח~ הב""ח ~בן ז"ל רש""י במ"שמ~יים בני ליה ~רי ד~מב""ם ב~~ שסיטה

~"~~~~~~~~י~~~~~~~
 מלשון נר~~ ובן בושט דדנוהו מובסי ר~"או~~םלשון

 ומור""םו~גם רש"ל דברי הדב"ש ובןפיר"ש ודמ"אל"ס
 ש"ד לשון בנ~ה רש"ל דברי ~ירש מישור אורח הר~בי

 וב"ב בקרקבןדדינו
 הר~~ו"~

 נל~""ד א~ מחודש
 דאיתידהר~ וראה " הד~"ש בפירוש מורים רש"ל דברי" דפ~~

 ~דך~י
 וש~

 בר
 אווזא~~אריךהרב~

 בי ובתב ב~נין
 בה""י ~ר~ ~ל השיג השג מהזקנים שב"א~הר~

 במ~י מסט נמצא אם להקל ס"ס~מ~~ם דפס~
 ז~

 נראה ולא

"שוםנ~~
 דדומה דב~~ רש""ל ~ל ו~מה

 י~וי"ש רמ"א דברי פידש ובן דוקא לקרקבן"דדומה וה~ל~ לוש~
באורך
~ 

 לי נוח ואינו
~ 

 ~השגתו הרסיב ה~מיק ו~וד
~ל

 לשוןהפר""~
 דב~~בשי~ ב~""א

 מחט~מ~י בנמצא
 בחבן ושביב נהים דבד ~ליו וב~~ ב~חוב"זהולה~דיף

 איהוגופיהדדוקא ו~ני פסיק ~~ ס"ק מ"ו בס~~דהרי
בדקין

 ומר~
 בן לא ~סוב במחט חיישינן דק ד~ורן

 מטריף היבי בן ואם ~ב ד~ורן איבדים~שאר
 דדינו המ~י בזה~חוב במח~

~ 
 הרב ~ברת לפי

 דוד~י והחלי" ~~יים בבני או דו~אול~~ושט~ב~דקבן ~ שב~
מ"שבק"א

 ל~
 צ""ד ~לל ~מנסה סלת בס~ בהפר""ס לןדסתם מ"י הר" על ~"ב ו~שיג ~לל מ~וורא

 ס"~

 ה~
 בלל דק ~לאוהעלה

 ~ב~
 מ~צמותיו הס"ר ואחר" "

 אל שם דאלו מר לן לישר""י תור~והקדושיםומב~וד
 ~י~~ר~"ח" ~ו"~ד~שלבו

~ 
 פ"י מהר~ ג"ב דהו~ת

 שנ~ב ז~ף~רך
~ 

 לן דקאפ~יק
 דה~

 דינובוש~ מ~י

~~~~~~י~~~~~~~~י~~~~~~~~
 הדב"שאובש~ת

 דחשיב~י~
 בבנימ~ייםובדקריבחיל

 ל"ג בסי~ גופיהאיהו
 ס""~

 ני~בו בבלל א"נ ב""דוז""ל
 מתבארהדקיןהואובן

 בפא""~
 פידו~~ לחד ~"ב נ"ס דף

 ~ן ול"ו ~""ש מ~יים בני ~למודא ליה קרי זהלמ~י
 במ""ש ~י הר~יחשוב

 בס~
 ובדמורהל~ין ל~נחה

 ~ן לא אשר דברים וב~" ה~ה לא ורמ"א רש""ללשון ~
 מ~יהסמירו דהאי~ל~הפר"חומ"יד~אמ~יורהדרבו

בו~~
 ש~ורו אף ולבן ובושט במ~יים סמ~רא

~~ 
" 

~~~~~~~~~~"~~"~

~~~~~~ 
 בו בנמנא בן גם לה~ריף לוהיה דא""~ ~שיבני ואל ~"" ס""ק מ"~ו ובסי~ ~יה ~~יאביה

 מח~
 שאינו

 ~~ סימן ~נ~ל בסיבודוב~סיק תחו~
~"~ 

~~ 
 ושט לגבי

 חידושדהא
 ~ד~

 הוא
 ~וש~

 גםבנמצא לה~ריף גופיה

~~~~~~~~~~~~"~~~~~"~~~

 ודי לן ומס~א ~ירושא לסד מ~יים ~ני "או~ושט
~~~~דו~

 ~חומרא~ת~וב בו~ט
 א~"~

 ~~~~~י~ ד~א

 לפ~נ"ד הצלנו והצל ביהופ~יא
 "א~

 אבידו
 ומ"י ~"ח הר~ הם בא~מא קני ק~לידלאו הדו~ו~
 בש~ דאזלי מס~פינא ולא ואמינא שב"אהד~ מהש~ו~
 הדב"ש

 דדינו ומור"ם ש"ד ~ל רש""ל לשוןובדמורה
 בוש~
 או ~

 ~רומ""ז ברמ""ז לנו ובדרמז הד~ין נו~בו~בבלל
 גו~יה הפר""ח ~"ג ב~ו~סו~האר""ש ~~

~ל נפלא~י ונוראו~
 הר~שב~

 דלסד~ירו~א ונראה סמוך ד~ביא ~נ""ל
 לי~קרי

 דב"ב וב~~~וד מ~יים בני זה למ~י ~למודא
 קו~י~ו לייש~ מחשב~מו~לח בלבו ~~ה לא איךהפר"ס
 ה~ר""ח~ל

 ומ~
 ואראה שב~י ~וד " נל~"ד ובן במ"ש

 ז"אדהר~
 או~

 ב~"י הר~~ "בדברי הרחי~ ה~מיק ב"א
 והר~ ~""י הד" דברי ש""ר זבר ולא ודב"שופר"ח

 "הנ"ל שב"~

~ 

 ז""א שו"ת דבין ב~ליל נראהלו לא~ ודילמא
 או~ ו~יי"ד

 ה~פוס מבבש מחחח יצאו שניהם ז~ ו~ ה~
 ולאוורפיא דינא~ין לפ""~~ול~נין י~מר""ובשנח

 ~ונו הדב"ש בדברי נחמיראי בידי~
 בוש~

 בד~יןונראה או
ד~לה

 בהסבמ"~
 בו~יה להחמיר הדב""ש ~ם

 דאזילבשטת בדבדיהפד"ס ~ליון ד~ת לד~~וביוונ~י ובמ~~
 בדקין או בושט מספק לדונורש""ל

 ~ובמ"שבסו~
 סי~

ל"ג
~ 

 ~סוב במסט ה~ריף ולבן הוא ה~ין דבבלל
 ד~~ אלא בושט במו ק"ד בו אין אםאף

 דנרא~
 לו

 ~סוב קוץ לענין בושט ובל מבל לדונו א""א המ~יד~
 גמדא ביה ופ~יא ביה דאבלה ט~~א ~יי~ דלאמשום
ליה

 ~ ופ~~אלי~
 דהיא וא~"ג

 סבר~
 נבונה
~ 

 בדבר ~ו~ה הפר"ס נשים שלא בדי נל~""דזה ב~ ~~
 דברי פשט נראה דבן ו~וד נינהו סי~רא""יושדבריו משנ~

 ~מינא ומ"י ור~ארש"ל
 ל~פר"~ דס"~

 דדינו נמי

~ ~ו~~~~~~~ןו~~~ ~  ~~~~ ~~ 
 בדבר להקלדאין

 בסב~~
 "ודנק~ינן ~~"ל ~ב"א ~ר~

 די~א דאורייח~ו~~א בספי~אלחומרא
 בנמצא ולא בו ה~חובבמחט בדב"שוהפר"~

 בדמסי~
 " בק"א ה~""ס

~

 ד~ה~~יק אות ש"ב הר~ ו~ם
 דב~

 הדב"שולאס~
 לה~ל ולא להחמיר בותיה דס"ל נר~ה~ליו

~ 
 ובן

הר~ ב~
 בי~

 ~ר~ לי ~מיהא חו " ו~ל"מ הלל
 לא איך א~ ס"ק ~ט בסי~ ש"דדברי ה~~י~ פ"~
 ה~ל~

 ב~בורו
 ~""ג סי~~וף מור"~ בדבריו~הי"~~למ"הדדינ~יתיבוס~ין~יחו

 ל~ ואי~
 רש"ל ~דברי זבר ~שה

 והפר"~
ונרא~

 ד~~ו ~ל ~לה דלא בפש~ו ~"ד לשון דמפדש
להשוחו

 לוש~
 ~י~ דז""ל

 הס~
 אם הוא

 ח~
 זה

בבלל נבל~
 בל~~

 לא או הקרקבן
 ו~"~

 וב~בחי "
 להר~ הנ""לרמ"א ~ללשו~

 המופ~
 מ~ינ~"ו ה~ ו~ן ובבוד ס""ן

 ~ררך הלך ביוה~ם
 ~חר~

 ודברי ~~ירושרמ"א
 ז~ במ~י ~סוב בקוץ לאסור בותי דינא ל~ניןמסיק הפר""~

 המ~י בזהנמצאים א~ ול~נין " ו~מ ~י~אה י~~ם ומיניומינ~
 בו~ו~

 זבים מים מלאים
 ו~ול~~

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

 ~~יר דלא הנ"ל ש~"א להר~ ב~שוב~ו פ"י~הר~
 יד ואףידי באורך י~"שבה~מ""ר ~"~
 אובה~מ"ד בהה~~ון~~להק~

 ש~~
 " מצוה וס~~ת הדחק

~~~~

 ~נה הושט ~ין מאבלנמצא
 מאבל שםלי~ דא"~ טרי~~

 נקיב~ ~~ אל~
 ~ושט

 יד~ינן~נ~מטאי א~
 הוש~ מי~ו~

 ממקום
 ~י~ ~ו""ת"רד~"ז ~ניקב ~יון~ש~א"דאונו ~ה~~~~לי~ן~ סיבורובשיר~



~ ~ ~ ~ ~

"
~ ~ ~  

~ ~  

"" ~ 

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~צ~ג 
 והבי~

 א~ן לדבריו" ה~ר"חוה~~ים
 ~ר~

 ז~א
 בל דמטרפינן דלדידן בת~ י"ז~ות

 עיקרושמוט~
 בין

 ביןדושט דקנה בין בת~א במיעוט בין ~מא~מי~וט

~מ~
 ~"ד בםימן

 ~עי~
 לן דאית ~וט הדבר ט"ו

להטרי~
 ~ימן חיים מים בבאר מצאתי גוונאובן בבל

~"ל

~~ 

 ט"ז
 ונ"~

 דאין ע~ד"ונלע"ד
 להקל"ואםנמצ~

 ~י~ הפר"ח מ"ש עיין הצואר לעור הושט בין~י~ושי~
~ט
~ 

 ענין על א~ "ק
~~ 

 טרפיות
 ובשו"~

 ~ימן ז"א
 ולהחמיר לה~ל בדבר צדד דהר~בריאל ט~ ~עיף~י

 טרפיו~ ובקיצו~ שם הר~הנ"ל ב~"עאמנם חדברוהניח

או~
 הדבר" ונבון יעו~ש להחמיר נוטה ב~~דדעתו י"ט
 אות ב~"י עוד ועיין ב~פמ""ר ב"א להקל דאיןונל~ד
 בדב~ דהאריך במשהו נ~יבתווושט

 דלא והעלה
 בי~ ח~רון ~היה דלא א~ בפעם ~אהטדיף

 ל~בור
 להחמיד דטוב ה~וט"נראה לנברים~"ל"וליהטריפה
 בריאל מהר~ דב"נ ותו בהפמ"ר ולה~ל מועטבהפ~ד

 " נטהלהחמיר ז"א זהר~ ב~ע הדברדהניח

~ז~~
~"~ 

 ~ז~
~  

~ ~ ~ ~  

~  
 דמשם במשהו דנקיבתומלמטה

 ואיל~
 בריא~ נידון

~~~~~~~~

~  

~~~~~~~ 
 בגוף דנתקלקלהדהבא

 הקנ~
 ש"ך ~רובא מיטרפא

 "ואחרונים

~ ~

 ~ז~

~~ 

 ~~ו~~י~~~ ~מו~~
 שהאריבו בדבריהם י~ויין רמ"א קושית תירצווה~"ח
 מהר~ט והרב ולרוחב לאורח ~"ד ~י~ נ"ש שו""תוע""ע

~~~ ~ ~ ~ " ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  ~ ~  

 הפד"ח וב"ב גוונא בבל להחמירבבלנבון
 ועוד ב~""ע הדבר הניח הוא דגם בזה הרשב"א~ל דאיןל~מו~

דב~"ה
 הארו~

 " ביה ~דר אלמא זה הביא לא וה~צר

~ ~

 ~ו~
~ 

 ~~ס~~~~ ~"~ש

 וליתא ה~~ה ~ביב אניקב דקאידמשמע
 ח~רוןואינם~ביבהיקפ~ ה"ק~םישבהם~~~~אלא בדבתי~

 באור~אלאקצ~
 " בדבריהם יעויין

~ ~~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  

 ~נ~~ר~~~~
 בהם שאין ב~בים אבל והשלם הנקוב מצטרף~י~רון

~~~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ הנקב~  ~  

 וז~ בבאי~~ שיעורו~לא
 הש" ובת~ במ~פל שיעורו

דבן ~
 נרא~

 משמ~דמרן דלא בת~ הפ~ח אבן מרן דעת

 בדברי שלא וזה בב"י מדבת~ ו~יע~יה ברש"י~~
 הר"ן ב~~ דדעתו משמע~~קאלא

 דא~
 בנ~בים

 ח~רון בהם~אין
 מצטר~

 בין ביןבעוף וה~קוב השלם
 דלישנא וה~ם באז~ך יעוי"ש ובו~ נ"ל~ר ובן~בהמה
 דלא בב"י דעתו דגילה ביון מ"מ בהש"ך דייק~מרן

 מרן דברי להעמיד נבוןבה~"ק
 במ~

 ~""יוהו~יף
 לאשמועינן לזה זה קרובים שהן ב~~ דבדיוק~פר"ח
דבל

 ש~
 הנפ~ בנקבי לזה ~מובי~זה

 לרוב מצטרפין
 שי~ ד~בים דומיא שביניהם השלם~ם

 חי~רון בהם
 דינא ~ענין ה~ ~"ק~י"ש

 ב~
 ו~"בז"א לענ""ד נראה

 ב"ה"~"ל~ות
~~~~ 

 ואין חי~ר"ן בהם נק~ים~אין

 ל~~~~נק~
 מצט~~ין ב~~~קב

יותרמשיעורזהביני~ם אםי~ אב~ לדוב~
 אי~

 ואם מ~טרף ~ם
 לנקב נקב בין אין אם חי~רון בהםנ~ביםשיש ה~
 מצט~~ השלם אין יותר יש לבאי~רו~ם מ~טרפיןנקב ב~~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ " ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~" ~ ~

 ~ז~
 דעת זהו " בנפהבנ~ובה ב~ ~דמשערין י"א מור~" לשון ~~

 ~פ~לחלק~~~~~~~~ן~ב"םוב"ב הרי"~

ז~
 בידוע ד~א

~  ~  ~~ 

 ~עיף ~~~מן
~ 

 ~ז~~~

 נקב ~~
 מ~ל~

 מדבדי " ובו~
 נראהוהרמב""ם ~רי~~

 דבעו~
 מיירי

 " י~~ חלק י~ ~""ק וה~~"ח בהמה דה"ה בת~והש"ך

 דברי ד~ה ל~ה תפארתוהר~
 הש"~

 שם ~ין
ובאחרונים באוד~

 גוונ~ ובב~
 אין ~~א להחמיר טוב"

 " לשערבקיאין אנ~

~ ~

 ~ז~
 ז~"~

 בו להיות מור"ם לשון
 והםדקיםובו~" נקבי~
 פיותה~מפו~ו~

 ~~~~~~~~י~~~~~~~~~~~~
 על ערער דעת שפ~י והר~שמואל

~ 
 " באורך עי"ש

 בהש"~ונלע"~
 " ליה ~מיבין ודשרן וחפר""ח

~ ~ ~
במק~

 טריפ~ השומן ני~ב הםמפונות פיות
 הר~שפתידעת"ביתלח~יהודהוה~בוםעמו

 ב" נמצאוואב
 קני~

 למ~לה אם אבל טרי~ה
מחוברים ולמט~

 ונפרדי~
 וושטים ב~ במו דינם בא~צע

 מחוב~יםו~~רמ""א הם ואם ד""ה ~י"ג"ל לעילהמובא
 והמחמי~ התיר ו~ר"ח~טריף

 זבדי~ אווזות ת~""ב"~בר
יש

 לה~
 דהיינו וב~רים בליטה במין שלחם בקנה

 ל"ד ~י~ הגב"י ב~נ~"ג ועיין ל"א אות ~ארביתייהו
 ב~י וע"ע המים בא~ז ראה ~בן דבת~ ב"חאות

 מחמת בןל~ם י~ שהזברים שבתב קי"ח ~י~ ~יי ב~י ושו""תגרגרת ער~
 הפעיו~

 שהקטנים והעד

 אי~
 להם

 ובן " עי"ש שהם~רים ומבואר ברור שהדברובת~ ז~
 ח~ אות ב~ םי~ הד"ט עי~רי הר~ה~בים

 ושתים פעם לידי מעשח ובא ~ה ~"ק לז~ ~י~ש~ג והר~
 ~מוך זברים אווזות~בר

 ל~ו~
 והבשרתי הגרגרת

 " באורךעי"ש דעתולהחמי~ אע""ג"דהר~ת~"ש הרבני~הנ"לב~במת

~ז~~
~"~ 

~~~ 

~~ 
 חמש~

 ~וני

~~ ~ ~  
 נגד ברגליהופניה תלווה ~שהבהמהוהאונות

 ארובה נ~ראת ימין בצד האומה שאצל~אונה ~בוד~
והאונה ו~ב~

 שאצל~
 והיא אמצעית אונה נקראת

 שלישית~או~ה קטנ~
 נקרא~

 וגם עליונה אונה
 ~ביב החזה במצר שמונחת ~יהמת~לת אונ~
 קטנה אונה ימין מ~ד ישועוד הגרגר~

 בבי~ המונ~
 והחדיץ

 שבין חיתוך נגד מבווןשלה
 האונ~

 ועומדת לאומה
 ונ~ראת לאומה ועבה הארובה בין האונ~ת מןלמטה

 וורד ~אר לה שיש ~פני דוורדאעינוניתא
 במרא~

~להוג~
 שמונחתבבי~ מפני גנב נ~דאת

 והאונות
שאצל

 האו~~
 שמאל בצד

 התחתונ~
 ב~ץ נקרא~"יו~ה

~~~יונ~
 ~~ד ~ליונה נקראת

~~~ 
 פ~ו~ ואונה~
~ז~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

~וזן
 ואומ~

 הגדולה דהיינו אם ל~ון
 והיאעיקר~ב~"ב~לממנה נפרדו~ שהאונו~

 ~מךלבדי~ה ~יי~ ~ורחו~
 ריאה ר" בסדרן ב" ברא~ון ויחטאהו וישחטהוהריאה
 נ~ ווררא ו" משמאל ש~ים מי~ין ~לש ש~ אומהא"

 וצריךנפיחה
 ~דיק~

 אפי~
 ~ק~נו~

 " מהחולין וב"ש

~ ~ ~

~ 

~ ~  

 חשירה ואם
 אח~

 ואפילו " ובו~ מימין
 א~מהשמאל ח~דה אי מימין ד"איבא

 אם ו~""~ואחרונ~ובןטריפהש"ךופ~ח
 " ~~ דין ~מן מור"ם ובד~~" מימיןוג" היוד~מ~מא~

~ ~~ ~  

~ ~ ~ ~  
~ ~  ~ ~  

 וה~"ך~"ז
 וב"ב"הפ"~ והפר"~

 ב~ב והב"ח
ד~יבא דהיב~

 הפמ"~
 אין

 להורו~
 לאסור שנהגו ~~ה הי~ר

אע""~
 הט"ז וה~יקו ~יסורא ל~א ד~דינא

וח~וד~ והש"~
 דב וב~~ הב""ח על השיג הפר"ח אבן שמואל

 חלוקי~הפוס~י~
 זה על

 ודא~
 מנ~ג הוא

 ~ן עב"ד"לא ל~טלו וראוי בלל אליו לחוש~אין בטעו~
 א~להר" דע~

 ישר~
 רמ""א ב~~~דב~~ ואילך ע"ב דמסי~

 ישראלהנ"ל אהל והר~ העט"ז ~םובדהע~יק
 והט"ז רש""ל לדברי ~ם עשה זברפ""ב באו~

 והש"~
~~~יק ע"י אמ~םהר" " ד~ו ~ילה ולא הב"ח דברי שםהביא ועוד

 ס~ר~
 א~ל ו~על בו~יה דס""ל ונראה הב""ח

 להקל הסביםיששבר
 בסבר~

 ד~וב ונלע"ד " רש"ל
 הפמ"רלהחמירהי~אדליבא

 הב~ ובמ~
 ונ"ל והעט"ז ומהרי""ורמ""א לדברי לחוש

 דבבהמ~
 י~ראלישלהקל

 יהיה הרוב עלדהא
 ~פמ~

 והר~ גסה בהמה בפרט
 ודברי רמ"א ד~די~"אהביא

 רש~
 החליט ולא וה~ר"ח

 בט"ז ועיין~דבר

 ס~
 וע"ע ב~

 ו~ב"~ ~שמ~
 ס"ק

ל"~~
 וע"עבעט""ז ב~פ~ח ודלא להחמיר דדע~ו ול"ו

~ ~~~ 
 ~ן

 ~~"~~י~~ו~~~ו~~~
 חדודה בשהיא ובן ~ה הרגיל ו~וארה~ר~ה

 ~אונה ~דולה היא אם או ע~ולח ולאבאונה ומשוב~
 מהאונה ~דולה אם אפילו וי"אועבה ה~רוב~
 היא אם או הנפיחה אחר ה~ם מעלה פח~האם וב~ הא~צעי~

מקום ושינוי וחסיר ובי~יר זה ובבל חרזץ בלי בולה~~ולה
 מ~וור~~

 ה~בימו האחרונים
 להטרי~

 ב~ברי
מהרי"ווסבר~

 וגם יש~ל באהל וב"נ והעט"ז רמ""א
 ואין עליו דהסבים נ~ה מוד"ם~ז"אה~יקלשון

 ~זעייןלהקל
 בשמ"~

 ו~ב"ש

 ס~
 מ" ט"ל

 במור"םבמקומו~דנהי~י ~ מ"~
 להטרי~

 הוור~א חסרה אם
 בדברי וורדו~"נה~ינן ב~ ~מצאו ~~ה~אם שינ~האו

 ב~פד ועמ""ש בשירה א" שורש להם יש דאם~ור""ם
 י"ב י~ ס~מבריע

 ובש~~
 סי~ ח""ב יו~ף מטה

ינים חד~י ~
 ב~

 ימין ה~ימןועיין
 מ~~

 וע""ע להקל דנטה

~

~ ~ ~ ~  
 ו~

 ~הרי~~
 וע""ע

~ צ ~ ~ הור~ 
 דמש""אנפי~ה מהני ולא בועה או ~ירבא שם דאין אע""ג טריפה

 ד~
 " " קע"ג

~ ~ ~~ ~  

 אלו ובל עד בי~ לה נמצא לא "~ואם
 אינן הדינין~

 אל~
 ר~ו ר~ובמו~ ובו""

~~~~~~~~

 ח~"~~~ל

~ ~ ~ ו ~ ~  
 לה~מיר~וא

 ישר" בבהמת ~ולהקל ~וי ב~המ~
~~~""ד~ ובפר~

 ~ב~וי~~ ~~זבבז~
 ובפרט

~  
 ב~ון נה~~ה"

 נגדש~חריץ
 ~ל~

 ר~"ל דב~~
 דאיןז~

 ~לא~אי~וד
 הפר""ח וב"ב ודישלבטלהמנהג יש~לשל ממו~

 ~ס~
 הדבדים ~אלו ובל רמ""א סיים דבן ו~"ד באורךיעו~ש י"~

 ~~~~ו~~~

 ~""ה לקמן

 ~~~ ב~~~~"~~~

 ודש"לוהט""ז
 ושו"~

 סימן מ"ב
 ס"~

 ~א~רונים וע~י
 ו~ב"ש ~שמ~חוע"ע

 ס~
 לאורך ~"ו

 ו~"~
 בדבריו

 מז"ס""ק

~ ~~ ~  

~ ~  

 ~קצ~~ן

 ~~~~ב~~~
 הע~וני~~ נמצא אם דהא ~ין מצד זצ"ל הואדט""ס
 רמיס~בר וה~ם עי""ש טריפה שמאלמצד

 בו~י~
 ~רש

 דהאאףלד~ריו אינו וזה וב~"וז"ל ~יו השיג י"טס"ק "~
 אם בימין דאפילו הר~ ד~אפסקאב~י~קשה

 טריפה פוד~אמ~זמה שינח~
 ובמ~

 בס"~

 דהא ועוד ח~
בד"מ

 בדיקו~ ובב~
 אחרונים

 זבעט~
 לנמצא זת דל"ד פשוט אלאשמאל ~~ נמי אי~א

 העיטנית~
 מצד

 דהבא~מאל
 השר~

 ~מקום עומד
 אלא הרא~

 ובךהוא העינוני~א~צ~בראש ~חס~
 ~גי~

 ~צד למצא
 לי~יעב פע~ים במה באמעשה רבי~ייהוובןוהיינו שמ~~
 ד~תו~~~י~הו בהןישמרו ושפ~י רב דמעשהואיברא "~

הפר""ח
 וח~ור~ ולה"~

 מקצ~ה שחסרה ורדא ד~ביזביהיבא דב~~ מדבריהב"ח ו~נ" שמו~ל
 למ"שסיי~א דהוי מוביח " יעו"ש ובו~ ובשירה שמאלהחסרון~~ד לפ~~י~ נמצ~

 הרש""~
 ספ~~פידבדי נלע"ד~אין וא""ב

הי""~

 לפחו~ב~דייםוטלאי"ם ~ב~"דמ"אלהבשיד
 א~ן דינא דלענזן נראה ב~~ ס"ק ~ופיה הש""ך~ל~ן אמנ~

להקל
 א~

 ובן ושלאים בגדיום
 ב~

 ~ר""ץ
 להבשיד ברור דאין משמע הר~ ד~לשוןבסמח"ב ~מהר"~
~~ 

ו~צ~
 בשמ~ז~~"ש וב"ב לע~ד דינ""א"

 ~ם בין ו~עט~ז הש"ך בד~רסינן בצדש~אלה~~יבה דביןאםנמ~א~
 להב~י~דבי~ן אין וע"י ה~""ח בדהגיה ימין בצד~היה
 ליה הוה לאומה או לאונה דבוקשהוא

 י~ר~
 בעלמא

 פור~א דשינ~ה לעינוני~א זה יושי~וומה
 ורפיא ולאו ~אין "נראה נקבל קבלה ב~~ואםבד"מ הש"ךוהר~ דברי על ע"י ועיין ו~וארהמשיעורה וחסיר~

~ידי~
 משמע רמ"א דמל~ון ב~~ יש~ל אהל הר" וגם "
 נ~קטנה ואיןלהקל"ואם~העינוני~א להבשיר ברור~~ין

וש~
 ל~~"" ועיין אפש~לה~שי~ ~גורל באצ~ע ניבר

ו~ם
 נמצא~

 ~ו~ם שלה שהבים אעפ"י נ~ובה הוררא

~~
 ו~~ומ~~יו י""ו ~י" מ"ש טדיפה הנקב

 ולה"פ ~פ~"ח והביאזהו"ב~"ח בהרמב~
 וח~ור~

 " שמו~ל

 להסיד דנוה~ין ס""ה בס~רמ""א וב~
 שאר עם נמלחה אם ~"מ מי~וס משוםלאו~לה ושל~ ולהשליב~ ~ו~ר~

 ~~~שרי ב~~
" דמש"א"~ ~  

~ ~~ ~  

 ו~~~

"~~~~~ 

~ ~ ~ ~  ~  

 העינוני~~נ~קטנה דאםנהי~י
~ 

 בשיר~ ניבד שורש
 בשר אנבעא~ודל ב~ובי הואביון~השרש

 דין ~הדין וב~~ ~~א~""ק והביאוהש""~
 ~מ~

 דמ"א דברי הם ובן
 הש"ך" ב~בדיי~"ש

"~ "~ 

~ ~~~~ 

~ ~ ~ ~  ~~~~~~~~ז

 ברש"י ~הוז~רו" מקומה או"שינ~ה וררוח~וב"
~ 

 אבן
 ~פסק~מדן~~רדאואפש~ ד~וה~ין~ לי ~מרובליוורנו

ותו~ ~ו~~ו~~ו~~~~~~~ון~ו~"~ם"~קאי~~~~יד~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~  

~ ~ ~ ~ ~  דינין א~~ר אלאו~~~~פא""ט
 דמ"~ שז~

 הדב~ ו~~ון
וב~רש~

 דבל
 מ~

 ב~ינוני~א או ~ח~ו~י~ ל~קל שב~בו
~יינו

 רלוב~ דוק~
 ~אנו במיל~~ אפילו רי~י~א~חרי~י ~ה אי~ אם~ל ~~יל~~אחרי~י ברי~ה רי~וחא שום

 ואחרונים ~ש""ך וה~תיקו להטריף מצטרף~~שירום
 דדוקא לחלק יצא י~שבר א~לוב~ל

~ 
 איבארי~ו~א

 הנ""ל~~ילוף
 א~

 אחר במקום ה~ילוף יהי~ אם
 בשר אחר ב~ום~~רי~~א

 והאמת ~יו ~שי~ ו~~
 בס~ם נראי~רפשטדברימהרש"ל

 ~בב~
 גוונאו~נל~""ד

א~
 ש~ת ~ו והפמ""ר ~~מתישראל אינה

 ותב""שבשמ"ח ~דח~ו~""~

~~~~~ ~ 

 ה~מת " ובז~ הדיאה מלפניאו
 וב~~ה~ן הרמב""ם ד~ת הוארבן

 בת"ה ובןפס~הרשב~א ה~י"ף מדבריש~"נ
 וב"~

 מור"ם
 ~יים מהר~ו דברי ש~ביאדאחד

 ובמדינו~
 אלוהמנהג

לה~שיר
 מ~מ~ י~ר~

 ו~~~יקו המנהג ~שנות ואין
 הרי""ף~ליבא ד~דבדי בת~ הפר"~ס"קי"ז~~אבן

~בר~
 ושד~~ו

 ~ להטרי~
 ~"ל דאוניבדרי ואינ~ ביני~יני דקאי ~יבא

~ 
 נ~פשט שבבר במקום זול~י

 ה~נהג לב~ל דאין~הי~ר ש~
 י~""~

 בימין ו~יין "
 במ""שרמ""א היקלו והאחרונים א~לישראל הר~ ביוגם מ~~

מנ~גנוב~בריה~~"ח
 לה~ריף~ב~המ~

 גוידוק~ו~יין
 ~ר רףבדמש"א

~ 
 ושהיא~דולה צור~אונה ב~ישלה

 בשהיא אלא מבשרינן ולאבט""ד
 ראוני בדרי ~ומד~

 ישראלובהמת
 ובש~ופ~יןאו~~

 ~מאו~~"ש לצד נו~ה~
 דיש דביון ונראה וז""למהרי"ו

 י~ר~
 צ~י~לנפחהריאה

 וב""ב ~~"ד לגבה או ל~מא נוטה א~ולדאו~

ואחרוני~ הש"~
 ~~א אם ובן

 יתר~
 למ~לה שהיא ב~רוגה

~האונות
 ס~~

 מנהגינו ~~יאה מן לפנים לשדרה
 " ואחדונים ~ר""ח והביאו ה~"ז ב~"שלהטריף

 הית~תנוטה דאםראמדינן וה~
 לגב~

 דקיי~~~דר~ א~"ג
 נ~~קמה אבל יחירה בליטה דוקא היינו טריפהדאוני

והולב~
 בי~ באן אין למ~לה

 ד~ומדת ביון מיחוש

ב~קו~
 בשביל מטריפינן ולא ~ב~ר

 שבולט~
 לחוץ

ר""~
 היינו י~ירה בליטה ופי~ הש""~ואחרונים ~ביאו

 דהיא א~"פבט"ר
 מו~רש~

 בב~יד אבל ראוני בדרי
 בשירהמט"ד

 ש"~
 ט""ד וב~י~ור " ואחרונים ופר""ח

 ד~~תברא ואחרונים וב~~~פ~ח סבוראי רבנןנחלקו
 של בצ~רןרהוי

 אגוד~
 ר~יינו להחמיד

 בי~ר~
 ~ל

 ח~ר ר"מאם להקל ~בל~בה
 אונ~

 ונמצאתבלי~ה ~~

~~י~
 דרצה משה בימין ו~יין גודלים ב~ של בצפודן

 בצפורןאגודל ומ""ד גודל ב~~אמצ~ישל מ"דל~~ות

ובסמח"~
 ובן לג~ה ביןדקה חיל~ו ישראל והד~אהל

 להם ויש לשנים שנח~ה ב~ינוניתא מ~דו"וחילק
 אצב~ ב~ובי א~~ורש

 ~קה ד~בהמה
~~ דיב~וביאצב~

 ו~~ס~
 ב~ צריך

 אצ~~ו~
 שבתב מי ויש ומסתבד

 שהיארבורדא
 ~טנההרבהצרי~

 ב~גודלים של ~~ורן
 גודלים ~~ צריך רלה~ל ב~"ש ד~בללת ואפש~רו~א
אך גוי בב~מת קטנה ש~יא בורדא ~ם להחמירונל~"ד

 בבהמ~
 ~ב""ש הר"ץ ב~~ ~ה ל~יל ו~יין~~ו~ל אצב~ ב~ובי ~וא ~~שורש אם די ישראל

 ס""~

 " מ"ה

~ ~~~~ 

 בד~י מ~רי דזה ~ו~ אונה נמצאת ~~
 ראו המה האחרונים "בלדאוני

 נו~גי ויש רמ""א בת~ ט~ בדין לקמן דהא תמהובן
ל~טריף

 ~ב~
 הורדא ~למטהמן מה בל בי ~וונא האי

 ו~~ דאוני של~בדרי~~די
 ו~

 חילקו ורש"ל והב"ח

~
 י "

ר~אני
 ר~אונו~ ~ב~

 הן

 ו~נינ~ ~~י~ונ~
 ו~~י~ך

 ו~~ר~ דאוני בדריי~ד~ ~ו~~
 משא

~ 
 דחסר לקמן

 הבליטהואין ~~~
 משלמ~

 הח~רון
 וב"~

 הר"ץ
 בט"זויעו~ן ~~~ו~ש~~

~""~ 

 ~ניחו מ~דנ""מוהר~ " י~ראל ואהל ~"י מו ה~בי ובן י"ג
 בצ""~

 ס"ק פר""ח ~ר~ א~ן
 "ל"~

~~~~

 ~~~~י~~ן

~~~~~~~~ 
 בליטה ~ו~ה ד ~ס"ל ~מאי מרן ~ל~לי~

 לא דמ"א דמלשוןאלא ~שיבה~ונ~
 ~והאמ~ הבי ~מ~

 דרבו יורה
 דברודמ"ארפ~ט

 מורי~
 אףאם ~ל"מרן ד~ליג

 הית~
אונ~

 גמורה
 יו~ ~~יב~ ~

 ש~יל לו~ר נ~ן
 ובאן ד~תו ~דיןלפי~יק~ בת~

~ " ~ ~ ~  

 המנהג ~י
 משום להטריף שהמנהג ~~"לא ו~י~

 שבמ~ו~ דל~תמ"~

~ ~  ~~~~~י~~~~~~~~~
 ו~ר~ " נבונ~ם הם ד~ריו ו~ל~פר"ח

 ה~ט""ז~ל שמוא~ חגור~

 ס"~
 ~ב

 דיי~
 ה~~ ~ל~ון

בסדד ש~~~והיאממ~
 האונו~

 ש~ו~דת איי~ דה~א בשרה והאומה
 ב~~רממש

 האונו~
 ~מי שהאו~~ בשרהלפי והאומה

אונ~
 האוסרים ואף ד~ני בדרי היא והרי מי~רייא

 איור~ ט~ בדין לקמן א~ל בהאי מבשרי מקמאיתיר~
ש~ומד~

 ובדב~~ ראוני בדרי שלא האומה בסוף
 מ~ס~~ שהאו~~פ""י א~

 י~וי"ש בוניהם
 נ"ל ה~ט"ז בלשון נבון דיוקרנדאה והג~ באור~

 לחל~ דו~ שהו~
 ~נמצאת ב~י~ במרן ד~אביניהם

 ב~ו~
 בת~אלאשבסו~" נמי ט~ בדין~במ~~השהיה~ולקמן או~~ שי~ולי

ה~ומ~
 ~א נראה ובו~

 חיל~
 מרן

 בי~
 ה~ש~ים

 דהבא ה~בון והוא ~פד"ח במ"שנל~"ד ול~
 נל~"ד דינא המנה~"ול~נין פי ~ל ב~~ ט~ ובריןהרין ~~~~ בתו~

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

 לשון~ל ד~~~ ~ל להרד"ף ל~וד במז~ור ראי~י ~~א~יהאלה
 הפד"~

 דנחי~ ומאי נ"ב ז"ל הנ"ל
 מו~ם

 רלא ~יינו דאוני בדרי מ~רי ~זה להגיהל~יל
 דהו"ל משום הרב"ידט~ם ~ימ~

 י~יר~
 וא"ב מקמא

 בי~רת להבשיר יש באן מור""ם שב~~ המנהגלפי א~
 להב~ירדהמנהג בי~

 י~יר~
 מ~מא

 ק~"~
 אלא דליתא

 מ~וםדהו"ל הב~ט~ם
 דאוני בדרי י~יר~

 נ~~~ ~~תדת ~א~תו באן ש~~~ המנהג רלפילש~~ ומינהתו~

טדיפ~ב"דוהנאנידביוונ~ילד~תוד~ת~ליו~ד~ברי~
דסבר~

 ~דינין בשני להטריף רמ"א
 ו~~~
" " 

" 

~ ~~ ~ ~  

~ ~  אם 
 ימ~

 ~ל
 גב~

 בט"ד
 בשר~

 ~"האפי~~תרז "
 מט~

 מהרי"ו
 שאו~~ מי ביש נ~גינן ואנן ~~ט"ז וב"ב החזהרוחק דרבהלהתפ~~~נ~ ~דב~דהא ונבון ואחרוניםופר"ח ש~~
~ 

 ז נ~מזו~ייז

~ ~~ ~  

 ומהרי" למ~להמחצי~" שאו~דדוקא מי ויש
 ורבנ~

 של תוד לצר ה~א חציה דהאי הא~ אנפי ל~רילישנא האי פירשו ~בוראי
 ט~יפה ~שרש לצד בנמצא אבלאונה

 ~וחבהחצי ~ש~ר~נ~ וא"~
 והב~דאףבאור~ האו~

 האונהמש~דינן
 נגד ארבו חצי שהבש~נו~יינורוקא חוד לצ~וחציה
 ונבון הדיאה לצד ה~חר חצי לא אבלהק~ה

 בךסומבין למדוד וט""זואחרוני~"ונהי~י רש""לב~ניהם להחמ~
 ~י~~ת ה~ו~" אונה הש~אלי~~~~לאונה

~ב~~ וב~~



~~~~~"~~~~""
~ ~ "  ~ ~ ~ ~ " ~

 ~ש~אלי~ אונ~ ~~~
 ו~שם

 ~ואיל~
 לצד נ~א

 הראשו~שרהו~~קו~ש~~עתאונ"~ש~אלי~ ל~ד~~יינו ~ו~
 ~תציה ל~טה נקרא ~ריאה"~~ר

 והפיצו~
 ~נ~צא

~יא ש~
 ו~"ע~אהלישד~ רד~הל~~~צל אין ~דיפהר~

~ו~
 ר~יינו אתר ~או~ן ~ם ל~ער ד~~~ ב~

 עצ~ה אונתש~ובל ב~~
 ~ג~ר~ ל~~~

 שם וע"ע בשרה

~ו~
 דאם קולא נמי ש~עינן ~~י דלפ~וש ר~~~ ~ר

~יתיד~
 ~אונת

 עליונ~
 שרשה לצד ~תציה ל~טה

 ד~שר~~ק~~
 עב"ד שם לה~פצל דרבה דאין אף

ונרא~
 ל~קל דאין

 ~םבז~די~
 ה~ירושי~ להת~יר~שני

 פ"~ת"~ועייןשו"~
 ~י"זק"ן"

~~

 ~שו~" שוה הם ~ם א~ל ~ו~ם ~ון
 ~ה~הו~

~הרי"ו~טרי~
 צר אםיש~~ל

~~ון יו~רמה~דיי~
 הש""~

 או~ א~י ~~ דא~ר
 ו~ו~ לרואה

 ת~~יקולשון קטן היטבוה~~ר והש"~ ~
 ~הרי""~

 ~ב יש ד~ם
 הביאו ו~ן ~ריפת ~~~ד

 ת~ור~ ~ר~
 ש~~אל

~ 
 ~ד רק להב~יר דאין ~~ובובלי~טים "

 עשר~
 בב~

 ב~ל ~~ דהיינ~~רדים
~ 

 עליו וב~~ יו~ר ולא
ו~""ת רש"~

 ~הפד~
 יז~נו לידם יבא~ אם א~ל בנמצא ד~ינו

 אתד בודאי ~י שו~רי ~שופרי~יני~
~~ 

 ה~בהילים
~רה

 ז~
 והע~יקום ~ל~ו

 ה~"~
 והט"ז

 ותגוד~
 ש~ואל

 ~"ד ~"ק ~פר""תו~""ב
 ד~שו~

 ~ו ~~~~ דשרי ~וא
~פר""ת

 ש~
 י~ין ~בצד ד~ל

 איב~
 בדינולא אוני תל~א

יבפ~
 ה~~יד לא בזהודה~י~ל תליף ~~רי ~א ש~אל בצד י~~ד יהיו אם לן

 יע"~
 ~ל~ון ו~"~נ " ~אורך

~פ"~
 ~""ק

 י""~
 יעו""ש"א~ן

רא ש~ואל~"~~"~ הר~ת~ו~~
 בתי~

 ר~"א עם ד~דין ~העלה ~פר""ת על ~תלק
 ימין ~בצד יו~ר ש~אל האונו~ש~צד יהיו לאלעולם
 לפ~וק ראזי~דבן

 ~הפ~~ א~
 בשם ב~ב תיד"א~ר~ ה~יאלנ~ ~~ן " י~וי"ש

 הרד~

 דבעינן ב"י ב~~התיו
 ר~"א~~"ש

 ש~
 אונו~ יו~~ י~יו

 ~בי~ין בש~אל
 ~זוע לאו~זנה

 ~ב~
 ~ל~נין "

 די~~
 להת~יר נלע"ד

 ~~~~הא
 ר~"~

 שיהיו דב~ינן ליה ~~י~ין ודשרן
 בשוה~וה

 ~~ ו~""ש בש~ה"~ב~צדדום אך~נ~צ~ו~~ר~עשר~ הע~ ~~ ד~~
 ב~~

 נ~ד להקל דיש צר

~~רו~
 ~ב"ת רש""ל ו~ד~~בו

 ול~ק~
 דאין ~פו~קים

 ~~"נ לה~יף~~רא
 ד~~

 הר~
 א~

 דה~~יק יש~ל
~ש~ן

 ע~ דש"~
 " ל~בשיררש"ל לדבר~ ~~בים ש~ת ~ר~ ~~ם ~ליקו~~

~ ~~ ~  

 לא לתבשירא~ל ~צטרף ~דק ~~ין
 ~ירוש~~~~יף"

~~ דאםנ~צא~צרש~א~
 ~ונ~~

 וסדק
 ל~

 בד~ תוי
 אונו~

 ואפילו
 בריא~

 א~
 ש~אל ~צד יש אם ~~~ן לה~דיף ~א ל~~~יר~~~רף
~ונ~

 ל~~שיר ~ועיל א~ ד~דק ~~דינן סד~ים ו~~

~~תרו~
 או~רים ואין תליף לתשבו ~לום אינן

 וג~ ~ש~אל ~~ דהוי תליף ~וי ~ונ~ ס~ נתש~~~י ~מ"~
 ~לללהטדי~ איןתו~שון~ב"~~ים~נשאדין אלא~י~ין
 בש"ך ואתרונים~עיין~"~"

 ש~ו~ ו~ת~~~ ל""~ ס"~
~~

 וא~י~ ~ ל"ו
 ~אה

 ל~ דלי~
 דאוני תי~ו~א

 ב~
 בסופן בין ~א~~ן ~ין ~ר~שן בין בט""~ ~~~~~

~ ~ ~ ~

 ~~~~ן

~ ~  ~ ~ ~  
~  

~וק~
 שי~יה וצריך ~"ד סדק

 הראוי ~~~ו~ ה~ד~
~היו~

 א~ל ~אונס
 ~הרי"ו ~ו~י~ם ~ינן שא~~דקי~

 ואין נ~ון~ ובן ופר"ת~ש"ל
 תי~~

 ~או~ה בל אם ~ין
~~~וק~

 ז~ין
 א~"~

 ד~~ ד~~~ דו~~ ~ונו~
 ~~א

 אלא~א~י~~שד
 ע~

 בט"ד ~דק
 ~פס~ להיו~ה~ראוי וש~~~עו~ב~~ו~

 וב""ב ~דן
 הז~א ו~""ב~~~""ד הפר"תוא~ןלהקלא~~

 או~
 וה~ם ל""ז

 ~ו~ה ר~אונה נראה ו~"י ישר~לואהל והש"~ ר~~ר"~
~י לת~ אי~~

~  ~ 
 ר~"א סי~~~~~ או

~  

 מעש"שנ~~~ ב~ו~~ה~""א ו~~""ש ~ש~""ת ועיין עיקרו~ן ~~
 ~~ י~ין~צר

 גדולו~ אונו~
 ידו עלל~~שיר בד~ תי~וך ~ה ני~ד וה~~

 והי~
 היו ש~אל ד~צד א~ד שינוי שם

~~
 אונו~

 ו~" ודש""ל" לה~יר פ~ק ור""י אתא ר~ וא~ר

 א~ן או~ריםוט""ז ~
 ~הרי"~

~~~ 
 ד~

 ה~בים ו~ן לה~יר

הש"~
 ~ר~י ראי~א ו~~ם והפר"ת

 לריעו~~
 ~ו ועל

 הט"זאסר
 ~ס""~
 והע~יקו י~

~""~ 
 אהל הר~

אות ישרא~
~~ 

 ~הר~ו לה~יר~ס~ לי ~ס~ברא
 ו~ש""ךבנקת"~

~~~

 ~י~ר~~~~י ~~
 דעל~ול~ןנלע"רל~~יר ~ו~יא הויוהש"ך~~~דהבי ~י~ר~~

בב~~~
 ~""ב ולהקל ישראל

 בשע~
 לב~וד או הדתק

ש~~ון~
 ~~ה~~~~ו" אפי~

~ ~~ ~  אלא ובו~ שנ~פצל~ אונ~ 
 לאת~

" 

 פשיטא א~ללהבשירהיינול~טריף

 וע~ ור""~ ב""י י~יר~~וטרי~~~וי~~"~~"~~~~~~~~
 ו~ם "

 רת~ הו~
ל~ט~

 ~שר ל~עלה ועגול
 ט~

 " נלע"ד ו~ן

~ ~~ ~  

 ושוה
 לש~

 " הריאה

 דאם~ש~ע ~ר~ ~~~
 ~צדה הי~

 אלא ~יצול ה~י לא דאזדטדיפה ~~גו~~
 וב"~ י~ר~

 " הגא"ל

 דה~ם ~~~ו~א~צרה דלאול~~וטי עליווב~~ו תלקו ופד"ת ~נקה""ב~הש"ך
 די~יר~

 היא
~"~ 

 ~וףאינו סוף
 ארובה ~שהיא ל~~וטי א~י אלא לת~פרקע~י~

 הר~ א~ן ו~יס~~ר טדיפה הוי דאז~ה~ו~א וו~~
שמואל ת~ור~

~""~ 

 " ~אורך עי"ש הט"ז לד~רי ההבים ל""ת

 הרט""ז לשון דתעתיק הר~ע"י ~דב~וב"~
 אם ד~ין ב"ת ס"ק י~ראל אהל~~~"הרב וב""בבהדי~
 הפיצו~

~ת~
 ביז ~ט""ד ~ה~ו~א ויוצא ~~ו~א ~ן ~~ר

 ה~~~א ~~לא אינו~פי~ול א~
 טדיפ~

 דטוב ונל~"ד
 ~ור"ם לשון ~~~ם ~ם נראה דבן בו~ייהולהת~יר
 הי~ה אם הא תריאה לשאד וש~הד~~~

 ודוקא ~בשרינןלת לא~ה~ו~א קצר~אוארוב~
 הדתקוהפ~"~ ~שע~

בבה~~
 " להקל יש ~צרה ~היא הי~א ישראל

~ ~~ ~  

 ~יר א~בש~נותים
 ~ת~

 ה~~~~ בש~~יע~דו~ני אםה"ה ו~ו~ ~יה
יורד~

 ואינה לגו~א
 ~~ת~ב~

 דבשירה בדופן
 ואתרונים ~ש"ךוהביאו ד~

 ו~~
 " הדבר

~ ~~ ~  

אבל
~~~~ 

 תילוק ואין " ו~ו~ ~פיצול

~פיצ~
 או ראונת ~ק~א ~יא אם

ד~ו~~
 דלא

 בשתיטו~
 ו~~ ד~תלק מהר"ל של

 ר~ק~~
~ 

 ש~ונת~ לפי בשרדאונה
 התזהואינה ב~יצר

 ~או~~ ~ין ~י~ל דיש ב"מאלא ~~פר~~
 בין~אונה

 ~~ אות פיצול ~רין ~"י ~~בים"~ן טריפ~
 במה~ בש~

 גאונים
 ו~~יאוהוי~"ש

 האתרוניםואיןלה~
 " בד~ר

~ ~~ ~  

וסו~ו
 טריפ~ לת~פד~

 ואי~ו "
 דו~~

ליתיר~מק~~
 דבשר

 ~~~תאונההי~
""~ז~~

" ~  נ~~~" 

 ~די~~ ~~~
 ~~ל

 ו~~ ~י~ו~



~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~"
~ ~ " "  

~ ~ ~ ~ "

~ ~  

 ~ו~ים אנו~ח~יה
 בחו~

 ואינו ה~י~ה מ~וף דנ~פצל
 מנהגינו ~ח~יה גומא אין אם אבל לה~פרק~זק~ו~ופו

~~~יר~ז~ו
 ו~יר~

 וש"ך ט"ז מקמא
~ 

 ב~בנו ובבד
 הפ~"ח דלדבדי ~~ בס"קל~יל

~ 
 ביני ביני ~אי אי

~ 

~~~"~~~~~
~ ~ ~  

~פיח~
 ~ד במו גדולה דבשהיא ה~יאה

~ 
 סופה בודאי

 ~ם ~וד וב~וב ~~ד~ה~~רק
 או~

 א~
 שמ~חבב~ לפי בט""ד אינה אם אף טריפה~רוגה ~"~ דיתיר~

~צל~ו~
 ~~וב

~~ 
 שם

 או~
 ח~

 ד~י~~
 בך ~חרין נ~ד

 לבל לאסור ואין בריי~אהיא
 הדעו~

 וב~נין " ~"ש
 להטריף נל~"ד בט"ד אינה אם ~דוגה ~""גי~רת
~וקא

 או ישדאל בבה~ת ~להבשיד ~וי בבהמ~
 " וי""ט "~בת לבבודהדחק ~~~

~ ~~ ~  

 י"א
 דא~נמצאי~~ר~

 חדיץהו~א נגד
 ~נומר "ו~~

 ~ח~
 הורדא

 אלא אין~הבשיר דינא ל~נין א~ןד""מ נ~דהחרי~
והפמ""ר הדח~ בשע~

 ראוי מור""םובן בדסי~
 ובפרטל~"~ להורו~

לע~
 דנבון

 להט~

 ש""ך ~יר~~~~~יין
 וחגור~

~~~~~ 

 חסירה ~~
 מאונו~ אח~

 " ובו~ הימין

י
 אינה בשמאלורדא אבלאםח~רבשמאלאףאםנמצא~

 והובאב~ח~ני~ לב"~ב"י מ~ל~~
 ה~יג ה~""ח אבן הר~""י ~ל חלקוהב""ח

~מ"ש הב"~ ~~
 ש~ונ~

 דאינה ~ר"ןלומר
 משלמ~

 שבימין ורדא
 אבל ~~שמאל האונה~~רון

 משלמ~
 שב~מאל הוררא

חסדון
 הא~~

 דינא דל~נין בתב ומ""מ ~~ב~מאל
~ס~ר~דאם~~צ~ורדא

 בשמאלמשלמ~
 האונה ח~רון

~בשמאל
 ו~פר""~

 ועיין הפר"ח ~ל השיג י""ג ~ק

~~
 דאינה "ם מור ~ד~רי ומנהגינו ~ב סי~ המבריע

~שלמ~
 " הוררא חס~ה מקומ~או שינ~ה דהא ו~ו

וב~~
 ס"~ ~ש"~

 דאף מ""ב
 ב~יקונה ורדא י~ אם~גון משלי~ לא דאוני י~ר~
 ו~

 אצלה ג""ב
 י~~~

 מ~מא
 בדין ~"י ו~יין משליםלא

 או~ יתיר~
 ה~

 בין ו~ידן להש""ךדהסבים דנרא~
 אינה~ימיץ בשמ~ביןנמצא~ נמצא~

 ~שלמ~
 ש~חסד ב~לצד האונה חסרון

 " ל"בול"ג פר"חם""קו~יין

~ ~

~ ~ ~  

~ ~  ודו~א " ובו~ סדק ואם 
 להיותהאונה במקוםהראוי~ומד ~ש~ד~

 מה~י""וורש"לוה~~יקו~ מו~ילים סד~י~אינה שאד~בל

~ש"~
 מהרי~ק במ"ש לה~ל דאין ונל~""ד " וה~ר""ח

 אף סימפון ~"י בהיבד להבשי~ ואח~ניםומור""ם
 א~י~ לאונה ~אונה או לאומה~אונה

 בהפמ""~
 ואין

~זוז
 מפ~~

 סדק שי~ור ~""י ~א להבשיד דאין מרן
 וב""ב דש""ל~ מדברי ו~""נ היברים שא~ או בסימפון ~גי ולא~ט"ד

 ס"~ ~ר""~
 ~קיצור ז"א ה~~ וגם ל"ה

 או~~רפיו~
 דנ~ל ב~~ ל"ז

 דסבר~
 ~לא היא מור"ם

 ~י""ש להקל ~אין ה~ דין ל~יל ב~ב~י ובן~דולא
 ו~""~

בשמ""~ו~ב""~
 " לאורך

~ ~ ~

 ח~ה האומה שאצלהאונה
 קצ~

 ~אומה
יו~ר

 גרול~
 שר~ילה ממה

 להיו~
 ממלאת הריאה"~שנופחין א~ רואין

~~ 
 ויהיה חסרוןהאונה

 אצב~ ב~ובי שרש ~אומה ~ם לאונה ויש~ראוי ~ו~
 ניבר

 לא~נה~שייך
 ומ~ט~פ~

 אם אבל ובשד ~מה
 הית~

 ממ~"~טנ~
 ~ר~~ה

 דנח~ ~ריפ~
" 

 א~
" 

~ ~ ~ ~  

 ~ד~י ~~מ~ואינ~ ב~ני בא~ה~תר~הי~יר~
 ישראל ואהלדמש"א ד~

 או~
 ריאה " פ"ו

 ~חי~ובי ד~י~
 או~ה יגביה"דאוני

 השמשלראו~ נג~
 א~יש

 מ"ב הר~הביאו ~ם~ד~
 או~

 ה~י~וי""ש
 דאם ~אורך~ם ה~ו~ יוס~ ובס~מט~

 שרטו~ ב~~ נר~
 ונל~ד בש~ה

 דו~
 " סדק נדאהאם

~ ~ ~

 ~ו~" ו~לאים דבגדיים י""א מור""ם לשון
 לליד~ן ל~ ~וך דוקא דהיינוהש""ך ב~~
 ודו~א אמםאחד ודנגר~י~

 דידעי~
 הנו לסמוךעל דאין ב~~ והפר"ח אסורא~ל~~פיקא~ יו~ ל~ ~~ ~ה~ בוד~י

י""א
 ו~"~

 מדברי וב"נ משה הימין
 הפ"~

 י~ראל אהלדהר~ ע~""~ ואף
 או~

 ~"ז

 ה~~~
 ונדאה ה~""ך דבדי

 ~ריו~א האי ~ל ולס~וך ~קל דאין נל~ד בו~יה~ס""ל
 ז""א מהרבוב"נ

 או~
 ד~~ח א~"ג מ""ג

 " י~וןשלהקל נ~ ו~ב~

~ ~~~~ ~"~~ 
 אבל~~וףובו~

 הי~ין וב~~להז ""~~דיא~אי~
 מש~

 דגם
 פיסו~

~~בו~
 ליבא

 בדיא~
 ~יסול אך ~וף

 במו בדיקה דא""צאלא אי~ ~רא~~
 ~ריא~

 פשט ובאמת בהמה
 סי~ מדד~י הגהו~דברי

 ~~ל""~
 הימין במ""ש מורים

 והר~ פירושא לחד ~""ל סי~ ריש פנה""ג הר~~בן ריא~ בשיפולי ו~ו~ה בנקב א~א מיטרפא דלא~~ה
בה דאיןמצוי דר""ל המרדבי בדוח~דברי פירש ה~שםאות ~"~

 ~פו~
 ש ~נה"ג והרב סי~בא של

~ 
 ב~~דהסי~בו

פוסלו~
 שאינן אלא ב~וף

 מצויו~
 וב""ב

 ב~ו""~
 ב~י

 י~וי"~ מ"ה םי~חיי
 ~אור~

 מלשון ו~"נ
 מ"ב" הד~ ~ס~ים ו~ן רו~א וי~ר חסר ~סלאין ה~~ד~~ו~

 ש~
~ו~

 מ~ר~ וב"~נ י~וי"ש ו~ ה~
 ז"~

 בקיצור
מ""ה ~ו~ טר~יו~

 ב~יקרי ו~"~
 הד""~

 א~ סי~
 או~

 ל"ז
 דסירבא וה~לה בדברהדחיב ד~~מי~

 פוסל~
 ושבן ב~וף גם

הסבים
 ביהום~ ~רו~ ב~ו""~

 ~""ג ואף ~~ד י""ג סי~
 דאמר מאןדאיבא

 ד~וק~
 נסר~~ א~ אבל פנים לצ~

לצל~י~
 ב~ירה

 מגינו~ ד~צלעו~
 ש~~ריך ~ליהובמו

שו"~
 ובן י"ג סי~ י"ד יו~ף אהל

 פיר~
 מדבדי נ~אה דבן וב~~ משה ימיןהר~ דב~ הוא ~ד

 לפ~נ""דשא"ב ~מ~ הר~ב"~
~ 

 ס מ"ב והר~ הארץ פרי ~הר~ וב""נ
ט""ל ~

 או~
 בשפ~י מגדים פרי הר~ ו~"ב ו~ ה~

 המובא~~~~וף מהגהה וב""נ ל""חסי~ ד~ת~~~
~"~~ 

הנ"ל ~יי ב~י
 אלי~זד דמשק מספ~

~ 
 הניח ד~רב

 א~~ו להבשיר ~דאין לפלוגי דלי~א נל~""דמ""מ ~ ב~~
נסרבה "א~

 לצלעו~
 דב"נ

 מ~ו""~
 ה~"ל חיי ~~י

 הד"~ ~יק~ילשון ו~~ו~
 א~ סי~

 או~
 מדברי וגם ל"ז

ז"א ~~
 או~

 להטריף דד~~ו נראה מ""ה
 בהאא~א ל~~ל דאיןנ"ל ולב~ ~~ל~"גוונ~

 אב~ בהפמ""~
 מודינא ~ב""פ

 ב~ ~ביחי לא ד~א בדיקה דא""צ דרבנן~מודי"ם
 ו~""~סירבו~

 הר~ בהגהות
 גא~

 ס""ק ~"ו סומן
 ~~ סי~ הד""טוב~יקרי ז~

 ט"~ או~
 מ~~ון דגם נ~ל ו~וד

 מו~ח ~"ש ב~יהש"סוהד~ב""ם
 לן~בין שא~ ד~~

 " ו~ל""מ ל~וף~~מה

~ ~~ ~  

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

שיש
 ב~

 ח~ווזים שדרך סידבא ו~ינה סירבא
ריאה להי~

 בך ~לה~
 וב"ב~ודבשו~~

 ה~נ"ל סימן קיי בעי
 בוד~ים העירושבן

 בקיאי~
 ~פ"י וה~ירו~ ומומחים

 ~~ף אהל הר~ א~ן " י~"ש העיררבני
 ~ד~י~ בש~"~

~"~
" ~ ~  ~ד~ ו~בו~ו ~ד~ר 

~"~~ 

 אות ~~" ~ז~
~ 

~~יז~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ "

 וירא ~אד ב~י ע~"י אלא ~~~שיר אין דבודאיו~יים
 דהא הדבר ונבזן רביחייהו דהיינו ~יאמר~~

 במ"שדב מעש~
 יעוי"ש מ"ה סי~ חיי ~~ בשו"~

~ 
 ובליוורנו

 ~חי~וך ואף הסר~ות בל מטרי~ין רבבהמה ליאמרו
 "ל ונ ו~ה אומי~ה תלייה או~חיחוך

 עב~ם של ~~לין דהםאף דהיאחומר"ג~ול~
~ 

~~~~
~"~ 

~~~ 

~~ 

 ל~

 ~ור~~~~~
 מור"םלדבדי

 דו~
 א~ ~וח הנקבים ב~ א~

 ~ב~הם א~ אב~
 רוחו~

 ~~יו~ט ~מו ~שירה
 ע"~

 וב"~הפר"ח

וסיי~
 ~א~מפ~אזיקאבבל

 גוונ~
 ע~"דוב"ב ~רי~ה

 ז""א~ר~
 או~

 א~ן ~~יי~ו ומס~בר מ~ו
 הש"~

 בנקה""ב
 על~לק

 ה~~
 נ~נסבזהויוצא דהרוח משום ה~עם הבא אבלובשרה דמ~רמי א~ש~ דאי ~~ט ד~י דלא וב~~

 ~ב~ ו~א יבנס דהרוח ~י~שר רוחות ~ב~ ואףבזה
 הר~ וב""ב ו~רי~ה~נקבים

 חגוד~
 ש~אלס"קא~והר~

 לריאה ק~ו~יםיש ש~י וז"ל בת~ ~ב אוח ישראלאהל
 מנהגינו ל~י ~רי~~ זה בנגד שלא זה ניקבא~

 הב"ח ו~ב בס~ם מוד"ם ~שוןוהוא ~~
 ונלע~

 ד~פ
 מב~ הנקבים ב~ אם אף~הח~יר

 הש"ך ברברי דוחו~
 בבה~ת וז""א וה~ר"ח ה~"ז בס~ ולהקל גוי~בהמח

 ועיין~רא~ובה~~"ר
 שמ"חו~~~

 ~ל דה~יג
ונטהלהת~יר" ה~ר"~

~~
~~~ 

~~ 

~ ~  ~~ל~~~~~

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

 מרב~יאך
 ~ש~~

 והפד""ח
 דבז~ נרא~

 בקיאיןוב"נ אנן
 בם~ם מרן ד~~י דה~~יק ~ז אוח ז""א~הד~

 וגםברי~ה דצרי~
 הל"~

 דיש ונלע"ר ה~""ז רברי הע~יק לא
 בהט~ודש""ר דלא ~ב~ימרנן ובן אבדיקה ש~ירלסמוך
 בה רא~ילירא ו~"ג ב~~יחהלמ~רק

 ריעו~
 ולברר

 ברברי ~קיאין א~ן ~בזה ~ל לעין רניבר~דבר

 ~ ס~~ש"~
 מ~אנו ר"ו~~ דין לקמן ובן וה~~ח

 דסמבינן~ינו
 אבדיק~

 א~"ג בנ~יחה
 מה~ש ~י"א הרמב"ם ובמ~ש~~עו~א דא~יליראב~

 וז~
 ומעולם

~
 נ~חנו

 הדיא~
 נולד אא"ב ובמעדב בספרד

 ב~
 דבד

 חשש דאיבא דהי~א מבלל ע"ב לו~חוששין
 ~רי~

 וש"ד
 נ~חוהריאה אם י"א לקמן ~~"א דברי ובן~ירשו~נ~ח
 ודלא ר~ו~א בהדאיבא

~~~ 
 רהיב~דאיגלידא דבח~

 הר~ הסבים ובן בקיאיןלבדוקבנ~יחה אנו~~ן
 " אבדיק~ינו ב~א ל~~ךדיש תב"~

~ ~~ ~  

 " ~ועה נמצא אם מיהו מו~ם ~שון

ב~וב
 בס~

 ~ים שנ בועה א~י~ו ב
זב~

 הש"ך והביאו
 וה~ד~

 ואח~נים שמואל וחגורח
 וה"ה ק~ו אות א~לישראל ~ר~וב"ב

ובן יחידי~ ב~וע~
 מיר~

 ובא
 ~ש~

 " ש~"ח ו~ין ~לשון

~ ~~ ~  

 ב~~~~ י~~~~~~ו~
 ונעלם~~נו ~~"ר לה ומ~שרין הנ~י~ה מחוזק~~רום
 דבח~ דה~ריף ררמ""א לישנא~אי

 דהו~
 ולא בר"מ

 ש"עובח~וה~וחגורתשמואלרהדין בהג" הר~~ביאו
 ~ל נ~וחה היחה לא בחייה דשמא הב"ח~ם

 ב~
 אבן

 ~דרבה שנ~חוה איידי דבבאןבש"ךס"קה~וה~בחבו
 מיירי א"נ היובש ס~ב בנ~יחה ה~רום ~שנשבר~"נ

~~~~~~ו~
 די~ו~יא~~~ון

 ו~וצ~~~ו~~~ב~ ~רא~

 זהלי
 החילו~

 האחרוןדאיב~שום
 ריעות~ד~ר~~

 ממ~נ
 בלא~ר ואי טרי~ה ~~יח~ במ~ודם לה רייניראי

 הקרום נש~רהא נ~י~~
~ 

 " וחב""ש שמ""ח ועיין בראיחא והאיבראיחא ד~סר~~י ~מ"א דשדיולסב~ח הב""ח לרב~י מקוםיש וא"ב ואחרונים ~~ר"ח והביאו

~  ~ו~~
 בוקרוםונס~~~די~ה ניקבהועלה ~~

דבל
 נקוביד~~ו~

 שניקבהודו~ן דמיל~יאה ולא מ~ליי~א ס~ימהא~ילו להו מהני ~א
 דין ~"ל בסי~~ו~מתה

 מ"ב סי~הבבד שניקב~םותמ~~ מר~ וב~ י""~

 די~
 ~וו אבלהבא הנקב שנע~הומיד ד~עי~ר~ ~~י~ ~ויין דהנ~ו א~

 ס~ימ~
 דסל~~לאתד

זמן
 ו~~"שו~חרוני~ ו~"ז והרב"יואו"ה רש"י בש~ ש""~

 רש~ דברי הפר""ח ~ירשו~ן
 ריש הרא""ש אבן

 ~~בו יוסף בי~ה ומ~ן ו ורי ןוהר ~א"~
 דטע~

 שסוף
ה~~~

 ~~ אוח מ"ב ובס~ ג~ אות ב~""ב ו~יין ליס~ד
 ~ש""ך דברי ה~~יק מ""ח אות א וז" בענין~דהאריך

 ~"ק ~""א ~~ וב~~""ת ב"אועייןבמערנ"מסעיף

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

 " דך קרום דאינו~יימא

~ ~

~ ~ ~  

 ב~ם ~~

 ~וש~ין"~~בו~ש"~ו~~~~
 ב~מימו~ דהיינווהאחרונים

 הרו~
וב~ביי~

 גדו בלל וזה ד~ דין ק~"ח סי~ לקמן ~ור"ם לן
 בי~ו~ו~ב~י

 באבר מחו~ה שיהיה ~~ך ~~יץ
 בא~~ מחו~ה ~אינו רו~א החורף" ו~י~ו~

 ש~
 הש"ם מלשוןלה ו~~ית~ ו~ד"ח

 ופידש~
 שמ""ת ועיין

 וחב~
" 

 והעחיקו זו בבדיקה ב~יאין אנודאין
 ב~~וע"י ~פר"~ ~ש"~

 והביא ב~ושרים בקיאים א~ו ראין
 מהרי"ך וב""ב ט~ ס""ק חיים מיםבאר לשו~ע~
 וז""ל מ""טאוח ב~י~ר~ר~יו~

 ול~
 דלרידן ר~ל~"ד זו בבדיקה אאריך

 עלי~ובמ"ש לסמוך אין בקיאינןרלא
 האגוד~

 ~י~
 אחרי י~א ומי " יעוי"שובו~ ~

 המל~
 " ~רול בהן אי~י

 חגוד~ו~ד~
 ש~ין דב~קום ב~ב שמואל

 ~י~ ה~מ"~
 באגוד~ל~סו~

 ה~~~~ בדברדד~ו להקל דאין ו~"ל
 " בקיאים אנו ראיןוסברי

~ ~~~~ 

~ ~  ~~בו " ובו~ זאב ש~חה או 

 ~ש""~
 ואחרוניםד~"הבלבובה""~ובןהואי

ב~ו~קי~
 והביאו ג~י ב~~דה"ה נ~ו ודי"ו

 ה~ב~
 א~ן

 בלב או דדוקאזאב ו~חב חלקעליוהב"ח
 ל~ל ~גויאבל ד~~ן~נ~~

 לעשו~
 ו~"ב בותיה לי ו~סחברא נקב"

~~דוני~ ~ב~ ~ה~וסקי~ מרן רעת ז~ו דאולי הש"ך וב~בש~"ח
 דאף עוד והוסיף גוי הז~רו דלא

 דהדין ~חב ו~פר"ח "י~וי"ש נ~~~ הגוי בה שע~ה בידוע דו~א ~יינו בגוידחלינן למ"~
 ע~

 הב"ח וב~ש להקל דאין ונלע"ד לקולא למחלילן לי רב~וי ~ב"ח
והפר"ח

 נ~בים הגוי בה שע~ה ראינו א~ א~נ~
 וס"ל אדון מה יודעהיי~י ל~

 לה~
 בבה~ח ב~רט ~זה

 ל~קל ו~~~לינן ו~לב ובה~~"ר"ו~זאביש~אל
 ה~"ך ~"ב " ב~ורך יעוי"ש ל" סי~ בעי שו"תה~~ה א~י~בל~

 ודלא וה~וסקים ה~"ס רברי ~~שט בנראהוהפר"ח
 שם י~ א~ילו ובשרהב~מש"א

 נקבי~
 אם ואף ~רבה

 ~ז ~נקב ב~ום בועהנ~א
 וש""~

 ו~"ב ~ב ~"ק

 ו~"~~~ד"~
 ~בז"א

 "~י~~
 "~~~~~"~ו~"~נ~

~ה~יר ד~ד~~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

 " בה שנ~ב ~בידוע ~~וי לתלותד~~יר

~ ~

 או ~תות שהוא ~~ב ובל ~ו~ם לשון
 ב~קום א~ילו ~ה~~ה מהנ~ ולא " אדוםאו שהו~ת~

 אהק~הדס~בי
 ואדום להושת~ וה""~

 ש""~
 עוד ו~ת~

 בבר ברך להבשיר באדום הר"ץ ד~""ש י""ד ~"ק~ש"ך
דתה

 ה~ ז~
 דהבשיר~אדום דה~"ץ ואפשר בר""מ

 ב~ר~ ~~רילא ו~~
 ממש

~ 
 הר~י ~"ש ~ו~ה ובן ~וונא בבל להקל דאיןונל~"ד ע~"ל~ ~מר~~הריאה באדום

 א~בנזים בתוב~בבדי~ות מ~אתזוז""ל
 היה א~

 הנק~
~דו~

 וטרי~ה ניקבה ~תי~ה ~ודם ודאי אז ~ביביו
 ל~לוני נתית דלא קמן הא עב""ד הם טעםודבדי
 ה~~ מד~ריו~~נ

 בס~ם" מור""ם דברי ז""אשהעתיק
 ~ יעו~ש נ~י~ןת דברי אלא אלו ב~עלה~"~ואיןוהבנה"ג
 ~לקת~~~י~~

 הרבה נקבים יש דאפילו זאב
 ורש"ל המרדבי בתבו ביהתלינן

 בש~ דמי ולא מקי~ו אםדא~ילו וש""~
 ~לא ~~~""ת ובתב

 הקפ~ב~י
 ו~ב טרי~~ ר~י אתרמידאקיףו~א אי אך

~~ו~ת
 ונלע"~ ש~ו~

 ~רי להקלועיין דאין
 תאר~"~

 הרחיב העמיק ה~ אות נ~ ב~י~ מ"ב ה~~ בי וגם~~
 דהובית ל""ז ~ימן מהרי~"ט שו"ת בידו והביא~דבר
 בלא" התירוה מעיקרא אם ~ ~~~יא דלא~מישוד
 אלא ל~~רה דאין ~ידמו ולא ~י~וה ו~ת""ב~ק~ה
~~ילו

 אסרו~
 שהקיף מתתלה

 ~נקבי~
 אידמו ולא

 ~~ום באן ו~ין למיתלי דאיבא ביוןל~תירה י~
 דאיםורא תתיבה~נפ~יה דשוי~

 ה~ר""ת דברי על בדבדיובתד"דות~מאו~לפל הו~ בדברמש~ דטוע~
ל~בדת וה~~י~

 ~הרימ""~
 ד~~י ה~נין בא~ת ודתה

 והבא לא~ור דה~יקד ה~~ת דבת~ב~ם ~י~~ו~~"פ ה~ר"~
 ~הרי""מט דברי~ביא

 לתו~
 במו~ו ד~""ל ד~אה ~

"~ל ~~
 ז~

 גוי של ~מקולין וב~~ט ל~תמיר דטוב נלע"ד
 מגדים בס~~רי"וע"~~

 בחל~
 ל"ו סימן דעת ש~תי

 ~~על תמה~הר" י""בובדין~""ק
 לה"~

 דאתרש~ימן
 דברימה~ןמט הביא נ" בסי~ ה~ר"ח לדברי ~סביםלו~
 בה~~""ת דלא להתיר ליה ומודה ד~זיל דנראה~תוד
 הגם ~וי ב~רטבבהמת להתיר נ"ל אין~~"ד

 דמיין ולא ואקפו ~יתרמי דאי ה~רד~י לדבדי~~~ים ביה~~""~
~שד~

 ותל"מ

 ו~
 דהת~"~ ראיתי בי

 לדברי ה~~ים
 " להתמיר נראהמה~~מט

~ ~~ ~  

 נמ~ו אם ובן
 עלי~

 ובו~ תולעים
 ש~אתרדתזקה "~

 שתי~
 ~ירשו

 עוד ובת~ו וה~"ך הב"ת ~"ב לקולא דת~נןמ~ום וצ~
ד~ן

 מהב~וואו""~ נדא~
 וצידה פו~קי~ ושאר וראב"ן

 ~לל ב~ מאמרלדרך
 ונר~~ ~א~~"~

 ומרן הטור מל~ון
 רתוקים התולעים נמצאו אםדא~ילו

 מהנק~
 ~~רה
 רש"ל~בן ~

 בפא""~
 ~התולעים דדוקא ~ת~ נ"א סימן

 תול~י~ בלי הריאה נקבי נמ~או אם ~בל ~נקבי~~מצאו
 בהלבות וב""ב טר~ה ~~~ב ~ן דחו~יםהתולעים
 הנ~ב במקו~ התולעים שנמ~או והוא ישנותדיקות
 בשהתו~ע דרוקא הב""ת והו~יף ו~~ז הב"חו~ב

~ נ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
 מל" ~שמע התול~תו~ן מן ~א שהנקב~גיד

 ב~"ג ראלמא ~תולעת נ~ובה הריאה והרי שבת~ז"ל הרמב""~
 בא דה~ב ש~י~תזינן~ו~א

 נלע"ד וז""ל ב"ן אות טד~יות בקיצור ז"א הר~~זיל ובשטתהב""~ מןהתולע~

"~~יי~~
 דו~

 התולעת בשנ~צא
 ~קצ~

 ב~נים"~~~"

~~~~
" 

~~~ 
~~ ~ "~ 

 י~~~תמי~ לתון ~~ולו ~~ל~תוץ
 ודו~

 ע~ד
~~~ 

~~~~~~

 ~~ן~~ך

~ ~ ~~~ש~~   
 לנו והביאו~ו~קים

 שו~~
 ק~ז סי~ "מלובלין מהר""מ

~~~~י~~ן~~~~~~~~~
 עב""ד המנהג ראה ושבן~נק~ים

 ו~ב י"~~"ק והסביםע~~~~~~
 הרשד~~

 ~~~ בדיקות בהלבות ז"ל
~~ 

~
 יהיו ~~תולעים שה~דוך אלא

 רות~י~
 והולבי~

למקום ממקו~
~ 

 ~י~ תיו ב~י ו~~ו"ת
 דבדי ~י~ ~"~

 סמו~ אל~ ה~י~דלא ~~~
 ~נקב

 ולא"~ו~
 ה~קב

הרחי" וה~מי~
 ~דב~

 וב~"ד
 ~תבוז~

 דרוב ומאתד
 ה~חדוני~

~~~~~~~~י~~
 מק~תם יצ~וולא

 לתו~
 דאין

 ב~
 ד~יון להתירה ~ידי

~דיא~
 ~י~ו"ן מהר"י לדעת וה~ד""ם או~ר

 הסב~תינו לפי ורש"ל הב"ח~~ת וב~ ז~~
 ~א א~ לתומרא לה נקטינן מטיבולי מהר" דבניםש~בי~ ובמ~

 ש~בןל עב"~"והר~ במנהגם שיתז~ו ל~בשירשנוהגין במ~~
 ~דאה דבריו ג~העתיקואות

 ד~"~
 הר~ ~י והגם בו~יה

 דבדי הב~~ו תיים מים באר והר~ שמואלחגורת
 מ~ר""ם ~שטת דאזילב~""ד ~ש"~

 מלו~לי~
 ~ס"ל ונדא~

 הנ"ל תיי בעי השו"ת מדברי לזוז דאיןנלע"ד ~ותי~
 נמצאו ~םלהבשיר ודאי~

 ה~ולעי~
 דוק אלא הנקב תוך

 ~~~~ ~~~~~~~~~י~~~~~~
לדוד

 להרד"~
 מ~ה ~י~ין ועיין ז~ל

 דנראה~~ ~ראלאו~ ו~אה~
 דה~בי~

 ~~ה~י~דב~יו~~תר~נ~" ה~"ך ~ם
 ~ת ~ז ~"ק ת~""שוע""ע

~ 
 ובת~ה~"ת

 בריא~ דדו~

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

 ובת~ בד~~יהם יעויין ~בילבד~במוח תלינן~וסל
 " ~פענ""ד הדבר ונבון עליהםבה~~ר ל~~וךריש ה~~

~ ~ ~

~ ~ ~  
~  

~  ~ ~ ~ו~~~  ~  ~
 והיינו ל"ב ~י~ תיי בעי שו~ת תלינן לא ב~ד~ן שלא
 או ~רי~ה תלוייה סירבאמ"ד

 צריב~
 ~י~" נ~~ה

 ~~~~ד במקום א~י~ תולעים נמצאו ואם ~~~קל
~  " ג~ל ~י~ הנ""ל ~ו"ת טדי~ה האדים או הנקבהו~ד 

 נהיגו דהאיד~א חיים מיםו~ת~ה~אר
 ~תו ~~למא דיל~א~ וחיישי ל~ודקהוא"א ת~לעי~ ~ס~~ונות"~לאי~ ~מצא~ ל~י בלל ריאה~ום בא~י~לאלאב~
 שרץ משו~ וא~ירי~שתההבהמ~ א~מ~~י~

 הלז" ~דברשמעתיולא~איתינז~~ין ו~ ~אר~ ~~ ~~ד~
~ 

" 

~ ~~ ~  

 לשון~ו~ם~בזמן~

 ~י~
~ 

~~~~~~~~~~~~~ ~~~~ ~ 
 ואין~ב""ד ~לללהבשי~ ~מו~א~ק~~ ו~ין ~קיאין דאיןאנו~הגה

 ~הק~
~~

~~~ 

~~ 

 ו~ין מרן ~~~ק הסבימ~ ה~ת~ו~ים ~~לל~~ר ~~~~~~~~א~~~~תת~
 ~ש~~

 ו~~~י~ אל~קא~ והר"מ ק~"ט ב~י~ דהריב"ש י""ח ס"קו~ר"ת
 נמי הרמ~"ם ~בדי מפר~י~

 ד~ליה~ ~
 ~מ~~

~~"ת
~ 

 ~ן ב~ברת
 ו~~"~

~~~~ 

 ב~~"

 ב~~~ ד~"~
~"" ~~" " " ""~ ~~~ """ 



~~~~~"~ ~ ~~ ~  
~ ~ ~ ~~

 ~"ו
 ד~~ ~ובי~

 ~הרמב"ם נ~ה
 לסבר~ זבר עשה לא הר~ז~א וגםי~י~~" ~משנ~ ~~יר~

 הב"~
 ואין

 נקב~~ר בין מחט ~ו קוץ יש לה~מי~~דבר"ואם~~

"

 ~ר~~~~~~~~י~~~~

~~~~~ 

~~
~~~ 

"~~ 

~ ~ ~  

 ~~~~~~~~ו~~~
~  

 הסמ~נו~יוב~ל~מוך~לייהולצו~הפמ"ד~לאנ~חו

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

 ~~קיאין

~~~~~ ~ ~  
 " בד""קיעויין

~ ~

~~~ 

~  

 מגוף ~~ר
 ה~יאה~~

 ~י~ "
מ~ח~~

 ברי~ה
 נברא~

 ~~~ה

 ~~יר~ ~א~~~~ה~
 או~דין יש ~ברת ה~מב"םוהיא

 ~ליוומרן החו~ין~~ל~ו
 ~פ~

 עיק~~~ב~ה~תירין
 ביתה ~הפריע ~ב~ו~דם

 יוס~
 ו~ב " יע""ש

 המתידין ~בדברי ד~עי~ר והפר""ח הש"ך~~ו רש""~
 "עו~ה ב~אינה דוקא היינו ~אוסריןלדבדי ודא~
 ה~"~ס""ק אמנם לב""ע ~ירה עול~"ב~פיחה אם~בל בנפיח~

 ב~~ ד~נ~ון ~~~~~ז
 ~~ב""~
 היא דאם ב~~ ומ~"ם ז

 דנח~~ה אלא ריאה ~שאר~בחוץ
 בש~

 מבפנים
 עד~~ירה

 דביעי~
 דאין ב~בו והפר""ח ו~~"ז

 מ~יעי~ לי~~ דביעית~ן חילו~
 חלק ובנקה""ב

 ע~
 ה~ז

ו~יק
 ד~ליל~

 " יעוי"ש דאורייתא ל~~~באיסוד לנו
 ~ד~רי זהובל

 המ~~~
 יש לסברת אבל

 אוסרי~
 אין

 " בללל~~יר

~ ~ ~

 ~א ~"ש
 לחל~

 בפופה לבף פשוטה בף בין
 זה על ח~ו והפ~"ח והש""ך ו~~ז רש"ל~"
 בדמ""או~יין

 ו~נ~""~
 ובין לשיפולי אמצע בין דחילקו

~ונו~
 ומה~י"ו " לאומות

~  
 בין ~י~ק ה~י

~ 
 פשוט~

לב~
 בדדר ד~~יך בע""י ועיין בפופה

 ~"ל דינא ולענין ר~א~שון הע~י~ והעט~
 ב~בר~

 דהביא המתירין
 שנרא~" בין בבףבפופה ולהחמירב~סרון בס~ם~~ן

 ~יעור ~חוץ~~~רון
 הנח~

~י~ר בדי מבפנים או ~דל
 לבניישר~ ז~רון בס~ וב"ב ד~""א בל~ון ~יעי~

עיין
 ~מ"~

 " ו~ב"ש

~ ~

~~~ 

~ ~  
" 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ו ~ ~ ~ "  

ו~~ד"ח
 דלר~

 במקו~ אף הק~ם ~רוע יבול הפוס~ים
 ~גור~שמואל הר~ ~ע~"זופירש ממשובןב~"~אטום
~ן

~ ק ~ ~ ~ ~  
 ודאי~ח~ך ~~ם

~ א  
 שנ~ח~ ~~יי~י~~ו~

 אבל ספק איזה בשביל
 ~~יךשי~יה ל~

 וה~~יק~ נפי~~
 הפ""ת

 ס~
 ובל י"ט

 ינקובר~ שלא ~סבימו~א~דונים
 סמוךלא~ם הקרום

 ל~וךולא
 ~בשר~בה~אאו~

 וב"בהר" נהוג והבי ז""ן
 ב~ב "ת~ש

~~ 
 ~~ם ~אין ק"פ אות ישראל אהל

~~ר
 מצא~י ובן להקל ~ין ונ~ד ~י~ולי ב~ו~

 ש"בשמ"חו~ב

~ ~~ ~  ~"~~~""~ ~~ ~ " ~  

 ~~ד~~~י~ה~י~~~~י~
 יוצאתוא~~השחי~~

~~~~ 
 ~י~~~~~

~ ~  
 במקום ~עט נמשך אדום~וט

 האטו~
 בדיקה וא""צ~וא ~טו~ ודאי אז

 אחר~
 החוט אם אבל וטדפה

 עליו וב~~ עב""ד ולבדוק ה~וט לנקוב צדיךאז ~~
ס"ק הפ~"~

~~ 
 בבל ולבדוק בדבד אומ~דליב~~סידא ואני

 ב~~~דב~י~הדי""ו ומהר"ץ עב""ל בשירה מבצ~אדאי ~וונ~
 ~או מ~ך מהרסי~ומ~רי~יך סי~ונ~ן

ובפרט להחמי~ ונל~
 ~רוק ב~~ ~ב"ש ו~ם ~וי ב~מ~

ודלא בבל~ונ~
 ~ במ~ר"~

 שאם ב~ו~ מ~א~י הע"ו ב~~
 היא אטום במקום~י~בא נ~~א~

 ג~וע~
 ~~ירבא

 לה ו~ין הבועה~~וך הזוצ~~
 ~דיק~

 נקב יש א""ב~בצ~ץ א~ ~להבשירה"ממ~נ
 טריפה~ב~ץ ~שהי~ ה~ידב~ דה~ בריא~

 ~~ב~ איני ו~~
 הוא א"ב

 א~~וטרי~
~ב~

 וב"ב עב"זל אמי~י דין וזה א~ום
 ~~"ש ועיין ~רבר ונבון או~"ק~"א י~~אל~אהל ו~~ הדשד"~

 בת~ "~"ן ~~~
 הבנה""~

 אטום להבשיד דאפ~ר
 "בר~~

ו~~
 ד~לינן למבה האטום ממקום וסירבא בדו~ן
 נמצא אפז~ זה שדין ונראה"~שירה ב~ב~ אי האטום ובודקין המבה מן ב~השהסירבא

 פסיקאליה דלא ונראה משה הימין וב"ב~ב""ד ~ו~לאבמקו~~א~~
 ~ לה~ל" איןולבן ~יל~~

~ ~~~ 

~  

~ ~  
 ~טום מ~י

 ~ ~ב~

 בדיאה א~ום דאס~ינן~הא
 הזזנ~

 בשהוא
~ ~צדז~ ז~ 

 ~לעים או~ם אבל
 שה~

 הריאה של א~ ~~ד
 ~ל~ שהרי אינןא~ר ו~

 בנ~יחה
 והביאו ~מו~ב~עו~ם א~ו~סלעי~שב~ מצ~

~"~~~ 
 ס"~

 יע""ש ~"ח
 רב דהואוסיים ב~~

 מובה~
 עליו ל~מוך ו~אוי

 אבן~פר"ת עב""ד ל~ד בשהוא"מצד אלא~ו~ל דא~ם~~
~~~ ~ ס"~

 להח~יר דטובונ"ל ע~ל~ להב~י~ הו~~~ו על ~מבינן דלא ולענ"ד
 ולבד~אפי~

 באטוםמצד
 מור"ם ~ב~י שנ~א~ ~מה בשמ""חוב"ב א~דו~

 דעי~~הח~
 בלא דבשר לטינרי בדיקה רצריך אטום~ן

 ~דיך דאז לריאה דמי הא~ם מראה אם~לוי בדיק~
 בדיק~

וא~
 ב~א בשד דומה"~מוגלא מראהו

 ובן לפיסבר~ו~טינרי ונדו~ בדי~
 ויעויין האח~ני~ דע~

 סי~ה~ ה~לרמ""א בשו"~
 ו~

 ולרוחב ז~~אורך
 דאי ק~ת לי~ה בה ויש קשה היינו דטינרידסובד דנ~וב~ע~רש""~
 ~ח""ם ~עמו שם ד~מ""א~יאד אטום~יינו ~
 לדבדיו טעםלשבחונהן בע"לטע"~

 דג~
 שום בו אין אם

 היא~ לי~לו~י~
 דמרא~ו ביון ~""מ בא~ן לגמ~י קש~

 בדי~ה בלא ~טינ~ו~~~ נידון מוגלאלמראה דומ~
 י~י"~

~אור~
 ל"ז ~ימן ~מן הא~~נים ב~בו ובן

 די~
 ג~

 הם אם אבל מרןדברי ע~
 צמחי~

 וי~ש ובו" קשים
 בל~ו~

~"~~
 ב~~ד~אוסיע~יה לה~ל נ"ל ~""קה"והיה

 ראידבריאחרי אמנ~
 רש""לבשו""~

 הנ"לל~רךדהחזיקבדבריו
 ראי~ ו~ביא וקיימים~רירים

 אם ~ינ~ ל~בר~ו
 דא~ום דעים בס~~מים לעילהמובא הרא~""~ ~לשון נ~אה דבן ו~ד אטום נקרא ליחהבו אי~

 ~בריו מובח א"ב סלעיםליה מ~ר~ ברי~~
 בסב~

 דאטו~אין דש""ל
 דטנ~י~שה מינה ליחהודוןבו

 במראה ~חילוק ~לינז ~א ודא""ב אטום הוי לאדאי בו~ליחהקצ~ אבלי~

~ריא~
 ב~~~ןה~~"~דהו~ד~ ובב~ ~ו~לא או~~דאה

 ~~" עלי~ ~~~ו~ ~~~~~~~
" ~ ~  

~ ~ ~  
~ ~ ~ ~  " ~ןד~ 



~ ~ ~ ~ ~ "

" 

~ ~ ~ "
~ ~  

~ ~ ~ ~ "

 ב~ר~~אט~
 ~~גלא

 ~אי~
 בו

 לי~~
 קצ~~לא

 מלאנ~
~ב~

 בלא להבשירו בטינרי או~ו ולדון להקל~~דבד"
 נחוש לא ~מה~ד~~ה

 ל~בר~
 ~ראב"ד לשון ופ~ט דש"ל

ולמ"~
 הפד"ח

~"~ 

 נבונים רמ""א דדבדי דהגם ב"ח
 לבדוק נצריך לא ולמה" הנ"ל הראב"ד דב~י ~ל~~ך
~דין

 מצאתי ובן " ובנפיחה בפושדין אטו~
 אוט~~~ך ב~ירו~

 ~מוק מ~ום אטום דפי~ש
 נדא~ יב~

 דאין
בו

 ב~בד~ ליח~
 עליו רש""~~בן

 נ"לל~מו~
" 

~ ~~ ~ ~  ~""~~ 

 מור""ם לשון
 וה"~

 ב~ץ ק~ה אם
~"

 פירשו " טריפה ז
 האחרוני~בע~

~רקבוה~"~
 ב~~

 ד~ץ~נ~~
 דבר מאן

 בש""~ שמי~
 ד~ין בת~ ו~ט"ז ר~ות יו~ר~משא~ קל~ו~ו~~

 שר~
 וב"ב~~~טדפות""ז~

 הש"~ב~~""ב אבן ~"ב ס"~"
 א"נ מהרי~וו~ל בש~יטות ובב~ו~ ~מ"א לדבדי~~בים

 לבנ~~~י~
~""ל ל~או~~ בי וגם בעץ ~לה שהיא א""נ ב~ץ

 ~ר~
 דקל ה~ץ

 בטב~
 ו~ף

 ע~
 המי~ פני

 ובמו
~פ~ש

 הב"~
 זה פירוש מבחיש ד~חוש ביון

 ~"פ צפים ~ריאות ~ל ה~ידו~ודקים וה~ב~
 דנסתיי~מלשון יו~רמשאר~אותובמ~ש~פר""ח~לה ~י~ אם אף להחמיר דטוב ונל~""ד נ~~ב ב~ץ~פ~ש ~ובר~ המי~

~~~
 פחיזא פידש אפי" ~רךוב~ידוך בדב~ דהאדיך ב~מח"ב ו~יין " י~"ש קנ"ז דף

 ובת~ ~ל~
 ב~זמ~ד

~וד
~~~ 

 בממ"ש והיינו להחמיר גאון לדבדי ל~וש
 " ב~ב""ש ~"ב הפר"חובדברי

~ ~~"~ ~"" 

~~~~~~~ ~ ~  
~~ו~

 ב~גהו~
 ר~ לפני ~יאה שהביאו מ~~ה מהרי"ו

"~שה~ומשנפחה
 ממנ~ נ~ל~

 חתיבות
 ח~יבו~

 יצא ולא
 ~ריאהוראה עדשנפלבלבשד ז~והלנפוחב~וזק~רוח
 בפ~ים~~י~

 ~ל חדש ~ום ה~יא~
 הריא~

 על ר""ל

ה~מפונו~
 דיש ה~ד""ח וב~~ והב~יר

 לםמו~
 זה ~ל

וב~לקמן
~""~ 

 ב~פ~~י~ ורש"ל בשרה קיימים ו~מפונו~יה~דש ד~יוןשישריאהשלימהבקרו~ "" באורך יעוי""ש~י~ל"ד חיי ב~י בשו"ת וב""ב מו~"ם ~לשון ~ל
 מ~שההביא ~"~

 ב~יןז~
" 

~ ~

~~~ 

~"~ 

 ואם מוד~םלשון
 מ~רט~

 בצ~ורן"
 הקדום נשברהואם

 א""צ יבשה שהיא~~קום נ~~~ מ~מ~
 בדיקהא~~

 וטריפ~אחרוני~"
~ב~~

 הפר"~
~~ 

 ~ח
 בש~

 ~רא~ד
 ד~יבשו~

 הנפרך
 לשון מו~ה ובן דאיןלהקל ונל~"ד במשהו ~אפילו~ו~ל
 קפ""ב ~ימן ישראל באהל וב"ב מקצ~ה אפילו~יבשה

"

 ועייןבדיבור~נמש~
" 

~ ~

" ~ ~ " ~ ~ ~  

 בזה דיני~ ג~"חילו~י דישי ב~בוהאחרו~י~ " בלהו~~ צמ~~
 ב""ש ~~פילו~צ~ה ובש~

 בד~יל~
 ונפרבת

 מקצ~ה~בשה בצפו~ןטר~פ~
 ואינ~נפרח~

 בצפורןבשרה
~להאורובהאוא~ילואונהשלימ~אף אבלאםיבש~
 וצריבה ~מקה היא~צ~ודן אםאינהנפרב~

 ו~מק~ בד~~
 דוקא

 ובת~ אדםטדי~ה בני~~מת בל~
 רש~

 בבלהוב"ב דרובה
 דאינהנ~רבתבצפורןדדיןהקודם" ו~~~ההיינו~~ר"ח
והאמת

 דל~אורההי~
 ברברשבא רגלים שאין דבל נ"ל

 ו~מבינן ב~ב ~ינן~י~אדם
~~ 

 דהרי וו בדי~ה
 ~~הרואו~~ינינ~

 והט"ז הב"ג וב"ב לבדיי~ה שח~ה

~~ש"~והפר~~
 ודלא

 במור~
 " ט~ו דין ל~~ן דב~~

~נד~~
 ו~ו~ דאין~לנ~ל~~וך

~~ 

 וב"ב~ד~~ל
 ו~~~ני~

~~~י~~
 בבדיקה לה~י~ לנו ודהיה

רלמה ~רןוסי~ ב~ס~

 ~~~~ו~~~~~י~~~ץ~ד~~
 רבה ב~נא הגדול להאשל דאי~~רי

 טרפיותדב~~קיצוד זצוק"~ מהרי"~
 או~

 ולא וז"ל ~"ג
 בקיאין ~נו דאין ההגה שב~~ לפיזו אארי~בבדיק~

~"~ 
" 

 מחטא~ חוששני ~ב"ל טריפה~צמקה ביו~ ~"~
 לה~יד

 דברי נגד~בדי~ה ול~~~
 רמ""אוד~מיבי~

 גם ומה ליה
 היא במ~ומותיצו~רו~ ד~

 ~~חק" ש~ת ו~ינו גוי בהמ~

ו~יי~
 ל"ה ~י~ חיי בשו"~ב~י

 ל~וף ירדתי לאו~ב"פ ובבנה"גבהג~~~רב~~
 ד~~

 של ~ליון
למה הנ"~ ~הדי""~

 ב~~בפשיטו~
 דלא

 הארי~
 ~יים גופיה מוד"ם דהא ב~יאין אנו דאיןב~~ שמו~~ לפי זו בבדיקה

 בלא להבשי~ אין שמים ב~י לה שבא נראהוא~ ו~
 ה~~ ו~ב " ~ב"ד בדיקתנו ~ל ל~~וך ישובזה בדיק~
ישראל אה~

 או~
 מועיל ואין וז""ל קפ"ד

 אם ~ א~ ב~~~
 או זיקים ~"י או ד~מים ~"י דבא לנושנראה ב~
~~פ~ידה ~די~

 ובלא~
 בו בודקין אין

 אי~
 אנו

 ר~"א לד~רו דאף ~מן הא " ~ב""דבבדיקה ~יאו~
 לו והיה שמים בידי שבא דנדאה ~יבאהבדיקה ~ו~י~
 לדו~

~~~~~~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  אם~גי~ 
 הדב~

 ~פ~
 ~מי~ ~ידי שהיה לן בדקים הא

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

 בהוגן~
 דברי לייש~נבונים

 מור"~
 בהט"ז ~~א " י~"ש

 ק~י~ רלפי ואפש~בצ"~ דהני~
 ~ט"ז הש~ט ה~"ז

 בדיןמור"ם לשו~
 ט~~~

 " ישוב לבלל בא דהפר""ח

~ ~

 ביאו"ר חובת חלעלינו דא"ב קמן
 בד"ק שם ימצאאשר לבדוקבב~

 בבדי~~
 דשר"ו ונ""ל זו

 שמים בידי שבא דנ~אה היבא דוקאחבימייא
 בגון בריות שאר~~ד ול~

 שאג~
 ובדברי ובו~ אריה

 ו~פ"ת~עלו והפר~ח ~בנה""ג ד~א דש~ו ישראלוא~ל מר~
 והר~"ב בדבריהם י~וי~ן טריפה א~יהדבשאגת

 להקל דאין נל~""ד ~הא ברשב"א דפ~קו~משנה בפ~
 להקל דאין ב~מ~ח~צאתי וב~

 ול~ד~

 ~"ב
שמים ~ הי~

 והבדיק~~רי~
 דהיינולה~י~ מרן ב~ש להיות

~~
 מ~"ל במים הריאה

 בימו~
 במים ה~ור

 הח~ ובימי מע"ל בל פושריםושי~יו פ~די~
 במים

ואףבנד"ד צונני~
 שנרא~

 ~מ~ בידי לה שבאה
 לא אם

 ~אי~
 דמקודם מילתא דמובחא טריפה לבריי~~ש~זר~

 " ואחדונים ש"ך אדם בני ג"ב~פחידוה ל~~

~ ~ ~

 אבל דב~רה לבריי~ה~זרה
 מ~ל~"ו~~~י~~~ שה~הבמים ד~אאסודה ~~ הריא~

 דמו~ר ~לא בו לב~לא~~
 לשרו~

 בו
"~~ור ~~א~~~אב~

 להשהו~
 פ~ם בו

 מע~~ שני~
 ~מן ו~יין

 מו~ם בלשון ומש"ש א~ דין מור"ם בלשוןס"ט ~~
 בו שדה דאם צונן ד~וי~שום ד~

 מ~ל"~
 איבא

 שםדטובלהחמיד וה~לינו בדי~בדאישדי פלו~~~
 האו""ה בדבדי ~ב~בפ~ם אףבד~ב~

 והפר"~
 ו~י~~ו

 י~~
בא~~

 מס~בד לא קלה בש~ה ~בל אח"ב~~מים ~~ יום דשחטוה היינו שמים בידי דבשרה והא
 ו~י~ ד~~ק~

לה~
 " אחרונים

~ ~~~~ ~""~ 

אם
 ~ול~

 ~ש~~" בנפי~ה
 פידו~

ר~
 ~פקא

 ש~~~ו~ לפי זי~~
"~

 ~די~~



~ ~ ~ ~ ~

~~~~"" ~ ~  
~ 

~ ~ ~ ~ ~ " ~א~
 ר~בוםואפילו

 ד~~
 ל~ו~ה~מפון" ה~ופהנ~נ~ו

 דוחק~ונבנ~~~~~
 " הריאה בשר ל~וך

 וה""~
 אם

 בריא~~~~
 ~רעין

 זי~
 גרעין ~"ש

 ~ל טרופה "ו~ח~ובא ד~שר~ חמר~
 ~ימ~

 ומ"ב מ""א
 ~אם נשפבה~~י~ון ~ו שנימוקה ובריאה """ואחרונים ופר"~ ש""~

 מחטנ~צא
~ 
 אע~"י ~

 שעול~
 ובאד פד~ח שי~~~ דבד לו ואון הסמ~ון~~ב דהרי טדיפה בנפיחה

 " ל~קל ואיןחי~ים מי~

~ ~ ~

 מה~מפוןד~צי~בסמפוןוחציה ~מת~יוצאה
 טריפה הריאה בבשד"

 שאי~
 בשר

 ~ו ~חוב דהמ~ט~יון ע~י~ מגי~
 מים ובאד טיו~י הר""~ בדיק~

 קורטדם א~~יש ובן "~יי~
~~וםה~ט ט~פהוה""ה~םיש~יר~~

 רשד"~
 ל"ו ~י~ חיי בעי ועיין ל"ו ~י~

ובהגהו~
 דאם ~~שמע הב"ח ו~~~ הנ""ל ~~י~ הר"

~~~~~~

 נ~~~וץ

~ ~~רה"וה~ ~  

~~~יי~ו
 ואי~

 " להקל

~ ~ ~

 שבישלו לאתד
 ~רי~

 בא~ ~חוב מחט נ~צא
~
 מ~ח שרי ~הת~י~ו~ "

~"~ 
 בא~ לבבד ול"ד

 הו~רה ~הרי~ה ט"ל ~"~ק ~יים~י~
 בבדזק~

 עולה ~ם
 או~נפיחה

 ל~
 רב דה~ירו ד~עשה ונל~"ד יעוי~ש

 דנין ואין מור""ם~~ון
 דיןשלימ~ ב~

 רש"ל ~"
 ה~רי~ במרןוהש""ך פ~ק מ"ו ~י~ "בפ~ט ~ ~~"

~היב~
 עדיין ~רגישו ולא דנפחו

 ב~ח~
 בך אחר רק

 הי~א אבל במו~"ם יש"להחמיר ~~י~ובו~צאו~ו
 בדברז בדי~ה ~הני היד במ~מוט ~מחט~הרגישו

 הפר""ח עמו וה~~ימו ~ ע~ד~רן
 והפ"~

 חגורת וב~~
 דיש~מואל

 ל~~ו~
 ד~ריה~נ~ונז~ ~י וה~ר"ח ~להש"ך

ו~ן~נראה~~ד~~מ~רי"~
 ב~יצור

 ~ר~יו~~"או~
 ~~~~ד

~הב~
 דברי ב~~ם לנו~

 ~ש""~
~ 

 הד~ר דנבון ונלע""ד
 ה~בי~וב""ח~

 דו~א להבש~ לר~"א
 בהמפ"~

 ~""י
 ו~"נ נפיחה~"י

 ~ע~
 דלא להחמי~ ~ב""ש הרב

"~ה~

 ~ג מונח המתט נמ~א ~אם ה~"י וב~ב
~~י~ה~על

 אם ממ"נ ל~~דיף י~ ועבה א~~ ~נ~
 הריאה דרך ~א ואם מעיים בני דניקבו מהבטן~א

 ה~~ד ~~נין עב"ל" ~ריפה ו~שיטא הריאה~יק~
~רו~ה

 ~ניע~
 מק~ ~א הריות

 ~ימן י"ד ~ז עיין~~זנהו ~ילי דתרי הפ~ד
 ר~"~

~"~ 

 ושו"ת ג~
 ר~ב ~י~ בי"ד ו~ו~ריק"ש ל"ז~ימן אלשי~

 ושו"~
 פאדובה

~~~~~~~ ~ ~ ~ " ~ ~ ~  ~ ~ ~ ~  
 ~"~ או~~~~הגה"~

" 

~ ~~~~ ~"~ 

"~ 

 ב~~ונ~
 ~ה

 דריא~
 " בשרה

~~~" 
~ 

~ 
 אי~אל~אה ~א~זלו הפר"ח ב~~ "

 ~"~ ~מן~"~~~
 קמ""ל והא לבודקה

 דאל"~
 פ~טא

~~~א
 ב~א~

 ב~מפונא בשרה"בבד~ה ע~מה
 בלא ~שרה ב~~ובה דאפילו דהאקמ""ל ~נ~~~~ש ~~

 ו~~ש"~דיקה~
 מור"~

 ~מן
 מ~א""~

 ~יה המחט אם
~דיא~

 דבריו בי והגם עצמה
 ~ו~י~

 ~יון ונ~ונים
 בין חי~ק דאין מ~יק"~דהבנ"ג

 ריא~ל~מ~ונ~
 ודין

~~~~ל~ם
 ~~~שלימה~~ר~

 וב~~ובה בבדיקה
 לנו לנו ~די~ל~ד ט~יפ~

 ה~נה""ג בד~~ו" לג~~י להשו~~

~
 ל~~ל ולא בח~ובה ולה~מיר בשלימה בדיקה להצריך

 מור~ה~בסב~~
 וה~ר""ח
~ 

 הביא ז""א הר~ ~י הגם
 ~ו~יה~וג""~ ד~~ ~ר~~ונ~~"~~ם~~ב~י

 ~אין

 ~א~ילו לה~מיר"לנו
 בשלימ~

 היטב הבאדדהע~יקו~ ~י"~ דף במ"ש~"~ש
 ~בא~

 חיים מים
 " בד"ק~~ויין מ~~ ~ו~

~ ~ ~ ~

 ~"ן
~~~ 

 ~נ~צאו דיאה ~~
 ב~

 אבעבו~ו~
 בועה הבנה"ג ב~~ " ו~ו~ "י"

 היא וביצד ~רי~הישנה
 לב~וק ידו" מ~ני~ בשהבוד~

~מ~מ~~~~
 ה~ורקשהיא ביד

 מעו~~~
 ובן טריפה

 מין נמצאואם
 בועו~

 או~ם שק~פין בריאה
והריאה בו~י~

 נשאר~
 ~בו~ה שלימה~מ~ום

 הי~ה דילמא נ~יחה" טריפ~ול~~הנ~
 נקוב~

 וחזרה הבועה במקום
 ~רום אינווהבריאוקרוםשעלה

 להקל ו~ין "" חיים מים ו~א"רול~"פ ~~יאוהבאר"היט~
 וטרו~~"עב~~~ לקו~א ב~ר ל~ו~א ה~ל הקמטעל ~ע~מד~ ובוע~

 " אחרונים ד~מיביבועי

~ ~

 מור"םל~ון
 אפי~

 הט~~ ב~ב " ו~ו~ בע~ורין
 גרולו~א~ילו~בועו~

 מאד
 ול~

 לבדי~~ תיישי
 וב"~ה~מפונו~

 דא~ילו ה~"ך~ רש"~וב~~
מוגלא ש~ ב~ו~ו~

 ~ה~

 ו~רוחים ~בורים
 ג"~

 ~דבר מ~מע ו~ן
 ופשוט הא~רוניםהפו~קים

 ואע""~
 ~ימן ד~~יל

 דדוקא הר~ פסק שנימוקה דיאה גבי ז~דין ל~
 להבשידיש ב~פמ~

 בעבורי~
 ה~~דאי~אחשש~ שאני ו~ר~ים

ד~מ~ונו~
 נימוחו שלא בדיקה דצריבים

 ~""ד ~"ב ריאה אי~רעירלא ~ב~ מש~~~
 נגעה ולא עצמה בפני בי~ לה ישדבועה ו~ע~יקוה~~~ו~~~~
 דינא ולענין וז"ל והו~יףב~~~ון ~~בוע~

נרא~ ~מבשירי~ סבר~
 ו~ן עיקר

 דע~
 ובן " האחרונים

 דע~
 הראב~ד

 ~מי~ בס~ דבריוהובאו
 י""ב ב~~מן דעים

 ע~
 הפ"~ו~~

 דהעלו
~~ 

 ~~~ד במרן האחרוניםודלא
 ח~ור~ש~ואל הר~~~בים ו~~

 ~"~ב~ ז"א~או~ וגםה~
ד~~

 " יע"ש ע"י ו~"ב המנ~ג

 אמנ~
 י~ון הר~

 דו~א להבשיר שאלוניקי ד~נהג~~~ מ~~
 בבהמ~

 ישרא~
 ראוו ~רוחים או עבוריםודבמקוםדמנהגלה~~יר

 ולבדוקלהח~יר
 ולראו~

 ה~" ~ם
 ע~ורי~

~~מפונו~ ול~דו~
 ראי ע~ד"ואחרי נימוקו ~לא

 ~ימן~יי ב~ דבשו"~
~ 

 א~~ להבשי~ קושט"א~שמנהג להתי~ ש~ד~י ו~עפ"י וז~ל ב~ד ב~~
 ~~בר~ אהוז

 הפוס~י~

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

 מיגא"ש ראי~יבשו""~מהר~בן ושוב "ע~"ל
 מוג~א וששאל~ם וז"לל"ד ז"~~י~~

 דאש~
 ~ריאה

 בין א~רוח בין בשירה ב~אה מוגלא~בנן דאמו~ ~~ון חזינן ~~הבי או לבה~ה לה מטר~ינן~י ואם~~
 במי~ רבנן פלוג ד~יבשירה א~רו~ ל~

 ד~~ג ~וא זבים
 אס~ח ~י ~ים דהא ~דע פלוג לא~מ~לא אב~
 ~לי~לן בשירה דא~רוח וא~ג ~ימא בד~ימאומוגלא "ט~יפ~

 בלי זבים למים דמוגלא למיל~א מיל~אלדמויי
 ראי~"

 אומרין אין אמרינןדהא
 בטרי~ו~

 ואל לזו דומה זו
 ומ~ה מבאן חו~~ה שהרי~~מה

 חו~ב~
 וד~"לל~~ריף ב"א~מוגלא היקל רלא ק~ן "הא~~"ל ~ו~י~ מ~אן

 ~~~ף הלבו שבדרביו ו~~ה א~רוח בי מים של~בועה
 עוד מצא~י ו~ן ומ~ןוהרמ~"ם

 ו~לט"ל ~י~ חיי בעי ~שו"~
 דב~מובו~

 ומוגלא סרוחים פ~לינן
בשאינן ~~~

 ~מו~ו~
 עבורים ממים עדיפא דמוגלא ~שר~גלא וע~ו~י~אב~ ס~חי~ אלא פ~לינן לא

 י~~א ~ל ~וגלא~ביחא~מליא ו~~וחי~
 דהד~~

 ~יא
~~י ו~~~



~ ~ ~ ~

~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~  ~י~א~~י 
 ז~~ הרש~~ ~מ~ ב~י~י~

 ב~יד~יו
 י~~

~או~
" 

 ד~ ~הובי~ דר~~
 בונת

 ב~ר ~פתיו א"ב והרש~א והר"ן הרא"ש מרנן~ברי וד~ ז"~ מ~רי~

~~
 בב~ה לה~יף לן ~~ת

 ש~
 ~רו~י~עבורי~ מים

 ~נ~ דדי מ~ת~ינא~מינ~~~א
 בבי~אי ~הבשיר

 בבהמת ~דישי ת~י~י רבנן~גד ~וונ~
 ישרא~

 בנר~ה
 הדח~והפמ"רוהיה ש~~~שעת והוא ל"ח חייסי~~~י משו"~

 ע~רים שהן מוגלא של בבועות לפחות~~ר~לה~ל
 בעי ומשו""ת מיגאש בן מה~"י משו"ת ~נראהוסרו~ים
 ובמ"ש ה~ל~יי

 הש"~
 אמנם~"לד~וב והפ~"ח ~~א~

 דבן באלובבהמתגוי גםלהחמיר
 נרא~

 מלשוןהרא""ש
 ולא ~עבורה ~רוחה לי~הדמוגלאהיא

 וע~רים ס~חיםזבים עדיפאממי~
 תיי בעי שו"ת בדברי ו~"~ ~

 ו~ר~ש~הר"ןבין ה~~פות לדברי ד~~לקיר~~י"~ל
 הרא""שוהר"ן ולא~שוה רעבירא ל~גלא דצילא~וגלא

והרשב"א

 והרי""~

 הב"י מלשון בן דנראה התו~~ עם
 ~וסי~

 י~ש~ודו"~
 החמיד ~רא""שדלא מרברי דנר~ה

 ברי~~ ~~ ב~י~ב"~
 א~~ר ו~ב

 "ב~יאה במו~ל~ ~ה~

~ 
 ו~מחמי~

 ת~ב
 ~ בבהמ~ישרא~

 ~יין "
בפריש~

 והרב"י הרא"ש לשון ~ל ~ש י"ג אות ל""ו סי~
 "ו~בש~חותב"ש

~ ~

~~~ 

~  

~ ~ ש ~ ~ ~שיבי~ ~~~~~ 
 ולאל~ניץ רסמיבי בועי תרי לענין לא רי~תא

 ו~ב"ח רש""ל ו~ב ממנה היוצאת תלויה~ירבא
 רמ"אלקמן בדבת~ במ""ז דמבשירסמיבי למ~ן~יינו ו~ש""~

~ין
 ג~~

 ועיין
 בש"~

 ט" סי~ חיי בעי ובש~"ת ג~ ס"ק

 ~"ח""גסי~~

 ~~ס"~ ~

~ ~~~~~~~~ 
 ו~ש ב"א~""ק

 ~ב~
 ב~~ם א~ילו ע"ז לסמוך ראין

 האחרוני~ רעת דבן ~ג אות ~ז""א ובת~~~~"ר
 בת~ובן ~"~

 והש"~ הב""~
 נראה ובן להקל דאין ונלע"ר

 שמואל ח~ורתדעת

 ס~
 ו~י ע""ש ה~

 ואה~
 ישראל

 רצ"ר ~ימן ~"א הלק"ט בש~ת ועיין "~~"ה או~
 דאסא מ~ר~א ~ות בי~רת היא אם רה"הדנדאה באור~

 וסירבא ב~ה אות יצחק פחר הד~ה~תיקו
 ת~וי~

" 

~ ~

 "ואם~רה~עה בגבשושית ב~ן מור""ם ~ון
 ד~ומדת גב ~ל אף ~ריא~ למרחהנשתנית

 בומר~ה דיש רביון בשירה אושאררי~תאבגבשושית
יאה

~ 
 מב~נים ח~רון א~א ה~ל

 ש"~
 והעתיקו

~פד"~
 חייםוא~רוניםומסתבד "מים ובאר משה וימין

 בו מקו~שיש בבל ~~דקיםל~טריף למדו הריןומזה
 דיבוק לה שאין בועה ~ מטנרי ~וץ ל~תותשני

 סי~ בשו"ת ש"א הד~ השרשאלא בריא~
 נ""~

 הטריף
 מ~ו~דדמי~ אלא מטעמיה לא ~הטריף ~ליו ה~יג~"א וה~ר""~

 דאם ונל~ר~תרת
 נדחו~

 בל~ון ונדקרק ~צ~נו
 ש"~

דה~ר~
 גם

 ~ו~
 היתה בת~ רהא ~תרת רדמיא משום
 " מט""ר יותרבולטת

~ ~~ ~ ~  

 בתב " ובשירה היא א~ת ~~
והביאוהו רש"~

 ה~~
 וה~ר"ח וה~ז

 ~~~ילה~י בשתים ונראהבאחת רא~
 ~רי~

 בדיק~
אם לראו~

 בבי~
 ביסים בב~ ~ם ראם מונחין הם א~

 ישר~אחרוני~ ואהל ע"י וב"ב הריאה לנקיבת~יישינן טרי~~
 ה~~ם~ן

 ש~~~ ה~
 מ~~~י ~~ ובן ל~ל ראין ונ~ר ותב"ש

 אח"~
 ל~וד במ~מור

 ל~~~~
" 

~ ~~ ~  

~  
~ ~ " ~  ד~~ ~ד~~~ 

 או א~ררי דסמיבי בועי תרי~~עתי
 ~רום~ריאה עולה אם מעל"ע ~עה אוריאה ~שי~ו~ בוע~

 ומב~~

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

 אזולאי~"א

~ ~ ~ ~ ~ " ~ ז  ~  

 ~~ן

~~ 

 מהרי"ו בהגהות פתיחו וספרין יתיבדינא~~~~~~~~~~~~~~~"~
 ~ ובו~ שבריאה מו~א ו~"ה ~מן ם מור" ג"ב~הביאו ורש~וד~

 ו~סבם רברבי ואפי וע~ז הב"תוב""ב
 ישראל ואהל שמואל וחגורת וה~"תוהפ~ח והש~~ מה~

 ואי~היתההע~~"ה~אחרונים ו~
דברי ~עינםעיןהבדול~~~

 הרבני~
 בלשון~רמ"א ו~ע הנ"ל

 התי~ ל~ ~

~~

 ב~ורסא
 וד~ני~

 מ~עא
 הר~ ~~ ~~ר~~ ~~~

~יר"~
 ובן ~ונא~ר

 א~"~ בועי דתרידינא ~~ ~~י~ דרמ"~ נותנ~ ה~בר~
 מורסא וה"ה דבת~

 ו~~ומינ~
" 

 וע"י מהרי""ו ב~גהות במבואר להם א~דדין ~וב~המ~ל"~ בשי~ולי בבועה או בועי בתדי~למור
 בדבריה~~עויין ופ~~

 ובת~ "

 הש""~

 היא דאם
 ובת~ה~ר"~בסמיבי ~~י~ אונה ~רת ולא בט"~ר אינה א~י~ סמיבימשום אסיר~ גב~~

 הוא" ד~שוט

~ ~~~ 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  ~ ~  ~  
 ב"חבסמיבי

 והש"ך~"~
~~ן י~"ש~ ראיה לדבריו הביא ט~

 ה~~"חס~
 מסבים דאינו בת~ ט~

דלשיטת משו~ עמה~
 הרשב~

 משום רטעמא וה~ן
 דוחקים רוח במלאים אף א"ב חברתה~ת דוחק~ ד~ח~
 ז~

 את
 ~ינ~בוסו~ן ז~

 ע~"~
 והחגודת "

 ~~א~
 ~~ ~ק

 והש""~ ה~~דברי ~עתי~
 בה~ר"ח ודלא ~ס""ר ובת~

הה""ד ול~~
 בוע~

 ~ו רוח מליאה הריאה בשי~~י
 אמת ודבריו עב"ד ~וא ו~~~ט בשירותמ~~"ע בו~~
 ו~ד~

~~~~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ " ~  
 הביאו לא חיים מים ובאר משהימין

 אם להח~ר נל~"רוהש"ךוע~ז ה~ דב~ ב~
 דבשאינן דמ~בר הטעם ל~י דהא~פר"ח ~סבמ~ מליאו~~~

 מ~אות אם ה""ה והר""ן הרשב"א בדבתבולינקב תש~סו~
~  הרין הוציא ר~מנו ~ב"י שהביא ה~ס~ מלשוןובן 
 ב~מחיםר~קא ~

 בשיר~ ק~~
 מלשון ג"ב ו~נ

~~~~ 

 ה~רד~~~~~~~"~ד~~ק~~~
אחת

 מקומ~ קנת~
 רוק

 מינ~
 מ~יאות דאם

 במרן ל~ח~י~ לן ואית זו את ~ודוח~ות
 מ~לין הם הרוב דעל במקומות ובפדט~פ~ח ובהס~מ~
 וריגוים ~

 ל~~

 ובה~מ"ר" בבהמתישראל

~~
 " ש~ר ~וטי בשני ביני~ם מו~םלשון

 ביניהם ~יש בתבו ~~רוניםומהדי"ו ~ש~~
ק~ ~~

 בי והגם ~ש יאבלמו ~ימן ונתנו
 בשם ~ביאו ~~ח סי~ישראל ~~ מהרי"~

 ש~~ ח~טי ~ני י"~
~~~~

 ראין ~ש"ל ב~ש מ~תבר ל~~ל
 ~~~ ~~~ב~ו~"ב שער~~ט אנו~~~

 ~~ו~~
 ~ד~ש ~~~ל

~~~ 
~~ר~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~  

~  

~~~~~"  ~~ן~ד~יו
 " גוי ~~המ~ ~פחו~ ~

 בי~ה~ וה~ד~

~~
 ר~~ ~מד~~ "שי~י~

 מוגלא מראה ~יא ~ם
 ~יאבי א~

 הבשירו~ ממ~~
 ל""ח ~ימן ~קמן שי~בארו

~~~
 דהאי ואח~ני~ ופ~"ח ש~ך ~""י וט~יפה ב~~בין
~~פו~~

 ~ו~ה משא"ב ב~~מוד "הוזבר בו~י ד~י
"""" 

" "  " ד~~ן דשיפו~י 

~ ~ ~ ~

 ~~~~וד אם ב~~ מצא~י וז""ל הט"ז ~~וד
 שלה~ליון

 הבו~~
 הדיאה ~ר דהיינו

 ~וד הוא ה~ח~ן שה~ור מ~ני~יפה
 וחי~י~~ב""ל" בבו~ה אפי~ וזה מבה ~חמת ~בא~ור הבו~הוהו~

 ישדאל אהל הרב~~ביאו
 או~

 חיים מים ובאר ק~ו
 ~ר~וב~~

 ח~ו~
 שמואל

 או~
 דנראה ט""ז

 בשם~ט""ז דמד~~~
 מ""~

 מניה א~~מיט
~~~~ 

 ל""ו בסי~ רמ"א
 יש~~~יון ~ז~ ~נקלף ~קום ~ל נמצא אם מיהו וז""ל ב~דין

 להטדי~
 ש~לה בקרום הוי בי

 מחמ~
 מבה

 י~יב דינא ד~אי ~מו והדין בש"ך~~"ד ~ם~~יין
~מ""א בלשו~

 ~נ""~

 הבאר ~ל ~מוה י~ ובן
 היט~

 מים ובאר
חיים

 ד~ע~י~
 ~~ דין ~"ו ~ימן דמ"א בל~ון ~מ~~ה ~~~~~ו~במו הו~ב~מ~ל~אחרוני~ לשוןהדט"זוהדין

~~דו"ו בש~ה~ו~ דינ~ האי ~ביא י"ח ~ס""ק והפ~"ח~~ש

 ~~ו~י~
 ו~ד~~ב ב~ז אפי~ מוירי דזה ה~"~ז
 " למ~לה ב~"שב~מח""ב

~ ~~ ~  
~ ~ ~  חדיץוקמ~ 

 טרי~~
" 

~  

~מ~ם
 ו~~ חרי~

 של ה~ליונה דבאונה משה הימין

 ב~~~~~~~~~~~~הפ""~
 ד~ן

~~ 
 ~~~דיש ב~מח""ב אמנם י~"ש ישדאל ~ל~~נם

 ד~יינו א~~~ט~ם לחו~
 קטנו~ בצל~~~ הבו~ו~ לחיבו~

~גרג~~
 " ~ב"ל ל~~~יד ו~ב

 ו~~
 גבול

~"ה ~י~ בנמי~

~~ 

 ~מ ~ר~ ~~~ו ~השיג ומה ב~
 חל~

 סימן ב"
זק"ן

 בא~~
 ישדא ב~ל ועיין " ב""ז ~י~ צדקה ומ~יל

~~
 דהט~םמ~ום דב~ן הבא במ""זמטריף ב~~בי~ו~ה דמ~י~ ~מאן אפי~ ~מח"ב ט~ם ד~ת~ד~~י קנ"ג

קב
 מ~

 לי מה מ"ז ~י
 מוגל~

 דמוהר""ם ב~~ וה~""י
 ב~ הבשי~~ל~~לין

 נזבר לא דהא
 בש""~

 ודיש
 הר~~~פמ""~וגם ל~

 חגור~
 בט~ם בת~ שמואל

~מש"ה ד~מח"~
 רינ~ ול~ני~ טריפ~

 דוקא במ"ז להקל נל~"ד

~בהמ~
 ~~אל

 ו~~~~"~
 בו~א "

 גדול~
 ה~נה ~""ג

 הר~ה מבשר גבוהה היא נפיחה ואחר יותר או~~אגוז

 ~~~ש~"~
 דלמה ונ""ל הב~יר ~~ ~ימן יהודה ~מטה

 ~~לה~בתב~י
 בש~

 הי~ה ~ם והפר""ח ש"א
 להטריף יש"~~ד בולט~

 ו~~
 " ה~ואל מט~ם

~ 

 ל~יל ~""ש
 ה~~ה ~י~ ואם~"ה

 ~ י~ר~ משו~
 ואפשר "

 די~
~ח~

 " ק ודו
" ~ ~ "

~ ~  

 ב~
 בו~~

 ~~ בין זה בנגד זה
 " ~~ידה"" ~ונו~
~~ם דהאישהפרשביניהםואפ~

 דוחק~ דאח~
 דדרך ביון ~מ חברתה

 האונו~
 אינן הבהמה בחיי פ~דו~~~~יו~

 דוחק~~
 ש""ך זא""ז

 אףב~ ה~ינ~~בל
 ו~ר~ ~ר"ח מנקב דחיקה

 לטעם "ה~שה ~ז ~""קשמואל חג~ד~
 ה~""~

 והפ~ח
 י~"~ אחדי~י~~מא ו~~~

 ~ע~י~ ה~"י אבן "
 הש""ך ~שון

~ה~~~
 ב~""ש נ~ג הבי ו~עניןדינא

 מור~"~
 ד~ו~ו~

~~
 בין זה בנ~ד

 ב~אונו~
~ם טריפה~ ונגדטינרי מבשירין

 הב~אונו~
 הב~ בם דיש

 בו~ו~
 נ~דבן

 א~
 בםד~ן

~~~~~~~ו~ו~
 י~~א ב~~~~אהל ו~~ין ז~ז

או~
 ו~~ין " ~ה

 מ~~
 ~מן

 בס~ב~ די~~~~ ב~י~~~"~
~נ~וגו~

 ~הב~יד
 ~~~ ~~~~~ ~קמ~ ב~~ ו~~

~~~~ 

~ " ~ ~ ~ ~ ~ ~ י ~ " ~ ~  
דא~י~

 ד~מיבי ~ו~י
 טרי~~

 א~דדי מ~וםדד~קי
 ומ~קב~ ~ש~ דה~נרי ו~ינדיבו~ה ב""~

 ומ"ש
 שה~ינרי~ביון ב~~ה"~

 הו~
 קשה

 ו~~~
 אי~ו ~מקומה

הבו~א ד~~
~""~ 

 שהבו~ה ~פי ל~~יד ~~~יק זה אין
~צמה מ~

 קשה שהטינרי וביון בטינדי נדחק~
 ~הו~ל בדחי~~

 מנ~ב~
 וב"ב ~ב"ד וטריפה הבו~א

 בשם הביא הבנה""ג אבללא~ור דמ~"~
 ו~"בי~""ש לה~י~ ~ו~קי~ ~מ~

 בבדיקו~
 דבן ו~נ~~""ב

 ~""י וב""~ ~והג~
והר~

 אה~
 ישראל

 ק~"~ או~
 טי~~א וז"ל ב~~

 בנגד זה מ~וונין ואין ~~מי~י ~ומדון וא~ילוהבו~ה אהדדיומ~ב~ דאונה~י~דמנק~יומנק~יבחי~ובא ו~~~
 זה ~וג~ין טריפהשל~עמים אפ"ה ממשזה

 בז~
 ואחד

 דוקא וזה לחבידו~~לקל
 ~~~ ~ש~"ב וטונרי בבו~~

 ק~ים דשניהם משום דבשרה~ינרי
~ 

 בו~ות ~ב~
נמי

 ~שד~
 ד~ניהם

 ו~ל בחבירו מקולקל א~ ואין דבי~
 ~ומדין ~~א~ילו מחי~ו~לחי~וךאבלבאב~ דוקאזה

 א~ ~פה א~ילו בטינרי ו~ין וה~ינ~י הבו~הב~מיבי
לחה

 ב~ר~
 רחשש קמן הא " ~ב""ל

 לבו~ה"
 וטינדי

 ודוק~ ~לחב~ו ~ינקוב א~דריד~מי~י
 דזמנין ~ריפה ~~ש זה בנגד ~זה מבוונין אין~ם א~י~ טינדי נגד דבו~ה נל~"ד דינא ול~ניןל~י~וך אם~םמחיחו~

 אפי~ו ~מובין וטנדי ובו~ה ומנקבי אהדדידמ~רמי
 לדב~י לחוש דנבון נ"ל א~בא~~

 בבהמ~ ~לה~י~ גוי בבהמ~לא~~ הדמש"אוהפר"~
 ובהפ~ד ישראל

ב~בד~
 לדבדי וגם " ליה ~מיבין ודשדן רמ"א

 בנגד בטינרי שב~בו מה ובן " ז"ל ד~~~~""ק ה~"~
~~בא בו~~

 וט~יפ~
 ישרא~~בו~ של ממונם לאבד איןלחוש

 מיהא ~א~ור ~ןיודה
 בבהמ~

 גויוגם
 אינואם ישרא~ בבהמ~

 הפמ"~
 " ו~ל"מ

~ ~~~~ 

 ~שיפו~י ~ב~בועשנמ~א ~~
 ד~ביאו הש"ך ב~~ "ובו" ~ר~~
 ~ט~םדמאחרפו~~ים~י~ד במ~

 ~ניבד~
 צדדיןדו~ה ~ב~

לב~
 בו~ו~

 לחוש ויש
 למדאי~

 ט~~ ו~פי ה~ין
 זה

 והפר"~ח דיאה בשיפולי טינדיהבשי~ו

~~ 

 י"ט
 נבוןדיו~ר ב~~
 ואףולינ~ב מ"שהתו~~דביון~~זמדב~ף~ופוליפ~~

 לט~~
 דביון ~טינרי להבשיר יש זה

~ן דקשו~

 אי~ס~~~~~

" 

~ ~ ~  ~ ~ ~ ~  ~  
ב~~~דהט~~

 דהביא
~"~~ 

 " לי~א פו~ים ב~ה ~שם

 בשיפולי חו~ך בשאדם בי אחר ~~ם ב~~ומהר"ץ
~~ב~ו

 ב~ לה~רפ~~ משה~
 ו~ופו בשי~לי בו~ה

 חוט ~יך ~""ב~ינקב
 ~~יף ב~~

 ופ~~
 ס"~

 י"א
 הנדנוד בח ביבת~

 מ~קב~
 אבל הריאה בשיפולי

 ודאילא~ח~ובים
~"~ 

 ~ו~הבחי~ובי ~ל ~מן ועיין
ו~"~

 לב~ דדומה הט~ם ~ל ד~שה ~דוד ב~זמוד

בועו~
 דינאב~~בהד~דהיינו ~~ה"גמאדי~האי דהא

 " היא ~~~רהמשום

~ ~~ ~ " ~~י~~~~~~~~~~~ 

~ ~  ן~בוןד~ן ~~~י ש~~ 
 ד~~ ~~מ~ו~

 " ש~וא

 ~וד """
~~~ 



~ ~ ~ ~ ~

"

~ ~  
~ ~  

~~~~~~

" 

~~ "~~~~~" ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~  
~אונ~

 נקראו הצדדין מן ~א~ילו בלן ק~וותה~אה אבל
 ד~רי~יפולי

 ~ויה היא ~~דדין בבל וא"ב~~"~~ויה ~בהמהאינהשובב~ הרי~הבשהיאבגו~
 הר~ וב~~ עב"ד ולינ~ב ל~פ~ק~~ופו ועומד~

ונ""ל ז~וז"~ או~ מ"~
 ~לרע~

 מר~

 ר~קה שהיא במקום למעלה ב""ש
 בר~~הר~ ~בריע והרדב"ז נקראשיפולי שאינולשדרה
 זלה"ה אזולאי מהר""א הרב~~"ה

 ועיין ~י בה~ה~~
 ג~ ב~ורמ"ש

 ב~ו~
 ~ימן ~שב""ץ ~~

 ב"~
 ~"ש

 ובמ~~
יו~~

 ~ב""ל"

 ועמ"~
 מו~םוהעט"ז בל~ן ~~ן

 לי~~הח~~י~~מיה ה~י~
~~ 

 תפר"ח לשון
 קמל"ן"~ב~לאהח~~י~ומאי ד~ר~גופי~~ת~

~~
 לשון"~ור~ם

 ~י"~
 שם שיש מקום ~בבל

 ובאחרונים ב~ו~במהרי"ו ~ן וב~~""~ חדו~
 לה~מי~ברמ"א ומנהגינו~ראלאותק~"ב ועי~אה~
 ~י~י"ב אהלי~קב הד~ בח~ובי ~י~ובועה של~מקול~~ ובפר~

~~~ד~לוי
 במנה~

 מנטו~ה ו~בת~מנהג ~""ק והר~גא"ל
 וירונה ~מנהגלהבשי~

 לה~רי~
 זברון ו~ד~

הבשיר ישרא~
 הפ""~ וב""~

 ~ק
 י"~

 ונלע"ד
 להק~

" 

~ ~~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

 לו ~ראין ודאו שער בחו~א~של ד~גי ד~א~~~יאה
 ד~בשירין גאונים הרבה שיש רביון ועוד ריאה~ראה
 מודה רבן ונ"ל להקל יש בשיפולי~ועה

 ~~ר~~~ם לשון~רןרב~
 מ~י~ ~"~

 ~""נ
 הט~ דע~

 ךוהפר""ח" והש"

 ~~ש~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~
 ונפיחה ע""ימשמוש לנו נדאה אם ריאהא~ל~ראה
 הע~"ז א~נם " ע~""ד ריאה מראה שיהיה"דוקא~דיך
 בשד חוט אם מרן בלשון~~ם

שיהיה ~צרי~ נדאהדל~ ~קי~
~ 

 הד~ וב"ב ריאה מדאה
 חגוד~

 שמ~ל
 מהדי""ז לשון~וא וב~

 ב~ת~
 בשד חוט

 מקי~
 ישר ~הל אבל

~ו~
 משמע מרא~~י~ה דאמד רמ""א ר~ון ק""~ב~"

 שאד למעוטידאתא
 מדאו~

 דדע~ו ונד~ בשרה אפילו
 ד~בד נראה ו~"~ ברמ"אלהחמיר

 ד~~
 לו שיהיה

 ונלע"ד דיאה~ר~ה
 דהאמ~

 יודה
 דאי~ דד~

 אפשר
 מצא~י ובן ~ע~ בחוט הריאה מראה יש אםלראות
 אין ודאי לזה~שערה ~חו~ רסגי ומאחר וז"ל מ""ב" ~ימן ח~י ב~יבשו""~

~ 
 שם לו דיא~ו~וד מראה

 רבב~
 הר~ ובן " ב~ורך י~ש תלינןל~קל~פק

 ז"~
 או~ע"ז

 אח~ונים ושאר ברש"ל להקל ד~"לנראה
 לה~ל נ"ל ולבן ב~~םדבריהם מ~הבי~

 בבהמ~
 יש~~ל

 בש~~ גויבבהמ~ וא~
 לב~וד או הר~ק

 ~ב~
 וגם וי""ט

 ה~בי~ ו~ב"~~ש~""~
 לרש"ל

 ד~"~
 מראה בחוט שי~א

 "ריא~

~  ~~~~~~~~~ןיפה~ ~~~~
 ואפילו

 נקרע זו נפיחה ע"י ואם~מואל
 הקרו~

 אם ~ טריפה
 בשר יש אם שב~ו ~זדם הריאהנאבדה

 מ~י~
 ~נ""הג הל~"טלהתיד יש

~י~ ח~ ~י בשו""~ ו~חדונים"ועיי~
 מ~

 ק~""א ~י~ ישראל ב~הל בתו~ "
 רנ~א~

אם דגם
 ומ~חל~ בשיפולי נראי~"בוע~

 נראה נפיחה קודם
~ו~

 המקיף בשר
 ובשע~ או~~

 נ~~~קו נפיחה
~לינן

 ל~ול~
 הי~ נמי נפיחה ורל~ד

 בשר
 ו~~ מ~י~

 ~ם עב""ד היתד~ומדת בחזקת~~~ה
 ~נ~~~

 ~ו~"
 לה~ל ~לינן בשיפולי דבבועה נל~~ר~דולה

 ד~~
" 

 בש"ך ועיין הוא ידוש ח~א~וד
~""~ 

 ב""ד
 וב~ו"~

 ~נ~
יהוש~

 יו~ד ~י~ ~י""ד ~קראקא מהד"י לת~און
 מ~ג ~י~ עד מ~ ~י~ חיי בעיובשו"ת וי""~
 בהמה~ל דהע~י~הד~י~

נפיחה בועה~שיפולי~ונהוקוד~ בריא~ דנמ~א~
 נודעא~ ל~

 ~יהבשר
 מקי~

 בש~ היה לא שבוד~י נ~יחה קודם בראשונהביחנו דביון~דלא לא או

~ ~ ~ ~~~~~~~~ 

~~~ 

~~~ 

 ~~במ""~

~בוו~
 בשיפולי בועה ~ל מ~ירים

 ~ונ~
 ולבן

 ז~ " ~לע""ד ו~ן גוונא בבלב~פי~א ~~

~~~~~ 
~~ 

~~ 
 על

 ג~
 "~שרה ~הדד~ שפ~י ד~א

 ~יד~
 ~נו ו~יה

 לו~~
~ 

 ב~~דמ~חזי
 ד~מי~י בועו~

 ~מ"~
 ד~ין

 דמחמת מ~ר"ם ב~~ וא~"ב ~לסמיבי דו~~ ז~
 ט""ז בש~~י טפיגדע ה~מ~וני~ ח~~

 הפד"~ וב""~
 ~יידי~ דמרן

 ~ספונו~ "במ~ו~~יימי דל~
 ~~י ~ידוש הוי ובהא

 ~ד~יימיב~~ מי~ ו~~ח~וני~ מדש~בידלאש~~י ~יב~
~מ~ונו~

 מוד""םודלא שבת~ובמו מדש~ב~ ~פ~י בלא ~הבשיד יש יו~ר ובהא
 בה~"~

 ו~ן " ע~"ל
לבדוק נבוןוצרי~

 וא~
 ב~דהאי אה~די שפבי ~א ~י

 במ~ו~ קאי ~~
 ~שד סמפונו~" במ~ום קאי ו~י~~~נות

 דוק~
 ~י

 " אהדדיש~~י ~

~ ~

 ב~ מוד"םלשון
 אצבעו~

 ~דיקה לי~ מהני ולא " בג~הור~ ~דק~ ~~י~לי מן
 א~נימוח~

ה~מ~ונו~
 ש

~" 

 ובמ"ש ו~ח~נים ~~ר"ח וב"ב
ב~א""ט ד~"~

 ~י"ל""זדבמ~ו~
 מהנ~ לא ומ~ל""ע ה~מ~ונות

~"~~~~~~~~~~

 מלשון נדאהובן
 לשון ו~ת~ ~הרי"~

 רש"ל לר~~י ה~~ימו וה~""זוהב""ח ~~~"~ א~ דמ~
~ 

 ~לא
 בשם~תב ~הב"~

 רש""~
 לא~וד

 א~
 במ"ז

 ~ל~ונ~ ~~~"~ ~~

~~~~
 ה~ר"ת

~"~ 

 ט"ו
 הש"~ ~שיגע~

 וה~ד~"
 ~~יל~ ב~ד~~ שדי די~א דלעניןוהעלה

מליא~
 ~מים"ז~ים וא"~לומד מוגלא

 וה~ג~~"שמו~
~"~

 דדאוי בת~ ג""ב ~"ה
 להודו~

 ב~"ז
~~~~ 

ודלא הט""~~
 בהש""~

 עי"ש והפ~"ח
 וב""~

 בשו~ת

 ל~ל דאין ~"ל די~א ל~נין א~~ן " במ""זלהבשיד ישד~ אה~
 ה~מפונות ל~דוק והש""~והפר"חדש"~ל ~~
 ~~י~ב~~מ~

~~~""~~~~~~

"~~~"~~~~ 

~מקוה
 ה~מ~ונו~
 ה~~ח וב~ב "

 צרי~~בועו~ ו~"יד~שב~ד~~
 ל~~וב

 בקו~
 ~ום ~סבין ולא

 דב~

~~~~~~  

 ~~~יו~~

~ 

 י ~פיודק ~~~~
 ~~~~די~ ~~~~

 ~~ו~~ ו~~
~  ~  

ב~
 אצ~עו~

 אי אבל וד~בג~ה בדקה
 ~ריפה ~לו ל~יעוריםחוץ חזינן~~~מפו~~

 ד~~
ל"ח ~ב~ב~~ מח"ב ב~~

 ד~
 קנ"ו

~~ 
 ב~ו~

 איבפ~ ר~ דמשמ~
 לן

~~מ~ונות ~ל~~
 ~ה~

 בק~ה
 וחו~

 ~ללו ~~ודים
 ע~~
~ 

ו~~בד~



""~"~~

~ ~ ~ ~ ~  ~ ~ ~
~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  ב~~~~~~~~י
 חזינן ר~א ~מח""ב

 ר~ב~~מ~ונ~
~מ~

 ~א
 נח~

~ל"ח סחםלןבדבדי הפד"ח ני~חואבן ~מא
 ~ו~

 דברי ש"ד זבד
 הש"~

 א""ב ו~מח"ב
 והר~ בל"ח~"ל נדא~

 ש~וא~ חגוד~
 ב""ג ~"ק

 העת~
 פידושו ונ"ל בזההאופןדז"ל~ל"~ו~ירשם דבדי
 בזהד~~מ~

 שה~~~מפונו~
 לנימו~ו ד~וש החיו~ב""בבהם ~לוי לא הללו וחוץ~י~ורים בק~ה

 ה~מפונו~
 אבל בזה

 חזזנן איבאמ~
 א~מ~~מפונו~ דני~

 להטדיף יש הללו
 בל~ני~בו

 ה~מפונו~
 דהוא והגם " ~~"ל

 איבא ד~א בזה נוחה ד~~י אין הל"ח בל~וןומ~~בל פידושנא~

 אפי~בפידוש להקל דלא נל~""ד ~בן נימוקו אם~לבדוק
~ד~

 חגוד~
 ש~אל

~~ 
~מ~ב בדבדי וד~טינן ~ל"ח לשון

 והש"~
 ב~~ לה~יד דיש אלא

 ~חגוד~
 שמואל

בב~מ~
 לבבוד או ובהפמ"ר ושראל

 שב~
 ודוקא ~""ט

 א~ דנ~ב חזינן לאאי
 מהסמפונו~

 דא""צ אלא הללו

לבדוקבש~~
 ל"חוהפד""ח" מפשט הדח~וב""נ

~ ~~~~ 
 זבים מים ואפילו

 בבו~~
 דש"ל "

 הב""ח ~מו ו~סבימו במ""זהבשיד
 אבןוה~ז

 האדי~ הש"~
 להוביח

 מ~ל"~ דבו~~
 א~ודא

 בשם ו~ביא בקי~ון שנ~פבה מדיאה ה~למוד~דין
 ואין במ"ז אף לאסוד ~ו~~ים~מה

 ק ~" ~פד"ח ~מו וה~בים ב""ח ~""ק בדבריוי~ויין בדיק~ מו~י~
 ודלא זבים ~מים אפילו לא~וד יש ו~יבך וז""לב"ז

 עב"ד בזה דמקילין~~חדים
 ס""~ וה~"~

 השיג ט""ו
 וא""צ מיגלא במליאה א~לו ו~תיד~ליהם

 לומ~
 ~"ז

 ישדאלובאהל
 או~

 שנוהגיןלהבשיד דבמקו~ ב~ב ק~"ז
 ~"נ בסמיביבמ""ז

 בשר~
 ואם

 יש ~מנהג יד~ ~
 באן הביא דמוד""ם ביון אמנה " ~~"ללהח~יד

 דס~יביבת~ ~ו~י ב~די ול~ל במ"ז ל~טדוף~הד~ק""ו בש~
~~~~~~~הטדי~אף

 ב~"זובןב~ו""~
בדבדימדן

~ 
 ב~~ ד""ה לעיל מ"ש זה ~ל ועיין

~~ם מהר"~
 ~ ה~"~

 נגד במ"ז להבשיד דאיןל~קל נל~"ד
 דאיבא ותו ובנה"ג ~"ךוהפד"ח מ~ןוד~"א~בדי
 ~~~ ובן וא~ידא בו~י ל~רי דדמיא דאמד~אן

 העט~
~ה~י~

 דהד~ ~""ג ואף זבים במים אף
 שמו~ ח~ד~

ס"~
 בחיל קדי ב~~

 דבי~
לה~יר ד~~~ רבדבי אשלי ד~ני

 א~
 ודלא נגדם דאש להדים

 ב~ש""~
 והפ~"ח

 י~דו בה""ן שפ~י בי להקל דאין נ~ל "~~"ל
~ו~א ד~~

 פד"~
 וי~~ציץ

 ~פד~
 מבודד מנהג דאין ב~ום

~~א~לו
 ב~המ~

 " "מדנןלאסוד ~בדי דבו בי להחמ~ יש ישדאל

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~

 בו~ה נמ~א
 "בדיא~

 בידיםונשאדת~ או~ה שקולפין
~~ימ~

 הבו~ה במ~ום
 נבוןלהטדי~

 משה ימין
 ו~יי~

~י~
 ~ד ד"~~ת~"

~~ 
 ~ב וז""ל

~ 
 ~ור נ~לף

 ~~~ליון"
 ד~~ וב~

 ומש"ש להאי רומה
 באו~

" 

~
~ ~  ~ 

~  ~~~~ה~~~~~ 
ו~~~~

 הוא אד"ש ~~"י ~ל ~~ן בקוצד מד~יו

 ~ד~~~ח~י~~~~ו~
 שם י~ ~ודדא

 ד~יי~ ~מ~~

 נמצא ואם הודדא ~ל החדיץאצל
אם ~יפ~ בו~~ ש~

 מ~ל""~ נבר~
 מקיף בשד שחוט דוקאאף

ברש""ל ~ל~ ~
~ 

 בשאד שא""ב מה ~מ~ן שם דיש ביון
~דיאה אונו~

 או ה~ב במקום בורדא בו~ה יש ודא~
 דטריפהאם ב"ששלה בשר~

 מ~ל"~ נבר~
 בלא אבל

 נבד~
מעל""~

 אין
 טדפ~~

 די~ה בשאד במו בלל~בורדא
 דבל מזהלנו ויצ~

 ~דיך בשיפולי בו~~
 לבדו~

 אם
 ~י~

~~~שט~
 מקום ~ד בריאה למטה

 ה~מפונו~
 דאו

 מקיף בשד חוט יש אם~ף
 יע""ש זה על לבודקים להזהיר וב~~דיש~מפונו~ מב~ בדמ~ל""~ טדיפ~

 בדדביו ~מיץ ב~צ"ר ב""ח בס"קוהפר""ח באור~
 הל~

 "~ ~""ש
 בלשון במ~ודו הדין ראי אחדיאמנם

 מ~די"~
 וליקוטי~

 אצל דודדא ~ינוני~אוז""ל
 החדי~

 ~מקום
 הד~

 יש
 ל~

 וא~~מפונו~
 אפילו מטדי~ין בו~ה בו נמצא

בשר בחו~
 דנבד~ מקי~

 ב~נו~""ו היאמ~ל"~עב""ל"~מוד""ם

 ט~~~~
 ~הד~ו ל~ון שינה ט~"ם ב~ל ~חו"ם

 ~~יא בו~הוב~ב וב~~
 ~ח~

 ויש ~דק במ~ום הודדא
 טריפה~מפון לש~

 מ~ל"~ דנבר~
~ 

 אפילו בת~ ולא
 למה יד~~י מ~יףולאבשד בחו~

 ני~~דפשיט~ לא אי השמי~
 בשד חוט יו~יל לאד~הא

 בשפולי דאינ~
~ 

 לחנם לא דודאי ולתור לדדושלבי א~ נ~תי
 לשון שינה דמ"א"

 ~מהרי"~
 ב~~שו להלשון ~ומה בי גם

~ 
 ו~ו

 דמ"א בדבדי הט"ז~פי~ דלאניח~
 ל~~

 אינה אם דאףדינא ~~~י ש~קשו הקושיא
 מ~"~

 ליה הוה
 להטרי~

 ביון
 במקוםדקאי

 הסמ~ונו~
 ו~ודהו"ללהגיהולב~ו דקין

 א""ב בשיפ~י בב~ה ב~~ם ד~ ~דין~ל~יל
 בלדלאו נדא~

 ה~ומו~
 ל~ן בשינוי קצת ~הרגיש או~~נ"א ~דאלבאהל ל~ און ~צא~י ~חיפוש ואחד " שוין

 אד""ש וימודדו~מד דמ"~
 באמ~

 הבנין
 דמקום קאמד דהבי רמ"אדבדי לאוד~ולדוחבופיד~

 הד~
 בל אינו

 א~א לפיהפשט הדקב~בן במקום העינוני~א~טח רוח~
 דוחב ~~חת דק מ~וםאותו

 שט~
 בשר~ו ~ודדא

 הדיאה ~מפונות בשאד בעביה ואינו ~מפוןי~ ד~~
 שהוא ו~י חוצה נבדים ואין הדיאה~~ובי דה~
אם מקוםר~

 ~ומד~
 ~ץ וניבד דנדאה ה~מפון ~""ג הבו~ה

 הוי מ~יד החושבאשד
 מ~ל""~ בנ~ר~

 חשש ומשום
דנימ~ו

 ה~מפונו~
 ~~ג אף טריפה

 ניבד~ דאינ~
 ~~מא הוא דמידי~~~"~

~ח~שינן טדיפ~ מ~~~ ~ניבד~
 והש~ לנימוחו~הסמ~ני~

 דהבו~ה
 הניבד הדק במ~ם" ~מפון~ל ~ומר~

 בבו~~ הוי ~רא~
 מ~~~~ניבד~

 לנימו~ו וחיישינן
 ה~מפונו~וטדיפ~

~
 דמ""א לשון ויו~ד דמהדי"ו לישני דייקי והבי

 במקוםהדק הודדא ~חתשהיא דב~~
 ובדיו~

 ב~בו
 דניבד~

~~ל""~
 אם ב~~ו ולא

 לאשמעי~דלה~~ מ~ל""~ נ~ד~
" 

 ה~מפון~שבי~ דהוי והיבא הדק במקום דו~א~~ו~ה
ל~

 דל~ולם
 מ~ל"~ ניבד~

 ~ינ~ האמ~ לפי אם אף
 ~ מ~ל"~ניבד~

 שם בדבדיי ~יים ישדאל אהל ו~ד~
 בשאר דינא ל~נין~נ"מ

 מ~מו~
 ה~ק בודדאבמקום

 בשאד ב~ו ב~ד בשד היקף יש דאם ~מ~ון שםדאין

 מוהד""~ במ~או~~
 וא~ה ובו~ בהגהו~יו

 מובנין אינן והפד"ח הט""ז שדבדי ו~בונן~בחוד ~מעיי~
 וא~"ג " ~ב"לשם דו~

 ~ דפל~
 דבדיהםוב~ב

 דל~
 ~ש

 במקום בודדא בו~ה יש דאם ררב~"ןבמודי""ם לי~~ מו~~ נמי איהו א~א ממילא קו~יי~םהוא
~~~ 

 בשד~~
 אם ~יפה ~לה

 מ~ל~ ניבד~
 דו~א

בלא א~~
 ~~~""~ ~יבד~

 ס""ל
 ~ר~~ דא~

 בלל~ו~אב
~" 

~מ~



"

~ ~ ~ ~  

" 

"
~ ~  ~ ~ "  

~ ~ ~ ~ ~
~ ~ ~

"~~~ 
~~~~ 

 ד~ם ~~דיץ
 וניבר~~סמ~ו~ ~דא~

~~"ו~די~~
 ~~"ל ~מוד~םמד"ק ז~ו

 ובןנדא~~~ון~עט""ז~~ני~מו~םומ~~ו ו~נאניב~בנ~
 ודפח~ת~

~~ל~
 מן

 ~~ד"~
 נלע"ד דינא לענין

 בפ~
 ל~~מיד לן דאית ~נ"ל י~דאל~~ל" דבדי~דב

 בבוע~
 ב~~ום

~~ד~
 ~ודדא ~טח דוחב ת~ת דו~א בודדא

 ~מ~וןי~ ב~ד~וד~~
 ~נ~~

 וניבד
 ~ו~

 מעל""ע בנבדת ד~י
 לנימוקוד~יי~ינן

 ~ ~~מפונות~ריפ~
~~ז לדבדי מ~א"ב

 ו~פד"~
 מ~ום באותו דאף

 מעל"ע~יבדת אינ~ א~ ~~
 א~ ~ ~יד~

 מ~ף ב~ד ב~וט
 ~עי~ניתא ב~אד~טח~ה~ל ודאי~

~~ 
 מעל"ע נ~דת אין

~
 בל

 מ~ ז~
 ופי~ מו~ם~ו~הדי~ו דבדי לפי ~נלע""ד

 ה~~"
 א~~

 דו~ בי קנ"א אות י~דאל
 בו דבד ~~

ל~ד~ ~י~נ~
 עלבודיו הדבד

~ 
 במ~ום אף "

 ~ד~
 דאין ביון

 ~מפון~~
 ~נדא~

 ב~ד ~וט י~ אם ל~וץ ונ~ד
 ובודדא אונות ב~~דמו מקי~

 עצמ~
 ~עב במקום

 ~~ר~
 בנדא~~

 ~דט""ז מדבדי גם
 ~ ו~פ~~

 ~וין ובלן "
"ב~יט"ב

 תלת~
 נמ~את דאם

 ~בוע~
 בודדא

 או~~ב במקו~
 מעל"ע ניבדת א~ ~ דטדי~~ ~~~ ב~ד~

~ 

 מ~וד ~בינו לא או ~פ~ו ~לא בעבוד ~ורדא~בו~ת
~דין
 במ""~ ~

 י~דאל א~ל ~ד~
~ 

 יקלו ולא
~~פ~~ ב~בדת~

 הבועה אם
 עומד~

 ב~~ם
 ~ד~

 ~~~ת~~ב

~~~
 ~~ן י~ ד~ם ב~ד~ו ~ודדא

 ~נדא~
 ונו~דל~וץ

 ואינ~ ב~וטב~ד~קי~א~
 עובדתמעל""עדי~לא~וד

 ~ר~א~ל~~די
 י~~~
 הנ"ל ~ד~ ~ד ובת~ "

 על~גנ~~מד א~ ד~"~
 ~דפ~ ~בוע~

 בוע~ ד~וי מ~וה
מ~~

 ל~ז~יד וטוב
 ~יבד~ו ב~יפולי ~בוד~י~בבוע~

 ~יא דאז ~~מפונות מ~ום עד מת~~טת היאאם
~דיפ~

 ב~ב~ מע~ע
 הד~זו~~ר""~

 וא~ל
 דנל~~ד~~~ירו ל~בתודא~ל י~דאלול~

 ~רב~
 בודדא

בבוע~ ל~טדי~
 אף מע~"ע נבדת אם ~עב במ~ם

 בחוטב~~

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

 דינא ל~ין דא~יקנא~אי
 דדוצ~

 דב~אד ~מד
~~ינוניתא ~ט~

 ו~"~
 במקום

~~ 
 או

~טריפו ל~ ~ל~ ב~ד~
 ~בוע~

 מ~"ע ~נבדת
 ~יבא~יאם חוטב~ד~~~ בדי~

 מדו~~ דאינ~
 ב~

 בד~~ אצב~
 וד~

בג~~
 ולא אונות ב~~ד ~ק~ב ב~י~ד

 לן אית ~עב במ~ם אם~ל"ע יו~~ בדי~ו~
~ 

 דלא
 ~ במ~~"~

~~~מיד
 בדיחו~ אפי~

 מקום
 ד~חמי~ ובדנדא~

~ודד~
 וטוב אונות " ב~אד דינא ~וי דאל"ב

 "" " ~י בב~מתובפדט ל~חמ~

 ~ת~~בו~ת
~~ 

~~"ע ~ינדי וז""ל ק~"ט אות י~דאל א~ל
 ב~ד~

ב~ו ~רי~~ ~~ת~יח~ טי~~ נמצאת ואם
 בוע~

 פ"ת ועיין ליח~ ~~ טיפ~ בי~ אי~אי גוי בב~מת ל~חמיד דטוב ונד~ה מעל"ע

~~ 

~~ 
 י~"~ טינדיבביאוד ד~אדי~

 מ~~ ולפי "
 ע ~ז ~ימן לעיל

 דין ~~םלשון
 ט~ול~

 אטום מיקדי
 ד""~

 ב~ב~פד
 ~ש~ ד~ינדי דעים~~ם

 ~ו ~בלי~~
 קצ~ לי~~

 ~~ ~יפ~ ~~ ~י~ ד~~מוב~
י~דאל" ל~~ל~ב~~~ י~ ~~~

~~~~
~~~ 

~ 
 נ~ב ~נמצ~בואבעבוע

אבלב~~םדממ~מ~ידא ו~
תל~בי~ דטב~

 ב~ן ימצא ~לא בצ~עות ~יע~ן ובלבד
 דיעו~~

~~

~ ו  

~ ~ ~  
 ~ת

~ ~  ב"~ ~~ 

ד~"~
 דאין

 ~רי~
 דבן~ת~ דאיבאלמיתל~ היבא בל בצ~ות לעיין

 וג~ ~ב~
 ובן ~~מיטו ~עט"ז

 ~~תב~"ו~

~

~ ~ו~ מ~י~ ~י~~~  ~~ 

~~
~~~~ ~~ 

 בוע~
 ובו~ ~י~ה או

 ב~ד~

~פד"~~~
 ~בבת~ד~"נ~ד~~

~~~~
 או ~ד~~ם ב~ון ב~~~ו ~ו~ל ~נקיבתן

ל~ם דומ~
 דטרי~~

 ~ד~די" דאב"ן מדבדי" ונ~תייע
 ~י~ בפא"ט ד~""לוב""ב ~ר~~

 ונ"~ מ"~
 ~~ד ~עת ~בן ובת~

 ~י~ט~ ~"צ ב~ו"ת אבל ~בדית ~חות~ני
 ~ב~ידבפ~~

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

וב~~מ"ד
 צרי~

 ודעתו ~בדע
 נוט~

 ~ ע~ד ~~טדיף
ו~ר"

 ~גוד~
 ~מואל

 אות ז"א ~ר~בו~י~~אבן ד~~ נדא~ ~פד"~ דברי ~עתי~
~ 

 דבדי ~~בוא אחד
בת~ב~""ד ~פד"~

 נבוז ~פמ""דדליבא ~~דד~יב~ ~דעת~ש"עו~""~ ומנ~גי~
 ל~~

 ו~י~ו ~~~ת ל~בדת
 נ~דב~~~ א~

 ~ט~ול ללבאו
 לא~וד~אין ~~בי~ ~פד"~ ג~ ~~ומבי~

 דדיל~~
 עד ~נקב ~~יע ~א

 מב~וץ אלא דיעותא דליבאביון מקו~~מטדי~
 יע~

 ~גודת ~יין "

~~א~
 ~ו ~י~ן

~"~ 
 ~ז

 דבת~
 דאין

~א וב~~ ~~~
 בדיא~

" 

~~~~

~ ~ ~  

~~~ 

~  

 ל~דאה~~ד
 דומ~ ב~~ו~~אי ~~~ד~

 ~מדא~ אע~י לב~ד
 ט~ב~

~ל ~מו~ י~ ~ד~ק וב~עת וד~~~א ~ב"חובן~~בימו טדיפ~
~~~ 

 ~יא אם ובןנ"ל ל~קלעב"ל" מרן
 אוי~דאל ב~מ~

 ב~"~
 ועי""טו~עודת

 מרא~בדיא~~רב~ אי~ י~ א~~ד ב~נח~ מצו~"ול~דגי~
 ~ " " ~ן ואלו ~ימנים~~ ~~~נת~ ~ט~

א~
 ב~יד~~בדיא~

 מקום
~ 

 באו~ו
 מ~~

~"
" 

 ~~אד ~לק ~אינו מקום איז~ י~ א~ב~
 א~~ ~די~~

מ~תב~
 באמ

~
 ק~ה ~קום

 מ~ונ~
 ב~ד מ~~ד

 ~ד~~
 ~ו~ו

 מ~~
~~~~

 ~וא~קום
 ה~~~

" """ 

ד~
~ 

 ~דוב
 אותו י~י~ בדיא~ מדא~ ב~י~

~~~ 
נפו~

 מ~אד
 ב~~

 ~בודק ליז~ד ~דיא~ו~ב
 בע~

~מבני~
 ידו

 ל~דו~
 ~יבוין

 א~ לדבדי~
 וה~יקם

 " א~ אותמ"ב ~~~

 ו~~
 דאם

 ז~יד יותד י~י~ ~דגי~
 ונפ~לת~מדאות בבד~

 בחמ~~
 בל ו~ימנין מדאות

 ~למון ד~יינו תאבלו לא ד""ם~ל ~~~
 ב~~

 ~ב~

 ב~דא
 " לקמז יתבאדו בא~רמודיקא ד~

~ ~ ~

 נמ~או
 ב~

 מ~ונות מראות
 ונודע להחמיד~~ק ~ד~~~~ א~ ע~
 בי~וד~

 ~ימן
 דאין ונל~"ד " ו~תיד~לק יו~

 ל~ו~י~
 " ~טדפיות על

~ד
~~ ~ 

~~ 
~~~~~ ~  ~  

 בז~דיד~
 ~ו

 ~~ בבנ~ ~ ~~ו~
 או ~ו~~

~ ב ~נ~ 



~ ~ ~ ~

~ ~ " ~
~ ~  

~ ~ ~  הב~~~ החול~~ני~ד~
 ~זן

 ירו~ו~רפ~
 ואפ~ל~~ל

 וב""ב ארם ~ני~הור~~
 הר~ב"~

 בפירוש
 בש~וה די~ו אתרוג ר~רא~ ~~ד~~ד~~תבו המשנ~
 ~ ~רפ~

ו~
 דש"ל

 בפא"~
 אבן במראה היא דאם ~"ל סי~

 ויבש~ל במראה ~ו ~~ין~ין ש~וריןקרי~ןש~י~ן~ב
~

 ~בשד~
 ור~א אדומה ר~יא

 במ~
 רנבון בהג"הונל~ר

 חבמים שמנו מ~אות ~ל להוסיף לנו ~אין~~בר
 ~בלל ~ם~לו ודב~

 ארומ~
 " ~~ירות דהם

~ ~

~ ~ "  
 שה~דחי~דומי~~א~~י במ~הברבום~~~~~~י~

 ~צת
 " להקלרהואג~~לבל~ו~~"דדאין ~~דומהלבשות~ וב"~

~ ~~  

~ ~ ~ ~  
~ ~ ~ ~ ~  

~ ~

 וה~~ו~ החטי~ ~ין הצומת ~שב שהיא
 פי~

 ש~~
~לקישואי~ק~~י~

 במין שהוא ~ירשו ה~און ובשם
~ו~~ם

 ומסתב~ים ~~רי~ י~~ר~י~
"שהוא בקו~יםור~ופיד~

 ~~~ ותמ~ שומשמ~
 ~"ק מש""ס ~פ~ח

והתב"ש י~~ ר~
 תרי~

 ב~ אות המ"ב ובת~ ~~ש יתיב
 רל~

~יר~
 ומהרש~~ ~בי~ בן ~ה~י ~ל ות~ה בהוגן

~~ר"~
 במבואר ו רי פירוש דת~ו ~ארא"לוו

~ם ה~~ ~רברי ~~ויין וב~נ~"ג ~"ש ~ר סי~"~הדשר"ם בשו"~
~ 

 דינא ול~נין באודך ~~ אות בס~ב"ן לו ו~ור
 בת~

 ~~~פר~

 פירו~י ~ולהו ~~~ינן ~~
 ר~יןונל~"~ר ~~ומר~

 לן וראית הנ"ל הדב מרברי לזו~
~ 

~מיד"~
 ות~מר""הו ~ליו ל~ח~י"ד

 בחמ"~
 ויפ~ש

 " בודנאמרו ~ר~

~ ~

" ~ ~  

~ ~~~~~~~~~~~~ו~~~ינ~
 מ~רי""ל בשם ש~"ך לובן ואינו וצלולה זהו~ית

 ~שון ש~~ת~ק אחר ה~ ס""ק והפר"ח~סמח"ב ~ריפהו~""~ גווני בבל רבחלמון ~וד~אחרוני~~~בתבו וב"~
 ~יה ב~ורה דמיירי מסתברא ~ריד~~ת~וז"~ ~ש""~
 שניה לבן בצ~ר"~שאת נג~י~ ~רי~ וברתנן ביצה קרום ~~ונית ר"ל~יצה ו~~~~

~ 
 וה~תיק ~ב"ל ביצה בקרום

~ברין
 הר~"ח~~

 פליגי ~לרלא רינא שמואל~ול~נין
וראי~

 וב"ב ~בן מראה דהם בתרויי~ו לה~ריף
 הר~

~~"~"~ 
 ר~~ד~יצן ~~

~ 
 פשוט ובח~מון לובן מ~ן

~~~~~~

~ ~ ~ ~ ~ ~  
~  

 הר~~~~~~
וטרי~ה מהנ~ לא ~~תר למראה אבל מ~ש

 ~הר"~ ~~~
 ישראלדצריךש~חז~ד ואהל וו~ל

 מ~ברי אבן " ~ריאה ל~ר~ה~וקא
 הרמב~

 ומררבי

 ורשב~~~
 המותר ראף~מד~ה נר~ה

 וחגורת ו~ת וה~"ח~~~"ז בשיר~ו~~
 נקטינן רהבי ~מואל חגו~ת ~ר~ ובת~~י~י~וז"א" ביהור~ ונ~~ ש~וא~

~סק

 ~~~~~ד~ מרןו~נ~~

 ה~ז
 אינו אם גוי בבהמת וה~"ז~~"ל והש""~

 ~רי~ה ~מר~ה~תחזור ~~ הדח~ ש~~
 ממ~

 זב~י ו~יזן
" ~וביהואה~

~ 
 אות ישראל "

~  
"" " 

~ 

~ ~~~~ ~  

 ב"ב ובו~" שאו~ר מי יש
 ~ר"~

"" " ~ 
~ 

 והרא"~
 המראו~ דאין ~ב"ה

 "~ריאה ~וסלי~

~ ~  

 בבשר ב~~ן
 הריא~

 הצמחים אבל
 ב~ן פוסל מר~ה אין~בה ובו~ו~

 ~קה~~~רא~ ה~~ ו~~

~~ס~~ת
 ~ור בש~ש~וי מיירי ר~ריפ~

~ובל"ח מח~תן~
 דק~

 בתב לא ~""ב
 ב~

 בל ב"ב ~בן
 והפר"ח " ~ב"ל בשירות ~צמן המ~ותמחמת ב~ו~ השנוי ראין ר~יב~ בתב נמ~ והב"חבבריקותיהם האחרוני~
 הרא"~ רקרי ברור ~דבר וז""ל בת~~~ ~"~

 בשר
 הריאהל~ור הריא~

 לא~ו~
 בשהמראה

 ~ל השיג ו~דשב"א ~~מה הבו~האו ~בו~~ מסב~ הי~
 ~רא"~

 בברו~"
 הרא""~ רברי רינאול~נין

 ובן ב~~מם ים נבונ
 והר~ " " ~~רהאתרונים ~~~

 ח~ר~
 שמואל

~"~ 

 ו~
 איזה בשימצא וז""ל בת~ ב~ אות ~ב ו~ר~~בריו ~תי~
 הפסו~ת ממראותבריאה מרא~

 ימר~
 בידו

 ה~וד יפתח המדאה נהפך לא ואם ~יתר~מראה א~רשתהפוךמראית~ שימר~הי~בוימשמ~ ידיו~ל בד~~ ~ב~
 ~~ור ~ל ~נראה המראה ~ו~ו ואם~קרום הו~
 מבל נקידוקאוה~ור ~ואבבש~

 אחרב~ור ו~םירא~המרא~ מראו~ב~יר~
 במקום יש אם ידא~ הפתיח~

 וגם ~שירה רוק במין שהוא בבשר~~לא המרא~
 ~ו טינרי ~א שמא ~ר~ות מקום באותובסבין ירא~ויפת~
לפ~מים נ~צ~

 בלו~
 בבשר

 הריא~
 ימצא ולפ~מים

 ב~יגול ונ~מחים הב~ר ~ל גבוהיםדברים במ~
 הריאה בתו~~שד ו~שה לבן ~~גולו ונראההריאה בתוךב~~

 למ~ה ה הרב יודרואינו
 בריא~

 ודלא בשד והוא
 ~בח ג~ דין מרן מרברי ד~א~אסר במא~
 נ~וג והבי בשר ב~ור שהשנוי~ף רביון"שיש~גל~

 מט~
 " ~ב""ל י~ף

 ~ר"ן לדברי להסבים ל~ובה ~וים בולםא"ב
 ~א בשהשנוי אלא פ~לין המר~ות דאין מרן~סק ו~רא~~

 צמחים ידי ~ל בא השנוי אם אבל~תמתן
 נצרר דם או שחור שי~ר מבח ובן מוג~אאו בו~~ ~

~ר~ה המונ~
 בשיר~

 רהסבים ה~ ~"ק בפ"ת ו~יין "
 " ~רא"ה דברי בפירושהפר"ח למ"~

~ ~

 ישראל אהל לשון ל~ביןזביתי
 או~

 קצ""ב
 רם או ש~ור ש~ר מח~ת השנוי בא אםובן ו~~

 נשתנו אם אבל בשר בריאה ~~ונח~צרר
~~ 

 מוגלא
 לשון רפירש נדאה שנוי~~ר מ~ני לא~בתובו

 המר~ות חזרו באם~ו~ן מ~ר~
 למרא~

 " דיאה

 ו~ ~
 במו

~נר~ה
 רברי מפש~

 רמ"~
 באה המראה אם ר~וא

 ה~י~ות~אלו
~ 

 ראם ובת~ "
 ב~

 אחר השנוי
 מחמתן רי~ה למראההמראה רנראי~

 בשיר~
 אם ~בל

 בש~ת ~לשונו וב"נ מהנישנוי ~א ~בתובו מוגלא~"י נ~~נ~
~~

 " ורו"ק ביניהם ~ילק למה י~~תי ולא ק"ח אות

~נובל
 לפר~

 ~נ""ל ~ון
~  

 אח~~א באו~ן הדחק ~ר
 ~א ~ח אות ~שו"תרלשון

 משמ~
 ז בן

~ ~~~~ 

 רתרגו~ ה~~ח בת~ " בברתי ירוקה ~~
 ברתיחציר

 פור~
 ובת~~""ך בל~ז

 בתוב שמצא בת~רש"ל ו~ז"לס~ק
 הנק~ י~וק רמילתא~ללא ב~~"סמהר~ בהג"~

 בל""~
 בלו"א ~ו גרי"ן

 אשבנז בלשון הנקראוירוק בש~
 ~""~ טר~~ ג~"~

 ובן
 ~יקר~ראה

 ~ב"~
 ~אחרונים וב"ב

 ופשו~
 הרבו~~~יקו ~~ד~ הוא

 שמו~ ~גור~
 יש ~ם ~ ונבון

 הר~"ז לבר א~ ~רום~~ול ~דא~
 ~ס~

 י""ג ס"ק והפר""ח
 במראה בהפמ"ר היקל והר~תב"ש~בשיר

 לבד~~ליון ~ול~~~
 והר~

 ב""ן ~י~ מגרים פרי

 בח~
 ד~ת ובן לאסו~לגמדי ח~נ~ה ס~ק~הב מ~~צו~

 ~ה~
 " בפלתי

 דאין בת~ ~ה אות ז"אוהרב
 ז~קיאות הפד"חרצדי~ ~~ לסמו~

 ואה~
 אצל רילך בת~ ~פ"ח אות ישד~ל

 ~ד בקר~"~~ליון מר~ה~~יש ~ב~
 ~מ~ו~

 ~תר לו
 לב~

 ננ~"ר ""



~ ~

~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~

 "וניבר~בד בקרוםהעליין מ~אה דיש דאיןל~~~~~היבא
~~ 

 ה~~וןודו~א בקדום ~בר דלא הבל
~בהמ~

 במ"ש ובהפ~""ד ישר~ל
 הר~

 ~ב"ש
 במ"ב ו~יין " וםיע~יה בהדט""ז גוונא ~בל~~א~י~ ובבהמ~

~ו~
 בל דהביא ~ב

 הד~ו~
 ד~~ו לנו גילה ולא

~ליון ר~
 ות~ר~

 ~ק שמואל
~ 

 " להר~ז ה~~ם

~ ~~ ~  

 ~~~~~~~~ה~~~~
~ ~ ~ ~ ~ ~ " ~ ~~~~ 

~  
 ז~ל אפרים ר~~דברי

 ~הטדי~
 האדימה

~בל מב~ מתמ~
 בב~מ~

 בדאים ישר~ל
 עמודים ב~ ~~

 ז"ל ודש""לבהר~ז""ל~""י גד~י~
 ל~~~

 להבשיד ~ליהם
 ומ~

 ~ב~ ש~בד~~ג~
 ~ל

 הדי""~
 ו~ד~ב""ם ורש""י

 הגדולים~ל ז""~
 שב~

 אלא ~ש~~ייהו ד~יימי ז"ל הד~
 ~דמש""א~מצא

 לדע~ דא~
 ואף טריפה י ~דב

 לא~~~ר שב~~
 משמ~

 " יעו""ש בן

 וב~ד"~
 ב~~

 דהאדימ~
מתמ~

 מבה
 במ~וק~

 והנ~רואה שנויה ~יא
 הםומה שרבים דמטריפין ו~י~~ו המפה בהר~ד~~ר בעיני~

~ם
 ~דע~

 דאף דמש""א
 לד~~

 " ~~"ל טדיפה ז""ל הר~
 להקל לנו נלע"דדדיולבן

 ~בהמ~
 ישר~ובהפמ"דד~א

 " תיי~נ"ל ב~י הר~""זוהר~במ~ש

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  ~  ~ ~  ~ ~ ו ~ ותגוד~ 
 ש~אל

 ~תרוני~
 ודלא ישראל ואהל

 די~ ביון~הטדיף בהד"~
 " י~יר~א ~ומרא דהיא בדופן ~בה

~בן
 בש~~ דה~בי~ נדא~

 הנ""ל תיי ב~י
 דאם~תזר~

למראי~~
 לא

 בשר~ הי~
 ~דבדי בשרה מעופש

 בשם הללו דברים דהביא " י~שו~יע~ו הש"~
 ודמש""א דהב""ת לנו הביא בי גם בו~יה ד~"ל~נדאה ב"י בדיקו~

~שם
 הגהו~

 מטריפין ווי""ל ממה~"י שו"ב
 רדברי ב~~ י~ד ~קשמואל ותגוד~

 ~ש"~
 הם וה~ז

~ינא נ~ני~
 ודא~

 שנראה ומה " עב"ל בלל להתמי~
 ז""ל בהגהו~יו מהדי~"ש ב~~ ב~מו ב~מו~ו תיי~~י מש~~

 ישואם
 מב~

 בדופן
 ~דיא~ וה~דימ~

 ממשמש בנגדו
 או הבש~ נופל ואםבו

 נת~~
 והביאו טריפה

~"ב הד~
 או~

 הדבד דנבון נ"ל דינא ול~נין יו""ד"
 תזדהאם ול~בש~

 הריא~ למרא~
 דבשאר ~נ~ל תיי בב~י ה~ובה או~ה~~וף ו~"~ י מעופש אינו ו~בשד

 מרא~
 התליט בדבדולא פלוג~א איבא בדופן ומבה ~בשידו~

~די~
 " י~"ש

 א~
 נראה

 מ~ו~
 ואין להקל דס""ל ד~דיו

 ל~ברי~~יב~
 גבי רד~א דמ~~א פשטא בי ~גם

~אדימ~
 ה~~דו

 במב~
 בשאד ~א ~רופן

 מראו~
" 

 ~ר~ב~ב~ו~
 בשם או~~~א מ"ב

 שבין בב~ר~מבה רא~ ~~~ מט~
 א~ ה~ל~~

 בשר~ ה~יאה שהאדימה
ולא

 גל~
 בת בי ואין ד~~ו

 להברי~
" 

~ ~~ ~  

 ~~~ר~י~ל~~~ו~~~~
 לבני וזברון ~ד~~ו ש~ל~~ ~ימן בהן ~~ן ~ א~וא~~ל

ישראלב~~
 ביא~ב""~~~~"~

 דאם בתבנו ובבר בתולהטתול ~דבבר~י דהיינואדומהיר~~
 ~ה~מצאו

 ת~ משונו~ מרא~
 דאין מהפו~לים

~ה~מי~
 ~הו~י~

 ~יין ~~הם
 ד"~ לעי~

 ה~ר""ת ב~ב
ב~ב ~

 נו~~ בש~~
"~~ בדיא~ יש דאם יו""ד סי~ י"ר ביהודה

 מ~ראו~
 ~ו~רו~ו~~א

 ~מצ~
 ~~ד בה

 ~י~ו~~

 ~ודם ~~ראה ~ן יש~הבשיר ה~מ"ר הואא~
~ ו  " להת~יר ישלרי~ו~א 

~ ~ ~ ~

 בבו"פ
 מראהאדומ~ ש~וי נמ~"בריאה דא~

להקל~ב~~

~ ~  
~~ 

 צ~~~~~ו~ ~~~~

 ~רה אי שלי~ה אתר למראי~ן תזרו אם~ריאה
 לאור~נפל ב~

 ד~ למש~ תפאר~
 ידוע דאם נדאה ולי~""ן ל~~~ ב~גהו~יו ~~א ת~
 וד~

 שלא
 אף ~ראה~י~ול ונמצ~ לאו~ נ~ל~

 דנשל~~
 ~זר

 למ~~
 בשד

 טריפ~
~ב"~

" 
 ומ~~ב~

 ~~~ וב~~ לן ~ג דמאן ~~ל דאין
~י~יד~

 ו~"ש שנפל~אור יד~~נו לא אם
~  

שלא ודאי ~רוע
 נפל~

 ו~יין ~~יד דאין לאור
~~~ 

 ~קצר
 ד~

 ~יש ~נ~""ג והרב~"ו
 הגה~

 ~י
~ מ"~ ה~ול" מ~א~ 

~~~~~ 

 בשיד~" שלימה ואם ~~
 ~~ב~~~

~~

 דבשירה~לא י""ד
 ~ין יש וב~~עודדאם~רשד""ם~ל ו~~ בדיק~

 ~ריא~~והביא מגוף קלי~~לאו בלו~דהני הויל~ קליפה~ליפ~~יר~
 דגם~אתדונים ~ש~

 בריא~
 עוף של

~ב~מה ב~ ~מ~או~ פו~לו~
 ופשו~

 אלא הוא
 שא~

 ו~ב בד~ה
~~א ~רמ~"~

 מהלבו~
 שתיטה

 וז"~
 במי שמ~נו לא ומעולם

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
י"ג

~~ 
 ~אה או~א~~ ש""ב ועיין ~"ב ~דדף בארי~ק~ ~~ב~~~ דב"בהפו~~והאתדונים

 למדא~~נפי~~ ~א~ו~~ה~~
 אף המותר

 ש~
 ~וזבר

~הבשי~ ~ ~"~
 נ~ד~ שו"~

 ~ר~ והביאו ביהורהסי~יו~ד
~~ 

או~
 ונ~ע"ד ~י"ש ה~

 למע~~ דלמ"~
 ב~ דין

~~~ ~~ 
 ישו~"ז

 ממנה בתלק ונמ~א שנת~בהדיאה ~ הדיאה למראה ד~~זו~ גוי בבהמ~ ~התמ~
 ~~ודו~ מהמר~~

מו~ר~
 מטעם

 ~ל~ בשו""~ הדשב~~ ~~
 " מ~~ברא ו~בי~~שבאורך ~~ ~י~ ג~

~ 

 דהא
~"~ 

 ~וא
 ב~יניו ש~מד וא~"ל בשר למראה תזרה נפתוהאם ש~

 מהב~מה שה~יאוה אתדשמא
מצוי המראהרהו~ נש~ני~

~ 
 ד~ ~"ק הט""ז ב~ב "

 שהי~~בריא~ מעש~ ב~ג"~ מ""~ וז""~
 תוטין בב~ עב א~ תוט גבה על

~שי~ר ~~~
 בדאש ובדק~י~משמושהירוהיה א~ב~

 א~~ו~א ~תו~
 מל~~

 ~ והר~~י מוגלא
 ש~י~

 במו דם בו
 ותתבתי ה~ואר~גידי

 ~תו~
 ~ד למטה

 הד~ ~י~
~ראו~

 אם
 ונשאר ללובן יש~נ~

 בב~תל~ ~מרא~
" 

~
 נרא~

 רהיה
~~ 

 מדאה
 ~פו~~

 ~ב"~ ו~טרפ~י~
 ב~~~דמ"~וז"ל בזהובי~א ~

 מדא~
 פ~ה

 ו~דיין~מוגלא ~מוג~וצ~
 מרא~

 ~"ל ב~ר
 ד~~י~

 " ~ ~ב"ל
 דאין~נלע""ד

~~~~ 
" 

~ ~ ~

 מר~ת דאף~~ד"ץ
 ~בשידו~

 צדי~שי~~נו
 בנפית~קצ~

 ברוד ונ"ל ~ב""ל הוא ופ~וט~דבדיו ~י~~ דאין ~ל~ ~י ו~~
 דמהיב~

 ~י~י~ן
להצרי~

 שינוי
 הבשירו~ במראו~

" 

~~ ~  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

בי~
 מתמ~

 הל~ה בא הנקב
 דד~

 ~ריאה נקב
 וזה~

~~ל~
 וז"~~~~ שם ב~~ האתדונים~ו~ד וב"ב ה~ירבא

 הטדפש יפ~ת שלא הבודק יזהר~א""ת
 בניס~בדי יו~~מדאיאל~

 ן"ל ~ט בן ~~ף ~"ד"~ז ותו~בהושמ~~~ ~ירבא שם ~לי"יש ~יד
 ~~ר~ש ~ו~~~ ~י~ ל~

 מ~~~



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~  זו ~ששא ~~ני~~~~~ורן 
 ~~ל~ו~פ~

 ב~~רבדיק~

די~
 ו~~ין מדרבנן היא

 בבד~~הריא~ול~יו~~א~רוני~ד~ריךב~בודקליזה~מאד באד""רמ~רב~ד~א~תד~~ב~~
 ~לולה בבדיק~בד~ת~~ן

 ו~ ומיוש~~
 במ~ירו~~

וקו~
 בטרפ~ד~בדא נקבמ~לש יהא ש~א יבדוק בל

ו~"~
 ס~ך" קטן יחתוך~נקב

 לצל~ו~
 ו~א הבבד בצר

~~ך
 ~רי~ חל~

 ב~ירבא י~ג~ פן
 ויח~בנ~

 ח"ו
 הנקב דרך אצב~~ניס

 בנח~
 ולא

~קמן במ"~ ~ בזריזו~
 ~ד~

~ ~ג~ ~  

 סביב

 ~קבו~~~
 ~ב~~ אשר ב~ררוי~וק

 בקצר~
" 

~ ~ ~ ~

 של ~ו~ץ נפ~ה אם יחקור בל
 אומ~

 משומן

~~
 נגד הלב ~נה הנקרא ~רוגות שביןב"

הבליו~
 אפי~

~ 
 נסרך יהי~ שלא ~ם " רהויסידבא

 האומה הן הבבד ~צר הריאה מן ~שי~לזהן
 לצל~ו~ נסרב~ ~אומה~בשיפולי יהאוש~א ~מ~

 יהא ו~לא
 ~ובשיוציא בש~~מקיף בלא~וט אומה בשי~ליבו~~
 בה י~ אםהריאה

 אם יחקור ב~י~לי בו~~
 חו~

 בשר

~ ~~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  ~~~~~~ 
 ~על"ע הניבר~~דולה"~ב

 ירר ה~ואח""ב ~זדין סי~~בדל~יל~ ונבנס~במקום~~מ~נו~
 בנח~ביןה~רוג~

~לעו~
 הערוגה "~~א שלא ו~~ר למשמש

 א~ב " ברוחב הן באורך ~ן הלב~קנה נ~רב~
 ג~~~~א~מ~א א~ יב~

 ~ונו~
 ואו~ה

 מימי~
 י~יה ושלא

 בירו ב~ד~ויטול ישארו שלא~י~רון~ד בה~
 ~מ~פ~ל~ אונ~

 ~~ליונ~דה~
 של

 י~י~
 ~ביב החזה במיצר המונחת

 בלפי ו~ני~ ברגלי~ בשהב~~ה~~י~~~רגר~
ויבדקנה ~בוד~

 ~ל~
 אלהשרש החריץ מן ל~טה ה~י~ל יהא

 בשמודדיןד~יי~
 ~~יונ~ אונ~

 אונה אצל ~מאל של
 שבלה וב~ום ימין של~ל~נה

 אונ~
 של

 שמא~
 משם

ואיל~
 ~ראש לצד רהייצו חוד לצד ~רא

 ובשיר~
 ומן

 הריאה שלשמאלולצד שמ~~"אונה~ום
 טרי~ה הפיצול שם ואם ~שרש אל~~ה ~יאנקר~~

י~יה ושל~ ~~"י~
 באונ~

 עליונה
 המ~פצל~

 ~ום
 ב~י~ בוע~

 בי
~~ת~ב~~ג~גג~

 ואף
 בבו~~

~~ד ~י יש זבים מים של
 ויחפ~

 ~ל שיהיו
 אונ~ שלש~

 דהיינו ב~ר~ז
~ו~ה

 ואמצ~י~ ~ליו~
 וארובה

 ועב~
 ואומה

 אונה יהיה ושלא ב~ור~ן~~חלפו ו~~
 האמצ~י~

 גדולה
~ארובה

 זה נ~רבין י~י~ וש~ ו~ב~
 ~ז~

 ל~ד
 ו~א~מטה ~דא~

 יהי~
 י~ ראז ח~ן שקורין ה~ש ביני~ם

~

ן שמטריף ו ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~  

היא
 נ~רב~ בול~

 אליבא בשר למ~לה ~~טה
 דבי~ייהודהיינו ד~~

 ושל~
 מאונה נסרך יהיה

 לאומ~
 או

 ~ ש~~~
 ~וד מחוד ולא זו של לחוד

נסרבין י~י~ ושל~
 ל~ו~

 יהיה ושלא~
 ש~בנו במו ~מקיף בש~חוט "בלי אונו~ ב~יפולי בוע~

 באומ~
 יהי~ ושלא

ב~~
 יהיה ~לא ה~ינרי נגד

 סמוב~ בוע~
 דין ל"ז~~~~~~~~~~י~ לחביר~ה

~~ 

 ו~ין
 יהיה ושלא מו~לא או אדומה מראהולא

 סירבה יהי~ ושלא אדומהו~אה בדו~~ מב~
 יוצא~

 מן
 הבו~

 אף
 ב~ה~א הטינרי ומן ~~י~~~י~

 נסדב~
 אחר ~~~ום

 או קמט יהיה~~א
 פסולו~ ~~ר~~ יב~

 ושלאי~יה
 ל~~~אד~יונו~~ו

 ~ו~~
 ~ל"

 ג~שוש~
 או

 סירב~

ובו~~
 ה~מט על

 הי~ב~או~"~ברות~ה~ וימשמ~
 של~ו~אונו~

 ~~ בלוי בשר יהיה
 ב~לל מים

~~~ 
"~ 

 יהיה דלא ויחקור בידו ~ורדא ויטול דיאה גבי ~ל~~ם
נ~~

 טדיפה שיסרך מקום בבל בי
 הפ~ יהי~~לא הבי~ ושיהי~ב~~

 דר~ו בי
 ל~~~

 פניו
 למ~~

 נגר

ה~ליו~
 וגבו

 נג~
 בין החי~וך נגד הלבוהחדיץ

 א~~
לאונ~

 בא~ נ~~פך ואם ועבה ארובה
 מאל~

 מנ~גי~~"
 במקום ושי~מוד~החמיד

 הרא~
 בין ד~יינו

 במקום בו~ה י~י~ ושלא ו~בהוארובה אומ~
 להטריף יש מקיף ב~רבחוט ד~ ~חרי~

~ 
 בדל~יל

~~ 
 דין ~ז

 ~~ם בלשון מש"שו~~ן ~
~ 

 ב~ י~י~ ושלא
 שיש או בי~ים~~ א~ ~דו~

 ל~
 ואינה ביס

 מונח~
 ואם ב~ובו

ב~ ~~
 יח~רושלא ~הבשי~ אצב~ בעובי בשור~ שיהי~ צרי~ ורדו~

 הב~
 מ~ר חצר~בד יח~ך א~"ב " א~בשרש ורד חארלו ושיהי~ להטריף מנ~~ינו ~סר דאם

 ויבדוקשמ~ל
~~ 

 ~נוח בש~י
 וב~ו~ו~ ~אומ~

וב~רבו~
 ובקמטים

 ובמראו~
 באשר

 בד~
 ~צד

ו~י~יו ימי~
~ 

~~ 
 אונו~

 ושלא בחץ ~יורה ה~ליונה
~~~ן ~~חל~

 בצורו~אונו~
 ~ם ורדא יהיה ושלא ימין של"

~בי~
 ~תר שמאל בצד

 ב~
 ל~וץ הריאה יוציא

 ידרוש הבהמהשיבשיר ~ו~~
 ויתקורדק~

 י~ אם הדקה מן
 ה~ס~~~ר~ו~

 או מורסא או
 מקו~

 וטוב~דבר א~ם
 לחוץ הריאה יוציא בורקשבל

 ל~בשיר~
" 

~ 

 ~דר ~ב
~בריקה
 ואמ~ ~

 הר~" בי ישוב חב"י ~ל
 ב~

 אל"
 בדימוסבי ו~ט"י~או ~ו"ב ~דר ללמוד הור~"י~ד""ר
 שלא הרבה~ז~ד~י

 רשו~ לי~~
 לבוקי

 ~ר~
 וטר~"

 הריאה לה~יא ~הם ~וי~י ~שד"~קו~
 "ה~י"ן ~ החו~~

~ ~~~~ ~  

 רק לנפחה שלא מ~ם לשון
הי~הבהובו~ א~
 "והבינהוגובמ~~

הרמב~
 המ~ומות ודוב וז~ל שחי~ה מ~ל~ פי~א

 אי~
נופח~

 נולד לא שהרי
 ומ~לם ~שש שגורם דב~

 נולד ~~דדובמערבא~"ב ~ריאהנפחנו ל~
 לו~חוששין דב~ ב~

 ע"~
 ריעו~א~ שום דא~יליר מבללדהיבא

ו~שש
 ~רי~

 הש~ך ו~ב נ~ח
 ו~~~

 ואי " ואתרונים
 ונאבדה לנ~וחנהיגי

 הריא~
 לנפוח שלא ומנ~~נו~שרה ני~ו~ בלי שבדקה אחר

 ~ ~ הריא~
 ~יליר

 " די~ו~אבה

~ ~

~ ~ ~ ~  לה~יר דאין ~בוד~~ "ה~יאה מ~~ם~~מ~מירין~נ~ר~~ ~ון 
 מס~ הפר"~ בי ~גם גוו שלבמ~ו~ין

 לה~~ונר~דאייר~
בס~

 ואף
 נל~ר גוי בבהמ~

 ב~
 להחמיר מור"ם

 לא ~פ~ח ~ףואפשר
 היק~

 ב"א
 בבהמ~

 " י~ראל
 הפר"ח~ו~ייןח~ר~ש~ואלר~שיג~ל

~ 
 ובל "

 ז~
 מ~צמ~בנאבד~

 אם אבל
 השליב~

 דינו במזיד
 ו דין ~"ט סימן ובדא~א דדברי~ם איסורה~טל ברי~

 בבהמת וד~א שרי ו~ח~ני אסו~דלדיריה
אבל "ישדא~

 דא~יר ~ש ~י בב~מ~
 א~

~שו~ג מ~נאבר~ לאתריני
 וא~

 אסיר וטלאים בגדיים
 בב~מ~

 " גוו

 דין ב"ה ל~י~~ימןו~יין
 ושו"~ ג~מש~

 מב~םלדור
 " א~ סימןלהדד"ף

~ ~

~ ~ ~  

~~ 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~

 ~אין ~ין ואנן

~ ב~~ח~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ד~~ 
 יש

 ~י~דוק~ ~~ ~~~
~ ~~~ו~ ~י~ו~  ל~ 

נמצ~



" " ~ ~ ~ " ~

~ ~ ~~ "  

~ ~ ~

~ ~  

 ~ו~ ש~"~צ~
 ~ילדול

 ~ירב~
 ~~ו~~" וב~~~ר~ ~~~""

 מבש~~ בהפ~"דדאז אלא לדידן ליתא זה דדין"שמ~ל
 ~ריא~בנאבדה

 א~א ~ לה~ל דאין נל~"ד ולבן ~ב"ד
 ו~פמ"ר ישראל~בה~ת

" 
~ 

 ל~יל ב~תיבנא
~ 

 ~ז
"~ 

 במרן" אותה נופחין "

~~~~~ 

 ב~דרן שלא ~~
 ט~יפ~

ט~~לדברדאין בת~ רש"י "
וא~"~ג ~ירבהבלא~~~~

 דקרו~
~בב~דרן ט~מ~ היי~ אינו~רום מבה ש~מח~ת

 בשר~
 ק~ם דשאני ~שום

 ז~
 שהולך

 בתבוה~ב""ד וחז~
 ~~ דס~ר~

 נ~ב ~ח~ת הויא ב~דדן
 "~~~דרן~ל

 בא~ ~~יר~
 רבי~ה דוחק "מח~ת

 ~ירבא דיש ~"ל והר~ב""אוהר"ן ו~~~ נ~ב מחמת"ולא
 נקבושלאבלא

 ב~דרןט~יפ~
 להתפ~ק ד~ופה מש~ם

 ~"ק ב~ת ~יין דמיובנ~ב
 ה~"~~~מי~

 הרחי~~~נין
 "~ ב~~המבר~~~י~~"~ו~י~~ג"" ~~ש~ו~יין

~  ~~תו~~
 ריאה ז~ ס""ק הפר"ח בתב ובו~"" זו של
 ל~שהי~

 השלם ב~ו~ ~אוני ~ח~בי ל~~לה
 והיה אחת~ונה

 החתו~
 אלא במ~~חתובה שלא

~מקום למ~ל~
 הש~

 ה~דק וב~תו
 ו~ח~~

~י~בא יצאת~ לה שהיה
 מחיתו~

 ל~ב
 א~פ~

 מן שיצאתה
 " הד~"טצהלון בשםאותההדי""ב וא~~ היה ומ~שה בדבר ~הקל" אין השלם"במ~ום הבללויש~י~~

~ ~~ ~  

~ 

 ריא~
 אלא~מטה ח~~הדאוני ד~יתלה

 בט"ד"~~ט
 השלם השטח באוחו"~ירבא בשרהאםנמ~~ שהי~
 ממקו~

 מגב למקום
 לג~

"ט~יפ~
 לה ל~יות ה~גיל ~ום דהוי דביון

 וא~ ליה אית באילו דייניןלה לה אין דזו ~"גדאוני חיתוב~
 הרי"ט טריפה זו לגב זו מגב שהיא לן~רי~

ומודינא ~הלו~
 בדיני~

 " י""ב אות ובמ"ב י~ו~ש ~ו~~
 ל~תפצל שדרבה~~ליונה אונ~

 ונמ~
 ~י~א שם

 ~ותה ובשנו~חין~~י~ל מפי~~
 לחתו~ ב~חתו~ נרא~

 במיץ הוי
~רק

 אב~~ ו~~~~~~~~~~~~~~~

~~"

 מו~"ם לשון
 היא אם להבשי~ וי~~

 מ~ק~
האונו~

 בת~ " ו~ו~
 ה~~

 ~א ~ק
 אפי~

 בלא

~די~
 נוהגין~ב""ל ובן בלהאחדו~ים ו~ב

~יל וב"במה~
~"~ 

 פי~ בשירה ב~דרן להדדי ד~דיבי אוני תדי
 זו" אונות ב~ היינו"ב~דרן

 ל~
 ~אצלהודוקא~

 ~של ה~יקר לצד מח~יץ למטה לזו ~~זו שנ~ר~
 אונ~

 אבל
נ~רבו ~

 למ~ל~
 ז~ו חוד לצד היינו ראשן ~ד מחצין

 ~~ד ו~פה ב~דרן שלאנק~א
 מפ~~ נרא~

 לש~נו

דלמט~
 באהלישראל ו~יין בדיקה בלא ~שידה ~חצין

 בתב ~ח אות ז"א והדב ~"ד ~~ב~"~""ג צ"א~ימן
~ין וז~

 לה~~
 בריאה ~י~ ~ום

~ 
 ב~ונו"ה~רובו~ לא

 אונה וה"ה ~יקרן לצר מח~~ן ל~ה~דדן
בב~דרה באו~~

 ב~נותה~רובו~ דא~י~ ~""~ ב~גואי~

~ ~ ן ~ ~ "~ ~  ~~לוןואינ~~~~ 
 דעת דחו הגאונים ~בל~א~פ"ו

 ז~
 ב~"ש

 ~רב~
 ע~"ז

 ו~"ב ל~~ה אומה ביןבחלון א~~ ורש"ל ז ~"ל להם" ל~תיר אין בן שנהגוב~ום
 הפר""ח ~ברת היא ובן הב""ח מ~יד~במ"ש י"ג"~""ק ומה~"לאבן~~"~ ~~

 דבבהמת נ~ל דו~או~נין
 ישר~

 יש
 ל~מו~

 להבשיד
 חלון בשישאף

~~~ב~ת~ב~"ח ~דב"~ בדברי "לאומה אונה בין ~
 ~~י"~י~חלו~אי~ה~רו~ב~~"ו~יין א~בבהמת~יישלהחמ~ וה~"~וה~~~

~~~
~~~ ~ ~  ~ ~ ~  

~ ~ ב להמצא 
 אב~

 אה~נ
 א~יל~

 ~א~~ית~" יותד
 דא~"~

 א~ן
 ~ש"ל~ב"ח וב"ב ~"ב ל~ירבא ~רום~ילוק"בין

 בין חי~ק ז~ואין""ק וה~~
 בהב"~~ודלא ~~ופר"~ו~ח~נ~ ~~ם~בלד~

" " "~~ 

~ ~~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  
~ ~  

~  ~ ~ ו ~  

 שבין מהדיבוק~ויה
 לאומ~ אונ~

 ~ומא אואונא ב~ות~ ונ~דב~"
 ~צמ~

 ~א בשרה
זו אמרינןדדיל~~~~ב~

 בא~
 מה~מא

 ורא~~
 השני

 נ~~
 ~ו~א
~ 

 בלו~ד

מח~~
 לגב

 ובה"ג~
 ליה דהוה

 ~~ ס"~
 ~ח~ת

 שמא ~~אה ~חמת~~ק~חמתהדיבו~ו~~ל ~דיא~
 א~יו שנ~~בה במקום הא~ראשה ב~

 ה~ט""זוהאחדונים ובןה~בימו ובב"חבד""מ ומ~יא~ ~ש~י~ ר~~
בשר ~י~ואי~

 א~
 ה~~בא שתחת הדיאה בשד בשאין

 בנהק"ב וגם עב""ר ט~ בדין ~ו~""ם ובמ"שבנפיחה ~מי~
 י~יו ו~בשם אות יו~ף במטה וב""ב להתירמ~בים
 ב~ב~~דב~מ~פו~~ יו"ד מ""באות הרב והביאו~שה
 י"ד ~"ק ה~ר"ח~בל

 הארי~
 וה~בי~~~ב~ בלשונו

 מהריק""שט"ז רש""~
 ~הרשד~

 בבל דא~רי
ם גיונאדנ~ד~  אחר~

~~~ 
 מ~~מן בפ~ק

~ ד~  ~ ~  
 נ~רבת בשאינה אלא ~ירבא התירודלא

והפר"ת מקו~ ל~~

~"~ 

 י""ב ו~ ה~
 הארי~

 לבני וזב~ון י~וי~שהפד""ח לדבר~ ו~~בים ב~נין
 ישרא~

 אהל ו~ב
 קב"באות יש~~

 ה~לולא~~
 דו~א בנד"ד

~ 
 דין ל~מןמרן ה~בימ~ גם~י

 או לאומה אונה בין דיבוק לרי~ות~דיש~ותרתי והפר~ח~ש~~דהוי~י~ב~ ט~~בהט~
 י~וי~"ו~יין ראשיה בב~ דבו~ה וה~י~א לאונהאונה בי~

ב~הריב"~
 ל~טדיף דהמנהג דב~ב ח"ב פ"ג ~י~

 א~
בחיתו~

 מיל~ דהאי וב~ו~י " ~צמו
 ~יא

 א~~רבי באש~~
 להחמי~~נד~ד נל~"ד מתי~ין או~דיןואלו

 בין דיבוקדיש
 אונ~

 ~ונ~~בין
 ראשיה בב~דבוקה אונ~ל~ומ~וה~~רב~

 ל~ב~ ~ו~
 והט"ז רש""ל

 ב"אב~ה~~ישראל~בש~~ה~ח~והפ~ ~בשי~ודאין ו~י~~

 ~נרא~~ום ~ד האונות ונפדדו החיתוך"ב~דרןבמ~ם
 שלא ג""ב ~קראה~ירבא

 ב~דר~
 ולא ~~ל

 נה~~
~

 לא
 הפו~ק~ מדברי הבי משמ~

 והא~ו~ים
 והפר"ח ~ב"ד להבשירנוהגין ו~

~"~ 

 לדברי ~~בים ט~

הש"~
 ה~""י וב"ב

 ~בי~ זב~~ ה~~ ~ ב~והשי~ ~"~
~~

 וה~לה מח"בלה~ריף בשם
 ש~

 דהביא צ"ב אות יש~ל דעתאהלוב""נ להבשי~ דנוהגין
 ו~ן י~"ש ~ליהם חלקולא ~ב"~~באח~~

 נרא~
 דהא לפ~נ""ד

 בשרה" ח~ין עד האונות מ~י~ר דהיאדסידבא ה~ב~
בדיקה בל~

 ו~
 ~או~ת שנ~דו דמפני מ~תבר

 " ב~דרןב~לא תחש~

~ ~ ~ ~

 ~ז"ל ~~"י שם~ד
 א~

 דבדי ~ל לי קשה
 אם שבתב~הר"ץ

 ב~~ן"בחתיב~ נ~ר~~
~אונ~

 דאם
 א~ב~ הית~

 יוצאת שה~ידבא ~ד ב"ב
 הדופן בי טריפה נ~חה בתר ד~נותלחתובי

 מק~~
~ות~

 בשהיא"~ינה טריפה יהא למה וק""ל
~~~ 

~צל~~
 ב~~דן דק

 ל~ ~נ"~
 י והא

~ 
 ~""ל

נח ~י~~ ד~



"~~~~ 
~ ~ ~ ~ " ~  ~ ~ ~

~ ~ "  
~ ~ ~

~ל~"~
 חוששין ואין באומא ~ו~ באונא "~ן~~~לויה

~~ה~~~
 ~קל~ל"וה~"נ~~אשר~אינו

 נסרב~
 מק~ם לשום

~
 בסד~ן

~~ 
 בשם ב~בוא~ להחמיר ~ברא ~אין ~~ל

 ~ואתדאין ודאין דהדין~מו ע~~ו~~"ד"~א~~נים

~נ~~
 עד~תצין בסדדן ~~יא~"ב~ידבא

 בדלע~
 הגם

~
 דנובל

 לומ~
 אחר דבד ~ום דאיד~~נפחוה

 ועב"~
~~

 ד~יא
 ב~~

 ישדאל באהל ו~יין
~  

 ~~~"ת ~"א
~~~~"

 "~"" נו"ן ~ימן ~יי

~ ~ ~~~~~ 

~ ~  
 נ~ת~קוב~"" א~

"~ ~י~שנס~ב~

~"" ~ 
 אלא ב~~רן האונא "בש~ת

 לחתו~ובשרה מת~ך"~~~~~~םהיא
 וב~יוט~י~~ אומ~בלחתו~

~~~ 
 אחר אם מרן

 הנפו~
 נראית הרבה

 שהי~"~סי~~
 בהמות ~ב ב~ר דאזלינן ~שרה בתיתוך

ביה שדי הפר"ח אבן רש~א~סי~קע"ד~ ש~ת בשרות~שהם
 נר~

 עליובסי~~ט ~ש"יג
 ס""~

 ובת~דלדירן " א~

רקי""~
 היתה~בנ~וחה אם לן דמ~פקא ביון ב~~ד""י

 או ~בהמה"~מעי
~ 

 דאורייתאול~ומרא ~פי~א הו"ל
 שאיפש~ואעפ~

~~ 
 מדמין שא~ מפני לא בדבר קצת

 תש~ עפ""י להקל ~עשה~~עשה
 בריה מד ולאו זו

 תתים~רבינא
 והאדי~ על~

 ה~"ז מ"ש על וחלק שם
 בבהמה רעותא ד~יתייליד דהיבא ובתב ט"ל~סי~

~נד"ד~אי
~ 

 מגבה אםהסידבא ידעינן
 לבל ובולל גדול יסוד דהוא דאו~ייתאותו~בתבס~יקא או~מאה~~

 בבל לה~ל ש~א~טרפיות
 מיןס~

 ואף ש~ול
 יעוי"ש טפי ~קולא למיתלי דאיבא ~יבאזולתי בהפמ""~
 הפ~ת וגם ט"ו ~ס"ק באןוב"ב באור~

 ב~~

 דלא בתב ו~

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

 דהוא ב~ש ה~ת על דהשיגו הביא לרוד מזמורבס"

~ ~ ~ ו ~ ~  ~~~~ ~~~~~ ד~~
~~ 

 ד~~~~~
 בזהולשיט~ ~קל לו היה התוס~ בשיטת

 " ב~ריו עי"ש ~סור יש הפר""ח ~מו~שפ~ק~ר"י

~

 הפ""ת נבונה~על ~שגה דהיא נ""ל "והא~ת
~ 

 ואהל
 ~אות~שדאל

 ק~
 דבדי הביא

 הפר""~
 הט""ז וסברת

 הפ~"~ דדברי ונלע"ד ~"~~ע ~לא~~~קל
 דהויספיק~ ~ק~בדבר ~יימים~דאין וש~י~ם~~ם דברי הם

 "~ דא~ייתא " ""

~ ~

 "בשם משה ~~~~ה~ן "

 מה~"~
 דאם

 בז~ ~ ~" " ~ "~ בספ~
 לחוץ ~ש~וציאו~~~ריאה

 נאבד~
 הסירבא

 מתרי ~~~~ ~בש~~די~
~""~ 

 ת"ב יוסף יע"~ובס~מטה
~~~~

 ו~"~~ד~
 זה~ו~ביאדבר~~רב בהיתר ~מגם ~ל""ז

"~ב ~ ~ ~ ~  י~ ה~~ דל~~ ו~~"ל 
 בזה ~ם ~להתמיר

 בתראה האי בי דאף ו~לע~ד ד~ו~ייתא ~~יקא~~י

"ד~י~
 יותר הסירבא רו~ין אנו אין דהא טפי

 ואפש~
"ד~

 בבהמת ב"א להקל נ"~דאין זה בל מ~ולםעם ~יתה
 הדחק ובשעת"ישראל

 ובשל~ והפמ"~
 ב~וב~""ת אלה

 ראס~ומב""ש בזה במעשה נ""א סי~ ח~ בעי~וקא~ו~י~ן
~שם

 ~~א~ ~~
 דהתרי ד~"ל בא~ה דשם

 ~ב ולבן בהם יש~ק~ק בנר""ד משה הימיןד~תב ~"~
 ל~תמיר "~

~"~ 
" 

~ ~~  

 לגבי ד~להו " ו~~ דו~דא עינוניתא " ~~~
דזד~

 ט"ז נינהו ~ב~דדן שלא
 שלה ל~ם ואפילו~וא~~נים וש"~

 בה~מב""~
 ~ס~ים ושאר

 ~~ום בת~ת נסרבה אם וגם ובת~י ~במוד"ם~דלא
 דאין ~~י~רה~"פ"ת"ונלע"ד~"~"""

 ל~~
" ~ 

~ ~~ ~  
 ו~"~

 ~ל

 י~~
 ובו~"

 ~יהמהני ול~ ~רי~~
 פי והאייתי~ בדי~~

~מ~
 דאוני בדדי היא אה אבל

~ 
 ~תה ובשנו~ין

 לקמאנוטה
~ 

 לה יש דדיןאונא ~יטא
 לשון איידי דהביש""~ופ~"חואחרונים ובבס~רןבשר~

 דהעת~~ א""~
 יעוייןשםונדאהדב~ד~דבד~הר~ביתיוס~

~~
 " ובו~ נבדקת הו~א אם מיהו מור"םלשון

 דאםנמצאו קי""ט ~י~ יש~ל ואהל ע"יבתבו
 בשד שהוא הדין שאז א~ בשרש"~~"ורדות

 יהיונסרבין דאם רמ~א שם וב~פ~ק סי~ל"ה~~יל ~בדבתב~
 על שובב דהלב טריפהוהטעםלזה ז~

 ש~ הבי~
 הו~דא

 הדוחק ומחמת הגנב עלודוחקת
 מתפרק~

 הסירבא
 ויהיהשביניהן

 מנו~~
 ועיין ~י"ש

 בש~ הרב"י ~~
הרמב""ןו~ב~

 " להקל דאין מסתבדא

~ ~~~~ 

 נקב דרך פירוש טרי~ה" ~בבד או ~~
 שמועה וביבין מ""ט~י~ ~"~ צמ~ ב~ מהר"ש שו""ת ועיין ק~"ב רמב"ןש~ת ב~י~~ מ~ני ולא בטדפשאשהיה

 ובסו~ ב~ ר~
 דף הס~

 הר~ובשו"ת ~"~
 מהר""~

 ושו""תרשב""א ק~~ב ~י~ בנו שלמה
 יוצ~ת והיתהסירבא בט~פש שהיה בנ~ב אסדסי~ב"א
 ת ב~ו ונרשם ~רן ברפסק צבבד ודבוקה~הריאה

רמב"ן~י~קס"בי

~~
 ואין~"~התיד ו~~~עד ב~גרת מו~"ם ~שון

 ~ף ~~"דלדידן ~"ק הפ~"ח בתב "זה ~~
 בל~ר~אה דין זולת טריפה לגמרי~סמובים

 ז"לובמ"שהטו~ ה~בר לדעת אף מוסבם שזה~שדרה דבו~~

בש~
 יע""ש הגאונים בשם הרשב""א

 בא~~
 וב""נ

 מדב~

 בש"ב חיד"א ~לשוןהדב ראי ואתרי " עב""לקבלה ~~~~~~~"~~~~~ ~~~~ י~"~~~
 ור"י ר"ט ~ימן מ~ן ב~ובות עמ""ש~~וז""ל או~
 "עמדנו הרשד"ם בשם ומש""ש ~י""ז אות בנה""גהרב וע~

 מהר""~סמוט לאסור ה~ה ונקבעהלמנין
 בדוביא בי צותי הזקןהלוי ומה~~

 ע~
 בתשובותיהם זה ענין

הובא~
 מרן בשו""ת

 עי"~
 דבו~~ ~יא~ ~בבלא~י~ ~התי~ דאין נלע~ד " עב""ל

 לשדדה
דגם ~פר"~ ב~סב~~

 הרבאה~
 קי"~א ישראל"אות

 נ~
 שהביאדברי אחר

~פ~~
 בתב ב~ד

 וא~
 ~בדא תעביד לא

 " גוי של במ~לין וב~ט להחמידונבון "ש"~ ~~

~ ~~~~ 

 ובו~ ~הדיאה ה~צאת~ידבא ~~
 באן נ~ב בלא סירבאאע""גדאין

 נקב רה~י~באמחמת האומרים לדבדי דהאאףש~י
 " למקום נסרבת בשהיא דוקאהיינו

 אבל אח~
 ט"ז ב"י ליחה הפשטת אלא אינה~לויה ~ירב~

ואחרונים ופ~"~ וש~
 וב~

 מרן
 דא"~

 בדיקה הצריבו לא וה~~"ת הש"ך וגם ~ ע~דוהר""ן ה~שב""~ בדבדי בדיקה
 דלדב~י ~תב הט"זאבן

 ~מ"~
 " בד~ה צריבה א~ בדין

 דבן והאמת יעו""ש י~"ד ס""ק ה~"תוב""ב
 ב~ידבא הדין דמן ט""ו ו~והלבה מה""ש~לבהבפי"א ~~ה~מב~~

ת~יה
 צרי~

 שהורה ~ינו"מי לא דמע~ם אלא לנפוח

ב~
 ~ו שעושין מ~ום שמענו ולא

 ב~
 ו~"ב " עב"ד

 דהמנהג ה~ק ב~וףהב"מ
 הפש~

 בלא להתי~ה
 " ע"ש וה~"ן הדשב"א ב~~~די~ה

 וה~
 שמואל חגורת

 להלבה ~ונים הט~ז ד~ברי בתבס""~~א
~"י אמנםהד~

 ס~
 דברי שהבי~ א~ד" "תלוי~ ~ידב~ בדין" א~



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~  ~ינן ~וב בי ~~ לנהוג ~יתי לא אבל ז~ל בתב~ט"ז 

~~~~
~ ~ ~ " ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

 ~~~י

~~ 
~~"ג

 ב~ב"דא"~
 דהיינו הם רבות אם ומ""מ נפי~ה

 ~~צדוך או"ב~
 לנפ~

 עב"ד~והנה
 ל~

 ו~ראיתי שמעתי
 לנפ~דנהי~י

 ש~ ראיתי~א בי אף ת~~ב לנפ~~ ישר~ל א~ל הדב במ"ש ג~ ~וב~ בשה~ ג~י בבהמת ד~מחמיד נ""ל אבל
 או דנהיגי~לבדוק שו"ב

 "" ~ ~"תצויה לנפו~בסיר~~

~ ~

 "מה~ועה היוצאת ת~יה וסי~א מו~"ם ל~ון
 סימן~"ז לעיל מרן דיןזהבב~~ביאוו~~"

 בדי ואפשר ר~"א ה~יאו ל~ה וצ""ע ב~"דין
 ל~

 בין
 לרעו~א תרתי ד~יבא דביון והטעם " לטינרי~בזעה
 דין ל""ז סי~ לעיל מ~ש בדיקהועיין מהני ולאטריפה
~~ובתב

 ~~ ~ט"זסי~~
 מןה~י~א היוצאת ~~דבועה

~~ו~~~~~~~~~~~

 ~ן

 ~~י~~
 ~"ל סי~ בדלעיל מב~ירין ד~נו אע"ג ח~ן יש אם"אבן
 אפי~שםב~לון שמטר~ין פוסקים דיש ~ון ~מ ד~דון
 לרעות תרתי ע~"פ מקרי ד~עה רעות~ ~ד דיש~באן

 מ~יר מהר"ד ע~"ל~~ב~ב בנל~דוטריפה
 ב""~

 אביו
 הש""ךשל

 ~והעת~
 ובנ~ה""ב בארוך דבריו

~ 
 עוד ובתב

 אונה שבין מסירבא יו~~ת בועה ~ם ובן שם~ט""ז

~~ומ~
 מ~צין ~מטה

 בל~ ~פ~
 ~יש ביון ~לון

~וסקים ק~
 דס""~

 סירב~ בהאי
 ט~יפה

 אע"~
 דלא

 והסירבא לביס שנםרבה בריאה לידי בא מעשהע""ש לריעותא~ובתו~ תרתי בו לק~ת יש באן מ""מ"במותם ~י"~~
 "נתמלא לביס הסי~א שבמ~ום עד רם מליאה"~י~ה

~
 מת~י ~ע דבאן והט~~י רם מראה אותו סביבו
 מהני ולא"לריעותא

 ומש~ מי~ו~ בז~
 מהריאה בא זה דם אלא לי~ה הפשטת~ינו ודאי רבאן

 נעשת ודאי לי~ה דהפשטת שלה מה~מפונות דםויצא שניקב~
 ו~~"גדלא זה בדם משא""ב ניקבה דלא~~ג

 במ~ום להבשיד מועיל הבדיקה אין ביטריפה ~בצב~
 שי~

 והעתיקם " עב""ד ד~ ס"ק ט"ל ב~י~ ובמ"ש איסו~~פ~
 ב""א ס"ק ~אןפר""ח

 מקום ואין מבועה גרע לא האוטםבמ~ם והוסי~עודומסתבר~לןדסירב~
 להבשיר~

~~
 דברי העתיק שמואל ה~~ורת וגם "

 הט"זואה~
ישדא~

 דבדי~ העתיק וקמ"ו ~""ו ב~י~
 הט"ז

 באלפני מעשה~עד הראשוני~
 והסבי~ ובו~~

 ודלאבזב~ו עמו

טובי~
 מדב~י דאין~זוז ונלע""ד

 הט~
 דהוב~ו

 מהפר"~
~ח~ו~שמואלוא~

 ~~ו ב~ת ד~ביא ישראל
 ו~ירבא ד~מי~י בועי באטום~תרי~יןסירבא ג~
 מבוע~

 ו~ביאו~רב " הטדיף ~נ""א סי~ ~"ב פ"מ ~~בל~ע~"
 ב~ ובן " ~ייסימןז""ן ~י שו~"ת ח""יועיין~""ב~ות
בועות

 ז~
 בנ~ד

 ז~
 אונות בב~

 וא~
 בסדרן שנסרבו

 צ"ה~ אות ישדאל בא~ל שניהם ~הו~~ו לגמריטריפה
וג~

 נסד~ בי
 לאומא אונא ב~אונו~ו

 בסדד~
 להטריף יש

 מ~ן דין ב~ל זה דבל ונ"ל לריעותא תרתידאיבא
 ובו~" בועה וה"ה שם ~ר"ם ולשון ב~ דין~י~~ל"ז

ה~~ז ו~"~
 והפ~~

 הנ""ל מד"ן מ~שון ד~דו
 להטריףהיב~

דא~ב~
 בגון ~~~~י~ותות

 בו~
 ו~~ ב~בשושית

 ב~~רועוין
 בח~~ מגדי~ פר~

 ז נ סימן זהב משבצות

~~~ ~ ~ ~ " ~ ~  
~  

~ 

 ~ר~י ו~רטי ~~~ני

~"~~""~~"~"~~~~"~"~~" ~~"~"~~~~~"~~~"~~~"~~ 
"~~"" 

~" ~ 
" 

~ ~~ ~  

~ 

 ~ת~~~~ ~~~נ~~~~~

~  
 סימן ישראל ו~~ל ופ~ח ט""זלהקל

 ~ע~~"~
 " ~""ל

 דה"ה~נראה
 א~

 למ~ה יוצ~~~נדי ת~ויה סי~א
 ~רתי ~קרי לא"מ~~ין

 לריעות~
 בב~ ~דבקת אם ואף

 א~י~ בבדיקותלה~שידבזה יש ובן~~דדים
 במו משמוש דבזהצריךונ~ה מבו~~ יו~~

 ב~~
 סי~ת

 תגורת"ש~~ל והרבי""ג ~~ ~
 ס~~

 דד~ריו בת~
~ע~~"~ נבו~י~להל~

 ~ינה"ס~בה ~ם ד~א ו~יינו
 י ~א~~ למקו~

 בהדיאו~"ב
 הפד"~

 ס"~
 לנו רדי ונל~"ד ב"א ~

 ל~ק~
 מ~ינריאם~נדבקתמ~~צדדיםויו~~

 דל~
~ריעות~אבל ~רתי ~יקרו

 יוצא~מ~בוע~נ"~ א~
 ~סי~א אם ואף לעיל במ""שלרי~~א ת~תי ד~ין~~~~ד~י

 ל"ז ~ימן ב~"ב עור ~וב מטינרי היו~אתתלויה ת~י~~ו~יר~~
 בביס ~טינרי סירבא שהיתא אידע מ~שה וז""לב~ או~

 לטינ~י ביס דיש דביון ~יסורא הורו מו~יםומקצת
 בבועה~דינ~

 דטריפ~
 והם מורים מקצת אבן

 ועט~ להבשי~ ~ורובבדיקה מומ~י~
 ל~תיר ומסיק בזה ~אריך ב"יבתשובה זל~"~ ~~ ראשימורי

 ~ י~ דהטנרי דא~""י ונראה "ע~"ל בפשיטו~
 ~החמיר ודאין ל~עותא תדתי ~וי ולא~עה מק~י לא ביס

 שום בקרוםואין האונו~ פלו~ מעי~~ היוצא רק~ם בתב ב~ סי~רשב""א וש~~
 פלו~

 ב~ירבא נדון האינות לצד
 ו~

הו~
 טריפה ~~~וך~~ב או לגב מגב

 ~םאינ~ וב~~~
~~תו~

 ~פחין לחתוך
 ~~~ ~ות~

 בעין
 ~יב~

~~~~~ 
 שהיאממ~~"~~ום~ב~" סירבא ~~

 מ~מי~ין וט""זהרש"ל
 לשוםנס~ה "~"לדא~

 מקו~
 באותה אפילו

 וד~א תלויהסירבא מי~רי ל~ או~~
 לשום נסרבת שאינ~ היב~

 ס"ל והש"ך ~ ת~יה סירבא דהויהוא ~ו~

 מר~ בפס~

 אבן
 ב~ב ב"ב ס""קהפר""ח

 וז"~
 בתב~י בבר

 בס~

 דאף ~ד
 בב~ נא~זת עצמו בחיתוךאם

 הפ""ת דעת עב""לוב"נ עיקרובן ט~י~~ שהי~ ד~שי~
 ~~ ס""~

 י""ב ו~
 ~ועמ""~

 ~~~~~ ~~~י~~

 ~~ב

~  
 ~וז ראיןובתב

 מפס~
 ~~ן

 ורמ"~
 ~""ד ועט""ז

 ובן ~מקום ממקום ~תירבנסרבת נמיומהרי""ו ~
 וב"ב~א~רונים דע~

 ישרא~ א~~
 נודע ושו"ת ישראלזברוןלבני ~~בימ~ ובן קל"א ~ות

 בי~וד~
 " י~~אל ת בבהמ בפרט לה~מיר דאין ונ~~"ד~הוג והבי י""ב סי~

סי~~
 שנ~צאת ובה מינה

 בםד~
 בריאה

 יש היטב נדבקה~דק~רבה ובשנופחי~
 סי~ חיי בעי~ו"ת להבשי~במ~מ~י~וךל~יתו~

 ב" ב~י~ שם סירבות ~די~י נ~וע~

~ ~

יש
 ~סד~

 ~ירבא הרי~ה
 במווהסירבא ~~ד~ ~~ ובנפי~~

 ~~י~ו~
 בשר~~ר"~~" ל~יתוך

 החי~ק במקום סירבא ויש ~תים ש~לוקה ורדא זשם
 והסירבא בא~ הורדא נעשתובנפי~ה

 בתוב~
 במו

~~יתוך
 ל~יתו~

 ומינה " שם הנז~ הרב בשרה
דאם נש~~

 הורד~
 ל~קום ממ~ם סירבא ויש ל~~ים נ~~ה

 הנ""ל מתשובתו ו~נדישלהט~יף
 ומ~

 ש~צ~בבר~ו~
 נר""ו ~און ל~ה~שב""י

 י~י"~
" 

~ ~ ~
 דס~בי ~ני

 ~~~ ~ביניה~~"~ומ~~~ב~~ י~א~ וסידב~ לחתו~ מ~י~ו~
 ~~רי~""~~~~~~

~~ב ~ש~~ן"~~~ ~~~~"~~ן"~ד~~ן~ה~"ומ~~~~~~~~



"~

~ ~ ~  

" " 

~ ~ ~ ~ ~  
~ ~ "  

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~דוב
 שו~ת~ר~ה ~~ץל~~~~ הו~ ~אם~~~ו~ ~~~ו~לחי~ו~ ~~~

~~~ 
 ~~ל~ד ~ם

 אף מ~מ~ריןל~י~דהדבה ~תב~ להחמי~דה~
 ב~יד~

 ממ~ום דנ~דבת
 לגג זו ערוגה ~גג ~ידבא ~אםישל~ום~ב~~רש"ל

 א~דתע~~ה
 די~

 על הט"ז ו~יים להטדיף
 דבר~

~ ~ ~  ~~~~ל~ו~י~~~~~
 ונלע""ד יעוי"ש ב~ד דוקא יבצבץ דאם"לא ובו~~י~ך

 ~י~ צ~ה שמש ~ונ~~יין~ת~ה~מידבבל
 שמואלו~~ת מ"~

 " ה~~ז לדבדי ה~בי~

~ ~

 ~ר"םלשון
 ודו~

 בתב " ובו~ הסידבא שאין

הש~
 ~"ק

~~ 
 ~~םבת~מהר"דאברהם וז"ל

 בבדי~~האחרוני~ לינתקובןהוא ש~ופה מפני~~דאג
ובעט"ז
~ 

 ו~ב
 ~ ~פ~~

 ו~ב
 היא נקב מממת ~ידבא לאו זה ~לא לינתקש~ו~ו בב~ ו~"עומ~ הד~~

 דילדולאלא
~~ 

 ~"ל
 הטע~

 יבול דאינו דביון משום
 ה~ל בנ~יחהלעלות

 בא~ו~
 " עב~ל בריאה

 ד~ידבא ואע"ג ו~יעתו מה~א ב~ש ~"ל אלאדחוק ז~ וט~
 מחמת לאזו

 נק~
 י~א בשת~תק ~"מ בא~ הוא

 ה~~"ח ~יים~ובן נק~
~ 

 בלא ~ירבא יש ל~"ד מידידהוה
~ב

 דשל~
 להת~רקויהא ד~ופה משום ~די~ה ב~דדן

 ~""ק תב"ש ~רב ~"ש הש"ך~ועיין ~"ד ברוד ~לנקב
נ~וש~"ת

 ~ד~
 דאם בדבריו ו~ל ביהוד~~י~י"ב

~~ז~
 ו~ד~~ן ה~י~א

 ~מי~
 ~~ד

 אל~
 ~נו ~אין

~
~ "~ 

 נ~גין~למ~~
 " ~ ~~ד~ת

~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  ~ ~ ~ ~~ ~  
 ו~~

 ע"י ש~נת~ת ~ירבא ~" "ואחרונים
~~יחה

 בשו"~מהר""~ ב~~
 "" ד~רי~ה א~קר

~ 

 שם

 ~~ד"~ ו~~תי~ ב~~~י~
 " ~דבר ונבון

 ומ""~
 עוד

~ד"ם
 הטעם ט~י~ה בנ~דה בדו~ן ~בה י~ ~~

 ת~יה ~יד~א זה משם~~לפי ~~הדודאי
 צריב~בדיק~

נגד~
 ואהל האחרונים ו~"ב " "ש~~ו~~"ח בצלעות

 הזהיד ו~י ק~ד ~י~יש~אל
 לבודקי~

 על
 לב~~י~שיבדקוב~ל~~ב~ידבאתלויה"~לבתי~זהיד ובדדבי~ ז~

" ~  ~אונות~
 דבו~~

 ~יבד ע"י ומתבשדים יחד
 ~ידבא ויש~דק

 מאונ~
 זו

 להיות שדאוי ל~ו~
 בסדרן ~לא ו~~ל בנפרדו ל~הו דיינינן ~חדת~ונא
 ע~ו וה~בי~ ~"ח ~י~ ~ץ מה~י שו"ת~ח"ב דרבןלה~ר~ שהדי ליהובפד~ים דזינינן ב~ל~ידבא י~ דאם ~ל הי~ בלא דמ~שי~ין וטלאי~ בגדייםו~"ש

 ה~ר"~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ " ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

 ~"ה ~י~י"ד
 דהאדי~

 מהר"~ ~~ק בידו והביא בדבד
 מה~י ודברו~ירו"ן

 ט"~
 מרב א~ ופ~ק ה~ל

 אפדי~
~הנ~

 ~~ ועיין " י~""ש ממודונא
 מ~ה להדב

 א~ובעי~רי ~י~~א "יוס~
 ישרא ד~ואהל אות ג" ~ימן הד~~"

 ויצץ ~ר""ת ויוצא ה~ר""ח ל~רי דהםבים ~ק~~י~
 ~י~

דהו"לשל~
 ב~דרןו~דיפה"

~~
~~~ 

~"~ 

~  

~  

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~עמי~ 
 בשו"ת ~ש ו~יין "ב~~מ"ר להקל

 נ~~
 ~ימן

~~
 משתותהוי יות~ קצת ה~רן ש~וא~פ~ד מה דבל
~~מ"ד

 א~יל~
 י~ק וב~חד לע~יד

 בענין אח~י~ ~~ים ע~ד" בלל ~~ל נ"ש"~~דב הארי~בדבר~ת~
~ב~~~ל ז~

 ד~יו"~ינ~
 ו~דו~י~ ~~~~~ ד~וים

 ~ ~ל

 וז"ל ~~ב למנ~ה סלתוהרב
~ ~ר~ נ~~ל~ ~ ~ " ~  ב~נין ~צאתי~ברברור מו~~וה~בתילא אות~מ""ר 

זה
~ 

 ל~"ע~דו ~עשיר ~מורה עיני ~אות ל~י הבל

 עני~ ל~יוהעני
 עוד~ד~~~ד ובתב עב""ד

 פיר~רא בעיד "קבוע"דהמנהג יצ~קה~~
 לעשיד עני ביןולחלק ה~~~~ הואלש~~

 וא~
 ערב ~וא

 שב~
 או

 מ~תבר~~ענ"ד עב"לזוהבי הדיין ~ני ראות לפי~בל ~ ע~~
 ~עשרו ~עשיד~שער

 וע~
 ~י~ן הלל בית וע~ן ב~יו

 לד~ר שיעוד דאין בהםבמ"~ה דעלה~~"ו
 ר~

 ~בל
 דע~~פי

 מה~י בשו""ת ועיין המו~ה ואומד
 ולבן ט"ו~ימן ~ינ"~

 ב~
 ~עולה

 ~אנ~ים ל~י לשע~
ודוס~ והזמ~

 ואם ~ש~ה
 הי~

 ~עודת
 ~צו~

 יומא ~ו
~על טב~

 ה~"ץ~וט~
 דהוא להם ו~מר בענין להשגיח

 צדיבה שהשעה~"מבד~רל~י מ~
 ל~

 ש~י~ו בדי
~ם~~ו ב~

 ~~ד"~
 שם

 השי~
 דבתב הרדב""ז על

 הטבחים~אם בתשוב~
 נוט~~

 לבד מהבש~ת שבד
~שד ולוק~י~

 ומן מנ~~ם ב~י ממנ~
 הטד~~

 אינם~~חי~בל~~
 דלאארי~~~י~בד י""ח דין ~י~י"ח לעיל ב~בנו~דבבר
~בי
~ 

 דאין וב~ב" ישראל בהמת דנקראת
 לסמו~

 ע~ו
 ~שר~ל בבהמת אלא ה~ו~~ים התירו ~שלא~לל

~ ~  בשעת ל~תיד~נ~ה 
 בג~ הד~~

 ב~"ש
 לא זשד~ל בהמת שהזבירו מ~ום רבבל~לע""ד ובא~ יע"~

 ביוונ~
~~

 א~ז~ו ולמ~ט ~גמרי ~דאל של ב~היא
 וזה ה~~י עם בשות~ות~היא ~המ~

 ב~
 ~~חבודיה~ז "

 בהמת בשנזביד אצלנו~דול ~
 ישדא~

 דו~א ~דעתנו
~המה ע~

 שבול~
 ישראל לבר שייבא

 ~מע~
 ה~וי ~ות~ת

"בה
~~~ 

" "" " "" 

~ ~ ~ ~

 לא ~~ל ~לא מנה~ינו
 ב~ב~~

 ולא
 ו~ין ו~קר בלל ב~רבותומי~ךומשמוש בנ~נו~
 בהגבהה צה~ל דשרי משמע מ~ן מדברי בי גם~דד ל~~

 בנה~ג ועיין אל~קד~ז""ל" מהד"ם וב""ב~וקא
 באשדיהי~האו~במעו~ומשמושודבותיה~~איןלהקל למע~ובודא~ נוהגין אנו דאין ה~ר"ח קנ""בוב"ב~ות ה~~תב~

~

~"~ 

~"" ~ ~ ~ ~ ~ ~  

 לבדוק בשבא~~ון
 יחתו~

 ויזהד הבבד בחצד
 ~עות ידו~צד ולהטות~נחת ~י~ת~~

 יחתו~ ש~
 חל לצד

 ו~~~גוף
 יר~ ובשיבני~

 בין בנחת לפנים~וליבנה
 הדא"ש מ~ון יראה ובן ובו~ לצל~ת~ערוגות

 ה~ד""ח ~ב""ב הד~"ז ובו~ה~י~ו~~ת שב~~
 ש~א~ וחגו~

~"~

 מרן ~ון ~ע~~ד~עתיק על ותמה ~"ח
 ~זדיזו~

 ד~יו~~~
 שתיבת בתב ~~""ד הדב וגם ידים

 ~~ת~וא ז~יןו~
 והבי~

 ~ר~ והו~יף ~י הרב
 ~לא יז~ד ~א"ח ~ש להזביר באתי ואגב~ם חגו~~מו~~
 ~~יה~ם ~ולי ידו בניסת ב~י אלא מדאי יותר~~דפש י~ת~

 וחותב~~ידב~
 ~ד~ו~ ~ביא~~~~ח וב~ד ובו~

 ל~י~

~~
 ~זד~~~בו~ נת~ר~~שום ואם

 ואי~
 הדב~בתב ל~~~~~

 ב""זוז~לוא~ ~~ ~"בא~
 נת~רקה

 ~י~בא~ום
 בש~ני~

 הוציא ו~~~אם
 ~נאבד~~דיאה ד~שה"בריאה אםלבדוק ~דיאה~~ו~~~ב~

 הבני~ א~
 ידו

 לצדד חנניא~ויש ן~ מה~א הרב ל~תיד הורהבנחת
 דהבדיקהעתה

 ~י~ן~תשובות~דשות בנ~~רבהמט~~~~~ו~~~שהדד~
 ~מ"~

 ואלובא " ~~ל
 ~~ירב~ונ~ר~~ ~לאנילביל~~ביוןדהדג~ו לא~~י מ~ש~

""



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

"~~

~ב~~ט"~בה~ת""~~
 בבהמת ב"א ~תידו לא דדיל~א

~דא~

~~~~~~~~~~~~~~~ 
 בבהמת א~א להקל דאין ונל~"ד " עב""ד יו~ףמטה ~~ ב~מון אפי~ להקל ידושלם קדשנו ~יד ומנהגוז""ל

~~
 ~צהגינו " ~תידיןובו~ ~וד"~ויש לשון

 ב~לל~קל של~
 א~

 למעל~ב""ב ובדבתבנו הקו~ת
 הנוהג ו~ל ~~ום בשום מחבמים שמענו לא~דשב~א

~ן
 בא~

 ב~~ ו~ב לישדאל~~ל ט~ות ~אביל
 שלא אתבם מצוה הנני י~ו בני ואתם וז"ל ~"ד"דף של"~

~~בלו
 בש~

 שהיה במ~ום ~המ~עוך ~נבשד
טדי~ ה~ידב~

 שתדדשו עד ~הטבח בשד תקנו ולא הדין מצד
 ישדאל ת~ות ~ל ~ב""ב א~י ויושבי זה~ל

 ~"~י"ט הפ""ת ע~"ד~וב"ב מטדיפים ה~גדבמלבות היושבי~
 מטע~שבתבתו ה~וב בל על ל~מו~לדון ~ן ~ו~גהה
 עב"ל~~עלה

 ה~מעך דבל הדמב""ם בת~ ובן ~
 לישדאל טדפות באלו~אבילביד ~ידב~

 ות~~
" 

~ ~ "
~ ~ ~  ~"~ 

 הב~הבודק שאו~י " ובו~ ידו שה~יאבודק
 הבני~

 ידו
 או ה~ידבאוהעביד ~ח~~

 ~~ביד~
 ועיין ידו ב~ו~את הא~

בנה~
 בן ~הד"ש ושו"ת

 ~דשב"~

 הפ"ת ק"ב~ובת~ ~י~
 ב~~""ק

 ~וז"~
 " והא

 דהוצד~
 לא נאמן דה~שון ~מד

 באו אפילו ~א~ דאשון דאשון ~או אם~בעייא
ואפי~קדםהמבשיד באח~

 לב~
 האמודמטעם בןטדיפ~ אעפ""י דאשון לב"ד

 עב"~
 הד""ט עיקדי ~יין הדב~" ונ~ן

~~"

 דבנד""ד ~שיד והב~ הא~הטדיף אם ב"א א~~ק
 " ~דב בבוד משום דוקא להטדיף הדין את ודן~~עלה

~ ~ "
~ ~ ~  ~""~ 

 טבח
 ~הבני~

 ואמד ידו
 טדיפ~

" 

~~
 שזה וז"ל~נד~ ב~ ~"ק ה~ז בתב "

 טדיפה אם"אמד~תם טד~תאבל~~א בפידו~בדיא~ אומ~ שהטב~ מיידי ~~ה~~מבשידין
איז~ יבו~לו~ש~~

 הבבד בחצד נקב
 ב~

 ב~י~ שנז~יד
 אני אומד אם ואפי~ ל~בשיד אין ודאי דבזהדשמייא מ~~ב~ייע~

 ~לא נקב שם דאי~י ולא הבבד ~בחצדחפשתי
 זה דאה ~לא ~ה ~ה שהדאשון דאפשד דאיהאינה דאיתי~

 בשו"ת עניןה~שה ובן~בח ~טן נקבאיזה
 הט""ז ב~ון י~"ש ובו~ ת~ז"~י~ דיב""~

 דחפשתי א~ת והן ~
ב~קו~

 היתה דהבהמה דבתב ודאיתי התשובה
 בשד~

א~
 משום דהטדי~וה

 ו~שו~ קנ~
 דהא בקי שאינו

 או אמד הא~~בודק
~ 

 טדיפה היא או בדאוי נ~חה
 ו~ומח~ בקי הוא דאם ~ידק איבא שפידוא""ב

 וא~ד
 ולא טדיפהב~תם

 תל~
 אי~ בריאה הט~ת

 להבשיד
 ש~ואל חגודת ו~דה הט"ז שבתבובמו

 העתי~
 לשון

~ט"ז
 ו~~בי~

 אמת דין דהדין ~~~נלע"ד
א~ דאיןלה~

 א~ד
 " טדיפה ב~ת~

~ ~ ~

 ובתב ~~~דן בא~~ק~ה ~"קפ~ת
 דדיב"שחידותא וההיא דינא דהאיחידותא דלאיד~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ב ~ ~ ~~~~~~ 
 דהא ~מד דנובל נ""ל וא"ב שם ~~ת בדבדיועיין

 ~ וא~לדידיה לב"עגופהאשמעי~~דץד~בשידיןאותה

 ~~י~אומד
 ש~צ~

 א~ל ~דיאה הטדפות
 הבבד בחצר נקב שמצאיבוללומד אם~מ~ת~

 מ~
 הב~ דאה שלא

 ולדזקיא דינא דהאי חידותא י"לדהיינו ולפ"ז "~"ש
 דהוא ונ~"ד " איצטדי~ע~"לדידיה

 בלשון הוזבד ~א דהא תניאבדלא דואקותלותני~
 בדיאהו הט~פות ~מצאדאמד החי~~ ז~ מ~

 והו~
 ופ דיוק דוקא

 הט""זש~דש
 מדעת~

 ריב"של~בדי י~תו~ דלא הי~ בי דבדימדן ~ל
 ול~

 ~ להבשיד דאין טדיפה ב~תם אמד דאםבהט""ז נ~"~ ועב~ התמ~לנו~ דין יהיה
~~~"~~~~ 

 דין~ז ~וף מ~יש~עד ו~ר
 שניהם בבאו ~יידי זה "שנבדקה קוד~

 שאחדיו בדין ובן ל~"ד א~בבת
 ביון עדים מהבא דדל וטעמא~~אל ו~גוד~ ופ~~ ש""~

 ~ מה~ב""ץ הדין ומקודהותדה ~נשחט~
 ~ש"ל אבל

 והב"ח הללו הדינין בשתי דישלהחמידבתבו וב~
 אם ב~ בדין לעיל דהחמיד~~"א תמה~~

 נאב~~
 ל~ה הדיאה

 מד"ן~וה~ז דבדי על ג""ב הבא השיגלא
 תיד~

 בלאהיבאדנאבדהה~יאה דשאנ~
 ~ידבות ד~ביחיבה בדיק~

 הצדדין דשני ~בא ~שא"ב זו בחז~ה היאד~~דיאה
 ה~פק לבד בלה יפה זו דדיאה ~אים דהבלשוין

 הותדה נשחטהדאמדינן

 והש"~

 ~"" ~שיג~ל ב~ ~"ק

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

 הו~ ט~פה אומד וא~ בש~ה ~ומד ב~א~ אבלד~נן
 י~ש ~יתד בחזקת בהמה ואו~~א חד לגבי~ד

 " ידאה ~ה~אהובאמת באוד~

 ל~ל~ ~
 ~נושאים בין

 בדין ~יל הבאנו דבבד גם ו~ה נינהו דחיקיתי~~י דה~ ~
 א ~""ק ב"ט ב~ימן דה~~"ח שנ~דבה פירוש ד"הה~

 דאודייתא דשפיקא ובתב בדבדהאדיך
 ~ומ~

 ושם
 הללו בב~~ינין להקל ~אין והעלה מדןפליגעל

 ~באן~וד וב""~
~~ 

 דאין ל"ח
 להק~

 ~ענין
 די~

 אף ב~ל
 הפמ"~במ~ו~

~ 
 ~דיאה בנאבדה בי ג~

 נטה ד~ ב~"ק ה~י~בדיש בדיק~ ~~
 לה~~

 בבל
 נ~ ב~י~ול~מן הית~ בחזקת דא~מינן בפשיטות בתב דהבא~ש"ך ו~~יגע~ ג~נא~

~~ 

 תלינן"שוין וה~ית~ ד~אי~וד דהיבא בתב ג~
 לחו~~

 שלא
 במקו~

 ~~ייןבדבדי הפ~"ד
~פד"~

 ~דב וגם ~ ~ח ~"ק
 חגו~ש~א~

 ~~ק
ז על~שיג ~~ ~  

 ~דיאה בנאבדה הח~י~ דלעי~
 ה~תיק ובאן בהפ~ד ~תידיןאלא ואין מחמידיןויש ובת~

 שם ועייןב~~דיו דוקא ~דןדבדי
 ~~~ק לזוז דאין והעלה והש""ך בהט"זדלא לאוד~ול~חבד~~
 ~פ~"ד ~~ום שלא אלו בב~הדיניןול~ח~יד ~ש~
 דדש"ל חבי יהגהואמת ע~"ד~

 בפ"~

 ב""א ~י~ן דחולין
 שבתבו ב~ו הפמ"ד במקום שלא דוקא לא~ודב~בדיו לא~~אתי אבל דה~~~ץ דינא הדיאהלהאידיןנאבדה ה~ו~

 לא דהא שמואל וחגודתהב"ח
או בת~אלאוהיב~דאית~~

 הדיא~ נאבד~
 " טדיפה

~ 

 שבנו~ח~ם ואולי
 בתובהיה בדש~

 במקו~ ש~~
 או הפמ""ד

 שה~
 ~מבו

 אינו אם ~ש""לדוקא דבדי~ל ~~~~
 הפמ"~

 מדעתם והו~יפו
 ~פמ"ד ב~~ום שלא דוקא~~וד

~ 
 נלע"ד דינא ו~נין

 להקלדאין
 אפי~

 " בהפ~ד

~ 

 הב"ח ובמ"ש
 ~ונא בבל להחמיד לן ~ודאיתשמואל וחגוד~
 בה~במ~הפ~"~

ובדמו~
 דש""ל לשון פשט

 ד~
 ~ידע ח~"ק

 שחיטה ד"הואותה י"ד א~דין ~י~ן ל~יל ועייןבסתם והטדי"~

" ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ו ן ~  ~ דא~ודאחתיבא~



~

~  

 ~שון
 "~ד~~

 ~בתי~ א~ מיהו
 גוי~"

 וב~
 ז

 ל~זהידוזש
 הבודקי~

 הבהמות יניתו ש~א

~ד~ות~~וי~
 ~יןשתיט~בדיק~דתשידילנת~ה~ד~ת

 דיות ליהו דאית ותו לי~אל להבשילבדי
 אתדונים ~דההבשד במביד~

 וא~~
 ונבון ק~"ג סימן ישדאל

 משה ~ימין בתב ז זה על להזהידם ונהגתי~דבד
 ובין גוי בתנות בהמות ששתט דמי ן~לב~ש~מ~ד"י

 ~ו יבניס שהגוי ואפשד עין העלי~ לתביד~~~~

 בי~~ד~
 פ~ם בן עשה אם הסידבא ויםתוד השתוטה

 ר~וי במ~יד אבל בשידה הבהמה בשוגגושתים
 דע~ו במזיד דגם מדבדיו ונדאה " עב"ללהעבידו ה~

 איסודא הותזק דלא ב~ן ולהבשי~הבהמהלה~ל
 ~יפה דהבהמה~אסיי~ דה~

 והב~
 ולפיהמ~וםאם~~ינוהדייןולזמןההעל~ה דאו~ לפי דהוא ~ל

 הגוימירת~
דישדא~

 להק~דהא י~~ונבנסומס~בדא
 ת~וד~ובתבו אינו הטבת אם ו~~הותדה ק~לנשתט~
 דבנא~ה"דא~ג הש"ךוה~ד"~

 הדי~
 דביון ~בא שאני מב~דינן

 הבא דשאני ומסתבד במזיד הוי הגוי א~ל~~נ~ו
 ולא פשיעה במודהוי

 נאבד~
 "הש"ךס"קמ"ג בדב~י עיין מ~~מה

~ ~ ~~~~ ~ ~  

 או
 ב~שדוב~~~

 בת~ מדן "
בתתלהדעת בב~

 דבשד~ הדמ~"~
 דו~אפי~

 בעצ~ו~ביא ה~ידבא
 אתד~~

 ז~ל תבובן~ ~הד""י דעת
 שה~די~

 דע~ו אם ג~ה ולא הב~ד דוב
 מב~הסבדות לא~נוטה

 הנ~
 ב~ב ג"ב הקצד ובספד

בס~
 ס"ק הפר"ת אמנם גוו~א~ בב~ ד~~שי~ דנדאה

~"א
 ה~די~

 ומיעוטה הב~ד בנגד הסידבא דוב שיהיה
 ~י"ש העצם גדבנ

 והפר~
 השיג ב"ו ~"ק

 דאפי~ הרמ~~בדבדי עליווהחלי~
 דוב

 ~סיד~~
 בשרה ~עצם

~~~
 בד~

 ~ד

~ ~  ~~ ~  

 לשוןעל
 הרא~~

 ו~פד"ת ז ב"ג ~~ק והד~ז
 ~ותוהדדי~ה מ""~ ~"~

 ל"תזו~ד~
 ~אד

 בת~ תיי~ מי~
 וז"~אונה

 ולבשד לדופן"~דובה
 ו~צ~

 ואפי~"
ו~י~טבבשד בעצ~ ה~~ א~

 אב~ בשד~
 שיהיה מצדיך פד~ת הדב

~ ~ ~ ~ ו ~ ~ ~ ~  ~~~~~~~~~ה~~~
 ו~ד ~י~ן~י"ד

 עב"~
 ~~ה וימין "

 דד~ן~לב מהד""י בת~בש~
~~~ 

 בבשדואיבא דו~א ~"ד איבא בדבד
 אפילו~~ד

 לעצ~ נסד~
 לבדו

 מ~ ואיב~
 ~ד ואיבאובעצם בבש~ ד~א

 אפי~
 נ~ב

 ב~~
 ואנו הסידב~~שד

נוהגי~
 דוקא

 ע~
 ~ידבא

 להבשידזועוד~~
 שיהיה עד~התמיד ב~ב"דראוי

~~ 
 ~סי~~א

 בב~~
 ואז

 ב~יד~

~ ~ "~ ~ ~ מ ~ ~  

 ה~ב"~

 ~ס~~ן ב~~ו~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

~ה~י~
 בנגד דתהוה~~ידב~ה~ב

 ~י~ ת~ו~עי הב~~וב"בבשו"~
 נ~

 ד~יגי
 שהו~ בטדי~

 מ~וליןשלג~ים
 ~הב~יד דאיןונ"ל

~ 
 אם

 ע~
 ~דבא

 וד~
 ~נסדבה

לב~
 הבי דינא בלאנקב

 ודל~
 שת~ק מי בס~

 נקב~~~~~~~~א ביניה~

~ ~ ~ ~ ~ ~  

 ~ין ~~אונו~או בין ~ידבא א~ בילהבשיד
 ~אוצ~

ואומ~
 לק~ן ובמ"ש עיקדן ל~ד מת~ן למטה ב~דדן

 "ב~"ד

~ ~ ~ ~

 לה~ל נוהגין אנו דאין בת~נו
 בסידבו~

 לא
 בניענוע ולאבה~בהה

 ולאבמיע~
 ולא

 בדבה במתזיק ה~ימן סוף עד ועיין ~ בללבמשמוש
 ובעי~רי ק"ל ~ימן ב"ת ושו"ת ת""ן סי~ עד ~"זמסי~ מ""גובשיודיברבהובשו"תבעיתיי אות ל""בעדמאות
~ד~

 ואנן סי~א~ ת""ב משה ומשאת א~ אות ג~ סימן
 אונאואומאהסרובות ב~אונו~או להבשי~ב"א נהגינןלא

 היינו " לבא"ד והיתהושב""ה
 תלון איבא ואי עיקדן ל~ד מתצין למטהבסדדן
 ויש גוי בבהמת ל~טדיף ~ב לאומא אונאבין
 לאו~א אונא בין ~~ירבא יוצאת בועא אם~~טדיף

 תדתילדיעותא"דהוי
 שתתתיו הבשד שאין בל בשידה ובה מינה~ידבא~~

 "~~מיט

 תלויהסידבא
 בשיד~

 ~ין
 בסת~

 בפולה ובסידבא טדיפה ה~ועה מן ~~יהו~ם מטינדי בין
 בבהמת דוקא ולהתי~ גוי ~בהמת לאסו~~""ל

והפמ"ד ישדא~
 ה~ירב~~י~ הדתק~וא~ ושע~

 עולה
 היבאדהיינו בנפות~

 דהו~ד~
 " שלגוי במ~ולין ובפדט להחמי~ונל~"ד שמבש~ מי יש מבה עם רתב בדופן או בדופןצרוסידבא ב~ל~ו~נגדה~ ~לויה בסידבא לבדוק וטוב טדיפה~יא אז אתד דבר משום ~דיאה לנפת

~ ~~~~ ~ ~  

 ~תתיו הדיאה ואם מו~ם לשון
~ל~

 ס""ק הפר"ת בתב "
 ~תתיו שיש דהיינו יפה שאינו שהביןד~לוז~יש~י ~~

 היתה שלא פי על אף טדיפה וביוצא~מטים
 הט"ז במ"ש ו~עי~ד הוא~לא""הושיבוש ~די~~
 שד"לש~או~

 בלי~פ~
 ו~מ~ שוםטד~

 ~ינו הבלוי שהבשד
 עב"ל~ונבון ד~י~יה והו""לבמאן מורידואינו מע~
 הדבדג~

 " הדחק או"~שעת יש~לבבהמת ~~ בי לה~ל ~ין דלבן מתמידי~ ות~ש שמ""ת ~י"

~~~~

~~ 

~~~ 

~~ 

 ל~~~

 ~לא וי"א

 מ~~
 והדט"ז סתימה הויא לא הלב דשומן דסבד~מוד"ם

 בת~ ב~~""ק
 דדבד~

 ודמ""מ נבונים
~~~ 

 ~ון להקל
 עב"ד אוסדים ודמ""א~~ו""ה

~ 
 הרמ~א ~ל טעמו דנודע ד~~תד~ת~ ב~י בהגהותיו והדד""ק

 ממ"~
 ו~ בדין

 ובך בד"מ הד~~מ"ש
 והדבד בהגה~ דבד~ ה~

 בדו~
 " ע~ד בשופי לה~ל יש א""ב בטדפש ~יידידש~

 ש"ב הר~~הביאם
 ~ו~

 וסיים ב~
 במ"ש להתמי~יש הקצ~~ ולדעתי ש~

 במתב""~
 ~ב בתבו ודבן סותם דאינו בת~~ב~"ג דג~ ובדאותי " עב~ל ~ש

 בתבו והפ~ת הש~ך וגם והאתדונים העט"ז~ב"ב הגדולי~
 ~בדת היא~התמי~ודבן די~

 הדמב"~
 וב""ב והבלבו

 התב~
וב~

 אות ז"א הד~ מדבדי
 פ"ט~נלע"דדבודאיאיןלה~

נגד
 ~או~~י~ ו~הק~ דמ~

 בי וגם
 הפ~

 ~~ ס~~"
 דאין נלע"ד בהפ~ד להקל~~~

 ~הק~
 ובן בדבד

 הדב~ן סת~
 תיד"~

 ב~תב""ד
 די~

 ~יסוד
 בסבד~

 ~~""ם
 ותל"~"והאתדונים

~ ~
~~~ 

~~ 
~  

~  ל~~~~~ ה~ 
~י~ב

 "נק~
 ולא לצד מצד מ~לש

 ס"קב~דבןמבואר ג~ובתבהפד"ח הש"ךם"קוהביאו בשיד~ הגי~"לחל~
בד~די



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~

" ~ ~ ~ ~ ~" 

~ ~  

 ~~ד~ הד""ןבד~ד~
 א"~

 ב~דות דאלו אמת~י~
 שמואל חגודת ~רב וב"ב~ " עב"דהוא ובדו~

 ס""~

 וב""ב ב~
 במחט~ א~ בקוץ ד~ב ידוע דאין ביון ~מסתב~האחרונים

 ועיי~
 סי~מ""~ונ""~" לקמן

~~~

 מתמת או חולי מחמת הוא אם ~וא~פק
או קו~

 מח~
 במ"ש ס""ס מבח דב~ד נדאה

 סימן~מן מר~
 מ"~

 " להקל דתולין קרקבן גבי ד~ דין

~

 מדן לדברי הסבימו ~אח~נים דרוב מש""ש ועיין
 וח~רת צ" אות ז"א הרב בתב ובן הבאוהה"ד ~
 ואת""ל קוץ או חולי ידי על ~א הוא והס""ס ג~ס""ק ש~א~

 לאנקב קוץשמאע""י
 אוהריאה~ הוש~

~~
~~~ 

~~ 
~~~~ 

 " בלב

~ ~  

~  

~  

 הש"ך ו~"ב להבשידבידו
 ס"~

 הר~"ו אבן בשמו ו~
 אוסר ~דמש"א וגם זה ~ל מ~פקיםוהפר""ח

 בבשר בתולדתו ~קוע עצם שנמצאהעיד ובל~"~
 אמרודהיינורביתייהוורחבב~תמונתסביןוה~צבים הלבחדוד~

 והתידו בך לבבות בידייהו"איזהואייתו
 ת~"ש והרב ~~ סי~ י""ד הארץ פדיבשו"ת ח~מיםוע~"~

 ס~
 ד~ ס""ק

 ב~ דף ד~ במאמר הש~ים שער ס~ בשם מ"ששהביא אח~ ה~ ס""ק והפ~ח ז~ אות ב"י הגהתובבנה"ג
 "עצם להם אין ב""ח ~יני בלוז"ל

 בלבו~
 מין מלבד

 השוורים מן א~ ומיןה~וס
 שי~

 ל~ב עצםבלב ב~ם
 גופםגודל

 וצרי~
 ~איברי"הצרי~י~ שאר במו הלב ~ו~ק

 עליו ובתב " ע~"ל לדוחק~צמות
 שסומ~

 דבדיו על
 איזהו נדע היאך בחבמתה~בעאבל בקי שהיהלפי
 ד~ם העלה ומ""מ החבםהנ"ל שהזביר ~שוודיםממין
 מצדדיו צד ב~ום בלל חדות בו ואין גסים ~דיושבל
 יע"ש להבשידיש

~ 
 להרשב"ץ שמועה יבין ~ס~

 בת~
דימ~

 ~והר~חגורת משען~עליו עצםשיהיה הצבי בלב
שמואל

 ~ ס"~
 ובתב דדע~לא~ו~ ה~""ז דבדי העתיק

דהדין
 עמ~

 ולא הפר""ח דברי הביא בך ואחר
 עלקבלת דישלסמוך צ""בבתב אות ע"~והר~ז""אהדבר החלי~

 דם דהוא~ב""ח
 שנתק~

 " זה ~רפות דמעיקרא ביון

~

 מחט דנמצא
~ 

 לך ואין בה""ג שחידש הוא חידוש
 עב"ד חי~ושואלא ב~

 הסעיפים שתי על פוסח ובהיותי ~
 לאסו~ בדעתי~וגמרתי

 בהר~
 וסיעתוולהתי~ ודמש""א

 דוקאב~~ק
 ב~~

 הפ~"ח
 היב~

 ~דיו בל דהעצם

גסי~
 ואין~ו

 ~דו~
 ~ל
~ 

 מזמור ספ~ ב~ליד~
 דאם ה~ד"ח דברי על ובת~ ז"ללה~ד""ף לדו~

 ~ נסמו~
 ס~

 ב""ב גדול גופו שאין בצבי נ~~וף ~שמיםשעד
 אא"~

נסמ~
 ה~"חודמדבדיהד~יבין~~וע~ עלקבלת בצבי

דב~
 שהב"ח

 של~
 גופו ערך לפי מהדאוי גדול יותר

 והאיל הצבי במו ביותר פחדןהוא
~ 

 יש מעתה
 דבר~ ע~טפי לסמו~

 השמים ~ער מס~ קדמון ~םק ש~וא
 ש~וא שנודע עד ~ק להבשירודאין

 ממיןאו ~מיןהצביוהאי~
 ~ל~

 מהראוי גדול
~ 

 דיש ונלע"ד
 ממחט יותר נבשיר דלמה ה~"ז בדבתבבזה לפקפ~ג~

~ 
 ובס""ד

 הנ"ל לדוד מז~ר הר~בת~
~ 

 דהתיד ה~ר"ח דברי
 בצדו נבתב ז""ל ח~ת ואיןבו ג~ים צדדיו שבלב~ם
 ~"ב למ~~ה לסמוך שאיןונ""ל

 ג~ הו~
 בגרעין

 ודאין הסבימו דיפה עב"ר~ונ""ל נוקב ואינוגם דמקדי בש"ס בפירוש ששמענו השי~ר שהואת~דה ש~
 דבתב הפ~"ח בוונת היא דזו ואפשר ג~נא בהאיאלא ל~~

ע~
 צדדיו ש~ל

 גס~
 בלל חדות בו" ואין

 ב~~
 צד

 גדעין במו גם די~~י~ דד"ל אריבא ~~י~נא~צדד~

של
 תמר~

 ~מ""ב ועיין " ותל""מ
 לה~~

 תיד"א
 בשם דבתב א~ אות מ~~ימן ~~~

 מהר"~
 מז~י

עצם דמצ~
 בל~

 " " ~"ש והבשירו

~ ~~ ~  

 אף
 ~חו~" ניבד שאינו פי ~

 הנמ~אתקועב~~~ם" מח~
 שידוע הצלעותבדופן ~היבר~בח~~

 פניםיש לצ~ המח~ שב~
 ~~לל עבד ולא לדופן עדיין מקצתהאםת~וע ל~י~
 הל~

~~

 מפ~ש

 אפ~
~ ~ ~ ~ ~ " ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  מודה דגםהדש~""א העלהבי 
 ~נד"~

 בס~ בתב והב"ח הרב"י במ""ש עליה פליגודלא המרד~י לדבדי
 וה~"ת לרש"ל הסבים נ""א ~סי~ ג~ ס"קו~ר""ח דש""~
~~~י ודל~

~ ~~~~~ז~~~~~~~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

 דנוק~ת בקלישתא לה~ל דאיןונלע"ד
 מב~

 ~ד
 א~

 ~~~~י~~~~"~~~~~~""~~~~~~~~
 הדחק ב~עת אלא בקלישתא לה~לדאין

 י אוה~מ"~

~~
 " נמצא"ובו~ לא אם מיהו ~ר""ם לשון

הדין ~קו~
 הו~

 ב~"ג מהרב
 והד~ישה י""ב םימן פא"ט ורש"ל וד""מהרב""י ~לפי~~ברי~ ועמד~

 הד~ב""א ושאדאח~נים~אד והש""ך וה~""זוהב""ח והע~"~
 בסתם בתבהקצר בת""~

 דמח~
 שנמצא

 ~ל~
 ~ריפה

 דבדי על הב""ח ו~תב ~ר"ן וב""בתילק ול~
 לצד ו~ופא דבה בסימפונא~נמצאת ומיה~ הרש~""~
וליבא ה~המ~ ת~

 דהית~ הובח~
 מש~~דלדב~~ וחזר~ לג~י בבר

 ~~ד~א~ב~~בל~~ב
~ ~ ~ ~ ~  רבה בסמפונא נמצאת אםאבל 

 נ"~
 להבשיד

 הב~מהדביון חלל לצד בתודהאף בבלגוונ~
 לנו ואין ~יתה ו~אן נמצאת באןרבה דמשתבח~~סמ~נ~

 ע~"ד בזה~ח~תזהודעתי לחששו~ לח~
 פ"ת ה~~ דעת ו~"נ ~

 נמצא ודלא מוקשים ~ם בה""ג דדבדי דבתבה~ ~"~
 ו~ ס""ק שמואל חגו~ת ועיין " עב""ללמעשה ~~ ל~ל~~ בת~תי זה בל אי~"לאסוד ולבן פוסקבשום בז~
 הביאדברי~ב"ח ובס""דבזה דהארי~

 ונראה~דאז~
 לי~י ומודי

 מהר"ל והרב ר~ ~""ק תב"ש הרבוע~"ש
 נראה היה ו~אמת על~וז""לובתב ~פר"~ ד~רי הביא צ"א אות ז"א והרבב~גהותיו מפרא~

 לס~ו~
 עליו

 ר~דפותזה משום דבה בסמפונא דנמצאהיבא ול~ק~
 אין דלבאורה בה"ג שחידשהוא ~יד~

 אשבחן דלא לנקובדסופו משו~ ל~~רי~ בז~
 י~"להחמ~~ ~""ב האחרונים בל נגד הם הפר"חדדברי ~פד"חשםאל~ ו~~""~ בה"~

 אלא להבשיר בדבדיוודאין ונלע""ד~ב""ל
 הבהמה של החלל לצד ד~ופאוד~א בדבריהב"~

 שלבגרעין ~~ח~ ודרא~
 אפשר דאי תמר~

 ד~~קופאוהי~א דנקי~
 הי~ין ~"ש ו~יןדאישתבחבסמפונארבה

" "מהריק"ש ב~~ ~ש~

 ~~פ~"וב~הלב~מו במשהו~~~~~~~שניק~לחללו
"" ~ 

 ~~דינו~~~הווק~~~~~~ב~ד~ב~~ס~~ל""~~



~ ~ ~ ~ ~

"~~~~~~~

~ ~ ~ ~ ~
~ ~ ~

 שהיהעליו תרנגול הרי~לב בשם ה~~ת
 ~לו מיםו~לב ~לא ב~וי """

 ~תו~וקלפוה~

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

 לא דאם~ת~
 ~~רקבי~

 בשר מים בלא ל~וד
 הלב א~

 להבשיר אין מים דהי~מלא בנידוןמ~~~~" אך~לם
 על האבריםובהפמ""ד בל בבד~ת~לא

 דר~
 שהתיד

 נראה ולי " עב"ד נ" ~י~ תב""ש~ר~
 שניד~

 מהרי~ש

 דמים למי~ש דליבא ~תום הי~ שה~~וי~י~
 ~ללוב~

דר~
 עליו תלק שלא פר"ת ~ר~ מדברי ~ראה ו~ן ~~ט

 ~דמז~ק
~~~ 

 ד~מים למיתש דאי~א ~בר ואלו ~י~נ~
באו

 ד~~
 ולא מלא בפה עליו ~ולק ~י~ הושט

~וציא הי~
 באופןדאיבא י~י~ ב~ימןנ~~~ ~מ"~ בדמיז~
לאסוד הנז~ הר~ עם ~דין הושט דרך ~מיםלמי~ששבאואלו
 ע~~

 איבא דאי ונ~נים נ~~ים ודבריו "
 ~ש~

~המי~
 באו

 דד~

 הושט
 דאי~

 בבדיקת " אלא לה~יר
 ~~~~יר דאין ~וש~ני ובמעט וב~~מ"ר~~ברים ~
 "ועיקרוה~יהיהעםה~ופט בל~

~ ~~~~ 

~ ~  ~~~ ניטל 
 ~~ ת"צ בש~"ת "ובו~"

"~ 

~ 

 ע"ת ע"ז ע""ו
 הרב~ הארי~

 בדין

~רנ~ו~
 ~לא

 ב~ נמ~
 לב

 והעל~
 אם א~לו ל~תיר

 ל~יידי דא~א ~~תתול ~י~לא
 מ~~ותניט~

 בי~ ~לב
 ה~בי~ ~ל ד~יין ופ"פ ~זנן ד~ק אב"ד נ~תלי~מוהר"~
 ~ימי שאירע במעשה לדבריו ~עד ומצאעמו

מוהר"~ הגאו~
 ליב

 מפרא~
 והתיד בתדנגולת לב מצא שלא

 ש~"~~שוםברי~לפי
לב בל~ א~ ש~ה אפי~ ל~יות בעולם

 וה~~
 דברי ובירר ביאר ק~"א ~ימן ~~א י~~ץש~ת

 לא ~בור~י הלב ~~רון שהת~ד ~נ"ל ~"צ הר" א~זומר

~מ~
 אלא ~~ירה שנבראת ש~""א ב~ביל ~עתו~התיר

 או~~ל~~
 א~ן ~ להתיר אתרים צדדין ~ם ~היו

 הר~
~נ~~

 להטרי~ב~יטות בתב ~""א ~י~ בעי~יי ב~ו~ת
 ב~ לה יש אם לא~וד דמש""א בשם ו~~~א ~רןברבדי
~~בות

~ 
 דניטל ~~ן הדבר דפשוט ונ"ל

 ~ טריפ~
 ומ~די~~"~

 ~י~ בתשובו~יו זי~קינד הרב וגם
~לק ג~

 ע~
 ת"צ ~~ ~~ת

 והטדי~
 תגורת והרב

 הדב עם ש~דין ובתב ת~ ב~"ק עמו~~בי~ שמוא~
 ועיין " ע~"ל נתת ותמצא בדבריוודי~ווין ז~קינ~
~הג~ותוו להר"ג~~

~"~ 
 ~נ~"ג ~~ר~ וב~ן ז~

~~ 
 הגהה"ט

 ועיקרי ~מ~ל ו~גורת ~ג אות והר~פ~תו~"אוב~ו"ת
~~~~

 הר"~"צ על תלק הר~פלתי ב~וגם ~י~ר~אות
 ר~ר~ ותו מרן בדברי לא~ור~ולם והע~

 יעב~
 בש~"ת

 לראות שב~ן דא~היר ~פי~~ד איבא דאי~תב הנ"~
 ~לא ~א~~ק~א בעינ~

 הי~
 אבי~ הגאון גם לתרנגולת לב

~וד~
 נמצא לא אם בין להקל דאין לן פשיטא ל~ו~

~ל~
 או ~בהמה

 עו~
 ובין

 ל~ בנמצא~
 ב~

 ~ין ~"ג~תב ז"אאותוגם לבבותותל"~
 ל~מו~

 ~""צ שו"ת על
~ 

~~~~~~~~~~~

 בד~
 א~ דבתרנ~~ת א~ן

~
 ~ריא~במו בבית דהולבת פלא דבר והוא והטריף

~ע
~~~ 

 ~~ ~ימן הד~ט עי~י הרב ~ביאו
~~ 

~~~~~ 
 " דם קו~ט עד ובו~ שאומר מי י~ ~~

~~
" ~ ~ " 

 ד~י~י וה~~ת ה~ז בתבו
 בטר~~

 ~~~ל~~נ~~
 ~ו~ן

 ~~ב"~~ ~~~
~~~~ 

 "ל~ ד~~

~ ~~~~ו~~~~י~ ~ ~ ~  ~~ ~~ 
 "קבלת דלולי י"ב ~י~ פא"טרש"ל

 ~לב ~~ל עד ה~בה הגיע שלא מא~ר דםאפי~בטיפת מבשי~ הי~ ר~בי~
 הגיע לא מ""מ לקוי ~לו ~הלב תימאדאפילו

 "~~ל לפני~

 ו~ש"~
 ובתב ר~"ל לשון ~"קז~הע~יק

 דמר~
 מי~תברלהטריף דלא שאומ"מ~ום מי יש בלשוןהביאו
 הובא שלאאע~י

 ~בית~
 מי ~~ף

 ש~ל~
 ראבי""ה על

~ 

 ~~~ ד~~~~~~ת~

 קבלת על

 ~ב~~
 וגם "באורך

 ~ ~ ה~~
 אם דינא ול~נין ו~בת~וז"ל

 ~ר~~~" ~דמני ובבד תשובה יש לרין ואם נ~בל~~ה

~ר""~
 ו~אמת נבותים דברים משיב י~ק שפתים

 ~ור~
 זול~דר~

 דראבי"ה נאמר אם
 וירע הוה הרפואה~תבמת בק~ דינא דהאי מארי~

 ד~
 ואין תללו לבית מפולש נקב~אינקיב וראי ~ונא ~אי בי

 ב~
 לא בידינו

 ד~ושיתינו גם ומה~עמו ~יל~ רלא ביון ~~קיה ל~תור ולא בראב~ה~הורות
 קושיא על~

 דלא וביון מ~נו נתעלמה שלאו~יטא הי~ גלוי~
 נתגל~

 טעמו
 להיתירא וה~רה ל~ורות ולא לר~ות לא בידינואין

 ~ו~~~~~ו~~~~י~~~י~~~~
 צ""ל ~ב בלב נקב שום דאינו~לא

 רנ~~
 ונ~פ"

 בתב " וב~"ד~~וי~ש ובו~
 אני ותמ~

 ע~
 ר~"ל

 במה~הפר"ת וה~~
 בז~ ~~ב~

 ~דור דבד הוא ולענ"ד
 " ע~לבמ"ש

~ ~ ~ ~ ~ ~
 ב~זמור

 לד~
 להרר"ף

 דהקש~
 ה~גת על

 "אבל תולי מ~מת היינו בשר ל~לל ~גיע~לא דה~ ראב~~ ~דברי ~~ ב~"קהפ~ת
 מתמ~

~~~~~~~~~~~ ב ~ ~ ~ ~ ~ ם ~ מ באיד~ 
 ד~פיקא הרב"י שם דהביא ~ברא

 ב~ן תולי מ~ת דאי בקוץ טפי למיתלי איבאד~ה"ג ~ לה~מ~
דנפל~

 באותו ד~ולי ריעותא
 וגם רר~ב~ה~ינא בהאי יושד להליץ נ~נים דברים דהם ונ"ל "~ב""ד ~ומןמ~תמאהי~נימו~

 מ~~
 לישע שמואל ~~ורת הר~

 דהוא נ"לראבי"ה
 ~פ~

 צ""ד אות והר"ז~א ~ וא~~ נ~ן
 וב~"ד דינא האי~ביא

 ב~
 ב~רי~ותא ~שהם לפו ו~"ט

~~"ד
 ועב"~ ~

 ~לבבוד דב~פמ"ר דינא ל~נין נלע"ד
 נובל ~ד~ק ~עת או ו~ט~בת

 ול~מו~ לה~
~ש""ל דברי על

 וש"~
 דלא מרנן ד~ברי ו~~ת והפר"ת

 הגי~ ~א הלב דניקב ~~תם לי~נאובדמורה בר~בי"~
 ל~לל

~שר
 ודב~~

 או ~וץ או ~ולי מ~מת הוא אם
 דבנד""ד אלמא לה~לתולין מת~

 ~~ די~
 תולו מתמת אם

 לה~ל~ נו~לאוקוץ
~~~ 

 שפתידעת~"~ז~
 ב~י~מ""~

~~~
 ב~למקו~~ממשות המוזבר ד~"ד ה~ני ~וט

 ~בשר ~אדים ודאם הבשר בעור צ~ור דםאו
 ~זיקאינו לתו~

 והעתי~
 ~~ ~ות מ"ב הר~

 ומ~תבר~
 "דבן

 " ופשוט ק""רר""ל

~ ~~ ~  

~ ~ ~  ~ ~ ~ ~ ~  ~ ~  

 עד ונתפשט הלב בעובי נמצא אם ואצ"ל ל~ללו~ד ה~"~
 הלא ק"ד בחללו דנמצא ~מ~ יובל ~יאך ראל"בחללו
 וז"ל ~~ ~"ק הפר~"ת ~ת~ ע"ש ב~לו דם יש לבבבל
 אםוא~ל

 נ~
 ב~א ~~~~ו

 ~דינ~
 טריפ~ דודאי"

""~
~"" 

~"" " "~ " ""~~~" """~"~"" 
~"~~~~~"~ ~~~~ 



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ "  

~ ~ ~ ~ ~

~ ~  בב~ו החולי ~שלט ~וב~ה באן י~ש~י 
 ומינבר דם רושם ~ל המוזברבבאן ~ד ופיוטריפה הת~ ע~

אפי~
 ד~וא וברור ע~ל" ע"ש בהש~ך ו~לא בתלל

 לשיטתיה~זיל
 דל~ילדפלי~

 ה~"ר אם וסיעתו לסב~הפר"ת דאף זבינולריןומ"מ ר~בי"ה~ של ע~~הדין על
מינבר

 א~
 עבר דהא ועי~ר בלל להקל אין בתלל
 בהפמ"ר אפילו להתמי~ לן וד~תה~ותא"ע~התלל

 מינ~ר דה~ד היבא וי"ט שבת ובבוד הדחקוש~ת
 " בחללאף

 ב~דוטרי~" הדםובו~ה""ה נצרר מו~ם~ש~ן
 ד~ר"ם~~ליתנא

 או אנפי לתרי ~ישתמ~
 רי~ותא ד~~א היבא בנה"ג הר~ שהבין במוראיירי
 בנמצא דינו ה~ם דנצרר קמל"ן והא בלב ~דוקרשומן
 הוה דלא ~צמו" בפני ~נין רהוא או הלב ב~ובי~"ד
 משום אלא אדוק ~ומן~יה

 ק~
 ד~דון

 ~סר~
 ומיהו

א"ב
 דו~~

 הוא בו דבוק הלב דשומן ~ום
 ~שני בפי~ נראהרמלשון~ד""מואו"ה דאסי~אל~

 דא~
 שומן בלא

 הויא סדך ומ~וםאדוק
 טריפ~

 בעובי הדם נ~רר אם
 לנו ה~יא ובן~ב~ר

 בהדי~
 ד~ אות בש""ב תיד""א הר~

 מבתוץ הדם שנצרר ואיירי פי~ ו~~ הדם נצררוז""ל

והגי~
 בלב הריב~ינן דו~א מבתוץ מיירי ראי ~תללו

 לתל~שני~~
 דאם אע"ג לחללו הדם הגיע" לא ובאן

 הלב שומןנמצא
 דבו~

 הלבאסו~ ב~ובי ק"ד איבא אי
~פי~אינומגי~

 בדבוק התם~איב~רי~~א שאני לתללו
 שלא הבא לחללו"~~ב מגיע ק"ד אין אפי~ אסו~לבן
 הגהה הלב בשר בש~ר הדם נצרר רק ד~וקנמצא

 תודורו~ם ~ל ש~צא אותו~רבת~וז"ל~לבאחד~מ"ב ו~~ ~ ע~ד ז"ל פינטו י~ב במ"ר ~סיד ~~~בשם ב~
רם

 אוצרורולאנ~נ~
 בתי הר~ ~ורה הבשר ב~ובי

 דאין נ~אה ~ וז"ל להתי~ ב"י דינים בפסקיבהונה
 מזנדזין דר~בי"ה דהא מאחרלחוש

~ 
 תולין ש"ס

 סוף הבנה"ג מ~ון אמנם ב~אי רבנן בהמג~גמין ~ ~
 רבריו~וברתי~והרבותא שאין אלא לצרד יש ב"יהגה~
~ויא

 א~
 הבו ומ"מ דר~בי"ה ריעותאמ~בדא דליבא

 רי~ותא איבא ד~א בעובי ודוקא עלה להוסיףדלא
 לתוש דאין נראה ברי ותתתיו העור ~ג אבל ~ךתוך

והאר~
 בענין

 ובס~
" רבסוף לי~וטי~ משם ~ת~ ~ ~  

 הפירו~םדלבל
 נרא~ בנד~

 " ע~"ל לה~י~
 דינא לענין אתאן ~ ע~"ד ~~ ס"ק~~ש ו~~~
 איסו~ חשש אפי~ ליבא בהונה בתי דהר~דב~היא נלע"~

 במ"~ איירי ראי נ"ל ~ור"ם ובדיןלהטריף
 הרב

 ז"ל~ינטו יעק~
 א~

 נצרר רק דבוק השומן נמצא דלא
 והגי~~בתוץ הד~

 ואין ל~חמי~ יש לתללו
 ~ה~

 דהא בלל
 רו~א איירי ואי הלב תלל ~ד התולי דנת~שטנ~ה
 ונצרד אדוק שומן בו~יש

 ~בשר בעובי הד~
 הגי~רלא רא~

 לפתות לה~ל ~ש בק"ד ליה ריינינן לתללו
 הדתק ושעת ו~ט שבת ול~בוד~ה~~ר

 הט"ז בתבו ד"ה מדן של הדין ב~יקר ל~למ~ש ו~יאב~~
ו~פר""ח

~ו~~
~~~ 

~~~ 

~~ 
 ני~

~~ ~~~ 

 אא""ב

 ב~ינן אשבנזרבני
~ 

 דהיינו ל~בשי~ זתים
 ~זי"במקו~

מד~
 במקום ~ית

 ~ליי~
 ~~ו~"

 וד~וק~~~ מ~ור~

הט"ז ~~ רש"י דפי~ ~ישני לתרי לחוש ט~ אות ~""ט~לל ב~~~~ ~~רפ~וב"ב והוא הבבד ~יותדת ובזיתה~ליות

 והש"~

 לשון ~עתיקו
 הת~

 דס"ל נראה
 רב"ב" ה~ירושים ב"ב להתמי~ דה~יקר ת הפר"ו~"ב בותי~

ה~~ונים
 בתב ב~ ס"ק~ ~פ""ת אמנם ז"ל~ב"ל~

 רב~~
 תלייתו במ~ום בין בזיתשנשאר

 ב~יו~
 בין

 מ~ם שפיר מקרי בטרפשת~ייתו ב~קו~
 "" יע"ש תליי~

 ~~~מי~ב~ב ב~נטה ס"ק שמואל תגורתוהר~
א~ הפירושי~~

 שהעי~ר ~ת~ ~ג סי~ן מ"ב בשו"ת
 ר~~ ב~~

 ב ~ות~ת הד~וק מקום הוא תיה ש~וםודעמיה
 בהת"ת ודלא בן שסוברים ובתראים הםרבים

 שלשהדהצריבו ואו"~
 זתי~

 נגד לם~ל תלילהדמ"מ ~על~ בס~~ בי באור~" יע"ש
 ל~~"שבת לא א~ הת~

 ~ב"ר ובה""גהפמ"ר א~
 על ~י הר~ והביאו ~

 אות ~י ה~~ת ו~ייןבבנה"ג ב"הפ"טאות ה~~~~
 ול"~ ~

 מ"אאות
 והרב"~

 המשנה בפי~ ורמב"ם
 הוא ~~יקררה~י~ ב~ ורש~~

 שהו~
 תחת דבוק

במ"ב והר~~~~ הבליו~
 או~

 בדבר האריך ה~ ד~ ג"
 ובס"~

 ולב~~ ו~ל בת~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

 אם ~בתאו"לבבוד
 ו~זיתב~~~" מרה במ~ם בזית י~

 ~ד~~ס~~ אשבנז"וגלילות בארץ לה~שי~אמנם ישהבליות
 ש"ו הר~ ~ש ראיתי ושוב ז"ל האתרזניםרבני~אשבנז ~יא"ה~במ~ להב~י~ש~ן ג~ז~ים~אין ליבא איבתומרתם

בת~
 בהפסד להקל שנ~ה סי~נ"א

 גד~
 ת~ני~" ובי~י

~~
 פוס~י~דס"ל~ה~מ~~ הרבה הביא ו~"ש " עב"ל
 דברי אלא הביא לא צ""ה אותה~ז"א

 ובה ברומא נ~ו מ"ץ ליאון למהר"י זהעל ~ש~ו~אלת~" דבענין~זתים ~ותיה דס"ל ונראהה~ח דהםדבר~ הש"~
 ~י~

 ~ו

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~  

" ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

המקומות
 נהר~

 ~ב""ד נהראופשטיה
~ 

 ~לאל~""~ ואתר
הד~ים

 נ~
 ז"ל תיד"א הר~ ממ"ש לזוז שאין

 אם וסיינה ~פירזנצי בליוורנו מצריםובן וארץ~צבי דבאר~
 במקום~זית י~

 ~ר~
 וג~ילו~ה~" אש~נז וב~רי ~ ש~ת לבבוד אובהפמ"ר להבשי~ ה~ליות במקום ובזית

 ויני~יאהובפאדובה
 ו~ודו~

 זתים ג~ ~י~א אי
 י~

~~~~ 

 עידן
 ~~ת~
~ 

~ ו~י~~ ~  ~~~ 
 " לשניהם דתשונדאה

 אמ~
 במ~~~ ~זית נמצא אם

 במק~ם ולא הבבד ביותר~ ו~זיתמדה
 נלע"ר~בליות ש~וא"דבוקתח~

 להטרי~
 רביםהסבי~~ דהא גוונא בבל

 במ~ום בזית שיהיה הוא ה~יקרדהפי~
 הבליותתתת ~בו~ שה~

~ 
 ב"א מצאתי ולא

 דהשוה הפ"ת "
 לטרפש תלייתו ל~ליותלמ~וםתלייתו מקו~

~ 
 וגם

 ב~~ב תלויה שהיא ב~ב~קום~ מה"שבפ"ת הרמ~~
ובת~ הרשב"~

 תרב~
 בפירוש דמשמעמדבריהם

 שהיאמקום הראשוןדהיינ~
 דבוק~

 "ז ~~ד ~י~ר וד~ן הבליות תתת

~ ~

 ב~ אות הפרישה
 ב~

 נרא~ הטוד רמדברי
 ד~"~

 ב~" והגם הבבד יותרת ~מקום דר~"י השניבפירוש
 ק"ג ~י~ בשו"ת הנ"ל ~"בהר~

 ב~
 וה~רי~ השניבפירו~ הפוסקי דלשון

 להקל דאין נלע""ד עב""ז בן
 וי"ט ~בת לבבוד או בהפמ"ר וא~ילוובה~ת בותי~
 בשעת לה~ל ה~לה ~ב הר~~י א~ ~

 הדת~
 ה~ל

~" 

 נג
ד~רי

 ~רמ~~
 ~פי~ והרב"ידסברי והרש~א

 ~רא~ו~
 ""ו~~~~~י~ר



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~  

"

~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~

 ~זית
 מד~ ~מקו~

 ש~ן מי~ים ו~אותן "

 ~להסמ~~
 שהמד~ ~בי

 הבבד א~ל ~ינו שלו
 זתים ב~ דהיינו חיה שהיא במ~ם בזית סגי~~~אי
 במקו~שמד~ בזית דוקא ב~נין דמ"מ או אש~ז~מנהג

~בוק~
 ובת~ ~חדים ~ח~ים ב~ינים בנגדו

 מבד~ת אות~ד~דהד~ת ~"ט בללהת"ח ~~ ה~
 דל~

 ב~ינן
ו~מ

 ~~ל ~~ לדי~
 והבי~

 הד~חגודתשמואל~ובאד
 ס~ קטןהיטב

 בזית ש~דיך בת~ ח~ ~ות מ"ב
 ~~יו~~ד~וי במ~~

 מדאמ~ ~ל והט~ם במיני~חדים ~מדה
~מקום

 מד~
 אצל ~מד ולא

 מד~
 אבן ~ ~ש

 הד~חיד"~
~~

 סי~
 מ""~

 אות
 מ~

 בת~
 דל~

 ש~ין במין ב~ינן
 ~ו~~מדה

~~ 
 בזית שישתיי~ ב~ליה ל~ם

 לו אין זה ד~ון~~ן ~ד~ ~מק~
 בל~ ~ד~

 יש או
~בבד א~~ ו~ינ~ ~

 וש~~
 סי~ ד~ת ש~י בחלק ~~ים פדי ~ד~

~~~"~~ 

 ~"פ דהדב מילוהי "משתמ~ן ו~הבי א~
 תפ~דת דבספ~ והגם א~ ס""ק ~לתי ~א~י~

~סימן למש~
 נ~~ מ"~

 מ"י והד~ ב~סתפק
 ~~"~ אס~

~סתבד~
 ~ב""ד בד~תיבנא

~ 
 הדב ו~ב

~"~ 
 אות

 ~ל"~
 מדה דבמקום ~~ל נד""ו ליאון ~~ד"י ~י השי~ו~

 ל~
~~~

 מ~ט ~ד~ ה~בים ובן
 נד"~ מ~ינ~

 ממודינ~ו~ן
 דס"ל הם ונבבדים דבים ~י להקב ~נוטה~~תי

 פא"ט ~~"~דישו~יין ד~~
 בה~~

~~
~~~ 

~ 
~מ~ם ~~~~~~יינ~

 מד~ובמקו~
 סי~ ח~א ש"י ~~ת בלב דב~ותה

~~
 והביאו

 הז""~
 אזת
~ 
 קטן~ובשו"ת ~יטב והבא~ ו

 שנחלק ~ו~ות ו~~ד ד~וזא בת~ ק"ג סי~~"ב
 חל~יםלב~ הב~~

 וח~~
~~ 

 גדו~
 ~גדול החלק דאם מחבידו

 א~י~קיים
 ניט~

 איתנהו בולהו אז בשי~לי ~ב ממנו
 ~בן~יהוב~ד

 נדק~ ~~
 ניטל ~ו

 ~ח~
 ממקו~ ה~ול

~מד~
 ~במקום או לבליות דבוק ~ו

 שניתל~
 בטדפש
 להטדיף בטדפש~יש ש~וי ניטל~מקום קטן בחלקוגם ~

~~~~~ 
 בדקנו בי ~יים ~לו ~שא~

 ב~מ~
 ~ופו~מ~אנו

 גדול~חלק
 ~מו~

 למדה
 דבו~ הו~

 ולא לבליות
 חל~

~~~פז~  
ש ~ ~ ~ ו ~  בשד 

 ב~
 ~ין

 ~ם והסבים קטן~ ~באד"~יטב ש~אל~חגודת
 הד~ גם~~ה~ל ~ד~

~~ 
 ~ותקי"ד

 ובמ~
 פ~מים

 ב~
 "ו~ייןבנה""ג ~~ס~י~ ~ל~~ת וה~~תי ~יי~ ~דול חלק~יה לזדי

~ ~
~~~ 

~  

 ~~~~~~~~~~~~ ל~
 ~ל~ הש~~~~ו"ב

 ו~בו
 הש"~

 ה~ו~ ד~יק~ ב~ן~איסוד הדב~ ד~~וט ו~פד~ח
 וד~ץ ~ללו זתים בב~ תלוי

 ממנההמ~ם שבת~ניטל פ"ח הדמב"ם בדבדימבואד

~~ו~
 המ~ה ומקום בו תלוי

 א~
 " " טדיפהב~ש קיי~ ~~ש~ד פי ~ל

~ ~ ~

 ~~~~~ס"קו~
 מדוקדקוהוביח ~י~ הלשון ~ים הב~אלו ~~םו~~~ מוד"~ ד~~

 א~ זית ~~~ו דיבש וה~~ד בתה""א "ה~שב"א~ד~~
 למאן ובןטדיפה

 ~ דמ~די~
 " ~ש זתים

 וב~

 הסבים
 שמו~ל חגו~ת~ד~

 ס~
 בדבדיו ~ש ז~

 ודו"~
 וגם "

 יבשו ואפי~לא מוד"ם בלשון ה~תיק ~"ט ~ות ~א~ד~
 מ"ש ~ד והביא ט~יפה ב~בד וחים הב~ מ~לו א~~לא

~ש"~
 דאם

 יב~
 בצ~~ן ~ליו מ~~טט דאם ~ב

~~רט~ט נדא~
 ~~ו~

 ו~יין ~~י~~ ו~~ י~ ~די
 ~י~~

 ~~שה גבי הבי דבת~ מו~"ם בלשון י~ג דין~ו
וגם ~דיא~

~ 
 ~ל תב""ש הד~ ~ל ד~תהשיג ~פתי ~דב

 ~ליו ~מדבב"ד נה"~
 הד~~חיד"~

 ט~י~ש"ב~ ~ת במ"ב ז"ל
ו~~

 בבלל יו"ד אות ~ד ו~ מאות בד""ק
 ~~ל~ וב~

בס~
 סוף וז"ל ט~ אות

 בדי~ דינ~
 יבש ד~ם דינא

~~~~~~~~י~~~~~~~
 זוחגודתש~ואל~ב"ד

~~~~~
 אלושלמים זתים ב~נין קיים~בבד שא~ אם בידינודאף ~לה בת~ יו"ד אות

 קיים ה~~ד ובל והב~ ~~מהם מדודד ~ו~לוקט וא~
 ונל~"ד מהבד~תו לזוז ד~ין ונ"ל " ~ב"ל~דו"ק ~ס~~
 דאסודה הזתים מאלו א~ נימוק~ם ד~"~

 שלמי~ דה~
~~ינ~

 של ~הד~ת בלשון ~וד מ~אתי ובן
 בית ~ד~ ~ל שהקשה מה ו~~ש ~"ש י"ב~ות הדב~נ"~
 לח~

י~וד~ות~~
" 

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ נ ~ ~ ~ ~ ~ ~  
 להבשי~ הסבימו בלם ולה""פותב"ש~חגודתשמואל

 והב""חבמוד"ם דל~
 וה~~

 דביון
 דנש~~

 הזתים
 שלמי~

ל~
 הז"~ ו~ לידקב~ דסופו אמדינן

 דבן ב~~ ~~ ~ת
 להו~ראוי

 במ"ב ולהבשי~הד~חיד"א
 דאף ה~לה ולעניןהלבה בדבד~דחיב אות~אה~מי~
והב"ח ~מוד"םוה~~

 ו~מש"~
 מ~ד"ד ו~ד~ מבנה"ג הנד~ה ~פי

 י"ב סי~ בתד~י ג~נים ב~ו"ת דבדיוהובאו ~~~
 מ~ד~~

~נימו~א~
 ו~זה זתים שנשתיידוב~

 נוט~
 קצת

 ודבן ה~ידיז ד~ו מ~מ נ~אות הל"~
 נדא~

 דעת
 נקטי~~"שז ו~בי להתיד מ~ה ~~ה ~פד~גומהד""ש ד~~ ש~תי ס~ והסבמת הבנ~ג במ"שומהדשד"ם ~הדש"~

" דנהיגילהתי~ ה~ל נד"ו ל~ן מהר""ידי אלי השיבובן
 ~אחדוני~ ~ב~

 ~~ד""ם בסבדת ודלא
 ~ב"~

 ונל~~ד "
 ~ם ~פד"ח דלד~ת ~ד ונו~ף בדבד להח~י"דאין
ה~~ח

 דינא ר~אי מאדי~
 ~~~ בדנש~ו ~טדי~ ל~

 הבבד נימוק אם קיימיםזתיס
 ודל~ ~

 במו
דבריו שפידש~

 ~ וד~~ הדב~
 ה~~ד לשונו מודה ובן

 ~בב~
 טדי~~~נימוק~

 הזביד ולא
~~ 

 זתים דב~
 ~ו~יימים ~דידי~

~ ~ ~
~~~ 

~~~~~~ ~  ~טד~ות ~ללהוסיף 
 ודל~

 ~פז ~ס~ ~~~""ח~וגם
 ל~ח ~ו דבהפ~~בת~ דבד~~

 ה~ד~
 יש

 ל~ק~
 ו~בי~ו בזה

 ~ב""דהש"ך
 וה~~

 חגודת ~~ לשונו
 ~מו~

 הד~ וגם

ז"~

 והש"~וסי~תו דבדבי בסב~אפי בת~לה~בהפמ~ד
 ש~ת לבבוד או דאיןלהחמי~בה~~דונל~"ד

 " ~ו~ם מבשדיהד~יוה~"ח ו~"טדה~

~ ~
~~~ 

~~ 
~ ~  ~  וב~ 

" 

~ ~  ס~ 

ול~
 ~תלי~ו ואלו זתים ~הב~ נשתייד

 ד~דד~ ב~~
בדי~

 ~בן ז הב~ח וב"ב ט~ דוז ~ט בלל בת"ח וב"ב
 בס~~ד~ה

 ב~
 ו~ש"~ דוקא~ שלם~שב~לה ~ל~ בש~ ~ינ~ דבהתלי~ בת~

 בפ~ט
 ~ם אףלנו סימןמ"~בת~דד~

 התל~
 ש~~~ ו~מ"ח במ"מ

 חיסדון~בד יש~ד~ ות~
 נק~

 ~~~ודן התול~ים

 הת"ח גם~"קו~אולי ~"ב~ובת~הש""~
~~ן ~יי~א~אבשהתלי~ ו~ב"~~

~~~ 
 ח~דו

ו~~ד ~ ~י~~ןודו~~~~ ~~ז~ו~ ~~
~ 



י~~~~~
" 

~~~~~
~ ~  

~ ~ ~ ~ ~
 "~~~יקר בת~ ז~ ~~ק~~~""ת

 ב~~~אודלאבה~א"~
~ב"~

 מתיס~ון של~י~לבד ז~ים ב~~ באן אין אם ומ~ו
 בשיעורןולב"ע זתים בשני מה ~ס~ו הרי ה~ולעי~נקב
 שהוא בשביל דא~ו טריפ~~ויא

 ו~א~ך ש~~י~ זתים בב~ דבעינן מתולע~שאינו טפ~ יהא~די~ מתול~
 לא ו~ב"ת ~~~""ת ~ש""~דבת~בשמאואולי עלו~שיג ש~

~יירו
 א~

 דדברים ~ב " וב~"ר ובו~
 פשוטי~

 הם
~~ובנא

 וד~~

 והעתיקם ~ם נבונים ע~~"ודברום
 שמואל תגורתה~~

~"~ 

 ~"פ~אבן וב"ב יו~ד
 הר~תב~~

~ט~
 להתמי~

 ו~~ בהרא""~
 בקוצר ~"בבת~ אות ז"א

 דברי~ין
 הש"~

 ~זית בנשארו להבשי~דו~א
 במקו~מר~

 תי~ במקו~ובז~
 ~ ע"ש ה~קבים ~לבר

 נל~"ד ם"ר
 רש"ל ובסב~ ~~ן ~רש~א ~דברי רינאלענין

 תיס~ן מלבד ~שיעורן זתים ~ב~ זדצ~י~שיהיו~הפר""ת ו~ש"~

~ ~ ~ ~ ~ ~
 ~~~~~מצרי~

~ 
 ~מצטדפים~~תלי~ו" פי על אף בדיא רהדדא רבותא ו~יינו הש~ך~ב~י

 ש~ התל~י~
 "ל~שלים ניקבו

 ד~ת~יע ביון ~~רי~ דלא רש""ל ובדבת~ הזתיםשועוד
סופולהתליעו~~לב~לו

 ובןנט~
 ה~ן"

~~
~~~ 

" 
~  

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  

~  

 ו~אן ר~שון בלשון~~תליט
 ב~

 ב~רפשי~ון ו~עודה
 תיד"א בתרא~והר~ בלישנא~מורה

 ב~~
 ג~ אות

לישע יצ~
 מר~

 ~יד קשיא דלא הב~יע תלתא וב~י~"ב
דברים ~ע~

 ~~~גדול ~ נבוני~
 וג~

 שהוא ונמצא
 גרע דלאבשרה נ~~

 מנימ~
 ודלא

 במו~
 שהט~יף

 ח~ן סי~ ת"ב~עבץ ~~~
 ו~עת~

 ~ד במ""באות~ג ~ר~ח~דא

ש~~
 גילה ולא ושו""ת"~~דלקמן הנ""ל

 ~~הבשיר דע~וומסתב~
~~~ 

 וקשים לבנים צמתים ~לאה
 ש""ס בשרה אדום הבש~ ושא~ומבפנים מבת~~
 ליד~ באו ~~מי~ זובמה ~ר י"ג אות ~ב" הר~והביאם סי~נ"~

~בדי~
 בש~ת ~~ל הרי~ות ~~~

 יעב~
 סי~ת"ן~ט

~הבש~י
 ה~~ ה~ ~~~

 "" ~ן ד~~תבר

~ ~ ~  במין וה~~ק~ן הושט על ומצאו לעוטא~ווזא ש~ 
~שר בי~ש~

 מתופ~
 גבוהה והיתה ה~בד בעור

 שי~~לתשועלש~י~י~ הביסומצאובה ~רעו ~בבדבשר משא~ ו~ש~
 ב~ורק~ן הנמצא בעין תול ו~ובליםוגםומדו~~ים

 ~ז אות וז"א ~~א ופר""ת נ""ת ~י~ ש""א~די~~שו"ת
ועיין

 דד~ז~י~~~
" 

~ ~~~~ 

 ו~"ת רש"ל ו~~" שנמצא ~ט ~~
~"~

 ובו""פ שמואל ותגו~ת והפ~"ת ~
 הסבימו~האתרונים

 רב~
 לצד ~ופא אם בין גוונא

חלל
 ~בהמ~

 אם בין
 תוד~

 לצד
 הח~

 ~ריפ~ברילתוש
 וה~ב"ם רשב""אלסב~

~ 
 ל~~~ת אף הדשב"א ולרב~י

הרי"~~
 ~ם פ""ת ש~ר~ ו~עפ"ו

 בס~
 ז"ה~מ~הרתיב

 לחוש להפד""ת י~מע ו~י ~ו~לובס"ד
 להלב~ולמעש~בפס~ ברור נ~ה ע""ב שני לו דאיןביון ~~ב~הרמב"~

 תיים אלהים דברי הוא בי~ר"ן
 ~ב"ל~

 עייןעלדבריו
~מז~~ו~

 ~ברי בדבר להקל דאין לתרד"ף~נלע~ד לדוד
 לדברי תיישי דמיתש הם רבים בי בותיה דלא~רנן

 בשמש וד~ב ו~יעתו~רמב"ם
 צדקהשא~~

 ו~נ מ"א
 ~תא~~ועיין צ"ג בלל ~ת ועיין א~תק"דדעתהר~ז~א

~ספר
 המברי~

 להבשיר דדעתו ~ו סי~
 באלימת~

~ ~ ~ ו ~ ~ ~ ~ ~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ו  

י"א
 נ~וב~ ב~~~ דדו~~

 מרן איי~י
אפי~אם נקוב~ ובשאינ~

 דאש~
 ע~ש~נרא~דאין בש~ה זזת של בגדעין

 תילוק מצינו שלא ביון עליולס~וך
 ז~

 ~~ק בשום
 אם גם בזה להקל ואין שם ~ז"אוב"ב ~

 נל~
 ב~ב~

 לגיו קופא או לבר ~פא ביןלתלוק "מר~
 בי הג~ ~

קופא לשו~

 ד~וב~ מו~

 ~~~ד~~פר"ת~

~ ~~ 
 בין~וונא

 נקוב~
 ~בד~ ~~ינו לא ~וב~~דהא אינה בין

 או נ~בה א~ לתלקהפ~"ת
 דין ליהו הוי דקיןשהן ו~תטיןש~נ~ ~ ~ו~~ אינ~

 מת~
 דקה

 וטריפ~
 בבל

 ררבנןבמורים עני~
~"~ 

 הגמ~ופש~הדבר~ בשם הבנ~""ג

~~
 בש~ג~עיני ת~רה גרע~ני נ~~בבבד

פר"ת זית~רי~
 ו~~

 " מדה גבי מ""ב ~סי~

~~~

 אפי~תת~ב רש"~"בתב " ו~~ שנמ~א מתט ~~
הבבדוה~"ד

 ~ו לעיל~ס בדיא~
 ~ להם א~ דדין שם~ש ועיי~

 והרט""ז
 העתי~

 רש" ~ון
 ובו~ בסמפון שנמצא מתט וז""ל בת~ ~ב ס"קוהפר""ת
בין

 גס~ במת~
 במתט ובין

 רק~
 ל~ר ואפילוקופא

 הרמב~ם מדברו ~באר ובן הדשב"אוב"ב
 עב"ל ופשוטהוא ירותם~בי~ ב~ווב"~

 ו~עניןדינא ~
 ~"וס"ס ~לב~"~

 בין תילוק דאין ~בנה"ג בדברי ל~לב~
לסמ~נא ריא~

 דהבי ונראה בבבד הבא~""נ טריפ~ ובתתוב~ בבדיק~ בש~~ דבשלמ~
 דיי~

 לשון קצת
 הבבד של גדול בסמפון שנמצא מתטד~ב ~ר~
 ולא שלם הוא דהבבדדמי~א וסתמ~

 ת~~
 ודאם

~בבד תתו~
 ~פ~

 ~עיל הבנה"ג ובדבתב
 ~ בריא~

~~
~  ~~ ~~~י"~~~~~~ ~~~ 

 ס"ס מבת ~להתי~ דה~יב ובשלוהוש~לאוהו
 ראין לעיל מ"שדלפי י~"ש~ וב~

 תלו~
 ביןקו~

 נמצא באן לומד ם~רא ודאין ענין בבלטריפה קו~לב~ ~בין לגיו
 יש בנד""דהיה ובא~

 ל~~~י~
 בשאינן בהם להשתמש התי~ הבבד בהםשנתבשל הבלי~ א~ ~ צ""צ ב~ר~ ורלא

 ע""ש נ~לדהוי ~
 באור~

 בבלי~ גם הת~יר תב""ש והר~ "
 דבר~ העתיקו ק"ה ~ת ז""א והר~ שמואל תגודת"וה~"

 עליו העירו ולא~פר"ת
 נרא~

 בותיה ד~"ל
~ר~ ~~בר~

 ה~שי~
 הרב עם ונתן דנשא ~בלין

 צ~
 ו~א

 להקל ~ת ~נו ר~ין נל~ד דינא ולענין להתי~~בו ~~
 מבת ~"צ הדב~ב~ברת

 ס~
 ~בנו דב~ר ובו~

 לעי~

~ ~ ~ ~~  ~  

ר ב ל ~  

 ודאיןב~
 בסב~ מעל"עשש~ו

 ה~
הפ~ת דבר~ אלא לנו וראין ז תב"ש

 צי"~ ויצ""~
 על ~בתי שקרי"ם ויגמ~ל

לה~ר ז~
 מז"~

 מורינא
 נר~

 במש~ב וי~י ממודינא
 ~~קו~סו~בהר"~ ה~וסקי~רו~ ~~

 שהביא ~עשיל
 מעל"ע ששהו אתר הבלים והתירו צ""צהר~ ש~
 בספרי וב"ב " וש"א יהורה ~ם בית הר~ ו~ב ""תהפר וב~"~

 ובאמת ז תיים מים באר ה~~ משם להם~י~רי
 גם אסר ~עשיל דמה~"ר תב"שהר~ מ"~

 הבלים~
 מצאתיו

 ולהבשי~ התערובת לאסור נראה לבן הנ""לבתשובה
 לדעתו בי~נתז בי והנאני ~ ע~ד ~ע~ע אתרהבלים

הטהור~
" 

~ ~

~~~ 

~~ 

~  ~פ~ד~~~~~~ 
 תילוק דישדמש~ע

 דא~
 הבבר מצד שלא ניקב"

 שארדהא בש~
 פו~קי~

 ~זהובן ~תי~ו
 ב~~

 ק~ג סי~

הבי~



" ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~
~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~~י~
 ה~~יד ולא הללו ~מד~בי ד~די~

 מ~~
 ~ב~ד

 בלל~ו"ה ו~~
 נ"~

 ~"ד וש~ד ~י~~"ד
 נדא~

 חילזק דאין
ולבן

 ב~
 ודבן הבבד ח~ד בתו~ ~יה המדדבי דבלשון

"מ~
 והמ~תיק ב""י מדוייק ישן ~מדד~י

 ט~~
 ו~~

 ובתב " ~ב""ד חצד במ~ם~צד
 הש""~

 ד~ס~
 ~~הגי~~רדבי גדול~

 בשחיטותחדשו~שנדפשו הוא ב~דבן
 ובשם מפ~ג מהדי"ל~שם

 במ~
 מצא ודבן גדולים

 ~יים אמד ההוא הרט"ז אבן ~ל""ב ~לף ~י~~אגוד
 מצאתי ו~ן ~פד"ח וה~תיקו ~~ד~~ת

 ב~~
 ובדבדו

 ובן י""א ם""ק פ"ת ~ר~ הסבים ~ן ~נ""ג סי~~יבות
 ~גהותיו ה~""ק בשם ~~ אות בש""ב ~יד"א~~ ב~
 אות הר~"ז""א ~~יקובן ~"~

 ~"ז~~וא~
 ~ס""ר

 ואין בהוגן אינה~לה ומרן~לנו המר~ב~ ~לשון ~ב"ח בד~ת דהגה~ש~לה דר~ויודה ה~מ~
 ל~

 ~~ירו הבנהוב~ד
 ~"ו ~ה~~ והדד"ק פת הד~~ליו

 ~מוב~
 ~ש""ב

 טוב ולבן ~"ש~דבדיהםז ~~אות ב~"~
 ל~רו~

 מרן ב~שון
 ה~~ד מצדבדקאי

 דקושט~
 די~א ל~נין ואתאן ~ קאי

 ודאתא מטדפינן הב~ד מצד ניקב דדו~א ס""ל "ז~דט
 ~ותו~מ~וטי

 ח~~
 פדוס ש~וא הב~ד חצד של

~ 
 ~ופן

 שאינו אף הנקב מבסה שהדופן לפי~~המה
 ~י~ות ד~י ~שו~ת וב"נ " ~ב"~ל ~ו וד~וק~תובו נבנ~
 דחיישונןלנטילת הבבד מ~דדבת~ד~א הנ""~
 י""ר~"ק ~~~ד~וה~ד"~

 א~
 דבדי שה~תיק

 ה~"~
 ~מה בשם "דבת~

~דולי~
 שניק~ מקום ד~בל

 ה~בד חצר
 וסיי~ טדיפ~

די~
 דבדי ה~יא בד~ד להחמי"

 ה~זוב~
 ~ם ~ליו

 ~לשונו האדיך י~ ס""ק ~~"ת ~י"ש~ו~ם ו~י~דנבון ז~
 דה~י ד~טריף הוא הבבד בנגד ד~ו~א ו~~הבהיר
~משמ~

 מלשון
 ב~"~

 דלא ו~בו דינא דהאי מאד~ה
 לשוץ ה~תיק שמואל בד"ק~וחגודת ~""ש ~להל~ו~יף

~ש""~
 והרד"~ ~ והפר"ח

 ד~יון בתב ב""י ~הגהותיו

דבשו"~
 סי~ ~רמ~""ן

~""~~ 
 סימן יוסף ~יתה ה~אה

~ל
 משמ~

 ~ו ~בבד ~~ד דניקב ~פ~יטות
 טד~~

 ביון דהא ו~דודים נבו~ים ~ט""ז דדבדי דנ"ל ~~~
א~ד דמרדבי ולומר להפליג לנו אין דשרי ~אן~אש~חן

 ב~לח~
 דהובאו בד~דיו בו~~יין ה~ד

 בש""~
א~

 גדולי~המובאי~ במה ~דבדי דלחוש נ~~"ד ~~~ומ"מ

~~ש"~
 דלא ד~""ל הש""ך לפי וה~~"ח ה~"ח ולס~רת

 ז"א דהר~ וגם טדיפה שניק~ מ~ום ובבל לן~אני
 ~נ"ל ק"ז ב~ת ~פ~ח דבדי~~יק

~ 
 ולא

 ~ט"זלדבדי ש""~ זב~
 ~ וסי~~

 דאין
 בד~~ להק~

 ~קום ודבבל

שניק~
 ה~בד ח~ד

 טדיפ~
 הד~ מד~~י וגם

 בסל~ מ~
 ~~~מנח~

 שפירש~אי מי דיש ד~ת~ י~"ד אות ~ט
~ישנ~

 מצד הטר~ת שאזן ~~פה~בלומ~ ה~בד ~מצד
~צמו

~ 
 דלא נר~ הבבד שתינטל ~בסוף ~~בד ~צד

 הבבדיש דדוקאמצד ~ב~ב~הט"ז לפלוגיא~
 להטדי~

~ " נ ~ ~ ~

~ ל~ני~ ~ ~ ~ ~  ~ ~~ר~ 
 לא הבבד

 פםי~
 לא ג"ב והד~~""ם נקב

 ה~דפש~קב מנ~
~""~ 

 מ~ם דבבל בד~יבנא ~ל
 ס"ל רבים ~~טרי~דהא יש הבבד~צד שניק~
 בה~ךוהפד~~

 ח""~ במהדי"~וסי~תו~ו~"~
 סי~ח~ י""ד

 ~~~ה ובס""ד הבבד מצד מפולש נקב דני~ב~~רדבי לשו~ דה~תי~

 הבבד בנ~ד ה~ד~ש שניק~ד~

 טדיפ~
 ו~"~

 ~שו""ת

~~
 דט~חא ~א דמשמש במ~ום הבבד ח~ד ~יק~
 ו~ם~שד~"

 ~מ~~
 ~~ו ~~~י~ תו~ים ~~יביו

ח~~
 נק~ "הוא~ אז

 י~ן
 וטדיפ~

 ~שם ד"מ
 וז""א ואחדונים והפר"ח הט"זוה~י~והו ~~~י"~

 או~
 ק""ט

 דאיןונל~""ד
 ~ ל~ק~

~~~~ 
 בסידבא~צל~בש~" נסדבה אם אבל

 פיסונ שאין ד~יוןהט~ם
 מה~י לינטל דסופו ~בבד משום אלא ~צמוחמת בטרפ~

 א~ילו זה ולפי וז"ל י"ד ס""ק הש""ךובת~ ומ~ואחרוני~~ סידבאושארסחימה~ט""זוש""ךופ~"~לי~
 ~ל~

 ~ליו
 מחמתקרום

 אות~"ח בז"א "בתוב ו~ן דיב""ש ד~די~שו"ת ~תימהו~"~ הוי ~רום אושא~ מב~
 "~ד~ד ונ~

~ ~ ~

 בשיד~" טדפשים ב~ נמצאו
 ~ר"~

 ~ג ס"ק
 מחמת~~מו~ז פיסולו דאיןבנטולדמי י~ בל אמדי~ דלא שם ז""א ו~ר~ואחרונים

~ ~~~ 
~~~ 

 ~ור"ם

~ ו~~~~~~~~ ~  
 ובנגד ~בדם ~חוב~חט

 או~
 סידבא נמצא מקום

 מחמת ~אה הסידבא דוד~י לחומרא תלינן~~~ם
 הבדם שנק~ה~מחט

 מ~ל""~א~בנמצ~
 או ~וץ

 מונחמחט
 ב~

 ~ו תחוב ואינו בברם
 א~

 ~בית ~פ""י

 לאיז~ נסר~~בוסו~
 ובת~ " ~ב"~ד לה~~יף ~ין מקום

 ב~~מ~פניםאלא דאףאםאינותחובבו ס""טבת~"~י~ חוטהשני אב~~ו"ת בת~ די~ה י~ו ~""ק ~פד"ח~~ו
 ש~ידו~ איר~ ואם להטדיף י~ הבדם ~למונח

 להבשיד דנדאה המחט אחד ~דקו ולא הבדםמ~ך הפד~
 לא ואי מ~ט"שם ימצא באם חששא ה~רקדסירבת
 הסירבאתלינן

 בהפשט~
 ~ליו השיג ל"א אות פ"ט בבלל הת""ח~ל ו~~""י ~ב"ד~ ~למא ליחה

דוקא בדיןהאחדו~
 וב~

 וצריך ד~ותא דאיבא מקום דבבל
 איסוד בחזקת בדקו~ו לאאם בדיק~

 ~מד~
 ~ד

 ~ד~דוהא~ך שי~ר~
 דבת~ שם ~ת"ח ~שון ונסתיי~

 וסי~ ח~ דין מ"ח ~סי~ דמ~~ר ו~וד~דיקה ~י~
 דהצדיבו מקום דבבל מוד"ם ~שוןא~ נ~~~~ד~

 ~~דו~
 לא אם

 טדי~ הוי~ד~והו
 ו~~ ~ שם בד~דיו י~ויין

 באות שם
 הנ"~ל מ""י הר~~"ב

 השי~
 נמצא דאם במ""ש צ""צ הר~ ~ל

 הברם ~ל מונח~חט
 נתח~ ו~

 ~ודב~דויצא
 השני חוט~ר~ ליש~

 "דא~"~ ד~טרי~
 ח~ דין מ"ח ד~סי~~

~
 דמ"א

 בבה"~
 ~נין ~בל להב~י~

 ו~""~
 ~יוצאת זו ~ידבא~"מ ~דיקה~ ~ום

 דבת~ו בק"ד הוי לטדפ~
 וש~ גבי במו נחתב לא אפילו דטדיפה והש"ךהט""ז

~~י~ל""~
 " י~""ש~~אודך ~הגה ט~ דין

 ~דבר~ ו~""~
 אם ~ילו השני חוט ~דב במ""ש להטדיף יש מ"יהר~
 ומצאו ~ב~ד טדפשנסדך

 מונ~ מח~
~~וב דאינ~ ~בדם

~ 
 בהד~ ודלא

 והפד"~ ~""~
 דהיתידו
~ 

 אם וגם
 בדקואחדהמחט ולא מתוךהב~ם הפרש ש~ידואי~~

~
 בהא להבשי~ לו דנדאה השני חוט בסבר~ ודלא

והד"פנים ~
 מאיד~

 סי~קב"ט ח""ב
 ומצאו הטדפש שנסרך פ~מים דבמהשנתברר בדברובת~ ~אדי~

~לבן מח~
~~ 

 שמא לחוש יש נמצא ולא בדקו אם
 ידד~

 ~וך
ה~דש

 ודח~
 גדש וא"ב ~ באודך י~"שהנ"ל חוט~שנ~ שו"ת ~ל ~"צוה~יד הדב ש~"ת

 ~א~
 בהדב דהחמיד

 אם אףמ""י
 המח~

 ואינו בבדם ~ונח
 וחוט" " ו~ר~ח צ"צ בהד~ ~~דלא בבדם מל~דוקדשבחו היב~ תחו~ו~

השני
~ 

 דהר~ מ""י מס~~ ו~דיפא
 מצאו ולא בדקואם הטדיף~א~ פ"~

 ודל~
 מו~ם ד~די ~בנדא~מפשט

דל~"
 אל~ ~~י~

 א~~
 ~~~י~~~ ~~ת~ ~דקו~ו"~~ ל~

ד~

" 



~ ~ ~ ~ ~

"~ 

~ ~ ~

~ ~  

" 

~ ~ ~ ~ ~

"~" 

~ ~ ד~" 

 ~ד~~~
 ד~ם

 ~רפ~ נ~ר~
 הב~~ד

~~~ ו~ד~ לב~
 נקב נגדו ומ~ו"

 דל~ ~
 ניקב

 מ~~~
טריפ~

~~
 נוד~ ~~~~ ד~י~י שוב

 ט"ו סימן י~ד ביהודה
 ונר~מדבריו י~וי""ש צ~צ הד~ לד~רי דה~בים~"
 גםד~קל

 במ"~
 לבדוק שבתו אם ה~ני תוט הר~

 ~ל ~צמו בלד~א בבר~
 ה~ואלהי~

 דה~לי~ איר~ אם
 הברם

בלא
 בדי~~

 ה~י~ו הר~ ומ~~ להטריף דד~~ו
 י~"ש בידוהוא דט~ו~

 באור~
" 

 ו~
 ז"א ~ר~

 או~
 ק~אוק~"ט

 ה~~יקלא
 ב""~

 ה~"צ דברי
 והסבמ~

 ה~י~ הפר"תולא
 הובא דגם נ""ל דינא~ ל~נין זה בל ~ם ב~ם~ליה~
 בו ~תוב בברםואינו מונת ~י~דהמתט

 וא~
 אם~בתו

מל~ו~
 נ~~"ד ו~"ת דמו~ם דלי~~או~"מ ~~י הר~ בסב" ~~רוייהו להטריף דיש הב~ם

 דדיי~
 ~~ייהו

 דאף" ~ו~ראה מתט ~~או ~ם י~ ~בודאי ב~בודהא

 אינוא~
 ~תו~

 סירבא דאי~א ביון ל~טריף ד~~ו
 לבדוק י~וב~ו ~

 ~ ~דיקי~ דצרי~
 ל~יבובא ונראה

ותו ~
 ~ם י~ ~~וד~י לי~נ~

 קו~
 הו~~~בת~ו מ~ט או

ב~"~
 פ""ט ב~ל ~~"ת ~ון דה~תיק ~מוה י~ ו~ו

 בהג"ה דהרמ"א לי~נא במו י~"דדין
ב~ו~ וב~~ ה~"~

 צרי~
 בדי~ה

 דמשמ~
 ל~בב דו~א

~ 
 ~ר~ וגם

 מ~
או~

 ~"א
 דיי~

 ה~"ת ל~ון
 במ~~

 להב~י~ נ"ל ו~ב""פ"
 ~בהמ~לפתו~

 מתט מצאו ולא בד~ו אם י~דאל
 ניתושודלא בל~

 למ""~
 פנים הר~

 מאי~~
 ירדה ~מא

~פד~ ל~ו~
 ב~~ני מצי~ דלא

 דרמ"~
 ו~~"ז

 וגם ~לה דלאלהוסיף ת~~אוהבו~אי" והאתרוני~
 ~"א~"~~ב~ הר"תגור~ש~א~

 ~~תי~
 ונרא~ ומ""י ה~ני תוט הר~ דברי

~ס"~
 ~ב~ו אם בו~ייהו~אבל

 נ"~ מל~דו~
 ל~~ל דאין

 ~יון~לל
 ד~~ ד~יב~

 ~ד
 ו~מ"~ שיבדו~

 ד~ד""ם
 ריבו~ ודברי ~ה~ימן

 להב~יר נל~"ד ותו " ~""י סי~

 י~רא~ ב~מ~לפ~~
 ~יבא

 ני~ר ~ינו נקב ומצאו~"ה ~בב~ טרפ~ דנסר~
 מ~""ל~

 הת~~א בל דהא
א~

 ~טרפ~ נ~ר~
 או דהמתט אלא אינה ל~"ה

 ה~רם~ב ק~
 מ~ל""~

 ד~רי ה~תיק ~ת ~ות ומ~ב
 בי~וד~ הר~נוד~ דברי ובר~הרו~ז י~קבו~"מבאד ה~

~
 יד~נא ולא

 למ~
 לא

 ~ש~
 ~ברי זבר

 לנו גילה~~ני~ולא ותו~ הר~~"~
 ד~~וד~~

 דמ~א ו~יין ~ ~ליון
 ~""ת~ל

 ומ""~
 מו~ם בל~ון ת~ דין מ"ת ~סי~ ~מן

~תט
 ב~~ ד"~ ו~ ק~ ~

 ה~ז
 די~ וה~~

 לה~יג
~וד

~~ 
 " הפר""ת

~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ " ~ ~  
~

 מאברים א~ ני~ב ~מא דתיישינן מט~ם
 פ~יטאדא~ב הפנימיים~

 דטריפ~
 בתלל מנמצא ~דיף ~א

 הסבימו ו~~רו~ם~ו~וד ~"~ופ~ת "ט""ז ~ת~ב~מה
 ד~ין ה~ז ובת~ ~ לבר או ~יו ~פא תילוקביןד~ין
 לא ~ו נ~ב בו י~ אם הבבד בת~ד לבדוק ~ריךהבודק
ד~מבינן

 ארו~
 לבדוק ודאין

~הן הריא~ סירבו~ זול~
 מצויו~

 בת~ר לבדוק ~~גים ~מ~~י ולא " ~ב"ד
 ל~יל ו~ייןהבבד

 ברי~
 לבדו~~לאיהא ט"לד~ב סי~

 " דב~ד~ונ~ן בטרפשאנקב

~ ~~~~ ~~~~ 
 נמ~~

 " ~ו~ ב~דים ~~
 ב~~
~~"ז~"~~אד~ין~אסו~תיד~

~~~~ 

 ~מ~ום

~~ 

 תיות~ ~~
 אבן

 אומרה ~~~ב~~
 ב~~ו~

 יתר~ דבל תיותא
 בנ"~

 וב~לו
 לגמריניטלו ~ניה~

 ~ב~ והילב~
 מקום

 ~נמצ~
 בב~ים ~~

 פ""ט מצ~~יב~""תבלל ובן ~ב""~"טריפה
 נמצא~ דאםבס~~ בל~וןמר~

 ד~"לפא"ט ~ריפ~וב""ב בבדים ב"

~~~~~~~  ~ ~ ~ ~ ~  ~ ~  
 ו~ין~~~קי"ג

 ב~ו~~

 ~ד~~~ ~ו~~~

 אפי~דאיןל~~
 בזה זה דבו~ים אינן אם

~ 
 בא ובן

 והטרפתי לידימ~~ה
~ 

 ו~ף
 בהפמ~והה"~

 אם

~~~

 ~~~~~~~~~ס~~~ן
~  

מ~ו~
 ~מקום בזית

 ~ד~
 ~יותאב~ד ו~מקום

בי~ר~ ב~
 ~ליו וב~~ " ~ב"ד מארבו~ה למטה דגל

 ה~~
ו~"ל

 טפי דגר~
 י~ר~ נמצא~ ~

 ~אינה בבד
 דבוק~

בלללב~
 מאם

 דב~
 מאו~ו ~מטה

 למטהדמ~~יל ~~וםדב~~ בזי~
 ממ~~~

 מרה תיו~אומ~ום
 בבד ~ל~וליאלא נרא~~~י~~

 ~ב"~
 והגם "

 א~~י~ דמ~~ב~
 ~א

 ~הקל ~בי ~אמלאני לידימ~~ה
~ 

 בן בי
 ~ל ודהמ"י ד~ ~""ק נ"ה בסימן ~~זדברי מ~מ~~
 ל""ד אותפ"ט ה~~ב~

 או~ ש~~ ותגור~
~~""ל דבר~ ~~~י~ו ב~ג

 וה~"~
 אינו אפי~ בבבד ~תמיר הפרי~ה דהא

 בסי~ ו~~ל ותיו~א מרה במ~ום~ומד
 נ"~

 ~מד אם~רגל ד~ דין
 מצ"~ למט~

 ~ליו ה~יג ~ם והרט""ז
 ב~דוייהוובת~להבשיר

~"~ ~~~ 

 ותו "
 נ""ה ~סי~לקמן ד~פר~

~"~ 

 בתרויי~ו ~תמיד י"ב
 וד~מי~ו ~~""יו~רמב"ם ~יטת והדי~ש בט""ז~יר~ו ~ב~ וב~

 דינאול~נין
 ה~ל~

 ב~ בין וא""ב ב~יט~ם רה~יקר
 למטה ~ב~ ~מ~תילבבדים

 מאר~בה רגל ביתרת ובין תיו~א~מ~ום ובזי~ מ~ במ~~ מבזי~
 בה~ז~~ל" ודלא בהפ~~ ואפילולהטריף י~ ו~מט~

 ו~~

~~~~~~~~~~ ~ ~ נ ~ ~ ~ ~ וה~"~ 
 ו~~ז

 ופ"~
 וז"א

 י~"~
 ~ב~ באור~"

ד דלא נתיתנא ובהא סלי~נא ~הא~~ז בבדי~ ~  
 " הנירבוותא בל נגד ~הפמ""דואפילו להק~

 בבדים ב~ דנמצאו בס~ם ב~בווה~"ת דהאמר~ ו~
 ו~ד " ד~ דין נ""ה ב~~ ברגל במו יד~ תיל"קלא ומר~ ~ריפ~

 די~
~תו~

 לסב~הפרי~ה
 וז"~

 ב~~
 למטה ~י~ר נ~תבד אםאפילו ת~ואיןל~~~ ס"~ ~~

 הרגל ~ל ניטל דמיובאלו בנטול י~ר ~לנימא ~~תתונ~ בארבוב~
 מ""ג ו~סי~ גביבבד מ"אסי~ ובמ~

 ~~אניה~ם טתול גבי ~
 ברגל מ~א"ב הואאברא~דהבל

 די~
 לו

~ 
 פרקי~

 לומדסברא דאי~
 באלו ~נימא התת~ון בפרק יתר י~ דא~

ניטל
~ 

 וט~ול דבבבד קמן הא " ~ב"ל הרגל
להתמיר ד~~~

 ולה~ו~
 ~ד~ ו~ם ~ר ~~צא מ~ם בבל

 ז~
באו~

 ~~פ~ר להב~יר ברגל ד~תו סב"ר~
~ה~~ת ד~~

 ובאןבאו~
 ~בדים ~~ נמצאו ג~י ~"ג

 ~ב~
דברי~פד""~

 ולא
 ~יו ~~~

 בו~~ ד~~ נר~~ ~~
~~תמ~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

" ~ ~  

~""

~ ~ ~ ~ ~  א~~~~~~י~ 
 ~פ~ד

 ועיי~ ~ ות~~
 ז"א ב~~ת ~וד

~
 ~ד"~ב~ ~"~~י~

 בבדי~
 ד~ה

 דע~
 דלאוב~~דש"ל

 בנדוןדידי י~ו~שבאוד~דא~ד ~~~

~~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

 דבת~" ב~ות
 ~שו~ דה~

 ואין" מאד
 צדי~

 ~ומדו
 ~ימן תב~ש ו~דב ~~ח ~~ע~~הדב למה גםומ~~
 להטדיף ו~ד"מ"ד

 בטחו~
 ע"ש ובבליות

 בנ~ הלקוי הבבד ד~וקא ולומד להקל דאיןובודאי" באוד~
 ""דמי~"

"

~ ~  ~ ~  

~ ב ~ ~ ~ ~ ~  

" 

~ ~ ~ ~ ~  

"
 ח~ד ואם

 ה~ל~
 דיש בשד הגדול החלק ונשאד ~קטן

בו
 במ~~ בזי~

 לבל~תובמ~~ ובמקוםשדבוקה מדה
 ~יין ב~~ת~~ת~וה

 בש~
 ~ג ~י~ ~ב

 ובנה"~
 ז

 בא ~עמיםובמה
 ליד~

 דנשאד
 החל~

 ו~מבתי ה~דול
"

 ~ ב~וף ו~צ בד~ה לעיל וב~ש לה~שיד דבדיהם ~ל

~~~
 שהיא

 נפוח~
 בדיאה לעיין יש ונדקב " ועבה

 טדיפהוא~ גפן בצמד לבנהאםנמצאת
 היא

"~דו~ה~~~ד~
 ~א ~י~ן ~ב ו~~ן ~י בדיא ד~דדא

ודמש
~ 

" 

~ ~ ~

 של בבבד ~נמצא "
 בהמ~

 הבבד בבשד ~מון
 שש~ לפי בשד~ ~ ~~

 המאבל ~~~תד מתהוה
~~דד

 א~
 ה~ד"ח והביאו הדיק~ש להתה~תהדם הבבד

 ז ~~ח אות ~א ש~~אל וח~ודת ב"ג אות ומ"ב ~"י"~"ק

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ "

 אבנים במו להיות מצוי אינדייאן
""

קטניםולבנים~ודהבבדומדהונה~ו "
~ה~יד

 דאומדי~שבאי~~
 מאד שמ~דג~ן

 ובא ~ד אות מ"ב הד~ והביאו פ"ט בלל~וף למנח~ ~ל~
 בבבד הנמ~את לאבן דדמי ו~דאה וה~~רתי~ידי מעש~
 ~ נמי לעיל המובאבהמה ש~

 ו~~~
~~א א~ ב~קוםמדה ט~די א~ בבבד בועות
~ 

 גםדהוא להבש~ומה
 הפ~~דדב~

~מ~
 הבו~ות מ~י ~בבדים ~ו

 ש~
 ~~ דמ~"~ימן

 הד~הד~ ~~בימ~ ש~ן"ובת~
 דבניהישיב~ ובל אבוהב

 מהד"י ~ד~ הודה ובן ~ בויניציאה שהי~~הגאוני~
 בתב קט"ו אות ז"א ו~~ ז ע"ש ו~יו~א מדה~מקום בטינדי מ~תפק ד~ באות ג"אל מהד~ד ז~~אבלואלי די~

 ~יש בל אלא ב~דמ"ז להקל ל~ נ~~~א~
 בוע~

 או
 ה~דיך ~ש~ד ת~תיוטוב בש~ נשאד דלא באופן ו~יותא מדה במקום~ינ~י

 טדיפ~
 וב~ש

 באוד~
" 

~שו"ת
 וב~"ד ע"ש ז~ ~י~ י~

 בת~"וב~

 ~א מודה אני
 מ"ב ~ה~~ "~ב"ל

 ~עת~
 ~אדבדי באות

 הד~ודבדי ~דמ~
 גא~

 הטהודה~ונלע"ד דע~ו ~נו גילה ולא
 דבה בהנא הגדול האשל נגד דאש להקלדאין

~ל מהד~~
 דנד~

 הנ~ל מ~ובתו עוד
 דב~

 ~בר~מהד"ד ~יא

 באו~ בד~ י~~~~א~
ט " ~ ~  

~ ~הדי"~ 
 אינן

 מבדיחו~
 ~ה ~אי ואפשד אפשד מ"מ

~~י~~
 ליה

 ~מנ~~
 ה~י~ אדני מה על

 הטב~ו
~ה~~בם

~ 
 ויניציאה ~אוני ~ישיבה ה~בני מבל

~ 
 הוה

 ואי~ ~ בוותייה~ נמי~"ל
 ~י~יה

 דלצודד ודאי נדא~
 ו~ם שבת ל~ודך או ~~קלבהפמ~ד עמו תבון ידי~~ף ~ ~ם בדבדיו יעיין ו~~ להחמיד אין ~פמ~ד או~~ת

~~~ " 

~ ~ "  

 ד~א"

~~ו~~ ~ ~ " ~ ~ ~  

~ ~  

~  ~ד~ ~נ~ 
" 

 עט"ז תלינן דטבחא בידא אוב~בין
 ש~~

 ופ~חבשם
 פ~"~תב בלל בת~ח ג~ב וה~יאו~דשב""א

הוא דפשו~
 ובו~

 הפו~~ים בל בתבו דבן בת~
 בן בת~ הקצד ~ה ב~~ ואולי בת"ה מצאו דלאבת~ הבנ~~ א~

 העיד אות~~העד מ"ב והד~ "עב"ל
 י"זדף הק~ ד~~

 דפו~
 ה~א ד~לינן שוין ו~לן בן ~דימונהבת~

 הד~ וב"ב למיתלי~יבא
 ז"~

 אות
 ד~לינן וב~אי ק~~

בדו~
 מניןודו~

 "~ בנין

~ ~~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  
בש"~

 העט"ז הביאו
 והש"~

 ו~וא וה~ת והפד"ח
 דףבפא"ט

 מ"~
וב~~ ~ ~שי~~ו ~וב הד~ף רהשמיטו ובתבו

 בלל~~ הת"~
 ~~ימה באן אין דמעתה ב~ דין

 ~בבד נ~ב דאם הד~ב"ש ובת~ ~ז אות הד~ז""אוב"ב

ב~גד~
 ~יד"א הד~ בזה והאדיך טדיפה ונ~תם

 דינא ולענין ~~אות במ"~
 דא~ א~י~

 ~תימה נ~תם אם
 ל~טדיף יש~עליא

 ~דב~

 יע~ש דעת ~פ~י הד~ ~לה

ב~וד~
 " לפע~ד בדבד להקל ואין

~ ~

 למקום המדה~ נ~דבה מוד~םלשון
 ~ד~" ~ח~

 אבו ~ך ט"ז בדיאה אלא ~ו~לת ~ידבאדאין
 דאין בת~הפר"ח

 ל~מו~
 לז ~ימז ב~וף במ"ש זה על

ע~ש
 "ועמש"שוב~"~

 ד~יבא ד~יבא דנלע"ד מ"ו
 הדשן תדומת הד~ ה~ד"ח~וגם לדבדי לחוש ישהפמ"ד
 מ~וםשהנקב דבל בת~~י~ק~"~

 טדיפ~הביאוג"ב ~~ומטדיף~ידב~
 פ~ ב~ הת~

 ב~~ת ג~דלא דין
 " שנ~דבו וד~ין במדה דהב~יד ע"ז~י~ ~~

~ ~~~~ 

 ניטל~ ~~
 ביד

 ~~ד~ ~
 טדי~ה

 ת~~והב~והד~ הד~ ג~ דין ובדלקמן הבבדטעימת מהני לא ביד שניטלה ידעינןאי
 ונב~~ב~~ן ~~ אותמ"ב

~  באוד~ 
" 

 ומ"~

~ ~~~~ 
 אות הד~~ב " ~וד~הבבד ~~

 הזבידו דלא הפו~קים להקת~ביא ~~לנ~
 אםלא וז"ל יו"ד באות ~נו פ~יק ~לבן הבבד~~יעת
 וטעמו הבבד~דעו

 מבחו~
 טעם

 מ~
 י"ג~מצינו ביון ~גי בבבד

 ~ו~קי~
 ~דיעה הזבידו שלא

~~ 
 פה בולם

 טעימה אלא ב~בו לאא~ד
 עב~~

 דהא ~הקל ונ"ל "
 בי מד~גם ט~םטעם

 הד~ב""~
 ונ~שךאחדיו ~חמיד

 במשב~ת מ~דים פדי~~
 זה~

 בא~"ד ~ו
 הבבד נגדםזובטעי~ת לה~מיד איןולבן ~תידי~

 ~בת~ מטעםמהני בבהמ~ א~
 ~ה~ פ"~ ב~ הת"~

 "~ד~ ~הביאו זהב משב~ת הד~ ב"במשה דדבי בשם
 מ~

 ו~ ~~ת
 בבהמה אף להבשידוב~~~ע~ד

 וב~פד ט"ואות ב~י בנה~"ה~ה"ת ועיין " לן ~לג דמאן ונבון "יע"ש בה~ב~ודעמי~
 ויבו~ וב~פ~ בית~

 " ~יים מים

~ ~ ~

ה ~  
~ ב  ~  ~ו~בין~ו~ 

ועלתה
 בנפי~~

 ~ימן צ"צ ב~~ בלל נקב בה נמצא ולא
 ל~בשיד השיבט~

 והפד"~
~~ 

 דדבדיו ע~ו בת~ ג~
 ~יה ש~עו~ ביון בנד"ד דוקאנבונים

 נקובהיה ~~ אב~ ~~
 ב~ץ למית~י איבא טפי מבחו~

 ~~ח שדינן לא דע~ב להטדיףויש ~ולי מע~
~ ~ 

 אלא
 דבן ו~~עוד מב~וץ בנ~ב משא"ב הפנימייםבאבדי~ ד~~

 משו~מוב~
 ~י~ דש~~א

 ~ד"~
 י~ש

 והמ"י באו~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~

~  

~ ~  

 בלל ~~ח~ל
 או~ פ~

 ב~
 ~ע~י~

 ~ון
 ~~ שו"~

" 
 דלאדהבשיר

 ב~ו"~
 וח~ור~ צ""צ~ הר~ עם דהסבים נראה~ליו ב~~ ולא ק"ל סי~ ש~ואל ~ש~ט

 ש~ואל
 לי~ ו~די דאזיל ונראה ה~~ח לשון הביאר" או~

 אבן ז
 על ב~~ או~קי"ט ז"אהר"

 ~~ר"~
 ~דבר דאצלו

 נדא~לודי~ ~מעש~ וא~~ל~~ צרי~
 לחוש

 ולהח~ירבותי~
ע~~

 בדבד להקל דאין ונ~"ד "
 בשו~~

 ~"צ
 על~צ~ דס~~

 ~ס~
 די~ה ל~קל ד~ולין ~""ט בס""ס ~~~דן

 ~וא דהנקב ה~ם דדוקא ~פ~ח עליו~שיב
 היבא אבל ~ב~וץ בחולי ל~יחלי איבא ט~יה~ני~יים באברי~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ או~~
 ו~~ע " ר""ו

 לק~~

 ב~ דין נ~ סי~ן
 ד""~

 עוף
~ו ש~י~

 ו~

~ ~~~ 

 " בלשונו וטו~~ו

 ה~ר~
 ד~ ~ק

~~~
 בדין

 טעי~~
 הבבד

~י~~ בב~ ד~~
 בבבד ~ר ~ם

 של הביס ניטל ~רי ~~
 דין שב~" דבה"ג ו~שי~והויא~טרי~ה ~~ר~

 ז~
 פםיקא לא

 בניטלה להטריף ~יל~אליה
 ה~ר~

 הטיל ולבן
 טע~~ר א~ילו נ~צא שלא דהיינו לג~רי ניטלהדאם ~שר~

 א~י" ד~רירו~א טע~א אבלאיאיבא~רי~ה
 ב~""ב חיד"א ו~ר~ " עב"ד ב~ירההביס אםניט~

 או~
 ז~הע~יק

 דאוי ש~~יה~ו דהגם וב~~ הפ~ת ד~רי עלהרחיב
 לב~י~

 הר~ וב~"ש ~חוור ~ינו ~שד~~ ו~טיל~יל~א לי~ ~ס~ק~ דב~"ג ד~סיק ~אי ~~ עלי~
 וה~"ן והדשב"אדהרא"ש ~ב"~

 שב~בו ויש חסר או ניטל הה~ד טרי~ה שניקב~~ום דבב~ ב~יטו~ ס"~ ב~

דב~
 הוא

 פס~ ו~"~
 בטעי~~~ בב~"ג להקל

 ~ב"~
" 

ואני~וסי~עוד
 הרואו~ ובו~~יני~

 אתרשהביא דהר"ן
 ב~ב " ב~גדברי

 שה~
 ~"ד לד~י ~סבים

 ~ריפה ~ני~ב~ום בב~
 וב~

 ניטל~~ה ~ם ו~ב ניטל
 ~פר"~ ה~~טרי~~וז~

 הר~ ~~~עוד " בפי~ובו~
דהר~ ח~ד~

האו ~~ ~פד"~ בח~יר~ הארי~ ~ב~~ וה~ בו"~
 דינ~

 ~~~ח ד~ש אסיק~בו~יה ב~פ ודתר~
~טע~י~ ול~

 או ה~רה ניטלה אי נס~פק דב~"ג דב~~
 היה אם ~סו~~ים אנו לאואם או בשירה איחסר~

~רה ל~
 ס~~ הו~

 חזק~~ ואי~ד~ ט~י~ה
 ידעינן אי ולבן

דהיה
 ~ר~ ל~

 ~סו~י~אח""בו~ב בשרה"ואנו ~יה א""ב
היה

 בשרו~ ~זק~ ל~
 ל~נינו בשבא לבן ואוק~י~אחזקה

 ס~ק ושואין~~ן~רה
 אםניטל~

 בשרה היא אם ~~ה
 ~ה~~ידה~ו~או

 ~ל~ז~~
 חסרהולא דאולי א"א הי~ד

ה~ל
 חז~

 ~ר טעם טעים אי אבל ~עולם ~י~ר
 בחזק~ ל~ו~וק~ינן טרי~~ אי לן ו~~~א ניטלה ~רהוא~ב להד~יה ~וב~

 יע"ש דבריו ~ורף זהו הי~ד

באור~
 הר~ דברי על שם חיד"א הר~ והו~יף "

 להו ~שיטא נהיראדהראשונים ולא וז"להנ"ל ב~~
 להבשיר וסברי~רי~ה דניטל~

 בטעי~~
 ~דברי ל~ד זהר"ן

בה~
 עלדבריו ניטלהוהק~ה~ו דניקב~וב"ש רסבר

 והביא ה~ר"ח לשוןועל
~~ 

 נדאה וז"ל ~ב""ש הר~
 דב~~דלק"~

 ~יירו אחריו הנ~שבים ובל
 שהובא~

חסד~
 וס~ם ו~~ ה~רה

 חסר~
 שלא

 וקים ובו~ ב~"ג ~להדיא ב~וב""~ נברא~
 לי~

 ד~~נין בקבל~ו לבה"ג
בריא~

 בוס בלא ה~רה
 בי~ם~לוע~

 ובו~לינן בבבד

 ש~~חל~ל~~
 בלא בבבד נבלעה בריא~ה

 ביסובשר~
 ב"~אב~

 ~ודו
 נ~רא~ דא~

 ו~יטלה
 ~ח~

 מה~י ~א

 ועי~ל " ובו~~עי~ה
 נברא~ דא~י~

 שאר בבל
 דל~~~ים בה"ג ג~ירבביסייהו ~~~

 שו~ב~
 בל

 ה~~~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ר א ש נ ו

 ונבונו ל~ניןדינא האר""ש ~ן~
~~~~~~~קצ~ד שא~ר~ ~דברי~ל~י ונאי~

 ~י~
~ ~~ ~ 

~  

~ו"ע ידי~
 ~ר ט~ם איבא ואי ול~~~

 בשר~
 " וא~ילו

~  
 טעי~~ ~הנילא ביד שניטלה ודעינן ~ אי אבל " בלל ~רה דו~םניבר

 ~בבד""

~ 

 וב~"ש
 ז~~"לדייק~~~~ב~~ע~~ד ב~ ב~י~ ל~ל~

~~ 
 ~רן~~~

 בז""או~יין
 או~

 " וקב""א ק""ב
 ו~~

 ~ר~
~"~ ~~ 

~ 
~ארי~

 והעלה בענין
 דה~

 ב~~ג
~~ דינ~ דהא~ ~ארי~

 ט~י~~ ~""י ה~יר
 ב"א הבבד

היבא אב~ ה~ר~ בחסד~
 דנו~ל~

 ד~זינן בגון
 ד~ר~ ~~ר~

 דהות
 טעימ~ ~"י ~י~בשר לאואיננה ~מ~

 הבבד
 ודצריד בדבר להקל דאין ~ ונל~ד ~ר ט~ם בונ~צא א~ אפי~

ל~קוד
 ניבד אי ולראו~

 יש אם ~בבד שיט~ום קודם דניטלהידעינן ~~ ~דוב~~ ל~ר~ דהוי~
 ל~בשיד~ר בו~~

~ 
 ועיין

 בשו""~
 ס"ג ב~יחייסי~

 ועיין " הבבד דנאבד להיבא בה""גלשון ד~י~
 שו"~

 ה~ט

~לק""ט~

"" 

~ ~ ~ ~

 ~ות ~ם ~ד~~"ב ~וד
 ו~י ביס דושםדנר~דהיהיש י~ בת~~~~ ~~

 ~ר~
 ~ני~"

~
 לשון ~יקונו ל~י

 ב~"ג~
 לה~יד דיש

וטעי~~ קדי~~ ~"~
 ~ב""ש בהר~ ו~לא ~~ד

 דנ~ש~
 א~ר

 דע~ ש~~י הר~ של~נינובה""ג נוס~
 ~~"ד

 ח~ בס"ק ~ש ~~שט בי וגםבזה לה~~ וצל"~ ~
 נרא~

 ד~
 ~~ני

טעי~
 הבבד

~~ 
 הר~

~""~ 
 דהיבא ב~ב ג~ ס""ק

דניטל~
 טעי~~ ~הני לא ~ו "

 לא ני~ו ד~א~ ""~ס"ח ~חל~ י~ בי גם
 הו~

 ביד
 והו~

 דו~ק
 ~ה~מי~ י~ בידניט~ו ~~ ~~

~~~~ 
 ב~~" ~ר ט~ם ~ע~ם אם

נ~צא אםל~
 ~ר~

 נאבד שיטעום וקודם
 בנה"ג הד~ ה~י~~בבד

 א~ ~י ~ג~ו~
 ב""ו

 אם ס~קס"ס ~טע~
 הלב~

 דחסרה ב~""ד
 ב~""דדהלבה ב~~~"~ ה~ד~

 טד~~
 אם ש~א

 ~בבד טו~ם הי~
בו הי~

 ט~~
 ~ד

 ו~אדי~
 ב~"ג דברו ו~ירש בדבר

 הבבד שנאבד ~ירוש ו~~ ל~ליה איבאאם ~ב~~
 ו~ב~~

 ובבד~ו~געלפ~ושו " יע""ש חייסי~ס~ג בעיבשו""~
 ~הר~ בה~גלדברי

 ס~ ~~
 ~יד"א ו~הרב ג~

או~ ב~~
 ב"ד

 ע"~
 ~ ~בד דנאבד דינא האי ועל "

 ח""ב ש""יהר~ נשא~
 דבר וז""ל ס"ווב~~ ס~

 ~~ד ובבד " ובו~ ודאו ~ידו ~ו~יא ~~י~יואין בפשי~~ ל~~יר ו"ז בסי~ וב~~ עה"ג ~~ד נד~סושוב ~ס~~ק~יב~ ז~
 הנ"ל ש"יה~~ בלשו~

 הר~
 ב~ב חיד"א

 או~
 ב""ד

 ל~~יד ב~~ עה""ג ר~ר~ ב~"ש בלשונונ~ל וב~~ד~~
ד~"ל ב~~י~~

 בפשיטו~ לאסו~
 ~רה ובן " עב"ל

 ו~~ו~א הבבדז דנאבד היבא ב~קודודא~דעה""ג לשו~ וב~
הר~ ע~

 בי~
 ~ל דנשאל ו~ סי~ י""ד דוד

 ז~
 וב~~

 וגם לה~ידד~~ו דע~~
~~ 

 טעו
 ~בבד בנא~ד דה~ידו~ירשום ~~~ ד~~ ~הב~~
 ה"~

 ~ר~
 ו~פ"היטב ובא~ לה~~

 לח~ ובי~
 ~~ ד~~ותסי~ ~ד"~ עיקדי ~ר~ י~ודה"ובן

~~~~ 
 ""~" ~ ~"~ ~~ דהע~"~ ~"י ~~ ד~די

 ~~~~ו~



~ ~ ~ ~

" "~~~~~ 

~ ~ ~
~ ~  ~ ~ ~ ~ ~

 ~ע~~עלי~ ול~~~~י~ו~
 בלל

~~ 
 ד~~ ~~~י

 ~~י~"
 ל~ם ~ת~ל

 ~~ו~~
 ל~ון בפידושם ~יטב ~~"פו~אד

~~"ג~וג~~~~ת~ש
 לח~ ~שי~~

 ~~נים~ו~מיהא~
~י

 ~~למ~ הי~ אי~
 בל

 דבל הד"ט עיקדי מה~ ז~

 ~~ז~אני~"~~
 ב~~ שם חיד"א ~ר~ דינא ול~נין

 אשבנז~ד~נו
 העי~

 " טועמים דמיעוטא ~מיעוטא "

 ב~נאבד בבבד ~ד~עם
 ~מר~

 לא~וד ~~בימו ו~ן
 ~יאו~ו

 ~ע~
 דע~ וש~~י ~ד~~~"ש

 אמ~דשביחו ו~וא
 ~~ה~א~דין

 עו~
 בשלאמ~או מד ~עם ~ישבב~ד

~ד~
 ו~ן

 ~חלי~
 דדין

 יעויין" המקו~ת ב~י ~לוי ז~
 ז"א ו~ד~ " ~ם~ד"ק

 או~
 קב""א

~~ 
 דוקא ~ה~יד

 נו~~ ~קטנ~ ~~י~~מ~דזאבן
 ~ונא בבל ~חמיד

 ו~יע~ו ~~"גבסב~
 ד~~

 מרנן ד~בדי דבו במו דבו

דניטל~~מד~
 וא"ב לעיל טדי~~בדב~יבנא

 אזלאל~
~"~~

 ~נ"ל ז"א הד~ ג"ב ~קע בו אשד בנה"ג ~ד~ של
 ב~~מ""ד להת~ד~~דו~יו

 ~ ומ~
 דבא

 מעש~
 לידו

~דב~
 פעמי~

 ~מד~ נ~~~ ד~
 טעם טעמ~י וזמנין

~ד
 ב~בד"~

 ~דלקמן מעיים בבני או בקדקבן או
 בדבד הבדח אין וא"ב מד טעם ב~ם היה לאוזמנין ~

 ז""לונל~"ד המ~ומ~ב~שהד~חיד~א בפי~ומדדתלוי

דאי~
 " להקל

 בד~
 דטועמין נלע"ד ~בבד נאבד אם

 ~עיים ~י או~קד~בן"
~ 

 בדלקמן
~ 

 אם ד~אאף

~~
 ~בבד

 הי~ ~~
 אם ~שדינן מד ט~ם בו

 אם בק""ו ואתיא ~עיים ~~ני ~ו ~קד~בן מד~~ם הי~

 ~ד~בן מד ט~ם וידגישו טעימה בלא ~~בד~א~
 בלל ~פק בלי ויתידו חבימייא דשד"ו מ~ים ~~י~ו
 ~בנ~"גו~~

 דלב"~
 שראינו ~ודם ~בבד נאבד אם

 לו ~יהשלא
 דל~ ~שד~ מד~

 לא שמא ל~ד מחמדןנן
 לו~יה

 בש~"~ מד~
 סימן ~~"ל

~~ 
 ד~לינן ~~~בד

 המד~ ~"~ד~אב~~
 ד~יא הבבד עם

 נדבק~
 בו~ועיין

 ה~ידוובו~~ל~~ןדיבודאם

~~~ 
 בו ויש לבבד ~מדהוטעמו חםרה

 מרי~~
 ש~תי~שר~

 פ"~ ~~ ~ש~ דע~
 במ"ב~י~א הד~ וב~~ ז~ל

 ט~~ ~~
 דלמאי ו~אמת ~שוט דהוא

 ל~~~~
 ולא

 יד~נאלמ~
 ב"א הבבד ט~מו

 ~ ~~קד~
~~~~~

 ודיקני~ שלימ~ הביס
 ~י להבשיד יש

"" 

 ~עימ~
 ~בבד

 ~ד~
 ב~~ונ~ן חיד"א

 "~דבד

~ ~

 לאואם
~~ 

 ~עם
 " ובו~ מ~

~ ~ש~~  
 ד~

חקד
 ד~י~

 דא~י~ ~"ל ~א ~בבד ~טעום נ~יד
 דבד~ט~ום

 א~ ליד~ מא~~
 והשיב איסוד ד~ד בו יש

 ל~גאונים ~יהוד~ים
 דל~ ~לח~

 שביחא
 הי~

 ש~הא

 ~וא ו~דגילות לגמדי נטול~~~ד~
 ~לשון מש~ע ובן ~ד ט~ם שיטעום ~דבדוקדוב במ~ומ~ ש~לע~

 " עב"ל~~ו~~ם

~ 

 בדיבודדל~י ~נ"ל בשו~ת וע~"ג
 מוב~ח ד~ז~~אינו~~ד~י

 י~ישווב"מ~ו~""~ ו~ח~
~~

 בשם ~ד"א ~ד~
 דב~

 אשבנז
~ 

 ~~ ~"ק ו~פד"ח

 ~ל~שי~
 הש~

 ~ם משום "לי~~ד דאב~י עליו וב~~
וי~יב

 א~די~ ט~~
 ושדיב~מא בלחיב~ ~~שו~~י טעימה דא""צ

 עב~
 ו~ר~ "

 חגוד~
 שמואל

~""~ 
 ט~

~~
 ו~חמיד דם משום רא~יד

 ד~
 "" עי~ש בהפד"ח

 ~עלה~~~~ד
 ~יד~ דצדי~

 הדם מן הטעימה ~ודם
 עב"ל ~~ליו~עין

~ 
 וב"ב

~~ 
 ד~י~ בסל~למנחה מ"י

 שע~ו ~דם מן ~חלה ~ידי~ ד~דיך במ"י שב~~שו~ו~יו

 שדי" דהא לחוש אין ~~תו~~דמד~
 לאב~

 חי בשד
~~דח~

 ~~לזחה
 ו~"~

 זמן ב~~~~~דבל
~~ו שלאפיד~

 ~~י~~קי~ ~ו~ד"וא~ד~~
 ~מו

 ו~~~ד~~פד"~

 השי~ ז~ולבן ~דגיש~בבל ~~~א ~"קב~י~מ"ב
 על

~"~~ 
 דבדיודבא~~

 ~ש"~
 שלא דבל אמת ע~""ל"ו~ן נבונים
 ~ ~רי ~דםפירש

~~~
 באד ~ד~ דינא בהאי עמדוקמו

 ודמש"א ו~ב"ששמ"ח י~והר~
 ו~~

 שפתי
 דע~

 עיין
~ל

 ז~
 במ"ב

 או~
 ול""ח ל"ב

 ובשו"~
 ~ימן י~ף זבדון

 ~ד~ ~ל ד~שיגד~
 דמש"~

 לקנח ד~נבון ונלע"ד "
 ~~"מ"י ב~ב~ ~בבד על בעין שהוא ~דםולהדיח

וחגו~
 ~ו~~ח חיד""א ~ד~ ה~בים ובן ו~""ש שמואל

 טעםיעבירו ד~מי~ זבדוןיו~ף הד~ למ"ש למיחש דליבאומסתבד
 ~מרידו~

 ואין הבבד ~בשד נבלע ד~וא
ה~י~

 ואף ~ד~ד ונבון תב"ש הד~ מעבידיןאותוו~ב
 ניחוש~ם

 דבאיז~
 מ~ני המדידו~לא יעבידו ~מים פעם

ז~
 ש~ליו בדם ~בבד לטעום נ~יד

 ~דח~ ב~
 ז

 ז"א הדב מלשוןוגם
 או~

 קב"א
 ~דם דעב"~צרי~לא~יד ואניאומדדז"ל הדח~ דצד~ נדא~

 " ~~"ל ב~יו ~דם נשאד בעלמא בלחיבה אףשאל""ב ~ני~ ש~

 על ~י~לוג ד~א היבי בי ב~דחה דד"ל ה~חהואיבא
 וחגוד~מ"י

 חיד""א והד~ ד~ח ושפ~~ ו~ב"ש שמואל
דב~בו

 ~צדי~
 ל~דיח

 ~פ"~ וב"~
 " ב~ז ~""ק ~"ח ~י~

~ ~

 ~עמו
 מ~ומ~

 ואח""ב ונמצ"מד
 ט~~

 ולא הבבד
 שנ~קנח ~לינןנמ~ה~דידות

 מ~
 שבלעהבבדמן

המדהו~ד~~די~~
 ~פ~ח ו~ביאו

 ולה"~
 וחגודת

 במ""ב היטבו~יין ו~אדשמואל
 או~

 ~ ונבון י"ד

~~~
 ~ם ו~~מו ~ד ונמצא טעמו אם

 שני~
 במ~ם

 עצמו~הוא
 ול~

 מר ~יה
 בשי~~

 שנ~קנח ~~~י~

 ~דאשונ~ב~עימ~
 מ"ב

 ~ו~
 ועיין " ט""ו

שםו~א ש~אדי~ מ~
 קב"גומ~~דזוב~ או~

 ~ידיו~בשר~י מעשה
ב~~

 בפעם ד~א ד~לי~~קל ~נ"ל הדבנים
 ~ד~שונ~

טע~
 " מד"ה ש~ה וי~דא

~ ~ ~

~ם
 מ~ומ~ טע~

 מד והיה
 ו~ז~

 ~טעום
 אחד ~~ואולאנמצאמ~ו~עמובמ~ום

 ולא~בבד ז~
~~ 

 שום בו
 ט~

 ב~~ מר
 ה~

 אות מ"ב
 דע~ ש~~י ד~ד~ ~דד דיש~"ז

 וב~"ד ~~~דיף דע~ו

~על~
 דב~עימה ביון ל~בשיד

 ~דאשונ~
 ~דגישו

 ~גי מע~דבמדידו~
 ~ב"~
בדבד ~הח~י~ דאין ונלע"ד "

 דה~
 אדוב~א לה דטעמינן ה~ו~קים ~~בו

 דבמקומ~~י~
 קרינן ל~ם ט~"ם ~~ן הדגושו

~~ 
 ~די~~~~ד~

 שמו ולא מעיים מ~בני ~בבד ~~~דו
 ש~שציבו~בנימ~ייםו~דד ~ד~~ד ~י~שםבאם
 המדה~לינן הי~ דלא~זו

 ~נעקד~
 מ~~בד ~מדה

 ~ושלבו אשד מ~יים ~ני ע~ו~אד~
 ובשיד~

 מ~מע בן
~לשון

 הפד""~
 ~~" ~י~ ש"י~"ב הד~ ו~ב ~"קד~

הד~ וב"~
 ש~~ חגוד~

 במ""ב ו~ע " י""א ס"ק
דב"ב ~"י או~

 ב~ו"~
 " פ"א ~ימן ב"י ~דא~גי י~ב ~~ד"ד

 יוצא דמפודש ~~~ר~חיד"אשםועיין
 חיי~דסימן" לזהב~ב~ילעילבשםהשו"~בעיוביוצא ~לש~~פד~

 " הבנימעיי~ ~ו~לב~ דשםלאס"גאלא

~ ~ ~ ~

 ~ד
 במ"~

 נה~ו וז"ל י"ט אות
 שאם ~ד~ילשבעיד ~רבני~

 טע~
 ולא ~בבד

 ~בשיד מד טעם ו~דגישו ~מעיים וטע~ו מדהיה
 ~ייאש מ~ד~י~ד~

 ז~
 בספד

 יהוד~ שב~
 י""ד על

 שו"~
~~

 ול"ד
 אי~פינוזא מהר""י ושבשו~~

 ב"~
 ד~ סימן

חל~
 ובם"ד~~ב נד"ו זרקא מהד"י עמו ו~סבים ~ליו

 ~נ"ל חיד"אהד~
 דנדא~

 ~ייאש במ~ד""י להב~ד לו
ו~עמי~

 ~""ש

~ 

 ביוןדנ~צא "ונ""לדאון~~חמ~ד
 ~עי ~~~ת דאי~י ~א~ו ו~ן ~~ווםמד ~~~

~~ 

 ~זמן



~ ~ ~ ~ ~

" 

~ ~ ~  

~ ~  

" 

~ ~

~
 דב~

 המרירות שי~יה מ~ם
 ~שר~

 ואף " ~"ש

ב~~
 בפירושו ד~תמו נ""ל המ~יים בבירור ~זביר

 המרירות ~יהיה מ~ם דבבל דבתבביון
 ~שר~

 ~ואין
 מה~ד הישיש הר~ ב~ם מ~ש לקמן בדברו~יין~חמיד

 " חיי בשם~ר~ב~י ~וז~לז"לי~קב

~ ~

 בללולאבמ~יים בבבד מר היהט~ם ~אםלא
 יש מר ט~ם ו~רגישו מ~יים הבני~ו
 שהארי~וה~יאו ו~"ש שם ~ייאש מה~"י הר~~~~י~
 ב~ אות הנ"ל מ~ב~~~

 ונרא~
~~ים ~בני דצלו היבא נחמיר דלמה ~רי~תלמוד~הדבד ליהונל~""~ ומורי דאזול

 ביו~
 בב~ד מר ט~ם מצאו אם חבימייא דשר""ו

 ~לו ~~ם הרגישו שלא ~~לייהאףאחר
 או~

 ו~יין
 ~ אות ~מ""ב~מן~בת~~~~וד

 בבד~וף ו~"ל א
 וט~מו מרה בו נמצא קצת"ולא ~~וךוב~ת~צתו שהי~

 בל~נה~ר והי~ הקרקבן ט~מו אבל מר ט~ם נמ~א ולא~בבד
 הו~

 הבהן מהר"א הר~
 דבשר~

 והסבים

~
 והביא ק"ל ~י~ י"ר בשו"ת חיי בעי הר~

 ובן חיי ~בנ~~ר~ רבריה~
 נ"~

 ~~ד
 ~ב"~

 ונל~""דדאין "
 בשבלי פתיחו וספרין יתי~ דינא דהא בדבר~~פק
 מ"ה ~י~~ט

 ז"~
 הבבד טו~מין מרה שאיןלו ~וף

 והביאו אותו מבשירין בומרירות יש אם~והקרקבן

 מ"~~~
 ו~ ~ א~ אות מ"ב ב~אב~י~

 הישיש הר~ ב~ם דה~ידו ~ת~~ד ה~ל~~ת חיי דהר~ב~י
 ז""ל ~זיאל~~ב מה~~

 דהי~
 נמצא א~ילו מבשיר

 ~ ~~"ל בבבדב~אראב~יםולא המרי~~

~~
 ת~תא במיטב ק~ן "

 ומ~~~
 לה~שיר~ודלא רב

 בקיצור ז"אבהר~
 טרי~~

 ס"~

 דבת~ ק~א

~~~
 מר בט~ם דהא ~התיד הדבר ~ה

 ~נרג~
~~

 שם דהיתה מופת
 ~ ה~ר~

 ט~ם דנמצא הי~א

~
 פ~טה והיא הפנימיים מאב~ים אחד בבל

 ט~ם נרגש דלא היבא ל~חלה דש""ר~אחריה לפני~
 הקר~בן לט~ום~בבד מ~

 וג~ ~
 בד~תיבנא מ~יים הבני

~יל
~ 

 בו היה שלא "ב~וף ~ידי מ~שה בא ובן
 ~ משר"ת בקו"ל הנ"ל הר~נים פי~ל מ~~"ב~ר~בןוהבש~י ט~ם מרונרגש לאהיה~בבד מ~

~~ 
 הבבד אבלו

 ט~ם ט~מוולא
 מ~

 המרה בקשו ואח"~ב
 ול~

נמ~א~
 ח""א משה דב~ להטריף יש

 י"~
 ו~ ~י~

 בש~
~~

 אות מ"ב הר~ ~הביאו מהר"י"דור
~~""ד~דנדוןדידיה ו~ב""~ ב"~

 או ה~רקבן ב~ין יש דלא הי~
 יורהל~שיט~מו ב~ין ~יו דאם ~תן לט~ום~מ~יים
 אם~הן

 נרג~
 ~יי~ש "י מהר בי הגם לאו או מר~ת

~רא~
 ~מ~ייםוהיו שט~מו איר~ אם אלא דלאהתיר

 דהר~דבד~י~ול~לב~ילהואפש~
 מש~ס"~

 להחמיר
 לא ~נאבל דבבבד~ן

 ט~
 ~ם

 מ~ מ~
 שאין

 " לינרא~

~ ~

 ~~י~~י~ י~~~~~~~~~
 ודחה מ~יקרא מר~ם

 בנה"~ הר~ דבריה~
 ו~יין "

 אות~מ"ב
 ג~

 אם אף להבשיר ונהוג
 ל~

 נט~ם

 ~"~~מרירו~

 הבבד שצלו אחר
 ~ס~

 ו~י~תו מרן
 מודה אינו בי ~ם הנ"ל מריםבתשו~ ונמצאו~יים ~יי~א~צלוהבני מהר""י לה~ל רצה לא דלבךוא~שר

 ~"ש" במ~ורו בשו""ת~ט~ם ז~

~ ~

 נובל ~בשיו ואף מו~ם ~ון
 ~מו~

 ~ל
 המבשי~ן דבו בי " ~ב~ד~~ימת

 ~~חו~ ל~ ~~י~~ ~~~ ~~ ו~דאי ~מר~~~ר~ א~

 ובת~ ~ ו~חרוני~ ~הפר~ח ~ט"ז ו~ביאו~ו ד~מ~בה"ג
 במ"ב חיד"א~ר~

 ~אש~ ~~
 נ~~י" ובן נ~מנת

 ה~רתב~" או הבבד הנשים דטו~מין יום בבלומ~~ים ובבנה"ג~ חיים מים ויבוח בס~~ "ו~יין ופשוט~חריו
 ~ב""א ב~"ק ז""א הר~ בי הגם מעיי~ בני~ו

 וב~י" ה~ט השבלי נגד המ~~ים או קרקבן~ט~ימת מפקפ~
 ז"~" ~ייאשוהר~חיד"א ומהר"י חיי ובני~חיי

~  ~ו~~

 טריפ~" מרות ב~ נמצאו ~~
 ~"~" וז""לומיהו ח~ ~"ק הפר"חי ב~~

~י~א
 דליב~

 איבא ~י אבל בבבד דמרי~ת ט~מא
 מריץח~רה~מר~" במב""ש ודאיבשרה מרבבבדט~ם
 אחד פה הא~רונים בל " ~ו~~ב"ל ופ~טל~רי
 ~ליוח~~ים

 בז~
 וראו ~ביטו

 ד~" תאר~""ק פרי ~~
הל"פ

 וחגור~
 הגדילהתמי~א סי~~נ""ב ש"י"ח"א ו~ר~ ה~תב"שוגם אפי~~ה~"~ דהחמיר והר~ב"ח מואל ש

 שגג בי ב~~ שמואל וחגורת האידינא~ל
 ב~~

 שג~~"~
 לישע י~א ד~ת ~~~פתי בי וגםגדולה

 במ""ב חיר"א ~ר~ ה~ל מההשגות ל~ילוטרח""א הפר""חוהארי~

~~ 
 ~~בי~" דינא ול~נין מזור יגהה דלא ~ליו בת~ט"ל
דל~

 ~ת ז"א הר~ בת~ ובן " ~""ש בהפר"ח
 ~דוד במזמור ראיתי אח~ן ~רבי ~ב"ד~ו~ג~

 להרד~~
 דהשיג

 ב~יניו ~שר דלא תאר פרי הר~~ל
 מ~

 דהיבא" שבת~
 הבבדובת~לשיט~" ~~ימת מ~ניא לא מרותד~י~אב~

 במ"~ ~~יק~דש~
 דאו~" ~ל~"ד ~ב"ז ~ " י~ו~ש הפר"ח

 משה ו~~מ~את ~לחם הר~שתיוגם ~ בבבד מר נט~ום"ט~ם אם אף בהפמ"ר אפי~ל~קל
 הר~" ב~ש לצדד אפשר היה בהפמ"ר בי ואף~~ר"ח שדונ~ג~ב~בד~

מזמור
 ה~"ט ~ו~יקרי לר~

~ 
 רש"י שי~ת דלפי

 בנגד~וא""ב אחר אבר בנטול הוי דמי "בנטוליתר דב~
 המרה חסרהליה הו~

 די~
 בדאיבא הבש~ לה

 היה אלובבבד ~~ ט~~
 לבי מלאני ל~ לידי מ~ש~ ב~

 ו~ר~" וב~ג מרן ד~~ו ופשט רבוותא הני ~לנגד ~ה~
 הר~ ותמי~ני~ל ~בבד ט~ימת מרות בב~ הזבירודלא
 של דד~~ו דבת~ י"א אות ד~ םי~ הד"ט~י~רי

 ~"א ד~~ו~ אשיטתיה ~זיל ז"ל ראיהואמת ~פר"~
~""~ 

~~"~ 
 בח~מ~י דמי בנטול הית~ בדיןבל לתפוס דישרס""ל
 " להב~יד יש לחודייהו והרשב"א~ש""י

 ט~םמד נמ~א אם ~ בש~ה דש"י לדברי ~אינבונה דיב~ ~ובז~ ~
 אם במובבבד

 ח~~
 ולדב~י ~מרה

 ט~ם נמצא לא אםאף ~~~~ ~~ב~
 מ~

 היתירההמרה בנטול~ ~וי דהא בבבד
 ~ לב~~

 להחמיר דאין בת~"הפר""ח ~מ~ם ~םבנטול ד~ו~ לסבר~~~~מב"ן ד~א
 ה~והר שרבית בראות~ב"ל~~~"ז ב~תי~
 היה~לקו~ליו ה~לדבלהאחרוני~

~ 
 לפחותלפ~נ"דלא~ורבהפ~דמו~ט

 ~ר~מזמור עלוגם
 ~מי~אלי הנ"ל ל~~

 אן~
 ~תליט"

 " האח~נים בצנגד

~ ~ ~

 הבב~" בט~ימת מרות בב~ היקלדהפר"ח ד~ט~~ לבי אל נתתי הדברים אלה בלאחר
 רש"י פירושדלפי

 והרשב""~
 י~" דמי בנטול י~ר בבל

 דהיאלה~שיר
 ט~מ~

 ד~אמת אלימתא
 הרמב""ן פירוש לפי אםבי טדיפ~ ד~ינ~

 ~ש~"~" ידו ~ל ~ש~ ו~ו~

 דבוהמבשיריןד~א
 ב~יט~~

 המר~ואל
 ב~~ ~ייאש מ~ד"ידהר~ ל"ו~~ ~שלש~

 בשו"~
 ~תז~ ~~ל

 מ"א ~~ מיי~ בתשו~ דמצא רש"ל~~ם ~בת~~
 בניטלהמ~ירון ה~~וני~ שרו~

 המר~
 ~פרו ב~~ ~ת

 ב~~
 ל~~י~

~~ 
 ז~רו~ד~ותר~ל~ו~~לו~פי~בזמ~~~~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~  

"

 ~ג~אוי~~לי~דב ~~~~~~
 המזב~

 ~~~יד~בי ול~ן " ~ב"ל
 ל~מדוש~~י

 ז~ו~
 ~דד"ף ~ל

 ו~י~
 דאזלי הד""ט

~ש~~~
 לעשו~בהפ~ד מה בידי ואיןו~~וו~~יא הפד""ס

~ו
 ~ב~ ס~וד~

 י~דיב בו יבסד אשד המ"ץ ולבן וי"ט
 וז~י~י ~ מצו~ וס~ד~ הש~~ דוס~ ~יאליו

 ~ד~ לבאן~אשדבא ~~
 וה~וב~ הבול~

 ס""~

 ~יים במהד""ד
 ~קדש ~~יד שד""דהב~ן

 ידושל~
 ~מי ו~ס~ים ~וב~"א

 ~ הנ""ל בל"~ל

~~
~קבין

 או~~
 הדיק""ש ב~~ " ובו~

 מ~ש~
 ~א

 סמוך יוצא קטן ~יס במו בו~א שהי~הלידו

 סמוך בסמפון ~~י~ל~ד~
 ו~ד~ו~דדי בדוסב~~ולאשפ~ ~

 ~בו~~
 ~~יס ו~~מו ז~ים מים ויצאו

 מד ~י~ול~
 ~~א~ו~א ~ו~אואיןטדפו~ ו~~שי~הודא~~הא~

 ~דיא~
 ~פד"~ ו~~~י~ ~ ~~"ל

 ~~ ~""ק
 גא"ל ו~ד~~~

 ס~ שמוא~ וסגוד~
 " י"ג

~ ~

 ~~~~~~~~~י~~~~~~~~~~
 מוו זו~~~ות

 ב~~
 אסד קיבודן

 ו~שמ~בי~
 הצד

 שופ~~א~
 ~שני ~ל

 דד~
 דדב""ז וב"ב סבודן

~י~ בשו""~
 קב""~

 ~~"ד ~"ש
~ 

 הד~ וה~~יקו
~"קי""גא~הד~~ב"ש שמוא~ תגוד~

 ~~י~~~~
 דלא וב~~ ~פד"ח

~שמ~
 ~דין בן

 באוד~ ו~י~וי~
 שפ~י ~ד~ ו~ם "

 א~דנמשך ד~~
~~ 

 ~~ב ו~יין ~~ש
 או~

 מ""א
 דאין ו~~~בדבד דהאדי~

 דאי~
 בדין"ו~ מדן ממ~ש

 ~ר~ ~~~להבמו נגדהפ~~
 ההיא ושאני דשאני והאמ~ ~ ~~~

 ו~דדין
 הס~י~ ובס~ ~

 ~הדדב"ז ~~יד
 ~וטהודבן והפד"~

 ד~~
 ~ד~~נ~""ג

 ח~ ~ד~

 הדדב"ז ~ל
~ביא

 דבד~
 בטוד

 וב~גה~
 דאין ונל~"ד " ב"י~~ל

~~ח~יד~
 בסבד~

 ~ד~
 ~ב"~

 ד~~ וש~י
 ובפדט ~די~~דדו דשפבי דביון

 בב~מ~
 ~מן מ~ש ו~יין " ושד~ל

 י ז~ דון ב~ף~
~~

 ~~"א~ל ו~שדה" א~הזא
 ~~וי ~~ה~יס מדה~~רוקנ~ מו~~

 ב~קו~~
 ש~ו~ין בשדה

~~מפון דדד~
 ~~ד~ נשפ~

 ולא
 דד~

 " ~ד ~לל נקב
~פד"ח וב~~

 ~ליובס~
 ~ב

 דצדי~
 ~נפתה

 ואםאסדהנפיס~
~~

 שום ימצאו
 שנשפך למי~לי איבא טפי נק~

~סמ~ן דד~
 הנק~ מלמי~~~ה~ל~

 ~יבד ואינו ק~ם

~~~~
 מ~ב

 או~
 י"ג

 י~
להבשיד בדי ~דיך דבנד~ד ~~~

 ו~ימ~ קדי~~
 דלא ~בבד

~~ד" באה~
 וק~~

 ט~ימ~ בלי דמבשודין אס~ונים
 ודיש

ליזהד
 לנפ~~ לב~סל~

 במ"ש
 הפ~~

 ~שה לא אם אך
~~יח~

 או~ה שדאה ~ל
 שלימ~

 סגי
 וב~

 אם
 בזה~ב"~ן ד~~שמס~פק ~ה~שפ~י ודלא נ~י~ה~לי נא~ד~

ו~ם
 הלק"~ בשו""~

 הביס דצדיך~נפח ב~~ ש~ סי~ ח"ב
 ש~ובשו"~

 ~"א
 ס~

 סלק ב"ג
 ב~ס~

 הי~~ ~ל דבדיו
 לה~י~ הוא גם ה~לה בסוף ו~"מ~

 ~"ש~ונ""לדצדי~
לנפ~

 ~"ש הביס
 וגםקדי~~ ~פ~"~

 וט~ימ~~בבד

~ד~
 או ש~ג ואם שיבשיד

 ו~ נאנ~
 ~לינן הביס נפח

 הד~ במ"~~ק~
 אם שלימה שיהיה והוא חיד"א

 ואם ~~~ין הי~
 נאבד~

 גם
 ~ןאי~

 ו~קאבט~ימ ל~קל
 "הב~ד

~ ~
 ו~~ו~ לבנה~ו~~ המ~ ~מצא~

 ~יובה
~" " 

 הדב בה נ~~פק ומ~וקים צ~לי~ ז~ים מים

~~בצו~
 והטדיף ~ס~ בסוף זהב

 מ~פ~
 וב~ב " ~"ש

~"~~~~
 א~~

 ב~"~
 מה~ד בשם" במב~~ דדא~" ב""ג

 דפאפודט ב"צ~דוך
 אב~~

 דבא ד~ק~פ~דדא
 ב~ינוני~א "ד~אד~טדיף ~ל וסמך והטדיףלידו ~~~~

 במד~ נמי "ו~בא גדולה בש~יאדו~א
 מ~וקה

 זא~
~ומד~

 " ובס""ד מד"ה לי ~~דאן אל
 ה~ל~

 ד~~~ו
 ל~~יף יש מד ט~ם ~~ו לא" ואם הבבדויט~מו
 להבשיד יש ט~םמדואםמ~או

ב~בד דאמדינ~המדהנ~ל~~
 וז~

 בו~ה אלא אי~ו מדה לנו שנד~ה
 ובשד~

~"~
 דבוו~אמב~ידיןבססדה במה ונבוןהדבדדהא "

 ונס~פ~ ~ל~~מדה~ולבי
 ~דגישו~~ם לא בנד"ד"אם

 המ~ייםונל~""ד או לט~ום"הקדקבן אי~"ד בבבדמד

~הק~לפסו~
 לבבוד בהפ~"דאו

 שב~
 וי"ט

דבד ו~ייןשו""~
 מש~

 " ל~יל ו~המובא סימן ~"א ~"ד

~~~~

~ ~  ~ ~ ~  
 ~~ ~~~~~ל~~~

 ב~~ם ~יו~א ד~ויאמדינן
 מד~
~ 

 דאי~י~
 בביסונבון

 "הדבד

~ ~~~~ 

 ~פבי~~דדיבןהס~זמוהאסדוני~לא אי ואפילו " ובו~ אצב~ דסב במו ~~

~~ה"~
 ודלא

 ~שו~
 מסי~ ושאני דדב~ז

 מ"~
 ~ב~נן

דוסב
 ודוחב למ~לה אצב~

 דדוקא למ~ה אצב~
~שום ה~~

 דצרי~
 המאבל

 לצא~
 הבא משא"ב

 במ"בו~יין ~ ופד"~ ש~~
 או~

 ד"ה ול~יל מ"ב
 ~וד~~~~~~~

הפד~
" 

~ ~

 ב~מצאו
 מרו~

 ~א~ ונקבו
 וי~

 ~ים
 דאון בשדה ~דים הוו המיםולאוט~מו זבי~
 הפר"~" והביאו מהדיק"ש ב~ל~א בו~אאלא ז~
 "וזד~

אמ~
~~~~~ 

 להבשיד יש ~~
 הדשב"א דמלשוןהב"ס בבהמ~יש~~""~~~
דאף משמ~

 בבהמ~
 ו~~ לב~סלה לאסוד וש ישדאל

 ביון אלא הדשב"א בלשון בן הבין מדןדגם הש~~
 מד~ בש~י לגמדי ~ב~ידין~וסקים דה~ב~

 צהבשיד ~ס~בד
~~ה"ג

 בבהמ~
 ישדאל

 פא~~ דש~ ~""~
 סי"ב~ב"ל"

ו~~~י~
 ~ד~

 שמוא~ חגוד~
 ב~~ ~ה""ג ו~ד~ ~ו ס"ק

 אףדשדי
 ~""ב הד~ וב~~ ~ ~וי ב~המ~

 ג"~ או~
 דבן

 ~ם ~וד והוסיף והדדב"ז ודשד~ם ד~"ל מדבדי~ובס
 ~ולם דגאונידביון

~  
 אף"

 ~סגי גוי ~ב~מ~
~ה~מיד ל~

 ~ בבהמ~
 ול~~יד

ולבבוד ישדא~ בבהמ~ בפשיטו~
 ושמח~ וי"~ שב~

 וביוצא ~~ן
דיש ~צו~ ~~~וד~

 דוס~
 בשד למצוא

 נדא~
 גם ~הבשיד

 בש~ת ~ליהם לסמוך המ~שידים ~דבנים הםדבדאי ג~ בבהמ~
 הפםדמקילין צד דאיבא הפ~~דבל ~ב~~וב"ב~דחק
~יין

 בד~

 הדב~ דנ~ן ס~ז~ונל~ד
 דדילנול~~יד

 אינו ~ם גויבב~מ~
 ש~~

 הדס~"

~שו~~~

 היאוב~ד~" סדא להדדי שפבי אי מוד"ם
 דבדיאהוא~ג

 ל~י~
 אמדינן ~~ ~ן ~"ז ~י~

 מ~ום ~יינואיפבא
 סמ~ונו~

 אם דאף ב~ד משא"ב

 ש"~ בשד~ הסמ~ונו~~יט~
 דפ~וט וב~~ ד~מ בשם

 וב~ ~~וא
 מדו~

 טדפה נמי ~דדי ~פבי אי בי~ין בב~

 ~~~הד"~~

 ד~ ה~~~~מן ~~~ב~יקדי

~~~~~ 
 נוטל ואם "י ~הם~~הובו~~ ~ופו~שאין ~נ~ יש ~~

 בזי~לשיי~ הבבדמאו~והמין~~י~
 במ~וםשהיא

 ~מ~
 אחדים"~~אד במינים

 חיים מים ובאר~יטב
~ 

 וב~ו
~~~ 

 בזית מדאמדו
~מ~ום"

 ול~ מד~
 מ~י מ~~ו~ד~~ אמ~~"אצל

 ב~~
 ~"ט

"
 ~"או~

" 



~ ~ ~ ~ ~

"~~~~

~ ~  ~ ~ ~ ~ ~~ ~  דלענין ב~~ ב"ד~ות 
 ~ינ~

 תפ~דת ~ס~ד וגם ~ע
למשה~אה

 ~מסת~
 ~ב הד~ ~~ן "

 או~
 בת~ מ""ד

 בעינןדלא
 בזי~

 סימן בו"פדהר~~ מי~הי מ~~מען א"וד~בי ס"ק מ""א סי~ דעתבש~י מ~די~ הד~פרי מרהו~ב"ב במקום
 מ""א"ב~ל~

 ז"א ~ר~~~בים ובן " ס"קא~ע~"ל
 או~

 פא"ט דיש ברא"ש ועיין " ~ל"א
 מס~~ק~גהה~ובהיו~י

 ב~~תי לע~יןדי~
 להר~הבול~

 נר"ו מודינא מז""טבמהד"ד

 מ""ץבק"~
 מודינאוהחליט

דלא

 ב~ינ~
 בזי~

 במקום
 מד~

 ז""א והר~ חיד"א בהד~
 ~מחמידין עלוהקשה

 דהיא~
 בניטלה יבשירו

 במקום צדיךבזית"~~א~~י המר~
 ~ מר~

 לה~יב דיש וא~"ג
 בעין ~מדה ~י~~ באם ודהוי מעיים~בני א~ בקר~בן ~ו בבבר מד ~עם דאיבא ~~ם~ש~ני

~ 
 ום""ד

 ש~סבימו במו ~קל~נל~""ד
 ה~

 ז~"אוהר~ והד~ ח~ד"א

ממודינ~
 נר""ו

 ד~
 " מרה במקום בזית בעינן

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

 ב~~ א~ ~~דד~
 להם אין חיי~ בעלי דקצ~

וי~ בל~ מד~
 בגון במעיים ד~~הם

 יונ~
 שליווצפוד ומין

 מ~ם וקצת בבטן ל~םויש דדו~
 ואיל וצבי באזני~

~להם מד~
 הי~באלי~

 ~ועיי~
 ז~ סימן הושע ב~דד"ק

~ 
~הש""ךם~

 יע"ש י""ג ס"ק ~פר""ח י""ב
מוע~ ובהרשב"ץביבי~

 ד~

 ~~~ת ע""ג ח~
 למנ~

 ז ה~ ~ן פ""ח בלל
~ב~ו"

~~~ 
 מ""ח אות

 ד~
 הם וצבי דאיל מ~שב~~

 ודאין ~ינים~~
 מחל~~

 דאיל שב~ב מי דיש בדבד
 מרה ~ו~ין

 וע"ע " עב""ד בזנבו ~ו דיש שב~~ מי וי~

בר~

 אות שם
 מ""~

 יונה בן או ב~ור נמצאמדה ד~ם
 נמצא~ בצבי אםובן

 מינים בשאד ~בבר ~צל המ~ה
דבשר~ותו

 בת~באו~
 נמצא דאם מ""ו

 מר~
 ~ד~ דעת דה~יא אח~ ונ~בהיונה אובן בתוד
 ~פ~~

 למ~ה

~~~י~~~~ו~~~~~~~ו~~

 בן או דתוד ביון ל~יד צד דיש הגם ~"להקל
 ~נ~

בס~םא~להםמרה~
" 

~~~~

 מחמרינן דאנן
 בניטל~

 ~ד~מ~ב ובבד הו~דא

~נ"~

 פשוט דדבד ובת~ החליט מ"ט באות
 ת~יה ~ מר"ה ~במינו זנלהוא~דב~בי

 ביה מד~ש~בי די~ דבלזנב ~צא~ ב~חרונ~
 וניקב~

 ניטלה חסר~או
 בל נגד ראש ~קל ומי " עב"ל דעת ~~תיבחלק מגדי~ ופרי ש הר"תב" טריפהודבןבת~ תדתי איבא~ו

 הנ"ל~ר~נים
 ק~"ט סימן ח~א ש~תהלקט וע~ן ~
"~~~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ "  

 ~ו מ~ני אם~~ה
 במ~ומ~ טעימ~

 וב~~
 ~דבד דפשוט~~ חגו~שמו~~

 ד~
 במקומ~ טעימ~ מהני

 ובו
 מז אות מ""ב ~ד~ הסבים דבן ראיתי~~דומצא~י

דל~
 טעימה שייך

 היבא בבבד א~ אדוב~~
 ~ביאו השמים שער בס~~ ובמ""ש באזן או ~זנב~ל שהמד~

~~
 ~ל טחול אצל ל~פש

 דסמו~ עו~
 ה~וב על י~א לו

מ~ה
 ~טנ~

 מטדיפיןתדנגו~ת ובחנם מאד עד
 " מ""ב ~ד~ ו~"ו~ביאו ס""ק ב~י ה~~דב~

~

~ ~ ~  

~ ~  לשון " 
~~ ~  

" ~ט ~ ~ ~  

 ~י דאדד~א ~~שה דבולו~נדאה
 דק קוץדהוא או~במחט הפו~~ ~~ דע~

 בשד~
 אם

 יבול ואינו גדול ש~וא ביון זית בגדעיןדדוקא ~מד~בנ~~ח~ ע~~
 לבו~

דד~
 ~לינן מש"ה סמפון

 דבאדד~
 הושט

 במחט מ~א""ב ומדהבבבד ויצאהונבנס~
 וקו~

 " באודד י~""ש

 אב~
 דמ"א~ לדבדי ~סבימו אחדונים~אר

 ו~~
 וד"~ ~~

~ ~ ~ ~ש~~ ~ ~ ~  
 חילוק

 בי~~
 או~" ~ז"א וגם " עב"ד נק~ינן והביעמ~ם

 ~גינן דמ"~והבי בדבדי לה~מיר דיש ~~~ב~~ ק~~
 של~

 " עליווח~~י"

~~"ג

 ו~~~~~~~~ל~

" 

~ ו~  
יהוד~

 ב~~
~ 

 ה~"ח בשם
~ 

 להקל
 בהפמ~~

 ~~ד~~
שבעב

 ו~~
 מגדים ~רי

 במשבצו~
 הש~" זהב

 ב~~ ב~ אות מ""בוה~~ ~ ע~~
 לו נתחלף~י~טי~ אג~ יהוד~ לח~ ב~ ד~~

 ~פר~ בלשו~
 ו~בי ח~" ~"ק

~רא~
 לדין מ""מזבינו ~מתויציב

 ד~~"ל~~~
 ~ף

 ואף ~עב~בחל~ בד~
 " ב~פמ""~

~ ~ ~

 העוד אם דאף ב~ ~""ק~ט""ז
~~ ~ ~  שם~אני~ב 

 טדיפ~
 או~ו אין ד~א

 יש א~א סת~טחולבבלל ~~
~ 

 ד~יינו אחד שם
 ~לבניקב ~דום~ב~~

 ט~י~
 נתבוונו דלא פשיטא

 ג~ ומ""באות שמואל וחגו~ת~~""ח והביא~ " יעו""יש בטחול ~ה"ד ניקב שעליו~קרום ~~ שי~י~
 ~ארי~

 על~~"
~~ון וע~

 הש""~
 ועיין " בנקה""ב

 שו""~
 ז~ סימן י"ד ז""א

עי~
 אות טדפי~~ו וב~יצוד באור~"

~ס"ק בל~ קל""דומ~
~~~~ 

 ~ענין ~ש ~ן
 ~פ~"ח ב~"ש~חיצון דינ~~~

 ס""~
 לשון א~

 ~ הט"~
" 

 בט~ול זהב דינד שיעוד להבשירודבעינן ~~~~
 מ~ב הר~ ~עלה ובן מצ~רף דאינו~דום ~~ו~לב~
 דבן דבנים במה בשםס"ד מ~ סימ~

 ~~~"חוהר~ מדב~י מוב~
 ~ימן שמואל ~ח~ורת במ""ש ודלאברתי

~ ~""~ מ~  ~קדום הט"זדלדברי 
 מצט~

 ~ד אם אבן "
 ני~ב לאעצמו ~~ח~

 ובמו בש~ה שלם ונשא~
 ~ז~ ~~~רי~

בשו""~
 ~ר~ ד~ביאו מונאמה~""ם ~טן~ת~~ דבדי בפידוש ~~"ל~וע""ע ז~ סי~ ז"א

וה~ ~ ~~ שמוא~ ~גו~
 ד~~בימו פ"ט~ס~ב~ בלל ומ"י ~נ""ל ז"אבשו""ת

 ~~דוםדאין
 מצטד~

 אף
 ואין לדידי~

 הקדוםדאין בדב~ לה~
 מצטד~

 ~בדת
 ה~~"~

 ובו
 " נ ז אחיד ו~ ~

~ ~

 " מפולש ~אינו נקב ואם

 ~מצ~
 נ~ב

 ~עב בדאשעגל ב~~~
 דניב~הט~ול ~~ מ~י~ ~נק~ וסב~

 שד~ שנבר~~הר~
 בןשו"ת

 שאל~ ~"~
מ"~

 ועה""ג
 שאל~

~"~ 
 ו~פ~"חו~"י

 בהרט"ז דלא ~סבימובלם בנק~"~ והש""~
 א~

 ~ר~
 צ"~

 סימך
 ו~~בים ה~~ל בג~ן חלל לו שאין באבד~~יר ~"~
 א~ אות פ"ט בלל מ""י הר~ ~ובן~רט"ז ע~
~ם ו~סל~~~~~~

 ובלשון הבשי~
 העה""~

 אם ~מ~שו~ נ~לקו
 או~~~יר~סוד "~ע~~

 הו~ ~ה~~~
 ד~~~ב~~יא

~ ~ ~  



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

~

~ ~ ~ ~  

 ~ד~ז
 ~~ ה~לי~ ד~ ~~~

 או~ו
 גלי~

~~ו~~ב~~
 שם ד~י~ויין ~ות ~ב

~ 
 דבדי~ה""ג

 "~אודך
 ו~~

 ~~ודת
 ~מוא~

 דביון א~יק ד~ אות

~~ה~"~  
 ונתן ד~~א

~~ 
 ~יה מ~או ולא דינו בית

 ~~~התי~
 ~פד""ח ~~בים

 וב~~
 דיש בתראי דבנן

 ~ת~יר לדברי~ם~תוש
 ~ט"ז ~ם בדאי בהפ~"~ ~~

 ~~~ו~~~ה~ ו~"י~~
 שנשא אתר ~ב והר~ " ~~ד

 בדבד~~~די~~
~~ 

~ ~~ ~ ~ ~ " ~  ~ ~  

 ~דים דה~גלים" רואה~יין
 ורבי~

 דהיינו ומובת
 ~ר~ ב~ב~ת י~"להבשיר~ביתייהו

~~~ 
~ 

 האי בבי
~וונא
~ 

 ו~ד~ "
~"~ 

~ו"ת ~גדי~ ~די והד~ ב~"פ זה~ב
 ~ד~~ ~~י~

 בביהאיגוונא דמ~ידים ~י~~ו"ב
~~נ

 ד~~
 ת"א ~י ~ר~

~~ 
 באורךבלשון וי~ין ב"ד

 ~ב~ד~
 וב~~ ~~ר~~ ה~~

 והבי
~~ם מ~תברל~נ"ד~

 ה~~~~
 והפ~תוד~מייהו נק~""ב ~ד~ הר~"ז

 להתיד~ודו
 דמוב~ ב~ו~~

 ר~יתייהו~ב"ל~ דהיינו
 י~ד~~ בבה~~א~~

 ~א~וד דאין נ~~ד ובה~~ד
וד~א

 א~
 ד~רביתן ז~ו~~~~ת צד יש

 ש~
 ~~לים

 ~~ום~אותו
 א~ ב~ הו~

 ש"ית"ב ו~יין לא ב~תמא
 י"ו אות ה~ ~י~ ה~ט ~~ה~ו~יקרי~י~ן

 פני ו~פד נ~וב ~חול אות י~תק ו~ד ~~ז~~י~דה נו~~ ושו""~
~הוש~

 י"ד
 ~אל~

 ~ק ~ו
 אר~~

~מהר"ר להבשי~ ד~~לה
 ג~~

 ב~י~
~~ 

 אות
 ב~זו~~

 נ"ל דינא ל~נין
 תזינן אי דו~א אלא להקל"~אין

 ~היינ~" ~~~ באו~
~ביתייהו

 וא~
 והובתה ~ד יש

~~ 
 בבה~ת לה~יר

 ~"א ב~~"ת ו~יין " ובהפ~ריש~אל
 ח"~

 ~י~ן
~"~" 

~~ו~
 ~שובה "

~"~ 
 ~נין ~ל

 הפמ""~
 או

~בת לצור~

~~
א~

 ודו~א " זהב דינ~ ב~ובי ~חתיו ~שאד
~בשר

 ה~ח~
 ~תימת מו~יל ואינו ~צ~ו

 בשראו ת~~
 ~וף ו~"י ט"זו~חרוני~

 ב~
 " צ"ו

~ ~ ~ ~

 הפ~"ח
~"~ 

 דף~י"ו זבחים בש~~ת~~ ג~
 בפלים ~ב הואדדינ~זהב

 מש~
 ~ ב~ף

 " ו~"ש ד~ דין ~~ןו~יין

~ ~

 ניקב אם ~בל
~~ 

 " בשרה

 ב~
 ~"ק ה~"ז

~ד~
 ל~ינו מתט שאין ד~יירי ברו~ דנ~א~

 אבל אברים שאד "דניקבו לחוש דאין שם~ונח
 בסת~

שנ~~
 טדי~~ גווני בבל בטתול ~~ט

" 

 ~השי~וואתדונים וב""בהש"~
~ 

 דבריהם וה~תיקו הב""ח
~י הד~

 ב~
 " שמואלאותו~ אותו~ותגורת ~ט

~  לשו~~
 מור""ם

"~ר~~ ~~~ ואפיל~~~ך~~~
 ~טריף

~ " ~  
 וד"~ בב"י

 פא"ט~י~ ~ש"ל וב"ב
 ה~"ח ו~ב ב~ ~""ק ~ש""ך ו~ביאם~ה

~"~ 

 וגם ד~
 ז~אהד~

 או~
 קל~ו

 הסבי~
 דאתי ובת~ לא~ור

 ו~ייןב~~ " ה~ט"ז ו~ב ו~~~בר~ניקב ~~"~
 וב~~ אה~ן ~נחת~הגהת ~אדוך~""~

 וב~"~ ~~דנ"~
 ה~ו~ אות

~~~~~

 ~ן

~ ~~~~ נ~""~ד~ ~ ~  

 ~~ו~יין~""ק
 פ"ת~"~

 " ג~

~ ~~ ~  

 נקר~
 בתבו וב~" הטחול

 ו~ן ה~ב בר~שה דאיידיוה~ד""ח הש~~
~~תבד

 י~~ דלמ~
 ת~ד

 ונרק~ ~ני~~ נ~~
 דינו

~~~
 וא~ילו

 הטח~~ ב~
 תב"~ ~וי

 אותט~ ו~""ב

 ד~~ ~~ז~~~~
 ד~~"

 "~ ~~י~

 ~~תול
 ד~שד~

" 

~ ~~ ~  
" 

 ~~י~~א~~~~~~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ו ~ ו ~ ~ ~ ~

~ 

~~"~~~ 

 ובא~ת ה~ינוי ~ת~ לקוי~שהבשד
 בןנראהמפש~

לשו~
 בלל בת""ת מ~ש דשינה הד~

~~ 
 או א~ דין

~שתנ~
 ~ראיתהבשר

 וב~
 בשד בשינוי לקתה או בת~

 ~רא~ ב~ינוי ל~תה הת"ת בלשון ה~תיקוה~ט"ז
 ז

 ת~ אות מ"ב הר~ובת~
 לשונ~ ~ור~ דמדשינ~

 ~מ~ש
 ~מרן~בר המ~ה דבשחיבר מובת בת""ח ~צמו~וא

 רש""ל~ד~ת
 ביש~

 דב"ב הנ""לשם הד~ ובת~"~וד ~~תבדא והבי "~~ד ~ר~~ בשינוי להבשיר פ"ה ~י~ן
 תב"ש שהדב אלאה~תרונים

 ~~דיםבתב פרי הד" ודגם ~וברתין דבריו ושאיןבלם ותל~ הא~י~
 להטדיף ודאין ~ראה~לחוד בשינוי ~הב~ירדה~נהג

ודב""~
 הד~

 ביהוד~ נוד~
 ~~"ל~ונל~ד י""ד י""ג ~י~ן

ד~ו~
 ~דאהלתוד בשינוי להבשיד דינא בתתלת דינא
 ~~ו דהוי לקוי בשהבשד דוקאול~טריף

 בקיאין אנודאין ~ת~מ~
 ובדל~~

~~~ 
 ~י~ ו~~ן " י~~ ~~

א~ ~~~~
 " ב~ר שלם ~ביבו ~בשד

 דינד ב~ובי ש~והשי~ור ד"~
 דהיבא ב~"ד ז~ ~"ק ה~ר"ת ובת~ וש""ך~ז ב~ומבי~
 הת"ח מיי~ו ~בתוץהלקותא ד~תי~

 ו~~~
 דאם דינא והוי

 ד~ופו אמרינן ולא בשדה זהב דינד ב~ובינשתיי~
 אם אבל הבללירקב

 שבתוץ הבש~
 ש~

 בלי צד ~בל
שו~

 ~~ב~ינד ~וב~ ~יו~ בלא ל~וי בולו ש~בפנים אף ~י~ותא
 נקטינן והבי בשי~

~~~ 
 ו~~בים "

 ג~ ~"ק ~~ו~ל חגורת~~~ ~~
 ו~ל~

 בלל ~"י ~הד~
 דהד~~"פ דבת~ י"ג ~ות ~ב בה~~ ו~יין ~גדיםפרי תב""שוהר~ ~ד~ ~מו ו~~בימו להחמיד דנטה ד~אות פ~~

 ~דבדיו ~פ~""ח ל~תיר ~~לו יקותיאל תודתו~ר~
~רו~ים

 ונבוני~
 ד~ו~~~~ים ו~בן

 אר~גול ב~נ~גי יהודה ביתב~ו"ת ~~הםודבןמ~~
 ד~

 ~~ד
~"~ 

 ובן

נל~"~
 ב~ו"ת ~צ~תי ובן

 ז~
 ז~" ~י~ י~ד

~~~~ 
 ט~ו ~י~ יהוש~ פנישו"ת

 ו~ו~"י~ב~
 ת"ב

~י~
 ק"~

 בדין ב""ה ~"ג"~"ד ו~~ב~""באות
~יבא

 צ~~
 ~"ד ואות ז~ב די~ ~ובי

 ב~חו~
 של

 בבו~ה נפוח ~~חול ל"הול"ו ואות דבשרלקוי ~ו~
 בו~ה בו שישוט~ול ב~ו~בי~

 ~לא~
 " אב~דבשד

~ ~
~~~ 

~ ~ "  "ובו~" ~~תב ~י י~ 
 דנ~~א ~שה הביאק~"ח ד~ ב~~

ל  ~ב~
~~ ~  

ו ~  שא~ו ~קום 

~~ 
 דבת~ מדןד~לשון

 שדבו~ ~ ש~
 קרוי לבדם

יותר ~בו~
 שאינו ~ד אותו למ~טי דאתי ודאי משמ~

 ~"ב בלל האו~ה מדב~ ודב""נ ~ב ~"ב שהוא אף~ברם דבו~
 ~ב"ל" דהמיקלב~פמ""דלאהפ~ידהפ~ח וסיי~ למ~שה ולא לה~ה ל"ת ב~ל בת~ ובן "י~"ש

 ובתב בפ~יטות התיד יי~ד אשר האשם בתורתגופיה אבןהל""~
 לא~ור רשאי אתהדאין

 ~~ות~
 ~לת הדב וה~תי~ו

 אות ~ב והרב " א~~"ש אות ~"ט בללל~~ה
~ האריד 

 בדב~
 ל~~שהלבתתלה שדי ~ד~ תי"ט דהר~ דמאח~ וה~לה

 ו~~"~
 וח~רת תב"ש והד~

~רו ~~וא~
 שו~ ב~י נ~טינן ד~בי בהפ~~

 " ~ב"ד פ~~וק

 ז"~~ו~~
" 

 ~י~ ל~ ~ל"~ ~ו~
 ~~א

 ~~~י~~



~~~~~"~~~~~
~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~  
ד~ד~~

 וא~ ~~י~ ~~""ל
 ישלה~לב~פ~"ר ~פיד בן

ובהמ~
 ~שראל

~~
ני~ל

 ע~י ~~~~
 שנימו~

 ובן יו"ד אות ומ"ב ת~ש ~רבלאסוד יש לג~רי ובלה
 נבו~

 ~ור~ ב~~ו~ל~
 י~תיאל

 סימ~
 " ב~ ס"ק נ~

 ~ב~ דאינ~נבר~ת ~~
 גרע דלא בשר בדינר ב~ומביה

~נבדא~
 ~~רת ת~דה

 למש~
 בתב י"ד אות ומ""ב

 " ופשוט דבריודנראין

~ ~

~ ~ ~  

~ ~  

 עו~~דינרז~~
 ו~~

 ~תצ~ פ~ו~
""

 "עב~"
 ~טתול~ו~ו ע~ ~הו~ במקו~ פי~~

 מ"ב ~רב וב~ב "בשר מ~ציעבי~ פ~ו~ נש~י~ וא~ ~~ופר""~
 או~

 ב~
 ד~מור~

 בראשו עיניו
 שי~יהידקדק

 הפ~ו~
 דבר

 ונבון מ~ע~ מו~~
 הד~

~~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  ~ב""~ ~~ וב~~ בק"~~~ 
 ~וד~עב"~ו~ב~~~תבר"~ ראו~ ובן פל~י והד~

~ ~
 ~~ב

 או~ ש~
 ~ב

 ניקב דא~
 ב~קו~

 ד~
 ~תות או ~צי ונשאר~בעב

~~ 
 ~או~ו

 ~ד~~קו~
 ~שב~~ ה~ בש~

 " נלע""דובן ~~ ~~~בי~ זהב

~ ~~~~ 

~ ~  " ובו~ בשרה טתולי~ ב~ נמ~או 
 מ~מיריםו~~ מור"םוישעדלשון

 לאא~
 במ~ו~

 ~"ל " ה~מ"ר
 וה~"~

 ת~ ס""ק והט"ז

~~~~~פ~~

~ ~ ~ ~ ~  
 ~תב ~~ ס"ק

~~ב"י
 על ויו~ר " עב"ל ~~י~~ ~מו~

 ~~~ ז~
~""~

 על השיג ~ור
 הב""~

 אף וה~יר
 בללומי ~פמ"~ע~~ד~ בל~

 או~ פ"~
 ב~ב יו"ד

 דהש"~
 בסי~

~"~ ~""~ 
 יש וד~מ~רא""ש ~ל~ידי ש~ם ורי"ו ה~ור ~אי~מ~ברעת בת~דאין~"ד

 לסמו~
 והרמ~~ז ו~ר~ש רש"י על

 מ"בוהרב
 או~

 להקל אין הפמ"ר דבלא ה~בי~ ב"ט
ודלא

 וג~ בהפ~"~
 ק"מ אות ז"א הרב

 נר~~
 דעל

ב~~במ"ה
 ע~

 ובן ~ " בהפמ"ר דוקא דה~יר רמ"א
 בנטול י~ד בבל והרשב"א רש"י לפי~ש בי אףנלע"ד
 מ"ב להבשיר~ועיין ע~"הפר"ת ~~יןד~י

~~ 
 למ"ד
~ 

 א~מה~~~
 ניקב

 ישהעיקר ניברש~נקובאינו בי ג~ בסומבי~
 פר"~ להטרי~

 או~ל"א והד~מ"ב ו~ב""ש
 סי~ צ"צ ב~רבודלא

 צ"~
 ונל~"ד " לדור מומור ועיין

 ~י~ שמואל דבר ועיין להקלדאין
 ש"~

 ובש"ך
 וסל~

 וב"ת~צ בהר~ להבשיר ~עלה לדוד מזמור ~רב בי וג~למ~~
 נלע~

 ני~ל א~ ~י"ל ד~א הפר"ת במ"ש
~~~ול

 בשד~
 טריפ~מפני ניקב א~ בן פי על ואף

~מבאיב~
 יו~ד

 להתמיר י~ בן ~~
 א~

 ~" " ניקבוא" ה~~ני~ אם

~ ~~ ~ ~  

 ~בר~ זוהי " ו~ו~ העוף ~~ול ~~
~דמב"~

 ב~ב ו~~ב""א
 אמנ~הרא"~ב~~ " ~מבין אנו זקןו~ליו ~ורהדבבר בת~~

~~
 או~ד

 ובדע~
 נתל~ו ~ד"ן

 או ~רי אי ~מפרשי~
א~ר

 או~ ו~ד~~"~
 התיר דהר"ן נראה ב~~ד~תו ל"ב

~
 ודלא

 ~ אתדוני~ בקצ~
 וש""ך וט"ז וב""ת ורש"ל

 י~מיר נפש דבעל וה~בימו ~ו~ין ז~ אות ~טבלל ומ~

ל~צמו~והפד~
 הבריז ס"ק~"א

 עלהמד~
 וב~~~דאין

~
~~~~ ~~~~~~

בי
 ד~~

 דעת ~לי~ן
 ביו~ אל~ ~ו~ ~ב~י~ "~ר~ב"~

~ו
 א~ ו~גורת"~מוא~ י~"~

 ב~ב י~ד

 עב"~ ~מבשירי~הדאשוני~ די~~~~ע~
" 

 וה~
 מ~ב

 הרבהה~יך ל"~ או~
 ~דב~

 וז""לומ~~נא ב~~ ובס""ר
 דה~~"נדא~ ד~~

 דבל
 ו~רב לה~מ~ר נמשבו ~א~רוני~

~ר"~
 מ""מ ~טרוף

 ו~~ו~ ורי~ ו~ר~ב~ הרמב"~
ומרןומ~רשד"~

 ומור"~ועט"ז
 בן ~~~~והבנה""ג ול"תו~פריש~מב~ירי"~

 ואו"~ לדר~ ציד~ מש~
 נ~י~ ויאיר

~ ~ ~ ~ ~ ק ~ ~ " ~ ~ ~  נ~טי~~~~"

בש""ב
 או~

 ה~"א וב""ב א~
 או~

 קמ"א
~פר""ת דלא~יישי~לדע~

 רא~ ירי~ אפוא ומי ~
 נגד עליו לה~מיר

~רבני~ ב~
 לזוז לנו אין וא"ב " ז""ל הנ"ל

 ~פ~~
 ~דן

 תיד"א הר~~מה~במת
 ומ~רי"~

 ו~ל ז"ל
 ז~

 בעו~

 אב
בב~מה

 דקה בין ~~ה בין ו~י~
 שו~ דינ~

 ~מש"א
"~~ו ד~

 ע"~
 ו~י~א"דאיןלה~ל

 ב~~
 ענין ועל "

 הבולל ~רב ל~~יר ~מיהעו~~~בו~ ~~~
 ד~לם ~ד"~

 בע~רו ~ר"ו " ~~~הן ~יי~ במהר"רתובב"א
 פאדוב~~דו~ בקה~

" 

~ ~ ~

 י~מת " ב~~ בעוף ~~ולי~ ב~נמצאו
 וב~ב הל~"פוהביאו ו~א~

 דלדע~~
 ~ש"ל

 ~ולדניקב ו~יע~~
 מ~מ~יןדי~ ה~~

 ~~ולי~ בשני להתמיר
 בשלא ל~תמי~ י~ב~וףלפתו~

~ 
ובת~מ"ב ב~וד~~ הפמ~~עש

 ג"~ או~
 יראה ו~י

 לדע~ דג~
 רש"לו~יע~ו

 דאיבא ~הבשיר יש בעוף ~תולי~בשני
~~ 

 ~פק
 נקב ~אין בהרמב"~~ע~והלבה ~~

 ד~ו~לוא~""ל ~~~ פו~~ב~תו~
 בפידו~ ברש"י ~לב~ א~ ~~

 ב~

 י~ר
בנטול

 ג~ ומ~ ובשד~
 דרש"ל

א~דוה תומד~ ~שו~ ודעמי~
 בנ~~

 והבו
 להוסי~ דל~

 " ע~"ל עלה
די~ ונל~~

 בו~יה ל~בשיר
 ~פ~ ב~

 דהאאף
 דהוי בשדה דמי בנ~ול י~רבבל ל~י~~הד~ב~

 ני~
 ~י~ל ~ט~ול

דבשר
~ 

 ו~ה""~
 ברש"י הלבה א~~פק למיב~~ מצי ~וה ~~ל מ"ב ~הרב

 ו~הר~~"~
 נ~טמינייהו ד~~א אלא מב"ש

~ 
 הפר"ת ד~א ו~ו

 לפס~ ה~בי~
 מרן

 ~~ולי~דב~
 א~

 " לעיל ~דב~~נו להבשיר י~ בב~מה
 ~יד~א ~רבומ"ש

 דלד~~ "לה~ ב~~
 ר~"ל

 מצא~יובל~"~דלא לא ל~תמיריש ו~יע~~
 ~~~י~

 דבר~ אלא
ישמ~

 נו~~א ואולי ד~בשיר ישראל
 בלה""פ ~נ"ל תיד"אלהר~ נזדמ~ א~ר~

~~~~
~"~ 

~~~ 

~~ 

~ ~ ~  ב~יו~~ב~ 

" 

שבב~י~
 הנקבהגיע אפי~ דבש~ ק~ל ~ני~בו רהא לב~ע בשדה

 ~"~ ~~~~ למ~ו~
 ופר""ת

 ואתדונ~~
"~ 

 מ"ב ~ר~והביאה
 או~

 ו~~~ ב~~ או בד~ והה~ד ~~
 שמואלוב~ב~ר~תגור~

 מ""ב
 או~

 ד~
 דפשו~

 ~ו~"
 ראב~~ בש~ והרו~תומרדבי ב~~רי"וודבן

 ובן
 נלע"ד~

ודנק~
 בג~

 בליו~
 לאו

עד לז~ ז~ דב~ו~ ה~ דו~א~וא~
 שא~

 ול~א בשיעור ישאד לא ~~~וק ינ~ל
יש ~פמ"~

 מג~~ פדי לה~רי~
 ומ"ב

 או~
 ז~הה"דאם

 ב~ום ~בלא או א~בבוליא נברא~
 ~גור~

 ובתב" שמואל
 ג~ אות הנ"למ""ב ~ד~

 א~
 בלא בריה דיש שמענו לא עדיין

 ובקר בצאןבליזתבלל
 והרמב"~ דמהש"~

 מובת לא
 בריה דיש~לא

 ו~רשב""~ ~א~~
 דף שמועה ביבין

 ולפיב~ ~בליו~ נעדרי בריות ב~יש~ג
 ניטלו

 הבליו~
~ 

 גוונא בבלבשר~ב"לא""ב
 " ~ר~ב"ץ~ יש~ל~~שירב~דו~

~ר
~~ 

~ ~ ~ ~ ~ ~  



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~

 ~ר אז ח~רון רליבא רוקא והיינו ואחרוניםוה~"ך
 חריץ~ם

 בשר~
 ער הגיע לא אם ח~רון ובדאיבא

~י~
 להחמי~ולהט~יף ערהחריץיש הגיע ואם בשרה

 נבק~הלשנים אם הגאוןורוקתורש"~ו~ן לרב~יל~וש

~~
 ט~פ~ ח~רון דליבא

 " ~~ ~""ק הפ~"ח ~עלה בן

 " י"ב אות ער ח~ מאות ב~בועיין

~ ~ ~

 האו"ה בת~ חולי מחמתניקבה
 רטריפ~

ו~ארי~~
 ר~ת ~שפתי פרימגדים ~רב בזה

 ל~חמי~ דיש בת~ ובו"פזוהפר""ח תב"ש והרב ~~~"ק
~~ב~

 האו"~
 יו""רואחדון ~"ק פ"ט בלל ~"י הר~ וב"ב

 ח""י אות ~ד י""ג מאות במ"ב חיד"א הרב אדם~ב~ב
 למי הדברים ונ~ים לה~מי~ דינא ל~ניןעי"שדאסיק

 ~ן במובא~~מדן
 וז~לב~~

 מחמתחולי ניקב י"ד

א~
 אינו והבשר ~~בן ~ד הגיע אם ח~רון~ יש שלא
 להחמי~ יש~ריא

 א~
 לובן ~ד הגיע ואם " בהפמ"ר

 בריא והבשר ת~דון יש הנקבולאמקום
 וטו~

 יש ולא
 ~נקב הגיע לא אם ז בהפמ~ד להב~י" יש הנ~בב""א
 ~ו יש והבשר ~~דון יש ולא הלובןער

 ריעות~
 וגם

 בשנודעשהנ~ב" זה להבשי~ובל בלובןיש אינוהרי~ותא
 מחמת שהוא להתברר יבול אינו אם ~ך ~ולי~חמת
 ח~רון יש לא אם בבשד רי~ו~א שום י~ ולא~ולי

 ~בון י"ז ~~ק " ~~"ל ל~בשי~ יש ~לובן עד ~גיעאם א~
 " חולי מתמת דהוא ברידלןדלא

~ ~ ~

 האריך הלובן ~ר ומגיע בבל~תנמצאתמחט
 ~הר""שהלוי מזה שנשאל ח"יובתב ב~ותשם

 דאיזמיד~ב"ד
 רי~ וה~~

 " עב""ד בפשיטות להבשיד

 ומ~שה י"ח~""ק
~ 

" 

~ ~~~~ 

 ח~"בלהאתרוני~ מבת מור""ם לשון ~~
 ראו~~ן~מה

 תמהורל~א~
 ~י~נו

 י~וייןנח~ך
 ~ב""~

 וש"ך ט"ז
 ל"~

 ובו"פ ופ"ת פר""ת
 אות במ"ב חיד"א וה~ו~"ש

 י"~
 דנראה וז"ל בתב

~יק~
 הבה דהיינו בפלתו מהר"י בפי~

 ופצו~
 אז

~פ~ע
 לבנ""~

 ועייןב~ב""ש ~בנתא דהויא ~דהלובן

וד~~
 נבוןו~~~במבת פירוש דהוא ונלע""ר " ~~"ל

~~
 ל~ום לקותא דמטא ב~ינן ~ב"ע

 ורלאוא~~נים ש"~ תרי~
 בהב""~

 ואם ~ נ~טינן וה~י
לשנים נבק~~

 טריפ~
 ו~י~ן ~~ ~ק והפ~ח א~ידי הגהות
 " ~" אותמ"ב

~ ~~ ~  

~ ~ ~  
~ ק ~ ~ ~ ~ ~ ~  גר~ ה~ב""~ ברע~ש~ 

 הג""א ~ל ו~מך המורים
 יעוי"~ בעניןוה~ריך

 תירץ ב"א אות ובמ"ב בדב~יו
 אלא א~ד לא רהרשב""א דביון הבנה"ג ~שית~הוגן
משום

 ~ומר~
 להבשי~ ליה פשיטא מרן לר~ת והג"א

 דמעשהועוד
 ר~

 נקטינןדלא הבי בשפיר""א ~נעשה
 דהרשב"אורבן ~פיקא מ~ום פשיטותיהשב~ינן

 רה~~אח~ני~ דביון דינאה~לה לענין אבן מדןדעת הו~
 ל~ברת הג"א רברי והשוו מרן ~ל~לקו

 הר~ב""~
ר~נרו~

 י~ להג"א גם ה~ב"א
 הר~בנה~ג ובמ"ש לא~ו"

 מרן דגם ברבד להקל ראין ונ"ל " ~ב""ר נ~טינןהבי
 שאו~ד מי ויש א~ד מור""ם ובד~יים הדש~""א ~~~~ביא

 " ט~ ~"ק וש"ך ר~ רין ~"ט ~לל ב~"ת נהוג~ו~"בוהב~

ועייןש~~
 פניםמאירות

 רהאבר""מו~ת""ת ישלתמוה במראהדם~ה~י~לא~ו~ ח"ב~י~~"ב~ו~ללשון~~~~
 ז~ אות תגורתשמואל הבשי~~הריאיעויין~~א

 " ""~ וש"~

~""~ 

 ~ו~~~"ד
 ~ ל~~י~~ר~~

~~~י~
 ~~~~~~~רן

 ~הו~

 ~~~י~"~~"~~ן

 ~ט~ז מוגל~"ו~יין דהיינו ע~ורים במים טריפהנמי
 ~פ~ח הב"ח~אמנם ד~"ב להחמי~ דנטה ו~~""ק

 וה~~ים בדבר ה~ריךו" ס""~
 לפ~~

 ~דן
 דבעינ~

 ~יגיעו
 ~"~ ~~~~ ~ נקטינן רהבי והעלה הלז~ןער

 מצאתי ובן ר~דיועל ה~י~ ו~
~""~~ 

 בלל
~"~ 

 ו~ "רין
 רה~י~

לב~ז~
 ~""לז~בןהד~ רהבי ל~שמע ו~ית ~אוסרין ~ב~

 ~י~ ח"ב מאירו~פ~ם
 ב"~

 לר~~י ה~בים ~ב וסימן
 מ""ב ~רב ד~ריהם ומרהביא זהפר""ח

 א~
 ~"ב

 ש"ד זבד לא~ר~~ז"א וג~
 ק~~ באו~

 האו~דין ~~רת
נר~~

 מדן ב~"ק נל~"ד והבי דשרי במאן דס"ל
 בי~~מיד בש""עאף דבריו ~ל הגיה לא ד~אדגם

~~~~~ ~ 
 א~א ה~ות הי~ לא ~ם

 מ~ן דדבדי ז~ הפר"~~"ק בחבי ~~ן~ב~
 לה~מי~דלא וב"ששהוא ~י~דנדאין

וגם ב~"הוה~ב""ר~
 רי~

 מדן ~פ~ק לזוז דאין נ""ל " ~~ילים
 ומי קו""ם אות ז""א הר~ זב""ב~~ד"ח ו~~~~~

 ית~~
 ~ן ~ל

 " הפ~"חוה~~מת
" 

~ ~~ ~ ~  

~ ~  ב~ב " ובו~ ש~~טינה בוליא 

הבנ~""ג~~

 ~ול~א ~"בוז"ל ק~""ב
 ולא קטנהשהיחה

 הספי~
 יותד הי~ה אם ל~ערה

 ~"~~פק שדיאמבת שנ~בדה עד מב~~~ה או~בפול
 יותד ה~~ינה~ם

 בך הית~" שמא ו~פק מבשיעו~

מתחל~
 ולא ברייתה

 האחרת אם ומיהו תולי מחמ~
 ~י~ו~א שום או ~רוחההי~ה

 א~
 שלא ~פ""י

 לא שמא אלא~~ק~~ ב~ן דאין ~יפהבזה נטרפ~
 בך~~חלתבריית~ היחה שמא ~~ק מ~שי~ו"א~ליותר הקטי~~

 ~בוליא זאת רגם סהדי אנן ~רובההיא מחמ~תולי אחדת ר~~נורהבוליא רביון לומר איןזה
 ~ב"ז למיחש ראיבא הגם ומסתבר " ~ב""ל~ולי הקטינ~מחמ~
 ~~שרהבוליאשנאבדה דזא~

 ר~תחל~
 ברייתההיתהקטנה

 ואיבא ~~חרת~ן
~"~ 

 ב~חרת רי~ו~א ד~יבא ביון
 לש"ר בהגהותיו שלו באו""ה ~רש"ל ר~אהעוד ~י~~"דדבת~ בשו"~בעיחיי ו~יין לזלהת~י~"אית

 לקותא "יש~צת אם מתולר~ה ~טנה היחהראפילו רבת~
 למיחש איבא בהם די~ותא~ו

 שמ~
 ר~פי~א ~~~ינה

 בנר"ר ~ש א"ב " ~ב""ל לתומדאדאודיי~א
 יודעין אנו ואיןהבוליא דנאבר~

 רהי~הקטנ~
 מתחלת

דאין בריית~
 ו~יי~ ל~קל~

 בעי~ריהד""ט~י"ה~~ותב~ובדיבוד
 " ו~ דיןרל~מן

~ ~~~~ 

 ד~ל " להבשירה תתזור ואיך ~~

 שניתבה~ופן בריאה מצינורהדי ~ו~
 רבשירה י"ח דין ט""ל ב~י~~ותמתה

 א~
 דקורם ע~ג

~~ימה
 טריפ~

 ~~י יש ~~~ת ה~בימו" והש"ך והט"ז
 הפר""ח אך ~ מדן שהביאשבת~

 י""~ ~"~
 ב~בדת צרר

 ו~יין "" ~רשב"א ו~ב""ב דבשידה ר~""לדש"ל
 ובמ~ב לשון"~פר""ת על חיי וב~ני ~ז ~י~ ח""בי~~ץ בשי~

 ~ות וז""א ב"ר אות ג~ובאן אות מ~ב~י"
 הר"~ וב~יקדי ~"ו ~"ה ~י~ חיי~~י קמ"ט~בשו~

 ~~ אות ה~ ~י~

ואע""~
 להח~י~ בהפ~"דנלע"ר ~מיקל מי שם רהביא

 והט"ז ו~ש"ך מרןב~~ק
רמעיקדא ~~י~~ רהיא שאני רריא~

 וב~
 שמואל תגודת הדב ה~בים

 א~
 ~"ו
~ 

~~~

 גרולה א~ ~ולא
 המודים וגדולי ש"י מ~

 ~~ד~
 ""~ ~י~וי~~~נ~~"~~~~~~~"~"~ ~ד~יינו "~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~  

"~~~~~
~~ 

~~~~~~ 

~ ~ו~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  
~מקו~

 ~ומדות~זו אם אבל ~~ד
 א~

 זוואיבאלקותא
 ד~מא לקתה דהיתי~ה לן לימא דמאן טדיפהב~~א
 א~ ב~ליא לקתה וקי""ל לקתה יתירה שאינהה~יליא
 השיג והר~ז ~ח סי~ צ"צ הר~ ו~ב " ~ב"לטרי~ה
 להוסיף~ל לנו ראין ובת~ הב"ח~ל

 בד"~ס"ק יעויין ב~ע הד~ר ~ניח הש"ךזה~~בן ה~ר~יותבחילו~
דהביא ~~

 ~ע~
 בדרא בלן עומדות דאם בהפך רש""ל

 לקותא ויש א~ בדדא עומדות אינן אם אבל ~ירהא~
 השתי~ מאותן בא~ ת~רון~ו

 ~ריפה ב~רא העומדות
 "~ב"ל

 והאמ~
 ~דדי~ דיש דנלע""ד

 לפי ולבאן לבאן
 אחד י""ד ס""ק הפר""ח אמנם " והע~ז הר~"י~סק
 דבריהם ואין וז"ל בתב ~נ"ל ב~ה~עות~הביא

 בבלגוונא~א נדאי~
~ 

 ובלזחלפסק ה~ז ובןדעת ל~ב~י~
המ~בר

 ז~
 " באו~ך יע"ש ~~יני מחוור פ~קו ואין

 דעתומקודם היה ודבן ראב"ן דברי ע~מועלד~מך
 שיש בל יחירה בוליא בשיש וד~ף ~~רןודלא

 א~~בוליא לקו~
 י""א ס"ק ~~"ד~וה~"ת נק~ינן והבי ~ר~פ~

א~י~
 דבוליות~די~ה ~דרא דקיימי דבל רינא ל~ין

 איבא אחד במ~ום הוי ואי בג~ הוי דהל~ות~גם
 ח~רת והר~ " י~~ ובו~ ~ל~א בהאלספו~י

 מדותיו על דהפריז הפר""חובת~ ~ל ה~יג י""זס"ק ש~א~
 של בנו הסבים דבן ובתב הב"ח בדבריוהעלה

 בלל הת"ח על ומ""יבנ~ה""ב הש"~
 פ""~

 נק~י~ והבי ב""א אות
 ובתב הפ~"ח דבדי הביא ק"ן אות ז"א והרב "~~~ד
~ס"ד

 א~
 נל~""ד דינא ל~נין ומ"מ " ורו"ק לחלק יש

 וה~בים הפ~ח שב~ב ובמו גוונא בבל ל~לדאין
 יעוי""ש ת~"ש הר~~מו

 באור~
 ב"הס""ק במ""~ מצאתי ובן "

 אב~
 במ"ש להקל יש אי לי מס~~א בהפמ"ר

 " בדברו~ל"מ לחלק דאין נ"ל ~עב~פהפ""ת

~ ~~~~ 

 שהאדימ~ ב~יא ~~
 מקצתה או ב~ה

 מבה בה ב~יאשנמצאתבשרה"
 ובו~ביוןשהאדים והאריםהלובןשב~בה ~שרונפ~ק
 ובו~ ל~ותא נע~ות המבה שמ~מחמת ל~וש יש~לובן
 והביאו ל""ה סי~ בשו"ת זלה"ה מיגאש בן מהר""י~רב

 אות ~בהר~
 ב"~

 " ד~ ~ת וש"ב
" ~ ~ ~ ~ ~  דאינה רש""ל בתב מראה~

 נפסל~
 אלא

 א""ב"
 הגי~

 עד
 החרי~

 ו~"ב
 הב"~

 ורלא
 מד~ה בשנוי ד~~ריף~~~"ז

 א~
 בלל נבנס שלא

 הפ~ח ו~"בלתובה
 ברש"ל~

 אבן
 חגו~

 ס""ק שמואל
 ב~א הבשי~ לאב~

 בהפמ"~
 אותב"ס מ"ב הר~ אמנם "

 דדש""ל ק~א אות ~ז""א ~~ב רש""ל לדבדי~~בים
 השינוי הגיע שלא בל מבשי~ם והפ~ח והש"ךוה~ח
 וגם" בהלבה שאמרו שומ~ים ולהם ~לובן עד~ר~ה
 ואין " ~ב""ל בה~""ז ודלא הםדבים

 להחמ~
 לפע~ד

 יחירבדבר" הוא בלהנירבוותאדה~"ז~גד

~~~
~ ~~נ~~ת~~~א~~  ~  

למראיתה
 דא~ בשר~

 אות מ""ב הרב והביאו לקותא זה
 האמ~ ~ין דנבלל ונל~ד~ך

 א~" דתלוי למ~לה

הגי~
 בללבת""ח בתו~ מראות ובדיני ~ לשלקה וא""צ ה~בן ~ד

~~ 
 דנו~ה בשד ג~"ל ה~~מראה דין

 וב"ב ~דפה ובלו"א וגד~ן בברתי וירוקל~דמי~ות

 וה~יא~ בהיפך בתבו ~ש"ך ה~"ז ~~א~ן ד~בי~א~י
 רש"ל~ברי

 וא~~ו~""חו~רי~~
 ~"ק ~ש"ך ~~ויין

~""~ 

בירו~
 ש~ואל חגורת הר~ ורעת בברתי

~~~~~~ס~~ל ב~בה~"~ ס"~

 ~~~~ ~~ו~~~~~
פ""תס""~~"בוי""דומ""באותב"~

" 

~ ~~~~ ~"~~ 

 ~ ~וף של בבוליא ~רפותאין
 בשם ~אגור בה~ה~עם

 שבליות לפימולי"ן מהר~
 העו~

 הם
 ואין בעצ~ סגורי~

מ~עים
 ב~ ש~

 ס"ק ה~"ז ובתב מעיים
~~ 

 דמ~עם
 התירזה

 הד""~
 בוליתא שנפחה תרנגולת

 חגורת הר~ ~ב והביאו " ע~"לתרנגולתש~ו~בדיו בביצ~
שמואל

 ס"~

 ב""ב
 והפר""~

 דינא ב~אי ח"ימודה ס""ק
 רש~ל גם דהביאו האגוד ד~עם ובתבלהרמב"~ם

 נבון אינווהש"ך וב~
~ 

 פ"י ב""מ הרב עליו השיג ובבר
 שחי~המהלבות

~ 
" 

 ובת~
 דאין וז"ל א~~יתי ~~מא

 אלא בבוליא~ר~ת
 ב~מגי~למ~ו~

 חריץ
 ד~יינולוב~

~ ב~~~~~י~ ל~~~~~~~~~ ל  
 ב~י ~שו""ת ג""ב והובאת ומתיישב נבון ~~םדהוא
 נפ~ותא אין הדין אין דלענין הגם ס""ו סימןחיי

 של בבוליא דאין~~פות קי""ל דהאביניהם
 דהע~יק ~ר"ש ברין י~דה הפר""תואיפשרדגם עוף~
 " ~ליה פליג לא דהאז הט""~

 " האמת~ה~א

~ ~ ~

 ~~יןדאמרינן
 ~ר~~

 של בבוליא
 ~ו~

 היינו
דו~א

 ~~ו~

 דאון הסבימו דבולם
פוסל ~רפו~

~ ~ 
 סי~ חיי בעי שו"ת ועיין

 בבה~~ ~"ו~א~

~ ~ ~ " ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ " ~  ~~~ו~~~
 נמ~א ולפעמים מל~עלה דק קרום ~עליויש

 לריו~א דומה ש~ודקרום או~
 ותח~

 מוצאין קרום אותו
 בו ונחלקו הבליות ב~אר לבן~לו~ן

 תב~
 הדור

 ~ באורך יעוי""ש לה~~י" ודעתו מ~ירין ומהם~ו~רין מה~
 בבל מ~שים איבא ודבירושלם ח~יץ במקוםאלא הוי לא ולקותא חריץ נקדא אינו הקרום רהאו~ב

 דמעשה והאמת " ~ב"ל המב~ירין י עפ לה~לדנהגו יו~
 ז""א הר~ דעת וב"נ בותיה ~ומסתבדדב

 היבא בין חילקפ""ת הר~ בי גם בסתםולאחלק~ליוז הפר"חדהביאדברי קנ"~ או~
 דנמצא~

 דילמא תיישינן ~עור~ראז לקותבמראה מרא~ בשינוי הבוליא
ולא ב~ו~ נג~

 מינב~
 אל~ הוי לא להב~~ד~~ותא ונל~"ר י~ש

במקו~
 " חריץ

~ו~~
~"~ 

~~~ 

~~ 

~  ~ ~ ~ ~  ~ ~  
 ה~~~ בשם~~"ש

 דלר""~
~ו~יין ~רי~~ שחיותו~ו~~ בעוף

 ב~""~

 א~ ס"ק
~ 

 חגורת הרב ב~בו ובן
 בהדיא~נ"ל בפסקמרןלהבשי~ העלו ופ"ת ות~"~א~ןהפר~חובו"פ שמו~

 מש~~
 דבת"דאין ~"ז סי~ חיי בעי

 ~ד~~ יחיד "שהוא ~רי~ה ה~ם דני~לה ד""ת~~ירוש לקו~
 ~~ו~~~" ~~ו~ש~זה

~ ~ 
" ~ 

" 
~~ 

~ ~

" " " "" 
 "~~"~ ~~ו~~



~~~~"~~~~~ ~  
~~~~~~

~~
~ ~ 

~  ~~ו~ ~~~ ~~~~ב~~י~~~ 
 לאר"שלאורךולרוחבובס""דשדטט המאיד הוא

 ולענין וז""לובחב
 א~ ה~ב~

 ו~רן הטוד בעד שהלצנו
 לדבריו לחוש ראוי ~מ ר"ח לדברי חשו שלא~מור"ם

~
 ח~ דר""י ומ~יגם ~להחמי~ יש בהפ~""ר

 לדבדיו
 מן האם בניטלה להח~י~ האחרוניםובד~ח

 "עב""ל העו~

 ו~יי~"בד""~
 על גבוד~ו באוש להשי~ דהרבה

 ואונו ~ו בבל והליץ ה~ר"ח ~רי ד~חר ~ב""שהר~
 ~נ"ל ה~ר"חלקייםרברי

 וםבר~
 י~ המחידין

~~
 לא אם להחמיר ב~ו וש""א יהודה לחם ~ביח
 האוסדיןודברי דב~י ~ייםהביא ~ים ובאר "ב~פמ"ד
 ועייןהמחירין

 בשו"~
 ~ח ~י~ שמואל מקום

 ובהיוחי ~ ד~ אוח ה~ םי~ הד~ט ובעי~רי ז~"ן ~י~ב""ח ובשו"~
 להר~ שאל~י אדוןבה~סחפ~מה

 מז~טמודינא הבולל
~ר"ו

~~~ 
 העלה ובה " יע"א~יינה קדשי~~עי~ צאן רועה בהיו~י מ~י~א בעיד

 ב~שוב~
 אנן " הרמח"ה

 זצ""לדב~~ בעלז""א " ה~ו"ר ~רוד ב~ר נ~רורבאח~ין
 ומע~"~ הא~ בניטלה להב~יד ~ק~וריובהדיא

" 

נלע""ד
 דא~

 ליה
 ל~~ו~

 ניהו~ריה דאיהו מ"ב ב~רב

~אחד~
 ~ בהפמ"~ אלא ל~~י~ שלא

 ו~
 הקטן

 ~חמי~ הייחי ל~צ~י ופשטי~אבל נהדא דנה~אבמ""ש נרא~
 ~פמ""ד בלא~פי~

 ה~עוט ~ב"ד~~דעחי וחל""~
 מאחד~חמי~ נוט~

 דאי~
 ~ניטלה דאסרי דבווחא ב~ה

 בעוףהאם
 וב~

 או הפ~"ר דאינו היבא מורה אני
 להקל נלע""ר שב~ויוםטובדאז~~דח

 ~ס~
 ~רן

 זלה"~ובןנהג~י הר~חיד"א ובדאסוק והפ~ח~מוד""ם
 " "~ וליוורנו ~פאדובה ~ " ""

~ ~~ ~  טרי~ה דב~וחדא~הם ~~~~ו~~~~~~~~~חליא~ 
 בשו""~ א~

 סן ~ימן חיי בעי
 ב~~~ד המ~~~~ הוא ל~וב""ב ופנה ~~לה"ב~וב""ץ~חר
 הסברוח לבל~נים

 העל~
 לה ~נמצאו בבהמה לה~י~

 יע"ש בדבו~וח אףב~א~וח
 באור~

 ובן ""
 ד~~ז בשפחי מגדים פדי הרב לה~י~וב"ב ה~~ים~נ"ו או~ הז~

 ב~"ב חיד""אוהרב
 או~

 בין להבשי~ העלה ג~ ~~
 ~ם בשאין אף בין~בעוףבב~מה

 ~~מ""~
 וב""ב

 בשהן בין ~רודוח ב~הן ובין א~ אוחבש"~ב עו~
 בד"ק ~ם יעויין~~יד דבוקו~

 דש~"~ והאמ~ ~
 בעי

 ח~
 לא

~יל~
 ב~ לו שנ~או ~וף דעחו

 ל~ אמו~
 שנידון

 החשו~נראה דמחוך נלע"ד אבל בבה~~ היה~נ~אל
 להר~ו~ וטרי שקיל בעוףר~א להבשי~גם דדעחו~הדיא

~א~
 לספוקי ליב~ וא"ב ב~וף בניטלהאם בשירה ~ר""ח

 ~~ד~
 לו דנ~צאו בעוף דגם

 אמו~ ~
 דהא בשר

 גם שניטל ד~ירוש בנטול יחד רש"יבבל לפירוש~ין
 וב""ש~אח~

 לפי~ו~
 הרמב""ן ול~ירוש בעוף גם" לה~שי~ דיש בודאילבד היח~ אוחו בנטול ד~יינו רש~"א

 מקומו דניטל למיחש~~יבא
 הרב~

 וא"ב ניקב ו~ו"ל
 היה בניקב לא~ו~ החו~~ בשם רב~ב מור""ם~דבדי
 ~ מ~ו~ו דניטל הרמב"ן לפידוש להטריף לחוש~קום
 בת" בבר ניקב ו~ו"ל~דבוק

 בשו""~
 ~"ל דלא הנ""ל

 ~חים להבנמצאו
 ב~"ד חומרי ת~י שנ~פו~

 וא"ב " יעי""~" דמי מ~מו עם בנטול וב~""ד~~יפה נ~~~
 "ל~ידן ואף " ~עוף גם לה~י~ דדעחו ~הריא~ראה

 להחמי~ ~עילדאסיקנא
 בעו~ ~א~ בשנטל~

 היב~ראין
 ד~~ם~פמ""~~~~ד

 ~יח~ דאיב~
 ב" אםנ~או

 ר~~י רלפי~ב~וף
 הו"~

 ב~~לה
 מ~ום דהאניטל חששא איבא~דמב"ן "~לפיר~ ~חד~ הא~

~~~ 
 והו~ל

~ ה ר ~ ~

 ~י~~~נ~~~~~~~~י~~
הבשרנ~

 הח~ש ליה ~זל ~""ב ובו~ ~רן בפסק בהפמ""ר
 דד"ל רש"~ילפי~ש

 ני~
 ~אם

 ~אחר~
 ב"א נשאר ולא

 רניטל הר~ב""ן דלפי~ושה~שש
 הר~ דהא לזה ראיה ו~ו ~ז חומריחרי חיידלאנח~ו~ בשו"~בעי למ""ש זה ונס~וךעלבניקב הו""~ ~וםהדב~
 חיד"~

 ד~~ה
 האם ב~יטלהל~טריף

 בע~
 ה~מ"ר דאינו היבא

 והבשיר ש~ים בנמצאו בדברחש ל~
 א~

 ~"ם~~בח ה~מ""~ בשאין
 ניטלה ב~ר ד~לבה ~שדה ניקב א~ ספ~

בשר~
 בשרה ניטלה במ"ד הלבה ואח"ל ניקבה וב""ש

 ני~בהאבל
 טדיפ~

 אם ~פק
 הא~ד אף ד~י בנטול ה~רדבל ו~יע~~ ברש"י הלב~

 ~יטל~ והו"~
 ובשרה

 ב~""ב ועיין " ל~ח~י~ אין ~ןואם
~~ 

 ועיין " א~
" ~  ~~ו~ ~~~ירין ויש ~~~ם לשון~

 בניקב
 בהפ~"ר אפי~ ~חמיד הב"ח "נימוק ~
או בניק~

 ~י~ו~
 עלהרו~ח ~לק ורש"ל מבשיד ובנחתךקצחו

 ר~""א וגם רהחמי~ ~ינא רהאי~אריה
 בד""~

 ב~ב
 דבא~ן אלא ~בשירין וד""י והד""ן והרשב""אד~רא"ש
 ~ בה~~ באן החמיד~פמ"ר

 דדעחו נדאה וג~הט"ז
 הש""ךרלא וב"בלהבשיד

 נחבדר~
 ~ב""חזוה~ד"ת דבדי לו

 וב~~~ הב""ח על חל"ק אישג""ב
 דלבא~~

 להחמיר יש

 וב~"~~ו~
~ ~~ן~~~~~~ ~ ~  

~~~~ 
 רינא ל~אי עיקדא אשבחן דלאג~ב~ב

 וה~ב ~ בהש"~
 ש~ואלחגורח

~~ 
 הרב וגם ~וד"ם לדברי הסבים ג~

ח
 יר"~

 להחמי~ברברי ~עלה שה~ריךב~בר א~ד במ""ב
 ובנה""ג בו"פ ועיין הפמ""ד באין~ור""ם

 אי~ דניא""ל חביב ~דם ואחרוןב~ ושו"~~חוד~
 בעי~~י ח~ודוח

הד""ט
 ה~או~ ~~

 ~~בלחי ~~~"י בשם לנו ה~יא ד~
~ד~~

 עריין
~ 

 דב~~ ניטלה ש~יא ערך
 יבולה ד~ינה וני~בה נימוחה נימוקהשהאם היב~ לה~י~

 ~~ייםודל~ולם ו~ני וק~~בן הדקין בל מעטשמדקבח לחי~
 י ע~"ל במוחם נוהג היה וש~ן בריאים ~רקין~עיים שבני ~ל ב~פ~ר דמבשירים ההוראה זקניראה
 וגם " ~פמ""ד רהחמיראף ב~ב""ח ודלא נלע""ד~ן
 להחמי~ דיש בחב ב~~""ק להרד""ף לדוד מזמור~רב
 מור""ם"~שמעברברי

 דוק~
 בשאין

 הפ~"~
 ~נ"ל

 " הו~ד ב~מוק ~~""ד וניקבה ני~וחה בנימו~הזה דב~

 ~י~ שו"ת ~מואל ~קום בס~ו~יין
 ב"~

 ו~מ""ב ~ישו~ אודח וב~~ ובו""פ ח"י~י~ ובאמ~~~~~ל
 או~

 ח~ט~~ ז~
 ה~ ~י~ ~ר"טובעיקרי

 ~ו~
 דה"ה ונלע"ד ר~

 בנ~~~

~ ~ ~ ~ ~  ק~~~~"~ ~~י~~~~
דמטריף

 בנימ~הא~
 ~ " הולד בני~וק ה~""ד

~ ~

 והשלי~ ונקרשים ~דוחים ביציםנמצאו
 ו~רב והפד~"חהש""ך ~~י~

 א~ונ~
 שמואל

 חששו~א הבשי~
 מה~""~ לקבל~

 זל~ן מהר"ר הג~ון מפי זוולא
 מי~וד אורח והר"~ה~ריף

 ו~ב""~
 ד~ח" ו~פחי

 ~ללבית ו~ר~
 מ""בוהרב ע"~~שע~הד~ק~ בה~מ""~~ו דוקא ~בשי~
 י"~ או~

 בחב

 ד~ע~~
 י~ו~ל~

 ובארץ ~""ו
 ב~רב ל~~ד נהגו~צר~ם

 ~מונ~
 ש~~ל

 וה~~"~
 ז

~וב~~  ב~ בש~באו~ 
~~יין ~ ו~ד~ ת~~ ~י~ ~~~~



~ ~ ~ ~

"" 

~ ~ ~

~ ~  
~ ~ ~ ~ ~~ ~ ו~~ין

 ג~~ ~ה~
 ו~~~י ב~~יו

~"~ 
 ~י~ן
 ~מה ~שה ~שוושבן לה~י~ דהמנהג בתב א~ מחודש שו""ג והר~ ד~~ות ~

~ ~  
 ובלבד

 שיה~
 האם

 זקן אות ז""א ~הדב " בד"ק י~ייןשלימה
~  ב~קום~הח~יר דטו~ 

 זה ~ל ~ש~~תי ~פ~~ דלי~
 ~"מ אברה""ם היה אחד הלוי נשיאי נשיא~~ל להר~
 ודבן להתי~ רר~תו במשי""ב וי~י טדיא~טי ואם~~יר ור""~

~~
 הנ~שי~והפלגת בצי~ ~בוי יש לא אם ובא ~רה
 ד~ז תחתיהם הבשר נרקב במ~ט אש~~~ירחון
~ל

 להטדי~
 דילמא

 נימ~
 איזה וניבד ~פלג ב~יבוי ~ם ראם נל~ד ובן~~ד פני~י אבר איזה נד~ב או

 להחמיר טוב ה~ודף ו~~חדיקבון
 או~פמ"ר ליב~ אי ~ובפ~

 א~
 ש~ת אינו

 הדח~
 ויום שבת ו~~ודת

 " שלש ~~מים להתיר ו~ובי ~אשי ~~בתי דאזטוב

~ ~ ~ " ~ ~

~  

~ ~ ~ " ~ ~ ~ ~ ~  ~  

 ~~ט תו~~~~ב
~ ד~  

 ניקב דאם
 בי~

 בא~"ה ו~ש~ל ~ ~דיפה~י~ל או הש~ן
 ב~ ש~

~ב~פרו להחמי~ דטוב
 פא""~

 וה~ח " בו~י"ש חזד ~ב ~י~
~"~ 

 ~~תי~~
 דמה ד~יימו התו~~ דב~י

 של~
 לא הוזב~

~~שנה
~  בש"~ 

 ונרא~ ה~קין ניקבו בבלל הוי שמא
 בד~ת דהלבה בתב ד~ ~"ק ו~פ""ת ~תייהוד~"ל
~ת~~

 ד~תו נטה ~~דא"ש ב~פיקאביון להת~ ודי~
 דבשי~ה בתב וראב~ן~~בשיר

~"~~ 
 חגורת וה~ב "

 בהפמ"~אפי~ להחמי~ ודיש ~מ""א פ~ק א~א לנו דאין בתבשמ~אל
 ה~ב וב"ב "

 מ"~
 אות

 ט"~
 דלזה ט~ז

 ה~~ז הר~ה~בי~
 וה~

 בשם ובנה"ג ול"ח ב"ח
 ריש ג~ ~""ק תב"ש והרב נתיב יאיר ו~פדד~"א
 ז ~ב"ל ~~ינן והבי בהפמ""ד ~ו~ואפי~ בבללא~ו~
 ~דו~יין

 בד~
 ז""א והר~ ~א אות ~ד ~""ב ~אות

 ו~ב ~"ל ד~בי ונ~אה ~ר~ם לשון ~~יק קנ""חאות

~ ~ ~ ~ ~ ו ~ ~ ן ~ נ ~ ~ ~ ~ ~ ~ בי"
 מצוה בהפ~~או~~ודתודוקא להתי~ אפשר וב~~יקא א~~ו הבי רביהונבבדים

 " ב~פיקא אף להטריף דד~תואמ~ ג~י~ דהא~הפ~

~ ~ ~

נמ~או
 שת~

 ל~~ד"ף מזמודלרוד ב~~ בתוב
 הלבהדה~לה

 ל~~ש~
 אי להבשיד בתשובה

~~~~""~ 
 מחמת ~י~ולו משו~ראין ואי

 נ~או אי וב""ש ~שירין יש בניטלה דאף הדב~דנבון ~~מוונל~""~
 ~י~ן בשו"ת חיי ב~י הרב וב""ב ~הח~י~ דאין~תים

~ז~"~
 דבוקות נ~צאו אם אל~אפי~ נפ~ות הם אם

 " ~י""ש ~זוזו

~ ~ ~~"~ 
 משום והטרי~הו ~וףשל בשללב~י~ תחוב מחט ש~צאו ~שה

 יש רהא ~הקל ראין ונל~"ד ~האברים א~ ניקבוש~א בחלל~גו~ שהי~
 א~קינןלהחמי~~אין האם ניקב דאם ו~ו ב~של~וש

 ד~חט ש""ד בשם ג~ דין ~"ד בלל בת""ח ו~ב ז~פ~ד
 " ~ריפה בצים של בשללהתחובה

~ ~ ~ ~ ~

 צריך דם המשתינים
 לבד~

 השלחופית
 יש ניקבה לא ואם ~השתנה ~ישש~

 ~הבשיר~גה~ל~""~"
" 

~ ~ ~ ~

~""~ 
~~~ 

~~ 

~ ~ ~ ו ~ ~ ~  

 קדום~ינו
~"~ 

 קרום דהא ואח~נים ופר""ח
 והה""ד קדום אינו ~בה~ח~ת ש~ל~

 נת~~ א~
 הדקין

~~
 ~ז

אפ~
 ה~בה ו~~ש ~ש

 ~ג~ין ~ש~
 נימוקה היא ~תוך~ד~יןשהליחה למ~ואב~פו~
 ונראי~ב~ו~הדקי~

 שהיאריעותא
 הבאד והביאו ב~""י טרי~~

 בן ש~ברא בו שנראה נקב דאפילוה~~"ז היטבוב~
טריפה ~ש~י~ר~

 "שפ""ג ~ימן ~שב""א מש~ת הוא הדין ומקו~
 " ובו~ בדקין שנמצא נקב ~ל הרב"יו~ביאה

 ~"ג ~ימן~נה""ב ו~ש""~
 ונ"~

 להקל ד~ין
 בר~

 בי גם
 מ~

לא
 ~"~ ~~י~

 חג~תש~אל ו~יין
~  

 ואפשד א~
 ~וא רהא ליה ~שיטאד~רן

 ק~
 ~חמת ש~לה

דאינו מב~
 מו~י~

" 

~ ~

 ~ותם טהור חלב ואם
 וב~

 לאו "
 דו~

 הדמ~ם ~ותם נמי בשדה""ה ~ל~
~ 

 ומור"ם בב"י~דן והביא~ ו~
 בד""~

 והאו~ה ~"ח וב~וף
ור~ל בל~נ"~

 ביש"~
 ~יין " והאח~ונים ~י"נ"ב

 בבנה""גוה~
 חל~תב~

 אות במ"ב חיד"א הרב זה~אבן ~ל
~ל ב~ה~י~

 הר~תב~
 דמסתמות וה~לה

 הד~א ~"~וד~דין דהבי ודאי הד~ב"ם ~ל השיגלא הפו~קי~ו~דהרא~~
דבנתא

 ודאין הבי משמ~
 לחלו~

 " ~~ש זה ~ל
הפר""ח וג~

~"~ 

 והבי~ הבי ~""ל ב~
 קנ"ט אות ז"א הדב

 גם מצאתי ובן~ותם נ~י דבשד ~"ל בדבר ~פק ג"ואין אות ש~אלוחג~ת
 בנוד~

 " ט~ ~י~ ביהודה

~ ~~ ~  

 טהוד חלב שבל
 ~ות~

" 
 וח~ב בנ~ב תחוב מחטדאפילו הש~~ ב~

 והביאו בשד~ותם טהו~
 הפד""~

 אות שמואל וח~רת
 ה~ ~"ק צ""ה בלל ומ"י ז~ אות ~"ט ח~ו~י~ אותומ"ב ~

 ~י~~""א דבשו"ת ~ה דא~דו~ל ~שק~בא~ ~~ השי~ ואחרונים שם ומ""י ז שמואל חגורתוהר"
 ימנ~ ד~ש~ן י~ופ~ בי להא~יןהדבד בת~דקש~
 או ה~חט

 בפשיטות ~ן שבתבו ו~פו~~ים ~"ט דף פא""טהתו~~ דברי ~ניה אישתמיט דבודאי " ~ב"ל מלצאתהקוץ
 ~ליו קשה ~דבד היה לא אותם ראהו~לו

~ 
 בך~~ד

 החליט ובן ~שק בהבאד רלא להבשי~ונל~""ד
 " ז~ אות מ"ט ב~י~~יד"א ה~~

~ ~ ~ ~ ~

 הרב ~ותםאינו במ~~הבש~ ני~ב אפילו הושט תו~בץאו
 תב~

 ~ג~ים ~רי ו~דב
ונוד~

 ואבלה ד~ואיל ט~ ~ימן י""ד ביהודה
 ~ל ל~ך ואין ליה וגמדאליה ביה~ווח~

 ~תי~
 הבשד

 ~לאיפרד דבק~
 פל~ בה~

 חיד"א ההב ה~בים ובן
 לצדד דיש ובת~ ג~אות ב~~

 ולומ~
 ~ד~~ם דגם

~ בש~
 לה~ל ואין " אונו~ותם הושט

 ~פע~"~
" 

~ ~ ~
 בבל~ האו"~

 ש~יבתו בדב~ דד~א נ""ב
 שו~~ שצריך בדבד אבלבמשהו

 לנקיבתו
 הטחוללא~גוןנקיבת

 ב~ל ~וף ~~"ח והביאו דינרזהב ב~וביב"ב מהני~תימהדדילמאאינו~ות~
 רבן ובתבו שמואל וחגודת~ר"ח ~~וה~

 ~י~
 ולזה

 ו~יין~אחרונים ~~בי~~
 בש~

 האו"ה דבדי ג~~ל ~"ק
 ומה הא~"ה לשון ~ל שם שמואל חגורת ה~ב~רברי ו~"~

שהשיג
 הש"~ ~~

 הא~"הוהש""ך אותר~עלדבדי וב~"ב
 ~י""ל דינא ו~נין ובו"פ ש~אלוחגורת

 באו"~
" 

 ועיין שם" ~ב ~~~ האחרו~יםז""לוב""ב בל~~בי~ו ו~
 " ג~ ~"ק צ"ו בלל~"י

~ ~

 ואינו מו~"ם לשון
 א~ ~ו~

שהשומן ~אב~ ~א~ו
~~ 

 התו~~ ד~ת הוא בן " ובו~ בו
~~

 התרו~~ו~~
 בי ו~~ וה~~י והדא~וה~רדבי

 וה~"ם רש"י~דברי
 ~מ~

 הגאון ו~ב שנא דלא
 לדב~י ה~בימו ב"~ב~האח~נים דף~ה""ג

ואין התו~~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~  

"

~ ~ ~ ~ ~  
~ן

~~~ 
 ובן

~~~ 
 ~ר~

 מ~ב
 או~

~~ 
 ~בש~ ~~

~אזנוסו~
 ודלא ופ~"ת ש~ך בבה"ג ~א

 בה~
 רלא

 ואד~ה מתלב~~יף
 דג~~ נ""~

 מיניהדהא
 ו~ אות מ~ב הר~ וגם ~ותם אינו דבשר~ר איב~
 ו~פר~ת~~ש"ך בת~

~ 
 בלל ומ"י ו~""ש ~לתי" ו~יין

 צ"~

~~~~~~~~~~~

 ~~~~~~~"י
 ~ימן~"א ~שק הר~באר משם~ו~~"א~ ב~

 דאם סתימה מיקרי~לא
 סו~ תבחו~

 להתפר~~ומן
 ~בחב ~שיג~~~יוו~וא

 דז~
 ב משמ~ות הואנגד

 ס~ו~ שמו~ל והר~~~ורח~~~~ים
 ~~~ ~ב~ זה ברין וישביל ובין~הי~~ בתבר~~~ינ~

 הרב ו~~~ "

~"~
 אות

~ 
 דגם מ"י הר~ בדברו נראה דלבאורה

 ~ד~תינודאם ת~שות לתדש ל~ םותם~~אין אווז~ומן
~בת~~~~ו~

 במ"ש ~מ"ש הש~מן לה~פרק
 הר~

 באד

~~

 ~א נ" דף בראב"ן ראה וד~ת"ב
 דבח~ סי~רמ~

~~~י~

 שני~בו

~ ~ ~ ~  
 ו~~~~~~

 אווז בשומן גם ודל~ז " ~ב"ל נקובין ונמצאוו~וצאת
 דתבחיש מ~י ~ברייתו ולא פיט~ם מבת~בא

 ~א"~

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

~~
 רצרי~

 שנית ו~ד"הוסיף " ~ב"ל ליזהרבזה ~מורה
 בסימןודו

 ו"~ ~ס~ ~~~
 בשומן ליזהר צריך וז~ל

 ~טו~ו~~וזו~
 הרגיל שומן הוא ה~ותם ~~~ומן אם

 וצריךחיקוררב~ הפיטום מבח שומן אם~וא א~~~ן
~"~

 ~שק באר משם ~א~רונ~ם
 בדבר קצת וה~בימ~

 מ~ ~ימן ~פלתי ו~יין "~ב"ד
 ס~""~

 נל~"ד ו~ב ב~

ד~~
 דהא ~יטב לת~~ המ"ן ~ל דמוטל ~רבר

 מ""ש ~ל נ"ב סימן ב~ט רש"ל בת~ מיני~~די~
 סותם ~וףדשומן

 ~ וז"~
 לזה הסבי~ו האתרונים

 ~~~חלזל~
 מס~קת ראייה ~לי ~~י~ם

 אב~
 מ~מ

~~~א
 ב~

 ~די
 ב~~

 ששומן ביון אובלו ~ייתי ~א
 ~תימה זה ר~אין הוא~~ף

 אב~
 לאסור ותלילה תלילה

 ~~ל~"~ים
 ~ז~

 ת~"ב ~קא ל~צמו המחמיד
~~~~~~

 בדברי להבשיר פשוט
 התוספו~ופ~~

 מרן

~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~  
 רשומן~ו~גםדהוא נראה א~והאמת דין מור~ם~~~ן

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

 ה~"~~ריהן"

 לח~ די~
 התם דשאני

 ד~
 לפנינו ניקב

ו~מ~"~
 סו~ ל~יל

~~ 
 ט~ דין

 ומ"~
 ~ימן ~מן ~וד

 פטוםצ~י~תקור אווז ~ו~ן דינא ול~נין ב~~טדין
"

" 

~ 

 " הר~חיד"א ~ראסיק ~

~ ~

~~~ 

~ "  

~ ~  

~ ~  

 ~אליהן ~ו~רו ~ץ
 מאליהז הוחזרו אם ובן בשרה ניקבו ולא ~וץ~י~או
 ח ס"ק שמואל חגורת ~ר~ ~ליו "ובחב ~~לובו~

מ~מ~
 דיז ובאמת בשירה הוחזרו לא ~דיין אם ראף

ז~
 ובש""~ נת~~ב~"י לא

 " ~ב"ל הוא ורבר~~צמו

 ובוונחו ו~"ל ~ליו בתב י~~ ~ת ב~ב חי~אוהרב

~בוא~
 אלו גבי היא דמשנת~נו דא~"ג

 ~וץ בנימ~יהז~או ב~וף בשרו~
 ני~~וו~~ ול~

 והרא"ש ~רי"ף
 הוחזרו ~ם ובן הלבוש "ה~ב ממ"ש מ"מ~הרמב"ם
~~~ן

 משמ~ ו~
 לבד ~יימי דאבת~ איירי דברישא

 בת~שהרי
 ~ן

 בת~ זה ו~ל תזרהקודם דונ~דדיש~ ~אל~ן~~~ ~תזר~ ~~
 מיירווהפוסקים דהמ~ניתי~ ~~~ דברי ד~~
 בשהותז~

 מאו ובבלל ו~~בם פשוט דיןאמת דהדין ב~יני~ראה ומיה~ ובת~ ~~לה ובס"ד
 ~~וד ששתט ~~ו נ~בו ולא מ~יה בני יצאו~חנן

 ~ב""~ לחו~~~מ~יים
" 

~ ~

 ~~י~

 ג ב~ בדין

 ש~~

 י"א מ~ת
~~ 

~דב~
 ~וב בי וראיתי דינא ל~~ין ~רבי"ם מ~ר~ב

 למ~ן לה~תי~ם~דבר
 י~~

 וימצא המ""ץ
 ~חשב~

~~""ל~
 אם יבשל ולא ומיד תבף

 מ~ש~ ~
 ~ לידו

 ~ד א~ מאות לפניך ארש~וו~נה
 א~~

 " ב"א

 מ~וים בנייצאו~~
 לחו~

 ד~וף בין
ולא דבה~~ בי~

 נ~ב~
 ב~ודן ונשח~ה

 בחו~
 " בשירה

~  שמא לחושאין~
 נתהפ~

 ביצ~תן
 "מותרת ומ~~מ~

~~
 מאליהן מ~יה בניהוחז~

 בשיר~
 לתוש ~ין

 " נתהפבושמא

~  תקנה ל~ם אין ~~בים ~עיים בנייצאו~
וטריפ~

" 

~  " טריפה בפנים הפובים מ~יה בנינמצאו~
 " נ~הפבו לא מסתמא ב~נים שהןבל~~
 אפילו בחוץ בין בפנים בין נתהפבואם~~

רהו ב~
 טריפ~

" 

~  ~דם ~ה~זידן בסדרן לחוץ מ~י~ בנייצא~~
 נתהפבו אם~נסתפק

 ~ריפ~
" 

~  להבני~ן דקדק אלא"~לא נס~~ק לא אם אף~
 " לא~ור ישבסדרן

~""~~

 אם לשואלו ק~ן וליתיה המבניסן" בשהלך ~בן
 " לאסור יש היטב ~דקדקדק

~ 

 דהיא נ"ל
 יתירתאתו~רא

~ 
" 

"י~ ~ ~ ~ ~  ~ ~~ ~ 

~~
 ובקי מומחה החבם ואם

 ~תבמ~
 הניתות

 ~יש נראהומפורסם
 ל~~~

 ~ליו
 היב~

 רלא
 " קמן רליתיה או המבניםן~~דק

~ 

 ו~זה
לא דד~מא י~ד באות דראינו החומרא~מתקת
 מי בקי ה~

 ~הבני~ן~
" 

~"~
 ה~ך בשהתזיראם

 קצ~
 באופן ותיקנו

 טריפ~ ש~י~ לבמות שהתזירוב~יניו שנ~א~
" 

~"~

 ו~וחזרו~ריפ~ ~ר~י דרךבית מ~י~ בנייצאו

~"
~ ~  

 באו""~משם
 מ~ר~הספרריסי~צ"~~

~"~

 והיה לב~ר ~ור בין מ~יה בני נמצאו
 ש~

 " ונחהפבו יצאו שמא לחוש י~ת~יר~

~"~~

 ~~ובבשירה" ה~~ת ובחיים תפירה ~יה לא
 ה~יר ב~י ררך אם המסור~ים ת~נגולים~""~

 ואינו בקי המת~~ק מסתמאלסר~ם
 במ"ש ובו~ מעייםבבני נוג~

 פשטה והבי ובשר~ הבנה"~
 בטו~יא~ואיטאליא גד~ת ו~יירות בברביםהוראה
 לא~יבד~ו ראם~נל~ד

 קר~ ל~
 ולא

 תפיר~
 ואין

בני



~ ~ ~ ~ ~

~

~~"~~~~~~~ 
~ ~ ~ ~ ~ " "

" 

~ ~  ~יי~"ד~ו~ים~ני 
 אות ו~יין~קמן דפ~יג~ן ליב~ ודאי "לעו~ ו~~~י~ ~ש~

~""~ 

 ~ד"ט ב~י~די ~יין "
 ~~~ימן

~~~ 
 ד~תיד ~"ח ~י~ בעי~חיי ובש~ת ~ו

 בתב ודבן בקו ד~מת~~ק ובתב המ~ור~ין~~נגולים

~
 ~~ל נהוגי ובן

 ~~נגול~
 " המ~וד~ים

 ~חדאם
 ~ילין שאין מ~~

 ל~ר~
 אומן שאינו

 ~ר~ ~"
 ~דשיתקיים תרנ~לישלחוש

 " חדש ~~

~

 יצא חדש י"ב ~חי דאם ~צ~ ד~מך נ~ה
~~דיפה מבל~

 א~"~
 ו~"ל דפלי~ מאן דאית

 דא""~
 הוי לא

 דה~ש חשש~~בעלמא ד~יא ~ום לה~י~~אי~

~~~ר~
 הי~~או ~אינו"~ומן

 ולא מע~ם בבני נג~

~ ~
~ ~ ~ ~  

~  ~ ~ ~ ב  
 ~""ב"~~~הא

~~ ~~~ 
 ד~בא~י ~יין~ש"ש א~וד חי

"~ו"~
 ~טריפה ב~פק ד~וקא דבתב ~ח ~י~ן ר~"א
 אמרינן טרי~ה בודאי אבל חדש י"~~~נישהיית

 נ~י~ "~~שה
 ~תהא אם דהה"ד בה~"י ומ"ש הוא

 י~~"ש טריפה בודאי ~מבינן דלאוילד~
 ~ באור~

"" 

~עיין
 ~ר~ בפ~

 הביצים ק~ת נמו~ו דאם זבד בי~י
 " ב~ם לחיות די~ל~שר
 לא אם~~

 א~ נוד~
 ואיו א~וד חדש ~ב ~~בדו

 ~"~לעשו~
 ~~ו ~בדו ש~א

 י"~
 חדש

לא ואת"~
 ~ב~

 ניקבו דלא~ אפשר
 ול~

 " מעיים בני נהפבו

~

 ~פ~ דהוי דאפשר נ"ל
 ידי~ה מח~רון

 ~ו~םובבללי ד~~לשון ~י~~~דין ועיין~ל~ן"~פק הוי דל~
~

 ~~~מן
~ 

" 

~"~~

~ 
 שרג~ים~~ל~ר~ ~~~

 אם
 נמצ~

 בתרנ~ל

מ~ור~
 ו~מזבים לבשר דבוקים מ~יו בני

~ע~ד
 הולך והי~

 בטוב~ו~
 " ל~בשיד

~ 

 מילתא ~אי

 או~רין הללו רברבי ~אשליתל~
 והל~

 ויצאו "מתירין
 הטדיף ~~"ד אות ל~ח נש~"דהרבלקראת

והפד"ח והש"~
 ~ימן ח~ב ש"י והר~

 ס"~
 ~ת והר~ ~ב~ירו

~"~
 ~~במ"ה ~לה" ~דבר~~ל"ח ה~

 ו~
 הר~אורח

 הל"חוהרב בשיטת אזלו יהודה והר~~י~לחםמישור

חגור~
 ר~רי ~עתיק שמואל

 ~ש"~
 וה~ר"ח

 הרב ובדברי ובו"פ בהרב~ב"ש ועיון בותייהודס""ל ונרא~
 במ"ב~י~א

 או~
 הגדול הבהן אחרון ועד " ט"ו

~הר~~
 בקי~ר ~ל

 טרפיו~
 ~ם דה~~זם קס"א אות

 ~~אות ח"י ~ימן ה~"ל להרב בשו"~~ד ~ד ו~יין~ל"ח~"
 וה~מ~

 דגם אפשר דינא דל~נין
 ל~במת ב~ד~ם~דרבנן~ודו האו~רי~

 הר~
 הנ~להבשי~ מ""ב

 שרגילים"~~יר
 ל~ר~

 ובקיאים מלאבה בעלי דהם
 מובהק~העד

 בב~ ~וגע~ דאינ~
 דאין הזא מ~יים

 לא~יבר
 קר~

 שנמצאו ומה ~ול~ב והיה ~ירה ולא
 חשיבא לא לעור "ו~מובים לבשר ד~וקיםהמ~זים
 לה~ל מחט~ת חוששני הש"ךו~""פ בדב~בריעו~א

 ליהאםאינו ~מיבין ודשרןד~בהל"ח
 טרו""ף אף דאמרו~ב הפמ"רדמע~

 ול~ ~ר"~
 אם לחלוק שם זבר

~~ומ~ומ~הק
 ~~ד~ ~

~ 
 ב~ן אבן

~  
~יעו~א

 נל~""~
 שמיה דלאו

 מת~
 אינו דה~ירוס

 איבא טפי ואדר~הדיעותא
 למיד~

 ר~א ולהבשיר
 ניבר היה דלא א~ והל"ח שם דנמצא~ת~ר בת~"דמ"א

שוםקר~
 או

 ~חק ל~י דה~ץ ~מ~י ~פי~
 אל~~""~תאשד~יבחד~~ריב הש~~

~ ~~~~ 

 ~~~ובו~ שנמצא~~דקין מ~ט " ~~
~ב"ח

 התידב~פ~דוה~ו~ש"~
 והפד"ח דבדיוהעתי~ו

~"~ 

 ט~
~~ 

 ל~בשיד
 בתחוב~הטריף בנמ~

~ 
 ל~ל ו~יין

 ס"~
 מ~"ש ג"ל

 ו~~ המעי ני~~ מו~"םלשון ~~
~ 

 והט"ז
 וה~ך~הפמ"~

~יק~
 במונח

 בת~ב הפר""ח לדבדי ~אור~"וא~
 " דק דעורןט~י הב~"חמי~ בהמסם ז~ רין מ"ח ב~י~ רמ"אוא~י~למ"ש טרפ~

 וא~
 ~"ד בו נמצא

 מבחו~

 גם "
 או לאורבו מונחאם

 בנמצ~
 ובו ~הטריף יש

"גוי ~~המ~
 ד~

 ~פמ"ר בה שייך
 אות והז""א ~

 הפר"חל~ן ~עתי~ ~~~
 ו~א~ ~

 דס"ל
 ~ר"ן ד~ת דב"ה מרן דברי~ל דבת~ ~ ב~~ ~ בותי~

 אב~
 נקטינן והבי בנמצא מתירין~פו~קים שא~ בל
 בתחו~ א~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ " ~ ~ ~ ~  להקל ~לע"ד ובן ליה דמורה ~ס~ברא "~פר""ח~
 וז"א ~בהש"ך~נמצא

 ב~בר~ שם~
 ודו~א הפד"ח"

 ~~דת או~~פ~ר
 מצו~

 מבחוץ ק"ד דאין והיבא
 אי~להחמיר ק"ר ישדאם

 " בנמצא א~

~ ~ ~ ~
 הנמ~

 ה~רום בין
 שע~

 שומז לבין הד~ן
 ~"ה ישראל~ימן אור בשם ג~אות ~ ~י~ן ~ד""ט בעי~ריהבנתא~בתוב

 ~ה~ף~מחט הבא ~דן לנו הר~ןדהביא ל~ברת~"מ דדבדפשו~להטרי~

~נמ~
 הפו~קים לרוב אפילו אלא בנד"ד דב"ש

 דהבא ויאמרו יודו דה~ן בההיאלהתיר ד~~
 דאיןו~ל~ד להטרי~ ~

 להק~
 ברבר
~ 

~~~~

 שאובלותמפני מעי~ ב~ני אדומות בהרות דנמ~ו
 בל~

 ~ם שהוא
דבה~ה ~מו~

 שו~
 ודלא ~~יד חי""ד קנ"ו ~ימן מב~ט

 שה~דיףבמ~ריק"א
 דוב~ ובא~~

 ד~ג בסימן

ב~
 מהאובלים ובמה במה שמ~ו דמ~חר

 ומתו הבה~ת של חולי מאותו~נ"ל מהבה~~
 בעו"~

 ~שרה
מישראל

 הוד~
 ובז " מהדיק"א לדבדי ה~ב~ט הרב

פ~~
 ואין ~דבדיו יעוי"ש"" לא~ור המנהג

 מגדיםסימןנ"~ פרי ח"יוהר~ נ"אאות~י~ ומ""ב ו~~ש פר"ח ו~יין~ " א~ אות בש""בוהו~~קה להק~
" 

~ 

 נבפל
 ד~יו~רלאור~~~~" דין ~י~נ"אלקמן

~~
~~~ 

~ ~ "  

~ ~ ~ ~ ~ ~  
~ ו ~ ~ ~  

אינו
 ~ו~

 ~" "שפיד ~הד~ שאינ~ לפי א~ דין ל~יל בבתוב

~ ~

~~~~~~"~~~~ ~~
 במלא

 אצבע~ ארב~
 פי~ הוא " ו~~

 דאיתארתורא בטד~
 בש"~

 דהיינו וי""מ
 אצב~

" 

 דמסתם ה~ דין נ"ו ~י~ לקמן מ"שו~יין
 לש~

 מדן
 "אצב~ת א~~ הוא דבטדא ~מא בפירו~א ד~""ל משמעבאן

~ ~

 ויש במשהו ישאו~רים
 מבשיר~

 עד
 מהר""ין~ ב~ון רבוהפירושים "רוברחבו ש~ט~

 דפי~ש ו~ל~דחביב
 וחגור~ הפר~

 הוא שמואל
 האוסדים ס~~ דינא דל~נין משום אבל ~דבדיוהנבון
 בדבת~~~~"ח ~י~דבמשהו

 ס~
 דהיא י"ג

 ~רש~""~~~רמ~ם" ~ע~
 ורי~

 ה~ב~ "ו~בן ו~רא""ש
" 

~ ~ ~ ורחין 



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ "  

~ ~ ~~ ~  
~ ~ ~ ~

~ד~ין
~~~ 

 ודלא ~~~מ"ד א~~ו "
~~~~~ 

 ~בן
 ל~

"~ארי~
 חגודת ~ד~ וגם חביב בן מ~~י דברי ב~~

"

 "~מו~~~ק~~
 בת~

 דאי~
 ב~פ~ד" אפי~ להקל

~ ~
~ ~ ~  ~ ~ ~ ב~ ~~~~~~~~ 

 " ~בו~בינ~טינן

~ ~ ~

 אצ~ות ב~ ~~נו
 לש~

 לגדי וא~
 ו~ל~

~~ד~  

 " הר~ח בשם י~ב

~ ~ ~

 בדב~תא שם ~~ח ~וד
מבפנים שנמ~תנקוב~

 ו~י~
 בח~טדת ~נ~ב במחום

~וצא
 ל~~

 וניקב
 ת~

 עובי אותו
 א~

 היה לא
 ~~ד בי ונדאה~לל מפול~

 ש~י~
 ~עוד עי~ד ח~"~יה ~ד

 הבדבשתא~ל
 ~הי~

 בל ונקלף ~עוד של ~~ון גוונו
 שעליו~שומן

 ול~
 בלל לנתב רושם שם ~יה

~~רש~~ א~
 ו~בשירו

 למעש~ הלב~
 ב"ו בתשו~ דדב"ז

 ובתב ~ל אות ~ב ~ד~ו~בי~~
 ע~""ב" ת~ז ~י~באשבנז ~חד~ דנד~~

~~~

 היתה המוד~א
 חו~

 מ~~ד
 אם " ~ותמת אינה דיר ידי עלבבדבשתא ואדוק~ אחוז~

 ~עוד~יקב
~~ 

 ב~~"ת דדב"ז
 " מ~~ות ומ"~ ~~~

~ ~

" ~ ~ ~  ~~ 

~ ~  ~~~ ~~~~~~ד~ 
~ ~ "

 ~ז ל~מוך דאין בתבו ~~פד"ח ~ד~~ל ל"ז
 דהנקב~פו~ל~קום ודב~

 ומטדי~
 טדיפה ~ב ~ידבא

 וא""~
~

 ~ד~ ל~~די~ ~~
 דלי~א היבא ובפדט שנ~דבו ודקין

 הע~ז וב"בהפמ"ד
 וי~

 בלא ~ורבא דאין או~רין
 בתב שמואל וחגודת~קב

 ~י~תי ובבר ~ מבשידין בי~
 ~ב~"~א~ר~

 ~וש נ"ל הפמ"ר דליבא ד~~א ~ז
 ~דב~~בדת

 ~ד"~
 ו~יעתו

 ו~~
 ב~פר

~בדית" שני~לוחו~

~~"

 ~~~מו~"~

 ומ"~

 ~~~~לפ~מים

 " נקבאחרונים שאיןבו~אחד ~~

~ ~ ~ ~

 או"ה הגהות משם~ד"מ
 דיח~ו~

 ~בו~ות
 וב~ב וטריפם ~~א הוי ~ו~ י~ואם

~דט"ז
~"~ 

 אלא בועא אין דהא הבי קי""ל ד~א ז~
~ריאה

 ומ~~~
 השמי~ הבי

 בת~ מ"ב והרב " מו~ם
ב~~

 ~ב
 א~

 ~ל ~מה יקותיאל תודת דהרב ~א
 מוג~ י~ דאם~דט"ז

 ~הבשיד ~~ם אין דע ו~ב~ד
 ו~אדיך ובו~ גודרו ש~דופא ב~ד"~~וי

 ~ב ~דב~ליו ובת~ בז~
 ה~~

 מודה הרט"ז דגם דנראה
~דינ~"דהובא

 דהב~~
 י~ דע

 בת~על הוא א~ל לא~ר
 הדבד~ם~ת~ת

 ~ דנק~
 ~ד"מ היינו

~פי~ מילת~פ~י~ ~
 ת~תיו בש~בשד

 יפ~
 " שמואלוש""ךוחגורת ועייןאפירברבי ~דבד דנ~ון ~~ונ"ל בדבדיוו~~דיך ק~להבי דלא בת~ זה ו~ל

~ ~ ~

 באווזות ~יזהר ריש מ"ב ~ת במ"ב עוד
 בהםשמצוי

 בועו~
 תחת וא~ לבור~ן

הבו~~
 טדיפ~ב"ב דע הבשר ~ם ב~ידה שלם הבשר

 ""האחרוני~ומבוארממש"ל

~ ~ ~ ~

 בועות הרבה ב~פות דבשיש~שמ"ח

ד~ש~
 וב~ב להטריף יש לבודקן~בלן

 ונלע"ד נוהג הוא דבן אאות~ס"ההז
 הדברדטוב

~ 

~~~~~~ 
 ~חודות ~בדקין ~ו~ות אותמ""ג ~ם

~ב~נים
 ומב~~

 ~ב
 מד~~

 ~ל ~חוד
 מבחוץ זז לא ו~~דאההליחה ~ד~ין"ונ~~

 טדיפ~
 ~ד~

~  
 מ~ים

"~ 

 משבצותז~בועי""~ בחל~
" 

~ ~~ ~  

~ ו ~ ו ~ ~ ~ ~ נ ~ ~ ~ ~  משבצו~טריפ~ 
 " ז~ב

~ ~~ ~  

 מ"האין אות
 באווזות ~וא המצוי דברבי ל~~ליך~יןבליבדי~
 מ~ירבות יותד וש~חיבקין ובפר~

 ~ריא~
 הדבד ו~ון שם

 פ~מי~ במ~והזהדתי
 ~דקין שיבדקו

 ה~י~"~~ד~~י~ת ~ישליבו~ ~ד~

~~~~ 
 מ"ו ~~ות

~  ~ ~  

 ~~~ן

~  
~דת

 י~~י~ועמ~
 מגדים הד~פרי

 סי~~~וף בחל~~פתיד~~
 ז~

 ל~חמי~ב~דט ונלע"ד
 בו~ותבהם דשב~י בא~זו~

 ~רב~
" 

 ~ו~ ~"~~~~~

"~ 
 בענ~

 ~בד מן
 ~~בהד~אש~צאיןמן ~~

 וני~ ה~רקבן ~ן~ו
 שהוא

~~ 
 יתד

 צשני ~דומ~
 דמן דביון בשר הדקין מן יוצא אבל יוצאיןמעיי~

 ~~ב~~~~~~~~~~~~~~~

 שאין במ~ום ~דקין מןה~צא
 לא~ו~ו~ב י~ ~פמ"~

 רעו בו ~י~ במעי דדוקא ~וד ובתב ו~ ~"קתפד"ח
 יתדאלא אינו חלול ~הוא א~פ"י דעי בו אין אםאבל
 ורידהוא

 נמ~~
 במעיים מ~תבך ולפעמים הבבד מן

ונח~ך
 ~~ו~

 יתר ~ב~~י ונדאה לבבד
 הב~ ~במ~

 בשם

~"~~
 החגורת~מואלה~יק ע~בוגם אותהז~א
 ~ש"ך גם ד~א בדבריו ונלע"ד הפר~חדבדי

ב~"~
 " ~פ~ר אין אם ~דקין מן היוצא בדק א~ר ז~

 בשו"ת ו~"ע ולקמן דמי בנ~ל ית~ערך ופ"י ~א ו~ות ז~ אות ~~ ~ימן הד"ט בעיקריועיין
 ז~

 ~י~ י"ד
 י"ז ~י~ בשדושו""תדב"ש רלדול במו דה~יר~~"ר

 ושמ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ " ~ ~
~~

 בעוף בין מובדל הוא והרי
 ו~

 יעויין ""
 באור~" ב~ בדין לקמן ~נב~וב מה זה~ל

""~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

 ~ו~א ~ענף באודך ~אין ב~ " אצבע ברוחבהמ~י ברוח~ ~י~י~ ל~~~ל ~מתחילים ~~דם א~תנאים
 ו~ערב שחוזר ג~ " מבאצבע~~ר

 ~מו~ למט~
 לבית

 אצבע ברוחב~רעי
 וא~

 טריפ~ תנאיםאלו מג~ א~ ח~ד
ובן

 פ~קהרשב~
 " עב"ל בת"ה

 והפ~
 ב~ א~ ~"ק

 אצבע בשי~ור א~ מצר ראיבא בל להקל~תב
 באחד שויםשהם באור~

 וב~
 ו~ל ~פד"ח על בתב ל~רד"ף לדור מזמורוהר~ ~ ע"ש מחובריןבבלשהוא האחר

 נ"~

וב~~נדא~~~~~~~~~ה~~~~~~~ר~~~~
 ~דרו דלא א~ג

 וערבי~ובב~
 ~שיגו

 " ע~שלקמן הפ"~

~ ~ ~ ~

 אות ~"קב~ו~רב~א ח~~תשמואל ~רב
 ~~ון ~~~י~וק~ח

 ~ד"~
 ד~"ל ונר~ה

~~י~



" ~ ~ ~ ~

~ ~

~ ~ "  
~ ~ ~

~ ~ ~  
~תי~"

 גם ד~יי~
 ~דן ~דה~~י~ דש"~ לפ~ו~

~ 
דה~רי~

 מ~ור~ים שיהיו
 ל~~לה"ולמ~~

 ~יו ולא
 רקמופרדים

 הג~ צריבילהבשיר ו~ב אצ~~ ברוח~

~נאי~
 שהזביר

 ~פר"~
" 

 וג~
 חיד"א ~ד~

 ~מ"~
 אות

 מ~דשד"ם ~~ו~לובן ה~~ח ד~רי ~ה~~יק ~א~ר~~
~י~ר

 לי"ד תשו~ותיו ~דיש הדיני~
 פ~

 אמנם ~ " בן
 אף ל~בשי~ יש ד~הפמ"רהר~~ת~"ש~~לה

 ויותד יותרהיוצא אם~נ~
 הם דבדאי מאצ~~

 מרן ר~ותי~"ו~ברעת הפוס~י~ דו~
 ~"~ ומור~

 ~~ל~הפ~ר ~ליה~ לסמוך
 עש~

 " נו~ה הק~רה ד~י ~בן "

~

 הר~~ב"ש גם במ"ש הפ~"ר ~א להקל היינו
 ומו~םמרן ~שי~~

~ 
 ~ן מ~ר~"י ~מ"ש

 הרש~""~
 ~ת~~ה

 לנו ד~ין ונל~"ד ~~"ד שם ו~הגהה ~ו"ר~י~
 ר~ ביהב~תו א~

 הוא
~ 

 התנאים וד~שני
 אחדי~

שה~י~
 ש~ין ~פר""ח

 למ~ל~
 מחו~רי~ יהיו למ~ה ~ין

~דוח~
 ~ל אצ~ע

 ד~
 אלא היקלו ודלא ~יה פליגי

 יותר הוא ~יוצא ה~נףאם
 ~וד מ"ש ו~ל ~~צ~~

~ר~
 מ"~

 הוא ולמטה שלמ~לה היבא בל וז"ל ג~ אות
 אחדמ~י

~ 
 ~ אצ~~ ב~ח~ ד~יי~ ונ""ל

הוא ש~א~~~ אף
 ~ת~צ~

 להבשי~א~ י~ הר~ה
 שלאי~יההפמ""ר

 מהרש"ל וב~ש ~זה יורה ר~"~ דגםדנר~ה
 אמת הן " ~~"ל~ש ~יש"~

 ד~ש~
 ~סי~ בת~

 ק"~
לא בי ד~ל

 ח~
 רש"י"

 א~ ~
 לפ~נ"ד

 "הו~
 ~נד"ד אם ~ספק

דש"י
 חש~

 שיחזור
 למ~לה מת~לים ~~המ~יים שאם דוקא~לא אצ~~ רוח~ ~תו~ הפיצ~ ויתער~

 ~באצ~~
שהי~

 הוא ~למטה של~לה בל~הי~א ~א~ל ~ריפה
 אלאמ~י~א~

 ובו~ ~יחוש ~יה ליה מת~צל~ ש~אמצ~
 אב~ ~~"ש

 בת~~הדיא הר"ן
 דא~

 לפי~ לחוש ~וד ~אנו
דש"י

 ~רי~
 שיהי~ ~ב

 ~וזר ה~י~ל
 ~~"ה הרש~"א פ~ק ובן אצ~~~~~ ~תו~ ומת~ר~

~ 
ה~ר"ח הסבי~ ובן

~ 
 לחומרא לחוש דאין ד~ל בת~ דרש"ל ואף

 ~~ קרוי ~באצ~~ פחות שפיצול ~סת~~ רש""י"בילאשל
 מ~יי~~ני

 " דש"י דאף ודנ"ל הרא"ש ה~שה ~אשר

~

 מ~י ה~יקר אם
 א~~

 ~~ד ~בה"גובו~ מודה
 לא רינא ~נין ולבן והפ~"ח והרש~""א ~ר"ןשבת~ו ב~~

 רש"ל במ"ש להקל~~~ל
 ו~"~

 ג~ אות
 א~ ~ה~

 ~לא
~פמ"ר

 תנאים הג~ צריבי ודלבתחל~
 דהצרי~

 הד~~~"

 ~הפמ"ר א~ ~י ה~יקר ~ףאם דוקא ולהקלוהפ~"ח
 ~ין מלמ~להאם~ין

 ~ל~~~
 מחו~רים הם

 ב~ח~
~צ~~

 יותר הוא היוצא דה~נף גם
 דהיינ~ ~באצ~~

ב~ס~
 מרןו~ר~םאלא

 דלח~
 לפי~רש"יוהר"ןוהרש~"א

 היוצא ה~נף מו~~~אם ~הפסד מחמרינןוהפ~"ח
 יותרהוא

 מבאצ~~
 רמרן

 ומור"~
 ~סתם מדבת~ו

 אף רש"י פי~ מרן מרהשמיט ~בה"ג אף דשרונראה
~"~~ד~~~~~ת~~הדיא

 דלד~~
 וה~"ן ה~~""א

 אםדש~י ל~ירו~
 הפיצו~ אור~

 יותד
 ~בא~ב~

 ~ריפה
 ומ"ש דרישה ו~ייןגוונא ~ב~

 ~רא~
 הסימן

 ו~דיי~
 הד~ד

~~
 אות ~מ"ב ז~ל חיד"א ד~ר~ לישני ~ת~י ~למ~ר

 הנושאים אם ~רין ה~ליונה~ל~נין ~ד~תז ג~ ואות~~
 יש אם אושוים

 חילו~
 ~ד~רי ~וד ו~יין " ~יניהם

 ר~דאה יו""ד סימן י""ד ז"א ובשו~ת א~ אות ה~"להר~
 ו~נדס~ד א~ מ~י רה מ~י~רואינו אם לחלוקדאפש~

 ~מ~~ חיד"~~"~~"~~ר~
 רש"ל ~ד~רי ג~ אות

 ד~וא "" וה~~
 חילו~

 " להחמיר נבוןנל~"ד

~ ~~ ~ ~  

~ ~  ~~המה ~ד"א 
 א~~

 ביו~א ~~וף
"~ 

 ~ז~
 " ~~ד

 ב~
 הא~רונים גדולי

 הת~י~אהגדילו
 ע~

 ד~רן פס~י תרי הני
 ה~ה א~ ~דין ד~א נינהוסיתרא"י~ דל~~~~

 הבא ואלו ~~וייהו לה~ריף דיש ובת~ל~ף ~המ~ הבתו~
לא~~"ת ~שניו"~

 ~~וף ד~בשיר ל~וף בהמה ~ין יד~ חיל"~
 ~ר~ריהםי~יין

 ~דריש~
 " וש"ך ו~ט""ז

~ 
 ה~~"זמלשון רנסתיי~

~ 
 ו~יין " שמ~ל וחגורת ופר"ח ו~"ח

~פ""ת~"~
 וב""ב א~~ריפה פה אלא לו ~~ין דבת~ ג~

 ~די~ור ד~ריו ל~רד"ףד~תקתי לדוד~מזמור
 ת~"שוגם~ד~ הקוד~

 הארי~ ובו"~
 לנו ומה ~זה

 ~ספר~ם הלא ד"ק ~ה~תקת~רח"א להארי"~
 ל~נין נא ה~ה אמיץו~קצ"ר ~אריב~למ~נ~ת~

 דות~
 דינא

 הר~
 חיד"א

 ול~נין וז"ל בת~ ד~ ~אות~מ
 הלב~

 יש
 ב~המה אופן~בל לה~~י~~~ו~

 ~~ו~ זו~
שלם יהי~ לא אם ~הבשיר יש

 דאף ביון ~מ~ה למ~לה א~~ בר~~
 והו"לס"ס ~זה ~בשידיןיש ~~המ~

 ספ~
 מציאות אם

 ~רף ~~~מה ואת"ל~~המה בש~ ז~
 ספ~

 הלבה אי
 הפמ"ר ~לא אף וזה י~ר ~בל ~~וףדשרי במא~
 סי~ דב""ש ~ש~"ה דאיתיזמן אח~ " הי~~ ודוק ~"ש ת~"ש בהר~ ודלא פר"חהד~ ובהבר~~

 שהארי~ ~ו"~
 ודוק" ~"ש

 ~שמשועיין
 צד~

 ~ש"ע ~רן בהוראת ~ד~ין ה~וף ~ןהיוצא ל~~י~~~~ ~עירם קדום דמנהג שבת~ו ר~מ""ה~ק ל~~~ ~""י תשו~ וראיתי ל~ סי~ י"ד
 ~ב~

" 

 ח~י~ אדם אחרון ~ד אל מקדשי אלוא~וא
 אות ~רפיות ~קיצורז"ל ~הרי"~

 קס"~
 ד~ס"ד

בוונתם ואו~ בת~
 לו~

 למ~לה אצ~~ דצריך להי""א דאף
 ~משהו רסגי מודה ~~וףלמ~ה וא~~~
 א~ ~"ק שם ~ד~ריהפר""חו~"נ למ~~הומשהול~~~

~ 
 פסק ובן

 ד~זר נראה הפר"ח ~ל הקשה לא ח"גו~ז""א ~ ~~"~
~~ 

וצ"~
 ולא אני תם אך "

 מנ"~ אד~
 זו פשדה

 ~~תמהא " ~ב~ל י~"ש סי~יו"ד י"ד ~שו""תהארבתי ו~~~
 " ס"ס מבחפשרה האי מדר""ש תמימים שלו ~סמובות חיזק לאלמה

~ 
 הר~ ברבת~

 דהא ז"ל חיד"א
 גופיהאיהו

 ו~ת~ שרט~
 לנו דיש ה~ל בשו"ת

 פ" סו~ ~ח"מ בנה""ג ה~~ במ"ש דדין ~פלוגתאס""ס ל~שו~

~~

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ה~"~~  ~ ~ ~ ~ ~ ~  

 ה~ ~~~~ותללבת
 לה~שיר יינו דה ~נ"ל חיד"א

 שלם יהיה לאאם ~~
 ולמ~ה~ ל~לה אצ~~ בדוח~

 הפמ"ר~לא א~
~ 

 ובהסבמת
 הפ~"ח~~

 ~~" ראשונה ה~ש~ת הרמ~"ם דהא"לס~רתה~יא"לנו אש~ ס""ס מבח
 למ~לה~ין ~~המהדישיהיו~מ~ור~י~מ~ה~ אף דמרןשלחןהמלך

 ות~ ~יןלמ~
 ונב~רים דר~ים

 וא""ב ו~"ז ~"ח דש"ל ה"ה ~וף של ~ד~ן יתדתדין דא~ ~~
 יתפרדו" ולא יתלבדו אם למינהו ~ה~וף להחמיראין
 אם למ~~ף למ~ל~~ין~ין

~ 
 שלם יהיה

 אצ~~ ברוח~
~~

 ובו~" ענפים ~מה ~ור"ם~ואפי~ לשון
 נק~ים ~~ להשי~ תרנ~ל~

 ~דקו אםהר~י ש~הםהיאמוציא~ מאח~י~
 אות~

 יוצא ש~ו שהמ~י וראו
 ל~~" מ~~ט ~יה המ~י אותו א~~פי ל~ד אחדהיה הר~

 היה ~קום ו~בלמקו~ת
 נק~

 התרנגולת ~גוף אחד
 ז"א ~שו"ת "הוא ד~רו~ וב~ ר~ ס""ק והפ~ח הב~ה"ג וה~יאו ב"הסי~ ~~י ה~"ש יתרון לו שאין לפי ב~רה א~ הוא המ~יאבל

 ~רפיות ו~~יצ~ י""א סי~ ח"~
 מהב~ד היוצאום וורידים התירק~"ז ~~

 א~
 מהב~ד

 דהיינ~ הדקין אל מ~~האו ל~~
 וב"ב ר~יתייהו

 וה~י ק~"ודף ~~~
~ם "~""~ מ"זו~~ן"~ ו"~~~



~~"~~~"~~
~ ~ ~ ~ ~ ~ " ~ ~י~~~  ~  

" ~ ~ ~

~ ~ " ~ ~ ~ " ~ ~  ו~~ דיבי סני להתרי ~י"אית"
"~ 

 י
 ~רי~ "~

אל ושניהםשפבי זה בנגד זה משניצדדיהמעי דיבי~ניא תרי יש העופות לידע~שבבל
 המ~

 גא"ל מהד""ר רבי~י~ו והיינו שביניהם
 ו~ר~ ה~ אות מ""ב הר~ והביאו ע"ש ו~ ם"קבהגהותיו

 ~~"א אותז""א

 והוסי~

 ובתב וז""ל שם חיד"א הר~ עוד
 מהר~"רהרבהזקן

 ~ב~
 ר~""קקא~לי א~~ מהזקנים

 ואמת ב"יבתשובה
 שב~

 נמצא לא אבל המציאות הוא
 וז""ל ו~ אות שם עוד ו~תוב " פוסקע~"ד בשוםבן

 הרב טריפה דיבי סניא חר ~א לו יש שלא ~~ועוף
 והבאתיה הנ"ל ב~שובתו הנ""ל~הרשב"א

 ב~ו"~
 חיים

~א~
 ~י~

 ט"~
 י"ו סי~ ח""א שאל בחיים ~ועיין " ע~"ד

 א~ר עד קלישא בטעמא לאבשורי דלית ד~סבים~י""ז
 עיקרי הר" "והביאו " עב~ל ואולי האי ובולי חדאליהו באיטלי~אי~ דשביחי עצמן דבמיניםאלו בודאי~דע
 ~~ ~י~~ד""ט

 ב"~ ~ו~
 דלא להבשיר ב~~ ומ""מ

~"ש בותי~
 באור~

 בפ"י מצא ודבן
 ער~

 דב~ב בנטול י~ר
 להר~~מחבר ממנטובה אשש""ב ב~הר~ תצ"אדבשנת
 לנשים ששאלו והשיב בזה עירו חבמי~נחל~ו

 וקצתן דיבי סניא ~רי מעולם מצאו שלא אמרוורובן רבו~

אמ~
 ~מ~ו לא ושמעולם לבדו א~ מצאו דלפע~ים

 לה~ל ראמרינן רביתייהו דהיינו ובו~ שאסר מיוראו
 ע"ש להחמיר ולא אמרו~וקא

"" 
 ז"א הרב וגם

 א~ע בא~
 הנ""~

 בעינו~~א למ"ש דומיא לה~ל בת~~נ"ל
 חסרה דאם~ורדא

 בשי~
 דילן דבבהמות ~"ג אף

~ולהו
 אי~

 הפוסקים לרוב ס""ל עב"ז להו
~סרה דא~

 במ~~ בשיר~
 בסימן

 ל"~
 ~ עב"ל

~ 
 ואנן

 להטריף הורדא בחסרה~הגינן
~ 

 בהשמטות ועוד "
 ב~ אות הנ""ללספרו

 ~~ז~ הארי~
 דארדבא ובתב ידו

 דיבי סניא בתרי להתי~ ~ואחידוש
 בעו~

 דהיינו מטעם
 הש""ס קאמר ד~י סניא דבתרירבי~ייהו"ד~אחר

~ ~~ ~ ו ~ ~  ~~~~~~~~ 

~  

~~ 

 אר""ש וימודד ועמד ~~מרי סתמא והפו~ים~הש""ס

~ו"מטוהר~
 ה~"ל בה~הותיו גא"ל מה~ר דברי על

 ושו"ת ו~ אות מ""ז ~ימן במ""ב חיד"א ~רב לשוןועל
 לפ"ד~ף להבשי~ לן דאית בסבר~ו והחזיק הנ"ל שאל~יים

 בל ד~אידנא מדן דהביא ברצלוני ה~

~בהמו~
 ליה אית

 עינונית~
 חסרהטדיפ~ובד~ב ואי

~ר"~~ימן
~~ 

 ב~ דין
 ~ ועמש"~ ~

 ההיא דש~נז
 ~פיסיגנון להט~יף מובח~ענינוניתאדמסוגיתהש""ס

ופ~ר~אפר~
 ה~"ל ב~שמטות ~ש

 באור~
 ~לענין

 דאית נ"ל~ינא
 ל~

 ~~ס~ים וב~ו בהר~ז"א להבשי~
 ~~~ד~ ג"~

 ועי~
 דב~דאי לן ידיע אי ~ק""ו ו~יא הד"ט

 דלא איטלייא בערי אשר בעוף להבשי~~יש חדסניאדיבי אלא ליבא ~צמו מין באותו אחר~מקום
 ~ נמ~~

אל~
 שהוא ביון דיבי סניא חד

 מאו~~
 המין

 במ""ב ג""ב~רב~וב גופי~
 או~

 חיים ובשו"ת ז"
 שא~

 " הנ""ל
~עיין

 בשו"~
 וס~ום ~י~שה~לא דיבי סניא על ח""י או~ ח""י סי~ י"ד ז"א

 מהמעיים ~שאני דהבשי~מ~ע~
 לגמר~~ק~או~יסםאינוש~~מו

 עובד~
 בס""~מ"ו

~לשון
 מוד"ם~

 מבואר והחילוק
 ואמ~

 "" הדבר נבון

~  ~ו~~
 ~~~~ל בן ראו האחרוניםהמה ~ ~~~~ בל ובו~" שיוצא דבנתא הדרא ~~

 בענף" דאפילו א~ בדין ל~""ש מנגד ~ינאדלבאודה~~י
היוצא

 ~ב~
 בד~ישה בס~רי~ם י~ויין ~דיפה

~""~ 

 אות וז""א וחגודתש~ו~ל"~פר~"ח
 ע~~

 י"ד ובשו""ת
 דב~ ~חדית וי""א~"וטוב סי~יו~ד לואשר

 ~ו~ח~ במ""ב
 וגאוני דאב""ן מהוראת הוא הזה הדין שרש וז""לבתוב
 בלל פה דאיןלו דטעםההיתד פירשת~"ט ~ ~ימן בא~בנז עתה הנדפסות בשו""ת" והדדב"זזמנו

~הרעי ב~~ו~ א~
 ש~ נבנ~

 תב"ש הר~ וע~""ש זה על חול~יםוהר"ן והרמ~~ מעי נקרא לא דזה חוזר
 וע""ע האחרוניםשאר ומהשהאדי~

 ש~מאו~
 רהא הד~ב""ם בפסקי דנ~טו במצרים להתיר ישאם ~דדחק~ אות יו"ד~ד

 ובן אסירלדידיה
 במלבו~

 ד~בלו א""י
 הודא~

 ~רן

ולעני~
 ולפניו אומר גמר דינא

 דב"~ יל~
 י"ג באות

 אף~לבתחלה
 באר~

 מתערב אא""ב להבשירודאין דאוילהחמי~ במרן דנהוג הצבי
 בסו~

 ובמו בן ~ם
 האחר~נים"שה~ימו

 ובאו~
 ~ב~במיהו י""ד

 יוצא ה~עיאםיהיה~מעיהז~ס~וםואין בהפמ""~
 והוא הדקין מאמצעיוצא ~מנוו~הי~

 ארו~
 באצבע
 יותרדהה"ד והש"~ב~~ ~

~ 
 הני שבל ית~ מעי ודאישאינו ונראה

 בעי~לי
~~ 

 ובו~ ~אחרונים תידו~י רוב חובת ידי
 ל~מחת~ט או לה~י~ה~"ד יש הא~ר בלבהצטרף

ו~~
 ע""~~וב~"~

~~ 
 ונרא~

 אם גם יותר להקל ד~ש
 ובו~ מבאצבע יותר ארוךהוא

~ 
 ~ש"~~ ~דמסיק

 במ"שומסתבר
 ג~

 ל~~לה בן
~ 

 והיינו
 בה~~~

 או
 " ע~"ל בדאמרן ~טלשמחת

 ועיי~
 וספר תב""ש

יקותיאל תור~
 ו~ו"~

 ~~ סי~ השני חוט ושו""ת י"ז סי~ דב"ש
 ז""א בשו""ת וע~"ע " אחרוניםושאר

 אשד הראב""ן בס~ת להקל דאין בג~~ו~ינוד~"ש ~"א~ונל~"~ או~
עליה

 ~מ~
 עד יודע אתנו ד~ין ובפרט ~ן

 מ~
 על

 ב~ורבו דרבו ותו ~וטבעו" ההיתרה~"ט אדני~~ה
 ב"א להתיר ראב""ןוד~ין עלהחולקים

 בהפ~"~
 או

לשמח~
 " ז""ל חיד""א~רב שזב~ ~תנאים בל מ~""ףלב~"ף ו~שיהיה י""ט

~ 

 ונל~ד
 א~

 הוא אם
 ארו~

 והי~ד אסור ובס~ הרא""ש בשו""ת בדמפו~שמבאצבע יות~
 ב~שו~ת~""ט ~רדב""ז ובמ"ש~הר~"ש

 וב~במתהש""~~
א~

 פ""י הדב בי
 ער~

 י~ש ~ביתייהודהיינו לה~י~ העלה הדקין מן דקיוצא
 באור~
" 

 וע"~
 הגהת בבנה"ג

 " בו ח~ר דר~""ן רנדאה ותו י"ט ~"חב""יאותי"ו

~ ~ ~ ~

~"~ 
~~~ 

~~ 

 ~ה~~~~~~~~~
 אביל~ אע~גדלענין סתימה~ענין

 בו""~ני ~חמירין
 ג~לבני מהני י""ד דין ס""~ בסימן לקמן בדאיתאבבל
 א~ אות ב~~ב חיד""א והרב ז ~ותם אי~ל~"ע דאסי~ הקשת חלב אבל הנקב בס~ימת להתי~בבל

בק~"ת מש~
 בפלפל""~ והארי~

 עד ב~ ובאות שם בדבריו ~וייןוהאחדונים הראשוני~ בדברי חדיפתא
 דינא ל~נין העולהבתב י"~ או~

 וי~""~
 ה~צ"~אמי~" ותהי ד~וביני די~י~ ל~עלת משם

 הקשת שעל חלב~~
 א~

 בו אירע
 ביהואלהחמי~ ~רי~ ספ~

 אס~
 קמא דלישנא מדאורייתא

 " ב~ ~"ק תב"שעי~ר
 אשב~ינןאי~~

 אתר~
 להקל דנ~וג

 ~נ~גן לבטל יש ס~ימה לענין או א~ילהלענין בדא~ש~~

הד~
 " שם הנ""ל

 דאיי~דאחלב~~
 עת~

 לאוסרו מקום בבל נהוג
 ואיןבא~לה

 ~ה~~
 ~ן ~הד""י בשם ~""י ל~ם

 ב~ימן~~~חבי~
 ~"" ~~ ו~""ע~ם"



~ ~ ~

~ ~ " " ~ ~ ~ " ~
~ ~ ~ ~ ~ ~  לספדדים~"~~"ו~~"דו~א

 ולא~~נזי~
 ~ן~הס~~~~~בל

~~"~~~
 " ינהגו"~נהגם~~~י~ד ו~~~י~ן הר~ב""~~ו~~~~~י קיבוד ~~~~~נהגו~"י

" ~  ד~למא ל~ובא~
 דאסרי~א~י~ד~

 אם
 א~~~

 בו
 אלא דאינו יש"~ה~ירספק

 ומדרבנ~בלומ~ מנה~
 ובו~"הומרא

~ 
 בתב י~ד דין ס"ד סי~ ל~מן" ~ור"ם אבן

 לש~ן ~ל ו~יין " ~""שדמדינאאסו~
 מור"~

 מ~הט"ז

~"~

 וה~ב י~"ג
 במשב~~

 זה~והרב
 ~ור~

 " ~~יאל

 סימן מ"בו~רב
 ~"ה~ו~

 שםדלא מדב~יו א~דנראה
 שם בנה"ג ו~יין חומרא מצד ~לא"אסיר

 ה~ה~
 ב"י

 ~" ~ או~~~"ד~"~""~
 בד~ דאסרי ד~למא לרובא הברם ש~הת~לב~~

 " סו~םאפדים"אינו
 ה~ול~דאסו~להוש שאינו המ~יים שבסוף ~ב~~

"

 ~ד~~
 םו~ם ה~אונים

 בהורא~
 בן פד"ה ה~ב

 לי~דא~
 במש"~

 "חלב ~~ום ופי~
 לד~~ ז~

 ~גאונים
~מ"ש

 ס"~י~אופ~~י ד~~ שפ~~
 ס""~

 ידאה ה"וה~אה
דרב~~רה~ביניהםופליגיבמצי~~"

 הלב~~
 ~~הל~

 סו~ם אינו לקיבה ס~וך הדקין
 פד"ה סי~ן~"בוהרב ש~ראפדים בהדב ~דלא"

 "ב~"א

"  בין פלוג~~ איבא דס~ים ~דאיי~ראדקי"ל" ~~א~
~" " 

 רש~
 והר~~"ם

 לד~~
 דלרשן ס""ד ה~"י"סי~ מרן

 ל~י~ול ומבפני~ דאקש~א קרי לקיבה מהוץ אשר~~ב
 ש~ל הלב דהיינו הי~ר במ~ום שהוא דאיי~ראקרי

הקש~
 הוא ולהרמב""ם

 חו~
 ו~ש~ " י~~ במו משוך

~ח~ו"הש"~
 מדבריהם ס""דד~ובה בסי~ן והפר"ח

 הפוסקי~ מסתמו~~ א~ל ~ד"ק ו~~ין פלוג~א~איבא
 ב~ן~ דאיןנראה

 מהלוק~
 סימן ר~ש בנ~"ג ו~יין " ~בו~

 בהלק מגדים פדי והרב תב""ש והרב ב"~י בה~~~ז~
 שהחלב דבהפמ""דבל אסוק דינא ול~ניןמשבצו~זהב
 ה~ב לשון ~"ב~ "ל~ל יש ~~בפנים

 ה~~
 ולשון שם "

ההדר"~ודברי~אמד~
 " נ~~ו בו

~ ~~ ~  

 ש~ל" ~~לב אבל ~
 ה~~

 " סו~ם אינו

 ~ל~א דברי~ודאסו~לבולי ז"ל פירשו~"
 " ~סו~ם ו~""~אינו"

~ ~

 או א~ י~דנמצא
 מה~

 ~חוב
 ב~ו~

 הקיבה
 ניקבה"מ~~"~לא לא וה~יבה בהמהשל
 ~קו~המהט אותו נ~ד ~ומד~עלהקיבה~יבל~"~ה

 ה~יב ~ב~נים~הוב
 בש~"~

 ש~יב~ת ס""ב סימן ש""א
 וה~"ל שניקב הובהה~~י

 קרו~
 ש~לה

 מהמ~
 מבה

 לה~י~אלאדיש
 הי~~ ש~יבל~ ל~

 ש~ל בחלב ~בוסה
 במ~ום ~חלב שנמצא והגםהי~~

 אבל~חור ב~ ליבל~ ~דבו~
~~ 

 ראו ~ "לא ומבהוץ ~ב חלב " ~"~ב ~~ו
 ני~ב מבחוץולא ז~"ק~ד שהוד"אין ב~םשום

 היהוא"ב~יון"ש~ב~ם מ~ל""~
 במ~וםהדב~ליבל~

 שרי~~ש"
 מהטת~~ב נמצא~י~דאו ~~ידאפילו ~~"אוה~~ה
~דופן

 הקיב~
 ניקב מה~ו~שלא מ~ט נ~אר אם

 מ~ל"~

~
 ש""א~~נ""ל דהרב

 להטרי~ ב~~
 בדופן נ~הב אם

~~י~ה
~ 

 דהקיבה ומט~ם
 ~וד~

 ןאיבא ~ב
 ז""א מהרב בן ~ם דב"נ בהא ל~~מי~~ ונל~""~"~ברם לדמויי~

~ו~
 דלא ק~"ה

 הביאסבד~
 סימן צ""צ ~~יין " הפ~"ה

~~
 שי~או בקיבה ~~ סו~~~ ובה~"ה לההמי~ דנ~ה

 אצב~ ה~י ~נ~ים"באורך ~~~"מ~נה
 ב~ין ממנו ויו~ר

ח~~ו~
 דהור~~"להטריף "ובו~ מ~ו

 א~
 לה~י~ ה~לה

 פ~~
 ~דו~

 ~ב~~רגיל
 השמנו~ בהמו~ בהרב~ להיו~

~~~~
 וז"א הלה"פ והביאו ~"ש ~שו~ן

 או~
 " ק~""ו

~ ~
~ ~ ~  

~ ~  בדס 
 ש~וקב"~די~~

 לו ~אין
 ~~~בהברם" אף " ו~ו~י ~~~
 לקמןסימן במ""ש משוםהלב דא~~~ הטהול ~לקרום די~ ביון מהני לא סו~~ו והטהול בו דבוקשהטהול במקו~

 וה~~יקו באורך ~"ש ב~ ~"ק ~רט"ז יו"ד דין~"ד
הז""א

 או~
 ובמ""בבהגהו~יו ה~רשוני ~ידושי בספר ו~יין " ק~"ז

 או~
 א~ בדין ל~יל ב~בנו ו~בר י"א

או~ו~דהלב
 ש~ח~

 "דלא לדידן סו~ם אינ~" הברם
 ס"קב~ בפר"ה ו~יין " אפרים בר~ לי~אבלינן

 נהגינן וא~ן סו~ם ~י~ר בו דנוהגין ריינוסדלבני ד~~~
~~~פסק

 ס""ד~~~~~~~ ~מ~ מר~~

 ו~~דפא המא~ל ל~וציא השור בדסדקוד~ים
 ר""מ הזק~לומהר"י ב~

~"~ 

 ה~~יקו ~דובה
ש בה~הו~

~ 
 " שנו

~  נק~נמ~~
 ה~רם נ~ד בדופן

~ 
 שמא הייש~נן

 ונ~~"ד ~""ל סי~ן מ"ש ובשירה הברסניקב
 להושדאין

 """" לנק~
 ~"י"

~" 
"" 

~ ~

 " בשד בברס ~נמצאו ~ול~ים מו~"ם לשון

ר"למונהין
 לחוץ ואםיו~אין בפני~

 דרבנן בהלוקה ~לוי הדבר השהיטה יצאוקודםאם ואיןידו~
 דאפסבההטב~ז ~הי~ה אהר יצאו דודאי אמרינן~י
 ~~ דין ל"ו סי~ ל~יל ו~יין " ~~ ס"ק ט"ז ~ריאהבמו

 דדו~א הב""ה וב~ב באורךומ~"ש
 וד~ין בברם אבלא להב"~יר~לינן בהאיגוונ~ בריא~
 אי ובה"~

 דא~יליד ביון רושם או ק""ד או הןדנקובין ~זונ~
 דילמא~יישינן ~~ו~~

 ב~~ ~בהו~
 ~~"ד מהיים ה~ול~ים

 ~סי~ הדריש~והש"ךוב"ב
 ל"~

 י"ז ס""ק

 האבריםדבבל עליוו~ ה~
 שה~ק~

 לבד הבי אמרינן בהן פוסל

 אזילומודה ובס""דלעצין~די~א באורך הב""ח"י~"ש~ל
 נוטה ובהיו~י הש"ךלדברי

 לסבר~ קצ~
 והרב ~ש""ך

 ג~ ס""ק מלשון~ה~"ז ובד~אה~ד""ה
 האי ~ל בתב ~~ה דהדב וראי~י"~ב~י דדינםב~בדיא~
 מט~ם וב~ר~~ן דדיחוף ט~מא מ~ום בריאהדדוקא לישנ~דהר~"~

~זביו
 ~ו~

 אברים ושאד ~רם אבל לה~~י~ ד~לינן
 וילפי~מ~ול~י~ פ~ש שהיטה לא"~לינןדלאחר~נימיים

 ז""ל הר~ דנ~ה "של"מוחדמטרפ~נן~"ש
 ב~וך או הבדם ב~וך ~ול~י~ בנמצאו אףדמחמי" לד~~הב""~

 מדאיצטריך ~בחוץ ק"ד רי~ו~~או דיש במה בל~ד~ין
הש"ד

~ 
 הללו ~מ""א ד~ברי מקור

~ 
 ~י~~ " לאש~~ינן

 דמן הברם ל~וך~ול~ים
 ה~~

 רי~ו~א דיש ~ייריולא ~ ובו~ גדילים הם
 בברםוא~

 דאם מינה דון בן
 הו"ללאש~~י~ דאל""ב להקל ~לינן בברסלא ריעו~איש

 ~ש"ב להבשי~ אי~ בברם רי~ו~א יש אם דאףרבו~א
 ז""א הרבוגם

 ב~ו"~
 לדבדי י~ב"ה~בים סימן י"ד

ה~""~
 נקוביםוב~ב הם ה~~יים אם ושמ"ח והדרישה

 ברם וקר~בן בריאה ~א לה~שי"דאין
 א~

 רי~ו~א איב~
 דהרב הברס ~~יך וה~ול~ים מבהוץאוק""ד

 אחרנטה שמ"~
 הב"~

 ~וא ד~זה ב~ב ל~~ריף
 מג~ג~

י~וי"~
 שהוציא ד~דקדוק ~בי אל נ~~י ולבן "

 מדבדיודלא נדאה ד~הדיא ~בון הוא ~""ד מל~וןשמ"ה הר~
 דלא בד~~י ו~מר~י ~~ו~א דליבא היבא אלאה~יר

בהש""~
 דגם ~סברי והפר""ח

 ב~
 שהנק~וסל האב~ם

 דאי~לה~ריף מהמוחופשיטאלי אי~לה~י"לבדבהן
 להדב ליה ~דפ~יט נקובין הן ד~ין או הברסאי

 היי~יו~דיין "ז"~
 מ~ מסתפ~

 נמצאו אם אדון
 התול~י~

~ו~



~ ~ ~

~~~~"
~ ~  

~ ~ ~
~ ~

 נ~ביץ שאינן ~בד~~"המ~יים
 דו~ ~~

~  די~~א שאד~ו 
~ 

 בתב ז""א דהדב
~זה מ~מג~ דהי~

~ 
 ~לה~~י~ נו~ה ו~ייתי "

 מב~
 שדקדק הדקדוק

~דב
 "~מ"~

 בדבדיהדב לי און ~~אתי ~ד ש""ד בלשוץ
 ~"ש הדב דבדי ~נו ~הביא י""ב אות במ"ב~יד"א
 ~~~ו~ף

~~ 
 ~~י~

~ 
 ~י~ ~~~~~

 ~נין הבי ונ~"דבהפמ""ר
 דבמ~~ ~ינ~

 ~ם
 ~בד~נ"ל מהר~~

 בהד~
 מגמגם דהיה שבתב אלא תב"ש

ו~ב ~ז~
 שפי~ניד~

 ב~פמ""רודב~י~ להקל לנו דדי ~~יה
 שבת ס~ודתאו

 וי"~
 הב"~ ב~ברי ומצוה~~יין

 ס""ס

~""~
 ~~נן בדלא ד~א ~ילבך וז"ל בהדיא ד~ת~

~"ד ל~
 ול~

 מילתא דמובחא ~שם
 הת~ נ~ב~ ד~

 הוא
 ל~~ן ו~מ"ש " ~ב"ל ~דיפה ~בי לאו הא~שי~ה
ס""~

 נ~
~"~ 

 ו~יין " ו~~ ש~י~ה דלא~ר דתלינן
 סימן ~י~יי~ש~"ת

 ס""~
 פידוש ~ל מ"ש

וה~וצון ~ד~הפני~

~~~~ 
~שד ~~

 ה~~~
 דוב ~ת

 הב~~
" 

 בלה~ללוישנו ~ב~~ובד~לקדום ~ו~
 מי~ו~ו פנצ"א קדוי וה~דס הידביים ו~ד החזה~ן

 ~צ~~ת~~בא
 ה~ז~

 ~דום ~תו ת~ת ודובו
ודש~ו~~תיקו ~~

 ~~ךו~דוני~
 שאם רש"יוה~"ן ו~תבו

 ולמ~ה בלה שה~דם~מקום
 נקד~

 קדום אותו
 בשיר~

ו~"~
 וה~~~ מ"ז סו~ בשו""ת אלש~אד מה~ם

 הפר"~
 ס"~ ~~ו~ ד~ו~ג~~"~

 בתב ד~זה והוסיף ה~
 אם~~ט"ז

 נקר~
 שבנ~ד הבש~ אותו

 הפנימי ה~ד~
ו~ו~

 ו~"~
 ~ד~ריו

~"~ 

 ה~~""ז בלשון ~הגיה מה ו~
דנ""ל

 דאמ~
 ~""ך ו~יין הדבד נבון

 ס"~
דלקמן ובדובו~ ד~

~ 

 ~~ז~~~~~~ד~~ נק~~ ~~~~
 במפולש בלא"ה~דפה

 מ~פ~ ב~ח~ ~~
 ד~~ניקבו

 ~י~ש ~~ ס""ק ~"ז ~יים~ב~י
 ה~ ס"ק~פד""ח ו~"~ באורךוא~דו~~

 ~דשב"~ ו~מ""~
 ~י~ן

~וד ובת~ י ~~
 ס"~ הפ~""~

 ~ן ו~~ הבשד ~בי דוב וז""ל ו~
 ב~מן אלשקא~ ומה~ם ור""י הד~ב"א אבל~דמב""ם ד~~

 מי~דפא דלא ~ליו ~לוקום ~מ~בדים בל בשם~ז
~לא

 בנקר~
 מ~לש ני~ל או

~ 
 במה ~שם הש"~ך~וב"ב ~פנימי ~דס שנראה

 ~סקים~
 א~בא ואי

 ~פמ""~
 יש

~ה~
 ומי~

 ד~יבא היבא
 א~ ~פ~

 ~פו~ש שהוא
~~~ 

~ולי~
 להתי~ובמ~הב~והב"מודל~בה~"ז ~דא~בדוד

 הפ~~ ובדבדיובו~
 בת~

 ~~~וד~
 שמואל

 ס"~
~~ 

~~ 

~ ~ ~  ~~~~~~~~ין~~ד~~
 מ~יים ~בני ני~בו דשמא~בד~בנו

 והר~
 ~ת מ"ב

 ~ל פלי~י ~וותא דהדבה~"גבתב
 ל~קל יש לבן מפולש ~א ~ם א~א~יטדפא ו~"לדל~ ~רמב"~

 אות והז""א " ~ב"ל ~ב קי"ד דף ~"איהודה בי בש~"ת ~ייאש מהר""י ו~~""ש הא~~ניםוב"ב בהפמ"~
 ה~~""~ דברי~~יק ק~~

 ו~ ס"ק
 ונדא~

 י ~ותיה דס""ל
 שה~ר~ה~ב ~מהונל~"ד

~ל דר~י~~םה~ולקי~ ~יד"~
 הדמב"ם"ולבןי~ל~~~

 או~צוה ~ליה~בש~~הד~קוס~וד~
 " בהפ~~

~ ~
 ~נק~

 רוב
 וב~ אור~

 א~רונים ושארוד"מ ~"י ר~בו ד~ב ו~"ה "
 ומשמ~

 מד~יהם שם

 ~דו~~ ב~המ~~~~~
 ~י~ודה

 ~פ~
 ~ילוק דאין

 בי~

 לדחבה~ד~ה
 ~"ךס~~

 ~~ד"~~~~
 ד~~ וב~~

~וב~
 ה~~""ז ~~ם דלקמץ נקדד מדין

 בת~
 ברוב ~יץ

 בי~אד~
 " ד~בו בדוב

~ ~~~~ ~  

 ב~יגולאו~ו~~" הבשד "אם~קדד
 דהיינו נ~דדה ~םפי~

 ~יגול מןהאורך ו~ת~שה באודך~מפולש שנ~סר~
 והיהב~ל~

ול~~
 אפי~ מיירי באודבו ~דיפה דני~ל ~~ דין

 שאם ב~נין אינהד~בהשהר~~ה היב~
 שליש יהיה~א ממנה~יגו~ ת~ש~

 ~פ~
 ביון אפ""ה

 ~פ~ ש~ד~
 ~ריפה

~"ךו~~ן
~  

 וגם וט""ז וד~ה
 בן במהד"י ודלא הוא דבדוד והוסיף הש"ךבפידוש ס"ק"~~ב~ הפד""~

 ו~ם זה ~א~~~נ~~ל~~~~שון~בי~
 בפ"ט בזה דקלא הב"~

~"~ 
 וגם " ~~"ל

 ו~~וד~ ~ה~~

~ ~ ו ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  ~~~ו~~~~

 ~~יין

~~
 זוו~~"אבל בצד זו תמ~ה ג~יני ~~

וה~ו~בתבו הדמ~~
 בסת~

 גד~יני ~~ שנבנסין שבל
 זו אצל זו~מדה

 בדו~~
 ~דיפה

 וי~
 ל~וש

 נדאה שבתוספות בתב מ""ג רף בת"ה הרשב""אדהדי ~ד~דיה~
דפ~~ים

 לה~~י"דבסל~
 ו~יון ~דופה

 בד""ה ~ב~""ד ~~~די~ם~ד~
 בסל~

 ביתד
 מסל~

 ובץ " ~"ש
 יו""דו~יין הפד"~ס"ק וב""בדש"ל פס~

 פ~
 ~~מזמוד" ס""ק

 לשון ~ל~דוד
 הפ"~

" 

 ונל~"~
 להקל דא~ן

 ודאי~
לסמו~

 ~ו~ והדשב""א וה~וד הרמב"ם ~דבדי
 ~ובל"דישבה ו~~

~ ~
~~~ 

~~ 

~  ~~~~~~י~~
~~""ם

 דנ~א~
 ל~~~" מ~ה בשינוי להבשי~

 אנ אין דבו ~תמסמס במו דהוי לקוי בשהבשדדוקא ולה~די~
 לקמן ~~יין~קיאין

 ס""~
 ~~~ז בשם מ~"ש נ~

 הפ~~ובדברי ואחדוני~
 לחוד מד~ה ו~דשינוי ס""ק מ""ג סימן

 ~""ב פוסל~ינו
 הז"~

 סי~ן ~יל ו~מ"ש קפ"א א~ת
 נ~ ~י~ן סוף ו~~ן מוד""ם בלשון ב~ דין~ג

~דב בש~
 נוד~

 ~שו"ת וראיתי י"ד י""ג ~ו"ת בי~ודה
 לדבדי הס~ים התשובה ב~וף פ""ג ס~ן~"ג ~~
 שביוונתי והנאני שבתבתי ובמו לקוי הבשד אין~ם הפד~

 ה~דולז"ל""לד~הבהן
" 

~ ~~ ~ ~  

 בל ~ד ובו~ הבוסות ובית~ המסס ~~
 של ד~דו ה~~ם " מו~םדברי

 ~"י ו~וקא והב~יא ני~ב שמא ו~יישינן דקהמ~ס
מ~~

 בלא אף בשד ~ולו ~""י אבל
 הפמ"~

 ט~ז
 וש"~

 ~~ו~ד"~~ס"~
 ודלא וב""נ

 ב~ב""~
 אף ראסד

 "~ו~י ~"~

 ובמ~~
 אם לדאות מהני לא בדי~ה אפילו"

ד~~

 בלא
~"~ 

בב""ה איב~ ואי ~ריפה ~~וץ
 ~~יפ~

 ק""ד ב~ינן ו~יהו
 שחי~ה דאחד תלינץ~א~ב מבפני~

 נ~~
 בהמסם

 ש~~
 ס""ק~ד

 ד~ןובת~
 בת"~ משמ~

 צ""ד רישבלל
 ובסימני~והבי~

הפר"~
 ויש ~ב קצתו ~ב"ה ליד~ וצריך " ~"ו ס"ק

~ 

~~~
~ ~ ה ~ ~ ~ ~ ~ ו ~ ~  ןה~ 

~  ש"ךופ~~ב""~ 
 ו~רדב"ז ~"י ו~"ב

 בשו"~
 סימן

 ק~~
דלאבהב""~

 " והדרישה

 שאףבברס לומ~ ~שדצה מי "י~
 ~די~~א~פ"י רש"ילד~ת

 ש~
 יצא

 המ~~
 ל~וץואין

 לשון ~י"ג סימן ב~ו""ת הרדב"ז ~מ"ש ~יק~ז~
 ובהמסס " שםפ~"ח הר~

 ברמ~ פס~ הל""~
לא א~ לה~~י~

 ~מקו~
 ד~ת "ו~נ " הפמ""ד

~""~~ 

 ~א
דה~מי~ בהב"~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~

~  

~ ~ ~ ~ ~

~ ~  ו~ן ~~פמ"ד אף~ה~מי~ 
 נ~"~

 ~זוז ~לא
 מפ~~
~ 

 בי גםמוד""ם
 הפד"~~

 מ~ידין ד~נו ב~ב ט""ז
 בשו""ת ועיין מדן בפ~קלגמדי

 ק~ה ~י~ יאי~ תוו~
~בשד~א

 לא~ו~" ~וטה ד~תו ביהבא או~דין וי~ ב~
 ויש~~ב~~

 מתמידי~

 ~ל~""ט ~~~ ובן לה~י~ דע~ו

 ~ז~~~

 ~ביב ק"ר נמצא אבל ~ליודוקאי " עליו ימצא ו~ו~אם נמצא אם ~~
~נ~~

 מדדבי ~מהט פי בנגד ק"ד שנמצא עד בשידה
 והביאו ו~"ת וב"י דאבי"הב~~

 הש""~
 וב""במהריק"ש

והע~יקו
 ה~ד"~

 ועיין
 וחג~ר~ פ"~

 " ש~ואל

~ ~ ~~ ~  
 ~~~"א ~~~~ן

~ ~ ~ ~ ~  
 אין~פי~

 ק~
 ב~ינן אבל ה~מ""ד שלא"במקום מבתוץ
~""~~~~~~~ ~~~~ 

" ~ "  

~ ~

 ~ן
~~~ 

 ~" נ~אד לא א~ילו

~ ~  

 " ובו~

 מודהדהיבא בהמסס דמטדיף ~מאןואפי~ו
 התי~ן מע~ד מעטדנ~אד

~ 
 דיש ניקב שלא ב""ה

 וב~~ ~ ק~"ה ~י~ ת~""דל~ב~י~
~"~~ 

 משמו ב""ב ס"ק
 ה~דיא שמא למיתש איבא דק שדופנו בדבדדבשלמא
 הבדיא שמא למיתש ליבא בדופןעבאבל

בדאיות וע"ששהארי~
 ו~

 דלא זה
 ~וד~ ב~~

 " ~~ל ובו" תיים

 הפד"ת ~בוהביאו
~"~ 

 ונבון ואתדונים י"ת
 " ~~~""קי"בו~יין הד~

~ ~

 ב~ב " ו~ו~ שנא~ד או ונמלת מוד"ם לשון
 אם דבדיעבד י""ב ~"קהט"ז

 נמי א~ מצד ובניקב דלאבמוד"ם " בהפמ"דאפילו לאבדקטדיפ~

 ~~~~ו~~"~~~~ו~~

 ~~ן

~ ~ " ~  
 ני~ב שלא דידוע דהיינוהיבא מוד""ם שהתי~בנודון
 ניקב" אם לנו יד~ ולא דנא~ד היבא אפי~ אלאלתוץ
 " בהפמ"ד לעולם להתי~ דע~ו לא אולתוץ

 וב~~
משמ~ דב~

 ודבן ב~ דין בללצ"ד ב~""ת
 דע~

 דש"לוהדא"ש
 שם וה~"ת "עב"ל

 משו"~ ונ~יי~ ~מ~
 ~ימן דשב"א

 והש"~~~~
 דלא ובת~ בזה עליו ה~יג ~ם

בן נרא~
 משו"~

 על מ"י הד~ והע~יקו ר~ב"א
 ה~""~

 בלל
צ"ד

 או~
 אבן " ~"ש ט~

 ה~~~
 בתד ב"א ~"ק

 הט"ז ביןאמצעית לודד~
 והש"~

 דאין אמד וההוא
היבא לה~לאל~

 דנא~
 בלשון לתוץ ניקב שלא לן ובדיד

 ניקב אם ידוע היה ולא נאבד אםאבל מוד"~
 ל~ו~

 או
 ~פי~~אודיי~א דהוא ודש"ל ב~""ת טדופהודלאלב"ע ל~

 ~ט ~י~ הפר"ת בלשון ועייןולתומדא
~""~ ~  

 וב""ב
 ז"א הדב וגםהאתדונים

 או~
 אלא הע~יק לא הק"ף

 בותיה ד~""ל הובתה ואיבא ~" הפד"תדברי
~ 

 ונבון "
 גופיה דמ"א דהאהדבד

 בש"~
 ד~א אלא ה~יד לא

 אי א~ מצד ובני~ב ובהפמ"ד " מעל"ע ניקב לאאם
~די~

 לבדוק
 עמ"~

 ~ור"ם בל~ון ל~ן
 ד"~

 הט"ז

~"~ 
י""בתלקובו~

 אםנמצאקוד~~~
 אם אבל " המתט ~~יב דם

"
 אפילו א~וד בולו ני~ב

 ~"ד בו אין א~
 דו~אשימצא א~עינן הואדמצד צדדים מב~ ~ני~בא~ ~צ~ בני~ב וה~ילוק ~ מרן בד~יים לפנינו המתטאין א~

 להטריף י~ המ~ט סביב אפילו צדדים ובב~ עליוק""ד
 וב~~עוד " ב~~~~ט""ז~""קי""גבשםהד~"יבן

 ק~מבפני~ אףבנמצא דהוינודבניקבבולו אתד~ילוק ~םדי~
 מ~חוץ נ~צא~"ד לא אם א~ ~~~ד~~י~ה~ובנןקב

 דוק~

א~
 ~אתדו~~~" וב"ב לה~י~ יש בפנים ~נ~צא

 ז~"א~ד~ ~~

 ~~"~~~~~~הט~ועיין~~וד~ש~~~
~~

 ~~~~" שנאבד בגון בדקוהו לא אם מוד"םלשון
 א~ מצד אבלבניקב ~על""ע בניקב~ איידי זה"

 בה~~ד להבשי~ דיש ל~יל מוד"ם ב~~בבד

 אם~מל~
 נא~דאו

 ועיי~
 ואנן ב~~הט"ז~ ד""ה ל~יל מ""ש

 נה~ינ~
 אפילו" צדדין מב~ דניקב דהיבא ב~"ד מוד""םבמ"ש
 אנו~ומבין דאין לה~דיף דיש אותלודה ק""ד נמצא~א
בז~

 ועיין " א~ מצד ~ניקב היבא אלא ~דיק~ינו על
 ג~ דין ~"טלקמןוב~ימן

 ~ד~תב~ מש"שוג~
 והדב

בית
 לת~והור~

 והר~~בצותזהב
 אםני~במב~צדדין"~ ""~ ~בד~~ת~י~~ו~"~

""~"" " 

~ ~

מח~
 ה~מצאים קוץ או

~ ""וב"~ ב~~~ ~  "ובו~ 

 ב~~
 הט""ז

 והש"~
 י~ק"ד דאם

 מבה שם היה לא דאם~דיפה מבתו~
מבה י~ אם ה וה ~נ~ן ק"~

 ולבא~ר~ מ~תו~
 בן

 ~שמ~
 ~ון מפשט

 דמ""~
" 

והט"ז
 וה~~~

 ~ין ה~וו
 ה~~~

 ~~~הושט וב""ה
 ט~דמ""אלעיל~י~ל"גדין ~~

 די~
 להבשי~

~~ 
 אין

 "~בתוץ ~~

~ 

 ~ד בלא אפילו דמתמדינן מש""ש ועיין
 ~אודך י~"ש מב~נים" אלאמבתוץ

 דבדי לנו הביא ב"ב~"ק ~פד""~ אמ~ ~
 ה~""ז"

 והש"~ו~~~
 דבד~~ם על

 ג~יו~טוז""לואינומתוודדשאני
 ~אבלה~~

 ופע~~"

 ליה ופשטא ליה וג~דאביה
 מבתוץ ~"ד דאיבא ביון בנמצאא~ילו ~ל~יב~ ~דאית~בא"~

לעיל תיןשינןו~מ~~
~ 

 ~ב~~ בושט עוד דהתמי~ וע"ש
 ב~~

 ב~~ט"זובן וב"ב " ובו~ היבי ~ב~לא~ו~ י~ בפנים ק"ד בנ~א דאף נמי ומ~~בדא וז~"לי"ט ל"ג~""~
 עיק~ נדא~

לה~מי~~
 גבי בב~ן אבל

 דיעותא הויא א~~צד נהידבש~יק~ וב"~ המ~~
 ולפיב~

 ~"ד יש אם
~דופה ~חו~

 אב~
 בנ~א
~ 

 מוד"ם לשון בד~אי
~ 

 דאין~ב~ן
 ו~ין בללדי~~א

 באןדב~שיתזי~המת~
 תוץ~~~~~~~~~~~ת לאת~דיואדדב~

~ ו~~  נ~~ 
~

 ~~ מ~ד בניקב
~ 

 א"ב
 ב"~

 ואתד ד~שידה בנמצא

 זה שב~ב~י~י~
 ב~

 ~~ לידי
 צ"~

 ו~יאדלמ"ש ה~~י~ מ"ט ו~~י~
 מו~~ בוונ~

 דד~ל בדי~ה ד~"צ
 ועב טדיפה הוי לא לתוד ~"ד ע""י אבל נקבאתד דוק~
 הוא הדיןעיקד ~

 ב~~
 ~ו ~"ק ~ת הד~ וגם עב"ל"

 לשון~י~
 דמ~

 וז"ל צ"צ ~הד~
 ~ק"ד מט~ינן דלא ובו~~ב~~דין דא""צ~~דיקה~~נזק~

 להד~ דאיתי ובן פשוטים והדבדים ובו"תתובה בדאיב~~~ אל~
 " ע~ד ב~""קב"ב~ב~~ פד~~

 וצדי~
 דאע~ג לידע

 דהש"~
 דמ"א ד~די באןמפ~ש

~ 
 ~בדת לפי

 הדב~
 יש ~אם

 לענין מב~וץט~ופה מבה או~""ד
 דינ~~

 הב ~""ל

 לעיל~י~~ג~"~דה~
 בושטהשיגעל י""זא~ילו

 ~"ש ב~"ע דבדיו ~והניתד~א דבד~
~ 

" 

 שמ~~ ותגוד~
~"~

 לשון העתיק ~ט
 ~פד"~

 ~~"ל ומובת
מצא~י ~~ ב~~

 בשו"~
 סי~ י"ד ביהודה נודע

 ט~
 ו~ימן

 י"~
דבת~בהדי~

 דאף
 דע~

 והפ"ת ה~ד"ת ה~בימו ושבן לפנינו ~"ד יש~ם הי~להבשי~בנמצ~אפי דמ"א
 בהט""זודלא וה~~

 וה~"~
 טעמא ד~אויהיב ד~די בפידוש

 ד~~"~עצמו דקדק ~~ו~ולמיל~יה
 ~ב~"דבאורך י~וייןש~ זו בתומדא יתיד הט"זבדב~בנוודא"בנשאד מבשי~אףבוש~

 ב~
 שנה~ו~אי~וד ב~קום לה~י~ דאין

 דינ~ולענין
 ~~~ב~~ נ~

 הפד~ת
 ופ"~

 ונו~ע

ז~~ ~יהוד~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~

 ל~ר~ וי~~ וטוב
 דלא רמ"א לשון ב~קבותם

 ~דב וגם ב~ד אפילו בנמצא להטריף לבו עלעלה
 פק"ח באות~א

 נרא~
 ~ברי בשיטת דאזיל

 ~תב גופיה בת"ח וגם באחרונה לשונומדהביא ה~"~
~~ם ~~

 ב~
 הד"~ עיקרי הדב ו~ן הפר"ח" שד~דק

 ונודע ה~"צ דברי העתיק יו"ד אות ה~בס~
 למידקדס"לואיבא ביהוד~

 ~ת~
 עליהם ~~יר לא ד~א

 בבאר ו~ע עמהם בהסב~ה עלה לא אםבמנ~~ו
זעקב

 ד~
 על דב~ב ז"ל להרד"ף לדוד במזמור דאיתיומצאתי ~ ע~ו~א ~ימן חיי בעי ושו"א " ~א ~ה

 נ~צא~ד שאם לי מסתבדא ~יהו ~ב וז"ל ~~ת~שון

~ב~ו~
 ידים באן הדי ק"ד י~ בן גם מבפנים ובנגדו

 ק~~נין מבה באן אין ~~ ודאי נימא ובהא~ובי~ות
ונדאים

 הדבד~
 גם

~ 
 דביון לה~ל בהאי גם ~~רא יש

~ה~ד
 מב~ו~

 ~~ להטדיף לנו די אין
 לנו י~דיע

 ~ב~נים"דאינו ~נ~צא הק"ד אי~~רלאס~ד
 מטרי~

~~~~~ ~  ~ 

 ~~א

 ~א~
~ 

~ ב ~  
 ק"ד~~ינו א~ אף וא"ב הנמצאתשם המ~ה על ודיורה~מ~ט

 מבחז~
 להבשי"~ אפשר ~בפנים בנגדו ואף

וע~"~
 ותלתא מוביחות ידים דאיבא דביון נ~~ד

 וק"ד ~נ~צא מ~ט~רי~תא
 מב~ו~

 מבפנים ו~נגדו
 רהט"ז לה~מי~ותו הדברדטוב

 ו~"~
 ~~מירו

 ודליקרו~ן פלוגתא לא~שי לן דוקאולית מב~וץ~~ד א~
 " ש~יאביתדינא

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
 ב~~ת ~עוין

 צ~
 ~י~ן ~נ"ל

 ~הרב~מובאת מ""~
 פר"~

 ונודע
 מחט נ~צא דאם לן~~~ק ביהוד~

 בבר~ תחו~
 ובנגד

 אינו דאםהמ~ט אבל ל~ו~רא דתלינן~ו~~רבא אות~
 ~ילתי בבר לה~ריף דאין נ~צא אלא~ב

 אמור~
~י~

 ~~ דיץ ~"א ~י~
 ע~

 לשון
 טרפש נסרך וא~ מור"~

 א~ילו להטריף לן דאית ~"ט ~י~ בצ"צ בתו~ ד"ההבבד
ב~ח~

 יעו~ש תחוב ~אינו
 באור~

 היא דבן "
 סבר~

~ר~
 על ומ"י השני חוט

~~~ 
 ל""ב אות ~ט בלל

 ~אי~ת פניםוד~ר~
 ח~

 סי"
 ק~"~

 החמיר
 ל~""~

 א~~ר"~
 אחר בד~ו אם

 המח~
 ובהא נמצא ולא

 נל~
 ~ק~~מ~~

 שבחו אם ואף תחוב ~אינו במ~ט אך
 " יע"ש להטריף לפענ"ר נראה ה~חט ~חר~לבדוק

 הלז ב~ימן ד~ אות בש"ב דדאיתי ~יד אני~דש~

 וז~~בת~
 נ~צא אם

 מונ~ אוקו~ ~~~
 או בברם בך

 ו~~מ~
 ואינו

 שנסרבו אע~י ת~ובבה~
 לאיז~

 אי~~קו~
 ל~טדיף

 ופד"~ ~
 על לי ותמיה

 ~פר~~
~~

 לעיל
 ס~

 ל~ז
 ~~"~ל"ב~

 לה~ריף דעתו
~ירבא

 ב~
 לה~~יד יש ול~ן בו ~סלת שהנ~ב ~~ום

 האבדים בל בדין מ~ט בלא אף סי~בא יש ~ם~בא
~נ~י~תן

 במשהוד~~ירב~פו~ל~
 הרד~בהגהותיו בהן

~
 עב~ל

 לדעתו ש~יוונתי לי תיתי ועב"~ ~
 העליונ~

~~~~יף~
 אמת והן

 ויציבד~הפר"~
 ישל~מוהבמ"ש

 בן לאהד~ק
~ 

 שבת~בסי~ ב~בדתו דאזיל ~"צ הרב
 מ~ריאהולא חוץ ~~ום בבל סירבא ל~~שידט~

 אברים~שאר הטרי~
 הפר"ח לנו ו~דה~יא הפנימיי~

 לחלק ואפש" ט~ סי~ ה~"ל צ"צ הרב שו"ת ל"ב ס"ק~"ז בס""~
~תרץ

 ~שי~ ~בדו~ק~
 הרד~

~ 
 ~ריגוונ הפר~ח

או
 דנסר~

 הנקב שאין ~קום לאיזה הבוסות מבית
 דאם ואה"נ דוקא בו~ו~ל

 שנ~יבתן לאבדי~ נ~ר~
~~~~ו

 אי~
 לן

 ~י~ ~פ~ ~ ל~~די~
 דוקא

~~ 

 ת~וב שאינו בי~ן המ~טמפני
~ 

 ~~~ה~צ ד~פו או
 בשארהאברי~ הסידבא דהבשיר ביון בתב דיפהקאמר
 לן ודאית ס"ל לא ד~יה ולעולם ~~ סי~בשו"ת

 ל"ז בס"ס דעתו גלה~אשר ל~טרי~
~"~ 

 בס""ס וע~ש ל"ב
 דנקיבתן האב~ים בבל בסירבא פר"חולהח~ירהדב לדברי לחוש ~ב הפ~~ר דלי~א דהי~א דנל~דל"ז

ב~שהו
 ותל~

" 

~ ~

 ~~~ן ל~~~~ש

 ~י~~~~~~מ~
 ובן לבדוק דצדיך ר~"אובתב עלחלק

 אבן " א~ מצד בניקב אפילו ~"ד ~~דבד~ה בת~הב"~דצדי~
 בד"~

וב~
 וםדא"ש הד~ב"ם בשם בתב ב~ צ"ד~דין בלל

דא"צ
 בדיק~

 דאיהו ~א~ג
 ל"ב ~"ק הש"ךובתב ~ לבד~ נדא~דהצד~

 דנ~~
 ~בתב ה~י דבדי א~ר

 הרא"~ ו~דב~י הדמב"ם מדבדי ~ש~עדבן
 והשיג

 ב~ברתם דלא בנ~~בבתב וגם ו~ט"זעלהב"ח
 על מ"יהרב ~ג~

 ה~"~
 דדברי ~תב ז~ אות ~ד בלל

 אינםוה~"ז ~ב""~
 והרב הב"י ~ם ודבדאי מו~רחי~

 ב~"~
~~מו~

 דדעת בדיקתינו ע"י עב"פ עליהם
 ו~ב ~זה ב~יאי~ דאנו~ו~קים ~רב~

 ב~"~ ~ש"~
 דאנו ~~

בקיאים
 ו~~

 אחרונים ושאר רש~ל
 ל~

 זו חומדא בתבו
 ~ם ד~~י בדבריו עיין ב~יאים אנודאין

 או~
 ז~ ו~

~תב
 ונלע~

 דניקב היבא לבדוק בקיאים דאנו
א" ~צ~

 דא~
 גרולוב"ב בקיאות

 הת"~
 דין צ"ד ב~ל

 צריך אין~או"~~ולענין ב~ודל~
 לבדו~

 ~ל
 ~דו~

 ~~~ ל~~מי~
 א~י~ו ל~ל ודאין ו~~ז~ב"ח

 ב~פמ""~
 היבא אלא

דנ~ל~
 או

 ~ הוד~
 ד~ ~י~ דקים ו~וא נאבד

 ניקב
 א~~~בתיבנא מצדאלא

 לעי~
" 

~ ~~~~ 

 אם ובן ~ו~ם~שון ~~
 א~ מצד דבניקב רש""ל בתב "ובו~ ח~ד~ נ~~

 עודד~לו~הבאמצע מ~רידובתב ולא מ~ה לא~לודה
 ענין בבל מטריף ו~ב"ח ~שר~מ~ט

 וה~"~
 ~"ק

 אבן ~בריע" ו~א ~סברות ב~~~תיק ל"~
~דברי ה~בי~ הפ~

 הב"~
 בס"ק והפ"ת

~~ 
 "הטריף

 בב~
 גוונ

 צדדיןוב~ב מב~ ני~ב אם ודוקא~חלודה
 דו""פ ועיין " ~ש ר"י~דברי דהבימשמ~

~ 
 דינא ולענין

 וב~ש ד~"~~ בדברי ~~נא בבללהטריף נ~
 הת"~

 בלל
~"ד

 ד~
 ב~

 ב~ד דינא הוי ד~לוד~ ~~~~"~ והב"~
 ~יי~~~~ ב~ו"תבעיו~"ב

~~~
 ~ע~~ אי שנבד~ה קודם המ~ט נא~ד
~לוד~

 מצד דני~ב בידוע ~רוקא ב~ר לא או
 לעיל ב~שא~

 בת~ ד"~
 בנה~ג ועיין י""ב ~"ק ~~ז

 ~י~ן ~יי בעי ובשו"ת ~אדף~"א
 א~ מצד בניקב ודוקא אמתירים~~מבינן ~על~ ע"~
~ 

 ונראה
 בלא~ף

 הפמ"~
 ב~תם התי~ ד~א

~ 
 דביון ~נלע"ד

 אלא ~~קל אין ה~לודהבק"דדנידונת
 ~ ~ד ~נ"לגבי לעי~בריבורבדבתוב ב~פ~~ דו~~

~~~~~~
 וא~ה ~ב ~ד~י~

~ בל~  
 בתוב

 ~~ט נ~צאדאם
 בחלל דאל"ב ואתאי נ~יב נקובידודאי ו~בפני~ א~ מצר אפילו טריפה ב"ה באורך~מחט לאור~ ת~ו~
 ו~תב " ~א סימן בפא"ט רש"ל והב~ולאש~בו~י הו~ ב"~

דדברי~
 ה~ז עמו וה~בים ~ם טעם של

~  

 ~ו
 ה~ר"ח אך "~ש

~""~ 

 בתב ב"ג
 מ~ד הוא~ת~וב אםומי~ו עיקר~דינ~ ז~ ואי~

 א~מב~ו~
 דופן לאודך

 ב"~
 ~~ל~ו~ז~~ ~הטרי~~~

 ~ו~~
 ~~~ו~ ~~~~~~ ~צ"~



~~~~~"~~~~
~ ~  

~~~~~
~~ 

ו~
 ב~ל ~~~~י~ הברי~~נ~~ד

 גוונ~
 בה~במ~

לדברי הט~
 רש"~

" 

 הבו~ו~~ו~
 הב~ שניק~ו

 ~ורו~
 בנגד זהשלא

 ז~
םימן

 מ""~~
 ~~~~י~~~~~~~~

~  
 ד~ד"~דקרקבן דין ~י~מ""ט ~מן ב"בו~יין ~ס"קב~ן

 " ובו~מינח

~ ~~~~ ~~~ 

 מחמי~יןואוסרין מו~םויש לשון ~
 או"ה ב~ב הט~ם "ובו~

 שאינה במו מבפנים ניבר לא שהמחט דמאחר~א ב~
~יבר~

 באתה שמבחוץ ולומר למי~לי איבא מבחוץ
 " ~ב"ל הדקין או הושטונקבה

 ומשמ~
היבר שיש בל הא

 מבפני~
 מ~חוץ ולא מבפנים ק""ד שיש בגון

 הפר~ח ש""ךוה~~יקובשר
~""~ 

 ו~יין ב"ו
 פ"~

 ס"ק
 ו~"זי"ח

 ס"~

 בלל ה~~ח ~ל ומ"י י""ז
 או~ צ"~

 ~ו
 בהפמ""ר לא א~ רמ""א בדברי נ~ללהחמירול~ניןדינא

 שאין להקל~אף מס~בר בי שם~~ ה~"יוב"ב
ברמשמ~ הפמ""ר~

 דאיבאק"ד היבא הש""ך שב~ב ו~מו מאו"ה
 דה~~יק~נו להפר""ח דס""ל וב""נ מב~וץ ולאמ~פנים
דברי

 הש"ך~ושו""~
 סי~ צדקה מ~יל

 י"~
 הי~ל

 והביאו פנים מלצד חוץ לצר ~~ר קרוב הוא אם~ף בהפמ"~
 מ"ב~רב

 או~
 ט""ו

~ 

 ונ"ל
 דא~

 מבפנים ק"ד אין אם
 בלא בשר מבפנים ~"ד יש דאםאיירי

 הפמ""ר~

" 

~ ~

~ ~  

~"~ 

 פשיטא " ובו~ מחט ~צא ~טן
 במו בזה נאמן ה~וי שאין~ן

 מהר""ם פ~~~אדרבוותא איבא ~ה""ג וב~י~קטן
מלו~ין

 בשו"~
 אםהיה לא~ור דנאמן ב~ב םימן~""ו

 ואמר בידו מ~מ~ ~ם ובא וני~וח בהפשט~ו~ק
 ~חוב~יה היבן היהודי לו שאל אם אבל בברס ~חובשמצאו

 והד~
 והט"זל~בשיר ~א~ן אינו מטריף שאי~ במ~ום

 ב~""~
 י~ט

 ח~

 לא דאם וב~ב ~ליו
~אמין

~ 
 במקום

 ~חיב~
 ~ליו נאמין לא המ~מר

במציא~
 ש~~יד הפה הוא שא~ר דהפה בלל המחט

 מיל~א דהך להאמינובהי~ר לנו יש ~ףלאסור ליה מהימנינן אי ~יים אנו הגוי דמ~ידבמיל~א וראי דאיברא ב""ז ~"ק הפר""ח ~ליו וב~ב "~ב"ד
 הוא סבראש~~ר רהפ~

 דהו~
 ~ ל~ שרי והוא אםרה

 ~מיוא~יא "
 מק~

 א~י ר~ לדברי
ב""ב ~~ ב~ובו~ בש""~

 ובו~ נ~~י ב~י א~
~ 

 דמ""מ וב~~ בדבר והאריך

~די~
 של

 מ~ר"~

 אמ~~לא מלובלין"
 בד~

 ~ליו השיג
 " ובו~~ט"ז

 דמ~
 אינו לא~ור ל~וי מאמינים שאנו

 דרג~ים משום אלא דובורו ~פ""י נאמן שיהיה~ום
 מ~~~ק דהיהלדבר

 בהוצא~
 מסמר ו~ביא הפרש

 ~קמן ובדאי~אבידו
 ס"~

 אבל ק~ט
 מקום לנו אין מטריף שאינו במ~םשמצאו שאומ~ במ~

 לסמו~
~

 שוא דבר פוהם אש~ דב~יב נאמן ואינו דיבורו
 או ונמלח ~~ מצד ~חוב ~ט נמצא באלווהו"ל
 דאוריי~לחומרא ד~פיקא ק"ר שברקואחר קודםנא~ד

~~~
" 

 להקלבהאבהפמ"ד ~""ל אי הדמיון ~י וצל"~
 לנו ד~ין ונ""ל נאבד או בנמלח ל~ילבדב~בנו

 דשאניבהא להק~
 מההיא~

 וגם
 ה~""~

 ו~ייןה~ז רברי דחה ~נ~~""ב
 בפ""~

~"~ 

 י""ט
 ב~ דח~~

 שאינו ב~ום דמ~ו המ~מר בשהביאמ~חלה ה~וי בשאומר
 ישל~מוךדאז מטרי~

 ~ליובד~~
 אמר בשמ~חילה ובין הט"ז

 שאינו אמר הב~ ובשאלה בברם ~חובדמצאו
 "ב~"ש ~ליו ~~~וך איןד~ז מטר~

 הר"~
 " ~ב"ד ~~בלין

~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ב~~~~   

מ~יף שאינו במקום המ~~ר דמצא ~מר ההוא ו~יד~בף
 ובןנ"~ ~

 מלשון
 ~ ה~ר"ח"הנ"~

 נאמ~ דשפי~
ד~ב""פ

 ו~ב"ז לדבד דרגליםמשום לי~ ~מהי~נינז הוא דוקא המסמ~ במציא~
 ל~

 ~מקום מהי~ן
 ש~מ~

שמצאול~~ו~
 לשונם לי~~ דהא לה~יר ~ליו

 המסמר במצי~ת בןשקרולא ד~~
 דה~

 "מ~~~ק היה

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ל  
~~ 

 ידו ~ל חזיק שה וב~ו מלובלין מהר"םב~~ר~
וב"נ ~~~~

 ד~~
 הרב

 חגור~
 שמואל

 ל~ ~"~
 ד~~~י~~ון

 הרב וב"ב~פר""ח
 או~ ז"~

 ל וז קצ"ג
 ו~נ""~

 מ~~ב~א
בד~~

 ישמרו בהןושפ~י ה~ליונ~ לד~~~ ביוונ~י בי ו~נאני הפר""ח
 ד~~

 והרב ~ב""ש הדב ו~"ב "
~~ 

או~
 ט~ב

 דבו~ ונרא~ ~
 לחלק שלא ~~ובה שווים

במ""ש
 ~ פ"~ ~ר~

 ~~ס ~בנה""ג ו~יין "
~ 

 ובדינ

 מ""ב ~רב ~וד וב~ב "הנ""ל
 או~

 ה~ל טו"ב
 אבלאםהוא לקטן ליה מהימנינן להחמי~ רדוקא~צת דמשמ~

~ ~~ ~ ~  ה~~~~י~~~ 
 ונ~~""ד " ~ב""למחט

 בחריפו~ ד~~י~
שבלו וב~ין ~~טן

 ודו~ ~
 ב~ב ה~ח ל~ונו ~נו~ם דהדב

 ~שמ~

~~~ו~~~~

 ~~~~~~ן~ל~קל~~~
 ב~נוהו אנו קטן או ~בר או ואמרואשההמ~~
 שיש קטן שיהיה והוא א~ונ~מניםהדי

 לבד~ ד~~ ב~
~

 דהיינו
 ~ לחינו~ שהגי~

 ~מ~דישמק~לחלק ו~ן
 ב~בנר""ד חמץ ~ודאי בו מוחזקשיש דלא ההיאדשאני
 לפנינו~ו מחטדהרי

 דהיינוול~ומרא ד~וריי~ ספי~~ דהוי הבא משא"ב ~~י ב~למאבבי~ל דבריק~חמץמדרבנ~ומראורי~
 ליד~

 במקום ~י~ ~מחט אם
 נא~ןוא""ב אינו דהקטן אפשרולבן המטרי~

~""~ 
 ~דברו~מ~~

~חקור

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ל  
או

 מצו~ ס~וד~ לצוד~
" 

~

 שם ב~וב ~
 ב~

 פרי הרב
 רחצה גויה וז"לז~ב במ~ב~~ מגד~
 ח~יב~

 ~ל בשר
 בתוט ~חובה מחט ~מצאה~~א~ואמרה ~נ~~
 דשקר הדברים נראין חדש החוט ונם בחדשההי~ה פש~ןוה~ת~

 אליבא לה~יר ויש~נ~ה
 הי~ה שלא וגם ~י~ו~א~חזיקינן ו~ ~ו~ר~ ש~~ דב"~

 משר~~
 ל~בח

יהודי~ אל~
 דפשוט ~ב~~ונל~""ד זה בשר לרחוץ אמרה

וברור
 והראי~

 ~חוט וגם בחדשה הי~ה דהמחט
דלא ח~~

 אמ~
 היה

 " הדב~

~~~~

~"~ 

~~~ 

 ה~ב~ש ~~
 ~~י~

 ~שד א~בל ~ור הוא שב~ובו האובלונשל~~ם
 ה~"סחוליןדףמ"~וב""ב מלשון בןמובח ~ורשניהוא הקרק~

 ~"בובקצר ל"ח ב~"ההארוךדףהרשב""א
 מ"ב ו~יין וא~רונים ב~"ז מבוארובז דףי""ו~""~

 או~
 א~

 ובש~ב "הלחם ש~י ו~ל מגדים פרי~ל ~~
 "~צ~ להר~

~ו~
 וב~ ~ א~

 ~~ו~~
 ו~פנימ~ א~~ ~תי~ון

 ל~ן
~~ 



~ ~

""" 

~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
 ~ך

 "~י"~~

~ ~ ~  
 ~~~~ז~~~

 על מ""ש ב~ אות וע"ש זהב משבצות~ב~רב
 " האווז עלקד~בן משב~ת~ב~רב ל~ו~

~ ~

 ניקבו
 ז~

 דקדקבן " בשידה זה בנגד שלא
 הסבימו ובן הושט במו ו~ינו נייחימינח

 ה~ות בית דהה""ד "לעיל ובתבנז הפוסקיםבל
 הדב ובסב ואסדונים ובו"פופ~ס ש""~

 מ""~
 ה~דגם אות

 ה~סו~~ב"ב לבית דהה"ד מסיקבס"ד תב"ש~ב
 ה~ב נייחיובת~ מינח נמי דאינהובז""אאותק~ד

 דצדי~ דע~~פתי
 בל סמובים הנקבים ~יהוו שלא

והעתיקו~~ ב~
 דפשוט" או~ו~ובתב מ"ב

~~~~~ ~  
 " בשד סותמו שעליו ~ומן ני~~

 וסלב בנקב תחוס מסטואפילו
 ב~ד סותם~הוד

 ש"~
 ~רב ובסב "" א~ ~ק מ"ו ~י~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~ו~~~
 ב~ ס"ק פד"ס ~שר דקה הסתימה אם~ ~

 בהב"סוב""ב רלא האסרונים הסבימו ובן ~"
 אותק~ה ז"אהר~

 למאןדמסל~ ואפ~
 בין לעיל

 מו~ם בלשון ס~ דין ~"ס סי~ ל~יל ~"ש ועייןלהמסס ב""~
ד""ה

 ואפי~
 מלשון וגם חולי ע"י בניקב וב""ש מ~סוץ ק"דו~יבא מס~ ע"י בניקב אפילו וזה ובו~ ~מאן

~ור"~
 נשאדשלא אע~"י דבתב להבשיד די דקה~ דס~ימה ~ובס

 ר~
 " ובו~ מעט

~~~~

 ש~י הרב בשם ח~ אות ~"ב
 דעתדצדי~

 על ~תימה האי דמשבסת דזמניןליזהד
 שומן ואינו~נקב

~ 
 מבה מחמת שעלה קרום

סותם דאינ~
 ו~סו~

 י"א אות שם עוד
 דצרי~

 ב~ומן ליזהר
 הד~יל שומן ~וא ד~ותם אם~השומן פטומותאווזות
 ה~~ם מבס הואשומן א~ או~בלן

 וצדי~
 דבר ת~יר

 סי~ ב""ע הרב ~ד~די ס~ובות דהביא ז~ אותמ"ו ~סי~ לו ו~וד " יע"ש ב"ע האסדונים~מ~ם בתבודבן
 וסופו תבסוש שמא למיחשדאיבא ס"~

 להתפ~
 לעיל ועמ""ש יי~ש ~שומן

 ס~
 א~ דין מ"ו

 באור~
 ועזין~ור"ם ד~רי על

 מ"י להד~
 ב~

 צ"ו
 ס"~

 ~לק א~
 מ~ סי~ בפלתיועיין בדב~

 ס~
 בסב שמואל ח~ורת והרב ב~

 תב~ש והרב ~ינאדצ"ע
 דצדי~ הע~~

 על לס~וד
זה

 הדבד דטוב לי ונדא~
 ~~ו~ ~מ""~

 מ"ו סימן
 ~" א~"דין

~ ~~~~ 

 נמצא ~ם ~~
 מח~

 מבפנים בו ~וב
~ "

 מ~ל"ע ני~ב אם אף ובו~" ~
 שו~

~המס~
 בשירה לאו ואם טדיפה ק""ד נמצא דאם וב~ה

 ~~ז~"ח
 ש"~

 ~דלא ואס~נים ופר"ס
 בד"~והר~

ד~ולח~

 ביניהם
 וב""~ ~

 הרב~ קצ"ובשם אות הז"א
 ~הסמיר נהגינן וא~ן ו~~ונים~ד"ח

~ 
 אין

 ~ימן לעיל מור"ם ובדבתב צדדין מב~ דניקבהיבא הפמ"~
 דין~"ס

~ 
 נ""ס סימן רדב""ז ו~מש"ש~ועיין

ח"א והריב~
 די~

 " ט~ בלל

~ ~ ~ ~

 לדוד בס~~זמור
 להרד"~

 מעשה וז"ל
 עצם ב~שרו תחוב שהיה בקד~בןלידי ב~

~
 מה~ם זקצת

 ~ו~~ הי~
 לצד

 חו~
 היה שלא אלא

 עב קרום מ~סה עליו שהיה מבחוץ~ר~ה"
 אדו~

 בו
~י~~י~א בהדיא דנר~ ק"ד שם הוה דלא א~פ"י~~~"וה~~תי

 ו~~ה~~
 החי~ון

 וא~"~
 ~ל~ע~יוק~ם

 מ ש~לה ~דום ~~ל"לזה
 חמת~מב~

 וא~~"ק~~ופ~ט
ע~"ד

 וע""~
 ~טן במסמד לידי מעשה בא ובן "

 "והטרפסיונבוניםהדברים~

~~ 

~ ~ ~ ~ ~

 במ"ב עוד
 ט~ב~ ~~

 שפת~דעת הדב
 נגדפיהמסט עדלחוץ יששביללבןדאם

 ריעו~א דאיבא "~~ה""ג מראי~ו ונשסנה קשהוה~ש~
 יש ~ורדו שהרופא בקיאין"ב~שר אנו ואיןדמסט
 "~וי דבבה"ג "ונדאה~י " עב"דל~טדיף

 בש~
 מראה~וד" שינויואינו ~וי

 ו~מ"~ ~
 מ"ג~ין סי~ לעיל

 בלשוןב~
 מור"~

 ולקמן מו~ם בלשון ה~ דין מ""ח וסי~
 אם להקל מו~"םדיש בלשון נ~ס"ס

 נגד לבן בשביל ~עשהלידי פעמיםבאובמה "להחמי~ יש ולבן ולקוי ~שה הבשר דהא שאניוהבא הבשראונו~וי~
 " ~ דעס שפתי הרב במ""ש והטרפתי קשה היהו~בשר פיהמס~

 ע~יו ~ליש עד ~"א הגיע דלא יו"ד ס"ק שםוע"ע
והבשיר

 א~
 " ~ " " הפמ""ד בלא

~~~~~

 אות שם עוד
 י"ב"וז"~

 משם בתבו עוד
"

~ 
 השומן נמצא ד~ם רבו משם ~""ע

 ~לחודו ע~
 מס~

 מסביב אשר ~ומן מלבד ממש הקוץ או
 בידוע חודה על ולא למסט ס~יבהשו~ן א~ ~~מנם ובשד סותמו והשומן יצא שלאבידוע

 תב"~ס""קב~דבונתו הרבלשסיה~ורותוטדי~ובסב ח~ שי~
 שלם החיצון מעוד נשאד אםדאף

 ק~
 רק ניקב שלא

 בנגד שו~ןשאין
 וי~ ~מח~

 סבובו

 מ~

 נ~~~שנ~~"
 ~ינו מבה מחמת שעלה ו~רוםוסזד

 קרו~
 ונשסנה

 במקוםזה שאין קדקבן"~שאר
 ויש הזה~קדקבן ב~ הפסקב~מ~

 להטדי~
 עב"ד

 הד~
 ורמז תב"ש

 הסי~ן סוף זהב משבצות~רב ז~
 ע"~

 ונל~ד עב"ל
 "~ דבריודנבונו

~  ~ו~~
 ובו~" להקל תולין ~~

 הפר~
 ושו"ת

 וסגורת שמואל מקום י"
 ה~בימווז"א שמואלומ""~

 לפס~
 שמא ס"ס רהוי מדן

 ~ולי ניקבע~
ושמ~

 והפר"ח "הפנימיים מאברים א~ ניקב לא
 בת~

~~~
~~ 

~ ~ ~  ~~~~ ~  

 ~ס

 ו~

 להקל ונל~ד ס"ס ענין על וע"ג ע""אסי~
 האת~ים~אף ו~ובהפר""ס ~ה~במ~

 מסי~
 דאם הפ~"ח

 ~הדבר ונבון בסולי ולא בקוץ תלינן הסיצון העוד~ם ניק~
 שהיתה~וב~ו ~רה ד""ה ג" דין מ~ב ~י~ לעילבדבתבתי
 בן זה בנגר זה שניהם שונקבו דבעינן ~ניקב~הדין
 סימן בהיח~ח נודע בולו~ו""ת קיים שהשני ~לבשידה לגמרי נרקב~ או ~מ~~בן עור ניטל אם הדין~וא

ח~יוהביא~~ב
 ~ מ""ב~ותח"י~

~~~
 היו שאם עד הק~בן עו~ת ב~ נ~סמסו

~בהגהות~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  
 "להקדאין

~~~
 במחט ~מ"ב סימן ח"א ~שו"ת~רדב~ז

 מבסוץ תדנג~ת בק~בןשנמצאתתסובה
 שיצא ~יסתפוקי דליבא הרבהויוצא

 מס~י~
 ונתערב

~ו~
 ע""ש השאר את והתיד שחור ~שם בו מצאו ש מהםא~ להטריף דהסבים אסרים עופות שאר עם ~עוף

 ג~ ס"ק הפר""ח~~ורך~
 דהעתי~

 עליו בתב הנ"ל שו""ת
דרוש~

 ~היה דדי~מא ~הובחה אינו שסור
 מס~ת שחו~

 הורה בבד ודעב"פמבה
 הורהדביוןשהמח~ זקן~ויפ~

 ~פי"אי~א~מת~לפנינ~
 ביה~~~~~י~~~"~~~זינן



~ ~ ~ ~ ~

~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~  ~ון ~וף או~ו גם דיש~ל~~יד וב~~~וד "~~ש 
 מ~ירים היינו אם ~דואףרל~~נמ~~~ליו

 לא אם שרי מ~ל"~ בניק~ דאףל~בר~ו או~ואזי~
 נמ~~

 ~ליו
 ובתב " ~ליו ~שיג ח~ ס"ק ש~אל חגורת ו~רבק"ד
 ו~ב נייםדבד

 אמר~
 ~~"ש ש~ת~א להאי

 ~ל ל~שיג מ~ם אין הס"דו~~ר באודך~
 הפר"~

 ~לל
 דביון ב~~~ובחה אינ~ שחור דדושם של~רדב""זוא~"גדאיהוקייםדינו ו~ק~

 למ~לי איבא ~פי לפנינ~ שהמח~
 ו~אי~ב~

 מה לפי ו~ו " ה~ופות שא~ להבשיר לן
 בניקב דאף ו~~ ~~"ם על דחלק ל~יל~בתב

 ~~אביון ~~ף גה ה~יד בו~"ד אין אם להבשידיש מ~ל"~
 ו~א אינומו~ח שחוד דהרושם ~"ד בודלאהיה
~ס~~ד

 לדונ~ לי~
 בק"ד

 וי~ה במבה ~מ~לי ואי~
 זיבה ויפהרן

~ 
 ~בר~ו לפי

~ 
 להבשיר

 ה~ו~ ג~
~~~

 במ"ב חיד""א הרב ~בר
 או~

 ~ציל ט""ז
 א~

 הר~
~~ח

 מהשג~
 ~ד~

 חגור~
 ~מו~ל

 א~
~~תו לנ~ גילה לא

 ~רחב~
 ז"א הר~ וגם ~דינא ל~נין

 ה~~~
 לשון

 "ה~ד"ח

 ו~ו~י~
 ~~יו

 ו~~ ו~~
 ד~יידי

 דוק~
 ב~א

 הדחה ~""י שמא לחוש הו"ל דאל""ב נמלח ולא~ודח

~ל~
 " ה~ד~ב""ד לו הלך

 ואמ~
 א~~ ולא הדבר נ~ן

 ל~נין מידיבי~
 הדיןונ""~

 ~יד"א דהד~ ל~מד דאיבא
 הי~ר ל~נין והרדב"ז ~פר"ח סב~ ז""אוהר~

 שא~
~~ו~ו~

 ~שם בו שהיה ה~וף א~ו ~וגם
 בניקב לא~ו~ במ~ר"ם ~חמידדלא שחור~מא~

 בל~ א~ מ~~"~

 ~~~~~~~י~ ~~~~~~~~~~~~
 נ"לבניקב

 דאי~
 לה~ריף לן

~ 
 אינו דידן ~נ"ד אף

~בר
 מ~ל""~

 שחוד ~שם בו ויש ~רבה דיוצא בי~ן
~ 

או~~
 המחט ביה ולמ~לי שחור דושם בו שמנאו ה~וף
ולה~יר

 א~
 היה דהמחט ד~לינן ב~ן השאר

 ד~לינן ~יבי בי שחור רושם בו שהיה~וף ~או~
 נקיבת ל~נין ה~ דין ל"ו בסימן דט~חאוידא בזא~

 "~ריאה

~ ~

 הרדב"ז בת~
 בשו""~

 סי~ ח"א
 ו~ובד האווז בקרקבן ~חובשנמצא נ"חבמ~~שנ~צ~
~י~וד מ~ל"~

 ח~
 ד~~~~ הבישול אחד ~ד ניבד אצב~ולא

 הבי~ול דלאחד שרידתלינן~דין
 נפ~

 ה~חט
 לתו~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
שם

 דנ"~
 ודאף ~ירה חומרא ד~וי

 למ~ש~
 ~רינן

 מיל~א ~"ש ~לא~ה
 בט~מ~

 שהמ~ט דביון
 הי~

ארו~
 ~בד שהיה ב"ב

 מ~ל~
 אצב~ בחצי

 דבררחוק
 ~ ירגישו ולא בישול קןדם שאםהיההוא

 מזו וגדולה
 ק"ז ~י~ בשו""ח צ""צ הדב ב~ל~י~ל

 וח~
 הדב ~ליו

 י""א ס""ק מ"א בסי~הנ~ל
~ 

 ~"ש ו~יין
 ל~~

 ~"א סימן
 הפ~ח בתב ~וד ד"ה ז"דין

~ 
 דהדרב""ז וב~א

 ו~ר" " ~"שלהי~ד הוד~
 ח~ור~

 שמואל
 ש~

 הרב אבן ה~ר"ח~ל נמי בהא השיג
 חיר"~

 במ""ב
 או~

 ב~~דבדי~ הנ"ל
 ~וא שהיה ובמ~שה רדב"ז בשו"ת דהמ~יןנ~נים
 להשגק וד~יןמ~ם המחט בא דמחיים לומררחוק
 ~ב""ש והר~" ש~אל חגודתהר~

 נט~
 ל~~מיר

 הדב א~ן ~""צ דשו"תלנידון ודמה~
 ~שבצו~

 ~ליו הקשה זהב
 ו~ב""פ במ""שהפד"ח חיל~ביניהםדיש

 ב~~דל~עש~
צ""~

 ב~"ד הנ""לב~~ אמנםבמ"ב ~"
 בונ~הדדב~ דאי~

~~סו~
 ~בן הדין ~צד

 שה~ב~ ב~~~
 המודה אצל

 ~~~בי~~ל"ואזן
 ד~~

 בלל
~ 

 ~זה ~נידון ל~~ד
~~ ~~

~~~ 
~ " 

~ ~  
~ 

" 

~קפוק
 ~~ו~~~

 והפד~" הר~ב"ז
~~~ 

 ז~" ~דב" "

 דד~"ז משו"ת וד~דקנר"ו"
 הנ"~

 ~דה~יד
 ד~ אות ז""א בהרבב~סבמ""ה ~~" הדין ול~נין חיד""א ב~~ב להבשידדד~ו ה~י~

 א~
 אז שבהיו~י

 י~""אב~יינה ~"~
 בהד~ בבלגוונא לה~יד לי י~~

ז""ל חיד~~
 ו~ב"~

 ~ ~~ט בהפ~ד ל~מיד נ"ל
 תחוב~חט ~מ~~ ~~

 בקרקב~
 ולא מבפנים

 הדגי~
 בו

 אביל~בש~~ ב"~
 ~יין

 ~ימן ~~י מהד""י בשו"~
 ~"ק מ"ח בסי~ אחי~ ~רט"זוהביאה ~""~

 י"~
 הב~~ דא~ד

אפילו
 ד~רנ~ל~ מט~~ ה~~~ב~

 ח~ר"לוה~בי ~א

~
 ש~ הר~""י

 ~דב וגם
 שמוא~ ~גור~

 ~~" ~ימן

~
 ק

 ח"הבי~
 וגם ~~הם ונראהדהס~ם דבריהם

 ~ובדחים אינם הט""ז דדברי ב~~ בנקה""ב~ש"ך ~
 ~""ד ~י~ ~""ב~"י והר~

 ~ש~
 לה~יד ~עשה

 או בה~~~
לבבוד

 שב~
 הד""ב ~ליו ת~ה במה בבד

יהודה ~ח~ בי~
 באוד~ ~""~

 ובשו""ת "
 חינו~

 יהודה בית
 י""ג אות וב~"ב~""ח םימ~

 דבדי~~ דה~ת~
 ולא

~דבר ~חלי~
 ב~ל דאין~הקל ל~נין~דיןונל~""~

 ~ לא ~ה א~ר דלא ~יד""א הרב ~בדת היא שזו~י ג~נ~וב~דו~
 הי~ר ולאא~ור

 היתה לא והט""ז ה~וי~מהר"י דל~ להבשי~ "ב~~תו היה דאיל~
 תמנ""~

 ו~~~א ולאו דאין וא~שד ה~ליונהד~תו לנ~ ~~גלות
 ~ " בדאש~פרוה~"להדב בי~~ו~~"~

~ ~

~~~ 

~ ~  

~ ~  
 יו~~ ~ל~

 י""ז~ק
 ופר"~

 מאן דאיבא ~~ ~"ק ל""א ~ימן
 להקל פסקו והפר""ח הש"ך~בן דפ~~

~ 
 לבד האבדים בבל

~מוח
~ 

 בב"ח ו~יין ה~סקים דוב ב~דןובד~ת
 נ"ב אות ובז""א~""א ~""~

 ואו~
 י""ד ובתשובותיו ד""א

 סי~ ל~יל וב~"ב~ב ס~
 מ""~

 מ"ש ו~וד י""ב אות
 תול~י~ גבי ה~ דין ~"ו~י~ ~י~

 ~י~ ול~יל בריאה שנ~צאו
 שנ~צאו ת~~ים מו~""ם לשון ~ל ב~ דין~"ח

 ~ ד~לי~הבשיד ~וביו ~~~ם ובקדקבן דדיחוף~~א ~ו~~ ~"אבדיאה להקל ד~ין א~ר~ ~ילתידבבר בב~
 בבד~אב~

 " א~" בון להט~יף יש במש~ו דנקיב~ן ודקין
 ~תול~ים אם ובין ה~נקובין~דקין

 שאד אוק""ד ה~בתובםוא~~
 די~אמב~ו~

 ס~ודת או בהפ~"רלהקל ~ י~ ג~נא האי דבבי אלא
 וב""נ ~ שבתוי"~

 ז"א~יין~י~אוהרב הר~" ד~~
 נל~~~ש~~ בדבד~ם~וב~דקב~

" 

 ב~ה~ומים שינקבו צריך דהאלריאה
 וב""ב י"ב אות מ"ת ~י~ במ""ב חיד""א הדבו~ב ~ו~י~ ומ~~~

 דהשיג אלא ט~ ס""ק שמואל~גודת הר~
 ובאן דיחוףמ~~ם הו~ ר~~ גב~ דהא אינו דזה וב~~ לדיאההקרקבן דדי~ ~לה~ט~

 מט~~
 דג~ ואפש~ ~וביו

 ה~ט"ז
 ~שוהאותםל~~םההיבשדלא

 אלאדהדיןשוםבש~יה~
" 

 הדב שהבין במו נדאה הלשון מפשט בוהגם
 וב ל~ולם להבשירב~רקבן ו~ס~בראש~ואל ~גו~~

~~

 ~ דל~~ ~ול~יםיוצאי~מהק~בן~~ו~ו~ולים
 ~ואשחיטה

 ובשד~
 אדום אושחוד א~ ~גול הוא הנקב אם אבל

 ~יין ~א ~חיים דודאי ~דיפ~
 שו""~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~~~"~~ 
 ~~י~ו

~~~ 
 ~~ ~רי~ה ב~א

 ~ו

 ד~
ו~אן ~

 נדא~ א"~ הגי~ ~~
 להבשיר מדן עם דמ~בים

 דהקדקבן ב~ב ל""א ~י~ דהדרישה ~ו נקב~ב~מין

~י~
 ~ ש~רו~ו~ם~~~~ב~~~י~~יקבו

~ו~
 סברי~ שה~

 ~יוצאיה ~ול~ים מפני או~ו אוסדים
 הקרק~ן~ן

 ו~ו~
 פרישולא מיסה דלא~ד משום ה~ירו

~יל~
 ר~אליעזר וגם שאבלו ~ביו על ס"ו~~ידו ס"ק ל"א~י~ והפ~ס ל"ו סי~ הרב""י והביאו הנקב היה איך
 דלאסר משום או~ו ~בלין היו ~נימוס ור~~~ול
 דמצא בריאה ב~ב דהרב"י וגם פריש~סי~ה

 ב~~
~בד~~

 אדום הנקב היה דאם אשבנזים
 סביב~

 אז
 הם טעם ו~ב~ וטריפ~ ניקבה שסי~ה קודם~אי
 בריאה לנולהסמיד בשלסןהק~~ודי הביאו ~אע~"ז
 ו~ו " מו~םב~~

 דהש~
 שבבה""ג ב~~ י"ז ס"ק ~ו סי~

~"~~~~~~~~""~~~י~י~~
~יברי~

 ~ס~ ~הנ~~
 בהן

 לעול~
 שה~ולענקבו ~לינן

 וא"ב נקבו דמסיי~ סיישינן ~יו~ד רקי~ שהן~מוס דדוקא~רומי בהדרישה ג"בב~ב ~יטהוהפר"ס~~ד
 בבל ~רן דברו בפ~ט ב~דקבן לה~יר דאית~ראה
 להסמיר~אינו דטוב הנקבאלאנ~ד שיהיה~ופן

 בריאה" במ"שלעיל~פמ""ר

~~~~

~~ 

~~~ 

~~ 

~ ~  

 ~~~י~~
 ~ב~

 דמשמשואלאדמס~מ~ ודאי נ~~דד לא אם~ש~סד~ם
~דע~

 הנעשה נ~ב למשמש ~גי דמשמשו נו~ן
~מ"ש ע~~

 ה~~סאו~
 ו~ד~ קל"ב

 בקי~ים ~נו דאין מוד"ם ב~~ ל"ו אבןבסי~ "~עוי"ש בנה"גובהגהו~פר~~
 הבלבו וב"ב~הקפה

 ישעי~ ורבי~
 ובן " ומה~"ל

הסבמ~
 דין ל"ו סי~ לעיל ועיין " והאסדונים הפר"ס

 בל בה~פה בקיאים אנו דאין מש"ש מור"ם בלשון~"
~דאין

 לסמו~
 הז""א וב"ב ל~בשיר עליה

 שם ~יין~ב נ"גואו~ או~
 ועיי~

 במ"ב
 או~

 א~
~ 

 ד~ ג~
~~ 

~אור~
 ~אד וב"ב "

 ב~יאין אנו דאין היט~
 "ה~ל ואי~

~ ~

 יבו~ין ש~ן ~~~~~מ~ום

~ ~  

" 

 ומהר~~ז~
 ~~ ~י~ מ~~ין

 ב~ר"ם דלא ב~ב
 א~ ~

~~~~~~~ ~~ 

 ~~~~~הפוסק

 ו~"~~מ~
 דזהו וב~~ בענין הדבה דהאד~ך "

 יסו~
~~

 ל~ל וב~ל
 וא"~ הטד~~

 להסמיד נבון
~מ"א בםבר~

 וא~
 ~וא

 טד~~
 בדקוהו לא אם בדיקה לו דיש

 ~דוק יבולין אנו שאין~ו
 ה"ז~םפ~

 ואוסרין טדיפה
~ותה

 "ו~

 אמדינן
 או~ ז"~ וב"~ הו~ד~ נשסט~

 ד~ג
 ~יין ה~~~ז לשון~ל

 " או~ו~ומ"ב שמואלושפ~ידע~ וסגו~ ש"~

~ ~~ ~ ~  ~  

 והה"דאם " ובו~ ססד ~~בדא
 נבר~

נקובו~~~
 ~ג בסימן

 ס~
 ב~

י~ר פשוט"פד""סואס~ניםוהוא
 ~נטו~

 ~פי~הא~ נאמרו" פידושים ג~ דמי
 אסד אבר בססר הוי י~ר דבל דס"ללדש"י

 בססד שאינו דמפדש להרמב"ן הב~ ~פי~ "~נגדו
~~י~ שהואר~וקבו" ה~ם עם הוא אסד~לאבנטול~בד

~~ ~"~~~ 
 ד~~דש

 ~נ~~
 ~~~ ~~~ ~י

נ~ל
 בל~ד"

 קאמד
 ו~

 שאלו י~ר
 ~~~ א~~

 ~ב~ו
 טדיפהממקומו

 א~
 מ""א סי~ בפר"סועיין ~ בשירה הבו לאו הא טדיפה זה

 ס"~
 בד~ר דהאדיך י"ס

 וסומ~ רש~ ~יט~ סומרי א~א נק~ינן לא דינאדלענין וא~י~
שיט~

 הדשב"א
 יע~

 באורך~

~~
~ ~ י ~ ~ ר ~ ~ ~ ~ ~ ~  

 נסדק ~רש במו דבולט ~אמצעי העצם שאו~וונמצא
 ובאו~ו ממש באמצ~ו ארבו פני עלונסלק

 שהיה נראה והיה והבבד הלב נדאה~י~ הפס~
 ר~

 מ~ולד~ו
 לפי להבשיר צדד סי"ע""והר~צ""צ

 שיהיה בפוסקים ולא בש""סלא ונמצ~ נמנ~ של~
 טרפו~

 ~עצם בזה
 מ~ו~דתו בש~יהבן ולא סדק בו או~ישבשביר~ו

~~הטרי~
 מדבריו ונראה וז"ל עליו וב~~ ב~ ~"ק~פר"ס ~~מוןוה~יא~ ~עיני ס~ש דבר מפניש~יה

 בספק ה~"ל מבחוץ נקוב העור היהאם דא~
 ע"י ני~~

 ר~לינן קוץ ע~י או~ולי

 לה~

 מסווד וא~ז מ"ט ב~~י~

~~~~
 הז"א עליו

 ~ו~
 נראין דבריו ואין ר"ו

 מפיס ומאן ד~~מר ~~מאדמאי בל~
דוקא די~י~

 קסמ~
 יפה וא"ב ע"ש ובו" קוץ

 לה~יר יש מבחוץ נקוב העור היהאם דא~ הצ"~ ב~
 דניקב ודאי ניבר שאינובל ~"~ מב~

 מסמ~
 ~אמד ד~~יר נ~ל ~ור~ו מב~וד הס"ר~אסר עב"ל~ בנל~"ד קוץ

 איבא טפי מבסוץ בעוד גם נקב דמצינודביון הפד""~
דניקב ~מתל~

 מסמ~
 דהא ~"ס אי~רע וא"ב ~ץ

 ידי~
~וביסו~

 דניקב
 מסמ~

 ~וץ
 ונוס~

 מ"ט בםי~ רהט"ז מסהפךשאינו ס"ס דהוי עוד
~"~ 

 דאין ב~ב ג~
 ד~ ס"ק מ~ט בסי~ הפר""ס בי הגם עליולסמוך

 דשפיר וב~~ הט"ז~ל סל~
 נסמו~

 מ~הפך אי~ שהס"ס גם
 להסמיר נ"ל דינא לעניןע~פ

 ב~~ר~
 הרב

 מדה ד"ה ג~ דין מ"ב ~י~ ל~ילובדב~בנו פד"~
 ועוד ~ו~ הפר"ס ד"ה ד~ דין מ"ט~סי~ שהי~~
ן"א ~מההדהד~

 באו~ גופי~
 קצ""ס

 הב~
 ולא הללו הפר""ס דברי

 ו~ו עליהם~לק
 ב~

 אי~א י~ד מבסוץ ניקב דאם~פר~ס דברי ש~ ה~י~ מרה גבי קי"ט
~"י דני~~ ~מ~~

~~ 
 ~למוד צריך הרבד ואצלי שם וב~~ סולי מע"י

 למעש~~~
 ל~וש נל~"ר

 הפ~~ לד~~
 עב"~"

~שיו ולמ~
 בשני"ו~לאריו"~

 לא
 סש~

 בדב~~ במ"ש לדע~ו

~ראשונו~
 ס"ג ז"א שו"ס יצאלאור ~ח"ב "

~"ו או~ ובסו~

 ~וסי~
 לסוש למעש~יש ~מ"מ

 אל~ הר~פר"~ לדע~

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

 ש~ה~~~
ץ ~  נקוב ~ה~ד 

 מבחו~
~~ו~

 מרה גבי ~ע~יק שמואל
 ~בי~

 הבא גם
 מובס דבריו בלוםעל ב~~ ולא~פ~ס ל~ו~

 א~ דין בסי~נ"אמ"ש ~~י"ו~יי~ ד~"~

 ~אדי~~~
 הפד"ס

 בס"~
 ~קרעו א~במעשה

 ~טר~~
לבדו~

 מים וי~ו הריאה
 עבורי~

מה~ מל~ שהי~
 סלל בל

 הגו~
 הדיאה אך

 ~ריאה הי~~
 ל~~יד דאין~~~יק ו~וב~

 ~"י אל~
 נ~י~~

 הדיאה
 ודו~~

~~קו~
 ה~~ר

~~ 
" 

 א~ן"~
 ~~י

~ ~ " ~ ~  ~ל~~ 



~ ~ ~ ~

~ ~

~ ~  

~ ~ ~

~ ~

 פנו
~~~ 

 נגד ד~רום ו~טיס ד~~יר
 ה~ר~~

"" 

ו~
 תב"ש הרב

 תיר~
 מהר"י על הפר"ס ל~ש~ות"

 משה פני דהר~ דינא דהאי " מקוד~~פאנדרי

ומ~~
 להתיר

 או בה~מ"~
 הדח~ ושע~ ע~

 ו~עודת
 הביא ז~ אות מ"ב והר~ " בדור"לה~יר ~עם~אין לפי בך בתב ה~""ס גם דהא הדבר ונבון ע"ש~~וה

 ולאבלם ד~~
 גיל~

 אלא ה~~יק לא ז""א והר~ דע~ו לנו
 בפי~ אבל בותיה ד~"ל נר~ה הפר"סדברי

 או~
 מים

~תוך
 גו~

 הרופאים מסבמי ~ש~ע בת~ ה~רנגולת
שיש

 ~בנ~
 " ממנה ירסק נפשו ושומר לאבלה

~ ~

 ל~מו~ י~ ובהפמ""ר ~ר"ם לשון
 " אמבשירין

 בה~מ""רב"סופר"ת אף להסמיר נקטינןואנן
 במ"ב ~"~ועיין אות בז"א והובאוואחרונים

 אותיו"~
דהארי~

 בהרשב"א להס~יר דנק~ינן וא~יק בדבר
 והר~ ~~""ד ~לף ~י~ האגור וב"ב ב~פמ"~ ואףוהר"ן
~ב"ש

 זול~
 בה~מ"ר לה~ל ב~ר"ם שנהגו במקומות

 " עב"ל שי~מובו מה על להם ויש נהוג נהוג~אי

 דנל~ד מור"ם בלשון ג~ דין נ"ד ~י~ ל~מן מ"שו~יין
 " ליה סמיבין ודשרן בהרשב"א גוונא בבללהסמיר

~  ~ו~~

 מראית שנשתנה בל מור"ם לשון ~~
 בשר נשתנה דו~א " ובו~הבשר

 ל~וש אין בב~ר שינוי רואין אב~"בשאין~מראיתו
 ס~ אות מ"ג סי~ ובמ"ב ד~ ~"ק הט"ז והביאו~"ל
 ובאן א~ אות ל""בו~י~

 או~
 להקל הס~ים י"ב

 האסרונים ד~""ב בב~ר בלל ריעותא יש שלא בלדש""ל בסבד~
 שמ"סוהר~

 נט~
 י"ד ביהודה נודע שו"ת אך להסמיר

~י~י"ג
 י~

 עליו השיג
 וב~

 דהפריז
~ 

 המדה
 המקילין ~לל~מוך ודי~

 היב~
 יעי"וש בלל רי~ותא ד~בא

 דין מ"ג לעילסי~ ועיין "ב~ורך
 ב~וס~

 ריןה~ מ""ס
 ה~ר אין אם להקל ונל~דומש"ש

 לקויוד~~
 במראה

 וב"ב בשר ליקוי או בועה דליבא היבא להקל ישש~ר
 במראהשסוד ד~בעבוע ביהורה~י~י""ד נורע~שו"ת
 מעט גבוה רק הוא אם אבל להסמיר נראהדוקא

 " ותל"מ לקותאמיסשב ~

~ ~ ~ ~~"~ ~~~ 

 ~וץ ~~
 וב~ מס~

 ולא "
 מיבעיאאםנמצא ~י

 ב~ד רי~תא שום ניבר ~ין הגוף בסלל מסט~ו קו~
 בא דמ~מתא דטרי~הובבשר

 דר~
 אלא הושט

ידו~ אפי~
 טריפה והבשד ה~ר דרך ~בסוץ ש~א

 ועיין " הפני~יים מאברים א~ ני~ב דשמאומ~תבר ה~~ת~~
 נמ~א אם ע"ג~ואפילו י"ב דף להרשב"ץ שמועה~יבין
 ואינו להבשר בפנים שוה והסוד ו~שר בעור~סוב
~ול~

~בהמה נענו~ ע""י ~זר ~~ב דסיישינן טריפה לפנים
 ומה""~
 שהנ~ב בל לאסור יש

 מפול~
 אפילו

 ~י~~ ~~~~~~~~~~~~~י~
 ס~~~"א

 נקב בו שנמצא בבש דאסר ר~ז
 בסז~

בנ~
 ~לא אף מפולש הלב

 נג~
 שנקיב~ו אבר בשום

 במשהו דנקיבתן מ~אב~ם א~ דניקב מסשש~משהו
 " בסללה~המה מסט אובנמצא~וץ

~ ~

 האסדונים ו~ו~ להבשיר וב"~דיש מור"ם לשון
 ומשבצות בתב"ש ועיין " בהאהסמי~

 ~ימן בשו""ת צ""צ ד~ר~ והגם ה~ אות במ"ב עיין ~אורך~ זה~
 להבשיר דדעתו נראהע""ו

 א~
 ~ב ה~ור ~יה אם

 אלא ו~"ס רש"ל ו~"ב~וץ
 בדי~~ דה~רי~

 בנגד

~~~~
 ~ון

 ריע~~ ~~~
 ~בד ~~ינו

~"~~ ~~~ 

 ובת~אם הצ"צ~ל
 הי~

 ~עור
 דין מ"ב ~י~ ולעיל מבסול~ ב~וץלמתלי ~פי~~~ מ~~~ נקו~

~ 
 ~בי

 מ~

~סי~
 ב~ון א~ דין נ~ וסימן הפר"ס ד~ה ה~ דין מ""ט
 פר"ת הרב ~בדת להסמיר דנלע"ד ב~בתירמ""א

 אות ב~א ו~ע עמו דה~בימוואחרונים
 ושוט"ז ד~

~~

 ~~~ ~~~ן~~~~~~~~~
נ~ב

 א~
 ראינו

 שנבנ~
 המסט

 מבסו~
 נגד

 אס"בוראינוהו ~ל~
 תסו~

 תלינן ל~ללו הגיע ולא בלב
ניקב דל~

~ 
 ~ז ועיין " וב~ירה אסר במקום נגדו~א

וש

~ ך~~~~~~  ~  

 ~ן

~ ו ~ ~  
~יל~

 ~מ"ב סיד"א והר~ העליונה דעתו לנו
 דינא דלעניןב~~ ~ ~ו~

~ 
 לפנינו שניקב לא אם להסמיר

ונשסטה
 תב~

 ו~א בלב תסוב ונמצא
 ~ל~ לבי~

 דאז
 באור~" ע"ש ~ב""ש הר~ ובמ"ש להקל ישדוקא

 ~קצרה ד~תי~בן והו~י~
 נ~~

 אלאבבה""ג"בעינידאיןלהקל הד~~ ~ ונבון " עב"ל ל~סמיר

~~
~~~ 

 ~נהוביו~א אבל ~~
 דקשה מסט אובקוץ בוובו~"דדו~
 ב~נה אבל הפנימיים ובאברים משה נקבאסר ~דברלבדו~
 והר~ ב~ ~"ק ת~"ש הר~ בדיקה ~יבשר וביוצ~
 משבצו~זה~

~"~

 בירוע אלא בדי~ה מהני דלא בתבו ג~
 בידוע אלא~קנה להתי~ דאין הסמיר תב"ש ~הרב לשסיטהסמוך ~ני~~

 שנ~ש~
 ל~קל ואין עתה

 אם ביידוע בש~י~
 ~ור~

 ידי על ~ב ובעיון גדול
~וד~

 ז~ אות מ"ב הר~ והביאו ע""ש"" ה~ ירא
 ההדיו~ ולי~ליו וב~~

 בהוגן בבד~ה להקל נראה
 ~~~רא בוד~ ~

 א~
 גדול וצורך הדסק שעת דאינו

 י~וי"~
~אור~

 ~""ד סי~ וסב~י יו~ף שארית ועיין "
 דילנו וביוצאבו בק~ה שניקב דביון לי ומ~תב~אוב""ח ופדיש~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ו ~ " ~ ~ ~ ~ ~ ~

 במשהו דנקיבתן~אברים ~~~ ~~~מין נקבו דילמא סיישינן דקין ק~מין~יה
 עב~

 להזהר ~נבון
 ב~

~ 

 ~ו~~~
 אפילו ~~

 ב~
 בגון בבשר טמון

 נ""א בלל~ארוך בשדרהאי~ו~והית~ והה"ד "ובו~ בי~

 די~

 ב~פר ובת~ ~ ב~

 הרב~ורה ש~ גבו~ שלס~
 ברםש~מ~

 במסטשנמצאבעו~ו רינו ובית
~שר

 ~צלעו~
 ו~~א ס~ אות במ"ב והובא ע"ש

 להתחבךבבתליםאבל~דרבה בבהמ~
 ~עו~

 שאין
 ~"ך ~"חטריפה דדבולהתחב~

 ופר"~
 והר~" דש~י בהר~ז ודלא

 ~"ז סי~~""ב ~~~
 אם וד~ף ה~"ז בדעת הב~י~

ל~סמירב~~ו~~טניםאשרתעוףב~מי~מ~מב~~~ נד~~
 ותרנ~ולים אווזים ~מו~ולים

 להתירבמו לנו ישודאי באר~ להת~~~ שררב~
 בבהמ~

 ע""ש
~ 

" 
" 

~ ~ ~ ~ ~

~ ~~ל~~ ~ ~ ~ ~  ~ ~  
"ופר""ס

 ב~
 הר~ והביאו ~ף

 מ"~
 אבן וסיים ט~ אות

 הט"ז עם שהסבים מידאיתי
 הילב~

 נק~ינן
 רי"ט אות ז"א הר~ וגםעב""ל בהר~~~

 העתי~
 נלע"ד ליהובן ומודהונרא~אזיל ~~~ הרב דברי
 דנ~מו~

 ~יו~~ו~~
גדולי~

 בס"ג ז"א דהר~ א~"ג להקל
 ה~~ די"~ או~

~
~ 

 ~~א~~~פ"ד~~" ~
~ 



~ ~ ~ ~

~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~

~~""~
~  

~~~~~~~~~~ 

 הוא אם בי ~י~א ~ליא לבד~בח
 או~~חלים לה~~~ דר~

 ל~
 אין אי ~דולים אינדייא~י ~ו~ת והני

 ~פו~ לשא~ שוו ~ב~לים להתח~ךדגילים
 ואם

 המ~~
קל~~~

 פרימ~דים בעוףשרי ~לנואף
 " נהחמיר ~ב מגדים פרי הדב דברי נבונו בי~גם ~ב""לונל~"~

~ ~

 תחו~ שנמ~א אווזא ~"א אות שם ~~ו~
 מונח ארבו זרת דק קנה הגוף ~ללנ~ד בב~ד~
 ונשאר ומבפנים מבחוץ נקב שום ניבר ואין~~י~ע קצ~

 ~לם בשר ~~~עות ב~ עובי צד~בל
 ב~

 שום
~~יר ריעו~~

 בפשיטו~
 אלי~ו יד ~רב

 ב~~~
 הוא ~~ ~ימן

 ~~מים גב~א~קד
~~ 

 נחוש דלמאי ומסתבר "
 י דלקמןבל~ון ~זי~

~~

~  ~ ~ ~ ~ ו ~ ~ ~  והפד""~ והדט~ ~~~~ 
 וא~נת

 ~מוא~
 ו~ימן ~"ד ~י~ ~ב"י בשו"ת אך אחרוניםושאר ~~ ~י~ן

 ה~ירו וב~דלא~קפק ~"~
 ~א~דוני~

 ~ש~נו~ו~גדולו~ אלא

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ו ~ ~ ~  
 גדולים ב~ה בשם~ם

 ~"~ ש~ להטריףו~~
 ~ימן

 מאד לעיין~ריך בה~~~ לא אם ~~~ידין ~ל ~מוך הדב~~~~ק~ה ~"~
 א~

 א~ הנוצות באו
 ~בד יש

 שבא~
 יפ~ ו~בד~~בחו~

 ע~""~" מעיים ובני הושט
 ~מה י"ד ~י~ ~ג~מ והר~

 ע~
 וה~לה המב~ירין

~יש לה~רי~
 ל~לו~

 שה~~ו~ ~מ~וי ברבד
 מנקרים

 ובולעי~
~נוצו~

 מעיים הבני ~נ~בו לחוש ויש
~"~ 

 ובן "
 " ע~"ל ל~ורות~וי

 ושו"~
 ~""ו הימן ~"ב יעבץ

 לא~ור~~בים ~~
 ושו"~

 ~ב י~ו אות ח"י ~~ן י"ר ז"א
 עיני בראו~ ~לוידהדבד

 ~מור~
 יש אם

 ל~ו~
 ~באו

~~חו~
 או

~~ 
 ובראו~ז

~ דה~"~  
 מ~רבה ששמע

 ב~דינו~ ~ו~~ ש~י~ ז~ ~דבדי ~~נז~נ~
 ~~~נז

~אין
 פוצ~

 וגם " ~~ל להיתד נקטינן והבי ~או~רן פה
 בשם לנו ~~יא א~ אות ה~ סי~ ~ד""ט ~קדי~ר~

 פח~
~~~או~

 נון
~ 

 שלא
 נד~~

 ~יין
~ 

 ~רך
~גרוף נוצו~מ~

 שב~
 שמנהג מהרי""ב רבו בשם

 יום בבל מעשים ~ירארא עירו מנהג~בן מנטוב~התי~
 ~ין ~"בי ה~ בשו"ת ~יטב ודהמעיין~ב~ירין לעול~
 דר~ ~שבתי " עב"ל בלל ממשות הד~ביםשהמ~יא"~~ בב~

דמעש~
 בהפ~"~ להבשי~ לן ודאית דב

 או
 ה~~ שיבדו~ א~~~ביו~א ~עוד~מ~~

 היטב הדק
 ו~ן מב~וץ שבאו היב~ יש ואם י מעיים ו~ני~ושט הד~ הי~~

 ~ברת ~דאה~
 הר~

 ה~"ל ב~~ת ~""א
~ימן הר~ש""יח"~ וב""~

~"~ 
" 

~ ~

~~~ 

~  

~ ו ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  ו~~ 
~~

 ~ר~ ו~או
 בקרטיו אלא זה ואין ~~ א~ מ"~

 ה~י""ט הרב ~ם ה~חרונים ב"ב בשרש לא~בל

~שו"~
 והר" עליו ~ב"שה~ה והר~ ~~ו ~י~ ~"א

 ובה ~דבר האריך ט"ו~ות מ"~
 העל~

 דינא ולענין וז"ל

~ר~

 לדברי ה~בימו א~רונים ו~אד ~ר"ח
 ההדיוטנרא~ ולי החמיר~ר~תב~ש הר"~בי""~

 המבי" בהרב

ו~פ~"~ובמ~
 אינו "רהשרש א~ריהם רנמשבו א~~נים

~~~~"~ 
" 

 ~~ ו~ר~
 ~ת

 ~~י~ ~~~
 ~~~ ד~~י

 ו~~~~~~
 ד~" ונ~ע"ד" הטהודה דעתו לנו ~~לה

 אםאינוהפמ"רל~חמיר
 בהר~

 " תב"ש

~ ~ ~

 ש~טוה דאם הפד""ח "
 ~ב~

 של~ורט ומידאחדשאבל~
 חיל~י~

 ש~ופו טריפהדביון

~ינק~
 והר~ מגדים ופדי ~ב""ש הר~ ועיין דמי ~נקוב

 ~וד~ לח~בית
 ומ"ב

 או~
 בענין דהרחי~ דאחר ט""ז

 אם דדו~א נראהרמהר~ב""ם
 ~לעיטו~

~~ 
 דא~רי ובמהאחרונים דע~הפר"ח והביא קודםימים ~ושלש~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 בהמה ביןעוף

 ~ילחו~ שאבל~
 שחטה אם אף

 וגם עב"ל עי~ר נ""ל ו~ן~~פה ~~~
~~ 

 חגורת
 ז"אוהר~ שמו~

 או~
 דברי הע~י~ו ~י"ג

 "לה~לבדבר" ה~~~~נלע"דד~י~

~ ~ ~ ~

 ~שו"ת ~
 מבי"~~

 ח"ב ק~ד ~י~
 לה~י~ דו~

ב~מו~
 בה~ת מעים בבני שנמ~או

~דו~ו~
 ~~ד

 עש~ שאו~ל~
 בל""ךומ~ות ~ערב הנקרא

 ודלאק~~ם
 ע~ שה~רי~ ~~ה~יק""~

 והפר"ח ~הש""ך
~ביאו

 שו"~
 ~ר~

 ~מבי""~
 הרב ו~ם עליו ולאהעידו

~גור~
 והר~ שמואל

 א~~ ז""~
 ~י"ג

 הע~י~~
 גילו ולא

 ~דחבהלנוד~~ם
 נרא~

 ~םברימרנןבו~יה~אבןבמ"ב
 ד~ר~ ב~~ ~יאות

 שהרו~א בבשר לי~ מ~~ינן ~ראה דשינוי~~~ד ~~י להח~ירואזילל~י נט~ ~ב~
 ב~בנו דלעיל וה~ם בה~מ""ר רוקא להקל ודיש~רדו

 ~שינוימדאהה~~ל~ב~י~
 חשיב

 דמ~ים חוונן דהא תב"ש~~ר~ ~יעו~אוישלה~מי~
 באבי~

 ודב"בהר~ זו
 מ~דים~רי

 ~חל~
 שפ~י

 דע~
~~ 

 נ"ל וד~ן ~~
~~~ 

עב"~
 השיב ר~"ג ~~י~ ~בל אב~ת ~ר~ ~עוד "

 ~~דברי ע~
 המב~ט

 וה~~
 ~~ודא~ו

 עמד ומ""מ ~איר בר ישדאל ומהר"ר ~רדב"זלדבריו לאיסורו~~בימ~
 ~קצבים נטו המבי"טב~מוע~וו~ח~יוהר~

~הבהמו~ והא~ז~
 הי~ה וידה~ ~~ן

 ~ע~
 במה וחלו

 וב~~
~האו~לו~

 שחלו ע~מו ~חולי ~~~ו
 דם שלשול~הם ש~י~ ~בהמו~

~~ 
 ~שדה ~~"ה ו~~ו

ובראו~ ~~ד~~
 ובן הרב"י לדברי הודה ~ך המ~י"ט ~ר~

 בל ~~עיה הנ~~~~ות בהמה בל לא~ור~מנהג פש~
 באורך ע"ש ~דוש אמ~י ~ורףזהו שהו~

 הד""~~"וב~י~רי בש"ב~ו~ ~הוע~ק~
 סי~ה~או~~ט"~ו

 ליב~מ~
 דפליגדיש

 גם לו דה~הודה הר~מהרן~א ~מ"ש בדבר~החמיר
 ה~ת ל~ון על ו~ל"מ~וראיתי~מבי"ט ~~

 בהרו~
 אדומות

 ו~ל ל~~ד"ף לדוד דבת~~~מזמור ה~י~ןובו~~וף
 בהמהשהיו של מעים ~פני הבורק הביא~~שה נ"~
 בהדות~רבה ב~~

 ו~טד~תי בד~ שחודו~ רקו~ בה~ו~
 ~הי~אע~י

 נ~ה
 ~ז~

 ב~ן יש ~רי א~ב ~ל~ה ~לא ~ואאדום ש~ו~ דהאי בללון לפום ובריא
 במ~~סה בקיאין אנוואין דלי~ו~ ריעות~

 יו~~ ו~בה~
 ~ם

 אחדיו והנמשביםה~בי"ט הד~
~ 

 דאף
 ~פ"~

 נ~~ה
 ~הי~

 ה~ב~בר~ולה~יר~ודו"~
 הר~~~~אדומות בד~י

 ~וא~ילו בה""ג שחורות לאפוקי אתא דודאי לב~ותאו
 ~ הר~ר ואצלי עב""ל מטדיף הי~י בהמתישראלהיתה

 ~בבהמו"ש~וב~ו~ דאיאיי~י דהיינו וביאור מוד ~ל~ריך
 והרב הפ""ת מל~ון בדנראה ~ל"ך בערב הנקראעשב
 בא דהא ~טריףגמרנו ~דומו~ בב~רו~ ~~י~ אזי נ""בובו~ דב~~ לדודמז~ור

 האו~
 דהיו והמופת

 איי~י או~~ואי האובלים ו~אנשיםהבהמות מתו~
 בבהמו~

~~~~

 ~א~~~א ~אי ל~~ם
~~ 

 ~ז~
~~ 

 ~ןב~ו~~



~ ~ ~ ~ ~

"

~ ~ ~  
~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~סדין 
 ה"וסו~

 סי"נ"~ינוי
שס~ מראהלסודואףב~רא~

 בשד וליקוי רי~וסא~ דליבא ביון ~~ל אינו
~ה~שיר~וג~ נ""~

 הרבה דהיו דידיה בני~ן "ש במ
 ב~רו~

 שסורו~ ד~ו~בהרו~
 עב"ז רבו גם דרבו דנראה ~יו

 ל~קלנ"ל
 בבהמ~

 ישראל
 לפסו~

 שב~בנו במה
 מראהאינודשינוי ל~י~

 מ~רי~
 אובשר לי~וי דאיבא ~יבא אלא

 דיעו~
 סי~ ~פ~ס וב~ב אסריסי

 מ~
 " א~נו"פוסל לסודדש~נוימ~אה ס~קו~

~ ~

 במ"ב בתוב
 ~"~ א~~

 שגדל בבשים ז"ל וב~
 נגע של שסיןמין ~~~

 שרגיליןלמו~
 בהן

 פר~ביש~ ב~~רש"~
 שעשו ל"ז ~י~ ב~רא ~ג~ל

 ה~ה~
 סרם

 עד הבבשים בלוא~רו
 שפסקהמב~

 ~דב ובסב ובו~
 ק~ו בסי~ עליו השיג דהדט"ז ז""ץ ~י~ ~"ב~""י

~מירא ומ"~
 ~בנ~~

 ~אין אבל לאסו" נגע דיש היבא
~גע

 " עב""ד עלה ל~~סיף דלא הבו עיני~ למרא~

 בנ~"גו~יין
 ג"לועיין ~וס ב~י הגה~ סו~קי~

 בה~~
ו~"~

 בהר~ ע~ל~ונ"ל
 ש~

 מאי~ודא" סבנ~א ד~מירא
 " ל~~לודאין

~ 

~ ~ ~ ~ ~ ~ " ~ ~ ~

דנ~
 וגם ~לסי ~לסי

 מגדים פרי מהם מ~י~

 בס~
 סו~ דע~שפ~י

 ע~ש זה סי~
 דפשו~ עב""ד~ונ~

 הרב
רהא

 רואי~
 סבנתא ~~יבא הא ועוד בבבד ~ריעותא

 " ~מ"שדסמירא

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~~~ 

"~ 
~פילו ~ו~~~~~א

 נפ~
 למים

 סי~ סוף מהרו~ס "מובס בן ~~סי~
 ~ב""ש~"ו

 ~מ~
 ואפי~ ~ ב~ א~ס

 נ~בווצו לא
 נש~נו ולא בויצה ~יעור נש~הו ואם פוסלן~שינוי ~אברי~

 " בויצה שיעוד נש~~ו ~א נשסנו אם וה~~ד~ריפה

~ ~~ ~ ~  

 " ובו~ והוריקו ~ומים

 שהוסיפווירוקים באדמימות שהוסיפו אדומי~ להיו~" ואבריםשדרב~
 ביר~ו~

 בשר
 שלקן אם ובן בשרים ~יוצא לבן למראה ~~נוואם ואסרונים~ ר~ןופר~

ונססלק
 האד~מו~

 סזרו לא אם אף ~"הירקוס
 " אסרונים שלהםלגוון

~ ~

 בבר~י "
 ו~

 באדומיםשהוריקו להסמיר נבון "
 דב~ד מהבבד סוץ בי~ה בסלמוןאפי~

~  
~ ~ ~ ~ " ~

~ ~  ~ ~ ~ ו ~ ~ ~ ~  

 בבל ו~ר~בן ~ע~~דבלבבדבר"ובה ~~ב~
 ובל להסמירובו"יש מיןיר~~ובסלמ~

 ז~
 אין אם אבל בשנפל"לאור

שנפל~לאור ידו~
 אע~~

 לה~ריף ו~פסק דין ל~מן דמרן
 מ"~

~ ~ ~ ~

 ש~~~ו

~ ~  

 סלמון

ס~
 למיניה~ א~ול או בבר~י ירוק ~וא אם ו~~ו~בבד

 אמארןלייואם מין ואם~אבמרא"סלמוןוזהבובל~ול
 מבסס"סו~~אךאםהעו~הואבסו~אםהואשמן~שר

 ידוע אין ו~"ואם להסמיר יש סלמון ב~רא" לאורנפלה
שנפל~

 להבשיר ~ש לאור
 רבמקומות עוד וב~~ ~ ע~~

שהעופו~
 במרא"סלמוןוביוצא ונש~נה שמןא~נפל~לאור~ש~וא א~ להס~~ דיש נראה אדום בבדן שמנים

~ש"ועייןמהשנבסובל~מןונ~~דנבונודבריו~
~~

" 
 ~ו

 ~מעי~
 שדרבן הדקין אם " ובו" שררבן

 ~ודיקו ~ב~~יל~יו~
"" ~ר~ נסת~ בבי~ס~

~~" 
~~ ~ "  

""" 

 דמלישנא וב~" ~~ ס~ק~ב"ש
 דב~~~ משמ~ ד~ש"~

~ ~ ~ ~ ~
 ~~~~~י~~~~~~

מ"ב

 בס"~
 ובס~ד בענין האריך ו"

 מגדיםלהר"פרי דאי~~ מ"מ ליה פשי~א לא ~ב""ש ש~ר~ ~גםדינא ולע~י~ בס~וז~
 ~סל~

 שפ~י
 דע~

 ס~
 א~

מין~~~~~~~י~םובןמשמעו~~~~ו~קי~ דב~ דפשי~

~~~~
 שם עוד

 או~
 המים דעופות ז"

 ונש~נו י~~ין ~ן והלב~~~קבן שה~ב~
ארום למרא~

 ~דיפ~
" 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

~ם ו~~ וא~זו~ יונ~ ~ניו~ורים
 ~בללהעו~~

 " ~ביסיים

~ ~ ~ ~

 " נה~ריףיש~ ובס~ות בסלמון ~שסנה אם לבןהאו~ןס

~ ~ ~ ~

 לסועלס ~דבד בעיני ~
 המלאב~

 ולמען
~קורא ירו~

 להעסי~
 מ"ב מהרב

 ~יס שר ד~ך"~~~ו אשד האר"שמן ה~ל~ הנ~
 ב~"ר דינאלענין ~נ"~ הזו~~

 אמ~
" 

 דאמדינן לאודנ~לה~~
 ה""~

 נפלה אם
 "רוססין מי~ לת~

 אפי~~~
 ל~

 פוסלן" ה~ינוי ~אברים ~~בווצו
 שי~דשה~ה~~

 נ~~נו נ~~וצוולא דלא אף ~ויצ~

 בדיק~צריב~
" 

~  שי~ור ש~סה לא~
 בוי~~

 ~דיפ~" ונש~נו
נש~נו~~

 למ~~
 בשדים וביוצא לבן אסר

 " ש~וד~ופ~ולין ואדומיםירו~יםש~אדימו דד~~
~~

של~ונם~ל~האדמימו~
 יר~~~אם או

 " בשידה ש~הם לגווןסזרו ~

 ~בבדנש~נה~~
 י~~

 או בבר~י
 בתב~

 ~ו
 " פסול~ליו ~~~

~ ~~ 
 ~בר

 במרא~
 אמא~~ייו מין ובל זהב או ס~מון

 ~ש~נזובלשון
 גע"~

 " ~ר שמן ~וא אם
 אםידוע להסמיד יש בחוש ~א ואם~~

 לה~יד" ידועשנפל~לאו~זש אין אם אבללאור ש~~ל~

~~~~
 ב~ומוס

 ש~עופו~
 אדום בב~ן השמנים

 ב~אה בשמן גם לאור בנפלהלהסמיד י~
 "וב~צא ס~מו~

~ ~

~ ~ ~ ב ~ ~ ~ ~ ~  

 ידוע ~ן ואם לאורשנפלה ו~~~
 ו~~מו~ אמ~רי~~

 אוזהב
 בשו~~י~

 לה~שיר"

~~
 " בש~ם בביעסא ונמצאו בבר~י שדרבן דקין ~

 עו~~~"~
 ~ן והלב וה~~בן ש~בד המים

 אדום צמראהונש~נו ירוקי~
 ~דיפ~

 ידוע אם דו~ארהיינו שבס~ מי ויש~
 שנפל~

 " לאוד

~"~
 יונ~ ובני ו~ודים~~גולים

 ואווזוס
 ~רא~~

עופו~
 שהלב בי~ייות יבשה של

 " ארוםשלהן ובב~ וקרקב~

~"~

 ~~ל~ון נש~נו אם לבן ~אווזותבבד
 וב~ושו~

~
 אם ד~א שב~ב מי ויש לה~ריף

 "שנפלהלאור ידו~
~ 

" ~~ 

~"~

 מי יש אווזא בר
 שב~

 " ~מים שהואעוף

~"~~

 ש~וסי~" אדומים
 אד~ימ~

 ו~רוקין
" י~~~

 ~~ר~
 ~~~~זאת~י~"ה~~"~~"""" "~ "

~ "~" 
~"

" 
~ 

"" 
" ~~~" ~ 

~~~"~~"~~ ~~~~~~~~~~~"~ 



~ ~ ~ ~ ~

"""~ "

~ ~ ~  

~ ~  

"~~~~~

 עוף~"~
 ~מ~ו~

 ישתנוישלהטריף ואם ממי~ו עו~~חר לאברי"" להערי~ י~ המי~ עוף אם
 "ע~ל

~ ~  " ~מעיים בנגד נשתנה אא""ב~

 ואפי~ מעיים הבני ~ם לקוודאי ~~~ וא~י~
 ב~ם ~איםואין לפני~ ה~

 שו~
 רי~תא

 ש"~
 הטור ב~ם

 אות ועיי~במ"ב ~ואחדונים ופ~~
 ב~

 וז"ל בתב ובס""ד וב"ז

ולענ~
 מרוב ה~סבם אם בי לנו אין רינא

 דד~~א ו~ר~ם מדןוהושוו הפוסקי~
 נשתנ~

 או המ~יים בנגד
 מרה מקוםבנ~ד

 ו~בי טריפ~
 מסי~

 הר~
 ש"~

 ~ספרו
 ובן~ארוך

 ז~ב ב~שבצות מגדים פרי הר~ ~על~

~ס"~
 " ע~ל ~~

~ ~ ~

~ ~  

 הדק בראש דהיינו
 ש~

 ~ פנים ובל~י
 ש~ו הבבר ברוחב ח~ק אותו~ירוש

 לצד שהוא הב~ד רוחב חצי לאפוקי מעיים בני~~ד
 שהיא מקום למעלה העב צד ה~יק אם ולבן~צלעות
 או בו~~י~

 אפי~
 מגדי~במשב~~ פרי ואחרונים~ועיין ש"~ופר"חבשירה הצל~~ בלפי ~חיצון בצד הדק צד

 דעת ובשפתי ד~ ס"קזהב
~~ 

 ב""ח אות ומ"ב ד~
 ~מ~יים נ~ד ד~א~בתבו

 מבחו~
 ונגד

 ~ר~
 "טריפה מבחו~

~ ~~ ~  
 ~ו~~ו~~~~א

~ ~ ו ~ ~ ~ ~~ו~ 
 טריפה בזית חיו~א במ~ם ישאר לא הירקות

 ועיין ~ ואחרונ~ם וה~ט"ז ב"יהר""ן
 רבעינן ב"ט אות מ"ב ~ר~ובתי ופר~ ש"~

 בזי~
 בהר~ דלא שלם

 סי~ שמואל מאירו~וחגורת~נים
~"~ 

 ז~שבתבו ס"ק

~ברו~
 אבל שלם בזית לה~לוצריך דאין ~י~ונלע""ד

 במקום ושלא מרה במ~ום ושלא ה~עיים ~נגדשלא
 חגורת רבשירה ניטל אלא י~א ~א ~שירה"~יותא

~מו~
 ו~יין וברור ו~ ס"ק

 במ"~
 י~ד אות מ"א סי~

 ומקום מרה במ~ום שהזתים ד~עינןדהבריע
 ~ן ד"ה ג~ דין ~"א סימן לעיל ועמ"ש של~יםיהיו ח~ת~

 בטור"~~~ע

~ ~~ ~  

~ ~ ~ ~  

 ~י~ו~ן

~~~ 
 ~הן~~באת

 רש"י ~~ א~ו~~
 וא~י~

 לאור נפלה
 ~רמב"ם לדברי אחר בדבר השינוי תלינןונשתנית

~הרא"ש~ל~~~~
 ~שהור~ה להטריף יש ~~"ן ~י

 האו~ מ~~ת~~תי
 עינינוהרואו~ ונדאיןדברי~םר~א

 ה~לעות ~ג~נו~לא
 ו~~

 ~לחן
 גבו~

 וב~בו ז~ ס"ק

 ~~~ש"~

 ו~פ~ח ז~
~"~ 

 יש "דבהפמ"ר ו~
ע~ ל~מו~

 וה~א"~ ה~~~~ דברי
 והעט""ז ~ דמבשירין

 ~איןשהו~יקה ואנו לאור נפל~בפנ~ו דאפילו~~~תם בת~
 אחר ב~בר~לינן"

 לדברי ו~דאף ס""ק ה~ר"ח ובת~ ~
~~רמב"ם

 וה~א~
 דוקא הוינו רמ~יר~ן

 רהא טריפ~ ודאי ~ינה ב~למון ~הוריקח אבל~בדתי ב~ו~יק~
 ב~יאה הפוס~ת ממראות א~~וא

 אפי~
 לא

 הר~ והעתיקו ל"ט סימן לעיל ~דאיתאלאור נפל~
 והז"אאותר"~~~מוא~~"קח~ ח~~

 אין דבהא ומסתבר
 ~תר בר~ר ~חמי~ ב"ח והר~ וע~ר בלללהקל
 אף ~~ר דישובת~

 בנפ~ ~ה~מ~
 היבא בין לאוד

 בין יר~ות מיני ו~ל ~~תי או בחלמוןדהורי~ה

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~ 
 ~ח~~ה~ורול~קל ~~רתי ~~~ורי~ה ~~טדיף~~ה

 רוב בדעת ר~הפמ
 עב ובתר~י קמאי פוסקי~

~ 
" 

 ו~~~בימו ברד~יו ללבח לן דאיתונלע""ד
 הש"~

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

 י"~~"~" שמועהרף יבין בס"בהרשב"ץ

~~~
 ונש~~~שט ~אוד נפלה

 הוריק או ו~אדים לבן שהוא הקנה~ו שהו~אדו~ו~די~
 מגדי~ פרי לז~ גילוי מצאתי לא ל~ז""ל אות מ"בהרב בת~

~ ~ ~~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

 ~נ~פ~
" 

ואם
 הורי~

 ~רשב"אגבי להביאראי~~מ""ש יש
 טחו~

~ ץ ~ ~ ~  ~~~~~~~~~~ל~~
 ע~ל שם לשונו בבל ~רו""ק אברים בשאר בןאמרו
 דמ"ש הר~ רברי בביאור ונ"ל " ז"ל חיר~אהר~

 בוש~
שנהפ~

 רחוא החי~ן בעור ~יינו לה~ריף דיש ללבן
 ומ"ש ז ~~ דין ל"ג סימן לעיל בדאיתאאדום

שהאדים ד~קנ~
 טריפ~

 דינא לענין ולבן ~יה מנא ידענא לא
 ללבןאו שנהפךבושט

 הקנ~
 שהארים
~ 

 מ"ש ~י
 הד~

~ל~
 דיש דנ"ל

 א~ א~ לה~רי~
 נל~ר הורי~ו

 לה~
~אחר

 ~ס""ד~ל~חו~
 דנפל בהפמ~רדהאל~~ינו~יבא

 ש~אדי~ ~נה ואף וושט ~~נה ~רא~פוסל רשינוילאור
 ~אם הנ"ל ~ד~ לרברי ~חוש דטוב אלא לה~למ~תבר
אינו

 הפמ""ר~
 לה~יר יש הוריק אם בהמה של ובוליא

 ל"א אות במ"בהובא
 " ט~ס"ק דע~ בשפתי מ~די~ חר~פרי בש~

~ ~

 וטחול מור"ם לשון
 ב~ומבי~ שהוריק~

 " ובו~

 ~ת~~ן~ל
 ל~ברתו

~ ~ ~ ~ ~ ~  ~ ~ ~  
 ו~ דין מ"ג סימן לעיל יתיב רינא ובבר בבה~ה~לא
 ז ועמש~ש נ~טינן והבי ~ף של בטחול טרפותראין
 ט~ת דאין ביון וא"ב ל"ב אות ~ג סי~ מ"בועיין
 עוף~ולהעוף של~טחול

 ש~וריק~
 בסומביה

 שלחןגבו~סק"דועיין טר~~וב"ב בה שייבא לאדהא בשר~
 ועיין ז~ דיןמן

 ש"~
 ופר"ח

 שמוא~ וחגו~
 ז~ ~"ק

 שינוי טר~ת אי ל""ד~ולענין ל"ג אות"ב
 אברי~שיי~

~~~~~~~~~ ~ ~  ~~ ~  ~  
 ~~ד ~ע~"ז~סבו~ו

 והפר~
 מרן בסברת ~קל

 פוסל אברים ~ינוידאין
 בב~מ~

 ר~ט אות ז"א ו~ר~

~עתי~
 טען ת~"ש הר~ בי וה~ם הפר~ח דב~י

 ובת~ בהפמ"ר אף לאסו~ והסבים ואח~ונים~עט"ז ע~
 ~ון מובח~בן

 מור"~
 לנולהחמי~ דאין נל~ד בד"מ

 במ"בו~ב
 א~

 להקל נראה דינא ולענין וז""ל ז"ן
 ז"ל ומ~ן והרא"ש הרמב"ם הם דבראי~הפמ"~

 ~העט"ז גם ומה בבפמ"ר~ליהם לסמו~
 וחש"~

 והר~
 " עב"ל בןמסבימים פר"~

~ ~

ר ~~ ~~~" ~ ~ ~ ~ ~ ~  

 בישו~מועט רהיינו דבריו והרב"יב~~על בהןוממדס ש~~~
 ובן יו~~ ב בישוללא

 מ~מ~
 רי"ו מדברי

 וב"~
 ~ר"ן

ו~~
 ובן ~רמב"ם לשון ~עתיק הבלבו

 ~ובי~
 הר~

 בסתםשלי~ה~בש"ס הרבה דבישול ר~יו~בר~דבדי ב"~
 ראי~ השינויאין

 ולא לאסו~
 ובת~ להית~ ראי~ ~חז~



~ ~ ~ ~ ~

~""" 

~~~~
~ ~  ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~"ק

 דבדי העתי~ו דב"ב אות ו~ז"א י~
 ~ש""~

 ו~ד~

~~~
 ונ~ה

 ד~~
 ~ימן ש""א בשו"ת ועיין ~ בותיי~ו

~"~
 יו"ד ס"ק דעת בשפתי מגדים וה~"פדי

 וה~
 ס"~תב"~

 וב~""ד לאוד~ולרו~ב ל""ו ~ת מ"ב ז~ד" ז~

העל~
 נשתנו אם ~~ד דנפלה ד~יבא דינא לענין

ושלקן
 מע~

 דבשיל
 ול~

 ~הא למדאיתן ו~זדו בשיל
 וב"נ דב""ע אליבא לה~שיר ישדוקא

 דברי ~מו~על דאיןדבתבו וה~ר"~ מהש"~
 הב"~

 דף~ןא למ"בועייןבק"א הדבר~ ונבון להקל
 ~"דז~~~

 למראיתו ו~זדו~~והו בבדתי שהודיק
 מב~~

 מבפנים ולא
 ב~ולי ת~נן לאוד שנפלשלאדאינוהו ב~~

 פד"~
 ~~בן ~""ק

 ב~ו~~סימן דעת שפתי ב~לק מגדים פדי הד~הסבים
~""ש

~ 

 ל"ז אות במ""ב ו~ובא
 ע""י בן ואם ל~ב~י~ יש בהפמ"ד שנפלה~אינו דבל~ דבת~דבי~ ~

 נפל דודאי היבא אבל ~פ~ד בלא שדי ב~וץ~שנשתנה של~

 קודםשישלוק הפו~לונאבד במקום ~ודיק אם ידעולא
 מהדיק"שהבבד

~  
 ~ל

 מב~
 ס""ס

 ו~פר"~
 ~"ק

יו"ד
 די~תא איבא דביון ובת~ על~ ~ל~

טדי~ה נבד~ ול~
~ 

 בת~ לזה ודוגמא
 ~פד"~

 סי~ לעיל
 מ""~

~"~ 
 או המ~ם נאבד או "נמלח אם~א

 ב"~
 בהם שנמצא

 על שם לעיל והובא בדיקה בלא ת~ובמ~ט
 ~~ דין~ור"ם לשו~

 ד"~
 ע""ש הט"ז בת~

~ 

 וע"ע
 בדבדי ועיין י"ג~"ק בפד""~

 ה~"~
 " א~ ס"ק ב"ט ~י~

 דע~שפתי וה~
 ל~תי~ הסבים ה~ימן בסוף

~ 
 דאינו בלא

 לאורשנפלה
~ 

 אות מ"ב הד~ ובת~ הפמ""ד בלא אף
 נדאה דבן~"ל

~ 
 גדולים שבמה ס"ס מטעם עיקד

 גבוהועיין של~ן ~ס~יםהד~ ושבן בזה בביוצאהתידו
 מ"ב סי~ הד~הנ""ל בדבדיעוד

~~ 
 ב~"ד ול"ד ~ב

 שםו~וד
 ~"~~ בא~

 ~גודת הדב אבן " ודוק
 הפר""~ דבדי העתיקש~ואל

 ובן עליו ה~יד ולא
סי" לעי~

 בן אם ב~תם דבדיו ה~יא ו~"ה מסס גבי מ""~
נדא~

 ~סס גבי לעיל ז"א הר~ וגם בותיה דס""ל
 באות ובאן ~פ"הבאות וב"~

 דב""~
 סבדת ~תיק

 הפר"~
דהטרי~

 וגם בסתם
 עש~

 ~א המתידים לדבדי זבד
 במ"ש דס"לבת~

~ 
 דנפלה דאו בלא אף

 הפר"~ ~

~~~~ ~ ~ ~ ~  ~ ~  די~~ד~ 
 לאור~נ~~ה

 טדי~~
 בעל~א דבשינוי משמט

למי~ש איב~
 למדא~

 נדאה ובן ~~טריף לן ואית הפו~ל
 ג~

~~"~~~~~~~~~~~~~

 י~ש א" ~"קב""ט
 דאפש~

 להתי~ יסבים הפד"ח דגם
 לאוד ~ינושנפלה לא~ם

~ 
 הז""א וב"בנפלה מיידי דמהדי~"ש והבין

~ 
 ודא""ב דעת שפתי הד~ ובמ"ש

 ה~ר""~ דברי על ומצאתי " ונבוןפליגי ל~
 בספ~ הנ"ל

מזמו~
 ~ד~

 היה שאם נלע""ד ~יהו נ~ב וז"ל ~הדד"ף
~ידקו~

 בביעתא
 וידו~

 היה אםידוע ~לאשאין בבולו ~יה שלא ג""ב
 במקו~

 בבה""ג ונ~בר ~ו או הפוסל
 להקל ישודאי

 ס"~ מב~
 די~ות במ~ד ~לבה ספק

 הלבה אין ואת"ל בלל פו~ל לאזה
 ~י~ ~ דילמ~

במ~~
 הפו~

 ~דה בודאי ולזה
 ע~ ~~"~

 ונלע"ד
 ~ברור ~וטד~וא

 ~ו~י~ דהאהפד"~
 בס"ק

~~~~~ 

~תי~
 ~בב~

 ב~יעתא
 ו~

 א~ד
~~ ~~~ ~~ 

 ~ב~"

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

 " ~~ימןבר~ש

~ ~ ~

 ~ם
 ד~יינו י""א דפוסל ~דאה שי~וי ~אלאבר~ם ~ת~~~~ו~ ~~~

 ט~פה או בשדה אי האם ובני~ב לאו~בשנפל דוק~
 ~"ע הרבד ולי ע"ש ודוק ~"ס ~ו""ל~~לו~ת הו~
 ונל~"~

~~~~~ 
 בת~ ו~~" נשתנו לא אם ~~

 ולא~לויים ~פ~~

 ~~~~~~~~~~~ ~י~ינן~
 ודמ"ש ובו~ ל~מ~~~ן די~ו~א דא~ז~ימשום

אשי ד~
 ~יני~ ~יב~ ד~~ בש"~

 ~שדא
~ ~בולצ~יהד~ ד~~~ בש~ 

 עודובת~ ~~~ו~~י~~תבד~ דאיידיבנ~ל~ בדוד
~"~ 

 ~~ם ~"ד
 ~פ~ ל~

 ב~נינו לאוד
 ~טדפינןדב~ינן לא ונשתנוושל~ן

 דוק~
~קטינן שנפל~ו~בי

 דא~
 ידוע אין

 שנפל~
 ונשת~ו לאוד

 בשליק~

~לינ~

 שמ~מת
 השל~

 נשתנו
 ול~"

 ד~
 לק~ן מדן למ"ש

 באינו ~ם דהטריף ו~דין
 שנפל~ ידו~

 ונשת~ו לאוד
 בלא ה~ינוי ב~ם דנמ~א מיידידהתם

 ב~ון דינא בה~יו~ר"~זוהע~""ז~שמיט ש""~ שלי~
~~ד~ ל~ ~~פל~

 ל""~
 בת~ ד~"ז ~ת

 דיפ~
 ב~ן

 ותמה ו~~פלוג~אדדין ת~י דהאי ~~שמיט~
~~ 

 ~ןתדאינינהו דדבדיו מדן
 ביוונו לא ~הל"ח ד~בוש בתב בנה"ג הד~~"ש~אבן

~~~~~י~י

~ ~ ~ ~ ג ~  

 דבדי העתיקי"ב
 וה~~~ הש""~

 הדבד דבדוד ונל~"ד
והאמתיודה

 דר~
 של~ ע"י~לא דנמצאהשינוי ו~מיידי בדין ד~ן

 ובז
 ד~

 אות מ""ב ו~ד~ הד~ב~א
בת~ מ"~

 דנוב~
 איו מרן דפסקי ~~ד העט"ז דגם ~~~

 והשמיט ~תידהבהם
 ~י~ו~

 ~יון
 שנ~ל~

 לאו~בה~ת~

~ " ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~  
 ב~ד"ם ~סק ~~ בדין הע~"ו~מן ד~א~~די~י

 די~
 ע~~~מו~

 ומשמע המבשזדין
~ 

 ~פמ""דומא~ד בלא
 שנפלה ביון ~יבות הבא ד~שמיט עשה י~השבן

 מבשי~ דהואדביון ל~~
 ג~

 בנשתנו

 ואי~
 יד~ע

 לא~ ~נפל~
~

 אם
 נשת~

 ש~~ה בלא
~ ~~~ 

 מדן ב~~ש דנשתנובשליקה ~ביםדק~יו א~ בנד""ד אתי
 ו~ בדיןדהט~ף וד~~~~

 ב~תנ~
 הוצדד ~וד נ~לה~ ולא

 ~ליק~ ע~~השמי~נודנשת~
 ד~א

אבל בנפל~ל~דט~י~
 הל~ו~

 ל~שמיט מאד צדק
 ~בו~

 אלו
 ~שב באשד מדן בפ~קי תיוהאד~זא משו~ ו~
~~ 

 שם מ"ש וע""ע נבוניםוב~~~עמים עב"~~ ~ח
 ~ד~

 ~ב
 דנל~""~~ ובאמת מגדים פדי הד~ לשון על מ"ד~ות דל~~~

 התמי~הגדולה
 ד~רגי~

 הבנה"ג
 " ו~~"~ ~ע~ ע~

~ ~

 יש ~לקן אפשד שאי ונאבדו שינוי בהם נ~~א
להחמיד

 ~ד~~"~ והבי~ מהד~
 אות

 בק""ו נמי ואתי~דבד ~"~ו~~
 ~~~במנ~ ממ~

 לעיל
 בב~ד יד~תדמ~או בניד~~

 ו~
 ~~~ד ו~א~ד ~~ יד~ו

~~~דיף די~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ "  ~ג ~ות ~ש ו~יין~~דיף
~ 

 ~~ד

 ~ו~

 ש~מצ~ידוק
 והי~ בבדתי~לו

 ניבד
 שנשפ~

 יו~ף מ~ה והד~ המדה
 ~וף ~ח ו~דף ~י~ י"דח"ב

 ב~ ע"~
 א~ שדב

 לתובו שנשפך~אמדו הבשי~
 המד~

 דבדיו ב~דךו~תוך ע"ש
 במעשה בי~דאה

 שהי~
 דלפי ~ודוה~ם שנפל דאו לא

~א~
 נמצא דלא היתידא האי על ל~מוך דאין נדאה
 דנובל~~פו~קים

 לתלו~
 דנשפך

 המד~
 הבבד לתוך

 להקל ד~בל נל~ד~~פ
 בה~"~

 דאו~ דלא היבא
 להבשיד דיש ו~ דין לקמן מוד"ם ~~ש לאוד~נפל
 בל מ~בדים בא~ שינוי~נמצא

 זמ~

 שנפלה יד~ינן ש~א
 " ~ה~מ"ד ד~קא מו~ם על ל~מוך דיש ועמ~"ש~אוד

א""ב
 א~ בנד~

 ל~מוך ~~ינו דלא ~י ~ל
 ע~

 המ~ה

~נש~~~
 דהיד~ת הב~ד לתוך

 ~נשפ~
 אינו המדה ~ן

~דא~
 ב~למא בהדחה ~~~בד ועו~""ד ~ע~הבבד

 להתיד דיש נ"ל שנפלה דאו דלאמ"מ"ביון
 ~הפמ""~

 מ"ג באות שם חיד"א הד~ ו~~אבן דין~דלקמן
 ה~ל י~ף מטה~ד~ ע~ השי~

 וב~
 מגומ~מים שדבדיו

~~ 
 ~~~ל~~

~~~~ ~ ל~ו~ ~ ~~~ מ~~ 
 ה~חב~ל~ה ד~תו

 ~א"ב~
 ביון בהפמ"ד ~התיד

 בה~~מ"ה ע~ה ~ד""ם ב~שון ל~~ן ו~ בדיןדהא
~התוד

 ב~~
 "~פחות ~או~ שנפל דאינו לא אם מו~ם

 ונו~ל בנד"ד ~ם בבה"ג למשדי הו"ל וא"ב~הפמ""ד
 אהאי למ~מך דלית לנו לומד ~א ד~ה ד~א אולומד
 למש~ו ן ל דאית ולעולם המדה דנשפך מטעםשדיותא
 דל~ אח~יתי~~טעמא

 שנ~ה דאו
 לאודבהפמ""~

 או
 ומ~ילא מועט לה~ד הפמ""ד~ין נחיתלאפ~ג~ לא הי~דא להאי לה ~דא~ דנדחהדביון

 המ""~
 אם

 דהוא וידאהל~ניו יב~
 הפ~~

 הדחק ש~ת או
 במ"ש ~תיד יודהמ~ה ו~ע~ד~

 מוד"~
 " ו~ בדין

~ ~

 ~ו~

 ~~~~~~ל ~~

 מבשיד דה~"ח לאוד נפל ב~א דוקא ~ו לאודבשנפלה ~~ל~~
~~בל

 ענ~
 ~~נ

 דע~
 א~נם " ~~ך

 הפדיש~
 והד~ז

ו~פ~ח
 וה~

 שנפלה ידוע בשאין ~וקא בתבו תב"ש
~אוד בנ~ל~ דאיידי ~דאים מדן דבדי דפשט וב~~ד~"ח א~ מ"~ ה~ ה~בי~ זהובן הית~ על ל~מוך דיש~וא

 ודא~
 ל~מוך יש ב~ה"ג

~~ 
 להבשיר המקילין

~הפמ"ד
 ע"~

 ~מואל ח~ודת ~דב בי והגם "
 בלל להקל דאיןי"גב~~ ~""~

 בדי~
 נ"" לאוד ~נפלה זה

דבהפמ"~
 בנקה"ב הש~ך ש מ על ל~~ך נובל

~ל~ דביו~
 מ~ינו

 די~~
 המדבדי מן שהוא מובח ב~בד אלא

 בשאדאיבדי~ גם לאישת~חי הו"ל ~אל"~ב ידוק~בבדן
~

 דהי~
 " נ~נה ~בדא

~~~ו~

 מדבדי העוף זה מין ~י בבידוד ~ידע
 הבייתי זה להפשיד ידוק~דיבבדו"ודאי

 ד~ ד~~ני
 הד~ והביאו ~א" ~ד

~"~ 
 ~ו אות

~ב~~ ~
 ש~

 ידוק הוא~~ו הבייתו זה אם דאף ~"ז ~ות

~~
 מד"ןומה~קש ד~ד~די מ"א ~אותבת~ה~מ""ב

 במינם יש בתדנ~לת דאיןלומד"~פד"חמ~ח
~ד~די

 ~~ב~

 ד~ בני ידוק שלהם
 נ~ד דף דיש

 ~ב ~מו~ה~~ן ו~~
~ 

" 

 ~" " " "יקותי~לותודת
~ 

~ ~~~~ 

 עד ובו~ מאבדיה שי~י~~א~נמצא ~~
 " ~ד"ם לשוןבל

 הש"~
 והד~

 שמואל חגודת ובעל הפ~ר ב~ום דוקא לה~לבתבו פ~~
על

 העט""~

 אף להתי~ הלבוש בדעת לו דנ~אה בתב
 ~פמ""ד במ~וםשלא

 ובפש~
 ן~בא בד""מ מוד"ם לשון

ו~"ב
 הט~

 ~~ב~ והד~ שמואל מקום ב~~ ו~יין

~"~ 
 נ"~~

~~
 ~דיבים דבלא""ה הפ~ד ~מ~ם אלא להקל דאין

 דאסדי הה~אה ועמידי הגאונים לדב~י לחושאנו
 י"ד בשו"ת ז""א הר" בי והגםיע""~"

~~ 
 י"ג

להקל בת~
 ~פשיטו~

 במ~"ם
 ותמ~

 דמנהגי~ו יתידותיו

~
 מודונא מנהג

~ 
 ואנו הה~"ה בדעת הוא הרוב על

 נלע"ד הקד~שים מע~~ותיו ה~"ד א~ד במותונוה~ין
 מד"ן פ~ק נגד ולהקל דאש להדום לנודאין

 דהי~
~בד~

 והרשב"א הרי"~~דמב"ם
 וב"~

 המקומות ב~ב
ו ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  ~ ~ ~  
 ז~ אות ד~ ב~י~ הד""ט עיקדי~ו~יין

 ב~י~ד דהרי בו חזד במעט ז"א הרב ש~םלי במדומ~ וע~~ ~
 דבדו אלא לנו ה~יא לא ~~ח אות הנ""ל שו"תשב~וף טד~יו~

 להקלהפ~"ח
 בהפמ""~

 לתשובתו זבד ע~ה ולא
 ד~ה דלא מובח~~"ב ה~~

 ~ה~ו~
 ~א להתיד

 בהפמ"~
~ ~ 

~
 ל~וד י~א ואח"ב

 שו"~
 ז""א

 טד~יו~ ובקיצו~ ח""~
 ~ם

 תשובתו הביא ד~""ח~אות
 הנ"לי"~

 דהתי~ ~י~~~ ח"ב
~מור"~םוע~

 ב~"בהפמ"ד~ובן דאין~הקל נלע""ד
 ועיין נ~"ד ובן הנ"ל "הד"ט עיקרי הדב בגוב~ןגבד הוד~

 ~בומזמורלדוד ~""ק~ת
 ~דד"~

 זה ובל
 בשנמ~

 שינוי
 דין ל~יל וע~ש ופ~ח שלקש"ך ע"י~~בריםשלא

 או~ הגבה"י ~נה""ג ו~יןד""הב~הפ~ח ~
 " ל"ה

~ ~~ ~ ~  

 והבי ובו~ או~דין ויש מו~ם~שון ~~
 ידוע אין אם אבל "נהוג

 הפ~ד בלא~~ילו בבהמ~
 בשי~

~"~ 

 ידוע ואם ז ואחד~ים
 ש"ך לבוש בהפ~ד להקל יש לאודשנפ~ה

 ופד"~
" 

 ~ד~ ה~ביםו~ן
 מ"~

 ז"ן אות
 בהד~ וד~

 תב"ש
 ע""ש~

~~~

 למבדקה קמן וליתא ~אוד נפלה
~ 

 מחזיקנן
 ואחדוני~~~ ש"ךאי~ודא

 וה~עם נ"ו אות במ"ב
 עליה מגינים ה~עות ו~בי קשה עודהדהבה~ה

 קשי~ מעיהובני
 "~ן אות במ""ב ~וב ליחמד~ו~ד

 חדשות הדדב"~בתש~~בשם
~~ 

 שנ~צא דבהמה ד~א
 לאו~יש שנ~לה דאינו שלא ~יון ידוק שלההלב

 ד~ינוואפילו להבשז~
 שנפ~

 עד הלב הודיק ולא לאוד
 א~ אבל~ד~תילהקל הח~~

 בדעת להחמיר יש לח~ל הודיק
 י ומ~תבדא ~ל ה~קים~אד

~~~~~
 בשם ח"ן אות עוד~ם

 א~~
 ד~מן

 לאו~ נפלה בבדיקת ~יאים אנואין הז~

וב~
 דצ"ע עליו

 ש~
 והרב ~מזה האחדונים בתבו

~"~~
 ביאד

 הדב~
 ~יש ודעת טעם ב~וב

 ל~מו~
 על

 ודא"ב בותיה דנק~ינן ומ~יק~די~נו
~דנ~לת~היתה להבשי~ ~ש~

 באוד~~ח~
 ~נשדפה~ ה~וד

 בעוד
וב~ד

 א~
 ה~עות

 ~~ ~צם~~~~י~ בין~ג~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ " ~ "



~ ~

~ ~ ~ ~

" ~ ~  

~ ~ ~

~ ~

 דסומבין~~ל~~~דיקה ב~ב"שונל~ד ""דו~~ א~~~~~~א~~~~~יו~~~~~~די"""~~"~ו~~י~
 ו~א~י~

 ~דב

~~~~
~ ~ "  

~ ~ ~  

~ ~  

~ "  ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~~~~~ן

 לנ~י~~

~  
 שאצי ג~ ~ין ~~ן

 ג~~ו~~~ ~~
 ועיין ופר"ח וט""ז ב""ח ~שידה בעוף

במ~ב
 או~

 ה~
 דהאדי~

 הדבהובס""ד בענין
 ד~יל~א ~ו~~קנאב~ב

 די~ר~
 לב""~ שרי בעוף ~ף

"וב~

 הד~ ב~ב
 בנ~~

 ו~"ב
 ~ "או~

 ~~ז"א
 ~~ד"~ועיקדי ~~ או~

 ו~ ~י~
 או~

 ועיין ~~
 בשו""~

 דלהדשב~א ש~~~ פדישה הדב על ש~מה ~ע"ב~י" תיי בעי
 איבא עבשיו ניטל באלו דמיד""ל בנטול די~ד~ס"ל

 ודשובראה טדיפה בעוף י~ד~"~ף~מימד~~~ם
 ב~א"הב~ח ש~~

 ~~ה"עלי~
 ~ר~ז ובן

~~~ 
 על

 הד"~ ~יקדי וע"~ דשדי דדינא""ומסקנא ~פדיש~
 ו~ םי~

~~ 
 א~ ~חודש ~בוה ושלחן~~

~~
 אסוד" ~בל~~~~~צמו

~  

 ה~בידה שלהאבד
 ע~

 ואחדונים בה"י הפדק
 ב~ב פ""ו בלללמנחה ובסל~

~מדולדל ~~ ל~~וך"ד~ ~~~ ~~נה~ינ~
 ~מע~

 " וב~~ אחד ~~ום

 דמש~עו~
 ~ש~ן

"הדב

 להיפ~
 דבדיו מ~וך לו דנדאה בה""י הדב ממ""ש

דצרי~
 מוד""ם" דלשון האבד~נלע""ד לח~ו~בל

~ל ב~""~
 פ"~

 אסוד האבד א~ דין
 לח~~~ וצדי~

 ולהשליבו
 האב~ בל לח~וך דצריך הר~בה"י שדקדק במו"מודה
ודל~

 הדב ~דחה ב~"
 סל~

 "דב~בואבד ל~נחה
 שםאבר על הבי ~די ל~~דולדל דק ד~קאלאו דנק~
 והד~שפ~י ~ עב"לו~"ל המדולד~

 ס""~ דע~
 בןנ~~ין דאו~י ולא בתב ~"

 לת~ו~
 והד~ ~אבד בל

 לחו~דא ~עם ידע~י ולאוז"ל ~~~ד~"ת"ב~~ ז~~
 ז~

 ~עב"פ
 נ~בשל אם זו ~ו~~א דאףלפי~צלי פשו~ הדב~

 ז~
 האבד

 בנגד אלא א"צ"~~ לחון די~א ביד~ינן אפילו בשד~אד ~~

~אבד~
 ~ה בנ~ד ולא ולמ~ה הש~ידה ~ממ~ם

~למע~
 בו~יה ומס~בד " ע~"ל השבי~ה~~"ל מ~קום

 והד~ האבד "בל בנגד ~~ להצד~ך~אין
~~ ~~ 

 ב~~ ז~

~~~
~~ 

 ~ב""ד

 ~צד~
 לה~~~~~~

 ו~יין ~~חמי~~ע"ב~אבד
 ~ש~~

 סי~ן ח""א ~עבץ
 פגום דהיה העוף בגףי""א

~~ 
 "והתידהעו~ואףה~ףדלאנח~ךונבון" ~ו~~~~~י ~ולא

~ ~

 מוד~ם לשון ~
 ו~

 מ~דיפין
 ~~ שנ~~ ~דוא~ "וב~

יד ~דם~~ש"ד~~די~בה~הש~~האושבו~
 ב~ו~

 ו~ב ניביה "איעבול ש~א דחיישנן
ומהד~ל ה~"~

 ביש""ש"סי~~צ"~
 נ~ד שהוא בתב

דבן ו~~ ~~~
 ה~~

 ~לש"ד מהדש~ל בביאודי זעיין ~הרא"י~~
 והדב~ב" ע"א" ע"ה~ף

~~ 
 ~א~

 העמ~~
 וב~""דבענין ~דחי~

 ה~ל~~~~י~
 אלה שלשה דונא

 "בא~~
 ודתסגי ודע~יה ~ד ה~ב ב~~ להחמי~דאין~~

 ~ ~נ~~~~ ל~~יד"לן
 ~במ~ש דוקא~בבה~~~ג~י לגוף"בבה~ ~מו~

 ~~~"~אבל"בב~
 ~ש~אל

 "" "~ישלהבשידבדוב~פוסקים""~

~ "

~ 

~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ " ~ ~ ~ ~ ~ " " ~ ו ~ ~ " " ~
~~~ 

~ ~  נת~~ 
 ונ~בדו~~~ום

 ~יב~~~
" 

~ ~ ~ ~ ~ ~  
 ובאו~~~~ן ביש~~"~וב~ב~~~ד~""~"

 ~יש~להתמיד~~""ס"עש""ב ~~~"~~
 ""עב"ל" ~~~~~~א~~ו~ בבה~~

 ונבונ~
 ~ד~דים"ל~~~~~~~~ז ונא~"

~~~~
 ז""א

 או~
 "~~ב ~ל""א

 "זו לחוש"לחו~דא "דאין~ד"ח ~~ דה~י~~~~~
 ~ל~"בב~

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

~ד~
 ~ף

 בבהמ~
 ל~ן ~ד""ם ב~ש ישדאל

 מצא~י ובן א~ואשד ~דב~
 ד~סי~

 ~""ב הד~
~  

~~ 

 ~~ד~~
 יד נשבדה אובנש~~ה

 הע~ז"וע~ן~דםוב""ב ~ג~~"~יו~~נ~~ ~~~ הבה~~
 שמוא~ ח~וד~

 ויבין
 ומזמוד~דשב""ץ ש~~~

 "י" ~" לדוד~

~~~~~
~ 

 וה""ה א~~ה~~~ה של
 בי~ה"~~~~~~

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

 "ת~~ה
 גף~ת~

 ונס~~אם

 נ~~~~~~~~~
~

 הי~ה~ידהא~ה~~~שב~~~~ג~ דא~ בר~~~

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

 וב"בל~וים
 ע~

 "בשו~

 ~יי ~~~
 ~~ ~י~

 ~~דב
 ~לת~

~~~ו~~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~~

 ~ש"ב

~ ~ ~ ו ~ ~ ~ ~ ~ א ו  
ן ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ו ~ ~ ~

~~~~ 

~~~י~~~~~~~~~  ל~~~~~ 
 מו~""ם

 """~ין"~~~~~ ~~בדלצ~ע~~
 נ"דםימן

 ד~~

 אם ~נין ~~"~ל
 נש~

~~
~ ~ ~  ~ו~~~~~ו 

~~~~~ 

אסי~א ~י~ ~~~~
 ~~ם~ד~ל~~~~~~~~~בובל~

~~
 ~~""~ ~~ו~

 ~ו~~~ וי~
 ו~ו~

 ~י~וד "ובו ~~~נ~~ה~שו~
 ~~ודל~היינ~

" ~ ~ ~  

 ~~וד~

~~~~~~~~ ד ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ז  

 ~וד~"~י~~

~ד~רו



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~  

~

~ ~ ~ ~  ~~ג~~ ~ימן"~~~~~די~~~~ 
 ~~ד

 וב~~
~~~~~ן~

 ~"~ק~"~
~~~י~~~ות~~~ א~ו~י~~~~~ ש~~למ~

 אגו~ל
 ~ו~

 רו~ב ~ית ~אם
~~~ל

 ו~ין ~~~
 ד~~~ ~"~ או~ ~~"~

 ~~א
~ד~~ ונת~

 ~~~וז~ו~~ין
 נ~~ ~לב~

 ב~~ו~י~ו~רוקא

~~~~~~~~ו~
 ~~~~~וף

 ~ ~נ~ ~ד~ מטדיפיןוב"~
 ~ו~ ~טו~ ~ה~~~ ~יז~י~ ~י~~~~~

 ~ב~ג~ת ב~
 או~~~י

 ו~יינ~~~ש ~"ג
 מו~~

 ~א~ב
 א~

 יש
 ברוח~

~~וד~א~~
 ו~ו~ להתיר י~ בצ~ום

~~~ריף ~~נה~ ודנתפ~~
 ה~~

 ~ה~א
 ו~לי~~ מא~ור~ פ~~

 לפרוץ
~~ד

 ו~~~
 ~ש~ת

 ~"~ ~~ ~~ יו~~ מ~~
 ~"ש ו~

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

 ~עוקץ

~~~~~~~
 ~גו~~

 ~ד ~~א

 ~מ~ ה~ו~
 ~~~ו~

~" " 
 ~~ו~

 אינו בא~יתא ~בו~נא ב~ף

 ~נ~~~~~ר~
 ו~~ וא~רוני~ ~~~ ~~

 ~~"י
~~ 

~~
~~~~ 

 או~ ~
 ד~ו~ת ~ת~ ד~ד

~~ 
 ס"ג ~י~ן

~~י~
 ת~ו~

 ד~י דד~~ ~"~ ~ד~
 רותב ~י~ד~רינא ד~ע~ר~ ל~ ~ש~~

 ~וד~
 תומרא ~וא

 ~למ~
 ~עלה

 ז"אר~
 ~~ו"~

 י"ד
~~ ~ 

~ 
~ל ~~~~ו~~ ~ה~~~~~~

 שא~
 ~~ות

 ~נת~של~
 ~~ף ולא~וד ~מו

 ~צ~~
 דה~~~~ ~נ~~"~פו~י~~א~

 ב~וף
 ע~~

 אפשר
~~קל~

 א~
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 גדסתינו~ין

~ 
 דגד~ינן

 איפסו~
 עד בשידה נ~י

דאי~ול
 ~ג~~ ~

 ו~"ב ~די"ף
~~ 

 ז~א
 מדבדי מש~עד~ן נז"~ ~ו~

 דיב~
 ובו~ וה~"י

 ו~ש~~
 מדבדו

 ~~ ו~וע~~ובש"~~דש"~

 ג~דבל
דאין ו~סבי~ " ~עש ה~ס~י~ מש~עות הוא דבן~ת~הש"ך שאיעבולוד~ואיפס~

 לת~
 למ"ש

 ~ב~
 בל נגד

 ~ו~~ין ~פ~קי~
 בל~~ני~

 ג~דסת ל~י אפי~ להח~יד"
 הדי""~

 ~~~ד
 בת~ ב~ ~"ק~ה~"ז ~

 אפי~
 ~~ול

אי ול~~י~יק"~וב~
 ו~ אי~~י~

 ו~בי~" ~די~ה אי~ול
 דבד~

 ~דעת ונלע"ד ~יו""ד אות ~""ו בלל ~ת"תעל ~י ~~
 בלשון ובדלקמןוסיעת~ הר~~ר""~

 ~ד"~
 להת~יד דאין

 דאסדהב""ת בסבד~
 א~י~

 ~י~~ול ~א
 ול~

ש~ו~ה בבל~ינ~ אי~סיק
 ג~

 ~~"ם דבדי בו
 דסת~

 ~" לאסוד

 ש~~~

 ~~~~~~נ~~~~י~~~~~~~~
 דב~ ו~~ין בת~" ~ס"~ד ד~א מ~ילהד~

 סימ~ הש"~
 ס"ק~~"~

 עב"ד
 ~~ועי~~תגוד~

"""~ "ד~ ס"ק שמ~ל

~ ~  
 ~~עיין

 " ~"~ ~~מ~"~
~~"~ ~ 

~ ~

 מו~ם~אך לשון
~"~ 

 " ובו~ ב~יאין ד~ין"אנו

בתב~
 ג~ ס""ק הש"ך

 ~"~ ו~~ד~
 ו~

~~~" בש~
"

~ ~

~ ~ ~  



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

 ו~~ב~~~" ניביה דאיפ~וק ~~נן ~מ"מ~~~"ל

ודלא ל~ב~
 בה~"~

 ~לא אף ל~וש דיש דבת~
 איפ~ו~

 " ניביה

 ~ד~וגם
 "ז""~

 ~ות
 ~נ"~
 עם ב~~ב~ה עלה "

וש""ך ~~~
 ופ~

 דלא
 ב~ב~

 ~מ""א"דבתב דלשון הגם
 בללא~וד~ ~~

 ~ת~ יד~ ~~ט~
 ~ודה

 ~ב~ ב~בר~
" 

 ועייןלעילזל~ין פ"ואותי""ד"ועייןמ"י~הת"~~ל
 בד~י נל~ד"~ינא

 הד~"~
 והש"ך

 ו~יע~
 ל~ון ועיין

~~~"וו~גודתשמוא~~""ק~~"

 מ~אושמוט~~~
 ~ינו ש~יטה לא~ר

 יוד~
 אם

 ~ודםנשמטה
 הש~י~

 א~"~בשיד~ב~ע~ או
 וב~בד ~יביה אי~בול לא ודאי האי ~ימוע~ת

 היהשלא שי~~
 שמוט~

 בש~ת
 ש~ובא~

 ש"ך לש~וט
 "בש~

~~~ב~נ~~
 ~מ~ז

 ו~ת~~
 המדדבי ד~ב ה~"ך

 וד""מ פ""י מימוני והגהות~פא""ט
 ו~~

 דין "ו פ ב~לל
ו~

 ונדא~
 דלטעמא

 דבט~
 דאפילוניביה איע~ לא בזו מוע~ת

 בשיד~ ניבי~ אי~~~
 באגודה וב"ב

 היה שיד~שלא ~לבד מדבדיהםשב~~ו ומשמע~~"ט
~מוט~

 בשע~~שהובאה
 לש~ו~

 ~פי~א איבא דאי ו~ו~
אם

 הית~
 ~~וטה

 ~וד~
 " ע~ד טדיפה לא ~ו לבן

 שרינן דלא עודו~ת~
 ~"~ מ~~

 דיהיה ראפשד דא~"ג
~""ס

 ~מתה~~
 ביון

 ד~~פ~
 איעבול א~

 ידיע~ד~~דון ~וי~~ ניבי~
 נ~"ן ~י~ מ""ב בשו""ת ודלא מצ~דף אינו

 עלד~מך
~""~ 

 עב"ד להחיד בזה
~ 

 הד~ א~ן
~ מ~ ה~"~ 

 ~"ו בלל
 או~

 ה~"ך ו~ג"הש~געל
 ו~~דאינו~"~

~מתהפ~
 ~~ והפד~ ~ עי""ש

 יו~
 אמת ~ת~רהן

ד~פ~
 ~~דון

 ~וי ל~ ידי~~
 ~פ~

 דלא דהאידנא אלא

~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ " ו ~ ~ ~  ~ ~ ~  

 נל~""דומ"מ
 ~~מי~~דב~

 ~ש""~~~וקאב~~
 שאין

 ~ת~ ~ו~יה ~ש""ך דהא~פ~"ד
 ב~~

 נ"ג
~"~ 

 ט""וע
 נמצא אם מוד"םל~ון

 ~ג~
 על לסמוך דיש ~מוט

 נ~ית לא דבאן אנולומר ו~ב~ין ב~~מ""ד האיבי ~"~
 מ"ש על ו~מך הפמ""ר אםהוא~פלוגי

 לע~
 שלא בדי

 ~~א""י ~~"ך ד~דייהיו
~ 

 בהד~ דאיתי מ~תי ובן
 אותז""א

 דנ"~
 ע""ש

~ 

 מסתפינ~ה~י~ ולא א~ינא ותו
~הפמ"~

 ~~ד"~ ~~י~ ד~אבן
 ~"ג ~ימן

~~ 

 יו"ד
 דבדיו והעתיק " בהפמ"ד ל~תיד שמוט ~גףבנמצא

וה~בי~
 אות ז""א הר~ עמו

 רמ~
 ~ד ו~~ " ~ש

 דמו~~~~""~
 אלא א~ר לא

 מש~
 בעלמא ~ומרא

 בבד בי ו~גם ~די מעיקד"~דין~בל

 ב~~
 ט~

 בנמצא דא~ור~ת~ הפד""~
~~~ 

 ~רן לדעת דוקא ~יינו שבור
 ~דעת מש~"ב ידיע~ ד~~דון ס~ק ליה~~שיב

ול~בדת מו~"~
 ובדמו~~ הפד"~

 לדעת דבחב שם לשונו
~מ~ב~

~ 
 ובן

 די~
 דמ"א ~ת שם ז"א ~ר~

~ 
 בן אם

ין
 הש""ךו~פד~

 מטעמיה ~~תי~~לא
~ 

 ~תידו
 ו~ות דמ""א אות ז"א מהד~ נדאה ~ן זהפמ"ד
 להבשיר רנלע""ד בנד"ד הדין ונאו"ד ~זד ו~"בדנ""ט

 או~הפמ"ד
 מצו~ ~עוד~

 עוד ועיין הד~ק ש~ת או

~פד"~
 נ""ג ~י~

~""~ 
 ז~

 ~ב~ה~"ד~

 ובט""ז ~"ב קפ""ג
 ~~ ס"ק נ"ג~י~

 ובב~
 ~"ה ~ימן ובמהדי""ק נ"ג ~י~

 ס""ם~~~ללי~
 ל~פד"~

 ו~""ש י"ז אות
 בםו~

 ק""י ~ימן
 ~י~ובמ"מ

 או~ נ"~
 ו~""ש ב" א~ת שם ~"~ובש""ב ל"ז

 מוד"ם בלשון ד~ דין נ"ג ב~י~~עיל
 לקמן אי"~ ומ""~

 ק"י~י~
~ 

 לו ותמיהא " נשמט או ~ד"םונ~בר לשון
~ל

 ~ד~
 י~"ד ~"ק רב~~ן

 הקש~
 ~ל

 ~ן למ"ש "~"~ק~~~ו ~ן~~י~ ~דב~י~ הש""~
~"~ 

 ~~~י ~~
~""~~ 

~י~ן
 ל"~

 ~~~~וב~""ע
 ~~~~~~ ~~~~ למה"~

~~~~~~~~~י~~~~~~
" " 

 גבו~ ו~יין~ל~~
~~~~ ~~~~ 

~~~
 ~ל ה~"י

 ה~"~
 ~"ו ~לל

~  
"~~ 

 ~יש לומ~די~ המדר~~ הצריך "~ ~מ~ ~~
 הלא ש~וטה בש~ת או~~יטה ~א~~ ~~~~ ~ ~~~

 ~~נעש~ א~ילו~י~ו~
~מו~

 מוע~ת ~שעה דוד~י ~~ון ~שד ~~יטה בש~ת
בזו

 ל~
 וא~שר ~יביה איע~ול

 דא~
 "י~יה

~~ 
 שמוטה~עשה מ~~

 איב~
 ~ודם ~ת~~ל שמא למי~ש

~~יו ~שמ~
 ב~ע~

 ~~י~ה
 א~

 אם
 ו~

~"~ ~ ~  

 ~מבינן ~~י~ה ~ודם~ל ~מ~ ~י
 ד~

 נ~~ ~ת~~~
 ז

 מוע~~ ב~~~ דודאי~הא ~""~
 ~~ו ו~~~

 ~ו~~
 ~~א

 ~דו~

~ ~~~~ 
~ ד  ~ ~ ~  

 ~~א

~ ~  
~ 

~ 
 ~ש ל~י להם א~"ודין

 למ~ל~
 דש~ו

~~ 
 נ~ת~נו ~ם

 ~דם" נ~מט~י
 ב~ן ~~יט~

 שהובא~ דבש~~
לש~~

 נ~מ~ה "לא
 א~

 מדבדי~ בד~מע נאמר לא
~~

 ~אין מה
 נ~א~

 ~~י ל~ניות
 מתי ~נ~תפקנו ~~א לה~~דל~ו ~~בי~~ ~

~~~שא שמוט~ נע~~
 ניבי~ דאיע~ו~

 ע~~יו ~נ~~ט ~ו~ם
 מ~ט ה~ד ~ין ~לק ~אוש~יטה בש~~

 ~~פ~"~
~ 

 פידוש
 ג"ב או~א אי א~ל ש~י~ה קודם נשמט~לע~ם

 נשמ~אי ~פ~
 ~לא וא~שד ~~יטה ~דם בלל

 נ~מ~
 להקל תל~ן ~זי דנש~ט~~ד א~ ~י

 ~ל~
 ~יישינן

 מ~ש ו~יין וצל""ע~יביה דאיעבו~
 ל~~

 דלדעת
 ~קרי~קיאי~~בדי~ה מהד~ ~פ~"~

 ~פקוא""~
 ~פיר

 ~~ ה~~ש""ך הוי~~ולרע~
 ידי~~ ~~דון

 מצ~דףוד~רויוהו וא~~ו
~ם

 נסת~~
 ~וה אי לן

 לה~ליש ל~~ו~ ~~ו~א~ ~ש~~ שמו~~
 " ~~פמ"~

~ 
" 

~ 
" 

~ ~

 ~~~~ולא ~י~~ " אםנשבד~מוךלגוף ובן
 ל~וץיצא

 דאלת"~
 בדל~ן ~~י~~ ~בי בלאו

 ט~ז ה~~דין
 ~~~וני~ ופד~~

דאין מ~נ~ לא שאשי"י וא~ילו
 הטד~~

 ה~~ם ש~ירת ~~ד
 ~ל~

 מט~ם
 ש~ך ~יבי~א~~ול דש~~

 ו~~~~
 " ונ~ן

~ 
~ " 

~ ~
 וטו~

 ל~~~~ר
 ~א~~ ב~ו~

 ~פמ~ר"י"
 ~א~

~~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

 אם יורע~ינו
 ~ נ~~~

 ~~תיר לאאין
 ס"~ ~~~

 ד~י
~~~

 וא~ ידיע~ מ~~דון הבא
 ~~פ~ד

 ל~~~י~ ~
עב~

 ועיין~~~~בתי להק~" דאין ופשי~א
~י~ ~~ ~הונ~

 תאד פדיועיין והא~~~~ ~ו~~ ד~~ דה~מיקהר~י~~פר~ י""~
~~ 

 דבת~ ~~
 ~~ור רמדונא

~~~~~ ~ 
א~דב~

 אשד בספד דאיתי
 ~ל~ הנ~לי~

 ~ה
דבדי דפיד~

 ר~"~
 דלא

~ וה~~"~ ~הש"~ ~  " דינאו~ידושו~דמ"א"לענין "~~ל"~~ר~ 

~ 

" " ~ 

~ ~
~~ ~  

 נ~~ט
 ~יד~

 ואי~ול
~ ני~י~ " ~ ~ ~  

~"~
 ו~ב ~ד~"ו ו~ב~ו ה~~ד~י

~וא ~~שו~
 והפ~~

 ס~
 ו~"ד

~~~ 
 רב~יו

 ~אסו~ ו~~~
 דא~א בוקא~בלל ד~ו~

 ע"ד ~א"דף מדובתי~~ש~"~~ר~תב~ ~~~
 המדדבי ~ש~ י~~

 ו~~
 ש~תי ו~דב ~הו~ה ל~ם בות הד~ ל~ית~ ~~~יםובן ~ד~ ~~ ~~

 ל~תי~ ה~ה ו~מ ד~~יו על תמהדעת
 ו~""~"

 ו~~דת בו~פוגם"~ד~ ה~~~
 ש~ו~ל~"ומ~~

 ~ד~ו ~ה~~וד~~~ימו ו~~~~י~
 ~~י"~~~"~

 ~ר~ ~~~
 ~"ב

~~~ 



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~

~~~~~י~~~~~~~~~~  
ובר~ותי~ס~~~~~~~~~~ב"ב~"~~~~"א~א~ת"~~"~~~~~

 ~מ~~"~ ~~~ ~ ~ס~י~ ר~~ר~~
 סימן "רשב""א

~
 ~~~~~~~~~י~~~~

 דל~ ~ע~י ני~ו רוב~תעבלו
 הפ~ח בח~" לה~מי~~לע"ר ~~י~~ תיר~" ~~~~"
 והפ~~

 וז~א
 ו~ד~~

~~~
 ~~יה" אי~ל אי ודוקא הנ"~ל ~ב"א

~יתירות דהיי~
~~~~ 

 בהמרד~י ודלא ~~~"א בפו~
 ~ו~~"~

~ ~

~ 

~ ~ א  ~~~~~~~~~ 
 ולא~ ~טן~גיד

 נשמט~~יר~
 בהמ~~בי ~ל~~תיר

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
 שייך לא ~~ייתהדמתחלת

 איעב~
 ~לא"איפ~קוה~ת

 א~ן בי להחמיר ו~ע""ד~" וה~ריף ~"ח הרב עלחלק
 ה~ו היתה אי בקיאיןאנו

 מתחל~
 " ברייתה

~ 
" "~ 

~ ~ ~ ~

 ~ן "ב~~י~"

~~ 

ו ~  

 ~נ~
"~ "~י~ותאומסת~ר

~~~"~~~
~ 

 וב~ ~~~~~~י"~
 ~~ב

~
 הובא מור~ם ל~ון " דובו

~~ 
 ~לל ב~"ח

~~ 
 דין

 ~ ~ז סימן ב" בלל ~~~ש משו"ת ~דין ד~ור ובתבז~

~הקש~
 ~ל

 ה~"~ ז~
 איירי הר~"ש שו"ת רהא ז~ ~~ק

 חופין ~שר ~ר בין חי~ק אין בנ~מט אבל~נשבד
 הרשב""אשהביא בדעת ב~ידה דלעולם לא או ~בואת
ה~ור

 ובדפ~
 והניחו ~ן

 ~ל מ"י והר~ י ב~"~

~ת"~
 אות

 ט"~
 הת"~ דברי יישב

 וגם " י~ש
 תידץ ~"א~~~ק הפ~~

 דע~
 ה~א""~~ם דמ~ו~ת מוד"~~ו~ת~

 ~~~ודוע~"ז ש~וט דה~וה~דאה

 לע~~

 ה~לה די~א
 ו~ר"ן הרשב"אבסבדת

 והר~ ~ יע"~
~י~ י"~ ז~א~~שו"~

 והרחי~ האדי~ ~"~
 ומסיק בדבר

 הרמ"א בדבריו ~ה~ינו מה ~י~ הרא"ש לדעתלחוש ~~""~ דאפי~

והפר"~
 לחוש אין ~מ בש~ור דינו ד~מוט

 ב~ין לקמן מור"םשבת~ ל~~~
 ה~

 להטריף~
 בב~

 אף שב~רה

~~~~ ~ ~  ~~~~~~~~~~ 
ן ~

~ ~ ~  

 תלוי ~ש~ט

~~~ 

~ ~ ~
~ ~ ~ ~ ~  ~~ ~ו~ 

 דאין ה~דין
 לאב~

 ב~די~איןלהשגיח ושראל ממונ~~של
 ~שד ~ב שאין אף שלם " שה~וד ~יון ~~וא~ח~~דא

 שם מו~~ם ד~י ~ל~ים~ו~שיג
 ~""ד ~~"ק הש"ך ~~

~

 מש~ש ו~~ין
~ 
 ~ ולבן ~

 נ"~
 עצם ד~מט דבנד""ד תו

~~לי~~~
 לה~

 באיןעור ~" בה~~"ד לפחות
~ו~ין ~ב~~

 א~
 בש~"ת דובו

 ופ~~ הרשב"~
 דלא ביון מרן

 אלא הפ~ח ו~~~~יק~~ש~~
 דה~

 ג~נא בבל ~ ~תירו
 וסועתו רמ""א בדברי נ~~ידואנן

~ 
 ~ה""י ובדבתב

 אף רובו את ח~פין ובשד ~ור ~~~~ת~תוןואיןנ~ט א~ ~~~"י~~"ה תו ובתב "ד~~א~~~ן~הפ~ד ~

 ~"ג~~
 ~ה ~י~ן ח~~ ו~~"~שו"~ת"~~~ו"ד~~~י~~~"~ ~י~~ ~ בהם "ו~ן ~וימים "~ג~רין ש~מת

 י~~ ~~~~~"~ לאוד~
 "~~""" י~"~~""""~~~ו~~"

~~"~~~"" 
~~~"~~~ 

~~~~~~

~ 
 ו~וא " ~~~

 ~צ~ ~ ~~~ ~~~ ~י~י~זז~
""~ ~" ~"~~ " 

~ 
 "~"~ה~~תון~ו~מ~~""~~~~ן~~רן

 ה~~~ו~ב~~~ מן ~א~~~ר~ל~~ית~~~וא"למ~ה"~נ~~ה

בי~ד~
 ~~~א ~~~~וא ~א א~" ר~ל

 למ~~
 ~מן
 ה~~ו~~ ~

 ~"~ ~~~~~יר~
 וגם

 ה~~ז~~~~~

 ~ומ~ א~ ~הגל
~"~~"~~~~ 

 עז~ד ~~ינו אם ~ח~י~"~בבד~ ~י אף

במק~
 מדה"ו~י~א
~ 

 מרברי ~~אה ו~ן ה~~" ~וב"ב
 הש"ך"~~~רי

 ס"ק~~~
 וז"ל

 ~צם~ה~ח~ןל~~~ מר~~
 "מ~~י""ם מה~רקוםל~ה

 ה~~~
 לד~~י~מרן "

 ~סבי~ ~~~א ו~~"ך ד~רן ו~~"ג העט""זו~ב דבש~~ ~
"לפי~~

 והרמ~ם רש"י
 "~~~ו~ י~ ד~~

 ~דמ~
 ~היינו

 ~ם ד~וה~ נ~אה ל~ז וא"ב ~~רבנ~ל

 להטרי~
 ~ף

~ם
 ~רגל"הו~

 מן למטה
 ~הד~ האר~ב~

 ~"א
 בב"ר נה""ר"~ל אות~~"~

 עמד~~~
 ר~"ו א~~דעת~לדב~יהב"י ~~~ ~~ת~ ב~וד~~ זה"יע~ש

 ~ם"הית~
 ~להוא

 בשןדהמאר~ו~ה למט~
 ~ה~"~ א~~ "~

 ~~~ו ~~פ~~
~  ~

 רש"~
 ו~רן

 דל~""י וב~ב~
 ~~עמ~

 "~ד~~~~י~"
 טריפה ~אר~ו~ה מןלמטה א~י~

 ~הדי~~"~ ~ו~~
~ ~~ "

 במ"~
 דאפ~~~~ל~מד ז~"א הדב

 ל~עלה ה~~ק~ ~גל~אף ~~~~ דל~~~ת~רש~~ ~
 מא~ב~~

 י~~"~י בשירה
 ונבון ~א~ת ~נל~""ד" ~~

 וה~ך ~ב~ח דמרן" דנדא~ הדב~

~
 לדע~~ש~ דאף ס""ל

 הרג ~ל~~~"~נטול~אם ~~י"
 למטה הוא~הית~

 מהארבו~~
 ב~ו ~י~ה~

 של~
 ~והיו

"דבריהםסותרים~
 דה~ימ~"לפירש"י מ""א ב~י~~ למ"~

והד~ב"~
 בפי~

 ס~ בל~ותר~נ~ו~~ד~י"והפד~~
 י""ב

~פי~ש
~ 

 " ~אש ~ית~ ~ ז~ שיהי~ "והו~ ה~~ ~ון

~ ~  ד~וא~ת~ון 
 ומ~~~ ~דסו~ ~~מו~ ע~ם~

 ולמעל
 ~העד~ם~ף~למטה

 "ו~ר"ן ~רא"ש מד~רי ונסתייעוה~~~"ם לפו~י~תר~~ טריפה"~ באר~~~
 ט"ל ~ף"ב~"ה והדשב~~

 ע~~
~~~בל ~ב~~ ה~~~~ דברי ומ~~~ות"

 מ~~
 ~~יפה דגל ~~רת שתמצא

 ~ו~~~~~~~~~
דא~

 ~פיל~"~ה~~ ל~טריף מהארבוב~"ול~ט~יש

י~
 " ונראה ~~ באו~ך

 שהדו~
 ~~~ן מסתמיות" ~~~

 והרש~"א"ז~רמב""ם
 ובתב~ע~ד~

 ודל~"בה~"~מי~ל

~ ~

~ ~  ~~~~ ~ ~ ~ ~  ~יימי~י~" דאלו~בראות 
 וא~

 מ~~~"נ~~ מש~ילים~ "
~מ~

 לענין ~צ~דק
 ~~ דינא"אמרת~

 אישי ואשובה"אל
 ז"~א"ה~ל~ר~ד"~דרךהא~~עיתלה~ידב~ן~גדולהרב

 וב~ח ומ~ן ר~""ל בדברי ~ה~מ"~לפחות
 והש~~ ו~~

 ~וקא להקל תבון~ו ידי~א~
 אםאבל ~~~הוא~מ~מא~~~

 ~~י מלאנ~ ~ ~~ ~ע~~ו~~~ ~חוב~ הו~
 והר~פ~"ח ~ש"ך נגד בהפמ""ד~אפי~ ל~~~

 ו~י~י~
 ~ף~"בי

 ז""אהר~
 ב~

 "לה~יד נ""ל דהיה
 "ב~ש~~~ וד~
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 ל~~ד ספי~~דש~א אירך ג"ב דיש~בא

 ש~יט~
 נל~~ד

 אם וב~ש" לדידן גם ל~תיד~יש
 שבש~ה וד~י יוד~

~הולי~
 ~~ו שתיט~ ואתר שבור היה לא לש~וט העוף
 די~ותא בלישום ו~~שדשלםשבודוה~וד

 ~ב""~ונ"לל~תי~בשופי דבבה~~"י~
 דפשו~

 הוא"

~~~~~""~ 
 ~ו "הגידין צומות ניטלו ~~ ~ז~

 פירוששנ~סקו"
 הראב"ד וב~ב"~~וט באמצ~

 פ""~ בהשג~
 ניטלו לא שאפילו

 מן " ונתקפלו הארבובה מן נ~קרו אלא~ג~די
 ו~יאו טדי~ה למ~לה ~ד ~יבודן"~~~ום ה~~~
~""ק ~ד~"פד~~

~~ 
 ~ד~ת ובן ל~ומרא בותיה דנ~טינן ובתב

 ד~ת ובן והדב""י בה~~ז דלא ~ב""ל ז""ל~~~רונים
~ב""~

 והש""~

 ~ז ו~יין
 ס"~

 ובנ~"ג א~
 ופ~

 "~~ק
 דפ""ו אות הד~ז""א ב~וב"ב אות במ~בא~"וב"ב

 אות ~"ב הרב להקל~ובתב דאין ונ"ל ברבדוהםי~ויין דטריפ~
 " ונבון ~"ב "בו"פ ~ידה מ~ובד ויהי~למקומו ל~זו~ ויבול קיים ~דיין שנת~פלוהוא ה~קום דאם~~

~ ~ ~  הפ"~~
 שי~וד הגידין ל~ו דאם ב~ ~"ק
 בותיה ומסתבד ~פסי~הטריפההמ~ריף

~~
 נבדא ואם א~~ישבלה~צםקיים"

 בש~~ה דלהרמב~ם זהב משבצות הרבב~ב ~סר~~~

 והביאו להב~י~ יש ~הפמ""~ טריפ~~ה~~~
 סז~ן לעיל ולמ"ש"~ב~ניותינו ~ד ד~~וב~ב~""ב"אות הר~

~ "~  בה~~~ ~~~ ד~~ 
 ~הד"ן

~  

~ ~ ~ ~ "~  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

 ~~"ו~~~~~ח~י~א~~~~~~""~"~~~~~~~~ """"~"

~ " ~ ~ ~ ~ ~ ~ "

 ~בל לשון"מוד""ם
~י~ד"ול~נין ~ד~~~ ה~ב~
 די~~

 דש"ל הסבדותבשתי לה~מי~ יש
 וב~~

 וב""ב "ופד"ח
 הת"~

 פ"ו ~לל
 ו~תב ~ י~~ד~ין

 הש""~
 ש~תב דלא"~בה~ט""ז

 הדאשונה ב~~ד~ ה~נהג" ~נת~~
 ול~

 לו מנון יד~תי
 ב~ל ~"י הדבוב~ב ~ב"ל~ ז~

 פ~
 אות

 לה~~יר דינא"יש הגםדל~נין להקלסברא ב""בדהי~א~~י~~~וד~
 ריש מ~"ם אזי"ד~ת"" ~שתי~ס~

 ל~ו~
 סברא ~ל

 ראשו~
 ~ב"~"

 " ונבוז ~ת"ו~ ~""ב הדבוהביאו

~ ~
 ~נ~

 ~ו~~~~ל~~~~ד~

 ד~ת ~פתי והר~דבדיו
~""~ 

 ב~וף בתב"ד~ם ב~
 ""ב~י~ הדא"ש וש~~ב ~ים לצד ~~ו~ולא הם~עי~ד צ~

ובו~~"~
" 

 ובת~
 אינד~ ב~וף ה~דנ"מ ~ות הר~מ"ב

ו~יוצ~
 ב~יאין ד~נו

 " ב~ל להחמי~ דצדי~

 "הפידושו~
 מב~ו~ולבדו~

 יותד~ והם ומבפנים
 המוד~ וצדי~ ~י"~

ליז~
 ה~ד ונבון ~ב~"ד

 ו~~
 ~" פז""ר ~ת הז"א

 הדב ~שם~תב
 פד~

 ובת~ב~ץ ד~ "אות ו~ סימן הד""ט ב~יקריו~יין הדיעו~ "דה~י~דלהתמידבשתי
 " ק~~ב~~י~ז ~~
~"

~ ~

 ובו~~" מה~דקום למטה הת~לתם ~~ ~ו~
 ~המתבד קטן ~צם "~דהוא"ז

לאדבובה הש~
 ו~ם"נ~ת~

 ל~ון זה ~צמו ב~דקום
 הגידיו דת~לת יתבאד דב~י~"נ"ו וא~~ג נ"ה ~סי~בדיש הדבב"~

 ד~וןאנ~~~~~~~להב~וו משום ש""ד הרב ה~מיר~ה ה~ד~~בשיר~ נפס~ובנגד ו~ם למ~להמה~ד~םהם
 למ~~ה ~הגידין א~ נ~~ק"~לא

 ו~~

 מ~~~ ~נין להקל

 ס"~ הש~~~~~~
 בה~ות ~הד~"ל" ד~דגם

 ובן ש""ד ב~בדי נבילה"בתב~לב איס~
בריש ~~

 פא"~
 נ"~ז דף

~"~ 
 ההוא~צנא גבו

~ופות דאנק~יפ~~
 או למ~ה באר~בה דגלוהן שנשתב~

 בצ"~"ובו~ ובדקוובו~ למ~ל~
 א~מ~

 ד~~דבובה
 צ~י~ נמיה~דקום ~~ופיהשהו~

 לדידן ב~ה~ואם~בן בדיקה
 "ה~~סקים ~דבתבו והא ~דיפה~קיאין שא~

 בגון למ~לה ר~"ה ~~אדל~בא ב~נז~ איי~י ד~נהו אפש~ בשידה ה~ר~םדבנגד סת~ והטו~
 "אבל ה~ר~וםבנגד לפנינו"~ דנתת~

 היב~
 ~ה~רקום רנשבד

 מדב~י ~ת בנדאה דלא ~דיפהתש~א"ד~"ה ואיב~
 בבה""~"~~ש "דמ~יד י"א סימןהמקשה דש"ל~
 והתיד הש""ך ~ל~""קג~השיג ~~~והפד~
 דינא ל~נין א~ דזן נ""הסו~ ~~~"~""בבד"בת~נ~ל~~

 "דאי~
 ~"א להקל

 תורת הר~ מ~ש ועיין האוסדים דבו ב~וד~ו בהפמ~
~הדב יקותיא~

 ז~
 סי~ ומ~ב ופט"~ד ~ה דנ אות

 ~~ נ~
 " ז~ "

~  דו~א להתיד ~~לה ~~רבאות 
~דב"פ"ת ו~~ במ~ "ב~פמ~~

 ס"~

 ~דהשיג ה~
~ 

 ~ד""ת הדב
 האוסריםלד~ת ו~סבי~

 א~
 ואשבת בדק אי דנסתפק

 אין ~ב~""ג" ~אף ב~י~ין "~~נו דאוןו~ל~""ד של~י~
 "~ה~

~ ~
 "~ו~

~~ 
~  

 ג~ה
~ ~~ת~ו~  

 דה~א ב~בד~~מיי~א ה~"~םדין
 "~פי~"ב~דאדתו~

 ד~ה~
 ו~תו~פות ~די"ף במ"ש "אצב~ות

 "ו~דמב"~
~רשב"~

 י""ו~אצב~ות~ש הם ד~"בטדי וא"ב
 ~א~ע "דב~דא"~וא לפי"פי~ו~~~~"י~וא" מי~~~
 ונדא~

~ " ~ ~  ~~~~~~ן~~~~~א~~~ן~~י~~~ש~~~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ "
~ ~ ~ ~ ~ " ~

 דב~ימן ~בא ~~ני ה~בדו~~חי
 ~~ב~ ~~ מ~

 ~~~~ונ~

 וב"~~~מ~

~~~~~~ ~ 
 דבן וחו

י~~"~
~~~~~~~~ 

 ~~ו ~~יג ו~~ג ~~ח ~י~~ב~ו~
 מקום ~~ל~~וד ד~צב~ דלי~~

 ד"~
 ~גודל

 ו~
 " "ח ~פד ~ם ו~דין ~~~יין ~פ~ הוי ג~לים

~ ~

~~~ 

~~ 

~  

 ~ד~~

 ~~~מ~~~~ס~
 דקי~ו~~~

 ~~ ~ריפ~ ד~דידי~ בר~י
 דוב בנ~סק

 מהם~~
~~ 

 ו~בן
 מ~ו"~ נרא~

 ~ימןל"ח מ~ריק""ו
 ו~ב ו~ב"ח והגמי"י ה~"ד~ב""פ

~""~~ 
~"~ 

 ז~

ו~~~
 ד~וריי~~~בן ב~י~ודא ל~חמיר דראוי ~~בים

 ~~~~ נמי~בהמה
 ~~ רוב בנפ~ק

 מה~
 " ~ב"ד

~פ~ח ~ב~
~"~ 

~~ 
 ה~ל~

 ל~ל
 בפ~~

 מרן
והרב ~~"~

~""~ 
 ז~ ~"ק

 ~~ר~

 בדבד
 ו~~קנ~

 ב~ב
 דאלימ~ רוב~ ד~יב~~יב~ וב~

 ~גם ק~יני ד~די ~בא ~ו
 ~פר""ח הסבים ובן ב~יד~ לגמ~י איפסיק אידךבי
 והדב דינא ל~נין~~א

 או~ ז"~
~לא ~~יא~~~~ב~~ ד~ב

 ~חלי~
 ~~ו~ד~ם בדבדי ל~~מיד ונל~""ד

~~ ~נפ~~
 דבים בי מהן א~

 ובדב~ב ~~
 וד~יןלהקלב"א~~יי~א ~י~ור~ ד~~ ~~"~

 ב~~מ~
 י~ר~ובהפמ"ר

 א~
~~וד~

 מ~ה
 ובדומ~

" 

~ ~~~~ 

 ~צב~ובו~~ד~חצי י~~דבדוחבי ~~~ בקי ~~ינו ~י מו~"ם ל~ון ~~
 " האמצ~י~צ~

 ה~"~
 ~~ה ~~ ~"ק

~~ 
 מור~ם ל~ון

 ב~~~~יב
 ~~~צב~ ל~~~ צ"~ דליב~ ~"~ דמ~די""~ ~ד~ו~
 אגודל ד~יינו

~ 
 וה~~ח

~""~ 

 ד~ון~~ד ~~לה ולבן ~~מצ~י ~צם מח~י~מ~לה ~~י דהדבר

~וק~
 בד~~ ~מצ~י ~צם בחצי

 ~דו~ח
 וד~

 ל~מו~~ל

 בב~מ~ ~~~~
 ב"ח ~ד~ וב"ב

 י~""~
 ~~בים~ר~ ובן "

"~ר"~
~~ 

 דין ~""ז בלל ב~"ח וב"ב ז~
 יו"~

 וגם
~""ב ~ר~

 האמ~~י ~צם מחצי ל~~ד יוחר ב~~דנ~ן י~ ~ו~
 ~בן " ~ב"ד ~~ י~ לא~~~

 ה~ל~
 הרב

 ב~ו~ דב"~
~"~~

 ק~ז
 דנ~פ~~

 ~צם חצי ~ד ~~~ר המנהג
~~~צ~י

 ~~ו~
 ~י~ר

 ~ו~
 מדוחב יו~ד ובדוד בבל

~צב~
 בין

~~ 
 בי~ד~ד~ בא~ר בגדול בין ביו~ד ~~ן

 ~ם~ז
 ~ב"~

 ובן "
 ד~~ נרא~

 ז"א הד~
 ~~~ו~~~ח דבדי~~~יק ד~ דב~ו~

 ו~~
 ~~הם ה~יר

 ו~רב ~

~ו"~
~~ 

 וז~
 פי~ ובו~ ~"ג ~ין ול~לם

 ב~ו~
 ~~ן

 ~ד~ב ובדומה יונה~מו
 ~ב~

 די ~בד מ~צי יו~ד
 ~בד~חצי

 מדוחב יוחד ~בד ~חצי וב~דנ~~
 ~ו~ ופ~ו~ ב~~ב~~י ~~ב~

 ~ו~ ד~~ ב~~~י~גדים פרי הרב ג""ב וב""ב " ~ב"ל
 ~ו ~~צם מחצי י"ג

 ~ין~~וף ~צב~
 צ"~

 בין ב~ף~~ן ~ין~בד ל~ול~בחצי ל~~ד דנבון נל~"ד ו~~"ד
 ~ו~

 ו~ר~ וה~~ך בהב"ח גדול
~ר"ח

 ודב""~
 ~ין ה~צם מחצי למ~לה ולבן "ב ומ

 ~ימן ל~יל ו~יין "~~לם~~~יק~~~דין לח~
 צ~

 " דין~~

~ ~  ~~ו~ ב~ביי~ מח~ נמצ~~

 ~ם
 הו~

 בדין להקצ י~ לחב~ ~דד~ביי~י ~ו~
 בהמ~

 ~י~
 ~בו~נ""~

 ~"ז ~י~ ח"א י~~ב
 ומ~~בר~

" 

~  אפי~~
 ~ינו

 ד~
 נפ~

 ב~ב " ובו~ ~רם "ונצדד

 ד~~ ב~~ ~~ ~~~~~~
 ~נפוח ל~י ד~בל

 ~~ד~"~ד~~י~~~~~די~
 הדזן

 ול~יי~ ~ח~ו~~נ~ו~

 ~~ם~ו
 מ~ו~ נר~~

 ~"די~ו~ ~י~ הנפוח
 ~נ~~וח

 ~נ~~~~חו~ וי~
 ~א~ו י~ ~ז מהחו~ין ~~

~~ד"ח וב"~ ו~~~די~
~~ 

 ~~ז ~~זוב~ב ~""ק
 ~ד~די ד~~מ~

 ר~"~
 ~~ ~קבו~דבל~

 ~פי~ ~י~ור
 ~נ~~נ~

 ~ב~ר
 וב"ב"~~יה מבמו~

 ~ב~
 מד~~ דב~ינוי

 להחמיר ~ב ומ"מ ~מרי מב~ירין ניפוחולא ~~םל~ו~~ ד~ין לחוד
~י "~~יי~

 ~ח~ו~
 ובו~

 ~י~~
 ~~~ז וב"ב "

 ונ"~
 "דנב~ן

~

 ~~~ן~~~~~~~~~

~ ו ~  

 ריקבון ~ם א~י~י~~בריקה
 וני~ו~

 ראין ביון
 מבורד~די~ו~~ ~~~

 ~"ה ובדב~ב
 ~~~ ~~רו~

" 
 ו~יי~

~מ"~

 ב~ל~~~~~ל~~
~~~ 

~~~~ 

 דין
~ 
" 

~ ~ ~

הרב
 ב~

 דל~ו ב~ב ח~ ~י~ דוד
 הדםונצרר נ~ו~ ד~~

 אל~
 מיני בל ~ה

 מ~~ובדמובח רי~ו~~
 ו~בי~~ ה~רומ~

 מ"ב ~דב
 בב ~החמיר ~וב " ~ן דחמיד צה""ג דבמקום~ל~"ד ~גולב~ ~ו~

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

 ~פ~~ק

 ביו~~~~

 ~~~~~~~ ~~~~~י~~~~~~~~~
 לה~רי~ י~~ה""ג

 ומזמוד ~ די~וחא ~יני בבל
~ום ד~~הי~ ~~נרי במו ~~ים צמחים צה""ג במ~ום~ב~יד ~ד~

 ל~ ל~ו~~
 ולא בב~ד

 ד~ ב~~
 ו~נד~ בו~א מצינו

 " ~ב~לידי ב~~~ה ~ליו ו~~ב~י בריא~~ל~

~ ~ ~ ~ ~

~"~ " 

~ ~ " ~ ~ ~  
~  ~ ~  

 דהא~~~י""י
 ברי~ צדיב~

 ב~י~ין אנו ו~ן
 בבד~~

~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  
 ד~ין~קל ~~בים ~נינא בה~יו~רי

 גוונ~ בב~
לא ~~~

 מראי~ נ~~נ~
 הב~ד

 ו~~
 ~וא ~ם

~~~ 
 או

 אם גם~דחק ~~~
 נ~ד~

 ~א~י
 ~ביא דמד~דן~~ב" בבה~"~~י~ק~~~ יו~~

 ~בד~
 ה~ו~דין

 ~ב~ו~מ~מ~
~~ו~~

 ~יקד
 ~בד~

 ה~~~ין
ד~~ו דלפ~מ~ ~מרינ~ דל~

 ל~~~
 ב~דא

 ~ל~ ~רא~נ~
 ב~~~ב

~ר~ונ~ ~ב~
 ו~~~רא ב~חם

 האחד~
 בל~ון

ב~בו~ב ~~ י~~
 ו~~ י"~

 ל~~וק ד~~ו וד~י ב~א
א~ונ~ ב~בר~

 או
 דבנדון~~~ו ובו~~ו~ן הוי ~פי~~ ~~~

 מ~ירין י~ בל~ון ~~בדוח ~~י ז""ל הרב~ב~ב
 למימד לן אי~~ו~דין וי~

 באחדונ~~י~ד~ ~מבי~ רה~בר~
ומ~

 האו~דין ~ב~ ז~~ל המפה ב~ל הד~ ~ב~ב גם

~~י~~~~~~~~~~ ד ~ ~ ~ ~  

 ונק~ד וחזד במ~וםצ~"ג בנ~בד ז"ל~ר~
מהני~ בבדי~~ יפ~

 ובו~
 ~ב~

 ~מו~ ~ל~ דדבי
" 

~בל ד~בא~~חמ~ לדין זבינו ו~"ב ובו~ ~מפה ב~ל~דב בד~י ~בדיק~
 ~~ ב~בד~ צ~ במ~ גונ~

 ~~דין
 ב~~ חיי ~ר~ב~י ~~בים ובמו ~מפה~~ל וב~ג~~

 ~ד
 דידי~ דבנידון ~ם ~ו~יין~י~פ"וו~י~ק~""ב הנ"~~
 ~~יד

 ~"ס~בח
 דמצ~

 ~~דין "~יקד
 ~ל~

 ביצים מלאה
 ו~י~~~ני~

 ~ם
~~ ~~~~~ ~  ~ל~""ל~~~ ~ 

~ד~
 ~~י~

 ~~~~ל~ו~~~ ~~~ ו~~~~ ב~~~
 ב~י~



~ ~ ~ ~ ~

"

~ ~ " " ~ ~ ~ ~  

~"

~ ~ ~ ~ ~  ~

" 

~ ~  ~ו~ 
 לא~ד~ י~~ ~~ין

 ~" ו~"ג~ ~~"א ו~ו"ג

~~
 ~בו

 ב~מ~
 בגיד

 ~נש~
 יש בתץ" שלה

 ~תו~
ונל~""ד

 ~~~~~~ן~~~~~~~~~~
 לפתו~ב~~מ~

 אי~ו ד~א " ישדאלוב~~ר ~ב~~ת
 ~ליבא צ~"ג לפ~י~ת דתיישינן ב~למא תשש~לא

 ודב~א לפנינו שבד~~י~ותאאו
 יוד~

 ב~יתיי ~ד~ ~ם
~~~~~"~ ~~~ 

~~ 
 א~י~

 ~גדול בשור
 ~ידוש~פי~שבתיות" ובג~~
 " ~וא פד~ואתרוני~ו~וט מ~אדי~דולים ש~~

~ ~
 ~זא~~ן~ד~~~

 ~ב בב~מ~ג~~"
 נ~גוו~בשיו ב~~

 לא~ו~
 אפילו זאב דרו~ת

 הש~ךו~פ~ת ו~ד"םוג~"ל~אך ב"ת וב~ב ~תו~~ד~ת בג~~
 יש הפ~"ר בלא ל~ב~ם למוברו דאפשד ד~יבא~תבו
 וא~וד~מבדו

 ~ת~
 ונל~"ד מדן בפ~~" מי~ל ו~ט""ז

~~ש"~
 ופד""ת

 תי~ינ~ ד~
 ו~יין " מו~ט להפ~ד

 ת"ף~"טבאוד~ב~נינידדו~~" ~י~פ"זב~יתיי שו"~

~~
לשון

 מוד~
 מ~ב ש~יא דבל

 ולמ~ל~
 ~וב "

 ~םונמד
 למ~ל~

 אבל בג~הודוקא שד~ ולמבדול~בו"ם מזאב
 בד~~

 דלא אםוד
 גד~

 ושמא מזאב
וחזוד

 לישדא~ וימבדנ~
 ד~ת נדאה דבן ובת~ ש"ך

 פו~קי~ ושאד ~ב"א בשם ~פ~ת וב"ב ב~~ט"ז~דלא דש~
 ~ם ונ~דים~דובים

 למ~ל~
 מזאב

 וד~
 " ~"ב בדי"ו

 ~פד"ת ~דיןוב~~ד
 תמ"~ תמ~

 יקדא
 ו~י~ן פ~~~~מתבד אלא לנו דאין וב~ב מו~םחומדת דבר~ ~~

 מנתת~~~
 תפאדת וב~~ י~ד~

 ונל~~ למ~~
 דנבון

 במ""ש ובדובונמר דמ"א ב~רי~התמיד
 " צת"ד אות ז"א הדב ר~תו~נ ה~~ו~פ~~

~ ~~~~ ~  

תוץ
 מ~נ~

 לבית ~ד ובו~
 ~~ל~

" 

ו~~~~~~~ן~~~

~לל
 והנ~
 יש
 דרי~~ ~

 דוקא אלא שודף שאינו אלא
~שמטיל

 אד~
 ו~יין ~בפנים

 ש"~
 ~פד וב~ב וט"ז

 בבד~ה בקיאינן דלא~~דידן ~
~ 

 שנ~ב
 לתל~

 אפילו
 ~בשד ~אדים~א

 טדיפ~
 ו~יין גדולים ואפי~בבב~ים

 שו"תדשב"ץת~~י~קמ"~"~ ~~

~~
~~~ 

~~ 

~ ~~י~ ~ ~ ~ ~  
 ~~~ם ~יא~בדין~בד

 די~
 לו

 דדי~~
 אף

 ובן~~לאים בגדיי~
 ב~

 ~לל בלא~גי~ אפי~ אייד~ ~~י~
ו~ד""ת ~""~

~ 
 ~~טנים

 ו~
 א דשב ב~ברת דדי~ה לו

 וטו~
ד~~ת~

 " מוד"ם

~ ~

 ו~אד
 ~ופ~

 ל~ם י~ ~דור~ין
 ואפילו "~במותם ב~ו~ דדי~~

 למט~
 להם יש מ~נץ

 ~"ז ~ב~תם ב~וף~די~~

 ו~~
 דב"ב

 " ופר"ת ב"תו~יין ודשב"~ ר~~

~ ~

 ~~~~~~~~~י~~~~
 ~~ר""ת וב"ב בג~~"ש דינו ודנשדן~ג~~

~"~ 
 י"~

 ו~א"~"ומייקלנגדם~בשם~~~"~
~~~~~ 

~~ 
~ 

 " ובו~ שאמרנו אלו

 ב~בדא ז"ל א"אומ~קנת ה~ו~בת~
 דאשונ~

נדא~
 ~ין "דרו~~ואנו אין מצילין ד~"לד~קוםשאין

 ב~ג~ות~דב ~יין לתומדא ובתראי מרן פ~ק אלא~נו

~~~
 וב~~ מפד~ג

 מהש"~ ~אדו~
 ובתב

 ~~~ הר~
ד~~

 ~~ו~~~~ן~~~
 ~~ילי~ ~י~ ד~~~~ין"~~~~

 ~~ ~~~ ~~לין~אין
 ו~ב

 ~~~~ ~ז~~~
" ~ 

~ ~
~ ~ ~  ~  

~~ינו ~~~ ~יינו " ~~ו~ ~דבות בני ~ם
 ~וא א~י~ שדי ש~ב~

ו~~ שות~
 אם אבל מ~~דין

 ~~~ ~ב~
 א~ילו

 בשניה~

 ~~~י ו~ב ל~ב"ום למובדו דא~וד בתבו~~ד""ת
 דא~וד ש~בה בשדאינו התמידו~אתדוני~ ד~~
 ול~מי~ו ל~מידונל~""ד למ~~ם"לגו~

 תתל~
 דיןןב ~~ ו~יין

 ~ו"ת ומש""ש"ו~יין בל~מור""ם~א ו~י~
 י~~~~

~~ 
 ד~יןדבתב ~

 לת~
 ~יד בין

 שד~~
 גזים

 ~" ז לן ~גומאן לדוב~~ישדא~

~ ~
~ ~ ~  

 אין ~~
~ דדים~  

 " ובו~ ביד
דגלי~ פירו~

אתדונים דגלי~ ל~~וקי ~דאשונים
 דאין ב~וף אבל תי~ ~

 א~ ~
 ב~

 דגלי~
דוד~

 ואם ~ ואת~נים ב"י בדגליו
 "נד~~~

 ~אם
~ולד ו~ו~

 ~תוב~
 הולדאלא לא~וד יש

 לתו~ א~ב"י~~
 ותי

 פד~ת~ ~
 ואין

 ל~ק~
~~

 אלא ~וי לא
 בקו~

 " ב~מא

 ואתרוני~ פר"ת~~יפ~ ~~ניקבהלתל~
 במ"~

 א~ ~"ק ב~י~נ"א
~~~~~ 

 ~ליו ~נ~ל ~~
 דד~

" ~י~ או מקד~"
 ~ " ו~תרונים ו~ה"ת ~מ"ג~ ~ב~מהש~מד~~ הדוד~ישןו~ב~

"" 

~ ~~ ~ ~  

~ ~  

 הדו~ ~ומ~
 בשד ~""ז ובו~

~ט~ם
 דא~ילו ~ת~נים ~ש""ך ו~ביאו ~~"ן וב~ב זודקו~וא ~פר~ ~~נ~זל~ ש~אר~

 ~ב~~~אדי~
 ~יבי בי ~ישינן לא ~מ~יים בנגד

~יישינן ד~
 ב~למ~

 לן מ~~א בדלא
 בל~ בדדו~~

" 
 הדד~זובתב

 ב~ בשו"~
 מת שאם"

 וב~די הדוד~
 דק~

נפי~
 ~ן לידי~ שמיט נשמ~יה

 ~נדד~
 ש~יא

 בת לו ~~י~ן~ב~ה בשיד~
 ב~ב ~וד ~ אד~ ל~שלי~

שאם ש~
 א~ הד~~ מש~

 ממ~ום צפדנו
~~~יק ול~ ~די~~

 ~ד לגמדי מני~ ל~ו~די~ למשקלי~
 דמי~

~דוד~
 משום טרי~ה

 ~מש~~
 ~~ת~יל

 ~פדנ~ למ~ו~
 ~אד~משלי~

~~~~ " " " ~" ~ ~~~ 

~ ~
 ו~~ורן

 תתו~
 ~אן ש~י~ ד"ל ובו~

בל~האמדינן אב~ ~דוד~
 דב~

 מ~למא
 ו~יין " י~דבדין לקמ~ בדאית~

 מ"~
 מ~ד"ו בשו"ת

~~~ ~~ 

~~~~
 בתב " ובו~ ב~ו~ות ~צדים

בשם ~~~ ~ד~
 לדד~ ~יד~

 צפרני ב~ו דאם
 ~דור~~ב~~

~
 ~~די לאובלו מותד ~וף בו בווצד בביוצא

~ו ל~~ט~
 אר~

 " ~~~~ב מה~~דים א~ ני~ב שלא ~וא

 ~~~ב~~ ~ו~~
 " ~דב~ ונבון

~ ~~~~ 

 למקום ~~
 מ~ל~תבין~פו~~~~ צד"י~

 נק~איז~
 מ~ום

 דת~מקו~ נקר~ ו~יז~ ~~
 דמקום בתב " ודשב"א ד~ב מקום ~שיבביו~ד ~~ שאין מקום דבל בתבו " ו~מ"ג ד~~""ת

~היינו ~ת~
 בק~~

 מקום
 ~~ב~מו~

 מוק~ת ~אין רו~ות
 גד~

ומתיצ~אב~
 שמוקף בתצד

 דבש~ואבתב תוששיןוד~ש"~ גדדומתיצ~
 דת~

 ד~יינו המשבן בתצר
 ~ל ~א~

 גדד מ~ף ואפילו מ~וםרתב מי~ריתמשים
 ~משבןודותב ~ימני~

 מא~
 ~משבן ו~ודת ביה קדי ו~~

 מא~
~ ~ ~ "

 א~~ד"~ בדאש דואי ואתדי "
 ~~~~~~~~~ ~~~רי נ~~ין~י~נ~ ~~~~ונ~ דבד~

 ~~~~י ~ו~ד
ד~~ול~



~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~"~ ~  ~~~~"~
~~~ו~

 ~~שב~~ בד~~ ~~~ ~~~ק~ ~ד~רי~~

~~~~~~~~~~"~~ ~ ~ ~ ~ ~  

 ~לא בבלוב~ו
~~ 

 חוששין
 וא~

 ~ם
 ק~~

 שלאחד ראשו
 אמנם לאחרים וחוששין רוגזיה נת דלא אמדינן~ם

 ב""נ רו~י~~ דנת מ~תבר יו~ד ב~או~ם~דג
 ופ~~ו~"~ מהר~

 מח~י~ון וב"ח ~"ת או"א אבן "
 א~ילו רחב דמקום רש""ל ~תב ו~ר א~ורים~~ולם ובתב~

נ~א"~
 מהם א~

 דרו~
 השיגם~לא ואמרינן לאזנך חוששין אין

~~~ 
 בתב

 הדדי~
 ה~"ז והביאו

 דמ"~
~אפי~

~לא~ור ~החמו~ י~ נדר~ין ג~ נמצאו אם ר~ב ב~~ם
 את"~~

 ובן שט~ה ~תב זה ~ל השיג "והוא
~~~~~קה"~

~~~~ ~ ~  

 ח"א

 ~י~~

 ח

 להחמיר ונלע"ד "דרו~ות ~~~קקיימי
 בות~

 ו~ובאו
 מהרבדבריו

 ~"בועי~ריהד"~
 ה~ירו ולא

 בידוע זה ובל " בשי~~יה~אזלי ~יוונרא~
 ארי~אינו הדור~~~יי~ שנב~~

 שנבנ~
 או תתול ~ו נ~יה או ה~~~ים בין

~ו~
 ב~ול

 א~"~~~
 ~וא אם אבל

~~~ 
 את~א~ר דאין נלע"ד

 ~ס~וק~ ב~~
 ~~~ן י"ג ~ין נראה ~ ובן

 שנבנ~ ~שיד~~ דו~אד~וש~ין
 ו~יין הארי~ובו~"

 ~~~ז סימן ב~ח ש~ת ו~יין~ש"ש
 יה~ד~~י~ ~ח~ו~ ו~ו~ ק~~

 נ"ו ~"ה
 ו~ח~

 " ודיניה דרוסה אות יצחק

~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~  

 הזאב בשק~ץ בך מיר בשמצאוהו"אלא
 שלא ~חיישינן בבשזם לש~ר מהני ~~חרתולא אלא"בן נמצ~ ~ א~ אב~

 שמת א~א רוגזים נח ולא מתחלההרגו
 אח""~

 וחיישי~ן
 ~עליו ובתב " ~~ו ~"ק ה~ר"ח עב"לוהעתיקו"לבולם

 " הם בדורים~ודב~ים

~ ~  אבל~פצ~ו~ו~"ו~~~
 ~צ לא ד~א~ילו

 הרשב""א ב~ידושי מבואר~ן
 ~ת~

~~א ~~"ן
 שותקים והם ~וא א~ילו ~צע א~ דדר~

 ש"ךו~ר"ח ו"ד בד~מןדין~סורים "~ול~
 " ואחדוני~

~ ~

 ~ון
 מור"~

 אבל
 א~

 אם וה"ה " אחרים דדס
 דלאנח ~עמאהואפצעאחריםדחד

 ו~ר"ח"~"ז דוגזי~
 ובת~

 שנמצאים ד~ל ב"ח ס""ק ה~ר"ח עוד
 נדר~ים"~תן

 א~י~
 אחד שד~~ן יד~י~ן לא

 בו~ם מהןא~ שה~~
 ~~ורי~

 ואח"ב תחלת הרג אם דממ"נ
 הדי"~צ~

 ל~"נ~
 ובלן רוגזיה

 ~י ~ורו~
 לא~~י תחל~ דר~

 ידעי~~
 ~יניי~ו ~י

 דד~
 ו~~ן

 אסורו~
 ובמ""ש

"הש~ו~~
~"~ 

 ~" " להקל ו~ן
~ 

 דאמרינן דהא ה~ר""ח שםבתב
 ותלת תרי ~"ה אלא ד~א לאו מינייהודחד רישי~ ~~

 קמא ~דידת~ינן
 ~~~ ק~~ ~~ ~י ק~

 ~ט"ז דעת ובן ק"ה ~י~ צ"צ ~" ~~ל דעת ובן~"ב
 ה~יא ~""ז א~ן~ש""ך~""ק " וד"מ~"ש בהב"ת"ורלא~
 נ""ז האו"~~לל"דברי

~ 

 ~"מ דברי ~קור

 ד~"~ ~ב"ח~
 בס~ וב""ב אסורים ~ולן מ"א "יות~ ~~"~~

 תו~
 חיים

~והגם"~י
 בשו"~

 זבתבדתלי~~~ ה~"ה ~ל השיג מ"ב
~

 הלבו ובו~~דד~יו ~מא ~מא
~~ 

 ~ש"ך ראיתי ו~~ר"ח
 בדברי מוברחין~ונל~""ד ~בריו דאין שם"~ב~ב

 ת~ארת~~ב"~ו~ש""~ועייזבס~ הד~
 "~"~~~~"~ ~~~ י~ ושו"~ ~~~

 די~~ ~~~י~~ו~~~"ל~~
""~ ~ "~"" ~ "~ 

~ ~

~ ~ ~  

~"~~ 
 ועמד"ע~ה"~"~~"

 ~בי~ןדי~~
לדרו~

 בר~ונו
 בבלובהרט""ז שא"ב מה רוגזיה נח מ~ם א~ שלראשו אמדינן~דמ~~

 "~אחרונים

 חזינן ר~א~עמא י""
 ו~"~ דה~

 ה~"ז ימנו~וה לה~~ק
 ו~מ"ש ואחרוני~ וש"~

 " ~ ~ש"~~ י~יין ה~דין ל~~
"" 

~ ~~ ~ ~  ~""~ 

 ויש" מור"םלשון
ול~ב~ו" ~חוש~בדו~~~

 ~רי לגוי
 יש ד רברבי א~י ב~~ ב~בובהפמ"ר ו~ר""~ ~"~
~~~ 

 והד~
~~ 

 מ"ש ועיין תחלה להמיתו ונבון לגוי~מבור שדי ודו~א ל~מ~ד ד~וב ונלע~ד הברע דצריךבתב
 ב~וןמו~"~"" ב""א דין ~~ומ~~קמן" ד~ לע~

~ ~
~~~ 

~""~ 

 הוא אם אבל
~~~ 

 מקרקריזוה~~ ~ותן שמענו אפילוי ~י~~ " ~~

~~~""~ 

 ב~י~" ו~ביא בדבר ~אריד ל"ב
~רמב"ם ~בר~

 והרשב~
 ~ינא ו~נין ו~ר"ן והרא"ה

 יעוי"ש ~ירושי דבו~ו חומרי~נקטונן ~על~
 ב~ור~

 ונ"ל
ד~~

 ~" במ"ש~" הדבר
~" 

~ ~

בת~ו ~ וב~~ ~ג ~י~ ל~יל נ~באר ובבר מור""ם ~שון
 הש"~

 ה~נה דאם וה~~"ח
 לדיד~ א~י~ ~בשי~ יש דחבקנה של~ני~הו~

 דדוקא
 דלאב~יאינן~יין~שהואמרינן בניק~

 לעי~
 ~ימ~

 נ~א
 " ומש""ש~~ ~

~ ~

~~~ 
~"~ 

דביו~דיבישה ~י~ו~ והו~~~י ~בו~" י~ישה או
 ובן"~ובת ~אדימיד עביד~דמשתמ~~

 מ~רשי~ ורש~ורשב"אושא~ מה~"~
~"

 ~ב""בהש""~וה~~""ת
 ודל~

 ~" " בהע~ןונבון
~ 

~ ~ "

 ~מא דחיישינן לה חוששין
 ח~ דיןובדלעיל וד~ דר~וחז~

 ודאח""~
 נשמ~~ ה~~ורן

 ~יןח~~וב"ב~ועמש~ש מ~נ~
 ב~ב""חודלא ואח~נ~ והר~פ~"~ ה~""~ב~~נ~

~ וה~"וה~  
 דתייש~~ מ~~~ין והם הוא

 הד""ן בשם~ר"ח
 ונלע~

 ~~"ן בשם ובמ"ש בה~~~ת
~" 

~  ו~~
 ~~~ ~~וש " ובו~ בלבד לזה

 ב~
 הרב""יוב~ב ~ו~~~~

 ~~ וה~~~~

 חיישינן גו~א~בבל הר~י ובתב ל""ז
 עומדות דב~הו דא~ג ממנו לברוח~יבולות ~ז~שהצ~ו~ן~בג~~ו~~י~ב~~
דאי~א ליה~ ~~יישינן ~א שתו~ואי~~~מקרק~ן איהוא~ילו במרח~

 רד~
 ל~נינו ר~ו~א יש דה~י~בא ~~שאנ~ דין בדלעיל השיגם ולא אחר~ם

דבתב וה~ר""חודלאבהט"ז הב""ח וב"ב ח~שין איןאבללשאד ש~צ~ורןתח~ה~בגב~
 ~~~"ז דלאונ"ל ~גבו~ ~תושהצ~ו~ן א~ילו שרי דבמקוםרח~
~ 

 ~רשב"א בשם ~פר"ח ~תב
 א~י~ראינו דוק~

 שנבנ~
 אבל לביןהשוורים

 וב~" ותלת בתרתי ~""ע שרי"אבל בגבו לו תתובה~צפורן שבאל~ני~ שו~
 ע~"ל לא~ו~ ~דבר מ~דו~ר~ב

~ 
 ש~ וה~ר~

~ ~ ~ ~ "  
ול~נ

 ~ד~~
 ברו~

 " ~א~וד

 ו~~
 מהרי וב"ב " ע"ש

 ~~~יר הצ~ורן לו ~~וב ~השור ל~חמירונל~""ד ק"~
 שרו ואחרים א~בצ~~דן ~~

 וע~
 לעיל מ"ש

 וע~ין " ו~~ הפ~קים~לוקתבין י~ ד"~
 ב~~

 מנתת
"~~ארת י~וד~

 למש~

 ~~נ~~ז~~~~~~~""~~~~~~"~
 ~~~ר~

~~"~~~~~"
~~



~ ~ ~ ~ ~

"~~~~~

~ ~  

"

~ ~ ~ ~ ~ ~  ~ ~  "" " ~"ג קי~ד דף ~ו~"יהודה ~"" 

~ ~~~~ ~"~ 

"~ ובו~ חדש י"ב לש~ויי אלא
 י""" ~

 ~~~~"~מש~~
 רדושה בוראי דאפילו

מהני
 אית ד~א ~ש~לר או ~דש י""ב שהיית"

 מבוא~ובן בדיק~ ל~
 הרמב"~ם בדברז

 וב""~
 הש"~והר~

 ~ר""ןאבן ~ ~~~
 והרא"~

 ~~ה אין שנדר~ה דבי~ן ש"ל
 ריש בחידושיו הרשב""א לפי רש"~ מדברי משמעובן תק~~

ד~~~
 אנו" דאין וב"ש בודאידרושה לה~~ד ונלע""ד

 ועיין" ~"א ק""ב הר~תב"שדף בבדי~הועייןב~יאין
 מ""ו" ה~וראות ~גהתבנה"ג

~ ~

 ע""ג בלל בת"ח רמ"א ב~ב " ובו~ ~דש ~"ב
 ד~שנה ב~דין

 מעובד~
 ~רש ~"ג צריך

 והר~
פר"~

 דש""ל רברבי אפי ועל עליו השיג
 בו~י~והעל~

~~ ~ ב  

~ 
 ~~~~~~ ~~ל~~~~ן

 אבן הפר"ח עם ~שבים ב~ ה~תש""ק וגם שנהל~מ~
 עליהם העיר ולא רברבי ו~פי הת""ח דברי~~""ךהעתיק

א"~
 הת"~ דברי הביא ו~ דףדינים שמואלב~ידושי הר~מ~ום ב~ייהווגם דש""ל נראה

 דתל~ליה ~עמא דיהיב
 ה~מהבימות

 הצנ~ וימו~
 " י~"ש אח""ר ~עם ונ~ן

 ב~"ב ~יד""א ~רב ביוגם
 או~

 י"ב
 הרב ל~~ורדברי ראייה ~מואל מקום בד~ריהר~דאין בדברוב~ הארי~

~~ח
 תמ~

 שלא דנראה ה~~"ח לשון על
~~ 

 דברי "
 בשרש~ה~"~

 ~~מו הביא מ~לא
 דימו~

 ו~~ורף" ~~יץ
 ה~"ח"ודבן לסב~ ל~וש דיש ~עלה מ""מ הלבהולענין
 בהרב ~ ודלא " הא~רוניםהשבימו

 ~גור~
 ודלא שמואל

 ה~ר"~ בדברי דבתבו ~פ~ מגילת~הרב
 בד"ק ע"ש

 ~~צריך לה~~ירונל~דדנבון
 ב~נ~

 י"ג~~ש ה~יבור

דבעי~י~~
 ל~מןשימן וזמו~הצנהשלמיםועי~ ה~מה
 " מור~ם ~לשון דיןז~מש"ש~א

~ ~

" 
 או

 בנקב~
 " ו~לד שתת~ר

 וה"~
 דבנ~בה

 י""~ שהיי~ מהנינמי
 ~דשש""~~ו~~דוני"ופשו~

 ותמות תלד דלא דאפש~ ל~וד~עיבור שגי ודלא ולירה בעיבור תלוי דדוקא הר~"לוב~ב
 בע~

 הלידה
 ~ל"ק איש הפר"ח הש""ך~א~ן והעתיקו ~עמאומ~תבר

 רש"ל~ל
 ו~ב~

 ~לקו ואחרוני~ וה~"ת שגי דבעיבור
על

 הפר"~
 אחדוך ועד בדבריהם יעיין ראיו~יו ודחו

 על ~להשיג להרד""ף מזמורלדודבש~
 והשב~ הפר""~

 עוד ובתב " משתבר דהבילשברתה~~
 בתובה שלם ונמצאהולד העיבור ~גי~~לשוףשאם ומ"מנלע""~

 ~וה נש~~ה לא אי ד~אי ~דבר דקרוב~שש~~וה
 בעת ~~ות שמא ל~~קי איבא דאבתי ~"עהדבר ולדידי פ"וע~ל בסי~ לה~ול~תירועמ""שי~השיש
 או בהפמ"ר בדוחק עליו לשמוך דיש ונל~"דהלידה
 שבתש~ודת

 ו~~
 ~ב י"ד אות מ"ב והרב "~ וביוצא

~
 הפר"~ דברי

 לתמוה דיש
 אי~

 ממנו העלמ""ה היתה
 הרמ~""םדברי

 וש~~
 ד~צריבו והבלבו ~תרומה וש~ר

 על השיג למנ~ה ב~לה מ~י ~הרב וגם~יבורולידה

~פ~"~
 ~~די~ הא~רוני~ דעת ובן

 עיבור דו~א
 דאםשחטהונ~צא"מעוברת שם אש~הרב~~י~אוהבי וליד~

 בלל ומ"י "וב""ב"מ~רי""ל י~"ש"~שורה
 ע""~

 א~ ס"ק
 משמעו~הש""שוהפוש~ דבןו~הר"~~זרש""קא~ב~ב

 ~התיר דאין ונלע""ד ותלד שתתעבר ~ר מרן ב~בובן

~~
 במ"ב ועיין " ו~ל"מ ולידה" בעיבור

 או~
 י"ד

 ~~~"ש~ש דאין~הת~ר~ב~ב
 דב~

 לא שפ~~ די~קת
~"

"" "~ ~~ 
~ 

"~ 
~ ~ 

 ~"~~~ן""~~~~""~~~~
~~~ ~ ~~~ ~~ ~ 

"~ 

~~~

 פר"~" "

~~ ו~ נש~~י ~י~ב~ ח~ם מי~ בשו~
 דאינו ~~י~ ~ליד ~ריפה ~

 והרב" באור~""" יע""ש האריךבדבר~ו~י"ג מולידוהר~מ"~
 ~ש""שדמשמ~ות ~""~בת~

 ~דש "י""ב ~שהוזי ~רנ~י וה~ש~ים~ד~י~
 "ו~ב""~

 ~ ~" " " חדשי"ב עליו עברו אלא"~ם" מ~בשר לא דהוליד לןאו~בריר ~~~ דא~ילו ~~דין לענין נלע"ד
" " 

~~
 ~של "עיבוד זמן דזהו " יום ב""א ושה~ה

 דנ~~ברה למיחש איבא שה~ה שלאובל ע~
~~~ 

נ~פ~
 ראשונה מ~עינה הם ש~~ילה והביצים

 איש~~ו דילמא למי~ש דאי~א ואע"גוא~רונים ש~~
 בב~

~ש~~
 ~ות מ""ב מרןועיין ה~ת

 א~ר ביצים ה~ילה אם להחזדו~שבים ~"וד~ארי~בדב~
 יוםבפש~ ~~

 בשם יושף ביתה דהובאמרן
 א"~

 בשם ש~בו
 " בדבר דאיןל~פקפלבוונלע""ד הרש"~

~ ~

 אבל ~ לתקלה חיישינן מור""ם לשון
 היבאדא~~

בזה

 ~~י~~~~~~~~ ת"~
~~

 דקד~
 ב~

 התוש~ מדברי
 פא"~

 יע""ש דף~נ~ג

פשק

~  

 ~ ש~
 ד~

~~ 

~  ~ ~ ~ ~  

 ע~"רתבף וה~יימית~ לגוי ימב~ד ב"איו~אלא משהיןבעוףאין
 מ"ץ א~רה""ם~יהיה~בעזרואל~י הלוי נשיאי הבולל ל~רב זה על ושאלתי ~

 דדברלי טריאש~יוהשי~ בק"~
 פ~ו~

 דנק~ינן
~~~ 

 דלא
 חיישינ~

 ~תקלה
 מוע~"בזהב~מן

 ועב"פ~~ "~
 נלע"ד~

 ד~~~~ן
 ~ע"ב ל~וי למוברוהמ~מיר ~~~מ"~

~ 
 מוברו"ל~וז ו~ם

 וימ~רנולי~ראל יחזור שלא בדי בפניו ימי~נו ~שה~וי ~רי~
~~ן ~

~~ 
 למנ~ה

 ב~ד~
"~ 

~ ה~~~  

 לת~לה ו~יישימוע~
~~~ 

 לי~ ויבשל ישבח
 ו~ע"

במנ~~
 על יע~ב

 ת""~
 ו~ ש"ק ד~ בלל

 ~יל~
 " אחר

~ ~
 " ~שוד ~דש י""ב שנש~הא אעפ"י

רשב"א ב~ו~בשו"~
 שי~~"~

 דדו~א
 ב~פ~

 מהנו ~ריפה

ש~יי~
 ~ריפה~אמרינן בודאי אבל חדש י"ב

 וב"ב בו~יה ומש~בר שמבינן לא~רי~ה וילד~דב~א~ נש~~א אם דה"ה בה"י הואובתבנשים מע~~
 מ~

 ע"ג בלל
 ~וב~ב מ""ה דף יעקב באר הרב וע~ש ו~ש"ק

 שהיי~ דמהנידהא הפר"~
 לדדוש~או ר~א ח~ש י"ב

אבל ~פול~
 ש~ור~

 ל~ז~ודו ~מוך בעוף גף
לנקיב~ דחיישינ~ לגו~

 אם אף בה וביוצא הריאה
 דילמא למי~ש שפקדאב~יאיבא מידייצ~ו י~ים~~ ~חו~ הרב~

 נ~בה שנ~עברהדילמאא~ר למיחש~ איבא בלידה ואף הריאה ניקבה הא~~נים~דש י"~ בתו~
 ו~יהו~ביצים ואשורי~ הריאהונ~ר~

 בשמו~~
 לנ~ובתהדיאה ח~ש ~דששאיןי"ב ליד~"אושהיי~ מהני בעוף גף

 א~~
 ~~ת~הש~~~

 יע"ש בזה ~~וורבים
 בש~

 ~מו נוןוהשבים
 הד~

 ~~~ ~~~י~~~~~ב~~נ~~~~~
 ~גבוה "של~ן" ~והרב רצ""ג שי~~""א

~~ 
 בש~ת"~ב~ו~~

 על חלק ~"ו ~י~הש~ר
 ~בנה"~" והביאדברי ~ר"~

 ל"~ימן
 ה~ה""~

 א~רות וראיות ו~ אות
~ 

 ו~~ב
 הר~ ב~ברי ד~עי~ר מ"ח ~ות ג""ן ~ימןמ"ב ה~~
 פ~~"

והרב
 המני""~

 על
 דמ~~ דר~

 חיי"~שביד~" בני ~רב
 בה ~ין אם~גף~קא

~ ~ ~ ~  
 ~~ת

~  



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~  

"

~ ~ ~ ~  
~~

 ו~ב~~ודת הדש י~ב שהיית או ~ידה ~~ני
 שאין היב~ ~לא ~הני~חיבו~~גוףלא ג~~~~

 ב~
 ונ~שד ~ו~ץ

דוקא~ד~א
 בבה""~

 במשפ~ דשדי מאן ~יבא
~

 מוד"ם לשון ~ל ב~ ~~~~~ין
 ד""~

 אם

~~ד~~
 ~ה~ב~נו ~י~~ י~ה

 ד~
 "ב~~ד להקל

 ו~ג~ ~ו~דו~
 ~ו

 הייב בני ~~~
 נדא~

 דיש
 א~ דנקש~~~בא ל~~ו~

 ~דב~ונקשרב~תם ש~שי"י אםאינו

~~~~~~~~
 א~

 ~אשי""יבהפמ""ד לאנקשד
 ד~~

 "היבא ~בשי~ם ~~~~א~
 דנשבר~~~~

 " לגוף

 ~~יבוד ~~יל~יין~
 ל~ד~ ~נ"~

 ובספ~ ~
 לדוד מז~ד

~~ב
 ~שב~~~ ~~~ "~א~

 ו~ברו ~וקץ שם דאין

 ~שי~ ~~~י~~
 ש~יופשוט

 ~ב"~
 בדוד והדין

~התהי~
 יב""ה

 ~ ~נ~~

~~~~~ ~"~ 
 לפיבדאיו

 לה~
 בתב " ~ד~ה

 ה~ר~~ס~קנ""אדאין~הם~י~ד"~"
~~ין

 ו~
 ~ז~ן

 ~ש"~
 הש" ~שון ~בה ~ן ~ב"ד

 " ~~ד~~~דדו~~ו~~דליתלהובדיקה~~הוא ~
ונבוז

~ 

~~~~~ 
 באהד~ון ~המי~אפילו ~ה~נהג ~~

 נ"ב ס"ק ~~הד~"פר"חמו~~"
 ~דין ~~יק~ נקטי~ן~~בי

 א~י~ ~קל~ ~מו~
 בא~

 בי ואף ~פ~~~דן~לא
~דן ~בדי ו~~מיד ~לי~ ~~י~ ~פ""~

 ~מר~~
" 

 אפי~ ה~מ~ ו~בל~~ ו~ס~~"~
 בא~

 ~ו~"ם~ד~ו
~הקל ~נל~"דדאי~ ~ת~ל~ ~מיה~ ד~אאזב~

~~~~~ ~""~ 
 ו~~לישדאל ~מאימבדנ~ וב~ ~~וד~מ~~

 התי~ ומו~~
 ~ד~ו~~~~~

 ~או "
 שדי~ת~

 לגוי למובדו דמוד~ם
~רא~

 דמ~גד
 לפס~

 ~י~ ל~יל גופיה איהו ולמ"ש מדן
~""~

 דא~ר ו~ דין
 קמא במי~וט בשהא ל~י למבו~

דקנה
 א~

 א~וד דאינו
 א~

 ~ושט ניקב ד~מא מחשש
 תדי~יז ב~לי ~לי~ ~מ~ו~~ד

 הש"~
 והרב נ"א ~~ק

~י""~
 ~"ד

~~~~ 
 י~ויין ה~ בוטון דו

 ש~טונ""ל שי""ה א~ת ~~~~~~ז""א~~צ~ד ~דבד~~
 דהאמ~

~~~~ 
 בשדשן מור"ם דברי ~~ום ה~ואה ~~~ד

~"~
 ~י~ן ~~""ד

 יר~ ק~~
 אלהים מדאות

 בדו~ ד~יידי ד~ל~א טד~ת ~~~~א~י דש~~
 ~ל ש~פץ

~~וד~דול~
 דדי~ה לו אין דדוב ד~"ל קו"ל~שד"י

 הש""~ י~י~ ~בד~די~ ג~~~~~~~
 ישמרו בהן שפתי

~~ת
 ~~~~די~ ~"~

 בן בי הר~פא ~פל~לא
 נדא~

 ~~~"~ ~ו~""~~~~
 אה~נים ושאר

 דל~
 דין בתבו

 ~~ז~~א ז~
 וג~ דו~~ ד~~~

 בתד דדיף ה~ר""ה
 ~~ד ד~ן~~ב הש"~

 וא~~
 למשבוני נ""ש להרב הו""ל לא

 ובבד דהיקי ~תדוצי ~~ונוי~~~י~
 הקש~

 הרב ~ליו

ז"~
 ~י"ה ~ות

 שי"~
 ~~ק אלא למבורלגוי ל~תי~ דאין ~~~ד~~א ל~נין אמיץ הקצ"ד וי~י אתאן ז

 דרוס~
~~~~

 ל~~~ ~דד~ ~~י
 בבלספק ולא שהיה וב~שה

 ~~~ ו~~~~ד~~
 היות שאד ד~~ת אבל ~בת~ ה~"ז

~ ~ ~ ~

~~~~~~~~~ 

 ו~~~
~~~ ~~~ 

 סי~
 ב~~

 ~ י""~ ~""~
 דאיבא ו~וד

~
~~ ~~~~~~ 

 ו~""~ב~~~

 ~ל~~~~~~
 ש~"~ ~ות~ ~~"ז~א ~דב~י "~~~~ ~~

 דין ~ג ל~ל~~י~ו~מש"ש
~ ~~ 

ם ~ון ~  
 ב~ דין נ""ה וב~י~ י""בל~ילבדין~ה~וד~ן ומ"~

~"~ 
 דאם

 ~ו" שמוטה~~או
 ד~~

 מצט~ף אי~ו ידי~ה דח~דון
 ~ד ~ל~לא

 ל~ ובה~""~ הדה~
 נ"ג ~ימן הש""ך

~""~" 
ט"ו

 ט~~ ב~י~~ ו~~
 ~הד~

 ז""~
 ואות א~"ד ~ת

 " ~נין~פקדה~דון~י~הנט""ד~ל

~ ~ ~ ~

דדו~ה
 שנת~ד~

 א~וד ה~דד ב~דד"בל

דברי~
 ונ""ל ~חדונים ~אלף ~פי~ בטיל לא

 םי~~"ב ~"א י~בץ בש~ת ו~יין " לה~לד~ין
 שנ~דב ~עדד ד~~י~ בבנ~"ג הוב~ה בת""ידדב"ז ובשו"~

 ל~שהות דדו~ה~ו
 אות~

 ו~ם
~~ 

 ~ד~נקבות א~ לזבדים יב""ה
 ות~ ~ת~~ב~

 שדו

 ד~ו~

 ~~ה
 ~בל ~השתהותאפוד גופ~

~~ 
 ~ ~~ שדי ד~ו~ה

~~~~~""~ ~~~ 

 ובו~ ~~די~ה יש אם ~~
 דתוד~~דאד~~ומבדי~ה

 ~מוק ה~ור אם וא""ב ט~הים ד~~שבינן
 ~פהי~ ~ש~

 ~~ון ב~נ~דיפה
 הש""~

 ב"ק
 ד~

 ובן~תבוהדא""ש נ~
 ה~ט דאין "~ה~ן וה~ב"א והדמב"~~מ"גוהתו~~
 ~דיך~י~א~ובה ~נפלה נתגלגלה ואם מ~~רה~פהות
 ובן דש~"א טפהים ~שדה~מקום

 משמ~
 מלשון

 דאיבא מאי חשבינן לא דאז ~~~""י בתבובן הש"~
 דאי ד~תה בלא ~ מ~צמה בנפלה ודוקא ~ר~או~ד מבדיס~

מד~ת~
 דא~ה בשירה ט~~ים מי~ י~ת~ אפי~

 אהרים ה~י~ה אם ~בן ז י"א דיןלקמו נפש~
 ~הפילהצים ויד~~

 צדי~
 אבל טפתים ~שדה ~~בה

 או מד~תה שלא~הדים ה~ילו~
 אפי~

 יד~ה
 או~בתאחת שהפילו~ אל~

 ש~שד~
 לפי והפי~ה דגליה

~פילו וה~ד"~ הש""~
 בפ~~

 מ~ש~ה
 ה~~ין ~פהי~

 ל~
 ~בדבתב

~רן
 בש~

 ובפהות ו~ד"ן הרא""ש
 "מ~שר~

 אפילו
 ושהתה~מדה ל~

 מ~ל"~
 אבן ~ הא~דונים לד~ת בשידה

 מ~שדה בפהות דאף ל"בבתב ב~י~ תב"ש~דב
 ד~א די~ותאדאיבא "~יו~

 ~מד~
 יבולה ואינה

 ליל~
 ב~ו""ת ~ב""ב ~הוטלפסי~ת תיישי

 נוד~
 ~"ב סי~ ~יהודה

 ~~ א~ת מ""ב והדב "~י"ש
 בת~

 ~ל ~ה~ומך
 אין~~קל האהדוני~

 לתפ~~
 ד~יבא דביון ונל~"ד ~ליו

 ל~המירנ~ן רי~ו~
 ~נ~ד~בי~וד~ בתב"~

" 

~ ~

 ~ינו " ~בי דינא נמי ~~וף מו~"םלשון
 בנפיו ב~נד~ים א~

 ~ה"~
 יצהק"~ב""לז פני בשם

 ה~ בדין מרן "ל~~ן מד~תב בן דלמדונראה
~~פיו נדבק~

 ובו~בדבתב"~ר~~
 דהפו~~ דא~"ג שב~ג א~ת ~"ב

 אפשר בזה~תמו
 הדיז ש~תי~ו ל~י ~~~~

~הוזבר ב~
 בפ~~ בש~

 ו~מילא ~~ה ~נין נ""ב דף

~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ז ~ ~ ~  ~ ~ ~  
 בהאי ובותב לומד ~ב""דזובהיותי בן הילקו~א

 להדב ~"ג ז"א ש~"ת ממודינא לישלהו ~נינ~
 ~הר~~ הנ"~

זי~~
 בקיצור ש~" וראיתי

 טר~יו~
 ~~הו~תקו

 הנ~~ונ~א בלשון גדול שינוי שב""גבאות מהד~
 לה~תיק דרבי השבתי ולבן~ינא "מנ~ל~ני~

 לשונ~
 אות

~לה באו~
 הדין~ז""לז~נדאה את א~""בלגמוד לבוא בדי במל~

 משום בן~בתב
 ד~~

 הנ"~ל הלוי ~הד"ש בד~ת
ה~ודם באו~

~ 
 דאין ה~"ן ~ב~ב דא~"ג ~סבר

~ו~ ש~ ד~ב~
 דהיינו אפשר בנפילה להתר~ק

 בנפ~
 ~~צמה

 א~~ים הפי~הו~בל
 דר~

 להת~ק
~ 

 ב~ב ~מש"ה
 ~הגה דבד~ ~~דש ~תב~ה

 ו~ו""~
 בתבתי ~ב~ "

~~
 שנ""ל מה

 נגד ~~א ד~~דיו ~ה~~~~ בז~
 הטו"~



~ ~ ~ ~

~

~ ~  

~ ~ ~

~ ~ ~ב"~"
 ~~"~בוא~

 ~~י~ם
בעוף ~נ~י~~ ד~ ד~

 ענין א""ז ~~"~ר ~ש א~י~ ל~~~ חיושי~
 ~~~ו~~~שבתב"~בי

 ~ר~~
 בדין ל~ן צירה בשעת

~~"

~ 

 בדלקמן
 דבזה ~שה~בר ע~ ~נחב~ מיירי דה~~ ~ל""א~ באו~
 א~

 נפילה
 ~ב~ ~מ~~

 עשר
 ב~ נ~ול~ה~ ~~ תחת~א""ז י~ ט~

 הוא אלא א~
 תח~

~~~

 רבר על נחבט
 קשההבת~~

 ב~ ברין ~ח""ב
 גבוה ממקום בנפל מי~י באן הה~ה~"ש א~~
~פחים עשד~

 א~ א~רי~ לרי~ו~ ד~יי~~
 נר~~ו לא אם

~נפיו
 משו~

 ררינו
 ~~ש~ ב~מ~

 ~אות
 הלה"פ ל~~~ע""ר~~ר~"בנל~"ר~אין ~ ה~וד~

 ~~ ש~וםמאחר הנ""לל~ע~~
 ~ ~האחרוני~

 " ~"ל ~ן ח~קו

~ת~
 לר~ת ~ראת

 ~י~
~מאי ~ו~~ני~~ שאנ"י ~שנא האי

 רנר~
 בשו"ת

 ~"~ ו"~
 הלשון שת~ן ~ראה

 ~יצא אחד בווחזר
 מבב~ ~ח~

 ~פום הד~וס
~לשון שט~

 ומ~
 במ"ש ר~~ל~~ל רמ~יקהרב

 ~~ל אם לה~ף יש בנפיו שתי נרב~ו לא אם ~ף~""ב לה"פובעו~
 הדון ל~נין שנל~"ד מה אנן ~זי ~~אבן ~בוה~מקום
ומה

 שנ""~
 הל~ ~הר"ש רברי על

בבנה""ג המ~אי~ הנ""~
 ~~ה~

 הטור
 או~

 הנ"ל לה"פ דבדו ועל ר~
 א~ד וב""י ור"מ הטור לשוץ דואי אחרי ואומרואען ~

 הלוי מה~"ש על להשי~ ז"א ~רב נשען~ליהם
 מע~מותיוהקרוש ה~~ר ראחד~רברי~בש~ן~נל~"ר להב~

 מור"ם ומרברי מרן ומלשון ודדישה~רישה וד""~ ו~י הטור מרברי ר~א מקום~השיגעליואין
 ל~ןלה~ות עלד~אעלה הללונ~

 ~ע~
 לענין וה~~מה

 מן חיישונן לא רמ~פף ב~ן רב~ף ~"ל רבולהו" נ~יל~
 מעל"ע ל~שהותו ~ר לא אם רצריך אבדיםלרי~וק ה~~~

 בךאלאתלינן אחר בששחטוולהצריבובריקה
 ולאובלו~מיר לשחטותבף שרי חששובדיקה ובלאשום אבריו~תד~קו רל~

 וחוץ חזק~יה אי~רע אי ברם ~
 נזוקין ראין~עופות מדר~

 חזינא ש~עופ~ין לפי בנפיל~
 ולבודקו להשהותו צריך אזי ~~ו על עומר"דאינו

 תני ~שתא ה~ןוז"ל~שון בחי "קרי בן ררינא ואעי~רא לפנינו ~עותאדאיבא בי~
 בעו~

 בבותל וט~פה רר~ה
 ה~ג מן ~לה תניובבהמה

 ה~
 בו וה~י אורחיה בי

 רמתר~~ת ר~המה ראורחא~ודחיה
 ~נפיל~

 ולא
ברדי~ה

 רעו~ ואורחי~
 רלא

 מ~ר~~
 אלאמיר בנפילה

 ל~תר~ק דרבו ו~ן לו לחוש ~ן ושוב ~הלךעומר
 ו~דיפה בררי~ה~לא

 ור~ת~
 חוששין אין רלעוף מרבדיוי~א עב""ל"האקמןרמ~ואד

 בנפיל~
 בא זה ועל

"~הו~י~
 א~רים הפילוהו ראם הלוי מה~"ש ולהח~יר

 ביון רב~ב ~הדרישה זה רלמררדבולהתר~~ואפש~
 ר~קע בח~טה ניז~ת אינה לעוף רר~הר~נפילתה

 ואז קדקע ע""ג בבח וחבטה בירו ארם שנקטה לא~ם
 שם~ין

~~ 
 ו~שם עפיפות ~ש עוף רנקרא עליהם

~ ~ "

 ~~~תבר ~לוי מה~ש
~ 

 רחוששין
"~ברים לרי~~

 ~עו~
 ראיתקש אחרים הפילוה אם

 והרשב"א מפרש"~יו~"נ לבהמ~
 ר~~~

 לנפילה חוששיץ אין
 אם לינפל לא רש""ירז""ל

 נפל~
 מן

 בבהמה דצריך הג~

~לברו~
 ב~~"אין

 צרי~

 ~רי~~~ב~~~~
 נ"ל אדדבא הטור ומל~ון טרי~ה שנתר~קהדואים
 לרי~וק בעוף~ רנחוש לבו על עלה ר~א שפיר~מובח
"~ברים

 היב~
 ~תב רהא ר~פל

 ~~יו ת~ה ו~~י ~ל"ולאהז~יד~~~ה שנחב~ בהריאה~ו~
 ל~~~~~

 חילק

~"בר~"ל
~ 

 ~~~מה ~~וף ~~ין
 ~~~יו זה רמז~~ו ד~~ור ~~גן יתיבתדיץ ו~~~~ש~ ~~י~ ל~~~~

 הדיןובן ~~~
 ב~~

 בבח נחבט דדוקא שנח~ט
 ~אמרוב~""~

ודו"~

 "דלשון ~יברא " ע~""ל
 דלי~ ~~~~~ הד"~

~י~~
 לעוף בהמה בין

 ~וא בדבדדהא ז~יר~~י~ ד~ ~~ ה~~~ ונלע""רר~~
 ד~~

 ~ל~ון
 בה~ך ~~~ירממנו ~~ר~~~וש~

 דליב~ לנו גולה ה~מ"ז בד~"זהד"מ ג~ ו~ב"~ ~ ~א~~ במ"~ ~
 עומד ~ינו ~שה ~בר עלדנפל ~~~ ~~ ~מי~~

 ו~ול~
 ~~ה

 בהמה גביבן ~~~ ~~
~ 

 חיי~ינן ודאי
 ו~מושי~בא~ ~~~~

~""~
 לרין ~ו ררמז רנ""ל עב"ל זה

 לדברי ר~ייה ותו "בנפל ול~ ~נ~~~ ~~
 ר~~ו~

 ~י~ו
 ~שו~ ~~~

רי~ו~
 ~~רישה מ~""ש בנפילה א~רים

~מי~ ל~~י~~ ~~
 לפי שנפל

 פור~ שהו~
 ~ו~ל ואי~ו

 נ~~לה ~~ום ~ף נא~ר דלא~ררישה ו~~ ע"~
מה~~ בנפל~ א~ו~

 רי~~~ב~~~~~ משום ידיעתה בלא
~~ 

" 
 דה~ו~ ~פי~ ד~ו~ח נל~"ד הא~ר מבל~"ב

 אי~ו
 ולובאנא~ד

 ~יב~ א~~~ לד~ו~ למי~~
 רנ~ל

 רעונונו חזקתיהאיתד~ אל""~
 ~~ ~ל~ ~ר~

 בתב~פו~ ז~ ולפי
 ~הר~

 ~לוו
~ 

 "ד~י
~"~~ ~ 

 שלדרבו ר~~~ רב~~
 ~ו~

 ~~פ~לה לה~ר~ק
~ 

 להחמיד דה~~~ף
 רהפילו~ו~יבא

 ~חרו~
 דרבו דאז

 ל~תר~
 ל~י ז"א הרבהשיגו ו~ב~י

 ~~ר~
 חיישי~ ~עולם ד~~וף

~דיסו~
 אברים

 היב~
 רנפל

~~ ~"~~ 
 ~אין וז"ל ~לז ~~ר"ם לשון לבאדעריין ל~~נ"ד~פ~ג~ן

 ~ו~~

 בזה
 נ~י ~עוף לעוףבהמה בי~

 ד~נ~
 ~ב"ל ~~י

רלבאור~ האמ~ ~
 ~~ירשו במו נראה

 והביאו יצחק פני הר~
 לפרש הוברח בנ~ילהו~לזה ראייריהלה"פ

 דוקאא~
נדבקו~

 ר~א בנפילה נא~ר אינו דאל~ה בנפיו ב~
מעופ~ואינו

 ניזו~
 ובררביו

 הרב ~ר"ם לשון ~יד~
ז""אה~"ל"דאיירו

 ~פיל~
 ליה ניחא רלא אלא

 ל מ~אחרונים אח~ ש~ום מא~~ למ~שה לה""פעל ל~~ו~
 בן~ילק

 ומש~ ~
 ז"א ר~""ללהרב

~מיחש רעוף"~מיאיב~
 לר~~

 א~רים
 ~נ~יל~

 דצהלא ולבן משא"ב ~די~~א
 ל~מו~

 לה"פ ר~רי על
~ 

 מ""ש ~פי א~ל
 לנו די ד~פל ~י~א א~דים ~דיסוק נא~ראינו דעו~
 ב~"ש בנ~יו נד~~ואם להח~

 ל~~ן נפ~ש ואם ~"י ~ר~
~וד"~

 לפ~נ"ד ~בוון מה ~~י
~~ 

 ל~סו~ דצה
 ה~ו~

 ~ר~"ב~זה ג~דתא"בנפילה
 ל~גי~ ~

 ~~חלת
 אחר ~~ופוולא ~ם~י~

 לה ח~שין ~~חי~ ~~
~ 

 א~ן
 ~פ~ים ריוד ד~י~ו~ לנו צחבלשון ר~יל~

 ~ו~
 ~ין

בין ב~המ~
 ב~ו~

 רבבהמה אלא
 ~א~ר~

 בנ~ילה
 וב~ו~

 ~יבארוקא
 רנחב~

 ברבד
 ~ראי~~ ק~~

 בד~ן ל~~ן
ב~

~ 
 לדור מזמור ב~~ לי און ש~צאתי וב~ו

~"דב~ להרד""~  
 וז"ל ב~ דין

 נ"~
 רה ~יב~~~רה ~~

אי~
 מור""ם ר~~"ן מאי והיינו מ~שרה ב~~ת ח~ט
 בה~ה ~ין חילוק ואיןלעיל

 ל~ו~
 ~"ב

 הנ"ל מור""ם דברירפי~ בהדיי~ נדא~
 ר~~

 היבא ולא רנחבט היבא
בנפל
~ 

 ותו נבון על הבל יבא
 ליב~

 ~~ויי
שב~~ מ~

 מה~חדונים א~ רשום ולה"פ פ"י על הז"א
 מ~ום דלאהיהחיל~~ן ל~

 ל~לו~דה~
 ~~רי אינהו

 מור"~איירי דל~
 בנפילח

 אל~
 ~והדאי~ה בנ~בט

 אנפל נ~~~דקאי שלא ברי ~~םהש~י~לשון ד~עט"~
~ 

" 
 ב~ף רלי~למי~ש רינא דקסו~"ל

 אלא~ברים רנפ~לרי~ו~ ~יב~
 הוב~

 ~חזינץ"~~א
~~ 

 בתב וי~ה "
 ~ד~

~הר"~
 לוי

~ "~~~ו~ ~י~ ~~~ו~ ~ ~  
~~ 

~  



~~~~"
~ " " ~ ~ ~ ~ "~ ~ ~ "  ~נ~ןו ~~ אם~נד~ו ה~וף בנפילת ~י~וק לחוש"~ב

 " ועל"פ"י מהר"ש ~ל הש~ה~~ינויבולל~וףוליבא

~"

 הלך ואם
 צ~ל~ וה~

 נמי ונ"מ לה~יד ~יש~ אפשר"
 דא"ה~ידן

 ב~יאי~בבד~~~ויבו~
 ב~ש נבון ~ל הבל

 הרב עוד מ"ש~ועל
 ז"~

 דבדקשה ~ל דנ~בט דהיבא
 נ~סד דה~וף דדבו לפי היינו טפ~ים יוד"~צ

 דבד ~ל בנחבט "החמיד ולבן טפחים ביוד"~עלמא בנ~ל~
~ה

 א~
 בפחות

 א~
 מ~ן ~לשון" ו~פשט דרבנו לפי

~מ~"ם

 וב~
 מדבד~

 ה~"~
 צריך דאין דבתבו " והפד"ח

 גבי ח~ בדין בן~ בתבו ומדלא דלקמן ט~ בד~ן"עשדה
~עו~

 בהדיא ~נחבט
 טפחי~ יוד צרוךדוקא דבהאי נדא~

 לפ~נ"ד נדאה ובן לדוד מזמור הדב בבידוד~וב~ב
"דסבד

 מוד""~
וז""ל נחב~ גבי ד~תב הדרישה ל~ון היי~ הנ"ל~למהרי""ך דמסיי~ תנא ד~אתי ביון אבן "~

 ונדא~
 שנחבט ד~יידו

 אפי~
 ביון יוד גבוה בלא

 עב""ל ב~ב~שהוא
 נ"~

 להחמיד
 אין אם אף בותי~

 ~~ דב~ ~~ל בשנחבט ט~חיםיוד
 ~" הפמ"ד אין אם

 דהרגישדהש"ךוה~~ ש~"ב ש~א אות בז"א" ~ודועיין

 ~"~פר"~
 " טפחים~וח~מ יוד ד~~נן~דו~א

~ 
~~ 

~ ~ "

 ~ו~

 וב~" אבן נפל אם ובן מו~ם לשון ~" "~~~

בת~
 והביאו הב~בו~ בשם י הדב"

~ש~

 דבאבן פ~ח והדב
~"~ 

 י""ט גבוה
~ 

 הבללפי אלא
 " " "ומסתבד "האבן""

~ 

~"~~
 ו~ן

 ב~המ~
 אדבדי וגם מילתאקאי א~לה

 דאין אדםובו~ש"ךו~ח שדר~ו ~מרן ""~
 עוף~ין ח~ו~

 ~בה~
 דמילתא ~ודחא דתנא הרשב"א ו~~ב

 או דרסו~ אם בן ואם~קט
 טד~

 דצצו או
 בה~~

 ~ " לה~ל ~ין לחושי~
" "~ 

~ ~

~~~ 

~~ 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ר " ~ ~ ~ ו ~  
 אבוהב מהר""ש ~ב טריפה ~פק~~י~ה"אלא

 לומר ד~~שר ג~ אות מ"ב הרב ~תב ~~~ סי~ןדב"ש בשו~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

 טריפה דבתבו א~ר וד~ת ~~ם וב~ב מ~ק"~ראי
 דבבר וםמבו עוד להתברר "א שא~טעם

 ל~נין וע"ש ~דיפה ספק דנפולה"~וי בחבו~~רים במקו~ו~
 דאיבא היבא או מלקות ל~נין לה~ל ד~א דה~נו~~א

~
 ~צמה ב~יקדהנפילה ה~פיקותיחד שתי "~"ש~ולדו

 מספק ~אסו~ה זאת נתעדבה אם~בל
 ~ין ז"ל הפוםקים דבתבי מ~עמי ולה~מיד ~דוןי~ באחרו~~בשידו~

 יוםףבסי ~נתעד~בא~ותהובאבית~ טדי~~~~~

~~
 ובו~ באבן הובתה ~אם מו~ם ל~ון

 הדיא~שלוצריך הובה~וףנגד ואם~~~ום" נג~ ~~
~די~~

 ~בדי~ה בקיאים דא"א ולדידן בדיאה
 ~~" " ש""ךופד"ח~~ טדי~~

~ ~
~ ~ ~  

~ ~  ~ם 
 עמד~

 לה די מ~ל"ע תוך
 מוד"~"~~~~~~~~~ן~~~ן~דבת~"

~ ~  
 ה~~~ובדפיד~

 א~רונים נהוג והבי "~ י~ו"ש לק~ן
~

"~ ~~~~~גי~ו~~דיקה~~~~~
 באברים שינוי שום שלאימצא בלזמן

~~~י~
 ~~ירה

 ב~~"~ ~~מה~"~~~ייא~
 יה~דה ~ית

 מ~ו שבן~בל ~בתב ~י"ד~ע"ג דף ~אד~ילבמנהגי
"~

 ~ מהד~שצרו~זלה"ה ה~לל הדב ~

~~~ ~ "  

~ ~  ~~ו " ~~מדהוהלבהובו~ "שבל 
"  דמילתא דאורחא והפר""ח ~ש""ך~

 ~~מידוה אלא מ~צמה עמדה "לא דאם אה"נ אבלנקט
 א~ילואחדים

 בג~ד~
 יפה הילוך והלבה במקל או

 ואין בהב"ח ודלא והט"ז ~"ח הסבימו ובןבשירה
"~ " 

~~ 
 " להחמיד " ~

"~~

~~~ 

 ~ריבה צו~~ה והיא הלבה אבל ~ ~~
~""""

 הא ודו~מחמ~נפילה בדיקה" י
 דנ~להלא נק~ה דשג~נא הבי~תלינןלאו

 " ס""ס"~~ב ש""ךופר"חובדל~יל בדיקה" שביחאוא"~

~ ~

 ד~ בשהלבה רק ~ור"ם ל~ן
 "אמו~

 ~ ובו~
 ~אח"ב הלבהואם

 אינ~
 לילך יבולה

 ס"ק חיים מים הבאד ~""ז ובתב מסובנתבשאד דינ~
 הלבה דאם ב"ז םי~ הלוי מהר"שמשם ~

 יפהז~תי הילו~
 נדהם באיש דאשה~מנ~נעת

 ע~~~ בשיד~
 ובסימץ

 זבחי הדב בשם חיים מים באד הדב ~ בתב ~ ס"זל"ב
 רגליהם על ל~מוד " יב~ים שאינם ד~ופות~ה~למזם

 דא~ם"ונו~לים סובבובש~ומ~ים
 חי~שינ~

 לו ש~א~ש

 ~ במוח~י~
 וב~

 ש~ט טד~~תאות ב~יצור ז"א הד~
 דה"נצדיךלבדוק י"ל א"נ וק"ל הנושאים בין לחלקדיש
~""

 המוח
 ודו"~

 " ע~ל

~ ~~~~ 

 פי~ " ובו~ ~~ים ע"פ שנחבט עוף ~~
 מהדי~"ש זב"ב ד"לב~"ב ~נחבט זי"

ובתב ~ ע"ש וטלאים לגדיים ד~ה בתב ו~וד " רש~יבשם
 הש"~

 " והפר"ח

 ס"~
 ד~וווקיימי דבמייא ט""ז

 אגמיםבגון
 אפי~

 איתא ובן ש"ד ל~טה מלמ~לה
 ~ בהגהו~יו יהודה ומנחת ""~ י"ג ודף יוד דף למשה תפארת הרב ועייןבש"ס

~~~~~ 
 היינו " ובו~ בנ~יו נדבקו ~~

 דבר~שהבדל~יל ~גבשנחבט דו~~
 ועיין ובדאיתאב~"ס ב~דין

 ס~ בפ~~
 מהו י"ז

 בדף ופי~ י"ב דין וב~~~ז קשה דבד ומהו רךדבר
 ובנפי ודגלי בדבק ~ץמשוחין ח~ובות היינו בושצדין

 טפחים ד~~ב~שרה ד~יינו ונראה בוה~וף~דבוקין
 הש"ך מדבריו~נ

 והפר~
 בתבו ט~ בדין דל~מן

 דוקא הבא אלמא טפחים ~שרה צריך~אין
 ~פחים עשרה דא"צ בתב וש~"ב של"א ~ותוהז"א עשד~

 בדדישהודלענ~ד מצאתי דבן א~ דין בסוף ל~ילו~~""ש
 הפמ"~"להח~י~אםאין

~ ~~~~ 

 לה~ חוששין ~~
י וה~"ך ה~ז בתבו "

 והפר~
 דא~לו~בפחות

 ~הםחוששין מעשד~
 מחמתהחב~

 הוי נפילה דהך
 חבי~ו את ינצח שהוא ח~שב א~ ~בל לפי"הבהמה מדע~ ~ל~

"

~ 

 " לאדץ ויפילו ~ "

~ ~

~~~ 

~"~~ 
 ~בא "דשאני שמגיעלאדץ עד

 ונו~ץ שיפילוהו ~יודע לפי " "~
 ואחדוני~ פא""ט ודש~ל ב"יצפדניו

 רש"י ג"ב וב""ב
~

 "" וה~ן והדשב"א " ~" "

~ ~

 ""~לשון
 ~ור""~

 שלש אבל " קשורים דגליו בל
~גליוקשורים

 ~י~
 לקשור ~ב ~יותד~ הט""זוב~ב~ ~פר"ח~ ו~"ח לודש"ל חוש~ין

 ד~
 רגלים ב~

 אחרות שנוהגיןב~היל~ת דאה ושבן ~י~ל ~ד"~שוד ול~חו~
 י"ג ס"ק ו~ש"ך י"א ס""ק~""ש

 ה~~י~
 רש"לוב"ח ~ברי

~ "~~ ~~"~~ו~~  
 ~ל בתב "

 של~
 אין קשורים דגליו

~וששין



" ~ ~ ~" ~ ~

~ ~  
~ ~ ~ ~ ~

"~~~~
~ ~ ~ " ~ ~ ~  

~ ~ ~  א~~~ ~~ ~א~ ~ ~ב~~~ 
 קשוד~~ג~~

 חו~שי~"אפו~"
 ב~חו~

 טפחי~ מ~שדה
~ג~

 ד~~~ ~דימגדים"~בשפתי ~דב
 הש""ך ב~ד ~ליץ

דב~~
 דגליו "בשד~ דחוששין ~ט~~ו" ב~ק ~ו

 קשודו~
 בפחו~"~~שד~~~א~י~

 ~ ט~ים~~"ש

~~~
 ~ת ~דב

 ב~~~"~~דבנד"~ ~ס"~
 ד~~בחי~מפ~י~

"
" 

~ 
 לדיןא~ דמי לא לאט לאט ~ב~~ה """

 שהפילו~
 ~ח~~~~

 ~~ששין
 טפ~ים ~~חות"~~~שדה א~י~~ ~~~

ו~וביח
 ז~

 לאחיישי~ ו~חלו~~~בפ~ו~"~~~~~ט~חים ~~ו~~א דבדי "~ד ה~ד~ב~~גופי~~ד~ם מלשון

~
 " בשרשו המדדבי "מ~דה~""ו~א~לשון "ובן באודך

 ז"אוהדב
 או~ בקי~ד~~ד~~~

 תנא דמצא ~תב של"ד

 בחידושיו ~ל קזי"ס משה הגדול לי~~ה"~~דבדמסיי~
 ~בתב"" ~"ילחולין

 ב~א~~~
 וז"ל נ~ל~~ ~~נין

 הנפול~
 ש~~ל~מגוב~~ריב~

 ~אחד~ם בש~ילןם" אבל ובו~ ~ט

אות~
 שדוחים ד~יינו

~~~~ 
 ב~ח

 ~קדק~ ~~
 דאז

~בד~בד
 ~~~בד~וב~~ה~~יפ~~דוחפי~ הבה~"ו~

 נג~~ו~~
 ~אדץ

 בב~
 י~ ול~בי

 מ~וד ב~ות אף ח~ט"
 שלא הביד~ש~צי~ל~פילה ~לא~פחים

 ובלהל~~חז~
 ~~~~פדני~

 אם""א~די~~פילי~ גם ולבןלפ~~ים~ האדץ

אות~
 שם ת~יה לא

 חבט~בפ~~ת~מ~שד~
 בשאיןדוחים

 הארץו~ן"~גנב~ם"ש~חזידיןהבהמו~ נגד בבחאי~~

 א~~גנ~
 שיפילם ~ד לחו~~לדי~ק י~אה~אין מחמת

 האדץ נגד חובטון"א~תם"בבח שאינם לפי ט י~~ב~
 בל קושדין ~םובן

 רג~
 השוד

 שנו~ל ~ד בחבליםד~וו ~י~~~מטב~י~מושב~
 אין~בז~

 דסוק חשש
נימ~~דאינו אפי~

 יבו~
 "צפדניו ~לנ~ץ

 בק~~
 בו

 אין~~"ז~
~חי~~

 רק ב~ן ואין בבח
 מחמ~ ~חבטשנ~ש~

 בובד
 האי בי ממש והיונו דפח"חגו~"הצופל"~דץ~~ב

 "ש~~ב~ דדבנן~זלו~~
 ~~ב

 פ"~
 דבדי ב~י~ד שהביא גא~ל ~~~~ד בהג~ו~ וד~יתי ~נ""ל

 מה~מ"~
 " הנ""ל

~ ~ ~

 ~~סי~נ""ח
 דבתב~""~

 ה~"ל הדמ"א
 ~~ז ~י ~תור לחוליןבחידושוו ו~לומ~ד~"~

 דחיפ~
 ~בבח

 אל~
 נפילה

 לי~א ול~""ד ד~א~גהת נגד~ הם דדבדי"מ~~מ"ק מדבדיו דנדאה אלא~"ב
 ~י~

 דממנו דהמדדבי
 ו~ד~דש י"ט" בנפילת מיי~ הדמ"א שלדינו נוב~
 ש~נו ~מובו~~ל~~נ~ג דיש דנל~"ד באופן~~ל הד~פ"~

 דגלי~~ק~שד~בל
 הב~מ~

 ומפילים
 וגם ~ט של נפילהביוןשאינו ~ש~~שחיט~ אות~
 דחיפ~ אינ~

 בבח
 ב~

~ל~ד~~~
 בל דא~י~קשד ב~ב ~"ב ואו""ה ~א

 ~~נ~""גוהבי~ו רגלי~
 ~"ח סי~ ב"י הגה""~

 או~
 והגם ס""ח

 ה~~ם ובפדט ~~יישבי~דדברי~ם
 ו~ד~

 שדקדקו
 ~ס~ ~הייתי ~ב""ז נ~נים ~מדדבי בדבדיהפ"תוז"א

~
 פד"ח והד~ ~ש"ך נגד להקל יש ~ס~י~י~אם ש~י
 ~י" בבהמתובפדט

~ ~~ 
 ~אבטליני~~ חילי איישד"

 בל~ לק~~ הלזולהמ~הג
 ~הדבני~" דלא~ דגלי"~ב~מ~

ה~"~
 ~~ח ~~~ז

 ~ ז~ ~~
 להדב~~גד~נשיא ובתבתי

 ו~אדיךב~נין ~""א ~"~ב~י~טד~אי~טי ~לוונשי~י
תשוב~~

 לה~ל ~ ד~טינן בתב~ וב~""ד
 ~פחו~

 מיוד
 ד~יבא דבתב ~דמש~א דבדי ~"ב לנו והביאט~חים
דמ~ילים

 בק~~ או~~
 מישוד

 ושו~
 ~מבד~סא ביון

לאד~א
 ~~ ליב~

 דיסוק שייך ~א
 אפיל~

 ד~ ק~ד
 דדבים חבימייא דשד""ו הדבנים ~םדגלים~והסבמ~י
 ~~הםו~יין

 " ~ ~ " " ותל""מ או~ש~ו בז""א

~ ~

~~~ 
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~ ~~ ו~  קשה~ב~ב 
 "דמ~

 ~~ר ובו~ ~~ין
 דס"~

 ל~דב
 מיניי~ו ו~דא להם ~~ ומ~פט ~מו~~שבורדשוו בה~
~ו""~~ולענין ~~

 נ~ רינ~
 דהנבון

 בדברי~פר"~~~~

 ~אם ~וי הרבד בנשבר ~בל ~ מועטבה~סר
 ~ו~ןובשר עו~

 באבד" ואף לא או ~~ א~
 ~~~ר~ שהו~

 ו~רברי הבידינ~
 ~ש"~

 ו~ר~
 ~~~ ~~"~"~~ ~ר"~

~~~~~"~ ~~~ 

~~~~ 

~ ~ ~ ~ ~ " ~ "  

דב~ינן
 ~~~ דוק~

 ג~ר
 דשחי~ה ~יו~י~ דהו ~לדב~ע דב~~ ~~~~ ~ד~ ~~~

בה~ה~למ~ ואפי~ ~~ ~ ל~
 א~ר~~~א~~ה

~לא א~~~למה~ה~~
לש~ים ~ש~ ח~ ~~ן~~~ ~הש"ך~חר~ים~~~~

 ~~ א~~ ו~~~~
~ 

~ 
 ש~וא ~~ע

 ח~
 ו~יו~ור מאו~

 ~ב~~" ~~לקי~ תוא~~

 ~~מן אדם ~~ל הא~רו~ים~ביאוהו ~"~"~י~~~ ש~"~
 "למ~יאה~דהבא~ו~א~ו~ד~~נן" ד~ ו~~ ~~~

~ ~~~~ ~  

 ~ו~"ם ~~ון
 ל~ק~ ו~מנ~~

היינו ובו~"~
 רוק~

 ~~ום ~~ז~ן~מצאו
 בביתו ~וא ~ם א~ילו א~ד ~קום מ~או אבל~הני~ו
 ~""ז ~""ע ~ו ~ימן בו לו ~ן אםאסו~

 ובת~ ~
 הפ~ת

 דלאדא~~
 נה~

 ~מוברים ב~בל אלא ל~~ל
 ~נלע"ד ~בם ולא בש~ב~ר ~וב~~

 ד~ו~
 ~"~ל~~~~~"" ~~י~ ~ח~יד

~~~
 ~~ד~~~~~

 ~~ ג"~
 ליד~ בא ~~~~"

~ ~~~ח~ ~ח~~~תרנגול~  גוי 
 ~וה~בו~ומר בל~

 ל~ו~~
 ושאלו

~ 
 שחט אם

ו~~יב ~~נגול~ זא~
 אי~
~ ~~ לי  

 ~~~י ~ה אמנם "
א~ ~רנגול~

 ~~תה ~ביר ~י~ וב~~~~ול~
 וא~

 ~~זו
" ~תה~~רתי ~י~ ~  

 ו~~~
 ~"ד~י~~ר~י

 ו~"לבהרב~י ~נ~"~
 ~הב"~

 ושו"ת
 ר~י~וש ו~ל ~ והש"ךוה~~"ח ~~"ז ~ו~ת ~נ~~~ ס~"~ דמ~

 המרר~ דבריעל ~~~"~
 ~נבון הוא

 ובשהב~~ שומ~ בלא לש~וט גוי~יד של~ו~ וז"לש~~דנג~~
 ~זת

 שמאברבר ~~~
 ו~~~~~~~~~~ו ~גוי ~לי~

~ם ~~~
 זא~ ש~~

 ~ין התרנ~ו~~~ה~יב
~ ~ "  ~"~ ~  

 אמנם זאתהית~
 ת~~ל~ ש~~~ ע~~

 א~
והש~א ~~~ ~שזא~ וא~ א~~ מביר ~י~ התרנגולתובעל ~~גוי"ז~

 שלהתרנ~ולת ~חלז~ ~~~~ מ~ל~ דריל~ ל~~~ א~~
 ב~~

 שלו בתרנגולת
 היותהש~וטהנמל~~גוידילמאוא~ר ל~~ ו~~~

 שלהם ~תרנ~~ת ~ ~אין~ט"ע בנ~הבי~~~
 שלה~רנגולת ~~ ו~~~ ~לך"~~י~

 ב~~
 ולא

 ~שו~ ~ליב~~~~~~
~רח~

 ~ ש~~~ מפני או"
~ "~ו~ דדו~מ~ ~ ~ ~ ~ ~  י~~~~~~~~~~~ו~~~ ~~~בו ~רנגו~ים~~ 

~ו~~
 ו~~~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ד " ~ ~ ~ ~ ~ ~ ז  



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ "~נס~
 י~ז~אל

 ~י~~
 ~ל

 ושו"~
 ~~ם" "~ים

"ו~ל ~ סי~~
 ב~

 דעת ו~נ ל~~מיד ~~ים~ל
 "למיחש א~~ דה~ ~פ~~

 ד~חלי~
 וש~ט ~תרנגולת את

 התדנ~ל~ הו~
"~ש~

 ב~ה~
 בפ~~ ~~

 הד~יב ~~~יק ~י שם
 """" " ~~~ אלו ~דיניםבפרטי

~ ~ "

 הגוים על~~שוחטים"אצל האד~והז~י~ ב~י
 דוקא הבש~ ~ל~~ום

 ו~~ ~פדש~
 ~ד ~יבת

 בבנ~""גו~יוםועיין
 הגה~

 דבתב~ליזהד " "~ת

 שלא הבתב ~יב~~י~י~
 ~זדי~

 ה~בא במעש~"
 ~בשר לרשום הד~ר בעי~י דנבון"ובאמת ש~
דוקא ~נשח~

~ 
 ב~יזה ב~י~וב~ותי ה~ב שהז~יר ~ת~ובמו

 מימים בליוורני ~~וגם~~~ת
 מצער~

 ל~ום דנ~~י
~~ר

 ע~י"חות~
 ~ד~וס

 ~רי~ חבי"ת~~הא הי~~~ראצלי תמ"~ תמ""~
 ~אפילו ובד~ס חות~ת ~~"

 ~רשב"~ בסב~ חשיבי חותם בחדאותיות מ~~
 ~מיסבמת

 ג~ דין לקמ~סימן~קי""ח מד""ן ~בתב ~~~קזםמבל
 ונת~י ונשאתי ~יע"ש

 שאל~ העמי~
 עיקר~ ~רב עם

~ד"ט
~~~ 

 ל~~א במשי~בבדו "וו~י
 דביד " למימד דאיבא חותם ~"י הבשד לרשום~נהגי ~~ךלה~~~~

~וי
~~ 

 ו~בתי א~ בחותם א"ב ודי חשוד מישראל ט~י

~
 זו ~~רא

 ~דח~
 קד~אי הפוםקים ~בל לה ~~ו

 ב~ב~מוד"ם~וש~ת ודלא ד~~"מ~ן ובןובתראי
 א~ משונות חות~ות די~ש~ב~ בליו~נו~ידי ~~
 ד~בשיו בשני~ם ~בשד"לחתום על המס ל~נה~אחד לשו~~

 ב~~ם
 ובדפ~ ~ותמות~

 סי~ בשלחן"הט~ו~ ב~דיא
 א~ורועיין בחותםא~ גוי ב~"דביד"~~~ן

 ב~י~קי"~
~"~~

 דלא מרנן דסבדי והבנ~""ג "והדדישה והפר""ח
 ר~""א לשון על~ א~ דין ועמש""שבמו~ם

 ~שיב ותוהדדישה ~~~ ד~
 דאי~א ה~"ל הד""ט עיקדי אלי~ר~

 לראות ~תיד ד~א מפקיד~ל~ולח בין~פ~גי
 ל~שי~ וחזר~י א~ בחותם~ח"בודי חוחמ~

 ~ל ולהשיג
~~ין ז~

 לס~
 על

 הי"~
 הנ""ל

 דהבי~
 קי""א בסימן מרן

 דמ~קיד א~~י~
 ~גד~~ס~ מדבדי ~טור דהעתיקו בחותםא~ ס~
 הרי""~

 ~ה""ג והדמב"ם
 והרשב"~

 ~ו "

~מדן"~ופי~
 ק"ל ב~ו~

~ 
 ו~בנה"ג הש""ך ~ליו ועמדו א~~חותם במפקיד"דדי לה~ל זבדש~ר

 למ~
 לא

 בסי~ן ובתב שדטט באשר במ~קיד להקל י"א~ברת הבי~

~~~~~~

~ ~ ~  ~ ~ ~ ~ ~  

 מרבנן נדחו אשר לסב~ת לבתחלה ~~נו~~מוך
 עלמשמרתידה~נ~גי~בודאיאש~בארץה~הואעמוד

~~
 ~ל לב~וב דנהגי למש~ט בםאות יש~ושם מולדתי ~יד בס~נה ~יתי באשר נבון היותד

 נ~ל שאין "אשורי~בתב הבהמ~
 ל~זדיי~

 וגם ובש~ הפרשה
~יום

 מעת" ימי~ ג~ עבדו מתי לידע בדי שנשחט~

~ש~~~
 הנ""ל ~יינ~ ב~"קי מ""ץ וב~יותי ~ להשרותה

~ה
~~ 

 מנהגם לשנות באו מקרוב חדשים לבם
 שיתמידולרשז~ ודציתי בידם~מ~תי

 ידאשורי בבתב
 ~קדום~מנ~ג

 ~ ול~
 מ"ץ" אח"ב החותם~ובבאי ד~ס

 ד~"ם למ~ן לרשום שנהגי מ~אתי ~עא פאדוב"ה~עיד
א~יות

 שתי~
 חוחם שמלבד ו~~נתי אשודי מבתב שלש

 הז~ אש~~נ~וג
 ובת~אשורי ידו בבתב ~השוחט ~צלם

 הפרש~~~ו~
 ~ם

 ~נ~ח~~
 איישר ואי בשד וחיבת

 לרשום "~~י~אבט~י~ז~~~"ד~חוג
~~ 

~~~~ד~~~~"" אותיו~ ידי
 ~~~"~~~~~ן"~~~~י~

 ~~~ן"

 שסומבין צדיךלומר ו~ב ~ דשדדש
 דאיבא ~ד""ט עי~דיהדב ~~ה~לו~ש~~~י~

 תד~
 דעתידו~פקיד גוי ביד דהוינו ל~ל

 לדאו~
מירתת ולהבידשל~~זדוי~והגוי ~ותמו

 יתגל~ ש~
 שו~ת ות~"מ~ועיין בהתו~ה

 ~ ג~ ~י~רבים מו~
~ ~ 

~~~~
 בפי~

 או~
 נ~הגין וז"ל ~עין מן ~~עלה בשד

 של במקולין בי"ט ב~מותהשוחטין
 הבודק לב~ב ולא בס~ין לדשום יבולוםשאינם גו~
קצת ~צ~

 ~פו~
 ומצני~ו ~בהמה מדגלי

 ו~א~
 מ~וין אם

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

 החמיד ה~וברי~גוים היהודי~ב שנמ~~ב~~וב
 והרב רב"ח ~ימן יאיד חותהרב

 מבח ו~תי~ מ"ז סי~ בח""א עליוחלק ~~ שב~
 ס""~

 ו~דב
 בי~

ל~
 זהב משב~ת ו~רב ב~ ס"ק יהודה

 ס"~
 תמ~ו ב~

~ל~רבשבות
 ומסק~ יעק~

 ~"~""" יאיר חות בהרב

 דבן ד~ במ""באותובתוב
 ודגםבבתישתזה עי~~ נרא~

 יש ~מצ~סבין אם מצווים ~בו""ם ד~ב ישדאלשל
 ~דבלה~מיר

 משבצו~
 זהב

 ש~
 ~ ונבון ~~"ד

" 

~ ~ ~ ~

 אווז שומן
 גוי ש~ק~

 למשבו~
 והבירו

 בט""~
 ~~הי~

 בט"ע ~" דז בת"ח מתחלה
וב~"ה ק~

 צרי~
 " שו"ת גמו~ ט"ע

 נ~
 ~י~ן

 בין חילוק דאין ~תב דעתשפתי וה~ ע"~
~"~~ ~ ~  שם ~יין גמור ט"ע דב~י~~~ים דהב~ 
 ס~

 י""א
 וה~ת~ו ג~ ~י~ י"~~בים מי~ ~עמ"~

 ה~
 מ"ב

 או~
 ונל~ד ח~

 ~דטובל~חמי~""~
" 

~~ 
~" 

~ ~ ~ ~

 ~וד
 במ"~

 יבול שאינו יפהסי~ ס~"בעינ~ שי~ ד~יבא ט~ אות
 ל~זדזי~

 או מ~~רי
 ~~"ד קי"ח םי~ ו~יין~ומד

~ 
 דזבר ונ""ל

 שאינו אעפ"י~ותםאובשד ~~י~ ובתוב ~ עבום ביד ה~מצא בשד וז""ל ט~ דיןמדן לדבד~ עש~
 ~שבתבו מי יוד~

 יהיו שלא ידיעש~ואשלישראלוהואדמידע ב~~
 ~ ~ ~ ~ ~ ע"ב לבתוב~יודעים שם"~~~

"" 
~~ 

~ ~ ~ ~~"~ ~~~ 

 שורובשבו~זוב~""" חלב ~~
 שארובל

 ושלשאר הללו מינים ~~ םוג ת~ת~בללין ב~מותטהודו~
 בבלן " ~מאות ב~מות או וטה~ות טמאות ביןחיות מיניםדה~י~~

 של" אלא חלב אי~ד בהם~ין
 פ~"ח נ~~אמי~ה~ועיין מאי וש"ך וט"זבב"ח ~~~~ ~מא~~ ב~מ~

 תפאדת שתמה~ל~ט""ז"ב~פרומה ~ ~~~
 ד~ למש~

~~~~ 

~~~~~ 
 וי""א ~ ~~

 ~דא~
 לו שלמו

 ~"קו~ה~ל~להתידבחלב~פר"ח ~דשיו~~ו~ו~"~

~~~~~~ל~~~  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  
 עב"ל בה~ט""זודלא

 בשני~ם להחמיר ונבון ~
 דמחייב ~יון הרמב""ם בשם~~"א בס~ד~

 ע~~
 "ו~יין " ברת

~ר~
 יעקב באר

 ד~
 מ""ז

יעקב "~ ד~ק""ד~"ב~ה~~ ו~דבב"~
 ד~

 "~ " ג"ן

~ " ~ ~

 ~ם אסוד נפל מו~~םוחלב
 בת~ "" ה~ה~~ ~פיל~

 " טעותונבון דהוא ~ט""ז
~ 

"" 

~ ~~~~ 

 קודםי פירוש " ובו~ ~ליו חייבין והוציאו ~~
 אב~ השחי~

 והניחו תלשו"

ש~
 ב"י לב""ע ~מו בשחיטת ניתר

 או ח~~י מבן תלש אבל גדמי ~חדשים חי ט~~בן ~ודו~ ופד"~ וש""~
 משום ~יר לא מת ט~ מבןאו מ~

 ~ל~
 ~שר משום א~א

שי~א
 חו~

 ~מ~יצתו
 דל~""~

 חדשו~ אי~
 ~ד~ז"ב~א

 ~~"~""" ~~~ו~" ~"~" ~~""" ~~~
~~~~~~"~~ ~~~ ~ ~ 



~ ~ ~

~ ~ ~

~  

~ ~ ~ "

~ ~  " ~ ~ ~ " ~  ~~~~~~~~~~ח ~~"~
 ו~~~~

 ~~א
"" א~~ ~  

 תוד~
 חל~"~~ם אלא

 צד ~ל שדבוק אבל~ה האליה~לב מיקדי ו~~
 ~לב דל~ון~ האליה חלב בבלל ואונו ~~ור~לב ~~~~~להאליהחו~
 וחלב ~צמה האליההיינו האלי~

 ז~
 ~ז ~וא מי~ב לשון

 ה~~ל ו~יין"במ~"אות וב"בה~~"ז ~~אח~ני~
ה~"~וה~~ז~ ל~~

~ ~ "~ ~ ~  

 ~ד"ם ~שון ~~
 בתבי אלא~אחוריי~ש~בהמה~

 יש~
 בשד לאבול שלא ~ב

 הי~ב לבאר יבול אינו למדן אף בי~~ודי~ם
 מן לי~ח ~נוהגין ~ב~ד ה~פד מתוך~ניקוד דד~
 ל אם ובדי~בד הגיד ~ביב שיש ~ומנו " ~ם~הגיד הבת~

 " ~ותדנ~ו~השומן

~ ~

 או י~ב בגון יתירות צל~ות בבהמה~מצאו
 רומות ובולן צד בבלי"ג

 ז~
 מותדים לזו

 להניח בהמה ~בל לאחודיים~ונוהגין ה~מובים~וחם ד~
 וצל~ מ~אן א~~ל~

 מ~אן א~
 לח~

 ב"~ ~ האחוריים

~"~~

 דא~ו ~"ז מ"ב~י~ ב~ו~ת ובתוב
 ~ב"ל~~ן נהג~ ל~ יוד~

 א~
 צד מבל ה~חדונה צל~ להניח מנ~גנו

 הב~לים חלב ו~ל ~בליות לחלב שקדובה~פני
 מדן מ""ש ו~יין " ד~א ~~ן ג~ חלק דשב""אבשו""ת ~יי~

בב"~
" 

~ ~~~~ 

 לשוןמוד""םבשאדחלבל~~לבששי~ז ~~
 חנ~נ בו אומדים דאין הד~"ז בתבי

 ~~להצדי~
 בנ~ד יש א~ א~ילו ושדי הח~יבה בל נגד

~חלב
 דו~

 רהא הרבד ונבון ~~
 אי~

 רבוותא במה
 בחלב~ו~יין בב~ר דוקא אלא חנ~נ אומדים ד~יןר~""ל
 צ"ב ~ימן ול~~ן ה~ רין נ""ה ~י~ לעיל~ש

 ו~רד~נן איסודי~ בבל ~נ רחתיבה במוד"םדנל~"ר ~ רי~
 אלא בהא גם להחמיר לנו היה~א"ב

 מר~דו ~נ ביה נגזור לא יואל ברבינו החלב זה~ובלים דמאחדשאחרי~
 להקל דאין בתב ומ""מדש"ל

 שנוה~ין במקום א""ב ~ותם אינו טמא חלב ק~לדהא זהםו~~הנק~ ולומ"דחל~
 ~לב אפדים רלדבינו מאחד להחמיד יש איסו~~ו

 לקמן ו~יין ~וא~מוד

 רי~
 ~ ו~~ לה~שות יש ד~ה ב~

 רלא"אמרינןדב~תי
 חנ~

 דאי~~ במירי
 " לגמ~לה דשרי מאן

~  אב~~
 בתבו ו~~" בלים או~רין אין

 דמ~ת~א "~ ~""לוהר~
 המ~~

 החלבש~ל
 הבד~

 ~ואב~ל
~~~

 נ~
 ~ברם

 והמ~
 והש"ך " ~"ב ש~מו והלפתן

בת~
 " מלאבלו נמנ~ין אין ~לבס~ אינו אם דאפילו

 ~"ק הפד"חאבן
~  

 רלרירן וב~ב ~ליו השיג
 ~נ נלע"ד ובן ברבר להקל אין דאודיי~א ב~י~ר~~ם רקי""~

 והד~"זו~יים דש"ל רבדי רבתב ח~ ~י" חיי ב~י~שו~ת
 מ~ני היתי~ ~~ם ~בלידאף

 ש~
 רנתב~ל נא~ד

 לא~ו שדי רלא נדאה א"ב " י~""ש ב~~ האי~ו~~~ם
בדבתב

~~~ 
 דלעצ~ו רבחב ~~ ~י~ הנ~ל שו"ת ו~יין

 ~נ~יח~ אובל~ של ~בליהם נז~דהיה
 רי בן ואם

לבט~
 ב~~

 ב~בד~
 מבתם ~ו"ת ו~יין וה~ז ~"ל
 " י~א ~ימן~ור

~ ~~ ~ ~ "  ~ ~ ~  

 "" ובו~ ה~חול דד ש~ל קרום

 הצד ובין לבדם הרבוק צדבין
 " ו~ד"ח ז~"~ז ה~~"ל~נין צד מקדי דבוק~אינו

 זלה""ה חזק ~ו~קב ~מה~ד "~גאון ה~בים~בן"
 "~~"" אב"~

~ 
" ~ 

~"~ ~"~" ~ ~~"~" 
""~"~ "~~~~""~"""~ 

~ ~~~~ ~ ~  
 "~צ~~~ל~~~"~~~~~

 ~~"~י~ו

דאין
 בהןח~~

 חלב
 בלל~~נב~~

 להז~~"~~בחיםלנ~ד
 מן להו~תם ו~מוך לחים ב~ודם~~חולים

 החו~יןל~לתייבדתו המש~תאותם נקללהם שיהא~רי ~המו~
 ~דב ובת~ " שנ""ב ~י~ תדב"ש שובאמצ~ן

 חו~~ דהני אי~ודא דדבוותא רלדובאיו"ר או~ ~~
~~ינן ~דדבנ~

 מ~ש~ דש~~~~ ~נ~ ~~ ב~פיק~~~~~~~~
 ני~ודוהחיד~ בלי בטחול~נ~לה

 חלב דב~ל משום משולם מהד~ר"
 ובחלב ~~מו~~חול ה~חו~

 ה~הו~
 והד~"ז שבו

 ~י~
 ~"ק ~"ד

 ~ליה ~ליגא~
 והצרי~

 ונבון החלב נגד ~~ שיהא
 "~"ד ~ימןהפר"ח ו~ ~

~~ 
 הוראת ~ל ~ליג ה~

 דאין ובחב~שולם"הנ"ל מ~ד"~
 ~~מו~

 לה~~יד וחשב הפר~ח ~ל השיג דצ~א ~י~~"א ש~~ והלק"~ ~ ~ליו
 חלבו" בנ~ד ~~ איבא ~חול ודבבל משולםמהד"ד דבד~
 ג~ דין ל"א בלל~ת""ח ~ב~

 ~על~
 לה~ד דאין

 ~~ בז שיש יד~נן ~"באלא ~~ת~~
 ורא~

 לד~וק
 ששים בו ה~חולומצאו ד~י~רו משולםדמהד"ד ~הלשו~

 הג~ ~
~משמ~

 ~חול רב~תם
 קאמד~

 וגם י~וי"ש
 ~~ איבא אי ודאפילו "לא~ד יש רמדינא ב~ב~"ד ~ב~ב~י~

צרי~
 הוא ואם האסוד ~~חול לחלב קלי~ה"~~יב

בקלי~ה ~מו~~~ שנ~לח א~ו"והבשד בלו ~~ה~חול איתביהאי ~~
 במ~ו~

 שמונח
 אצ~

 ~~~י~ ~ב"ליובו"פ ה~חול
 מהד"דלהוראת

 ~שול~
 א~ ~וח ~""ד ~י~ ב~ב ו~יין

~~
 ג~רד~ר~

 הדב וגם ~ליו וה~י~
 ~ימן י~ ~~

 ל"~
~~גה~

 דב ~ל ~~~ג ה~חבד בן
 ~ל~"~

 ובמ"ב
~~ 

בת~
 ~ל ל~מוך דאין

 הלק~~
 להתיד

 יש" מ~ולם מהד"ר רבתב שיעדוהודמתיבת ~ו~ הא~וד~ובת~
 הול~ל ~חול בבל ראי ~~ול לאותו רוקארקאי לרקד~
 הוא ולפע"ד דה~חול~ב"לדשיעו~ו למ~~~
 והד~""ז ~~ח וגם הצלייה אחד ה~ח~ל לש~ריבלו רחוקהדב~דהיא~

 דאפשרב~בו
 לדחו~

 מ~ד~ד לשון וליישב
 דהדגישו נדאה ~חול לאו~ו רוקא~אי דיה~ משול~
 רוח~

 ~ל~ון
 נל~"ד ~חול~ע~פ לאוחו ד~י~~ לומדוב~נין

 הני בל נגד להקל ~יןלדין דז~נ~
 רבוות~

 יד~ינן א"ב אלא
 ו~וב ז א~יר לא ואי ~~ ראיבאבבידוד

 ~בי~ ג~בלקלו~
לחל~

 הב"ח במ"ש ה~חול
 יו"ד ~י~וב""ד י~~ ~י~ ~ח~ר תודת ו~יין ~

 רשיי~
 ובית הלז ל~נין

 ה~א~
 דף

~~ 
~~

 הזה רין ~ל ~וד גבוה~וב~בתי ושלחן
 א~בי~םמ~ומו~~"רם~יף בקו~ד~~

~~
~~~ 

~"~ 

 ~ ששי~ צ~י~ ~י~ובדי~בד למי~עי~ אתי דילמא מוד~םלשון
 נג~"

 הרנ~ז הבבד~ד
 ~ ו~פ~~

~~~~~~~ 
 ~ש לש~מו~ם~בן ~~~

והתו~~ הביאוגםהע~~~ חו~~~ימי~"" ל~~~"~ב~~
 מבשיר~ והרא"~

 וב~

 שלא דבד ~מא
 אבן ~בזה לדקד~

 הדדב"~
 בשו"ת

~~~~ 
 אל~ים

 הו~א~~ ~ב~~
 בתב מ"במ~ר~

 דד~ת~
 לא~וד

 א~
 אף ב~לי

 שה~ו~פ~
 מבשיד~והרא"~

 לבוא ~~יניולבי ~אני"הצ~יר " ~נ"ל
 מהחלב לנקר"~בשד הקםל~לל

 ~ תו~
 ימים

 " זה "~ל הב~~ פ~~ובה~ל~בחזם~מנ~~י הז~דתיב~"קפעמים ו~ר~~~

 ו~~ם~ ישמ~~ ופ~~~
 ו~~ן אז~ם ~~~~~~~ת ד~ר את ~ידאיםאמנם ~~~~~~ הק~~~אי~ז

 בד"~
~ הג~~ו~נ~~  או~ 

 ~ג
~שי~ ~~ ~~~ ~~ד~~~~~



" ~ ~ ~ ~

~~~~
~ ~  

~ ~ ~ ~  ~~ו~י~י
 ד~~~~~

 ~~ ~~די~י~~י
 ~"~ב

~~ 

~~ו~
 ~לא~וד אין ~~ו~~ד ~יז~~~~תחל~~~~ל

 ~והנביאים ד~~ק~
 א~ל~חחל~

" 

~ ~

~~~ 

~~ ~ 
 ~~~ו~ם

~"~ 
~ ~ ~  

~~~~ 
 ~אד מגי~י ~וץ חנ"נ ביה ו~~~נן ~~זם~רזך

 דש"~
~~ר~"~ו~לי~~

 ~י~נו ~צלי בין~במליח~בין זו
 א~

 חומד~

~על~~
 ד~ם ונ"מ

~ 
 מותד בך ובשלוהו ~לפו~ו

 לו~ר דו~ה ב~לוהו דהאי ונל~"ד ~ ~~רונים~ד~~ד
 ~מרינן "בבזשול דהאד~~ו~ו

 ד~די~
 " ששים

~ ~

~ ~ ~ ~ ~ " ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  
~  

~ ~

 ~~~מים
 חוט~ ~

 בשד ~עם נמ~~ו חלב של
 י"~

~בה~
 על ע~ד סי~~ך נ"ש ו~ע~וב~ו"ת להתיד וש

~ה
 באוד~

 ממש ד~לב ומ~לק
~ 

 היונ~י~ ~פילוחוטים
 דיש דזמנין בחוש בשד וש~ד ב~וש גדי ובן החלבמן
 ~פילו ח~"נ ~ומדים בזה ~דעתיה ול~ו~~ן

 ~חלב מן שיונקין משום אסודים ~~ינם קדומין~בל במליח~
 עלי~ם החלב או ~חלב על ~נחים משום~ק

~"~ 
 ס~

~מליחה
~ 

 סימן דלקמן ~וד"ם דלשון בבישולזוב~ב
 ~י~קי ~י~~~ מישתמע ט~ דין~"ה

~ 
 דהוא ונראה

 ווציב~~ת
~ 

 ו~"ע עי"ש
 ק~ז סימן חיי ב~י בשו"~

~בואר

 לשו~

 ~פירשו במו ~ה דסי~ ה~ל מוד"ם
~""ש הד~

 ונבוןז~יי~
 בשו"ת וע""ע ~ו סימן ע~"ג בשו"ת

 ד~די~ ~~ ~י~ ד בי לדוד~תם
 רביין ובתב

 לדעת וא~לו שדי ~~ו~ים נגד ושומן בשד~~בין ~יב~
 ד~יב~ במידי ח~נ ~מדינן לא~מ~מידזם

 ~~ן
 דשד~

~
 לשון ובי~ר ל~מרי

 הר~
 ~ליו דהקשו העט""ז

 ~ם "ד"ה ט~ דין סי~~ה לקמן ~שועיין יע"~
 ~ו~

 ~ו~ן
 מרן סתידתעל

 מה~~
 ~ ~התם

~~~~~ ~""~ 

 " ובו~ בש~ודה ~יה אם חלב
 לנו ~~יא ~ו ס""ק פר"ח הרב"

~~ת
 די~~

 סי~
 שט"~

~נסר נס~ בזן חלב שמשימין דמה
 ב~נ~ני~

 של~ ~י וב~ד~ין בחודין עץ של
 ינטף

~וין"~ין
 בב~

 לענין עמו והסבים ב~ם
 די~~

 אחד
 ~"ש בר~יותיו וטדי~~קיל

 ~אוד~וע~~
 הרב

~~ש אדמ~
~~ 

 ~הא~יך ו~ה הפד"ח דברי על ד~ סי~ י"ד
 ל~יאורד~םל~מ~ג נחפהבבסף~~~שו ~ספר זה~ל

 דע~ שפתי ~ש ~יין ז ד~ק~"ו ~מץ~לבות
 אות

~"~ 

~  ~מ~~
 חלב

 ש~ ב~בי~ טהוד~ ~~מ~
 ואין

בו
 ש~יםוי~

 הדב מ~~לעת אםנשרה ~פק
 מגדיםפדי

~~~ 
 ~ת זהב משב~ות

ובס"ד ~~הע~יק"~~י~
 סימן חיי ב~י מש~ת וב""נ ~סו~ נ~

י~ש קמ~
 ב~ו~

 ביון " והחבית ה~ו~ץ דנ~~ד דה~לה
 בוד~ין

~ 
 בבוש וספק ~~לב לבטל

 ~"~ ~ו~
" 

 מ~

~~~י~ ~ ~ ל ~ ~  

~  

~~~ 

~  
 ~ו~ד

~~~~

~ ~  
~~~ 

 ~~~~~~~ל~יהתח~ון ~~

~ ~

 ~~~~~~~~~ן

 ~~ו~נ~~ ~~~~~~~
 ~~א ~~ן

 ו~~נ~"~
 מים~ ו~ו~ת

 סי~ן~ד ~בז~
 דק~~~~ ~

 יעויין ~זה נז~ד ~~ש~ין ~ל
 ~ ~ד~~י~"""~"

~~
 ~~ון

~ ~~ מו~~~~ו~~~~~~~~~"וב~~~ ~  ~ ~~שי~"~ריך 
 בתב

 ~ש"~
 צואד ד~גידי"

 ~ון~" ~""~
 דמינת~

 אבד
 א~

והעתיקו צדיךל~סיד~ ~לאדלבת~לה
 ~~ד"~~

 וע~ין"~~~דיש~ ו~ח~~י~ ומ""י
 ~י~ן

 " ~ז~

 ~~~ סו~
 ~ ז~

" 

~ ~

 ~ללל"ד ב~"ח ~ק~פה" סגי ובצלי
 משמעהתםדבצלי מיהו ~י~~ צריךבמליחה ב~~דא~

 ~~ב"פוד~"ל שרי ומ~זנא הואחו~~בעלמאומל~ה
 ~"~קלי~~ וצלי דבמליחהבתב

 ~לל~והש""~

 ופר"חבתבו

 ל~דא~
 ~לפוהו

 וב~לו~
 ונבון בדי~בד מותד בך

~רב~
 בש ה~ר "~ד~די ~בתחל~ ל~חמי~ לנו דדי
 ד~~ילו ~תב~ג~ונים

 ו~ון ~ו~ידין ~ץ יותד ע~ים ~ם "ה~לו~חוטין תידץ~ד"~ בצלי ~~יל~ ב"ב~צ~בו סי~ דלעילוא~ג ~תיב~~ ~לא לצ~~ו שדי לבת~ל~
 שהחוטין בתב ופרישה ~ וה~ח הט"ז והעתיקו~~"ב פולטי~

~ין
 ונו~

 ~ש~בבודידין ש~תובן בלדם ~ש~בשאיב
 " נבון זה וגםעביז

~ ~ ~

 הבבד בדי~דצלו ~ם דשרי ס"ק~~ ~~ז
 עוזד ו~והר"ר ~האש על ב~יידמוברבת

~ל~
 ~בבד מדינ~ ו~יעתו דל~רז"ף דאסו~ ונל~~ד עליו

 וזה בבישול~סור
 דו~

 " ~בישול

~ ~~ ~ ~  ~  

 " ובו~ צדיך וי"א"שאין ~ד"םלשון

 ~בדת והיא ~ד""ן ב~בבן
ובמ""ש ~~א"~

 הרשב""~
 ק"טוב""ב סי~ מהדוקח בחידושי~ב"נ

 פדק ביש"שדש""ל
 ~שוח~

 גיד ופרק
 והדדב~ הנש~

 סי~
 ד~שם ~~וף ה~נף ד~ש שחותבין ב~~~"ש

 יצ~
 הדם

 " נוהגין ו~ן הד~ד ~נבון מליחהע"י

~~~~~ 
 ז~ ~יצי ~~

 הני הש"ס ~~ון " ו~ו~
 דגדי~בי~י

 ובו~ יומין תלתין עד

 דבהמ~ דדוק~מ~~~
 דקה

 ה~
 ~~ילו ג~ה דבהמה

 גדי~לאו ~ידש רש"י א~נ~ ~ודים~ יום ל~~וך
בלומד דוק~

 ד~~
 ומרן ~טוד ד~ת וב"נ שדו גסה דבהמה

 גדי ביצי בחב ~פ"ז והדמב"ם זבר בצי בסתםדבתבו
 רלאו דס"ל אפש~ טלה~ו

 בהמ~ דו~~
 רקה

 וב~"ש~~

א~
 יוד~ ואיני בתב ~"ה

 ~זבורו אם
 בש"~

 למעוטו גרי
 ו~~ג ~~ל" ~~ורין ל~יהיו תוך דאפזלו גסה~המה

דהפר"~
 דהרמב"ם ו~~ש~ בתב ט~ ס""ק

 נ~~
 טלה

 ~~ו דגדי~אשמ~ינן
 ו~~~~ דוק~

 ~~~ה לול~ ד~""ה
 סחם ~י ש~אמ~ מ ב~ הב~~ ~ל בפ~ ובד~מדינןג~ה
 ~ה~פילו

 ~~~~ ודח~
 בה~""מ ודלא זקד ע וב~נ

~ב"ל ~~
 נד~ה הפעוט לי ~

 לדי~ דנוב~
 הי~ב

 בהפ~
 מל~

 דמד~טהרמב"ם
 גד~

 טלה ~ו
~~ 

 הזביד
~סה ב~מ~

 ב~
 ~שמועינן

 דדוק~
 וטל~ ~די

 שדו
~ף דשו~ ה~

 תו~
 יום ל~

 צדי~
 ~נקר~

 ~מגיד הד~ בדס~ד
 ג וב~ה" ד~ווברבתב ז"~

 ב~גה~
 י~ אות הטוד

 ועיין "
~~~
~ 

 ודמש"~
 וש~לתי

 ע~
 זה

 ל~ד~
 ~מו~א

 ובבו~
 טדי~~טי ~~ץב~יד נר"ו ה~י ~ברה~ ב~ה~~~~מל~

 ~נניי~"אוב~
 דנ"~

 בהמה גם"~ביצי דמד~~א
 אינ~ י~~ ל~~וך גס~

 ~וובו~ודבדיו ניקוד ~י~ים
 דמהש""ס~יבא נ"ל אך ו~"ן ~טור ובסתםדעתד~י ב~בר~

~~~~~

~ ~  

~ ו ~ ~  ~ ~~י~~~ 
 ~ק הטור ~~גהת בנ~"ג~ר~

~~ 
 מגדים פ~י והד"ב

 י~ ידי אף הדין והשבתי~ל~~ן ז~בדי~בד~~רוע~"ל
~~~~

 ~~~~~~"~ ~~יל~~~
"~"

~~~ 

"
"

"

""
~ ~  



 ~א~לי~~ל~~
 צ~י~ ה~~

 ~למוד
 וב~ור~נו~י~

 ד~ר
 גס~ ב~~~ דביצי~וששני

 מדינא
 צרי~

 לנק~ם
 יום~ ל"~וך~ א~יל~

 ב~~~
 ל~ון

 ו~י~ הש""~
 ~התיר

~"~ 
 "א~ילו לנקרם טוב ~קה ~~מה "ו~~ו~י "~בדי~ד

~ו~
 ~וד"ם בד~~ב י~ם ל~

 ומי~ובדיעבדאין בן נוהגין ו~~ה ~~דו דגם ב~בט" ~~ ל~~~ו~ר~~~~ירע~
 אין נ""לודל~~חלה עב"ל~ובן~אסוד

 לה~
 דבהמה בין

 בין~בהמהרקה
 ו~ל"~~~ גס~

~ ~

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

~~~~לו
 ב~~

 ~~ לןבא אפולו ~ו~רים ~~י~ה

ש~~
 בשם~

 או""~
~~"~ 

 ~רב וב~ב ~~
 הואד~שו~~ פד~

~ 
~~

~~~ 

" 

~ ~  

 צדי~

~ ~ ~ ~ ~ ש ל  
~ד~עבד

 ו~"~
 סי~ן בהגהו~יוו~ר~ש""י~~א ~~ריק"ש

 ומס~בד " יע""ש ראוילנדו~ו ~ה ~י~ל ב~ב"שמיז""ן
 דאם ל~לדאין

 ל~
 ה~צ~ת ראשי ~בוד

 היא~
 יובל

להסיר
 ה~נוקנו~

 " מ~ובם" ~א~~ים

~  י~"~ ~~~~
 גיד

 ~נש~
 מו~ר

 ~הנא~
 ובס~ "

 ~~הזה""ק
 וי~ל~

 דאסוד "ב~וב
 ב~~ התו~ וב~~ו ה~~ב"י"ז ב"ב ~ו ליז~ר וטוב~~נאה
 למאן אף לנברזם ניקור בשר למבור דשרי צ""ט דףג"ה
 ~ד בו מ~רב ~ם למיחש וליבא דאסו~~~הנאה~סבר
 אלא דמי יהיב ~א הנבריהא

~~ 
 טעם בו שיש דבד

 לשלוחלנבריל~ו אסור ~ל~גידומיהויר~שלימה~לא
 ~שהרב ו~יין עב"ל" שלם בש~א ט~י בו~מ~בבר

 " באורך י"ד דיני שמואלבחידושי~ום

~ ~

~ ~ ~  

~"~ 

 ~~~~~לו~~~~~ ו~~~
 ~~ ~~ הרמב""ם בלשון ~~ם ומובר~~ר

 ו~~ב ~עט"ז ~~~יקובן ~""א~ ~לבז~
 הש""~

 א~ קי"טס""ק בסי~מן
 ~חיטה~דיני

 וא~ ~ו~י~
 ~וחז~בבשרות לא

 " ומ~קבל ~בון טעםוהוא א~ו~

~~~~~~ ~~~ 

 דם קורט עליה נ~צא ~~
 שאינו ~~יצה איירי זהי ובו~~

~וקם
 ~~מצ~ ~

 ~ם דינו מה ידעינן ולא ~"ד
 זורקאת ב~~בוןועל~~או~רןולחלקיצאדאםנמצא הב~~

הדם
 ~ו~

 ~ל ב~למון נמצא ואם ~שאר את
א~ורה הביצ~

 ~ועייןלקמן~
 הב"~י וב~ב

 בש~
 ה~לבו

 ד~
ביצ~

 ~~ורה
 א~י~

 ביצה היא
 ב~

 ~לוג רלא יומא
 " ~ש"~וה~ר"ח ו~י~ודבנן

 ו~~
 רש""ל ב~ם ~~ר"ח

 נמצא~דא~
 בביצה בחלבון דם

~~ 
 לה~ל יש י~א

 ~ב~יצה ב~ב דיפהוהעלה
~~ 

 אבן ~ ל~~יר יש יומא
~ה~"~

 בל~
 נראה והרב""י ~""ב

 דל~
 רבנן ~לוג

~~ך וב""~
 דד~~

 נדאה ~אחרונים

 ד~י~
 גוונא ובבל ל~לק

 א~ ~~~ ~ובש~~י ונבוןא~ירא
 ובס~ר ~ד

 א~ילו לה~מיר דטוב נ~ה ~ד דףל~שה ~~אר~
 ז~ עיקריהד""ט~ימן ~חוט~והדב עוףבמעי בביצ~

 בביצים דם ~מצא אםהיקל ~"~ ~~
 גמ~ו~

 אמםע""ש במעי

באור~
 ר"מ ~הזקנים הר~א הרב דה~בים דב~ב

 "~יהא דהדם דאה"נ ~ ב~ב ~~ו~~~"ד ק~א~ידעיר ור"~
 ביצה לחל~~ין ורא~ן ~ו~יה ~ונל~~ד לי~~~ם~יך
 ~הר~"י ~~י~~~רש""ל~וב"~נ יו~אלשאו~~~ת

~~"ח ~
~  

 ~~ ~ות ~"ב
~ ~~ ~~ 

 ~הח~יר
 ~בי~~

 ע~רו ~"ב ~~ב~בו א~ם ב~~עיגמורו~
 ~~~~~ה~~~

~~
 נ~~ש~ה~~הגו~~" ~ור~םומזה ~שון

והל הב~
~ 

 ~~בי~ו ~זה הרב על "ה~זגו
 הש""~וה~

~"~
 שלא דהזונו

 אל~ נ~~~~
 הרין ~~יקר

~~ב~ ש~וששי~
 דבת~ הדא""~

 ~~בון יו~ר לה~~יד
 ~ב~למון"

~~~
~ ~ ~  ~ ~ ר ~ ~ ~ ~ ~ ~ נ ~  

 ה~ירושים ~בלל~וש
 ובב~

 שנמ~א מקום
 ל~ור יש ~~לבון נמצא אם ובהפמ"רהביצה ~דםישלאס~
 שהואבסב~הרא""ה "ה~~

 האמ~
 נגדדוב~~~ אע~""~"ש~~

 ד~~ן" ~"~הא~י~רה מדןו~~ק

~~~
 ל~מ~~ע~~מתירו ישנמצ~ב~ל~ןחו~ל~ש~

דהביצה
 מו~ר~

 ונל~~ד
 ~ה~מ~~ב~

 גוונ
וב""ב

 הר~
 במ"ב ~יד"א

 ~ע א~~ם ז~ל ב~ו~ו ד~ או~

נ~
 בביצה רם שנמ~א בל ולא~ור לה~~יר יחוש"לעצמו

 ~ב עב"~~" רבים ובן שלמים נהגו ובן או~ן~בל
~~ 

~ " ~ ~ ~
~ ~ ~ ~  ~  ~~~~~ 

 ~~ד ~ו~~ם לשון ~~
 ~~~ר~

 ב~יל
 אב~

י
 ~ביצ~ א~

 " אסוד לבדה

לישנא הא~
 מש~מ~

 ב~רו חר ~~תב ד~עוקרא א~פי ל~רז

בטז~
 א""~נרא~דהבי~ה

 נ~ער~~
 ב~~~בוצי

 הביצה אם ב~בבך "הי~רוא~~
 ~ב~~

 א~ילו ד~א אסור
 עםנ~ערבה הוב~

 א~~
 ה~ ס""ק~ש"ך ~י~~ ל~י האו"ת ן~""ב ~רזא
 בז~ דהאר~

 ל~~שיר ו~עלה
~~ערוב~ ~~י~~

 דב~נ דב~~ ~חד~~לחודה עם
~"ש מדברי"מור""~

 ו~~""~ ~
 בלל

 ס~~
 דאף ~רב~ו דנלע""~ג"ב ג~או ב~ רק הם אפילו ב~וב ג" דין

 בא~ר~
 אבן ~ שריא

 או~ ~~מ"י
 שם ~ור""ם רמל~ן ב~ב ט"ו

 ובש~~
מובחדל~

 בש~ים דנ~~רבה היבא ~"א ה~יר
 א~רו~

~
 ל~~ד"נ שאינו מה

~ 
 דברי הט"ז בי~ר ודבן

 דמ"~
~ו""~

 דלא
 בהש"~

 נ~~רב שלא דבל ב~ב וב~"ד
 בא~ הוי~~רי ח~

 איסו~ של ~גו~ו והוו נ~~רב לא
 לב~

 ~~~או~~~~~~~~~~~ ~~~~~~
 דה~ירוהוא

 ב~~~ב~ א~י~
 ~באשר ~חר ~ד

 ~~~לה על~~ם ~~ק ~דין לע~ןעב""ז נ"ל~
 שנ~ב~להמן ב~~י חד ב~נ~~רבה דוקא ~אהה~"ה ~~מו~~~ דא~

ה~ורה
 ~~ אב~

 חד
 משוםנהירא ד~~ ~~"~ ~ה~"~ ~~~ ב~~
 דת~רוב~

 ~~ם או~ו ב~ד ~~
 ה~"ס בבללי ק""יב~י~ ובד~ק~~

 ע""~
 ועיין

 בטיל בת~י ~~ד ~בתבהע~"ז ~~ ~ ~אור~ ש~
 ~רא~

 ~~י~ד
דלא דברו~ד~"~

 בהפר~"~
 לענין ליה מודז "דלא או

 אםדדוקא ו~~~ ד~~
 ער~ נ~

 בב~
 "דב~~~ ~~ א~~~

 ~ם ~~ירון ו~לו אוסרין ד~לודואי ו~~~~ ~
 נ~~~~

 סר
 ~~ד ~~ע~בה דו~א ודצריך לה~ל דאיןנלע"ד ~~
 ה~"ז שב~בו~מו ~ר~

 ורלא ו~""י וה~~~
 בהש""~
 ו~יין י

בבנה"ג
 הגה~

 או~ ב""י
 אלי השיב ובן " ל"ד

 א""א ~הר"רהבולל ~~~
 ס~~

 נד"ו
~~ 

 טריאסטו ב~יר
 ~ד בעינן רודאיי~"א

 גם ו~ה בת~
 דחיישינןהדמש""א ~~~ ל~

 ~וצ~ ~יל~
 שהיה

 ~ב~
 ~דם

 קטנה והא~רת~דולה ~~~
 והוי~ ממ~~

 ט~~א
 ~נ~"ג הרב ובדבדי י~ש~או"ה שב~~

 ב"י ~ה~~
 ז עב""ד~ד או~

 וע"~
 במ"ב

 או~
 ד~~~נ~"ג ~~ ב~

או~ ~~~""~
"~ ~"~ 



~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~

 ~לא"ב~ונה~שלא~ו~הס~ר~~ הביצה נ~דבה
 ששים בעידמדאודייתא

 הש"~ ב~
 " והפר"ס

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

 ~ו "דף שפירא בהן למהד"י יעקב אהל~~פר
 ושלסץ יהודה מנסת ~~פד ועיין~"א ~ו~

 גבו~
 ~~ו םימן

ס""~
 ~ג

 ~ לאור~

~~
 האי " ו~ו~ ביצה נ~ה או נתבשלה ~ם ובן
וב~

 נסערבה דאם ~אי
 לבר נצלה או נסבשלה אם נצלהדיש~התיד~אבל~ו או~הבי~השנ~בשל~

 הבי~~~ו~
 ס""א שאל בסיים ו~יין " אסרונים וב~ד

 לא~ו~תערוב~ביצהשנמצ~ ב"י מקונט~ ~~~הביא~י~
 ולה~יד דם~ה

 ~ ומי~סברא בהם שנתבשלה ה~י~
~~~~~ 

~~ 
 מ"ש לפי " מו~ר שהוא לי נרא~

 מנהגינו ~~ולפי דין לעיל מור"ם ~~
 בל~א~ו~

 ש~ בי~~
 ובמ"ש מקום בבל דם בה

 ~דם שנתערב ~~ור דהבא~ש ל~י~
 ול~

 ב"ב הו~ר
~הפר"ס הש"~

 וברו~
 ב~עט"ז" ודלא הוא

 ובדנראה והל"ס
 ~ מרן דבדי על הגיהו דלא ות"ס~ד"מ

 ובסב
 לא~ור ש~~ו מה ~פי אף~נ~מ הש"~

 הבי~~ או~~
 דאם

 הדם~~ערב
 ~תערוב~ עצ~

 מו~ד שהוא אסד
 במ"י וב"ב ~ ב~אי להסמי~~אין

~ 
 בלל ~ס""ס

~"~ 

~""~

 ו~ע " הת"ס מדבדי דמש~ע ~ד
 עליו שה~יג ומה ב"ט ~י~ שו"ת~ ~~"ל בו~~ן~י מה~"~ מ~

 וב~~ ~"ו ~ימן יוסף~ברי שו"~
 ~פאר~

 י""ד רף למ~ה
 אות ז~ ~י~ ה~ט ובעי~~~א

~ ~ "  

 ונ"ל
 דא~

 נמצא
 ~ם האו~רו במקום~דם

 הת~רוב~
 אם ובן " א~וד

~מצא
 ד~

 התע~בס ~דם בסלמוןוזרק
~אר ~ו""~ א~ו~ודל~

 ~ש~
 הרב עליו שהשיג מה ועיין " מ"ה סימן

 ~"ב ~בלל~"י

~~ ~"~ 
 הגאוני~ בדברי מבואד דבהדיא

 לעיל מ"ש דלפי ונ"ל ~ להפך והאסרונים~ראשונים
 הרא"~ לדברי ~סוש י~ ה~ין דלעי~ר הפר~ס~~ם

~~ו~~
~ 

 בסלמון בין וא"ב מבסל~ון ~לבון ל~~מי~
 בבל ס~שנילהסמיד הביצה ~א~רה בסלב~ן~ין

 גוונ~
 בתערוב~~~

 מקום והוי הביצה נא~רה מ~ום דבבל
או~ד

 ו~רי~
 "~נגד ששים

 הבי~האסרונים~
 דאמ~ למאן

סנ"~
 איסורין בשאר

~~~~~ 
 ~"ג בלל ב~ס " ~סמין בלמותר ~~

~~ופו~~דאיןנרא~ל~~~בקליפה

 ~~~~~ה~
 ~~ודה

 ~מ~"

 ע~מ~
 ~ס~יבה דמי ולא

~לא
 א~ידה"ד~

 אי~ו~ ואין בו הבלוע מבס
 ~ב"ל דוטב בלא לססיבה ~סתיבה~ו~א הבלו~

~ 
 ונרא~

 ב~~ ד~סמי~ או זו גרסא לפי ~"~~~צרי~
~ 

 ו~ש"ל
~ב

~ 
 דזהו הרשב"א בשם ~רן דהביא ~יתידא האי

 ~ב~~פ~
 וס~ ~לי ד~יל~ לד~ן אבל

 סס לתוך
 דנר~דמוד~לה~ב"א ~"ל רברי על ~ג בת~ב~ק~ש"ך ע~~~ ס~ עד או~ר ~"נ ~~ עד ואו~ר בבישול~שבינן

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
~נסת

 נטילה בדי א~~~ על~
 וה~

 אין ו~~ עוד ולא
 א"ב נאסר היה ~בו~~ה"שבק~רה

 ה~~
 בשאינ~~ופה

~ל"ש~
 טפי הב~די~א ד~~ב"א ~ישנא

 ע"~
 ~~סב

 ה~~י~לשוןט"ז
ד~רי מרן~ו~פר"~

 הת"~
 וסשש ~עש

~~~ לטעז~
~~ 

 בותיה להסמיר
 אפי~ב~אינ~קלופ~~~~ד~~~~ים ~נ~~

 ~עיף~~ ק""ה ~י~ בדלקמן~~ס~ל
 עד" או~ר וה"נ בס~ לעולם ~עריז ובבסושב~לי "~ס~י~~י"~א~

~ 
~

 ועיין
 ~ מש~

 מרן דלדבדי העלה וב~ד
 הס~יבה בל ולדידיה עליה ש~ביצההססיבה ~גיב~"~
 ~"ק"ג~ צ"ב ב~י~ ובדבת~ ~והר"ן הדא"הבדעס א~~
 ב~ד"ה דין צ""ב םי~ אי""ה מ"ש ועייןבאורך" י~"~
 ועייןסלב ~נ~

 מ~
 דב~רש"ל על ו~ ~"ק הרט"ז

 הוא הדם א~"ב באן "להסמי~ דאיןלו דנרא~
 במקו~

 ~הוא
 ס"ק שמואל וסגודס ע"~" בוראיאו~ר

 דש""ל~~בדת ט~ה~בי~
 והש"~

 דלדידן ולבאו~נר~ה ~~ להצריך
 בס~ ומלי~ה בצלי אף לשער~קי"ל

 ~ן ~ה סי~ ~מן ו~~סא~נן בבסו~ ודא~
~ ~~~~ 

מ~
 במ""ש שבקדירה

 הס"ס~
 וגריס שה~ן מה לפי

 הפר"סבלשונו
~ 

 ~ו~ ~
 במה ~אי אסדי דבד

 דהסירו ומרז רשב"א ה~ה בהא דפליגירבווסא
אסורה ~~~ה~סי~~ ב~מולדירי~ די למר"ן הפר"סולרברי

 ל~ינה קלופה בין סילק מי ודי~
והט""ז קלופ~

 דסי~~
 ירע

 במקו~
 הדם ~ו שנמצא

 המ"יומ"ש
 ע~

 בלל ה~""ס
 ~~ ס"~

 "יו"ר
 ופי~ בגר~~ ודלא~ בקלופה להתיר ה~"סבדברי דגרי~ ~

 ולענ"ד איבא נו~סי ד~רי אמס והןפר""סדהצדיד~~~ ה~
 הסמי~ ודלא בנ"מ ~ליפהודי דגר~י~נראה

 ואף ומליס בצלי להס~י~ דס"ל ~"ס לדבריהר~דאף ~~ ל~צרי~
 בו שיש בדבד דוקא היינובב~וש

 ~ר~
 דדבד ו~זירה

 ~לל שמנוניס בו שאין בא~ו~ אבל וציר דם בגון~מן
 בלל שייך לא שבבי~ה ובדםובו~

 שמנוני~
 ותו ובו~"

~דרו~
 ו~ו~ דר~נן ביצים דדם ~"ל האסדונים

דיש ופשיט~
 ל~מ~~

 דברי אס"ב והביא ו~ו~ ב~ה""ג עליהם
רש""ל

 ובס~
 עם נראהרה~~ים

 ~ הס""~

 דלפיהבנסו
 אלא ששים לאהצריך בדבריוו~סתו

 קלי~
 אינה אם

קלופ~
 יע"ש

~ 
 דאין מסתפינא ולא אמינא

גזרה גוזרי~
 הס~יבהשהב~~מונסת לא~ור לנו ודדי ~זיר~

 מה~"ס יו~ר דהסמיד ~~ר~ס בדבסבעליו
 לי~" ~גידלהס"ס ~רא~ש~

 בנטיל~
 מקום

 גר~~ינו לפי בקליפה להסירנראה ואי~ מדקאמ~
 בדבריוה~ר"ס שהבי~ וגר~~

~ 
 ה~~יבה לא~ור די וא"ב

 דאף ועוד ז לא ו~ו " עליו~ונס~~ שהביצ~
 הת"סבדברי המ~ לגי~~

 ד~די~
 ~ביא ~ב ב~"ק" ~לופה

 ה~~יבה הרשב~א הש""~דלדברילשון ל~
 לא~וד ~~ די בן אם נ~לה בדי א~ורעל~ו מונס~ שהביצ~

 עליה מונסת שהביצההססיבה ~~
 ב~

 ז וס~מ

 ~ חליפה ~גדגרי~ב~"ס ~"קבש"ך ועיי~
~~~~~ 

 " ו~~ ישבה אפי~ו המוזרותביצים ~~
 אסורים ימים ג~ ~סרנגולס תסת הבי~ים ש~ו~~ם ה~א~ני~ בשם ~לקט ב~בליבסוב

 לדבר דאין בסב ומרן שיקוץמשוס
 בש"~ שו~

 ~גם
 א~ן ב~תם הסירו~אסרונים

 הש~~
 הגאונים לדעתדאייה הביא~ והפ~ס

 מש~
 דמו~ס מ"ש ב~~ פ~סים

ב~דיא
 בדבדיה~

 ה~רנג~לת לישיבס שלשהימים דאסר
 ליה קרי ~ביציםשל

 ~ש"~
 וב~~ו י"ג ~"ק הפר"ס בדברי יעויין ~~ו~ל~מדי ביצי~ דפסידי ~פמ"ד

 שישבה אע"פי ב~ב ורש"י ~ במרן ודלא נקטי~ןדה~י
 ימים~ליהם

 רבי~
 ו~ ד~ן ~"ב בלל וב"בה~"ס

 דס~ סיי בני והדב ~לקט"ב~בלי ורל~
 פ~ס ~ר~ ראיית

 בנ"הג באורך~והרבע~ין"~בריו
 הגה~~

בתב מ~ א~ ב"י



" ~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ "
~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

" 
~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

 ~יד
 ~~יםזבד ~~בד~ינ~~~ד~"~ב~בי~

 ו~ב ימים ג~ ~ח~
 ~ל~י"ומ"י ה~

 בללהת"ח ~~
 ~ו~ ס"~

 בחב ב~~"
 דל~

~קט ~~ל~ ~ל ה~יגו
 ~~~~ד~~~~~ב~~ד~דל~י ~~ב~~

 ~יסטני~~ה~
 ו~ב~בה~"ה א~ו~

 ה~"~ פי~~ובן ~~"~ מ"~ ב~~
 ~וד וב~~ " ~~י דברי

~~ 
 בנ~~ג

 הם ימים ג~ד~ני
 מע~~

 ~ב ו~יין "
~~ 

 ח~
 ~""ג ז~ ~ף לי"~ דיני~ ב~~ו~י ~~~ל מקום~~~ ו~"~

 למנח~ ו~~~""~
 ~~~יג ו~ דין

 ~~ ~ם~
 ~ל

~~ח הר~
 ל~ דהש""~

 ~יצי אל~ איידי
 זב~ ~~י~י לה~מי~ל~~~"~ל~"~ ~ינ~ ול~נ~ זבר~

~ 
 ו~~ם

~~נא בי~י~~נ~
 ~~ידי ול~""~ ~ בי~ו~ ~ל~ מאד~~

~~בד~ מ~~~י~~
 ~~~~ים

 וב"~ ו~~~~
 ה~ט"ז ~ל~ון

 ~ ~ןהזב~ו~~ ד~י~~נול~יםבי~ם ~~

~~
~~~ 

 ו~ ~וי~ ~יצי~ ~ו~~~~~ל ~~
" 

מ~~םל~ון

 מד~

 דב~בו וה~ט"ז
~~ילו

 אוב~
 ב~~וא

 ר~
 נ~~ה

 ד~
 צ

 לבד~
 הביצים "

מבו~ל~
 ~~~~ו~ן דהבי~~~בנ~ג אדם~יזהבני ~חומד~ ~מיח~ ~ליב~ ~ין~~י~ ~בים בין

 ב~~ד מהרח"ו~ב~י ~~~
 ה~~~

 דה~~יק
 ט~ ס"קבמ"ב ~יד"~ ~~

 באו~~ ~"~
 ~~~דבדו~יב~ול ובן "

 דבה"~ביצה
 ל~ו~לים וה~ג~י נ~גתי ובן נד"ו ~בי מר דנהג~~פי בי~ ~י~י ובן " דאסיד לווד~י ד~י"~

 בו~לבו
 ד~~

 נמצא
 ד~ה~~ ~בי~ ד~

 לאסוד ~~ה
~ 

~~
~~ 

~"~~ 

~ ~ ד ~ ~ פ ~ ~  בה~ ~לוג~~ד~יב~ 
 ~~סרו ~ם בל דבנן דאמור

 ח~רים בחדרי ה~יןאפי~ מר~י~ מפני~~מים
 ~וקא הוא~ם ~ס~

 בד~דיי~~
 בדדבנן ~פילו ~ו

 נ~שה אבילה~~י~ודי מ"~
 ד~י~ר~ חתיב~

 ב~יסו~ גם
 חדרים בח~די ~ף ו~סידדדבנן

 וה~י~
 הר~

 מ"~
~ו~

 הדבר ונבון ~ו
~ 

 ו~מ"~
 ~לל ה~""ח ~ל מ"י

~"~ 
~~

 ב~ה
~~ 

 ב~ר ל~ון
 " ~""ג ~~ב דף ~ב~

 דמדבדי ~ו ~ת~~"ח וב~~
 ~ד~ב~~

 ~~ד פ~ה דף
~דם מ~מ~

 ד~~~ו~ ב~וספו~ בהדי~ מצאתי ובן "~~ין"~ב"ל מ~י~ מ~ני ~לא ~יסודו דאין ביון ~י~ר וב""נדגים דד~ דומי~ ~~ היב~ ~"י מהלבי~~ים~פיר~
ד~

 ~"ל ~ב ~א
 וה~

 מה~~י בדם דק~מ~
~סו~מיידיב~א ~~י~~~ו~

 ~ד~מ~יב~
 ~~יאבל

 ק~~יולי~לספוקי מ~וםדמ~~ם ~רידם ~צב~מ~פ~~
 ל~

 בדם
 בדםו~א חי~

 בהמ~
 ~ מי~ו~ ~ב~ואורח בב~ד ~~ל"וב"ב

~~~~
~"~ 

~~~ 

 ל~ון ~~
 ~ו~"~

 ~ו
 ~רב בדי~בין ל~חו~
 ו~~"ג "ובו~~ מי~~~

 דל~י~
~לרא~ה ל~~~ ה~י~ ה~ דין ~"ג סי~

 חילק מי~~~בב~ ל~ר~
 ה~""~

 דאין דאפ~~
 ~חד ב""ב נג~דיםהדמים

 ~ר~~
 בתב ו~ד~~ה

~אה ד~י~
 לח~~

 ל~בירת "ה~ה בין
 המ~~

" 

 ד~ין~וד וב~~
 נ"~

 ב""ג דבסי~ ו~מ~ לחלק

 דא"ב דמה בלממנה ~יי~~ב~דזינ~
 ו~יר~ חי~ ל~

 דל~יל
 ל~

 בא

 ובו~ ~הייה י~~~ דל~ ~ל~~~~~י~נ~
 י~ו~~

 ז
ונל~~ד

 דהו~
 גדול דוחק

 ~ב""~ דה~
 הדם מ~ו~ ~~יד

 זמן ~~~ה ~יידי ~בסי~ב"ג ~~ב והדט""זו~~
 ר~

~~ ~ ~ ~ ~מפ~~ ~~ן~י~~ ~~ב~~~ל~ 
 " לחוד

 דנדח~ ה~~ לחילו~ דומ~ והו~ ~
~~די~ה~

 ב~ ~~בא~ ד~ן ו~~ב
 התרו~ה

~~~~ "~~
 ב~~ ~חי~

 ~~יםו~ו~ זז"לו~~~"~~חטרוב ~~

 ~ליבנה
 ~ר~~~~~~~~וב~~

 ובל~ד
~ ~ל~  

מ~~~~
 ~ב

 מז~
 ~ל דב~ב~ה מבו~ד

 ה~~~
~ 

~בל~~ב~בדזם ~יב~
" ~~י~~ב"לונ~ן~דבד~

 ~~יה "
~ד~ ~י~ד~ ~וד~ ה~וו~ מפ~~ ~וב~

~~~~ 
 נ~~ה

 הד~ " והב~ו ~ביד ~פי~ ד~
 ~ר~ ו~ב דנבוןו~~~ ~~~

 ~ל~ו~~ דמ~"~
 נ~ט

 בהמ~
 ~ו~ ~~ו~ ~~~~ וג~~הר~~נה"~הש""~

 זה~ל קדא~גד ד~
 ~בו~אי " י~~ ~דב~ ב~ע~ והא~י~

לה~יד ד~~י~
 ~שוח~~

 דלא
 אדי~

 ו~~~זה~~~ ~בי ל~י~בד
~~

 ל~בדי ו~~ים
 ~~ ~~טי~ ~ו~ו~

 הד~ד
 ~דדימ~ינו

 ~ ~יפד~~

~~

~"~ 
"~ 

~ ~ ~ ~ ~ ~  ל~לי ה~ידד~ן 
 בל~

 ו~ל ומ~יחה חי~וך
 ו~יחה בחתיבה ~החמיד דנהגומוד"ם ~~ ז~

~צלי ~~י~
~""~ 

~~~~ 
~ 

 ~נ~
 ~ו~דח "ד~ינו

 וג~
הש~~

 וה~ד"ח ו~ ס"ק
~~ 

 ז~~יארו
 ב~ובים~ם ~ו~םב~~~ ד~ד~

 ול~
 הגיהו

 במ"~
 הט"ז
 וז"~ ~

 ~~"ך
 ל~חמידובו~ ונהגוו~ ~~

 הו~
 ~""פ

 ד~~ גירס~
דמליחה ובה~""ט

 ל~ מהני ל~
 ל~דירה

 ול~
 במ"~ לצלי

 ה~ן
 נ~~וב~~~י~

 ~חא ב~"רב ~~ד~~בן
ו~ו~ ל~דיד~ ~~ ~ב"~ מהני ומ~חה דח~י~ה ~ה~~~"ל ו~נבוןלהחמי~~

 ורל~
 ד~ומרא דהבין ב~~~"ז

 ב~~מ~
 נה~ו

 ~~ל""~ן
 והאמ~

 דנל~""ד
 דפ~~~

 רמ~""ם
 ו~~לה~~ר ונהג~

 דב~ מוד~
 ~החמיר

 ו~
 " להקל

 ז~~~ק והפ~~
 דבדי ~בי~

 ~ה~י~ ~~""~
 וז"ל ~ליו

 ~נצ~ ד~~ ודאי ~~מ~ ר~"י~לגדס~ ול~~
 תדם

 במ~ם~וי דה~~
 ~בל ידו~

 הב~
 ~ו~ר ~~י

 מפ~ת~
 בי~ן

~~דם
 ~ו~~~

 הי~ן ידו~ ו~ין
 בל~ון הב""ח בפ~יטותובו~ב"ב ד~~ מל~ון וב"נ ומליחה ח~יבה ~"י ~פילו~קנ~א לי~ לי~ מו~ל~ ה~

 המ~חי~ו~ות~צלו~~
וב~

 ד~ילו ~ב~~ הב""ח ~ל גם ~ה~יג
 ח~י~~ומ~יח~

 לקדיר~ מ~ני~~
 אף ~~""י ול~סת דלדידיה

 ול~ליומ~יח~ בחתיב~
 ~סיר~

 ובו~
 ו~ארי~

 ובס"ד בד~ד
וז"ל ~~

 ול~ניןדינ~
 נקטינן

 הדמב~ בד~~
 ב~"ודמדמ

 לבי~ר~ל~
 ד~סמיק

 צ~י~ ולקדיר~
 ח~זבה

 ~ב~ל" מידי ב~י ~~ול~לי ומליח~
 והג~

 דדיבד
 ~ח~יבה ~חר דיב~ל הדמב""ם ל~ון~בו~ר נבונ~
 יצלהאו ומליח~

 ב~
 ומליתה ח~יבה

 וה~""ך הב"ח~דב~ו ~~פס~ ב~ ודל~ ~
~ 

 הל~מ ~יר~ו ובן
 מידי "ב~י לא דלצלי ~מוד~דין וא"בנרא~

 נ~""~
 ~החמז~

 דב"~
 בבי~ר~~~ו~פ~~

 ב~ו" "דל~ז ~~סמיק

 ו~~ט~זובבלג~ו~א~וב מור"ם מדברי~ראה ח~יבהוב~
 ל~ו~~

~~
~~~ 

~~ 

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

 ~~"זב~ד
~"~ 

 דוד ~י~ הדב ~~ ו~יין ו~ר"ח
~~ סימ~

 ~~ם דנ~ן
 למ~

 לב~ל ~נהגו
 במ~ם~נ~~"~לאחי~ו~ר~~חו~ביםברי~ה ד~ ~נצדדב~ ~י~~

~~~
 ב~לב~ד א~ ב~"י

 הדם~חר נמצא~~צרדוא~"ב ~ל~ח~בהד~~נמ~
 ח~נ~ק~ל ~~י~~לדיד~

 ב~~
 ~~י~וד~ם

 צרי~
 באו~ה ~~

 אין ואם הדם~גד ~~יב~
 ב~~ב~

 נגד ס~ צדיך ס~
ו~ח~יבה בלהח~ז~

 א~ור~ורב~ ~~~~
 זה

 מ~
 לפ~מ~ם

 ~חוץ ~י~ד ~אין~ה~ה "בב~~
~ 

 ~~י~ול אח~
~ב~ ב~חו~בי~



~ ~ ~~~~~~"~" ~ ~ "
~  

"

~ ~ ~ ~ ~  

~~ ~ ~  

~~" 

 בלא לקדי~ה דה"ה~~"זו~פ~ת ~~~~ ~ תז לאבלו ~ו~ד הבשד ~גם
 הצמי~בחומ~ו~ס~ב~~ אהני~~י~~ומ~י~~ד~~~~אי

~ ~ "

 בה~"ז
 ד~~

 בדבר חזלוקים דג~
~ 

 בת~ ~ש"ל
 ב~~~ליו בלאת~יבה~ומ~תהוהררישה ~דירה~~~ו~
 שריא~י~ ובזמנם ל~ידןד~אבקיאים~~~לי~ה~~יינו
~יר~

 צריך דלבשלו ב~בו ג""ב והש""ך ו~~"ז
ו~~יבה מליח~

~~ 
 מלי~~ בלי לקדירה אפילו ה~י~ ב~רי~ה

~"~
 אי~ דלדידן ו~ל~ד

 ולקדי~היש להתמיד
" לב~~

 ב~ש"ך" ולת~וך ~"

~~~~~ 
 " מו~ד בדי~בד ומיהו ~ו~ם לשון ~~

 י~י""ש והפר"ת הש"ך ~ו~~דהשיגו~ל~ו ~הב"ת"~~א
 בחומץ" לצמ~בשד נהיגי לאואנן

~ ~ ~ ~ "

~  

~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  ~ת~~~~ו~ 
 קודם

 צלי~
 והק~ום

 לתו~ זור~~
 פר"ת

 משו"~ואתד~ני~
 ~סי~ יוסףוד~מ בי~ה ה~אה ה~"ש

 ו~ש~א
 ~ד"מ~ואי~

 דנהיג
 להשלי~

 ~ם המוח
 הקרו~

ב~ופותו~~ב"ט~

~ ~ "

~ ~  

~  

 ל~ון

~סבר~ מ~ו~~~~~נה~
 אבל בה~מנה אלא ~ליו נחלק לא האת~נה

~ח~~
 ~ו~~

 ראינואסו~ נו~גין ובן ~"ם מסיים בד
 הפד"ת וב~~ ~~טמיןאלא

 ס~
 הדין דב~י~ר ~~

 הש"ביוון יפ~

~~
~~~ 

~~ 

~ ~~נ~~~~ ~ ~ ~  
~ ~  

~~

 הר~~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

 היק~
 ו~~ין

 ~ל~ ו~~"~
 ז~ רין י"ז

 רצדי~
 ~ל ~נגד ס~

 הרא~

~~
 ל~~ו~~ם ~

~ ~ ~  

 " שלם

~ ~  

~~~ות
 ~סו~ו~

 נ~בא~~בדברי דלא
 ~ר~

 " ~~ דין

ש"~
 " ופר""ת

~ ~

 ~ם ובדי~~ד
 ח~~

 ~ם ~ירוש " ו~ו~
~די~בד מלת~

 ל~ ~~י~
 הסיד ולא ~דיין בשלו

~~~ם
~~ 

 ל~סי~ וא"צ ש""ו בת~בו סגי המליתה
~מוח~~ל

 בש~ ~~
 נ~ב אם ש"ו ~תי~ת בלא שרי

"בנגד
 הקרו~

 והניח במליחה קורם
ש~ד~~ן הנק~ ~ ~  " ש"ך 

~ ~  פ~ 
" "  ~ ~קל ~ואין"

~~~ 
~ 

~ ~ ~ " ש ~ ~ ~ ~  
~  ל~ ~~י ~בלחי דתו~ין~~~~ג 

 ומליחה ח~יבה ב~ו

 ~~ ~יג~ ~בי~~
 ~~ אסו~י~ שבלתי ~~~ין וגם

~
 ~~בן

 אלמ~ ~"~
 ל~יגה ~לי בין דמפליג

 ו~"נ ל~~ו~ יש~~"בד~בד ול~יב~
 מב~ ב~למ~ בחירו~ ~ינו"נאס~~די~בד ~~ מוד"~ מדב~

 דב~לי~ה
 המוח ש~ל לקרום דמי ד~א ו~ל ברי~בד ~ף~א~~

ד~
 רך

 ואף ו~
 במליג~

 ל~לי~ ~ש ~ח וש
 ~לא

 מ"ש ו~יין " להתמי~ ונבון " ~~"ד~~י~ה
~" מנת~

 ובי~ י~ו~~
 " סי~י"ב~ ~וד

~ ~
 ""י~ל~ו~"~ו~

 ו~~~ל~~~~~""~~~~~~"~~~~ן

~

" 
~ 

" 

 ד~~ צ"~ ~ל~ ה~~~
 "~זידי נ~~~דהבא ד~

 ~בן קש ~"ג" ~~בהב אם אבל ~צים ~ג~תודך
 ליזה~ שלא נהגו ל~~חלה~ף

 ש"~
 ~מא ובן ופד"ת

 זדבד

~ ~~~~ 
 מור""ם לשון ~~

 ו~"~
 ~תזור

 ולמלח~
 והר~ הש"ך ב~בו " ~מ~גהאח~

 או המליגה "אתר למלוח דה~י~~ ר~""ל בשםפר"ח
 המנהג ש~ין א~פ"י המו~ח~ מן מ~ה וזהו~חריבה

 וגם~ן
 האו"~

 סמ""ג בשם בשר מנהג ~וא ~~~
 דאילו ברמץ היינו מליגה והאי ~ הדב~ ונ~וןוהגמ"י
 דאסו~ י~ד דון ~קמן ב~ו~ בב~ ובב""ד תמים~~ים
~וד~

 ב"ד ו~יין ה~יחה
 ~א~~

 מלג אם דהתי~ י"ב
בבלי

 ~שו~
 ~"ש היס"ב ~~ה דלא

 בא~ד~
 ו~יין " ~די~בד דוק~ זקן~ודה ובב~ "
 ~קמ~

 בדין
מש"ש~ י~~

~~~~~ 
 לשון ~~

 מו~~
 השאד אבל

 " מו~~

ה~~
 דין ~"ו" בלל

 לארבן ~נחים אם בין תילו~ דאין הסבימו~ה~~ז ~וומהרי""~
 מ~י~יז הפו~קים ~ב ד~ל~ה ~יהן ~ל ש~ומדום~ו
 ולא~ו~ ל~חמי~ ו~וב ו~ד"ת ש"ך ה~לפים שב~וךאף
~ף

 מ~
 ה~לפים שב~וך

 וב"~
 ב~"ח~ם

 ודל~
 במר~ן

~פוסקיםלא א~באווז~ומדבדי ~ה~מי~ ~הגיןבבהמהא~~בשיו זהאיירי דדין דנראה ב~ב בה"י והר~ ~~ה~י~בדי~בד
 משמ~

 ו~ייז בן"
 מ"~

 הר~ידושיהגרשני
 ~ ~"א ~י~בהגהו~יו

~~
הבל

 מו~
 להחמי~אפי~ ~וב לב~~לה ומ"מ "
 ב~"ש ה~ל~ים ~שי להסי~בהבהוב

 דמנהג ב~ב וא~""ה בהבהוב דמיירילד~תו הר"~
 פד""ת והר~ ה~"ך והביאו ד"מ ~תלה ~ה~י~ן~וא יפ~

 " נוהגיןובן

~ ~
~~~ 

 מו~ם לשון ~~
 ו~

 נהגו~בשיוובו~
בתבו

 הש""~והפר"~
 דאיב~למי~ש

~מא
~ 

 יבנ~ו שלא בדי מ~יה בני להוציא יפ~חוה
בה

 רמ~
 וילבלו~ ואפ~

 הבבד מפני~סו~ שלימהוראי ~ו~ה ז~מין ו~ם
 ~הי~

 ב~ובה
 דקי"~

 ~"ה בצלי אף ~סידבשרא ~ילוי בבדא
 והוב~ סי~קס"~

 בלל ב~"ח
 ו~"ב"~ב""ז ה~ דין~"א

 ד~
 נהגו

 במליג~
 ז בדמץ בלל

 ~רי~~~
 אי יד~ינז לא לקלו~" או לי~ל

 ב~~דדיבק~יפ~וב"נ ~ונ~ילהוהפר~תהליפה ~~~
 ~רה הש"~ובןמ~שון

 ~מ~" דברי פש~

~ ~

~~~ 

~"~ 

 " בבל~~~אשון ובו~ ~ג~ן ~ין

~~~

הפר""~
 בדיני הרחיב ה~מיק

 וזהו ו~ש ו~ידוי~"~
~  שהעל~ 

 ו~י~ב דינא ל~ין
האי

 בללו~~
 ~ ב~יני

 בל האש מ~ל ~ה~בירו ל~תר אף ראשון~~~
 אסו~~ ב~י~ד ואף מבשלבולו ש~יס"בזמן

~~~~
 קליפה~ בדי אלא מבשל אינו

~~~
 שני~ "

 ב~
 זמן

 ~היס""~
 ל~~ידולא~ו~ ~וב

בו~
" 

 וב"~
 ~ימן הב"ת

 ובן בפ~ג~ה ~ש"ל וב""ב~~~שם ק"הוב"נדע~
 ד~~

 לה~מיר ה~ז

""~

~~"~~~~~~~~~ 

~בשו"~ת
 והש~~

 ה~ ~"ק~ ב~ ~"ה ~י~
 לאס~ הי~

 " ~""ק

ו~יין



~ ~ ~ ~ ~

"~~~~~

~ ~  

"

~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~  

~~וין~~~
~~~~~~~ 

 ובל~
 ~~חדי~~~~לל"

 " " " ג~ דין ב"ג בלל ה~ח על ו~י א~ב~ רין ~~" ~~~

~ ~

 משום ~מעלה" ה~ף רא~~ ~ם
 ~ה~צו~

 ~דאזהנו~ת~שרותוצ~י~קליפ~

 ו"~ ~ו~~~
 "י או~די~ ~ י~ שני ב~לי אפילו

 מד~תוואם ~יים מרן א~ן ז או~ר ברי~בד"ואף שלאימ~ג"ז~וד~~~ר~~"~
 מל~

~ותרו~מ~
 על

 מאידבת~~מ~~
 ע~~~יארא~ו~

ל~~~
 שה~לב ב~ד הבשר על ~ב~~ם

 והעט"ז ~רי~בדיעבר ~~ עלי~
 ה~י~

 וגם מר"ן לשון
~רא~ ה~"~

 ל~תיד ~ה~בים
 ד~

 דלענין ~ת~ פליג"ו~פר"ח
 ~ם אפילו ניחא בדיעבר~~גת~~ת

 ב"~
 או~ר

 משום~לו
 שה~~

 רם שאינו ביון א~"ב ~דם ~ו~יא
 ות~א " עב""ר מפרשים וק~ת הר""ן רעת ו~ןמבושל
 ד~ר"ו~ינ""א

 חבימיי~~
 בדיעבד ל~קל דב~תא הני

 אסור ל~חלה אבל שרי ובריעבר מור"םוברבתב
 הי~"ב ~ם~ירוש

~ 
 ובדבתבנו

 ~ ל~על~
 ~ין ואם

 ופ~"ח ו~"ך ~ח ~~י בב"ר אפילו ~"בהיד
 ב"ר הר~ בשםל~יל ו~~

~ 
 שרו ופר"ח ש"ך ת"ח בי ואף

 ~לב~חל~
 במ~ה דרוקא מרבריהם נראה

התירו" ש~י~

~~
 עיין " ~רח מליאה חתיבה מו~"ם לשון
 ~י~לקמן

~~ 
 ~מלא בשר דין מוד"ם ב~שון

 ועיין ~~ בדין~רח
 מ"~

 חי~שי ש~ו~ל מקום הר~
 ~ר ז~ דףדינים

 ~ו~
 ועיין " ~~"ג ~י~ דב"ש

 ~~ר דלבתתלה ר~""ל בת~ ד"ה א~ רין ~"ט ~~לקמן מ""~
 ~ ח~ין במים~נשרותו

~"~~

 לב~ור ראויים שהם היינו ~ורחים לבבוד
 בן~ו~יםורקרק עני אי ב~י~רה בגון ~~
 ~בירו זמן אם לא אבל בביתו שנת~רחו~היינו
~~עור

 אצ~
 ו~ע

 לאור~
 ב~לת

 למנח~
 ט"ו בלל

 ז ~~דין

~~

 עירוי ולענין " ~נ ~ו ~ח בין חילוק ואין
 ~נ לתוך בשר יורה עירה דאם רי"ובת~

 ה~ר אא~ב בולע אינו ר~נ ~""צהגעלה~לב ש~
 ~רב"י והביאו~חתיו מהל~

 ב~ו~
 ~ג ~י~

 וה~
 בלל

 הרשב"א אבן ~ העי~ר בעל רעח ~ב וזהו ~~~ין ל"~

 הא~~בת"~
 עליו א~ה~יג ד~שער בית

 יקרא תמ"ה ת~ה ע"ב ~"ד רף ע~זבחים~זבח וב~בבר~
 והעלו הש"~והפר~ח בה~יוה~ריבו

 מהש""~
 ו~~~ם

 הרש~"~~דברי
 ואין ברבריהם י~יין הגעלה דצדיך

~ל

~ ~ ~ ~ו~~ו~~ ~~ ~~~  ~ ~  

 ל~מו~ י~דבה~מ""ר
 להתיר העיטור ובעל רי"ו על

מ~
 ~לו ב~בוקורםהגעלה שנתבשל

 הי~
 בא

 דגם והפמ"ר בריעבד אף ~ל לבי מלאני לאלידי ~~~
~דב"י

 ב~"~
 צ"~

 על בת~
 רלדברי רי"~

 נראה ובן~געלה הרשב""אצרי~
 ~הש""~

 וה~וסקים וירושל~י בבלי
 ב~"י דהד~ותו

~~ 
 ~"ו בלשון טעה רה~ופר בת~ ז~

וצ"~
 ב"נ במקום ~ש

 מקום הר~ ועיין " י~י"~
~מואל

 ב~~
 ~ ~י~ן

 ל~
 וב~~ר~~ארת שנית

 ל~~~

~~~~ ~"~ 
~~ 

 ה~בו~םיודע
 בטיבי~י~

" 

משום
~הני ל~ ~ל"~ אב~ רמירת~

 ש"~
 ב~ו~ם וד~א הפר"ח ופר"ח~ובת~

 "ל~מ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~ן~~~ ~ ~ " ~ ~ ~  
~  

~ ~ ~  

~  ~י~~ ~~~נ~ל~~~

~~~~ 

יו"רוה~י~ ~~
 על גם

 ד~"~ ~~ בח~~ ה~~
 ~בי~

 ב~י~ נמי אי בןב~ון דב~~~ר~י ~~
 ~~~ל~

 ודא~

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

 ~מ"~
 א~ ב~ל הת"ח עליהורהומ"י

 או~
 ~"ו

 ~ל~
 "דין ~ב

 ~""ק ~"ט ~~~ והר~"ז~~
 ב~~

 ~ר
 ור~י~~ ו~רי~

ועמ"~
 ~~ ל~מן

~~ 
 י~ר דין

~ 
~~~~~ ~"~ 

 ~א
 ה~~~ נאס~

 ל~~ד~שרלמאירא~יק ~~~~~~
 הדבד ש~י~""ב חמין היו ה~י~ א~ומבניע מב~י~
 אס~יםשבולן בדו~

~ לפח~  
 " ונ~ן

~ ~~~~ ~""~ 

 " ~חלה המים עירו אם

~~ 
 בבלי המים נתןתחלה

 תול~
ואח"~

 נחן
 התרנגו~

 ה~ים~ עירו אם אבל בתובה

~מ~ר~
 נא~ד אז ה~רנגו~ת על

 ב"~
 פ~ק ובן

 מ~~ ר~פי הפר"ח ~~~ובת~ ראו~ד יו"ר~ין לעי~
 רא~ו~

לעי~
 המחבת אם ומ~ליט מבליע ש~ש

 ו~ם ~~וריםה~יוהתרנגולת יו~~ ב~
 ב"י אינ~

 דהוי~~ותר~ ~~דנגו~
 והי~~שאו~ר~ ונ~ן א~ו~ והבל נט"ל

 ויש בדיק~י~ה נא~ר רמחמתהעירויהיינו
 ~אינו בב"ש דינו רעי~י רשב~ם ~ברתהיא מי~מתי~
 מבש~

 מרן הראשונהדהביא ~~בראוהעיקר
 אםהפר"ת ריןי~רובמ"~

 ה~~~~ק מ"ש ועיין ~ ב"י המתב~
 ל~וןעל ~~

 הע~
 ו~ח

 רנ"~
 ע~~~ו אותיב י~ה ד

 י~מרו בהןעמוושפתי וד~ר~~
 " ד~~

 שאב~~~~~~~~
 ונמ~א ~ב

 בז~

 ח~ב
 ~ב~ע בי ~מולגו~המתין ~
 בבש~

~תרנ~~
 ב~~ ~"י בעין ~הוא החלב

 ז בדבר הפ~דומה ~~ ס~ דוקח

~~~~
~"~ 

 ~ו~

~~ 

~ ~ ~ ~ ~ ~  
 והרא"הברברמהר"ןוהמרד~י

 ה בטעמים נחלקו דינא לענין ב~ ריןלקמן המובאי~ והב~רעו~
 ~עיין הטעמים בין הנפק~א בנ~"גועיין

 י~ר רינים בחירושי שמואל מ~ם וב~~ וה~"חוה~ז בב"חוש~~
 בפתיתתו מגדים ~י וב~פ~ ע"ר ז~דף

 אל~ להלבו~
~ועמ"~

 אות במ"ב ועי~ למשה ב~~תפארת
~~ן ד~~ש~~

 ה~~

 ומ~ש

 הריטב""~~~~~~

 קי"~

~~
 הד~ו מו~"םואם לשון

~ ר ~ ~ " ~ ~ ~  

 ד~דלא דין ~"ו בלל בת"ח~הובא
 א~י~ברי~ב~ מועי~

~~
 ה~~ת הטבחים ~רוחצום

 ו~תבו לנא~ם ברי~עלמא בהעבר~ שלימו~
 ~~חד~~ וה~ הש~~

~ ~ ~ ~ ~

~  

~ ~  ~ ~ ה ש  
"וד~~~

" " 



~ ~ ~ ~ ~ "

" 

~ ~ ~ " ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ו~~~
 ~~שד

"~" ~ י~~ יפ~

~ ~

" ~ ~ ~  ~~~~הדיח 
 חת~

 ~ל
 דדו~א הש"ך~ת~ ל~נ~ה~ נ~

~~ 
 ח~וב~בין

 דאג~
~וח~~

 פד"ח ~הר~ הדחח ו~~יך ~~ליט ד~ב~נא
 ב~~

~~~ל~
 ~תך לא

 בסב~
 לחזור ~ריך ביד אלא

 ולה~י~
~~

 לת~~י~ "ד~ב ונל~ד
 וא~~

 ב~ל "ד~~ח
 ד~בינא רו~קא אגב ~ת~ ד~~ין ט"~

 ~ם המ"י ~~
 ודו~~ ~י~~ קור~~~~~~~י או~

 ~בין
 וב~

 לו דדומה
 ו~~ ~ ~~ד ידו ~ל דם~~לט

 ה~תיק ~~ט"ז
 ד~בינא~ו~קא אג~

 ו~ב~~
 לחזור נל~"ד ל~חמי~ ~ת"דאין

~~די~
 ~~~ד ד~ה ~חדש

 לה~י~ איב~
 ~ם ~בשר

 ל~ברי ל~~וך א~ר ובדי~~ד ~~ניה
 הת"~

 ו~שדן
 ~ לי~~~י~ין

 וב~~
 ל~נחה

 ~ל~
 ~תב ד~ דין ~ו

~ד~ב~~~  
 ~~ו~תי והנאני ~~ר"ח ~~~י לחוש

~ד~~
 ~ ~ ~~ליונה

~~~~ 
 ~רגלים" ~~~או~ה~י~טלפי

 וא~
" 

 די והיה אחת בחתיבה נח~ב ~~ירןלא

~ ~ ~ ב ~ ~ ~~ ו~~~~~~~ ~~~

" 

 לש~
 " ~~~ י~ין ~ור~ם

 ל~ א~
 ימ~ין

 ~דלמולחו
 שי~נג~

 דאז ~~שד
 לא~~ימ~

~~~
 ב~וד אלא הי~ב הדם יצא ולא בלל

 והביאו ו~ח א~ה "י~לחנו ל~ שהו~
 ~ש"~

 והפר"ח
 ונ~אה זה ~ותרבבל ד~די~בד ~סיי~ ~~ דין א~~לל ובאו"~

 ~ דפ~וט~י

~~

 ד~יי~~נן " לה~ת~ש שלאונ~גו
 ש~~

 ~א
 ד""~ ובדי~בדשר~ ~ד~ו יפההודח

 והביאו
ה~"ז

 והש"~
 וב~שה~~ילין ~ר~ה החמיד ה~ח אבן "

 וה~~ח חבמים דבדי ~ל ~וברים בי לג~דה~אויין
 ש~ב ו~ב"פה~בים ל~~רה ראוי אינו ~ליוביהשיב
 בי גם בדבר נז~ר~היות

 רא~
 יחמי~בד~יה~א~ן~~פ ולא~ברת~ יח~ לא ומי ח~ ~"ק בדבריו ~יין הרשב"א~חידושי ונ~תיי~ ~ילין רבים

 נל~~
 רבדי~בד

 " רותח בו נשתמש אפילושרי

~ ~  א~ורי~ הבלי ~בשדו~ם~
 בו שנשרה דביון "

 בבו~ הוימ~~~
 במ~ושל הוא הרי ובבוש

~~
 אבל ופ~ח

 א~
 אי~וד אין לחוד הדחה ~~י ש~ה

~אחד
 שד~

 ומיהו במים מ~ורב
 " בנ~ד ~~ אין א~

~ד~
 לה~י~רק אין

 הרין וב~יקר ~ ~י ב~פמ~
 בשריי~ו הבשר~ש~הא רא~

~~~~ 
 ג~דין בלל ב~ח בתו~

 דא~ו~ ב~~א~
 אפיל~

 ו~וט לצלי
~ 

 לקמן ~ו~ם וב"ב

~~

 ~ו
~ 

 הח~יבה נגד ~~ איבא ואי
 ~ו~ר~ בול~

 הח~יב~ג~
 ו~"ב ~~ד במבושל במו ~חמדונן דלא

~ט"ז

~~ 

 ~ז
 ורש~

 ה~תיבה א~ד
 ג~

 דהא בבבוש

~ש"~קי~
 בשו"ת וב"נ ~מ~ושל הוא הרי בבוש ~~ם

 ו~"ב דוקא לצלי גוונא ~~~יתיד

 ה~~
 ~"ט ~ימן

~~~
 ~~ח

~~ ~~ 
 דגםבבישול ~~יק נ"ב ~"ק

~

~ 
 הח~~ה "~

 מותדתו~~~
 לא הת"חוהמי~ל

 ו~יון ~ב"~~"~פ~יד
 דבמה~ו~קי~

 ~תירים
 ב~

 בשד
 להתיר ~פחות נל~ד ~לי~בוש

 א~
 החתיב~ל~יהיבא

 ~מי~ ~~~~יבא
 במ"ש נגדו

 הש~~
 וה~במת ~ ומ"י

 בלי אפי~ א~ו~ דהבלי~א~וני~
 ~~ב~

 ואבןדלא ~ץ

~"~
 ~רך י~חק ופחד ~"ז ~י~ ~שני וחוט

 ה~ש~

 "~י~~~~"י~
 ~"ק ~~ ~י~ ~~~ז

 ~~ ~~ו~~"~

~"~~~ 
 ~ל ~ז לי~~יין

 בלים ב~ל ח~לוק ~איןדא~יק "ג~~ו~"~ ~~ ~~~
 א~~~ וא~ודי~

 ד~~בת

 ראי~~ים~~~~
~ ~ ~ ~ ~ מ  

~ 

 דאיןונ~אה
 לה~~
 ד~ו~ר במ"ב ~ד~ בתב ז

 ומ~תבר ~~~~ין ב~שאת ~א ~~~ ~ל ~בלי~שר לשדו~
 לאדב~נן

 ~ בל~
~~

 " לחזו~ולש~ותבו ~ותר

 ~ש~דהוי~ונןואי~

~~~

 מ~ל"~

 "ואינו~~~~~~
 אחר ~ד בבוש נ~שה לאד~א

 ~~~ים ובן או~ד או"ה~~~א~ן נטל~ ואזהוי ~~ל~
 ~ה ~י~וה~"ז בהש"~ ודל~ ה~ר"~

~~ 
 ו~~" ז ~או"ה ~ל א~ד~שיגו

~ ~  ~
 דב~י~~"ט לת~ה

~~ 
 ~"אנרא~~אזיל

 ו~יין "לאו"ה ו~וד~
 בפ~~

 ~י~
 ק"~

 " ~"ק"א~

 נבונים דבריו דאו"ה וא~יק~דבד ד~ארי~
 וברורי~
 ז

 ד~די~בד ~ש""~והט"ז בדברי ~~לה א~ ~"ק ~"ה~י~ ו~~~
~רי

 וב"~
 ב~~ר ב~אבן ג~דין ~~חב~ל

 ~י יצאלי~~ תמ"ז ~י~~ח ~ול~ש~~
~"~ 

 ו~שיג
 ב~ב~ת ~~לה ז~ אות ג~ בלל ה~"ח ~לו~י ~ל~ש""~~
 ~ש~

 ן~חביב מה~"י ב~~ דבן לנו והביאוהט"ז
 בשו"~

~~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  במ~~וצ~ ~~~~~~~~~ 

 שב~ב
 דהבביש~

 הויב~וף
 ~א הוילא ~~ל"~ונטל"~

 ~חרמ~ל~
 ודל~ן

~מנ~ ~ו~א~בדי~ב~~
 ~ל השיג ~יי בני הר~

 מ~"ל~שלנטל"פ דהריהפ"ת בשט~ ואזי~ הפר~
 למ~ל"~דבבו~ ~ד~~

~ 

וב""~
 ~י~ק"ה חיד"אבש"ב ~ד~

~י~ן ~"ק~~~~רמ"אבא~
 ~"~ תמ~

 ~ שנש~משו דאיידי ובת~ חילק י"ו
 ונ"לשהוא באחד והבלי~הבאין דהפגימה מידבבלי

 ד~~דוח~
 " ~יר"א "הר~ ובדבת~ ב~~ ~תם האו"ה

 ~~ה ~שון דיישב פל~יו~יין
 טרחליישבו בה"י וג~

 דאיןובת~
 ונ~ לה~

 לה~מיר דטוב
 ~~ו~ ב~ב~

~ 

והפר"~
 ורבנן

 וא~ב" ליה דמ~ייעי ת~י~י קרי~

~~~~~

~ 

~ ~  

 ~~רט"ז

 מ~~~~

 ~"טדב~י~
 ד~ז~

 ב~ברת
 דנשתמשו איירי ~ו"~

 וב~י~ בא~ באין ו~בלי~ה דהפגימה ומיד תבףבבלי
 שתים או אחת ש~ה ~ו דנש~משו ~יירי~"ה

 קור~
~ 

 בו~מ~ו
 ~דבבוש דנט~ף~דיםל~~""~ הבשד~אזמ~ל"~

~~
 ב~ד

 ~מל~
 דש"ל בת~ קדה"

 בפב"~
 סימ~~

נ"~
 דאם

 ואח~ נמל~
 נקרשמיד

 אםנ~שדאח"ב~בשי~ו~מליהה קודםששה~
 ~אחר" שי~ור~לי~ה ושהה אחרת פ~ם ~ל~ו לאואם למלחופ~~~~י~

 אם אבל בדי~בד מותר~ה~ר
 א~~~ מ~ הדי~

~נ~שר
 בשד" והוי בלל פולט אינו שנ~~ש דביון נא~~

~ל~
 שי~ור שהה

 מלי~
 הפ~ח ובתב "~ ~ב~ל

 ~ה~~ר~ ~ליחהאחר שי~ו~ ב~ינן ד~~~מאדב~יו ~~
 ~ורםהתחלת"הקדישה ד~וי ~ה זמן נשתהא אםאבל

 שלאא~~י
 שה~

 ביון מלי~ה בשי~ור חהבשר אחר
 בהבש~"ראשון ~ליחה שי~וד~נשת~א

 לשי~ור ~צטדפין בנתיםשנ~דש ושניא~~~
 שאי ל~~ ~~~

 בקדישה~ח
 לבט~

 קצת
 ~ד~ שנ~ל~ ~~

 וא~~דו~י~~ד ~ ~ב"ל ~~ן
~  ד~א ~~א י~~ ~ר~~~ 

 ל~
~~~

ו~יין ~ ~יד



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ "
~ ~ ~ ~ ~ ~ "

~ ~  

~"~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

 שו""ת ו~יזן "~ב~דך
 ז~

~נ~~ן בש~ דהתי~ ~ח ~י~ ~"ג
 השל~ ~~ו~

 ל~ו~יאו "לי"ב"~~~" קדוב
 ו~מ~חוו~ד~ו מ~~

 ~ק~ ב~~
 הנודא

 זהב~~ו~ו מלחל~ דא~

~~~~~ 
 מי~~במ~ום ~~ם ל~ז ~~

 ~~מ~
 ~הת~~

 דאע~י הרב~י ~ב "
~ם~~

 ~ד
 ~ם בדאי בה~מ"~

~~~ 
 והדא~ש

~לי~ם ל~מו~
 בה~~"ד~וב~

 הת~~~~ד~ב"א דד~ת ה~~ח

 ~תי~ לי~ הוה וא"ב ל~תיד ~הר"ן ו~מדדביוהרא"~
~פשי~~

 מאי ול~ם " ~~ד
 דקי"~

 ~ליה לסמוך ד~תו ב~ם~סברא ~ת~ דבש~רן
 בה~ד "אפילו ~י~ בש"~ וא"~

 אזל~ ~ו~~
 ה~~ח הש~ת לה

 ~ס~רוד~זר~ו ~~דא~
 הק~דו~~"~

 מקום
 ב~~יחו דו~א זוהיינוו~ ~~~א~ ש~א~

 ו~~
 ~~~"ז ו~"ב ~ניחי

 הפד"ח ובן ז~הש"ך

~~ 

 ~"ד
 ~~ל~

 דאם
 ל~

 ~דיחו
 ~נית~נין~מלחו

 בהרשב"א דלא להחמי~ ~~ מ~~~

ונבוןזונל~~
 לה~

 או ~ו~ם בהפ~ר
 הד~ן~~יקד ו~יו~ ~~~

 היב~ד~יח~ ~~ח~
 ~ניתלבישול ו~ו

 א~ודלא ~~~דין בלל ב~ח ו~ב "~~~~~ל~
 ובבד דהחמידו ו~"חואו~ה ~ד~""~

 דח~הש~

 דב~~הם
 ~י~~ י"ד סימן י"ד ד~ד בית הדב ו~יין " י"ג~"ק ~~~

בא~~
ונתב~ל הדח~ בלי נמלח אם ל~תיד י~ דלבאודה דבת~
 ב~

 ואח"ב
 ~~ל~

 במ~שה אם בי להתיד דאין

~ה~
 לאבד~ בזבו~ ו~יין "

 ~ד ס"ק ס"ט ~ימן

ד"~
 דאין

 ~ל~
 ב~ד ו~ו~ ~~ בה ~י~ חתיבה

ו~~ ש~מל~

~~
ו~ם

 ל~
 דק הודח

~~~ 
 " ~די~בד מותר

 הש"ךבתב
 ס~

 י"ד
 הד~ מדבדי דמשמ~

אם ד~
~ 

 די~בד ~רי ~דיין נתבשל
 בתב ג~ אות ה~ בלל ~י והדב " ~"ב ~ניתולמולחו לחז~להד~~ וא"~

דא~
 ~א

 ~רי~ ב~~
 וה~יג שנית ולמול~ו להדיחו

 דהוא ובת~הש~ך ~~
 נ~

 לב~דה ~~בדא
 ו~~

 " ~~"ל

ונ"ל
 דהו~

 מלחולא אם דבת~ מדן ~~ק נ~ד ~ם
 הדי~

 אוסרין ויש ~נית וי~חנו ידיח~~חיל~
~ 

 ה~ם
 ומו~ם "בלל הדיח היינו~לא ~~~ק~דן ו~מדלפלו~י דנו~

 לנו דדי ~ל~ד ולבן ~" מ~ט רק ה~ח ~א אםבתב
 דלא ביון די~בד מקדי ~לא נת~ל ב~בבד נ~לאם

 די~~תבש~
 ולמולחו תקנהלהדיחו

 שני~
 פד"ת ~ו~יין

 ~ו וס"ק ו~~ק
~ 

 ~~ב ~מ"ש
 מנח~

 ~ י~~ב
~~

 " ~~יבה ס~ היה אםוה"ה

 ב~
 ~~ח ה~ב

 נ~ד של~ים בודאי די~ ~~"ל חתיבהד~תם
 בדיעבד מהני ס~ בה דאית בודאי יד~ינן ואםהדם
 בת"ח ~וד ובתו~ " ~ב"ל ג~ די~ ~~ בלל הת"חו~ב
 נתבש~ה דאם ה~ דין~ם

 אות~
 ~~ ב~ינן החתיבה

נגד
~ 

 אסורה ~~מה והחתיבה החתיבה
 ו~~~

 הר~
 י~קבבאד

 ד~
 ~"ג מ"ז

~ 

~ ~
~~~ 

~  ~ ~ י~   
 " דקה

~ ~  

 ז ~חדת ~~ם ולמלחוול~ד~ו ל~זו~ וא"צ וה~ר""ח וב"בה~"ך וב"ח" י~ד ~יןז~
 והו~י~

 ~וד
דאם הד~~ד"~

 מ~
 ~הדיח ~~ך בקמח דח במלח

 המלח י~ול ~לא בדו בב~מ ~ד~הב~טו~ה ~ב~~ א~
 ד~~דדביון ב~י~

 ב~
 ~א ~ל~~~שר ~מלת

 ~ו~ י~לו~

 בלום~בשד
 ו~~

 הוא
 ~~~ו~ חוז~

 ~ן
~ ~ " ~ ~ ~  

 הדם~בהם
 ~בתו~

 ה~לח
 גם מלח ~"אלאדאם~ין ~ב~ הו~~"~ו~~ ול~

 ""~ ~~~ו~ל~דקו~

~ ~~ ~ ~  

~ ~  

 ג~ ~~די~למל~
 ~~נז~"

 ו~~
~"

~ ~  ~וב~~ ה~ז~ביאו האו~~ ~"~ ד~~~~וא~~~לו~ 
 ~ו~

 ליזהד
 מליח~~"י ב~ה~~~~ה~~

 ~ד~מל~~~~~נוקנות ל~~וח
 וב~ו~ " ~~ד~ו~~~ם וי~ ~ב~

 ל~תוחי~~הוא ~~~ ק~"~ ~~ ר~~~ ב~~~
 ~דיא~"~~

 ~תד בדי~בד
 הת~ח ~ל מ"ה אות ט"וב~ל ו~~

 ~~ ~מ~
 ~דט"ז

דאסד דנדא~
 א~

 יהי דאיך בדי~~ד
 חול~

 ~ל
 ~תחל~ ~~~ ~~~ה~~לאאס~ ~דחו~ולו~~דאפ~ד ובת~ הרי~"~

~"~ונ"לד~~"~
 ~ בדי~~ד~די

~~~
" 

 חח~יב~
 ~בה

~~ 
 לחות~ה

 לש~~
 ה~ב~א

 ודל~"בהמד~י פד"ח וה~~ "ה~"ךוהביאו
 דש"~ו~~

 מבפנים למולחו דצ~ך חלול וב~בד "

ב~~~ש"~
 הל~דהיינו ה~~~~י ס"ק ~"ב" ~י~

 הוא חלולבש~דבד ד~~
 קדו~

 דהא
 הל~

 דאינו
 ~~ה חתיבהבמו ~~ ~דו~

 ~"ו בללהת"ח ~~ מ~ ו~ ל~נו~ לחחב~ ש~~
 או~

 ~לא" ותדנגולת ~ יו"ד
 אחד ~~ד~לא נמלח~

 לב"~
 פר"ח אסורה

~ 

~~

 ה~וףנ~חו
 מלוח~ ~ו~~

 ~ג ו~לחוהו
 "אסוראחדונ~ם ~~

~ ~

 מו~ם לשון
 וי~

 או~דיז
 אפי~

 ו~~"ך הט~זבתבו ~ ~ בד~בד
 דב~~

 א~ מצד נמלח ו~ם הפמ~ד בלא אף~די~בד ~ות~ המלת ~יזר
 ובהפמ"ר בדי~בד אלא שדילא דוק~

 בב~ ו~~
" 

~שמ~ וב~
 מ~"ה

 ~ו אות~ ט~ו ב~לל ~מ"י ~~~
~" 

~ת"~
 ודלא

 ב~ת"~
 לבבוד או הפמ"~ דהצ~יד

 והמיקלבשניהם ~ב~
 ו~~"זו~ש~~ בדבדיהב~~

 לאה~סיד
 נמילהחמי~ נל~ד ו~הא י"ב אות ו~י בט"ז~~ו~יין בדי~בדבתדויי~~ נתב~ל~רי לא" ~ם וגם נוה~יןובן
 דינו~מו~ם ~תבשל לאדאם

 ומ"י וה~"ך ח~""ז~~יגי מו~"~ לשו~ ""~ו~פיר~
 או~

 י"ב
 בדבד~ ~ב~י~

~~

 ~~~~~~~~~~~~~ ~י~
~מא

 ש~ב~ ביון ~שני ~~ד מן ~ל~
 ~ליטתה ~ל ג~ד

 ב~לא דמי~רי והש"ך הב"חובתבו
 הוד~

 ~~~ין
 ולא ~~ליטה נ~בי נסחמו מיד מליחתו אחר הודח~ם" אב~

 והט"ז יות~ מ~יחהמ~ני

 ב~"~
 דבדי ~לוהקשה ~~י~~ל~ב~ ט~

 ~מ"~
 י~"~"

 ואסיק וה~"ך הב"ח ~ל הוא~ם ~~~~~ח~~ ו~~ד~
 דא~

 הודח ~ם
 גם ~~בים ו~ן ~"ז בדבדי אח"בהמ~~ה מה~
 המ~ב~~

~~
 ~גזס""ד אות

 דה~יח~ ~ל~~
 ודלאמ~ני ~~ו~~ אח~ אף

 בת"~
 סי~ן ~~"ח ו~יין ה~~ דין ו~ ~לל

ס"ק ~
 ב"~

 ~ל דה~יג
 ה~~

 ~~~"ק סי~ ב~ז ו~יין
 בו חזד דהת"חד~ת~ ט~

 בש"~
 ~ל ומ"י שם

 ול~נין וז"ל ו~ת~ ~ד~~ ~אדיך ~"דאות ~ ~~ ה~~
 ו~ סי~ ~"צבשו~ת ~~~ דינ~

 דל~
 ~~וסקים מ~ינו

 הפליטה נ~~י נ~תמו הדחה ד~י~ב~א ~ ~~וני~
 ב~~ "אל~

וב~~
 ~י~ ד~ים ~מים מ~אתיב~~ת ובן מזה בו חזר

 ~רא~"ד ט~~ו~ת ו~י~ז"
 הד~~ דאףל~~~

" ~  

~ליטת ז~~
 ~ז~ די~לו~ אמרי~א~~ ~זד~

 דידיה
 י~לו~

 ג"ב
מה

 ~~ל~
 דהמל~ה דינ"א דותצא ~~לונ"ל

 א~"~
 ו~~~~וד~~~ני~

 ~ש"ך
~ ~ "  

~ ~  

~ ~  
~ ~  

 "ש~"

~חד~



~ ~~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~

~ ~

~ ~ ~ ~  

 ~~~מ~ש
 " י~~ ~ש"~

 ו~~
 ~~ז

 אפילו~אחר ו~"~~ירד~ריע~ר
 ש~ת ~~

 יבש~~ולא ו~ת~~
 די~

 ~~"ת ועיין " ב~י ~~נה

~~ 

 ~"ג
 ו~ן ה~ז ב~ברת ~י~ב~ח~ה די~~לנו~בת~

 ואםד~~~ב~לנו" "נ~
 בש~

 " שרי

~ ~~ ~ ~  ~ "  

 ~~~~י~ה ~נמ~חה ~חד
 ו~"~

~~ 
" 

 שי~ד אח~~~~ה~~~"אםחתך
 ~~"~י~ ~ב~~~י~~

 ~ליחה
 ~ד~

 ל~דיח
 ~~""ק לק~ן ~"ם ~ו~ש ~מ~~ו~~זוד הי~

 "ופד"ח ~~"~

~ ~ ~

 ו~~ם וחד ~~חתיבותבשר ~~~ו
 ~ש~~

~~לי~
 על ~י~ שי~נו ~י~ר

 ~א~
 ויתח~ו

~הרתיח
 נוד~

 מיד ו~~~ם ט~~ות ~יו ~~~
 נרא~

~ ~
 ~"ט ~י~ ל~~דהם ז~ר ~~ת

~~ 
"" 

~ 

~ ~~ ~ ~  

 ועל ~ור"ם ~שון ~~
 ~~ב "~דיעבד ל~מו~ י~ ז~

 ~ותד ב~דדה ונתנוה ~ו~ד ~מ~ח ~ההאם ~פ~ ~הר~~

 ~יר~ ~ ~~~ב~
 אם ~וד"ם

 א~~ ~וד~
 ששהה

 א~~ ונ~בש~ ~~~יע~
 לא אם

 ועיין " ש"ךו~ר"ח ושדי שנית ימלחנו שהודח~עפ"ו עדיי~ נ~ש~
בפר""ח

~~ 
 ~אי~ ~~~ ד~תב~ מאי על ~"ז

 מאן
ד~בר
~ 

 והש"ך וה~ח "ה~"ח היינו
~ 

 נ~מו ד~הדחה
 ה~א דש~ני ה~יטהנ~בי

 ~ל~
 מלוח~ שי~ו~ ~הה

 ~~~לב~
 ה~יטה ~נ~ת~ונקבי ~~רזנן

 ~ו~~"ב ו~בב~ו"~
 על ו~י ~~

 ~ל~ ~ת~
~ימן ונתנ~ ~ ~ז אות ט"ו

 "תמל~ במל~
 ושיעוד מיל גימטדוא במלח

 ש~ש~הוא מי~
 שע~

 השעה מן ל~ קלק פ~ת
 ש"~

 ופר"ח
~ד~יינו

~~ 
 מ~בהמ" לשעה~~יון מן~שים רגעים

 ועל ~ד פ~ו~הל~~~""מ
 לשונובשו"~

 נודע
 ומ~ת ~ג ~~ימןו"ד ב~וד~

 ~~ ה~~נ~
 פי"ד מ"א הל~

~ו~
 והרמ~ן ~ז דין

 בש~
 ה~~ם

~ 
 נ~י

 דהו~
 ~די

הילו~
 " ~~ דין ~ו ~ל ו~ח מיל

~~~~"~"~""~~""~

 באופנים אותו ופידשו ה~ו~~ו~~ר"ח ~דו~ו
 ~~ני~ונים

 ה~~
 בד""ק י~ש זההד~ק

~ 
 באמ~י~ם ~~י~ הבתו~~ל רואי ~אחרי

~~~~~ 
 ובמ"י

 בללה~ח ~
 ט~

 הנלע"~ ז~ ~ ~ן ~ות
 ו~ותה

~שון לבא"~
 מור"~

 ~עמים ג~ ~~~ דהדחת ~~~מ~ינן וא~א ~רןשל די~ ביא~ או השיג רמ~תא דאעי~רא

 ~יוב~~~~
 עלן

~  
 ה~בח~ מן ואינולמצוה הדין

 וע"~ ~~~ת~~~ע~
~~~ 

 וי"~
 ז ובו~ ~צדי~ין

 ~~א""ה~א"א"
 ~דל~

 ר~ביא" ~בדות
 ~ב"~

~~ ~ 
 ~מ~י~אי~

 ד~ו~
 המובחר מן למצוה ד~א

 וא~~
~~י~

 הר~
 י~טפ~ ע"~

 ~טפנו דצ"ל ונלע"ד ינ~ץ ~ו

 ~~ ה~י~ או~י~~ינ~~ו~ו~י~
 אם

 מה זהו ~תחלה ב~לי ~רבה מים בנתינת ~~י~~ה וניפ~ שט~ ~
 ~ק~~ה ~תי~בח~ה

 וה~ ~
 ד~וק
~ 

 ה~בני~ בפניני
 ~ר~נים~פ~ים

 ו~רוני~
 ש~ל "~קום ועמ"ש

 השמי~ ו~ע~"~ ~י~~~~דושי
 מוד""ם ד~רו ~ל

ו~
 ע

~~
 ~ר"ם מלשון פירו~" ב~ו ~ב~ר ~~יח

~בא
 וב~

 אל~ ~די דלא נד~ה
 בהדחה ~

~דו~~
 ~י~ ו~בעוד"ב~ו""ת

 קב~
 דין

 י"~
 ו~תן

 ~חו~ דו~"~~~
 ד~י

 ~ו~
 לי~ מטר~י

 ~ר~~ז~ ו~י~

הבשר
~~ 

" 
 ~והש~~

 ~ט"ז עליו
 ~~~ ו~"~"והר~~

וה~~
 דאין

 חילו~
 בין

 הדח~
 ~א להדחה

 ה~ס~~פ~ ובר~בו~צלי ~ר~ בי~
 ~שוח~

 דף
~"~ 

 ע~א
 הדח~ בע~לצליאי~ידלא וז"~

 ~קדרה ~נ"
 ~פר~ח ו~וסיף ~~ ~ב~רות במ~ והוד~

~"~ ~ ~  

 דמ"ש
 דא~ונ~דהדח~ מור~

 ליחא לא
 דמ""~

 ~דרה א"נ התו~~
 דאשונ~ הדח~ לאפוקילאו

הד~ה בע~ דלא ~לי ~אפו~י אלא
 ~מו~~ ~הדח~ הובש~ ~ר~ דא~"~ בל~

 וזה
 דינא ולענין~~ט

 ד~תח~ א~~
 ידיחנו לא

 פי~תש"ד" במי ~ודח ואםבמים אל~
 ועיי~

 לחוש דיש ~ת~ ד"ן אות ~ו בלל ~ת"ח~ל ובמ~ ~ בה"י
 לבתחלה~ו~ם~ודוקא ~~ב~

 נ~ בדיע~ אב~
 ~שוט

 הרב לדברי ולחוש י" עב"ל ~התיר ~רבד~ת דא~
 פידות ~מי ידזתנר~דידלבתחל~לא פ~~
 " בתרויי~""" ש~ד ~די~בר אחרונה הרחהולא ל~הדח~ראשו~
 אות ב"י הגהתבב~ה"ג ועיי~

~~ 
 ובברתי

~הם ב~ וב~~
 ד~

 בש~ת הרדב""ז קמ""ג~~א~~בן
~ו~ החדשו~

 ~ר"ם פי~תב~~ במי ל"זהתיר~הדי~
~ 

 ראי~י~ז~ וב~פ~
 בשו~

 ~י ~י~ ~ד חיי בעי
 דהא~~

לא פי~~ במי להדוק דאין העולה בלל בת~וז""ל~ב~"ד בדב~
 הד~~

 הבשר~לא~דחהבמים חתיבת בנגד בהיתר~~ י~ לא אם ו~בלנו לא הבשר נתבשל אפילו~ירות במ~ הודחה ואם ~חרונה הדחה ראשונ~ולא
 עלרג~ז והביאה " עב"ל פי~תבמי אל~

 ~ב אותבמ"ב ~ר~ח~ד~ אר"~
 ע"~

 ועיין "
~""ז~ואמת~גיד ד~ ו~ ד~ ד~ ל"~
 ~ע~ב~ בי~יהבדעתיל~

 בעט"ו יתן ~~ואשד ה~ר~"
 קד~

 דלא ה~לים
 ולא רא~ונה הדחה לאלבתחלה ~התירלהד~~

 הד~~
 חיל"ק ולא האופ~ן יהיה באש~ החמיר~~יי בע~ דהרב דאי אחרי אבן ~ בדיעבד ולמישדיפי~ת במ~ "א~רונה

 ~ינא האי ה~מיטו והאחרוניםודהע~ז יד~
 ~ריותא האי ~~ל דלאמיצה דו~ דמו~~

~ 
 הר~ בי הגם

 חגור~שמוא~
~"~

 דיש יתיב תריץ ב"ג
 "לדחו~

 ~~יח דלא וליישב
~~ד~~

 ~~ונא האו בבי
 ה~~י~ ולב~

 עב"ד
 בין בדיעבד אף ~ליו ל~חמיר וגמרתי ביהדרי ~מו~~ חגור~ ה~ בדב~י~ נוחה דעתיודאון ~

 ~ניה בהדחה בין רא~ונהבהדחה
 וא~

 ~ם
 נתבש~

בד~~י~
 ואם בעו~~יי הרב

 ה~
 ~עת ב~~מ~ר

 הדח~
~ 

 מצוהו~ע~ת
 המ~

 בו יב~ר אשר ~ת
 לפי חבימייא~~ו אי אליו יקרי~

 השע~ דו~~
 ותל"מ
 ונ~א~ ~

 דיש
לנו

 ל~מ~
 לפ~ות בדיעבד

 בהפמ~
 או ""

 מור"ם על מ~וה ~עודת~דחק ~ע~
 ב~ב~

 ה~"~
 ~ ~ " " " פר~ח והרבוהדדב"ז

~ ~~ ~ ~  

~ ~  ~טלין 
 ב~

 המלח
 ב~תחוה~ד"חד~אח~יב "~ת~ו"~ש"~
 מים ונ~ט ~י~ ~"ה אלא ~מים~ דו~א ולאו~בשר לא~ו~

 דליבא היבאלא~י
 ל~

 מים
 ול~

 בלל עלה~ח ה~י ובתב " ע~ד ~ק עב""פוא~ו" בבש~ חוז~ונבלע המלח דאז איסו~~דידא שלדם ~יחוי ~לא מוהל

ט"ו~תנ~
 אם ו"ד ~לל ד~עת~"ח

 ~ק הציר ~בתוך מה מב~רזו"נ~~ר ~צי~ב~לי און~~ו~ א~

~  ו~~ל~~~

~~ 

ב~ם ~~ו~ד~~י~~
 ~~ הפ~ ומש"~ דש"~

 ~ט
 ע~~מ"~

 ~~ד
 ב~~~ל דין לקמן " "~ "~

 ~~ ד~~ו~~~~~
~ " 



~ ~ ~ ~י~~~~ ~  ~ ~ ~

""" 

~ ~  

~ ~

 אם ח~לו~בין ואין ~~ם לשון
 הדיתוובו~

"~ 
 הבלי שאין דביון והש"ך ~ט"זבתבו

 ~ים אין ~~אפילו~ין ~לובל~
 ~בליואפילוהי~

 " "חולבתז

~ש"ךב~
 בןיו~ו הבלי ד~ש~~דבריהד~דאפילו

 בש~ינושרי
~~~ 

 א~"ב שרי לא "~לו~לך הוא ואם
 בבלי מי~ מעטי~יה

 בד~~י~
 את"בזורש""ל

~  ~אבל פירודי ~~רי ~לובלך תולבת הבלי~ ~א~ 
 ל~ך בו נשתייר א"ב אלא ~ינואוסר לת הוא~פילו ~ל~

תלב
~~ 

 " ~ט~ז ו~בי~ו
 ונדא~

 ~יון ל~קל~נל~"ד ~ עליה ~יג דלא
 דאיב~

 דמ~ט~י בבלז ~ים ~עט
~

 ו~ייןבנה~ג דוקא הש"ך ~~""ש ~~מ~ת
 ~או~ ~גהת~

~~
 ב~ה ידעינן דלא ~בו ה~ת ~די ~~ ~~~~

ד~~
 ו~ט~ז הת"ת ובתבו בלע

 ס~ אלא דוקא לאו ~בו ה~לת דבדי~ש"~~פ~"ת
 דם לח~תית~~גד

 ו~~
 שעליו~~תוץ

 ו~
 עב""ד פשוט

~ל~
 תבף בי החתיבה בל נגד ס~ ד~ריך א~דינן

~תתיבה שהני~
 נ~ ~דר~

 ט"ז ~ב~ר ה~לת
~ 

 בת~ ו~""ל
 מ~ב""ת הושג ובבר ~~תיבה בל נגד ~~~ב~ינן

 ~טור וב"ב ברש""ל להת~יר נהגו ולא~פ~ת ~ו~~
 למאן ו~~לתואפילו הדם בנגד לשערק"ה~דצרזך ~""~ ו~

 בב"ת אלא ת~"נ דאיןד~"ל
 ב~

 ~ודה ד~בא הר~"י
 ו~~לת חדם בדי~צרוך

 ~ש~
 ד~א ~~ה ידעינן דלא

 דון ק"ה ב~ימן לקמן ג"ב דינא בת~האו ו~דן ~בלע
 ו~י~"ד~

 ~~פק~
 הודת אם לן

 אתדונ~ הדח~
 יש

 ר~"ע בשו"ת לק~ן~ועיין קע""א~וצל~עועיין ~י~בי"ע לה~
 בבשד ~תו ~~ע~ידין ~~~לת ב""ז~י~

 נביל~
 ו~"ש

~יו

 ~פ~

~~~~~~~ 
 דא~י~ ח"ן

~  
 וב~~ ~ באורך~י"ש

 אתרונה הדתה הודת אם
 סי~ן בי""עדהקל

 נ"~ ק~
 אלא ~התיר ~אין

 ~ בךבשנו א~

~~
 ~ה בל פירוש " ובו~ ~ל~קדרה ~ו~"ם~ון

~ב~דרה
 ופ~"ת ט"יז~צט~פת דאונ~ פ~יט~ עצ~ ה~ד~ ~ב~
 ו~~ ~

 ~ט ~י~ן רי~ ~~ן ~רן

~~
~ ד  

 ~קדרה
 " ~~~~~ש~בשל

 דברים שאר או תו~ץ שם יש אםוה"ה
 ו~בי~ רברבי~פי חריפי~

 הש"ך
 פירוש ב~ש וה~י ~ ו~פ~~

 ~ת~הי~"ב

 ~ל~~~~~י~~~~~~
 ב~פ~ר" ב""א היקל לא דהש"ך דנר~האלא

 ו~~"~
 ~פי~ להק~~~

 דשב""א שו"ת ועיין " ~עט ~ה~ד

~~~~ ~  ~ ~ ~ ר ~ ~ ~ ל ~ א~די~ 
 ד~~יח~ ד~~שר והעלה בדב~ ~~ריך ח~ ג"אות

 ל~תבשלגורם
 בב~

 ל~חיר ונלע""ד ע~ל~ ל~קל ואין
לפחות

 ב~פ~~
 דבת"ד~רברי הש""ך בדי~דובדברי

 נראה ש~ט ~י~ בא"ת ו~רן ו~~""א ו~~רדבי~רא""ש
 ~"לדלא

 דה~לית~
 לחתבשל גור~ת

 בב"~
 ועיין "

 ובו ~~~יק ה~ר"ת ד""ה י~"ד דין ס"ת ~י~ לעיל~ש

וע~~
 ת~רת ועיין " ב~~ו~יו הגרשוני ~ידובי ב~~

שמואל
 ס"~

 ~ ב"ת

~~~
 באשה באלידינו ~עשה ב"ד בס"ק ~~ז
אתת

 שבשל~
 אם ושבתה בשר

 או~ מלת~
חח~

 דדבנן ~פ~א א~א ~לא"הוי מבת והתד~ו א~~או

 ל~נ~ה ~ש"~וב"בבסלת בדבדי אסר~"ז
 ~~~י~ ~~

~ " ~ ~ ~ ~ י ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ וב~~
 ד~תר ~~ט ~י~ן ת""ב ש"י ~שו"ת ~~ת

 עוד ~ב ~~~ז עם דהסבים ב~פ~תודלא ~בת~
 ~ט""ז דגםואפשר לנ~"~

 שפ~~
 דנסתפ~העצ~ה באש~ ~יי~ לה~ר ~ם
 ד~~רינ~ אםמלח~

 מ~ת~א
 ~ ~רך שנשל~ה שלפנינו בני~ון ~שא""בב~וגן ~ת~
 הדחה ~דם לשלות שדרךודורון ~תנ~

 ו~י~~
 ~ ועו"ש

 לא~~ועיין ~ק בבה"~ו~
~"~~ 

 י""ד אות
 ו~ביאבענון ד~ארי~

 דב~
 שער ~רב

 עלד~שיג ~~~קואו~ ב~ו~ ה~ל~
 ו~~ח~ד~ ~~

 ע~ד ~~""ל
~ 

 ~ב~יו~ע~"
 ~גהת בנ~""ג הר~א~נם

 ב~
 ל""א אות

וה~בים דברי~~ ~בי~
 ו~ ע~

 עלה בו"פ הר~
~ ב~~ב~~  זהב ~ש~~ת בחלק ~גדים פרי ~ר~ דעתו~"נ ~ט"~ 

 להתיר נ"ל ~י~ ולבאו~הב"ד ~~
 בנידון~הט~ ~

 דו~א
דה~בי~ו ~

 ע~
 והפר"ת הבנ~""ג

 לענ~ד היא נבונהד~בדא ~די~ ו~י ובו"~
 דסירב~

 נ~ט
 ואת~

 האו

איתת~
 ראי ~תרי אבן ז

 ~ר~ ~~
 ~יד~א

 דלענוןי"ד או~ בסו~
 הלב~

בלל "~"~ והר~ בנ~~ב ל~ת~יר ~~~ה
 א~ס""~

 ט~ו
~ 

 ~סל~ל~~תה וב"ב
~~ 

 וב~~"ת
 ~"ט סי~ח"ב ~~

~ 
 נ~אה ודבן "

 ד~~
 ה~לך שער ~ר~

~~~~~~~~~~~~~~~~י~~~
יד

 בה~
 ~קל ודאון לה~~יד דנ~ן ע~ו חבון

 ושעתבהפ~"ר ~~
 הדת~

 ו~עודת
 ~צו~

 ה~ב וגם
 דומה בנידון ~"א ~י~ת"א פ""~

 לז~
 ~סר

 וע""ע א~ אות ז~ ~י~~ד""ט הד~עיקד~ הביא~
 בד~"~

 ~י~~א ~ר~ ג~נ~וב~ב בבל להתיר דאיןנלע"ד ~"~ ד~רב ובנידון
 ט~ב~~""ש~ות ב~"~

וב~ נ~~ש~נ~לת~ ~~ ~ת~ ~בנידו~
 שפ~~

 ~ם ש""י "ה~ב
~ 

~~
 אבל ~ליחחואת~ ~~~ ~~~ היי~ " ~ו~ ל~~~ יש י~ וב~~

 והו~ש~ ~ודת א~
 בדינו

 אפילו ז~ירותא""צ
 לב~חל~

 וב" ד~ דין א~ ~לל ~ת

הש"~
 לפענ~ד דב~הם ונבונו ו~תרונים

~ 
" 

" 

~ ~

 בו ש~לחו ~לת
 פ~

 ת"ת אתתו~~"
 ובת~~~"ך ~ ב~ דין~"ו ~ל~

 ד~תירדנ"ל דבר~ ~ ל"~ ~"~
 תשיב נת~של אםודדוקא ב~עבד~רב~~השא"~~~פ~נ"~בדל~~ן~

 דיעב~
 ~בל

~~ 
 לא

 ובן ויתזור~י~לת~ו ידית~עדיין בי~
~~~~ 

 בסי~נ~ ~צת
 השיג~"ג

~ 
 ובח~ " ~ש"ך

 אסו~ ו~דתה ~ל~ה את~ נתבשל א~ ובדיעבדשנית והדת~ דודאי~~יך~לית~
דבבר

 פ~~
 סי~ ~~ז ובמ"ש " ה~לת בח

~"~ 
~~ 

~"ז

 והש"~
 ~ראה ו~ד " י"א ~""ק צ"א ~י~

 ~דים הם דגם אפשר ל~קל אבלובו~ ~הת~י~ דת~שין ~יינו בבחו עו~ד ד~מלתדס""ל ~~~ ד~~
 די~

 לתוש
 בתו~~ק ש~~

 ואינומוצי~
 הד~ובל

 דלפום בה~"ךו~לא ~לע~פשוטוברוד~ ז~
 רי~ט~

 באן דמ""ש "הבין
 א~~ז היונובד~בד ד~ות~

 ~~ל~ ~~
 אתד

 ב~ ~~ית~
~ "  

ד~



~ ~ ~ ~

~ ~ " ~ ~ ~ "
~~~~~~ ~~~~ ~  דע~ ~~ ~~ ~~ 

 ~ר~
~~~ 

 ~י~~ ~~ן ו~~
~~~

 ע~ל
 ה~"ת וגם ~ ~

~"~ ~"~ 

 ~~יג
 דם"ל דלידהו דק לא ~י~פי~ ~אגבובת~ ה~~~ ~

~ינוייא ~~פמ~
 ב~ ד~~

 אם אף ~~א ~~~וא ~מלת
 ~ו ~ין ~הדי ~~ור~די~בד נתב~

 ז ~ה~י~ ~~
~אם ~~~ ומ"~

 מל~
~~~וד ~~ בי בא לא בדיעבד ד~רי א~~ ב~ד בו
 ~הי~ ~"~

 אבל ה~ני ~ב~ד דא~וד נ"ל
 ב~ד ד~~ת~ת~לה למ""~

~~~ 
 ~ל~ ~~תי~ ואין א~וד~ב~ל א~ דאף ~ ב~וד ~דבד בתו

 ~מלת ומלתו ב~תזר

~~~  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ב  מ~ת בדיעבד אם נמי~ב~ ~~~ 
 ~מל~ במל~

 ~~ם בו
 ~תזו~ ו~"~ ב~~ ~גיאתדת

 ~נית ולמולתו
 ~ב~ר נתב~ל א~"בבד~ו~א ונרא~ ~

~ 
 והגם ע~ר עיקד ו~ן

 ~פר""ת ~ ב~ברת נל~ד~י
 דל~

 אמ~נן
 ד~~~

 בת
~מלת

 וב~~"~
 ו~י~ ~ת דין ל~מן

~"~ 
 ל~ון ~ל~ ~~ ד~ן

 ו~דמב"ן ~דאב"ד דעת דבן~ר"ם
ו~"י והרא"~ ו~ר~ב"~

 ובפד"~ ו~~ןו~"~
 יו"ד ~ק צ"א ~י~

~~~~ באוד~
 דהיינו דינא ~~נין נ~ל

 "דוק~
 ודא"ב ל~תמיר

 ~נמלת הב~ד ל~~ור לן אי~בנד"~
 ונתב~~

 במלת
 בד~ת ~תד ב~ד בו~מלת

~א~ר המ~ ובמ"~ ברי~~ ~ת"~
 דל~

 דלא אמרו
 פ~~

 להתמיד אלא ~מלת ~~ת

 ול~לה~~ולדונובדות~
 בת די~~~ו

 ל~פלי~
 הדם

 ~ו בהפ~ד ~ני~~א~ן~עם
 נר~~ ובדומ~ לצור~~~~

 ~ר~ בדב~ לה~י~~ענ"~
 ו~יעתו פר""ת

 א~
 לה~פ

ובאד
 ה~

 ~יינו ~א ק~ן
 ב~ר~ ~ד~רי~

 ~תר
 ~ ות~~ה~"~

 וב~~~
 ב~~ בתוב " המלת לאבול ~א~יד ~בן
 ז""ל רברביאפי

 דב~נתייב~
 נדאה ~י~ב

ד~תד
 ~מל~ ~ב~

 לדינא בת~ד~"ע וה~"ך
~נתבאר ממ~ ג~

 יב~ ד~~~ מקוד~
 מ~מ~ נתייב~ ~~~ ~את~~~ י~ דודאי מ~עם מותד

 ~~וד ה~י לאו ~א
 מדין ומיהו ה~"~ובת~ ל~ון הע~יק וה~ד"ת "~ב"ל
ב~ד

 דב~מו~ יב~
 ~~ דבעינן

 ~ג~
 ב~לא מיירי דרילמא ב""ב~~ייה ב~ן ~ון המלת
 נתייב~

 ומ"מ הי~ב
 ב~~ ל~~י~ ~ו~"דאין ע~"ד ל~קל ~~ין דב~ואין

 נגד דבדבי~~י
 ו~~ ~ ה~

 ~ ת

~~
~~~ 

~~~ 

~~~~~~~~~~ 
 מ~ני~א

 ~"~ באן~~~"~ ~~ל~וב"~

 ~ביאו דלא מ~ב

~

" ~ ~ ~ ~  
~ ~ ~ ~  " א~~י~ 

 ומ"~
 תו

~"~~ 

 מוד"ם דמל~ון
 מהני דמ~ל""ת ~ב~~~~י נמידמדן ד~""~ נ~
 ות~

 ~~~יא
~ב~"~

 ~אמן דאינו ם""ל ~~ן ~ אלא דותק נ"ל ~ל"ז
 ק~~ואות בנ~"ג~ות ועיין "~ ~פ~ת ו~ב הבאאף

 מ"~~~~
 ק"ע ואות התרומות ~~ מ~ם

 ד~ת~
 דאם

 ווצא~~ראל
 ונבנ~

 בין ~~ילוק אין
~~ד~ה ~א~ונ~ הד~~

 ~ני~
דאין בו~~ ~י ומ~ת~ד בתדויי~ו ו~תד

 ~י~
 ז

~ ~~~~ ~"~ 
 ~לא ~נתב~ל ב~ר

 ~~ית~
" 

 בת~
הת"~

 ~גהות ב~ב~ם ב~~דין בלל
~"ד

~~ 

 ~ם
 ל~

 לגמרי נת~~ל
~ 

 ~~מוהו
 ו~ביאו נ~םר ו~י~""ב ~ם~מק~ה ב~דד~

~"~~ 

 דבן וב~ב "
~וא

 ~מ~ו~~
 ~מ"~ וב~ ~

" ~ ~  ~ת 
 דלב~ד~ ~~

~~מ~ד~~
 תם ~~קצתה הר~

~ ~  
 ק~ו

 וז~
 ~ינו

דא"ב
 ~~~ אי~

 ~הי~""ב ביון ~ם מ~צתה לו~ד
אלא וב~

 פ~ו~
 ~ב~ר על בוונת~רב

~~ 
 בלו~דדהב~ד

 אל~~~מו~ו נתבשללא
ונע~ה ~ידו~בלידא~ון~ ~ ב~ד~

 הב~
 ~קצתה

 ח~
 נא~ד ~~י~"~הב~ד

 וימלתנו ~י~"בדידי~נו א~~ין~א""ב ~
 ב~ור~ י~~ובו~ ביון~לאנתב~~

 דעל ב~"ד מבואד ו~ן "
 ב~רי""ל הוא ובן~~י ~תתיב~

 ~~ת ~י~ ~ב~י באפי ~ל~
~~

 ~~~~י~ ~~~
 ע~מ~ ~~~~קדד~

 יב~הבלי ~~~~~~"~~~"~~~~~~~י~~
 ה~~~ בתבו

 ביד~ ~
 מב~לו אינו דב""ד דתורא בב~ראבי~ולא דבע~ מ~ת ~בי ~מותר

 ~~~ל דאין וב~ב עליו ה~יג והת""ת "עב""ל וב""~~ד~~
 ~~ י~~"ב אל~ בז~

 בקדר~
 נגד

 ~~ ~א~ ~תתיב~
 דהב~ד

 ~עליו הל~לו~ית מ""מ מתב~ל אונו~מו
 ו~~ג הב~רונא~~ מתב~~

 ~ד~ בנמלת מי~ דהרא"~
 לתלותית יו~ר דאיבא נמלת לאאם דב"~

 וא~
 ע"ג

 דהמלית~ מ~ו~~~ני דנמל~
 לד~תת מועילה

 לאמ"מ הל~~תי~
 נרא~

 מ~מע ובן ב~בי לתלק בלל
 ~י"ת ~י~ א"ת~~וד ב~דיי~

~~ 
 ~"ק ~פר"ת ובתב "

 ב~ב ~~ ב~""ק דלעיל דא~ג הת""ת דברי~ל ~~
 דוקא היינו ~בי~ול גורםדהמלת ~ר"~

 בב"~
 ב~ר ~אבל

 מל~ בל~אפי~
 ע"ב ~~ל

~ 
 ב~"ק ו~~""ז

~דברי ~ת~ ~"~
 ~ת"~

 וה~בים תמו~ים
 בנמ~תל~ד~~תמבליע מותראבל נמלת~ב~ר~לא ~ו~ דב~~ ~""י ע~

 בב~דדם
 בא~~ יע"~

 ז
 והפר~

 על בת~ ~"א ב~""ק
ה~"ז

 ד~ דל~
 ~י~""ב ~ד ~ום נמלת ~לא ראע~י

מפלי~
 ומבליע

 וב~""~
 ב~י~

~"~ 
 י""ב ~"ק

 אין דונא ולענין ב~ב וב~""ד " י~~בדבד ו~אדי~
 ו~ גוו~ בב~ אל~ ר""י ~ברת עלבלל ~~~~

 ו~~~ להת~~
 הואול קצ"ו אות הבנ~""ג וב"ב~~"ד

 ובאד ב""תדמו~"ם ~~מי~ דנפ~
 ~ב~
 המ"י וגם ז

~ 
 הת""ת

 דב~ ~הבי~ את~ ת~ אותב~ בל~
 ואפי ~~ל ו~~~ ~~"ז

 מדנן ד~בדי ~ל"ת ~י~רברבי
 בו~י~

 ~א מ""מ מתב~ל אינו ד~ב~ד דאףלה~מיד ראוי ומ"מ בתב
 לעילהרב בת~

 די~
 ~תב~ל~ב~ד ד~~לו~לא ~"ד ב~ם ב~

 א"ב לא~ודי~
 ~ ה~ ~"~

 לא דתורא דב~רא
 ~י~""ב מאלו גדע לא~מ ב~ל~

 די~ א~
 ל~לק

~~ 
 מ"מ

 אלא להקל ואין ובו~ מאד דותקהוא
 ולע"~ בהפמ"~

ואודתי~
 ולע~"ד ז ע~ד

 נר~
 ו~יקד בלל להקל דאין

דהא
 הת"~

 ~~"ת ב~ם יו""ד דין ל~ילובדבתבנו ו~יימ~ ~ר~ים ודב~והם ~~ג ו~ד"~לא
 דב"~

 מעל~העבירוהו ל~~~ אף
 הא~

 מב~ל ~~י~"ב זמן בל
 בו~

וא~
 " א~וד בדיעבד

 ועיי~
 ב~~

 דבריו דדוב בתב תוהפר" ~ו דף ~בע באר
~~ 

 בד~רי~ית והעיקד נבונו

ודו""~עב"~
 ~ ז

~~~

 נתב~ל
 בע""~ מלית~ בל~

 ובעת
 ~ד~~

עיין
במ"ב

~~ 
 ~ימן וב~"ב ~ד ~ות ~ג

 ~מים ~יו אם ~~תיד דהעלה א~~ות ~"~
 דותתי~

מ~ד
 הוא אם~~ד~ואף

 ע"~
 צדי~ אצליהדב~מאד ~תתי~ והמים הד~ק ~~ת
 ~למוד

 ד~ע~~ הג~
 ~דבתב

 מ~~ ~יהרב
 הגדול מ"~~רב ""ותו ~יום ~דתות

 ~~א~~למ~
 ~~וב~""~~"ב

 וב~"~ ~וועוי~ן~ב~~~ ש~"~



~ ~ ~ ~

~

~ "  ~  
~ ~ ~ ~

~ ~  דבדיו היו וב~~ "~~דבד" ~עמ~""~ד~ב~ם 
 ~~ון~" דות~" ~ש ~מים"~ות~יםמ~~ ש~יו הדבד~דוד ~אדוא~~ ~ו~~ים שו~יו ~דיך ~ר~~ת הנ~~ולבל~"ב "ב~~"~

 עב"דש~וא"ע~~~~ל~~~~ק
~ 

 "ע~~
 בא ~ה אלו

 ליד~~עש~
 " בידי ודפיא ולאו ואין להקל מ~אנילבי לא
 ~~מ"ד~ם""י~טדפו

 וס~ד~ ~~ח~ ו~ע~
 וב~" מ~וה

 והפמ"ר בע~ש לידי~~~
 הדח~ וש~

 ~~י~ ו~יו
דותחי~

 מ~וה ~"~שי~י מאד
 בחז"~

 הנ"ל ~קוד
 ואמד~י לעני ו~ת~י על~ ודובי דאשיו~מב~י~ ~
~טעם~~ל ~

 וה"ן~מ~
 ד~ו"ל

 אמ~
 לדבדיהר~" תפסיה

~למ~
 ~יש ותו ~מימי"םמדד"ש ו~מו~"~ש~ו עמאד
 ס"קמ""ב ~"ט ~פד"~~י~במ"ש הרםוה~~יבהמ~טדפ~ בדי בעינ~~~אלא~יליןדלא

~ 

~~
 או~דון ויש מוד"ם ~שון

 ה~תיב~ ~~
 ובו~"

 דדוטב משוה"~טעם
 ~ ~הדםוגודם ~ח~יב~ ט~ מב~ב~

 פי~ שב~ו~
 ~ק בט"ז ~ש"ך"ו~פד"~ועייןוה~א~"הביאו מדדבי למ~ום ממ~ם

 ד~מ~~מי~~ ב""~
 בדיעבד דבדו~חים מאד רותחים אינן

 ~יד"א הרב בשם לעיל ב~ב~ב~י שדיו~הפמ"ד
~דב הפ~

 אד~
 ב~ג~ו~ע~יקדי ~ימן ל~דיק

 ~ד"~סי~

~~
 במ~ום או~ " אודחים לבבוד או שבת לב~וד

 ~~ח ב~ב ~וד א~~ דין ב~ הפ~~~ח"בלל""

 המדדבי~ש~
 ש~

 ~מ~ידין לדב~י דאף
 הח~יב~

~~דנ~ול~
 ודומה

 ל~
 ל~י~ש דאיבא ל~"ע "א~ודה

 ודנבלע ובני~מעים ~בבד מן הדם~פידש
 ה~א ו~"ב " ע~ל וא~וד ~ד יו~א ואינו~חד במ~ו~

~~~~
 ~~ב~אחד במ~וםהדחקוהפמ"ד

 שהיא~לול~
 נדא~~

 מעים בני ליבא אי דאף דהוסיף
~ 

 איבא
 אפי~בשעת ב~~ג למקוםוא~וד ממקום דפידשלמיחש

~ד~
 "ופי~ ~~ח ע~ו והסבימו ~ " ע~ד והפ~ר

ו~~ז
 א~ן ~

 הפד""~
 ל~~יד פסק מ"ד ~~ק

 ומ~בטל בבלי ~ם ומוליך מבלבל~ה~טב משו~
וב"ב בששי~

~~~~~ 
~ 

 ~ז בדף שבע וה~ד
~~ 

 ~אדיך
 טעם דלפי ובתבבענין

 ז~
 נמלח אם גם א~ד

ופלט העו~
 ב~

 שאין לפי או~מליגה בישול ~ודם דמו
 ששים דאיבא ו~ף מעים ~בבדובני דם~פליט המל~
 ב~ל ~~"ח~~וד~ו~ב ה~~

~~ 
 מו~"םלקמן מ~בדי ו~"נ

~י~~ג
 ד~~

 בל ~~יך~~נגד שנ~בשלעםהבבד ו~ד~ף
 ומאיסוד דחנ""נ~~ף

 דב~
 בש~בבד ~

 ד~~
 בעוף

 הבבד נ~ד ~~ בשיש די מדן דבדז דלפי העוף~~ד
 דלא דס~ל ~בלל~~יד

 חיישינןלאי~ודדבוקו~~הבב~
 בול~ ואינ~~דידפולט~

 שפידש ~ם נמי ~ייש ולא
~מקז~

 ד~ב למ~ם
 בח~יב~ ~פי~

 "ניח~ש בשד של
 וד~רו~חים למקום ממקום פידש הדם בישול~ע"י
 דם~ולטין

 ו~הי~ בח~יב~ ~נבל~
 ~~תיבה

וה~ם א~וד~
 ~~~ ביב~בו~

 והל~ח הפ""י ~ם דדך ו~ט"ו
 להקלבנק~""ב נלע""ד ג~ ב~אותב~ עלה~~~בללומ"י

~פר""~
 באד הד~ ה~בי~ ~ובן

 המרדבי ד~בד~ שב~
דע~

 ~"ט ~ימן א~ בלל ודדים וב~נת יע"ש י~י~"~וא
וש~ת

 ש"~
 ~ימן

 ~ ל"~
 ~פד"~ ~דדבדי

 יש~ים ~ ~ם
 בנ~ון ולבןל~בין

 ~~מרדביד~ו~
 נמלח ולא שהודח

 הוו לא ו~"ש~י מעים ~בניונ~ב~ל
 מעים בני בי~

 ה~וף נ~ח ואם ~~וף ~גד ~~ ב~בשיל שי~א~י

~~~ני"מ~י~
 ס~~~~~~ד ב~בשיל שי~יה די ו~תבשל

"~~~ו~~~"ו~~"ד~~

 "וב~~~~ן בבד"~~~מו

 ~~~בב~הו ~ם~~~~ף ס~~ת ~פי~~~~י
 ~~ן~~~~י~ע"~ ו~~~

 ~~"ב~~~שנ~~ש~
 ~ב~~ינ~~" ~ם~

 ור~~ ד~~"~~ו~דש~~התי~
 סי~

 ~~א~~~ו~
~נ~בש~

 ~~~~~~~~בש~~ נלע~ד הלב או ה~בד ~ם

ס~
 ~"~לב הבבד בנ~ד

 והש~ךא~ר"הל~"~ ~
 דבוק דאי~~וש~~~י~דמדן בדבדי

 י~"ש" ~~~~ק~ב~~""א ו~י~ וט"ז ז~ו~ ה~ד~~"~י~ן"ע~ב~~ ו~~י~ ~ולע~פולט~""ואי~ ו~ב~ ב~חומוד~~
 א~ילו שדי הדיןקו ~~~ ונדא~

 ~מא~
 בבל"אי~ודים דחנ~נ

 "דשא~
~בא"דלא~יישינ~

 ולא שיע" דהלב ו~וד דבוק לאי~~ד

אמ~נ~
 ~~~ו~בבד ביה

 פולט~
 בולעת ו~ינה

 בדבד~~ לה~~~בל~" ~~"וטוב שדי~ הלב אוא~"~בבד" לב~

~ש"~
 ול~~ וב"~ ובנ~"~

~" 

" 

 מדן בדבדי ב~דין ~בדבתיבנא~מ~~י~""~
 והפ~

 וע"ע ~~ו"פ
 ע"ג~י~ ~~~בדב~

 לה~יד ~פ~ח ~"דמ~יי~לדבדי או~
 י~ד~סי~ב~ומ"ב בי~"דוד הדבועיין ~~ב~
 ~ימןע~באו~

אך" ד~
 בש~~

 א~ד~~ב~ד"ולא ~~~י~פ~ט ~א

 אבה~~~~~
 הפ~~"על

 ד~ו~
 וה~~~יד מועט"~ש הפ~ר

 נת~של~~די~~ששים ואם~~~~ ~ע"ב~
 ב~~דו"~"~~יי~~~~י~

~~
 אבל ע~ו שנ~בשל

ב~אי~א ~~~וב~א~~ד~ע~~
 ב~~

 ו~יינו ~ש"ך והביאו
 ~ לד~""מוד~

 ב~~ולדידן~א~והפד"~
 ~חתי~ה

 י"ד בז~~~דוד ~~דב בדיעבד~וע~"שידשדי ע~""דונ~~~ מותד~
ע~~ב ~י~~"~~

~" 
 ~~"~~ ועיין "

 הרבה דדחק ~י או~ הג~~~~~י בנה~ג ועי~~ימןי"א ~י~~דו~~~ב~~~~יל"~ש~וא~
 בא~ד~~~~נ~"~~ן מוד"םע"ש זה"שלבישובדין

דהוא ב~
 ט"~

 בלימליתה ג~~ימים וצדיך~למחוק
 שלאבשד ולהגי~

 הוד~
 א~" "עוד ~~~ב ~ א~לבד מצד אלא

 אחלוקה דצרי~~~~אי ~~~
 דשה~~

שלא א~~~~ לא~ ימים ~~
 ג~"ימים "~~ה~ ודאם בדאוי נמלח~

~ ~~~"~" ~" הדבד ו~ב~"" ~~ א"~ ~ ~  

~ ~

" " " ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  אם לא~~~מ~וש~"~וא~ילו ואין 
 במיםפושדי~~ברישיתעורד נתנהוי

 וה~א~ ב~ל"ד~"דין"ד~ ~~ מהני לא לצ~תדמו
 ~ש~~

 בנה"ג ~~"בוה~"ח
 ה~ה~

 ~"ו
 אות~~
 פחד ועיין" "

 או~י~~
 בשד

 שש~~
 ~מליחה "~לי ימים ג~

 ואם~
 ~שלו

בב"~~
 מ~ל"ע להשהותן דדי נ"ל

 בדמוב~
 לקמן"ב~זמן

 דין~"ג
 ה~משו"~

 עי"ש~" ~ל ~י~ ח"ב ז"א
 שנ~בשלו חדש בבלי להתנהג "איךובו~~ דנשא~
או ב~ם"~י~~

 טדיפו~ ~~~
 ל~שתמש אסוד אם

 "בה~
 מעת~~שהותן ~י ~ם~ או

 ל~~
 ~ילוק~בין יש ואם

 " מועט~ל~פ~"ד הפ~ד בין או טד~ת~דאי ~~ק"~~~
 והביאלהשיב ו~אד~~

 שו"~
 קב"ב~ ~~י~ ~ב"ח

 ו~ו~
 ~י~ דב""ש

 ב~היי~ דדי והעלה~~"א
 במקום

 אם ~ו~ ~ הפמ""~
 משום אלא אינו~אי~וד

 ~מ~
 אם ב~למ~~ו

 א~יקהר~ ~ובן בשדוהדובהואה~י~ר~איסוד~םשאד נ~בש~
י""א

~~ 
 ~"~"~י~ וב~ד~וב~ל~ ~ ~י~ ~וד

 ז~"~ות
 ~ט~~י~ ~~~

 "~~~~~י~ות "או "ב~ם~~ט~~ו~~ שנתב~ל ~דסבלי~ "ל~~ ראש~ורוב~ סמב~ ו~לי~ם~ ט~ או~

 מע"ל~בשהיי~
"~~ 

 ~וב~
 "~בן

 ששהאבשד" ~~ם~~~~ב~ל""ב~
 ~לש~

 ~~י~~ "בלי~ י~ים
 ~~י~

 "~י~~דו
 בעלמא ~ומרא" משוםאלא

 ~"ולא~
 ~~~רא~"~ו ~~~ו

 וגםבש"ם
 ~דא~~~""~~ג~~~~~ "~~י~~"~~מן"~~

~ ~~יני~" ~~~~~~~~~~~~~~~ו~~~~~~~ש~~~~ ~ " ו ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  



~ ~ ~ ~ ~

~ ~

~  

~ ~ ~ ~ ~

 ~~~~~י
 ~~ת"~~

 ~לפקפק ואין
 ~ד~~~

~ 
 ~~בדהםזבוד ו~יון~

 ~~~ או~
 או~ש~~ו~~~ ~וא~"ה~~~ אם

ב~ל~
 ~ו

 ~~רו~~
 ~ ז

~ 
 הביא לא "והד~~ם

 "דז~
~שד

 ג~י~י~ ~ש~~
 ל~~מי~" דאין ~ג ס"ק הש"ך ו~ב

 ~י"ש~~ י"ג אל~והו~~בדין~דינים

 ~א מל~ה בלי מות~ "ולצ~י צלי~ל~~~
 סימן ו~דלקמן ~י בשאד קצת למול~ויש דלב~~~
 בדברי ~~~ין ~"~

 דמ~
 שש~ה ביון אמרינן ולא

~ 
 ~ ימים

~~
 אף ממש מלי~ה נב~י ~~לי~ה

 לצ~י~"~
 ~ל ~יש

 הש""ך~~ה~יאו
 ו~פ~~~

 אם
~ 

 ~בשרמגידי נקדו
~ד~

 ל~~סי~ל~~יק~י~ ~קדי שם"ו~יין ~צ~י מותד שבו
~ד"ט

 ~~בה ~"ג לצלותו יש דדו~א ב"א אות ז~ ס~

 ולא ג~לים ~ג א~~~בל~
 הב~ ~ו~

 לו ~שיש ביוץ

 קי~ול~י~
 ונ~~

 הדבד
 ~~~~ס~ ~

 ~~ימים~מ"ש
 ה~ב בן~~ש"

 בש~ ~
 ~~ין ~~~"א" ~י~

 ~ב"ג סי~"" ש~
~ 

 נמ~~~~
 א~דה א~דות ~תיבות ~ם ונתבשל

 ~סדק"ב י"ד~י~ שו"ת ~יי וב~י י"א ~י~ שמ~ל~~יל
 ה~~י~~

~ם מלי~הונמל~~ ג~ימיםב~י ששהתה
 א~~ו~ ~תי~~

 א~ילו
 בצלילבת~ל~

 ~"ק ~הט"ז

~ ~ ~ ~ ~ ~ " ~ ~ ~ ~

" 

~ו"~
 גד~~ו ~~י

 ב~~
 ~~דגדי~~י~~" דין בללד~

 בפנ~~צמ~~ ~~בל

~~
 בל יצא לא יבשלנו~ד~מא לא שצלאו וא~~

 דהבישול יי~ בישול ~י א~""ב צלייהויצא~י דמ~

~~
 דאם ו~יי~מד""ן ~צלייה"""" יותד

 ביש~
 מות~דס"ל

~אנו
 ~ו~~

 לומ~
 ולא שנשאד "ומה הבל ~יצא

 י~~
~

 יצא
~~ 

 בישול" ~"י ~ן

 ש~
 ~יין~~ן~ ו~~"~

 ואםבש~~~
 די"ו ול"~אות ~םה~~ז ~~~"

 ובן במד"ן "~"לוד"א
 ~~ ד~ת"הב~~ד~ל~

~ש~
 והש"ך אסוד ~~י~בד דאפזלו דב~ב

 ס"~

 נ~א
 ~ג בד"ם לבבד ~""ד וז"ל~תב

 ד~~
 אין

 הצלייה א~ד לבשלז ו~תד צלייה ~"י ~"א מלי~ה~"י ~ית~ ~
~~י~

 לבת~ל~
 משום וט~מ~ מלי~ה מו~יל אינו ד~תם

 ד~~~בוי
 שלא ומה ב~לייה ~בל נפלט ו~סת~א ~בו

~~לט
 י~לו~ ל~ בצלזי~

 אינו הבא אבל בבישול
~~י~ה מו~י~

 מש~
אינו ד~י ואי~ד ד~ובתובו ~ייבש דבבד

 פז~
 לדבבו ~ו~ל ו~~ישול הבל שיצא הדם ~ד~ך

~~"ל
 וב"~

 ~~ב
~"~ 

 ~ל ומ"י ~ קב"א סי~
 הת~

 בלל
 ק~"ג~תז~לבשלא~~ ~י~~בש~ת והשיג~להר~~~ נבון הוא ד~ילו~זה אותג~בתב~"

 הצליזה
 וב~

 ~מא
~~~~~~~~~~~~~~~ב~~ו~

 אמ~וז"ל~י
 ול~

 זוול"דבלל היא ק"ו ~י יד~תי
~הדדי
~ 

 ~נו~ל הגם
 ~~ לד~~

 ולומ~ ~צמנו
 שלשה א~א~ד הוא ב"א ~ן ד~~ן היתידא דת~י ~"ל~ דהד~"~

ימי~
 ~מש דידן נידון ~ הוי ~דםדאז נתקשה דבבד

~בן ~
 ~"הומהד~ל ~י~ בת"ה ומהדא"י ~~~ דה~ מו~~
 ~י~ן וב~ובותיו~~~דו

~ 
 א~ד לבשל דאין "ד~~קו

~~לי
 בתב~ ו~"~

 שאין דב~ום
 שיצלה מ~וי המל~

 ו~~~~בש~
 ה~ר במ"ש יבש~ו

 ס""~ ~"~
 ומהרא"י

 ו~הדי"ל ה~ ~ימן~הג~~~ל~"ד
 ~שו"~

 קב"ו סימן
ו~~~~ו~וו

 ~ש~ ~~י~~~ל~
 א~~~~~

 ~וא
 ב~ש~~

~~
 ~ו~~ ~~~~ין"~ו~~~~~~~ ~"~

 ~ב""ל~~~שו~~~הא~~ני~
~ ~ו~~~~~~ו~"~~~  

~~~~~~
 ~~ק~~זי~בשיט~~~מ~~~~~~~~ן

 ~ ~"~~~ו~~~ ~"ו~~~~וד"~~~~ל~ק~
 ~יש לנו להודות ~י~קים ה~א בי וגםהצלייה לב~ל~"א~~ ~תו~"~~ד~ן הדם דנ~קשה ד~תבקב"ב צ~~~זמ~ בלא~ה~~~~~~~~~ י~י~ ג~ שש~ההבבד ~~~ ~ת~

 מלאו לא בבבדלה~ל סבד~
 לב~

 "להקל
 אפן~

 בבבד
~דבד ~הני~

 ~""~ ב~~
 ~דב וגם "

 פד"~
 ~"ג ~י~

 ס~
~ביאשו~ת ט~

 צ"~
 ~בבד לבשל דא~ד הנ"ל

 ~וא ד~~וט וב~ב הצלייה א~~ הד~אבלא ששההג~~י~
 נ"הסי~ ו~"תנ""~

 וב"~
 או~רים מ""ו סי~

 סי~~"א ה~בדא~יל~ל~ליושו"~
~"~ 

 ~שיג~ל ~~ג~ו~יו~דד"ק ו~~ ~~ ~~ש~ ~הצלייה א~ר לבשלו מתזר
 ~ד~"~

 וב~~לית
 בסב~ והלךק"ו ~א~

 הש~~דהב~
 ו~יה~"" ב~ב וב~"ד ה~לייה" בבישול~א~ד הדםשאד ~~ די~~ ל~י~~ ~י~א

ל~ד~
 אין מצוה ~עודת

 לה~~~
 דלא באיסוד

 ~זב~
~ש"~

 ג"ב ב"ט ~י~" י~קב ~ל והדב " ~~ד
 ד~~

~בד~
 ו~מא ששון ן~ הר"א

 ט~~
מלי~ה א~~ לבשלו שאין

~ 
 ונ"ל

 דרצ~
 דהא וצלייה מל~ה לומד

 מלי~~
~~

 ~יבא מי ג~ימים ש~הה א~ד לב~~לה
 י~ש י~ בישול ו~י~ הדם" בל יצא לא דבמלי~ה~שום דשדי~ מ~

 הסבים ב~ב ~~י~" י"ד שו"ת ז"א והד~ברבריו
 ובת~דלזה י~~ צוד~בשלא~דהצלייה"י~ה ~ו~ה~מ"ד ל~ת~~

ביון
 ושמ~ ~ד~~

 שהגאונים
 אס~~

 שלא~ ~ד "
 צדבובל ~~~

~" 

 דמאן~ביאות וד~ד~ " גדול ד~~~ שהוא נ"ל הס"ד וא~ד
 פ~
 לן
~ 

 דשלא בתב ו~"ד
 ~~ בהפ~"~

~ו~
 און שבת לבבוד גדולאו

 אס~"~ י"ב~י~ להקל~~ל~~~~לצ~~
 ~ו~~ ~ה~מ"ד"~ו~יין אפילו אי~"ד

 ב~~י~~הדפידשוהו בללהדא"ש
 שב~וש~תיבת" ולבבוד הד~ק דבש~ת בתב~~י"סי~~ט בתדיאנ~י~ה~~

 אינה~בשד
 דא~~

 יש" לב~ בצלי לאבול
 ~צלייה א~ד לבשל המ~ידין~ל לם~~

~ 
 ~ דה~דיך הדי

 א~ד לבשל ל~תידהבר~ים ש~ש~
 ~צלייה~

 וב~ב
 ~~ד ו~יין~הד~"ש ש~הסבי~

 י~~~
 ~ששהה בשר אות

~ 
 ימים

 " ש~קל ה~לא ו~ל וז"ל דבתב מלי~הבלי

 ~דמ~
 אבודלא ד~~ "

 ~די~פיראד~
 וב~ת" הד~ק בש~ת אלא להקל

~ו~
" ~~יה הוא דהביא מהדאיה דגם גדול ~ ~ ~  

 אלא להתיד~ דאין נדאה~""ט
 בש~~

 ביו~" גדול הד~ק
 ~~ל~" ~~צא במו"שלא"בו

 באו~
 ~מ~ום

~ 
 ובאמת

 ~ דק~שי~~
 דיש" בן גם ה~לה ~א אות ~והבנה""ג

 לבבוד ~מתידים ~ל~סמוך
 שב~

~תי~ם דדבי~ ד~ אות ו~מ"ש
 א~

 דו~קו~ייןהדדב"ז"~ד~~י~~ל~" בלי
 ושו"ת ~"~ל""ב והד~ז נ"ה סימן נ"שושו"ת

~י~ ש~~
 ל"~

 הד~~ ו~~די ב""ד אות ומ"ב
 במ~מו~שנתייש~ דדאה בתב ובס""ד ב~ניןדהאדיך ד~ אות ז~ סי~

 הי~"מיקל ~י שונים~נ~גים
 בהדמ""~

~~מידי~בסבדת הי~ ו~י"
 והני~ ~אוסרי~

 נ~זי אנן בי לי נו~ אי~~~לי~ה א~מנהג~~וא~~ לבל
 דד~

 נלך זז
"~ 

 שבת לב~ד או בהפ~"ד דוקא להתיד הואשנל~"ד ומ~
 בדי~בד בשלו אםובדומה

 ו~~
 לבת~לה

זה ~~~ה~~
 הד~~

 ~וי~לצל~~ד~ אינה בשד וד~~~יבת ד~א
לבש~

 בשעת ל~קל מדנןדס~די דבי~~"~~ י~ה"בי יפה ~צלייה א~ד לב~לה
 הד~~

 ~~ש~ב ה~בים ובן
 א~ר לבשל לה~ד ג~~ות

 הצליי~
 ו~ן ~י~ר דבן וב~ב

 ~~ה ~בבבד "~~ נל~"ד ובן ב"י "בש~"ת~צא~י

 ~ד~~~ ~לי~לש~"ו~~
 ~~י~ ~~ליי~~~~~ ~~~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~

 י~ם ג~ ~שהה בבשד
~ מליח~ ב~ ~  ואחר~" 

~ 
 צלייה בלא יבשלנו" לא ~ל~ו

 ו~~~
 ~סו~~"~

 דין
~~ 

 ~דם נתקשה דהא
 רלא נ"א ס""ק ~"ך ~בחבובמו "ויצ~"בבישו~

 נצל~
 דיובל

 ~ברת ודלא~דם ~~
 ~ר"~

 ששון ן~
~ 
 ~~ צליי~ בלא~די~בד ~ה~י~ ~~ אי

 או וב~לו דמלחו
~~ 

 ~א
 ~~ליח~

 לב~ו שרי ואז ~מליחה אחד ~צלנו אלא
 בש~ת ~ו~הפ~~

 הדח~
 שבת לצורך או

 דו~
~אם

 הח~יב~
 לצלי דאוים אינה

~ 
 סימן בת~ב~ן ו~"ב

י"~
 בה~"זדהביא דלא בישול ~חר לצלי א~וד ובלא"ה

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

 ~~~ז

~ ~  ~~ ~  
 שו""ת ~יין ליה ומבשל~שתלי

 צדק~ ש~~
 ל"ח סי~

~סי~~"ל
 ו~"~ באור~

 ז"א שו"ת
 ח~

 ~"ו ~י~
 ושו"~

א"~
 סימן ~י פרובי~צאל ושו"ת~ה~"ם ל""ב סןמן

 ז~ב""ד

~ ~~~~ ~"~ 

 במיםו~~ ~תו ~ו ואם
י ~ב~~

 בל~
 דבדיו בפתח ג~ דין ר~

יא~ר
 נחי~

 הדחקאו ב~~ת להתיראלא ד~ין
 ה~~~

~~
 ובס"ד בדי~בד

 ה~"~
 רבים דבמ~מות נד~""ס

 היחרני~גים
 לבתחל~

 ובתב " ~ש
 נ"~ ס"~ הס"~

דל~
 סתם

 ב~
 ו~טיה נה~א נהרא להי~ח הדבדים

 ביון בריני~אלו להחמ~דוב~~~"~ין
 ~~ ששההדבשר של~מ~ינוחומר~

 ~מי~
 וגם ~"ס מליחה בל

 ש~א ~ז~י~ ~דיב~
 ב~

 ו~מ " נרגא
 לב~חל~

 לשרוחו יש
היטב

 להש~~~ ~שרוצ~
 ובדאי~~באגוד ימים ג~ ~וד

 ש~ו~~~
 הוא~ברור ר~ ~~ ב"י הגהת בבנ~ג וב"ב ~ב""ר
 נשתהא במים אותה ששרה א~~ ~~~

 ~מיםג~ ~ו~
 חזר ימים ג~ בחוך א~ א~די~

 ובן אחרים ימי~ ג~ ~וד להש~ותהיבול אות~ וש~~
 הבשר להשהות באפשרות ~וא~ה רבי~ פ~מי~

 של~
 גא""ל ומהר"י ש~ סי~ דב"ש בשו"ת ב~וב~בן ~~~~ תסריח

 זמן להשהותו דמוחר נראה ה~~ז דמדברי בתבי~~ ס~
 ולהתיר לבתחלה לאסור במנטובה והמנהג~רבה

 ~~ר"ב~~בד
 ופח~ ~

 ~פירארא דמנהג בתב יצחק
 שו"ח ה~יא ~~"ב ז לבתחלה~~תיר

 ~ב"~
 ה~ר ~א

 סימן הד"ט ~~יקרי ו~יין ~ בותי~ ד~~~ליו"וא~~
 ~~ אותז~

 דנהג~ רהי~~ דב~י~
 לאסור

 " ח"ו ~ליהם ללגלג אין ~~חה"מ~ליאאחר א~ השה~~~
 ל~ר~~ אין ~תיר~נה~ו ובמקו~

 ~ליהם
 די~

 ל~ם
 ש~"~ד~מיהדב""ש"~י~ ר~

 המתירי~
 ~ב בפשיט~ת

ונל~ר
 ל~ק~

 ובנה"ג וש"ך בריב"ש
 ודב"~

 ו~"נ
 ממ~

 ~ת~~~
 ד~ ד~אות ~לל

 דה~ת~
 הש"ך דברי

~לי~ם ול~~ל~
 ו~~פ~

 ש"ד וה~~ות חה""ד בשם ~רן
 ובן ~

 הבולל רב פאדובה ~ה במוהר~ר ל~~מר
 בא~"~דהמנ~ג~ב~י בליווד~

 ~שו~
 ~התיר~ובן ורב"ש בנה"ג

 ~ דנוהגים ופאדובה בסיי~ה ראיחי " ~"

~~
 ~בשר ~חי~ת ג~ יום ~ל

 בש~~
 הרב

 אות א"ח ב"ה סי~ דבדמשהי~ראלו~"ב ~"י אף הדחק בש~ת התיר מפראג ~רא""שה~ן גוי ~""י אף לשרו~ה אסר סי~~ב""אבא"ח מ~~
 ו~ ~

 שבן
 מ"ב הרב ~~"ל ~~~~ב יד~ד~ת~~~ד

 או~
 א~

~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ל  ~ ~ ~ ~  ~~~~
~  

 ~~~"~~~""""ידי~~
ר ~  

 וש~~

 ~א~~נאנוהגין
 ו~י~אר~

 ו~~ה
 ~~ומו~~

 ~בן
 ו~תובדבד ~~~~

 ב~דו~
 בי~קב

~"~ 
 ו~ן ה~ב~~ ו~~ון

 ל~ואל~~~ו~יתי
 ~ב~ ~י~ ~הר~ ראיתי בוזותו הלבו

 ~~~ל~
 ס~~~ו~ד~ ~רבבה דגול ~מ~"אוהה~

 ~שה "~ ~~
 בלא~~ר~~ סי~ב~החירו~~

~~
 ~~~~ה~ו ~"ךבתב " ~~ה ח~י ~~ות
 אלאדו~א

 מ~~ ~חו~
 ו~~ז

 ד~ו~ בת~
~~ו~

 א~ דין ל~יל רמ"א במים"במ"ש הדחה
 ~זהרד~וב ו~~

 ~ד~ב~
 להתי~ בה~י ~~ם לה~דהביא ו~יין בדבד ~י~לר~ז או~ ~ל"~ ~י הגם מרן מלשון

 ד~ ~םב~י~~
 ל~דו~

 הב~ר
 ול~ניח~

 א~ ~~ה
~ה אח~

 ~חזור מ~א~ה ~ה ראין ולהוציאה י"~ בלי~
 ~~ דהוו ~ה אחר ~~ה חצי ~ש"ק~יל ל~רו~~
 הדברז ונ~ן ש~ה" י~~"~חות~~

"" 

~ ~ ~ ~ ~ ~~ ר ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

 לבשל מותר ~דיין בשלו~לא
~סימנים ל~מ~ ו~ן~~מ~ ~ב~~ל~

 מט~
 דספ~

 ד~בנן
 ~יבו וא~~"י לק~ל~

 אמרי~ לא ובדש~מל~ות
 ~"ד סי~לקמן דרבנןלק~א~~בו~~ ס~

 מ~~
 ~יקרו לא זה

 ~~ ב~~ ~יל"~
~~

 נראה ~בן " ~~"ל ח~
 מסח~

 או~~" לשון

 ה~~ז מלשון וב""נ ו~~ למ~ה הלבההתדנו ~~~~
 ~בח~

ס~
 ~ ~נבון אזלינן~קולאש~אדרבנן

~~~~~ ~"~ 

 ג~י~ם ~ש~ה בשר
ובו~" ~~ח~ ב~

 ~יר~ הש"~ס~נ~~ בת~
~נח~~~

 בח~י~ת
 ~ל~ אח~ו~

 שלשה ש~"
 ימי~

ו~
 נמ~חו

 ל~~~ ~ו~~ ~~יי~
 ~ ~שימלח בו~ן

 אחר נמ~~ה וא~ ~לן נמלחו ~בבד מייריא"~ ~~
 נמ~ו ו~~ח~ת" ג~ימיםחוך ש~ה~

 ~ו~
 ימים ג~

ל~ל דמות~
 ב~~

 ~"ב מ~יחה בלי
 ~ב~ה~

 א~ת
 דבפירו~בה~~תב""י בת~ רי~~

 שי~לח הדבר הדאשוןתיקון
 לת"ח ~צאתי זה אחריב~~י ~צמ~ בפניא~וא~ ב~
 ח~ אותד~ בל~

 ~ב~
 ב~ני חתיבה בל וימלת

 בדי י~ר למלחם ~לא דטוב הדבר ~~יניונ~ן ~צמה~~~
יבל~ו של~

 ~ול~
 מהחתיבה

 ש~ה~
 מ~יח~~" בלא ימים ג~

~
 ל~ ש~~ ובח"ח

 ~צא~י
 וימל~

 בל
~מו ב~ני~~~~ ~~יב~

 שה~~

 ~~נ~"ג

~ 
 ו~"~

 לקמן
 " " ~ " הא~וראין ~~~ ד~~

~~~

~ ~ ~ ~ " ~ ~  
~ ~ ~ ו  ~  

 "י~יין מ~ולם נא~ד לא דלצלי בצלידש~~מ
 ובלל ג~ ר~ן ב~ בלל ת"ח~םו~יין ב~~

~"~ 
 ד~ןו~

 דמסבים~דאה דש~
 הו~

 דשיל~מ הוי דלא
 ~א~

 "ו~י~"

היתר ~
 ד~יל~אמנ~ דמקרי דבתבבס""ג בסב~"הרי"~~~בי~~~~ לבישולשנא~רלוודל~

 ב~ל"
 ד~ד~~"~~

 ל~לבה דד~~ונראה
 ב~ר~""~

 ~וי ו~~ת~
 מ~~ם ~לה ואתי~יל"מ ~ב~

~מלחאינואסו~ ~""ימ~"~ל~ ~~ו~ ד~~
 חומרת מח~ת ~א

 ~ג~ו~~
 וה~יר"

~ ~ ר  ~ן~~~~~~י~~ ~~מ~~~~
 וד~ין ~ינ~ו ~ס~א~ו דדבריו נראהדשי~~

~~ 
ור~~

 ב~יה
 ~מ~ ו~ב~

 ~י ~~" ~~ו
~~~ ~ "  אותי"זוהני~ו ז~דין 

 וד~~"~~~~ ב~~
~ ~ ~ ~ ~ ו "  

~ " ~ ~~ ~ " " ~  
~  ~~~

 ז~~~~

"~"" 

~ ~ ~ ~ ~ ~  
~ ~ ~  

" 



~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

""

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

"

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~
~ ד ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ד~~ 

 ~ב~ד שי~מ

~~ 
 ורא~לה~מיר~~~~

 ודלא

~ ~

 ~י~~ל

~ ~  ~  ~ ~  
~

 מ"ש ~~~~
~  

~ ~~ו~ ~ ~ ~ ~  והש""~~ר"~ 
 "וב~י~ ברוב ~דב~ל דשי~~~" מקרי דלא

 ~בו~~" לעיל בה~חבר ודלא "בחב י"א ~"ק~""ב
 ו~ב~

 ע~~~~ר~
 קאמר דהבא הדוחק

 לד~~
 ~לי~ מ~ן

~
 ~~ל

 ~בי~
 בו ד~מירו או

 לענין א~אן ~ בדש~"~

~ינ~
 הבא דפ~~~ן דנלע""ד ב~תי הנמשך בדיבוד
 ~~ דין~~~י~~"ט

 ברו~ דבטיל~
 ח~ דין ד~ בלל ב~"ח ממ"ש ~ו מדן~~זר על~~~~ה ~פ~~ מו~ם וגם

 וב~י~ השו~עלמרןדהא~~אלא
 ק"~

 ד~ רין
 ~~י~

דוק~
 בשם

 י""~
 דע~ו היטב ביאר ותו דש~מ ד~רי

 ז~ דין ~ד בלל ב~"חעוד
 דל~

 ז ~ שיל""מ דבר מקרי
ועוד

 ~א~
 נמל~ דל~ בש~ דשיל"מ דמ~רי ד~"ל למאן

תו~
 ימים ג~

 ל~
 הוי

 אי~ור~
 ~לא

 מחמ~
 ח~מרת

 דה~מירל~ל~וף מור""ם וגם~~נים

 די~
 י"אהיבא

 ~ ~ ב~~ התער~ת התיר הבישול ~ודם נתבטלה~לא

~
 ה~תיבה אף בדועבד להתיר מש""שדנל~ד ועיין~

 דדם~~ישלוותו ~
 ~י~רו הוי ל~

 ~ל~
 מדר~נן

~וצא~ וצרי~
 ~ית~ לה ד~ית נדאה הדין קו על למולחווא"ב

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

 ב~ב~ דש~""~ ד~וי מ~חשש צלו~~א
 והד""ן הרי""ף

 ~"ק ~י~~"ב~~והפר"ח
 ו"~

 ~ד דבתב
 דבןנרא~דע~

~~
 ובן

 דע~
 בנה""ג ועיין " תע"ב ה~"ף

 בשם~ר~ ~א לעיל~וףדין ור~גבאו~ו~ש ~י~ת ב~ הגה~
 מו~ם לשון על~נה"ג

 בדוח~
 בע~ן ~~וק זובהיותי

 ~וףדין הפר""ח~"~~"ד ~ון ור~תי ~~ורי~זרתי

 ~~~לד~~~~~
 ~ו~"םדהצ~~ב~שר

 ששה~
 ימים ג~

~~~ו
 ~~יח~

 בנ~ו ששום
 וז~ ~

 ~~י~~~~"ש ~ות~ דזה עב""ל"" ~~ורה ה~~ובה ולדי~הו"~~~ת הח~יב~ אף ולדידן
 ק"ב

 י""~ ~~
 ב~לף ואפילו דשיל""מ דהוי

 י~בול ~א הלז ולשון בטיל"לא
 ע~

 דאתילדעת הדוחק
 וד~יה"~ן

~ 
~~~תרת ה~~י~ ~ף ~ולדידן ב~ב דהא ם"ל

 ו~~
~~ 

 מו~ם ~ד~י גרים ד~פר""ח ~אמר

~
~  

 "הבנה"~~

~ ל~~~ ~~~  י~ 
~ 

~~וח~
 היב~ ד~~קאי

 בש~ינה דנתערבה
 מונ~

" 

~ ~ ~ ~ ~ "
 ה~~

 ~ו~ור
 ~ תור~

 בששים בטיל דדשו~מ

~"~~"~~י~~
~~~~~~~~~

 במינו ד~ן א~~~ב
 מרן דעל ~~ובתב~~אם~ב~ל~~תן צ~ךששים~ע~

"ד~יון מ~די קשי~ ל~
 "ד~ש~~~שה~

 מליחה בלי ימים ~~
 הי~

 חומרת

 ~~~ו~י~
 ~אי ~~~~~ו~י

 אב~
 קשהד~יים ~ר"ם על

 ~ד~~~

~  ~ ~ ~ ~  
~ ~  

 ~ל

~~ 

 נגדו~~
~ 

 ועמש~ש
~ 

 "וב~ב"עוד
 דברי לפי~ וא"ב~" ~~~

 "~ש~~

" 

 דבר~" אתרב"~~תור ~"~מה~~~~
~ ~  

 בלל ~~"ח"
 ~ו ו~""ב ~רוב דבט~לה ג~ דיןב~

 בבל~
 ד~"~ין""
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~ 
 ל~י היתד

 ל~ הי~~~ין ~"~
 ~ש~יא

 אםו~
 דבן ~ד~ה דהיא ~בשיו
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ל~

 שום ~ניחה
 ~תיב~

 ל ו~ת מלמ~ח
ש~ן הניחה"~מ~

~ ו~~  
 ~ו ~ח~ן

~  
 ל~תיד שקול

 ~~ל~ התיר~~נד~ ל~הצ"~~~~ ו~
 דהוי וחלב ~שומז

 ~ ח ה~~ ~ון ~מו~ו~~וצ~ע ~~ין"

~~~
 "~בודת ת ר~תיבשו "לח~ם הבתוב~~

~גרשו~
 ~קדם ~"

 דש~~~ ~ ל~~~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

" ~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~  ~~ו~ע~ה~~~~~~"ו~~ן 
 ~~ ~יד~"~י~

~~~~"~שי~
~~~ 

 ~ב~ ~~
 ~ן ~ה~ד ~תד

 ד~ן ~~~~~הדזן ~השגתבלל ~~
 ~גד~י בעבוד~ א~

 לג~~ דש~וצ~
 הדב בי וגם

 לבדעלהד~ ~פ~פ~
~פד~

 ש~תז הדב ובן
 דע~

 ~והביאם
 ~ז~ק ~דאב~~ ה~

 נדא~ ~
 לפענ"דבהדב

 הדב עם דה~ביםובבדתי ~גדשוניו~~ עבוד~
~ 

 ד~ותד
 ות~~
 ז

~  להגעי~ חת~~י~ ו~~
 בתבו "

 "" והפד~ ~ש"~
~ 

 דלדידן
 דק~~

 שדיאם דבדיעבד ~~ייתא ב~~

 ~~ת~
 א~וד~ד~ם לדבדי דהא ל~~יד ~~וב ונל~ד ה~עלה
 א~

 בדיעבד
 ובדע~

 דבתב אלא ד~ל
ד~א

 הדת~ ד~די~
 או

 ול~בד~ בקד~ נעי~~
 ד~ל

 יש~ב~תלה
 ל~גע~

 קנתו ~ם ובדיעבד~ו~ד
 בדב~

~~
 ה~~ גם~י ~~ב הגעלה בלא ~א~וד ו~~ת~יד
~ו~ש"~

 ~~ד"ת
 דא~ ב~~

 אלא
 הדת~~

~~
 פי~ש " ו~ו~ ~~ידין ויש "~וד"ם לשון "

 ~שו~

~~ד"~

ל ~ ~ ~ ו  ~~~~~~י 
~ 

 ז י"דאות
 ו~~

 הת""ח ו~לשון ~~ם ~דבדי שנדאה

דש~ו"~~
 על ע~ד ~ב"ד נה"ד על לב~ת~ה

~"ק הש~ ~
 בדות~ ו~יד~ ~~~

 ודש~ ~ ~ש
 ט~ שעד באו"ש

 "קנתו" אם ~תד ובדי~ד לה~ילו וש דלבתתלה~סק

~ד~
 אם ובן ל~ל תש~"בדבתבנו

 ב~י תת~
נ~להבל ש~

 צד~~פ~~
 ~זוב"ת ש"ך~~ק הבי~וע~ן ג"ב

ופ~ישה
~"~ ~"~ 

 ה~וד הג~ת ובנה"ג
 א~

 ~א נ~
 וצל~ד"בדש~ ~"~~~~~

 ~ש~ע אי~וד של וב~ב~ן ~בקנות בדיעב~~ש~~ דד~א
 בת~

 ~דלב~לה
א~וד

 ~תו~
 ובדזעבד בשד בו

 שדי"~ש"~
 ו~ע

~~ 

~~~~~ 
 ב~~ו~ "~~~"~

 ~~י ~לח שאין
 וב~

" 

""~~~ ~ " ~  

 ב~~
 ה~ד"ת~היינות~י~ליי~ו

ו~ב~ב"~וד~ם~י~
 ע~

 בלל ב~ת ו~ב ~י ב~ דין
 ט~דין ~

 ד~
 י~ה צלי

 וב"ב~~ו~ ~ליי~ בת~י לב~תל~
 ~והש"~ו~דב"יוהב~

 ע"ו ב~י~
~"~ 

 ~לא וב~ו ~ד
 באו"שבד~~ל

 ובפב~~
 ד~~ ~~ סי~

 צלייתו בתצי
 ס~" ב~י~ ש"דב~ב ~ג~ת בשםו~ט"ז

~"~ 

 ד~ון ~ד
 שיתייבש עד ב""ב~לותו

 ~בתו~
 ו~בשלים

 לבל יוצאין ואז~דתה בלי או~
 ה~~תבד דבי~ו שזה"דעת לי וי~אה ~באו~~ה ב~י" "בהגהת ~בנה"ג ו ~ הדעו~

 עד בתבשלא~ ז"~
 ~"צ~י~~אל~

 שיזוב עד
~ ~ "  ל~ת~ד ~~וב ~~ דיוק~נבוןונ"ל עב"~ 

 בדש~
 ו~ז

וב"נ ובנה"~
 ~~או~ ~~~ דע~

 ועוין ~ י~ש ~ן
 בדדיש~

~ת~ב~~~"ש~~ד~~~י~~~
 ~ו ~י~ן ~~~~~ב~

~דין
 ~ ~ש~ ה~"~"ת~א~י~דז~ בש~~

~~
 יבש~~~"~תב ו~"ב

 ~בנ~"~
 ~"י ~גהת

~~ 
 אות

 ד"~
 לו ש~ןהיבא הג~~~~בשםה~אוני~ ~~א~י~וב

 ~בשד~ ~~ ~~
 אם

 ~יבו~
~ו~ב"~אם ~לי לאבלו

~ 
 "יתתבנו

 ת~י~~
 עד הקדדה וידתיח

~~~~י~~~~"~~~~~
~א~

 יוד~~" שאינם
 על ו~הית~ ~~יסוד ל~~~י~

 ~ב~ו~ן
 ודוג~תו"~~ז~ "~

 ~דב~י"
 ~ש~

 א~ת
 ~וז"~

 שנ~נהו~שד
 ב~דד~ ~י~~ ~~

 ו~~~זה
 ו~י~~

 דות~~שו~
 ~ע~י ~די

 ~ד~
 ~היו

 ו~~ בתלי~ו~וי ד~~י~ ~~~
 שלא ד~ד הדאב~ד דב~ב

ב~ים נ~ל~
 ~ינ~ דנפי~

 אין א~ילו ~שעדינן
~דבד ה~~דותתי~

 ~וע~
 ב~ב ב~~זועיון טל וב ~א

 ~א~~ או~
 י"~ או~ע"~

 בא
 וד~

 ובש"ב
 לע~ א~ו~"~ או~

 ~זו
 בתב גא"לוהדב ~~~

 ע~
 שדיותא ~אי

 ~גאוני~ דש~~
דא~~

 ונ"~ ~ ~ע
 אם אפילו ל~תיד דאין

ה~~"ד ב~~ו~ ה~
 ושע~

 ~דתק
 ו~עוד~

 ~דןואם ~ש~יטו ~~א ~אד~ותתים ה~~ ובשי~י~ ~~ה
 דו~תים~~~י~ ודות~ ב~~ ה~

 ~א~
 והפ~"ד

 ~~ י~
 "בןנל~ד בשע~הדתק לעני ב"או~~~ת~יד בדב~ ש~די

~ 

 ~ו~ ~~~~~

~~ 

~~ ~ ~  

~~~ 
 הדתהבלי

 בנ~י~
 אבל ~לת ודוקא

 לב~תל~
 א~וד

 צדו~להדיתוי~ אלאלעשותבן
 קודם יפה י~~

 ~לית~
 ש"~שני~

 דינים ~ידושי ש~ואל ~~וםועיין ~ יעו~~ ב~ דין י~ בלל בת~ת ו~נ ופ~ת
 ד~

 " ע"א יו~ד
 דדוקא הט"זובתב

 דהו~ ~לי~~~י~ ~ו~
 ז~ן

 ~פדשים להדשב"או~על"עלק~תש~ת ~~
 ~לש~ן ו~נ לא~ודיש את~~ אב~

 הש"~
 ~~אבן ~"ק

 ~~~ ~ ה~
~~

 ~די הת"ח דבד~ דלפי בתב ~ד
 א~

הציד ~~י~~ א~ד
~ 

 דלא הרב בלשון ביון ונ"לדי~ה
 ~~ד~ בד~ובת נ"ל דינאלענין ~נ~ פליג~

 ה~"~
 והפ~ח

 דדוקא ו~~"ז~~ ~~
 ~~ו~ י~ תו~

 ד~דיד ~איידי
 ועיין ~ יע"ש בלעלא ל~פל~

 ~~ ~~ו~ בת~וד~
 ~ב

 דאשונה הדתה בלא שנ~לתלבשד ו~~

ד~ ~~ידאדה~םאיב~
 ~ בעין

~~~~~""

 עי~ "פ~י~תצי~
 "בנ~~ג

נ"ו ב~י~~~ ~גה~
 ונל~~

 דאין
~ לה~  ועיין ~ אי~לא~ודודאת~ב ~עו~ י~ ~ 
~~ 

 ~~ דזן לק~ן
 ~~באוד~ ו~ז~

~~ ~ ~" 

~ ~

 ו~ן יתד~" ו~לתן עבד ואם ~ון~דן
 אוזה~צדזה ~~תןז~ע"~זה אםבין ~ילו~
 ~תדים והעופות ~ק אסודים~דגים לעו~

אינו דד~ ע"~ דא~
 ~פע~~

 ~~עלה
~"~ 

 בעי ~לי~ה
 ~דן י"ח דין ~"ט ~י~ לעילוב~"ש ו~~~ ש"~
 ד~~

 ~יד שתוץ
 קליפה בדיאו~~

 ועיי~
 ב~"או~"ו בב"ת

 ע~
 ה~ת

 בל~
 ועיין ~~ או~~

~ לדו~ ~ז~~  
 ~פד"ת~ דבדי על

והעו~~
 ודלא ~ו~דים

 ו~"~ ~ב~ב~
~ן ל~~ו~ דב~בו

 העו~~
 ש"~ופד"תובן ~~ עד

 ועייןו~ד"ןוהד~"ם ~י~~בד~~דשב~~
 דו"~

 ובנה~ג
~~~~ 

 ב"~"
 י"ב אות עדט~ ~ו~

 ובת~
 ז~א דין ב~ בלל

 להתידהד~~ןוה~~~~~ב ~ד~~ ~ת~
 ה~פו~

 ~תב ו~~ן
~א~"~

 עב"ל נוהגין ובן י"~ בלל
 דגים דוקא דלאוופד~ז דנ~ן~ד~~ ונלע~

 בשדא~דו~~ ד~~~ ועו~~

~~
 " ~~דים ~נ~לתו ~~שי~ם ני~לו לא ואם

 ה~וד~דבדי
 ~וב~

 ~ום דה~עם
 קלי~הב~ום ד~שקשי~

 בת~ והדא"~
 ה~~ם דבעוד

 עליה~
נד~

 ~~עופו~ ד~~יטי
 ועיין בלעי ולא

ו~"ז ו~ד"~ ~~
 ו~

 ~דין בלל
~ביא והע~~ ז ב"ד אות שם ו~"~ ~~

 הטע~
 "ו~יין דוקא ה~"ש דבתב

 ~ דלק~ן בדזבוד דינא ולענין ז~ אות~טוד ~~ה~ בנה~
~~~~

 ד~~תו ~בנ~" ~ום הדגים לא~וד~~
~  ~

" 
~ " 

 "ו~~ו ~~נ~ ~~~~~~ ~~~~ ~ש~~~~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

"

~~~~~~ 
"~~~~

~ 
 ~~ון

~  
 ויש

 אוסדי~
 " ו~~ ה~ים בל"

 ~ש~ר~דא~
 ב~" "~ והב~ו~ ~ס~ ב~ליחה

~ו~~
 ט"~ו~~~ש~וב"ב ~~~~"~י~~ה"דין

 ~ת~ב~
~~"~"~~ 

~ 

 ~~~א
 דא~"לארפ~ ש~ ק~~ש~ ניט~

 ת~~ ד~~~~~
 ס~ אי~א שם~ואי

 א"~
 ~י~הו~י~

 ו~שו~~ ~ ~ח"די~ ~~~ת~~
 סי~ ר~""א

 ~ז"~
 ושו"ת

~הר~"ל
~~ 

 וע~ז ו~" אות ל"ח בלל ~"י ו~יין " ~א"
 ~ליו ~הק~ה~די~~ו~ה

ז ה~~~~ הש""~
 ~~ ~~י~

~ נ ~  

 ~~ה

~ ~ " ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
 ג""~ ד~~~~וד~

~~א" קלי~ה" ב~קום הם ד~~ים ~"ל
 דה~ר~

 לה~ם
 הדגיםא~ לה~ו~ ~די ד~מי~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~דג

~לל או"~ ~דברי ~ובח ~דןו~ן ~דברי ~~ה~ובנדא~
~"~ 

 " נאסדו לא ~~~ים ביח דא~אית א~ אות
 ~ארי~ ~~~~עיין

 י~ודה
 ו~~

 ב~"א לו ~עוד
 וד"~

~ל~~
 ~"ב ~ות

 ~""~ ובש"~
 לדברי ~ינה נ~א ~אי ה~

 ~~שק~~ א~~וד~~
 קליפה ב~ום ~ם

 לע~י~
 דינא

~"~~~~
 ל~ן ~חדיתי ז~נ~קות~ ~ות הג"הט

 בדאיבא א~~~ליפ~ ד~צדי~
 י~""~ ס~

 ו~~"ד ~דבדיהם
 ד~~ד~ן~ג ד~~

~ 
 ~יחה

 לית אי הבי ~ס~אפי~
 ב~

~ ~
 טוב

 ל~לו~
 בדאיבא אפי~

~ 
 ר~ן

 נר~~ בס~~~לי~~ דה~די~
 נ""ל ותו " ~וג דלא

~~ש~~ים"לבשל דנאסר~
 ~~ בדאיבא א~ ~ד~י~"~~ה~

 ד~

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

~ ~ ~ ~  ~  

 ובבר ו"" אות בדרישה ועיין ואסורים ~ליפה ~~קום"
 ~~ה~~ל~~ם~ך

 א~~ת~ב~
~ 

לשון
 בדג דאיידיא~ ~רז~ש~

 ליה ~~הני ולא ~~ור וא~ה ~ו~ל~~יין שלא~~ל
~~לו~ה

 א~"~
 דיפלוט ~ב דני~א

 ד~
 יפלוט דודיה

~~
 ~דם

 ~בו~~
 ~לא ב~"י ד~תו ו~נ ה~ו~ת ~ן

~~יד"~
 ~~ן

 ~~י~
 ~~לם נ~ח לא דאם ו~תב

~ ~~ ~ ~ ח ~ ~ ~  ~ ~ ~  
 ראין ה~בי~ו ~ם וו~~ח~או"ה

" ה~ב~"ו~ן ~ור"~ ~סבר~ ל~ ~ ~ ~ ~  ו~יי~ ~ ~יקר האוסרי~ דדברו 
 ~~~ח~~

 דבדי לסתור ר~ות ב~ה ד~~יא ~~
~~תב ד~~

 ~~א~~~~
 ~גהת ובבנה"ג יע""ש ד~ דין ב~ ~לל

 ~~ת~~~~
 להקל דאין ~~ים~~ד

~~ 
 נגד

 להתיר ~נ"להרבנים ב~
 "ש~ו~ א~

" בי גם דרבנן איסור ~  ~אודייתא ~ור" ד~וא ~ ~ב~
 ד~ ~~

 ~~ל
~~ת לפי ה~וסבם איסוד ~איןל~תיר ברור ~""ל ו~~נה"ג
 רבנ~

 ו~ין וסבוראי ק~י~י
 בב~

 בדעתו ד~לה

~~~
 דבדו

~~ 
 עדיין ~ם אבל נ~לחו בבד ~דגים

 ~שי~~ם ~ותדים ~רגים נ~חו ולא ~~ן~א"~לטו
ו~~~""~

 דהוא
 דוח~

 י~"וי~" גופיה ~י~י במ""ש
 ובת~

~חגו~
 פלטו ~א~~דיין שהם"ת~לים הי~א ~"ל ו~~ו ח" אות ש~~אל

 ~ול~ ד~
 ו~~ש~שים ~עולם ינ~לתו

 ~ל~~"~תדו~ ו~~~י~
 "~~יר דבזה

 דאג~ א~~

~ו~
 דם

~ ~ידו~"~פלו~~~הד~ ~ ~  ~ל~הם "חקש~שום~~~וד ~~~~ 
 ה~~שי~ל~ו~ והם"~~

~~
 ביון ~בשר

 דק~י~ו~~
 ל~~ד~הוא ~ב~לזונראה

 ואף~שוט
 בל~

 ד~א ד~~יטי ט~~א
 א~

 ניטלו לא
~ש~יהם

 ל~
 נ~~דו

 ב~ ~דגי~
מור ~דבדי ~ן ~ד~ת~~רן

 ם~
 ונרא~~וד

 דא~
 אם~הדגים"~~ר~לטו

 לא אםו~ודחו ד~~
 ש~ ה~קש~ ניט~

 לן ~לג דמאן
 לו~ר~ובל

 אל~ דאה"~
 דהיא

 ~ילת~
 ~~לא

 לא דינא וד~ין "הקש~ים הוטלו ולא~ה~חו שביח~
~ני

 ל~
 ~" " ז

~ ~

 אם ובן ~ו~ם ל~ון
 ב~~"רש""למו~רים" הדגי~~~~י~~~~עו~

 ~ליחה ד~תםאסור פב"~ס~~"~דא~~~~
 להת~~~ דד~

 או ל~ל~ן תחתון
 והביאובה~ך

 הש"~
 ובתו~ ~ והפד"ח

 ב~ג~ות
 דה"ה א~ ס~ י"ג שעד הא~הס~ר שבסו~

 ~י~
 בצד זו

~ 
 וגדולים גבוהים הדגים ~תיבותא~

 ~ה הבשר ~ן ל~עלהנגד בוותדו~ול~
 החתיבה מן של~על~

 נוגעש~~נו
~ 

 ~~~ח חתיבה באותה אפי~ ~ותד
 לציר חציה ~נפלגרע רל~

 והרב ~ש""ך הב""ח וה~תי~~~
 אינו דדם ו~ותרים ז~פר""ח

 ש~~צת~ חתיב~ גבי זה ס"ס ובדלק~ןבעי קלי~~ ~ו~ו~יה~ ~~ע~~
 בציר

 ~"ד ~ת דף ~~ב באר ~ס~ ועיין "ו~ר"ח ש"~
 ב"ב אות שם ו~~י י"א דין ~~בלל ו~"~

 ~ג~~ ב"גובנ~"~
ה~דאו~

 ועייו ~~י~י"א"
 א~ ~ ב~ בב"~וד~

~~
~ 

 ~אח~
 ~ש~ו

 ~עו~~
 " ~ליחה ש~ור ו~~

 ש~ו~דגיםוא~~
~ותרים ~ב~תחלהש~ו~~ליח~

~~~ 
 ~שו~ ד~ילתא

 י"ג ד~ן~~ח"בלל~ב~דין בל פלטו~ליחתן לאחד~יעו~ שה~ו~ו~
 וש""~

 שיעור ~לה הע~ות שהו לא אםאבל ו~ד"~~
 ועיין " ד~~ור ה~גים~שיטא~ם ו~ניח~ ~ליח~

~~ב"~ ג~ורש"~ ס"~ ~ב~
 ב"ה אות ~~ח על ו~"י סי~~""ג

 " אותז~"~~~ל ו~~וחגוד~

~ ~

 ~אם
 נ~ל~

 אבל ד~~ד "דוקא דגים
 לבתחל~

וה"~

 אם

~~ ~~~~~~ ~  ~~~~~ 
 ~דגים אח"ב ~דיח ולא ~שתלי דיל~א והט~םא~וד

 ~התיר והודח נ~לח שבבר בשר בין~"ךחילק
תחלה ל~לח~

 בבשא"~
 ב~ד בו ש~לחו

 ~וד""~
 ס~~ן ל~יל

 ~ז דיןס"ט
 ד~~

 קודם להד~ו דבשר דאוד~וה

 ~ש~~הבישו~
 דגיםש~ולחן בין ~ל~ דיש ~דגיםאו

 ה~ישול ~ודם דדרבזלמו~ן~י~
 ~י~

 ס"ק ~ד~דיו
 ~ל ~~י ועיין~"ג

~"~ 
 ~ות ב~ בלל

 ב~ח~ו~~~
 בתב

 ~שר בו דגז~~ליש~לחו ל~לוח~~ותר
 וב~~ ~

 ~רב
ח~רת

 שמזאל~~
 ש~לחן "~ו~אב~גים ד~יינו ~~

ל~יו~
 דדרבן

 להד~
 " בישול ה ~ודם אח""ב

~"ק ועי"בפד"~
 י"~

 ד~רי דהביא
 והסבי~ הש"~

 בדי~בד דדו~א
 ד~~~ב"~ איבר~ ~ דשדיהוא

 ~~"ט סי~ ~~א בשו"ת
 לההי ~ד דה~א הדב"יוהביאה

 די~
 דשרי נראה

ל~~חל~
ש~לחו בבלי ד~ם ל~~ח ~הו ~אלה ~וא~ון ~בן
 בובש~

 אח~ ל" ~ת ~"י הגהת הבנה"ג ~ם
ש~ב~

 ~תידדהרשב~א לי שוה אינ~ זה ובל דתש""ךבתב ~ילוקי ~רי
 בסת~

 לקיום ~ין ~~ליחה ~יני ב~ל
 ל~שלבין

 ~ידו~רב"~~
 שבתב ה~פה

 וא~
 נ~חו

~~יל~א אלאאודחא ל~~חל~בתבבז לא~ור לא דיע~דד~ש~ע
 נ~

 דאין~דדך
 ~ב~ ד~~ ל~לו~

 בו ש~לחו
~שר



~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~  

 ונז~ין~ד
 ~~~בנ~ בז~

 א~~ו דלא
 אין~~~יח ~ד~ת~~

 וב~ סבנ~
 ב~~ד לדאיתי

 ~לבו~
 דב~"

~וחד
 למ~~

 בלשון ד~ים
 ה~~ב"~ו~

 בין ~ילק
ן מול~~ ~  מיד ל~ל~

~ ~ ~  
 את לדחוקונובל

 ד~~ ~צמנ~
 ב~ל

 ~מ~~
 בלשון ~ט

 בו ל~ח מנו~ב בלו דמ~~מיחדין~שד~י~בדד~~ואודח~דמילת~למלוחדגיםב~ישמו~יןב~
 להחמיד ד~וב~~בנ~~ו~~"~נל~ד ב~ד~מ~ב~

 ד~א לבתחל~ובדמוב~לשון ~ד בו ש~לחיןבבלי דג~ ש~~למלו~
 וב~~במת י"ב דיןוב~י~~"ה ~ב~

 ~~ ~ ~ש"~וה~~
 ב~

~~ב~
 התיד

 לבתחל~
 א~ק ובן

 הב~ה~~
 ~ם

 ~~יתידא ~ביא לא ~ד ב~~ד~דמדן ז~ ~
איבא דדשב"~

 הובח~
 לב~לה דלאד~ה~תיד ~~ת

 הדי מליח דק~ל ומאי בדבד~ ל~קל דאין~~~~ד ולבןנדא~
 ב~~דמיון מ"מ~דותחד~לי ~ו~

 מובי~
 דבד דלאו

~ 
 ~וא

ש~~
 סי~ י"~ דשד"ם

 ~ מ~

~~

~ ~ ~ ~ ב ~ ~ ~  ~ ~ ~ ~  
 בשם ה~ט~יבולי

 ד~~ונימו~
 ו~יין "

 דא~~ו מ~תבדא והבי ~א אותב"י ~גה~ בנה~~
 ולמ~ ~

 בשד

 בב~~~שר~
 ~די~ה בו ~מלתו

~  ~ד~ 
 ט~ אות ~ב

 ז~יןדמ~ד"י
 בשו"~

 ~ש ~יד ב"י
 ~~ד ~~קב ~לי~ות לאבדה~ ובז~

 דו~

 בדי~בד
 ונ~

 ~~ לפ~~ד

~~~~~ 
 שחוט~ובו~" ~ד ~~

 ~יאיבא~~יק~
~

 נמלח
 ב~ד ב~~ שחו~~ ב~

~ביל~
 ספיקא ד~י הט"ז ו~ביאו ש"ד בתב

 ~פקאםנמלח~חומדא~בל דא~יית~
 ד~

 טה~ד דג ~ם ~מא
 מדדבנן א~ודי~ טמאים דגים ד~ד ד~נן ~~יתא~וי
 ואחד וההיתד האי~ד בי~ד ~~לחו לא ואפי~ ~~ם

 לא~ד דאף א~דים ~~~ד הני~ן שי~וד~יחה~שהו
~י~ד

 מלי~~
 ~ח דותח נ~~ב

 ~ ב~
 ול"ח א~ דין

 ~ ד"באות
 בלל ה~ח ~ל ה~י ובתב

~ 
 ב~ ~ת

 ~י~וד לאחד~אף ו~~
 מליח~

 ~יונ~לא דותח ה~וד נ~~ב
 בל~ב"אול~יל לקמן ו~~~~ד~ והפ~ד מצוהב~ם
 " ~ב"ל ז~ דין ו~~ל

 י"ח דון ל~יל ה~במנו ~י וה~
~"~

 אם ל~קדאף ~יבא
 ~ה~

 או יום במלחו
~יחשיב יומ~

 דו~
 ודאין

 א~ להק~
 דבד~ ונגד בה~מ"ד

דמ"~
 ~פיקא ~איבא דבנד"~~ נל~~ד

 י~ ~ילה בשד ב~די~חוטה ~ש~ נמל~ ~
 לה~

 ב~~~ד
מ~הול~מוך ו~~וד~

 מי~אב~~
 ~בדתדמ"א ~ל

 בבנ~"ג ו~יין ~""ש" ה~ב~י~~~דין ד~י~
 הגהתב~

 אות
~"ט~וב~ח

 ש~
 בשד ~נמלחו היבא ש"ד ~ון ה~תיק

 ודלא ~יחד ונב~ה~חו~ה
 ב~

 היבא ה~ז ~הביאו

~~~
~ 

 ונ"ל

~ ב~~~~~~~~~~  
 ו~פ~י~~תי~ודינאיתיב

 ב~"~
 מ~ובדא ~~ב דף חולין

 בד מדי~דב

 דח~ו~~~
 מדן

 ומ~
 ~""דב~ון הת"~~ ~~ חידש

~ 

~ ~

 מלוח הבשרה דאם הבו נקט ד~י~א ~לדבותא~ קליפ~ בדי א~וד בזה זה נוג~ים "ו~ם

ו~ט~יפ~
 בנו~~י~ אפי~ ת~ל

 בזה זה
 מו~

 אבל
 מלוח ד~טדז~ה~דישא

 והבשיד~
 ~אין א~~~ ~~ל

 ~יד הדי בזה זה~וג~ים
 ש~

 נבל~ת~~~~ ~טדי~ה
ונא~דת

 לב"~
 דביו~

 ד~ציד
 נוט~

 ~י מה " הבשדה ~ל~
~~ ~ 

 "~"ך~ו~~"ח~"
 ~~ש~ד~~א"ב~~~וב~ו~~

 ~יינו~ ~בו~~ח
~ ~~ב~~ ~ב~ ~ ~ "  ~ 

 ~~ני~ ~~~~ ~~ ~י~ א~ ש~ד י"ד ב"י ישו~~ש~די זוו~~"~

~~~~~~~~~~~~~~~~
 ~~י~~~~~ ~~~~~~~

 בב~דבין
 שחוט~

 וטדיפה
 וב"ב יח~ שנמלח~

 ש~אי~וד ~~תיבה מ~ט לקלוף~וב ה~~~
 נג~ב~בד~~

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

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

~"~ 
 בשם ~ה זה~ו~~ים ~ובו~ו~

 ~~~ ~ה"~ ~ד"~
 ~דן

 וד~~~
ו~

 ~בשידה במלח ש~ו
 שי~ו~מלי~~~וד~ ו~~י~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
~א

 א~
 ~ת ב"י ~ג~ת ובנ~"ג ו~

 ~~ ושו"~ נ~

~~"~~
~~"~"~~~~~~ 

בפלוגתא
 ~~~ת ו~יין מחמדינ~~ דדבוו~~

 ~~ ו~~~ ~"ו י~"~~~קה שמ~
 "~ שאשי~שד ול~ ~נשב~ ~~ול~ ב~צ~

 ~מו ונמנחו
 הדב~

 ~ו~~דא~ד
במנהג~ודווב~בד~ האוו~

 דמ"~
 ש~ד"וב~ד אף

אותו"וליבא ~~קי~י~
 ש~

 ~~~~ ש~ד ו~בשיד די~ותא
 שנמלח~

~מוא~
 לא בי

 שרים ~פידאדא ודבנימדין ~~ יושבי ~מו ו~~בימו ~~ ב~ם הי~
 ונבבדים רבי~

 י~וי~
 במליח~ ד~~ ד~קי~באוד~

 היו דלא ונראה
 נת~ש~ א~~ת~דובת מתידו~

 ~י~די הרב אבן ~ יחד
" ~תז~הבי~ל~ו~י~י"א הד~ ~ ~  

~  ~ ~  

 הנ"ל
 ~~נ~וב~ ~~ינצידוד ~ד~

 מן ו~ד ו~ל

 ד~~

 בי~ ~ל~~~ בי~ ל~מדי ~יד ~מתבדהרב ~~ א~ אף
 ~~ישול

בה~מ"ד בי~
 בי~

 ואף בהפ~ו
~~ ~  ~  ו~אדדת" הז~ב ~ן י~שבבך ~~ ו~~ 

~~~ 
 ~ד"~~"להד~~י~די ~~ ~~יי~ "

 אובהפמ"ד ~ז~ ~~ ל~~~~ ו~שי~
 ל~ד~

 וי~ט ~בת
 סי~ ל~ול~ש ול~י ~ ~ב"~ ובדומ~

 נ"~
 ל~קל ה~ דין

 בהפמ"ד שא~י"י נקש"ד~א ~~~~י~ש~~
 ~~ב~~~~

 נ"ל
 הנ"ל הת~רובת לגמדי~התיד בדו~

ובהפמ"ו ~~י~~~ ~~~ ~~~~~
~ "~ ~ ~ה~~ הדד"~ וב~~ ~  

~ ~~ג~~ד ~~~ 
~ ה ~  ~~~~ ~  

 ~ן
מו~ם

 ו~~ ~ באוד~
 בשו"ת

 ~מש~~~~
וש~ת ~"~~ ~~~ן

 דב~
 ~י~

 ד~"~
 ומ"ש"

 ת"חהרב ~ש~ ~"בן"~מ~~
 להדח~

 ח"~~"~י~ ופ"מ ~"ו ~י~
 ~י~ יו~~ואהל ו~~ ~"~~

 ל~~~ד ג"ב" דה~ל~ ב"~
ז"א "מש~~ ו~~

 נוד~ ושו"~ י"~ סי~י~
 ו~ין " ~~ ~י~ י"ד ביהודה

 ש"יח"ב~י"שו"ת
 ק"~

 דהתיד
 ~~ מב~

 א~י~אם~שלו
בלא

 "" " " ~ בדי~בד~ חלי~

~ ~

~~~ 

~~ 
 ולבת~לה

 ~ד~~י~או~די~ יש"ל~~
 ~~ולו~~~~~~~ו~~~~~~~~ ~~~~ב~~~~~דא~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~  

~ ~

"~~

 ב~~ז~~
~~~~ 

 ~ולע אונו עליו
~~~ט ת~ נ~א~ וב~

 על~ ~~~ ~ע"לובב~ ~ת~ אפ~
 הדב

~~~ד ~~וד~

~~"~~~~~~~~~~ 
 ~~~~ו~

 ד~~ן
 ~א~

 שעות ~ב אתד ~~ין ציר
 דבב~

~~
 ~ירו

 דבר~ ל~
 ~~~ ~~ב"~

 ~~ותיו
 ופס~

 ~דן

 ל~ק~ודי~
 ~ו ~~~~"~~

 ~צו~ ~עו~~
 זמןש~וא ~ל

 ודת~ד~~ע~~
 ~ב

~~~ 
 ~לל ל~תמיד ~ין

~ ~ ~  
~ע~

 לשון "על א~ דון
 ~""~ ~ר""~

 היונו
 הדת~ ~~~

~נתי~~
 דלדעת ו~יון

 ה~~~
 מר"ן לשון וסת~ ו~"י

~"~"~~~
 בעין ~יר מדליבא ו~י~ ~מה אפילו ל~תיר

 ~ לה~י~ ~"ל ~נו~~ ~~לי ~יד עמד~בשר
 ו~ין~תד~~תות~ךמעל""~~" בהפמ""~

 וצ~
 ערך

 ~~ד~שה~

~~~לי~~~~~~~ ~  ~~ו עד ~יניתנו או ~י~~~~ ~ב~~~~י ~ ~~ 
~ב~ד~אבדיע~ד

 ו~לדט~ ל~""פו~"~~~~ ~~~
~ידת~

 ידיו
~~ 

 ה~~ד
 ד~~

~ז~ן יעבו~ שבת מו~אי עד
 ובת~נ~ ~מע~~

 אפילו להתיד דאין
 ~ ד~ע~~ע ז~ן אתדו~~פ~ד~ ~דוע~

 ו~"~
 ~גאון

 "" ~~ור"~

 ~ר~ ברוד~ אב~~
 ~~ יד~

 ונבון ~ב~ר
~ ~~ 

~~~~~ 
~~ 

~~ 
 מ~תה ע""ו ~~~ין

~ וי~ וב~
~ "  

 ~רין ~"היש ~~ל ~תי~ן
 היינו~~אשון

 ~ב~~
 ~ת שלא

~~ 
 ~~~~את"~ וע~י

 את"ב שיפ~ט"~ב~
 ד~

~"ז דאתריני ד~ י~~~ ~לעצמו
~"~ 

 ~~ודת דאיירי הש"~ך ~~ובתב
 דאל~~ מתתל~

 ~י~~תי~ו~
 בלא דנ~לת

 הד~~
 דאסוד קמייתא

 א~
 אפי~ השני ~תירין ו~י~בדיעב~

 ב בסיפאדפלט
 ד~ ~~ ו~~ וצי~~ו

 עצמו ~ל
 דא~"~

 ע""ו ~רו

 ~~ן ו~יי~ א~~~~לית~
 דל~ת~ל~

 לדברו לתוש יש
~אוס~ן
~ 

 ~~~מל~ ש~ בבש~ ~ין ד~ו בל ~ב~~~~ט ~ין
 ~ב

 ס""~ ה~"~
 ב"ט
~ 

 ~וק
 מינ~

 דבדיעבד

~~
 דה~ד ו~ר~~ז~~"מאי

 מ~
 ~דיעבד

 ש~~ א~ ו~~ה ~~ו ש~ט"בלבב~ר אפי~
 ~י~ד

 ~בשד אצל~נפל ~לית~והוד~
 וב~

 שאין ~~ן ~וא ~עמא ד~ד
~ 

 ו~סו~ לפ~~~
 ~ ת""ת לצלי ~ילו

 ב~
 דין ו~

 ה~~""~
~"~

 ס"ו אות ~י ~~~~י~~~~~"ג~~~הת
 ס~~ ואו~

 דאז ~זקרי ~~~~ד~י~ו~דיעבד~~~ ~~~~~~~~~~~~~~י~~
 לאב~ יבו~

א~
 א~~

 ~~ ב~~~~ת~ל~ ~
 מלתו א~ א~י~ ~ו

זה
 ע~

 ונראין ויאבלנו ~נית דיעב~~~ווימל~נו זה

~~די~~ב~שמ~
 זה

 ע~~~
 ע~"ל מיק~ ~רי~ד

 דינא מ~~ולע~ין ~א~שון ~~הוהבי
 נלע""דלה~מי~

 ~מ~ר~~ס~~
 ו~"~ ~

 ד~מן בדיבור
~ 

 אף ולא~ו~
בדיעבד

 ~~ "א~
 ~לא ובב~ר ד~ו~וצירו ~לט

בלל ~נמל~
 לאסו~

 ל~ת~ולהתיר
 ~~יע~~

 פליג לא דב~א

~~
 ומעיל ~"י סי~ן ~~עיין~~ד ~~~ן

 ~מוא~

~~

~ ~ ~ ~  

~~~~~~~~~ 
"~

 ~"~לל~
 דהד~אינו~~א אסור ~לי דאפי~ ~ין~~

~ ~ ~ " ~ א ~

 דא~ד
 ~~~~ ~סת~ ~הוד~

ד~דת~ ו~~~ ~ב~~ ע~ והס~מ~ ~~ ~ת~~ ~מ~~~~לי~~
 ~ברא

~ 
 ~הט""ז

 ~ האתדונו~ וב~ וה~"~
 לעי~~מ""~

 ד~ דין ~"ט ~י~ן
 ד"~

 דאי~ו
 דטרי~~

 ~ ~או~~~~
 ~~א וטעמא

~ד"ת ו~ב~~"~ר~ ד~~
 ב"ג~א~ל~ד~ ס"~

 רבינו
 ~נ~

 ד~ובד~המלת
 ד~ט~י~י

 ד~ ~ל~ ~תתיב~ ~~
 ~נ~~ע

~תד ממקו~ ~~
 ~מו ו מיד וי~א נמלת ~~א~

 ו~~~ו~~ והו~~
 ~יצ~ לא~דתאע~שא~

 ~ידו
 ד~

 ~א ~י~ למ~לט ד~יד~איידי מ~ו~ ~~~ ~ן
 ד~ ~~

 ביון ~~ל
 ו~ת~~~~הוד~

 תפילה
 ~ד~ ב~~~

 ואין
~ 

 ת~נ~"
~מליתה

 ~ו~
 ~~י~~ט ~יפ~ט ~אוידי אמדינן ~לא

 ה~ליט~ נ~~י ~נ~~מיו ~מד אבל ~ ~בלע~~
 ~נין

לנו
 העל~ ו~~

 ~רב
~~ 

 ו ~סי~
~ ~~ 

 ש~בריו
 דינא ולענין " הד~ר נבון ואמתעב"ל נ~וני~

~ 
 להחמיד

 מו~~ב~~~~
 ~~ט בשר בדיעבד אף ול~~וד

~ ~~
 ~~ה~שי~ד או ו~ירו

 מ~ת~
 אצל ונ~ל ו~ודת

 ~~ין ביון לצלו ואפילו ובו~~~ר
 מ~ ~

 ל~ט
 ~פד"ת~~דו ו~~

 ד~ נרא~
 ~ין

 ~פלט ו~ין~ירו ~~~ ב~ דפ~~ ~~
 ד~ ~

 ~~ודת
~~ 

 ~ין
~ 

 ~~נה
 ס"ק ~ש~~ליתה

 ו~~בר~הת"ת ~ד~
 הפליט~ נקבי ~נס~מו~הש"ך ו~~"~

 ~מ~נו בבר
 ~""טדיןס~ לעי~ ~ו~~

 ד~~בודהנ~
 ~ין לן דלא~אני

 נקבו דנ~מו ~"ל דלא ה~תללא ~וד~
 ו~ד~ת~ ~~ליט~

~~
 ס"ק פ~ת

~ ע~ ~~~ ~אין ~ברי~ ~~~ ב~ ~יסמו~ 
 ~~~~י~~~א~ונו~ זו ~בדא נ~~את ולא ע~"ד

 ~וונא ~בל לה~ל נלע""דולבן
 בי ~~ג~

~  
 ע~ סימן

 ~~~"ק
 ל~

 ב~א התיר
 בה~מ"ר~

 ב~ז ועיין
~~הת ובנ~"~

 ב~
 אות

 ע"~
 ~ת"ת על ו~"י ע"ד

 ב~
 ו~

 ~"ו ובללי"ד או~
 דהמלותה לה~"ז ד~ס~י~ י""~ או~

 ~~ליט~ נקבי ~~תמו ודלא מהני שהודתאתד ~~
דלא ונ~ינ~

 ~ועיין ~~יט~ נ~~י נסת~
~ 

 באות
על ד~~~ ~

 הד~
 ~ג סימן בנימין ~~את

 לאשההשיעוד~יתה~~~ובפרטאי וה~~~ וב~ט~~ ~
~~

 "~וו
 ~ור"~

 ~תב מעל"ע~ו~ו~" ~בל וי"א
 פר""~~ר~

 דד~"א
 ~ל~

 ה~~"א ב~בות
 יו~ר~ו ת~ו~ ביו~ הוי הצי~ ~יטת ד~יעו~ ד~תבבתידושיו

 ב~~ ~ב~
 ה~~יר לא

 ~עו~ ~~~ אל~
 ובן

 ~נ~ון והוא ~רןפסק
 ו~~

~~~~ 
 לא

 ~בי~
 אלא

~~דז~ו ~בד~
 ~~~ י"~

 ועוד
 בס""~ ל~

~~ 
 לנו הביא

ל~~~פוס~~
פולט אינ~ שו~ ~עו~ י"~ דאתר דסבדו

 יע~
 ועייז "

 ~ודרבי~ או~ ~"י ה~ה~ בבנ~~
וסברי~

 בת""~~וב~~ת
 ~ל~

 בתב ~~ ~י~ ו~
 י"~ דקוד~

~עו~
 אין

 ל~ו~
 ~תפ~~ ראוי ~בתתלה ~~ות ו~~ב

בת""~
 אדברי הסו~ך ומיהו

 ~הד"~
מעל"~ ב~ ל~~י~ דבתב

 דבריו ~עתיק ~~~יד לא
 ל"~

 אות
 דאתרבתב ר""אול~מ~

 י"~
 איז ~על"ע ותוך ש~ות

בה~~ד אל~ לה~~
 ~~~ וב"~

 ז

~  
 ז~

 בלל נמלת ~~א לב~ד
או

 ואפי~ שנמל~
 ו~ בלל ה~ת על ~~ ועיין ז במלתועודנו ~~~ ונ~ל מלותה שי~ד ד~הה

י"א יו""~ או~
 י"~

 ~מואל ותגורת
 או~

 ב"ב ב"א
 ו~ר~

 בי~"
 וב~~ ~""י~י~ ~~~

 ~~ו~
 ~"י ~~ת ~~ואל

 ה~
 סי~~~"ז א~י

 ל""~
 ו~יון

 מ"~
 ד לעיל

 ו~
 ה~דנלע""ד א~ודין

 ברתבס
 ד~"~

 ה~"ע על
 ~~ י"~ דקוד~

 אין"
 לתו~

 "~~~וב~~
 בדיע~ואתר ~בתתל~~התיד לאסור אית

 ~הוא ~מן" בל ~~תי""ב
 תו~

 מע~ע
 אי~

 דוקא ~ה~ל
~~~ו~ע~~~~~ה

 "ו~~~~
 ~סור מ~~ע ו~תד



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~

~~~~ד
 ~~~ ו~~

 לשון על ~~" ועוין ~~~ז

~ ~ ~ ן ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
 א~די~דלא

 ד~~
 לעיל ~ד~י~נא נקב~"~פלי~ה

 " ~ד"ם ד~די נ~על ם"ק באודך" דעת ~י הדבועיין

~""""
 ""~ ~ לק~ן ועיין

~ ~ ~

 ואפי~
 ~מל~

 ב~בו נבבש "~א אם ו~~ הבשד
"ובו~"

 ~ט"ז~~

 דאם ~ר~"א ת~~~ י"ז
 א~~ד נ~י ~ים א~י~ ציד אידיא ~אי ~לם ~ם~בבש
 ~""ט ב~י~ן לעיל בדאיתא הואבמבושל הדידבבוש
 דיש ובתב ט~דין

~~ 
 לא אם ו~ל

 שה~
 שיע~ ב~בו

דין
 י"~

 ה~~בד בדבדי ס~ם ק"ה ~י~ דיש ולק~ן
 האוד על שיתננו בדי ב~יד בבוש הוא ד~םוהדא"ש

וידתי~
 ~ט וב~י~ ב~בושל הוא הדי ל~תבשל וית~יל

 ~ל~ ~י לא יוצא אינו דבבוש בתבתו נ"א~"ק
 ולא

 אש~"~ע"י
 ו~ב~ ~בשא"~ ~יידי התם

 בבלי איידי

 ~~~~~~~~א~~י~ה~~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

 ודש"ל ז~פד""ת
 השי~

 דהבין בת"ת ~ןד"ם ~"ש על
 דא~דבדבדיו

~~ 
 ע וע~ד ~~"ע בבוש אינו אם

 הט"זדבדיו
 ב~

 על ו~"י י~ז ק
 ה~"~

 אות ו~ בלל
 הת"~ דבדי פידש ~"י הד~~~זותו

 ה~ אות ג~ רין שם
 שיעוד שההשם אי אבל~"ל

 בביש~
 היינושנבבש ו~~

~ע~"ע
 ב~~

 הדב וד~"ש בש"ע
 ב~"~

 דין ו~ בלל
 א~רשיעור דו~א ה~יד~יי~ ב~נפלעל ~יד~דנא~ד

 שם ב~י ו~ע~י~~
 או~

 ~א
 דה~זי~

 בפידושו
 נ"ל דינא "לענין אתאן ~~נ"ל

 ב~ב~~
 בת"ת ד~"א

~ש"ע
 ~ו~

 הדב שפידש
 ~"י~

 נ~לת שלא דבשד
 ~ות~ ~נ~ב בבלי לצ~ד ~לי~ה תו~יעו~ ~~ל או~לל
 ו~ב וי~ל~נו שי~זודוידי~נוע"י

 הפד"~
 בלל ו~"י~

 ~ביאודו ב"א ואות ה~ אותו~
 לדבדי וה~ב~~

 הת"~

~~~~~~  ~  ~ ~ ~  ~~~~~ ~~~ 
 הפ~ת להקלבדבדי נל~"ד שלם יום ~נבבש אף~צוה
 דלא ש~אלו~~דת

 שיי~
 ~נוקב בבלי בבישה

 לה~~יד~ן ודלי~
 ב~בד~

 ב~בו שהה אם י"ז ~"ק הט~ז
~יעור

 בביש~
 האוד על שיתננו בדי דהיינו

 ה~~ ~בדבדי ~ש"לובד~בין וידתי~
 הבשד ששהה ולא~ד

 בצידא~ו~ ~עט אלא נשת~ה לא אפי~ ~י~~שי~ד
 דין דיש לעיל ועיין שם ו~"י~~

~ 
 ועיין " ו~~"ש

בנה"ג
 ב~ הג~~

 ~ימן בני~ין ~בו~שאת ~א אות
~ל"ועייןבד"הובן~~יקה~~~לק~ן"

~~

~ ~  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  בולע אינו ~יד שפולט ז~ן דבל פ~ה האשד"י"לשון 
 בלא דשדיונדאה

 הדת~
 ודאין שנית ו~לי~ה

 נדאהלה~~ן~ להפמ"וב~~~נאב~~ד~יהו ~פ~ד~ין ל~ל~
 לא~ד לאסוד נדאה הפו~~ים שפשט~ו~~~ד~א~ר

"~י~~
 ~ד ~ו ל~יד בשנ~ל

~~~ 
 ע""ש" ~בלה~~יד

 י"~ ~ת ~םו~י
 בתב"

 וז"~
 אבללעת

 ב~י~~ים ב""ב ל~קליש ו~~~~ ה~ו~
 ובש"ע~~

 ע~
יש ש~~ ~~ ד~

 ל~~

 בנפל אף בהפ~""ר
 ת~

 והיינו ציד
 הד~~ ~

ו~~~~
 בנפל ודוקא שנית

 תו~
 עליו ה~יד או ~ציד

אבל
 ע~ ~נ~ל~

 בל נאס~ אינו ~בשד
 ~~בואר מעל"ע בל להקל ישובה~מ"ד ~בשעו~ ~ו~

 בדין לעיל ו~דבתבנו הדבד ונ~ון עב~ליו"ד ~~~ ~עי~
 ~~ע"~~

 ל~ו~ש~~~~"~
~ ~ת~~דהת~ עלדבדי ה~ה  

~~~
 הד~~

א ~ ~ ה ~ ~ ~ ~ ~  

~  
 דמדבתב ל~א~~יקדא

 ד~~יךהד~ה ובו~מובןמאליו~לי~ה ל~מי~ו~א~וד~א~ דנדא~
 הגהת בנ~"ג לה~~ועיין~יה ו~לי~ה~ב~פשי~

 ב~
 ~ת~א

 והפד~~

ע~
 ד~ייש ד~"א ל~בד~ וגם ו~לי~ה הד~ה

 הבא שאני הפליטה נקבינ~~~ין הד~ דע~
 דבהד~~

 לא זו
הוד~

 היטב
~ 

 ה~לי~ה א~ד בשר ב~שפט
 דל~ ~

הוד~
 אלא

 ה~~~
 ל~עביד ~ע~ת

 הצי~ ש~ הלבלו~
 ~"~ש""~

 ~ל
 ופד"~

 הב~~ ~י ו~ ~ ל~ ס"ק
 ~שיג

 ובתב~ שנית ו~לי~ה הד~ה ע""י דהתידד~"א ~
 נל~"ד י~ש~ הפליט~ נקבי נ~ת~ו דהאהיא דשגג~

 ד~יל~
ה~"~

 או~ הגה~ב"י רהבנה""ג אעפ"י נבון הוא

~

 ~~~~~~ש~

~ ~ ~ ב ו  ~ ~  

~~"ש
 ~ת"~

 לעילד~~יישי~ דא~י~נא נבוןל~אי זה ו~ם~פליטה נ~ב~ ~ת~ת ה~ד~ה ראין ~ל וב~ן
 הפלי~ נקביל~~ימת

 ב~~קיםועל הוז~דה דלא
 מ~"ם~ דינאיתיבבדבתבפנים ב~

~~
 ~ודם נפללציד אם ובן

 ששההשי~דמלי~~
~ 

 לציד~יש שנפל ~דו~א הש"~~""קב~ב
 ~~~ב בבלי שהיא ~פידוש לזוב~~ום ל~

~ 
 אין אבל

 אף לזוב~~ם ל~
 קוד~

 ש~עוד
 ~לי~~

 ב~ב א~"ב~לי~ה ~הנ~ ולא אסוד
 בת"~

 ~~~נה ~ ב~ דין ז~ בלל
 שי~דש~ה רא~

 ~לי~~
 ~~יד נפל אפילו

 ~ב~
 לא

הד~הו~לי~ה ~ה~~
~ 

 עב"דועיין
 ציד בלא אף א~ודהיה דא"~ שא~~ בבלי דלא~יידי פשיטא ותואותפ~ו~ב הגהתב~ ב~~ובנה~

~ 
 שי~ו~~ תיך בשנ~ל

 דין ~"ט ~י~ן בדלעיל שא"מ~טעם מלי~ה~
 י"~

 ותו
ף דא"~

~~ 
 א~וד נ~י ~צ~ ש~וץ

 בד~~
 ד~~א

 ל~~
 ש~~"טדיןי""~וע~ש ~י~

 שנ~~~
 על

 בשדשהואתו~
 שי~ד~לי~תוו~~"

 ~ש"ךב~בו
 והפד"~

 החגודת והעתיקו
 בהפ~""ד דוקאדהיינו ש~וא~

 דאל~
 בתב ~ו~"ם ~א

 ~שיב גוונא בבל לדינאו~יהו ~לי~תו~שו~בד~ת~~ שי~~ ד~י~א~ד ה~ דין~י~~""א לק~~
 ~ד~~

 ובדל~מן
 ~י~~

ל~לי ~~~~~~~~~~~~~~
 ע"ו ~י~ ש"ך לבטלו בבשד ~~ אםאין

~~ ~ ~" 

~ ~ ~ ~

 אםלאש~ה לדםצונן~ד שנפל ת~ל
 נש~דם ואם~על"ע ~תו~~
 בל ~א~דוני~דא~~ ~~לדעת עדא~וד צונןעלבשדבע~~יי~

 ב~~~~ מלי~~

~~~~~~

 ו~~~ן

~ ~ ~ ~ ~ ~  



""~~~

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

~ ~ ~ ~
~~~~"~~"~~ן

 ~~ו~ד~
 ונצלח ~לזוה

 ב~
 ב~בו ~

 ~~~~~~~א~
 וחפ~"ד ~~ה ל~דך לה~יד ~יש

~בן ~
 ב~"ת~לל~יןב~ב~~לא~ודב~~

 האו"הוהביאו

~""~~

 ל~א~רי~ ~~קוםאחד הבא בעין ~~דם ו~ד"ח
 הבנה~ג ו~ב ~~~~~~יה

 הג~
 ~י~~"ו ה~וד

 ~~~ ~~~ או~
 ~"ו ~י" ~~ואל

 ~ או~
 ואין עי~ד דבן ונ""ל

 לשון ~ל ~~קל~~עוין~
 ~ד"~

 ש~~~בתידושו ~קום הלז
 ~~י~יני~והדב

 ד~
 דיני~ תילו~י באודך דביאד

 ב~~ק ~~"ם ~~ןו~ון ~דב~י~באי~
 דיני ~ד ~ביא הי~ב והבאד ~ישדים~חזינה ועזנו~ ~

 ז ע"ש"ו~ז ד~~

~ ~

 דוקא היינו ל~יד בשנ~ל או~ו דא~~נן ~א
 ~~יד ~ן ש~~עלח ~ה ה~י~אבל שבחוך ~ה "~~

 שיעו~לד~ד~ ואין ~יד נ~סד ש~~~ךה~ידשד~~יהו~ה
 ~י~ש"

 שנ~
 הד~""ז ~ידו בל פלט שבבד אחד לציד

 אינו דדם שדי הציד ~ן של~ע~ה~~ה ~
 ש~ן~א~יל~ ל~~ל~ ~~ע~

 ו~"~
 חו~~~השחוץל~יד

 ב~
 בדלעיל~י~

~""~
 בל וד~שעדינן בדו~ח הוא הדי ד~לית דקי"לולדידן ז~יע"ש~ בלל דיש ב~ח וב"ב ש"~ופד"ח י"ח דין
 נ~~רה ב~~~ליחה

 א~
 ~ידובן לציד ש~וץ ~ה

 ~זוה~ש~ ~דין בלל ~~"ת וב"ב ~~ו ~""ק ~ש"ך~דבדי נדא~
 ה~ב~לל~ליו

 ז~או~
 א~

 ~ש~
 לציד שחוץ ~ה ה~יד

~ב~"~
 ~ל

 הש"~
 ו~בליע בדוחח ד~ליח דא~"ג ו~ידץ

 לאסוד דו~א ה~ינו~בולו
 דל~ בול~

 אבל ב~ליפה סגי
 ל~ד שחוץ ~הלאסוד

 ל~
 בדבד האי בולי ~ח~רינן

~חוש
 ו~ו~ו~ ~ד~

 ד~בנן
~ 

 ~ש~ע ו~ן
 בת~ב~

 ה~ב

להדי~
 הוא ה~יד ~ב~וך ~ה דאף ע"ש ב"ח ~י~

 דדם ו~ד " בעל~א ו~נחג בולו ל~סוד~ו~דא ד~
 ~פע~עו~ינו שדי~

 ~ל~~
 ונל~ד ז ה~"י ע~ל ל~עלה

 בח~ והש""ך האו"ה ד~"ב ל~יד שחוץ א~~ה ~אסודד~ב
 ואין נהגינן~הבי

 לשנו~
 ודבהפ~ד

 וס~ד~
 ~צוה

~~~~ו~  
 דבדי

 ד~~
 שחוץ ~ה ~פע~ע אינו דדם

 אתד~~יד
 ח~יב~

 ~~נו
~~ 
 ~י~ן ועיין~"ש~יל "

~""~
 ב~בו ד"ה י"ח דין

 ה~
 ד~"לדבנד"ד

 ל~
 נ~~ד

 הח~יבה דנ~לחה ~~א בדבדי שב~ו~ה~יד ~ה~"א
 או~ד אינו ול~ן בלד~ה ו~ל~ה~דאוי

 דתוק ~ח~קום ל~י שא"~ ב~לי בשנ~לח אבל~~יד ~לא~~שבתו~
 ~א~

והד~
 ~~קום ~י~

 ל~קו~
 ~ליחה ~"י שוב יו~א ~ינו

 א~וד וה~ל ~לי~~י
 ~~ וע~"~ ~ ~"~

 להח~י~ דטוב
 ~ ~וןהפ~~~~

~~
" 

~ ~ ~  

 ב~לו
 נג~

 ש""~ו~~"ח~ח"ב ~ל~~ ל~ ד~הני " ב~יד
 ו~~

 ד~ דין ו~ בלל ב~"ח

~~
 ~ן

~~~ 
 ~~~~ד

 ~ב~
 בבנה"ג ו~ין

 הג~~

~~~
 ~קו~

 לחזוד ד~~דו
 ~"ל ז~ן ~~ ולא~יד היינודוק~ ול~לוח~ני~

 ~ ~~חבדא וה~י~"א או~ וד"~ובנ~"גש~

~~~~~ "  ~~~ 

~  

~  ח~~לשנים~ 
~~~ו

 ~וק~ ד~ו~
 שדי ובדיעבד ה~ובתד ~ן ל~~ה

 ~ק~ו~ דנ~~"~ל~
 בדב~ב וה~וח

 ~ד~~
 ו~ן ~~ן

~~~ע"
 ~ער ג~ ~י~ האדו~ ~~"~

~ 
 ה~בי~ה~ריש~ ובן

 ~ל~~
~~~ 

 בלל
 ~ו~ ~"~

 ~~ם ו~ינה ב"ט
~~ח ~וצי~

 ובדל~~ן~~ון ש~~ הע~~ נק~ ~
 ד~"~

 ו~ב
 ~ינו~~ח"דאם

 חושש"ל~~
 ~~~ין " א~~"~~~לב~

"~בנ~~~~~"~
 ~ל וד~~דף או~~~ ב""י

 ~בוהלק""~

 ~י~~"ב
 ~ל"~
 ~~ב ~דב ~~ן ז

 או~
 ~בי~~ו א~

 ~ב~
 ב~~~ו"~

 א~ודונ~ח ~ב נחחך לא דאם" ~~ל~ יע~ב
 בדיעבד אף לחח~ידדנבון

 ב"~
 וחוזד " ~ה~~ד

 ~שום ה~יעד עלו~ולח
 דל~חחל~

 ~ב~ ~די~ל~לוח
 ~~דדים

~~
~~~ 

~ח~ ~

~ ~ו~~ ~ ~ ~ ~  
 ~~ דין~ו

 בדי~בד אבל לבחחלה ודו~א
 בה לן לי~

 וב"ב ~~~וד~ב~נ
 ~"~ ה~ד"~

 ג~
 וד~~ ~

 ~י~ן לעיל
 ל~ת~ך~~ם דאם ב~ב ת~~"חדין

 ל~~הנאס~ ~ע~
~~

 ~ה בדיעבד
 שב~~

 ד~ש~ע ה~ח לשוןועל ה~לפי~ע~ש"ש~ ה~לי~~דהיינו
 דא~

 הנית לא
 הת~~

 ל~~ה
 שם ה~"י השיגו בבד שדיבדיעבד

 ל~ או~
 ובחב "

 ל~~~ח~ךל~~ה ש~ריך בחב דלא ~הטוד דאיה~אין

~~~~
 ~קום בלוה"ה ד~ גביחו~י הגאונים ~"זבשם ב~י~ ~ל~"ש

 ש~די~
 עב~לז ל~~~ חי~ובן שי~א לח~וך

 ~ב""יוהב""חו~ב
 ה~"י~~ ודע~

 אף דאו~ד נדאה
בדיעבד

 דה~
 ~קום דבל בבלל ה~לפים נבללו

 ב~"בלח~ך~ועיין ש~די~
 או~

 ~ז"ה בשם דהביא ב~
~זולאי ~הד"~

 דהע~י~ ז~~~
 והוסיף " ה~ח לשון

 לב ה~ות חחך גם לב~ שח~בו בדאש ד~"ה לינראה וב~ וז""~
 נחן ולאו~לחם

 התח~
 ~~~ דשדי ל~~ה

 בדי~בד
 לא ~ם ובןל~~ה לאנחןהח~~ להח~ידא~ דנבון ו~~ד " עב"ל~"ע

 ח~~
 לאסוד

 בה~~""ד לא אםהקלי~ה בדיעבד~~שבחו~ א~

~ 
 ~ה אך

 שהו~
 ל~לי~ח חוץ

 אם~ף
 ל~

 על ע~דו
 ~לפיה~שדי~

 וב~ב "
שם ה~~""~

 ~ ~ו~
 שהוא ~ובת דבן

 דע~
 ~הד"~ ~ג~ון

 ~ ז ע""ש ~ידושיהג~שו~י ב~פדבהגהו~יו גדשו~

~~~~~~

 ~ם~~ש~~ן

~~~ ~  

~  ז דינא לענין ובד~יק~א הקלי~ה שבחוך ~הבדיעבד 

י~
~~~~~~~~~~~~~~~~ 

לקדדה
 ב~ליח~

 ~ליחה ע"י ~יקון להם דיש ~לא זו
~עם

 שני~
 " הדבד ד~~ן ד~ןונל~"ד שי~יד לא~ד

 דו~חים ב~ים ~אש נ~ן דאם עודוב~ב
 קוד~

 שחזד
 ~ל~ח~ ~ילה~שידם

 ~ליג~ ע""י דנ~~דו שניח
 אא"ב

 בבשד דהוי ד~""ל נדאה " עב"ל ה~ל~ים בנגד ~~יש
 הי~ד לו ד~ין בד~ודנ~בשל

 ~~ל ~ הטלפי~ בח~ד~
 חיי בעיהדב

 בש~"~
 ~ד

~~ 
 דהדגלי~ בנד~ד ~~לה ~ת

 דב"ע ~ליבא~ו~דים
 בתחיב~

 ~~בדל~יסוד שהוד~ ו~י ה~ל~ים
 ~מונ~

 ד~ם ישד~ל של
 ~ו~די~

 וליבא
 להת~יד דאין ונלע"ד עב"ד דא~ד~אן

 ב~
 ~דב

~ו~
 ב~"ב ועיין ת~ד

 או~
 בעי הד~ עם ~"ת ~ד~ דבדי דהשוה ~""א דףהדו~ה ~י~ בס~~ וע~ן ~ ה~ ד~

 ה~ ~ח ב~""ב דחוקים~ב"ב ו~נםתיי
 דה~~~ וד~ח~

יו~~
 ביניהם~ להסבים דאין דדבו

~~
~~~ 

~ 
~ ל~~~~"~~"~~ ~ ~  

 לי~ל~והגין
 ה~לגל~ולת~ו~ ~~~ ~ליח~ ה~וח~וד~
הג~גצ~

 ע"ש ועדב ש~י
~ 

~~

 ו~~ שלם הדאש נ~לח ואם
 ~נ~לח דהויא~ודים" וה~ו~ ה~דו~
 ~"ח ~ן~דין בעו~ בבשא"~ו~~

 ~ל~ נ~~~ ש"ךזול~
 ~עליון

 הדבו~ ה~
~~ל~ל~

 ~ד~וק ~דק אבל
 ב~~

 הא~~וני~ל~י ~~דו
~י~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~  

~ ~

 ~~~"שו~
 ~י~ן ~~~"ג ~דב וע~ש ז הגידין ~גד ס~

 ה~~ת~"~""ח
~~ 

 בעל מהרי"ך הרב ~ן אות
 ברבריה~ ~עיין~זב~נו~יוב"י ב~ו~ בת~

 ורו"ק הנז~ בנה"ג

מ~~
 ז~ אות

~ 
"" 

~ ~

 הגלגלת ~~ם לפי " מותר הדאש ו~~ר

מפ~י~
 בין

 ד~
 א~ילו ול~ז לבשר שב~בה

 ו~רובענין דמו בל ופלטבבר נ~ח שעמו בשרשאר
"רלא

 שיי~
 ~מוח נגר ~~ אין אם אסור עמו ~נתב~ל בלובן ~ אין~~~בשילהמוחא~ורוהשאדמו~ר ואם~~מותר בתבשי~ י~ אם מליחה בלי ונתבשל ~מוח נ~בו לאו~ם ~י~~"ח~ ~"ך~ו~ל ~ות~ אפ"ה בבב"פ ביה
 ומ~משבעצמות

 נרא~
 ד~ם

~ 
 המוח נגד בקררה ~~

שבעצמו~
 אות ~ב ש~~זועיין מותר עצמו ~מוח אף

~~
 בב~ר~להםנוהגין ~בל " ו~~ לב~חלהמיהו
 לבתחלה אפי~~מ~ח

~  
 הר~פר"ח ש""ךוב~ב

 מפנישאנו בש~ ~אר למולחועם לבתחלה נוה~יןואנו
 בהם~חזוקין

 ד~
 ~~וד אות ~ב ועיין ז ב~ר ב~אר

~~~~
~"~ 

~~~ 

~~ 

~ ~ ~  

 ~אז

~ הש"~ 
 ז ואח""במב~ו ~יים ~רן גם רהא קמ""ל ר~אי

ותי~
 ושדילב~לואפילו ב~ר בשאר דהוי קאמר דהבי

ע~
 " הרבר ונבון ע"ש או""ה ב~ם הד"מ בש~וב""ב

ועיין
 ב~~"~

 ~~ שבעה נחלח
 ב~

 דאין הטעם
צ~רוע צרי~

 ה~
 ש"ו

~ 

~~

 אפי~ ~~~~~~~~~~~

 בתב ב"ז בלל די~ הת"ח בי וגם בזת להקל~תב
 נרא~דסברבר~" ה~""ז~שנותבמ~ם~נהגולהח~יר ד~י~

 לועל ואין בורות מנהג דהויו~פר""חבתב
 הרב ו~ב ב~ ~"ק ברבריו ~ין המנהגושראוילבטל ~השיסמו~

 אחר~יע~ומליח~ לבשלו דבר עמא~גורתשמואלובן
 ~ נהוג ובנה"גובן זאבו~בהר"א~נימין

~~ו~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ו ~ ~ ~ ~ ~  

~~~~~~ ~ ~ ~ ~ נ ~ ~ ~ ~ ~  

~

 זורקין

 ו~~ל~~~ "~~
~ ~ ~ ~  

~ימ~
 ~יזהר ונ~ן ובבר ולב מוח

 הדב ובתב " ברב~

~אר~~~"~
 המ~לגל רוח שובן רבלב

 ו~~
 ~ב בתב

דה~
 וריש בו ה~ובן הבהמי ברוח ~~שות ~סיף

~ז~~
 בלב

 שלב~מהחי~
 הגב~~ת בנה""ג ועיזן ו~ף

~~
 ושלח~

 גבו~ז

~~
~~ 

~~ 

ולא ~~~~~~י~~~~י~
 שיו~

 למימר
 בב~~

 דהא ב~ידה
~ 

 דנפיק ~אי
 בקרירה ~וא~ניה

 ש"~
 בהרמ~ם ורלא ואחרונים

 בפ~ק רהעי~ר ~ר"ח הרב ~~בים להתירזובןדפ~ק

~מחב~
 ה~בימו ובן להקל דאין ונלע"ד " להחמיר

 ~האחרונים

~~
 ~~ שיהא ער

 בנ~
 הלב בל נגר פי~ " הלב

 ~ח~
 ואחרוני~

 נ~יק דמ~" במה ירעונן רלא

"~ני~
 ~~י" ~~ה ~~ו~~~~ן ומדבדי ז

 ~חל~ נ~ל~

~~~~~~~ל~~~~תו~"~~ ~ ~ ~  
א~ו

 י~~יןלע~ו~
 ~ש~~""ז עליו

 וב~"~~ר~ר" ~~ו~~~~~~~~~הא~~
 ד~"ע בתב

 ו~~~ ~ד~ונ~~~
~~ 

דברי ד~~י~
 ר~יד~ ר~"~

 מיירז דהטור
 ~ל~

 ~נ~לח
 ~ל~

 עדוין
 ולענין " ב~נמלח מייריוד~ש"ר

 ~~ר~ הבי~ רינ~

 ~~~ ~~~ נ~~~~ן~~~~י~~~~~י~~

 משערינן דיפה בתבה~
 ר~

 ~ח~ו שיש
 נקטינן ורהבי~~""ל דע~ ודב~

 ע"~~
 י~א מליחה דע"י ומ~ת~ר

 נ~אר ו~א עצמו ~ל~דם
~~ 

 הבנ~~~
 ~תו~

 ~לב
 ~~ל מדם ד~~ו~~עדו ונו~~

 התל~ל~ ~~
 בתלל דםבנגר ~~~ ~~קו~ס~ו

~ 
 ~~~~" בנה"ג ד~רב דאו אחרי" אמנם

 ~ברת נראה הלבודבן בל ~~בנגדרבעינן ובת~אי ~מאי הפו~קים להקת הביא ט~ב"יאות
 נגר ~~ ולהצריך להח~ר לן דאית נ"לוה~וש מר~~ורמ"~
 ~ י~ ~ות בללב"ז הת"ח על ועיין"מ"יהלב"ז ~

~~~
 הרחה בלי הלב נמ~ח ~

" והביאו ר~ ~"ק רעת ~פתי~רב ו~~~ח~~ רא~ונ~ ~ ~  

~  ב~ דון ~~~ ~ימן לעיל ועיין " בשלו אםבריעבר ~~~~ די~ וא~~ עיון ~יך הרבר ואצלי ז ב~אות 
ומש"~

 ז

~ ~
 הלב ~ור"ם לשון

 עצ~
 לשון מפשט " א~ור

 דרמ"א אלא שרי ה~ב דגם נראהמרן

~~~
 בבירור

 רג~
 הגי~עליוז לא ו~ן הלב ~סר מרן

והש"~
 ~~~ת בנ~"ג והרב ~ור"ם רברי על ע~ד

 המ~ה דב~ל בתב י"ואות ב~
 נ~ת~ב~ב~

 לא ולבן" ~רן
 מותד דהלב ~תב ו~ ~"ק הפר"ח אבן ~~גיה

 בא~ו ב~תם בותב ור~גה~דן ~ס~
 הרב~מוד~

 ל~בריו
 ~ו ~ מקומות בהרבה ררבו ובןוליתא

 ב~"~
 הב~ח ~~ם ~ ~רי רהלב ~ןלדברו ז~הסבי~

 מור""ם בסברת ~ור ~~ו רהלבבתבו ו~ וה~~ והט"~
 נ~~י~ הל~ ולענין וז~ל בתב ב~"ד ~ו ~ות ב"יהגהת הד~נ~~~ וג~

דא~
 יש אם

~ 
 " ~~ד ~גהת ~מ""ש א~ו~ עצמו הלב

 ול"~ח ודש"ל ות""ח ו~ב""ח והלבוש והמפהואו~ה
 לשון ל~קלזועל ראין ~ע"ר ולבן ~ ע~"לוהש""ך וה~~
 ה~ח על מ"יעיין הע~

 בל~
 וחגורת י"ג אות ~ז

~"~ג~ ~מוא~
 ~~ וע"~

 דין ~~ סי~ לעיל
 ז ~ו~ ת"ח ~פ~רבמ~ום א~ ד"~ ~~~

וי~~ו~~~
 ~י~ י הלב ~ביב ~ט

שעמו ~~~~ ~א~ ~~י ~~ דבראיבא העוף עם~לב נ~~~~ א~
 מע~ יקלו~

 ח~ ס~ק הלב ~ביב
 ב"ז בלל בת""ח ועיין י"~ז אותב"י ~ג~~ וב~~"~

 או~
 " ו~

 מ~~נן וצלייה דב~יחה בתב ח~~"ק ו~~"~
ס"ק ~ד~ד~ ע~

~~ 
 רמ"או~יעתו ב~דת דטובלהחמיד ונל~"ר

 קלי~ה בדי ובמליח~ בנ~יל~ בצ~י~פזלו
 ~""י הגהת ועיי~בנה"ג ~"דבה~ה ב~ו~~

 ~ו~
 ~ג

 ו~"~~~
 ז "ד~מן ובריבוד~~

~ ~ 
" "~ ~ " 

~  א~י~~
 ל~~ד במליחה

 ש~
 ב~ד

 וב~
" 

 ~רא~
 ~ותדדלב~דה~ע~

 "מ~נישיעתו
 ד~נ~

בו~ע~
 ~יחשב רידיה ול~י מעט

 ~נמלח ~~~ לא~ור~נו ור~ ~י~~ ד~
 ע~

 ב~ב ~בן
 ~ "ז ~~ ~ק הפר~ח הסבים ובן ב~ ~תב"ז ב~ ~~

 ובת~

~~~י~~י~~~~ו~~~~
 ו~יין~ד~ד

~~ ~"~"~~~~~~י~ ~~ו~ו~~~~י~"ו~
" 

~ ~ ~ 
"~"" 

~~~~~~~ 

""~~~~~"" ~~~" 



~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

דד~~
 ר~שש

 ב~ ~לי ~ח~~~ ~~ ל~~
 נ~ילה
~ ~~

 ~~~ג ~
 לה~לוב~~יק~

" 

~ ~  

 במליחה
 " "" מ~יל~~

 ~~~~ הלב ~ש~מו"ובין ~~ש~ ~~~
 וב~יש~~

~~לם~~~
 "~~הלב ב~~בא

 ~צ~~
 ז ~~ר

 ~ ~יןן ~~~ ו~"~
" ~ ~  

 ש~
 הבל

~  
 ~ל

~  

~~~
 " ~בישול

 ד~ב~ ו~א~~"~
 הלב נגד ~~

~~ 

~~

~ ~ ~  

 ק ף

~ ~ ל ~ ר  
 או~ ~~ ~~בר~ מ~מוד~ וא~ ~לו~~~~

 וה~ם ~ ב~

~~ל~ון~~~~
 במ~ם ~ד~א משמע ~מ""א

 ~ז ~לל ~~~ב~מ"~~י~ה דבוק~ר~~
 או~

 מ~ון משמע דבן ו~

 הוא ובן~מדד~~
 בא~"~

 ~ע~ז ~ב ו~ן
 י"א ~""ק~~ך והב""ח~"מ"~

 ב~
 ~ל~שנ~לח הלב דבוק אינו דאפי~

 דינא קלי~ה~ש~ולענין צריך בו~םבש~ו~ינודבוק
 הלב א~נוד~וק ~~י~ ~הח~יר ד~וב~"ל

~~ 
" 

והב~ו הש"~
 ה~ר"ח~~

 לדוד ומזמוד ~ו"ד
 ~י~ רי~

 דבד היא~ה~ליפה ~~
 מ"ש א~ן ~ מוע~

 עו~
 שם

 אחר~ליפה צרי~ בבשד דבוק אינו ~~פי~ ~שמע ה~""חד~~~ון הש""~
 ~וןה~""~ ה~"~

 בהפך דייק
 ובן ~לוף יש דבוקשהוא דדוק~במ~~

 דרמ"~ מ""~
 במ~ום שבתב

 ~או ד~וק הלב~היה
 דוק~

 ~~מר
 ~ררב~

 פשטלשון

 מ~~~~
~ ~~ ד~ ~  

 ר~ ~~

 ש~יה ב~~

 ויש יע"~~ ~~"ע והניחו ~ש~~יוו~
 ל~מו~

 ~ל ג"ב
 חגו~~מוא~~"ק~ד~

 ד~~ ~"~
 ב~שון

 הש"ךדמש~
~"

 " "" ז ובו~ מ~ברי~~"ח ~"~

~~  ~  
 דבן~ן ~בבה""יונדאה "

 ומו~ר מליח~ו ~חר ~וד~ו הלב נגד ~~ ~בש~~ין
 בלב~בל ~

 ~עו~
 ~מו נ~לח אם

 לקלו~~~ ~די~
 ~ביב

 ~~ו~ ו~ל~~ל~
 יום בבל ו~שים או~ו וזו~קין

ב~מו~ין
 ה~רנגול~

 הלב לנטול ושבחו
~~רנגול~ ~דמ~ידי~

 ~ביב וקו~ין
 קצ~

 שמן ואף זור~ין והלב
 עב"ל הלב ול~בול לקרוע היה"~תרהדין

 דמ""ש ~ומראי~ירה~י ו~ףרנרא~
 הל~

 מדבהמה עוף של
 ~~~ד~יון~דהוי ע~~

 מ~~
 לב לז~וק

 של~דנגול~
 ~וב

 ~ בו~יהלהחמיד

~~

 ע~ "~~ו~
 ~ב

 ו~
" 

~ ב  
 לך ~~

~ 
 חידוד חו~ביןלבך

 הל~
 משם להעביר בראשי~ו

 ~חו~
~~ומא~

 וז~ו
 ומל~~

 עב"ל~" לבבבם ערלת את
 מז~ור ב~~ וב~וב בזה ונז~רין ~~דונים~~ביאו~ו

 לה~ביד אח"ב י~וך בישול קורם ח~ך ד~םלא~וד

~~~
 בנ"~הג ועיין ~ הרבר ו~וב ~טומ~ה

 ~~ ~ג~~

 ~~~~~ ~~~~~~~~~י~~~~~~
לב

 של~נמ~ של~
~ו~ר עםה~ו~ אולבשנאסרונ~בשל

 דה~ף"~ו~
 ט"~ז ~""ק ש"ך ~ללבו ~נגד ~~
 הדברים י"~ונ~נים ~"קו~ע~יק~הרב"~ר""ח

~ 
 אווזא

 ר~מרינן ו~ר""ח ~~ז ב~בוש~ו~שטה
 די~

 ~~ בה
 דאין דב~בו ור~א ו~"ך וב"ח ברש"ל ~לא הלב~~ד
~~

 דבר דה~ר~וא הלבונלע"ד בנגד ~~
 מו~ו~~י~

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

~ור~
 ל~~~"~"י~~~~~~ו ~"קה~~~~זמור ~מואל

 ב~~וזו~~ייד~
 ד~~ו~ן ~טומי~~

 ~~ "ד~ו~~~ו~
 ונבוזהדבר~מ~~ד~

"""" 

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

 ה~"ח ו~ם עמו דה~~ים ונדאה ~"ק"ט~ה~ז

~"~ 
 דיש ~~בט""ו

 ל~מו~
 עליו

 וב"~
 ~~ו"~זוהדרישה~""ק

 וז"ל~ד~~ב
 הראיו~ מ~ו~

 מינ~" מהר~י של
 ני~לדאפי~ מו~~

 וי~~ ~ג~ג~
 הדבדים

 ~ם ~ף מי~רי שלם~~ף ~""~ נשא~ ~~
 וי~

 ~~ ~ו
 ל~ ~נג~

 והא

 ~מ"~~ נק~דל~
 ב"א ובש"ע בת~ח ~לשונו

 ~דא~
וה~~לי~

 מינ~ שמ~ד~י לפי טעמא דהיינ~ ~ל
 ~ב

 לא דלב~חלהשם
 הי~

 אם מ~יר
 הי~

 לשעד איפ~ד

במדאי~
 העין

 ולב~
 לא

 ~חי~
 ~נחט לשיעורא רמ""א

 וב"ב עב""ל ליה דפ~י~אליהמילתא
 ה~

 ~"ק
~ 

" 

 בר~ישהובתובעור
 דהיב~

 א~ ~ד ~ד דאי~א
 ~לב ~גד ~~ שיש בקד~ה דברים ש~ד שישב~ון לה~~
שאנומצריבין"נגד ~

 ~בו~
 ~~ביו~ש~וא

 להחמידב~ה"ג איןי~ירה עצמו~ומד~
 ורגלים ~ראש ~ח~~ ~~

 על מ"י והר~ ~ובנפים
 ה~~~

 בלל
 ~~"או~

 ~~ו
 דאין נר"ו אביובשם ב~~

 צור~
 שב~ב ~מר~בי לשון ~פ אלא אינו ראיותיועיקר מינ~ דהאמהר"י זה לבל

 ויו~ד יותדדיש
 ב~ו~

 לפימה דםהלב~~~ל נגד מ~~
 בל ~גד ~~ והצדיך בהמ~דבי דלא לעיל ~מ""אשפ~ק
 " ש~יקל ממה יו~ד להקל ב~ב לא ו~ן ח~ידהלב

~

 ועיין
 למנח~ ב~ול~

 ~גה~ ו~ רין שם
בב~ביו~י~~"א מ~א"~ לבנו~

 ואו"~
 דבלא

 הד~~
 יש והדג~ם

 והע~יקו ע~ש הלבנגר ~
 ~~וד~ ~ר~

 ש~~ל
~~ 

ומ"מ ה~~
 שם מ""י חד~

 והרב"חגוד~
 עם ~~בימו שמואל

 ~קל עוד א~ צד בשיש להקל~דרישה
 שנ"ז דףובדמ"א יעוייןבדבריה~

 ע""~
 ובבנ""הג

~ א~ ב"י ~גה~ " ~ ~  מהר"י במ"ש לה~ל ד~ין נ"ל דינאול~ניז 
 ב"אוהפד~ח וה~ מינ~

 בהפמ""~
 וב~עוד
ודיש וב~ומ~ ~"~ שב~ ~

 ל~מו~
 ~ו""~"~דב""ז ועיין ~דדישה~ מ"ש על

 בלא אף רהיקלש~"ט ש~
 ו~~ ראש~ורגלי~

 וב~ד ~קין

וק~בן~~~~עו~
 עם נ~בשל דאם

 מ~
 ב~רק מ~עדין

~~~~ו

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~

~~~~~ ~~~~~"~~~~~~~~ 
 ב~והע~יקם ~י~ י"רדוד

 הר~
 מ""ב

 או~
 ד~

 עמ~םדה~בים ונדא~
 ~ב~י עי""ש~ובב~

 ~י~~~ לעי~
 ~~ן

 ובו~ הפמ"ד במקום ~ו ד"הי""א
 דנ~

 מרן ~דברו
 נ""נ חתיבה אי ע~ין ועל ז עי"ש רבוק לאיםו~חיישי~ דל~

 ~ו~~ין~אר
~ 

 ~א
~  

 ~~~ק

~~ 

 ~האר~
 י"א ~י~ ~~""ט עוקרי הרבו~ב

~"~ 
 ב"ה

 ~ ~"ש במליח~בהפמ"ד ולהקל ובבי~ול מררבנןודוקא ~~חמי~ ד~~ל דין ~י~"ב ל~מן חיי~עמ""ש בעי~רב ~ע~ וב~

~~
 ואון

 ב~מ~ ~~
 ~עט~ז " לבה שהיא"~~~גד

 אומדנא לפי דהא ~ע~~גמוד דהואב~ב

 ג"~ ב~~מ~ ד~ דואו~עינינ~
 והש"ך וי~ר ששים

 בעד הליץ י"ט~"ק
 על ומ"י ~ ~י"~ דמ"~

 ה~~
 ~""ק

 ~~~~""ז

 ~ד~~ ~~~"~~ו~ ד~"~ל~"~ק~
 ו~י~ץ

~~
 "~דוח~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

 רמ"א ~~רי~ד~תק
 ו~ת~תדא~

 בנגר ~~ ~בה~ת ~בל
 ר~ונתו~לב

 ר~רי~
 בדמו בזית דאין עוף לב ודשאני ה~ומ~ עללסמוך ודאז~ ~י~ מראית צפי ~ו~ר~

 ~רב~ןוהוא
 שא~ מ~

 לב
 ב~~

 דיש
 בזי~

 בדמו
 רהוא ~נלע"ד ז י~ש ~ו~י~ מינץ מהר"י משו"ת ונסתייע להקל~ ברת~אין"ואי~ור

 חילו~
 נבון

 רבבהמ~
 לא

~~~~
 ~עיןוש~"ת לפי~מד~ית ה~~רוצרי~שי~ר על
הל~"~

 שלא ראפשר בתב רל"ה ~י~ ח"ב
 אמ~

 אלא

 שה~ברד~
 איברי~ בח~דון נוהגים~לבשלהבה~ת היו

 לה~י~רלאו ששיםויש נש~ר היה שלא ל~םשנתברר
 תתים אשי ~~"~~

 על~
 גבוה שלתן ועיין " עב"ל

~"~" ~ 

~ ~ ~  

 ~ י"ז

~
 ~נמצ~ ~

 ~בל~ ב~ע~ין בש~לאו לב ~ו
 הגיע~מעל~איןלהח~רו~~שהרוטב~א אשבנז~

 תלק באותו ~~~בעינן
 שבתו~

 יש וליבא הרוטב
 והרב ~ה ~ימן ביהודה נורע בשו"ת א~ ~ב~קל
 ה~בר והארי~בטעם ~מו ה~~ים ~נ"ל~ג~ון

 ע~
" 

 ~הר"ר שש~~שהג~ן בתב נ""ט הר~ש"א~י~אבן

~פיראמפר~
 אף הטדיף

~ 
 ו~קצתה ~וטב תוץ ה~יבהמקצת רהוי הלב נגד ~~ יש

 בתו~
 ~רוטב

 ש""א הרב רבוקו~יים אי~~ר~וי
 ד~י~

 לדינא ~יון
~~~

 ~"~ יהור~ לח~ בי~ ~~זוהר~
 הוראת קיי~ ~~

 ה~ל~הר"ש
 ~או~ור~
 ז

 וה~
 ה~ אות מ"~ב

~ברי~~ ה~תי~
 ולא

 החלי~
 עיון ר~ריך נ"ל וא"ב הדבר

 נל~דובהפמ"ר

 לה~
 ~איסור ת~שינן לא דהא

 ~ לעילבר~~יבנא דבו~
~~~~

 ~גורותעם ~יו ושתים~הם ~פות ~רבה
 הלוי~י~ ~הר"ש הורה בחובן והבבד הלב"

 ו~ב~ החוצה ישלי~ם והבבד ~ים דהב~י~""ד
 אף ~ותרים ה~פות ושאר בבישול ולא צליי~ב~ם עופו~

 נ~מן הרב דעת ובן~ישול
 שמוא~

 נ"שבשו""ת ו~יי~ " י""ד ~ימן
 סי~ז"~

 הרב אמנם
 ~~י~ ובני והבבר והלב אחרת מליחה בלי אף~~רות ש~~~~ הור~ תור~ח~~

 תיי בני והד~ מליתה ~"יא~ודים~ף
 מליח~ הצרי~

~ח~
 רה~~ת בתב י"א ~""ק הפר"ת ~בן ~ ל~ו~ות

ש~
 והר~ יצלנו והבבד וימלחנו יקר~נו ו~לב בבישול

 ישליבו רלהחמיר בתב רק ~מו ~סבים דעתשפתי
 ר~ת ~~י והרב ~" בה~~ת ונלע""ד ~~~י~ ז~ובש"א סי~ י"ר מ~ה ~ר ובש~ת ~"ש ~~יםהבני

 מועט ~פ~ר הוא דהא מעים הבניל~ח~ירלה~~ך רטו~
הגם

 ד~ןצור~
 הפר"ח ב~ב~ להשליב~

~ 

~~~~~ 
 חתוך ~דיב~ אינ~ הריא~ ~~

 ו~
" 

~~
 ואםבשלוהבל~~רוע~שריבדיע~ד

 ~ ו~ו~הואש""ךופר"תו~רונים~~

~~~~
~~ 

ם ~ ו ~ ו ~ ~  
~  ~ 

" ~ ~  

 א~ ~ות מ"ב הרב ובתב " אתרונים רם בולה~היא
 לו~ברוזו מהד"י הרב ~"ש ו~~יןדפשוט~

 בזר~
 יצתק

 רף ~~גי הב~ן ל~הר""י יו~ף בני ב~~~נרפ~
מו~~רז

 מעל" במים ש~ש~ה~~~~~
~ 

 שו"ת
 ~~ יאיד~~~וחות ~ימןקב"~ צ"~

 ~ד ~ימן שב~ה ונתלת
 במ"י הובא ~פדאג מהר"ש ד~ת~~נ

 מ"ולפי ~ימן עשק באר הדב ב~או~ד~"וגם ~"קב"ד הת"חבל~ ~~
 ללתם ובית בל~"פ ~ך שם"א~רז ~~י~בריהד~

 נ~נהו~מש"א והוד~
 הד~"הנ"~ ע~"המתיד~"~ש~

 נתן

 ו~ם ~ן ~מתי עם למ~חו~קום
 ~~ ה~~ר~~~~~

~ ~ ~
 ~~ו

~ ~  
~ " ו ~ ~ ~ ~ ~  הם פשוטיםודברים 

 עב"~
 רלדברי לנו הרי "

~~ 

~~~

 ~ו~ברי

~  

~ ד~~  ~  לתמוה שיש ומה ~ ז רינא לענין רעתו לנוגילה ~~ 
אסור והבל~ שדי רה~בד בתב רבריו רבתחלת לה""פ~רב ~~

~ ~  

~  

~ 

~~ 
 מ~

~  

ל~י ה~ רבר~
 דסי~~

 הנני נינ~ו~וגם
 מו~י~

~~דא הר~ ל~~~א~ל
 ז~"~

 ~~~~~ם~ונ~ו מנה ו~במ"ב דבאות
 דהרבדבתבו ~בנ~

 ב~
 הית~" ואיך ~~ר

 מ~י~ הע~~~

~~~
 ~~דאסרוב~~ת

~  ~ ~  
 ב~וב~לת ~"ק הת"ח ~לב""ר

 למנ~~
 דב~"ד שם ~נ"ל מ"בהר~ ~~בי~ יעוןש"ו~ן

 נ"ל~י~ד ובן בת~
 ~ב""~~

~ןנ"~
 ~~א אסור אינו דדםהבבר דביון להקל

 הנשר~במים מבשר ושאנז גז~בב~ושלא מדרבנ~
 ל~תמיר ר~~יקד בתבתי דשם ט"ו דון~"ט מע~"ע~י~
 רמ"א~דבדי א~י~~~

 על תמיה~י ~~~ ואח~ ~ ~"~
 ~בבר דם ד~א לבשר הבברדרי~ה ~~ ~~

 ק~
 ר~ר~א דאיתי בותב בהיותי בילהתי~~גם ונ~~רי~ ~~י
 ~~~~ ~י~" י~ד משו"תבנראה לה~מי~ נ~

 ח~~
 דבתב ג~

 ~"א ~ימן ~נ שו"ת וצייןנאסדת ד~~~
 י~י"~

" 

 וה~
 לא~וראם בוהבבר"יששנבבש

 סי~ן ~ר~ה מ~יל ~רב~ברא~יקו אין~~~מיםנג~~ב~~
 ו~מ~מיר ז~ ~ת מ~ב ~רב וה~תוקםאת~נים ושא~ ו~תי ~"~

היבא ~ב~
 דהו~

 ב"ג ח""ב~י~~ א~יקהרבז"ארבן ז~~אית~ בתבי ואתר ח~ב מו~ט ה~~ד
~~ 

~ 

~~
 ו~~הו ובו~ ו~רב שתי אלאקורעו

 ~ה ~ם אבל הצליה אחד בשמבשלו" ובו~"~~נ~
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 ד~"ש בה וסיים ע~"ל ב~םדם ~גופ~יש

 ו~ד~~רן" ~~ד האתדונים """
~~~ ~ 

" ~ ~ " ~ ~

~~~~~~~ 

 א~~~ ~~~~~~~ד"~~~יק~
 ואחדונ~ פ~

 ואין
 ""~"לה~ל "" ~""

~ 

~ ~

 לשוז
~ ~  

 "~~הו
 לבתחל~

 ~דיבין
 ~ליח~

 ~חזי~ין בב~~~~בי"~~ע~יש~~דש~~זן"
 א~ן ~חזיקין~דם אין ~י~ר~"~ בדיעב~~ובן אלא~~~ינו
 ד~"~יא~~"~~זקת

 ~ם
~~ 

 והש"ך ה~ז ~תבו נ~חו
 ~עים ~~ני לנ~ר שא""א ל~י דהטע~ ~ואח~נים

 ה~ו~~ת~ר~ ס""ק ה~ר~ח והב~ו ~ו~ן"~שאדבה~~~ט של~

~~~
 ~~""~~ב~~~~~~~~

~ ~ ~  

 וב""ב ו~דא"ה והרש~א ~ת דעת ובן~ם
 ז ו~~ז ~מדןורלא והש"~ הט~

 ו~ת~
 דבן ו~ ~""ק ~פ~ח

 דע~
~אחרונ~~

 ק~"ד ~י~ן ~ש"ות בה~~~""ז ודלא ועי~ר
 ~ביח~בחב"רהנ~יון

 ש~~~
 דם~אזן~השגיח ~ו ~ין

 ~ ~~ד הפו~קים רוב דעת הפך ש~נ~~נסיון
 וב""ב

"~הג~ן~
 ש"ד

 ו~ש~~
 וד"א ו~ח ואו"ה

וב""ה ~~מ~~ וה"~
 וב""~

 סוף ב~ח
 ב~

 הגהות ו~~~~ג ~~
~ 

 אות
 בתב~~

 ד~~
 ~י~ל

 ~~ הר~ וב"~
 ~ות

~ 
 ~בן

 בחידושיו "הריט~א דעת~הוא ~~~
 בד~

 ו~~א ~בותיו

 ג"ב דא~ר ב~ו"ג~~ן ~~~~"~~~~~~~~~
 ו~ספ~

 ~בח התיד
~"~ 

 וע~ן
 ז ~הדד"ף ~דוד ~מזמור"

~~
 ~לא

~~ 
 ה~י~ן"

 וא~"גדבס~
 לענין ס"ט

 שאני ~דין ~ב~ שי~לח בעינן ב~~~ליחת
 ד~ון~בא

 בשו~~

 ~ב
~~ 

 בבש~ ב~ו
 ~ב~חלה וא~י"

 וש"~ופר"ח ט"~ז ~ב דין ~ו ב~ל ~ח החי~ן ~ד~י
~חרונים
~ 

 דאין ~ג אות ב"י ~~~ת ~~~"~ג ובתב
 ל~לוח ה~יבו דלא ~ומן ~ב רם דאין לטעם~ודד

~~
 בדאפש~ א~א ~דדין

 אב~
 ~ידי ז לא א~שר בדלא

~~וה
 אחתי~~

 דא~ן
 ו~מ~ח~ ~ר~~~ח~~

 ובן ~~ש

~ ~ ~
 ~טומות ~אווזות ~דות ~~~שיטו

" ע~
 מעיי~ בני ~ל" ~~~ן ~

 וש~חו שלהם
~ל~~יחן

 תו~
 הרב ג~י~םזבתב

 ש~
 דבש~ן נ""ח ~אלה

 שהוא"~וז
 ר~

 ב~ים ו~"ה דנתקשה א~רי~ לא
 י~י~~ותדיןאח""ב ג~ ~יחה בלי שהה~י ג~רו~

~ 
 ~ליחה

ו~~
 ל~פשיט ל~מצם שא"א ביון

 ה~רו~
 ~~או~ות

~לא
 יד~

 יגרוד ~"ב עליו האווז בשר קצת בהם
 ושו~ן מה~ו~ות הב~ר~י~ב

 שלה~
 שרו והעו~ות

~~ 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

~~
 לשון

 ~ו~~
 ~מן ~ליה יש ~ם "

 ~~~ו~"~

~~~ 
 אבלאין ~אסוד שו~ן~בדי ~ם ידוע~~יהאם

 לנקרה שא""א ~טעם בדיע~ד~אסוד
 של~

 ~ה ~ש~ר
~ומז

 ס""~ ש"~
 ט~אחרונים

 ו~ת~
 ו~גידין ה~ו~ן נגד ס~ יש ואם ם~וד" לשו~ דיי~ והבי ז

 ש~~
 ~תר הבל

"ח

 וש""~

 ז ח~ ס"ק
 ובת~

 הבנ"הג
 ד~~"~

 ~ט""ז
 ~רן מדברי אך ~ בר~"א פסקו ואו"ה"א וב"~
 ששים בו אין אם אף להקלא~בהפ~"דיש ~ תע"ב דה~ח~ד דאסיק ע~ש ו~~ שדידבדיעבד ~דא~
 ~~ג דלא ~שלו אםדוקא ונדא~

~ 

~~
יחזור

 חיישינן ~~ת~~"~ולא ~בחוץ וי~לחנ~
 שאין "~אחר החי~ן ~ן הפני~ישיב~ע~ה~ד

~ו~ז~
 ~"ב

 ~ד~
 ~י~ ~עיל ו~ין או"ה בשם ט"ז

 מוד""ם ד~רי על שם ~ו~"שרין ס"~
 ובת"~

 דיחזור ב~ב
 וא~ ~ הדבר ונבון וי~לחנהוידיחנה

 נ"ל ~הדיח ~~ח
 לד~חו אין בדם ~ב ~חז~" שאינו ביון דהא~~תרת
 ובתב א~~ ~~ד ~נמלח אחרלבשד

 הש""~

 י""א ס""ק
 ל~חד דהבא"אפי~דד""ל

 ו~~ל~ו שרי~לחזוד ש~ות י"~
 ס""ק וה~~ח ~ דיןד~ ס""ט ~י~ לעיל בשר גבי~ש~"ב
 י""ב לאחר ואפי~ ~דיחה ~א ~ו הדיחה בין ~תבז~"ד
 לחזור שדי שעות ב"ד~ו

 ול~לח~
 לאהרדדוקא ונלע~~ ~ וב~עי~ש

 י""~
 ~עות ~ד אחר שרי דלא "אבל שעות

 ע~דין ~י~ לע~ל ו~~ש ~ ה~יר ~~יטת בלהדבבר
~ 

~~
 לשון

 מור""~
 בתב ד"ה

 ~פ~~
 ו~~ ד~~א

 אית ~עות ובי""ב לחוש אין ש~תי"ב דק~~
 ז~ן ~ל ש~ת ~"ב ואחד בדיע~דול~תיר לא~ו~לב~~~

 אית~~"לע חו~ שהו~
 ל~~~

 וס~דת בהפ~~ר דוקא
 ~ור לע ~ע ואחרו~דו~ה ~צו~

 א~
 לבשר ~הפ~ר

 ב"ב מוחזק דאין בנד""ד ו~ב ~~ש ו~~ ב~לנ~לח של~

~ד~
~בס~רת ~~ל~ ותוך ש~ת י"ב אחר אף להת~ר ~"ל

 הש"ך~
 י"ב אחר נ~ח שלא בבשר ~י ג~

 ובסי~ ~הפ~ר דוקא ל~קל ~אית בתבתי~עות
 אלא ~ת~נו לא ~~"א~ שנ~לח בבשרדיןד~ ס""~

 חו~
 י"ב

 אית הבא דוק~בדיעבד ש~ות ~ב ולאתד ל~תחלה~עוח
 בדםו~ב""פ ב"ב ~וחזקהחלח~ת דאינו ~יון יותרל

 ב~בדת להתירנ""ל
 ה~~

 ס"ק ע~ בסי~ ל~יל דהא הפר""ח ~ל להדגיש זשו~~ת ש~ת~ ~ד ~~י~לא~ר

~~
 ש~ות י"~ אלא אינו ה~יר פליטת דשי~ר בתב

~פס~
 ~חד אפילו בנד"ד איך"התיר ~נבון דהוא ~רן

 ד~א ש~ות~"ד
~""~ 

 דאין י~"א ~ס"ק בב~ן ~~ב"
 "להי"א א~א ~~לע לאחר~~~יר

 ~י"א~יד דפ~י~~ ~ ב~~~
 ~~"ל~

 ~דן ~~~א~~סברת
 והפר""ח~

 ואית
 ה~~" ד~בא למי~רלן

 הפד~
 ובד~יאר

 ב~~
 ~ד~ ~וחז~ שאי~~~עם יו""~

 אח~ אף התיד ולבן
 ב"ד

 ~~~ ~ן וב~~ת~~ות
 ~~"ח" ל~ן ו~א

 ב~
 ~"ודין

 ב~תם דבתבי"ב
 ~~או"~ ~ש~

 ולהריחו לחזור וי~ל
 ול~לו שנית ב~דול~חו

 ש~ ה~י וג~
 בתב ב""ו אות

 ובו~~ דם בו דאין ~ב~ביון ~~~ ~לי~ת ז~ן לאח~אפי~
~"~~

 ~ש"~ ~דב~י נ"ל
 די~ול ב~ן ה~~""ר דליבא

 צליזועיין~אבלו
~~ 

 שרי ד~ת~~דלא ט""ו ~"ק סי~ס""ט
 בדי~בד ב"א ש~ות ~~ אח~בחלחולת

~~ 
 בבשד

נ~לח של~
~ 

 ב""ז ~"ו אות ב""י הגהת בנ""הג ועיין
 ש~ואל וחגודתאות~~ ו~""~

~~ 
 דברי ד~א העתיק ז~

 ~ נ~~י~ ונל~ד~ד~ב~ בותיה ונראה~~~~ל~~""ך

~~~~ 

~ ~ ~ ~  ~~~ל~~~ ~~~ 



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

 ~~ם
 ~~רנ~ו~

 ב~שר ינן ד~שב דא~ג
~~~ 

 ~ונינו

~א~
 ד~ ~~ ~~ין

 ~ין ו~ם
 בן ו~ם צי~ ל~

 אינ~
 ותבל~ ל~~ו~~רו~

 ~תרנגולת דם
 ובתב ~ ~א~ר~

 דאם באו""~~לו~וד
 נתבשל~

 הנא~רת ~זאת הביצה
~ו~רת

 ת~רובת~
 לבד נ~מרה~למון ואפילו ~~ ~ד

 ~מו~ה~בימו
 ~ב"~

 ב~י~בדז אף וא~רי וה~זוה~""ך

והפ~~
 ~~למון ב~ן זולתי ~מ~ם י"א~~בים ~"ק

 שלא ליזהר ~ריך ~לבון להם יש ~ם ב~~במלי~ה" דלא~~רינן דלדידן והו~י~~ד דד~תול~תיר~בד
 נא~רים בשרובדי~בד~מל~ום~ם

 ל~ם יש~ם הבציםב"קולפי~
 קש~ קלי~

 ~קליפ~ו~שאר י~יר ~ה או
 ד~י להקלזאבן ד~תו ה~"פ וגם~ותר~~~"

~ו~~
 גם מ~מרינן אנן ד~א רש"לו~י~תו ~~בדת

במלי~ה
 וא~

 ק"ה ב~ימן לקמן מור""ם ב~"ש בב~וש

~""~
 ו~מ~"~~ו~ין ~~

 בבנ~~
 ~"ו אות ב"י ~ג~ת

~~~
 מרןו~דב ו~ל ~יד"א ~רב ~יו שהשיג ומה ~ז

~ר""~
 א~ אות ב~"ב

 ו~~
 שמואל ב~גורת

~"~ 
~~ 

 ה~~מון ואפילונגמר מפ~~רש"ל לשנות ד~יןדבתב
 ובנה"גהגהת ה~ ד~ ~"ק ~ת"~בלל~~ ~ל ובמ"י~בד
 ל"ב ל"א ל~ אותב"י

~ 
 וב~~

 מזמ~
 לדוד

 לשון~ל בת~ להר~~
 דא~י~ ~~~ הפר"~

 ו~~רין ~ה~מירין
~~~~

 ~גי ~ג~רי דשרי מאן דאיבא בב~~ג ב~~
 קלי~~~ה~דת

 ונ""ל ז ~~ל
 ל~מ~

 ~ליו
 ה~""ר או " י" ~ד~~ בה~

 ובדומ~
" 

~"~~~

 י~בץ
 ו~למון~לי~~ ב~~בון בי~ה~~י~ה ~"א~י~ק"בב~בדאם~תדנגו~
 ש~קליפה הגם מ~י~ה~צ רב~

 רב~
 ו~עה

~ 
 שהורה~

 ~~ אות במ""ב ~יד"א הדב והביאו מלי~הדצריבה
ומ~תבד
 שרוצ~ מי ו~~~ ~

 דוקא למל~ה לה~מיר
 לקמן ו~יין " ת~ב בשר שאר ~ם לא ~בל~ברה
~~ימן

 פ"~
 ~~רין אר~גיל דב~יר ד~ דין

 אמ"המשום אות~
~ 

~~
 ~ו~

~  
" ~ ~ ~ ~ ~ ו ~ ~ ~  

 ו~~ן ו~רא"ש והתו~ הרשב""א ~ב בול~ין אין~ר
 משום ה~~ם~תבו

 דרמ~
 ד~"ל בר""תקי""ל דלא~ וא~"ג שריק מישרק

 מישר~
 ב~י~~ במלי~~ובמ"ש שריק

 ב~י"שא~~
 ציר דפליט הבא

 דפלי~ ו~י~~
 ציד

 ו~ך ו~"ז רש"ל ד~ריק~מרינן
 ונרא~ ופר""~

 ד~לם
 לב~~ל~ אף בשד ~ם דשדילמל~ן מרן לדב~~~בי~ו
 ובו~ בשד ~ם למל~ם מותד ו~ל ו~ אות במ"ב~~תו~

ב~
 של דבר נראה אינו אבל נ~~ו

~~~ 
 הדי~ב""א

 שלא לב~~לה ל~~מיד ד~ב ~ל ולבן " "ל ~ב~~י~
למל~~

 דרבי~הםהמתירין במ"שמור""ם~גם בשר ~ם
 מרן~ו~יין~דברי

 ב~"~
 ה~לי~ ולא והמתירין~~~~ין דבדי דהביא ~א דין ~ו בלל

 ~ר~~תיק אמנם ~דבר
 האו~רין~ב~

 בא~רונ~
 ל~ת~לה לא~ור ר~"ל ~~תבר

 ~ מרן לשון ~ל הבאוב~ש

~ ~ ~ ~ "

~ ~  

~ ~ ~  

~ ~  

~ ~  ~ ~ ~ ~  

" ~ ~ ~  

 מ~ בי שדי יפ~נצלה
 שיוצא

 ל~~
 מישאב נורא

 פירש שלא ~יברי~ דם ב~בוהו"ל ו~~שנשאר~יה שאי~
 זה לצר זה מצד שה~לךב~בו מה בפירשו~~שיב
 ~ש""ך~~~יקו

~~ 

 והשיג ב~
~~ 

 ~בנה""ג ~~~ז~אבן

 דברי וה~מיד הש"ך ~ל ~שיג ג~ אות ב"יהגה~
 ~~ט~

~נדא~
 בשו"ת ר~ל

 רשב"א~~"~
 ד~~""י ת~"ו ~י~ן

 פירששלא
 ל~ו~

 ~~~ום ~בשר בתוך אלא
 "ל~י שדי ולא דמי ל~וץ ~יוצא~איבדים ~~ ~מ~
 בלא אבל צרבובל ~נ~~ ~ל~

 נ~~
 ביהבנ~ג ~~ו~זוהגם צרבו בל

 הביא דלא הרב"י דברי יישב~ם
 בדין מודה ש~רשב"א די~אהזה ~~ שהרשב"~~~~

 ז~
 ל~תו~~

 ל~~מירב~~~ז נל~"ד שרי צרבו בל נ~לה לאואפילו ו~ר~~
ו~מ"ש

 הפר""~
 ~"ז ~י~ ול~יל ב~ ב~"ק הבא

 שלא דא~~י הרשב"א ב~ברת לה~מ~ד~וב ~ ~~
~רם ~יר~

 ל~ו~
 ובוין " א~ור למקום ממ~ום אלא

לה~~ר ד~~
 בותי~

 ד~א ב~ינן א"ב
 שנ~ל~

 ~ל
 שום ~אד ~ם א~ ~"ק ~~~"ז לשון דייקו~י ~ד~
 ית~ור~בללשלא ד~

 ~~יון ממקומוובו~~
 ~מו~ ~גו~

~"~
 ~~ דין ~ז סי~ ה~~"ז ילשון ב~ א~

 דברי~ ד~י~

~ ~י~~~ר~~~~~ילמקו~~~  
 " באורךי~"ש

~ 

 " י"ב אות ~" בלל ומ"י ~"ג יו"ד דףדינים ב~ידוש~ אל שמו מ~ם הדב ו~מ"ש
 והר~

~~ נ ~ ~ ~ ל ~ ~ ~ ~  ~ ~ ~  
 הרשב"א ל~ב~ זבר לא~שה בב""י בי~ד~אף

~ל ה~ול~

~ ~ ~ ~  ~ ~ ~  
~~~ 

 ~~דין

~~
 אפילו אלאהאש ~~ הצלי אם דוקא לאו " הצלי ~לנ~ף

 ~ נ~
 ~ל צלול

 הד~ה בלא בךוצלאו הבש~
 ש"~

 וב"ב או"ה בשם
 ו~ב~~ הת"~ב~

 ג~דל~ ~"~ ה~"~
 דביון ~נן הוא דם אותו ואפילו ~יקר דבןובתב ~ב~ב"~ בי~ אמרינן

 האשהא ~ל שאינו ואף ד~י ~ם צתוך ב~ם האש~ל שהו~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  ואו~ר~~~~
 " נ~י~ה ברי ממנו

 ~דבר~ א~~
ב~~

 ~~~~ ~~~י~~~~~~~~
ו~ליי~ ~~~~~~~~~~~~~~~~

 באן וה"נ
 ו~יין ~ ופשו~

 בט""~
 ~ד~ ~ל~ ~שי~ ובדין נ~ילה בדי ממנו ואו~ר~~ב ~~~~ א~ ~ק

~גו~
 שמואל

~~ 
~~ 

 ~~ והש"~
~~ 

 ב~~ לא~ור א~דיםבמקומות דאי~ו~"~ו~ת~
~ 

~~~~~ ~  
בלא

 ~ד~~
 פירוש "

שא~ר ~ד~~ ב~
 המלי~~

 ש~ל לרם ל~ש ושאין מיד ו~יל~ובשמול~ו רשר~ ~~ייה הורם
 שואבשהאש המל~

 מלבלו~ ~ל~ ומונ~
 ~ד~~" ~ודין הרם

 המלי~~ש~ורם
 בתבו

 מור"םב~מו~
 ש"ך

 ו~וא~רונים~ובן~"ק ~"~~ו~~~
 נרא~

 ה~~"זו~יין מלשון
שמואל~"קו ~גור~

 שה~ אב~א~~~
 ב~~ו"

 ~~י~ פיר~
 ~צת

 ג~ובן ~"ק מלי~ה~""זשי~וד ל~
 נדא~

 מלשון

~~~
 לשון מידזו~ל וצלאו בשמל~ו בד"א שבתב

 ~"ק ש""ך~יין ~~~~
~ 

 ~~ ו~~~~~~

 ז~
 ות~~

 ~~ בלל

~~
 היינו " ~יבךובו~ונא~ר

~ורם ידי~נ~ ו~~ ה~ל~
 הצליי~

 לא ואם
 ~ש~

 ובל~צ~ייה א~~ ידי~נו בן
 ~~לי~~ ~ורם שהדי~ו מיירי ז~

 אבל
~לי~ה בל~

 ~~ז מרן ~לד~~ ~~ל~ ~ד~~ א"~
~י ~~



~~"
~ ~ ~ ~ ~ ~ "  

~ 

~ ~ " ~ ~ ~ ~
~ ~ ~ ~ ~

"" "~ 

~ ~ ~ ~ ~  ~  

 ~ז
~~~" 

 ד~
~~ ~""~ 

 ו~ר""~
" 

~ 

~ ~

 ~~ן
~~~ 

 ו~~"
 ~~~ ~~ ד~לי

 " ~לה
ב~~דדבל~י~עי~ד~ה

 מש~ ת~ל~
 דם

~~ין
 ש"~ ~על~

 ~~ ~ק
 ו~~

 הם יפה לא לצלי ה~שר ~די~ין שאינן ש~~יןו~ה ~ א~ דין ט~ בלל
 ~א ~ם~ו~ם

 ~וד~
 ולא

 נמל~
~~ בירא~ היפ~ הנ~ש

 ~משו~
 ידו

~~~ 
 בבר אם א~ילו

 נצל~
 ו~רוצה

~~~~ו~  
 בידוולבתחלה מו~ין אין ~דיעבד ~~קי~ן

~~נו"הד~~
 ואם ~~~א

 ~ד~~ ~~~ ~
 ק~ייתא

 א~י~לאונ~~ה
 שה~

 בדיעבד וא~י~ ~~~ה שי~ד
 אם~~י~

~ 
 בה~~ר

 שו~
 קי"ו~ ~ימן בנה"ג הרב

וה~יא~
 "~רב

~~ 
 ג~ אות

 ועוק~
 אות ז~ ~י~ ~ד"ט

~~~ובבל
 גוונ~

 הבלים
 ~ותר~

 בבנה"גהגהת וע"ע
 או~~""י

 ד~
 לאור~

ומ~יקרא דינ~ בהאי וטדי דשקיל ~רו~ב
 ~רא~

 לא באם להקל ~עתו
 ונמל~ הור~

~ ~ ~

 ~ל ~יי~~~"~

 ~~ ד~~~~~
 ג~ דין ט~~בלל

 בת~
 דא~ור

 א~
 ועיין ~ לצלי

 ב~"~
 ~י~

~ו
~"~ 

 א~
 וש"~

 "בנקה"ב
 ו~גו~

 ~ל ומ""י שמואל
 אות ה" ~ל~ת~ת

 ד~~
 יישב אותד~ ב""י הגהת ובנה"ג

~ב~י
 ה~"~

 ולענין ~ נבון על
 רינ~

 לא אם
~~~ 

 ולא
 לא באם א~בדיעבדובן דא~ידנמל~נלע"ד

 ~וד~
ונמ~

 וב~ אי"~ ~מן ו~דא~וב
 מנהגינו

~~ל~ול~ל~ו להדי~~
~~~ 

 ב~ר
 הו~

 או השפוד על
 ועיין "~א~בלה ע~

 הפר~~
 רבין ט~ ~~ ~ק

 דעתו ב~ל~ו אםש~ה~~ד~~ובין מלי~~ ב~

 " ~ ע~ לה~

~

~~~""~~~~~~" 
~~~ 

 בדיעבד~~ור
 ~~באתילע~ וממ~

 בשם
 הר~

 בנה"ג
 אפילו גוונא בבל ודא~ור להקל דאין בנד"ד~לע""ד
 לישנאבמה" האי ל~~ י"~ דין ט~ להת"~~בלל~ה~א ~יתרא"י מו~ם דברי יהיו שלא בדי ורהנ~ון~ר~עבד
 ~~דלאו אות ב~י הגהת בנ~ג הרבשבתב

 שקודםקמיו~א~איאלאאהד~ה אהד~~
~~י ~צלייהוא~דהמלי~~

 ו~~
 אםמל~ובלא אבל ~~ל~אק~ם~ליי~קאי

 ~ באורך ~ש א~ור בדיע~ר א~ילו ~~יי~א~ר~ה
~

 ~בר~ו
 ו~~~ נע~

 ועיין בדיעבד ~תיר
 ע~

 ~שון

~~
 מ~ש ה~ל

 ה~
 ש"~

 ~"קט~ובנו
 ע""ו~י~ שלהש"ךבנקה"~

 ומ~
 על ~י הרב עליו שה~יג

 ~ ה~
 ב~ל

~~
 או~ד~וא~

רו~א לא~ו~ דאית בתב שם מ~י ~רב בי
 בנ~ל~

 לא אם אבל ~קדרה
 נמל~

ולא ~י מלי~ת רק
 שה~

 תרתי דאיבא ב~ן מ~~ה ~ו~ור
 הדי~ו ~ם נ"ל וע~פ " להקל דאין ~"ל להתידיש ~מע~יו~~

 ב~~ובי~א או בהפמ"ר בדי~בד ~די שנית~~ל~ו

ודבו~
 מו~ם לשון על ב~ דון ~"ט ~~י~ ל~יל ~~תי

 בדיבור הנ"ל הבנ~"ג מלשון וב"נ ~רב"י ~בר"ה
 בהפמ"ד רש~~~ודם

 ובי~
 לא אם אף

 ~וד~
 בלל

ודבב~
 גבו~וזבוד ש~~ן ועיין " מותרים הב~ים ג~נא
 אם אבל ד""ה ~"ו סי~לאברהם

 שה~
 ב~ב " ובו~ ~ב

 שנצל~קצת~דם א~ד ל~די~ו שנהגוהנשים ~הד~""ל
 משום לאו אותו וצולין ~וזרין ושוב בלצרבושנגמד
 בן נ~גואי~ו~

 א~ר הצלי טעם שלאית~לקל בדי א~
 ט~ ~"ק קטן הי~ב הבאד ובתב " " עב"ל~ד~תו

 הד~תו"אי~ל~ו~~וד~א~ר ונ~
~~ 

 השפורההואדהש~וד

 וית~~~~
 ראיתי" ~~ודובן ~~ם~בש~~א~י~להבלא

 ~~יין ממש הת~ד ע"ג בשד ולצלות " ע~ל~והגין
 והדב ~י~ג~ ~~ג ד~"מ והרב ב"ה אות הגב"י~ב~"ג
 י"ד לבתקרי

 ם~
 ל"ו

 דש~~
 ואס~

 בת~ור שאין דבל
 לבת~להונבון~ אףגומו~שרי

~~
 " הבצים ~לואים יהיו שלא ובלבד

 ב~בהש"~
ס""~

 דבבצים דלצרדיןקתני ~א
 ובמו אסור ל~ת~לה דוקא ~בשרא~ור אפילודיעב~
 ~יתבאד~~~

שא~
 ונ"ל

 מ""ש נבון~ועיין פיר~

 ~ט"ז~~

~~ 
 ה~תי~דברי~ש""~~~"קי"א ופד"~

~~
 בתב " ל~וש אין ובדיעבד

 הש"~

 ס"ק
 שה~שיעורמלי~ה מלי~האושנמל~ולא~לא ןבדה""~

 ~צלייה שעד בל הפבו אפילו ל~וש א~ןובדיעבד
 ועיין " ע~ל בשםא~ה ה~ דין ט~בלל ~"~

 ל"~
 ~מ""א דף

 לשון על ו~ ~"ק ~םומ""י
 ו~ר"~ הת~~

~"~ 

 ~ ג י
~ ~~~ 

~ ~ ~ " ~ ו ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

 א~~ע~דין
 ד~~

 עד ד~~בלה~מיר ה~"ש בתב
שנצלה

~ 
 יעוי"ש והט"ו ועט"ז רש"ל ב~ברת צרבו

~"~~~

 ~~~~~~~~~~""~ל

~ ~ ד "  

 על לי ועי~ר~ותמיהא הא~רוניםדעת
 הפ~"~

 דב~"ס
 דמו בל שיזוב עד מרן עללשון ~ג ס"ק~"ט

 איפבא דאדדבא ובו~ צלייתו ב~צי דהיינוב~ב וב~
 ~ת ב"י הגהת ~ם בנ~"ג הדב שדייק ובמו~דייק אי~

ש"ה
~ 

 והעת~יולעיל ג"ן אות ~"ט ~י~ במ""ב והובא
 דין~י~~"ט

 ב"א~
 יפה שנצלה עד ~מד ררוצה "

 ב~ון ~ צליי~ו ~צי עד בתב מדלא מ~וץונתייבש
 ~ל להדגיש יש ~תו ~הרא"ש

 הפר"~
 דהא

 על ד~ליג הרשב"א בסבדת לה~מיר דטוב בתבב~ ס"~ ~בסי~~
 ~~ברבריו לעילם""ק ~וע"עהרא"ש

 ב~י~ דמ"ש נאמרלא א~ ו~י~~ הא~רונים דעת דבן הרא"ש ב~בדתהבא ה~לי~ אי~ ~
 ס"~ ~~

 בדו~~בנד"ד ל~~ק דיש או הדין קו על אינו~ר~ב"א בדברי דטו~~~~י~ ב~
 רינא ודו"ק~ו~ענין לעיל ועייןלה~ם

 בבדמיל~
 ~מור~

דנ"ל
 ל~צר~

 בסברת צ~ו בל שיצלה
 רש~וע~~והט~

וברמור~
 מרן לשון ובא

~""~ 
 ס"ט

~ 
 בדיוק

וב""נ ~ב~ה"ג~
 דע~

 על ומ"י ס"ט ס"ס שמואל ~גודת הרב
הת"~

 וע"ע הט"ז"ז דברי דהעתיקו ~"ג אות ט~ ~ל
 וד"א י"ב~ אות שםב~י

 ה~~ ע~
 ה~ אות

 א~~יגו ~ייתו ב~צידהיינו בותייהו~וב~י~שדבדירמ""א דם"ל משמעהמ~מירין דברי הבי~
 דהש"~ הש"~וה~ד"~

ס~
 י""ג

 בת~
 א~ד לבשלו רו~ה דאאם

 רוצה ודאם ובו~לבאורה ~אי ל~ו~ ב~
 לאב~

 שרי צ~י
 שנצלה א~"

מע~
 דבריו ~י~ דא~"ה בתב ובס"ד " ובו~

 " יע"ש ובו~אתדוייהו ד~אי ~ל ורלבן צרבו בל נצלה לא אם אסוד בךלאבלו רא~

 והפר"~
~~ 

 ~א בתב י"ד
בהאו"ה

 והש"~
 ~צה ודאם

 ~ב~
 במו יאבלנו צלי בך

 " ובו~ מ~ר פידש שלא האיבדי~שירצהובו~ד~

 ~רא"ש רדברי ~ד~ש~והאמתובדבדי
 בפ~

 ג"ה
 במ"ש נלע"ד רמ"א לשון מ"מ ~ הפ~~ברברי מ~רי~
 ~ליג ודלא ~~רוייהודקאי "הש"~

 בי~
 ו~ ~ הנושאים

 דהיא
 לה~ירלאבלולליאפי~בפ~ות~~ציצליי~ו ~דולהקולא
דנראה

 ד~
 לאובלו בין ב~ציצלייתו אלא רמ"א ה~יד

 א~ר לבשלו ובין~לי
 ב~
 ועב"~ ~

 דבשעת נ"ל
~~~י~ין על ל~מו~" אית ובדו~ה ~~ה ~~ורת אווהפמ"ד הד~~

 ~בש~
 בי~ן ~~"ב

 וב"ש צליי~ ~~צי ~נצל~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

~ " ~ו~לו 
 ~וונא לאס~בבל נ"ל צלייתו ~חצי ~י~וב~חו~
ו~"עלשוןה~~ז

 ~~י~
 ~רמ""א דבתבבפשטד~רי ~~

 ~ ~צי~לייתו~ ב~ה~יך לאבלודאף

~~
~~ 

" 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

 א~~ה

~ 
 וד~"ל ~ פעמים ~~ להדיחו ~צדיך ~א~ורהבשם

 דלעולם ובתב~ליו ~ל~
 א"~

 אחתאחדהצלייה~ הדחה אלא
וה~~

 מלאו איך דש"ל על הת~יהא הגדיל ס""ק~ט"ו
 דאיה~ב~"~לי

 בדור~
 והפר""ח ~~~ל

 ס""~
 בתב ~ז

 ראנן בתב זה על ויותד דש"ל ד~די~נראין
 אחר דוציםלבשלו דאם ~ללאלא ~דחה בלי ~לילא~ל נהגי~

~צ~יי~
 ~ם ~הדיח~~ודם~וב~~ טוב

 ש~א~
 בחידושו

 בעד יישב~י~~
 דש~

 ג~ להדיח נהי~י באשב~ אך
 הדב וב"ב~עמים

 בו"~
 ומנהגינו

 להדי~
 " דוקא פ""א

 ט~ בלל במ"יועיין
 או~

 ~ת""חדהסבי~לרבדי על י""ז
~ש"ל

 שיעוד ~הה אי וב~~
 מליח~

" 

~ 

 דבבה"ג

ה~גוד~
 איידי לא

~ 
 ועיין " ה~ אות במ"ב ו~יין

בבנה""~
 ~~ ב"י ~גהת

 דהסבים מדבריו דנראה י"ב
 דאיןלהקל אותס"חונ""ל ול"ח בב"ח ועיין "~םדש""ל

 ~ הדחהבלי

~~
~~~ 

~ 

~ ~~~~~~~ו~ נ או~ 
 ו~

 וש~~
 ז ~ש ~י~ ~חדשות רדב"ז

~ ~~~ 

~~~~~~~~~~~~~~~ 
 בש~ר~~יחה

 בשד~
 ניקור מ~י דלא ו~מחמ~ים~"ל

~םלא
 הורידיןועמ""שלעי~ חת~

 סי~ב""בל~נין
 סי~ד~~ רבי~ושו~~~ים די~

~~
~~~ 

~~ 

 ~~~~~~ו~ ~~~~ ~~~
 בשד עליו ~צלה אם בדיעבראפי~

 של~
 מ~עם נמלח

 לומ~~אין
 ה~ז וב~ב בב~"פ בש~ד

 ס"~
 דבמקז~ ןור

 לדבדיו לחוש יש ~פמ"דשאין
~ 

 דאם שם עור ובתוב
~לאו

 ב~
 בדיעבדדדוקא אף ד~סור נדאה איסוד בשר

 לענין אבל בב~"פ מטעם להקל יש רםבאיסוד
 דמסדךאיםוד בלי~

 ~ד~
 להקל שייך לא

 נמל שלא ב~ד בו שצלאו השפוד ללבן צדיך ל"ובלל עב""ד~ו~בבאו"~
 שהה שלאאו

 במליח~
 של ואם בחל או בבד או

 לו~וא~אין ~
 ~נ~

 וצדי~

 יבוא שלא בדי מיד לשורפו
 ואם ~ " ~ש עץ של בין ברזל של בשפוד ביןבדיעבד בש~דההו~שד~ ו~לה וחזר שבח אם ~י~ו ~להלידי

 בו צלו בנ~יים ליבוןצלאובובשראיסורואח"בבלי
 בת""ח מו~"ם ~ון ועל ~ בדיעבד אף א~ר אתדבשר
 בבדקמועמדו בדבדיו ל~תחלה שדי דמדןלא~ב~ב
 ו~"ע ל"ז אות ב"י הגהת והבנ~""ג ~""ד אותהל"ח
 ופר""ח ל"ח אזת~ם

 ס"~
 הש~וד ולאסוד לבתחלה בבלזה~"ק~ד~וטובליזהר בדתי והדב ב"ג ב""ב ב"א

 שאיןהפמ"דואם דש"לבמקוםבדבדי
 ובשר ~ עץ אם~ואשל לשודפו או ה~~ד ללבן~יסור צ~בשפודדב~

 בנ~יים בליליבון ~יסור אחדבשד בוהיתר"אשרצלו
 אינו אםא~וד

 הפמ"ד~
 " ובדומה מצוה ס~ודח או

 ג~ מחורש שו""ג ועיין ט~י~"ד~" ח~ ז~ אות מ"בו~יין
 דשל~נדאה~

~~ 
 הדבה לפי חילוק חמי~~י~אין

 ד נלע ובן "פוס~ים
~ 

~~~~~ 

 מדאה בבבד שיש ~~~"ו ~"
 ב~בר ועבד ~טוד לשון ~תד"" " ~ ~ " ~" אוד~

 איתאבש""ס והבי עבד אל~ע~ר
 וב""ב ע~מותד ה~הל דאפילומהש"ס ד~קי"~~"~ונד~~
 ~דשב""או~ו~

~~~~~~~~~ 

 ~~ל

~~ ~~~~~ 
 ושאד וא~ודה וס~""ת וסמ""גודאבן

 אם אסר ע"ב סי~ ב"ה רבפ~ רש"לעל ש~ פום~י~"ו~לי~
 וב"ב " ע""ש ובו~ ~ו~~ם הני בל ממנוונעלם ~~ ה~~ל~

 הש"ך דדבדי ב""דס""ק הפד""~
 ~י~ר"

 ~ד~
 דאוס~~ במ~רש"ל

 " ע"ש עבבשהמוהל

 ועי~
 בלל ת"ח

 ועיין " שדי גוונא דבבלבתב ו~ב""~ ט~דין~~
 בבנה"~

 ובנלע"ד מותר ~וונא דבבל דנראה ~"באות ה~ו~ ~ ~~ת
 "לענ~

~ ~~~~ 
 ש~וליןו~~ בשר ~~

 עליו והשי~ו בש""סדאיתא דמילח~ ~ללי השמיט אךמדן "הב~ח~~~ע~
ס""ק והפר""~ ב"~ ס""~ הש"~

 ב"~
 אות~"ה והל"ח באודך בדבדיהם עייןדמ~חא ג~~ בעינן ~א ~לייתו חצי שנצלה דאחר

 בהב""ח מרן~ל השי~
 ותל~

 בהשמטת הדבר
 ~ם ד~מדבבנה"גהגהתב"יאותנ""ו סופדים~ועיי~
דלא עלדבדי~ר"~

 הגי~
 טעם בטוב יתיב ותריץ

~ 

 ודע~
 מדן ~שון

 מור~"ם עלוק~יתו
~ 

 ו~פר"חולדעת הש"ך ~דעתצלייתו ח~י נ~לה דאם נ"ל דינא ולענין
 להתי~בדיעבד זה דמילת~ובל לאבעינןגללי צרבובל המחמידי~בשנצל~

~
 ול~ח הב"ח לדברי

~ 
 אלא א~יר לה לבתח א~ל

 ~י ואין בשיעורב~~ללי בקיאים אנו דאיןדמילחא גללי ~
 הב""ח וסברת והפר""ח הש"ך סב~להברי~בין ב~
 יבחר אשר ~ת ~""ץולבתחלה ול"~

 ב~
 דסבר~ אליו יקדיב

הש""~
 היא לה~ל היא בי אף והפר""ח

 ~~ידמילח~~" בלא לבתחלה דהתידו מ~ן ובדבדיב~ה הרשב"~ בדע~
 בתבת~ ~הבבד ב~ ברין לעיל עמ"ש דמו בל יצאלא ראחדחצי~יית~ הב"ח מ"ש ובעיקד הדבד~"עואצלי
 הב""ח על לה~שות דיש אמת והןובו~

~ 
 במו

 הש"ך~עליו שתמ~
 ס""~

 ב""ה
 ~ ע""~

 בתב ס""ט~ בס"ס ד~א
 צליי~דבח~י

 מה ועיין " דמו בל זב בבר
 בס~ד עוד בתבבדוחק~והפ~ח ש~ ~תד~

 ~ נלע"ד בן בלל להקל איןרבבבדא וב~דא~ " "עב"ל~ אסיר ~וונא בבל בבבדא אבלבבשדא ~הנ~~יל~ ~~~ בם"~

~~~~
~~ 

~~~ 

 ~~~~מלח ~ ~~

 ~ח~~
 וב""ב ל~לוט~ טדוד מליחהדאינוברי

 ~ירו בל פלט א~ דאף א~ ס""ק הפד"ח ו~בא~ הט""זוהש"ךס"~
 אוזא בד ~ט~ילת שה~ואו מהראיהבהדי~ ו~ד~וב~
 לשוןהט"ז ~"ו ס""ק ע~ סי~ז~"ע ע"ש~ב"ל~

 ומש"~
 ו~~ דין

 וב~ב
 ~דחה דלב"עד"א

 גם ב~י לא דלצלי ~עי ד~שו~
הדחה

 ראשונ~
 ~טור ה~~ת ו~נה""ג ב"ח ~עיין

~~ "או~
 והגה~

 " ח~ ז~ אות ב""י

~ ~

 " שאיב ~~אב רנורא ~ו~םלשזן

 ~זה הא~ךב~ ~"~ ~ש"~
 ומסי~

 ד~נא לענין
 ~ו תפל והחיצון מליחה בדי הפנימיו~ההדנמלח ד~יב~

 לא א~ אבל ~פנימי דנאסד מליחה שי~ד שההלא
 זלא נמלח בש~חיצון אלא אסוד אינו הפנימינמלח
 ונ~תייעשהה

 מהמדדביור"~אבלבשהפנימיהואשו~
~ 

 ששניהם ד~יינולחיצון
 " ~נין ב~ל~ ~ ~די שהה ולא ~וחים שני~ם א~ילואו או~ניהםתפ~~ ושה~ מלו~י~

ואם



"~~
~ 

~ ~ ~ ~ ~  ~ ~ ~

~  ~~~י~~
~~רז ~שיט~ והוד~ וש~~ וה~~ון"נמל~ "~~~

 ~מל~ ~~ני~י ~וא~
 ו~~י~ן ש~ה ולא

 נמל~
 וה~~ו~~

 או
~~ 

 ובן התיצון נא~ד צירו בל בבר
דעת

~~ 
 ~ורך" ם"קב~השיג ע~שבאו~ך~וה~ר"ת

 ~ש""ך על"דבריולדו~~
 והעל~

 דבת~ גוו~י דבבול~ו

~ ~ ~ "

 ~~~ל
~  
" 

 ~~ ~~ב~~~~
 אלא ל~ דאין ~~ב ~ש""ך ~ברי~ת

 ~~~ דב~
 שם

~ש"~
 בדב~ו וע"ע

 ם"~
 "דד~ת דא~ד דא~יק ז~

 וב~""ד בש""ע במ"ש היא ~ם~דב
~טוד בש~ בת"~ ש~

 ~ד~
 דבדיעבד ד~ה

~~ 
 ~~ד

~ 
 וגם

 ~ע~~
~ע~~

 ד~ד"ם ~~נא
 בש"ע~

 ~דב ~י וגם
 מ~

 שם
 ז~~""ק

~~~ 
 ב~ר~ ב~דיא בתב דהמדדבי בם""ד

~"~
 ~ ולא ~~~ה שיעוד ושהה ~~יצון ~ ד~נ~לת

 מלותים אינן או מ~~ים שניהם ~ו~~נימי
 נ~ל~ו~ניהם ~

 ו~
 ש~ו

 ש~
 ב~~יצון אך

 או נמלת לא והפ~מי מלי~ה ~יעוד ש~~~ו~א נמל~
~ה~נימי

 נמל~
 והתי~ון ש~ה ולא

 וב~ב נא~ד~מו ב~ ו~ל~ נמל~
 דבב~

 ~לו
 ~בי~

~~י~ ל~מ""ק להו
 מי~ני~וד~"~~~ ו~ג~ו~ ~"~

 ל~~~ודבדבדיה~ ו~ש""~ד~וי ~מדדבי~אסודבדבדי ~י~ב~~ דת~ין
~"~~ 

 והעתי~ו
 ~ד~~גו~ש~~~~~~

 נמ~א
~לא

 א~בדי ~ל~
 ~ש"~

 " ~הבא~י ~דאשון בדין ~""א

 ב~ וש~~ ~~ניני~שמודהי~אדנמל~
 מליתהוהתי~ן

 לא או~פל
 שה~

 ~י~ד
 מלי~~

 ה~נימי דנא~ד
ובמ"~

 ב~דיא
 ב~~

 ~ל ~ם ת~~
 ז~

 בבל לה~ל נל~"ד
 ~דבדי~ווני

 מו~
 ~~ר"~~"ק ~~"ש

 ~~ ול""ת ו~"ג ע"ב ~"דדף ב~זוהב""~וד"~
 ג""~

 " ד~"א בדבדי בתבו

 אות ~דב~ו~ וע"ע ז~ אותו~ ~"י ~ג~ת בנה"גועיין
 ד~ביאד~

 ד~די~ש""~
 ~~ג~ות עם ~תו~~ פ~גי דלא

 ה~ זבדבת~ו~דבי
 ד"א

 ד~
 ע~ועב"פ דל"ב

 ~פד"~ובן ב~~ דינא לענין~~קל נ"~
 א~י~

 ל~תיד ~הוא בל~מנם " " ~"פ הדב
 ל~ענ~

 בדי~בד
 ~מ"א~~יים דוקאב~~

 דלבתת~
 אין~עשות

 ש~
 ~ ~ני~ם ~מל~ואם רק ~ליי~א

~~~ 
 ה~רנו וז"ל באו"ה

 ~לב~
~מעש~

 ~בשד
 ש~~

 אם ~~ק
 שה~

 ~לא ג~ימים
 ו~ביאו ~א~ו מלית~

~"~~ 
 ומ"י ו~ דין ד~ ~ל

~""~ 
 ז~

~~
 ~ותר עדיין בשלו דלא גב ו~דאה~~על

 ~ ע"~ל~ת~ל~ ~ש~

~~
~בל

 ~נק~י~ ב~י~ ~ א~
 " ו~~

 ו~~י~
 ~ם

~שד
 דינ~

 ובלבד מוד"ם לשון על ע~ו~י~ לעיל ~ש ~ועיין לבדםש""ך בב~ים
 ש~

 " מ~אים י~יו

בב~ם
~ 
 והו~יף ~

 ~ש~
 דא~

 יש
~ 

 נגד במולייתא
~א~וד

 ~~ ~ב~
 שרי~ש

~"~ 

 דבריהש""ך ~~ועלבל

~ ~ ~ ~ ~ " ~ ~

 ו~ר~~~ ~י~~~"~~~
 עד א~ד

 בתב " ובו~ ת~~ן שימל~

 ~~~ש~
 המלי~ה אתד וידי~ם פירוש ג~

 " ע"ש ~ו~ עצ~ בפני~~ד ב~
 וב""~

 ה~"ז
~"~ 

 ובתב ג~
 דעלמאו~שו~הוא בשד בשאד דהיינו ו" ~"ק~~~"ת

~"~~
 הע~ז מלשון וב"נ "

 ~ו~גו~
 ד~ ~""ק שמ~ל

~~
 ~ מפלי~דםשבפנימי אינו

 דל"דלתתי~ וה~"~"" ~בו~~והש"~
 דנתבאד עבה

 ~~ןשהואדבד ~~~~י~ מ~וי דשרי~~בא "~~ ~~~י~ לע~

 אינו~~נו
 ~~ש~

 ~~~ן עם ~~ת ב~תיב~
 ד~ ~"ק הש"ךו~ו~יף ~מ~~ב~

 וז"~
~י~ לעי~ שנ~א~ מ~ ול~י

~"~ 
 מלת לא אם א~ור דיעבד דאף ~"ד

 ~בפניםותדנגולים אווזי~
 ונ~בשל~ ומבתו~

 ה"נ
 מב~נים ה~יצון~בת~לה ל~לו~ צר~

 ומבתו~
 צדדיו והפנימימבל

ולהרית~
 ולמל~תם הי~יב

 ובלא"~
 א~וד

 ~א~~נים וב"באפי~דיעבד לקדר~
 עב~

" 

 והעתי~
 ~רב

~ ~
 ~ואל

~"~ 
 ~דב ו~ב ד~

 ב~~
 דצריך

 ו~וד~ו לבדו ~~נימי לבדו"~~יצון ~למל~
 דאין ונלע""ד א~וד הבי לאו הא מלאוהו בךו~~ד א~דונ~ הד~~

 או~ ב""י ~גהת ~בנ~"ג "ועיין~~לבדבר
 ~"ז

 אינו דלישנאופש~א ~
 מפלי~

 דם משמע שבפנימי דם
 תי~ון של פנימי צד פירש אבןרש"ל שבפניםשבבשד
 פנים שלצד ~רם מלזוב דתוקהמקום דאע~ישנמלתה~נימי ~נימי ~נמלת ואע"פעצמו

 ~ב"~
" 

 ובת~

~~~ 

 דאף ד~

 שהלש~~~~~~~~~~

 דעת ו~נראה ע~"ד~~לבה
 שמואל~ תגוד~ ~~

 "ק
 דוק דינא לענין~לו הפירושי~ שני לפי בזה נפקותא ויש ב~""ד דבתבה~

 ותשב~
 לענין ו~נפ~ו~~ " עב"ל

 היאהדין
 מבוא~

 ד~וב ~""ל
 ל~ו~

 רש"ל ל~בדת
 ~~ אות במ"ב ועיין " ה~"זשה~בים במ~

 ב~~
 ד~

 ~ זה~י~ ~~
~"~~~ 

 אם ~אל ~י~מ"ו מהרש~"ם
 נמלתעם שלא בשרלצלות מ~~

 בצלבשפ~
 מעורב

 בצל תתיבותבשרותתיבות זו~ל ז~
א~ור ד~~י~יעב~ והש~

 ~"~ והפר"~
 ~ב וב~"ד בדבר האדיך ה~

 ל~~ות" ~ין ~י~ד ~נ~גו ובמקום לבת~להל~~מיר די~
 ואיןבדבד

 פוצ~
 ב~פר ובן " עב"ל נהוג והבי פה

 ה~יר ~"ו ~י~ ברוךמקוד
 ב~שי~ו~

 והמ~~יד
 תע"בה~ד"ם ברע~

 ~עודת או בהפמ""ד אבן ~
 וב~פד " להקל נ"ל בדיעבדובדומה מצו~

 מזמ~
 ~וד"

 בין שנויה דבמת~~ת דאפש~ בתבלהרד""ף
 ~ ~ י~"שוהרא""ש הדאב"~

 ~~~י~~
~ ~ ~ ~ נ " ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

 ציר הואציר
 ~שדש"~

 ז וא~רונים

~ ~

 בן ובו~" ו~ש~ודא
 בתבה~"~

 בלל
 ב"~

 דין
 בושול דין לו יש דפש~ידאב~

~~ ומשעד~ןב~
 ו~יי~ " ובו~ע""ש ל~ומדא בון ~לא בין בבישול

דא~
 א~ה מלבד ~רי ~~~בל יש

 א~וד הבל ~~ לי~א ואיבה ~תיב~~~אי~~בו~
 וה~תי~ו ~

 הב"~
 והט"

 או~ ב"י ~ג~ת ובנ~""ג ב~ ~""קוהש""ך
 וב"נ ~~

 תגורתהרב ד~~
 ~מו~

 דינא לענין ול~יבך וז"ל ~תב וב~"דבענין האדי~ ~~א~ הפר""ת ד~~אבן ~"ק
שנצל~ ~ש~יד~

 במתב~ונמצאת או ~רוף בתנוד או ~ת~ם ע"ג
ב~

 מקודם ב~לוהו שב~ובה הבשד אם בבד או לב
 וש~~" םגי הבבד או ~לב ~ביב מ~ום בנ~ילתהבבד ~~ הלב נגד בבשד ~~ יש אם בפ~~ידאשנתנו~ו
 ~~שד נא~ר הדי ~~ לי~א ואי מותד~בשד

 ונ~~~
~בצ~

 ביון עב""פ נמלת לא או שבתובהה~ר נ~ל~ וא~ נ~יל~ ברי מב~~ים ה~ט~א של
 אין" ~י דה~

 בין בזהתילוק
 הי~

 בבל" ~" רליבא להיבא ~~ דאיבא
 דלא סגי הבבד או הלב ~ביב מ~ום בנ~ילתגוונא
 ~~לת על מדוטבו נ~ף דק~ני ממ~ני~עריף

 י~ולאליו ו~~
 א~

 ואל מ~ומו
 הה~ה~אר" ברבדי תשגי~

 ~~שלדע~י ב~י~ ~~~~יד~~~י שמק~לי~~~~~ני~



~ ~ ~ ~

~ " ~ ~ ~ ~ ~ "

~ ~ ~ ~ ~

 ~~ו
~  

 ~~~זו~~תיקו י~~~
 ~ד~~

 ~~ת ~ל

~~~
 ~~נ~נינו~הא~ד~א~ח וד~ב~"~ ~ש~~מ~בי מ"ש ~ס"~~ג ~~י

 ובבנ~"~
 אות~"ט ב"י ~ג~ת

~
 וא~~

 בלל
 ט"~
 מדבדי ~וז ~דאין ונל~"ד ז

 ~~ד~
 גם

 ~~בוז~~ו~ד~~ ~בדתיבי
 ~זוז ואין ח~ק

 " " ~~ ~ "" מדבדידמ"~

 במילת~
 דדבנן

~~~ 
 ז

~~~~" " ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~  

 ~דמ~"~ ב~ש~"לד~~ ~~~ ~~ד~ו~~~~~
 ו~ד~ן
~ 

 אך "
 ~תי~ולא ו~דשב"או~דמב"ן הדאב~

 ~סוד דמת חיבבשד ואייד~ ז ~דמב"ן ~בדת ~סבים ו~~ר~ח דינא~אי מדן~שמי~ יד~~~מ~
 ב~נא~

 " ~מ~ט סי~ לקמן

~~~~

~ ~  

~~~ 
~  

 ט~וד ~~הוד ומן טמא ~טמא מן~יו~א שבל במתניתיןמ~ודשי טמא~שילד~ו~~"~ט~~
 ו~ייןמ"ב ~

 ד~ב""ץ~י~ק~חז ד~ים~ושו"ת חידו~י ד~ ~~ א~ב~אות

ומ~
 נשים שנ~~ו

 לבלו~ במ~ד~
 ~זבדים ~דלת

~חו~בין
 זבדים ל~וליד בדי ~מי~~ ~~~

 דא~ו~ נדא~
 ~ד~~~

 ~דו ~~~
 מ"~

 ~דבד ~"י נבון דלא ו~ל~"ד א~ אות
~ 

 ו~ו~"שיל~~~~
 ~מין

 מותד~ ט~א~
" 

 ~מיןשילד~ ד~~
 שדי ~מא~ ב~מ~

במין ילד~ אב~
~~ 

 ~ ~~ ~ין סי~י~ג ו~"של~יל אסוד ~~וד
~~

 איןטמאב~דדו וא~י~ ואת"במצאמיןטמא"
 ד~~ק~~לתוד~" מ~דדאתד באיי~ינן~שמא

 ד~~א מגיד ~דב ב"ב~~תמ~ד
 מ~לב~

 " ~"א

 ו~~~ךו~דב ~ש"ל~ס~ימו וב~
 ו~י~דוד~ ~חדונ~ ~ד"~

 א~~~~~
 ~חדי~ שבדו~

 ~נין ~ל ~יין "
בבדבי ז~

 סו~ א~~ ~~
 ונ"ל ~ל~~טן ג~ב~"ד~בתב סימן

 ש~ניח~ בטמא~ ד~~~
 ולא מ~ו~ת

דאינו
 ~ילד~

 ~~ור מין דו~ין ואנו
 ברו~

 חיישי~ אחדיה
~~

 לחומדא
 שמ~

 שנו~ד ז~ו
 ממנ~

 " ~ב"ל ו~וד

 ~ש"~ובת~
 ד~שוט ס"~ז~

~~ 
 ל~דיי~בש~ס מובח ובן

 דבבודות~ג
 ~"~ ~"~ ד~

 ובו~
~~~ 

 ~~ד~ת ו~ב "
 ~חגורת ו~ב " ~"ש ב~דדו ~הוד ו~~ילו ט~~"ק

~~
~~~ 

~ 
 מן ~נולד

~ ~  ~~~~~~ 
 ד~~ילו ~י דין נ"ז~י~ טדי~ובד~י ~דאי מיידי א"נ יולדת אינה~~י~~

 ~~בד~
 ואמדינן לאסמבינן

ד~וא
 מ~ש~

 דין ~ו ~י~ ובדלקמן נסים
~ 

 ~ ~ש
~ו~ד

 יד~
 ש~דבד שאני טד~ות ~נין ~וא אמו

 בחיות~ב~מ~~וי
 בדק"ל

~ובד ~~די אינ~חי~ טדי~~
 ו~תד ~~ם בחיות חיותותלוי ואיו ~וא חי ז~

תו~~
 ~"ד ובו~ ו~דשב~א ו~ד"ן

 טדי~~דאסיד~ לבי~~
 דביון חתםדש~ני

 ב~ומ~וד~ דאגיד~
 בגידין

 בגו~
דמי~

 דולד ה~ד"ח ~וד וב~ב בש""ס ~תם ובדאי~א
 נמו~נמ~א

 מנולד במב""ש שדי בנבל~
 מ~טדי~~

" 

 ~ג בסי~ ל~יל ~מח~ד מדבדי מתב~ר ובן ~שוט~זה
 ובנ~"ג ט~ ס"ק שמואל ~גורת ו~יין " ~ב""ל~"ש

~ג~~
 ~ב~~ש"~ד~יר~ ~ל ~ם ~~וד~ותי"וומ"ש

 ז נבון ~לדבדיו
 ~~"ש~קש~

 ב~ד
 דבודאי דנדא~

ט~~~
 א~ו~דדמי י~י~ ~ולד שנ~~ב~ה~חדשנטד~ה

 ומ~וד~ בא~ דאגיד~ טדי~~בי~~
 בגידין

 ו~ני~
ב~"~

 לחלק דיש נ"ל
 ו~""~ ~ו"~~ בי~יה~

 ~ם
 ~גה~

 יו"ד"וז~~ ~א~ ~ ו~~ ט~ אותב~י
 פייויש למ~ד"ד~ ~~~ מ~~~י

 ו~~ וז""~ ז""~
 אם

~ולד ו~~ ~~ נדד~
 יזיק א~ בת~~

 ~ד~~ ט~
~~"ח ו~ד~ ~ב"~~ לו~ד

 ס"~
 וז""ל בתב ~"ד

 ובת~
 שמ~א ב~ז

~~~ 
 וב~ו~~

 לשון ד~יינו
ב~ ~ו~ ז~~~ ~ויוי~ מ~~"~ ש~

 ~ל
 ז~

 ~~ד~~" בקיאינן דלא ד~שתא

 שא~וד ~שיטא ניתדבשתיטת~צמולא ~ול~ ~~
 י~ וחיי~ ~~דואם~~~

 ~מו בש~יטת שניתד ב~ן תדש
 י"ב~חדשואםש~ט~ ~~ני דדוס~ א~י~דאי ד~אדשדי ~זט~

בתו~
 בס~ק ו~""מ אסוד חדש י"ב

 דד~~
 בודא~ או "

 ~נדד~~דדוס~
 שיש באו~ן ~~ל בנגד ל~נינו

 אבל~ם ~~בשנדדם~ולד ~חו~
 נדדס~

 ב~ואד~וב~~~ת"

וביו~
 בית באן שאין בדוד ~דבד בו

 ל~וב~ מית~
לולדבשאדטדי~ותו~ין~פת~אר~מ~דדי~~של~א~מזי~

 וז~
 ~שוט

~~ 
 ש~א~" חגודת ~דב ו~~~קו "

ס""~
~~ 

 חילי~ודב דדב לי ונדא~
 ח~י דין סי~נ""ז ל~ילו~יין הו~~ז" וי~~ גוברי~
 ~ ש~ ומש"~

~~~~
~ 

~~~ 
~ 

~ ~  ~~~~~~ ~  ~ 
 בסימן ל~יל בתב ד~דב ג~ ס~ק ~ש~ךו~תב

~  
 די~"

 שמ~" ~בד שוד ש~וא בבו~י מסת~~ין ויש וז"לד~

 ~ו~חי~
 ~לא ~~סותו טוב ~"ב

 בדב~
 ונ"~" " ~~"ל

דמ~
 ~לא

 משום ~יינו באן ~גי~
ד~יקד שסמך~~~אדל~י~

 ~תם ~דם ~סוי דדיני דובת~
 ~ו~

 ~~ד
 ~דבדונ~ן ~

~ 
 ~לא ל~ס~ו וטוב

 בד~~
" 

~י~ןב""~ ו~יין~~י~
 ד דין

~~~~~ ~  
 ואין

 לוקי~
 ומ~סין ~ליו

 א~
 ~ ~מו

 דמב~יזבתבו~ש~ו~~ד~ת
 ל~קלז ~ד~ת דס~ק ראוי בדב~זובןבלא ד~~

~~~~
~~ 

~~~ 

 ~ש ~~
~ ~  ~דות בחולימ~דב במ~~ 

 מס~ד ימים לש~ת ~~את~ ~חז~
אמיתית ו~ד~א~~ ~סו~ן ד~חולי לשתותו ~ותד אתוןחלב

 א~~ות מ~ ~~ ~בי~ ~ סי~ד"~ ח"~ ש~~~לק"~
 ו~ו~י~

 שם
 וז~

 ו~ן
~~ 

 ~ד~ו
~~~~~ 

לת~
 מ~דובחדשים ~ד~וא~ חבמי יסדו בן ~י ~ים לשאד גם

~~ 
 אמנם ~ ו~נ~יון ~מ~חן ~י

 ליז~ד לו ישישדאל דו~~
 שי~ ח~י שי~י~

 בו
 מסו~ן בתולי אלא לישדאל יתנ~וולא ד~~ ~ב~~
 ~וד~

 ד~ד~וא~"
 ~ ~ב"~ ז~ ~חולי אתמחית~זו

 וד~ח"ת
~~ונותינו יש~~ ~~ת~

 ~ד~ו~~ ~~ד~ ~דבי~
 ~ט שו~ת "~ד ~דקה בשמשו~יין י~ ~~~
 דנשא~

 ל~~יד יש~דדוקן ~ולי ~ם
 באביל~

 ~~י נחש בשד
אחד בק~ דו~

 ושת~ ש~חול~~~
 ימים

 ש~דמיניד~~ות ושני~
~~

 ~ביא אמי~ד ~ו~ילו~ובדאש
 ב~ותשוב~מ~ריב"~

ממנטו~~
 ~מ~יד

~~ 
 ~מ~ו שמ~ת ~~מו

 מלאב~ ~~
~ד~~~

 בדית בדת
 של~

 בא~נ~ שיד~אסו~ים מ~בדי~ ד~אות לחולים ל~~ת
 ~חד שום שאין

 ובאים~~~~שים מ~חו~~
 ~וי~

ביחוד בד~וא~אחת דוקא ד~ואתו
 ~בלא~ ~~~ים ~בלס~די ומ~ ד~~ ואדדב~

 ו~בן תקן מ~ןו~~
 ל~

 ~~ואות חוליוחולי
 ל~~ד ~דל~י ~~ דב~

 וב~
 ול~ד "

 ז~
 ש~קדחת מצא

 אי~י~אבלשונם ~דק~
 למדדג~ ~ש~גי~~

 שלי~ת
 ד~י~~

 ~~נסתבב~
 ב

 "" ~ח~~ ב~ו~
 ~א נ~ו ב~קד ~יתותיו ובל ו~בשד~שומן ומדק~ שאבל~ ~~

 נשאד~
ד~~~~~~~י~ש~

 ו~ד
 ~~~~יםד~ל ~י~ן"~ל~~ל~ שד~

~~ ~ 
 ~א~ו ~~ו

 ל~ד~~ יו~ ~~~



~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~

~~~~~~"~~~~~~"~~ 
 לא ~~" גם ~ן" "א~ן

 "~~~~~נ~ ~~~~~
 ~ ל~~מ~~"

 וע""~ ~
 "בן לה~ב

 ש~~~~מ~~~
 על

 ~"ב לי~ ~~שז~ ~מ~ת~ ן~
 שק~

 ~~ אבד~~ זד~ ~ו~א"~~ו~ו~~~
 ו~~דעמי~ ש~ו

 ~~~~ד""~~~
 " ו~ש ~~ן

~~~~ ~~ש~ל~ל~תי~
 ~מצ~ ~ ~~~~

 א~~ים ~תול~ים
 מ~~

 יד~
~~

 דאינ~ ~~ו~"ושבניד"ד "~ן ~~סודן ~~~~~"
 ו~ד~~~~~

 תלזו ~~~"~אשה
 מ~

 ~ב טז~ו
 ל~~~

~ז~~
 ~~~~~~א

 מנוח ~ ~~ ל~~
 "~מות~ בתדו~~

 ~~א"~ של~תשבת~למשפ~ ~מ~ י~~ א~~~
 " ~~ז~ ד~ואה לעשו~~ ~ות ~נו ~י~~ש~~ל~~

~~~ן
 שמ~ ב~ ~ל~"ינ~~

 ~ו~~
 בא~ והיינו

 מ""~
 ~וא~~י~

 ~ת~~ ~~
 ~~ד

 היינ~ באש ~לוי נת~
~פ~וז~~

 ~ו ויפיד~~
 ת~~~

 ארו~ת ארוחתו לו
 ~~~ולים~~י~

 שנתפטמ~ ו~ר~ודי~
 ב~שר

 נ~שי~
ו~

 הל~ ~~ופנז~ ש~~~
 ותגבודת~ב~~ד ~ח אין

~צמו
 אפ~~

 מ~ בןבטב~ בי יות~ ז~ן ~~תמיד
 שהתזק

 ה~~בז~ן~דוך~"~ ~~ש~ ~~~~~~~ד~~ש~"בזמן
~~ד~"~

 ~~ד
 דשק~~

 ~רב וטדז
 ~נ""~

 ~ל
~~רו~"ק שו"~

 ~~"לבס"~
 ~~ואיל ~~לה

~דד~ן ה~~שבחול~ וב~~
 ~ז~

 ~ר~~אום ~ין ידועה ~~ואה
 הדעת ~וציא~

 ~ו~יתוה~י~יון
 ואינ~~ ~לי~

 ס~ול~
 ~רידא

 תולז ~וא~דר~ן חול~ ג~
 ס~נ~ ב~ ש~

 אבילתו לא~ור ~אין
 "ובו~

 "א~ וג~
 נתערב שאם ~~א יאמ~~

 ד~~ים~~חש בבש~
 וו~ל לא אחרי~

 ב~
 והיין ש~פרו ~~או

 ב~ם בת אין ממנו~נ~ת
 ומסו~ן בבד ~ולי ~ד~א~

 ל~~ו~ י~ שעליו ~גמוד ~ודאי~מו~ו
 שיש ובל ~ו~ב אב~לת לגבי ~~א ~ו~אים~ל סו~בי ב~~שאנו

~בנ~ ספ~
 ~לא אין~נו ~דבד

 להת~סד לנו ואין "ובו~ בהם שי~ת ~תי~ולא~הם תור~והואילו~~ מ~שאסר~
~תות ר"ץוה~רתי סי~ ~"א ~ל~""ט דברי ~לי ער~וובו~ול~ן

 ~ל~
 ~תון

 ~~ז~"~ ~לתו~
~~ו~ בת~תי זה ~ל ו~ו~

 ל~
 ~ע~ת ד~רי ~~נ~~~א~~תור

 ~ר~
 הפוסק

~~"ו
 ל~~~ אל~

 יע""ש ו~ו~ ~בוד
 באור~

 " י~"ש
 ~~~~ד~ן להד~

 בבמ~~רטי~ ~~א~י~
 וברא

 לר~ מסיי~
 ה~~ ~~~~~~י~ ~~~~"~

 א~יו
 במ~שבת~ להרד""~

~~~~

 ושע~ב מ~ט ~~ט ~א~ילו ~~~~וד
 ישלהתייש~

 ~~ו~~~~
 לדבד ~ך

 ~סברת ~~~י~ ~ז~
 הרד"~

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

~מתב~
 א~רת רוח

~ 
 נו~ל

 ~מ~
 מהריב""ק דגם

~הרב יוד~
 בו ~יש ~נ~וןב~ולי י~~ ~א~ ~""~

 ס~נ~
 ואם

~~פאים
 "יאמ~

 בח אין בע~ד או ד~תערובת
~דפאות בה~

 נ~~~
 ~י~ם ו~אי

 ~י~~ דמ~~
 שבת עליו

 ו~ן ~~ו~א~
 לדייק ל~ נרא~

 ב~דיי~
 מהריב""ק מלשון

~~תב
 בחו~~י~אתרים א~נ~

~ 
 ~ב ~ולי בתב ולא

~מסובן
 ו~ ~

 וידו~ גלוי דאינו רבתב
 ~יבו מההלזו ~~~~ חולי לו

~ 
 ~בד ~ולי ~~יטשהיה דלא קמן הא

ומסובן
~ 

 זאת
 ו~~

 הדדוקן תולי בל דלאו ~מר נו~ל

 " סבנ~ ב~~~
~ 

 לסברת
 מהדוב"~
 ויש דיש ~

~~~די~ ובפד~
 ו~בים ~רי~ים ובח~ם

 ד~
 איןבו ~רוב

 ~~~נ~

 התליט לא ~~~ן"
 ל~ לאבו~

 והמציא נ~ש בשד~
 לה~ביל~~~נ~ות~פ~של~

 דאינו" ביון איסו~ דבר
 אמנם ז ~א~ה ~~י ~ו וידוע~לוי

 ~~ יוד~
 ~דיב"ק

 ~~וה ה~~י ~~ם~ ד~נן~~ד~
~~ 

 ~ד
 ומ~ו~

 אבילו לו~אביל
 אם~~~~ ד~~אי~~

 ז~~ר~י~י~נ~ןאל~בילהציל בל תדופ~~א~דת~~יד~ ~~~~~ ~ב~~
 ~"~" הרב מ~ש~ת~דדיב""ק

 ל~ענ"ר"דדבדי ~נרא~
~ד~

 ~נא~ס~י~נ~~אי מוצ~~ול~נ~ן בדאי ש"ץ~זקיס
~פת~נ~

 ~מ~ב תיד""א ~רב ובד~~י
 ~ז~

 אתון~ חלב יתנו~לא ס~ק~~ ~~"א
~ 

 או
 אחד~ רפוא~

 ~ן האסורה
 ~~תור~

 ~תו~ז אלא
 ~~~ו~~א~~~~ת מסובן~~יו~~

 ע~""ד ~ולי~אותו
~ 

 ~מו ו~א
 ~ע~~ ~מתירי~

 הזא~
~מ~

 ~פ~ים
 ~ו שאין ל~ולי גם~ורה ~אי~ור~ לה~~~את ישראל ~ו~אי א~י~

 " י~פ~~בעד הטובו~~ אול~א~י~ל~ביו~"~ ~בב~

 ~~י~רי~ד""~ וע""~
 ~ם

 ~ה~יר יש אם ג~ב~ או~
 ל~דו~

 לש~~ו" ע~בר זנב
 ו~~ת"ד~~~~י~ ~~ רשב""א~סי~ ושו""תו~ו~ התול~
 ב~" "סי~ ת~ד א~רן ו~~~פני סי~שמ""ה מ""ב בשיורי~~דא ס"~"~ה~~

 מש~והר~משא~
 ח""א

 סי~~ו~רדב~
 סי"~ע"א ~ג~ד"~פ

והר~א~"ב
 מ""~ סי~מ~

 עיין ואסרתי עליוו~שגתי יינ~ ~סתם מ""~דנ~~~להתיר
 בש"ו~

 סי~~""ט~ושו""ת ~לי
 אבר~ם~רע

 סי~ד~ד~~ל~
 ~דק~ מחולי ל~תור

 שלסבר~
~רופאים

 אין~~~נ~
 מצאוולא מס~ ימי ~ש~ לונ~~דדי אלא

 ~"~ ~~ פנוי~
 ~ידיה ו~ייתי

 ~~~ן ~~ר~י י~נו ~"ו ~בדיו ~תדו ב~~י~ ש~"תדדב~
 הדבוע"ע ל~קל~~ד"~

 ~ם ~ד~ט עיקד~
 ועיין ~ ו~~ דבת~~

 הקודמותבאותיות
 ~נ"~ ולמהרי""~

 מת"ב י"בסי~ של~ ~ בהונ~ בבתי
 שהעל~

 לה~ר
 וש~~

 ~יותר ~ד~
~וב ~ו~

 לעשו~
 ו~יוצא ~יס

 א~
 יגע שלא ב~נין~ הדד

 ע"ש~ועייןבדד פי~
~"~~ 

 אות
 דז~ ~~~ונל~"~

 ~~~קו~
נאה

 ויא~
 " ט~ ~~ ז~ ו~ ~~ אות ~נ"ל הד"ט בעיקריעוד י ~נוי~ הית~ האש~ ~א~ גם לעשות ונ~ון

 בו אין א~ואפי~לתולה א~~ד~ לתלב ~מו ר~~ירי ~יון דחמו~~לי~
 ס~נ~

 ~ראב"ד
 וב""ת " ו~ ה~ אות ב""י הג~ת ~נה"ג ועיין "ופ~ת ש""~ עט~

~פו""ד
 וש~"~

 סי~ ~~""י ~רב סי~תק~"ז~ברם רשב""א
 בו אין דאם ונלע"ד ~ הא~רין בל בנגד~תיר ~""~
 מ~ם ליז~ד באוסרי~ויש ונבון~וב ס~נ~

 לתינוק יונה~ם ל~גמי~ ~~~~ ~
 ~""פ אב~בו~ות מ~ול~ ש~ל~

 רופ~
 להר~ ב"י צדיק שלאיסת~ןפרי בדי~למב""~

 ~גאון
 הרי"ף מהר""רה~ופלא

 זצוק"~
 והרפואה מסו~ן דאינו דוקא לי~ראה פאדובה~ ד~"~י אב"ד

 ~ א~מ~~~ ~~
~~

 לדברי
 הב~

 " מותרין

תשק~ו ב~ משו~ הח~י~ ~ש"~
 ולרפוא~

 ~~ד""ת וב"ב " שרו ~עלמא
 ד~ת ו~ן~אחרוני~~

~"~~ 
 ~לל

 ס"~
 " ה~ דין

הוא ומי ד~ ס""ק מ"ב ועיין " ~~ אות ב""י ~~~ת~~נ~"ג ו~"~
 די~ר~

 ד~~ס""ק שפתי בדבר~ועיין לה~ל לבו אל

ג~וה~~~סי~תס"ד~
~~~~~ 

 מתלבה שנעשו הג~ינות בל ~~

אסודו~
 ~~ם ~~""~והד~~ד"ח "

 ~ת על ומ"י ומרדבי וש""דהרו~ת
~ 

 ~"ב ~לל
 בולהו ~~~ דין ~ת"ת ד~ת נראה וה~""תובן שמואל ו~גורתיו"ד ס"~

 ס"~
 ~מ~ פי דבהוגלד

 ב"א אסדינן לא

תו~
 ~טור בדב~י ~פ"ת וב""ב המתמירין~דברי דאסי~ הוא לעולם אבר ביתרת ודוקא חדש י""ב

 דנרא~
דהש~

 שנעשו הטו~דבדי פיר~ והרב"י אבד ליתרת המבה פי ~וגלד
 קוד~

 ג~ימים
 אי~ר~

 ~נה""ג ד~רב
 דאיפשד ~טור דברי ~ל ~~ב י"ו אות ~""יהגהת
 ~שחי~תה ~דש שנ~שו~ודם~י"ב אותם א~ילושיסבור
 אסורין דבתרוייהו מ~ן דבדי ~ט""ז פירשו~ן

 למפר~



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ "
~ ~ " ~ ~

 ו~~~
 ~~~ד~הי~יב~~~ן

~~~~ת דבד~רי~ד~י~ נ""~
 ~ד~ת~

 ~ו ~ש""~~יעתו~דב~ו~ד
~~ורי המ~~~~

 ~ אל~
 י"ב

 תד~
 ~עולם ~בד וביתדת

~ור"ם ב~"~
 ~~יי~ ~

 ~~~ובתבו ב""י"אות הגהת ב~"ג
 עו~

~ש"~
 דבשאד ~~~"ת~

 טרפיו~
 ב~ון

 נןק~
 ק~ם

 ו~יו~~~ו~ ש~
 הטר~יות ~ן

 ~~ שבודא~
 י~ה

מתוים מחזק~~
 ימ~ ~ ~ף~~~

 ~~הר~"י וד~א שדו
~~~~ ו~~~

 מה ~ד~ות בבל
 ~~~תו~

 ובן " י~ים ג~
 נ~

~ ~

 ~~~~ן

~  

~~~~~~ 
~ ו~"~ ~ ~ ו~יין דתולי~"" ~"ק ו~~~התוס~ ~ל ואתרוניםדאשונים 

 הטו~ בהגה~
 ב~נת""ג

 ~ו~
 ~ ט~

~~
 ב~~ו~ ~ י~ ואם ~ו~ם ל~ון

 " בע~ר
 ~לל ה~"ת~ בת~

~"~ 
 ואע""ג האו"ה ב~ם ~~ ד~ן

 בדקנודלא
 האת~

 בתז~ת ~ה~ות ~~ב ~דיין
 ~"קד~הו~יף ~~~ו~~ו~ט"ז~ ~ש"ך ו~עתיקו~ ~ן~שדות

רביו~
 ~~ דשיעור

 הו~
 בתרי תר ומדאורייתא מד~~נן

בט~
 א~ינן

 ל~ו~
 ודל~ז

~~ 
 רק ~~ ~~ ~אין

 שישיודעים ~א~~
 ש~

 מזו הרבה מ~ובתות אתדות ~המ~ת

~~~~~~~~~~ן~~ד~~~~~ן~
 עוד ~תב " והט""ז ~ש"ך לדברי דה~~ים ת~ ז~ ו~~"ק

~ס~~
 ~דע ~ל ז~

 ~התל~ ~א~
 טריפה ~דאי היא

מ""מ
 מ~~~ו~

 ~לקמן~י~ בצים לדזן ול"ד בהמות בס~
 ידעינן דלא הבא דשאני~"ו

~~ 
 " שוות בולן אמרינן ומ~תמא ~~שרות מן ישובמה י~מן~~ריפ~ תלב

~

 יד~ינן דלא הי~א
 דתל~

 יותר היא ~טדיפה
~תתהאתרת מתל~

 ~דבת~
 ~~"א
~ 
" 

 משא""~
 שיש בבצים

~טנים
 וגדולי~

 זה לד~ת משגית ~ינו ל~~~" והבא

 ה~בימו ו~ן בשיעורן ~חת הו~י~ו~פי~~
 ~~~ דמצר~~ בהדריש~ ~לא ע~רו~ן הש""ךוהט~

 ~א~ת ס~ נמי
 ה~נה"ג ו~תב " עב"לול~נ

 ~~ה~
 יו"ד אות הטוד

 להדיא משמעד~ן
 ~~ ב~~""~

 דשב""א ושו"ת
 ועיין " ב~~ מ~ערינן ~רופה ~דאי בתלב דאף~~י""ת ~י~~

 וב"חו~נ~"~הגהת ~""ל~""א דףד"א
 ~"ק שמואל ותגורת ~"ג אות ע""ב בלל הת"ת~ל ~"גומ~ ב"יאו~

י""ב י"~
 ~ענין י""ג~

 ~ינ~
 שה~ביםהפ~"ת במה להקל נ"ל

 ~י~ו~~ ~~~וםיע~
 ~ריתא~ ו~זין " מדר~~ן ~קא

~""קר~ה~~

~ ~~~ 

~ ו ~ ר ~ ~ ו ~ ~ ~ ~ ~  אב~ב~ 
 נתערב ~בר אם

 התל~
 עשו ואח"ב

 ד~ב~ ד~טילי פשיטאגבינות מה~
 הוא ואם התלב נתב~ל

 ~שה ~םספק
 ממנ~

 ל~לא אזלינן לבדה
 על ~עיין " ו~הר~נים ופר""ת ט"ז מדרבנןהיא דתהד"~
 דיןז~

דמד~
 שמואל~~~ו~ידינים ו~~~ו~ם ג~ שודדף בבור

 ~ אותו~ ברבה~יורי
~~
 ה~""ך~""ק בתב " סיר~אובו~ ~"י ~טדפה ואם "

 היינו ~"ס מ~עם ב~ידבא דמקלינן דהאט~
 בקי~ין ~נו דאין מ~~ק או~דין שאנו ~ידבותב~~ם

 פר"ח הרב ~והעתיקו " ~"ש ~"ל ב~י~ב~"ש בודאי ד~ד~ת טו~א ~ירבות ~יבאבב~יקהא~לודאי
~"~ 

 ועיין "יו"ד
 בנה"~

 או~ ב"י הגה~ת
 ב""ז~

 ואין
 הד~ר ~נ~ןבהם לה~~

~ 

~~~~~
 ~ור

 ~ש"ךוהפר"ת~םדאין~ירבא~ת~
 מבמה~ס~~י~ול~ן~ודםמג~י~ו~"~דהובית~

~~ימי~
 ~י~

 ~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ה~~~ ~ת~
 ד "ת הפרו~ב

 ב~

~"א ~ו~ ~~י ~ג~ת ב~נה~ג ו~"ב ~יקר
~ 

 ראין ובודאז פ ~ו ועיין
 ~ו~ ~סיר~~ ל~~~

~~ 
 מ~ן~ ~נ~ל~ שנעשו~ג~ינותמ~תל~ימי~

~~
 מי ויש ~~~~~~

"~ ~~ו~~ ~או~ד~ז~~~~"~~
 תלב ~~"~

~~בדא ~~~"~~~נה~ ~אסדי"~~ו~
 ~א~ונ~

 תל~~ מימי וא~י~
 "~תדוניםו~בינ~ו~ז ~~~יל~ ש~~"~~~~

" 

~ ~ ~

~ ~ ~  ~  

 ~שרה
 שינק~

ז~ ב~~ ה~~י~ה" מן
 ~ת""~

 בלל
~""~ 

 וו"ד דין
 ד~ד~

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

 ~סורה הנאה~אי~~ו
 ~~ל התי~ ופד"~

 לא~ור דע~ו שםש~ואל ~ניןותגו~
 ועיין ~~~ילה באיסור~ ~ף ~~"א בד~ד~

 ד~~י על ~~ ~י~ ~"~
 וש~ן הנאה ~אי~ו~י להתמי~ ד~ב ~תב~ם ו~נה"~ ~מו~~

 ~זה" האד~~י ו~ברמ~די""ט ד~~
 ל~י~

 ~שון ~~ל ~~ ~ו~
 דלענין " יע"ש~מ"א

 דונ~
 ~ת~~ו

 ד~~
 דאם

 מדברי ~נדאה שריאבדיעבד א~יל~ ו~אי~~י ~דיעבד ~אפילו אסירא הנאהאיסורי אבל~
 במ""מ חי~"א~הרי""טו~""~~הרב וד~~ ו~נ~"~ ~~"~
~~ ~~ 

~~ 
 לומר אנוו~ב ~ ~ב~

~ 
 שם חיד"א הרב מדברי נדאה ובן

ד~אי~ורי ~
 ן ~~""בנ~~חלה שרי~אלארהמתמי~ ל~תת~ אפי~ א~יל~

~~~~~ 
 ~שון ~~

~"~~~ 
 אם

 ~"~ "~מ~~ןי ~ול~ ~תד~~~י~~
~~ 

 ~~ו ~~תדונים

~~ 
 וה~~ימו~פד"ח

 דא~
 ~שנה נתעברה

 ~תינ~ ~תד~
 ~"~וב""~

 ועט"ז רבד~י וא~י הת""ת
 ו~נה~~ והש~~

ס~פ"דהגהתהטו~אות~ג~ ~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~
~~~~~~

 ~"ב ~"ק ה~ר"ת ~וד
 דא~

 ~ידש
 תו~ ותז~

 ד~ ~~ד ול~נק מ~תרלת~~~"דחד~
 ~~ד אלא ~~י ~לא ~דן ~דבדו דלא~נים ו~

 ג"בובדבתב ~ד~ ב~~
 ה~ט~

 או~ ~"י ~ג~~ ב~נה~~ ו~י~ "
~~

 משנה ובלתם
 ~ה~ ~~~

 ~"א
 להתמ~~מרן דיש~לע"ד ~~~ ~~~~ענ~ ~~

 תוך ~רשראם וע~~ו~פש~דבריה~מב"~
 חד~ ~~

 א~ו
 מות~

 ול~ק ל~~ד
 ת~ש ~~ד ~וף~ד ~ל~

 ו~"~
 הפר"ת

~~ 
 י"ג~~יזן

 מז~ו~
~דו~

 ו~~ן " הפד"~ת ל~ן על להרד"ף
 או~ ב~~

~~ 
דב~""דבת~

 דתלילה
 להקלות~~~

"~ 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

 הל~"ו~ש~ל ~~מטמין ורו~יהם~קצי~
~~ 

 ~ד ו~תב " ~"~ש ז~ ~ימן~רש ~~ ~ף
 ~תיי דר~ינ~

~~פטים ~ד~~
 הלב מ~~~ם ~תלב ~~ש~ בת~

 ה~בע פי~ל ט~~ ונ~~
 ע""~

 ב~תתעינים ~וע"ע "
 ~יןבפד~ לה~~יד~

 מע~ידיז~
 ~תוב

~~ 
 ג~ אות ~ם

 בתבווהד"ן ד~רשב~~
 דישדא~

 מן ו~שיונק ביישנים ~ם
 "א ~~~ב ~מותן ו~זות אבזדיות לומ~ליד הנ~~י~
דחלבן בת~

 מ~~יל~
 ו~וו~מולוד ~~~ום

 ~~ק~~~ה ~~~י דוד בית הדב מ"שוע~ין ~ב~ר~וא~זרו~
 ~~ל~ו~~מת ש~תבמה ~~

 ~ל~המ~ש~ דר~
 דהן

~ולל~ונתפ~~ ב~ו~
 ה~נהג

 דרובן~~~
 די~ן ~שו

 ה~
~~נו~~

 ~~ד~~"

 ~~יה~ ~~ ~~נו~
 ו~~~"

~~~ ~ ~  
"~ילדיה~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~  דנעשה נבדית ~לב~ילדי~ן
 לה~

 דחום ו~וא ב~יתד
 ~יב~ד

" 

 שק~ן דא~פ"י ~ו ~"ק הפר""ח ועמ"ש
 מעי~ר היינו ל~פדישו מצווין אין נבלותאובל

 דינ~
~~~~"~ 

 לו שמזיק מ~ני י~דישו~ו
~ו שגור~ בזקנו~

 נז~ים אין זה שבזמ~ינו ד~ו~~י ~~~
~~ו מ~ני~י~

 דו~
 לתד~ות יוצ~ים ~בנים

 ר~~
 פני~ם ה~על יראת ו~ין שבדוד~נים עזי ~ם ורו~ם
 וא~

 אםיוביחום

ו~
 ול~יב~ ~ באודך יע""ש

 מנעתי
~ילדים מתוך~יתילהני~

 מחל~
 של

 ~תי~
 " ז"ל אבי מד לי אמר ובן

 בי ~תיתאף שאינקמחלב ר~ה~לא
 שבע~ ב~

 חדשים
 ול~ המעטי~ אמי מדתי בשחלתה~ייתי

 מ~או
 ~חל~ ~רנ~וני העבדיות מן~~יינ~ מזנ~

 ~איש עז~ולבן של
 ה"ירחיק דבר את~ידא

 א~
 בותית של חלב מל~ניק בניו

וה~יהי~
 ולא ורחם שדים ~רבות להם וי~ן ~~זדם

 ל~דיק~ונה
 א~ ב~

 ~ח יתן ~" בי
 וג~ור~

 ~מותי~ם

~הני~
 את

 בניה~
 ולא עמונו מבני מינ~ת יב~שו ~ו

 על~חושו
 ~~וצא~

 י~די~ן וי~יו
 ושלי""ת ה~ ~רו~י זד~

 ו~ב~בנ~"ג ~~יינ~ ~פ~ד~~~י~י~דבד~~~~~ו~י
 ~ז אות ב""י~הת

 דממד~
 אין חם~ות

 להני~
 מן

~נבדית
 במ~ו~

 ~י ~ד ועיין " בישדאלית ~~~שר
~~ומ"~

 אות
 דב~דז~ יו~

 שהולד גודם
 י~~

 לתד~ות
 ~ ~ל ~ני~ם ~~~לדעהואין~דאת

~~
 א~ילוי~~אלית~בדום ~מינקת תאבל ~אובן

 ~מינ~ת אם ~י~ "~~ודים
 חול~

 ומוברחת
 פיקוח מפני~בלם

 תנ~ דל~ נפ~
 ויש~ידו הזלד את

~ינ~ת
 אח~~

 " ואחרונים ו~ד""ח וש"ך ~ז יש~לית

ומו~ח
 לפר~

 בלל ~"ח ועיין " בן
~~ 

 שםובית ומ""י
 ~י~דוד

 וב~~ ב"~
 ~~מ ~ביב מישור אורח

 נב~ית במינקת איירי הרין ~קור דהג"א בתבשם וב"~
ובן

 מו~
 ז מעמידון אין פ~ הג"א לשון ו~א

~ ~
~~~ 

 דהוי ~~
 נ"~

 ~~~שה~ודים " ל~גם
 ומ ~דבש ~וגמיןע~מן

 תחלה ~י~ן ב~א ד~ש לא~ל שלא~יז~ד ו~ ~
~ 

 בו אף
 נינ~ו בעלמא ~~ת הרבורים ה~~~דדגלי~תבו

 הנמ~ים מ~ני או בתובו ש~מצאים הדבודים~ני ~
 ראוו ובן " ו~~ נז~ד אנו ובן בד~שדשביחי~ובא

 וה~י~ו " הדבר ו~וב ~"ז ~"ק ~ד"ח~עשות
 הר~

~~
 אות ה~וד הגהת בנה"ג ועיין " ~א ~ות

 שיש ~ע~"י מותדת הדבש בה~היו~שמתיבין בת~ ~~ דין ~ה בלל ~"גזוב~ח אות ~יו~~~ת ב"~
 ונ~ון היודה לא~וד בהם ~עם דאיןשום הדבו~ם~גלי ב~

 ~ ~תו~~ ב~ש~דבר

~~
~~~ 
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 ~~~~~~~~~~מ~
 הע~""ז דינא ולענין ~ ~ינינו מצוידאינו

 בת~
 ~א~יר

 ~ד""ח ה~~~~

~~ 

 ~~ברת ד~עיקר ~ח
 ~~"ת דעת ו~"נ ליה דא~רו~~מ~"ן ~דא"~

~"~ 
 יע"~ י"~

~אור~
 אשד ~~נין ~א~ת אר"ש וי~דד עמד~ב או~ ובמ"~ ~ ל"ה ~""ק ~מואל בחגודת וע""ע ז

 " ~שולרוחב ~ידולא~~

~ 

 וס"ה ~"ג ~ות ~"י הגהת ובנה"ג
 י~ולענין אותובד"ק

 דינ~
 ~דא"ש ב~~ ~א~וד נ""ל

ובדהע~
 ז ~פר""ח

~~~~
~~ 

~~~ 
~  

~ ו~~~~~~ ~ ו  
~~ו~יש

 ל~~ ~אין~ עו~ת שיש ~~י יתיר~ אצ~~ ~
~ ~ "

 ~ל~
 ז~~ן" ואון

 "~~ו~י ~~ב~ ~י~ ~~"~ ~

האצבעו~
 ~ד~ן" והעיק~~מ~ש ~ מחוור א~נו זה וגם

 ב~""הוהרא"ה
 ש~א~

 שבאו~ן~~א~ב~ות ~אמ~עי בע
 שהיא~ל~ניו

 גדול~
 ויתירה

 א~ב~ קדוי~ מחברותי~
 פד~תיתיד~

~"~ 
 ~ב"ב " ו~

ועיין דה~~י~~~רונים~ בו~~
 ~ו~ ~מ"~

 ~שם לנו ד~יא ב~
 ~דש~~פ~ו~ים ב~~~ ~~ ~~ד~

 דא~
 ה~שב""ץ ודב""ב

 ב~
 מגן

 ~ד~ נדמזו ~~ודדבתיבת אבו~
 מאצ ~~ אות ד~יינו~להם "שניו~ ~~ו~יו~ ~ימני~

~~ 
 אות

~ 
 ו~ אות ~ז~ק

~דור~
 ~ם מקד~בן ד~ ואות

 אותי~
 " ~ ~פור

 ~ד ד~ מאות הנאבלים עופות על~~""ק וע"~
 או~

 ~ י~"ד
וב~""~

 ~~ד~ דצריבי מרן ~~~~מרבדי ז ~~ א~ אות
 ברם~ימנים

 הש"~
 ~~י"א"מלבד התי~ והדמב"ם

 דעת ו~נ דריםדלא
~~~ 

 וה~"ת וה~ר"ח והש""ך
 מרן לשון משמעות עלתמה

 דה~רי~
 " ~ימני~ ד~

 דל~ ד~י בתב ולדעתהרמ~"ם ל~בריעבח בנ~ ואין בולן ~~בי ל~ נמי רלמדן ואוליובתב
 דר~ו~י~

 ~ ע"שאחד

~~~~~"~ ~~~ ~  

 " ~~גד ~~ו~ו ו~ם
~ש~ך בת~

~"~ 

 דאית~ ~~
 בש""~
~ 

 ~שמ~ו~אה ~ד ~דג ~עמיד דאם ~א ~""ל דף~א
~ 

בו
 צמ~י~

 בתבוהו מותדולא ק~נים ~~שים ~לומד
 ~ו~קים וש~ר והמח~ד~~ור

 ק~~~ ~י~ חיי בעי שו""ת ועיין ג~ ~"ק ~פר""חוב"ב משו~ד~שו~הו~~ב"ל~
 ז ~ב אות ~ד א~ מאותובמ"ב

~~~~~ 
 בת~~ " מתאימות החתי~ות אם ~~

 מתו~ נ~א~ שי~י~ וא"~ יפ~ ~תחב~ותיחד בשמניחן ה~ד~יינו ~"קה~"ח
 חיתובן

 ד~ת ובן " א דג ~ואש~בנ
 דו~

 ובןרעת ~~ו~~ים

~~~~~~~~~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  
 גם ל~~וך ובוליןזו

 ~ז~ בז~
 ועוין " ונ~ון

 מ""~
 לקמן

 דין ~""א~י

~~
 ~ב " ביחד מלוחות בולןא~ילו

 ש~ח~ תלינן ~א~~ו~ ~~~~~~~
א~רות ~~א~ ~יחד מלוחות ש~ן ו~~~י ה~ דיןו~דלקמן ביח~ ~יר~ן שנמלחו

 ו~~
 ~דהנ~דאותב~ו~שק~י~~~~ים ~מ~י~ן

 ממוןזה הוא ~שארגם
 אל~

 ~פיקא ~וו
 ד~וריי~~

ול~מר~
 י"ז ~~""ק ו~דל~ן מ~מ א~ור ו~~יד

 נא~רו ~לא האחדונים ובתבו "עב~ל וי~~
 ~ד~נן ~גים דציר ~שום~ ה~מאות ~ן~~שדות ~חתיבו~

 ז ה~ ~ין ~קמןועיין

~~

 מו~ם ~~ון
 לאבלו" מותר ר~~ושדרה ~א~

 לו ~י~ דג ~מלוחים ~דגים נמצא~~אם

ד~~
 ו~דדה דחב

 ~הו~
 ~הוד דג ~ימן

 ~דרה לו ואיןחד ש~~~אדאש~
 מות~

 קשקשים לו ~יה דודאי לא~ו
 ועדוין ~~נינו ~לם ~דג אם ~בל ונשרו מל~ה~ודם
 אין נמלחלא

 ל~מו~
 אראש

 ושדר~
 להתידורש"ל

 דמ~קנ~ואחדוניםזוהו~יף~~ך וש""~
 ה~""~

 דתרוייהו
ראש בעי~

 ול~ ו~דר~
 בל ו~פ מניי~ו ~חד ~גי

 ה~ו~קי~
 ז

והע~
 העתי~לשון

 ~וד"םובת~ב~י~רש"~
 ו~ן

 ~~ר"ח זה ~~נין ה~ריבו ו~~ר זהדין השמי~

 ז~והד~ר~ ~~
~ " ~

 ו~
 ו~~ר"~

 ~בוון אינו דש"ל ד~ירו~ ~תב
לשון ע~

 ~רא"~
 ו~~נין

 ו~פד"~"ל~ נר~~~ר~ דונ~
 ~"ל

להתיר
~ 

 ~ונ~ ~י ב~י ~ף
 רש""ל דפידשו

 דאיןוב~"ל ואח~ונים~
 ל~~

 ד~ בח~י~ת א~י~ו
 ~~~לח ו~~ד

~ 
 ~~"י~ו~~ו~יין~~ו~נ~~~

 "~ו
"~" 
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 ~"~ו~

 ~ ו~ו~~~ א~~דין ויש ~~ ~~ם~ון
 ~ט~"

 ~ם ~~~~~~ן """~~יון~"~
 א~~~ ~ט~א~~

~~~~~ 
~~לחו~~~~

 מ~~~ה
 ~י~ד~ופס~

" ~ ~ ~  ~ ב~ בלל 
 ד~

 ד~
 נגד הטהורים מן ~~~~ם~או"ה~דאםיש

 ~טמאי~
 ול~~ונ~~~~ל~

 שמא איסוד ~~זיקי~
~~ 

 ~טמ~י~"
 ~ עב"ל ~הם ~מבדיו~ר

 "ו~בי~~
 הש"~והפר"~

 י~ויין
~ד"~

 " ~~ ~""ק

 ד~ארי~
 רוב" ד~ת דבן ~~ה ~~נין

 נק~ינן והבי המ~בר ד~ת וזה ב~~ ל~~יר~פו~ק~ם

~~~ו~~
 ~י~ ~ד"מ

 נ"~
 ~יר ~ין דאין~י~ק

 והביאו ב~~ דבטיל ~דאודיי~א דא~ירא נבילהל~יר דגי~

 ~"~~ש"~

 במ"י ו~ע ~~וא~דונים
 ה~~ ~

 ב~"

 נוהגין רינא דל~נין ~~ב ד~~ד ~~ או~~
 בדע~

 היב~ ל~~ל~ ו~ו~~ד~
 ~~ דאיבא

 בד""~ ו~

~~~ו~"~~~~ ~  ~~ן~~~י~~~י~ 
 ה~גור~"~~מואל~~ם

~"~ 
~~ 

 ~ע~י~
 דברו

וד"מ~ועיין ה~"~
 או~ ב~ ~גה~ ב~נ~~~

 ל~
 ד~~

 שה~יק
 ה~~~ברי

 ~~~ דבטילו
 ב~~

 דמשום ונראה
 מצ~רפו~ הח~י~~ און בס~דב~ליחה בטל~ים דאיב~
 לבטל

 ס~עב~~ו~~~ י~ ~~י~ דב~~ ל~ ~~~~ס~
 לענין

 ~ בס~ו~ל"מ דב~ילי דינא"נל~ד "~

~~
 ~~ם " ענין בבל לה~י~יש

 נש~~
~בוש דהזי ~לע

 א~
 ואפילו ~~ור בדיע~ד

 ספ~
 אם

 ~ע"לע~שרו
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 ~~ך לאו
 ופר"~

 וא~רונים
 ופשו~

~~~ ~ נ ~ ~ ~ ~  ו~~ 

~ 

~ ~ ~ ~  

 ס"~ דהויו~~דונים
 ~ו~וי~

 מ"ב
 י"ג~ או~

 וב""ב
~~~ 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ל~~~~
 להק~~ ובו~~"שו~ן ~דאורי~~א אסור שמנונית

~~
~~~~~~ 

 ~~~~~~ו~~"ל~~~~

 בו~~~ל
 א~

 דהא ~או~ר ~י יש ב~ב~
 בה~ שאין ~~יבה ~או דג בה~ בשאין ה~~~בית ~"~ דש~~

קשקשים
 אב~

 בהם אםיש
 צירן פי~אפי~ ה~~~~ו~

 גו~ן ~~וםגזירה
 ~וב~ולבי~

 פיר~שי~ ב~ בו נאמרו
 דבולבי~ו~~

 ודבעי~ן טהור דג ~יינו
 ט~ורי~ ב~דגי~

 ~פר"~~ד~י~
 ס"ק
 י~~

 הש"~ובנ"הג ועיין
 עמדו~מו והפר"~

 ל~~
 לא דהא שאומר מי יש מ~" ב~ב

 ~ו~ים"אשב~ן
~ 

 אדם ~ביב א~רון ועד זה
 במ"ב~י"דא הר~

 "או~
 ~""ז

 הרב~ הארי~
 ~ בד"ק יעויין

ו~אמ~
 ילא ~~ין ~ולק ~ינו דלא הוא

 שיז~
 ~י~ ~"ב

 שאומר ~י יש ~דרבו"לב~וב הבא~~~ע
 ~ולק ~~ין אעפ"י הפוסקים ~ן ל~ר אלא ~צאה~לא ב~בר~

עלי~
 היא דהא

 ~~ר~
 ואין ן והר ו~רשב~א הרמב"ן

 ש~ולק~י
~ 

 ~דב~ב זה

 ~ש~
 והפר"ח ~א ס"ק

~~~~~~ 
~ 

~~ 
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~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ "  
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 דהבא ד~~~הוהר~ב"ן
 בבש~ו~ ~~ז~

 ~א~~~שזם
דנ~שדו

 ע""~
 ~ן דגים ~קרבי ל~~~~

 ~אידנא ~ו~ש לישראל או~ם ו~וב~ים ~הו~י~~הם ב~זק~ הנברי~
 ~אין דרידא~ס~

 ~רא~
 בל ה~ברים ב~ה" אל~ים

 ובל יאבל אשר~אבל
 מש~~

 אשר
 יש~ה~

 דבעי" וביון
 ~~~נו ו~~~ה ~ש~רי לא דו~א~ניי~ו"~הד~א

 ~או~~

 ~ובן~ני"~לח~ים
 ה~חב~ ד~~

 ע~"ל

 ואין~~~
 א~"

 ב~שרו~~ועויןב~~זק
 ס~~ ~ר"~

 ו~ז~וד ~~
 "" ז" וע~יןלה~ן הפ~ח לשוןעל ~דו~

~ ~

 ~ל לשוןמור~אוגוו"
 ר~א~ש~~~~~

וה~~"~
 ס"קב"ב"השיגו

 ד~~ ד~ש~~
 ו~ובדידגיםשנ~ו~ו~הניאםא~~~~גו~ דגים~קדבו דא~י~

 בעיני וישר ~ מאד ~מוה דהוא מל~~י~א~
 ~הע~י~

 אר"ש ר~"יעל
 מ~

 ש~עלה
 דגי~ ~עו~רידהוינו ~ש~ ל~ניןדינ~~~~

 שלמים
 א~

 מל~~י~~וצא~~ אני ו~ם"אמר הוא וטהור פלונימדג באו~~ נאמן הגוי
 א~ר ואם נאמן טהור~אינומדג

 "~ל~
 ~~גים

 ~ב~ע ~הני ~ם רשל~ום ~יון~רבי~~ ו~~
 אומר אםמו~ז~~בבשרו~נאמןבין שאי~~ ו~שראל ב~י דינו לישראל אוסורין~א~זל "ו~רא~"~שו~
 הםוא~" דשל~ים ביון מל~~ים אני אמר אם וביןהוא ~רג~לוני~טה~

 נ~מןאינו ~~~י~ אני אומר ~גו~ ~ם שנמו~ו דגים ~בריה~
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 ר~למים בנ~~ש
 וטהוד פלונז ~~ג ~~רואם ~הימן~ רל~ דב~יבנ~

 ~ו~
 שאינו מהי~ןוושראל לא קרבי~ם ואלו דגים ~לואנ~ד אי ו~ם" ~~~~ן לאו

 ~בשר~~~ז~
 נאמן ~ל~~ים אני או~~ ~ם

 היבא ובל מהימן הוא וט~ור ~דג~פלוניאו~ר ו~~
 דמדג ~זי~ינהו קאמ~אני בי ~"ה ~ל~~יםאני ד~ה~
 שאינו דבישראל לן ומ~~בראהוציאום טהו~

 מו~ז~
 אנו שאין אף ~וא ו~~וד פלוני מרג לן דא~רהיבא בבשרו~

 עב~לז ~ימן לא או טהור ~וא אם דג או~ומבירים
 בנ~גועיין

 אות ב""י הג~ו~
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 וס"ט
וע~ע ~ר~ או~ ו~~

 בפר"~
 פ"ו סי~
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 ~ריו דהע~י~ ג~
 ש~ינודבי~דאל דהב~

 בבשרו~ מו~ז~
 ~זי~ינ~ו אני אמ~ אם

 סגי ~הורדמדג
 ~וד~

 במרן
 דהצרי~

 מביריםשאנו ביצי~ "גבו ה~ם
 שאו~

 ~ף
 ~הור~

 לה~~" דאין ו~ע"ד
 שאינו ~זשראל~זה

 לה~מ~ ל~ ודאי~ ~בשרו~ ~ו~ז~
 ד~בי~בה~

 דגים~
 שאינו ב~שראל ו~""ב ~מרן

בבשרו~ ~וחז~
 אם בין מהינ~ן צא

 או ~ל~~י~ אני אמ~
 ~יון חזי~ינהו "אני או הוא וטהורפלוני מד~

דמנברז שלמי~ דאינ~
 וצרי~

 ש~וא הרג מבירים שאנו
 לה~~יר נבון ע"ה דנ~שדוה~דנא ~ובפר~ טהו~
 בהא~

 שא~ ובבל

~~~~~~"~"~~~~~~~~ 
 שאינוב~ש~אל

 ב~שרו~ מו~ז~
 מל~~י~" א~י א~ר אם

 מס~בר דלא ובו~ הוא וטהור פלוני מדגאו
 ותו ז לשלמים דגים ד~~בידינא להשו~

 ~הפ~~
 דשל~ם ב~ון גוונא בהאי דנאמן ב~למים ואמרב~יל קרי "גופיה

 רדוקא לנו דהורהה~"ו~ו~
 בשל~י~

 ~י~ינן
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 ו~יין
 סג~~ וי~ידי ~~וא~קאר~ה

 ~ או~ן או~לין אין
~~~~~ 

 ~הוא אדם ~~"
 ~ו~ז~

 ב~שדו~""
 ו~

 ~דים או בדים ~~שיהם ב~הם "
 ה~רה ~אמןש~~ושאינו

 וקבל~
 ~ל

 ~אמי~י~"ו~~
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 ~ א~רונים~~וט
~~

 " ובו~ המנהג פשטועבשיו

 הפד"~
 ~ ~ו ס~ק
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 נגרב~ב
 ~~ד~~" לוה דשרי וב~ב ~~רבו ל~ו י~~ בי ~ןלא דבריםאש~ דינאוהטי~ בהאי ~ר~

 יעוי~"~ז טהור ~מא ועל טמא טהור ~לד~מר
 וג~

 ~""~הפד~
 או~~" בשום זה על ~מוך ד~ין ב~ב י~ד

 ~אדו~דה
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 ~בר~ ~תרא~
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 המנהג דנת~~ט ~מ~ן

 ב~
 בנ"הג ו~רב ~

 אותב"י הגה~
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 ב~~ ו~מ""ש ~ מדן בדבדי דהנבון בתב
 ~"ל דף ה~ואה~ית
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 אות במ""ב ו~זין
~לא ~"~

 ~~ד~ ~חל~
 בי אני ומה ~דין ל~נון

 א~נ~
 ב~ת~~ו~

 ובין מרן דברי ~ון זבו~ דנור דזקוקין
 אלי~ ~ריב ~ו יבחר ~ד את והמ"ץ ז~פד"חו~~"ת

 דג~ בי~י לקנו~ ~~~המחמי~
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 בין ה~~"ום
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 בין
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 ואינו ~~

 ~וש~
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 ~בה~
 ש~ון דוקא ~או~ה ""~תבי ~

 ~לזו~או~ין
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 הלבות ~וף ~רמ~"ם ~ליו מ~ו~ין
 ~שק~ו בל משום ד~~ור ~תבדוצח

 ו~"~~
 ~~דבל ~""ק ה~ד~ח~וד ו~ת~ ~ ~ש"ל

~~ 
 ל~בלו ~~לם רגילין ~אין

 ~~נו~ברלין
 נקד~מאו~

 ואון
 לא~~

~ף לריד~ ~~~ ואי
 דל~"~

 לא
 ~"~ מ~~

 דא~זד
 לדידי~

 ~~"ל ת~קצו בל~~יר בי~ וק~ינן
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 ד~ם א~

~רגי~
 ונבנ~ין ב~ין שהתו~~ים

 לתו~
 א~ור פיו

 ה~ור ~ג~ת וה~~~ג ~~ ~"ק ~~ר"ח מ"ש~יון ~~~
 ~איןל~קל~ אלונל~ד ~~"~ו~~ל~~ או~
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 ~בל ~ר"םל~ון

 ~~ו " ב~י לשא~ א~
 ~יינו בבלי ד~~ורלשאוב~ש"~והפ~~דהא

 בבלי לשאוב מותר מיםשבב~ים אבל ~לי מבורדוקא
 ופלתי ~ מהם~ל~תות
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 שרי דל~רות ~תב א~
 ל~י"א~ו~ ~~י~מ~לי~או~ אב~

 ונ~~""ד
 ובן ד~תב ג~ דון לקמן רמ""א מור~"לשון~~ן בהש"ךוה~ר""ח~
 מ~לי~~ות מו~

~~ 
 ט~ז בלי~ו~~ין
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 ובנ"הג ~~
 ~ל ד~ות~ח אותב"י ה~ה~

 ג~ואות אות ~ם ו~י ~~ דין ~~

~~וחגו~ת~~ואל~"~
 הבלבו ובתב ~~רז

 ונ~ון ~~ור ~יר המים ~יקח~מן~אף ~י~ק"~
~"~~ 

 בבנ""~ג

~
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 "הג~~
 ז ו~ ~ות ובמ"ב י"ב אות ב~י

~ל~"~~
 לדופן ו~ה ~ " מב~נום הבלי דו~ן ~ל
 ו~ר~ב"א ה~מב"ם מ~פניםהבוד

 ~תול~י~לחודייהו המים~בל~~יונו~~י~ייהוודו~~~ם ואו""~
 פ~~ואחדוניםופשוט~~~ירי
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 ~ב~~~~ א~~
 " והר~ב~א ~~מ~~ם

 ~ב~~
 מרן ד~ת

 ~חלה ~~~יןמד~בי~~יש
 ~ג~

 בו
~ב~ון ~אומ~ ~י י~

 ~ז~
 ~ן ד~ת

 ~אחרונ~~ ב~בר~
 ו~ב

~~ן ~ד"מ~
 ~~ט~

~ו~ית תי~ והב"ופ ~ מתירין ~י~ ~ת~ו ו~~ר"ח
 ה~~~

 בד"ק ~יין לא~~~ דד~תו ונ~~ה
 רבים ~ברת דהביא א~ ~ת ב~י ~גהת בנ~הג"~יין ~

 ו~ב~~~די
 ~~תי הר~

 ~"~ ד~~

 ח~
 וב~

 הר~ ה~בים
 שם י~וין ב~ ~ת~ב

 באור~
 הת""ח ~ל המ~י ו~ב ז

 ב~ אות נ"ד~לל
~ 

 ~דברי ודק~ל להקל ר~ין ונל~ר
 ~ מרןהרמב"םוהרש~אוב~נ~~ת

~~~~
 ~נות ~סר ל"ג~"ק

 פ~
 ~גוים

 א~
 במים ~תו שלשוידו~

 שי~
 תול~ים בם

 ~""ק ד~ת שפתי בחלק מגדים פרי "~רב " ~ינון~לי
 פירשו ד~דאי פשוט והוא דבריו ~ל~~~בתב

 ד~ ~~ אות מ"ב והרב ז ~~"ד ואסו~~קמח ~
 שה~~~ מה~~ני~~שיב הא~י~

 מהר"~
 ~ל פלו~נטין

 מפל~ד פת לקנות המנהג דנת~ט ובתב ~י~ו~""ב ה~ר"~
 ~מים ~ול~ים ~ביחי דלא ~~מות ד~ש~זי

 ובאתד~

 "~ון "ואם המים את מ~ננין הם"דשבו~י
הוי מ~ננין"ז~~

~~ 
 תול~ים ~אדו אם

 א~ ו~~~
 בש~ת ~ימו~ו

 והן ז ~ב"ל פה פו~" ואין ההיתר ~ט ולבן~ריבה
 ו~נים מ~יד אחד אם בי נזהדים אין~תה

 ה~ אשר~שרודים ~משפח~
 ו~~ש~ ~ור~

 המ~מות בבל היתד
 ובאמת זראינו שמ~נואשד

 הי~
 ל~מודיבולים ~צבו~ רוב דאין גזרה

 ב~
 ~יב~ ובפרט

 ישר~ל דליבא~לטד
 לאל ואין ל~ם מב~ים ו~~~י~ניםדה~ניים

 בבתיהם~~~ותו יר~
 ו~

 דבבמה
 מקומו~

 ~ביחי לא
 ז במיםתול~ים

~ ~~~~ 

 ~תב " ובו~ משקה לפיבך ~~
 ר~ירוחםבשם ה~ר""~

 חומ~
 תול~י~ בו שיש

 ~חומץ מן א~ל פירשו נקרא לאוי~ פירשואם
 ~"ב ומותרים פי~ו הוי~א לתבש~

 ו~יין ~
 שו~

 ~י~ ~"הג
קל"ב

 דבת~
 ש~ חומ~

 אותו ו~ננו תול~ים בו
 פ~מי~

 ו~עפ""~~~
 בו היו

 תולע~
 דלא

 ד~
 לבשלו להתיר

ול~ננו
~ 

 בתב ח~ אות וב~ב
 דמנה~

 ~הק
 בבגד בתחלה ~חומץ לסנן~ו~"ב ידושל~

~~ 
 מב~לי~ וא~ב

 אחרתונבוןהדבר~ובן~איתידנהגו ~םו~נניןאותו
 מ~ש~דירא~~נשי

~~ 
 והנהגתי~~יין פניהםונהגתי ל

 ~י~~ב בח~ד לב והר~חקרי ~~ ~~ ~רמ"ז~ו"ת
 ו~ אות ט~ ~י~ הד"ט~יקרי והר~

 ~ארי~
 ~ ~~ב ב~נין"

ו~""~
 מים שיתן דבתב ~"ז אות ~י הגהת בבנ"~ג
לחומץב~

 ~תול~ים י~ברו שיתרבךולא
בנקב דרך~מ~ננ~

 ד~
 ~~בר

 ~חומ~
לרוד במזמו~ ו~יין ~ ~נתדבך

 דהר~י~
 מ~ן ~ל

 דבת~
 יתו~ין או

 ה~וף שרן~שום א~ו~ דה~
 חו~ ואפי~

 ת~וה וי~~ ~מ~קה
 ב~בהדמב"ם ד~~

 ~ב~

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

 " ו~~

 פרי~ ~~~חזי
 ~בל

 בליל~
 ומ~ת~רא אסיר

 יממ~דהיינו~~ין דלילי~
 ב~בוק~

 ו~יין ז מור"ם ב~ון בתב בב"יו~רן ~ב"ל~ ש"ד הדבה נרות או
ב""י הג~~ בנ"~~

 או~
 ו~"מ ד~תב ~~

 ~~רי~
 בשמס~ן ~י~ה~ אדם

 ש~~ליל~
 שיבולין בבגד יהיה

 התול~י~
 בו ל~בור

 בו ל~~ור ~ולין התול~ים ש~ין ~ב בבגד~לא
~"~ 
 ז

 ה~ אות מ"בו~יין
 ד~בי~

 " בשם

 ~ריק~
 מין דבל

 ~תם שבתב ה~~ לשון וב~נ בלילה ~~ור~ינון
 ~ל~ ~החמי~ דנבון נל~ד ולבן בלילה~~ננו אי~
 ל~נן

 ~בלילה
~~

~~~ ~~ 
~ ח ~ ~ ~ ~ ~  

~~ 
~"ד

 בל~
 ד~אני" ~בבלי ~~ם

 חוץ ראשולהוציא התול~י~ ~ד~~ הב~
 ובו~~~~

 ובתב ט"ו ~"ק
~"~~ 

 ~תול~יםדרך ~"~
 לפד~

 ב~~ני ו~יין ז ולחזור לפ~י חוץ
 ט~ אות ו~"ב~יי

 וחגו~~
 ~ות ~מואל

 ט~
 ל~~ל ואין

 ז נל~"ד בן לחוץ נקוב חורו~ם

~~~~~ 
 ~מ~ ~א~~י~ ~~

 ובו~" פירשו
 ~~"א קטנים ~ל~ים~ם ד~~
~קמח לנ~~

 ובבר~ בנפ~
 הםגדוליםב~נין ~~ור~ם ~בל

 מותד והש~ר יבררם וביוצא בנפה להוציאם~אפשר
 הפר"ח וב"ב ואחרונים וש"ך~"ז

 ודל~
 ~ ונבון ב~ב"ח

~~~~~
 ~י~ב"ב ב~ד ~ר~ביתדוד

 א~
 האלו ~ול~ים

 ~ריהדלאבטילאפי~באלףאודיל~~זשפי~הוו
~~ן

 דמתחל~
 מותר היה

 ~א~ר ו~א בפ~י ~הי~
~"י אל~

 שפיד~
 ~א

 ב~ו~ חשו~
 "ד~ל

 דל~
 בריה חשיב~
אלא



~ ~ ~ ~

"~~~"

~~~~ 
~ ~ ~ ~ ~ ~ל~~ב~~~ד~מ~תל~

 ~והביאו בדי~ו
 הד~

 ~ת ~ב

~דוב~בדל~ד~"~~~
 בדיה ד~שיבי

~~ 
 וב~ד

~~ב
 ר~י~

 ~~ישב
 ו~מ"~

 ~~ ~י~ בד~ז הדב
~""~ 

 מסי לב ~~קדי ד~~ע ~"ק שם ד~ת ש~תי והדבו~
~"~

 עד
 דב~~ ~י~~"~

 ב~ב דבדיו
 די~

 דין ~הם
 ז להקל דאיןבדיהונלע"ד

~~
 " ו~~ ל~ב"ום למבדו וא~ד מוד"ם לשון

לא

~ ב~  

 ומל~ ~~~~

~~ ~~~ ~ןי~~~
 הגוי

 ~~ו~עים ידא~ ו~
 קמת ~ן~י~ד ~~~וד שאין ~ענין לישדאל שימבדנו ~מיידיבת~ ו~פ~"ת~והש"~ ~~ ~~

 יעש~
 ממנו

 פ~
 ובן לישראל וימבדנו

 בפ~ י~נ~~לת
 דברים שאד או

 ע~"ד"~
 ~פד"ת ו~~ב

~~ן
 אמ~

 דיש
 לתו~

 וה~ ~ ע~"ל לזה גם
 ~ש"~וד"א

~תידו
 מע~ ~ע~ לגוי ל~ב~

 ימ~דנו שלא ב~נין
 את"~הגוי

 א~ן ~ ~~~אל
 ת~ ~פד"~

 מ~ט א~י~~מבדם וא~~ עליהם"
 מ~~

 ההי~ד ~יקד
 בז~

 לעשו~ו
 ול~~~ו~ת

 ימ~דנ~ וא~"~ לשני~
 ז ~~"ל לגוו

~ל ובנ~
~~~ ~  

 ב~~ק"ב

 ת~
 ~ל ~ביו מד על

 ל~נות ~לא נהגו דהאידנא " שדי לשנים ~פת~ו~דו~א ו~~
ת~יב~

 ו~יעתוז בהפד"ת להתמיד דנבון ונל~ד ז ~~"ש~א דין קי""ג סי~ לקמן מו~"ם במ"ש הגוי מן ~ת

ו~~ה~
 בללמ~או~~ד

 היה א~ד ~לוים ~שיאי נשיא הגדול הדבגם דאיןלהקלא~~בהפמ"ד~
~בדה~

 ל~~ל דאין דנ~ל לי ~~~ ~~יא~~י בעיד ~ץ
 ב~נ"הג ו~ין ז~דבד

 ~ת עד ~"ז מאות ~"י הגה~
 ~~ר"ת לשון ~ל ~דוד ומז~ד~"א

~""~ 
 ~ ~י

 ~ו~~~
 שדיתשו~ו~"הר~~""םוהדמב"ן ו~וא ~~

 והד"ןוהרשב"א"
 והה"~

 א~דו
 ומי לדתוש י~ול ואינו ק~ן ~תוד אם~פ~ו

~גד~ יק~
~בוו~א הני בל ~ביק איך מדן על תמהו ודבים ז

 ו~ס~
 ה~~מו ~א~ונים ובל בהרא"ש

 ז וה~אשוצים ~~ה~תדונים נגד ל~~ל דאין~נל~ד לא~ו~
 ומ"ב נ"ג אות ב"י "הגהת ~נ""הגו~זין

 או~
 ז ~א

~ ~
 ~ו~

 ~במהין ~ול~~גד~ם מוד"ם
 ב~וב "ובו~ ופטד~~

 א~ ~מ"~
 ~"ב

 ד~
 הגדלין

 ~שדץ ביה וקרינן אסודים עצים או בבליםו~מתובדין
~שודץ

~~ 
 מ""י בהדב דלא ~אדץ

 שנס~~~
 ~" בזה

~~
 ועיון ~ להתמיד

 ~~ ל"~
 וד"א ש~"ג

 ד~
 ק~א

 ו~יין ז~"ד
 ב~~למנת~

 בלל
 ~וו~"יש~~~

~~~
הבד~ה ~~~ ~יבשים הבמ~ין ל~ל ד~~שלא

 נמצ~
 בהם

 ~ול~יםוטו~
 ז הדבד

~~~
 הפד""ת

 דדא~
 מ~~~ין שהיו לי~ד~ו ~עיד

 ולפי~~ במ~ובני~~פ~דיו~
 מאבילים היו

 היו מהם~יד אדסיי~ שאם~~טדיו~~יו ש~בית~ע~מהם~~~ים
 מש~~ע~

 ~~ו מ~ים ומהם
נ~שו שו~

 ידת~
 לאבלם שלא הדבד נ~ון ~~ל~וב~מת מ~ם

 עדב זהא~~י
 את~ דא~

 ל~ הבדז~
 משפתת ישאר

 ~ ודל~יהיואר~ים~~ול~י
~~

 שתודה" ~דה במין
 לדע~ ז~

 ~דשב"א
 דל~
~ 

 דלא בפדי לד~וש מקום שי~א בעי"
 ~סבד~

~ד~~
 להקל ~ין מדן ו~~ק

 א~
 ~ ~~ש לא אם

~~
~~~ ~~~ 

~ ~~~ב~~~~~~~~~~  

 שדר~ו יד~ינן דלא ו~ף ד~~ דין סוף מור"ם~מ"ש
 ~~~יקא א~ודל~~לי~"במ~ו~ד"

 לתומד~ דא~יית~

 ~~ו~ל ותגודת~~ת
 ~~~נ~~~י~ ואתד~נום~~~

~~וךהמד~תו~
 הורהלה~ידהדב

תביב ~גרו~מ~"ם~~
 בש~

 הדב ~""י
 תיד"~

 ~י~ עין ~~וב ז"ל
 שבןו~וסיף ת~

 המ~ה~ מהד~ ש~~
 ~~הד"ש

 ע~שבא~ש~דם של~
~ 

~~~~~ 
 ~~ל ~~ב " ובו"ז ל~~~י~ ש~ד~ן פידות ~~יני בל ~~

 ד~לין~ועדשי~
~טני~

 ~מ~ובד"ומ"מ ~בןלה~~יע

 הפ~"ת וסיים ~זמן ולפי המ~ום~פי משתנ~ הב~
 י~ושנפש בע~ ולפי~~

 לע~~
 ~איסוד ~~~של יבא ~לא

 ד~דיי~
 ~~ב"~

 לומבדו~ מ~ד"י ועיין
 בזדע

 דמ~ י~ת~
 ~א
~ 

~~
 " תדש מתקיים"~ב אינו

"" ה~~"הגהגה~ ~ת~
 ~~ור

~~ 
 י"ג

 דבשנ~
 העזבוד

 ב~פי~~~ להתמיד ונ~ון תדשי""ג ~מתי~ ~די~
 ד~דיי~~
 ז

~"ב ועיי~
 או~

 ~"צ ~פ~ת לדעת בי וגם י"ת
 אל~

 ~"ב
 ~י~ לעיל בתבנו~בד תד~

~~ 
 ל~ון על ז~ דין

 ז ~ש ה~ד"ת ~ל ת~ו~אתדונום דב~ מ~~
 ~הק דאין ונל~ד ז ד~~א ב~ב ד"ה י"ת דיןנ""ז ~ימ~ ל~ז~ ו~~~

 ~ל ד~שיגו קשישי~~ס~מ~הדבנן
 במ"ב ~סבים ו~ן ~"ג בלל ה~"ת תדש~ו~בי"ג ~פ~~ויש~ה~ת~~
~ז ~ימ~

 או~
 שם ו~ל~י י"ב

~~ 
 ז ז~

~ ~

ומ"מ
 ~די~

 ~מ~ין דו~תין במיםהעדשים דינית ~פ~ת ב~ב " ו~ו~ לבוד~ן
 ש~ל ~דשים~שה הדתי~~ מע~

 ששה ע~~ שעב~ מ~ ~~ע~
 " עי""ש בעלמא וע~דא ~פיד~א~וי ~דשי~

 ו~~~
 ~דב

~ות מ"~
 י""~

 ו~~ דוד ~יהדבבית
 סל~

 פ~~ו למנ~ה
 ע~

~פר~
 לתוש ד~וב ונ"ל ~~ש

 לדבדיה~
 ז

 להדד"ף~דוד מזמו~ ~עי~
 דה~י~

 ודאיה ה~~ת דבדי
 דא~~

~ד~ית~
 ה~ו~~ת גדל א~ו

 ~~זשו~
 ~~ינון

 ~ד~עיל ~תומ~
 ~ בקדידה יתנ~~את"~~~

 דו~תי~ מ~~
" 

ליתנם דוק~
 צוננים ~מי~ ~יל~

 ~ל~ דהמנ~בי~
 ולמ~וט~וע~

 אמים ~מ~ינן עולין דאינן
 וה~ב ז ל~שות דאוי ו~ן ואתדונ~ם~זמו~וש"ך רו~תי~
 או~ן שי~נו ~לי ~עדשים ה~יד ב~ה ~י~~וד בי~
 ודי~ז והדשב"א דלהדמב"ם ~יוןדו~~ין" במי~
 משעב~

~~ל~~~~~~~~ ~ ~ ~ ~ ~  ~~ 

 ד~

 ~ו~~~
 ו~ו~ששים ב~ ~~ין ~דו לך אין ~י ~~ם ל~ון " ~~

 ~גון ~טן ~ב~די" ס"~ והש~ "ר~~
 ג~רגד~יו~

 וצדי~ נ~יל~ נעשה~פדי ~~~~ ~~~ד ב~ם דאין
נביל~ דנ~ש~ ה~די ~ל נגד ~~

 א~ל
 בת"~

 דיןת"~~~דמדבדי ~ו ~לל
והד~"א הד~~

 נדא~
 דאין

 ~ל~
 מ~ד~~ מדבדי ודב"נ

בהג~
 ומ~ון ~ד

 ~"ד~א~
~ב~וב מהד~~ ד~רי ~~ד יקל ~י

 לתו~~ לנהו~
 מ~מ ~ קטנים בפ~ות

 להתמיד צדיביןואין לב"~ ~די ודאי ה~די מלבד אתדים דברים ~ב בו~יש ב~שי~
 ו~ו~

 נעשית ~ת~י~ה שמא
נ~~ה

 ובו~~~
 נ~~~ד~ין בד~דיו

 ול~
 ל~ון~ועל בידיה~ ודפיא

 ה~"~
 עמדו קמו הנ""ל

 הש""~
 ס~ב~~שיל בשיש אלא ~ל הדב~~יד דלא ד~ירש

 או~ ב"י הג~תוה~~הג ~ ~~~ע~ נג~
 דלא ד~~דש ~"ב

 ה~"~דבדי ב~ש~
 ~ ~תו~ע נגד ב~בשיל ס~ אין א~י~ ו~יד

ו~אמ~
 מ"י ~דב עליו ועיין הדב ~ון מובת דהבי

~""~

 ~ד
~~ 

 ב"ו~~וה~ז

 ס~
 ל~~ל בתב י"ד

~~ל ודל~
 ~"ד ב~י~ ראזתא ~די~י ~~~מא ~

 ~~ד~
~~או~~



~ ~ ~ ~ ~

~  

~ ~ ~

~ " ~ ~  ~

~ ~ ~ ~ ~~ו~י~~ז~בו~ 
 ~ליו דבה ההי~ד אם וי~ושי~"~~

~~ד
~~~~ 

 בעין~ב"לוהסבו~ החולע שאין בל הוא בן
 שאיןס~נגד דב~וקטן ~ו~ו"~~ר~~~~~ב~ובחב

 החולע טעם נגר ס~ איבא ~מ ה~ע~~ם
ובב~הג ~ ~~ש~

 או~ ~~ הגה~
 דבד"א ד~חב ע"ב

 ד~
 ק~ט

 ח~קודבל דלא ה~פה בסב~ה~בעל נ~~ש~פס~~ב

ה~
 איםו~ין חנ"נאףבשא~ למ"ר אלא וטרי~אינו ש~לא

 ~~י~א בב"ח אם ~י אומ~~נ"נ ראין דק~ל לדידן~~בל
 ~"ש ה~ל דשרו ~~ולע ~נ~ד בח~שיל ס~ ישד~ם

~~~~י~~

 דין ~~"ב ~~~~~~~ן

~~ 
 דאין ~לא האי על ~מוך דאין ב~ב י"ג~~ק

 ל~
 פרו

ובו~"אלא
 ב~ירו~

 דבריו ~ל ~הקשה ~בד ובו~ ג~ים
 שמוא~ ~~ד~~רב~

 דנראה ~ב ס"ק
~ 

נינהו רםתרא""י
 ~~~~ד~עט~

 דבדי לפשט והסבים
 מ~בלין הרב ~~~ב~~בן~דעחו~פר"ח ו~~ רמ"~
 בש"ו~

 סימן

נ~
 וד~ן

 ע~ק~
 ~בן בה~"ך "ודלא

 הלב~
 נלע""ד ע~"ל~ו~ן

 ~והרב ס"ק תאר "פרו דינא~ו~ין~~נין
 בי~

 סי~ דזד
 ס~ בו יש פרי דבל דינא ד~אי ~~ב~ד

 החולע~ ~ג~
~~סב~

 מח~רי~ן אי דאף עוד וא~ר מה~שב""א ג""ב

בפי~ו~
 ~טנים

 ל~צדי~
 נגד ס~

 ~ם להקל ריש ה~ל~
 עמו~~בשל

 ~ב~~
 מלשון ובר~אה א~דים

 הגהת~צ~הג הד~
 א~ ב~

 ~ב
 הנ"~

 ושם י~~ש
 ע~~ או~

~~
~~~ 

~"~~ 

 ~מ~~~ ~~~ו~

" 

~  

 והעחי~ו ק~ ~ס""ס ה~ט"ז ובחב ~~~~ס
 הש~~

 בבאן
 ~דוקא ~~דס"ק

 ורקו~
 את~ ~פי~ פירו~ שא~ ~בל

 מו~ר~~~נ~בש~
 דהרשב"א ואע"ג בבדיקה

 נלע"ר יר~וח בתב דהאי"די~א~אריה בשו""~
 קול~ דה~

 להחי~~דול~
 ~יבא ש~~בשלו ב~ירו~"

~~ן דברי על ו~יין ~בדיקה~ ~ל בתל~~ולס~ך~~ורא דאיח~ז~
 ושו"~

 רש~א
 ה~
 ~"ו סו~ י ב הגהח ~ ב~נ"~ג ל

~או~~
 ~~וז הגדול ~ה~ב זה ~ל ~בח~~~~ ~

 ר""מ נ~"ו ~~נא ~ז~טב~הר"ד ונ~גדו~
 ~דינא ~עי~ ו~~~

 ב~ון שריותא האי ל~~מיד דיש והשיבי~א
 ד~יב~

~יד~
 יר~וח ~בין לן דשאני מרן מ~ון הבי

ו~~ד ל~ירו~
 דב~רו~

 ה~ולעים
 ה~

 א~ילו ~ברים
~נ~ב~לו א~~

 פ"~ עב"ל~ועיי~
 ופ~ח ~ב ס"ק

 ס""~
 ל"ו
~ 

" " ~  או בחרחי חזקה אי~א~
 בחלח~

 ה~ב
 ב~"חולע~ " "" בת~ ב""~

 והפר""ח ה~"ז והשיגו~עליו
 והר~

בי~
ב~בה שיור~ הרב ~ק על ועיין ט~~ סי~ שמואלא"ה

 ח~ ס"~
 דלענין דהעלה

 הלב~
 יש "ב~ו~ייחא

 ב~~ ~~רילה~מיר
 ו~ר~ב"א הרמב"ן

 ודעמ~הוו~נמקי והריטב"~
 איסור ~~וא ב~ב~ א~ן ~

אזלינן ררבנ~
 עב""ד פלתי ~רב ~ס~ד בסיוםוד בבו~ הר~ ~ס~ה דבן ~תב ~ל~א ובעי ל~ל~

 ועיין ~
 שו""~

דב""~

 סי~ק""ב
 וב~"~~

 אוח ט~ ~ו" הד""ט עי~רי~דב ~~ביא~ קל""ה סו~ ב""י ה~מ""ף
 ז~

 ל~וש דיש ~חב
~~נ~ש~ישראל ~~

 ג~~לעי~ ~אםי~צ~ ול~ל~~
דדוק~

 דבחרי לו~ר יש ~קטלנית נ~ות בספק
 מלא ה~ ובבוד המו~לא הרב בי~זקה~והגם הוי~
 בס~ מח~ירי~ ר~~מי לי בחב ליאוןוהודה במו~""~
 בהסבמ~נל~~ הרב"~

 איסור בין יצא דלחלק חיד"א הרב
 דאורייחא וד~איסו~ ררבנן לאיסורדאירייחא

 ~לל מ~י ו~~ן ~י~~ו ~ר~"ן בסב~ ~"ב~ה~~יר טו~

~~~~
~ ~~~~ 

 ~יר~~ בענין ליזהר שצר~ך ~ד ס~ק

 ובן" סי~אבגון
 ב~דו~
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 י~
 ~~"ש~ים"

 תולעי~הדבהבם ~~~גדל~~
 וה~

 ~אד עד קטנים
 ו~~

 לבודקם
 ~ב ה~ב בלל~והביאו לאבלםואין

 ס"~
 וה~ח~יר ~"ג

 ו~נ"הג ~זברונוח בס~ ועיין ~תע"ב
 ב""ואו~ הגה~

 ב""ט ~""ב"אוח ועיין ~~~
 באוד~

 זה על
 סי~ ב"ר בהרב ועייןדשב"אז וש"ו~

 ב"~
 עללשון דע~ד

 ~מת והן פעמים ג~ דבחבמרן
 ~ ד~ס""~

 ג ~ב
 וה~י ~ל~ים ג~ ו~"ל ט~ס דהוא ב~ב ו~"זתו~ים

 דהוא בד"~ז~לא~ס~ב~~יעויון
 נ~~

 בהב"~" ~חמיר

א~
 " " ~ ב~נים

" " 

~ ~~ ~ ~  ~""~ 

 ו~~"" ~דיקתה אתר שנמצאאשה

 הנשים ד~ין~חבדש"ל
 דנ~ים משום שי~בה~טורחבברי~ה ~~מנו~

 הןו~"~ עצלניו~
ב~

 דנשים וב~ב~המנהג עליו חלק ~~ דין מ"ו
 ~מבונן ~פירוחוקטניותבודקוח

 דאע""ג ב~בל"ה ס"~ ~~והו~והש""~
 ד~רידחדגי~

 מו~~ם בחב קט~ים
 אינה ראשה קב""ז~""ס

 ביון ה~א שאני נאמנ~
 דל~

את~ז~
 להקלו~מבינן צדדום הר~ה וש בי גם איסורא

 הפר"ח ו~ב " ע~ד ~ח"ח וב""ב~ליי~ו
 ~ ל""~ ס~"~

קב"ז
 וב~""ד ז אי~ורא אחחזק דלא רי ~יי ג""~

 צררי~ בין לחלקדאפשד בח~
 להקל ~דדום הדבה ו~ן

וה~"ח ~
 או~

 ~י~~דרבנן ד~~ל ~שום ~ו דהדין בחבוד"א ד~~י~~"~~ העתיקו ~ד והט~זס""ק רפ"ט
 ו~יין " עלייהו ס~נן לאבאיסו~דאודיי~א ~ב~
~"~~ 

או~
 דדי הלקט דב~~בשםשבלי ל""ב

 ~חזקינן לא איסודאוא~זוקי נ~י~ ~ד~~
~~ 

עמא מאי חזי ו~ק "
 הד~ט בעיקרי ועיין י דב~

 סימ~
 ט~

מ"ש "ד~ ~ו~
 באור~

 " י~קות ישא~ ~ולעיםבסילקא ענין ~ל

~ ~~~~ ~""~ 

 בחב " ובו~ בונמלים שנפלו דבש
 אי~ור מב~ל באן ד~ין ה~ט"זי
 ~וונתו~לאלחקן ~איןלבחחלה

והט""ז הדבשוהע~קו~ש""~
 אישוד מ~טל ראין~אן בתב א""ח~וברחי בש~

 דוקא בחב וב~ג ~איסור ומסיר דמסננןביון
 בגון ופה ~נ~רים מש~ים שאד אבל לוובדו~ה ~ב~
 שימו~ בדיל~לם ~איןלה~~~חחי~ וחומץו~ברש~בריםב~םננתויין מי~

 דה""ה ~~ב ודמש~א החול~ים
 ב~""ב ועיין " רבר~לח ובלבמים

 או~
 על מ""ש ח~

 החומץ ל~נן נהיגי חוב""ב ירוש~ ודב~~"קהבנה"ג
 בב~בו~~

 לעי~
 ב~ב ד""ה "ע"ש ה~ב ב~ם ג~ דין

 ~עשה~וע"ע אנשי בנהוג הרבר ונחון פר""חזה~ב
 ועל ~תומץ סזנון ענון על ~ב ~י~ י""ד לבבתקרי

 "ג"~שוןהבנה

~ ~~~~ ~ ~  
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 " ~ו~~לט~נן מתו~~ים ה~ום

~תבוהש""~
 ~מיירוב~נין והפר"ח

 הרבה בשם ~דב""י ודמ~ש ה~ב מתול~יםש~ינן
 מ~ולעים בשהן מיידי לנהד ל~שליבןפוס~ים

 ובנה~ג רש"לו~ב ה~~
 או~ ב"י הגה~

 חלק ~ ובשו"ת צ""ג
 שאינן ד~יירי ש~ואל חגו~ת וב"ב ~ל"ג ~י~א""ח

 הר~מתולע~
 הטחינה~ו~~ב ~ורם או~ם ודביררו

עור
 הש""~

 ה~יר לא מהרא"י דגם ל"ז ס""ק
 א~

 בענ~ן
 ~"ח סי~ רוד ביח הרב חינה~וגם הט ~ודםשיבררו
בחב

 דצרי~
 ~תו~עי~הנמצ~י~ מן ~תחלה~ורוקא לבררם

 " "~מ~ול~י~ הנ~~~~ מן ~א ה~טים ביןב~וץ

 ~ ~דבר ו~ון א ~ע סי~ב~ה"ד ב~~
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 ~~ ל~
 אפיה "בשעת נימוס ~~פק "~ם

 ואו~
~א~

 ~~~"~י~ו~~"שבוו~ו
 ~אפ~

 " ~"ז פת

 ובת~
 או~~~~

 ג~
 דלפ~

 ~"נ אס~נים הדש~"ם"ו~אר מ"ש

~~" ל~סמי~ """~~רי~~~ו~~~

~~~ ~ ~ "  

"~" 

~  

 לעיין יש " ובו~ ~~ולעים

 ~ברתו ~ביא למהלא ~~~~"ם~ ר~י~"שבר~~בו~
~י~ש לפ~

 ~ר~
 ~מ~יד

 ופ~~
 ברגים ר~נמצאזם ~~נו

 מ~ום ~בל~~רים
 ~~~א~

 עו~ ~ין ~ם
 או לבשר

 ~ו~
 "~שד

 זבובי~ה~~~י~
 ב~ציהם

~ם בב~דבימו~הס~~
 גר~יני ב~

 ס~ד~
 ~ריך~בוד~ם לבנים

~בשר ולהדי~
 ~ו~ ~~ יפה יפ~

 ל"ז
 בש~

 ~ב
 ~ן~הר"י הגדו~

 "~~ ~בי~
 ונ~ון ~""י ~ו~ן ב"י~

 וי~
~"

"" 
 " ~ליזה~ב~ב~

~ ~

 דו~א " ו~~ קצת פירשו ו~פי~ו ~~ם~ ~~ן
 ט"ז א~ור ~ג~רי פ~ו~ק~~~~~~ל~

~"~ 
~רונים

 מאו~ ועיין~~~
 ט"ל

 ~~ו~ ע~
 ~ ה~ימן

~~~" 
~ ~ ~ ~ ~ ~ " ~  

 ~~אובלם~~י
 ומ~מו~~מ~~

 ו~ם
 ~פר"~

 ~"ק
 ב"~

" 

~
 דדברי

 ~אמ~ הפ~ ה~ ~~
 " להם לסוש ~אין

 ~~ב~ן
 "~ו~~

 דאין ~~ב
 ~~סו~

 ~י ה~~ים ביד
 על להם~

 מ~
 ~~יע~ו ראבי"ה שי~מובו

 ויש"שודל~
 ~ז~~ר~"ו~ר~

 לתם
 והור~

 דאף ~ב
 לד~~

 ~~ב
 ועיין להסמיד" אין א~~~ן בשאר נ~עדב אם~"ס

~~
 ונל~ד " ~"ל

 ל~ס~י~
 " הפר"ס ~מ"ש

~ר~~ ולהק~
 ו~ א~ דו~~~

 בי גם " ~בנג~ן בו~~רוב
" ~ ~

 ת~~~
 דגים בבשר ~~~ל ד~תו ו~ ~ימן ~~נ~ל
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 וג~ינ~~ד~~
 ~ה~ר"ס

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

~יש
 בו"~ר~

 אם ~רוף
 הרפוא~

 ואםלאוא~ור~ בדו~ה
~~

 נל~"ר וזה ~~~~ב~~מו~ר הע~""ם ביטל
 ד~ו~לבעליירקוןלבלו~~ני~ל~א~ו~~~סו~י~יד דברוד~

 שאין~~ו~~~דו~~ו~נו~העב"ל"והאמתשראיתי~ר

~~~~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ " ~ ~ ~
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 ~ל ובו~ סו~י
 ~ביל~

 ~ ~דרוקן בסולי נסש ~ר
~~~~~~~~

 או~ור
 דר~

 ~טור נסי~ו
 אפי~שנהנ~

 ~בזו~גרונ~
 אבו~ו דרך שאין ~אתר

 ~י~ ~"א~"ט ב~~
 ל~~

 דרוקא ~ונלע"ד
~~יר יש סולי ~~~

~ 
 ועיין

~  ~ ~ ~  

 ~~דוסק~ו ~~ג

~~~~
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 ואפילו~~ידוע~~ סג~~ ~ש~י~~~~
 ~~~יין וש""ך~סרוני~ ט""ז סגב

 סופרישה וב א~ומ"ב~~"~~~" ס"ק ~~ר

~
~~ 

 ~ג~~~"י~או~ ו~נה""~
 ~אם ה~יא ו~~~ב " ג~

 לרבו~ ב~יבי קראי ~~י ד~א ט~ורים ה~שהם~~ם
~

 לשונו ~ע~יק ד~א וצל"ע רגלים
~"~ 

 פס~ו ולא
 ומרן~ומיהר~ב""ם

 יסלו~
 הת"ב על

~ 
~~

~~~ 

 ש~יטה ט~נים ~~~גביםאינם ~~
 י"ג ~ימן ~ד~ברהוב~"~~יל ~"ע ~ ~~"~

~א~ר
 לאבו~

 ~פי ~~וד ~י סגב
 ב~ה"ג הובא ריא"ז תשקצו בלועוברמשום ~~~~ ד~~ ~הו~

~"ז הגה~
 או~

 ד~וב"ב
 ש"~

 ~ועייןבפר~ס ופר"ס
 די~

~~~ 
 ~ו"~

 מ~"ם זה בתב ו~בר
 בש י"ג ~י~ן ~י~ ~עי~

~גהו~
 מיי~נו

 ו~גהו~
 ~~יין " מרד~י

 " ~~~י~י"גאו~ב~~ ~ב~יי~

~ ~

~ ~ ~  

 טמאים סגבים ציר ~~
 מו~~~~

 דאפי~הציר~~ופ~~ב~דמב""ם מ~~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

 תערוב~ו או~ר דאינו~דש"לפ~ק
 אב~

 ב"ו הגהת בנ~"ג והדב ~א~ור עצמו הציד
 ~ו~

דא~ י~~ דמי ס~~~ב
 ~~ם לה~וד וה~ב"א והד"ש הרש"ל נגד

 נראה ו~ן " עצ~ו בציר לההמיר~~ע"ד וב~
 הש"~ דע~

~~

 סגורת ועויץ " ד~
 ~~"~ שמו~

 ~ל ד~
~רב ל~~

 פר"ס~

~~~~
~"~ 

~~~ 

 לשון ~~

 ~~ק~אי~
 אלא מרן רעת~ן

 ב~ב~
 אין לע~לם ד~גוי ה~מב"ם

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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 ~~~~ר~~עוף
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 ~~ן
 ו~ן ו~~~והר~ב""ן

~~~~ 
 וב " ע"ב

 ה~ד"ס עוד ו~~ב~מואל סגזד~ ~~ ~

~~ 
 המובר דאם ג~

 שאונוישראל הו~
 ~וסז~בבשרו~

 סזי~ניהו אני ק~מר או

דמעו~

 " ב~וי רינו ס~וד אל דישר ד~תב ב"ב ~"ק ~"גב~י~ הר~ ~רברי וע"ע " הבי ב ~גי נינהו ט~וד

~

 ונבון האסר~ים ~~בו ובן
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 שאינו מיש~ל לי~ס דשרו ~לביצים שוה דינן~גים ועובר~ ד~ים ~~ר~י
~וסזק

 בבשרו~
 ~יין " אי~מרובו~

~"~ 
פ"ג ~ימן לעיל

 די~
 ~"ה מור"ם ~ברי על ז~

 ע~
 דבקרבו ~מ"א

 ~"ש ל~~מי~ נ~לדגיס
 ~אור~
 פל~י ועיין "

~"~ 
מ"ש ב~

 ע~
 הדמב~ועיין ל~ון

 עלדה~שו וסגור~"שמוא~ ל~וש"~
 רנדא~ הע~

ה~נה""ג ועמ"~ ~ ~~י א~רי דר~יב
 הגה~

 אות~~ ב"י
 דאפי~להרמב"ם דא~ש~ד~"ל הנ"ל ~רבבעד ~צ~ דעלהבדעתולה~י~

 " ע"ש ממנו אפ~ו ב~~ם לו~סין בזה"ז ~שיו~גוי דמ~מי~

וע"~
 ~דן ~"~ג~~מה ~אר בפרו

דלאבהר~ףוהרא ~דע~רמ~~ פ~~

~~
 " ט"ע לובהם ויש

 ב~~
 הבנ~"ג

 ב~ ה~ה~
 ~~או~

 רהמנ~ג
 ~וזא בר ביצי לקנו~

~~~~~~~
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 ~י~ ~~~~
 א~דין
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 ו~~ן
 צ~ שו"~

 ופר""ק ~"ט ~ימן

ו~ ~~
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 " רבד עמא ו~ן

~ ~ ~

 עוד
 ~פ~"~
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 בזצים ~שא~ילו
 ~בורו~

~~ער~
 באומ~ הגוי ~ןלקנו~ן שרי לגמרי ט~פין שאון ~יון

 ט~ודעב"ד" פלוני עוף ~ל

וע"~
 דפירש ב"ט בר"~~"ק

 דב~
 בלל ה~"ס

 דאיןדב~ב ~"~
 לקנ~

 שהן דהוינו ה~י מן ~~פין ~י~ים
 ~לבון ביסד ~עודב שה~ל לגמרי~רופו~

 שלם וסלבון שהסלמון שבו~ות הם ~םאבל ~סלמו~
 דהעו~ר לעיל ד~~ב ל~יטתיה דאזילואע"ג י עב"ל א"ט בפ~ וברמובס ~גי טהו~ פלוני עוףמשל באו~~

 בד~
~ו~
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 עליו ~ו~~ין ~~י
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 ~""מ ב~ים
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 ~ד~~~מ~~
 ~ע"בז בהא

~~

 ~ד~~ ~י~י "
 ש~ני ביצה ~ו"נבי~ה"

~ ד~שי~
 ~ו ~דזן """"

 ~דיןב~ובבשו""~
 ס"אסי~ן ~~"ט

 ~ה~~ "ד~דד~~
 מ~ד

~~ 
 ~אחד מן סד

~שעדה בסו~
 ובבז~

 דאין ~תב א~ ס"ק יהודה לסם
 לסו~

 מדיד~ י~~~י~י~~~
 " ~ב"ל הש~וי זמצאו

 ~ובמ"~
~ו~

 ל~וש או~~~זש ~~ד ~~

 ו~רי~
 ~ד~~~

 ו~ל~ד
 ~ נבון ד~ן~

~~
~~ 
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~ ~~~"~~~~ת~~~~  
~~~~~ק"ה

 א~~ ביצ~ נמצא~ ז""~
 ~רנ~ולת בי~י בין

 ~נמצא~ וש~~~ ~ע~ מחב~~ז~~טנ~
 בל~סל~ון

 אמרו ואק"ז והטרפ~י ~לל חל~ן~לי
 ל~

 שה~~נ~ולת

~שפו~~~
 ~ז~ים מ~ט~ל

~~~~ 
 סל~ון ש~לה ~~ בזצה

~~~~
 ~ביצים מו~ד ~שה~וו

~~ 
 מ"ב ~דב ו~~ב " ע~"ל טהדה סי~ בה~שאין לה~ור~ אהבי סמ~ינן

~~ ס""~
 ד~~ ו~~~

 נמ~~ת

 ~ל~~

 ת~~ולזם
 שבב~~

 ישרא

 לס~וךל~תזד~~~
 ע~"ד

 ~ה~יחוש דלי~א~~קידל~א~ ונ""~ ~
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 ו~וד
 הבו~

 דבדי ~נו
 ס""~ "הפר"~

~~ 

דה~~~
 תדנ~ולת "שןש ~ש~~ם ~ער ~~~

~ב~ שמוציד~
 ח~מו~ו~

 ~שתעמוד ודהתרנ~ו~ת
 ביצי~ מל~~י~

~בי~~
 ~~דונה

 תהי~
 מאד עד קטנה

 ול~
 ימצא

 ל~
~"~

 ל~~ סל~~ן
 ~~עמזם

 נמצ~
 קטנה בי~ה

 ס~יד ~בם לי העיד ו~ן י ע~"ל~גדולה בסו~
 ~~לי~ה ק~נה בי~העיניו שה~~דא~

 בסו~
 אסרס ביצה

~ד"ס והר~
 ע~ ב~~

 לה שיש דביצה השמים שעד ד~~ו
 ב~

 ס~בון אלא לה הי~ ~שלא וגם ~~~וד י~~למו~י~
~יה לב~

 ~~ להתו~ נ~א~
 ~יש אלא ~נ"ל הסבם ~"ש

 ~~~~~ס~~
 במין נ~ב~ה אם זולתי ~~~~ק"ש ~~~

 ומ"ש " ~~שיטו~ע~"ל ל~~י~ י~ ~~ז ~רו~א~מי~ו
 ~~ה~התי~

 ש~~
 סלמוניםבן ~~ לה

 ~נהגפשו~ הו~
 לפ~~י~~~~~

 אותן ואובלין סלמונים בש~י ביצים
 ביצ~ש~א על ~~~~~~ומ""ש~אין

 הי~
 סלבון א~א לה

~בד
 ~~ ~ל~ לה~ו~ דה~~~~~

 בהריק"" להס~יר

 ~~ג~~זו מהדיק"ש דבדי א~~ דא~ ~~ ד~~~ד~~

~~~~~~ 

 ידע ~הדיק"ש ה~ב ~גם ~ש~תו"
 מז~

~בשה~~נגו~~
~י~ום~ין מוב~ דבשהגוי ומסיק ו~~ ~ו~קת

 ד~שי~ ומ~~ ל~~ו~
 "ל~ד~ל

 ~דנגול~ לו~
 ~י~~~י~ו~~~~~

 " לה~~~ו~מש"ל ~זויש
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~ ~ ~ ~
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~~~~~~~

 ל~דגיש

~~ ~~ ~~~~ 
~הר~"ש

 ומשמ~
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 בלול~~~~ולי~שבבו~ו

 נדא~ ל~תי~ לס~~~~~
 א~לו

 ~ינ~
ובן ביו~~ קטנה

 מ~ד~
 ל~ה ישר~ל ~ל ב~ל ~הי~ה ביון

 ק~נ~ ~~~~~ס"~ הצרי~
 ~י~ד

 וי~
 ~ו~ב
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 ונלע"ד
 ד~~

~~ר~
 ישד~ל של ~~ל ~מצ~ת ~ם ל~~יד יסבים

קטנה ו~ז~
~ ~~~~ 

 ~הא
~~ 

 דיש ~~לא ~~~
 להסמי~

~
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 ל~~~~~~~ ~~~~ ~~~ן~~~~
 של ב~ל ~~ה

 י~ד~
 צריך ו~"ב דשריא

 ~~ד~די
~~ 

 שתהי~ סלבון אלא לה ש~ין
 ~ל בלול

"~~~ו~טנה
 ~ביוסד~

 ב~ לה יש ואם
 סל~וני~

 שדיא

~~~~
 ו~בד

 ~ע~ ~~
 מן ~נלקחו ב~צי~ ~ידז

 ה~~

 ~הן א~דנמצאת
 "ו~~~ ~~~ ~~

~ ~אסד~י ~סד~ 
 דה~ ש~י~~

 לא"נ~בט~ו
 ו~"~ ~רוב~

 ~ש~ד
~יון

 שנטד~
 ביו~ד ~~נה הו~ה אם

 ו~~
 ד~א

 ~" ישדאל~" שלבלול נמצ~~

~ 

~ ~

 ~ז~

~~ 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  
 בשהיא ~ש~"ב בטיל לא בודאינבלה

 ספ~

 ביצס
 מן ~דיפ~~דהיא בי~ת ובס~ק ז" ואסרו~זם ופר"ס~"ך נבל~

 בה הסמירו~תודה
 ~סרוני~
 ~~לן~~ורו~ באלף ומ"ש ז

 בן ~א~ן מו~"ם לשון על א~ דין ק"ז סי~ ~מן~סבנו

דע~
 ד~בד ה~סרונים

 מה~ הוש~
 עי""ש

~ 
 ועיין

 או~ בדב~בשיורי
 א~

 דהאדי~
 בענין

 ~ה~~
 סיי ~~ני

 סי~צו ~אד פדו והרב בנ"הגו~רב
 בד~~

 ~~קי ~רי
מד~

 נינהו ר~סד"~י רנדאה א~ דין ~"י ודס~~ ד~~א
 ועיין ז ~ם ש"ב הדב וב"ב מסוודין דב~יהםואין
 ג~~ או~ ~ו~ק~י הגולה~באר

 עזין רינא ולענזן
 דין~~מ~"ש ק""יסי~ ~מ~

~ 
 לסם בב~ס ועי~ן

 יהוד~
 דבתב

 ~פ~ד במקוםלהתיד
 ~ לפס~~

~"~~~

 אלפןם ב~ דד~"ז
 ק"~

 העלה
 ~נ~~דים שבמו~םגמורות ביצי~ ~ה ומ~א שסי~ה ב~~ת~נתנבלה בת~נגול~

 ~ש~
 ~היוצו

 דאסודותק~יפסה ~נ~~ש~
 יע~~"~ בא~~ל~

 ואין
 ~ה~~

 ~~ראה
 ~~ו~ מדן ~דיןד~לול

~ 
 אם א~~~

 ביצ~ הי~
 לא ובו~" "ש~וטה

בספק מ~עי~
 א~

 מ~דנגולת היא הביצה
 נבל~

 ~ו

 א~~~~דנגול~
 ~היא

 דמותד~ שסוט~
 א~זלו אלא

 מא~זה בור~י~דענו
 ~~נ~ולת"

 ~י~
 ~לא

 שספ~
 אם

 הי~הס~נגול~
 או נ~לה

 שסו~~
 ~פק ~~ן

 בשס~~~
ד~י~

 ה~צה ~~~ל שהוא

 מו~ר~"ש~
~ 

 ~~יו וב~ב
 ברישא דהא ~וא ד~ן בל ולד~רו~פד"ס

 אי~ב~
אי~ור~

 סדא אי~א ד~א
 ו~אי~ נבל~

 בסי~א מש"ב
 בד"קועוין

 באור~
 ועיין ז בותוה ומ~תבד

 ש~ולרה וביצהן~~ ס~ ~~
 ~~דנגול~

 שיש
 ב~

 באבד ~י~~א
 הביצה אסוד דו~אא~דהאבד

 בי~ מו~ד~
 סי~ן יעקב

 נ"ג ~ו~ ס""א י~ב ושבוס~"א
 עיק~י ה~~ וה~~יק~

 וסי~ו~ ~~ז ס"ק ~א סי~הר"ט
 ס"~

 ~ ונבון ה~

 ~ז~~~
~~ 

 מ~ורה והוא~~זנה
 בתבהטור~ש~הדשב""אוהב~או~ו י"" בגירין"הטע~

~ש"ך
 והפר""~

 ~~ם
 היס~

 הדי ~גידין ~עו~ה
~בשד ז~

 ה~וד~
 הסי ~ן

 ו~סו~~"
 דין ~ז דב~י~ ו~ע~ג~

~~~סק"מדן
 דאע~~

 שה~א
 מעור~

 לאבלה שרי ב~ידין
 רלא התם שאני~סלב

 נקרא~
 שדיא ולבך ~שד

~"~~ 

 נקדא~ דל~הבאדא~
 הויא הסי מן א~ד מ"מ בשד

 ~~ ~~ ~י~ בדסיוא~ירא
 סי~ מ"ש" ועיין ~~

~ 
 ~~ן

 ~ר~שנ~מד~ ביצ~ה שהפ~ה שהתדנ~לת ~הגו~ר"גיל דבעי~ ב~ב ~ד ~י"ד~ רף עייאש ~הר"י והרב ~~"
 הרב ואמר ~מ""ה משום או~ה אוסדין ה~שה~~ל~פה
 הדב~ה~תיקו ע~ש~ לדבד ~עם ו"נסן טועה ~ה~סידה צדודמהד~ש

 ס~ד~
 במ"ב

 ס~
 סי~ סיי בעי וש"ות ה~

 ~ לה~יד ~"ע הדבר התירוליקמ"ט
~~~~~ 

 ק~פה היא ואם ~~
 אוסד~

" 
 ש~יא משמע לשון~~דן"והעט"זז מפש~

 ~אינן אס~וס עם ונסבשלה קלופה~לבדה
 האוד בס וקלופ~היא דהואילו~טעם קלו~ו~

 ~ שול~
 ומוציא

 ~פרוס בה שיש בביצה והוי אי~ודגוף
 דאו~ד~

 ~פי"
 קלופה~ה

 בדפס~
 ט"ז שם מדן

 הש""ך ה~~ם ובן ~

"ו~
 י



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~  

" ~ ~ ~ ~

 ~~ג~~ ~~~~י

 ו~~פ~~~ו ~~~ל ~גו~" ותו ד~
 א~~אף

 ~ביצים
 ~לופות ~ית~ ~~

 ו~בי~~
 האס~רה

~ינה

 ~ ~~~~~ קלו~~~~~ו~~~~~
 ~י~רנ~ס~ו ~ל ה~י~י~ אם~~פות~יסורבין

 לחם ~~פ~ית ~~יאובן הא~רו~
 יהוד~

 ול~~ד וש""א
 מו~יח ל~ון~ה~~~ל~~דפשט נרא~

 ~פד"~
 ו~י~ודלא

 שנ~

~~~~~ ~ ~ ~ ~ ~  ~~ן~~~ 
 מבשלה ו~שאדם היא מנ~בת בבידוד~בי~ה

יוד~ ~ו~
 ~מ~א צב~ים ~ל

 ה~יצ~
 ~א~~ו צבו~ה ~צ~ה

~ב~
 שנתבשלה אפדוח ~יצה א~דו בן ו~ל

והת~ו א~רו~ ~~
 ~~ור~ ביצ~

 ~~"ל

 ד~ ~
 ~נו דאין מינה

 בקליפת~בדאי~א מ~י~א~בלן~התי~ט~י ב~
 "~~ולשים~~קבים בשו"תה~"ל~

 ב"~
 פולטת ~"באינה

 ר~
 זי~א

 ~יא אם ~שא"ב "~~למא
 נ~וב~

 ~~י~ א הרמ ~~ברת
~""~

 לדברי ראייה ו~וד ~ ה~ ~"ק
 ~פ~~ הפד"~

 מ~ן
 ב~ דין צ"ה ~י~~~מן

 בי~~
 ובו~ואפי~ ~~ים שנתבשלה

~קליפ~
 אסוד

 ~בות~ ל~~
 וה~ם

 דלא הבו א""ב ה~ליפה~רך ו~ל~ שבול~
 להוסי~

 לנו ודי ~ ~לה
הקל

 ב~בר~
 ה~ח

 ~הצרי~
 שתהא לא~ור

או ~לופ~
 ביצ~

 המות~ת ביצים שאר או איסוד ~ל
 הביא ס"~" בלל הת"ח"בי הג~ ~

 רבוות~ ב~~ ~נ~
 דאסי~י

~פילו~קליפה~
דהניח ב~ ס"ק צ"ה ~סי~ הט"ז ~ון ו~יין

 ה~ דין פ~ו ב~~~ ~~""א ד~ד~ ב~""~
 נקו~ה~~תהא דהצדי~

יתיב דתריץ ג~ ~ק מ"י ~רב ~ליו ו~וי~"
 הקליפה דרך הפ~~ה בין לן דשא~

 ול~ן נקובה~שהיא מפלי~ת~
 ל~

 ~"א בקליפה ~שהיא ~חמירו
בביצה

 שי~
 ~"ש ~רוח בה

~ 
 ~"ד

 ה~ול~
 מן

 דלפ~~ד דינא~~נין האר"~
 ~רא~

 הפדי~ה ב~ברי
 והפר""~

~~~~~~~~~~~~ ~ ~ ה ~  ב~~ ו~~ 
להקל

~ ~  

~ 
 טפי

 מפש~~~ר~~~~~
 או~ ב""י ה~~ת ובנה"ג באודך בדבריהםי~ויין

 ב"ג
 דינים בחידושי שמו~ל ~קום יו"רוהרב ~"ק תאדופרי
 י"דרף

 ~"ב~ו~"~
 דחולין בתו~~

 ד~
 ד"ה צ"ח

 ~בי זה פרק לומד ובו~ו~היותיאפרוח בביצ~
ברבר ~להונסתפ"~

 דהביצים היבא ל~קל דאפשר בלבי ו~ל~
היתר ש~

 ובי~ת קלופות ה~
~~ 

 היא טמא
 להאשל זה ~לררשתי בקליפת~

 ~~ו~ הגרו~
 ומגרול

 ~הד""~
~ז"טמודינ~

במש~ב ויהי ~ י~"א ~ודינא ב~יד "~ץ נ~"ו

 לאוד~

 לה~~יד דינא ל~נין
 פ~~

 מדן
 בשבי~ת לא~ו~ב""אראין דנרא~

 ~ז~
 ~פהוהאריך ~יא טמא

טרח""א
 לפר~

 הפר"ח ב~רוש דלא הידושלמי לשון
 ~לו לבי מל~ני לא ו~~"ז "~~""ד

 הי~
 מ~שה בא

 בה~מ"רוס~ודת ב""א ~קללידי
 מצ~

 ועב"פ ~ וביוצא
 דבבר הב""ח לד~ת חיישי~ דלא י~שה ול"ו ~~רההוא

 ~ג""הולשון ו~""~ברש"ל האחרוני~~ בל~חו~ליו
 פה לאו ראי דבתב ב~ ס"ק צ"ה סימן~~"ז

 בתו~ה בביצה נקב דאין בל~רשב"א קדו~
 דרךו~ו~ט ~~ול~ ~ל~

 ~דב~ ה~יפ~
 שהוא

 ממ~
 ק~ן הא ובו~

~~ל~
 ~~~~ו

 "לה~מי~
 ~~~~~~~~ן ~~~צ~~ אפ~~"

 דין ל~מן ~ו~"ם ~ד~רו~ראה
דינם ~~~~""~~~ל"ב~צי~

 ~ו~
 ~ל~~~~ ~ינ~ אפילו ואו~רים

 ~~~~~~הדיא
 בלל"~"~~~""~

 ~~~~י בשם א~ דין
 ו~~~"~ ו~ג~~~

 ~~~~"~""~~יצה~סו~ה
~~" 
" ~" ~" 

~ ~~~~ 

 וצ~ו~י~~~~~~~~~
 וגדוליםק~נים

 והב~
 ל~~ל

 ב~~~
 אי~ו

 שו~ת ~לם~ם ~א~ ~~~~
 ~לי~ן ~סי~ו~א~ לפי~~

 א~ ~~ש"~~
~ת~~

 א"צ הית~ בת~~יל
 שהוא דמפני~תב ל~~~ו~~~~"~ ד~ש~י~

 ברי~
 ~הו~יפו ~יבר ~~~"~ה

 א~ילו ולפ""זבשיעורה
 " ~ ס~ ב~~שילצ~ז~

 מיהו
 ~"ל בת~דמרן ו~~ר""ת א""צ~""א~שנטדפהב~~ר~ ~י~~

 נקטינן וה~י~הר~ב""ן
 א~נ~

~"~~ 
 ב~~ו ~~~~~י~

 ו~~ון ~~ב~~ ~~~ ה~ור~~י~ בשתי להח~יר~נבון
 י~קב באדהדב

 ד~
 ו~~ב ~"א נ~

 ~יש ~~יצה איירידהרמב""ם פר"~ ~ר~ ~ו~
 ~~~ו~ ~~

 ~~פיבך
 א~ת ו~ו~יפו בפלי~~ה היברחבמים ~~~

 ~הרש~"א דס""ל ~דין ~~יקד ~מו אחרת~וח להפר""~ א~~
~ויבריה ~~

 ובד~ת~
 ~~ בסי~

~~ 
 ב~

~ 
 לשונו ~ללדוד במזמ~~ ו~יין

~ 
 ~מ""~ו~~"~והאחרוני~ לד~~~ א~ל

~
 ל~~~יר דיש דנל~"ד

 ~ ~ו~~י~~
 יו~ילו לא וא"ב בריההוי א~רו~ ב~ י~ ~י
 בוצי~ ~~~

 ~""א
 ל~טל לא אבלפליט~ה לב~

 ~ו~
 בה אם~ש ה~י~ה

 אפרות~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

 בוצים נ"היש
 בול~ ו~קלי~~ ~ז~ ש~

 מחזי~ים
ביצי~ ~ש~

 ס"א הוו
 ו~ו~די~

 ~מ~~~ד
~ 

 ~ט ~סימן ו~וין
 ~~צמות ל~נין מש""ש א~דין

 ו~~~ ~
 החגורת

 יש דב~צמות דאפשר ~ר""ש ב~ם הב""יוה~יאו שמוא~
 ל~ין ~ו~דנראה מהקליפותיותר ליחו~

~ 
 ה~מירו שם ו~~ן

~ה""ה הברתי ו~~~ דמצט~פים היתד קלי~ות יש אםוב""ש
 ~צטר~ הרוט~

 לס"א
 ונ""ל " בי~~

 ~אי~
לס~~

 " ז בדבר

~  ~ו~~
 מור""~~י"א ~תון ~~

 ד~~
 ביצים

 " ובו~~וה דינ~
 ג~
 סי~ן ~קמן ~רן ~י

 שי~ ~ת~~י~~ ~~ דין~ח
 ~~רוח ~ה

 ~אוטפת~~
 ~~רו~ ~~~נתבשל~

 ~ל~~ן לבטל ב~ום ס""א צ~~ך
דמשמ~

 אבל
 ~יצ~

 ~מאה
~~~~~ 

 ~ין
הגיה ~~~ביט~~ו~

 ובת~ מו~"~ ש~
 ~יק~ נ~א~ ~~"~דב~

 ודב""~ופוסק~ ~ש~~
 ~רב

 חגור~
 ~~ואל

 ד~י~~ ~י~~ ~בא מוד"ם במ"שהחמ~ו האחרוני~ מ""~
 "" הפמ"ר

~ינים ומקו~מ~~לבחידו~י ~ו"פ להח~ו~ו~יין רנ~ון נ"לו~ן
~~ 

 י"ד
~~ ~ 

~~~~~ 
 שנולד ~~רוח ~~

 ~ביצ~
 נ~לה

 ה~םמותר" וטרפ~
 ~ר ~~י~ה מן~וצר מפנישאין~~פרו~

 ב~פר שנסרחת~הוי ל~ח~
~~למא

 א~רוני~
 ז

~~
 ~~ז ~~ב " י~ה~ ולב~חלה מוד"ם לשון
ש~א

 י~הנ~
 שיניחנה בביתו

~די ~תדנ~ול~ ~~~
 ל~שו~

 ממ~ה
 א~ר~

 לתק~ה לחוש ויש
 זה דבד ~גזדו במו יא~לנה~ך בתו~ ש~

 "ה~מיט וג~~ט""ז י ל~~מ~ד דאין ~~~וו~פר"ח בתרומ~~ש""~ובנה""~
 ו~ן זוהגהה

 ה~"~~

 ~~""ח
 ~"~ בל~

 ב~ ~ין

 ~ת~



~""~~ ~ ~ ~  ~ ~ ~

" ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~ "
~ ~ ~ ~ ~ ~  ג~~~~

~ ~ ~ ~~דח~ 
 בעלמ~הואז ע~דא ~קגב~ל לא~~~ל~ו~ע~נא

~השי~~י~~~דל~
 לא ל~ה לד~~י~ טעם ידע

 קי"~

~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  
 ח""~ י~~~ו~~

~ 
 ~ימן"

~נל~ד" ~ עםמוד""~ דהדז~ ד~ח~ ק~~~
 דטו~

 לדבדז ל~ש
 ~ו~~

 דדחו""ם מהטעם

~~
 דלי~א הי~א נ~נה ~~ששא דהיא טע"ם"ה~"ז

 לנו אין ~הפמ"ד א~ל מועט הפסד~"א
~דן פ~~ א~~

 ~ד~ ו~~~"~
 לבדות לנו דאין פד"~עלהט""ז

~זידו~
 ז ~דעתנו

~ ~ "

~~~ 

~ ~  

 ~~~~~~~~ן~~
 דאם בתב ב~~ין

 האפרו~ ~ק~
 ~ליו חייבון

 תידן ~ שם ~טוד ובדבתב הת~דה~ן דהיינ~
 דש~ני הפדיש~

~ת~
 ~ך דם ד~מצא

 ו~מנ~ ~בוצ~
 האפ~ח יולד

 דבבד ~אן משא"ב אסור~ש""ה
 נתהפ~

 הדם
 וה~"ז ~ ד~רייתא אי~ר ~ו ואין הוא ועפדא~בלא ונעש~

 עליו דחייב ~דם לע~ון אזירי ~"ו ~י~ דלעיל~תב

 ו~ב~~דאודיית~
 רק דם ~ו שאין מיירי

 ו~יין " ~דדבנן ד~י~שד דיקו~
~~ 

 הסבים וש"~זוה~"ח

~ד~
 ונ~ן~דאו~יתא דא~י~ רוקום בדם איידו ס""ו ~~"ן"ד~~ימן

~ 
~~

~~~ 

~~ 

~  

~~ר~ח

~~ 
 נ"ז~~י~

~"~ ~ 
 מ~ו"ת ~ן ה~דיח

 רשב"~
 ~ימן

~די ~"~
 ש~~

 ~דפ~ דוד~י דז"ל ד~~ז ~ה~חיש
 א"א

~חיות ל~
 ~ד~ ~מ~"~ ~ות~

 ו~מדינן
 דמעש~

 נ~ים
~עיין ~ו~

 מ"~
 ד"ה י""ח ד~ן נ"ז סימן ~עיל

 בתו~
 בשו""ת

 ו~ו~~ש~~א
 ו~ע~~~~

 ז"ן ~ימן במ""ב חיד"א ל~~ב
 ב~ א~~"ק

~ 
 " ~ ט~ןוד סי~ לדוד ~מבתם

~ " ~  ל~~רמ"א ול"ד" " ו~~ ~תו ~~ון~
 ~חיישינן נ"ז~ומן ל~י~

 ~אפי~ לתקל~
 ~תם~שאני טר~~ ~~פ~

 לה~ה~ ד~רי~
 ~דש ז""ב

 ס"ק ~י~ז""ן מהפד"ח ו~נ ט"ז מועט זמן~הוי ~~~ משא""~
 מ""ט~

ש~~ו~~~

~ ר~ ~ נ  

" 

~ ~  

 ~לא י~~~"א
 ימבדנ~ ומי~ ~~

 הגוי ~ויוימיתנו
 ~~~~~י~

 ~י~ראל ~זמ~נו
 ~נלע~ ~

 דהיא
 חומר~

 ~~ ~~ וב~~~וד~~
 הפ~דו~יין

 מ~
 ~ומן לעיל

 דין~"ז
 ~~ י"~

 ~ ובו~ ד~""צ היבא אבל

~~
" 

~ ~  

 ~תב " ו~~ יטעון
 הש"~

 ו~~ןויטיל אם
 והפ~ח " שריבי~ים~~ל~ט~ינהלחודלא

~ב
 דבט~ינ~

 חלקו והאחדונים ~~ת סגי~ז לחוד

~~
 ע""ג בלל המ"ו ~~~וגם

 או~
 ה~בי~~ב~ת ל"ו

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  הפ~~ח"~~~י"
 ~"ב~ונ~ע~ד"

 ~י~
 ט~~~ ל~~י~ להחמיד

 ~~ ~~~~~~~~~~~~~~י~~
 דאין דעבשיו לשו~"~ו~םו~"א

~~~~~~~ 
 ~יינ~ "

~ ~ ~ " ~ ~ ~ ~  

~ 

~ ~ ~  

~ ~  

~  ~ב ~לל ~או~ה בשם~
 ומ~מ~ת נ~גו ~צ~בתוב~בן לא דבאו""~~לפנינול~ ~""ך~"~ דב~~והגין~וב~~

 יד~ וחיל""ק חיישינןלא האי ד~לי ~ן" אינוהפו~קים~ראשוניםוה~חדונים
 ד~

 ~יירו ~פ~קים
 שאינו~עבו""ם

 נח~~
 אבל

 בנח~ם"~בי~
 טו~א

 הפתשמ~רב
 ע~

 ~"ק ~"ו ~לל ""ומ"י ע~"ל בי~ים
 דבל אחד חילוק בתבג~

 אוידובמ~~שאין הפו~קז~
 איידי ומו~"ם דשרי ~יצים עם הפת ל~שותנוהגין
 דא~ור~נלע""ד ביצי~ עם הפת ל~שות שנוהגין~מקום
 אלא לנו דאין בתב ~""ט ~"ק ו~פד"ח ~חק~הוא

 ~מערב טובא דשביח לנחתום מל~דמדן פ~~
~~ ~~~ 

בתב ו~רתי " ע~"ל עיקר ו~ן הש"ך ו~מ"ש טרו~ת~צ~
 אין בדיע~ד בדוב"ול~ן דיבטל שדי לנחתו~ דא~

~חו~
 ע"א נ~דף י~~ באד ועיין " ל~תחלה ~החמזד וטוב וב"חפר"ח ~ש""~והד~ בדברי בתב ג"ב וחגו~תשמואל ע~ב

 ומ"~
 אי ~ח הר~ בתב א~ד"ה דין לעיל

 דאיןלמבוד נ"ל ה~ויזותו מן טרופים ב~ים לקנותשדי
 בה~רתו דלא והפ~"ח ה~"ך ~דבדולנחתום

דימשח דש~י~
 ב~~

 ~לחזותא ו~יון ה~ת
 עביד~

 לא
 ומדן דין~~ ת"ב מור""םסי~ לקמן בד~תב~רוב ~~י~
 ב~"~

~ימןתקי""~
 ~שז א~ דין

~
~~ 

~ ~ ~ 
~ 

 ר~~ו~ן" ~א ~

~ ~  
 " בישול בבלל ~וי דצלי ~~ ס""ק~פד"ח

 ודעתהאחדונזם בישול בתבדצליאינובבלל~ס""~ג~ ~"~ והד~
 א~ ד~ן ~ה בלל למנחה ב~לת וב"ב ב~פ~"חנדאה
 ובן ב~ ~"ק בפלתוובו""פ

 ~רא~
 ~~ת

 דישלדונו נראה ב~לז בושול~א~ן ב~לל אינו טיגוןובן בבלל~ישולש"ךואחרן~~ ~וי ~א ומליחה ~ד~ובבושס""ק הדבח~דא~"~
 ו~י~תו בה~"חבבישול

 דבת~
 ואבלת ובשלת

 הפ~חאת ויבשל~
~ 

 חגורת ועיין
 ס"~ ~~א~

 ב~~ו"ת
יוסף~""~י""ד מט~

 סי~ז~~
~~

 לשון
 מוד""~

 בל
 מן אס~ ~~י~ בחל~ בש~

 בן " ב~נאה מותרהת~ה
 ~ת~

 לק~ן מרן
 מור"ם בי בתב והפ"ת ז ~"א ~ימז וב~ף ג~דין

להשמי~נו ב~
 ד~פי~

 בהא מ~אורייתא שעי~דו בענין
 ל~~ת בצ~י טהו~ה בחלב ~הורהדבשר

 שעי~רו עוף ~שר דדוחא ו~ד""א מדדבנןשא~ורו ~~ו~ברו~~
 ~דא~ריי~א אי~ד ~ואין

 אב~
 מדאוריי~ ש~~ו ~ל

 בהנא~ שרילא
 להס~פק קמ"ל~ויש

 בד~
 לא אי מרן

 ליהש~י
~~~ 

 ~זף דוקאבשד או עוף בבשד שפסק
 לעיל~צלי דאסיקנן ולמאי " ע~"ל בהנאה רשדיהוא
 בשד רוקא התו~ה ~ן וא~~ בישולבבלל

 ש~י עו~
 לדעת ~ין~הנאה

 מ~
 מו~ם לדבדי בין

 אב~
 בשר

 גם א~יר ~לי אפילובהמה
 ~ בהנא~

~~~
 ~~ ~""ק ~פ~"ח

 דב~
 אי בב""ח תעדובת

לי~~
 טע~א

 א~"~
 בתד אזלינן דמדדבנן

 בישל ובןאם בהנאה שרו ב~~ משערונן או~מעמיד

בב"~
 ב"ד במאבל ~תבשל ~לא אלא

 רל~
 מן א~יר

 שמה~"ל עפ""ו ~בו~~ואף ~הנ~ה ~ריהתורה
 ובל עב"~" ז""ל ה~~ימ~ ובן ~אין דבדיו אין זהעל חול~

 ~~"ש להתיר ה~לו~אחדונים
 הפ~""~

 דאין ונלע"ר
 " ~פמ"דלהחמיר

 ~ ס"~ ועיין~~"~
 ~ל ד~לק

 ~ מ~ח ~י~הפ~חוח~דילבי"ד

~ ~ "

~ ~ ~  

~ ~  וא~ירי " אחרת בחלב שנא ולא 
 ~ר"חואקרוני~ מד~יי~אבולתו

~ד~ד



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~  

"

~ ~ ~ ~  

~ ~  

 ~ד~ ~~~~~~הו~וד~~~~~ו~~~~ו~
 ז ~רי~ה חלב לו ויש~תו אז"א~~מינק~

 ~בנ~~~ ~~~
 אות הגה"ט

 ד"~דלא~ל בשםי"ב
 בב""~

 בגוןצונן בל~~~ול
 מד""ת"א~יר בצונ~

 בא~יל~
 ובה~ה

 י~""~
 ~~י~~נ~י"ר ל~ ~יקדי והד~ "

 ~שי~
 ק"ד דף בחולין ר~"י מדברי ~יו

 ב~~~ונל~""ד~דלא~~יריוהנ~חו
 מד"~

 דרךבישול אלא
 בישול דדרך~~

 ~ א~ר~תוד~

~~~~~ 

 נוהג ~ינו ~~
 א~

 ~בשדבהמהט~ודה"
 ~ה~ה ~שר~"ה

 טרפ~
 דא~ור

~בש~
 בחלב

 ~ה~~
 למבור בדי בחמאה או טה~ה

 נביל~א~ו~ בשר וה"ה וב~נאה בבי~ול דאםידאל~וי
 ~הורה ואחרוני~~ו~שד בה"י ובה~אה~בישול

 בחל~
~מא~

 ~ב~ח בתב
 דא~ור~

 א~ן מד~בנן
 ~לל אי~ור בה דלית ואחרונים וה~ר"ח ו~~ך~ט"ז מ~~נ~

 ז ה~"תוב"ב
 והמ~

 תמ~ו בן ראו
~ 

 דאו מה ~ב"ח
 טמא בשר משום א~יד ד~לא""ה ביון לגזור~ך~ז"ל

~
 דב~ב הטור לשון ~ל ~יא מ~יקדא והתמי~ה
 מד~בנןדא~ירא

~ 
 דנמשךאחר ~ב"ח לדבדי בי והגם

 חנ""נ ל~~ן נ"מ~~דישה
 דאינואל~

 ובן בב"ח
~הר""ל ~~ני~

~ 
 ג~ב וא~ר

 ד~~יד~
 לגוי למ~ד בהנאה

 בד"~ומ"באות ~~יין ו~~ר"ח וה~"ך ה~ז ~ב"ח~ל והשי~ ~ מדדבנן אף דשרי האחרונ~ם ~~~מת~מ ~
 ב"י הגהת ו~~"ג ז~ ~ק ד~ת וש~תי ח~ ואות~~
~~

 אי~ו~ ד~יןב~בר נל~"ד דינא ד~ו~תו~זול~נין
 משום ומי~ו ממ~ה וליהנות ה~ט"זד~דיל~ל~ב
 בדבר ליז~ר ~~"ד~ו~וב ~א~~ יש ה~ין~אית

 ~ נברית ~שפחתולהא~יל ושל~
~~

 ~י גם " ובו~ ו~וף חיה ובשר
 ב~

 ו~""ל
 חיה בבישולודבשר א~ירי ד~דדבנןבתבו

 ~ליהם השיגו בבד ~ מדאורייתא "א~ירי ~חלבו~וף
 ~ר"ח~ש"ךו~ר~

 ו~םבי~
 בבישול רשדו מדן ל~~ק

 ונבון~ו~ל מ~בנן אלא בא~ילה א~ירי ודלא~בהנאה
 דבשרחי~~ודה רבתב ~דמב"~"~בדממ~יםדבדי
 ~ימן בשו"ת מהדל~ח י~רא תמ"ה תמ"ה התורה~ן
 י~ויין ולח"מ ומרן~~ז

 בד"~
" 

 ו~"~
 הגהת בנה"ג

"ב~
 אות

 או~ ~ו~"~
 ~ ג~

~~
 ~מו מוד"ם לשון

 שנתבא~
 ~"ו ~ימן ל~יל

 " דםלענין
 ר~

 ד~ור ב~מה דם ל~נין
 מש""המדאורייתא

 ~רי~
 אבל דגים בדם א~ילו היבד

 ~וף~~ר

~~~~ 

 ~~~~~~~~ך

 דא~ילו ~תבו ~"ך וט"ז ו~ש"ל ~ד~רייתא ~~~~~
 חלק וה~~ח ~ין למראיתחיישינן מדדבנ~

 ~ליה~
 ו~יין "

~"~בלל
~"~ 

 ~ם ו~"י ח~ דין
~~ 

 ש~דים לו יש דאם ~ט~ז בדברי ט~זונל~"ד ח~ ~ת~"~" ובנה""גהג~ת ~ד
 ב~ד אצל גםיניח

 ~ו~

 ז לבתחלהא~ילו ~א~ו~ אין שקדים לו אין ודאם

~ ~~~~ 
 א~פ"ן ~~

 שהיא~~וד~
 ~גידין

והא
 דמשמ~

 ~~דין ~ימן ל~יל

~
 וה~ילהביצי~דאסורו זנבה ~ל ~רנגולת הבה דאם
 נגמרושאני א~~ואם בגידין מ~ודו~ אמ""האם~שום

~~
 בשר דל~נין

 ~ז~
 ש~א

 מדרבנ~
 ~יקלו

 דיןד~דבתבנו ~"ו ~י~ ל~יל ו~יין ואחרונים~ו~ד"ח ש""~
 מ"י ו~ין " ~ש ברתי הרב בשם אחריתי~מא

ה~"ח ~~
 בל~

~~ 
 או~

 ז ד~

~~

"~ 
 א~~

 ~~לם
 בח~

 ל~~~ם ""
~  

 ד~~ד~~
 דשרי ג~ ל~יל"דין בתב ~ו~יה ~וףבשר

בבישו~
 לאב~ם ד"ל אלא מד~נן אף

 וב"ח רש""ל ~ת~ו המנהגואחדונים~ומצד ו~ד"~ ש~~
 ובה~

 שלא
 ב~ו~ות הנמצאות ביצה שוםלאבול

 ~תחלה ליזהר וטוב ~שה~יצונה בחלבא~~~לי~~
 א~~

 א~י~ בד~בד
 ~הדא"י~אבן ט"זבשם לחוד~די לבן הק~םנגמד
 היתר נוהגין הנשים דאין מהרא"יבתב

 וגם~לי~~ לגמרי נגמדו ב~למ~א~ילו חומדא~צד ודנה~למ~~
~~~~~~

~~ ~ ~  

 ה~ן קו

 ~~ ~יי~
 אינןמ~ורותא~ו~ואם

 א~ילו " א~ירי מ~ורות אינן אפילו לבד החלמוןאלא שדו~ואותןהקטני~שלאנג~
 דא~י~ נדאה מיהו נינהו הבשר דבגוףבדי~בד

 יש מ~ורות ו~ן החלמון אלאנגמר ל~
 ובנה"ג ב~ אות ע~ בלל מ"י ו~יין ~~~"ל ל~ק~בה~~"~
 ו~תי ~ י"ח אותב"י הגה~

~"~ 
 יו"~

 דד~ת בתב
 ~ב"~

~~~~~~
~~ ~~~~" 

ר ~ ~ ~ ~ נ ~ ~  

 ~מו~ל חגודתו~יין

~"~ 
 י""~

 ומ"ב י"ג
 א~

 ~ י"א
~~

 " ובו~ ~~מם ב~~י אבלם אם אבל
 וגם החלמון אלא נגמר שלאאף ~זרו~
 ~ליו ש"~~ו~ב ג~ינה אחדיהם לא~ול מותרבגידין מ~ו~~

~~""~ל~~ד~~~~ו~י~~~~ג~~~א~~~
 ~ל ו~""י י"ג ~"ק תאר ופדי ט"ו~אות

 ~י~~~ד~אותו~ז~ושו""תמה~י"ל ~ ~ת"חב~
~~~

 ~רו אי רדב"ז שו"ת הביא ז~ ב~~"ק ~ר"ח
 הרד~"ז וז""ל ב~ר ~ם ה~ו~""ארלאבול

 ליתן שנהגו מה על נשאל ~~יבש~ת ~
 ~~ו~

 דאין והשיב ובו~ חלב אותו ~מבשליםבזמן ה~ו~א"~
 וב~וק"אר במיםנתבטל ו~ר~ ~ים ב~~ים ה~ו~א""ר ~ם נותנים ש~די~יחוש בא~בי~

 מבטלין וא~תו~י ~
 אל א~ור אינו שמבטלו דבש~ה ל"ק האל~תחלה או~ו~

 בבר ו~ז בשד ~ם שאובלו בש~ה הוא~אי~ו~
 מותר ~ים בלא וא~ילומ~טל הו~

 ל~
 שהחלב

 א ב~למא מתמ~טזוא"ת אינו וה~וק""אר ~אוד~"י מתמ~~
 שנתמ~ט קודם דאשונהוברתיחה חל~ ~ ~יש תבשיל הבל ונ~שה למאה תדיהוי א~ אבל שנתב~ל ברוד הדבר ~סוק""אד ~ם מיםיש

ו~ו~ר ו~~~~ ה~לי ב~~
 ה~א"ר~"~

 שלא קושיא זו אין
הבלי יהיהבלי~~

 ~די~
 ו~מו ~צמו מהחלב

 נתמ~ט שהחל~
 ~ב"ד נת~~ט ב~~י הבלוע גם נ"טמ~י~ור

הרדב"ז הר~
 דה~תי~

 דבריו ואין ~ל~ ה~ר"חזו~ב
 ~יח~ דבתחלתדביון נראי~

 נגד ב~וק"~ר ~~ ליבא
 ~אח"ב וא~~"י נ~~רו והקדרה ה~וקא""רהדי ~~~
 אינו וה~ו~א"רמתמ~ט התל~

 מתמע~
 חוזר אינו

 צ~ ~י~ ובדלקמן ~בד שנא~ר~ה ונית~
~"~ 

 אבל ו~
 ~ו חד~ה בקדדה ה~וקא"רבשלו א~

 ~~~~ו חחלב נגד~~ ב~י~~~וחא"~ ~
 ה~דד~

 לאבלו מות~ אז בשד של
 הרב ~ר~ב""ל~ם

 פד""ח~והר~
 ~מ"ב חיד"א

 ה~ר"ח לשון על ול~קשות ל~ל~ל הר~ה~" או~
 ~מירנא דמרלא ושותיה המתחיל לשוןבאורך י~ו~~
 ותימ""אבחד"ד ו~~~

 ו~
 " ריהטא ל~םבנראה ניח~ליה~מ~ לא ~י ה~שה דבד

~ 

 וב~ר
 נרא~

 לו
~תוא מ~~ד~

~~~~ 
 ~~~נ"ד

 ד~~ד""~ ~
 ~~ין

 ~~"~ ~ש~~



~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~יש~
 ~~~ד

 ~~דד~
 לא ולבן בשר של

~ון י~~לו~
~"~~ 

 ~נ"ל
~ 

 ה~רושים מ~צ~ו~יו הס"ר ~~ר
נ"ל

 ~שו~
 הבין דבן ~ב~ר

 ~פר"~
 הרדב~~ואביא לשון

~מה
 ~וצק בראי ~זקו~ ראיו~

 המברי~ו~
 רב~ב גו~יה מדבריהרדב"זדאשוןל~יון ~ זה ~ל
 בל~

 מלשון בקדש ה~לב~ושני ב~י~ת ה~ינאסר בש~למה של קררה אי~ה ואם~נא~~~ו~~ה~ו~א""ד ה~לי
 ~וזד ו~ו~ואינו נאסרו והקדרת ~סוקא"ר הרי~~ב ה~ר"~

 בקדרהשל הםוקא"ד דבשלו הרדב"ז ~דברי נ~ט~א ואי ו~ ~"ק צ~ סי~ ו~ד~קמן בבד שנאסר ~ה~ניתר
 הסו~"אר~ד~~~"י~~ר

 והקדר"~
 א~ו יאמר ו~יאך

 ~ה~וזרוני~ר
 שנאס~

 נ~~רב לא אי בבר
 ~~ל~

 דהוי ~ש~~~ד~"ש~
~~ 

 הנש~ן וה~לןש ~ הי~ד
~אמ~ ~~

 ~~דק
 דהפר~

 בשלו ~ם אבל בס"ד ~י~ם
 ב~רה~סו~א"ד

 ~ד~~
 א~ילו ה~לב~גד ס~ ובסו~א"ר ~~~ יש או
 הקדר~

 " בשד ~ל
 לאבלו מו~ר ~ז

 ב~ר~ם

 דו~

 דס"ל מז~ה
 ל~פר"~

 ו~~לב~בש~~~~~ר איירי ד~רדב""ז
 ב~ד~~

 שפיר וא~י בשר של
~שון

 ה~~"~
 הסוק~ד בשלו אם אבל

 שלהרדב"ז ~נזדון שלא דהיינו~~~ ~דש~ בקדר~
~ 

 בד"קשל וי~~יין
 ~זד"א~רב

 באור~
" 

 ~הקוש~~
 ליה ד~זן

 ~ל~פ~""~
~

 ה~~""ז לשון ~~ אי
 ב~דר~

 בשד של
~ 

 ואי~ו ליהו~ו~יב איהו "
 מ~~

 לישנא ~ל דיש ו~דו~ק ליהו
 שב~יה~הרד~"ז

~~ 
 ~א~ ~י ו~ו~

~ 
 יור~

 " דרבו
 ~י~"א ~~ב ב~ב~~ו

 הנ"~
 להרב זה ~ל דשאל

 ~~ י~~ב~~הר""ר ה~ל~
 ז"~ נאי~

 לו ופידש
במונ~ ~ ה~ר"~ ל~ו~

 ט~~~ ש~י בדבדזו שנפלו
 ~~יו ~יין

 ו~לז~
 ~~~ש~

 להגיה מסתבר דלא
 הפר"~ דבר~ ~~יא לה""פ ד~רבו~ו הפר"~ בד~רי הגהו~

 בהיי~ן~ו~וד
~~הו~ דא~

 ד~רי וובנו ~א ההם
 ה~ד"~

 ~~ון ~ל
 ו~ק~~

~ ~ ~~ ~  ~ ~ ן ~ י ~  
~~ה

 ושנש~ ש~~
 ונ~ן

 א~ר~ ~~~
 ~ם

 ~על~
 הרב

 ו~קב א~יר~בולל
 ז~

 ~שדר
 דיסק~ לי~

 הרב~דברי א~~ ~וב
 הגהה ~ום בלי פר"~

 דנאב~
 ~~"ל~וברוך ~מ~א ~ל ל~זורובול ורלא ממנו

 ה~ד~
 ~~ן האמתאל בי~נ~י אם

 א~
 הגה"ה שום דב~י לי~ק"ב

 הרדב~דבישלו ב~ון הפד"~דנקט דברי לנולהבין~~ש ס"~

~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~~~י~~~~   
די~טא

 אמי"ר~~ ~ר~~
~מד בהיותי ~יפוש אה~ וב~י~וש

 פר~
 ~י ה~אה ואנבי וז""ל ~~י~ת דבתב~~ י"רסימן קול"אליהו ~שו""ת לידי ה~ אנה זה

 הפר""~
 ז""

 ~"ל ~דד~""ן בד~ת~בין
 דת~ל~

 ב~ר~ל בבלי היא ~שיי~ה
 ו~ש~

 א~ר ני~ר דאינו שרימים ~ו אין אם דאפילו ~~"ש ~~יו ת~ס
 ש~ב~

~דאיבא אלא ה~יר ולא נאסר
 מ~

 בש~ק~רה או
 ~דש~

 ז י~"ש

~ 
 ושלי"ת

 לד~~וש~י~נ~י
 ד~~

 ~ליון
~ 

 י~שו~האו~נים י~בן דאיך וה~ה
 אומנו~ דבלי ד~י"ל לבך ה~יו~דים בבליםאלא ~י~ו הא בשר של בבלי הצוקא"~

~יו~רים הם
 ל~לאב~ם~

 אי~ם בלים ס~ם ד~ס~מא ~ו
 ~א ז""ל דהרדב"ז ברוד והדבר~"י

 פ~פ~
 הבלים ~ל

~ה~
 והו"ל ב""י אינן דסת"ב ט~~א

 נ~ל"~

 ללמד ~י יש שנאםד א~ר ~יתר דאינו ב~"ש גם ~~וט וזה ~וים של דבש ~נין מ~~ידין אין בפ~~דאי~א בד~~בד

~~~
 ד~א ~~ריו

 קי~
 ~י~ר~ מב~לין ~~ן

 ל~~~~~

 נפלאם
 לתו~

 בו~ס~~~~ה~י~~~תדבשוגג היתר~יש
 ת~רוב~ שנאס~ א~~"י א~מאמו~ר

 ~י~ד ~ה"~וזר
 ה""נ "איסור ט~ם ~אין"בו ביון ודאי ד~יל~או~~מא
 שיהיה איךד~ו~ה

 והארי~
 ל~נין הרבה

 דינ~
 וב~ד

 לה~ירהעלה
~ 

 נראה
 בש~~

 דס~"ב משו~ ~שר של רה בקד הסוקא""ר רבישלו~בריו נפדש אם ~ף "ז הרדב
אינן

 ב"י~
 י~"ש

 בד""~
 ~ל אר"ש מודד וי ד~מד מ""ז~י~ י"ד ו~וראי~י""ב~קרילב ~

 דינ~
 ~הרדב"זולשון

ה~ד~
 ב~~ירה

 ב~לב הסו~א"ר בשלבנו אי א~ד~
 ד~לה ונראה ב~יל ולא ~ביד דל~זו~א ~ידי~וי

 י~~ דשדי~הסבמה
 ו~"~ ~ באורך

 לדוד ~ז~ור
~~ 

~~~~~~~ל~נין~~~~~~~
 ו~ם הרדב""ז הסבימודבן

 הפר"~
 ביש~~ובקדרה אם

~דש~
 ה~לב"אפי~ נגד ס~ ובסו~א""ר ב~ים יש אם או
 דיקים צ באר~ות בשר~וב""ב~~דר~של

 או~
 לרבו א~שראה

~אר"י
 ז~~"~

 הדב לנו הביא ~ובן הבשר ~ם שאבלו
 מהר~"ו הרב משם~"ב

 ז"~
 רבינו הקדוש דהרב

 והר~ שם לב ~~רי והרב שופרי משופרי אביל ז~"להארי
 י~ד סימן הד"ט~יקרי

 או~
 י"א

 ו~~
 לדור מז~ר

 לה~מיר ~וםדאין הד"ט ~יקרי והר~ שם ~יד""א הר~ ה~לה ו~ןלהרד""ף
 ~פי~

 דיבשלו שבי~א דלא הסוקא"רבם~ם דבר~ ~א ובן נס~ר ~"ד
 א~

 של ב~דרה
 בישלודילמא ל~וש לנו ואין לבך המי~דים יורות להם דיש~שר

 ~ה~~זר נ""ל אז ~ר של ב~דרה אותו דבשלו~אינו אבןאםב~ינינו או~ו~קדרה"ש~בשר~
 הפר"הב~"ש

 דצרי~
 נגד ס~ ובסו~""אר ב~ים שיהא

 להקל ודאיןה~לב
 ~נרא~~ו~

 הפיד~ ~ררב~~פי
~

 דפ~שו דנ"ל
 ה~""~

~ 
 ט~~א ד~יבא ~גם גו~א בבל לה~ירדהסבים דנראה אליהו קול ומשו"ת

 בקדרה דבישלוהו האופן יהיה באשד~ם להק~
 ש~

 בשר
 ס~ ~ס~א""ר ב~ים~דאין

 נג~
 ס~""ב ק~ל ~הא ה~לב

 הר~ בדברי לה~מיד יש בשר של בקדרהדבישלהו לן דאם~בריר ונל~"דאינןב"ווהוינטל""פו~ל"מ"~
 ~פר""~

~ ~ ~
 דגים ל~ול אין" ו~"מ ז"ל יוסף בי~ה ~רן

 הסבנ~ ~פניב~נב
 ~ספ~ שנ~ב~ר במו

א"~
 דין ה~~ז וה~~יקו ק~"ג סי~

 ג~~וב~
 בזה ~לי~םתפסו הא~רוני~

 ~ר~
 הרב

 שאדי~
 ב~~ יהודה

 יש ו~~ב רגים באבילת ש~ם הר~אים~פי שש~~
~ר~ת סבנ~

~ 
 הפדישה

 או~ ול~
 רל"ט

 ה~וה~ ס"~ וש"~
ס~

 ובאד ד~
 שב~

 דף
~"~ 

 ה~ט"ז~ל ו~~ר~שמואל וד"מ ~"ב
 א~

 ז~
 י~וי~

וה~ט"ז מרן לשון ~ל דהשיגו בד"ק
 בבנה"ג ו~יין ~

 או~ ב"י הגה~
 מרנ~דמ"שב~ו דסברי הוא ~רן ~ל קושיי~םד~יקר ד~~ב י"ט

 בס~~נ~בא~
 א"~

 םי~
 הבוונ~ ק~"~

 בךב~~ו שאין ולי~א הסבנה ~~ני ר~ם ~ם ~~ב לאבולדאין נ~~א~ דשם לו~~
 בוונ~ אל~

 אין ~מ~
 לא~

 בשד ~ם דגים
~פניהסבנה

 בא"~ שנ~בא~ ~מ"שהר~אי~וב~
 אין ה~בנה דמפניק~"ג סי~

 לאב~
 ~ם בשר

 א~~מבאןהרופאי" שאומרים במו באבילתם סבנה דזש ודגיםד~בינה רגיםוה"~
 ס~~

 שנוהגים למה
בין ~י~לידיה~

 וב~~ לדגי~ גבינ~
 ב~לק

 א"~
 ק~""ג סימן

 ב""י~הגה~
 והד""~ ~ ~ב"~

 והט""ז
 והש"~

" 

 לאבול אין ור~"ל ~וט~ם הר~"י שלשוןדימו ~~ר"~
 ~פני~~ר רגים~~

 ~ ~סבנ~
 וישר

 לפענ"ר~
 ב~ד ~דך ופ""י

ר~י~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~  

~ ~ ~

~ ~ "~גים 
 וחגבי~

 בין גדל ימ~ דבל ~~ב
 בד~

 החבמים
 לדבד וסעד ~מך מצא לא הד~אהוזקני

 זשאדי~ הב~
י~וד~

 אשד
 ל~יו~ חש~

 ~בנ~ מאי בי ב~זריו
 איבא

 ד~ים"לאובל
 בחמא~וגבינ~ואע"~

 דאיבא
 ובו~גדול חולי ~בנ~

~~ 
 תו~יל

 נטי~
 ~אובל לה~יל ~נחים ידים

 א~מהה הםבנה מןוהשו~ה
 ~אמ~ ~

 ~ושיא דהיא

אלימ~~
 ~ה"ג להר~

 ו~ארי~ ~
 וב~""ד בר~ד

 לבעל נאמדו הרופאים"~~ר ~דברי~"~ ב~דא~
 ב~םאין שארי"יהוד~

 ממ~
 ~~דבר ביון מ"מ ובו~

 מפי י~
 מנע~י~דב"י ה~ל~

 מ~ו~
 אביל~ בי~י

 עם דגים
 ו~ל"מוחמאה גבינ~

 ~ב"~
 י~ד ~ימן ~ד"ט ע~רי ו~ר~ "

 בשם ~ביא ~גאוח
 בא~~

 ~י~א~ חי"ד המים
 ה~בלדבדי ~מובו~

 יהוד~ ~ארי~
 יע"~~אבן ~נ"ל

 בי~
 אחד

 איפבא או~גים
 ה~י~בפשי~ו~

 בבלל ~ביצים דאין
~ד

 ר~
 הלז הדבר ~ופשוטובדוד ~וא ב~ע מין

 ~ע"~~~~ ~
 ד~ב

 להיו~
 עם דגים ~לאבול נזהר

גבינ~
 ח~ידים נוהגים ודאי~י נה~~י ובן ו~מאה

 מעש~ואנשי
 ת~ב ו~מחמו~

~ 
~~~~~ 

 והמעו~ןו~~אין ~ ~~
 ~ק~

 עלאבילחו"
 איפשיטא ~א דבעיא מי~~בדאי

במ"~
 ב~פד"ח ודלא והה"מ והדמב"ם מדן
 דלענין ב~ב פל~י בירו~למי~ו~ר~ דאיפשיטאד~ביא
 ב~נ~ה ואסו~ ל~חמי~ יש ועב"פ ~יפ~י~א לאבב""ח
ודלא

 חגוד~ ועי~ ה~~ בסבר~
 ומ"ב ~~ו~ל

 לוקין דאין בהמה ~ל זבר ~חלב אייריומדן ~
 דב~~ורמ"א ~ ~מאבל ואו~~ מ~ה חלב במו איבא מיהאאי~ודא אב~

 וחל~
 מקדי לא זבר

 ח~
 מחלב גדע דלא דאדםזבר בחל~ איירי בלל

 א~~
 או~ר ואינו

 גם דאו~ד י"ד ~"ק הפ~ח בחב ועב"פ ז פליגיולא המא~~
 ועיין " מדרבנן~וא

~"~ 

 י"ו ~"ק
 זבר בח~ב דגם ב~~ונ~ד~"ק ~מו~~ וח~ור~

 דאד~
 מדרבנן א~ו~

 הפד"~ב~בד~
 ז

~~
ם ~ ~  ואף 

~ ~~~ לב~ח~  
 ב~"~

 היהחו~מ~לבן היה"ני~ז אם דאף ~ום לב~חלהאף
 ומ~~ברז האש~י

~ ~ ~ " ~ ~

 פ~ו~"אבל האוב~ם ~ובן ~~
 באבילה בין בבישול ביןאיבא אי~ור~

 ובנ~ג~"ך
 או~ ב"י הגה~

 ואח~נים~ואפילו ב"א

העצמו~
 ומ"בב"ב ~"~ דע~ שפ~י ~ר~ בב"ח או~רים ה~~ים
 ב"ח~ו~ או~

 בחו~מאב חלול ~צם נמ~א
חלב

 ונ~~~
 בו ~יה אם

 מו~
 ויצא

 ב~ו~ ב~ו~~ מ"יהר~ ונ~עדב~מאב~
 לא~ו~ נטה ט"ז ~י~ ~ח

 והד~
בי~

 ~ם
 בש~~ יהוד~

 ל~י~צ"~חלק ~~~~שייך שב~וף
 מחזקינן לא אי~ודא דאחז~י להי~ד ו~~בים~יו
 ~ב ו~ע נלע"דובן

 או~
 ובאי~דים ~ ~ט

 ב~ב ~בול אולבשל דדבנ~
 הר~פד"~

 אי~ז בהם גזדו דלא
 זב"בהנאה

 בשו"~ רדב~
 ודלאבדש"לדה~מי~ ~י~~ד

 היאו~ן
 הסבמ~

 ועיין " הדבר ונ~ון להקל האח~נים
 ~אדפרי

~ 
 ~ י""ד "ק

~~
 ~ו~

~~ 

 י~~~י~~~ו~
 ~ד~"ק

 ז~ ד~בר~
 ~יקר לה אין

 בש"~ואינהמחוור~
 הבנ~ג אבן ~ באבילה ג"ב~~

 הג~~
 ב"~אות

 ז"~
~~

 ו~ב~הד~ ז פ~קב~ש~~~רי דמרן
 בי~

 דוד

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~~~~~נ~~~~~~~~~~~

 זאחד
~""~

~ ~

 ~ו~

~~ 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ו ~  
ד~חמיד

 בדב~
 מ~ום וב~פר ז

 שמו~
לו"ד דיני~ ~~ירו~י

 ד~
 ט"ו

~~ 

 ומ~ב
 א~~

 ~"ק ו~"ך ג~ דין ~~ע"ט ~"ח גוונאב~ל ד~רי נ~אה ל"ב~וב~ו~~ד
 ב~טובנה"~

~~"~~~~~י~~~~~~~~~
 א~ ~"י י~חקופחד

 " " ~"~ ק~

~  ~נ~ל~ ~~"~ ~ו~~
 בד~ ב~יב~הו~ז~י~ו

"
 שי~נו

~ 
 האוד

 מלחוזוב~~ מחמת נאבל שאינו ב"ב נמלח שיהאוצדיך וי~חיללה~~י~

~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~  

 ביוןבבה~ג
 ש~~

 א~~ד אינ~ החורה דמן מדרבנן
 הפר~ח ובח~ ונבון~ ~ב~ל בישולד~ך אל~

~"~ 
 ב"~

 דאע~ג
 בדעד~~ל

~ 
 מדן

 שצדי~
 ומיהו מיד או~ר ב"ק אבלבולו היינ~לא~~ במליח~ו שישהא

~~ 
 ~או~~ י~ ~ם

חל~
 להעמיד ~יעור ב~ק הנא~ד

 ~ד~ ~~י~ ב~

~ב~
 ~יין ז

 ל~~
 ~"טדין ~ימן

מיד~ ~~~ד~~~~~~ ~
 ובו~

~~
 בו או~עמר

 יו~
 ~ו"ז ~ה~מוד א~ו~ א~

 שנמלח חלב מאו~ו י~ן שלאפי~ש בבו~וא~ו~ל~עמי~א~דפי~שמ~ל"עדהוי ו~~
 אחר ~לב מעל"עבה ~~ו~ א~ בקיב~

 ~ בשבי~
 יקפה

 ל~ו~
 ממנו

גבינה
 אב~ לב~ח~ ודו~

 ב"ו ~"ק פ~ח ועיין ~בבלענין ~רי מרן ל~י בדיעבד
 וב~~ מי~ ~ח רמ"א ~י~ל"גזאבןהמבריע ודבינוישעי~ב~~~
 דדבר אף ~~ דמהניו~א להחמ~בו~יי~~ רנ~ן ~נ"ל רמ"א והדד~ב~ריאו""ה בנה"ג~ד~~

 המעמי~
 או~ר

 בב~
" 

~ד~ובה"ג~י"דוצי~~לזה~ ~יי~

~~
~~~ 

 ~י~~~~~~י~ן ~ ~"~

דהאידנ~ ~
 ~מ~ינן נמי

 אטעימ~
 אנן גויזאבל

 ב~~ משערינן דל~ולםבמוד"ם נוהגי~
~"~ 

 ופר"ח
 מ"שועיין "ו~ד~נים~

 בדי~
 די~ צ"ח ~ימן

 להחמיר
 בהפמ"רול~קל ב~ר~~

~~פד ~הפ~~ מ~~~ בגוי מצו~ ו~~וד~

~~
 אין פ~ בדאי~א ~הוא" בבל או~ר

 ~ ואחרונים פ~ח ב~יןלאי~ו~ דאי~י~ ~מאן חשיב מזקים קא דאוקומידביון מעמי~י~

~~
 " ומ~ד ~ו~ם וזה זה מור"ם לשון

הרמב"ם ב~~
 ט~ פ~

 מהמ"א
 ו~וא~~

 יהא
 הט"ז ו~ב להעמיד לבדו האי~ו~בבח

 ו~~"~
 " ו~~ון

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ " ~



~ ~ ~ ~

" 

~ ~ ~
~ ~  ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~
~ ~ ~ ~ ~  

~ ~  

 ~ל

 שלהןו~"~ת~~בא~
 למאבל המאה ~ו~ף לפ~~ים ~י ~~מאה להדליקשלא

~~ד~ו~ד~
 בית~~~

 נוהג~ן ראי~י ב~~וז"לולא יהודה
 של בנרות להרליק דא"~~א~ןן

~~ף ש~~ שומןמה"~
 ~~ למאב~

 ה~ד~ן ~ביאו לא הא~רו~~ם ובל
לה~~ה

 ~ב""~

 ~ל ו~ת~ו "
 ז~

 בשפ~י מגדים פדי הר~
ד~~

 והד~"
 ~י~"~

 בש"ב
 או~

 דההמאה ~~
~~ו~~ת הי~

 ממנ~ י~פ~ נ~נו~ ד~ להו~ ו~
 משא"פ

 שמא ~יישינן ולא ~~ילה ב~ין ~שוי ~לבבנר
~ב"ד י~י~

 ו~~ ~
 דבדי~ם ~ל

 ד~~
 ההילוק

 דהמ~~ נ~ בין~היו~ צר~
 ~נד

 דשומ~
 וא~~

 ד~~ו~
 נפל

~ד~~
 ו~""ל

 בנ~ מ~א"~
 ~~ין ~שוי שומן

 דנק~ו"או ~ פ~יל~
 מ~א"~

 ~~ם והוא דה"ה וא~"נ הלב ~נד
להו~למ~" ~~~"ד~ר~וב בן ואם פ~ילה ~~ין ה~שוי ~ומן~נר

 הא~
" 

 ו~~
 בנר שמדליקין במקום ה~ ~יראי דר~ים~מ~~י" ואני ו~ל שם הי~"א הד~ ~וד

 ולא השלהן ~ל מדליקין"בואין ה~~
 בבי~

 דבמה הת~יל
 יו~~יןתקלות

 ןא~פ~
 זמנין פ~ילה שהוא

 ל~~ו~ ~אויובן דמ~י~
 ~ו הנהיג ובן ~ ~~"ל

 נ~ו ~בי מ~

~~
 ~דלוק

 ~ל~
 ~נד

 ל~ולם ונהגת~ הל~
 "~וד ~ ונבון ביתי~תוך ב~

~~ 

 ~נין
 הדלק~

 ה~ות
~~

 ~נ~שות הלב
~ 

 " ה~~ה ~הן ד~דבו גוים ~דו

 ובע~רז ~""ו אות ~י~פ"ז~ייןבמ""ב
 הד"~

 ~ימן
 דה~בי~ו י"ו אות~וד

 דא~ורין קבורה ו~~ונין ל~סו~
~הנ~~

 ~~זין
~"~ 

 לדוד ו~זמ~ד
~~ 

 או ~ו~~ן של נ~ת
~ל~לב

 מה~~ך~
~~
 " גבינת ~~יו ~או~ל ~

 ב~
 ~~~ם ~רי~ב""א

 ל~""ז בהידושיו הבמים בו ההמירו ל~ן ~ניה~ינשו בדילי ולא ב~י~ר הי~ר שהוא ~פנודבב"ה
 ~ל לה~לו~ן אי~וריןשרי דבשאד ~"א~ומובה ~"זדף

 בשר ~לוו שאובל ש~הן ~ל נבילה בשרה~הןבגון
~הו~ה
~ 

 ~ב"ה דדוקא ג"ה ~פרק הד"ן ~ב
 ~המ~~

~~~~
 ב~ ~""ק וה~"ך ~ אי~~דין ב~~ר משא"ב ~נ"ל
ב~דא~ור

 לה~~ותלה~
 השל~ן ~ל אי~ו~ של

~~ 
 ~ל

 יהיהה~ם
 ה~ד~

 ה~נה"ג ד~ריו וה~תיק
 בלל י~קב במנהת זה ~ל ו~יין ~ נבונים דד~ריו~~~ וה~ר"~ ~

 ~"ק~"ז
 ו~יין ~ ב~

~~ 
 הר~

 מ~
 ~רב הש""ך ו~ון

 ג~ אות "בדבה ~יודי והרב " ב~ ~""קחגור~שמואל

~~~~~~~~~"~~~

~~~~~~~~~ ~~~~~ ~  
 יש~~ ~ה"ן דשפ~י מניה ל~יבל דדילמ~א~ידמ~תבר

~~~
 לבב"ה~ דמי רהא פ~"ה ~יו~א

~~
 ב~~ " ~ליוובו~ שסו~ר בשלהן אבל

 ר~
 בנ~"ו

"

 או~~"~
 היה ולא ~~מו בפני קטן א~ שלהן ~ל וא~ א~ בללאבול היוד~ילי~ בי דוקאבימיהם דהיינו

 ~ליו ל~דד~קום
 ~לדידן ~מאבלי~

 בשלה~ו~
 ~שלנו

 ה~נה""ג ו~"ב היב~~ריך
 הגה~

 ו~רור ד~ אות ה~וד
 שלנודאיןלהקלבשל~נות

~ 
~~~~~ 

 ~ת זה אד~~~~~רים בני "~שני ~~
 ~~ו~~ן ואפי~ו"יהיד~י~ב~~ש~~ן "זה

 אד~ ~ו~
 ~~"ה

 "~מ~ א~ו~
 יבא

 לא~ל~

מהמ~
 הרב ש~הה

 בה~
 ובתבו

~"~~ 
 "ו~ב

~~ ~ ~ " דהדבד 
 ~ ~~ו~

 נ""ל ו~ו
 דא~י~

 ז אהדדי דמדבדואדם ב~ ב~ מבש~ם ~~"ו

~  אפי~~
 ה~יו~ז " ז~"~לזה מקפידים הם

וש""~
 לה~ל הסבימודאין והפ"ת והפר""ה

 נ~ה ד~ן ה~נה"ג וב~ב ~קפידין אם זא""זמבירים ~~יל~ אחים שאינם אדם ~ני בב~ שמ~ידברש"ל
 ז"ל ~רמב"ם הר~"ף ד~תשהוא

 ~ל ~"י ו~יין " ~
ה~"ה

 בל~
 ~"ז~ ~"ו

 או~
 להקל דאין ובודאי ב"ב

 ז ל~~נ"ד~דבד

~~

 היבר שום ~~ו אם
 להם י~ וא~י~ וב~~~

הו~אה
 היבר מהני ~ה~

 בשר וד~ם האהרוני~ בל פ~קו דבן הבנה"גוב~ב ש""ךופר"הו~הרוני"~
 פשו~~ והדבר ~רי~היברו~וף הי~

~~~
 ~גם ו~~" שלו מפה ~ל או~ל אהד שבל בגון

 הביאו בך ואהר במפ~ת הלוקיםדמ~הלה
גבינ~וב~ר

 איןצרי~
 ב~~""ג הד~ להיבר~אהר

וש"ב" ~ או~
 והבו ו~ א~

 ז מי~~ב~

~~~~
 מ~~~~ים בהפך או הלב וא~ בשדאובלום

 ~י~ ג~ ~ור ~ד תשב"ץלזמון~ו"ת
 שא~ל~מי ב"~

 גבי~
 ~נו~ ~"י ב~ד ל~ול זבול

 ו~דחה
~"ש~

~~
 ביניהם ונו~נין

 פ~
 ~""בפרו~ה" ולא ש~ם לחם " להי~ר

 א""~ הל~~
 ובנ~""ג ~ע"ג ~ו~

 או~ ~""י~גהת
 ב""א
~ 

 ~~ת ~שפתי מגדום פדי ו~יין
~ל

 הל~ו~
 וש"ב

 ~ד~ד~ ז~~וי~ או~
 דפרוס~פת בזה

 היבר הוילא
 וב"~

 דדוקא לההמיר~מוד"ם בודם~ויש ט~ו~ה~א~~דו~ה הי~~ נ~וג~שות דאו ה~נה""ג
 פת~ אובליןמאו~ושאין

~~
 ~שון

 מור"~
 ר~""ל " ~מנו ששו~ין ~פ""י אף

 ממנו שותין אם א~רו ודמש"אוב"ה
~ 

 אבן

ה~~
 למור"םו~"ב ה~בימו ול""ה ו~~ר""ה וה~והש"ך

 ~~מא ~י~~~"גויהיב א"ה בב"י וב"ב~~"ה
 למיל~י~

דאו~
 ~ל להני~ו דרך ~בן ~להם דדוקא ולומד להלק
 לי~אה~להן

 קנקן אבל מני~~ א~לי אי הי~
 א~

 אין
 להפ~יק~ף שם והני~והו השלהן ~ל להניהודדבו

~~
 ~שו~ין ~י

 הפ~קז~~~ון והוי מי~~~ ממנומנ~ר~
הד~ר
~ 

~~
 ~~ון

 ו~~ מור"~
 שם נתנו אם

 וב~ מנו~
" 

היינו
 שבלא"~ במ~ו~

 היתה לא
 המנוד~

 ~~~ומד~
 היבר הוי לא דאל""ב

 דבב~
 ~להן

 צדיב~מנור~
 וש""~~~

 ה~ד""הוב~האהרוני~ וב"ב הר~בנה"ג והבי~ם

ו~ו~
 הדבר
~ 

~~
 ו~~י~ו " ובו~ בבלו נד~ק ~המאבל מ~ום

 א~ור אב~ניות ב~ ואפילו שלהנות~ב~ ה~
 " ו~הרונים ומ"ו וה~"ך הא~"הב""ב

 וב~~
~ 

 ז הואדברוד הפר"~

~~
 לבל נבון " ~~מו בפני אהד לבל ~לה ~לי

 א~לבשד ~לה של בלים ב~ לו שיהיו ה~ית~~ל
 שנש~משו ב~דבמלה ל~לוה דאין ומב""ש ~גבינהוא~

 ~ אהרו~ים איפבא או ~בינהבו
" 

" 

~ ~ ~

 ~ ה~בינה שיאבלו ~ד מהש~הן ה~לה~ ~לי ~לק בשלהן גבינה ~ל דבר~שמ~יאין
 ל~~~~~~~~~

 "ב~לה דבר איזה
 ל~
 י~בלו~ו ~

 א~~וא"~~~ ה~~~~תו~בלי
 ב~ד ~ל

~ 



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~

~ ~  ~לא גבינה~ל 
~~ 

 מ~
 ~דבר ~ל וי~ן בידו מ~בלי

 ~בף ל~בול~ין ~
 בתו~

 ~בף ~~חוב ~ואח"ב המלח בלי

ב~א~
 ~ אחר~~ים

~~
 ~ברמבשדאוגבינ~ איז~ ~וז~~"~חות~ב~לחן "

~~"י~~
 ממנו נ~ו~"ני~זין

 לת~
 בלי

 ~המ~ח ~ ~"

~~
 ~~ ח~ ~ת ב""י הגהת בבנ~"ג ~ובא זה

 ~ד ~~ו~ע~י~ם ~אילוזהדבבלןובן"מנהג ו~
 בש""בזחיד"א

~~~

 שבמ~ מפני פת בהםללוש בשרבדי בב~י מים ~חמם בנוהגיםמחות י~ אם ב~נין האריך מ"ב ~י~ ב~"ד ~ד
 הפת אובלים פעמים

~ם
 הגבינ~

 ח~ ~ימן שאול מ~ן והרב לה~יר ודע~ו
 ~ד"ט עיקרי הרב הביאו מברעת ראי~ו ראין~~ב
 יו~ד~ימן

~""~ 
 ב"~~ואמ~

 אפילו שמעתי רלא אגיד
 ~בתבו ~לז בדבר דנזהרים ~ורא ~~ אשד~שדירים
 שאבל י""ברמי ~י~ י~ב הרבבית משםהאח~נים

בשר
 שצרי~

 שעות שש לשהות
 ל~

 שאובל מי אצל ישב

גבינ~
 שמא

 ~ יושי~
 דעת בשפתי מגרים פרי והר~

 במשב~~ ע"ש גזרינן לא ~אי בזהובולי נזהרין~ת"דאין
 ב~"ב חיד"א ו~~ ב~ ~~קזהב

~"~ 

 דבן בת~עליו ח~
 ובןעיקד

 נרא~
 לחוש דאין

 ל~
 ז

~~~~~"~ ~~~ 

 שש שיש~א עד ~~
 ~עו~

" 
 דאיבא ~אחרוניםבתבו

 ~~ם ו~שך שומן מוציא ~~בשד הא~ בדבר ~עמי~די
 עדבשר ד~י~די השוניים דבין בשד משום ו~וד א~ך ~מן~ד

~ 
 לועם אלא אובל שאינו מי ~ראשון~~עם לפי בן אם במעובל~ הוי ואח"ב שעות

 לתינו~
 אין

~ר~
 ויש ~ צריךלהמ~ין השני ה~עם ~לפי ל~מתין

 ג"ב~ולא
 ב~~

 שש ראחר ~שיניים שבין
 שעו~

 אינו
 רימחין היינו ב~רוייהו בשרו~ובלהחמירנקרא

הלו~ם ג~
 ל~ינו~

 גבי~ה לא~ל ורלא
 א~

 שש אחר
 שעו~
 ז

 השיניים בין בשר מדגישאם
 בפש~

 ובן ומרן ~~ור
 נפקו~א ראיבא בת~ בנה"ג והר~ האחרונים~סבי~ו
 בהא גם להחמיר להמ~יןומנ~גינו יש ~ראשון~~עם לפי דדו~א ~שר של תבשיל אבל אם ב~וןאחריתי
 ששה להמתין וא"צ ~קמן אי""ה שנבתו~~מו

 שעו~
מע~

 מש~~האביל~ אלא ~שיניים ~ין הבשד שמ~~ר
 אחדונים קינוח נמי ובעי פיו ~הדיח צריךומ""מ
 והע~ז מהר~לולשון

 צרי~
 תמהו ~בר עיון

 " א~ ~"ק ע"ז בלל הת~ח על במ""י~ש"~ובנה"ג~וע""ע עליה~

~ ~

 "לועם
 תבשי~ לתינו~

 לבל בי גם שומן בו שיש
~~עמים

 ~ר~
 דאין

 צרי~
 לא~וד נ~גו להמתין

 ~ר~פרימגרים שעות ששואיןלפרו~גדרזו~ובלהמתין
 ש""ב הר~והביאו

 ז ע""ש י~ ~"~

 לשו~~~
 ו~~ ~מזון ברבת ובידך מור"ם

 ~ילק אםלא רלב"ע דש"לב~~
 וביד~

 ~פילו
 בעינן דהא א~ור בלו ~יוםבל

 בלא בשר אבלואם ~ אח~ ~~ד~
 צרי~ ~עור~

 ברבה לברך
מקודם אחרונ~

 ובלא"~
 ~י~ק ~וי לא

 ש""~
 ואחרונים

וב~
 ~ נבוו

 אב~~~
 ~מ~ני לא בה~ז בלא

 שע~ ~מתנ~
" 

"
 דפ~קינן לדירן ו~ה

 ~~ ~~~ ש~
 לא

 דנח~בת א~ור היום בל אפילובידך
 ~ ב~ע~~

"~"
~~ 

"~ 

~ " ~ ~ ~  

"""~ 
~~"" 

" 
"" 

~~" 

 ~~~י~"ה~נ~~ו~~דונ~ ~~~ ~~ו~ נ~~ו~~~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~בנ~"ג"ב~~~~~~~~ ~  

 ~ימ~~

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

 ~~~על

 ה~~
~י~

 ד~נבון נל~"ד ~""מ ~ר""ח ~ר~ בעד
 ה~~~ תאד~~"ק פרי ~ועיין פ~וטרהמנ~ג ~""~ד~ ש""ב הדב נה~ינןזו~"ב זמ~יותו~ןלא~היו רהשעו~

 שצ~ן~רב ~ב"~ ~
 ~ גבו~

~~~~~ 

 שיעיין ובל~ד ~~
 מישבת~ י~ ~ובו~""~ ידי~ו~~~י~בליל~

 ואין ביממא דינו יאידב~ם ~י~ליל~ ד~
 לרחצ~ צדי~

 ובת~
 ~~ר~

וב~ו~
 וחגורת בש~י~~~לילה

~ ~ ~ ~ ~  
 לעיל בדבתבנו לבשר ~בינה בין ~המתיןנוהג שאין מי ~~חמיר דנבון ונ"ל ידיהם נו~ליןבמגריפה
 ~ז~ר יש נקובים ששיניו מיועב""פ

 גבינהואחר בש~ מלאבו~
 ול~~~

 בנקבים
 רש"~

 ו~ביאו " ואח~נים
 אות ש""בהרב

 ב"~
 ז

 ~עיי~
 הר"~ ע~י

 ~י~ן
 יו""~

~~
 " ולהריחו פיו לקנח

 ~~יי~~
 בעינן

 שירצ~ז ואיז~
 ומ""מ ז אחרונים ~דים מהם

 ~קנוח ~הקדיםדנבון נרא~
 להדח~

 ~~ו~ ~ ~גהת בנ~""ג

~ ~ ~

 ~נ

~  ~~~ 
~ ~ ~ ~  

 ~ח~~

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

~ " ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~~~~ ~~~~ 

ר ~ ל " ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~  ~ל~~~~

 ~י~~~~
 יע"ש ~""י או~ בש"~~~אתי

 באו~
 מ~תבד ו~~י ז

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

 ו~רבי"ג
 אלי~

~~ ~ ~~~ 

 ~ע"ז ~~מן
 וחגור~

~~~~~
 ~רמים הראב""ר מדברו

 אין אמצעי~
 "~רקע ע"גני~לין

 א~
 ~י ~ג

באחרוני~
 ~ הד~ב"א מדברי וב"נ

~ 
 בי" ~ג~

 ~תבוו~פר""ח רש"~
 דמדב~

 מ~ח ה~ב""א
~ל וע~י~ "מהפך~

 ז~
 בש~"ת

~"~ 
 ו~~"ב ~נ~~~שם

ול~~ב לאור~ י""~ או~
~ 

 ~~ל אבן
 ~~~~~~י~~~~~~~~



~ ~

 "~~~ להח~י~ ד~
 ~~~ה ~~~~"

 " נוהגין~אח~נים ~~והגין ~רבדי~ ב~~רבל~ ~י~ן~~~"ג בא""ח מדן~בבר ~ח~ ~~
 ~א~~~~~

 הסב~ם~~ ו~ן
 ~"ב

 בס"ד~ם
 באלי~ ו~יין ~

 סי~ א""ח רבה
 ק~~~

 ובבדב~

~ו~~

 והדב " ~ם
 ~~ל~

 דאש
 ~ריא~ גו~

 ~מה~ד

~נש~
 נ~ו ~אדו~ה

 ~י אמ~
 ~ לה~~

 ב~דא~"ד דלא
 ו~נ~יגיז~לא~ר~"~ופר"ח ~

~~
~~~ 

~~ 

~ ו~קנ~~ ~ ~ ~ ~ ~  

~

 מ~ן ו~~ן

~ ~ר~~~~~  ~~~~~ ~~
 בתוב ~נרפס בול~ן א~ לו~סן בב"י הדמב"ם

בול~
 או

 פול~
 י"ב ס"ק ד~ת בש~תי ו~יין ז

 וב~"~
ס"~

 דלא ~"ז
 ד~~~ן ומסתברא ~ ז הדב~ החלי~

 ~~יל~י~
 לקנוח מו~יל היותד דהוא

~ 
 ג""ב ו~ב

 " ה~"ת~יבל~~~ש

 וה~ט~
 ז~ר ו~יין במרן בתב

 ב~~ אותלא~רה~י"ד

~ ~ ~ ~ ~ ~ " ~ ~ " " ~ ~
~ב~

 דבתבו ק~ג סימן ~טא"ת אסירזודלא ~ימחא

 דא~~ר והיבא א~ור דש~די קי~ח~~דו~~
בפת~ו~יין ל~נ~ ~~

 ט~~ ש"באו~
" ז "  

~ ~

 ~ור~ם לשון
 שב~

 " קשה שהג~ינה

 ~ןי~נהששה~ד~ים ובשהי~
 אם~יא וה""ה ~~ו~~ח ב~~""ו"~""ח ~ ק~~ ה~תם~שי~~

 ונבון בה~ז רלא פר"ח ג~ינה מקרי השיניים~בין מותל~~~וגבינ~
~ר~~"

~ ~  אחר ~וף ~בשר ~ם ליזה~ 
 ג~ינ~

 ז
 "מ~~ ~~~~ ~ימן א"ח~"י

 ואחדונים הזהד
~ 

~~~~~ ~ 
 ~ל ושו~ן מ~"ם ~~ון

 ב~~
 דינו

 ~וז בשומן ~פילו ~צמו""~~שר

~ח~ב~
 ~~ דמר~ סי~~~~ ה~י~~ח

 יש בשר
 ~ש~ דין"~ו

 ורבינו
 ~~ יש ~לול הוא דאם ~ת~ יונ~

"~בש~

 ב~ד של
 וא~

 ~וא
 ורקו~ ~~ ~~ ~~

 לו יש
 במ~ י~ דש~א בשרדין

 ואינו בשר
 נרא~
 ז

 שלא ~מור"ם להח~יר~~גינן ולמ~
 א~י~ ~"ה בשר של~בשיל אח~ גבינ~ לא~~

 ~ר~ ~ת~
 דאין צ~ל

 גבינהאתריו לא~ו~
 בש~ ~~

 גם להחמיר והמנהג ~~~ו

"ב~~

 לאבול שלא דנה~ינן ~וף~ו~~י ~ל צלול
 נ~בשל דאי~מו הבש~ נתבשל אם דוקא ~יינו ב~ד של ~בשילאחר גבינ~

 רו~~
 בקדרה

~~ 
 ~ט הו"ל בשר

 ~וד"ם~ובתבו ברבתב ~ינה אחריו לאבול ו~רי~ט ב~

ה~~
 ו~פד""ח

 ואפי~
 שלא בקדרה

אליה ו~ר~ יפ~ ה~ח~
 דב~

 בא"ח
 בת~

 אם רדוקא
 הודח~

 ו~יין ~ יפה
 ~ב~בו והדב ~ ל"ח ~"ז אות הט~ ה~הת~נ~ג

 ד~ת ש~~י ו~דב ~"אק~ג ר~
 ס"~

 אות וש"ב י"~
ונל~"ד ג""~~

 ל~~
 "ברברי

 הש""~
 הב"ח וב""ב והפ~ח

 ~רב תו~ובתב ו~~~
 אל~

 ג"ל אות ש""ב ~דב וה~תיקו רבה
 ~נתב~ל ת~יל א~ל~אם

 בקדר~
 ב~י לא בשד של

נ~
 מאות בש"באלו מרינים ~וד ו~יין ז ~יר גבינה לא~ל ומותר

 ז"~

 ~ת ~ד
 ג~

 שמואל וחגורת

מס~
 ~ד ב~

 ס"~
 במוהר"ר ה~לל ו~רב ז ~ה

 רי~ לי ~מר נר""ו"~אדובה ~נ~~
 ~ד גבינה לאבול להקל

 ~~~~""~~~~~~~ש""~~~דה
~"~ 

 ~"" נ~י~ה

ות~~ת
 שמ~~"המ~

 דאו
 ב~

 דינא ~אי ת~~ו"~~ל
 מור"ם~בתבו

 והרב~
 ובלהו ~"י משם

 ~ש"י מדברימו~ח י~~ ~ ס"~
~ 

 דהט~ם~מצ~יים במים "~ב~"~~~בל דלא ~~ן ~~ר דפ~ירר~שוני~"" מ~ם "~א"~~ת נפטר ~לא
 מש~

 ~אבל
 ~נ~~~

 יתן ~ה
 איווסיף ומ~

 לא"א~י~
 וגם

 ה~~
 חגורת הרב ~לי~ובתב ~ לישנא השמיטז~"האי

 ש~ו~~
 וגם ז ~שה די~ה

~רב ~
 ~תי~ר~~ו~

 לה~מיר דיש ונ"ל לה~ל מסתבד~א י~אוליש~מרןומו~ם~ ~תיאל
 ילהצריבונטיל~

בהש"~
 ל~ וסי~ת~י~ו~ורי והפר"ח

 לה~ל
 ראם~~ת הד~ במ"~

 ה~מ~
 בשהוא מולי~ומ~יא"המאבל

 מונ~
בק~ר~

 דאז
 נטיל~ א"~

 למיחש איבא בי גם
 דמים נראה אחר ~ותו א~מאביל ברם זחמימי דאשת~~

 מיםאמ~~יים לא אבל ~ריךלי~ל דאביל ביוןראשונים
 רלאביון

 ~מאבלזו~ נג~
 ל"ו אות ש""ב הר~ ~בי~"ל~ו

 ידיו ליטול~ריך אח~ ~"י אובל ה~~ש יקותיאלזואם ~ת הרבבשם
 אפי~

 ו~יין ~ אמצ~יים מים
 ~ר~

~נ~לבאור~
~ 

~~~~~ 
 אלא ולא"~ד ~~

 אפי~
 אם בדי~בד ואף "ז " ~פתובו~
 חת~

 ~פת
 ~~ו~~ן"~ובסבין

~~~ 
 ~~ד

 לא~~
 ~ם

 ~בינ~
 ~ם

 פר~ח יפה ~סבין ~~נח שהיהלא

 ב~~ ~~
 וה~ה

אבו~
 הפת בשר ~ם

 "שנחת~
 בו ~חותבין ב~בין

 קי""ל ו~בי~בינה
 בנה"~

 ~"י הגהת
 זוד~א ל~מן~ור~ם ובדבת~ י~ ~

 בא""~
 ב~ב ובבר דשרו

 בש~ת ב"א לאהתירה~ח ~ב~~ד~~
 ~אח~ניס ~ל ה~ר"חובתב הרחקב~~"~"י~~י~ח~

 מש~
 לג~ינה ואח~ לב~ר א~ סבינים "ג~ל~ם י~ ד~מ~~~ם
 אות ~"ב ~רב ובתב ~וא נבון~מנהג ~ ~לח~ וא~
 ב"~

 בת רשל
 ~ואקוד~ין

 מה~ש"~ ~"~
 הד~בנה"ג ב~""ש ור""א

~שמ~
 ברבר ליז~ר וטוב

 מור"ם בי ג~
דנהגו בת~ ~

~~~~ ~~~ 
 איזה ו~~~ל~מן ז ס~יני~ ~~

ירשום~
~~

 ~"י ~י~ו ~ו~םלשון
 בספר מ"י ב~ב ~~מים ~שרה היינו ~~רי ק~~ ב~רק~ נעיצ~

 הגאון בשם למנחה~~ת
 האשם תורת בס~ תי"~

 ודלא הלל בית הר~ ו~ב ליהומוריה ואזי~
 רבדיהם והובאו א~ בפ~ם דשדי~מואל תגור~ בהר~

 בש"~
 אות

 מותר לבתחלה~"אזואף
 או~ ופר"~ ~"~

 בפ~ט ב"ג
 ורלא מ~"םל~ון

 ~ר~"ל"ר~

 התיר
 בי והגם ז אואיפ~א בשרבסבין במקר~~חת~ ב"~

 ~פ~~ נ~לבהש"~
 פ~מים י~ בנ~י~~~

 ~ דוק~
 דא~ד היבא ~

 ל~~מד~משמר~ מש~~
 ~ינו אם בדבר ליז~ר וישר טוב

 הדחק~~ת
 ~ר~"~
 ו~"~ ~

 ב~"ב
~~ 

 ~~ל
~מואל ות~ור~

~~ 
 ~~" " ז ב""ח

~ ~

ונ~גו
 ל~שו~

 ואין~ ח~ב ~ל
 ל~~

 ובו~
ואסמבוהו

 ~ריצי אק~
 הח~

 ~~זול~ואין
 ~אםל~נות

 הסבי~ יחר~
 אחרים יביר~הו ~~רלא ~ל

ויט~ו
 ~ל~ ממ~ ל~ש~~

 ~ו ~ובא ~בא "ד~א
 ב~~אות ה~ת הבנ~"ג והביאו ~ם ~סימן~ושין

 ~ת~דו~~או~מ"הבת~בשםמשבצו~ ~ליוב~"בו~יין ~"ו~
 סבין דהמ~אז~~ב

 ח~~~רתו~
 של ודאי הי~ודים

~וא ~~~
 הנמ~א לה~תמ~ב~ב~ן ~תי~ ~ ולי~~

 בדחו~

~ ~ ~~~ 
~ ~ ~ ~ ~  



~ ~ ~ ~ "
~

~ ~  
~ ~ ~ ~

~ ~  ~ם~דח~ב
~~ 

 ~ד~ שם ~~~ים ובן
 ~יד~~

 ~~ל
 ואפ~

 ~ו~ דבנ~"~~~ל~
 ה~ב~~גוי~ו~~~ ~~ ~ן חדוץאו

~~~~~~~

~~~~~ 
~ 

 ~~~ו~~

" 

~מנ~גים
 שוני~

 לעצמוולא~םבשדול~יותלהםקדדה ~תו~מבשלין וי~ ~לי ~א ~ו~ו שאינו מי ~דיש
 בבנ~"ג עיין ~ ופש~יה נ~דא ונהדא~~דת

 אותב"י ~~ה~
~~ 

 הד"~ ובע~די ב~ ~ות~א~ ובש"ב
 ~ימן

~"ד
 או~

 של בין ח~וק ~ז~ואין
 גדיל~

 או
 ~ני~השלא שלק~נ~

 ~ד~
 הד""~ בע~די וב"ב

 בשם שם
 ~י~ הדוד~אד הד~

 עצמו בפני בבלי לבשלו ו~וב ~ ס"~
מניקה מב~מהבל~י שהוא ~פ"י ואם~נקד~בלל"ד~א

 שנמצ~
 סימן חיי בעי ~בנ אסוד בשד עם

~"ב
 בעינן בש~ים ~תו דמשעדין ומ"ש ~

~ 
 נגד

 מאי נ~ד ולא ~בחלבל
 מיני~ דנפ~

 א~ונים

~ ~~ז~~~~~~~~~~~~ ~  

 ~פמ"ד בלא אפי~ שדי ו~"ב ~ו קדיעת ~ילבדו
 דיעבד אפילו ~"ב לא ש"ו~ו לאנקדעונ~ון~ו~ם ~

 הבחל נגד ~~במים שיהי~ עדא~וד

 ובח~

 במקום"~פמ"ד ובדיעבר ד~ ג~ ~ות בש"בו~"ע המנין~ מן
~  ו~"ב ש"וקדעו 

 אפי~
 בדעת נ~~י~ בשד עם בשלו אם

 י""ז בד~~~~~~~~""קמדן

~ 

 ועיין ~"

ות"ח
 ו~

~~
 ~זינןדיבשה ואי ו~~" לאחדשלשיםיום

 אפילוממש הי~
 בתו~

 שדי שלשים
 ז פד"חו~חדונים אפ~בלאקדיעהבלל בדיעבדומותד ~ ופד"~ ש"~

~~
~~~ 

~~ 

 ל~

 ~~~~~~ש~~
 ~ א~דונים דם בו שיש הבחל מב~בשד השפוד ללבן"

~~
ד ~ ~ ב ~ ~ ~  

~ 

~~ 

~~ ~  

 בדיעבד אפי~ ו~"ב ש"ו קדיעה בלאאבל
 א~וד~והש"~
~ 

~
 דאףדש"ללבתחי~ ודאפ~לומ~ מוד"ם דבדי ד~דאין

תאמד
 ונבו~

 הדבד
~ 

~~

~ ~ ~  

 בבוש
 ~בוש~

" 

 ב~
 דש"א

 דאי~
 ~דיך ולדידןונ~י

 להתד~~
 בין במו

 לבש~ גבינ~

~
~ ~ ~ ~  

 ~~~~ו~~~~י~~~
 ~ ונ~ןבשד

~~~~
~~ 

~~~ 

 ~לא ~~

 להד~ שצ~~

" 

 מהם בשאחד דוקא דהיינו וא~דונים ו~פ"ת~~ד"ח

ל~
 ~ין הדחה אפילו יבשים שניהם אם אבל

 שמואלו~חגודת ~ צדי~

~~ ~ 
 דאפי~ו ומשמע בתב

 ובתב ~ לבת~לה שדייחד להני~
 ה~~

 מ~תמאשמן" ~ש~ דאם א~ ~""ק
 נ~ד~ו~די~

 יש ובגבינה ~ד~ה
 ~נדבקןןלפידודין לחו~

 ~ד~ וצ~י~
 הבנ~"ג בתב ובן "

בגבינ~
 ~~~מיד ונבון

~ " ~

~ ~ ~  

 " ו~~ ח~~ינן

~ ~  

 וא~דונים ~ע~ז
~
~ 

 ~ ~"~~"ינ~"לבת~~~
 ב~ד

 א~ ז~
 ~וגעים

 ז~

~זה
 מ~~ ע~

 דשמא להד~ם
 י~ב~

 ו~~בל""~~ם
~ד~~ ב~

 ומ~תבד
 ~~ודת ~דב ~תב ובן ~

 ~ ~ד~~ בלי ל~בלם שיבא ~~י דהו~~דוב~~ ~~ ש~~
~" 

~~~" 

~~~"~~ 

~  

~ ל~~~ ~  ~~ 
 ~~~לה ~~וד ל~דיח דדבו דאין ~ונן~יתד

ב~"~ ~דש~~
 ו~בי~~ו ובקצד דףקי"ב

 ~ הא~דו~~

~~""~~

 גבינה לאבול אסד ~ו ~י" ~ב""א
 ליז~ד ויש בשד עניה שאב~ו מפהגבי ~

 או~ים אדם בני ~דבה ביבזה
 על בש~

 המ~~
 שא~ו

 ~ לה~ל ואין ב~פך אוגבינה
~~

 שנשתמשו היינ~ צונן" אי~וד של בק~דה
בו

 בחמ~
 ועבשיו

 ~ו~
 ו~ז צונן

 בת~
 ~מ"א

 נ~ד שלא ד""ל ב~נןדק הבלי בלע דלא ו~~ קצת ית לחלוח בו שיש דבדודוקא
 מת~ל~

 צונן מאי~וד דק
 להני~דשדי

 בו
~ 

 דבד
~ 

 דבן
 ב~~ק ~גי~

 ~~ ה~~

~ ~~"~ 

~ ~ ~ ~ ~  
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  ועיין ב~מיז~ בו לאשתמושי אתי דילמא ~~י~יישינן~

במ"י
 שהאדי~

 בזה
~ שמו~ וב~~וד~  

 ועיין ז ד~
 ב~ ס~ק תאד~די

 ~"~ ו~פד"~
 ג~

 מ~מ ועייז " ונ~נים ~וביםדדבדיו יעו~ בז~ ה~די~
 מ~מ""~ ~~

ו~"~
 מה"

 ~מ~
 ו~י ו~די"ו והד"ן

 י""ז ובלל ~קו"י"א ב~ הת"~ ע~
 השי~ו ~בבד ~א ~~

" מוד"~ ~ ~ ~ ~ ~ " ~ ~ ~ ~

~~~ 
 ~~""פ~דב ~~~

 ו~גוד~
 ודומה ~מואל

 דהבי~ ~
 "~נו

 ~מעדבז מדבני ב"י ב~~"~ש"~ ~~
~~~ 

 ה~"ד
 דהא בתקנתם ~במים ~ועילו דלא דדבויודה ה~מ~
 ד~ דין י"ז בלל ובת"ח ב~מיתיב דינ~

 " לישנא בתיקון לנו הושיעו מהוא"ב ד~~ בל~נ~

 יהודה לחם בית ~דבוגם ~ ~~~ דדמ"~
 הקש~

 ~ד~""ז על
~ 

~ 
 ו~ד~

~יד"~
 ב~ אות

~~ 
 ג~ב

 הקש~
 המגיהים על

~תמיהה ו~ז~
 מל~הש"~

 ~ת"~ דבדי ד~ביא
 וד"מ

 למימד לןניחא ~~~ אל~
 דו~ דהדמ"~

 עמו א~דת
~דין בעי~~

~ ~  די~ ד~ ומ~ ה~~ 
 ו~~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  ~~~ץ~~~~~~
 ל~שתמש ואין להחמיד יש חדס בנה"בזובבליועיין

 ב~
א~~

 ברבד
 יב~

 ובשבלע
 הב~

 בצונן
 בעי דתדתי דמ"א דלשוןפש~א ובדנדא~ ד~~
~ 

 ידי אי הבא דהדמ"א לומ~ אפשד הדחק צדועל ~ מתבת" ב~י
 מד~די ~בנ~א~ ~ אי~וד בבלי ולא בחלבבב~ד דו~~

~בו"פ~
 או

 דוק~
 ~דם ~בלי

 אל~
 ל~ן מוד~~ן ד~ין~

ה~"~
 וד"מ

~ 
 נשתמש ~ם נק~ינן ו~ולם

 ד~עדאי בו~פילו ~ה~תמש א~וד ב~מיןדם ~ב~
 " ות~"מ ב~מין ~ו להשתמש ~ותוויבא ישהאדילמא ~צונ~



~ ~ ~ ~ ~~~~~"~ ~  
~~~~~~

~ ~
~~ 

~~ 
~ ~  

 ~ו~

 ~~~~י~
~~~ 

 ואבלמשתלי
 ~~א~הד~~

 ובבד
 ל~י~ נ~ב~

 א~ ד~ן

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~~ 
 " ~בד ~שוםד~~אי א~וד הבל ~~

 דו~א דהיינווה~ר"ח ~~ובת~וה~~אםאיןבת~~ב~
 ש~~

 בשר ל~וך
 אבלבקדדה ~ונ~ רות~

 ל~
 בשר ~ל

 ~וץ צלי רות~
 ל~דר~

 ובתב

~ט~
 בשם ~~ ~"ק

~"~~ 

 ~~~ו~ רוקא ר~יינו ~ג בלל

מ~מ~
 ~צמו

~ 
 ב~י אף ראו~ר

~" 

 הו~~~ו~ אם ~בל
~לו~

 מ~חיבה יוצא אינו
 ל~~יב~

 רוטב~ו~יין~י~ בלא

~~~~~~~~ 

~ 

 ~~~~~~~ ו~~ש~ט~
 גם שר~ההחילוק

~  
 דאין וב~~

~ 
 שם ומ~יק שודש

להקל
 רלאב~~~

 ו~יין מדן
~~ דין ~~י~~"ה שבתבתי מ~

 ר"~
 ~""ב

 ה~"~
 הט"ז אבן ובו~

 ל~נין ~ ו~ר"~
 בהרש~"א שם לה~ל רנל~"רדינא

 וה~ד"~
 ו~י~~ו

י~וי"ש
 באו~~

 בלל ~"ח ~ו~יין
 ומ"י ב"~

 שם~
 ומינה

 נ~לראם
~~ 

 צלי דו~ח בשד
 חו~

 ד~ש"ך ~ררה
 ב~ימן וב~ש ~~ ~ד א~ו~ ~נין בבלב~"רלד~דן

~ב
 ~"~ ~~"ק"ג~וב~י~ק"~

 הדשב"א דלדברי נל~"ד
 ~י~ ל~מן מרןו~~ק

 צ~
 ו~י~ ב~ רין

 ק"~
 ר~ דין

 ~ו~ו~תי~~ דצ~
נ~ילה בדי אלא או~ר אי~ רמרונא ~רוטב

 ודטו~
 רו~א ~צמה החתיבה ולא~ו~ להחמי~

 ש מ ~וד ו~יין ~"" צ""ב~"ק ~י~ ~~~"חובר~~~ים
 ר"ה דיןב~ צ"ב ~י~~קמן

 הפ~"~
 צ"ב ו~~ו~י~ ~~לה

דין
 ~"~ז~~ ג~ר"הבת~הט~

~ ~

 רש"ל " בדי~בד מו~ר מו~ם לשון
 ו~הרא~

והט~
 בנגד ~" דצריך ב~בו

 ~אם ה~שד לקלוף צדיךו~ם הקלי~השנאסד~
 א~שד~

 אםנ~בשל ~בן

~~~~~~~~~
~ ~  ~~י~~~ר~~~ 

 רלא~בידו
 ~יי~

 ו~יין ~ בדיע~ד שדי אזי ק~~ה ביה
 נ"ר ~"ק ~"ט ~י~ן "ו~יין~ל~יל ו~ד"ח"ז ו~זש"ך

 דה~ל~ ה~ר"~~שו~
 דלא

 בהדשב"~
 דהצדיבו ו~י~תו

 " ~ב"ל שדי גוונא בבל ורלרידן תלי~ה בדי ~~ב~~~

 מור"ם לשון ~ל ט"ז דין ~ימן~"ט ל~יל ~שו~יין
 ה~"ךר"ה

 וה~ד"~
 ה~ר"ח ב~ברת ~ דנל~"ר ~דיבו

 בלו מו~דדה~~ב
 דל~

 ~שון ו~יין ז קלי~ה ביה שייך

ה~ר"~
 נמל~ה אם והמרדבי הג"א דל~י דב~~ הבא
 הקלי~~ בנ~ד ~~ א~""בצניך ניקורונ~בשלההבשד~לי
ולהמ~~ר ~ במלי~ה הבשר~שנא~רה ל~לוף צריך וגם~נא~רה

 ד~"~
 רדוקא

 ב~"~
 ולא ~נ"נ אמרינן

 נ~דהקלי~~ ~אי~ו"לא נגר ~~ אלא א~צ~שאראיסודין
 ומ"משנא~~~

 לב"~
 ש~איסו~ ל~י ה~שר צדיךלקלוף

 ~~ל נ~לטל~מרי ~ינושבו
 ז~מ"~

 ~ימן ל~מן
 או בשאראיסודין ~נ"נ מור"םאם ר~ד~ ג~~לרין צ"ב~

 ובדם ~~ ~"ק ~אר ~די ~יין ~ ~~"חרוקא
 ~ ג י~ימן~~ ~~

~~
~~~ 

 ~~~~י~~~~ ~~~י ~~
 א~ר רנמשך רמרן רינא בהאינ~א

 ~ב~~
 הד"ן

רהי~
 ר~א רבדי ~ל ג"ב ו~לק ~חידאה

~י~ דלא~רששה~
 ~~~~~ו~~~ ד~~~

 ל~~מי~ וה~ה ו~~א"ש

 ~~ל~~~~~~"~~~ י~~~~~

 "ראשונים ~ו~קים ב~ה ~ נ~ר דאשי~ל
 וא~רונים~~

~ ~~~~~~"~~~~~~ ~~
 מו~ם~ון

 ב~~
 האי~ור
~ 

 "בתב

 ה~~
 ר~לו~~ונים

 בול~
 ואנן ~ ~נבון מ~אי~~ד

 ב~~~ " מלי~ה בל לאסוד"נ~גינן
 בדבת~

 גם מור"ם

~~
 אבל

 ~ן~~~~~~~~~
 "~שמ~

 ר~~ילו

מלו~
 ר~ו""ל מו~ר ~בל

 בא~
 לא

 נמל~
ובבד הואי~~

 "~ייב~
 ממל~ו

 ת"~
 הר~ אב~ ~ ~ב~ו~"ך בלל

~ר"~
 מ"ש בתבדל~י ט"ו~ ~"ק

 ל~~
 ~"קןוד

 בח ~~קאמדינן ר~
 המל~

 ~וזר ובו~
 מהל~ ובול~

 שאצלו
 ובן ~ ~~ל ~יק~ ובן לגמרי ביבש א~ילו לא~ו~ויש

 ל~םיהודה~"ק בית ~ר~ מלשון נדאה בי ה~ם~ל~"ד

~
 ודלא ~ד"ם דבדי לה~מיד דרצה

 בה~ד"~
 י~""ש

 ~מגום~~ ~הםקצת רישבר"קדנ"ל

~~
 נ~ל אם וה"ה מ~מוודיו" קולף

 ~סד~אלא שלא דביון בלושיקלו~" הב~יונא~~
 אין~~יחה מחמ~

 נ~~
 קלי~ה מבדי יותד

~~~ 
 ~~ק

 ~ מ~~בראוהבי ~~

~~
~~~ 

 א~~י וה"ה מו~םלשון ~~
 ומבוש~

" 

 ובל שיטות~ ג~ זה ב~ניןיש
 י~ויין ~מ~נ~"ם האריבוהא~דונים

 ~הרא~
 ו~טו~

 ו~ה""ת והר"ןוה~שב"א
 והמררבי ואו""~

 והש"ךוהט"ז ו~מ"קות"~
 מאות ~""י הגה~ ובנה""~ וה~ר"~

~ר ל"~
 או~

 ~"ב
~ 

 במודינא ל~נין רנל~"ר א~יץ בקצ""ר ואמינא
 שה~בי~

 בנ~""ג הרב
 או~

 מ"~והביאו
 יהורה לחם ביתהדב

 ב~~גוד~ ~~
 ב"ב ~מואל~"ק

 ~~י~~ ~~~~ן~~~~~~~~~~
 מ~ובל אינו או ~ילי ביה לית אי בהרחה סגיחי

 א~ו~בולו א~י~~י הואמתובל אם או ~ילי ביה אי~אי אב~
צונן ~צ~י אם ~בי ו~ה""ג ת"ח ~ה~מ"ר א~י~ לה~לואין

 ~ד"ח~
 וב"נ

 מה~~
 ~ ~וד וב~ב " ב"ב ~"ק ~ר"ח

 דאיבא דהא מ"ג אות~בנה"ג
 ל~~

 ~צלי דוקאא~ו~הי~נו רצלי לצלי ~י בין
 דעל ~א~אמדינן לח הי~ר ל~וך שנ~ל איסו~~ליא~ל האיםו"רבולע~ ~צמושנ~לל~~

 צלייהידו
 ~ול~

 אינו אם ההיתר לחוך
 ובת~ ~ מ~~בדאו~בו ~~"~ רוא~

 ~וד
 ~ה~ר""~

 ב"~רבל ~"ק
 ~לב נ~ל אם אבל ~~לב ~~וך ~~~ הצלי ~שנ~לזה
 דו~~ צלי~ל

 י~באר
 "~""ה ו~ימן צ"ב בר"ם רי~

 ט"ו ~"ק ~""ת ו~יין ~~"ש
 בנה"ג ו~יין ~

 ~ צ"א ב~~לסימן אותלאבד~םי"ד ~ז~~

~~~~
~""~ 

ו ~ ~ ~  ""ל~~ן 

~ ~  

או
 מ~ל"~

 ~"ש א~בו~ם האיר~א ~מבינן ואי לא או

ומש~
 ~ג ב~רד~""ז ו~יין ~ דלקמן ובדיבור

 דאם ~~מ~ז~ימן ר"~
 הו~י~

~יא רה~י וביטלה ~לב הגוי
 מבוטל~

 א~ודה קנס ומשום "
~~ 

 לו ~ה אם

ישרא~
" ~ ~ " 

~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  
~ ~ ~ ה ~ ~ ~  

~~ש~ו~~

 ~~ן ~~
~~ ~~~~~ 

 ~~~~~~ין""~נו
 ~ומבין " ~~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~סומבין
 ~בו"~ אטעימ~

נהוג~ועיין והבי ענין בבל ~~ ובעינן
 מ~

 בריש לקמן
 ~ סי~צ~~

~~~~~ 
 ג~ ~פר"~ס""ק ובו~~" ~לב נפל ~~

 הרש~~אוהר~ןדאם~ואהעל~לפי
 מפעפע דאינו וביוצאדם

 םגי~נ~יל~
 ~וא מ~םואם

 אין א~ל א~ורה ה~תיבה בל שמפע~ע~לב
 שמן אסו~ הוא ואם ל~~יבה מ~תיבה~~ מפעפ~
מ~~יב~ א~

 ואו~ר מפ~~ע ל~~יבה
 דינא ~ענין ~ ה~

אסיק
 ב~ר~~

 בעינן דתרתי ב~בו ובו"פ ~מ"ך נא~ד~~אבן~~תיבה בצלי ו~ם ~וש בא~ור דא~י~ והר~ן
הבל

 ~קדר~
 ~לצלי ואי~ו~ש~ן

 ל~
 בדי נא~דאלא

נטיל~
 ~ו~~~ן~~~~ן ובן

והד"~ ~~~~י~~~ל~
 ~~ ~ ו~ךוה~~ והש~ך

~~~~~~~~~~~~~א דינ~ האי על עמדו

 א~~~~~~~
 ה~ דין ~~ ~י~לקמן

 ד~~
 ~~"~ובו~~ומ~שי~ר ~"ב

 דמרן פסקי ~די ~~~~ידבעיני
 במונ~

 בסב~ קיים

~ ~ ~ ~ ~ " ~ ~~  

 דף

 צ~~~~~
~~~~י

~ ~צ~~~~~~~ ~  
 וב"ב צלול באי~וד איידי והבא ~ת~שט דאינועב

 ~ב~~ ~~ירון ~וד~או~זמוד
 דמ~

 דהוא ~לב דש~ני
~יד""ד

 דמ~~פ~זוא~
 למה

 ~אד יא~~ ל~
 מזה ~ר~יש בבד דמפעפע~יון ה~~י~~

 הפד"~
 ~~""ק

 ד~לבוב~ב ג~הנ~
 לה~~~ ק~~ מ~ע~~

 אבל ב~~יבה
 בשאד ~~פשט~ינו

 ונל~~ ה~~ובו~
 הדבד דנ~ן

 לסבד~ בי ~~ם דינאול~נין ~
 באיסו~ ומרן ~דש~~א

 דטובלה~~י~ נ"ל נטילה ~די אלא נא~ר לא בצלי~ו~
 ~דמ~יק ו~ר""ן ~דא~ה~ב~

 ה~ר~
 לאסור

~~~יבה ב~
~ 

 ד~ דין צ""א סי~ ~עיל ו~"ש
 ד"~

 אין אם
ובו~
~ 

 דינא ובדקם
 ב~~

 דמ~~פע
~~מה ב~תיב~ דוק~

 וא"~
 דא~ לומ~

 ~מן איסור ~וא ~ "
 מפעפ~

א~
 מ~תיב~

 ב~ ~לב ך במ ה~ל~ו~יין ל~~יב~ו~ו~ר
~~~~ 

 דהאדי~
 ו~רגיש בדבד

 בס~יר~
~רשב"א בדברי שיש

 ו~מ~
 הא~דונים ~ל

 ל~ אי~
 ~שגי~ו

 רש"ל דבת~ ה~י~וקוה~מיד בז~
 וה~~

 של ה~ירוץ ~ל
 ~ל~ דאיד~"א

 לבו אל שם ""דלא משום~ב ה~~יבו~ לא~~שאר הו"ל מ~עפע ~וא
~ 

 ני~א לא או
~מ"ש ל~ל~ ליה~

 ~צ~ דמ~עפ~ ה~ד"~
 בשא~ מ~פשט ואינו

 ~ באורך ~~~~~י~~
 ו~ם

~~~ 

 מ~יק ג~ ס"ק
ב~~וק

 ש~
 דש"ל

 ו~~ש~
 על

 ~ילו~
~ל והשי~ רמ~א של

 ה~~
 ~~""ש

 ק"~ ב~~
 ג~~ועיין ס"ק ה~ז וע~ע

ב~""~
 ~ל

 ל"ז ובלל שם ומ"י ג~ דין ~~
 ~ ול"~

 ועיין
ש~~

 ב"ה ביהוד~~י~ נודע
 ~ו~יין ~

 בדדיש~
 ד אות

ופריש~
 ב~א פרק ומעד"מ ט~ אות ק"ה ~ימן

 ~ג~~ובנ~"~ וד~
 ז~ ~ט~אותו~

 ו~מ~
 צ"א סימן ל~יל

 ד~דין
 ד~~

 ועיין ז דינא~ל"מ ~ענון ובו~ אין אם
 על דהשיג לדודמזמור

 ~ ~פר""~

~ נא~ד~~
 מ~לוק~ י~ ~~יבה או~ה

 דש"י ~ין
 שבל דוקא ~בד דד"ילר"י

 לרוטב ~וץ ה~תיב~
וב~ן

 מונ~ת ~וץלרוטבוזו קצ~ה שת~~י~ ש~~תיב~
 אותו~ל

 מקצ~
 אם אבל

 מ~צת~
 ביוןשהטפה ברוטב

~~~ש~~
 מתערב ~רוטב מקצ~ה והדי בבלה~~יבה

~טעם
 בב~

 ~~דדה
 לבט~ מ~ט~ ו~ב~

 ורש"י ~~~ב

~יר~
 אפילו

 מקצ~~
 אין ברוטב

 ~~~~~ ~ט~~

~~~

 מצטרף ~~~~~בל

~  ~~ 
הפד ~~~

~ 
 בתב ז~לובן ה~וסקים דוב ד~ת דבן

 דש~
 ובן

דע~
 ~~רוניםו~ן בל

 אמ~
 ט"ז ו~יין דדביםהםז

 דמ""א על ~הקשה מה ה~ס""ק
 עליו וע~ןמ~שב~~ ~

 פ"וד ועיין שמואל~"קה~~~~ור~
הטוד "~גה~ ובנ~~
 או~~~~ועיין~"ת~"~~~~

~~
 ועד מ~~לה נער אם אבל

 ~ו~
 " ו~~

 ~אמ~
 הו~שב~

 ~רמ~םו~נ~ד ~ון
 נפילה ב~~ת מיד י~סה או ~ינעדדק ב~~עליודא~
 בתבשבן ~ביב ן~ ומ~ר~י~לנער אפי~פ~ק~~"~

 הדמב"~ביא~ ד~~

~~ ~ ~ ~ ~  ~ ~  

~~ 
 ד~

~ ~ ~ ו  

 מ~~ל~~גי ד~ניער בן ב~ב ~פר"~ס"~ה~ו~ם
דע~ ודב~

 אלא ומדן ~רמב""ם
 דה~תי~

 ~ון
 מדן ד~די נפדש הש~ס ד~י~נ~רש ובמ~ ~ש~
 והדמב~

 ז
 דבני~ד ~~~רונים ~ל~סבימו וב~

 ובן סג~ ~~ל~
 מוד~~ ~ב~י לסמו~~ל אומר ~ל"ל ה~לל הרבאלי ב~~

ב~הר~
 נד"ו לי~ון י~ודה

 מ~
 ו~א ~ומא בעיד

 ו~יין ~ ב~בדל~דהר ואי~
 ~~זמו~

 לדוד
 ו~~

 ~ ו~ ~"ק

~~
 ~ל " ~~דדה ס~ יש אם מור"ם לשון

 ~אם תמהו בן ראו~מה ~~ני~
 ל~

 ניעד
 ~~ איןאם א~ ב~

 ~אל~ י~~ ל~ בקדד~
 נ~ן

באו~ה אל~ ט~~
 ~תי~הו~ש~

 דב~י ~~ו~ק ייש~
~~~ 

 העמיד הבו""פו~ם "
 ~מ"~ ~ב~~

" 
 לא ב~"י וה~~

טיפ~ה~לב ~~תיבה~~ ~~ ~ין דמור~םדאם לישנא ד~~יהידמ~ ב~
 ה~דד~ ושא~ ה~~יב~ נא~ר~

 ~ותד
~ 

והא~~
 ד~ידוץ

 נ~ו~ הש"~
 מו~~ בדברי

 ~לא
 מורהאינו דה~ו~

 בדבדיו"והפ~~
 ~~ק

 ~צמו ~~ב ~טז~ת יס~~אולי ז~בת~דמוד~~וש~
 ~טי~ה נגד~ריךס~ ול~יב~ הקדד~ ~~ו~

 ומ"~
 ~~ת

 דו~
 הפ~~

 יו~אאינו שהב~~
 ~~~יב~ מ~~יב~

 בלא
 ~ו~~

 ול~~ז
 נגד ~~ בדלי~א אפולול~תי~ ~

 הטי~~
 ~יקד ו~ן

 ~~ ~"ק ~גורת~מואל ועיין ~ ~~~~בהה~~ ~~
 ~ט""ז ~שון ר~"אועל~ל ד~~~

 רמ"א לשון ו~ירץ ~
 דוק~

~~~  ~ ~ ~ ~ ו ~ " ~  ~ה~~~~~~~ 
 ~~ידון לא~וריל~קדק~זרתי

 דאייריא~ ~ש"~דב~~
 ~ו~מ~~~

 או בבוליה ~טעםדמעדב קי~בד""~ ~י ~י~ ודמס~קא ~דוטב
 ב~ש~

 ~יל~ך
~ו~ר הקדד~

 ו~
 דלשון דמלבד

 ~מ"~
 אינו

נ~ד ~יב~~ דלמה ~ליו להקשות יש הרוטב תוךדמקצ~ה דא~יד~ מוד~
 טי~~

 ו~א ~לב
 ב~ב"~

 ד~נ~נ מודו ~"ע
 צדי~ ~י~ ה~תיבה דנאסרהביון וא"~

 בל נגד ס~
 ד~אני נחלק לאאי ה~תיב~

 דנ~~ד~~~~יב~ הב~
 עלי~ נ~מי~לא מספקולבן

 לומר
 ~ו~וא ~ ד~נ~

 ~ן ~ל~דמאן לפ~~~ דו~~
~ 

 בי~ ~~ ~י ו~ם
ב~~ וש"~ י~~~ ל~ם

 איבא דב~לב
 ש~ן ~יסוד ~וי אי ~~לוק~

ו~~ע~~
 מ~ע~ע ואינו ~מן אינואי~ור או ו~~

 נשאר~ או~ה~~~יב~ולפיב~
 ודלא באי~ו~

 ו~אד מור"ם ביוןויפה ~~"~
 ה~~יבו~

 ~דברי נטילהצריבות ~~יב~ באות~ ~נ~~ו
 הש~

 ע~"~
" 

 ~ל~"~
 דאיןלנו

 הפד"~ ד~ריאלא
 ב~בר~ו ל~יל ~סבמנו דבבד

מ~עפע ד~ל~
 באו~~

 מ~פשט אינו אבל ~~יבה
 נ~~רוא~~ות~וא"בלא ב~תיבו~

 ו~ ~
 ~~יא~י

~~ 
 ד~דיו
במו ~~~



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

~

 חש""ך דברי על ~ה~תי ~מו
~ 
 דאם ~

~חת~בה נאסר~
 צרי~

 טיפת נגד ולא החתיבה בל נגד ~~
 מור""ם דברי לה~מיד זה בל עם יבולתי לא וא"ב~חלב
 ~וד""ם לשון י~לל~לזם דלא הגולה ~יתיב~אדושוב
 להגיה בלבוו~לה

 הג~~ ~
 נבונה

~ 
 ~ יע"ש ברבריו

וב~יות~
 הסעיפים ש~י ~ל ~וסח

 מ~
 ברבר אדון

 מז"ט ב~וה""ד ומגדול מעוז הגדול ~הרבבת~י ~
 דנ"ל במשי"ב ויהי מורינא בק"ק מ"ץ נר"ומודינא

 ~ור"~דפ~
 אותה עיקרדבאיסו~המ~~פע

 החתיב~
~ו~ד~חביד~~

 רוטב בלא
~ 

 ועוד
 ~מ~

 על י~דותיו
~שון

~~ 
 ~ ח~"ל וש"א יהודה בי~"לחם

 ~ס"ר ואחר
~יות

 ה~מ~
 ניהו דמר בהור~נו~יה אצ~נו אהוב

דב~
 ~ אחובנו הוא בי" אף

 פר"ח הרב דדברי נלע"ד
 המפעפע ל~א~דקא~~באיסור דהא ~יימים~רידים
 דלס~רת ה~לנו בבר חביד~ה אוסדת הח~יבה~ו~ה
 חתיבה באותה אלא מפעפע אינו החלב~פר"ח
 הרב לשון על דנש~ןולמאי

 לה~ בי~
 דבריו ~ל לה~שות דיש ~מ~ר בראש קמן~א ~ וש"א יהורה

לאו וא"~
 שמי~

 מ~יא~ותו
 "ד~~"~

 עולה" אינו ד~"א ל~ון
 ~דין מקור שציין במה~הוגן

 מ~רא~""דו~ג""~
 דהא

 בפ""~~דאב~
 בהם שאין דא~"פ בהפך בת~ מה~""א

 בנגדה~~
~ 

 ~תבו ~בר והג"מ
 ~ש""~

 והבאר
 ~צ"ל והגיהו בזאת די~רדלא הגול~

 הה"~
 ק~ן הא א"ב

 הדברים אלה בל ועל ~ ט~ות בו נפל מוד"םדלשון

~~ע~
 פ~ח" הר" וב~"ש דינא ב~חלת דינא דסוף

 בב~לדלא
 החג~

 נאסרה לא בקררה ס~ אין אם ו~ף
 ולא החתיבה~לא

~~ 
 חופוש ~ד ובחפשי ~ חקדרה

מחי~ו~
 ה~"ח ~ל במ"י ראי~י מצא~י עניןהזה על

בל~
 ובת~ ב~נין דהאריך א~ אות ~"ח

~ 
 במ"ש

 סי~בפג"ה רש"~
 מ""ה~

 מיקרי בב"ח חה~"ל דלענין דאע"~
 ~חמ~~יסו~

 עצמו
~ 

 ב~ה דין ק""א סי~ מרן ~דפסק

~~ן"ז~~
 הגהת ~"א סי~ הבנה"ג ~וב"ב ~צ~~ ~ח~ת~יסו~ קרוי ראינו ~טב בלא חברתה או~ד אינ~

 או~~"י
 ו~
~ 

 ו~ל~ניעד~ביסה
 לפיב~

 נאסרושאר לא

 ס~בקררהורלא א~~דוק~יש ~ור""ם ל~ברי ואף~~י~ו~
~~""ש

 ~ש""~
 בזו רהחתי~ו~שנג~ו

 חחתי~~
 צדיבות

 "נטילה

~ 

 מור"ם לשון פשט ובא מודה דבן ובאמת
 אףבלארהחתי~שדו

 נטילה~
 ~~ור""ם

 על שה~שינו ~ושיא לתרץדיש מרבריה~~
 הש~

 ובי~
 י~ורה לחם

וש"~
 שאר נאסור לא דלמה

 החתי~~
 ד~וד"ם משום

~פש~דס"~
 ב~ש

 יש אך ע~ו מחמתאי~ו~ איקרי לא ענינא רלחא~ ומ~ רש"~
 להקשו~

 למ"ש ~ו
 רבאיסור מו~"ם דברי להעמ~ נר"ו מודינא~ז"ט הר~

 בלא ח~ידתה או~רת הח~יבה או~ה~מפעפע
~~ 

~
 ~""לומ"~בניר"ר דלפי

 בלאניעדוביסה~
 דבב"ח

 איסור קרוי אינו חבי~הלאסו~
 מחמ~

 ואינו עצ~ו
 הח~י~תולבן שאד~וס~בלארוטב

 בדליב~
 בן ~ם ס~

 מאי לפוםב~רה
 רא~י~

 על החולקים ובל ה~ד""ח
 ושאר ר~הח~יבה נאסרה רלא הבי רינא~ור""ם
 ובן ~ מותדתה~דרה

 נלע~
 הבסף מדברי נראה ו~ן

 דהחתיבה רב~~ ט~ הל~ מהמ"א פ"טמשנה
 ס" בבולה אין אם ה~דדה בל ואוסרת ~וזרת~נאסדה בי~

 ני~ר ה~~בהזא~" נאסדה שאחרשבבר יצרקבתנאי וזה הת~י~הבנגדבל
 א~בלה~ררה לחבר ברי א~ביס~

~היו~
 מה בל יאסר למה ניער לא ראם אחת

 שבקדר~
~בו~

 ב~ ~~ י~~ ו~א
 ~א~ו~

 א~
 ~מן" ~א " ~~ן

 ד~~

 ב"אהח~יבה ~נאסוד~אניער
 ל~ד~

 ניעד ~וד~ם
 בל נגדצרי~ס~

 החתיב~
 ולא

 טופ~ נ~
 החלב

 ותל""~

 בס"ק והר~"ז ~ רבריו פירשו ב""מ וה ן~חביבמהר""י
 ן~חביב מהר"י בפי~ש ליה נ~חא ולא בענין האדיךו~

 פלפל""א אחר באופן הרמב"ם דברי ו~ידשוהב""מ
 ~"ש בעי~י וישד~ריפ"א

 ו~"~ ~
 ח~ בש""ך~"ק

 ל~ני~דינ~נלע""ד ק"י~ועב""פ אות פ~ב"ה ול""חובב"ח
 מה ~ו~יל ר~ינו הטוד בשם בסב~מור~ם להחמי~ריש

 ס"ק" ה~"~~ ו~"ב אח"ב הקדדהשניעד
 עיקר בן ובו~~ול~ין וי~ ~~וז"~

 דא~""~
 נוד~איזו שלא

 ~~ההיא ~תיב~
 עלי~ שנפל~

 למי~ם איבא הטיפה
 ~ל~

 וח~יבה חתיבה ~ל ה~וידמי~~עי~ט~ימ~
אין ולפיב~

 א~ להתי~
 ~טיפ~ נגד ס~ דאיבא~ לא

 ~גד ס~ "בה" דלית חתיבה איבא ואיוחתיבה ~עלח~יב~
 חוץוהיא ~טי~~

 ל~ט~
 היא

 אסו~
 מותד הבל ~ו~שאד

~""~~~ 

 "הדב בהסב~ה עלה ובן
 מאי~ המובה~

ב~ר~
 ועיין וחיז יאיד נ~"ו מודינא מז""ט ב~ו~"ד

~~~~~ ~ 
 ~ט""זי בתב " א~~ת בשלה~~ם ואם

~~ 

 דבלא ז~
 אינ~ ביש~

 אפי~או~ר~
 חמין בשניהם

 דל~
 סימן ~עיל אמרו

צ""~
 ד~ דין

 בח~
 ל~~

 באיסוד באן שא""ב ~ה עצמומחמת בא~ו~ אלא הבל דא~סר חם
~~~ 

 ואע""ג
 ז~ רין ק""הדבסי~

 ~שו~
 ~לאיסו~~ ~ב"ח

 מחמ~
 ~צמו

 עצמו" בשד~יינו
~~ 

 חלב
 עצמ~

 שם ~מבואד במו
ברברינו

 ~ עב"~
 ז~ ס"ק שמואל חגורת הר~ וב"ב

~ 

~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ו ~ ~ ~ ~ ~  
 חהר"לדלענין

 ח~יב~
 מחלב~~דיאיסו~ שנאס~ בשר

 חבדת~ לא~~ ל~נין ומ"מ ע~מומח~ת
 ~~א

 ~ט~

~~~~"~"~ו~

~ ~ ~ ~  

 צ~~~~~"~""~
~ ~ ~ ~  ~י~ל~~~

~~~~~ 

~  
~~~~ 

 בשלהאם
~~ 

 אם ומדסיים אח~ת
 חתיב~

 חאיסור
עצ~ו איסו~מח~~ מיקרי דינא דלהאי נד~ להתבבדדאוייה

 ~""ה סי~ ~ר"ח ועיין ~
~ 

 ~ ~ג ק

~~
 ~האחרו~ " ו~" משליבה מבירה ואם

 ובבל ההי~ד ובח~י~ות ב~טב ס~ שישבי~ן מו~~~
 ~ינומבירה ~אם האס~ה הח~יבה שבקדרהלבטלמה

 ס~ בשיש מ~ר~רוטב
 וברוטבובלהח~יבו~ בח~י~~

~אסורו~
 אם

 חתיב~
 ד"ל האיסו~

 דקי~
 ~"ס לק~ן

 איסו~ הוי דבב"ח~"א
 עצמ~ מחמ~

 ז

~ 

 וברב~יבנא

 והשאד ~"ללבר
 ~ינ~

 ביון מבידה אינו ~ה ~ל
 היא~ל דזו ביניהם הפרשריש

 ואחרו~
 אונןד~א""ב

 יהיוהשאר
 א~ מות~~

 ר""ל שבולן דאיירי ודאי
 ראין ביון האיסו~ ח~יבות~ מביר אינורלהבי

 הדבד ונבון~"ש הפר~
~ 

~~~~~ 
 ~~ אי מי~א ~אי ובו~" א~רו לא ~~
 א~דונן~נ~~ ~

 ב~~~ ד~קאבב~~ח
~ן



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~  

" ~ ~ ~

~ ~  

 או~רן
 אפי~

 ~ליא ~ו~ם בדברי אי~ודין ב~אד
 ~~~ילים ואלו ~י~ינים אלו רברבי~אשלי

 היא ~~ע~יה אפרים ~~ אסד דנ~שך~רן ד~בר~
 לדרך וצירה סיי בעי~הר~ ~~ב~~

 והפ"~ ו~הרש"~
 ו~ר"

 גא"ל ו~הר"ד ב~ ~י~ י"דדוד בי~
 ור~~

 ודברי
 ס~דו~

~ו~

 הד""~ ~~רי ~הר~ ג""ה פ~
 י"א סי~

 או~
 ב"ה

 רב~~~ונהגובפסק ב"יאוח~~ בבנה""גהגהתוב"ב ~
 ~ה~ו היא ר~א בב~"חזו~ב~~ ב"א ח~נ דאין~רן

ו~~"ק

 וס~~
 ~או""א ו~~ב~ס ~~ר""ן ו~רדבי

 ~ד ו~פר"חוהט"ז והש"~
 א~ י~ס~

 חנ"נ
 ע"~

 ז ~אורך
 ז והעט ורש"ל קו~ןו~הד~י

 ול"ס~~~"י והדרי~~
 הס~~ ה~ ~~קל"ס בל~

 ~בה~"ס~
 ~פילו בהפ~יד ואף

 ~~ן ד~יי~י דערלה הירושל~י לשון ~בראו~י~~ליסה
~ס"~

 ~ה
 ~"~ הפר~~ והע~י~

 ~יא דה~ם י"ר
 האי~ורין בבל דא~רינן ~~ר ד~בי ו~י דרבי~לוג~א
 ראייה דהיא הפר"ח ~סברו~דב~~ בדבי דהלבהוירוע
~ברע~

 ~ד~ר שאין
 א~רי~

 דהבי נ"ל להורות יש ובן

 ~ן~~~~~~~~~~~י~~
 ר~אבהפ~ד

 ב~~
 ב~"ש דבוק ~באיסו~ ובנה"ג

ה~ר"ס~ו~"ע
 ~~ ~~ ב"י ~בנה"~הגה~

 ~"ד~""ה
וב~י

 דב~
 והר~~ם והר~ב""ן והרשב"א ד~רא""ש

וה"ה
 ל~ ~בי~י~

 ב~ב פר"ס ד~רב ~לא ז א~רים
 ועיין ~ ה~ל ~ירושל~ ~~ון מ~לם~נעלם

 פ""~
~

 ז י""א ק

~~

 ~ה ע ס~יבה אפילו ואז
 עצ~ה ב~~דהח~יבה א~ דין ~י~~"ולק~ן ~~ר~ להיו~ ~וזר~

 נפלט אינו ~האי~ו~שבה לפי באי~ודהעו~ת~
 הש""ך וב~בו ה~ש~א ~ב~לג~רי ~~נ~
 ו~פר""חואח~נ~

" 

 ולבן ב~"ס ~יידי דבאן סילק ובו"פ נ~ן~בן
 דוסק ו~וא א~ודין~אר הוא~~

 ד~
 ב~פך ~~~

 ל~יות שהגיה ~י ויש~~י~ דבב~
 ~~ר~

 ~~~דבאן מי ויש

~~י
 ~~~~~~~ל~י~~~~~~~~~

 אינו א~ עצ~ה הסתיבה ~בשרבחלב~וץ
 אף ~ביד~

 ר"לד~א
 ~~ד~

 איסורה דאין ביון
 ~ח~~

 נביאו~~וש"ב ד~דיונראין ~ עצ~ה
 או~

 ב~~החירוצי~אינן ה~
 ועיין ~ ~רן על האסרונים ~עירו ~בבר~סוורין
~נה"ג

 ט"~ הטו~או~ הג~~
 הגה"ט ק"ו ובר"ם

 באורך~"י והגה~
 סי~ק~"ז סיי ב~ ובשו"~

 וגםביהעט~ ~
~ע~י~

 לשון
 ~ד""~

 ~ל~~ן בפ~ק נ"ל
~ו~ם ק""ווב~~ ר"~

~~ 
 עצ~ה דהס~יבה

 נ~אר~באי~ודהב~בד~
~רשב~

 ~זועיין ~ ו~דונים והפ~ס הש""ך וב~ש והר~ב~ן
 ס~

 י"א
 ם~ ופ~

 ז י~
~~

 ~~ם לשון
 ו~

 זוהי "ס~יבה או~~ לא~ו~ להח~י~ ~יש
 ~בד~

 קי"לאי לי~ ד~פ~א ד~"א
 ברש~

 או
 בר~

 וב~ר
 ב~בנ~

 דין לעיל
 ~~ בר"יאח~נים ~דדע~

 ס"ק ט"ז ~ועיין
 י"ג~

 הרב ~~ב
 מ~ר"ם ~"ש להלבה ~~ור דאינו ~ו ~"ק~ר"ס

 להקלודבןדע~ה~חרוני~ורה~י~להורו~ב~ברח~י ~
ז"ל

 וב~
ו~יין ~ ~~לוק~ י~ ד"ה ב~ דין לעיל שה~לינו

 שו"~
 ה~ערובתואסד דה~יר צ~ ~י~ן ס"ג ז"א

 וטגנוהו~~ו~ן ס~יבה בלי~ח~יב~בראש~ף~נ~לס
 ~ דבריו ונ~נו בשר שארעם

~~

 ~~~"~י~~~~~~~~~

 ~טעם סנ~נ א~רינן יבש בהי~ד~ס
~ס~יב~ ~~ סשיבו~

 חלב או בשד ליין י~נ בגון לס ב~י~~אי~ו~לח ~ב~~~נ~עד~ ~נ"נ ו~בדלהוא אי~ו~ניבר
 לשו~~

 נחערב~אח"ב
 הבללהי~

 יבש או לס ~סדה~י~ר אם ~ין ~י~ק ואין אחר
 עב"~
 ו~~ ז

 ע~
 ~פ~ת

 ~ס"~
 ~ו~ול לס דבדבד ד~יל~א דטע~א

 וב~"שיפה ~ ההי~ר האיסו~עם ו~~ערב אלאשנ~ל בליעהבי~ שיי~ ~
 הח~

 לא ו~ש"ה ~~ה דף ב""ה בפ~
 החורה ~ן בלס אפי~ ~בב"ח ו~יהו סנ""נ~יה א~רי~~
 בפ~ בהדיאבראי~א ח~~

 ב""~
 בדבד~ בן ו~ואר ק""ס דף

 ב~~~~~שב"~
 ב~""~ב הד~ן וב~רי ~"ס דף

 ע~~ ~
~ב~

 הא~רוניםו~~"ש
 ~ור~

 ~ד~ד ונ~ון
 וד~"לפ~ המדדביבשם ~~ ועיין ~

"" ~ ~ט~ ~י~~ו~~ ~~~

 ~ד~~או~ז~~ ושיורי
~~

 י~ש נ~עדב ואם
 ביב~

" 
 ~ד~~ ~ל~ ~י~ו~

 ~חילה נ~~רבאם ד~טל~~י~ו~~דו~ע"ב דינו דאז יסדבישול
 ש~

 בר~ב
 א"~

 ~~ב
 דו~

 נגד
~ערוב~ ב~

 ~בל ~ ראשון
 נ~בש~ א~

 א~דינן ודאי יסד
~נ"נ

 וצדי~
 ט"ז ס~ק ט~ז ~ח~י~ה ~ל נגד ~~בהי~ר

~ 
ובשוםאי~ו~ביבשויבשואףבב~~

 לא
 א~רי~~נ~נו~

בל~ני~ום~

 בןלב~חלה בנ~ערב ~י~ר~~י א~ב
 ודי~

~דלק~~

 ~ם ו~"ש ה~ דין ~~ םי~ ו~"ל ~"ט ~י~

~

 ס
~ ~  ~~ פד""~ ~~ ~ 

ם ט~ז ~  

 לענין~ליסה ל~~ןועיין
 וב~

 ~י~מרי~ ו~נ~ולענין
 ב~לי~הסנ"נ

 ~ו~~ לד~~ בי א~
 ~~~ ~ס~דינז

~  ק~ ~~ן~~~

~  

 ~~י

 ~א~

 דביון ~~ דין ~סבלל ~~~ ~
 דהרב~

 ~~ים"

~יחה ד~ ~ובדי~
 ~ א~ א~

ד ~ ~ ~  ל~~~ד 

וב~"
 ד~ש~~ ט~ הש"ךס"~

 בדבד דאפי~ שם
 יע"ש ובו~ ס~ עד~או~ר ש~~

 ~ ~באור~
~~ס ~ ~י הר~ ~בן

 או~
 על השיג ה~

 ~~ עד דאוסד ~~ב הש"ד~

 ~~~~~~~~~~י~~~~
~ש"ך

 וה~בי~
 דאין וב~~ ~~ו

 דנז~
 סנ~נ רין

בדבר אל~
 ~א~~

 ~ן
 ~~ידי ה~ו~~

 ~דברי ונ~~ייע סנ"נא~~דין ~~ דא~ו~~ד~נ~
וע"עבבנה"ג ~ור~ הדמב"~"~~

 הגה~
 או~ ב"י

 ~ד
~  

 ו~ש~ד ~~~ס בדברי בהפ~ד לה~י~ נ"לדינא ולענין ז
 ~~ן ו~דבד " ובו~ מיל~א האי ד"הלעיל וב~"~

~~ 
 " דטוב

 ט~ב היו~ד צד על ~~ עדלהס~יד
 ~לשון דנ~~ייע ~"י~ר~ ~יהאל~בד~ לסו~

 ~~ר~
והר~ ~~~ דין ק~ה ~י~

 סגוד~
 דה~ ו~~ ~ ש~ואל

 באר
~~~ 

 ~~ דף
~~ש~

 ז ~נ~נ א~רינן ~~ליסה דגם וסבד הת"ס על
 הדין קו עלאבן

 נ~
 דבהפ~"ד

 בב~
 ~~ליחה ג~נא

ואף
 באי~דש~

 ~סבים ו~ן סנ"נ א~דינן לא
בנ~""ג הר~

 הגה~
 ק"ה ~י ~ד הטוד

 או~
~~ 

 ~פ~די~ס~
או~

 יע"ש~ ס~נ
 באור~
 ד~~ה~ ~ם ובבנה"ג ן

 בס~ ב~ר לא ל~ה~~"ם ~
 ה~~
 ~~~י~ה א~ינן ~א ~שו~~ד~ד ל~ני או דבהפ~ד ~

 ~ ~נ"~
" 



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

~ ~

~  

 ~~~~צ~~~~~~~~~~~
 י~חק ~""ס~~ופחד וב"י~ג

 או~
 חנ"נומהד"םג~""ל

~גה~
 ~ ב"י

~~~~~ 
 הקד~ה ~ל ~פלה חלבטיפת ~~

 ד~~~~א ~רן ~ון ביאו~ " ו~~ז
 או~ן

 מ~~פ~
 ~~~~ה זזה לא ~ו הטיפה

 ו~~~
~

 ~רי הטי~ה נ~ד ס~ב~בשיל ויש התבשיל נ~ד נ~לה
 אם~מ""נ

 מ~מ~ מפ~פ~
 מ~מת נתבטל הרי

 דא~די~ן~תבשיל
 ה~ב~יל ל~ך ~פני~ דנ~

 לא ו~ם ומבטלו~~ב~יל וב~
 בל~ ~פ~~

 אלא
 ~ין~~~~ה ~ו~

 ~י~~ בא~
 ~אינו ~יון ~לל

 אינו ~מילא~~קו~ה ~~~~ב~
 נ~נ~

 הקדרה ~ם ול~"ז ל~~ם
 מ~~~~~ ~א~~~יא

 הוי לפנים
 ל~ו~ ~נ~

 ~תב~יל
 ~ינה ואם ~טיפה ונ~בטלה~מש

 מפ~~
 ~לא

 ~~~~יל גם יא~ור לא~מ~ומו ~ו~~
~ןהדא~ון שיב~לא~~דמ"~

~~~~~ 

~~ 

~~ 

~ ~ ~ ~  
 ~דוטב ~ד~א

 ד~~
 ~וו

 גדול חלק~~פ~ט הדוטב~וש~~ נ~ ~נפל~
 מא~

 ~לא ~ד ב"ב
 יה~

 ~~בתבשיל
~גד

 א~ו~~
 דבזהישאד ~ם ל~~~רדך א~ו~ ~"ב

~ל~
 באי~ודו ה~דרה

 ל~ול~
 ~ש"ה בינוול מהני ו~א

 ז ~י~~נן ~ר יג~~א
 ו~י~

 ~ז
 ו~~~ ~ ו~"~ ~"~

 דאפי~ בה~~~
 ~נן

~ ~נ~  
 האש שאצל ה~ררה

 הד~ד ו~בון גב~ ד~תאי ~שום~י~א~~ו
~ 

~ ~~ ו~יין
 בדבר דהאדיך ~ג ~"ק ת~~

~ 

~~
 אלא~~

 ~גג~
 הטיפה

 ובו~ ~~~~פ~~
 הקררה ~ל התב~יל להתי~ היינו~

~~ורה ~"~
 וי~~

 לקמן ובדב~~ ה~ד ~צד הת~שיל מיד
 בדין~ור"ם

 ב~""~ ו~וב"~
 א" דין נ"ו בלל ~יש

ו~ש"ל~~ ~
~~ 

 ד~דינא ~~ק ל""ז ~י~
 בש~ בהלבשל ~ו~~ הקד~~

 א~ו~ לב~~לה אלא ~וד
 לה~~~~~

 בה
 ~ב"ל בשר~ף

 ובת~ ~
 הט"ז

~"~ 

 דבן י"ז
 נדא~

~י~
 ~"ש

~ 
 לדברי ה~~ים י"ט ~"ק הפ~ח אבן

 ודא~ והש~~~~
 ~ד~הא~ו~ל~דו~דשמא ~קד~ה

~ינו
 ~פ~פ~

 אלא
 ב~~

 ~תלה נ~בטל ולא הבלי
 יבטל בשי~~הו~בשיו

 הטי~
 ו~פ

 בש"~
 ז ~ב"ל

 ~ל במ"יו~יין
 ה~~

 ~"ק וש"ך ~~ ~ק ~~ו ~ל
~"ט
~ 

 ול~נין
 דינ~

 והש"ך ~ה~"ח ~"ל
 בשם~או~ה וב"~ ~ ופר"~

 ד~~ד~ ~מ"~
 ה~גורת ו~"ב ~ א~ו~ה

 ~מפ~~~~ ו~י~~ ב"ג ס"ק~מואל
 רא~~ר היינו

~~~~~
 דאם לזה ליחוש ויש

 נפל~
 הירי~ן במקום

~פ~פ~
 ~ הק~רה ב~פן

~~
 מיירי שתצטנן" ~ד ובו~ ה~בשיל ואס~ ~~י

 הדי~ן ~ום אותו בנגד ~~ ~תבשילבשאין
 שנא~דו ~~ט פ~ות ~""א פ~מים ~~דהיינו

 ש"~

 ~"צ ~נין בבל ~דשה דב~רה מו~ם~ודמ"ש
~מ א~ בס" ~גי בדי~בד ~י~ה דאם ד"ל הטי~ה""נגד ס~~~

 לבת~ל~
 ~ ~"ש ובו~ לא

 ~ ~בונים דדבריו ונ"ל
 ה~ר"~~~~~ו~

 ~~ ~לי אם ~יהו
 ~נפל

 ב~
 הטפה

 שרי ~ועט דב~ בו להשת~ש ד~בו שאין בלי~וא
 נתי~~ לידי לבוא ~א ד~א ~הלאשתמושי

 ט~ם

~ ~ ~

ג ~ ~  

 מצד אושי~רה מת~ת הבלי שינ~~מהני ~~~ ~~י~~~~
ינ~נ~ האחרש~

 הקדרה
 ט~

 ש"ך
 ו~ר"~

 ~ ואח~ונים

~~
 ישנה ה~דרה אם ודוקא מור""ם לשון

ודו~א
 בי~נ~

 אינה יומאדאם בת
~א ב~בבלו~

 סימן ובדלקמן נט""ל רהוי ביון אמ~נ~ח~~
 ו~ר ש""ך ה~דין צ""~

~ 
 בשיוריבדבה ו~יין ~ ואחדונים

אות
 ח~ו~

 ~ה~~קו~~"ובנ~"~הגהת ~לל ~לה~"ח

 ~ ~""~ או~ב~

~  אב~~
 ה~דרה דהבא א~"ג " חדשה אםהיא
 ~~ה בה מבשלין שה~י י~נה ב~ו~שובה

 יש~שר
 שנ~ל דא~" ~~יי~י ~~

 הטיפ~
 ~ל

 בשר בו נתנו~ ~רם~ל ה~דר~
 ש"~

 ~וד ופר"~~ו~~~
 ~ם אבל ~~לה בקדדה איירי זהדבל ה~ד"~

הטי~ה נ~יל~ ב~~
 הית~

 נגד נ~לה בין לן ~אני לא מב~ה
ה~בשיל

 לנ~~
 הריקן ~מ~ם

 דב~
 נגד ב~" גוונא

 ~~~"נ ~גי הטיפה~
 הטי~~ אין שא~

 ~פ~פ~~~פנים
 ואם א~ו~אינו

 ונ~נ~ ~פ~~~~
 שחקדדה ביון לפנים

 ~ה~וליום ~ו~ה ההבל~~~ה
 במו ו~וי ב~~ ומתבטלת הקדדהב~ל ה~יפ~ ו~~~ב~ לפי~

 ז~ בדין ~י~באר הב~וי~ל ~יפ~~נו~ל~
 וה~תי~ו ~ ~~ש מו~~ם והב~וי והתבשילא~ורה והקדד~ ~ ~י~

~~~ב
 חגור~

 ~מואל
 ומ~תב~
 ז

 ז ל"ג ~"קפ~ח ה~~ ~דבדי ו~"~

~ ~~~~ 
 ~~ם ~" ובו~ לא~ו~ חעולם ~הגו ~~

 דש"לבי
 ו~הרא~

 וש""ד
 ו~~תי~ ל~קלה~בי~ו ו~פד"~

~ 
 ואו"ה ה~"ח ז ~ינון

 ומ~
ו~"~

 ~ב~ת
 ואל~

 ב~דרה ~דן ב~~ק הח~ירו
אם ישנ~

 הי~
 בנגד שלא בשנ~ל יומא בת

 ~רוט~
 ~ין אם

~תבשי~
 א ס פ~מים ~~

 פ~ו~
 מ~ט

 פ~~ דאיי~ הש""ךובדב~ב ה~יפ~ נ~
 שיצטנן ~ד להמ~ין מ~ני ודלאבו~יהו להחמי~ ונל~"ד ז מ~ן

 ז וה~תידין האו~רים דברי הביא אלא הדברה~ליט ל~ והש"~
 ופ~ישה ז ב""ה ב"ד בד"ק~""ק~יין

 משמ~
 ~~~תו

 אחדלה~י"
 ~~ ~י~נןזו~"~

 ~ל
~"~~ 

 ~לל
 נ"~

 ~""ק

~~
 הגהת ו~נה"ג

 ו~""א ~~ או~ ~
 ~~~ בי והג~

ד~ש"~
 הס""ר א~~ ז ו~ש"ל לה~~~ש"ד דד~~ו נראה

 בדבריו ~איןנ"~ל
 ~בר~

 המנ~גים בל ו~ק~ ו~י~ן ב~רו ו~דול אחרוןהיה ~מהרא~י ~~~א ~תב דלא
 ה~ל~~ה ד~~ו לנו "~לה לאאבל

~ 
 ל~נין ו~"~ד

 רטובדינ"נל~~~ד
 ומו~"םו~י~~יהו~ ~רן ל~~ו~~דב~

~~
 אם א~ל

 נ~
 " ~ת~ ~אש בנגד

~ ~  א~ל ~ומד ~~ודנו ~ירוש ~~ל ~~א~~~ק הט~ 
 שםילקו לא~~ א~להאש

 א~~
 שהוא

 רות~
 ~ריין

 ~נומ"~מ
 ~ור~

 ו~ייבש
 וא~

 ~אי~י ~~~מ ~שוט שזה
 ו~~תיקו הם נבונים ודב~ים ז ~~~~ל בזה שט~המי

הב~ג
 או~ הטו~ הגה~

 ב~~ר"

~ ~

~ ל~~~~~~~~~ד~  

 ~י
~ 

~~~ 
 ~לל ב~ מאמר לדרך צידה ~רב~י נראה ובן~ב~~ה
 אבן ~ ~ןאב"

 הקד~ה א~~ או~~
 ות~"~

 ~ל
 נ~~

 דין
 ב~בב~

 ~ט~
 ב~~ ~~~ק והש~~ך לבתחלה לה~~יר

~~~י~
 ~ר~~והל~ח הק~ד~"~~~י ~ה~~~א~ד דבדיו

~~יג



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

" ~ ~  
~"

" ~ ~ ~  

~ ~  דלא ו~ב ~יו~יג 
 ~או"א ד~די ר~~

 ~תבות~לי דאוסראפי~
 והחגור~

 ש~ואל
~ 

 העטן

 ס"~

 ב~~ ט""ל
דמדה~יא

 באתדו~~ העט~
 מתןדין דיש

 פסק ~בן המתידין בד~ת והלבה ס"לד~בי נרא~ ~~דר~
 ס""ק נ"ו ~ל הת""ת על ~מ"י~~גהותיוזברם רמ"~
 בש"עדדמ"א י~~דהבי~

 פ~~
 לה~י~

 בס~~
 בת~

~ד~ פס~ ד~"~
 שזדף דהאש דביון ה~דה להתיד ד~דנלע"ד ו~""~ להחמי~ב~חלה"~ דטוב דה~נו הד~שם

 המו~ט ה~י~וד מן בלעלא הטיפ~
~" 

 הבנה"ג דעת וב"נ
~גהת

 ב~
 דנדאהד~סבי~ ד~ביאלשוןהא~וד ס"ב אות

 עםה~ך
 ש~

 וסי~ו
 לקנ~ ~אוי ~וב דלבתחלה דש"ל בשם דבת~ ס"אאות ש~ ~ו~"~ ~ הקדד~ להת~

~טיפ~
 ע"ש האש נגד ואפילו בקדדה שנפלה

 ~ בדבדליזהר וטו~
~~

 ואז מו~ם לשון
 ~ויאסור~ ~~דד~

" 
 בת~

 ס"~~ש"~
 ס"ק פר""ח והרב ב"ז

 ב"~
 ~שום

 פעפע לא ש~אדחיישינן
 ה~~

 ונ~אר ב~נים
 ~וד ובתב ~ ואסודה הקדדהבעובי ~ע~

 הפד""~
 דב~ינן

 בל בנגדלש~ורי
 ה~יפ~

 דלא משום נפילה בשעת
 במהידעינן

 נ~מעט~
 הדבד ונבון עב"ד

 וחגודת ~
שמואל

 ס"~
 מוע~~קדדה ~ד דאפ~ו בתב ול""ז ל"ה

 להחמיר דאין ונ"לאסודה
 קי"א אות ל"ח ועיין ~

ורש"ל
~ 

 ~"ז סי" ג"ה
 ~בנ~

 ב"~יאותס""~~""ך ה~הת
 קבזלאו~~ס

 וי~~~~
 ~מנו

 התבש~
 " אחד בצד

 הרוטב בנ~ד שנפ~ה מאתד בך להצטנןיניחנו וא~
 ואתרוניםז וש"ך או"ה ואילך מבאן יות~ יפעפע~מא

~~~~~ 
 וב"ב " ובו" שמ~יד מי יש ~~

 נהוג~~בי מוד"~
 ובת"~

 ב~ דין נ""ו בלל
 או אורחים לצודך בגון גדול צודך לבל ד~הבת~

 דבדיו והביאו המודה עיני דאו~ בפי לעני ~ו~פמ"ד
הל"ח

 והט~
 הטוראות הג~ת ובנה"ג והפ~"ח והש""ך

~~
 וב~ו~ ~ הדבד וטוב

 מהד~ בשו"~
 ט"ו סימן מינץ

 מפניבבוד ולזה מפני~ניו לזה הט~ם לומרה~נ~ג ומ"~ ה~ שוין השבת ימות בל ועני בע"שדעשיר

 הל"ח דבדיווהביאו א~םרולפ~~י~מתי~ דלפעמים ית~הו שלא בדיהשב~
 וה~

 נוהג~ועיין אני נעמוובן בי

בס~
 תודת ס~ וב~דמת ב~ דין ל"ח סל~למנחה~בלל

 תאד פ~י ועיין ~~טאת
 ס"~

 אלא לה~יד דאין ט"ו
בשנפל~

 ~ מ~יחתה הקרדה שנחה אחד
~~

 אם אבל בדאפ~ר והיינושיצטנן ~~ יניה ואז " ובו~ ~ד~ב בנגד שלא אפילו
מיד~ צדי~

 לצוד~
 עד להמתין א"צ ובה""ג או~ים

אלא שיצט~
 יעד~

 הגהת ובנה"ג וש"ך רש"ל האחר בצד
הט~

 ובת~ ז ואת~~ם ו~ד"ת ~~~ן בםוף
דהקדדהאסוד~ ~""~

 ז

~~~
 חממו אם " נהוג והבי מור""ם לשון

 מי~
בקד~

 בשרונפל של
 טיפ~

 הדיקן נגד חלב
 אסוד~ה~ד~~

 בישל ואם
 ב~

 שדי מע~ע תזך ~ר
 צל"ע~~ז~

 אםאין אף המים נגד נפל אם אבל או"ה
במי~

 נגד ס~ שיש בל להשתמש מותד הקדדה ס"
 בדבר דדוקאהטיפה

 מאב~
 דבד דנאסד מגו אמדינן

הנא~
 ~~ל הבלי נאסד

 מי~
 איסז" בטיפת אבל לא

 איןאם
 במי~

 נ"נ ס~
 ואוסדי~

 ועיין ~ ה~דדה
 מ"ו אות ב"י הגהת ובבנה"ג ב""ד~"ק בט"~
 או"הל~ון דהע~י~~

 באופ~
 ו~יין " לי נוח ואינו אחד

 בח~וד~
 ~~ ~שו~ ד~~י~ ~~ ~~~נ~וא~

 ו~שיג
 ~~י~ונ"~

 א~ה~לשזן
 ב~וגן ע~ל~

 בדו~~~ע~ין~ לת~ ודי~
 התבשול"עב""ד לאסז~ אין~בלי על~~ז~ ~ל~ בס~תור~~אשםאםנפל~טי~~~~~~

 וברו~
 ~ ~א

~~
 ואם

 נש~~
 ~א~ ~י~ " וב~~"ע"גק~ע חלב

נש~~
 תמהקדדה עלי~ ו~עמידו ~בירה קד~ע ע""ג

 ש~
 אם בשר

 ~הנ~פ~ ~~ח~ הביד~ אי~
דנבלע

 בקדק~
 קדדו~" ~~~ ~~~ מידי בשדה הבל

~~~~~~~~~"~~~~

 א~ל~ומדת
 ~א~

 בב"~ הוי תמה והיא
 ואפי~

~ל ~~מיד~
 בשד~ננ~ ש~ הביד~קדד~

 נאסד
 ואחדונים~"ש"ך ~ד~~בשי~

~ 
 ואם

 לאהי~~
 אצל עומדת

 והקדד~ שדי ו~~בשיל ב~"שהוי הא~
 אם אסודה

ח~~ הית~
 ואם

 צוננ~ ~ת~
 הוי עפר איבא דאיהש~יבה ~פדבמ~ו~ דליבא ודוקא ש~א

 נ""~
 א~סר דאינו ל~גם

 ~ו~יין ד" דין צ"ה סי~בדלק~ן
 צ"~

 מ""ז סי"
 ומן~ודש""~

~ס~
 דאם

 רו~ת~ הקדר~
 מחמת

 הא~
 אף

 מ נגד ס~ אין אם~סו ה~שי~
~ 

 שת~תיו
שםדאפילו ומשמ~ מהשפיב~

 הנשפ~
 ה~

 שה~דה ביון אסו~ צונן
ש""ך~ דותת~

 שהבידה במקזם נשפך מח~~אם והט"ז
 ואסו~ואם ב~ד הוי דאזדהיס"ב ~מ~

 נש~~
 במקום

 בדבדיו עיין ~ ~יהיס"ב שאי~
 ד~~ דבת~ ב"~ ס~

 למ~ש~להלב~
 דינא ולענין

 נ~
 ~עיין ז ד~"ע

 בל~ ומ~ פ""~ או~ הג~תב"י ובנה""ג ז~ דין נ"הבלל ~~

~ ~ ~ ז ~ ~ ~ ~ ~ ~ ו ~ ~ ~

 ~ ו~~בשילהקדדה ~"~
~~

 ~~~~~~ ~~~י~~יו~~~~~

 הגהת בנ"הג ועיין ב~מוךובמ""ש אחדונ~ בב"~ הוי דאל"ב ה~סב ואין דותחהמקו~ההוא
 ב~

 ו~ד ~ג אות
~ 

~~"~~~~"~"~~~

 עב""ד הוא ופש~טב~הי~"ב
 וה~ ~

~"~ 

 ב"ז
 מ~ש על ה~~ה ~א ס"ק ע""ש~והפד"ח ~"העל ~~ש~
 לפי ד~דינא ב~ב ובס"ד ז יע"ש ~הבדבדי הב~
 מ""שלעי~

~~

 ס"ח

 ~~~~~ ~~ י~~~ ~~
~~~ 

 יו"ד דין ס"ת לעי~סי~מ"ש
 היס~באוס~~ ואם דלאשאנילןהפד""ח בדבד~ נ""ל דינא ולענ~ן ~

~~
 אוסר עידוידאין

~ 
 ~קליפ~ בדי

 ישאפי" ולבן "
 ~בשי~ בקדר~

 ~ליפה דשיי~ביה
 ~יפה במו ~וי דהקדדה~ל~ו א"~

 דש"~
 " ~חרונים~ וש"ך

 פד"ח הדב מ"ש ~י אך הוא דפשוטונלע"ד
~ 

 ~יין
בד"ה

~ 
 הבל ואוסר בב"ש הוי נפסק לא אם אך

~" 

~ ~

" 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  
~ ~  

~ ~ ~  ~  

~ 

 ואיסו~ היתר הנית דאםבדמ""א
 ז~

 מהם ז~וא~ אצל
 הקילות שבא ביון דהבא ~קליפה דסגיצונן

 ביון א"נ ~ילאה במוהוי מלמעל~
 ש~קד~

 במקומו עומד
 ז ב~ ס""ק צ"א םי~ בדרישה במ"ש ~תאהחשיב

 ע~ל צ~א ס"ס ב"ה במ"ש הקדדה על מקלחהבא א~~
 ד~א דהיינו ~וד ובתב ז ~"ב ס"ק פד"ח ~~~וב""ב ~

 ~לבשמקלה
 ~קדד~

 "א~~~
 "~~~ ההל~ א~

 ~ד
 ~ה~

 ~~~~ד~
 ~שד

~~ 
 לו יש

 די~
 אוסד ו~ינו ~אי

~~שי~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~

 ~~~~~שיל~~ב~ד~
 ~פי אבל

 ל~ילב~םרש""~ מ""~

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

~  

 בב""ר ה~לב תוי שהי~""ב ~ם ה~ירה ~ם~ם ~~ הט"~ דב~ ו~פי ~ התבשיל או~ד נמי~קדרה
 פירוש ר"ה ל~יל ו~יין ~ ה~~שילואו~ד ~
~בו~ אםנשפ~

~ 
 ~~מ""ה ו~~ר~"~מואל

 ~~תיקלשוןה~"~~
~~

 בנפלה דינה
~~ 

 ~""ל " ובו~ ~דרה
 הב~ו~ ~ולה~ד ובתב~נהידהרחי~ה זה~ל ~~

~~
 ~רו~ב~אין

 ~~טר~
 עמה

 וא"~
 הב~וי נ~שה ~ליה שנפל ~א~ו~ נגד~~ ב~~ו~ אין ~ם

 ~~ז ~מו ~וה~בים נבל~
~~ 

 פעם באו~ו ד~מא מ~ום ~ח

~נ~~
 ~~תה לא הטופה

 הר~י~~
ו~פ~א ממ~ הב~וי ~ד

 דאוריית~
 ~ב"ל ל~ומרא

~ 
 הר~ אבן

~~יפה ~י~~ממ"נדאי~פ~פ~ מו~~ דר~רי ~~ב ג"ל~""ק פר""~
 או~י חיישינן ולא ה~דרה ב~ל ה~יפה ומו~יך~~רב הב~ו~ ~ד ~ולה הקדדה הבל הרי לפני~

~~
~~ 

 פ~ם באותו
 בהרי~ ~מוב~

 אינו ואם ~"ש" ב~ דין ל~יל~~~ה~שנת~~ר ני~~ מדין
 מפ~~~

~~
 ובן ~ בותיה ונל~""ד ז ~ב"ד ~ב~דרה מה נ~~ר
 ~לל הת~ת ~ל במ""י~תי

 נ~
 דבח~ י"ב ~"ק

 ~~קו"~"ד ד~"~
 רש~ ~~

 ו~ן מ~נ דשרי ו~"ל
 רמ~~" ~מהםוד~יןלהת~י~נגד~" ה~בי~ר~

~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~בק~  א~ 
 ואינו צונן הוא ד~ריין ם~ בו ~ין אם

 שבקררה~מה מפ~פ~
 ~שיב ~צמו ב~וי ד~גבי ~""חונ"ל~""ק ובתבה~~ ~ וה~י~הוהאחרוני~ ~""~

 ביון"~~ו~ והו~ ~~ח~
 ש~ונ~

 ~ל
 ~אצ~ הקדר~

 והר~ " ~~"ד האש
~ר"~~

 אם דה~~וי ב~~
 הי~"~

~הד~ה לי~ ~גי לא ואז נא~ר
~~~ואל ו~יין~גורת ~ מי~~ברא והבי ~""ב~ ב~~מ~

~"~ 
 מ""~

 ה~"ז רברי רהביא
~ 

 דמ~א ו~יין
ל"~

 אוח~""ז ב"י ~גהת ובנה""ג
~ם לאורך~ ואות~""~

 נש~~
 הב~וי שאין או ה~~וי מן ~~יבה

~ונ~~
 ב~נין הקרדה ~ל יפה

 ש~
 מ~~ להזי~ה

 ומ~א~ ב~~וי י ב לשאינו ~""י בין רש""לומ"ש נק~
~י~ בני~ן

 ~~~וה~~
 תילוק ד~ין ב~ב א~ דין צ""ג ~י~

 נבו~הלהש~ו~ממונן דברי ~~ויו~אין~לואל~~דד~ בי~
~~ל

 בל~ט~~ ישד~~
 דלא מספיק

 ~די~
שנ~בשל ~~בשי הבל

 ~ו~
 " ~ב""ל

 ו~"~
 שם הבנה""ג

 או~
~~

 הית~בשם לנהוג
 הב"~

 ו~~~ ~ להקל ונל~"ד לרינא ד~~ירש"ל ~ה~מיד~ליו השוג ביהט""ז הגם
ה~"~

 ~~ ו~יין ~~לי~ם ~"~ת~דהי~~ומרא דין ~"ג ב~י~ לקמן ומו~ם
 דנ~ן ר~ דין ~"ה בלל

 ב~ ~""ק ~~צ""ג ט""ז ו~יין ~ לה~מיר~~~ם ~צ~
~""~ 

 ~י~צ"ג העט""ז ~ל בהשגותוו דוד ומגדל ד~ ~"ק~ם
~ו~"ד ~

 נ~
 ה~ביםהרב ובן ל~דרה ב~וי בין שני דלא

~
 ~ל

 הת"~
 בלל

 פ"~
 או~

 דבן ~ ~ב
 נ~פש~

~מנ~
 שורד ~~רונים או הראשונים~ן אח~ נמצא רלא ~""י בב~וי ~פילו ב~~ לש~ר

 ל~~
~~~ב ובן ~ בז~

 הד~
 וראוי הוא ~~וח רמנהג ~~רונים וש~ר

ל~טל~
 הפר"ת~י~ ~~"רוהביאם והואה~מת

 ~ג~"~
 ~~ו~ייןאפי~דברביו~ל""מ~ ~~"

~~~
~~~ 

 א~חי ~הוי מידי מור"ם לשון ~~

~~~ר~  
~~~ 

 ~~ו~~~~

~~~~~~ 
 ב"ט

 אח"~ ~~ ת~ח~~ ~י בליבתנוד
 ~ם"ק~ר~"~ל ~ו~~~ו

 אי~ור"~~ין שם דאין ~~ןבשר
 אל~

 מה
 י~~~טי"ד שנבל~

 ~ין ל~"
 ~דרו~ ~

~"ש ו~""~ ~ ה~חדונים ו~"ב לא~ו~ דאין ונבון~~וב אהררי א~די דלא
 לק~~ הפד~~

 הג~ת ובנה~ג ~ז ~"ק ק"ה ~ימן
ב~

 ~"ג אות
~ 

~~~~~ 
 זה~" ב~י~ ~~נה~ג " וב~~ חלב של נר ~~

 ולקמ~
 ~י~

 ק"~
 ה~ור הגהת

 הפיפ ~הדליק" א~ר ~וד~ות
~ 

 ~נד
 ש~

 תלב
 ב~י~התיר ופר"~

 ק"~
 נ~ש ~בת~~ב~ל ב""ג ~"ק

 לז~~ ו~~
 נזהר~היה

 ~פ~
 לו ~~מרו ח~ם

 ש~~
 ~לב

~"~ 

~מרלי~
 ~""ש ~לב של מנד הפ~~א

 בשו"ת ~יי ב~י הר~וגם ~~י ~ני והר~ ~
 ~י~~מ"~

 א~רו
 בש""בח~דא ובת~הר~ ~

 או~
 ט~

 דב~ה"~

 ירוש~~וב""ב
 במ~טרו~

הת""~
 בוה נז~רים

 או~ בר"~ ו~"~
 יו""ד

 ו~יין ~
 ~שו"~

 ~י" אליהו
 ~""הושו""~

~~יין ~"ב ~י~ י~~ב שבות
 או~ ב~

 ~~יר~ראהדב רהיה רבת~ טאבא~ו
 במוה~"ד ~וב"ב ~פת מ~ה"ק שד~ר וה~~ידה~רול
 לו ~והראה מלמדדוד

 לשתות~שרי וגדושבר~יו~פלפולי~ פ~קמל~
 הטאב~~"ו~~

 נד

 ~לב מנרשל הבב~י ~~ר ה~ולה ה~שן ב~ין ~ין~ו הרא~ והו~ ~~~ ~~
 שמנוני~החלב וגם ה~לב~~לקי

 ה~ול~
 ~ם למ~לה

 וא""~השל~~
 מי~לא לא

 קלי~~ור~
 הוא ~בל

 ~ו~~

~

 ~~~~~אבא""קו

~  ~~"~ןו~~ 
 הוא גמודדאי~ור

 ~ב~
 מן ~~יו

 הי~
~לא וה~אה ההוא

 לשתו~
 ~~~ק"ו ~וד

 נ~ ~~
 ~ב"ר ~לב " ~ל

~מוב~א ~
 מי~ח~

 משא~משה ו~יין ז דאין~הק~~ד~ר
~~

 ר~ ~י~

 ו~~יק~י בדב~ רה~רי~
 הד"~

 אות ז~ ~י~
~"ר

 לאור~
 מו~י~ד~ולה ~או~ריםוהנ~י~ן להתידררבו נ"לראין האר"ש מן וה~ולה ~~ ~י~ ~ד ד~יי ו~מא

~ן
 ש~ רבו~ טפו~ ה~להב~

 ו~"נ ל~לה חלב
 הד"ט עי~ריהרב ר~~

 ש~
 בן~ ל~שות ל~"ד ו~לילה ב~"ד

ו~"~
 בדבה במתזיק

 א"~
 ~י~

 אות~י~~~ א"~ וב~יקריהד""~ ר~
 ~"ה"~

~ ~~ ~  

~ ~ ~  
 ~"צ ~ונן ~~~בון~בלי ~~~~~תבוה~ו""~

 ודו~אהט~ה ל~דד~~במ~~שנ~~ ~""~
 בשנפ~

 ~ל
 ת~~

 אם ~~ל
 ~פ~

 ~ל

~~~~

~~~~ 
~ ~ ~ ~ ~  

~~~~~~ 

 ~~יו שהשיבק~"וומה
 ל~~ול~ני~ ~~~ הפ~~

 ~ינא
 ~או""ה בנדון ~ין לא~~ ודיש בד~ר ~קל ראיןנ""ל

ות""~
 ר~יפה דמרן בנדון ~ין

 שנו~פ~
 ~לב של~נר ~~לי ~ל

 העש~
 ה~ב ש~ו~אם של בנר

 ב~יפה ו~יןהטיפה מאות~
 ד~ק ה~ד ~פי שנוטפ~

 ~חל~
מהו~~

 ש~תילה הבלי מן הא~ר מ~ד לא
 ב~~~

 רו~ח~~בטופ~
 מב"ר נופלת אם דו~א היינו

 וא~
 הקי~ו~שנפ~~

 או~ד שהי~"ב ~ום דבל
 ~חב~"ה ובמ""של~~

 ה~""~
 ~ימן ובו~

 ם"~
 ה~לה ובן

 הפר"~
~~

 ודלא
 בפ~~

 ~ו~~ ~ ~~~ ~ ~דן~""ש
 ודמש""א

 פ"וושם~~ או~ו~נה""~ה~הת~~
 דו~א נפל אם~ב"פ ~"בוהט~והש"ך~

~~~ 
 ר~~~ר נל~"ד ~~ין של

~~~~~~~~~~י~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~

" 

 "~~ ~~ו~
 בא~ ~ידיבא מ~~~ וז""~ ~~~~ ~פ~~ ~~~~

 ~קנ~~ק~~
 חדשה

 הגוי~ן ח~~ ~~
 ו~~

 בדופנה
 מבחו~

 ~לב
 מהות~

דל~"ע ופ~~~י
 א~ור~

 נד~בחוץ ~י~ שנפל ~תא מוב~א מ~וםד~וה
~~ 

 ~לב
 ~ו~

 ונ~עבבה ה~ילה ~ביב
~ם

 מ~~
 עד

 ז~ שהות~
 " החלבמ~נה

 הדב~ ו~"~
 ~נ~ ~ו~ שע~~רו~

 מה~~ב נבלע
 ה~מו~

 הנר ~פי
 ואף ו~ו~ ואסרתי~קדרה

 לר~
 ו~ו~ ~סד~י מב~וץ ה~~ב שגירדו~יוםא~ר ~ו בקררה שנ~~של מה ובו~ו~ם ול~ומרא~~דיי~א ~~~ברהנ""ל~~יקא
 לעבו"ם ל~זורלי~נה אסד~י וגם ו~ו~ ~~ ~~ק~לא דליב~

 לו~מוברה
 ~מ~ גזר~

 י~זור
 וימבדנ~

 לפי לישראל
 הי~~ל~

 ני~ר
 ב~

 ~בישול
 נרא~ ו~ית~

י~ו~ש ו~ו~ ~~דשה
 באור~

 ב~נה""ג הללו ו~"עמדינים ז
 או~~~ הגה~

 מעשה ~"גזו~ל ~ב ~"א
 ~~ו~~ ~נ~

 מה~ר"ח
 בו ד~ין דבתב~מאי

 ספ~ א~
 לדוד במזמור ~תו~ א~

 דהוה לן לימא דמאן ו~ו~ ס"ס שפי~ דאיבאלהרד""ף

 ~ה~סבובו~ד~~~~~ו~
 צוננין היו ל~לי ~הגיעו

 מ~ד ~~~ולא מצד דנפלו ~~בו~פש~
 ספיקיטובא איבא נמי ובאי~ו~~י~נו~גוי ~פ~~ח~יה הפ~ילהדמוד~

ו~ו~~"ב
 הד~~~

 ~"ד ~~י~
 ע"~
 אמתדנלע"ד והן ז

 הוא ש~"ל ומה ז ~דבר לה~ל צדדין ~רידאי~א
 הר~ ~~~ש בקר~ה~ין ב~בשיל בין מועט ~~פ~ר ולה~~י~ בהפמ"ר"דו~א להק~

 ~ר""~
 א~ל ז ל~וי לי~נה ואף

 א~ורה ד~עולם נ"ל ממנה~~ת~ש
 ועיין ~

 פ"~
 ס""ק

 ד~י~י~
 בהפמ"ר "נל~"ד ו~ן ב~בשיל

~ 

~~~~
~"~ 

~~~ 
 ~ור"ם ~שון ~~

 וצדי~
 ~ער

 ~לנ~ד
 הקדר~

 בתבו "

~ש"~
 ~~ ~""ק

 אזיל דמו~ם ~"קא~ ו~פר"~
 ר"סדבתבל~~ן לטע~י~

 צ"~
 לא ד~אידנא

~וי ~מ~ינןאט~י~~
 ולפי~~ ~ו~~~"ש~

 נגד לש~ר דצריך ~ב
 דק בבלי לה ומש~חח~~דרה ~~

 הרב~
 שמ~זיק

~ב~ו~ מ~
 מגופו ס~

 ב"הז בס"פ והר"ן ~רב""י ו~מ"~
 ~מהבלעאבל ידעינן דלא ישנה בקדרה ה~מומיהו

 אין בלע ב~ה~דידעינן
 צרי~

 ~נ~ד ~א לשער
 ז ו~ דין ~"ד וסי~ ~~ר~"א צ"בדין סימן ובדל~יל~ו הבלו~

~~~~~ז~~נן
~ ~ ש~~   

~  ~ם אלא ~~ דין~"ח 
 ידו~

 בה בישלו במה לנו
 ב~ו~

~""~~

 שרי הבל נגדו ס~ ויש
 ועוד וב~~ ~ העט~ ו~"~

~~~~~~~~~~~~~~ו~~  ~~~~ 
~"ב

 דע~
 ~טור בלשון לק~ן מתבאר ו~ן

 ועיין ~
~נ~"ג

 ב~ הג~~
 ה~ אות

~ 
 גרסינן אי ה~ור ל~וז ועל

 עיין אסורז אואוסר
 דריש~

 ~ וב~
 וא~ג

 דבת~
~ב~

 הבא ד~מבינן
 ~הקפיל~

 טעמו אלא~עין איסו~ לי~א דהא לב""ע
~ 

 הא~~ לפי ונראה
 ~ילוק דהוא

נבון
~ 

 נראה ר~א לשון מפשט
 ד~ול~

 אקפ~א~אסמ~ינן נ~י ודהבא
 לש~ ו~י~

 ול~ן ב~~ דוקא
 ז להקל דאין" נ"~

אב~~~
 " ו~ו~ בה אסוד~של הקדרה

 לבשל דא~ו~ לפי ואחרו~םוהפר"ח ב~בוהש"~
 ~בת~לה ~לב ב~ר~ל בקדר~

 א~
 יומא בת ~אינה

 יבשל~מא גזר~
 בב~

 בשרבמומ~~לה בה לבשל אסור ו~ן
 שבשלו ביון"

 ב~
 בבשר ~עם יתן שה~לב ל~י ~לב ג"ב

 ~~ ~~ ~~ ב~ ב~~י~~~או~~וא~
 בי~~"

 ~~ ב~

~~ו~
 מ~~ל

 ~~~~~ו~ ~~~~~ ז~ ~י~ו~
 ~~ו~

~~ ~~
 ~ד~ב~ ~רי ~ב בו ב~לו

 ~דב~ז ~נ~ן
הרדבן ו~~"~

 ב~ו"~
 ~די"ז ~י~ ~פיורדא הנדפ~ו~ ה~דשות

 ב~ו~נה"~הגה~
 """ ~ או~~~ז

~  ~ור"~ ל~ו~~
 אבל

 ~ו~~ שאר~דב~י~
" 

 ~ת~
לבש~

 ס"~ ~ בה

~~ 
~ ~ ~ נ ~ ~  שאינו ה~לי לאסור ד~גי ~מ"א~~~ ד~ 

 דק בו בשנ~~באפי~ דב~י~ לש~~ ~
 ב~

 דבשלו ~אן ~"ש ~"ב ב""י
 ו~ב ז ~~~דונים ו~ביאו~ו עב"ד ממשבש~ ~
~לל הא~~

 או~ ל"~
 ל~גים דאפילו ~~

 וידקו~
 א~ן ~~סו~ל~ת~לה נ~יי~ ומים

 הפר~~
 ס~

 ד~
~ף ~~~ד~רי~~~ל~

 ~ע"~
 ד~ויא מושב~ת~לב פליטת ~~ן~לא ~ין דהרי ה~לב ~בישול

 ~ו~
 אבל מע"ל

 הבש~ ~יט~

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

 גרע פגומים ~~מיםדה~ני
 מ~ד"~

 ~~א~
 ואסו~ ~ושבחוהא~ פגו~

 ל~ש~
 ידקות אפז~ בה

 ~היה ~גום~יסו~ מ~ו~~~ול~~
 מושב~

 מ~יק~ו
 ב~יע~ ב~ח~~

ב~דד~
 שאינו וג~די~

 ב~
 א~ו

 ~~ד~ א~~ ~~
 ~א

בקדד~ הו~
 זו

 ~עול~
 בב"ח איסו~

 אל~
 ~יא

 ול~ודיה ומ~לב קאי ול~ודיהמבשר ב~ע~
 אסו~ קאיולפיב~

~בש~
 בשר בה

~ 
 דברים שאר אבל ~לב

 מות~~בוא~
בשו"~

 ~ו~~ אני ו~ן סי~קב"ו ריב"ש
 ובא

 דנלע"דובאמת ~ ע~""~
 דה~

 ~~י נבונים ד~ום
 שאמד~

 ה~לב בישול א~ר מע""לשהה ~ה~זרדוק~אם~~~ו~דמור~לשוןר~בש~ר~"אוה~ט~
 ב~בבלי ועב"פ~בל~~מי~ ~

 ר~"א ד~רי ~פשט דוקא
 והש"~
 ובדב~ב ז

 רןבש ~דב~ו בן בבלי אפי~ לב~~לה~~יר היי~י דמס~פינא לאו ב~מא~ואי ~ו~רא אלאאינו ב"י שאינו הבלי דלאסו~ ~~ דין ~"ד שי~ לקמן~ור"ם
ועיין ~ והפר""~

~"~ 
 ו"ד דין ונ"ח נ"ז ~לל

 ו~ל~
 ~~ דין פ""ה

ומ~
 שם

 י"~ או~
 עוד ו~~~ ז

~~ 
 ה~ר"ח

 וז"~
 ומיהו

 של קדדה א~ל מת~ת ~ל בקדרה~""מ
 ~ר~

 אפולו
 ~דיז מ~י~~ אשו~ בצונן בהלהשת~ש

בפרט ~א~~~ ו~~~
 ז~

 ע~לז ~ש ג~ ס""ק ~"א בסי~
 עין בעינידישרו ו~~ בחמין ~ו שנ~~משו ה~נו ד"ה ב~ דין ~"אסי~ לע~ ועמ""~

 עטל~
 הפ~~~ דברי

 ז ~ם
 שםעוד בת~

 וז"~ ~פר"~
 ה~ב~א בשם ~טו~ ~~

~~~ 
 ~קדד~ ירקו~ביש~

 לבשל שמו~ר בשר של
 ש~~ר~לב אח""~ ב~

 נ~מע~
 הבשר בלע בח

 ונק~
 ~~~~~ן

 איסו~ שם עליו ל~ולראוי
 ב~~~

 הי~ר בשבלע בד"א
 ~יסו~ בלע א~ל~מ"ש

 לעול~
 ~ראוי~יג~יל ע~ באיסו~ הוא

 להגעי~
 ~~ן הראוי וילבן

 שהב~ע~"י וא~ ע"~
 מהל~ה דחאו

 הש"~
~~~ 

 נקה"~
 ~זקו

י~"ש
 ו~פר"~ ~ באור~

 השיג
~~ 

 יעויין ~וצק ~ראיחזקים ו~שו~ ~דברים ~ש"ך
 בד"~

 דדברו ~~~ה וב~"ד

~פענ"ד
 אין~ה~~

 ~ו ~ב"הר~ב"א~מי
דלא ~דולמה~~

 ~מ~
 ו~ם ז דבריו על

 ~ח~ ה~ריש~
 דב~ו

הרשב"~
 הגהת וב~נה"ג

 יו"~ או~ ב~
 ז וי~א

ד~םהר~ ב~~
 שא~י~ בע~

 ~~~ו וב"ח י~ודה
 דאי~

 ~~~יר
~~וין

 ~~~ ~ד~~~~ ~~ ~~ ~~~~ ד~ ד~~"~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~~~הת~
 מע

~ 
 ~הפ"

~ 
 בתב

 ~~מו~
 ונאו ~ין ע~יו

 לה~ל דאין ונלע"ד ~ מידיו~א
 ב"~

 בדיעבד
 נדוד מזמורועיין ~

~ 

~~
 ז~ד""ה דין ~י~~ב לעיל ש מ ~~ עיין ~ טעם בלא תומרא והיא מור""ם לשו~"

 ו~"ע ~ בב~וי ל~תמי~ ~ה~י~ן דלאלהדתית אבללאה~~
 ומ"ב ~ י"א ~"ק שמואל ו~ורתוט"זואתרונים רש"~
~מה "בת~

 ~עול~
 ולא וחמיר המובתר הוא בב~וי למ~לה

 ~ בןנהגו

~~
 ש~~בשניהם פירוש " ובו~ חמים שניהם אם

 בקדרהואו~~תהוהבסוי ל~לותיתונבלע בו יש~תת ב~וי ד~תם משום וה~דרה ~ב~ויא~ו~ם
 תמים ששניהם דמ~~מאביון מ~ום ג""ב~נא~ר

~אבל וי~
 בקדר~

והיינו ~ ואו~רו המאבללב~וי מן הבל עולה
 ש~צרי~

 ואחרונים פר"ת הקדרות בב~ מאבל
 קשה וז"ל הפ~"ת על ~ק~ה ל~רד"ף לדוד~מזמור
 הדבדהרי

 גו~י~
 פ~ק

 ב~מ~
 צונן בב~וי דאף

 יבש ב~~וי שניהםאסורים~י~תמה וקדד~
 לחלו~יתבב~וי שיש תמים בשניהם ~בא בעיוא~אי שאיןבולחלוחי~

 ל~~תחיל א~י~ לתלוחית בו יש שאם ר""ל דהבאוב""ת
להזיע

 ~ר~ בתב הרי נא~דושניה~
 ב~מו~

 לאסו~~ב~ויואפש~ להזיע ~תתיל מצריך לחלותית~ו י~ דאפי~
 גם דנא~~ ו~בר טפי מתמיד תמים בשני~םד~בא
 בב~וי לתלותית יש אם להזיע לאהתתיל אפי~~ב~וי
 "~ב"ל

 ונ""לפשו~
 ול~נ"ד ~ הפר"ח ד~ת ~הבי וברור

 מורה דבן הפר"ת על לתמוה מקום ה~"ראיןאתר
 בת~הת~יל לא דבששני~םחמים ר~א פשטלשון~בא
 א"ב ~ תמה וק~~ה דבסויצונן בנידון במ""שלהזיע
ד~א

 להזיעאבלבששני~~ צונןצריךשהתתיל הב~וי א~
 ב~וי ד~~ם~מים

 רו~
 ~בל נא~ר לחלותית בו יש

 מלשון וב"נ להזיע התתיל לא א~י~~יד
 דמוד""ם דינא להאי מ~ור~"א ~ל~ ~או""~

~ 
 ~או~ך שם יעויין

~ 
 ~יד הבסוי ומ~י~ נזב~ אם דמ~מ האו""ה עודובת~ ~

 שהתתיל~ודם
 הקד~

 הקדרה אפי~ להרתית
~הה א~ אבל ונקי יבש ד~יה ~ב~וי בדק אםלבתתלה שרי~

 מע~
 הרתי~~ ע~ה שמא לתוש שיש עד הק~ה על

 ועיין " אסו~ א~"ב ונתייבשהאצלה
 בנה~~

 סי~ן
הגהת צ""~

 ב~~או~
 דהאריך ~"ב פ"א

 בז~
 הענין

~לענו~

 ~ה~ל ודיש והפר"ת רמ"א במ"ש נל~"ד דינא
~~פמ

~" 
 הב~וי ה~י~ אם

 תב~
 ב~בדק ומיד

 ~ מתחנ~ ונקייבש דהי~

~~~~~~~~~~""~ 
 עד להזיע התתיל אם ~~ו~ים שני~ם ~תלותית לו~אין
 ח~ דין צ"ב סימן ובדל~יל בזי~ה ה~"ב"~תהא
 ~מ"אבלשון

~ 
 ואתרונים ובנ~"ג ש"ך ועיין

 ברבת ושיודי "ט וי י""ת ~ימן בני~ין ~שאתועיין

או~
 ~ ב~

~~~ ~ 
~ ~~~~ר~~~~~~~~ ~ ~  

 או~שמ~נ~ה
 ~ד~ח~

 בב~וי שנגע במקום למ~לה
 ת~ ~י~ שהלתלוח~תואע~"י

 שמה שדי מ"מ
 דטפה לעדוי ול""~ בב""~ הוי הב~וי~~ן שנפר~
 ~ אח~

~~י~~
 ל בלל או""ה ~שם ~"מ ~~ר ואינו פו~ק

 "א~

 ~~בלאסו~~קדד~~"~
 ~~יש

 בב~י ל~ו~י~
 אב~

 ה~תםא~רי~ וד~ן שרי ל~עיבשה
 ד~~~
 זא"ז ~ותרין דדב~יו האו"ה על ט~השיג ס"קוהפר"ת ~חלו~י~~ ~

 מות~ת ד~קדרה בתב דמתתלה מור""ם על וגם "יע"ש
 ~תבואח"ב

 ד~מאבלצרי~קליפהוהו"ללהתירובהדת~

~ ~ ~  ~ו~ ~~~~~

~ 

 מ~~ ~~נ~~~
הב~וי
~ 

 והמאבל
 צרי~

 הבל ל~לפו ~"א ודאם קליפה
שרי

 ודהש"~
 ~~בים

 בז~
 שם יעויין

~ 
 בדבריו ונלע""ד

 חמים ד~ניהם ובדין שמואל בחגורת מצאתיובן
 תמה וה~דרה צונן בשהב~ויובן

 א~
 אם ~מאבלא~ו~

 נגד ~~אין
 " ופשוט ואחדוני~ פר""ת ~ב~~

~ ~

 מדברי " שדי הבל ~דרה מאבל ~יה לא ואם
" 

 לקמןסי~~ה~שמע ~"קב~זהש""ךופר"ת
 שאין ביון תמים שניהםדאפי~

 בק~~
 הבלשרי מאבל

 " ב~~משאת וב"ב צ"ב לעיל~"ם רמ"א מלשוןובדנראה

 ש"ד בהגהת מדן נ~תת ולפי ןט ~י~בנימין
דאם נדא~

 צוננת ד~פי"איןבקדרה לה~יתם שיבול בדי שה~
 פ~יג מ"ו ~ימן בפב"ה רש"ל אבל אסו~~מאבל

 ואדרבא הברע אין בד""מ מור"ם ~הביא ש"דולנוסתת עלי~
 מדברי בי ו~~ם ~ ~בשיל בד~יבא הדבריםנראין

" 

 ~גהת צ"ב סי~הבנה""ג
 ב~

 פ""ב אות
 נרא~

 דדעתו
לא~ו~

 א~
 בדברי להקל דיש נל~""ד ~ תבשיל בדליבא

 ~ צוננת בשהקדדה לפחותמור"ם
~ 

 ובהפ~"ר
 תמיםבששניהם א~

 בדש~
 והש"ך

 ~ והפד"~
 בש"ב ובן

 צוננת בשה~דדה היא יתי~אה ד~ברא בתב ב~אות
 בהגהותיו בה~נה בתי מו~ינוהרב מאבל בהואין
 " עב"ל מ~ ~י~ ב~ד דוד בית הרב ועמ""ש~י

~ 
 " ועיין

ד"א
 בד~

 שמ"ו
~ 

 ה~דרה על ששמוהו ב"י שאינו תלב של~~~~
 בשרשל

 ב~
 שרי יר~ותהבל או מים שבשלו

 שאינו ב~וי דנהיגילא~ו~ ~איואפי~
 ב"~

 ב~ןדאינו
 ממש אי~ו~ לגבי לא~ו~ לנו די בעלמא חומראאלא
 נ"~ לג~יולא

 ח~ואתרונים סי~ בנימין מש~ת נ"ט בר
 הדברונבון

 הסבמנו דהרי ותו ~
 לעי~

 דין צ"ב ~י~
 הת~יל לא אבל ד""הז~

 להרת~
 בבסוי להתמי~ דאין

 ~ררהודינושוה
 באו~~ ע~

~ " 

~ ~ ~

 בקד~השנתבשל
 ש~

 בה דהיה ת~ב
 ~ תל~

בל
 הליל~

 ~קד~ה~י נ~שב דלא ש~י הבשר
משום

 התל~
 בל בה ש~יה

 ב~ הליל~
 שה~~בה אם אבל

 מע"להתלב
 והב""~ ה~~

 מתי~ין
 ו~ש""לו~~

 או~דין
 שנתבשלהבשר

 ב~
 בבליא~רי~ דגם ~~ בה עדשיהא

 י""ב אות ב"י הגהת בנה""ג ועיין ~ במבושלבבוש
 של תדשה וב~רה להחמי~~ונלע"ד

 ~ר~
 בה דהיה

 אפי~ בולע תדשה דקר~ה הב~ר נא~ר הלילה בלתלב

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

שאינ~
 חדשהאם

 שה~
 הבש~ נא~~ מע"ל התלב בה

~
 במאידבתיבנא
~ 

 ודאם
 ~דש~ ה~ד~~

 בולע
~צונן אפיל~

 וא~
 מע"ל קודם

 בדהצרי~
 מרן דעת ו~בן רש""ל

 שתחלת ~בר מצופה שא~נו וב"ת ~ל"~~ ב~ימן~מן
 ו~רויבשטתר~~והגאוני~ גוישצריךמלוי בידתש~שו
 דעתודבז

 רו~
 הרשב""א ומבללם ו~גאונים הפו~~ים

והר~~
 נלע"ד ובן ~ באורך יע""ש האתרונים גדולי שהם

 עלי~ ומ~שהש~ נקה"ב עוד ו~וין ~ דינאלעניז
 ""ו~יין"~~~~ש ~~~~~~ ~~~~~~

~ ~ ~ "  

 ז""ד~

~~ש~



~ ~ ~

~ ~

~ ~ ~

~ ~  

~אשה
 שנ~ת~~

 ו~מ~ו~~ק בשר ~ם תלב נמלת אם
 ~~ש ~~לב נ~ד ס~ ליבאל~חמ~אי

~ " ~ 
" 

~ ~ ~

~ ~ ~  " ~ ~ ~ ~  """~~ 

 ~~~~~~~~נ~
 מני~~פ~

 יד~ינן ואי
 דאם"~אי~ו~" ובת~"דש"ל ה~~דין " יתבאד"ל~מןס~צ~ת בל~ במ~

 ~ בדו~
 במה ~ד

 מ~"שה~א ~םתם מש~דין~ח~
~~ 

 והביאוהו הבףאש דהיינ~~" לת~וב
 ~~י~ד~יבא תמים בשם ~~ אות הגה"ט ~בנה~גובתב ואתרוני~מסתברא~ ו~פד~ הש""~

ד~גביה
~~ 

 לומר שיש הקדרה מתבשיל מלא הפדור

שמ~
 יבול הבף"~נו מפליטת שיצא

 דלית משום בף אותושה~ביה ~תבטלבתבש~
 תבשיל באותו ס~ בי~

שה~בי~וא~ר~~גבה~~~זיר
 ~בללקדדהמהשה~בי~

~םה~~
 ~פ~ד

~""~ 
 ונבון

 ו~יין ~דבר~
~ת~~ ~~ מ~

 א~~ אות ~ה בלל
~~~~~

 ה~~ב~ז ב~ם אותו~ ב"י ~גהת ~ש
 בספק אבל ודאי באיסו~ ~א אמדודלא

 ~ש~~נן~~וד~לא
 ב~לי~~ א~

 ~ב
 מש~ר~ן ולא שתתב מה בל בנ~ד דמש~דינן~~ף דא~ ומינ~

 איסו~" בודאי ~וא~פליטה
 בספ~ אב~

 לא אי~וד
 ~מש~דונן

 אל~
 ~ב"ד בפליטה

~ 
 בפליט~ לש~~ ודיברבר להתמי~ דאין ונ"ל

 דבתב א~ אות ב~ב ו~יין ז

 המור~~~י~
 בשר של בף תח~ו אם ד"מ לח~ר

 ב~
~קדד~

 מו~ט ~חלב אם או במים נתבטל אם ~ולבת
או

 מ~פט להורות בדי ~דב~
 אמ~

 הדבד וטובונבון
 ~מאר שלמה מהד"ר בשם ~ודובתוב ~

 זלה~
 דהאי

 דוקא ~יינו ה~ף בבל לש~ר ד~דיך ה~וסקי~~אמדי
 מהשבל

 שבקד~
 "תלב דהיה ד"מ בולו איסו~ היה

 שם הבף~קדד~ותתבו ובש~ תלב ~~נת~דב אבל שלבש~ותתבובובף
 ונאס~

 אין אז אתרת ב~ד~ה ~בף~תבו זהואת"~ מפני ~בף
 צרי~

 בל בנגד לש~ד
 תלק נלקת באלו בד~תנו מש~רים אנו אלא~בף

~או~
 י~"ש ובו~ תבשיל

 באוד~
 דאין יתיב ודינא ~

 מדמ~~מדומ~
 ~שבון לפי אלא

 וב~
 ל~שות יש~

 זולהו~ת

~ ~
 הב"י " דאשון ב~לי ~~"ם לשון

נ"ז בל~ ות"~
 ואו"~

 בתבו
 דב"~

 ~ם אוסד אינו
 אי~

~ ~
 ה~

~ ד~~~ ~"~~~  

~~~ 

~~"~"~~~"~~~"~~~
 ~~ ~י~ב"~אשאם

 מ~~ ת~~~
 בו ששמשו היינו "" ל~ת

 אינו מים ב~ד שמשו אם אבל~לב בב"~
מ~ל נ~ש~

 אב~
 בבף

 אפי~ איסו~ ש~
 בו שמשו

~~ב ב~דמי~
 מ~ל~לא~י~

 נגד ס~ במים

 הבףובדלקמ~
 ו~דין

 ופר~~ ש~~
 ו~י~

 ס~ ~ד"~
 ז ב~

 ל~~ו~~~

~ ~  ~ ~ ~ נ ~  ~ 

 ד~~

ב~~תובבולוש"~
 מרן ד~ת ובן ~ ~ת~נים ~~ת

 דמ"מ ב~~ות
 צרי~ לב~ל~

 בולו ל~~יד
 ו~~

 הש""ך

ל~
 ~א ב~~תו א~א איסו~ נשתמש

 י~"ש בולו את שיבשיר~ד ~בש~ ~ ~~~
 באוד~
 ~"ו ס~ק~~א סימן והפד"ת ז

 ה~די~
 דשם אמת ש~ו ובת~ ז בדבד

 ~ס~מר~
 ו~רא"ש ~רשב"א ב~בדת

 ד~פ~
 ~א

 לא ~מקצתואיסו~אלא נשת~
 ~ל~

 בולואת שי~י~ לו"הבש~~~ד
 והשי~

 ממנו דנ~לם ובתב ~ליו
 ~ש~~~ מ~

 ~ריד דאין מתבת של ~~ף בבאן ~צמו~וא
 שנתתב מהבנגד ~ש~~אל~

 ב~דד~
 ~~נין" בתב ובס"ד

 בו שנשתמש הב~י~~צת ס~י~~בשי~ לליבוזודבבלג~נא ~~~~~ בין שאנילזלא דונ~
 ב~ש""~ וד~~

 ~~ש ובו~
~" 

שנשתמש
~ 

 לה~מי~ ודטוב
 בב~ בותי~

 או""
 י~~ ~ול~ואוסדתו שהזי~ה ~~לי בל דנאס~ק~~ מחב~

~אור~
 ו~""~ ~

 ~ת""ת מ"י~ל
 ושוב בללס"~או~ז~~

 דא~"ג בתב ב~"י ד~ד~דאיתי
~יינו בו~ ד~~מ~צ~ו~

 לבלו~
 ~א אבל

 ל~לו~
 פ~~~לא דאינו

 ~מנהשנתחב מ~
 ב~דד~

 תתבו אם ונ"מ
 מתבתשל של~~~ ~ק~

 ב~דד~"~~גד ס~ ~די~ ב~ד~ ב"~
 ~~~נדאה בו~תתוב ~ת~

 דלב~~ דס"~
 בולוודא"ב ~ם מ~צתו~ם א~~ינ~ מיהא

 צרי~לה~~ לדידי~
 ב~

 וה~~ מרן ובדברי ~בתיבנא נ~להבלי~ו~ב"פ
 דאמרינןודמאי ~~~

 ח~
 חם מ~צ~ו

 בו~
 ה~ינו

 "בסבד~
מהד"~

 ~הביאוה
 ~ש"~

 דו~א"~ניז~ וה~"ת
 ~יסו~ התמימות" גו~םהב~ ~ד~~ ו~פ~ה~~סו~ א~ בדאש תם נ~שה הבלידאם ~ ז~

 ~יב~
 ~ב~ בדאש

 ~דהי~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

 ~ד~וא"~
 דינא

 דאיןצדי~
 להב~יד

 אל~
 מ~~ת

 המ~מיר ומ"מ בו~נשתמש ~ב~
 ~ר~ ד~תוב"נ ~ ת~"ב הבלי בל ל~ב~~

~"~ 
 ~~ ס"ק

 במשא"~
 דב~ינן

 בשו"ת ~~דב~ז ו~ם ז ~"ש~דאו~ייתא ~
 ש~

 ~"ת
לה~מי~ נ~

 דבל~
 מקצתו

 ~" ז"" ~ו~ בל~
~" ~ 

~ ~~~~ 

א~ ~~~ ד~גי וי~א מו~ם לשון ~~
 ששיםובןנו~גי~

ג"~ ~ ז~~~
 ה~מיד מ~ ~י~

 להצ~י~
הט""ז אב~ ש~~~~~ ~~~ים ב~

 ה~~ והש"~
~"ל ~ס~י~ ד~דבה א~ בפ~ם דס~י

 הבלו~ דבדב~
 ודיש תנ~נ אמדינן לא

 בי~ ל~~

~~

 והפ~ת ~ןבש~~~ם~

~ ~  
 ד

 מ"מ נ~דו ס~ ~~ם בבלוהצדיך
 בס~

 ו~
ומוד~ דאזי~ נ~~

 לסי~
 מו~~

 ב~""ד" ~~ ~פ~ם דס~י

בסי~ ~דלקמ~
 צ"~

 ש~ני ~תם דמתמיד דלאף ~~ ~ין
 בלו~ אי~ו~ ודאידליבא ~ב~

 וב"ב
 ובנה"ג ודמש"א ב"ת ו~יין ז נל~ד ובןא~ די~ ~~ בל~ בת~

 ומ~ ~ או~ב~ ~~ה~
 ~ל

 בל~ הת"~
 ~~ אות ~"ה

בית ושו~ ~
 י~וד~

 ~ מ~א סי~ ןד

~

~"~ 
"~ 

~  ~יה לא אפי~ שם מוד~ם לדברי אבן ~ב~ין ~~~"~~~~~ 
 אם דבדים ~א~ ~ו מי~אלא בקד~

 א~~זוהרב הבף ~בש~ גוף ידי ~למתתלה ונבל~ ב~ ~קדר~ הית~
~~~ ל~ ~~

 ד~תו
 ~~ליונ~

 " ~~ן ~די~~ ~~נין

 ~~~~א~



~~~~ן

~ ~~ ~  
~ ~ ~~~ ~ " ~ ~  

 ~ה ~י~
~~ 
 "~~~ו ~~ ~

 ד~י"~
 ~~~ד~~~

 דה~ ~~~ם
 בחב

 ז"ל~ו~~ ש~
 נת~ל אם

 מי~
 או

ידקות
 בף~ל בו ותח~ו ב"י חולב~ בקדר~

 "~ה~~~ש ~קונחו~" אפילו"שני~ם זא"ז ~ו~רי~ ~בף ס~נ~דו~ין ב~ ב~~

 וב"בתגור~
 באן שמואל

~~ 
 יו""~

~~בי"ק~~~ו~נב~"~
 ובלל ו~"ח ~"ז בלל

 פ~~
 ובן

~~~
 מבנה~ג

~~~ 
 הטוד

 א~
 ~בף" ד~א ד~דים שאד ~ם ~ין חלב ~~ בין~שד ~~ ו~ובין ה~~ת

 ~~ ~יש~~~ נ"~
 לב~~~

 דב"~האחדונים להקל דאין ~נ~~"ד
 ו~"ש ~~ ~ין ~חו~יין~לקמן~~י~

 הש""~
" והד~ ~ ~ ~  

~~" "~""" 

 שם~~~ח~~ ~הט~
~ ~ " 

~ 

~ ~

 ~ודוש "~ ~~~~~א ש~יא "~"ז~ן
~~~ 

~
 ~שבישל ~~ה ~י ~י~~ א~~ ~~חי~~

 ב~
~ל~

 ~יון
 שהי~~

 ב~~ת ~ו
 נ"~ ~ת~ובה~דאשונ~

 א~~די~ב~~~~ א~"~~או~ד~
 ~תתיב~ מש~ת ב"י ~יא

 ו~"ב ~~או~שוט
 ה~~~

 וב""ב ~ דו~י ב~~ה
 ~ד"~

 ה~יב~ בש~~ ב"~ אי~ה א~"~בל
 מו~ד הבל ~שניה

 ~שתא ~מ ד~"~"~~הי
 ~טל"ףומו~ר~אב~

 ~ו~אי
 וא~י~ דבדים א~י~~שאד ל~וחבו א~ו~~ב~~ל~

 ~ון~י אינ~
 ~~ מתתל~ ~~~

 ~ד~ד ונ~ון
 ו~יין ~

" בשו"~

~"~~" 
 בתדאי~ימן~ל"חז גאוני

 ו~~~~
 הקדרה ואפי~ " ~נאה א~וד הבל ס~ ~ין
~ד~די~ה

 לא אבל יבש דבד דוקא ~ונן דבד או ~ירות~~~ה שבירהו~ריבהדחהובשלמתבתלת~
 ~תדבד

~ 
 ~~ן לח ~~י~ בתב וה~י

 וא~ ~
 בה בישל

 ב"יא~"~ב~~ינה
 י~~י~

 ל~~ד ~דרה דמי
 בת~ ו~~ד"ת ז וש"ך והג~א א"ז~די והמאב~

~"א בל~ הא~~ בש~
 ו~~

 ~~ל
~~ 

 דא"צ ג~ דון
 לזרו~

 ~נאת דמי
 ~ב~ים שהדו" לנהדהבישול

 ~הנאה" מותדי~" ~צ~~

~הש~מ~
 א~י~ צו~ן ד~ד בו

 וה~ל~ לבתחל~
 דבן~

ודלא ~י~
 ~דש"ל~ח~

 האו"ה ~ל
~~ 

 ~~יין ~ ונבון ~ב"ד
~ז

~~~ 
~~ 

 אבן~דבמ~
~~~ אותי"ז~" בלל~ה ה~"ח ~ל

 דנ~
 לים הנאה בה~לבת ל~ח~י~ דדאוי

~"ש ~מל~
 ב~~~
 דהא וה~ד"ח ~ת""ח בדבדי ונל~"ד ~

 שדי~~דד~
 ב~ ל~ש~מ~

 ומהאיסוד
 בלו~

 נ~נה א~נו
 דת~לה ~ט~~ו~ו~הוא

 ה~ר~
 םי~ן בא""ח ~ו~יה

 ד~נתאת~ז
 הנא~ דהולב~

 ד~א אלא ל~~א
~~"ם באםור~

 אות הגהתב"י ~נה"ג ו~יין ~
ו~מ"ש ב"ב~ ב"אואו~

 ל~י~
 דבתב ב~נאה ~ודייתאדאסו~ מבב"ת שנא~דתבשיל ובו~~וב~ןקד" ~יינו ד"ה ב~ דין ~~~א

 ויאבלנו יבואבלב אולי לשוק ל~שליבו דאין~או"ה
 ה~~אסו~ל~אבילןאפילולבה~~ה~~ראלאואי~ודו
 יו""ד~ ~"ק ה~"ח ~ליו בתב וביוצא לנהדישלי~~

~צדי~
 ~שוק להש~י~ו ו~ש " ~ד~ו יבול ואינו ~ובדו

 ~בו~ד~נן
 ~~מוד~

 ומני ~ ובו~ הנק~דין הן ואלו
~הדייה~

 ו~~ י~ד~ו לא הנק~דין~ ~ל תו ו~נן ב~""ח

~~~ 
 דדבים ~~ןים

 מגדולי~
 ~~ש~יך~בבירה ~רו

 ברבד וט~ו בב"ח ~שום ~נא~ר ת~שיל האוד~"ג

~שנ~
 ו~ודו יד~ו לא ~~ו~במה רהדין ~ב"ל~ו~רוד

 ~ליהםמשנת"ם ~~~ה בי ~~"ףי~ר"ף ~י~מורי"ם
 לנהד ולהשליבו ~ונ"ה לאוהוא

 לדיד~
 ~"~~ז

~ ~~~~ 

 בין ~~ד ~~ ~ין ~~
 ~ם~לב~

 ~רל~יל ר~רים~~תר ~אר ~ם~י אבל

~ " ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
~~ 

~~"~""~~~
 ~~~ ד~תי~~~ ~~~

 ~~ין~
~ ~ " ~  

 ~ו~ ~ד~~
 התלב"בש~~ בל~שה~

 ~ילב~א~לאח~שנ~~ם ש~חו
 ~"י שאינ~ בלי ~דוןא~ו~

 ש~די שנ~גם את~" אל~" התלב~ט~ם ~~א~ב~~~ בקדד~ מ~א"~
 הב~

~ילבך ב""י א~ו
 ~די~~~ש~ב~~~ב"ל~~~~~יין"~נה~גה~~"~

 ~ד~ב~~אינ~~או~ד~"~~~~
~~" 

 ~~יינו
 ~שחזד~ ""~"~" "דו~~

 ותתב~
 חזרדאנו ~~אשון" ב~~ם ש~חב~~ במין

 ותחב~
 שהיתה במין "

 ~ו~ "מתחל~ בלו~~
 הד~שונ~ לתחיב~~~ל"~

 ~"י ~סו~
 וד~""~

" 

ופד"תואחדונים~ ט"ז~"ש"~
 ~~ו~

 "הוא
 ו~וין ~

 הג~~ ~נ~""~

~~
 ~ו~

" 

~ ~ ~  

" 

~ ו ~  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~מ~נ~לאומ~נו~לא~מר"ןו~~~~וה~ט~דה~תיק
 מדגיש ולא חלו ולא מרןל~ון

 ב~ ~
 ~יו

ו~יין ד~~~~~~~~
 ~~~~ ~נה"~

 ~~"ו
 ~וד~ ~~"~~ או~

 דבדי ~ל

ה~"~
 ו~ם

~"~~ 
~~ 

 ~~~~י~~~ל
 ה~"~ ~ו~~נ~ מדן~

~~~~~~ו~~~דן~~~~~~~~~
להשתמש

 בקדד~
 ~~לב בשד"~או זו

 ~נתב~לודמחמרי אל~"אף~~לדודה~
 ~מו~~

 ~בשלבה ה~דדה ב~ן
 בש~

בתחיב~
 ~"ש בףהאח~ן

 באור~
 ומנת~ ~

 ברדביו י"ב~~ א~ ח~ בהן
 ה~~

 ה~מי~ ~"ק ~ט"ו ~בן ז ~"ש
בדוח~

 י~~ן דמדן~מוד"ם דינא
 בד~~

 ~ וגם
והתגוד~"~~ואל ~בו"~

~~ 
 ~דד~ הלב~ ט~

 ו~פד"~ ~ט~~
 לנו ו~~יא ב~נין ~ריך י"~~"~

 ו~דידי~ דבדיה~"~
 ש~צלו~דד~י~

 ~קדרה ~~~~שלו
 ש~

 בשד
 שדולאבל~

~ ~

~ ~ ~  בה לבשל שרי ~~נא בבל ביתדותחבוב~~הב~ת ~~~~ ~~~~~~"~ 
 ~לב ביןבשד בי~

 א~
 ש~י~ הבף תחבו לא

 ~ים באותם
 ~~דדה ~~ריםו~~ילו~אם ~מים ~~א~צמם

 מיםאויד~~ודב~יםאתר~ו~חבובהבה ~~ובש~
 שם י~ויין מו~ד ~ל~"י בףתולב~

 באוד~
 ~~ן ול~מן י

דין ~"~
 ~ק~רו~ ~

 ~~בים ~ד"ט ו~וקדי~ י ובו~ בשד של
ל~ד"ת
 נ~טינן ~

 דשרי מיה~
 ב~דד~ לבש~

 בשד

בתחיב~
 דא~רודלא מאן דלי~א בף~את~ן

 נדאה ת~"בז~ן ~ל~~מווה~חמיד ב~~מרן~
 בת~

 ~לל
 ~~דין ~""~

 דנת~~~
 ו~"ב~מ~~ם א~ו ~~ו~~ ~מנהג

 ח~מדא הוא א~ל ~מנ~~~ לא~ו~~~ד ב""~דטובאוח
 ~"שב~למא

~ 
 ~ק"א ~"~~ ו~יין

 ד~אדי~
 ל~שיג

~~ 
 בנק~"~ ו~"~הש"~

 ~יצא "~וד מ~מוד ו~יין ז
~יש~

 מד~
 ~ד~~ר~" מא~~

 שני ~ב~~~ חדש~
ה~~מי~

 בשו~ז

~~
 לשון ~

 מוד""~
~ ~ ה~בל ל~~ו~ ~~~מי~ ו~ו~~ין

 בתב~ש"ך~"ק"~וו~חדוני~
 ~אחדונו~ ~וא~וב~בו וב~ד ארי~א ~~אלא במאבל~יש ד~אקאיאסי~~

 בוו~חב ב~י אבלמי~שנת~ש~~~~ליב~דשאינו מא~לדדו~א
 ב~

 המי~ ב"י" חו~בת
 והפ~ד ~ואי~" אסודים

מו~~
 ~י~ ובד~מן הוא

~"~ 
 במו~~ ג~ ~ דין

 ונבון
 ~הדב~

 ~תבו ותו
 ד~מ~ב~

 ולא בשד ~~ב~~ם אין
~ם

 חלב~הוא~
 ~לבתחל~ דהוי ב~~~צמו לאב~ו וי~ל"

וט~
 ליזהר

 בז~
 ודוקא ז

 ~הקד~
 ~ונ~"

 ב~
 דאלו

 ב~
 ~ו~"~~לק~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~ ה~ד~~ ~~ו~~~~"



~ ~ ~ "~ ~ ~
~ ~  ~ ~ ~~ ~  ~~~"ך~~~~~~~ין 

~~~~ 
 ו~~~~"

 "~"""~~וע~ש~

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

~ ~ ~ ~ ~

"~ 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~ה~~~~~"~~בל~ יו~~~ו~~~"~ 
 ו"ס

 וד"ל הבלי במין ~~ינן~~ב~ראי האדי~ ב"הוה~""~ או~
 הבלי דא~

 ~ל~או~ין~וא"~~ל ב~
 או~ע~

 או ~~ב
 ~הפ~

 היה לא
~ו

 ~ו~~ מ~ו~ ~~~ו~
 בעלמא

 יעויין~ד~
 ~ב~"ז

 ~ ס~~"ק
 "ו~לע"ד

 הפ~~ במ"~
~מין ~דס~ דג~ י ס ~"ק

~""~ 
 ~יישב א~~

 אותובבליסלב או~לין ~לב~וא ב~ ~~לי ~א~ ד~~ ~עול~
 רוקאוא~

 ז~שד בבלי "בשד
 ו~

 ~ל ~~שו
 מוד"~

 ב~ דין ב~י~"ה ד~מן
~ת~

 ~יהו
 בקדד~ שנ~בש~ דדגי~ גו~י~

 של
 של ב~לי לבתסלה~~ד"לא~לן בש~

~~ 
 ~ל קעדות ובן

 סולבת ביודה ~הוד~ו ~"י שאי~ן~שד
~~~ 

 מותר
 תידץ בבאןז~ד ~~"ש וז~ו"ה~ךושבן~נו~גין

 הש"~

~

 ו~תי~ו
~~~~~~~ 

~ ~אן~~א~  
 ~אי~ו~ו~ מוד~ ~"ו~~י~ין"

 בב"ך במין ~~~~דגד~~ן ~ן~א~נו~ל ~ו~גין~ין" העולם רוב אבל"
 ~~לי~~א~ ו~

 אובלין סלב ~וא~ל"
 או~

 עם "~אפ~ו
 אבל~לב

 ע~~ש~
 ובן סרין מצד ~~וד

 וד~ה ~ בה~
 רמ"א~~יי~

 א~ ~ואי~
 דו~א ~אי ב~מא סומדא

 ולא~ור ~~ליק מאי~ל
 ~"ו ה~לישא~

 וג~
 ~~ן~ זה

~ב~
 רהתם ~שון

 ב~ ~ר~"~
 ~ינו ~די הבל מדינא

 מו~
~ה~ו~ע~

 ל"ג אזת שמואל ו~ג~דת ~בבמיןב~ית
~בריע

 ~~ע~
 אלא לאו~~ שדי ודלא וסע~ז ד~א

~~י
~ ~ "  

 ב~ד ~בלי ~ו
 ~~ו~ ב~

 ב~ הבלי
 ולא

~~
 על והשיג ~~~~לב ~ו ב~ר

 ~מ~
 וסמ~מיר ~ש

~~
~~~ 

~~~~ 
 ה~ז ~~ותובו~""בת~ או ~צ~~

 או מבשדע~מו ~ידוש ~~קי~~י
 ב~ביןשס~ן~

 בש~ ש~
 ר~

א~ ב~קו~ סת~ א~ אבל דק
 מ~

~דיך שאין דמ"א בדברי ~ו ~~י~ ~מן מבואר

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ נ ~ וספד"~ ~~~"~ 
 ותפ~ס ז~ ו~ ~""ק

~~ 
 רינא ולענין ~ ב~~א

 ~י~"ל
 ~ד~ןדק~"~

 ~בל
 ~לשון וב"נ הבי רינא הוי בלע ר~~~~א~בשר דוקאבב~עי~ ~~נ הא~ו~י~

ומד~~"~~~ך העט~
~"~ 

 ~"ג
 ועי~ן ~

~~ 
 ופדישה

~ל וד"אומ~
 וא~ אותל~~ ב"י ~תב~ו~נ~""~~גהת ~~

~
 ב~גד ~~

 ~בש~
~~ 

 הת~ א~ ~בל מותר הבצל
 ~בצל

 ~~ יש ~~י~~~ביןשלא~ו~
 ~רי~

 ~בצלי~ לה~יש
~~

 ה~שילש"ך
 בש~ וא~רוני~

 ו~יין~ס ~י~ מלובלין ~הד"מ
~~ 

 ~ו"פ ועיין ז~ דין ק~ג סי~
~ 

 ומז~ד
 צדוד""

 ~ ~ ז הפד""ס ד~~ ~
~ 

~ ~

 ל~ון
 ~ו~~

 " ובו~ ס~ב ~ל ב~דה וב""ש
 ~ק ~~~ש"ך""

 דב~ ב~
 ~ט~דאלא דאינו בקדדה

~~ 
 הביזוה~~ז דאמדינן

 מסלב ~ועה אין ~~אן~ ~פי ~ש~הוי ~"קי"אבת~
 וטע~

 ס~לב
 עב"ל המים ~קלש~~"י~ב~וע"~ב~ד

~שעד וא""~ ומיסתב~ ~
~ 

 אמדינן ~לא ~~לב נגד
 שהמי~

 נ~שו

 ~~~~ ל~"~בי~~א~
 ~~די~ ~~ב~~~~ ~~~"~~

 דהא" דנ"נ הבל נגד~~
 מ~ל""ע ששהתה ואסד בשד~זשול ב~~~~~~~~ בישל~~~ א~ וה"ה נ"ט בד~"ט ~~ר~~"~~~~ עריין~~~~

 א~~~ "דשדי סלב~ה מביש~הבשדבושל~
 שהוא"~על"ע

~ מ~י~ו~ " ~ ~ ~  "~בשאד~בל 
 ~מין בה~וס~ו ~~ ~~ל~ ה~~~ רשהת~ אי~די~
 ב~~

 ~ש~" מ~ע
 בב~

 שס~"
 פלט שב~דדה~אי~~ ~~~

 סימוםל~סד וצ~ב~~~~~~ ~~יתב""י משעדינן דבבולהלב~לו בה~~~~ " ~יה ו~א המי~ לתו~
 המי~

 "ובתו~
 ~ע~ע

 ~~""~~ו~
~~" 

 ~נעשית ~ה~~נגר~~בל
 בסלב ~בשד "ב~עה~~דרה ובן~יב~~הות~ נבי~"~

 ב~ רנ~בשלו~
 ~או ~סר

~זא~ז
בה ~נת~~ ~~ ~שי~ מ~ל"~ בתו~ מ~ והוס~
 מסד~

 ~האי~ו~
 ~א ~מי~~ס ~ע~ע~ש~~~"~הו~מ~ ומונ~

 בבב~
 מורו ב"ע

 רחנ"~
עבד ~~~ א~ ~"אך

 ואס"ב"הוס~~ הסי~~ ליל~~~קור~
 משעת מ~~ע למנותאין ~י~ בו

 ~שע~~בישו~ ה~י~~אל~

~ ~ ~ ~ ~ " ~ " ~ ~ ~ ~

 וש""ד ב"ז ~"ו אות ~"ג ~י~ ~"י הגהת~ובנ~"ג
 והן "ק""ג ~~

 אמ~
 נ~נים דברבדים

 על""מדן השי~
 ק"~ בסו~~ ז~ול~מן ~"ק וה~ת ~"~ב~ באן~פד"ס

באוד~
 ~ ""~"" ~ לה~~ ד~בדי

~~
~ ~  ~ ד ~  

~ ~י~~ ~ב~ מן 
 ק~~ ~~~

 ו~יע~ייהו
 ~ןית ~ל~ סימ~~"ה~ז~ מע~

 להקלבמק~
 ש~"ר~"א "בר~ב ~~ר

 האסדוניםובדדייקי
 אפי~

 מועט ~פ~ר ב~קום
~ 

~~~
 א~ ~ולה רא~ע~ר ק""ג ש~ס~ס ש~ב מה על
גור~

 דהפיג
 הטע~

 היונו
 דו~

 לי~תלילהודוקא
רשהה~ד~

 ~יממו וא~"ב המים בישול
 סיממוא~ המי~~ב~ ב~

 המי~
 מ~דש ב""י רנעשה מיד

~על"ע צדי~
 בס~~ וד~ ~מי~ מ~ימו~

 בלל
~ד~גוהו ר~ פ"~

~"~ ~ ~  ~ 

~~~ 
 ~~ פ~

 ~~~ ב~ב~י להקל ר~ו~ה
 והט"זז וד"מ

 הש"ך דמ""א על במ"ש אלא בהא לסקלדאין ונלע"~
 והפ~~~

~~~ ~  
 ~~ש

 ל~

~~ 
 ב~י

~ ~  
 האי~~לאבה

 המים דאין~וא דמיס~ב~ רטעמ~ המים ~ימו~ מש~
 ~עודדי~

 בל
 ב~

 ט~~
 לה~ל ריש בהדייא מצאתי זהבתבי ואס~ ~ האי~וד
 ה~~~ במ~~

 הוסמו א~ק~
 קוד~ המי~

 שע~ד
 לי~

 א~
 יע"שעליון שבי~תילדעת והנ~ני י""ז ~""ק ק""גשמואל~ימן ~~גוד~

 ~~ ~ באור~
 העט"ז על דה~ס

 רמ""א דבדיהשמיט למ~
 ד~ דין ~"ב ~י~ לעיל ועיין ~

~ 
~~

 ~ו~

~~ 
~  ~  

ו ~  

~  

 " ~בת

 דא~ב צונן הוא ד~אהלמעלה
 ונבון ו~ד"ס ז~ רין מהעט"ז ש~~ו~נ או"ה~בא בל~ רסבינ~ דו~

~ל

~~ ~ ~ ~ ~ ו ~ ~  

 ~~ך

~ ~ ~ ~  
 או"ה א~די~וה~יתין

 ~ ואסרוני~
 בה אין א~~~

 בנגר ששי~
 ה~ב~ ~קו~

" ~ 

ו~ע""~
 ד~מ~ב~י~ן

~"~ 
 ~~~דשאם

אי~~ ~~



~ ~

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~

~ ~  

~ ~ "

"~~~ל"~וב~"
 ~ב~דד~

 ~~גי ~ו~"ל~ו~~" ~~א
~נ~~~"~א~~~הבא~~דאגב""דו~~

 ~ת~ט ד~בינא
 דל~~ן"~~ם~~ו~"~~הא

 ב~"~
 בסבין ~תך שאם ~ו

 דאינו~ש~~~ו~"צנון
 אום~

 התם שא~~ ~טילה בדי אלא
~~לי~~א

 ~אאב~~~ו~~תפשטטפיש~~ופ~"~
 ~~ו~~ר~ה ~"ה "~"ק ~מואל ~גורת ~ייןואח~ונום~~

 שוה דמבושל ק"ה בד"ם ~תב~ר~"~בו~ד~~ע~~"דהא
~~"~~ה~בושל

 ~נ~
 ~בדי הביא ובאן ב~וטב

 "מ~לו~ת"~וגם ~~י"~תם הד"~
 ~"~ הפר""~

 השיג ~ג~
 ~ון ~~~א~די~א~ובתב ~

 "ז~
 דאין ~בל ~נבונה הודאה

 ~דאיבא אף "ב~לו מתפ~ט~~טעם~ם"~ב~א~~ו
 "והראב"ד הרשב"א ~בדת ~יא~דו~~~~בינא"~ודזו

~א~
 ~ריף דבד לדמות גדו~ים

"~יבא גמו~וא~היב~ ~~ת~
 ד~~~

 מק~~ואיבא ב~טילת ד~גי ד~בינא
 ו~"ב קלי~ה "בב~ו ~~~~ליה"~אן

 ~~פ~ ~לדע~"מר~
~לק~ן~~~

 רות~ ~ש"~"י~~~י~ה מ~די יותד "אוסר ~רי~~אונו דב~ד צ"ו
 דאין ~~ה

 להשגי~
 בפ~ק

 הר~שוניםדאשתמיטומניה ~דעתגדולי ~בא"הפך~מרן
~"ש

 ~~ ~ליבא בין ס~ דאי~א בזן דלדידיה בא~~"~
 וע"ע מ~ום " בנטילת~גי

 ב~"ז~"~
 ז עמו דהדין ונראה ם~~~"ז שמואלעליו~הר~"~~ו~ת שהשי~ ומה י~ד

 מלשון נדאה~בן
 ~פד"~

 הש"ך"דהבא ו~דברי הנ~ל
אוידי~~בשרדותח

 אף~~יא~~
 ו~ ~ ט~ ~"~"הפ"ת ו~עבדבדי לרוטב

 לדוד מז~ר הדב ~יו ~~תב

דבוונת~~~"~
 נראה""במ"ש

 הפר"~
~~ 

 ול~נין~
 דינא

 דבר~הפר"~ ~~יני ישדו" בי"~גם
 ~ברת ודנ~תייע

 דל~בא אף ל~~י~ לן דאית ונראה והראב""דהדשב"א
 מקום ~נטילת~~ע""י

 עב~
 הר"ף נגד להקל מסת~נא

 בתב ק"ה בר"ם בי~~הטור הגם ומרןוהטוד
שה~בושנ דדוק~

 מונ~
 הפרישה ובדהרגיש ברוטב

 צ"ו ~בר"ם לקמן~יקל ודמר~
 ~רי~ ד~דב~

"נטילה" בדי אלא ~~ד ~לא
 הת""~ ו~

 דינא האי הביא ~ג דין ס"א בלל
 ש~ים אין"~בה אם ~א~ור דהבשר וה~ביםדהר"ף
יע"~

 ב"י הגהת ובבנה"ג מ""ב סי~ ג"ה פ~ ובדש"ל
 אות"

 ל"~
 בה~ףוטורומרן~ ~ונלע"ד

 בתב " ~~בין מקום בנגד ~~~~~~~"
דהיינו הש"~

 בשיד~
 עד בבידוד לו

~~תךאב~~ןה~תם במ~
 צרי~

 מן הלהב~וץ בל נגד ~~

~~~~~~~~~~~~~"~~~~~
~מ~

 א~עתיה לאו דאיניש "עליה
 א"~ ומ"~

 לשעד
 ובתב ~ הקתא"עב"ל~גד

 ה~~"~
 דדבריו ב"ד ס"ק

 הרב והעתי~ו ~"ל " עם ה~בים הט"ז ~םנדאין

~~~
 "ובת"~ ~ ס~~~~ג ~מואל

 ~~ י"ג דין ~"א בלל
דא"צ

 ~לש~~
 נ~ד רק

 שהבני~ ה~בי~
 בבשר

 ו~
 יותדז

 ב"~ומ"יעלועיין
 הת"~

 אותד~זומזמור ~"א בלל
 מוד"ם נ~~בם~ דמ~"ה לומד ד~וק~דו~בת~~דאין
 דמ~~מא לומר ~סבין נגד ו~ב ה~ע~שנות"לשון
 נראה ה~"ר וא~ר משערינ~~ב~ליה

 דנעל~
 ממנו

ל~ון~
 ה~~
 הסבין נגד~ ~הדייא ~תב ס""א בלל "
ש~בני~

 דדבריו מי~תבר דלא יותד ולא בבשר
 דטעמא ו~יעתו דש"ל ב~ב~ נ"ל דינא ולענין ז~ינהו סיתרא~

 נגד לשע~ יש ול~ן ו~~ מילתא דבל ~יאד~י~ת~א

ב~
 שהוא ע~י אף ~קתא נגד לשער וא"צ הסבין

 אלא~~ל ש~
 נג~~

 ~דז~
 ~בין"~~~תך

 בוו~בהפדיש~

 ~מ"~""~~א ~ף""~~ב"~"ו~~א
 ~~~ן"~ה~ל~~ב~~~~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
 בלל בת"~~המפה

 או~ ~~
 ~~ג

~~ 
 רק ~~ צדיך שאין

 הס~ןנגד
 ~~~ ~~~~~ ~הב~י~

 "~~~ד
" "ב~~ר" ~~ ואין המפהב~פ~ ~~~~~~ ~ ~  א~ו~ הבל ה~בין 

 ב~וב"ב"בת""~
 ב"ג

 ~ו~
 הסבין ~~א"בנ~ד"בל לאו "ז~

 ~~גד~~ום ~בס~ ש~~~ולא~~י~דם~י בנגדמהאלא

ה~~י~
 דיקא

~ נ~ ~ ~  ~  
 וב"ב ~ עב"ל קע"טאות

 העליונ~בדברי ~~~ווצ~י~לדעת~ י"ד~ו~נאני ~"קב"ג ~בל~ ~"ב~~~~עלה~~
 מזמוד הדב ברדיי~ ודלאמור"ם

 דלדידי~ ל~~
 זהאת ~ותדים רמ~אדברו דבדי

 ז~
"~ " 

~ ~

~ ~  

" 

 ~~ד~~~~

 ~~ז ~~~~

~  
 והפד"~ ~"ק~~~גוהש"~

 עמדו ב"ה~מו~ ~"ק
 שעל השמנוניתמשום ~י~קליפ~ ב"י ד~אאפילוב~ביןשא~ו לשוןמרןעל

 מרן מדבד~ "מוב~ דה~י פני~
 צ"ו ר"ס לקמןגו~יה

 וב"ב"~מ~א~ב~~
 תמ"ז ~ימן

 ך השו~ב
 והפר"~

 ~~ועמ~"ש" ~""ד" ~י~ ~עיל
 ובו~ נ~ה מדן לשוןמ~תם ד"~

~ 

" 
 והורצו הטורלשון "תמה~~ הב"~ ~~~

 והש""~ ~ב"~
 ~~בים

 ה~~ עמה~
פר"~

 אפילו מתו~ם ב"י~ בסבין דמיירי דבדישא
 וצדי~במקונ~

 ומשע~ן" פליטתו לבטל ~~
 מנא מיניה דנפיק במאידאי בבולי~

 ידעינ~
 בסתם דה~"ל ב"י ~הוא יודע באינו או ב"יבשאינו דמיידי וב~יפא

 דעלמאבל~ם
 דקי"~

 והב~ע ~"י אינן בלים ~תם

 אלא אי~ור באן ואין" מע"ל בשהייה נ~גםב~בין~
 שמנונית קצתמפני

 ש~ו~
 ש~ינוניבר ה~בין פנ~ על

 אינו ~בין ד~תם הרשב"אובדעת
 י~וייןמב"ק יות~ אוסר ואינו ה~תיבה בבל ~~פשט אינומועט דב~ שעליוהוא ש~שמנונית דב~ן קנ~ו שלאבסבין מיידי והב~ מ~ונ~

 באור~ בדבריה~
 הדבד ונבון

~ 
 והט"ז

בתב
~ 

 ו~גורת ב~ג בלל ~וף ה~"י ו~"ב
~ ~  ~"~ 

ב"ד
~ 

~ 
 ה~בין פליטת משום האי~ור ד~וי דבדישא

~וצ~
 דאינו ב~יפא אבל ~~ עד דאו~ד ~מד

 ב~
 ואין

 דהוא שעליו שמנונית מצד אלאא~ור
 מו~ט דב~

 נגדו ק~פה בשיעור ~~ויש
~~ 

 בן
~ 

 באן הוצדך
 יעווין ובו~~~

 ב~~
 והפר"~ ~

 ובתב עליו השיג שם
ב~ב~

 הב"~
 בו אין דהשמנונית ~~ביון דליבא דאף

 דלא בקליפה ~גיפעפוע
 בםב~

 נ~ה"ב
 בש"ך שהגיד דביון ב~ם הודאתו דאין הט"זלדברי ~הוד~

 אינו~וב
 ~וז~

 בדב~ו יעויין ומגיד
 באו~

 ~בן ~
 ל~מן מ~ן דהא ~האבתי

 ר"~
 צנון גבי ~"ו

 ואינו ב"י אינו דאםד~"ל ~~~
 מק~נ~

 נטילה בדי או~ר

 למ~ש~~~~ה~ דצ~ן~~~~~
~~~ 

 והפ~~ ~ ע~ש ה~בין ~יטתל~ל
 עליודאין תפס

 הרא~~נים בדברי נמצא ודלא ~זה לקלקטעם
לז~ סמ~

 ו~ר~ ז דבריו ונראים
 מ""~

 ~""א התע~בות ב~~
 בסבין ~מיי~י נמי ב~יפא ד~בא בתבפי"ג

 מעט נשאד ~~ם " ש~נ~והו אע~י ~בין דסתםאלא מקונ~
~מנונית

~~ 
 מע"ל ~ פגום ~יה דמשוי אלא פניו על

 ב~בין הבלוע טעםבמו
 ולפיב~

 בבאן א~ד אינו
~לא

 ב~"~ ב"~~ול~
 באינו במו

 ~נ~"~מ~

 ב~י~ן
~ו



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~  ~שיגעליו ה~~"ת~ם תי~קנבון ~ינדאה~ווה~ם 

~ ~ " ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

 ~"ק אלא ~~יבים אינם מבללם ו~דא"ש~ס~ים
 ~אינו בוד~עדמיודו משו~ ה~~דיבי~בדינ"~ ~ח~ו~ב~ב~ שם ~שש~דן א~

 ~קונ~
 ~דא"ש ~ל ~מך ו~אן ז

 להק~וד~~~
 לד~ ב~"קש~די

 ה~ו~פות
 מ~נח הוו סבין ד~תם ד~~לוהד~ן והרא~

 אינו ב~י ואינ~
 אפי~אוס~

 א~ ~~יב~ ב~
 ש~וש

 לד~
 הדשב"א

 שנ~מי~ונאסו~ מ~ונתמסתיין אינו סבין שס~םשסוב~

~~
 נקטינן לא ~ל ~נון גבי ל~מן הדא""ש בסב~
 בבאן ~הצ~ך ד~ד ~ו~רי ד~דחומדי

 נ~~
 פשדה וזו

נ~ה
 ו~ב~נ~

" ובן להלבה ~ " ~ ~ ~  דבד סוף 
 בהבנת ח ה~ר דבדי ~טלף עין בעיני נבוניםנראים
דבדי

 ~ד~
 דטו~להח~י~ נל~ד ~~פ דינא ולענין ~

 ח~ז~~"ש
 ולהצדי~

 קלו~ה
 ~ש~נזני~

 בו יש אם אף
 דהאס~

 ה~"~
 בנ~"ב

 הוד~
 הקשה ה~א ו~ם לו

 ד~תבנה"ג ו~צ " בה~ז ו~ב~הב"ח ~
 הג~

 הטו~
 אות ב~ו ח~והגהתאות

~ 
 וח~ודת ח~י וגם

 המחמי~ ולבן ~יה דס"ל ונדאה הט""ז דברי~עתיקו שמוא~
 השיג לרוד ומזמו~ " ה~מ"ד אינו אם ובפדט~ע"ב
 ה~"~~~ש~ל

 באוד~וב~
 ~דבדאיבאס~
 א"~ ~

~~~~~~ ~ ~ ~  ב~ 
 ~~ה~הסבין

ונל~
 דשהוא

 דוח~

" 

~ ~ ~

 של בשבין דק דק שנחתך ~
 גבי~

 ב~י שאינו
 לנקותןהיטבמאחר~ה~ביניםשלנודדבנו

 ב~ן דבוק שומן ש~םואין
~~ 

 להתי~ די ~וב היותד
הבשד

 במ~
 ~ליפה בעי ולא י~ה י~ה או~ו שידיח

 דבת~" ~הביאלא סגי ב"י ב~בין א~י~ ~~א"שולדעת

 אפש~~אם
 י~לו~ לקלי~

 ~טה פדח
 אה~~

 מ""ז שו""ת
 אפש~ פ"אם ונב~~ועב"~"ש

 יקלוף~~ שעליו ~ש~נונית~שום שאונוב~ בס~~ א~ לק~~
"

~ ~  

~ ~  ~ ~ ~ ~ ~ " " ~ ~ ~ ~  ~ ~ ~  

 חילוק אין צלול שאינו בו וביוצא בשד בגון גושדבדב~
~יןב""דלשנואלא

 בלז~ןשהי~"בא~~ובןדעחהט~ס"~
וה~~

 וה~ח ~ט ~ק
 ס"~

 ובבד ד~"וז"ל ~ו

 ~בליע שהיס"~~ שחום ~י"ח ס"ק בסי~ס""חליתי
ומפליט

 בב~
 דבד

 ואו~~
 ~ב"ל~ו~~ש"ש ~~ת והוא

 ה~"י בי והגם ה~~ק ~~ח הדב ~ה יו~דדון
~~ 

~ת"~
 אות ~ל~~~"א

 ד~~ ~"~
 ב~"ש ב~"ש ל~קל

 ו~ט"זה~ח
 וח~ד~

 דוח~א רליבא היבא ש~אל

דסב~~

 ב~~

 ~~רז

 ~וח~

~ ~ ש  ~  
 אין ש~יס"ב ~ן דבלוסיעתו

 חיל~
 " לב""ש ב"ד בין

~~ ~ ~  ~ ~  
 ~~~~~~~~ו~~ו~~

~~~ 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  ~ ~ ~ ~ ל~שת~~ 

 ב~בין"ב"ו דנ~טיה ~לא חלב בשד"או בו
 ד~בון~ום

 דאו~~
 ואשו~ ונ"נ לג~די נ~סד ב~~

~השת~~
 ~ו

 "~פ~~~~~
 וי~~ות דגום דבדום"בג~ן

~~~~~~~~~~~ד~~~~~~~
 ~אד ~ו

 ד~ד~

בחידושיו
 ד~

 דף "וב~ה ~"א קב~ג
 בדבד ישדינים דשלש~ ~"~

 או~ו" ~ג~ו נגוב " דבד הוא שא~

 ~ ~ א~~
 דבד ~וא

~  " ~~"ל ~ש~דינןדבבוליה ~יב~ ~ 

 ו~~
 ~~~"~דן

או~ד ד~ו~~
~ 

 ~ק
 דוק~ הוינ~

 בגבינה
 איחבהדטיבו~ דטיבו~בללדאי~ה ו~~~ לת~ דא~נ~

 ~די~נ"~ונ~"
 ישדהבי

 להודו~
~~

~~~ 

~~ 
 בש~

 " ובו~ ~ותד ובו~ דבש
 והביאם להתי~ טע~~תדי ~אי~
~ד"ח הד~

 ס~~
 ~הד"ם שו"ת בשם ל""ב

 ~שוםחדא סי~ד~ג~ הא~בו~
 דשמנוני~

 נ~"ל הוו בדבש
בעי~ "אפי~הש~נ~ני~

 נ"ט ו~ד"~שום
 בדנ""טדהותיד~

 וב~~
 ה~~~

~דהב~  
 בבאן ה~ר ב~""ש

 ו~~~~

 ו~ש חלב עםלאובלו ~~
 ל~רו~

 בקד~~לחלב
 ~דו לא ה~דדבו ובדבתב נט""ל דהוי~לטעם אל~
 ~א ב~ך ב"בבדיעבד ~"~

 פי"ב~~ת~
 הפד"ת

 ל~~ ~~
דז~

 הפד"ת אבז ב~ד"
 ס~

 דגם בתב ו~
 ב~~דה ~~תו שדי לא נ~ט בר נ"טדהוי ~ט~~
 חולב~

~~~י~~~

 ~~ן

 ~~"~~ה~~~~ ~~

 דוקאבדי~בד
~~ 

 ולהתו~ ~ה~ל ~~דד
ה ~~דב~ ~~ ~

~~ 
ו ~  ~ן 

~ ~ ב ~ ~  
~~~~ 

 אינו בדבשדהשמנונות
 נ~
 שרי הבא ל

 ביו~
 נ"~ דהויה~~ם דאיב~ג""~

 ובנה""ג ~ה~ז ~ התידא ד נ"ט בר

 הביא לא למה ~דן ~ל תפסו ~"ג אות ב"יהגה~
 בהדיא שבתב~ן דהוי"נט"לביון המדדבי שלה~עם

~ ~ ~ק  
 ~אד ~ן

~  דהאד~ 
 דשדינדאה

 ~~~ם זן בע השמנ~נית א~ א~
 דינא ~~נין שנל~"דומה ה~~ב~~

 הו~
 להתי~

 ~ה~~ההדבש ד~א~~"בדיע~
 וא~

 ~סברת דלחוש אלאנ~ל ~~~ד~~ בעון הש~נונית אם
 ~ו~"םלק~~

 סז~~ג
 לאו~וב~ז~~ קל"ג חיוסי~ בעי בשו"תו~יין ~~יןהפ~~"ד~ במקום בשהש~נונית~עין להח~י~דיש נ"~
 דבד~ לדייק דמ~ינן ו~ב הפד"ת ~לדהשיג ~דו~
 היתח ש~מח~ת ידעינןדלא ~ד~

 דחו~
 ופה

 ז~ ~ודחון בלים ד~תם ~שום בדיעבד "אלאשרינן והו~ב~~"ל~
א~ אב~

 דלבתח~ ודאי י~ה דחו~ה היתה שהמתבת ידוע ~יה
 ~חלב""וב~~~~~~~" דבש אותו לאבול אפי~ שדינ~י

 דלק~ן דדגים ובההוא חולבתבקדדה
~~~ 
 שרו יפה רחו~ה היתה דאם~ותוה ו~~תב~ "

 א~
 לבתחלה

 מדבדו דב"נ לשמנוניתל~יחש דליב~
 והפר"~ ה~~

"~ 
 יד~ינן לאאי א~

 הי~ שהמחב~
 דחוצ~~א""ב

~ב"ש ~דא~
 הו~ א~

 דלאמצונו אלא י~ה ד~ו~ה
ב~ד"ד זההחילו~

 הדיני ולבן באח~נום~
 מסו~

 וש ~ם

 הפסד ד~יבא ~יון לבתחלה ~~שה לעשות ~וונאבהאי לה~
 " אותו ל~בול שלא זהוד ל~יותבדבד

 הדב~
 ~בחלב

 בלל "ה~ח על ו~י ~"ב דין ~ה בלל ~"תו~יין ~
 בדבש~ו~ד~~~ הוונט~ל ש~נונית אי ~נון ~ל ב~אות נ~

~~
 ~ז~~ ~ ~~~~~~~~~~~ ~ד~~

 ~~~"ז~~"

 ~~~ו~~~~ד~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

" ~  

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~~"~~~" 

~  
 ~~ת~ ~~~ ~~~די~ב~

 שר~ לא אבל לבתתלה
~~~~~~~~בש~

 לא~לם ע"ד
 ב~ותתב~

 "~ש~"

~~ק
~ ~  ו~""~ 

 ~"זדין הת"~~~לל
 די~ ג~וה~

~~~~~~~~~ 
 ו~~"ז~ו~פ~ת ~ב"ת

 השיג~ ~מ"~
 ~ל ~לי~ התר~מה ~~ ר~~ל ~~~~~ ~~~

 ~~~ ז~רלית~
 ~א ~ד~ה

 ליש~
 והאריך מרן

 להתוד~~~~~~~~ה ~ן~ ~ה~~
 ~ אפ~~~ל~

 א~א לנו~ין רינ~~ לענון
 ~ש~

 ~להת"~~ס~~~"~~"~~"~~~ו~י ו~~~ ה~""י וברבתב ~~"ס לשון
 או~"

~~
 ~~ו~~ש~~

 ו~יין " ~~ ~"ק
 ו~"~ ~""~

 אות

~~~~  ~ולק התרו~ה דב~ל ש~~~ ~"ו ~~~~ 

 ~~ו~~~~~~~~~
 להרד"ףז לדוד ~ר~מזמוד עליו

~ן
 ד~שי~~ם" ~י~~ל""ר ~~~י~ ~~~~~

 ה~
~ל"~~

 ~~~~~~הד"ר
 ~זרי~

 עליו ~פס י~~ע
 דל~~פל~~~~י~ה~~"ק~נ"ל

"~~ן ~י~וו~להתדומ"~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  ~~ו~וי~~ 
 ~~~ו~~ת ~י~

 ב~~
" 

~ ~ ~ ~ "

 י"ב~ א~~~~
~~~~~

 ~~ב~ך
 ת~~

 ש~םעבר ~ו~~"

 ו~ש~
 ~ל~~

 ~ד
 ~~~~~~ו~ש~~~לא~ל~

 ~~בו~~
 ו~ש~ג

 ~פר~ ~ל~
 דביון ~ק"א~~~ב

הוי רל~
~  ~~למ~ דר~נן~ ~~ק~ 

 לגדום שלא
 ל~~ל~

~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  ~~~~~~~~ ~~~
 והעתיקו ~~~ז ~מזוד ~~~א~י~

~שמואל הר"~גור~
~~~~ 

 ~ת" ז~~ו~~~ד
 ו~

 זא~ ~תב~י
 משום ~לא

 ~ענין~~~לרירן
 ~ו~~

 דא~ו" דר"ל ונדאה ז ע~"ד

 ז ~קי~ן~~ש~
 רטו~ ו~~~

 ~~~רת ~ז~~ואותו
~~ך

 ~ו"~~
 לעשו~ם ~~י~

~ ~ 
 הדיןשרי" קו

" ~

~ ~ ~  ~  

 ~~ו "
 ~ש~~

 ~פ~י וה~ד"ת
 שלא"הית~ ~יד~~בש~~

 ר~וצהופה
 אב~

~ ~  ~~"ה~"
 ~~~"יפ~ואין

 רבו~ שומן~
 בהםז

 ~ו~ת~ו~~~~~י~
 ~נ~ג

 הג~~י~~
 ב"ג~~

 ~"~ ד~ ~~ר~שב~ בה~ ד~~~~~~

 ~~ב
 ש~היה~~~~מ~~י~ל~ רבת~~

 ב~שו~ןאב~
 בסת~"

~

 ~~~~~~~ו~~~~ן
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 ובן ~ש""ך ו~"ב בדיעבד אלא ל~תיד דאין י"גאות

פסקבר~~
 ~~ילו ~~~ ד~א דנדאה ~לא~~עט"ז

 ~~~עתיקד~רי בללסא~או~~דיעבדומ"יעלה~~

הש"~
 ועיין ז ות~"מ ~מו והסבים

~~ במנ~ת~הןסל~
 פד~

 אין דבב"י באודך ס~ין דיני ~"ג
 ה~ר~

ביןאם~ואמקונ~
 יש אז ואםאינו~"י לאזנומ~ונת

 ~ילוקום ג~ ועשה ביני~םה~דש
 בדב~

 ז ד~ריו ~נבונו

~~~
 ~הוא יומו בן לאינו ~דון דהוא וי""א

 ~קונ~
 ז

 דסודפי~ לי~דסבידא
 מ~ליא דצנון

 ~ש~~
 דוסק~ואג~

 לד~ים דומה ודאינו טפי פלט דסבינא

~~~~~~ד~~
 ~ן~~~~י~~

מקונ~
 ב~ין ~וא ~אלובלוע לאיסו~ ה~ו~א~וי מותדד~ין ~~נון "יפה

~~~ 
 ה~ורפא ב"י שאי~ דבד

 ומשבי~וממ~קו
 ובא~

 עיק~ ובן ד~י ב"י הוי
 דין ~ד ה~י~ןו~~י~ן בד~ש ועמ"של~יל ~~~
 וה~"ך ~ז~

~"~ 

 הגהת ~נה"ג ועיין ד~~ול~ח~דז ו~
 י""ו אותב""י

~ 

~ ~ ~

 ~~"ז

~~ 

 שק~דין בתמבא נ"ל מזה ג~

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

 י"ד ~~ת הדב"ד עיין ס~ףדבד
 ל"~

 ו~ד
~ 

~~~
 דות~ין דאם~ת~ד~ים ש~ב דף דמש"א
 שלבסבין

 לאוב~ן ~ אסו~ ב~~
 בס~~

 דבך
 דסבינא דוסקא ועוד דצנון סדיפו~יה דו~סיןבמולי

 דהשמנונית~ד
 ~דו~

 ע~ש~ונלע"ד"דממ""ש" סבין ע"ג
 ~ד ובסי~ ~סימן ~ד~שלעיל

~~ 
 ~וא ה~~ין דאם ז~

 או ~אי~וב"ימ~נ~
 ב~~

 בסלב לאובלן ש~י ~בין
~ 

ו~
 ~יותד צד

 לקלוף די טו~
 בשמנו~י~

 ~ף
 י"גדבתב פ~ ~"~~~~~ ועיין ז ס~ בויש ~~

~ ~  ~ד~ד הטעםהתפשט 
 ו~~ ~ י~~ ~~דיף~דבד ~ת~ דב~ הנסת~"~~מ~~
 א~ת לא~~הם ~ן~~"

ד ~ ~
~~~ ~~~ ~"~~~~~~~ ~~~~~~~~~~ 



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~  

"~~~~~
~ ~  

 ימים ~~ברו ~~ד י~~~~~
 ~~ודשקילו~רוו~~לה בדוב~ בתו~ ~~~ ר~

~~
 ~נגד ~~ צריך

 שנ~~ מ~
 " ב~בין

 הוא שנג~~ב~בין~שהמקום פי~~
 נגד ב~~ ~ג~ לא~ה האנ~ילה מבד~ פחו~

~"~ו~~~נ~ם שנא~~ מ~ו~ נ~יל~
 ופ~ו~זובם~~

 ~~ ~ריך
 נ~

 ~ל
 ~ל ו~ייןמ~הש"ך~~יינ~ובו~ דין"ז~ד""הב~~ צ"ד ~י~ ל~יל ובדב~~נו~ו~~מה~~א הלה~

 ~~""~בל~
 ס"א

 ז~ או~
~~~ור~

 ~"א ~"ק ש~ואל
~ 

 ~שו""~~~~~
 ~י~ נ"ש

~""~ 
 דב~ הוי רב~ל דהא

~די~
 ל~וך ~י נ~נוהו אם ~יינו

 ל~וך ~נ~נוהו "~ך ואחד לברה ~חלה בשלוהו אם~בל ה~בשי~
 ממ~ני~ין דאיה ~ריפו~ייהווהביא ~~ילה~בשיל
~פ"י

 ~תד~מו~
 ד~ישול ומ~תב~א ז ~"ש

 ב~~
ה~~~פו~

 ז

~~~

 ~~~ן ואם ~~ם~ון
 ד~

 נ~~ד " ופו~ דק
 ~~ובה ~תיב~~בל ד~מיךליהוה~~~ גוים של א~בין וקאו~ו

 ה~בין ו~ם נ~י~ה בדי נא~ר~
 ~ין ה~נון מן~~ן

 צרי~
 ~ ה~בין נ~ד אלא ~~~

 " האי~ו~ין בבל ~נ"נ~~"ל ולמא~

~ ~  

 ב גוים של ב~בין
 נגד לש~ר וצריך נ~לה ~דו נ"נ ו~~יבה~תיבה

~ ~ ן ~ ~ ~

 ~ס~ין
~~ ~"~ 

"~ 

~ ~  

 הר""ן בשם י~ז ~"ק צ""ב ~~ז~ למ~לה שב~בתימה
 המ~ב~לים בדברזם ~לא ~~"נ ~מר~נן~לא

 דומי~
 ~"~~בב"~

 ~בא
 ל~"~

 הסבין נגד אלא ס~ צריך און
ובן

 ~ב""ל~ ~ו~~
 ~~ר~נבונה דהיא ונל~"ד

~ 
 ו~יין

~~~ל~ת"~
 ז ~~ ~~~אאו~~~ ~לל

~~~~

 ~ור
 ש~

 של~ צ~ון שבשלו דהיבא בש"ך
~נ~~~

 דאי~ואו~ד ביון גוים של ב~בין

 ~נ~~ה נ~רבל ~~ ב~בשיל יש אם נ~ילה מ~~ייו~~
~~י

 ב~ו"~ ודל~
 סימן מלו~לין ~ה~ם

 שב~~ צ~
~מ~מ~

 וליתא נבילה ה~נון בל נ~שה דבוק או~ו~
 לא נ~ילה רקבדו נאסר אינו ו~ם ו~ב~לניבר איסו~ אזנו וגם ~צמו הנ~יל~א~ו~מצד דאיןדביון

למימד שיי~
 אי~ו~ בי~

 דבו~
 ~ב"ל

~ 
 שם ~ליו וב~ב

 הר~
~ר"~

 מהאו מונה נ~א לא ולדידץ וז~ל
 איםו~ לן ליתדהא ~לוג~~

 דבוקובמ"~
 מקומו~~~ בהרבה למ~לה

~ב"ד
~ 

 ל~יל ~עמ""ש
 ~י~~"~

 במקום או דוןי"אד"ה
 ב~ב ג~ד"הה~~ז דין ~"ב וסי~ ובו~הפמ"ד

 לאי~ו~~יישינן רל~
 ר~ו~

 דברי ו~ונו
 ה~""~

 נפקא רלא

 ~נ~""ג ו~וין " פלוג~א ~~אימינ~
 הגה~

 י ב

~~
~~~~ 

 ~~י~~~~י
 ~~לל~~

 דין ~"אבלל
 ב~וב ועוד קליפה ד~עי משמ~ ו~

 ובצליםלא~וו~ריפיאל~~ור~א שומין שלדזנ~~יהן ש~
 וה~ס~קלשונו ~לי~הובל~י~~די

 הפר"~
 ז ~~ ~"ק

 ד~ובליזהרומ~~ברא
 בשני~~

 בנה"גו~יין ~ קלי~ בדי לי~ול
 ה~ה~

 ~ ~"יאותב"ו

~~~
 ~"ך " ובו~ ~~ק י~ וא~

 והפר""~
 השיגו

 בודאי בו ח~ך דאם היבא דבנ וב~בוזה ~
 ~~ו~~וי

 ~פי~ ל~"~
 ובבר להקל דאין ונ~"ל ~ ל~ומרא

 ה~~ובי~ בנ"מובל ד~גי ~"ל דרמ"א לדוד מזמודובתב דברי~~~ריפי~~ לשאד הה"ד אלא דו~~צנון דלאוב~בנו
ל~ד"

 ~ד~~צ~ הזנ~~
 תלונ~ "ה~~~

" 

 ב~דאו~צינ~
 ~~ל

 לאל~~~~מזה
 ~~ ו~~~ו~י~ ~"~

" 

~  ~ו~~

 לד~די " ובו~ מלו~ים ורגים ~~
 מ~~

 ב~ד~ה ~גי שנ~ל~ו קודם ~~~ן~ם
~~~~ ~ ~~ 

~חל~
 בשה~ מ~ירי דמרן

 ביו~ד מלוסים
 ~~~~ו~פ~

 ודו~~דמילח~
 ~ו ~ע~ו הם~~ו~ים ~ם~בל ~דינ~י~~ ~פיוא~~י בל~י דסבינא

 דבד~~יב ל~" בלל מלו~ים ~~ינ~
 ו~י~~ ~רי~

 ~פשד גרידה צריבים
 דל~

~~~~~~~~"~~~~
אינו
~ 

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

~~מ
 דיני גבי ~

 משמ~ ברבו~
 שריולא ~~יב~א זנגבילא בודאי ~~בין ~~ךדאפילו האו"ה ב~ש בהדיא

 ב~~ר ~ריפים ~הם ~ברים ושאר נ~~~יתדמי
 ש"~

 דבר דבל האו"ה ~וד וב~~ ~ו~ר"~
 ~רי~

~הדחה ~ות~ יבש
~ 

 ו~יזן
~""~ 

 ר~רבי אפי ו~יין ~האו"ה ~~~ה~~דבר~ ז~ דון ~"א בלל
 ד~
~ 

~ 
 ומ"י ~~ב "ב

ה~"~ ~~
 ~"א ~לל

 או~
 בין ~זלק ב""ב

 ~נה""ג ו~יין ז נ~מו בי בד~ריו~""ש ליבש~~ ~~יב~
 ב"י הגה~

~ו~
 לה~מיר דיש ב"ד

 בר~יב~~
 ז ופר""ח ב~~~ך ~"ל

~ ~~~~ 

 שנדובו ~~לין ~~
 במדוב~

 בש~ של
ב~

 בל "
 ה~~רוני~

 דאו המה
 ב~

~~~~~~~ק~"~"~~~ ~  ~~ ~~~ 
~~~ 

יש
 מושאומ~~

 מור"ם ו~מ"~ג"ב ~""יא~נו אפי~ ~א~ור וריש בר~ד לה~ל דאין
 ודו~~

 בושולאודיבה ~"י
אבל

 ל~
 ~מן~~ו~~~~ג ~עמ~ש דוקא בשימה

 שמואל~~" ו~יין~גודת ~ הא~רונום ה~~ימו~נו~ן ד~ןו~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ש ~ ~

 ~~~ו~ר~ו~~~~

 ~~~~~~~~~~~~ק~~~~~~~~
 ~לבשל

 דשב""א משו"ת ונ~~יו~
~~ 

 "~~ז

 ב~רךבד"ק י~ויי~
 וב~מ~

 ~~ז ז~" ב~יניו דברי ישרו
~~ 
~ 

~~~~~~~~~

~  

 ~~~~ז~

~  
 ל~ת~ר דנ""ל מרן ~ל ~~יר י"ב פ~א" ד~~

 ו~יל"~
"~~~ 

 בלו~~י~"ש~ז ומ~ובה ד~בלוןבנד"ד

~~~~
" 

 ~שו"~
 ~י~ נ""ש

 ב~נווותהבשמיםשנידובזןונ~חנזן ב"ארשריל~נותה~~מ~
גוי~ ~~

 במבת~ת
 ומיו~דלבשמי~וליב~ של~םרהואקבו~

 אי~ו~ בהןדבר שידובולמיחש
 ו~ה"רל~שמי~שמו~רי~

 ה~~~קים הרובליןב~ושי~
 ובן "~ב ~~צמן ב~ני מדו~ה להן ישלבשמים במ~~ב~ה~~וא~דודא~
דבר ~מ~

 "מ~נ~" ב~וש לקנו~ו א~ור דבברבום וב~""ד ~

~ ~

 בשד
~~~~ 

" 

~ ~ ~ ~ ~ ~  



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

~ ~

~ ~ ~  

~ ~  

 לימוניש
 וב~

" 

 "~~ י"~ ~~ ה~~

 א~""ש מקדמי בעניןותמ~ הארי~
 ד~יהו ביון הלומוניש אלו ל~עתו ~ור"ם ~~וד"דלמה
~בר

 בב~~
 דו~תי~ו~דבתי~נא

 לע~~
 דהחורפא

 ב~ דין ~ה ב~י~ י"אולעילבשם ג~ בדון לעיל לשבח~ו~~"ש טעם ב"י שאינו לבלי~יה משו~
~" 

 וא"~
 ~ף

 שנח~נ~
~~מנ~

 בסבין ל~לוע ליה משוו " החורפא סוף סוף
 מור"ס דהא ק~ה ותו ה~""ת השי~ו ו~בר ו~וס~~~בח

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~  

~~י~~~~~~~~~

 בח אין

~ ~ ב  
 הע~"ז ~דבדי זונבון

 נ~א~
 ~נתבטל ~ולות תביות ~הםשממ~ין מפ~י דהתירו דהט~ם

 ה~ע~
 ובן

 ~~ד להליץ זה ובל ~ג ס"ק ~~ואל מ~וחגודת~רב תיר~

~~~~~~  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  
~שוי

 לי~
 בו שבלוע במה ~~בח ל~ס~ין

 וא~
 ~ן

 גוים של הוא הסבין שהרי דהיתי~א נ"ט בד~"ט

והאדי~
 ע"ש עיקר ודבן לה~י~ם דאין וה~לה ברבד

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

 ובנ"ל ב"י"אותל"חה~~ת
~ 

 בהן נו~~ים~ הדבה בי ואף
הי~ד

 ודג~
 ב~ל ה~ח על ~מ""י ד~ת

 י להקל נראה~ו או~ ~"~
~~

 ~יפין שאין ד~רים שאר אבל מו~ם לשון
ו~

 דמאיק~לבזהז ~קשה ~ג ס"ק ה~"ז "
 ~ש על תוותמה

~ 
 שרי דבל~ת יב~ם ~תות

 לקמן ובמ"שגוונא בב~
 ו~גי~

 דבריו ~פ
 בת~

 ד~"ל
 ח~ציס בגון ב""ב חמוצים שאינן דברים שאראבל
 הש~ט ו~~ונ~ן~וה~ט""ז י~~ים פירות~או

 מלבא מ~ובד~דש~ד חריף דבד הוילהדשב"א~אתדוג הלשון~ ז~
 פירוש על חולקים התוס~ ~י וגם ~א~ מס~~םוף

 בםברת ודלא חריף ~בר הוי אתרוג"לא ~ן ואם ~רש~
הר~ב"א

~ 
 אי""ה ומ"ש ע""ב ~"ז דף שוד בבוד ועיין

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

 להקל

חרי~
 ~ ~~~מיר

~~
~~ 

~~ 

 ~~~ה~~~ל~ה~
~תהא

 ק~~ ג~~
 באחת בולה ל~נטל שתובל

 בת""ה וה~~א ה~ן~גדידה משא"~
 וב~

 וב"ב
 העט~

 ובדי
 ~דיןא~ואחרונים א~ע~ח~לל היי~ב~בינ~~ה

 ס"~"~~ין~ת~לל
 דיןט~~

~~
 ואם

 חת~
 " ובו~ אלא ~ד ולא ובו~ לפת בו

 ~קב"א הש"ךבתב
 לבתחל~ דודאילח~ו~

 לחחוך בדי~פ~
~ 

 ופוסקי~ בש"ס משמע צנון א~"ב
דא~ו~

 ו~"~
 ג"ב

 ס~ הפר~
 עוד ובתב " ב~"

 אסו~ דלבת~לה משמע לפתת~~בו דא~
 לח~ו~

 צ~ון בו
 וב"~ ~ בשד ~ם~א~לו

 ודש"ל ~ האו"ה בשם בת"ת
~ולקומ~ידאפי~ל~~חלהוהבי

 משמ~
 הב"י מלשון

דב"ב
 ומיי~י עיק~ לו נראה דבן הפר""ח ובת~ ~ ~ש"~
~איהמהש"~

 לישנאואי דדייק
 ~ת~

 בו לחתוך דשדי מש~ע דמי דש~~ דלישנא~~י ש~י~ לפ~א ב~ו

~
 ~ו~ ע"~ ~~~חל~

 ~~ון ~ד~ה ו~בי ~
 ה~~"~

~
~ ס""~ שמו~ תג~~ ~~ ~ד~~  

 בנ~"ג ועיין " ~"ט סי~ל"ח ו~יי~ ~~~
 נ"א נ~ ~ת ~"י ה~

דמסו~
 אתד ~נון לח~~בו שדי אי

 ~ל~~
 דאי~~~

 שהלפת~מתיקו~ סיל~שרי~דו~א
 המשיבה ~נ~בח

~ן
 ה~ילק~

 ד~דים תדי~ת מונע אבל~~ונו
ובפרט אחרי~

~ 
 נון

 עב"~
 לבתחל~ להח~י~ ד~ב נ""ל לבן ז

 חת~א~
 בו

 לפתלחתו~
 בו

 ~נןלאב~
 עם

 בדול~תוך לפת לבתחלה דלחתוךלמימ~ בשד~ולי~~
~ 

 ~ח"~ב
~נון

 ד~~י~~
 ~י~ וה~י

 לשון
 הש~~

 התירו דלא ומרן
" ~בדיעבד~זב

~ ~ ~ ~

 ~~ו

 ~א~~~י~ל~~~~~~
~ם

 תת~
 ~~לע

 ~ ~רי הפדי ע~
 מ~ט ק~יפה

 שאם רש"ל משם בת~וב"ת ~
 חח~

 בו ~היה ~רי
 תול~

וחל~
 חדיף ~רי הוא אם ל~נים בסבין ה~ולע

 א~בשפי" בל~
 דותק~

 ד~~ינא
 וצרי~

 סביב קלי~ה
 ומהרי""ל ~ או~ו~ ~שש בו ~ין בסבין ובודאי~תול~ ח~~

~צרי~
 עשרה נעיצה

 מקנתו בןאלאנוה~ין ק~הול~ראיתי בק~ק~ ~עמי~
 הו~~

 ז ~ב ~דיו
 וב~

 השיג
 צרי~ והפרי נעי~~ ~רי~ דוראי ובת"עליו

 ~~ליפה
עב""ל

~ 
 דאף ובת~ בדבר האדיך ב~ ס""א והפד"ח

 ~ ~ ~ריף ~~~~ אין חריף הפדיאם
 נאסר ~פריודמ""מ ~ שרי וה~בין

 ב~יקליפ~
 וב~י הרא"ש לדעת

 מרן לדעתנ"מ
 סביבו~

 ה~לע שם שישנו המקום
 ~אףודאפש~ ~

 הנפלט דטעםמשום ~לי~~ בבדי לי~ סגי ~מ~ב~ ל~~
 ~התול~

 ודמי מועט ~אז
 בקינוח ~א~~~י לא הסבון ת~"ב~ומ"מ נ""מ ~ילהסי~ והמחמי~ מסתב~"~ וה~י ע~"ל בי~ד בפ~~אמדינן לסיב~

 ~ן"
 ~ ד~~ ~מ~

~~~~
~~ 

~~~ 

~~ 

~ ~ ~ ~ ~  
 לבד~ל~בל~ ~~י~

 יבוא שמא
 לאבל~

 מלשון וב""נ בשר עם
 בבנה"ג ובתו~ ס~~ בלל בת"ח וב"ב~~ט"זומסתברא

 ד~קא ד~י~נו א~ אות~~ה""ט
 ב~ ~ש~

 הרבה תלב
שאינו

 ~ מתבט~
 תלב בה "אין אם אבל

 לא~ל~ שרי בקמח החלבשמתבטל ה~~
 בשד" עם

~ב"ש ~
 לאבל~

 ~"ש שדי ~דאי ס~ ~י~א ואי לבדה
~ 

~~~~
 ס~ ה~

 במדו~~ לי נר~ א~מזה
 בה שדובין

 והןעם בשר ~ם ~ןבשמיםומשתמשיםהב~מים
 מרקמשומן~וזואח~ עם ~ום שם ד~ו א"~חלבו~ם

~~
 ~דוטב אותו מחזי~ין

~ 
 הא~ז

 נ"~

 שאותה
א~ורה מ~ו~~

 ב~בשמי~ לד~
 בשד עם לאבול א~י~

"יבא ~מ~
 לאבל~

 חלב עם
 ~ומי~

 ~בשר בלא אסו~ דיעבד~אפי~ הב~~ וצ~בה דבאן
~~ 

 והפד"ח ~ע~ש ובו~ דב~ן הפת

~"~ 

 השיג א~
 ~יו~

 דסתמו בפת~הבא דש~ני ובתב
 עש~

 ועם בשר עם לאבול
 ליחד דדךואין ח~~

 לת~
 ל~לב

 לב~~
 לבדו לבשר ו~ם

 שיי~~לפיב~
 שמא למיגזד

 יב~
 ~שד עם לאבלו

שה~דובה ~~""י אף ובו~ וביוצא מדובה בגון אחרים~ברים ~~~
 הז~~

 לבשד ייחדה לא
 ול~

 לחלב
 לבד ל~שד ו~יחדה~ בשחוזר לבד לבשמיםמיוחדת והי~~

מיזהרזהיד
 אלו או~~דאין~דבדים וגמד בהו~~~

 לג~ד ~נו ודאין~יקר
 ~דעתי~ ~~~~

 שלא בדבד
 ל שדי וא""ב בש"ס~~ז~ר

 דו~
 תבלין בה

 לאבו~
 עם

 בד"ק ע"שדוקא בש~
~ 

 והד~
 ~ל~ ~"~

 ~~ש ד~ם
 ל~~

 "~~~~ז "~"" ~~~י~~~ ו~~~ ~~נ~~~~~דו~~~~יותד~~~ל~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~

 ליבא ~~~ח"ו~י ב~ש~~זהדין
 אל~

 מ~ובה
 הדין אזי חלב ולא בשד ~אינם ~~מיםלדוך אח~
 הט~ דבד~ ~~~יק~הבנה"ג ~ בה~

 יה~ה לחם ובית
 ס"~

~ט~
 הביא ג~ ~ות ~ד~ה ~~~י ~~~ א~ן "

לסב~ ראי~
 ה~~~

ד ובן בותיה ד~ל ו~אה ~  
 והס~י~ ~

 הד~עמי
 ~~ו~

 הל"ל באן מי
 ב~~~~

 יהו~ה
נ~ו ליאו~

 ב~~ ~~
 מז~וד ועיין ז ו~~ דומא

 ~ דה~י~~הדד"ף לרו~
 ~ת ~ד~

 וב~
 ~ד~ ~ד~רו

 ~נבוני~ ~~~

~~~  

~ ~  

~ ~ ~ ב ~ ~ ~ ~ ~  
 מעט בו~מ~רבין

 מות~ ~ חל~
 והשיב א~וד ~ו

 ~ו~~שדי סי~ בשו""ת~~יין
 הח~ מע~ דב~~

 ביין
~ 

~~~~ ~ ~ ~ ~ ד ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  
 מתיקה ממינו שממו~ים ~אחר גבינה~ם

~ז~ והארי~
 ועוד ז ~"ש

~~ ~~ 
 מה~~ט

 ש~
 דבחלק

 סי~~לי"ד השיי~
 ~ש~ל י""ח

~ 
 ביו~~ שהשמן במקום ב~בין

" 

 בש~ן אותן~לשין
 ה~~~

 ונ~~דים
~ 

 אם בחנות

~
 ~~א בתובן משימין~ין דא~ ובת~ ~דבד ~~א~יך י~ש לא או לאוסרן

 ~ב~
 לאבלם להתיריש האלי~ שומן של מועט

 ע~
 עם בס~ נתבטל ש~דז גבונה

~קמח
~ 

 ב~ ס""ק וה~ת
 החמ~

 ~עשותן להתו~ דלא

לב~חל~
 בדי~בד ~""א ~די ולא ו~דחי ~ורחי משום

 לשין ש~ין והוק~ע הדב~ דנת~ר~ם תווהצדיך
 ב""~

בשומ~
 לרוד במזמו~ וע"ע ~ י~ש צודתן נשתנה וגם

לה~~~~
 נ~א~ ה~ד"ח ~מדברי

 שנה~ומימי להתי~מה
~ולם

 בוזניצוא~
 ~~ושין

 גלו~~או~
ולשיןאותם מא~ קטנות

 בח~~~
 די~ בחנות ~ותן ו~וברים

 במה
 לחוש דטוב ~~~וןהד~ר~ז~"בטעמיםלהי~ד~~שונ"ל

 יש אם ה~"תלחומרת
~~ 

 נחבטל לא האליה ~שומן
 שמאב~"

 ~ לא~ל~ יבוא~
 לא אם גבינה

 צורתן נשתנה ולא~דבר נת~ר~~
~ 

 בנה"ג ועיון
 ג~אות הגהתב~

~ 
 וש""ב

 ~ו~
 ה~

 ~ בנה""~ ~
 ו~וד

 או~ ש~

~~
 בל ~י מו~ם לשון

 ~ב~ ~חש~ ז~
 " מועט

~ ~

 ה~ד"ח

~  
 לדבד ~מך ~י~ ~~

 ב~
~

 בד דבה בתבי
 הונ~ ר~

 דב בד ~בה לבי ~~קלע
 ר~יקין דש"י ו~י~ ~חיי ~~וי תלת ליה ~דיבונחמן
 עשאום שבת ע"בולבבוד הא~ה ב~ומן ~ניהםטחין

 התם~דאיתא
 ~ ע~"~

 ועיין
 שרי שבת דל~~וד~בת~ להרד"~ ב~זמודלד~

 סעורו~ ~
 בחול במו

 ~~דין בלל ~"ח ועיין ז ~~לא~ונ~תיי~מ~ון~הש"ס ס~וד~
 הגהת ובנה"גב~

~ 
 ז~ אות

~~
~ א~ ~ ל  ~~ ~ ~  ~~~~ 

 שמא דחיי~ינן משו~ע ו~ינו רחב א~י~בתנוד
 אבל ~בת אל~מנו יזו~

 בדיעבדא~
 ה~ור אין

 מחזקינן לא ה~שטיד"א מן~ושה~~למעלה משו~~
 זב ד~פי~ ~ון זבדשמא איסור~

 תח~ ז~ ל~
 אבל ע~מו ~~ת

 מן דזב חזינןאי
 ה~שט~ד~

 תחת אינו ~~י~ לחוץ
 ע~וה~ת

~~ 
 דחוק ה~ת

 ה~~ מןה~ט~ד~
 ~~ו~

 ~~ך דיע~ד~ף
 בש~ ו~~~

 ~""ד והגהת הגה""א
 ל""ו בלצ בת"ח ועיין ז ב~בדי~ם ~ין ~~הוהגהת

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

ק ~ ~  
~ 

 ו~

 ~ ד~אל~ון

~~
~~ 

~~ 

~  ~~ו~~ ~~ ~~~~ 

~ ~ ~ " ~

 אם דאף חלב~ם ~~~~~~~~~~~
 או~ל~

 ~ם
 לי~~ חל~

 איסודא
 היא מילתא דדיחא~אי ~~

 חומד~
 ואין ~עלמא

~"א ~ה~מ~
 ב"~ לבתחל~

 ו~ת~ ~ האחדונים
~  ~~ 

 בשד ~~ו אם ~ח ר"ס דלקמןדאע"ג ד~
~ ~~ד~  ~ש~ 

~~~

~ ו ד ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  ~~ו~~ש~ 
 לדב ועיין ~~" אות ב""י הגהת בנה"גועיין

 חלב במאב~י ~ף לאבול דהתיד ב"ח סי~ח"ב ז"~
 ק~ז ~תו~ה נתנו ש ~וגה עם בתנוד~נא~ה ~
 באורך שע ~~זו~

~ 

~~~~~"~ ~~~ 

 ~ון ~~
 ""~גויו~ו~משעדיןיטעמנו ו~ ~נתעד~ חל~

 ולאבס~
 ע~

 ובת~ י ישראל
 הד~~ש~

 ~יש דמדאסד
 ש~~מים ל~~וד יש ~ולמ~~ם

 ~~ני~
 מן בשד

 ה~צ~
ואי~

 ידוע
 א~

 ~ם מלוח
 ל~

 לטעום דאסו~
 לעב ב~ונ~

~ 
 ו~ט"ז

~~ 
 ~לוו ה~יג ב~

~~~ 
 ~תו~ מרהגבי ~~ ~סימן

 בהדי~
 וד~""ב בלשונו דטועמו

 איסו~ ~~ש בו ~ין בל~ן~~עימה ~~א~
 במקו~

 ובו~ ס~~

~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  
~~יךשיטעמנוגוי

 ו~~~~"~~וה~"תס~

 ע ב~השיג

~~~~ ~ ~  ~~~ ~~~ ב~ 

 א~י~
~~ 

 הלשון בנגי~ת ו~יד ~בף נדגשת ו~מלח~המרידות
~ש
 ~בי מ"ב ~י~ ל~י~ ו~ ~

 דגםוי""ל ~ ~ה~"~ ן~~~ מד~
 ה~

 התיד לא
 בש~~~~~"בדע ג~י אל~

 ~א~ודזן א~י~ ב~~ ו~עדין ~~ ~ד~"ק~פ"ת

 ד~נ~
 ו~ב הדשב"אב~~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  חו~ 

~~
 לשון

 מ~ד"~
 א~~ עבשיולסמוך נו~גין ואין~

~ת"
 דהיב~

 למיקם דליבא
 על~

 אין ~מילתא
 באי~וד נא~ןסל"ת עב~~

 תו~
 בשא"מ במין אבל

 ביו~
 על~דאי~למיק~

 ברי~"ש זה~ובח דח~לוק ובת~עליה ל~טעי~ו~ק~ילאס~בי דמיל~א
וגם ומס~ד~ יעו"~

 ה~ר"~
 בת~ ב~ ~"ק

 דבמילת~
 לאיגלוי ד~~ידא

 ~פי~א ~אי~ו אף מסל"ת ~עבו"ם סמבי~ הבאבי
~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 ~~ ח~ ~הן "ומנתת ~"ז הר~ אבן בב"יז מרןשפסק
 ב~ם הבנ~"ג ז~וב"ב~דק

ומ~ והאגו~ ו~~ הא~~וני~
 סמ~~ דלא במו~ם בתבו

 וגם ~וי ~~~~~
" 

 ב~
הד~

 נ"ל ה~~ח הלךבס~ בו"~
 ג~מרין~ליו הבוללאין ל~ד~ זה~ל לה~מי~~ובתבתי דט~~
 ה~~ל~מוה~~ ~~

 ~~ ~~ד~ ~~~דנ~א~
 ~י~~ ~ י~~ ~ז~ינ~~ ~~~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~  

~  

~ ~ ~ ~ ~  ~~נהג ד~~וי~~ש~~
 ~מ~ו~

 או~א ודאין"~~דו
~נהגב~לל

 ונ~~
 ב~פרו ק~ת ובב~ו~ ופשטיה נהרא

 ~ד"ט~~~יק~
 יו"ד ~י~

 או~
 ע~"ד ז~

 לשונם לימדו דהא המ~מיר ב~~ הבל~ש~ר ר~~ ונ~ ~
~בד

 ש~ד~
 בהפ~"ר ו~~"פ

~ל א~ש~ל~~ו~ מצו~ וסעו~~
 ~ור~

 ב~פיל"ומ~ל""~~ דוקא הר~פ"~לס~וךאגוי
~~עי~~

 ב~~ן~ דהי~יר~ בשא"מ ב~ין ס~בי~ ישדאל
 וא~רונים ש"ך ב~ן ליה ~~ים ל~ולין שנפלת~מה

~דלא ~
 ב~ע~~

 ~מבי~ן דלא ד~~~
 א~עימ~

 ובבד ב~ן

~ושגמה~סרונים~

~~~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ב~~ 

 ובד~~~ר"םלקמן
 ~ין~~~

 בשיש ואי~ר~עמיד
 בין שהן ב~ל או~דין הני ~ל להעמיד בדי~אי~ור
 ביןבמינו

 בשא"~
 ובל דרבנן באיסודין וא~י~

 משנה ~דבד ~עהבזה ~~ול~
~ 

 הרבה ב~רך יע"ש
 מ ביןב~א ב~~ו בין ששים ורבנןה~ריבו ברוב~~ל ב~נומןה~ו~ ומין ג~~ ~~ג~פ~~צריביםל~"ץומ"ך בללי~

בןהי~
~~~~ ~ ל~לוק הסבמ~ה~~רוניםואזן

~~ 

~ ~ר~~"ך ~  

ודוקאבדברים ~~~~א~~
 של~

 שי~יה ובלבד ~~זק~~~"ה~יסו~
ידו~

 מ~~וין שאןנו
 ~השבי~

 בדברים ~~ל מקחו
 עלדברי ונ~ען בלל אינונאמן ה~~ור בהםש~ו~זק
 י~ פו~קי~ ~~הדיב""ש

 ~~~~רא וה~י באו~ך
 נאמן ~~וי אין רלא~ור ~ב~ר ו~י~ה~הו~יף~~~"ד

~פי~
 מסל""~

 בידו ~אינו מה על
 א~י~

 מ~בוין אינו

~להשבי~
 ~ורח בשל בין מק~ו

 בי~
 נא~ן בידו שהוא דבר הוא אם אבל ~סוד ליה~הימן ואי ~ סו~רים בשל

 אונו אפי~~אםרו
 מסל"~

 ו~לבד
 שיהי~

 לה~בי~~~~ין שאי~ ידוע
 ~ינו" לבך מ~בוין אם אבל מ~~ו

 ~ין בלל~אמן
 ב~

 והביא " בשלסו~~ם בין ~ורה

~אי~
 וע~~ ז דבריו ונ~נו י~וי"ש לדבר נ~נות

 ~ל""ג~ סימן~דיב"ש

~ ~  ~ ~ו~"

" 

~ ~  

 " ונ~~ך ב~ינו ~ין נ~~רב

ב~ב
 ה~~~

 ~"ק
 ~~ום~~~~ם ~ ~ו~וא~רוני~

 ~קי"~
 במ~ן דאוריי~א בעיקר טעם

 ~שא""ב האי~ור טעם ב~יתר שנרגש ~פי ~ינו"~שאינו
 ואינו בהי~ר ה~יסור ~~ט דאין ד~~ן במינו~מין
 ~~ודה ~ן בונ~גש

~ ~ ~ "  

 רבים א~רי דב~י~ ~רוב

 אל~~טו~
 הצרי~והו ~~ב~~ם

 ש~~
 במין ~ל~יבך

 ש~~~ב~ינו"ו~~
 דרבנן ס~~א הז"ל ~י~ר רובו

~~ולא
~~~ 

 ש~יה~~ ש~~ע דאף מינו בשאינו ב~ן
 ול~ן ~ול~ומרא דאוריי~א ~פקא הו"ל הי~דובו

 ~~ועיין~~~י~~בו
 במנ~~

 ב~ן
~"~ 

 א~ פרק
~או""ה ב~ודל~

 והש""~
 ~ב~~

 וביאור ~ דרבנן ב~קר ד~~ם

~~~
 טעמו "ולא וממשו ~משו ולא וטעמו "ו~משו

~יין

~~~ ~~~~ 

~ 
 ~~~ר""~

~ ~

 ב~ר אזלינן במינו ~ן ולע~ין מ~"ם לשון
~"

~ ~  

 ו~ו~"

 ~ש"~
 וד~ה ~בע~ין ~"~ו"הא~יך

 ~~ זו~ב~תי~ודאה
 ~עמא דאזלינ~בתר ~~~~

 וה~~ימו~ הדוד גרולי ב~~ לפני אלה ד~ריו~הגי~ו וב~
 ברורים שדברי~ אמ~ ז"ל יושיע מהר"ד שרבו וגםע~ו

~~ם"י~ו~שבאוד~
 ה~ךב~ב וגם ז

~ 
 ~~נמשךא~~

~~ריו~~~נ~
 ~ו ~~רי ~ל ~~~~~~ק ~ ~~יי~~~ני

 ז הזה~דין
 וה~ד~~~~""~
 ~~ד ז~

 הש"ך~שון ~~ א~~ ~~וד~
 לאו~ ה~~

 ~ע~ן ב~וףדבריו הי~ ~בה בד~ק ו~רו~"י~ויין
 ז""~

 ~בל ד~ר ~וף
 דל~~~ נש~~

~~~~~~~~ ~ " ~  ~~~~י~~~~ 
לענין

 יי~~~~~~~

 ~~~ם~~ן

~ ~  
 במינו ד~ין איסורין שאד אבל ~ ~~עמא ולאבשמא דשו~ מאי מקרי ~מינו ~ין ~ני ~בל ובו~ ~שובודבר
 ~~ר ~ ~נ"ט ב~א"מ וב~ין ב~~~טלין

 פשו~
 בדברי

 ב~מא ולא בט~מא ר~לי~ש"ך
 ונ"~

 לע~ין
 ~שפ~

 ו~ן
 ד~ין בי~ש יבשלענין

 ~שא"~
 בטעמא זה גם ט~ם וי~ן יבשלםשמא ~זד~ ס~ מ~רבינן

 ~ל~
 ~יל~א

 השם מןולאו
 ~ו~

 ודלא זה
 הב~ן הד~ בדברי אלא זו בהודאה ש~~ו ז"ל~אח~~ם ורבי~ והב""~ ~הה~"~

 יש~רן ~פ~יו א~רה~דול
 ד~

 ~פיו ~וב~שו ו~ורה
 בל ס~קנוובבר

 י~דו~
 ו~~~נוהו הדדבים

בל ~מסמ~~
 ו~~~ ימוטלנצ~

 ~~ ~~לונבון
 ו~י~

 ~ר"~
~~ 

 ~ל ~~י ועיין ~~אורך ה~
 ה~~

 ~ו~ג~ובלל בללע~ד
~ה

 ~ו~
 ~ד

 וב~~ ~הנ"ל הש""ך ~~די דהבי~
 ~בט~

מד~י~
 ליי~ב

 ~בר~
 ~ו~""ם

~~~ 
 ידאה ~~~ין

 מ~ש בדבריו~~ין
 מ"ך בס~ ו~ב ז ~יקר ו~ןע"ש "בנה"~ ~~"~ ~ש""~ ו~ו~י~ וב~"~

 ~ל~
 ב~ פרק ב~

 ה~"ךדברי ע~
 וז""ל~בא~~

 נל~"ד ו~ן ~ב"ל זהב~ין ~י~ א~דו ~ל ~~צדק נראה
~ 

 ה~~ אלי השיב ו~ן
 הש"ך דדברי ~ר"ו ~י~ון" יהודה~מוהר"ר הבול~
 ו~"ב מוצק בדאי~זקי~ והפ~""~

 ~ר~
 ~ ~~אל תגודת

 ובן"

~~ברא
 ~נה"ג וע~ין ~~ נו~נ~

 ~ ~רך ~~י ~גה~

~~
 ~~יו רבה ~~ינו

 ~ ~ומבט~
 איידי

 במינו ~~בפ~ם שנ~ער~
 ובשא"~

 אם אבל
 וא~"ב א"מ ~ם~חלה נ~ער~

 ~~ נ~וס~
 ~ינו "

ש~א ~~~ נאס~
 ל~

 מינו
~ ~ 

 א~ן
 ופ~~ וש"~ רש~

~רן ~ ~ולקי~
 ספיק~ וס"~~ה~

 ~ז ואםיר ול~ומדא דאוריי~א

~~
 בן

 ו~~ ו~~ הב~~
 ו~גור~

 ~מואל
 ו~"~~~ומ~

ובו"~
 בהרשב~ו~~~ו להקלונל~ר ~ לה~יר הרשב"א בשם מדן לפסק דה~בימו

~ 
 בהפמ"ר ודוקא

 הש"ךובדב~~ ~
 רג~

 מינו אלא ה~יר לא ~ר~ב"א
ועיין

 ד~ל~ בפר""~
 פיר~ש על

 ~ש"~
 ~דברי

 ~ר~ב"~
 ~רשב"א ד~די על ~"~~ט~ ~אר פריו~יין ~
 במינו גם ו~מ~~יר" ~ "וחפר"~

 ~ב~פ~
 "ר

~""~~ ~ 

~  ~ו~~
~~ 

 וא"~
 ובו~ שיעורו ~ל ל~מוד

~~~
~"~ 

 נ~ל אם ~לל"~הראפי~
~לב

 א~~~ ונשפך ~דר~נן שהוא עוף לבש~
 מדרבנן א~ודאלא דאינו ד~יון וב~~ ~ליוהקשה והש~

"יש
 לה~יר~

 ~בן
" ~ ~  

~ ~  

 לה~~ר דנבון
 עמו הסבים~מואל והדב~גו~~

~~ 
 ובו"פ

 וא~נ~
 סימן ש~ואל

ב""~
 ה~ירו

 בהש"ך~ו~~
~"~ 

"בשא"מ ב~~~וז"לאבלנת~ר~ ו~
 ונש~~

 נדאה ו~~
 ד~~

 אפילז דרבנן ~איסו~
 והפד"~ ~ ~"ש ובו~ שרי ונשפך"ש~"מ

 ~"ק
 ט~ה~בי~

עם~מונ~
 שמוא~ודלא

 בהט~
 ונלע"ד ~ וה~~ע"ש

"להקל
 ואמונ~ ~הש"~

 ~~ וסי~תו ו~"פ שמואל
לשון ו~"~

 ~פ~~
 ז ~ט~ ס"ק

 א~~~~
 " אסור דבריהם ~איסורי~~של ש~וא

ב~~
 הפר"~

 "ט~ ~"ק
 דהט~

 ~~ום~
 דס~

~~~
 ~~ ידי~~ ~~~רון

 ~וי
~~ 

 ~ר בשם ו~ביא
"~

" 
~ 

~"""" 



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ " ~ ~ ~ ~ "~ ~ ~
~~" 

 שא~ ~חד~י~ד~~~~~מ~
 לע~וד

 ~או ""ול~יבך ~ בעי~יו שנדאהמה בפ~ ישער ~חד ~~ל ב~~ק ~אי~ו~ין בל יהיו~ולא אזלינ~ ~י ~ל~
 במה אבל~דותיהן ל~ש~ו~ חבמי~

 בגון בעלמ~ באק~י שאי~ו"אל~
 וב~ג~נשפך

 אזלינן"~~ול~
 ע~"ל
~ 

 "והע~ז
~אי ~ת~

 ו~פהעח~ ~עמ~
 טעם

 ~פ~~
 ה~י ובתב

~

 ~ה
 ן~~

" ~ ~ ~  

~  

 ~~י~~
 ט~ ~"ק~~ת

 דח~~

 הר""ן טעם ~ין ידע
~~ד""ח לטע~

~ 
 ~ הט~~י~ לשני לחוש וטוב

 דה~~ם ובתב
~ה~ן

~ ~ ~  

 ן ד
 לבל י~" ~

~~
 א~לו ~יתד עם ~נתבשל אי~וד~ ~~ ~~~~

~בידו
 וב~
~~בנן באי~ו~ ~~לו ~יינו "

 דומי~
 ד~חל

~~ 
 ו~ב ואח~ונים ופד"ח

 אות ~טוד ~גהת בנה"ג ועיין ~ ב~דיא~~ט~ז
 ו~שפך עוף בבשד ~לב ~פל דמי דלא ו~"ל ~י"ז

~תלינן
 לה~

 ע~ ~תבש~ ~אי~ו~ ~~~
 ונחן ~~תר

~
 ~ ~עם

~~
 ב~ בנג~

 " ובו~ ה~דדה
~ 

 ~י~ו ב~י ו~תם
מחז~שש~

 ב~ישדו~נו זו~תי בחיבובנגדו

ד~
 ופ~ח~וא"ב ש""ך ביותד

 ~ג אות ב~דישה ועיין ומש"ש~ג ו~לד""~ א~ור~ התב~~
 ~ות~~וד הגה~ ובנה"~

~""~ 
 ז ב"ב

~~~~

 ~י~ במוד~~ות ~דדב"ז
 ר~~דה~

 דצדיך
 נ~ר~~

 ~ל~דר~
 היינו

 דוק~
 באי~וד

 ב~י~ו~ ולאוד~י
 ~פ~

 והבי~ו
 הבנה"~

 ~~~ות הטו~ הגהת
 ~ מדן ולשון ה~ב"אבשם מ~הטו~ נדאה ומ~תבד~והבי היטב והבאד

~~
 ~ון

 מו~~
 מליחה דתיחת ירי על א~ל
 או""ה בשם בלל~ה דזשבתו~ב~ח

 א"~ עידוי ~י ~בלי נא~ר~ם דה"~
 לשעד

~ 
 ב"ק

 בבישה ~י נ~~~~ם אב~
 צרי~

 ~ ~ל בולו נגד לש~ד

~ ~ ~ ~ ~ ~ " ~ ~ ~

 לק~ן ו~יין ~ ~ליפ~ מבדייוחד
 ד"~

 ז ק"ה
~גורת ו~~

 ~~ ש~א~
 ז ה~"ח לשון ~~~ק ~ח

 ובנה"~
~ג~~

 ~~ ~י
 ז ~ו

~~
 בבלי

 ד~
 קליפ~ בדי

 בבלי ~קא היזנו "
 מ~בל~דבר אב~

 קז"~
 דנא~ד

 בו~
 ~י~ בדל~ל

~~
~ ~ ~ ד  

~"~ 
~ ~ ~ ~ ד  

 י"~

~~
~ ~~~~~ ל~  ~ ~ ד  ~  

דחם
~ ~  

 חם
 בו~

 לאודך
 דל~

 אלא אמרינן
 לב~~

 לא"ל~לו~אב~
 ז

~~
 ול~ן

 " ובו~ אםנ~לחל~
 ~ו~נים מים נ~ינת מהני לא ~~דליבא דהיב~ ~שמ~

ו~~
 ב~ח

 בל~
~~~~~~~~~ק ~או~~ ו~"~ ~ ~~דיא י"ז דין פ"ה

~~ 

 ~"ק ~פ~ח

~די~ ~~זו~
 עב"ד ~~~~ים וב~ש בולו נגד ס~

 ד~תידב~~ח וד~ ~
 ~י~צוננין~~~ נתי~ת ע"י ~רי~ב~

דלי~
 דבב~ ~~

 ~יו חלקו
 הט~

 וח~ודת וש"ך
 שמ~~

ש~א~
 ו~פד""ח

 ובת~
 ד~מ~

 ע~מו
 ~~ אח~ ~~ג~~

~~ה
 ~~ן וצדיך ששים~יבא ~דיע~ד"~~ ~פי~ ד~ין~ל~~ל ונל~~ד ~ דלית~

~~ 
 ב~~

 לחומ~~~~~~~~
ש~

 "" ~נ~ל אי~וד של ~שמן ומיהו הפ~ח"ו~ל
~~~ 

~ ~~~~~ן~~~~י~~~~~~~~~  
~יד

 יקפ~
 מעל"~~יד ק~פה ויטול אותו

 הדמב~~ ו~~קה " ד~דו~תבתו~פתא ~דאיח~
 דעי~י~ו הדבד ונבון ז ע~ל ע"ש~דומות ~~ ב~ו~

ד~ש~ו ~~ו~
 צ~

 " ~ ז
~ ~ 

~ 

~ ~

~~~ 

~ ~  " חרשהובו~ ~ף בגון 

~  חדש~ובל~~זיתה~ף א~ 
 בלומד ב"ישאינה ~~ חל~

 שהית~
 בשד של

 ~ב~עשב~הוא הלב בזיתבה ~ניע~ ~~ ואינ~
~ח"ב נט~~~ו~םני~ד~~

 קדר~
 בשד של

 אל~ ~"~
 נגד"~~זית ~~

 חל~

ב~~~~~~~ו~~~~~~~~~~~י~~
 בה שניער וב~י בשד של ישנה

 ניער אף~אם ~"נ שבה~הבלוע ב~~ חל~ בזי~
~ ~ "  

 ~ח"ב
~~נית ~ קד~

 צרי~ וביו~~
 "~ל נגד ~~

~ ~ "  

 ~נתחב
 ומי~ו ז בלע במה ידעינןדלא ~~ב~

 חלב ו~ית בשד בזית אלא בב"י ניעד שלאידעינן ~~ י~נ~ בב~ א~
~ 

~"~
 רבל ובת~וואחדונים וה~ הש"~ ב"~ ~תי~ הב~ נ~ד אלא לשער

 ז~
 ~~ז"~"ק ועיין ~ ~שוט

~~ 

~ ~ ~

 ~~שמואל
~ 

~ ~ ~  

 במה ירועדאם
 הו~

 דבל ובו~ האי~וד
 רבהונמי ~י~ודיםאשאד ג"~ ק~י ז~

 ועיין ~ הבי ~ינ~
 ~~"ל ה~~ ~ד ובתב מ~תברא"ז והבי ~"גאות ~דדיש~
 ~"ה פ~ דש"ל בשם~~ או~

 סי~"ל~
 הדשה דבף

 קד~ ~"~
הרש~

 ~"~ ~ שנא דמאי ונבון

~ ~

 ~מ"א ל~ון
 ~פי~

 ני~~ אם
 " ~י~ור בו

 ו~~~ ~"י שאינו ~ףמבעיא ל~
 חלב בה

 ~וא היתדדעדיין ~
 דל~

 אמדינן
 דגו~

 לא נמי אי~וד ני~ובה~פי~ו אל~ ~~ ~בלי
 וד~~ ~ ~~רונים לא~נ ד~בלוע מאחד נ"נדה~לי ~מ~ שיו~ ~"נ"דל~

 ~ז בם"ק ~יט~הפד~
 רמדל~

 בת~
 ז~

 ישנהבף ~~~ ב~י~א
 וב~

 משמע
 דא~ ד~"~

 אי~ודין ~ש~ר
 היינו דמי~ו ישן~ובתבב~י ח~~

 דוק~
 במקום

 ש~ בה~דאבל שאין~~~~
 ~ן ב~י א~ודין בשאד

 ~דמשמ~
 ~ללהת"ח

 נ"~
 דב~לי ~ז ~"ק

 חד~
ו~~ש ~~חמי~ וש הדש

 ב~ו~ ~ופי~ ה~
 וב~ת ~~שם~ודש~ל דין

 דבלי~ מ~תבד דלא בתבו ~א~"ק וש"~
 נבלהי~ה חר~ חדשאפי~

~ 
 בהדיא ~ו~ב ~וד"ם~~ן בתב באשר

~פ~ח
 ~~~~א~~~שם~

 י"ק
 ה~~

~ ~ ~  
 ~"ק~הט""ז

 ח~ו~ע~
 דהחמירוז

 ~~~ וא~~בד~
 דמחמידי~והט~

 " אי~ו~אבל ~לע אם ד~א היינו
 ~שד או חלבבלע ~~

 ל~~יי~נ"~
 ש"~

 ~"ק
 ~י~ודין ~שאד ד~די~ ~~~דובמקום ואח~ני~~ ב~
 ~~ ח~~ ב~לי~יי~~ף ~~ אפי~ ~ב~

 ~~"ק~ח ש~ ח~ו~י ~"ק ~~ו~ז

 ו~~~~~ן~~~~~~

 ו~נ~~

~~~~
~~ 

~~~ 

~~ 

~~~~~ 

~~ ~  

" ב~~~~דיה~ ~ ~ ~  

 ו~~~~
~ ~ ~~~~~ן~~~ ~ "  



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~

"~רב~ו

 ו~~~~ ו~~~~
 ~~~~הד~~~ם ודלא ~ו~ר ד~ן

 ב~ו"~~ל "~תבטלי~"בנ~ט דד~נן ~~~ז~ו~י~בת~
 וגם מ~וור~אינו

 ~~ט~
 בת~~הריא~בין לק~ן~~י~ת~

"~י~ורי~
 וב""ב" ~~יבי~~~~ ~רבנן ובין דאוריי~א

 הר~
 הגהת ו~ה"ג וט""ז ~זשה~יין האימילתא"ז היטב בואר ~לא ו~ בדין ~~~"ז לשון~ל ~"~ל"ג"~ע~~ וע~~~ ~~ו~ ~~~ שמו~~גור~

 ל"אוהגה~ ~ו~ ~ו~

~~~~ 
~~ 

לבטלפליט~~
 היא לאפוקי ~י~וש "

~צמהאם
 אינומ~ור~~~~יב~~ר~~

~ ~  ובדל~מ~ ~פרו~ ~~"
 א~ רין ק~ ~י"

 ו~ו~"דנ~"ד טעמ~ ~רי ~י~א ד"ה דין~~~"~י~פ"ו ~עמ"~~י~

~~~~~~~~~ 

 ~~"~~י~

~~~~~~~ 
 ~י~~~ ל~י~ ~~~~~~

 ~ו~י~ן ~~ן~י~ק~

~~~~ 
~~~ 

~~" 

~ ~ ~ ~  

" 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  ~  

 ~~~~ן דבל~~מד
~ 

 ~ששי~ ~ת~ ~""ט דאין"דק~ל בס~ ~~לים " מ~ת~א ~ע~מא
 אא"ב

 טע~ ~רג~
~אי~ר"ד~

"~מ~ך ~ זה ~ר"ם ב~י ~~ו~א ד~ו~ פשיטא~
 ~~א~~

 א~י~ ~~~~א ו~בלין
 ב~ל~

 שאון ~~~רוד ידוע ו~~~ ב~ילי ולא~~ם ~ו~ני~
~ 

 בגון ט
 ~ו ~~~~~ב~ן"~נ~ל

 ~ל~
 אי~ור של

 ~ולה לי~~

 ל~~ע ~~~~ ~~~~שנ~ב~~
 ~~רק ה~וס~ דב"~

~"~~

 ~ת ~"ק
 " ~נבונים ו~ד~~ם ~ר~ק ~ ~י~יי~

 ~וד~האריך ~
~~ ~~~ 

 ~בלשון
 ~"~ ~רמב"~

 ~ז

~~~
 ב~רושו ~רמב"ם ~לשון ~ה~~ת ~ם עיין

"~~נ~
 ד~תב ~~לה ~מס~

 ו~צלי~ ד~ו~י~
~

 ו~מץ"
 ~ו~~

 ~~בוין בשארם תבלין ~קראי~
 ~הם~~~ה~ו~~ל

 בשב~
 ד~ז ~~"א"בתבו ~ף

 ~לא ~ב~ז ב~לל שיהא~ראה
 ירקו~

 ~מון ~~ין
 "~נם וב~ים~ומין א~~

 בבל~
 ~יישב ו~ו~יע~ש~ ~בלין

 ד~~~~~~~~ דל~
 ראם אלא ~בלין ~לל אינם הרמ~"ם

 לתב~~י~
 ~לל ~וי ~דרתו ~הם

 מ~ב~
 ו~ס~מא

ל~~
 בטילי באלףלת רא~לו בת~לין נ~ש~ין אינם

~~ ~ ~  

~ ~ ~  

 נבון
~  דיי~ 

~לא~בש"~~
 דף ~"ה ~ו~ן

~ 
 ע"ב

 מש~~
 בבלל דאינם

 ~~פי~ עבי~י~ברי~דל~מא
 באל~

 ~~~ורה ~י~רי~ ~ל ~יוחנן ~ר~ ~מר ה~ם~~~ינן ד~בי ב~ילי לא
 באלו~ש~נ~~

 ~ו~
 פ~א רב ~מר ~ ~~~ט בצל
 ~א "~~טל דב~ל נ~אה~~~ ~טילי באל~"לא רא~ילו~לשערינובפלפליןו~בלין

~~ 
 ל~ל~~ין

~~ביד~ו~~ ד~עמ~
 ~ל"~ת~

 אות ~""ה בלל
 ~~י~ ~~

 בענין
 ד~~~~~א ~תב"ו~~ד

~~ 
 ~~ לע~ין ~ה ד~ז שם

~~
 שם "דבמ~~י~ ב~ן

 ו~שום ~~ן ~יני ~זב~
 גםהוא ~ביד הד~ן~ר"~~~א ל~~~וף"וד~"~ לענ~

~וד~
 ד~ין

 ~ה~~ ~בלל~ל~
~~~~~~ 

~~ 
 ~ל~ן ~ו ו~וצא "והמ~~ה~ור~~לפ~ין בגון

 ל~
 פידש

 ולאבמש~יו~ דברז~~~~ן~~~~~ה~ודהר~ב"ם
 ~ענ~ן ~~י~~~יןה~ר~ת~~וז~~ב~"

~יטול""ו~~
 "י~"~~אוד~
 ר~ם דברוו ~עיני וי~ו ~

~~~~~"
 ~~"דא~י~ "~~~~י~י~~ן"~י~~~~~"

~אל~
 ~יב~~~ן ~א ~וונ~~שו~~בצ~ין ד~~לו~~~אה וה~ד~~לא"~ביאו~ר"~~~~~~~~ ~~""~~י~י
 ~~~ה~~ז~ראש~נים ~ט~~ו~ן~~אפי~באל~~~א

~~~~
" 

"~ 
~ 

" 
 ~ ~~ וא~רונ~~~ו~~~~~~

"~" 
~~ 

"~~ """" 

~~"
 ~~ל~ א~~~ ~~ד~~צמ~ ~

 ~~~~~~~ו~ו~ן ~~"

 ~ז ~אי~ו~ין בש~ד ~~~ בטיל"~ט~מא~
~~~ 

 ~ ~~נ~ן~
~"~~~

 ~~נו ב~יל דא~י~~אלף~א נ"ט דאם ר~"א
 אינו ד~ם וב~~א~ה"~דר~נן

 יוד~
 ~רגישין~מו אם

 מותר"או"לא
 ~~ ~~~ וה~יאו~~ש"~ ~~ה"~

 והפ~ת
 ~~וף האו"ה ~וד ב"ה~וב~~~ק

~ 
 ~ל~~

~~ 
 ד~ם~י~ו

 בא"ז "ב~ה~ג ~~ו~אול~~~~ר מ~גישום אם~דוע

 ~~ה~~~
 ל~י""ם להטעי~ו"

 "~~ל"~
 "וה~ו " ז~

 א~~וא ונלע~~~שפיר~י ז שם"~ש""ך"ו~~פ~"ת
 ו~יין~ו~א~~פי~א~מ~ל~תז

 ~י~
 ~~~~~ימןו~ה

~ ~ "

~ 

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

 לטעמא~יעביד
 או~

 קד~ה~~נ~~~ל~ובו""~ל באותה" ~םודו~א~~נו~ן ~אב""~ במינו~בין ~ן ~~~~
 נפל"אי

 ל~דר~
 ואינו

 למ~ום נפל ~אם ~ע~י נ"~
 טעם בו נתן~חר

 ~ט~
 ~ ~ ~ב"ל

 ד~ע ~ שם ו~~~"
 אין רהא בטיל אינו במינו ~יז אמאילרבריו

 ~ע~~ו וב~ב קדרהבאותה ~~
 או ~~בלין דתבלין ש~

 בטיל בצירצי~
 ו~"~

 דבתר דקי""ל ~ת~ בשם שנקראיםאלא שו~ ~~~~~ שאין במין דמ~ירי
 ~מ~

 או ~זלי"
 ~~ינו דמ~ר~~~~ין ~קדרה המ~קנים בדברים~מיירי

 ולא~שם ~טעם"~~~שאין"שוין
 עב~"~

 ול~ידבריו
 נפלו"~ם

 ~שו~ בד~~ הת~~י~
 שוה אףשאינו בטעמו

 ~וה ו~"ש~אם ב~~ורו בטיל~שם
 ב~~ דה~נו~~יעורו ד~~י~ בשםו~ע~

 ~~"~ ו~~

~בו"~~וה~ר""ת ~ה~~י~~~ ~~~ל~
~"~ 

 בענין האריך ב""ו
 ~תבלין~~~~ן ד~~ וב~~

 ב~~
 יע"ש ובו~ ~~וט שזה

 ~אור~
~ 

~מ~
 בדברים""~מתקנים ר~~ ש~רץ

 א~
 הקדרה

 ~תבו ~שילין בפ~ ש~ו~~ הגם~ במינו ~ין~מ~רי
 רהוו תי~צאלתד

 במ~
 ~ד

 ד~~
 רלא והובית זה

 דשיל"מ ~ענון אלא בן"ב~בו
 ודמ~

 מין ~~ם" ~רב"~ "ש~~י ש~לי~א טע~ו ~אין~~ין דמיירי ~וד ~ת~ץ
 ושמו שטע~ו ~~ין ע~~ינן ו~י~~א ~א~ר~במינו

~ ~ ~ ~ ~
~  

 ~ל
~  

 ~יו~ןד~~~ ~ל~
 בקדר~~ראויה דו~א אלא ל~י~ר לא~ייך מתבל~שום
לתבל

 וא~
 ובי ובו~ מי~ ~~וי

 תימ~
 משב~ת היבי"

 ובו~לה
 וז~

 עוד~~יין " עב~ל והש"ד בה~~~א ודלא ~~ואר
 ב~

 דנר~ה ~ב אות פ""ה ~לל הת"ת ~ל
 בן~ביב מ~ד""י בדברי~ס"ל

 בשו"~
 ~י~~~"ת

 וב~~

הפ~""~

 דינא ולענין ז באורך יע"ש
 ת~ן "נפלו ראם"~~ד"ת ב~בר~ נ~

 ~~~ שראוי~ ~~דד~
 אף

 דבשבנ~ו ~~ן מינו~הוי
 "~א~ ~~~א"~

 יש לתבל
 שבל מת~ת ~רה ~נ~ו א~לין ד~וה מידילאס~

 ל~בל~ש
~  א~ור הבל טפ~ה ~י~ 

~ ~ 

~~
 ~~~ א~ור~ אם "

 ~~~ן
~~ 

 "" ~~~ ב~לים

 ~גון~
 ת~

 בלו~~ "ו~ו~א~אפ~י ~רלה ~ל
~~י~וד

 ופר~ ~"~
 ~דלק~ן~ ~~ונים

~"~ 
 ~ ~ה

ו~~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ " ~ ~

" ~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~  ד~ב~~
 א~ן"

 בטלי~~יון~~ורי~
מחמ~

 לקמן ~רב"י ~מ~"~דהוביח"
~ב ר"~

~~~~ 
 מש~ע

 רשב~א"ד~י~~~ ~ש~~
ס~

 סי~ לקמן ~ר"ם ~דב~י ~ובח" ~~ו~י
 ~~דוב~יומו~~ ה~סק~ ~~~י ~ובןדין קי""~

 ~ר"חואחדונים~ו~הש~~
" " ~  

~ ~

" ~ ~ ~ ~  ~ ובו~ ~י~~ של ~ן~~"טז~ים 
 דוקא"בשני"~

 ~~מן ~אזן~ א~ורי~
 צ"ט ס~ן ובדל~מן וני~וד א~ח~ר ב~ין אבל~וה
 ו~בדבר~דין

 ד~"~
 דבדי ל~י ן~~~~~ס""קל"ד

 רמ"~
~~~

 ~~~~ דנ~עדבו
 ~ו~~

 העטן ~תבו
 ובי~ וה~

ל~
 י~ד~דלדיד~דקי"ל

 ב~ ח~~
 ה~י~ורין

 זה~ם
 ~ועיין ~ ~הח~י~ דיש ונראה א~ו~ ה~ע~וב~

~"~
 ז ~~ד ~"ק

~~~ 

 ~ינו י~באד ~~זיר" ~רבו

~ ~ ד~~ ~  ~ 

~~ 

~ ~ ד  וני~ 

ד~ס~~
 ה~ם"~עניז

 ~~ דינ~
~~

 ל~ון
~~~ 

 היונו " ובו~ ז~ים ~ני ו~"
 ~א~לשיעור דמהנידנפלוליד~~ב~רה

 טן~~
 ~~~ ואחרונ~~

 ט~א בשר זית נ~ו
 וזי~

 ~שד
 חלב " זי~י לנ"ט~~ור

 ה~ירדמבטלין פל~י ה~
 מי~תא תלי דעתאסד~דבטעמא ~פ~י ~ר~ זה אתזה

 ז ו~ע נ~אהלהק~ נלע"ד~וב~נאה ובן~~~

~~~~~"~ 

~~~~~~ 
 ע~מו~

 ~איסודמצ~ד~ן
"~~~ " " ~" 

 ""וב"ב ובו~ ה~~תר "עם
 בת~ ובן ~"ו דין~~"ת~ל~ה

 ו~יים הע~"ז
 ה~"~

דב~
 במינו מין הוא "אם

 בדוב~ דמדאו~יית~
 ב~למ~

 נגד להחמי~ ואיז~טיל
~ 

 הני
 רבוו~~

 ע~"ד
~ 

 אמנם
 בנה~ג~~ר~

 בסימן דהרלנ"ח ~ב ב~ אות ~י הגה~
 ~ב~ח

 ~דע~
 מצטרפין האיסור ד~~מו~ ~~~~ם"

 ~הוא בי מעשה ל~~ו~"לענין ~אוי ודבן ~~י~ו~~ם

דע~
 הביא ו~ן ז ~ב ~ה~ב~~~קים

 בהג~ו~
 ~ד

 מ~"~י"
 ש~ם ~א"ז דברי ~~ ו~~

 ~דע~
 ~זה

 ההי~ר מצטדפי~עם~ההית~ דעצמו~
 וע~מו~

 ~איסו~מצט~~י~
 בנ~"ו ~י"ו פסק ובן האיסו~"עם

 או~
 ב""ט

~ 
 וגם

ה~ח
 ח~קו~ ~~~

~ 
 מרן

 ו~""~
 והעט"ז
 בשם בדי"וס""ל וה~"~ ~

~ 
אמ~ינן דבי ד~ב א~מ~"אל א~~הם"ן~

 ש~~~
 ההו~ר

 דוק~ מצט~~י~
 במי~ו מין

דמן
 ~תוד~

 אפי~ דאי~ר~ במבש""אמ אבל ברוב ב~יל
עצמו~

 טעמא י~יבי דהא ~עלין אין ההי~ר
 " ~ש למע~ה להלבההעלה ו~ו~י~

 באו~~
 וגם ז

 הפר""~
ב~"~

 א~אחר
 שהארי~

 בתב ~דבר
 דל~~ש~

 ל~חמי~ נ""ל
 ~~~בשא~~מ~והש~ד

 דעצ~ו~
 אין~צטרפי~ האי~ור

 עם ~א האיסורעם ל~
 מצטדפי~ ההי~ר וע~מות ~~~~

להיתד~ודב~י
 מוד~

 ~תבו באשר פי~שם
ו~דבתוב האחרוני~

 בהג~ש"~
 בדברי א""ז בשם

 אין"~איסו~ ד~צמו~ הש""~
 מ~~פי~ל~

 ה~י~ד ~ם ~ולא ~י~ור עם

ועצמ~
 השמיט והעט""ז ~ ~~ט~ז~להי~ר ~הי~ר

 ו~~~~~גה~
 שמואל חגודת הר~ עליו

 ס~
 ד~~~ל~נין

 וה~ר"ח בה~נ"ח~דין~"ל
 ~החמ~

 בשא"מ ~מין
 הרב ~מי הסבים ובן מעלין אין ההי~ר עצמותדאפי~
עי~רי

 ה~~~ "הד~~~"ו~~~
 למימד ל~א רבים

 בנגדדצ~~לש~ר
 "~~צ~~"~

 ו~ב
ועיין ~"בהב""חו~ש"ך~

~~ 
 ובנה"ג נ"א ו~ ~ס"ק ~~"ת על ~י" שם

 ואו~ א~~~ב~~אור~ ב"~~גה~
 מ""ש ה~~~ועיין

 ~~י מהד""י ~~ן"~ו~~" ~~~~~י~~"~~ון"~~~"ז ~~

סי~
 ז~~

 ו~י~
 צ"ט ~~ ~~י~ פני ובשו"~ ב""~

 בין חילוק דאין ב~ב ~""מ ~י~ ח~~עי וב~ו~
 """ "ונ~ון"ז"" " ~~ ~ישוללמלי~~

"~ " ~ " " "  

" ~  ו~~~"~
 ~~והפ~~~ש~~~"א~

 ן

 ל~ו~לו~
 האיסו~ ד~צמות

 ~"בוקי~ שה~ד~יון ה~יסו~ א~ מצטר~~
 האיסו~ טעם ~חלה ~בלו ~שר

~""נדאיה~
 סובר

 בב""~שאיןלוה~םדאיירי ~~~~~ ~ ~ ס~~ ל~
~~יסו~ ת~נהבהג~ל~~א"~~ל~פר~

 והע~~~
 לשונם

 ס"~ הפר~~
~~ 

 וע"~
 ז

 פ"ה בלל הת""ת על~"~מ"י ו~~~
 נ~~ ~"~

 וע~ן ~"
~רק ב~~

 ג"~
 ~ות

~  
ה ~~נו העט"ז ~ואולי ~ ~ "  לו 

 ~ב~ח קושית ר~"א~ל
 לעיל ~תבנו בבר ד~נא~ד~~ו~ולענין ~ע~י~לשוןדמ~ וה~רי~~~

 והפר"ח מהרלנ"ח~ב~ נג~ ~~~~ דאי~
 האיסוראל מ~טרפ~ האי~ו~ דעצמו~

 ועצמו~
 ה~י~ד הה~ר~~ל

במיןבמזנו ו~אלודוק~
~ 

 ונלע""ד
 דא~

 ~ין הפ~ד ב~קום
 " " " בדבד~"ולה~ל ל~~~

~ ~~~~ ~  

 אם אבל "
 נ~בשל~

 פיר~ "" ובו~
~"

 ואין
 ידוע~במ~

 בל~ו
 ~נבילה~~עם הע~מו~

 ו~ו~י~
 ד~ה"~" ס""ק"ב~ ~הפ"ת

 הוה ~מה נבי~ה בשרידוע דא~
 בנגדו אלא לשע~ א"~

 ע~"לופשוט
 ו~יין ~

 בנ~""~
 ~גה"ט

 דבלעו ~~ר ~~~~ה "נ~ל~ה אם "דה"הד ~ה~""~ או~
 ה~צמו~

 "מן
 ונ~ון~~איסוד

~" 
~~ ~ " ~ "" 

~ ~
~~~~ 

 ובו~ איסו~~~~נ~נ מו~ם~ל ל~ון ~~
"~~

~"~ 

 האחרונים ~~בו
 הח~יבה וא~"ה הח~יבה~ל ~~"נג~ "ד~רי~

 ע~~~
 ~נ"~נ אי~וד דבבלשסובד ~~~רי~~ אסו~ה
~ 

~~~~~ 
 ב~א"~~ ב~ין ~~מ ~~

 " ~ ו~ו~

י ~ת~
 ~דאוריי~אצדי~ס~ ס""ק~~ו~דהט~םד~יןבש~~ ה~
 אב~

 התורה דמן במינו
בר~ בט~

 בן ולאקו"ל לה~ל תלינן
 ע~
 ו~~ב~ד ז

 בשםד~ בס""~
 רש"~

 לפנינוודלא במו"שבא ~ש~דין ד~עולם
 ה~ט~ וג~ ~~מרן

 ~~א במו משערוו דלעו~ם בתב
 ס"ק ~~~ח וגם~ ז~פנינו

 ב~~
 ז~" ~ין ~ע~י דאף

 להורות ר~י בך דש"ס רינא~עיקר
 א~

 לא
 בלל ה~"ת ~~ן ז עב""ל~דחק "בשע~

 פ""~
 ~סבי~ י~ דין

להדשב"~
 מרן ופסק

 דח~ל~
 ~ינו ~ין ידע

 הרא"ש בסב~ודלא ~לשא"~
 דל~

 חי~ק
 ביניהםז~~

" ~ ~  ס~"ק 
נ"ה

 דנרא~ נ"~
 עם דהסבים

 ~בהרא"ש ~חמי~ הט~ סב~
 ד~הא~י~ והפר"~ס"~

 ~דבהב~נון
דבל ~העל~

 ד~~ו~
 במינו ~מין ~~י~ א~ור והי~ר מ~יסור

ואם
 הי~

 הבלוע~ מ~טדף לחוד" מהי~ד בלו~"
 ד~~לוהחמ~נגדנמצא דב~הרא~ פי~ ~שא"~ובן ב~ינו בין ~בעיןאיסור ~ב~

 ועיין ~חרי~א ב~פל"~ מדןיע"~ פס~
 בפ~יש~

 וב"ח
 ובנ~"~

 ה~"ט
 או~ ב""י הגהת לו ועוד~~ ~ו~

 ולענין ~ וי"ד וי"ב י"א
דינא

 נ"~
 בוןב~ינו לפנינו שבא ~מו דלעולםמש~רין

 דש""ל ב~ב~ שא""מבין
 ובדע~

 ו~ב האחרונים
 הש~~
~ 

~~~~~
~ ~ ~ ~יס~  ~ ~ ~  

ול~
 דהוא במשקל

 ט~ו~
 קו~וחו~ד~ מניה בידםוא~י"

 בסי~~ת ה~""י והביאו המרדביובמ""ש
 וג~ "~ יע"~

"

 ה~"~
 פ~ה

~~ 
 קי~ן

י~"י "ה~~~~ ~~~ב~~~~"~~~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~

~~י
 ~ש~ו ~תב ובן י ~~ ~שק~

~~~~ ~~ 
~~ 

 ~~ביםובן
 ~ר~

 ובן ז"~ ~אורך ~ש ~"א~י~נ~"א
 בש"ב ז"ל ~יר"א ~רב רב~ים ב~ה בשם ל~ו~ביא

 או~
~

ז " ~  ובעיקרי 
 הד"~

 י"א ~י~
 ~ו~

 ~שם רב"ב ה~

~~ב"~
 ~י~ " בשו"ת

 בשו""ת יהודה ו~טה ר~ט
 ל~ד~שייבז

 ד~
 ל~ה

~ 
 וזדע ג

 יע~~
 ~יי"~ ~י~ן

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

~~~ 
~ 

 א~

 ~ב~~ין
 ~י~

ה ~  

~י~
 לאבול ~ערב ~רי ביין ~לב ב~ן ~י~ר ~ם

~ם
 והפ~~ בשר~

 ר~~נן א~ דא~ייתא ~וא~ם הר~יבברבר~יר~ ~~י~ה~~יק ~""ק
 דה~~~

 ~דרבנן דהוי

והראב"~
 ר~~ייתא רהוי ~ל

 ו~ב~
 ~יה

 ל~בר~
 רעל~~תו~~ונרא~

 בה~ב~ה
 ~לה~ר"ח השיג ה~~"ק רהוא~דרבנן~והפר~

 ו~~
 חוז רלב"ע דינא דקם

 ~~ש וי~ודר ~~ד לרור ו~ז~ר~דאורייתא
~ 

 לשון

 ונרא~~פר"~
 י~"ש ~רדבנן רהוי רה~לה

 ~אור~
 ז

והר~
 ש~

 ~~בה ~ביא ג~ אות
 ד~~

 וע~ר בדבד
לשון ~~

 ו~וב~ ה~ר"~
 דנר~ו

~ 
 ~י~ן לב ~קרי והד~ ז~ראורייתא רהוי ש~בר ~י ד~רי

~""~ ~ ~  
 ~~וי

~~
 ~ם

 ~~וג~
 ~ותר

 ו~~
 הט"ז ב~ו "

~ והש""~
 וה~ר"~

 ~ב ב~אדא~ורי~~ רוקא ר~יונו

בבב"~
 ~ל נ~ד~~ ~י~ ריבה ~א"ב א~ו~ בשוגג אפי~ו ר~נ"נ
~~ 

 שנ""נ
 ו~ור~

 ~~י~ורי~~~"נ ב~ל ד~""ל
 ור~ק~ ~יבש יבש שנתערב וד~א ל~גיההוצרך

~~~~
 ה~ר"~

 ו"א ~""ק
 דא~

 אנ~ו~ו
 הד~~""ם ו~רב~ב שוגג ~קרי דזה~ויך לע~ל~

 ~ה~~ובל"~ז
 ו~י~

 ~~לז וזה~רור ~זיקע"ש ל~ון
 לוועוד

 ב~~

 י""ב
 אטו שוגג לגזור ~בא אי ~ק~

 ~ין ביה נ~ג~זירואי
 דאוריית~

 לררבנן
 ~עת ~זי~ ~טו ~וגג קנסינן דאו~ייתא~~ירי וה~ל~

~ר~ב""~
 ה~~ר ד~וא

 הלב~ ל~~~
 ר~רי ליי~ב וטרת

~~ן~~י~
 רא~~~~ן~~~אור~~ ר~~רי

 ~זגג לא~ור ראיןוא~יק
 א~

 ~"ש ביני~ם נ~ון ~לוק ו~ה~הבא ע~הט~~דב~ו~י~ר~~ רהקש~ ~רב~~~~רהביא~ב~ ~~""~ ועוין~ט~ ~ ~שו~~ו~ן~~א~ייתאודלא~~נן באי~ו~ ואפילו ~זיד
~ 

 ו~יין
 הפר"~ רב~ ~ל~ור ~ז~ו~

 ל~ורך וה~"ת
 נל~ד ~זיד~ו~~"ז ~טו ש~ג ~נ~ינן ~לא ~דיא~ת~ ולרו~~וה~ט~

 דאו~יי~א ב~ירי ~זיר ~~ו שו~ג"~~נ~ינן
 והרב~~ד~ב""ם ב~בד~

 ~ ~ר"~
 לישראל ל~ו~רו ~רי ו~ב~ז~ד

"~ר

~~ 
 ו~ר~

 ורלא
 ~דבר ~הזיד אך ~ ~~ור"~

ל~~~""~
 צרי~עיון
~ 

~ ~ "

 ~~שון
 ~ ~ר~

~ ז~ ול~י ~נ~ו~ף ~~ ~~ני
 ו~

" 

 ה~"~
 ו~ר""ה

 "~~דיבו~
 ל~ענ~~~

~ר~~~
 ראין תו~ות

 ~יל~
 ללא נורע בין

 ~ר~
 אלא

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

~~ 
"

 ה~גור~
 ש~~ל

~"~ 
 לה~בה נ~אין "~~"ד ~רברי ב~

 ו~ין ~ול~עשה
 ב~~

 בלל
~~ 

 יו"ר ודין ז~ רין
 ~ו~

~
~~ 

 ב""י ה~"ת בבנה"ג ו~יין ~ ול"ח ל"א

~"~~~"
~ 

 רב~י ~~י~י "ו~~~~~~~רו
 ~~~"~ה~~

~ר~~
 ~מ~~י~"~מו~ם

 ~ ~ת~~~~ו~~"~ ועיין "~ "וב~ר~~~~~ד"~ועט~~~

~~~~~ 
 ~ל אי~ור ~~

 ד"ב~ה~~ו~~
 י"היינובין

 התורה~~בין~אין עי~~~ן לו~יש

~

 ~~~~~פר~~
 ז

~~ 

~ ~ ~  ~ ~  
בו

 ה~~
 וגם הנבון ו~וא

ובן "~ י~~ ~~ן"~ ד~~~רשב~~
 נ~א~

 ~רן" ~ברי ~~תם
~ 

 ~ש~ב ועיין
 או~

~~ 
 ~ לק~ן ~~ועיין"

" "~" 

~ ~
 ~רב~

 ~רן ~~שו~ל עליו"ו~בט~ו""
" ר~~

 בא"~
 ~י~"תרע"ז

 הש~ן~~~~ בתב~ר~ת~
~נו~~

 ב~~ן ש~תערב
~~ 

 "עליו להו~יף שאיןש~ו~ר ~~ י~ ~טלו ~~" ואין"~ו
 ~ ע~~ ~~~

 ~~וה~ "
~בר~

 עש"ך ~~אן ~ו~ם
 וט"ז~ו~

 שם ~י~ץ
 רבר הוי ~נובהרנד "ר~~~

 שול~"~
 "~שנה~~ב~ה~ו~~~ו~לזו

רא"~
 א~ילו

 באל~~ל~
 בטיל

 ~שם"~~י~ ~ת~ ול~~
 בו

~
 ו~רב ~ לבטלו

 הבא ~רןבפ~ק רה~י~~ ~ר""~""~"~~ו~ט~~ת~
 ו~"~

 ~נר ~~ם
 ~נוב~

 ~~ר ~~יןלו
~ן

 התור~
 ~אי~~~קר~ עב~ונראה

 דדבנן~וב~באפי~אי~ו~
 קי"ל~~~ן ~גורת~~ש~אל~~~

~ ה ~ ~ ~ ~ ~ ~ ו  ~  
 א~ ~"י~גה~

 ט""ל
 ד~ארי~

 בענין
 ד~~~ ו~ת~

~  ב~ורךו~""ש ~~~~~ש~~ל~~~~~~ ~~~
~ 

 ~~ז~ן ל~ח ~~~א ~~~ירה ו~תדץ
 ~לך~ר~ז

ל~צוהו ~~~~ו~ר~וק~~ ~דר~~ש"ךרהת~
 ~ ו~~

 ~ד~ד אין~~~ד רהתם לו~ר נובל ותו

ד~~ש~
 ל~~ ~~אם הבאה לש~ה ~ש~ן להשאיר

 ~ו יש~~ש ש~אלתקלה ~~

~ 

 ~~ד ידלי~~ו ~ו
 של נר~ ר~וי~ וי~ט ש~ת ~ל נר~ו ~~"~ ש~
 ~~ו~

 ו~ו ~~

 ~~ט ~עיקרי~צאתי
 א"~

 ~ב אות ל~ה ~י~ן~
~ב~ב

 ~ר~ ~ש~
 ~צוד~

 ~~~~ת " ראף י~ט ס~~ יש~בר
 רב~ין~ הנובה ~נד שאני הבא רהתיר"~רן

תקון ~אוריו~~
~"~ ~ 

 ~~ן בפ~ק " ~רי ~הבא נלע"ד ~"ר
 ובנה"גודשר""ם

 ~ר~
 לה~~יר פר~ח"ודאין

 ר~ביאהרא"ש ב~~~~
 הת"~

 ~ודועיין ~ק~ן~ ט~~ו~~~~ רין ~ה ~ל
 ~נה~

 ~ה
 ~הש~

 ~ל בנו" והגיה
 עלו~"י ה~"~

 א~ ה~"~ש~
 ~רן~ ~~רת על ~"ל

 ו~"

 ו~בטלו ע~ו ~ ר~רבה נבון ~לר~ירושו
 ~~~"ריריה ~יינו~~יי~

 ~שאר~אי~ור~
 ה~~רוני~ בל~ ~~בי~ו ד~ן

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

 ובש~"~ ~~~דיך
 לע~ב~ " ~~ור

 ~י~ם או"לה~יף
 ~דן ב~"ש דש""רונל~"ד "~

 ל~ו~
 עלי~ם

 ודו~~
 ב~~

~בל
 אי~ורי~

 הב~ל ~רב ע~י ה~~ים ובן
 וה~~~~ נ~ו~~ ליאון"יחודה ~~והר"~

 להו~יףולב~ל שלא
~~ין

 ~~ב~ ש~"~
 רה~י~בש"ב ~זיין ~ה~י שו~ת

ת~"~~~
~ " 

" 

~ ~

 ~וזר ~ור~ם לשון
 ~~~~א ה~~ה "" ~נו~~

 בענ~~אר~
 ~ל דינא ~הא~ ~~ירזד הלז

 שי~ת~י
 הש"~

 האר"ש מן וה~ולה ז"ל וה~~קום
 ול~עשהלהלבה

 רבאז~ז~ר~בנן~
 וני~ור א~ר~~וור

~הר~ב~ם~~~י~~
 ו~ז~~

 ~" ~~ן~~~~~~~~~

~ 
" 

~ 
 ~"~~בנ~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~  

"

~ ~ ~  

~ ~  

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

 ו~יינו פר"ח ~ר~ ב~ברת דבת~ להדד~ףלדוד
 וע"ש בנתים~דידע ד~~

 ב~ ~"ק ו~ש"ך ~
 בת~

 בדברו
 אי~ורי~ מי~י בב~ ~ל א" אי~ו~ במין דו~אמור"ם
ד~~ק~

 ב~עמא
~ 

 חברו ~עם מב~ל א~
 מצאחו ובן ~

 י~"דבשם דין ~ה בללבת"ח
 עוד ועיין ~ המרד~

 במינו דמין ובתב בדבר דהאריך ב"א ~"קש"ך
 והביאו בנתים ב~רע בהפמ"ר צהקל ישביבש

 הר~
~

 פ"ה בלל ~ת"ח על
~~~ 

 מ~
~ 

 ~ו אות פרישה ועיין
 ל~א אות ה~ר ~גהת ובנ~ג ~"ד ~י~~בתה"ד

 אות ~ו ו~גהת~ג ל"~
~ 

 ע"ג ר~א דף ב~~וד"אועיין ~ ה~ך בדברי ד~"ל ד~ראה
 והנמשךוב~~

 והע~ ~~מואל בני
 בתב

 במור~
 שמואל ו~~ורת

~~ 
 דברי העתיק~"א

 הש"~
 ועיין ~ ומ"י~ש

 שו""תבי~
יהוד~

 וניעור חוזר אי לענין ~"ו ~י~ ~ב
 בפ~~

דפשו~
 בין חילוק דאין

 ~ד~
 ללא

 נוד~
 ~~ אות ברבה בשיוריוע"ע ~ י~"ש

 ובא"~
 ד~ דין תמ"ז ~י~

 דאינו ראשונ~ הביאב~ברא מרןבי
דה~ר~ח ~וזרוניעו"בפ~~

 והא~רונ~
 מור"ם ועל עליו השי~ו

 שהוא בתעדובתלה~ל דבת~
 ל~

 חראשונהש~מרן בלחב~ב~
 דנחב~לוד~ון

 ב~
 בפ~ח וניעור ~וזר אינו

במ~הו לא~ו~
~ 

 הר~ א~ן
~~ 

 לנו הביא ה~ ~ת
 ביהודהנודע בשםשו"~

~~ 
 מדינות בבל דהמנהג ~ד ~ימן

 שעיקר ביון ~ור"ם להקל ו~בנז~~לין
דמש~ חומר~

 מדד~נן ~~רא הוא ~פ~ח
~ 

 מנד"ד וקיל
~תו ~

 ד~
 במו מחדש ~י~ו~ בו נפל

 יו~ף~ברבי וע""~ ~ ה~~
 א"~

 אות תמ"ז ~ו~
~ 

 לענין אתאן ~ ח~
 ב~~ שנתב~ל ~ור אי לנד""ד~לבה

 אלו ראונו דמצאנו לא או וניעורחוזר ונתו~ףבוא~"~
 דרבנן~ במידי ובפרט בה נדון ~המשמאילים מימיניםוא~
 אמת

 יע"א ליוורנו נ~מי עיר של מנהג ח~ר~י ביאגיד
 בהוראת דנקטי ~ נאמנה ויד~י שם דרב~~תי

 הר~
 ול~פר""~

 ובן דדבנן במידי וניעור ל~וזר ח~ו
 היתה ובן מולד~י עיר יע"א ב~יינה נוה~יםהיו

 בהיו~י נה~תי ובן הפר"ח בדרבי ללבת~בדתי
 והמת~תו ב~יינהמ""ץ

~~ 
 הר~ עם זה על

 ד~לילה לי אמר נ~ו~ובה ~מ~ות איש רניאל~פירינצי הבול~
לו

 לה~~~
 דיש ~דבר

 הרב~
לבל ובתראי קשישי רבנן

 ה~ברו~
 מ~ום בל ~~א ~נהוג ודאין

 מנהגיהם רוב אי מנהגולפי ומקו~
 לא אי במור"~

 בפ~ובה ~קדש לשרתוב~אי
 יע~א~

 הגם
 ובדהעלה" ו~יעתו הרמב~ם ~ברילי ביסביר~

 הפ~ח
~ 

 יען
 לשמ~בי

 וניעור ודחוזר לה~מיר דנהיגי שמעתי אזן

 ~~ו~ ~~~ ~~י~~~~~~~~~~

 ו~ן ~ אמת בדרך ינ~נו וה~ ופש~יה נ~ראנהרא
 נבו~~בפי

 המדינה ממנהג אדם י~נה דלא
 לה~יף בענין מורהובא אני ובן בלהימיםמשפ~י וב~

 הושטים ובבדיקתהג~~רא
~ 

 ותולעי~ ובועות השחין
 במיןדישלהם

 בי~
 במנהג וצה~ריף צה~יר

 ~רשו~ם במקומותם לעיל בתבתיבאשר המדינ~
~ 

 וזולת
 מד שנפ~ד בשנת העיר ממנ~ג שניתי דוקאל~צמי
 הן ז""ל מא~אבא

 דל~
 דבל בשבתות לישב

 בדה~ו ~~~ים במ~ם~ה"ב השנ~
 ק~~

 אשבנזים
 ~ל~

 לך ~אין~ביר~~י
 אב~~

 של
 ~הר~~

 גדול
~ ~ז~  ה~~ ל~י ביןנ~ן 

 הלולב עםהתיבה ~ ל~קיף~ ובן ~ חן ליודעי ובין
 בשנ~

 ה~~ת ההיאבחג
 ~ ב~אדוב~ להקיףדנהיגי דלא מור""םב~ברת דל~
ד~דים ד~י~"

 דוקא אלי הנוגעי~
~ 

 ודה~ברא
 במנ~גםלילך של~ נותנ~

 ובפר~
 ותל"מ ה~פרדים ומנהג מרןדבדי ~~ ~י~ מילרו~י שלי דהמנהג

~ 
 " ~נין "ו~ל

 מאיר הבולל הר~ גם~ניעור ~ז~
 בב~

 במ~ר"ד
 ~ז"~

~דינ~
 ה~בים מודינא בעיר מ"ץ נר"ו

 ~ ~ ~ וני~ר חוזר אמרינן לאדרבנן עמ~ד~א~~~

~~
 ה~לב נגד

 בת~דין~~א ~~ במים~"~~בל~ דנתב~
 שריזוב~ו"ת" נמי דלבת~ל~

 בת~~י~~ ~~
 ~ד~

 ליתן א~ו~ ל~~לה
~~~ 

 ~~ב
 ~דדה ליתנו~מים תו~

 ש~
 "נפל בבר אם אך בשר

 ~רב דעת דזה ~"ב ~~ק שם מ"י~ר~ ובת~ ה~ש~~ לתוך ל~ן אפי~לב~~לה ~תר אזחלב לת~
~ 

 והוא
 בעינינבון פירו~

~ 
 לבתחל~ דשרי

 ליחנו
 נ"~וה~מ ~י" הד"ןבשו"ת ו~יי~ ~ בדיע~ד המים תוך ה~לב נפלמע~רא א~ ~בש~ ל~

 ~י~א""ח ו~~ ומ~~ חמ~ מה~
 ~דש ~ב ~ק ה~ך וגם ~ תמ~

 ~ב ~ק הפר~ח ובתב ~~ת"~ ~בילשו~
 דז~

 ~שוט
דהוו ו~

 ל~
 ובו~ בלת

 וא~י~ ~
 דאף

 מ~דםשנפל ~יו~ ~ ~בת~ל~
 בדועבד~

 ממים ~י~ן ש"ד
 קם והבי ~שלבשרובו~ אלו~קדר~

 דינ~
 ~ר~ ובמ"ש

~~ 
~~ 

 ~מים תוך חלב מעט ליחן א~ו~דלבת~לה ~
 בבר נפל ואם בשר של~~דרה ליתנ~

 ~תו~
 המים

 ליתנם~תוך~ב~~~ שרילבתחלה "~ ~ל~ ~~~

~~~~

~~ 

 ~ו~

~~ 

 ~~~~~~ה~~~~
 ו~בא~רוח

 הע~
 שמואל ו~גודת

 יש דדוקאאם ובת~בהדיאשם פר~א~ז~~ חל~ ו~~ ו~~
 בריה~וי בהא~רו~

 ודא~
 וב""ב ~ בריה הוי לא דם בה יש

 בבר~

~ ~ ~ ~ " ~ ~ ~ ~ ~

 ~~א ~"ו פ~~רמב"ם ובדבד~ ~ ברי~ הוי נמי הבי~ה דגוף" ~"ל ז"לורש"ל בריהו~תו~~והרא"~ הוי גרירא דם בה יש אם~אפי~
 ~~ הלב~

 בו נאמרו
 ד~יש פירשו ולח"מ הב~מ דהרשב"אשונים פירושי~

 א~ו~ ב~
 פירש ו~ש"ך ~ ברי~ ד~וי ב~יל~~

 מקרו ביצהדבל ב~תו~ ד~~
 והרשב"~"~בת~ ~ ברי~

 ~וה~מ פלי~תה אלא הביצה~~~ל ~~ ש~
 עלו~ ~שו~

 דבת~ מאי לפי דאזילונראה ~
 בשו~

 מ"ו
בה י~ א~ דא~

 אפרו~
 ארבעה לנו בריה~הרי הוי לא

 דחשבי והרא"ש~ התו~~ דהיינו ~ל~וח~ברות ~ידעת~
הביצה ~ו~

 ברי~הרל~"~
 ד~~" והרשב"א ז בריה הוי אפרוח בהיש ~א~ דד~א ~בתבו ~יעתו ומרן ברי~~ הוי דםבה י~ דאם ד~ברי~מרנן ומ"י וב"ח

~ 
 הרמב"ם לשון ב~ברתוג"ב ופיר~

~ 
 איבו ~בריה ~וי ~ונא~לא רבבל

 הש~
 נחזיאנן

 נלך זו וד~ך ל~ר~עתן ה~פ"ן י~יהבאשר ~~ר"שק~~ בענ~תנ~
 ~אר~~

ידיעו~
 י~א זה ז העלמ""ה ~יה התומ"ה

דעת ר~שונ~
 התו~~והרא"~

 מ~ ובחראידלאמצונו קדמאי להפ~קים נראיתדלא חזינ~ בדי~ הביצ~ לגוף ד~שיבו
 ידו על בהזוא~ר~דרך

 השנ~
~ה ~ש~ הוי רם בה דבשיש

 א~דו~
 ~בן~~~ו~תו~~~~

~זנו ד~~וא~די~ ~~~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~  

"

~ ~ ~ ~ ~  
~ ~ ~ ~

 ~נ~~~ו
~~ 

 ~פוסקים
 א~ ~

 ד~ובל
 ל~

~וד~"~יס~
 ~" בריה הוי לא דבתרוייהו ~ד~~ן

~ 

 בה דבשיש ידינ~וה~ל~~"~~ן"~
 ליה ומ~ה דאזיל ו~נ~הוה~~~~ן~~~מדן בריה~ ה~ אפרו~

 ~מ""~
 וב~"פושל~ן הע~ומ"ך ~~~ ~~~~ן ~~י~~~~

~ב~~ל
~~~ 

 דבתבו" המסוריםבידינו ~נו"הב~ים

 ~~ר"~
 ב~ידושיו והרשב"א ~"ט פ~ ~~~~דד~י

 " דהיינו ז בדיה שת~א ~~~ה~~~~עי~~די ~ז~~"
 דב~ ~~ת ~ ולא~וס~א"~גופת

 שתהא א~ר
 וש~א "נשמה בד~

 ש~~
 ~"י הרב והע~יקם "

~י~ ער~
" ~ ~  

 ~לף~~
 ~~ילז

 ו~"~
 ~~א~תל~~~~"

 ~קראת אינה מהם נ~סד~א~ ~ם ~א~~צ~י~ד~

 הדאשו~ ש~ואוז"~~ ב~ ~~"א~~~~ר~
 ~~יה"

~בר
 ~ל~"~

 וב"~~~ה"~~ בריה נ~רא ~א~אפילו"~ת

~~ה~
 וד~" ה~וסקים בד~רי ~~דזה~פשוט ~א~"

~""~
~ ~  

 ~פ~לוש"ד את
 שער~~~ו~~

 פד"~סי~"

~~~  
 מ"א~ ב~מהל~ פ~ הדמב"ם מ~~רי ~צ ~~

~ל~
 ב"א~~

~~~ 
 ~סר"או אב~אם ז

 נ~ת~
 אבר ~~ו

 ~~מ~ א~~~~
 נת~ק וא~י~~ בו~ ת~~ה

 ~~ וב~
~

 או~~היה""~ ~י ד~ד ב~"~השנישיהיה
 ~יות

~~ון
~  אפרו~~ בה ש~" ו~יצה ~~ה ~~~~ 

" 

 ז~
 ש~~~~~~

 ל~ ב~~~~~ת~~א ~ת~לת ה~ו~ ~~ר
~~~~~ 

 ברית~"~י~ה האסו~מת~לת ד~ר ~וה
 ~ה~

~~~~~ 
 באו ~ות ~ים

 ל~אן~
 וב""~ה~~~ת

~~~~~ 
 נ~אה ה~~~ ~~ן ~~

 ביצ~ ~~
 בה~ ~יש

 ברי~ ~~~~יה~הא~ת~~~~~~~
 הי~המו~~ת

~~~
 ~"ש

 ~ל~
 ~לא

 ~ל~~
 ~הא לבו

 וב"~ ~ לה~~
~~"~

" אות ~"א בלל ~  

 דא~
 ~יצה

~ראה ~פרו~ ב~ שי~
 ~~~יל~ק~

 אלא~~~ןלה~ל
 הב~ נ~

 ו~~~"~ש~ז

 "דבד"ש~~ הדבו~~ש~~~~נאי
 ~~תך

 ל~תיב~
 לא

 במ"~" ~ש ~ו~ ע~~~ ש~ו~א~
 וג~ ~ ב~ורך~

 ה~~~~א~ מר~
 עליו ~~ות~~ני ~~~אים אל~ בל

 ~~ב בריה~~אך ~"~
 ~הז שי~ ביצ~

~א~ד~ ל~ ד~~ אפרו~
 ~~לת

 ~רי~~~
 ~יותובדי~נ~מה~~" דאין~ה

~~ד
 לנ~

~~ 
 ר~יעי~

 דהרש~א
 ~דבר~ וב~י~ו~

~~ד~"~~~~  
 לא אפ~ח ~~ יש

 ~~ז~ ז ~י~ ה~

~יט~~נ~~ן~
 דאפש~

~ ד  ה~לי~ ~~ ~~~ 
 נ~~~ודע~~

~ 
 ~ד~~ ~ד~ ר~~~

 ~ו"ת
 ח"~

 הו~ הביצ~ א~ ~~"~~ל~ ~"~ ~~ ~~"~~י~
~ד~~~ן~~

 ~~ד~"~~ל~~ריה
~  

 ~נש~
~~

 ~~ב~~י~שהר~ דיש משום ~י ו~~ ~ה ~~א
וו~

 וי~ ~~~~~~ת
 נש~ה ~ו

 לב~~והב~~ה~~ו ~רשו~ ד~~~ לי~~
 נ~~

 ופשו~חו~לא
 ~מ~~~ ד~ו~י נ~ה ~~~ז~ישאל" ~א~ הי~
 לד~~ ד~נן

~דשב"~
 ~"ל

 ס"~ ~~וה~~
 ד~דיו~ת~ ~ת~לת ~~

~בי~ת דג~
 ~פ~ו~

 ומןה~ר~~~אה ב~ה ד~וי אשבתן לא
 גביל דקא בעידנא ו~ם "~~ת הי~~ מ~~לת"ב~~ה בי~~~~אהו~ב~יה~~האהאי

 ~"ש ~ד~ילסי~~ו~~ו~הוא ד~ת~ האפ~~
~ 

 דבסד ~לא
 הת"~

 אפרו~ בביצ~ ~נ~א~ד~"לדאין~לה~~ת~
 ועיין

~ו~
 ~ובס~~~ו

 ~ ~~ט"~
 לה~יןדבדיו דלאזביתי

 הבו""פ ע~יו ת~ו ה~~"ם~ו~~ר על~ם
 ס"קז~ ש~

~~
 "על

 הת"~
 מ"א בלל

 ס"~

 בד"~~ו~מיהא י~ויין ב~
~~

~~ 
 פ"ו בסי~ ~וד דבש""ק שמואל ה~גורת

 הש"ך~~די העתי~
 ול~

 ~~יד
 עליו~
 ו~ם ~

 הפד"~
 ס"ק

~ "  

~ה~~
 ~ד~ב"~~ ~~בדי ס~~~~~י~ו

 ~~ ~בי~~

 בה~יש
 א~~ו~

 אינה
 ב~י~

 ו~יין וב~~~~~~~א
~~~ריהם

 באוד~
 ~ע~נ~"בדית~נשמה דבתבו

 ו~י~
~

 מסתברא והבי
~ 
 וע"~בבנה~ג ~

 או~ ~ ~~~ה~
 ~וד

 ד~~ ~ף~ ודמש"א אות~קב"ב ובל""~~~ג
 שי~ ורשב~ש

 סי~ אריה ו~~י~"ג
 סימן ~~ל~"~מן ובב~~ ~"~

~"~~י~י~~י~~~~~~~~~ןו~~
 ~~י~לק~ן

 ק~
 ~ "אי"ה

 במ"ש לע~ד נדאה היה וס""ד
~רשב"א

 והרד~~
 ~יש דביצהאף והר~~ר"ת~ והפר"~"

 ל~ אפרו~~
 ~יה הוי"

 ~מ~
 בראיו~~~זקות ש~ובי~ו

 ו~"ש בדבריהם~~ובאות
 לעי~

 ~דברי נ~אה" וד~ן

 ו~~"~
 ~ל~ ש~אל" ו~גורת

 ~צ~"להקל דל~~
 בדב~

~~~
 ו~היותי מרןז ~סק

 פו~
 על ~תבתי ו~יעתו הדשב"א ד~~י בעיניבוישדו ~ס~יפי~ג~ שת~ ~ל

ל~ר~ ז~
 הבו~

 ענותן
 ~הל~

 במוה~ר
 מז~

 "מורינא טוב
 ד~ז~ אלי השי~ וב~ מודינאיע""~~ בעיד~"ץ

 דרבו
 ורבן~ ~~יה ד~י~ה ם~~וברי

 ו~~ ~ק~ נרא~
 ה~ליתי

 פ~ורי"ל~~~דאינ~~~דיה~פרי
 ו~~י~בראיו~

 אשד
 ע~"ד ב~ר" נ~ד על~~ו"

 ~ל ש~י"ב~ל ול~ן ~
~ראותי~ הו~

 ~~נ~ דש~"המסבי"~"ה~"~
 ע~י"ו~מר~י"

~ס~ר~~
 ~ו~יעת~~"ז~~~"ויו~א הר~ב"א

 ~ר~~
 ~~צץ"~ציץ

 א~ו~ ~~ די~ אף פר"~"דביצה~נ~"ר
 אינה~~

 "דהוי ותו ז ברובאו~טיל~ ברי~
 ס~~

 ~ ד~בנן
 ברית נ~ש~תודמס~ראדאין ול~ל~

 יו~נו"~ר~~א~ת"~~~"מ וה~ בדייתהמת~לת ודאי~א~ו~~ נשמ~
~ 

~~~

" 

~ ~ ~ " ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  
 מד~בנן ~וא ודשיל"~~"~~ל חיים וב~לי ~~ו~ו~ב~

 בטי~דמ~אודיית~
 בשי~רן

 וב~~
 ~פ ~העט"ז

 ובנ~ג ו~~~~~~אל בר~ה שיו~יועיין ~
 וט~

 ~~נפקא
~ינה

 ~~ניןספק~
 דדבנן ~פיקא דהוי הוי"~אסו~~ אי

 וב""~האו"הולקולא
 נמיהוימדרבנן דד~רשיל""מ ואף ~

ובדבת~
 "הפר~~

 זה עם"בל א~ ~"ק ~"ב שי~
 ש~ ב~~

 וב"~~ ~ א~ור~~~~יק~
 סי~ ~מן ~רן

 ק"~
 דין

 ונבון בספיקו גם ~~ן החמ~ דל~ן ל~יסורותיתד שי~ ~יון~ דף"ד~ דביצה ~ק אשיא~""ו~~א~"רב
"~~~~"" ~~" 

~ " ~ ~ ~ ~  

~~"~~~ ~~ 

~ ~

 ~פדאג יהו~תן ~ו~ד~"ר~ "~גאון ~~שה ~
" נר"~

 מש~~~~~~"ד~יצ~~~יש ~יבי "
 אפדו~ ב~

 לא
 ישליךהביצה בשר עם נ~~לה ד~י אפי~ב~לף~~~ל
 ~נת~~~ה~~~

 ~בשלה ~~~~ו~י
 ע~

 ויראהבאוזה ה~יצו~ים~הוריםיש~דו~~~פות א~~י~ ~יצים
 הא~דו~ימצ~ ~ה~

 "ו ויש~י~~ה
 נתבט~ ~טע~

 ואי בס~
נתרס~~

 יתי~"וס~רין דינא הא היב~ לה~ ו~ין

~ ~ ~ ~~~ו~~~~~~  

 ~ר~לקמן ~ק

 שיש~ד עד בטיל לא באלף דאפי~ ~א~דדאה""נ

הקליפו~
 ~ן באיזה" ויראה

 ~האפ~~ הו~
 ובלא""ה

 באלף~פילו
 ל~

 ו~"ב מ~תבר לאה~"ר ~ו"~ואח~ ~מ"ש ז וק"ל~ע~"ד בטיל
 ~"~ ה~

 מהד~ד ~שם שם~וד ובת~ ~ ב~ אות
 שלמ~

 דאםיש ז"ל ע~אר
 ב~

א~רו~
 מתבשיל מבפנים ~דותה והיא דם או

 ובו~ לפגם נ"ט דהוי ו~טעם ביטול ~ריבהואינה מות~
 שמבידה ~רי~~מא~~ בהדיןשייך ו~~

 ומשליב~
 ותודאפי~

 ~ת~דו~תו אוסד אונו ~צת~ו~ם
 "ע"~"~

 ~ליו וב~ב
~~~"~"ב~ד~די~~~

 ~~~~~~~~ ט~ ~~~~~ה~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~  לדו~תין ק~ון~דרא
 ו~~
 לב ~קרי ו~יין ~

 סי~"נ"~
~~

 בריה~ ~~ון~צה~היא~~א

 מת~~ ש~יא א~~י ש"ג"~די~ הב"~~ש~~~~
 ~ודבל"

 ו~יאור לאמרו ~יך ~דבר ואין ~ ~~לפש~ט וז~" בריה קרוי שלימה" שהי~
 בשםמ~ךז~~~~~יל דבב~

~~
 ~~ש~ " שנ~~ל טהור ~~ף לאפוקי

 נתנבלה אםואף נטר~
 מב~

 ~לא שתיטה
 טרפה מ~ל~ובן היתרלבלל בא~

 ~~ שנול~
 שלא~ הבטן

 הבושר ~עת לההיה
 ב~

 לא הני
 מקר~

 מ~ום" ב~יה
 ~לת ~צמה ~~~ת אסורה שיהאדב~ינן

 גרם ש~אולא ב~יית~
 ~א~~ ל~

 ופ~ת ומ~ך וש"ך ~ת
~~י~~~~~~

~ 
 ל~~ ~~~~~~

 ~~ ד~~
 דין~"א

 ~"~ ש~ ומ~ ~
 ד~ ג~

~ 
 הגהת ובנה"ג

 ב"~

או~ג~
 ~ ר~

~~
 צרי~~ ובן

 ~יה~
 או נתרסק לאפ~קי " שלם

 ממ~~נתת~
 שאין~נשמה אבר א~~ א~ ~~ר

 ~ ~פ~ג"הו~~"ן ~ ~ב ~ר ב~~"דף הרשב~א בת~ ובן ~ בו~לויה
 בתבהב~

 ק"אבשם ~סי~
 מהרא~

דנרא~
 ל~מרי הואשלם דאם

 ר~
 קצת מ~נו שנ~ל

 ודאי לה~~רד ~וא שרגילות במו בישול~~
 ~שי~

 בריה
 קצת ממנו נפרס אםאבל

 מגו~
 ראשו ו~ש " ושדרתו

~פי~
 בנ""ל בתבו ו~"י הב~"ג~בן ס"ק"ז~ ~~ר"ק ו~~תי~ו ~ב ~תי~ י~ ~בושל~

 וב~ב~ ~
 ~ור

 דיסוק מהנו תשוברבר דב~
 תו~

 ו~יין ~ ~"ש מדשיל"מ

 ~ ב~ל לא~אלף
~"

~~~~~ ~  
 מבידוובו~והרו~בבנותן אםאינו
 "פירוש~"יהינוןובד~קמן~~ם

 ד~ברין
 וד~

 דהא
 לבט~ ~ ד~רי~

 ~~~ת
 הברי~

 ~יינו
~ו~~

 ~א א~ל ובי~א טמא ב~וף
 בנמ~

 בה וביוצא
~דברים

 ~~ת ~"ש ו~ז ~ד ~ס ו~ד~מן ~או~י~

 י~"~ ~~
 ונבון

~ ~ 
"~ 

~ ~ ~ ~

~ ~~~ו~ ~~ ס~ ~יד~~ות ~  ~ד~~מא~~~ס~ ~ל~~ 
 ~~י~~אתר

 וא"אברוטב שנאבד~
 לסננ~

 ו~א
 לבדו~

 ש~רו~ב ~בף לתוך ובשנפלהבו ד~~ אול~ ~שר
 ~~~~ ת~

ניפות שצרי~
 בג~י~~

 בהפמ"~ ~ףלהתמיד מדינאוראוי ~דוטב~בבף לאס~ יש
 ל~וך הבף בשהתזיד

 ם~ ו~דיךשב~~דח הרוט~
 נ~

 והר~ ~ ~ש ה~ף
סי~ ת"~ ~"~

 פק~ ~~
 והר~ ~ליו

~ 
 ~ו~יין ~ דבריו לתזק השיבו

 ת"ב~י~רשב"ץ~ו"ת
 ~ט~

 בהר~ ו~ל~ד
 ~ ת~

~~
 בו יש אם

~ 
 הר~ בת~ " שמנו ~נגד

 המ~בד דלד~תס"ק~א פר"~
 ~ילו~ לי~~

 בין
 דבוקאיסו~

 לאי~~
 מור"ם לד~ת אבל דבוק ~אינו

 השומן א~וד~מיה
 דבו~

 א"~~י~שי~אבאותה בתתיבה
 ~ל נ~ד ס~ צדיך או השומן נגד ס~תתיבה

 דבוקש~אי~ו~ ~ת~י~
 ב~

 סימן ל~יל בתב~ו ובבר " ~ב"ד
 בת~ ר"ה ג~ דין~""ב

 ה~
 דלא במרן דנל~"ד פר"ת

 ל~יסור~יי~ינן
 ד~ו~

 ~גודת ו~יין ~ י~"~
 שמוא~

~~~

 ~ ~~~י~~~~~
~~~ 

~~ 
~  

~שאר
 האי~ור~

 ולבן
 ~ה"~~~ו~~~~ד~ ~אזי~ אע~~

~~ז~~~~י~~~~~~~~
~ג~ן~אם~נ~~ך

 וב~
 ידו~ דאין

 אם
 ~ ~~~~ הי~

 ר~~~~~~~~~

~ ~ה~~~ ~  

~~~ 

"~~~~~
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 ~ס~~~

~~~~~ 
~  ~~~ 

~~~
~~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ומהר~~ 
 ~צריך ~ב~ו ז"ל

~ 
 ~אוי ובן

~הן ~ ~~~ ~ ~~~~~
 ~~~ אמ~

 הרשב"א
 דף ה~צר ו~~ה א~ש~~דרך ~~ הא~~ ~~ ב~~ ל~

 ~סמו~ ~~ ל~ ~"~
~~

 ס~ דצדיך ובת~ ~הי~ד
 ודאין"~~ק~

 הש"ך ~~ב
~ 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

 ~י~
 ול~~~~הלב~

 ~~~ת
 ~ו~~~~"~ וה~~ ~דת~

 בד~~~~~י~ויי~
 ~פר""ת

~~ 
 ד~~שי~

דאין ~~~~ ~
 ~הורו~

 בארז הת~בד ל~יד~~י"~~ה בי במ~תו

לה~~
 ~~הט~ם ~ותו א~רי

 שנראה~
 ל~ה~~הו

~~ 
~ד~ר ~ו~ ~~~~~סו~~ה"י~ף"ד~~~~~~~~"א~והמ"~

 ~ז~
 תו~~~~~ב~~ ~לי

 ~~ו~~ו~"

 דלא ב~ינוגם דא~~
 שנא~~ר"~

 דאין ונ~"ד
ן נג~ ~~~ ~ ~

 ה~~~~~"~ ו~

~ ~ ~  

~ל"סברת
 ~ט~

 דאין והראיה וסי~תו והפ~ת
~א ~הק~

 ב~~~
 גופי~ ד~~ב"א"

 לא הק~ד ~ת~ה
 הה~~~ל~~~~ל ד~

~תול~י~ ס~ס"ג"דאס~ ל~ תקרי ו~יין"
 פירשו דאם בפירות ~תלוש הגרלים

 ~~יה דין להםיש ~~~י~
 ד~פי"בא~~

 לא
 ~ צ"~ ולדירי ב~יל~

~~יי~
 ס~מן ב"ד

 ב"~
 ופלתי

 "אות~י~""ד ~י~"~ ~~ק~~~"~

 ה~ ~ ~ז~~~
 "" אסו~"

 ~אפש~ ~~ "~י~~
 ~ ~"תס"~ה~ו~ייןלהתי~~סי~ון~ך~~~נ~

~~ ~ 

~~~~ 
 תו~ים ~ז ~ ~~~ ~~~ ~~ו~~ י~~~ ~~

~" 
 ~~~~ך"

 ~~בימווא~~~נים ו~~ר~
 בד~~~

 ~ן
 ד~~~י~ ~~~ וד~

 ~ד~ ~ן ז במדן תו~~ים ~ג~~ד~א ~~ו~~~~~~~בי~~ ~~ט~ ו~ ~בן~~~פ~~~
 ב~~~ושיורי ו~~ ~ו~ ~~~

 דיש ~~~ו
 ~~~ ~~ י~ והנימוקי ו~~ש~א~ר~~"ן להתמי~בדאורי~~ריבד~~
 שו"ת ו~יין ~~ ~ נל~"ד~בן ~אור~

 ד~"~
 ק"ב ~י~ן

 ו~ש ב"ד סי~ ת"ב~שו"ת והרא"~
~""~~ 

 קי"ט" סימן
 ~מ~

~~
 ~ר~ דה~יאו ~נה"ג הר~ זה

~ל הנ~שם~ו~תבת~ ~"~
 ז~

 ו~וקר סיני ~בולל להר~
 ב~~ב ויהי ברו~י נר"ו~יאון הרי~ב~והר"ריהוד~

 דש~
 מתמירי~

 ובא מורה אני ו~ןבתדי בהב~~
~ 

 אם
 מנהג י~ ל~

 קבו~
 ז ~ב~ר בדאורייתא בתרידוקאלהת~~ ~~

~~~~
 ב~ט ~~אדבתי "

 ל~י~ ז~
 סי~

~"~ 
 דין

 ~ו~
 ~~ד""~

 באי~ו~ ו~~~ל" בתרי אפי~ ~דאוריית~ ~איסו~~~תמי~ באור~ד~~~ית~ דנרא~ו~ו~~"ש
 ~ד~~~~ן

 ~נ~~~~~ ~~י~ דאי~א~~ל~~~~"~"~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~

~

 ולדו~ב לאו~ך ~ו אות ~ד ~~מן
 ע~

 דברי
 דמש"א ו~יין הרש~~א שו~ת ו~ל ו~בא~ם ~ד~
 הדבר ~לי דק~ה והאמת ~~א ד~קנ"~

 ~יא~
 בפירו~מבושלין

 מהתולע~~ לבדוק~פש~
 הע~ בדב~

 ובדדייק
 ~"א ה~ב"א דמשו"ת ב~יני נדאה והיה~~ן לשו~
 ~ימ~

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

 שחפסו~דאה
 ~ימן ולעיל ~בא מרן ~בדי ב~יטו~

~~~

~  

~ ~ ~ ~  ~~~ 

 דדוקא
~ ~  

 דיש הדמש"א ב~דיא~ב~ב
 חילו~

 בין
 יד~ו~

 ~~נית
 דבי~ות תול~ים ~הו ~~יחי דלא פירות ~יני~~אר
 ובו~ ו~קטניות סגי פ~מים בב~ ~ולעי~~ביחי

~ביתי דל~
 ו~

 ארבע או ~תא בעינן
 ל~ שהו~ וא~פ~

~~

 ~מ~~ ~א

~ ~~לעי~ ~בדיק~ ~י~~~~~~~~ 
 ותו ד~בנן במידי

 ב~י~ת ~ין דה~לעי~
~בלעין

~~ 
 מעוז הגדול הר~ אלי ~ת~ ב~~ובן

~מ~~ר ו~גדו~
 מז"~

 נ~ו ~דינא
~~ 

 מודינא ~עיר
 ~ם ~סביםותו יע"~

~~ 
 דברי ~הפד~~דד~ו

 הב~ד~"~

~~~~  ~  ~ 

 ו~~ן

~  

 ~י~
 ב~ון

~  
 ~בושלין בשהן בתב ~הבא ותו "~~"~~לעים

 אין~פ"א אפי~
 לה~

 ~"ו ~ות ~נ~ג בדוקה~ועיין

 ו~~
~יי בע~

 סי"ק~
 ~ז

~~~~
~ ~  

~~ 

~~ 

~ ~ ~ ~  

~~~~~ 

~~~ 
 ~לאת~"ל

 ~~י~
 ז לעיל מד~נןבדבתי~ הוא ~~ב

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

~א
 ~י~ בדלקמן בטיל~

 ק~
 ש""ך ט~ ~ין

 ~עיין ופ~~~
~נה"ג

 הגה"~
 אות

 ג~~
 ~ ונבון

~~~~~ 
 אין ~~

 ל~
 לענין " ובו~ חר"ל דין
 ש תר""לוגבינות גבינהאיהזי

 בשהיא~ים
~~ 

 דלא עצמו מחמת איסורו חשי~ אי
 פר""ת זה על י~יין הבלוע איסו~ מקרי ~ו~אי~טיל
 דבדיו בעיני ד~וישרו~"ק

 דל~
 הגבינות בל

 ה~ב"א הזמןו~ון ולפי ל~יהמקום~לא ~"~
 דף~מ""ה בזהמדו~ד~

 פ~
 ~ב

~~ ~ 
 בתלב הו~דה ואם

~היינו טרפ~
 שב~

 עש~וה הגבינה
 מ~ל~

 וב~יש טדפה
 בדבת~ ה~"ל שי~ו~ חלב~אותו

 וד~ ~ האו"~
 במו

~ה~ין~~~
 בלל

~ 
 בדבדיו ב~ דין

~ 
 דלא פשיטא

 שם ב~י וע~ן~טי~ה~
~~ 

 דהבין ב~
 שפ~שבמו רבריה~""~

 ג~
 פ~"ח בהר~ נלע""ר נמי ~וים ~ל גבינותולענין ~ והב"ח הת"ת ~שית והירץ ~פ~ת

~~ הנ"~
 המ~ם ר"ללפי דהויא היבא גוים ~ל ~בינה דבל
 רבנן דשו~ה עצמה מחמת איסורא ~~רי הזמןולפי

 ~~~ם שבת~ ודל~~הט"ז נבלהולאבטיל~בחתיבת
 ~ן נבדי של~~נות

 לחו~
 שאין לנו ובמ~וםשירוע

 של בהמה ~יבת ב~ו~מ~מידין
 עבו"~

 ~ויא לא
 ~יע~ין~ר"ל

 ~~בריוס"קר~~
 ב~ע וחשיבאאיסו~

 ~ועיין הפד""ת דברי בל על הסבים ~"פ~טילהזוגם
 האו"ה לשון עלפלתי

~ 
 בחגודת ראיתי ~א~ בי וגם

~~אל
 ~ ד~ק~

 דגבינות ו~~ל ~פר"ח ד~רי
 ~~ני ~~ד~"~י~ ש~

 ~~מ~ אי~ור~ ואי~ ~~דו~~

 דברי בי נל~ד ז ח~ל דין ל~ן ואין~מן
 וקיימים~דידים ~פ~

 אלא ~תע~בת מחמת נא~~ דל~
 איסודן ו~רי נבלה בתתיבת ושוינ~ו~רבנן~א~רום

 עלי~תשו~דהביא שאין ו~ר~יה עצ~ן~תמת
 שאם נתבאר קט"ו ב~ימן דלקמן~יא הפר"~
 משום א~ורהבעשבים ה~מידו~

 דל~
 אלמא רבנן פלוג

~בינה דב~
 ש~

 ולא עצמה ~ח~ת אסורה ~וים
 אם דהא~תע~בת מחמ~

 ~עמידו~
 אסדוה בעשבים

 וא~
~~

 ולבן ~ ~יסו~ בהשוםחשש דאין
 ויש עצמה מחמת~י~ורא דחשיב~ נ"~

 ל~
 ועיין ז תר"ל דין

~נה"ב ש"~
~ 

 עש~ בא~ ושו"ת הט"ז דברי
 והגהת י"ד אות הטו~ הגהתובנה"ג ק~~ סימן

 ב~
 אות

 דיןב~~לשון ~י~פ"א לעיל~"ש ד"~ו~י~
 ז ובו~~החלב ד"לשעש~ מו~~ד~

 ~~~~ו~

 ~~קניות והידים
 יבתבוביןשורות~ם דשוד~באר"ש אמרתי גוים~ל בג~ינו~

 מדבנן ~קבל~י אזה~ת ספ"ר ולהעלו~באמדייזהיר"ו
 ד~ דנה~~ סבי וסבודאי~שישי

 ו~""ס
 הנצבים~זהיד בדת"~

 ע~
 ובל ~גבינות מלאבת

 ~ הג~ה בותב"ת~י"ד חל~ מעש~
 ברבו"ת ~ן ואלו

 ס~י"דה~י~יוזהי~ין עלהיתה בתשבו~
להת~ב בדשו"ת~

~לאלה~לים ~ בראוי בהגע~ה~בצי חדשואםא"איש~יז~רל~בש~ י~ל~בבלישהגוי ~ ~ופהו~ד מת~~~ לבת~~ ~ח~יב~ ולראו~
 מן עיניה~

 במבסה קשודה~ו י~~ תתת וה~פתת מיותדת ~יבה אובחרר ~ות~ ~~סג~ ~~~
 קש~

 קיים ב~ימן או וחתום
יו~~הוריי ש~  ס~~~~

 הבש~בלים"
 ישפש~

 היטב
 ובעת האשע"ג ~יורהויגעיל~

 ישלי~ הרתיח~
 המים שירתיחו ברי באש~בנות אבני~ בה
 וי~~

 על
 שפת~

~בן~~
 הבלים ו~ל ~ה~ערית הבפות

 הגבינות ת~~ית ובלי הגיגיותוש~ר ~ב~~~ י~ע~
 והר~

 שעורבין
 שאינן בהן ו~~~א הגבינה~ליו

 י~ליםלהבנסביור~
 ~ היטב צוננים ב~ם ה~לים ישטוף הה~עלהאחר ~ מלוב~ות אבנים דותתיםו~ג~וג~ילם~עירוימי~

ו~~~
 ימצאו לא

 גדו~יבשירו~ מספ~י~ליור~ מ~
~ליבו~

 ~~יו~י~י~ה~דשקשנשרף ~ימןת~ד~יינ~ בא"ח הקלבמ"ש
~ימי~~ מבחו~~

 החו~
 מ~~מין נ~רים ~המגבני~"

 הקפאת למהר ק~נהביו~ה ~חל~
 ~~~א~

 יזהרו
 הנ~רים ימנ~ו~~ ~ ב~ל תחלהלהגעי~ה

 ולשטו~ מלה~י~
 שמבשלין ב~ים

 ז~ ביבהםביור~
 בס~ל דדבם

 ל~
 ואם

 בפעם פעם מידי היורה להבשיד יזהרו תמ~עהיתה ל~
ובן

 הג~ינ~ עוש~ הגוי ~~
 ש~ו בתלב לעצמו בשבת
יחזודלהבשידהבליז

~~
 ~י~י~

 תדש אגד"ווי~ו בדאו~ ~חבית ויגעילו נברים ~ל האג~ו
 בחומ~

 ~ודם בשרויבש~הו
 תו~השיולי~הו

 ל~~ל~
 ל~תםקודם ~ גוי ~גע ~חשש

 חו~
 מעלתלפני יביא~ הגבינות לעשות לעיר
 ~קיב~ המ"~

 לבל שהבינו
 הקיבה בידם לשים מאדיזהרו~~ ~הגיבון זמ~

 הבשר~
 באשר הגיבון עיקרז~ו ב~ בחלב

 האדו~
 בדאיות

 ול~ן ~~ ~~ו~קבסי~ הש"~
 ~די~

 ליז~ר
"" בדבד"~~~~ ה~ב~

" 

 "וא~~ """~"~ ~



~ ~ ~ ~ "

~

~ ~ ~ ~  
~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

 הגבינ~~ ע~~ ה~י~ם
 ז שלי~דאל בחלב

~~~ 

~"~

~  ~~~יי~~~~~ 
תדע

 ~ם~"~" הז~~
 ~קו~

 ~~יבון
 ממ~~ ~ח~

 הח~יב~שאין
העין

 שו~ט~
 יזהדו בו

 ~שני~ להיו~
 נצבים

 א~ ~מלאבה~ל
 בשד~

 במקום וא~ ~חליבה לראות
 להם הזהדתי ולבן החלב את לשמוד~גיבון

 ה~~ז מן~שנים ~י~ו~י~

~"~

 ~בינות ~בן ~~ים אם
 ב~י~~ו~מו~

 לעיד
 ילינולא

 בליל~
 על י~יצ~ו א~א בביתם ~

 ומןהערב הבו~בים ~את ~ר ~שח~ ~ע~ו~~מ~~
 הבוקד~ר

 העידה ובבואם ~
 בחרר ~בלים ו~ן בראוי נש~דת הג~נהיניחו הפואינ"י למבו~

~מפ~ח ~גו~
 י~~~ו שלא ~די ביד~

 ז ויו~יום בב~ ~דש~ תגעל~

~"~
~~~~ 

 ל~בן ~ק למ~ם
 ול~ע~~

 זמן שם

~~
 מ~סים קשודים הפואינ""י לשלוח יזהרו

 ביומו יום מידיוח~ו~ים
~ 

 ~עיין
~ג אמ~ זד~ ~שו"~

 דאת"ה ~"ב סימן י~~ שו"~ ~
 העתי~

 ז""א הדב מ~ב~~ים י"א שם

 ע"ש~
~ 

~~
 ו~או י~י~ו "~גבינות לע~ו~~ ~~~ם קודם

 "~~ותמות

 לח~ום ש~בינ~
 האר"ש זה"ב ~מ"ץ~ע"במעלת לפני ה~בינ~

~ 
~~

 לשון
 וא~י~ ~ור"~

 ו~" נמלחה שלא חתי~ה
בב~

 ~רן זה ב~ב
 ל~י~

 ~י~
~"~ 

 אסורה דאיןו~טעם ~ י""ר דין
 מחמ~ אל~

 ז ~בלוע דם
 י~וי"ש לצלי היתד ליה דאית אע"ג שי~"מדבר הוי לא דהא עצ~ה מחמת האיסו~ דאין ר""ה~ם ועמ"~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

~~~~~~"~~~~~~"" 

 אחד האיםו~מד~ד~ם
 וא~

 ~שנ~דה ~י~ בטלה
 ו~~"מ ~ עב"ל~לה

 ל~ מש~ח~ ד~~
 וק"ל ב~ב"ח

~~
 ה~""ח

 ס"~
 שם בש"ך עוד ו~יין ז ו~

 ובס"ד בטיל ולא חהד"ל אמדינן בקליפה אי ז~~"ק ובפ~
 הדבדונ~ון חה~~ יהי~ יקל~וה שאם דמיידי דצ"ל הפד"ח~~~

 בנה"ג ועיין ~
 או~ ב~ הגה~

 ה~
~~בב"ח לאוד~

 עצמו~ מקדי~סו~מחמ~

~~~~~ 

~~ 

~ ~ ס ~ ~ ~ ~ ז ~ ~ ~  
 ד"~~~

 רהסבמת ~ ובו~ האיסו~ אין ד~א
 דו~

 בנין
 ובן ד"ל~~ד~א חי~ דח~י~~ ו~~ראי ~מאי הפוס~ים מניןשלורוב

 סי~ לעיל מרן ~דבדי נ~א~
~"~ 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~ 

יו"~
 ה~ב"ץ בן הד"ש ד~"ב

 ~ בשו"~
 ~י~ן והרדבן

 מהרלנ"~ ושו"~ק~~
 ו~דנ~ול~ ~ קי"ג דף

 בנוצ~ה
 מור""ם ~מ""ש הפו~~י~ תס~ימורוב בבר ~~דוו~~ש

ד~
 הפ~ח וב~~ " ד"ל ~רו

 ס"~
 דאם י"ב

~~וד ~הסי~
 א~~~~עדי~ל~ ו~נו~~

 ~ת~ו
 נו~~~~~ ~~

 זת ד~ין~מעים
 ~שו~

 ולא ~~שה מחוסר
 לואותאו~י"זו~"ע ~~ ~~הת הבנ~ג והביאו הטן וב"ב ~סת~ראוהבי ~טי~ע~~

 י"~~
הש"~~~~~~

 ~~ ס"ק ו~פר"ח ז~ ~"ק
בנוצתה דתדנג~~

 ~ש~~
 הפו~י~ ~דבדו

 דבמנין דבד דגםמדן ומל~ו~
 ל~

 ~~ וב"~ ~ הוי
 ~~דין ~~ת~~לל ודלאזב""נד~תהב"ח ו~דדבי

 ב~ילהדאי~ה דבת~ ~
 מ~~

 מ"י ~עיין ז שבמנין ר~ד
 ו~דב~ מ~או~ ~~ה~~~ ע~

 הת"ח דבדי לפי דאף
 ו~טילה שבמנין דבד~וי ~

 בה~~מ~
 דוב

 ה~וסקי~

 ~ ~~~~~~~~~~י~~~

 ס"ק ק~י

~"~ 

 הנוצה לאהו~דאו
 מ~רנ~ול~

 לא הוי לא
 ע"ש ו~ו~ באן הר~ מר~די להדיא מו~חור~ן ו~ דיןג~ ~~ לעילבלל הד~ ו~מ"ש ובטיל חר""לולא ~~דש~מני~

 והן ~

 ג~דקאידו~ ~~~~ ~~~~~~~~~~~~
 ב~ודו ~רנ~~נוצ~~~וב~שאבל

תיקון ו~מדו~יוןשמ~וס~
 שבמנין ד~ר לאהוי גדו~

 ובדהס~~ו~פוסקי~
דאשוני~

 שלא בדי ואחרונים
 הת~~ יחלו~

 בו דדבו ל חד ן בדי ו~ ~י~ יעקב נ~לת~יין ~ ~לי~ם
 ו~יו החבמים שם היו אשד המק~מותל~י הד~ו~
 הדבדי~

~שובי~
 בל~י או

 במ~מו~ ~שובי~
 ההם

 וב~~

~ ~ ~ ~ ~  ~~~~ה~~ ~~~~~~
 ש"ב ~ר~ וב"ב והמ~ם הז~ןבפי

 או~
 בש~~ ד~

~רר~

 אלו דדינים ה~חרונים ~~~ו וד~ן
 הזמן~~י מש~ני~

 ועיי~
 ז ~קמן

 ו~דנ~ול~
 בתבו בנו~תה

 הסידו ש~~עדבה לאח~ דא~י~אם~אח~ני~
 מ~דילא ~נו~~

 ד"~
 ז ונ~ון

~"~~~

 ~נא נשאלדהאי ג"ל סי~ן צד~ה~~ש
ד~דנ~ול~

 בנוצ~ה
 נדא~

 דס~ד
 ד~א ו~ו~ נקוב שנמצא ~ו~קבן ח~ דיןדלקמן לדי~
דח~יב~ "ביו~

 ד"ל מקרא לא חיה

~ 
 מ~

 ~אשד ~אינו
 בת~

~מ~

 מרן מדבדי ונס~ייעו והפר~ח
 לעי~

 ~י~
~"~ "~~~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

 משב~~הי~י
 לא השומןלמה לדמות לה

 ביון ~ומן דימוי ~~א בתדי~ד בטי~ ~הי~
 ו~שה ד"ל~קריא ל~ ~י~ דתדנ~ל~

 ש~
 תידוצים ~~

 דחוקי~
 ל~עמיד

 דנדאה מרןפסקי
 למעל~

 ח~לה~יאדנשאל בפ~אותו~ם נינ~ רס~דאי השואל
 ח~ לדין מה~א מדןשל מ~""גועלהאיס~יר~

 ~ולסבד~
 השואל

~ 
 ~א~ר הוא~ם ~ידץ

 הלחץ מפנו האו"~ן יהי~
 ז~

 הדחק
ולאהב~ ~

 הע~קנום לא ~קיצוד
 לפישנלע~~

 שמש של בנו ~גיההר~ ו~ד~~
 צד~~

 ה~"ל
 ו~~ש"~

 ~ר~
בסב~ פ~~

 המ"~
 לעו~ם דמדן והפר"ח

 חי~ ~ח~י~~ ס~
~~רי~

 ~דובסי~ רין ס"ט ~סי~ לנו ביאר ~אשד ד"ל
ק~

 ה~ דין
 וא"~

 האמ~ לפידסבר מאי לפי שפי~" אזיל מרן ~בש ודאש ב~ורקבןו~~ ח~ ~ דבדין " לי~א מ~וקרא ~שיא
 ולפיבך ד"ל הוי ~יה דח~יבה

 או השומן לדמוח וצריךבטיל~ ל~
ו~ר~ הדאש~~ה~בשים~

 המ~י~
 ש~ש של בנו

 בטו~ צדק~
 טעם

~יד~למעל~ ודע~
 השואל

 ר~אב~~והדמ"~ מאיד~~יאלי~
~~ו~

 ~"ז
 ~ו~ ו~~~~

 ~י~~" "~"ב~ב~~~"~~~~
ו~י~ד



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~

~~דבל
~~ 

 ש~מצא
 ~בא דשאני ~ל אינה ~יה דחתיבה ד~"ל נראח~בא וא"~ ~ ובו~ עיקר דאשונח ~~~~רא הולקים י~~ו י"~ וא~~ ~~מ~ ~ש"~

 בסימן למ"ש ~י~רים י~יו דבריו זה ל~י~הא
~"~ 

~ ~ ~ ~~~ 

 ואין ~~~~
 למדי~~~~ב~~

~ 
דב~~ש

 ~ו~~
 אין ~י"א לפ~וק ~~וסקדדע~ו

~~ 
 ~מור~"~ז~

 וד~~"ה
 בללי מלאבי ביד עוד ועיין ~

 ~~ור~~ ~ או~~ש~
 בס~ה~עדובו~ ומ"~

 הלק
~ 

 סוף

~ד~
 ז סי~~~א ה"מ וב"ה א~

~~

 נהרבו ~בד ~ם אבל מו~"ם ל~ון
 וב~

 ב~בו "
 ~שיב ולא~וצצן דא~י~לאניטלוטל~יהןא~~~~~ו~~~ה

 מע~ה~~~~
 ה~ווז דרגל~ ה~נה"ג

~השבי~
 ור~ן השו~ ~א~ל

 מר~פאמ~ההשחו~ ש~~
~ברי~

 שבאווז
 ע"~

 ב""ב ס"ק לו ועוד ז ב"א ~~ק
 א~ו~ רקה בהמח~רגלי

 ניט~
 מ~רו לא ~ל~יהן

 לפי ~~~בר~~וה~ל~בי ר""~
 ~מקו~

 חזמן ול~י
~~ 

 בלל
 או~ ו~~י ק~"ד אות ב~ו~ה דיןמ~

 ~גל של ה~~ודאש
 שוד של לשוןוב"ש

 ~שיט~
 לה~בב~ דדאויי~

 ודאייה
מאבר~ם

 המלאבי~ א~ שבי~
 ו~נ~""ג ט~ז

~~ 
 ז

~ ~~~~ 

 אווז" ~ומן ~וד א~ל מו~ם לשון ~~

 "ו~ו~
 ב~~

 דין מ~ בלל ב~ה
~~

 ~~י~ ד~~"~
 שלם אווז של שומן בעוד מ~בדין

 עו~י~~~~
 הר"ל דברים ממ~ח

 ול~
 דהוה מידי ב~ילי

 שלם~בבש
 ע"~
 י~ז ס"ק ה~ר"ה עליו ו~~~ ז

 הר"ל ד~רים ~ושים שו~ן מבל ד~לא חוא ~ימאודבר וז"~
 בשבילולא

 ז~
 גו~יה ואיהו ~טל שאינו א~~י~

 נה~ך~אם ב~~
 לר~~ו~

 אם דבדיו ולפי ~~י~ו~יה ד~טל
 שראוי בשביל ~~ל אינו~בשיו

 שאין הוא ~בדין בבד מהו~ך~שהוא ~"~ לרצועו~ לח~ה~~
 ~יקר ל~ם אין אלו~דברים לובי~ולאל~

 פג"ה "ה ל ובספ~ ~
 או~ז של ~ומן ~~וד ל~ניו מ~שה שבא ב~~~~"ד ~ימ~

 נראה ש~ן וב~~ ו~טלה ר"לו~סקשאין
 דע~

 מהרש"ל

 ע~~~~~~
 ונלע"ד עב"ל עיקר ו~ן ~~ש של~ה

ד~א~~
 ה~ר"ה ב~ש

~ 
 ו~~ומן

 ה~~~~
~~~ 

 וה~ן המקום ל~י דהבל ט~ז~~ק ה~ר"~
 ו~

 ה~~
~ 

 בלל
~~

 או~
 גבי בן ~~~ ה~

 לשונו~
 ראיה דה~יאו

 ו~מות לז~ני~ זו היא ראיה דמאי~אע"ה
 עורשומןאווז על ו~ה דש"ל דב~י ~העתיקוב~ות א~

~רא~
 וט"~ ~ מס~ברא וה~י בוו~יי~ו ד~"ל

 יו"ד ~"ק

 ונלע"ד ר"ל מקדי~ס~דאףבנ~~~לדצועו~
~עיין בה~ר""ה~

 ש~
 ובנה"ג ~נה"ב

 או~ ב"י הגה~
 ב"ו ~"ה

~
 לשון ב~~ ~~ד

 חש"~
 אלו שרינים ול~י וז"ל

 הזמן ול~י המקום ל~י~שת~ים
 ו~מ~

 הרמב"ם
 המורה ~יני בראו~ ~לוי וה~ל בזה קצד~יוח~וסקים

 עב"ל לקולא אזלינן ס~ק יש ואם בטיללאו ואי בטיל לא מקום ~או~ו לה~ב~ד השוב ח~אאם
~~~י

 ד~~ ישמ~ בה~
 והזמן המקו~ ל~י ~לוי דהבל

 ז ~~מןועיין

~ ~
~~~ 

~~ ~ 

 ~~~~~ו~~~~~~~
 על הל"ק איש~א""ל

 ~""ל~וח~ט~
 דבבדשל ב~~

 אווזו~
~טומו~

 ר"ל מקרי השו~ן מ~ב ללובן ~נ~ה~~ו
~ 

~
 ~~ןלדורון דמשלהי~ חלז במקומו~ינובזמן ובןהוא

~נשי~
 השובים
~ 

 בשם ב~~ ד~ אות ש"ב והר~
 הדד"~

~~ר~
 הז דואהשבזמן ד~ין נבונים דש"~~~~ז

~ב~ד~ם
 ב~~

 ~ש
 ~ד~~

"~ 

 ~~וד~ ו~~ו~
 ~מו~ל

~~~ 

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

~~~~~ 
 " נתרסקוו~~ או אםנה~בו אבל ~~

 האו""ה בשם ה~ ~דין בת"ה ב~ובז
 דבטל~א

 א~
 דבר שם ~אר שלא חיי~ ~~ר~ק

 נשאדא~ל ~שו~
 ההד~

 מ"מ בדיה מטעם דבטיל אע"ג
 ואינו ה~ובעדיין

 ב~
 נבו~ה ו~בדא ההר"ל מט~ם

 ה~~"ה והע~י~ו ~ ו~יים ע"ב~יא
~~ 

 י"~
 ונלע"ד

 הדבדדנבון
 ודע וז"ל ה~ר"ה ~ם עוד וב~~ ~

 השוה~חמהב~ שאע~~

 די~
 "דינן אין מ"מ הה~"ל עם בריה

 או ~דהח אם ה~ר"ל שבדין~וה
 ב~ילה האורהים לפני להתבבד ~ו הזיא דלאבאו~ן מצור~~ נש~ני~

 מ""~שא~י~ מה~ ב~~ב הרמב"ם בת~ בריה בדיןאבל
 הבריה~רהה

 ונש~ני~
 ~ולה וא~לה הואיל ~ור~ה

 ביון בטיל דלא דבודאי ביטול ל~נין ע"ב~ו~חלוקה
 בריהדשם

 על~
 אין שוב ב~~רס~ה אבל ~~וט וזה

~ליה
 ~ור~

 בדאיתא בדיה
 ~פר~

 בתרא
 בסי~ לקמן במ"שועיין דמ~ו~

~~ 
 מ~איד~~יבנא מ~ו דא~א ו~ל הם נבו~ים~ברים ~ עב""ל ~"ש א~ ס"ק

 ~שם דו~א נדאה בד"ה א~ דין ק~ ~י~לעיל
 דא~ילו ה~וםקי" בדברי ד~שוטובנה"ג ~מ"~

 מ~
 ~קדא

 אם דב"ש ע"שבריח
 סרח~

 ~נה"ג~עיין ~~ ~ור~ה ונש~נ~ת
 או~ ב~ ה~ה~

 דאף דב~ב וב"ה מ"ה
 נ~ר~קהאם

 דל~
 בשדרה או בראש א~י~ בריה הוי

 ~ליו נשארדלא
 השיבו~

 לא הר"ל נשאדה אם בריה
 ר"ל מטעם~טילה

 הש"~ וב~
 ההר"ל צשארה דאם

 בס~ם~~
 דהא ~ונ~ן ע~"ד בטל דאינו

 ~" דר"לז" מדיןבאיסור נשא~

~ ~

 לומד ~צה " ובו~ הילוק ואין מור"ם לשון
 ~ינולשאי~ו בין" הילוק~ א~ן וב~ריהדבחהד"ל

 בדבר א~ל ש~וא בבל ד~וס~מינו
 שיל~~

 יש
 ~ילו~

 ובדבר ~~ א~ דין ~"ב סי~ בדלקמן בס~ מו~רדבא"מ
 דחיינו להומרא הילוקים ג~ עוד יש~יל"מ

~יהי~ שאי~צדי~
 ב~ליט~ו ג"ב ושאו~ר שלם האיסו~

~ 
 במינו

 ~ל ועיין ל~ומרא ~~~ו בבל ושהולבין שהזא~~ל ~
 דבריזה

 בהל~ המ"~
 פ"ב ב~וף ג~

~ 
 וע"ע

 ו~ר"ה י"ב ס"ק וש"ךי"ב ס"~ ב~

 ס~
 ב""א
~ 

 דה~י ה~"ז וב~~
 ~לא בר"ס שייך ~ר"ם~ון

 שייב~
 לענין באן

 ~ נבון ונ~ע""דרי~וק

~~~~~ 
 ה~ז ב~~ ובו~" לומ~ תולין ~ין ~~

~"~י"דוה~ד"ה
~""~ 

 ~לינן דובתאדבבל ב"בדא~"~
 בדו~ידא~

 ~ימד איבא דהבא

אררב~
 ~~ב מן מקדמו~ה שנש~נה בל

 ~מוע~לא שהוא שהאיסו~ ~רישונ~א מרובאד~~יש הואוהו~"ב~
 ממ~ומו והו~רשנשתנה

 מהרא~
 ועיין ז ש"ד בהג~

בשו"~
 בזה דהאריך סי~שב"ה דשב"א

~ 

~ ~ ~

"~~ ~  ~ ~ ~ " ~  ה~~~בות ביוון אלא דימוי מחני לא דהא דגים~ל 
 והב~ ה~יא~ אל~ חדימוי מדן ב~~~דלא

 ~הני

~~~~~~~~~ ד  מ~~ ~~ו~ ~~ 

~ 
 וניבר גדול ה~רש שי~יה לא א~ בבה"ג ~~י~לנו

~"~~
 לקמ~ ~~ ~ו~~ ~ ~~יה ונל~"ד

 ט~ ~ין
~"ובן ~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ "~ ~ ובן 
 מ~ב"~ נדא~

 ~גהת בנה"גו~וין האו"~ דברי ו~"~דה~תי~~ ו~~"ז
 או~ ב~

 נ""ד
~ 

~ ~
~~~ 

~~ 

~~ ~~ ~  

 ~~ק ~~~~ט"ז

מ~מ~
 שומן דגבו ~"ג ואף שוות יהיו ג"ב ב~דאה

 ~~~~י~~ו~~~~~~~~~~~~~~
 בז~ לברו~י~ריד

 ה~~יק ו~וד נל~"ד בן ~ב
 נ"ב בללהאו"ה לש~

 ו~ח~ור~ ~
 שמואל

 ס""~
 ה~~יק ב"א

ל~ון
 ~ט~

 ה~"ז בלשון נמי בת~ י"ג ס"ק והפ"ת
~ריבין הט~םשאנ~ נראה" וז"ל~ולי א~י~י ט~םוהוסיף~ד
 הב~

 אינו באן דהדימוי להיות ~ר~י
 לביוון דומה אינו הביוון וגם הקרקבן שומןבדי~וי ~ופ~

 זה משונה אינו ה~בש בשד דמין משום דג~~יבות
 ח~יבות לביוון רו~ה אינו החתך ביוון וגם ב""ב~ה
 בבולן שוה שחיט~הבבש דמקו~ משוםהדג

 ~מהדיבו שלו ש~ינן ~גם מבוונים ויבאודמתרמי ויו~רשיי~
 ע""בה~ריךלב~ה~ימנים דגאשר~א~ר~~~יח~י~ת

וזול~
 דיוק והוא ומם~בר עב""ד אסו~ מהן אחד

 בדברוהביא האריך הדין בעי~ר ~רן~אבן בדברינבון
 ~י~ תה"דלשון

 וש~~ ק~"~
 דף מ~~ידין אין דפרק

 דה~ם לנד"ד ראייה דאין וב~~ דינא להאי מקור~~
לא

 איתחז~
 איסורא

 ו~
 ובס""ד ~ באורך י~ש

 איסורא ב"א דליבא היבא להורותלה~י~אלא דאיןדנ"ל ב~~
 ~נתבטלה בגוןדרבנן

 ה~רנ~ל~
 ב~רי~ חד ה~~ש או

~
 מרן איירי גוונא דבהאי ב~~ להרד"ף לדוד ומזמור

 בטיל ב~די חדדמדאוריי~א
 ונבון~

 והגם
 ובו~ובם"ד להקל אין דא~יי~א באיסו~ אבל להקליש ד~וי~ה~

בת~
 ~מ~ ה~

 חזינא דלא
 מ~~סקי~ לח~

 הראשונים

שהעל~
 ספד על זה ד~ר

 ו~~
 ז ~ב"ל ובו~ נפשו

 ב~יאים אנו דא~ן ~אח~נים בתבוובן
 ~קל דאין בשםהאו~~ולבןנל~""ד ל~יל~ובדבחיבנא לדמו~

 ~~~~ ~ ד~יל ח~ ובדין~האי
 מצוה

 בהאי בחז~"~
 ~צא ד~ דין פ"גדסי~

 ח~י~~
 ~ד דגי"ו~ו~דעל

 ד~רתי הב"ח בסברת ~חמי~ דנבון ~ל טוב~יו~ר
 החתיבותבעינן

 מתאימו~
 שוין שיהיו וגם

 לפ~ק ~~בימו פ~ח והרב והש"ך ~פרישה ביוגם ~ במרא~
 שיהיו דדי שם~רן

 ~ מ~אימ~
 ~""ש ועיין

 ~ ד~מחמידת~"ב~ל~ד ~

~~~~
~""~ 

~~~ 

~~ 

~~~~ 

 ~פ~

 ו~~"~~~~
 אסוד ובאן בםפי~ן מו~ר דשם ב~י~~ שאינ~דברים

~~~

ם ~  
~  ~  

 ~ר

~  

 ז
 ד~ן מדרבן אלא ואינו ~קמןבדיבוד

 ה~ור~
 ~ד

 ~ בטינב~רי

~~
 " בס~ בטל מינה בשאינה נ~~בהו~ם

 ולא שמא ב~ד אזלי" ד~בא ואח~ניםהש""ך ב~
 לן שני לא וחה~ל בריה דלענין ~עמא~וא~"גב~ד
 צ~י ו~~ב~ב במינו שנא או במינו נת~דבה~ין

 דאין הבא שאני ו~ דין ~"א בסי~~~ם
 הי~ראח"ב לו שיהיה מאחר אלא ע~מו האיסורמ~ד החשיבו~

 החמירודלבן
~ 

והיבא האיסורין~ בשאר י~בטל שלא חבמים
 שנת~~

 ההיתר אין במינו שלא
 נק~

 ~ל
 רב~

 ~ה~סו~אל~
 לו שאין במי והוי ~ו דבר~נ~~רב שם

 בטיל ולבך~תירין
 ~~~ ב~

 ~~לל
~ 

 דין
 ~ ו~

 הנודר ~פדקהר""ן ~~~ ~ ד~ ס"ק וה~~ח ד~ ס"ק הש"ךו~~תיקוהו
 נ""~ ד~

 וג~ ~ א~לו ברודים דברוו ד~יז ~ליו בת~שםוהפר"ח ~ א~~תי ט~מא יהיב
ה~~ור~

 ~ל~ הקשה ש~ואל
 ~"ק ה~"ח ~ל ומ""ו

 הט~ם~ביא ~~
 ש~

 הר"ן
 ~"~ ~~ וב~

 ט~~ו דאין דנ"ל ~~"ח ~ל וה~שה~ר"ן ~~ יישב ה~
 בד"~" יע"ש הר""ן דברי ב~ב לאבךולמה ב~ ~ס~י~

 פנים בל ו~ל הפר""ח ובמ"ש נבון ה~"חדט~ם ו~~"~
דין ~די~

 א~~
 בשא"מ נ~~ד~ה דאם

 ב~
 בס~

 ב~ פרק ג~~~ק ~~~ ו~~
 וב""~

 ~ד~ב"ם

~~ 

 ט"ו
~~ ~~ 

וה~~
 וה~ו~~ ביצה מס~ בריש

 פ~
 דף ~יליז

 בנה""גו~יין ה~~ ו~~ הי~~מי מן בה~יא נראה שבןובת~ ~~
 או~ ב""י הגה~

 דרבנן א~עא ועיין מדדבנן דהואב~בנו בב~ ודשיל"~ ~ א~
 קנ"~ או~

ו~~~
 ו~יי~ ~ ~"ס

 מ"ך
 ח~

 דדשיל"~ ב~ פ~ ג~
 חלוק

 ~""שבו החמי~ ~לובשל~ה בארב~~ריני~דבא~~ חשובמדבר
 ~ באו~

~~
 בה ל~נו אם מיהו מו~"ם ~שון

 ~אב~
 הד~ "

פר"~
 ד~בנן ~פי~א הו"ל ט~מא ולא חזו~אאיבא דאי ובתב הד~יב ה~מיק ה~ ס"ק

 ~קול~
וח~

 תק~ג~יין סי~ בא"ח מדן מ"ש ועל מור""ם על
 וגם ~ באורךבדבריו

 הפ"~
 דמו~ם דינא להאי יסוד דאיןענינאובת~ בה~י האריך ג~ ס"ק

 אל~
 ד~בד

 ~ זקן~ורה
 ~ל~ ומ~

 בו שנתן דביון ב~~ ג~ פרק ג"
 ~~ בי וגם ט~ם בו נתן באלו ה~ימ~ה

 ע"ד בלל
 ~יל~א לאו דחזו~א וה~לה ~ליו הקשה ה"ס""ק

 ב~הבנה"ג ובן במור"ם ב~בו ו~"פ והש"ך הט"זב~ד הי~
 ל~חמי~ דיש נ"ל א"בלהלבה

 בסבר~
 וסי~~ו מור"ם

 ~"שז ג~ן דין ~~~ג םי~ בא"ח הפ"ת~ובמ"ש~דב"ב
 ~וףסי~ לעיל~~ש

 פ~
 ב~"ב ועיין

 א~
 ו~"ע ~ א~

 י""א ס"ק ~"ח סימן~ט"ז
 ו~~

 ~~גוח~רי סי~ א"ח
 ס""ז סי~לב

~ 

~ ~
 ~ו~

~  
ר ~ יש ~  " ו~~ 

~ ~ ה  
 מצינו דלאביון

 חול~
 הרשב"א ~ל

 ד~אי מארי והט~
די~

 ודבן
 מוב~

 בת~ דביצה~ופלתי ~הש""ס
 ~ש"ך ~שית ~י~ ובברתי מידי~הש"ס ר~~וב~

דהואיל פ~"~ וה~
 והא~

 ~ם נ~ן
 דלב~

 הוי לא
 םבירא דלא ש"מ ~~קל דהמאבל אליהו~שי~א ד~יל"~ ת~

מ~קל~ל ~ו~ ל~ אי ועב"ז י~ירו דאליהו י~ע דמיבהרשב""א לי~
 בספ~

 ודלדע~ו דש~למ נ~שב
 ש~יר מתב~ל ~יקו מחמת~נאסר ~דשב"~דב~

 דין ע"ז דהל~ ~ז בב"מ מרן דמדבדי ~~~ובש"ב ~ליגעליה~ א"ז דהא שאומר מי ב~~יש לבךדמ~קל~ל ט~ בל~ א~
 דלד~~ו זה בדין חולק דהרמב"ם דס"לנראה ~ו~
 פנים בל על לבא ~תיד ה~~יד שאין אף~שיל""מ ~~

 ~"ש ו~~ שאומר מי יש ב~~לבן
~ 

 וגם
 ז~

 רוחק
 פסיקא דלא נדאה ובו~ נמי אי ב~בשם דה~

 והרב ~ לי~
 מחודש דדין ~ס~ע בשם א~ר בלל ה~יא שםש""ב
 ~ש ובו~ שאומר מי יש בשם לב~בו מרן שלדדבו
 בסמ"~ מצא~יובן

 דבל דב~ב ~~ ~"ק י"ו סי~ ח"מ
 נזב~ שאינו דין שמצא~ום

 ב~ב פו~קים בשאר
 ~ ו~~ שאומר מי וישעליו

 ~סליחה ואחר
 דהא ~ס~ים נזברבשאר ~ואדינא ד~א~ רב~

 ~~~ע ב~לל~ זה ~ל ועיין ~דיליף~מהש"סוה~ד מיי~וליה~רשב"~
 ~~ו~"י~ד~ברי~~ל~י ל~~

 ~ו

 ~~~ו~ ~~~י~~"~~~



~ ~ ~ ~ ~ ~

" 

~~~~ 
~ ~  

~ ~ ~ ~
 ~לא~~~~ד~אי

 ובנ~~ ד~מ"~
 ~ימן ח~מ

 דינא האי מובח והר~פר"ח הש"ך דלדבריוחו ~ המקו~ת לבל גמור בלל ~נו ז~ אוח ~~ורהגהת ל"~
 ה~שה דמהרח"א שם בש""ב וע"ע ~דביצה מש"~

 וגם הש"ס דאייחודחה הש""~ ~
 וחוספ~ חיי בני ה~

 שבת
 ובס~ ס""ט סי~ ~צ בשו"ח ו~יין ~ הש""ך דברי~חו

האדו~
 הח""ח על מ"י וע"ע ~ בנה"ב לו ועוד מהש"ך

 י"א ס""ק ~ד~לל
 ועב""~

 ז ומוס~ם אמח ~ין הדין

והעט~
 והחגורת ז איסודין בשאר הוא הרי בידוואינו ודאי בפנינו המ~י~ דבשאין בהדייא בח~

 שם~~אל
 ס"קיו"~

 א~ייאשויןובמו בל בזה ~~~וז""ל
 מש"ס הש"ך~הו~יח

 ד~"~

 דביצה
 ד~

 ~ב ג~
 זה רין שבח~ מהולא~~י ~~

 בש"~
 שאומר מי יש בשם

 בחיבורוועיין
 במס~

 במ""ךועיין ל~ושיחה~""ךעב""ל~ יישוב ביצה

 ח~
 בלל ~ד ורדים ~~ח ועיין ז פ~ב~ ג~

~~
 מגדים ובפרי ב~ו~

 בח~
 אזן ויעיר דעח שפחי

 ~ חיד"א להר~ ב"ו ~י" ד~אוח

~~
 ~ל ביצה

 ס~
 " ופו~ ~דזפה

 מה~~ ~~ש~
מש~

 דלא מל~וב
 שיי~

 בביצת ד~יל"מ
~ר~~ ספ~

 התרנגולת שתהוה אופן דבבל
 הבי~~

 לה איח
 ד~וידי ותידץ ל"ומים או ~יום איסורה דאיןבי~ול
 טדפה חהיה דדילמא ~~ט~דל~ן~חח~טל~נולדה
 ~שןלמ הויולא

~ 
 ~וב ביום שנולדה ~יפה ביצח א~ל

 אםוד ~ן גם ~וב יום דלאחד גב " על אףונח~דבה
 הנולד רהיינו ~בולל יסח~איסור מ""מ ~ד~וח~בח
 למחר עד ימתין ודלבן ס"ט סז~ צדזק צמחשו"ח
 ועוד בת~ דיפה ובת" ז~ ס""ק ה~"ח~~רובח~והביאו ידי על לאבלו שלא נולד אי~ר ~זה מרויחדהדי

הר~
 דסר""א בחב שם צ"צ שו"ח

 ע~ דושהנ~
 ז"ב

חד~
 הוי דלא ~~"ל דשיל"מ וד~וי ש~~ד ~ד או
 ופ~"ת המ"י ו~ב ז נ~ונים ודבריו ומיבטיל~שי~~

 שמואלוחגודת
~ 

 ~ו~~~
 "בתב ~~"ח " ו~ו~ ש~א~ד בלי ~~

 לחומדאוה~בים אחד בלי ~~~יר "ז
עמו

 הש"~
 אבן ז הש"ך ~ברי העחיק שמואל וחגודת

 ~בת~~ט""ז
 דלבחחל~

 צדיך
 להבשיד~

 ~ד ~~לים להשהות דאוי ~מינו~ין הוי בבלים הבלוע וההיחר האיסוד דאם חילקוהפד""ח ~ מ~~ק בולם
 ש~

 ב"י יהיו

~~
 בלל בהם להקל אין בשא"מ ~ין ~וא הב~וע אם
 יומןוהביא בני שאינן לאסרםא~~"י יש בדי~בדואף

~שו"ת
 מה~

 דינא ~האי מאדי ה~ב"א דגם לב בן
 התידלא

 אל~
 ז באורך בדב~יו עיין במינו במין

 הת"ח על ומ"י הד~~"א על השיגו ומהרי"לוהדא"ה
 ל""טב~ל

 ס"~
 עם דהסבים ונדאה בדבר האדיך ז~
 הדבהדס""ל הביא~~"~~ובנה"ג

 חדס ובלי בהרש~"א~
 דאין ב~וב בטילי לדבריוב~דאי

 לה~
 בהגעלהז היתד

 הפר"חדהא במ~ש להחמיד נל~"ד דינא~~~נין
 לב בן ומהר"י הדשב"א על השיגוו~~רי"ל הרא"~
 גופיהדהרשב"א בח~

~ 
 במינו מין אלא החיר

 דוק~
 ולבן

 בשא""מ בין במינו במין בין גוונא ~בל מת~וחבב~י
 הג~לה בלא ב~ינו דבמין ~לא להגעילם~וב

 ~רש וב~לי יומןז ~ני יהיו שלא עד ולהשהוחן לה~ליש ג"~
 ב""י יהיו שלא ~ר להשהוחן צריך הגעלה להםדאין
 ואם במינו מין הוי הבלוע~ם

 הבלו~
 מיןבש~"מ הוא

ישלא~ר~
 ל~ו איח דלא

 תקנ~
 בה~עלהואף

יש בד~ע~
 לא~~

 ב~"ד ה~~"ח בת~ ד~ן ~~ א~אינן

~"~ 

ח~

 ~~~~~~~~~~~~ א~נו~~ דהמ~
ומהדי"ל

 ע~
 טעמיזהו ומסחבר

 דל~ ~
 בהדשב""א
 בדבד" ועיין הוא מו~ט הפסד~ להגעילםדהוצאה ~

 י~~~ ~~~~~~ ~~~~~~~~~~~
 בבנה"נ ועיין ז יומן בני יהיו שלא עד להמחין~ב
 ~""ה אוח עד ב~ מאוח קב"ב סי~ ב""יהגהת

 הרבה והביאבענין דהאדי~
 סב~~

 מהריב"לבת~ ו~ באוד~~ ע"ש בדבד
 דלדע~

 ד~""לדטעםבעי~~ד~נן דש"י
 ממשו ליבא~ובבלים

 "~ל~

 קערה הה"ד ל~ד טעמו
 ~קדרה שנחעדבהחול~ח

 ש~
 ב~רי דחד ב~ד

 בטי~
 ~בל

 זהב~~רה ד~ן אין ~חדטעםבעיקדדאורייחאלד~ת
 שחחבטל ד~ריך בשר של ~קדרות שנחערבהחול~ח
בס~

 ו~~
 ~ינה ~ס~ אפילו דב~"י ב"י ~שאינה דוקא
 א~ז~ בין~לי דאיןחילוק ו~"ל ע~יו פליגבטלה~והב"~ח

 עם~ שנח~רב לבליחלבמאיסו~
~~ 

 או בשד
 מד~~י ונראה ברובדב~ולהובטל איפב~

 ~ש"~
 "ז ~"ל ד~בי

 הרב ~פועלוגם את ~~ובר פרק ~""ז ~שה"~דףועיין
 ~דודמזמור

 להרד"~
 מ~ד""י ~ מדבדי לנטות דאין ~ח~

 ~ל~ד לבימיןו~מא~ו~ן~ן

 ~ו~~~
 " ב~ל טע~ו אבל מוד"ם ~~ון ~~

 מור"ם דברי פירש ט~ ~"קה~"ז
 ע"ד בלל בח~ח ~ב ובד~חו~ ~יה ומודי דאזילונראה

~~~~~~~~~~~~~"~א~~~נ~~~~
והש"ך

~"~~ 
 עיין בדבר האריך ט~

 ש~
 " באזרך

 ~ד~ר ח~וק דאין הב""ח דעח נראהדבן ובח~
 ודא~

 טעמו
 בטיללא

 א~ ו~פי~
 שלם הוציאו

~ 
 בדבריו ונ~ע"ד

 בלי מדין ונסחייע ט~ ~"ק ~פר"חובדה~~ים
 ה~חו~איסור ~~

 ~עי~
 דליבא ד~יסודא בטעמא ~ף

 לדין איחיהמ~שא
 ד~~ל~

 ~""ש ~ נקטינן דהבי ובח~
 וז"ל ~~ פ~ ג~ בחלק המ"ךוב"ב ~

 ומ"~
 הלבה לענין

נ~
 בבלשהואבמינו אוס~ שי~מ ~דבר הש"ך בר~רי
 ו~~ו ופליטחואפילוב~עמו

 שהובי~
 ~ עב"ל הרמב"ם מדברי בהדיא נדאהובן ~ בראיות שם

~ 
 ועיין

 לשון על לדודבמז~וד
 ~ הש"~

 ד~ף נל~"ד ו~ן
 ~ע~

~~
 ובו~ ~~מו מחמת ~יסו~ו אין אם ובן

ה~"ז
 וה~"~

 דביון דמ"א על חל~ו ו~פד"ח
 סוףסוףישהיתד לא או בלוע מהל~ דבדשיל"מ~הוא

 אדרבה סי~~ע מחה"ד בן ~הו~יא ו~מה ~לאי~ורו
 מובח~שס

 בהדי~
 אלא הר~ בן בח~ דלא איפבא

 בטיל לא בדשי~"מ אבל ב~"סק"אבחהר"לוב~"ש
 מחמח איסורו איןאפי"

 עצ~
 חשי~החם ד~א והראיה

חחיב~
 ג"י ששהתה

 ~ל~
 ל~ו אי דשי~למ מליחה

 נא~~ לא דל~לי~~~ם
 איסורומחמת אין והחם מעולם

ע~מו
 ו~ח~ ~

 וגם עיקר דבן יו"ד ~""ק ~פ~ח
 ~מואל~~~ורח

 ס"~

 ונס~ייע בוחייהו " ~ח~ י~ד
 ג~ דין למעלה ~בתו~ איסו~ של בלי ~דין מרןעוד
 במו בלוע אלא ע~מו מחמח איסורו ~ן דאפי~מבלל
 דשיל""מ לדין איחא~בלי

 והעל~
 "ז להלבה עי~ר דבן

ומ~
 הדב על חפס ט"ז"ג"ב אוח ע"ד בלל הח""ח על
 בדברי להקל דאין ונלע"ד בנה"ב וע"ע ~שבזה

 זמור~ם

 ~~ ועיי~
 סי~ לעיל

 ס~
 בחב ד"ה י"ד ~ ~ין

הש"~
 ה נ ~"ק

 ו~
 ~~ר~ "~

 דדב~" ~~~א~"
 ~ י ~~רא""" דמ~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

"~~~~

~~תדאו ~~
 מ"~ נונ~וו~~

 ~~ו דון ~~ט ~ו~ ל~יל
 ד"~

ד~~
 ~ ה~י~ו~ו~ו~ און

~~~ 
 או~~ד

 של~
 בתב " ניבדובו~ היה

 הש~~
~~

 ~נבים בגון ~א
 שיו~

 יין מהם
 בשב~

~

 ~ן
 ~~ל~~~~~

~ ~ ~ ~ ~  
 ~לל אי~~ היה לא ב~~בים~שא~ב

 תחל~
 וש"ב ~ ט"ז ~"ק שמואל וחגודת י""ב ~""ק ה~ר"ח~~"ב ~ ~~ל

~"~

 ד~
 וז"~ ב~

 מ~רב לרבני ~י ~גהה ומצ~תו

שב~
 אחד במ~ום ביצים הרבה ב~ון~~יו י"א וז"ל
ובאתה

 וילד~ תדנ~ל~
 אות~" ~בידים אנו ~ליהם~דאין

 אלבאו ו~קב ~מה~ד מהד~ ~~למ מ~י לאביצה
~ב""ל
~ 

 ~ריפה ~ונבילה ~ית~ תרנ~ולת ראם בי~ט דילרה ונ~ה
 א~ור~ דהבי~~

 מדינא בטילה הא

~

 ~~~~~~ן~~~~

~~ ~ ~ ו  
 נחל~ו ד"ה א~ דין מוד"ם לשון ~ל ק""י ~י~ולקמן

~א~וני~
 מרן ה~ג דבבד

~~ 
 דב~ב מאי

 דון~"ו ב~ימ~
 בטול~ ד~ונ~ ~

 בנ~"ג ו~יין
 הג~~

 ה~ד
 ט"ו~ות

~ 

~~~~"~
 בתיקו ~נ~~ד דבד

 דתי~ו ונבון דשי"למ~וקרו ל~ ד~ריי~~
 דלא הלוי מ~ר~י ב~ם הבנ~"ג בת~ ז ואסיד~חומרא דאוריית~

 דשי"ל~~י~רי
 אלא

 ומו~ב~ הו~ מוחל~ בשההי~~

~~~
 דבר אבל

 שהו~
 גב ~ל אף דרבוותא ~לוגתא

 ונל~"ד מיקרידש~למ לא מותר הוא ~חרתדל~ברא
 ורוקא מ~בנן אלא א~ןד לא דש~למ דהא להקלדיש
 ~וי~בדא דלא הפו~י~ מדוב מו~בם הוא ההי~ד~ם

 ~ להקל נ~אה ולדוןיתידאה

~~~ ~  
 ז ~~~~מ לא ~ח חמץ

וב~
 נ~~ה ד~ן ~ז ~י~ ב"ה ב~~ רש"ל

 ~ו~

 היא ודבן
 דש~"למ ראינו דפ~ק בהת"ח ודלא הרמב"ן~ברת
 ו~י~תו~וה~ז המרדבי~ד~ת

 ב~"~
 ~ק ו~ש~ך י"ג

~ג
~~ 

 הברי~ו ולא ה~ברות ב~ הביאו

 והמ"~

 בחלק
 ~"בג~

 האר~
 ~י~ ב~~ח מדן מדב~י ונ~~יי~ ב~נין

 ~נת~דב חמץ דבת" ~ב~ דין~מ~ז
 ש~ו~ מש~

 ~ד

 ד~נו אלא ב~שהו ~ו~ר ~י~~ליל~
 ~י~ודון בשא~

 היה ד~יל"מ ד~וו ב~רמ~ם ~"ל דאי~~~ז
 דהא במשהו~רו ~

 ותו ~ תלי~ בה~
 נ~שוטמינה לחודיהו~"ב בט~~א ~~י~ במ~הו~ו~ר מדחמ~ נ~~י~

 שיטת ה~ך בט~מא או~~א~י~דד~יל"מ
~ל~יל מו~"~

~ 
 הר~ ~ל השיג ו~"ג ב~""ח וה~~"ת

 אלא ~םר ~ינו ב~למא דדש~למ הי~ דבי~מימר בז~דאיב~
~מינו

 וא~
 מ~ני בשא"מ ~~י~ ~ו~~ חמץ בן ~~""י

 ~ב אי~ורותומד
 א~י~ דאו~~ למימדנמידמאי איב~

~ט~~~
 דדשי~מ ליתא משום ל~ו

 אל~
 חומד משום

 ~ש~י~ורו
 די~~ ונדא~

 ומ~תבד השיג
~ 

 והמ"ך
 י~ויין דשיל"מ מיקרי דלא ו~י~תו בהמדדבי~~לה
 ד~"ל נראה ה~ד"ח אמנם ~ באורךשם

הרמב""ז ב~בר~
 והדמ~םדה~

 ~וד ו~יין ~ ד~י~למ
 ~י~ ב~""ח הב""ת ב~וגם א~ ~"ק ת~ז~י~ ~בא~
 ג בבנה" ו~יין ~ ו~י~תו ם הדמב בדברידה~יקד תמ"זבח~

 ~"ק ב"והגהת
~ ~~~ 

 ~ל ו~"י יו"ד
 הת"~

 ~לל
 י""ו~ות ט"~

 ב~ דה~ר~
 ~"ל דמ~ן להבדיח ור~ה

 דח~~
~

 דבד ~קדו
 ש~~

 ו~~א
 ~~דו~

 ל~נו
 ה~דדון~~~

~~ור~
 ~ ז

 מו~~~" "~~~"" וא~~

 ~לו~
 ~~ו

~ ~  ~ ~~ ~ ~  
 וב~ורון

~ ~  

~~ ~ ב  הד"ן ב~ש לחלק דאיבא~גם 
 מיח~ ~ל~ ~"~ ב~

דשיל"~
 ~~יד ב~~מו בשה~ין אלא

 לה~ו~
 ~י~ד

 ל~ולם ב~יניהחמץ א~
 הו~

 א~ור
 ו~יין ~

 בנ~~
 ~י~

~ 

~ " " ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

 דוקא וב~ל במ~הו במינוא~וד
 של~

 במינו
 לאו~ים נובל והבי~יל~מ בדיזד~~

 מדן דב~
~  

 ~ימז
 ו~יין ז להר~ה ~"ל ודבן ב~דין ~~~

 ת~~ ~~ א~ ~~~

~~~~ 
 ~תבו " ~מבשלבשבתובו~

 לו דא~ו~ במזידדד"ל ה~תרונ~
 ד~יל"~ ~יקרי לא לו ~תר ש~ינו~ביוז מו~~ ול~חר~
 ז

~~~~~"~ 
 ~ו~

 שט~מו דבדבל ~"
~~י~ב~~ודו פגוםו~~

 ~ו~~ דמ~ הנ~~
 מ~לבו~

 ~בד מ"א
 נגדו ~~ ~~דיך דא~ו~ ב~ ~"ק הש"ך בת~ ל~גםולא לשב~ ~~ ~~ שא~

 ב"בוהשי~ו~ליו דין ~"ה בלל בת"ח אי~א דהביובת~
 מ"ך~ר~

 ומ~ ו~ר"~
 בתב ~מואל חגודת ובן

נבונים שדבריה~
 והד~

 דהוינו הת"ח דברי היטב ~ידש ~ד"ח
 אינו ההיתר~בתבשיל

 נ"~
 המ~ו וב"ב

 לו ~אין בדבד דמייר~ ש~~ין לפי ד~תאדין ~ל~ דהמ""~
 ט~~

בל~
 האמת אבל

 דמי~
 ~צמו ב~ני ט~ם לו שיש בדבר

 איןודאם או~~ ודלבן לפגם ולא לשבח לא הזה בתב~יל ~טואין
~ 

 אינוא~ד וד~ו ב~ץ והוא בלל ט~ם
~~ה ד~

 דחידו~
 הבתוב ו~זירת

 הו~
 ~ ~ל

 הת""תול~נין בלשון ו~פ~"חוד~א המ~ו ~ורו~~~נו ונבו~

~ונ~
 ~אה ובן או~ד אינו ב~ץ הוא ד~ם נ~ל

הפ"~ ~לשו~
 הוא דאם הא במ~ביח דינו~שביח ואי~ ~~~~יל פו~ם ~ינו דאם דבתב ד~ ~"ק

 דבדי ~ל ב~ ~"ק ~ר"ת ו~יין מ~תבדאזוהבי או~~ אי~ ב~~
 וב~ב המ"ך ~ל גםומ"ךד~שיג הש"~

 ~ בהני דאשתבו~
~~

 " ב~צמן פגומים ~ינן ~ם מו~ם ל~ון
 דלאו ו~חדונים א~ ~"ק~~ד"ח ב~~
 ק~~ר~יטתן לב~

 ד~"~
 ~~לים ~ונן ~מאי

 ~ל~ בא~
~ב~

 פגומים ושאינן ~~מן
פ~ומים ~~ו~ ל~ ד~מ~

 ו~ו~~~ש באלף אפי~ בטילי לא וד~ו~אינהו ובו~ ויתו~ום זבו~ים ~ון מע~~ן ומ~ו~י~
 ב~ור~

~ 

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

 ובו~אבל~י~ו~מרו~" מו~ט אי~ור
 פ"ה בלל ~וף הת""חב~ב

 נ~~ה ביןת~וק דאי~
 ל~

 ב~יק~ ט~ם דהא ~מתה
 דאודי~

~
 ב~יח~ דט~ם ד~"ל דש"י לד~ת בן לא ר"ת לד~ת
דרבנן~

 ~גום דטעם ~לא
 ל~

 ובטל ט~ם תשיב
 ברוב בטל נמו האי~וד גוף~"ה א~~

 וב~
 והביאוהו

 ~מחבד ~"ודברי שמואל וח~ודת ומ~תב~זהאחרונים

משמ~
 ~"זהביא אות ~""ה בלל ~להת"ח ומ"י נמיבן

 ~גדין בלל ה~~הד~ת
~ 

 דבד קצת דהוי
 ~ון הא~ו~ ל~ ש~~~ ~ ~י~

 שה~
 ~ים

~~ 
~ל~ז~ו~וון

~"~ 

 ~"~~~ן~~ז~א~ ת~"~~~~~~~
~"~ 



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

 נמחה בין ~י~ק~~ון
 ללא"נמח~"~ד~ו~

 ב~ב~טיל ~מ~ ה~יחו~
 ו~"~

 וציד ~ ~וא ~פשוט ג~ ה~פר""ח"~~"ק
 ב~"~ר"ח ~רשב"א~ו~ן ב~ופ~ו~~ש חשיב איסו~~ל
 איחו~להי~ד של בעין ~~ערב"ציר אם ומש"ה ד~~ק

~י~
 ~י~ר רוב ש~הא או ל~מדי ~וגם ~יהא

~ 
 וט""ז
וד~א ~

 ~םנ~
 בקדרה בשלו אבלאם ל~בשיל

 נאסר~
~קדר~

 בלל ~"ח
 פ"~

 ~ ו~נ~"ג ב""ג דון

~~

 והדב ה~ך ~~~ " לגמרי שיפ~ום עד
 או משובח באיסורדה"ד ~ר"~
 באיסו~פגום~הי~

~ ~

 ~~~~~ל

 ~~~~~ האיסו~י~~~~~
 ואי~וראוי ש~סריח ואף בדאי~י~לאי~ורי~ב~יניה~ו"ל

 ליבא רחמנ~בי וא~ריה מוסרח הוא דמעצמול~בי~ביון
 הוא ~אח~ניםופשו~ ו~"ב לב"ע אהיר ד~י~ירא~בא
 בלל ~~חו~ב

~~ 
 ב"ד דין

~ 
 הגהת ובנה""ג וט"ז

~טוד
 או~

 ז~
~ 

 דין ס~~"ט ל~ן ו~יין
ו~מח א~ד""~הע~

 ~ ישר~

~~
 ~~בא הרשב"א ~ון עיין " ~~מולבד אלא
 ~~~~ירוש ו~~ח ובל~פבש"ך

 אי~~ של~משו היב~דאיב~
 ~רי~

 או ~דם ~בילת שיפסל
 היבא אבל בעון ~וא ~אלו האיסו~ וב~א""ה היתר~וב שיה~

~לי~~
 ~עמא אלא

 ל~ודי~
 שאי~ו ~מי ה~עם

~גום ד~~
 הו~

 ו~יל~ך
 אע"~

 וב"נ שרי הי~ד רוב דלי~א

~ ~ ~ ~ ~ ~ " ~ ~ ~ " ~ ~ ~  ~ד~ב""ם ~סי~ר~ב~~אש~
~ 

~ ~
 בתרא בפדק ~ר"ן ב""ב " ובו~ שחו~ך ~י ~י~

 בשם ש~ומר מי יש עלדין ~ו~לוג"דע"ז
 ברוב גוףאיהו~בטל יש"שם דאם~רשב""א

 מהני~וג~
 ~~צ~

 ההי~ד של ~ר~ו ~אי~ו~ ~ג~ל דאם וה"ל
 מד~ו" בגודל ~ש~וב~ו יו~ר ~ביח שיהא~ד

 א~ור טעמו בהפסד פו~ם~הוא ממ~
 ע~

 שיפסל
 ~"ש~גי~יינובש~ל א~ר~דפ~ם וד~ימאביל~בנבלה לאד~

 ה~"ז ו~ב הרשב"א בהי~ר נוחה דע~ו~אין ~ד~וו~~~ ~גודל ש~שביח ממה טעמו בקלקוליותר
 ס"~

 ד~
 ~ הד"ן ~דברי להחמירונל~"ד

~~

 באנ~ו מיל~א " ובו~ מ~חל~ו שפוגם~ד~א
 או~~ם ו~ש " דינא אריש היאוקאינפשא

~ב~ו~
 אחר דדו~~ ~~בו והש""ך ~א~"ה אסור הש~יח

 דהש~א ~יון אח"בשישביח שאפש~ עפ"י אף מו~ר שהשביח קודם אבל~השב~ח
 פ~ום~ובנה"~

 חלקו ופר""ח
 ק~ם דאף"וב~בו

 שהשבי~
 ר"י" בשם וב~~ אסו~

 להח~יד הול~ין פו~ם או הש~יח אם הפק הדבד~אם
 ~ינו ~מין בס~ו~שערין

 ואי~~
 הולבין ודאי~ב

 לקולא דרבנן םפי~א ד~א לה~לבספיקא
 ו~~~

 ב~ב

 הרמב~~לד~~
 דלא

 ו~~ ~הש~~
 בהרמב"ם דלא ~~~

 האחרוניםוב"ב

 דאי~
 וא~ר מ~ביח אלא לאסו~

 משביח ב ואח פו~ם אבל~וגם ב~
 בשע~

 אסו~ דו~א שהשביחואחר ~ שרי ה~~ם
 וה~~

 בו~ייהו ל~קל ה~לה
 אםמ~ביח ~א"מ א~ללא במינוב~ין

 לבסו~
 ודאם

 מבח והוא ממנו אינו~שבח
 צדברי ~ם שרי ה~~רוב~

 ב"ב דין פ"ה בלל בדבריו~ו~~"ח דקדק דבןהרמב"ם
 מו~ר משובח ~~~חלה שהיה אעפן שנפגם ד~ל~~~
 ע~"ז עלי~המ"ו~"ולשוןו~שיג

 ה~ט""~ ~~ ~~י~ ~מ~~~וח~ו~ "באו""הוהש"~ "מור~
 וא~יק "

~~~~~ ~ 

ו~ו"פ

 חי~
 הי~נו"~אם~ ביניהם

 ~ד""לב~
 לא ו~י בה~~"ח וא~יר במ~ובח לי~ הוהלהשביח ודד~~

 ב~ו"ה~רי
 והש"~
~ 

 ונלע""ד
 בסבר~

 פר"ח הרב
 ו~הוף היבידה~ביח~רמב"~"ד~~~עמא~אמרדבי לדע~

 בפוגם ה""נ ~וגם ~עודו אף א~יד~ו~ם
 אסירביוןדסופו ~וגם דאףבעודו דבו~יה הוי~~ביח ולבהו~

 במ"ש להקל יש רוב ודאי ואי~א ובספיקא~השביח

הפ~~
 ח~ ס"ק בד"ק" יעויין

 באור~
 דא~שד וגם ז

 במ"של~קל
 ~פ"~

 דבטל ומינו מין דהוי ~יבא
 ממנו אינו השבח~דאוריי~~ודאם ברו~
 דבן ו~בנ~"גוה~ר"ח מרן דברי נגד לבי מלאנילא אלאמבחהתערוב~

~על~
 ~נה"ג הרב

~ 
 ודלא

 באו""~
 והש"ך

 עי"~ ~
 או~ ב"י~~ה~

 ~~~ל דאין למימר וליבא ~~
 שרי משובח ~חל~ו שהיה א~פ"י שנפגם דבל~~"ח "בסבר~

 או~ מ"י הרב עליו ~~בדבבד
 דש~ג~גדולה ה""ט

 וע~~ ~ שם יעויין זו~יא
 לעיל

 סימ~
 דין ק~

 דה"זא~
 נרא~

 ב~ם בס"ד א~רוח דו~א
עמאר מהר"~

 ז"~
~" 

~ ~

 מ""מ מוד~ם לשון
 ~קדד~

 ב~בו " "א~ורה
 שהאיסוריתן לפישישלחושהא~דונים

 שיבשל ב~בשילל~בח טע~
 בקדר~

 " ז להחמיד וטוב

~ ~~ ~  

 אבלאין ~אשון" האיסור נגד
 דביון ב~דדה ~בלוע בל נ~ד~~ צ~~
 דהי~

~~ו~
 נ""נ לא

 ש~~
 דין ~ח סי~ ~עיל ובדב~בנו ופר"ח

 ו~~~ הבף אם ר"ל ד""ה~~

~~
 מור~ם על ~~שה ס"קו~~ט"ז "נאהר~הקדד~~ וב~לא ה~בשיל נערו אם אבל

 נ~~ דלמ~

 נאסר~~הב~
 הא פגום מאיסו~

 ~פי~
 איסוד היה

 ו~~בול~דרה ~חלה בבףגמור
 ב~ די~

 תבשילשאו~ו
איה~ר

 שבב~
 פוגמו

 הו"~
 נ"ט נ"~~ד ~דרה

 יפה הדין דבעי~ר עליו ב~~ י"א~"ק ו~פר"~
 ה~"ח דהא ל~מיה~ו מקום אין אבלס~י ביוןדבחרינ~

 ואו""~
 לא

 ~~ איבא אי אלאה~ירו
 נ""~

 דהי~ירא
 ה"ק צ""דסי~ ~ובדב~~הש"~

 ט""ו~

 נקטו ומש"ה
 בדוקא"

 ~ פגוםמאי~ו~ נאס~ ש~בף
 בנה"~ והש""~

 על וחלק" ~שיג
 דבעינן וס""ל דינאל~נין הט"~

 דבת~ העט"ז לשון על ג"בו~שי~ או"הורמ"~ בסבד~ ג~נ"~

 בב~

 ~ל
 איסו~דהו~

~עו~
 הט"ז עם ~סב~ם ובד~י יע"ש הי~ של ו~ל

~בן ~
 ~ הר~

 על
 פ"~ ה~""חבל~

 השיג ע"ד ~"ק
הט""ז ע~

 וב~~ד~~
 מאיסו~שאינו~גום בלוע הבף ~יה

 שמא אי~אלמיחשא""ב
 הקדר~

 איסוד בלע
 ד~בשיל א~~י ~לי~צ~ו מהב~

 הש""~ השג~ ודח~
 בנה""ב

 נ"~אף ב~רי ושרי ד~עבד מ~רי הבלי דלענין~שום
 האו"~לדברי

 ואחד ז המ"י במ"ש ~~ז~ל ~קש~ נמי שמואל וח~ורת ע""ש ומו~""ם
 הה"~

 ביון דלא~ נלע"ד
 הר~ י~יב ד~ריץ ~י~ץ במ""שיפה

 מ~
 למיחש דאיבא

 הקררה~מא
 בל~

 שהביא ובגוונא ובו~ מהבף איסור
 וב~ש ו~חו~ ~ד""ן ח~בשם ~ה~ק בסי~ בעצמוהט""ז
 ד~~יאח"ז

 ב~
 עב"ל~ ע"ש הבי נמי ~~רצו ופר""ח

 ד~ב~~נרא~
 לא אי ה~י ~יר~ץ רלפי בינייהו ~ורא

 הוה ובו~ ~מו מהבף איסור בלע ד~קרדהחיישינן
 הפ~ח ולדברי ריע~ דמי~רי נ"ט ב~רי אפילושרי
~סיר

 ל~~ד~
 בד נ""ט דליבאג~ משום ואו"ה מור"ם

 הש""~נ"~ובההבמ~
 ואפשד

 לדח~
 ט~מא דחד ולומ~

אי~
 ליהו

 להמ~
 והפר"ח

 ולה~י~
 ג~

 נ""~
 השו ולבן

~~ני
 ~תירו~י~

 ~~יד או"ד~~ר"~"~ו ~~~ת ~ד~""ז
 בדי~~~"~



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ "
~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

" 
~ ~  ו~י~~~ ~~ב~יעבד 

 ב~ון ג~ דזן צ"ה ~י~ לעיל
 ד"ה ב~ דין ושם ו~ו~ ה~ז ~ת~ו הטעםד"ה מו~"~
"~מ"גוסמ"~ו~ו~ הרא"~

 ~ומ""ךח"~
 ~"דנ"ל ~~י"אוי"ב

 נלע"ד ובנד"ר דהיתירא נ"ט ב~רי בדי~דל~תיר
 בא~ה לה~מיר ~וב דל~ת~להנמי

~~""ח ובמ""~ ומור~
 וחגור~ וש"~ומ~

 לשון ובדמורה שמואל
 איסור היה אם א~י~ לה~לובדיעבר העט~

 גמורב~~
 ~~לה

 ~רידהו"ל
 ו~"~ ~ ~ ~~

 וש""א י~ודה לחם ~י~ הרב

דה~"~
 דבתרי בהט"ז ס"ל

 ה~ר"ח ובהס~מת ~גי נ"~
 בדיעבד שרו ות"ח דבריהמ~~ףהאו"ה דל~י ותוו~רתי

 ~ ל~ת~לה להתמיר לנו דיא"~
 ~ז~~~

 וה~ה " ו~ו~ ותבלין המלח ואלמלא ~~
 שאין ~~ני ~וגם בש~וא אי~באי

 שריביון ~וגם היה לא שם היו ואלו מל~~ותבלין~ם
 וב~איתא ~וגם מי~אדהשתא

 ש"~ ~ש"~
 וא~רונים

ונבו~
 הדבר
~ 

~~~
 ~~ת

~"~ ~ 
 ~וגתא דברר~י~א דבל

 האיסוד אי ~~ו~~יםבין
 ~וג~

 לא ~ו
 ~מין ו~~ולא ~שא"מ" במין ~חומרא~זלינן

 ~ו~~~ברא ומינ~

 ~ז~~~
~מן ~~

 ודב~
 את פוגם שהבשר " ו~ו~
 דלאו בתב המרד~י "~שמןו~ו~

 בין דם בין אי~ו~ דבר בל אלא ברבש פוגם בשרדו~א
 ~ ס"~ע""אונ~ון ~"ה ה~"~~ללעל ומ"י ו~ ~""ק ה~"ת והביאו בדבש ~וגם חלב בין~שר

~~~~

 דהרי הבן
 העו~

 עם דבש מבשלין
 מבשלין ה~ולם בשמן משוב~וגםוהוא בש~

~~~~  

 ~בשר

~  ~ ~  ~ ~ ~ ~  
 הבשד עם משביח אחר דבר ושום תבלין בלאשמן
 והשמן ~זיהדבש הבשד הוא ה~~יל ר~שעיקרו~ירץ

~שבי~
 או השמן הוא בשהעיקד אבל ~בל ונת~ן בו
 או השמן נפגם שמנונית מעט בו ומערבין~דבש
 בדברי בדבריו ושמ~א ושרי השמנונית מחמת~דבש
 דהוא ~~א ~ל הקשה והש"ך ~~ב"ח

 לעולםנ"ט בשמן להו~יחדשמנונית והאריך מרןועל מהרי~

 דמאי מ~ר~"ל בשם והביא ל~~ם מיקרי ~א~רבש
 מדבש העשוי במשקה מיידיד~וג~

 והו~
 דהביא ה~א

 הש"ך~שמן עם ~~~ים ~ד סי~ ~ה ~לל ומ"ימור"ם
 שמנונית~ם

 א~
 מ"יבללנ"ס וע"ע ל~בח נ"ט בשד

 מהרי"ל ~ל ב"ש שהשיג ~ה ד~שיב ב~~""ק
 הוא עט"ז ולשון בבשד ~וגם ב~ין דשמן~~ב ו~תי ~

 דבריהש"ךו~~בו שמואלהביאומרן~וה~ר"חוה~גורת ברבר~
 ~ילו~רמהדי"לומור"ם ל~ורותוהט""זהעמיד ראויד~ן
ו~יין

 מ~
 לעיל

 בסו~
 צ"ד סימן

 ל~"ד ונראה ~
 מהמ"י המוסבם ~ש""ךב~ברי

 ו~ר"~
 שמואל וחגורת

 נ"ט בשר או שמנונית עם לעולםדשמן
 לשב~

 ובשד
 מדן ברבת~ ~וגםבדבש

 והע~
 לה~מיר ד~וב אלא

 נ~דבש העשוי במש~ה רק ~וגם ראינו~ומר
ומור"ם ~מה~~~

~ 
 עלהת~~ מ"י ועיין

 ע"א אות פ""ה בלל
ע""ב

~ 

 דבשהעיקר~וא הפר"ח שתירץ במו או
 "מחמת הדבש דנפגם שמנונית מעט בוו~ערבין הדב~

 ~"ה~~ן~ז~
 ~ממילא" ~~~~~~"ק

 ~לחו~ ד~~~~

~~בדת
 א~ מור~

 ה~מ"ר~בשר אין
~וגם אי~ נ~~ ב~ב~

 י~ אות ב"י ב~~ה~~הגהת וע"ע ~
 ועוד

 ב"י בה~הת מ"ג אות צ"דבסי~ ~
 קל"ג סי~~~י ~~~ וב~ו"~ באור~

 ~ארי~
 בנד"ד ברבר

 דהסבי~ ~דא~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ו ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

 ב~ין ~~השמנונית נט~ש" הוי~רבש
 ד~~י ד~~בו ומור""ם מהרי""ל דברי עלעמד ~נ"~ ו~~~ו~ת~

 איריא דמאי מדבש העשוי במש~האיידי ד~~~
 ט~ם~~~~ן משו~דנט~~

 נ~~~~~ ~~~ו~

~ ~ ~  
ומ"~

 ד~~~ לדבדי~ ~דא~רינן ל~וש טוב

 ב~~ו~

 ~ו~~~
 " ו~ו~ ~"י בשאינה בה בישל ואם ~~

 רדו~א ז~ ~"ק ה~ר"תבת~
 ולא בדיעבד דשדי הוא ~יאינה א~

~~~~~~~~~י א~ אב~ לבת~~

 א~ל~ת~ל~~~~

~  משו"ת ונ~תייע ה~מ"ר במקום מע"לעא~ד 
 ~מ~תילהתיד דבריהם ~י~שי"א~ועל ודב"ש ~ב"ב~י~ ~לב~

דחסה
 תור~

 ~היית א~ר ישראל של ממונם על
 דהוישעות ב"~

 נט"ל~
 בז~ור ועיין ~ דוקא

 הד"טב"ועי~רי או~ לאברה~
~~ 

 סי~
 ס"~ י""~

 סימן ולעיל ט~
 טדוןי"בס

~~
 והוא

שה~תה "ב~~ד~~ ~~ו~י "" ו~ו~ מור~ת ש~הי~
 נ~י~

 שהוא דמה וקמ"ל מוד~ת ואינה

דב~
 אפילו נפגם אינו בעין שהוא ב~דרה

 מקונ~ים בלים ~תם אבל ימיםבמה נשתה~
וע"ל ואחרוני~ ~~~

 ר"~
 ומש""ש צ""ה

~ 

~~
 " ו~ו~ מתיריןויש

 ה~ר"~
 וה~ת

 ו~"ב דאשונה לסבראהס~ימו וא~דוני~
 ה~ר"~

~"~ 
 האיסור טי~ת דאין דליתא~ז

 ש~~
 נ~ג~ הבלי ~~י

~
~ ~ ~ ~  

~  ~~~~~ 
~~

 ~ב " ובו~ ש~ים יש ואם מו~ם לשון
בלל בת~~

~"~ 
 ודש""ל ~"א דין

 ~ל~
 ובתבו ~ליו

~ש~
 והפר"~

 ל~~~ לחוש ~ן מו~ם בדבדי דהעיקד
 הסבי~ ובןרש"ל

 מ~
 בבלל

~~ 
 ~ו אות

 ~ ע"~

~~
 ו~ו~"~רב שאומד מי יש ~~~~~

 דלא~שימ~ב~ל~~ ואחדוני~הס~ימוי פ~
 אלא מבליע ואינו מ~ליט אינו שהצונן ב~ונןקאמד
 די~ה רה"ד קאמרונראה בישולע"י

~ימן ל~י~ ועמ~
~~ 

 אובישול ~~ דדוקא ובו~ ~אחר~ים בל ד"ה ג~ דין
 ~ דיב~

~~
 ~ישל~ו אם ו~""ה " לשבח ליה משויא

 בו שיש תבשיל בגון~ריף מא~~
 ~ומ~

 או
 הדבר או דהתבלין בעינן ומיהו ~רי~יםדברים שא~
 טעם שיתנו גרול ~לקיהיו סרי~
 ב~דדהט~ופר"חוא~רוני~~

 ~~ומ~
 ~"ק פ"ה

 ס~
 רובו ~ו בולו אם רק ~ת~

דבר

 חרי~
 דבד מי~רי~ לאבדבש דמדק~ת~ע~וי בתב והת"ח ז ~~ולו ר~בו

 ד~ד~~ ~~~
 מבטל

~~ר~~ות ט~~

~ ומ~~~ ~ ~ ~  ~~~~ 
~  

~ם



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~~~" ~~~~~"
~~

~~ 

~~~ 

~ ש ~ ~  ~ ~ " ~ ~ ב  

 ב~ון

 ד~ה מור""ם לשון ~ל ו~ דין צ""ד ב~י~ ~~~לה~אר~~י
~תב

 ~~ הש~
 לא ול~ן דינא ~~נין שם י~ויין ב"ד

~~א~~י~
 וי~ ~

~~ ~~~~ ~  והוד~~~ה~"~ 
 דד~תו לי בת~ ~"ו ליאון

 ה~ר"ת~ד~רי ל~~~
 ~פ"~

 ~מ~ום להתיר דיש וב""ש
 ~~~~במש"ש~ הפ~

~~~~
~ ~  

~~~ 

~~ 

 ~~~~~~~א~
~~פו~קי~

 ~בבר~דדברא ~ין ~ילקו ו~א סתם ~~בו

~~~בר~
 ~~רא אף א~יר ~וונא רב~ל מ~ם רמתא

~מת~
 או ודאי מ~מ~~ אסיר אי מירי ולא לן ~נ"מ ולא
מ~מת

 ~פ~רב~~
 איפשי~א דלא

~~ 
 בוראוומ"מ

 ~או~ו~ובו~ בשאר דדברא ~בברא דין מרן לד~ת~ף
 ומפרשים ~רמב~ם מדברי ד~שמ~~דמאי

 א~רי~
 ~בברא אפילו ו~יינ~ ~~ב~~~ת~

 דדבר~
 ביין שפוגם

 ודלא לז~~ יורה מ~ן שגם אפ~ר בדבש או ב~מןאו

~הב""~
~ש~ר משבי~ ו~אי דדברא ~יק~ד~~~רא ובן והש"ך
 בדמ~~~ ו~ומ~

 מפש~הש""ס
 ו~~

 ושמן ביזן
 ב~אר אבלודבש

 רבדי~
יהיה שויןו~~צ~ן ~דברים בל לא

 פוג~
 יהיה ו~קצ~ן

 משבי~
 ~אי~ודין בש~ר

 ~פ~וובבדי
~~ 

 הדברז ~~"לונבוןב~יני בזה ה~בר
ו~יין

~~ ~"~ 

 ולאסור לה~מיר ויש א~
 א~

 ב~ב~רא
 המש~ים בלדמתא

~~ 
 ~"ז ודבש ושמן מיין

 ~ובנ~"גבד~קמן ו~"~

~~

 ~ו "
 ל~ומ~

 ~~ ~יין " ו~~ ש~ה לא א~ בצונן

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ 
 ל~~~ר~~~~~~~~~~ו~~~

~~"~~ב~~~~~~ל~ ~~ ~~~
 בין

 ~ץ~~~~~~~
 יבול ~אינו ביון איסורין ~שאר א~ל בריהבמו

 נ~ירא רלא ב~יל בתרי ד~ד ביבש~ויביבש ~נ~
 ~וא ב~יל דהאי~ור דהא ותו בריה לא הוישלם לאאי דשר~

 ניבראבלבשאונו
 היב~

 בי~ולובןה~בי~ לו אין דניבר
 מ~ולם נת~~ל לא דבני~רהר~מ"י

 ור~
 "ישנו זה

 בב~
~איסורי~
 ו~ויין ~

 באור~
 ~"ק~~ר"ת וג~ ~ ~"~ הפ~~ בדברי

 ב~ב~דה~~~
 אמ~תן ~דברים~ל ביאר

 ~מאל ימין מדבריו לזוזוראין
 ו~

 ~גורת השביםהר~
 ל~ם ובית~~אל

 יהוד~
 ודלא ו~"א

 במור"~
 וסי~תו

 ו~יון ז דא~~~~~~~~~~ורון ~י~ר~בן

~~
 לשון

~  
 ~~י~~~י~~ו~ ~

 ואףבשומן~ משקין בבל להתירב~בבר~ד~תא~מ~בר
אמנ~

 רש"ל
 וב"~

 ו~""ז

 וש""~
 במור""ם בתבו וב~ה~ג

 ביין אלא התירו~ רלא משקין ושאר אווז בשומןלאסור
 צרי~יןלהיות שאלו הרמ~"ם שבת~ מ~~ם ודבש~מן

 ~~~"ז וגםמבושמים
 ב~

 מ~מירין יש בשומן ~ב~רא
 ז ~~ ~"ק בד"ק ~יין~ע~""ז רמ"אורברי פ~ק אלא בת~ראיןלנו שמואל ~גורתובן

 ב""~ ב~ ו~"~
 ~""א רון

 ~א~~די~ ~~~ ~~~י~~~~
 ו~~~ון

 ~~ני~ ~~ל~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~  
בהפר""~
 בשומן דינו ב~ד~מאה ~ג ~י~ ~שני ו~וט ז
 הנירבוות~ ובל ~מ~מירים להתי~נ~דבל דאיןינל~""ד
 בייןושמן ב""א התירו רלא ~רמב"ם בד~ת מרנןד~ב~י
~ב~

 ז מש~ן ושאר אווז ולא~ו~בשומן
 יש א~ ו~ל"~

 השעיף ב~וף מור~"ם בדבתב גדול בהפ~דל~תיר
 ~לדקאי

 הי~
 לשונוונ~ל דראש מ~ירי~~

 לה~ דנו~~
~

 ~~"~ ד~~
 ~ ~ התיר ~צמו

 במ~ו~~~
 ~מאוס ש~שמן

 אס~ לא~~
 ל~רלי~ו

 ~~ בו וש ר~ם" בת~ הט"וג""ב~ב~ב"
 בשם ב"י ל~דליקווב""ב~ותר

 הפר""~ ~י~אמנ~
 אסרו

 וגם לפ~תך נא הקריבהומ~ום
~~ 

 ~וד דין ב"ב בלל
בת~

 הרא"~ בש~
 א~ן מ~ס ~וי דאם ב~תם

 הקשה אות"ב"ר שםומ"י להרלי~
 הת"~ רבריממנו רנ~ל~ הט""זדנרא~ ~~

 וא~ר
 בב~

 הר~~גורת והביאו גוונא
 ונל~ר ז~מואל

 בפש~ ל~~מו~
 לשון

 הרבוברבדי ומו~~ ת~~
 פ~~

 דאי~ור ט~מא בתר דזיל
 בס~ תלוי אינולהדלקה מיאו~

 ו~
 לישנא ובא ~"מורה

ורמ""א דת"~
~ 

~~~~

 הוא ראם ל"ב בלל האו~ה
 מאו~

 אף ~רידיה
ד~ינו

 מאו~
 ה~בימו רברביובן אפי וב"ב תשקצו בל מ~ום~מאה אפיל~ ליה אםיר לא~רים

 הרב וב"ב ז הדבר ונבון~א~רונים
 פר""~

"~"~ 
~~ 

 ~ו~~~ ~ אזלינן דידוה רב~ר בתבודיפה
 לשון

 ב~ ס"ק פ""ד~~ימן הפר""~
~ 

 ה~בי~ ~ן
 ~~רת הדב

 ~מוא~

~~~~~~

~ ~ ~ ~ " " ~  ~  
והפר"~

 רוב~רהיתירא דאיבא רביון י~ד ~""ק
 מ~ב~~~~~~~להקל מ~אר~~ו~~ן ~~

 ~וד הנבון~ובתב דהוא ונל~"ר ז""ל פאדובהמה~"ם
 ושיברא דב~לאהש"ך

 לב""~
 ו~יין ז א~ור

~גהת בבנה"~
 או~ ב~

 ~~~ ~""ס~~וא~~~~ף~וף~ו~וה~ד ~~ סימן ~"א הררב"ז ו~יין ~ ד~

~~~~~~~"~"~ 

~~ 
 "א~ו~נ~ד~~~

הו~ ~~
 מ~ש ~מבו~ל דו~א ~או במבושל

 ~ר~
 ס"ת סי~

~~

 ~~~~~~~~קב

 ~~~י~~~~~
וא~"ב

 ~ו~
~~~ל""~ דב~ינ~ בבו~ מי~רי א~תלא ש~ה ~~וש
 ~סי~ל"ה בנקה~ב הש"ךוב"ב ~ ב~ונבון אות לאברהם בזבור וב"ב רצו~ין

 דביבו~
 ב~יר~ין הוי לא

 לב ~קריוהרב
 ~קיר~

 ~~ש
 ~ רצופי~~~"ל~ ה~מירו~ללה~אםאינ~

~~~
 ~ב הא~רונים והבי~והו הא~ה

ששהה ת~
 מ~ל"~

 יי של בקררה
 שרו ואם ו~ה"ד הבלי ונא~ר בדי~בד א~ו~אףב""י ~בש~

 וה~""ז ~ ~י איסור של בבלי ~יתרדבר
 ו~ש"~

 השיגו
 אלא בבוש נ~שה שהבל~לא~ליו

 ~רמ~ל"~
 ואז

 לפיש~יא~~מה אוסרת הבלו~ נ~ל"ףו~ןפלי~תהו"ל
 ~ליה~שא~רה~יון וב~~ הא~יךב~ניןוהפד"~~""קא"

~א~ונויפ~~~~~~~~י~~ה~
 ~~~"~ונ~"~ ~~ו~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ "
~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ "~ ~ "  
 הוי~~א

 א~
 א~ד

 נמצ~ ~~~~
 ~וף של ~~פלי~ה

~על"~
 ב~ש תפל ~חלב ואו~דת מושב~ת היא "

האו"~
 אמנם ז ~~ד ובדודים נבונים שדבדיו דוק
~~א

 א"~
 בת~ ~ט"ו ת~ז ~י~

 ד~~גי~
 והבלי~~

 וה~ת ז בא~ד~אים
~~ 

 ובתב הפד"ח ~ל א~השיג
 סוף ש~ן ~מו~ט הזמןדאותו

 מ~ל"~
 לאחר

בבד מ~ל~
 קדמ~

 ההצב מהבשדקודם~נחת בבלי הבלי~ה
 שיגי~ קודם ונמצא~ו

 החלב
 ~מל"~

 בבר להנהתו
 אחדהוא

 לבלו~ מ~ל"~
 ~"ש~והד~ח~דא ונפגם

 ~ל ~פ"ת קושית ~קשה ב~אות בש"~
 הפד"~

 ~ ~"ש
 דב~ב

דהז~שה
~ 

 ~ד~ ~ימי
 ~יי ~~בני לידו בא זמן ודא~ד

 דהד~ לו אמדו ~גם הפ~ה דבדי ~ל בןודא~"~בת~
 תאר פדי ~ר~ ~ק~מופלא

 מ~~ם ~פ~ח דבדי ד~~
זה

~ 
 הי~ דלא נראה

 דלא או תאד ~די ~ד~ לומד
~יה~~ו
~ 

 ו~~בים ~או"ה לשון דיישב פלתי ו~יין
הד~

 בה~
 ~מוויש

 דה~ לתמו~
 ~ל השיג בבאן

 ~ליו תמה ובבד ~מו ~~בים ~א ~"ק ~"טובםי~ ~או"~
ה~"ח
 דינא ~~נין וה~~~נים~ו~~פ "

~~ 
 ~חוש דיש

 ד~תם ג~ו דהא ה~ו"הלדבדי
 וב~י ופלתי הפר"~

 בותיה ~"ל ~"ט ב~י~ וה~ז ~מוד~דין
 וב~

 נדאה

דש"~
 י~ויין ל~ל~פ

 ב~~

 ~"ק
~ 

 ~ש דהביא
 הד~

~~ב~ג~~ ~  

 י~קב

~ מלובלי~  ~~ 
 בשעת~~ם

 שבח~
 שמואל ~גורת ו~יין ובו~

 ~י~ ב"מ ~ל מישודא~ואודח ~~
 במזמור דאיתי ~"ט~ושו~

 לדוד~

 ל~דד~

 וז"ל הפ"ת דבדי ~ל דבת~ ז"ל
 מ~ל"~ שיגי~ ~ד ש~די הם מ~יני בנתינתןדבדים נ"~

ש~הנח~
 דמי דליתיה ובמאן גמור צונן הוי ~ח~ב
 קודמ~ ~פגימ~ונמ~אדודאי

 אבל לבבישה
 דא~ידא הדב דמודה~ודאי ~~דר~

 להשתמ~
 ולא ~לב לא בה

 ~ון~ ואמתדהוא ~~לבשדוז~בדור
 וה~ם

 לדבדי ולחוש ל~~מיר דטוב ~ומד אני ~מ~ומילהחיד דמ~תב~

~או""~
 ו~~ו~יין אות ב"י הג~ת בנה"ג ו~יין ו~י~~ו

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 ~ ~~ ולדידי יו~יל ~דיףאינודבד

~~

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

 דין ו~ ד~ל~~~יא
~ 

 ה~י נ~גינן לא ואנן דבת~
 וא"ב בבוש מט~ם ולא ובו~ ~נפל בו~מידונא~ד
 היה ברו~ח שהמליההביון

~ 
 מה בולו לא~ור

 לא אבל ~קליפה םגידלא החתיב~ לא~ו~ אלא מחמדי~ דלא ~ל אלא ובו~לציר ש~ו~
 מ~ לא~~

 ובן לציד ש~וץ
 הט"ז~~בים

 והש~
 ו~פ~~

 ~ ו~~"ת
 ובתב

 מה בל דנא~ד הע~ז בת~ ובן ~יקדדבן ~~"~
 הדב ב ~ב ~~ציר שבתו~

 ~גוד~
 ד~ת ובן ~מואל

 ~יר ש~וץ מה ל~תיד ונבוןוה~~א הד~~
 ב~ביש~

 ~דוק~

~ ~~~ 

~~~ ~  

 ~~~~~ש

 ד~
 יו~נבבש

 וה~"ז שלם
 ~ל~

 אפילו בבוש ~פק ו~תיד
 אי~~יןבשאד

 ו~פד"~
 ברבדיו ~יין דאייתו ד~ה

 א~ו~מלבד ~וש ד~פק בדמ"א ~דין ו~יקרג~ ~""~
 ג~ אות ב"י ~גהת הב~ג דה~ביםו~נ ~~ב"~

 הפ"~ ה~בי~ ו~~ן ז~"עאות~ באוד~ ~~
 ~~א"בה~

 ות~~~

~~

" 

 בבו~ הי~ ו~~
 ~ב~~" ~ו~ץ בתוך או ~יר בתוך

 א~ דין ק~ד ~י~ ל~יל דבת~ למאי ~דדמדן דינ~ האי ~ל ~~שה ד~ ~"קהפד"ח
 שהה לא אם לחומץשנפל ד~בב~

 מ~ל"~ בתו~
 ובאן מותד

 ~אוד ~ל שיתננו בדיבת~
 ובבר ~ וידתי~

 הקש~
 ~ליו

~~~~~  

 ~י~~ין ~~לוקי~

 זה~
~ ~  

 שאינו שבדב~ומץ
 הז~

 וב"ב
 ה~~

 ד~ ~ק
 ד~יירי ק"ד דב~י~ בת~ ופלתי הומץ מיניב~ ד~~
 לא או משביח אי לןדמ~פקא ב~~בר~

 לב~
 בו~י מחמרי~ לא

 ובעי~ ~ומץהאי
 מ~ל"~

 בב~וש דאיי~ ובאן
 במבושל הוא ~די וידתיח ~אוד ~ל שיתננו בדישה~ ~

 הביתו~ב
 ל~

 ו~"א י~ודה
~ 

 ובת~דבן
 ד~~

 מור"ם
 וד~ת מדן ~ל ~שי~דלא

 וב"~ ~ד~ש~
 ודמש~א

 לא ~~חילוקים דש~די אמת והן ~ ~ב"לולבוש
 ד~קשו ביוןאבל ננ~~

 מזאת"~~תיד~
 אבקת ב~פדבבחוב ו~שי~ ~צ~ למדן~

 ש~~ דוב~
 ד~ז ~י~ ~דן

 ~~ ~~ח~ו~ מצי~ ~ומץ ללמ~ באתי ~אאני וז"~

 אלא נא~ד לא שי~וד מאותודבפ~ות ~~ א~~
~~ 

 ~זה ל~ושי ~תם ~אנחיתנאאות~~י~וד בבדי אבל
 דב~י~ ~~ימןב~~לת בברנ~ב~~

 מ~~~
 שי~וד ~י~הא ו~ד

 דאין נ"ל ~ ~~ל ז"ל שבת~~דא"ש ובמושלם
 להטרי~
~ 

 הדב ~וב~ש דחו~ים בתידוצים ~~מנואת
 ז"ל פ"ת הד~ תידוץ ~~ל ל~דד"ףלדוד מז~~

 ~ י~"~
 דהרי

מדן
 ~ופי~

 בשו""ת ד~תו גילה
 דדו~ הנ~

 א~דתא~ו
 ובמו להם נתבווןולא

 שב~
 ~ארי~" ב~ם פר"~~ ~רב

~~~~ ~ ~~~~~~~~~~~~~ 
 ~ישהא ב~י~דבחומץ

 מ~~"~
 וגם

 מ"י ה~
 ו~גוד~

~מוא~
 ~ם הסבימו

 ~ש"~
 ו~פד"ח

 וב~בו~ דבחו~~
צדי~

 שיש~א דוקא
 הב~ מ~ל"~~ו~~

 דבחומ~" ד~םק

 ו~ל ב~יד במו מיד בבושהוי
 ~"ש ~~ ~"ק ~ש"ך ~ליהםה~שה בב~ וה~ט~ ~דדיש~

 ~וא ~רי ומלי~
 ~ק מיד ואו~רב~תח

 פ~"~
 ~~~ ~ וא~~ונים

 ~נין

הדי~
 הב~ל~ד"ד הדב עם ~וד המ~קתי

 ו~~~ים נ~ו הבהן ~יים במוה"ד ב~וב דידוש~
 בעי~שישהאל~ולם ~מידבחומ~

 מ~ל"~
 לדחוק~צ~ו ושאין דוקא

 דבדיו יי~ב דמדן ביון ד~יקיבתידו~י
 בשו"~~

~~~~~ ~  

 ~ל חום אבל ~
 ב"~

 אינו
 מב~~

 ובו~
 דאינו בתב ו~ ~~~ה~ת

מו~בם ~בש~
 מהש"~

 ~לי~~ ל~נין אבל ומ~פו~~ים
הביא ~~יט~

 ~בדו~ ~
 ~לבה ול~נין

~~~ 
 דאו~ר

 וטור קמא בי"א במדן דלא שהי~"ב~ל ב~
 לדע~ו ב~רש~א אלא י""אבשם ו~~~~

 ת~ ~"ק והפ~ח ~
 בי~ ב~~ בין ומבלי~ מפליט שהי~"ב ~ום דבלבתב
ב~~

 ~"ת ב~י~ ל~יל ש~אדיך ובמו

~"~ 
 מבלי~ דב~ש ודאבי"ההב~ן חיי~ וד~ וה~ן ו~דשב"א והדמב"ן רש"י דד~תלנו ד~דא~ ~~

 ~ו~~ש ומפליט
 ט"ו ודין י~ד דין ~"ח~ימן ל~~~

~ 
 ~~ט"זב~ב וגם ~

דמבלי~
 לבתחלה ואו~ד ומפליט

~  וה~~ 
 ~תב

 ~ שהי~ב א~~ימפליט ול~ מבלי~ לא ד~ש קי"ל דאנן י"ב דין נ"זבלל
 והש"~

 בתב
 ובדי~בד ב~~~א ב~ק חד~ומאבל בבלי ל~~ודיש דל~תחל~

 והםבים ב~דמ~ם ~תידיש
 ~מ~

 הד~
~ 

 ו~ט""ז
בת~

 ~ה~

 ודבדחשוב ~הפמ~ד בדי~בד
 ו~ב~ב~~ ~

 ~~~י~ ~~י~~ב"~
 ואו~ד ~א~ד

~ ~ ו~ו~  ~  



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~  

~ ~ ~

~ ~ ~

 ~ח~
 ~רב

 המ~ש~ דמדברי פ~"~
 ש~בו"

~ס~ם
 ר~בלי~

 אי~וגופיה בולו לאסור היינו ו~~יט
 להקל ודיש ב~"ס עיקר אינה זו רסבר~~ב

 ב~פמ"ר~
 הפמ"ד שאין במ~ום ~רס רבבלי בת~~לה"~

 י~

 ול~ו~בו~~~~~
 ז~ןשה~סב בל ~ב היוחר צר על

 הפר"~במ"~
 סי~ לעיל ו~מ"ש

 ס"~
 יו"ר ~ין

 ר"~
 ה~מי~~פ~~

 וב~~אלא ה~יב
 רי~

 להקל
ולאס~ר~אב~~ואף בה~מ"~

 ר~~אובבל והפ"~ ה~ר"~ בסבר~ בדיעבר~
 ד~ב~

 בסי~ לנו
~~ 

 ס""ק
~רנן ד~ר~ י"~

 ר~~
 ומ~יט מבליע

 ה~~ ו~רע~
 דאוס~

 ב"~
והע~
 ס~ בעי~יי בשו""ת ועיין ~

 מבל~ דעירוי ~ט
~~

 ו~~
 בולע

 ~ק מב~ל ד~ר ועירוי ~ ו~ל~
 סימן לעילבדב~בנו

 שם"ואפי~ ס""~
 ~ירוי

 מ~לי~~ילו~ שנפס~
 ~"ק מיהא

~ 
 וע"ע

 מ"~
 סימן לעול

~~
 דין

~~ 
 ו~וין ח~לה ר"ל ד"ה

 הגח~ בנ~~

~~~~~ 
 ר~~אה א~ו~ ~בל ~~

 גב~
" 

 ב~~וש ~~א~ב ~מןב~לו א~ רו~ב של"הש"~דהיינובדבד ~ח~
 ולרזרן ה~ו~ לדע~

 אסור~נון בב~
 וב"~ ~

 הרב
 פר""~

 ולדידהו ב~מן לדידן

~~חושו~~
 רין ~"ז בלל

 א~~~
 רגם

 ב~~ושאסו~
ו~ו~

 ו~וין בב~וש ~ם לה~~י~
 ~~ פ~~

~~ 
ס~ ט~ולעי~

 ~ ~~ רין צ"א

~~
 ב~ר " צריך~ליפה ~ור""םצונן ~ון

 זהשנגעו וגבינ~
 בז~

 קליפה צריך צונן מהם וא~
~ני~ם

 ו~ר""~ ש"~ או"~
 האו"ה בשם הט"ז ו~"ב

~"ק
~ 

 האיסו~ דאם ורש"ל"~~ב
~~ 

 וההי~ר
ומונ~ים ~~

 ז~""~
 השיג וש"ך ב~ליחה ~מו ~ולה או~ר

 וה~ בז~~לי~
 הפמ"ר" שאין במ~ם ה~מי~~רש""ל

 ומונחים קד ~םוהאיסור ההיחרואם ~
 זא"זצדי~

 קליפה
 ואם מו~ט בהפסד בה~"ז לה~מירונ"ל

~ננים ~ניה~
 להרי~ צ~י~

 וב~~ו
 הב"~

 דרוקא וא~רונים
 מהם~שא~

 ל~
 א~ילו יב~ים שניהם אם אבל

 הר~
אין"צרו~

 ו~בו
 ~נה"ג ~~ן מס~ברא~

 ~גה~
 ~ו

~~יאיב~
 וב~ מ~~ ל~~~ ~סו~~~~~

" 

 מ~~
 רהבל

 ~ם אי~ו~ שומן מ~רה ואם למ~להמ~נר ~~~

~~ו~
 בדועבר אפ~ו קר הי~~ ~ומן

 אס~
 רלא

לה~ירו~מר ש~~
 ר~~אה"גב~

 לפו
 ני~ך ש~~יה~ר~

 ופר"ת ט"ז ר"מ הבלונאס~ ונבלל ההיתר ~ומןונמס

וא~רונים~ועי~בנה"גהגה~
 ~~ו אוח ביח~סף

וחח~~
 ~בר

 אמר~ ל~
 במ~~ה

 פד"~
 ס~ק ע~ סימן

 ~שםב~
 ה~~

 ע"ש והטור והר~"ש ~סה"ב
~ 

~~~~~

 ב~~~נו פירוש " ר~ דין בגירוובו~ שצל~ו ירד
 ס~ס"ה~ד~לו מררב~ו~דלעיל דאנ~ר גירשל

 וב~~הפר~~ ~ בעלמא ב~ץ אלא אי~ ~צמו~ד
 ס"ק

~ר
 ראענ~ישד~~

 ~ס"רב~ב רסגובב"ק הרש~"א
 לחוש~יש

 באיס~
 לרברי ~ורה של

 המחמירי~
 מ"מ

 אף והצריך~נ"מ יו~ר ה~מירהמ~בר
 באיסורו~

 של
 ע~"ל גיר של שמנו במורבריהם

 וא~
 וע~ז לה~ל

 והר~ ~ י~~ אות~זז~נ~"גהגהת~"י
 בח~~ז ב~"~סוףבל~

 ~~ק~~

~ ש ~ ו  

~  
 ד~ו

 המנהג לפי דינא~בללעיק~
 רע~

 הרב
הפסר ד~מק~שאי~

 ~ קצ~
 ס~ להצריד

 עב"לבצלי וב""~ במלי~~ אפי~
 על מ"י ועיין ~

 ה~"~
 ל~ז בלל

 ס"~
 ןוד

ול"~
 ר"ר דף

 ע""א~
 צרידרדבנן ראףבאיס~~ ה~ד"~ ברברי ונלע"ד

~ 
~~

 היא ~ם אבל
 ~בו~ לר~ ברו~

 " ול~~ובו~
 ~ז בולה~"ל

 וב~~ ~ ופר"~
 בחבנו

 ג~ דין ~ב~סי~ לע~
 ובו~ מ~לוקת י~ ד"~

 אם דדו~א לר""י~םבימו רהאחרוני~
 ב~

 חוץ ה~~יבה
 לרוט~

~סר~
 בדוטב מקצ~ה אם אבל לבד ה~~יבה

 בבלהטעם מערב~
 הקד~

 הבא והה""ד לס~ מ~רף " וה~ל
 ברוטב מ~צ~הדאם

 מ~רב~
 ~בל ~איסו~

 ז" ~~ ~"~ס"קועיין ~ ~קדר~

~ ~

 ~רב ב~ב " ב~וש רבר ~~ ~ו~
 אם דאפילווא~רוני~ פר"~
 הבהמ~

~מנ~
 וה~ומות ~בו ~נוקנוח גיר של ~מנו מ""מ

 ~~~ם" ב~ושים הםבולם
 מפעפעיםוהבי ואינ~
מסחברא"~

~~
 "אפילו

 מרא~
 ~" ובו~ אזנו

 בח~
 ~דב

" פ~~
 ס""ק "

~~ 
 דא~לו

 ה~א~
 למ~לה

 למטהוהבליוח ה~ל~ וצ~
 ד~ל~

 מעלהח~~פו~ בלפי מ~~פע
ז"ל

 ~ ע~~
 דבבל ~ון ובן "הא~רונים ו~ב

 ~ לן שאנילא ~וונ~
~~

 " ובו~ בחו~ה האי~ו~ ~חיבח וא~ילו
 ו~~

ה~"~
 בלל

 ב"~
 ~~זאמנם ~ ג~ רון ב"ג א~ובלל רין

 והפר"~
 מרן ל ע הק~ו

 דנמש~
 א~ה~~

 ד~~יבה הסימן בסוף ב~ב גופיה הטורדהא
 אינהמאיסור בלוע~

 אוסד~
 ובדפסקמרןלקמן וב~" ~ברחה

 ע""ש ט~ ורין ז~ברין
 רקצ~ ~~~הפר""~ ~

 הא~רונים
 רהאיסור ראיבא~ירצו

 מ~מ~
 דפולט ביון "~צמו

 אצלו ההי~ר אם נטילה ~די ואוסר איסו~ שלרוטב
 ברין בן ~אין מה בבולו ומבליע פליטחו מ~זיק~מן
 ~צמה מ~מח אסורה ה~~יבה ט~שאיןז~ודין

 שבלע איסורמ~מת אל~
~ 

 ב"ו םי~הט"ז א~~ מהר"י בשו"~ ראי~י ו~ן
 ע"ש~

 ובח"
 הפד~~

 דאין
 ובול ~נאסר רא~ן הראשונים בחבו רסחםזה לושורשל~י~~
 וביון מ~צ~" לילד ~יבול ממה יוחר~~י~זר להולי~
 נ""מ ~רי~והתפשטו~~לאער ~אי~

~~ 
 היחראיןלוב~

 בשומן
 בד"מ שתירץ מה ~גם בחב ו~ו ~ ובו~ עורלהוליבו
 ב~לב מיי~ידהבא

 ב~ו~
 ר~לב ~יוו

 מפעפ~
 אלא

 ~ב ליה מפטם שמן הה~חד מפ~פע אינושב~וש
 דברי אלא אינן הללו וד~ל~ים ש~ר איןלו זה~ם ~

 ורלפיב~נביאו~
 אינן ה~~ ~רברי ברור הרבר

 הללו ה~ירוצי~ ~ל השיג ה~"ז וגם ~ להלבהמבוונים
 י~ויין במ"~המ~בד בפס~הר~ב~ורלא להקל~העיק~
בלשון

 הפר"~
 ס"~

 הביאהחירוץ ט~ ס""ק ~"ט~ו~~ח

 הב~ והש"~ הפר"~ שה~ח~הראש~
 ולא~נ""ל ~~רוצי~ ב~

 ר~~
 ~במ"ש ד~ן רינא האו

 ~מזמו~ ראו~יוגם ~ הפר"~
 ל~רר""ף" לדור

 ז"~
 שה~וג

 ע~
 הבא רשאני וב~ב ה~ירו~הא~ ~יים ואיש~ה~ר"~
 או~רת הא~ורה ~~יבה ולבן ~~ין האיסודשגוף

 נבונה הגהה ל~גיה דע~ו ~ל יעלהמהתו~והרא"ש נס~יי~ י~ר ס"ק והט"ז ז בדבריו יעויין~~ר~ה
 ~ם ~יין הטו~ברברי

 וא~
 בו

 הח"~
 פעם

ו~תים
 ב"~ ~ב~ל~

 ~~ דין
~~ ~  דו~ 

 בד~ד~ ~~ב ~~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~  ~א~~ן 
~~~~~~ 

 ~~גי~~אם~~וד~ ~ב~~ה
 עצ~~~חמ~

 ~גו~
 ~בל~

 או
 ~ב"~

 ~שיג בבר
 ~ל~

 דאין וב~ב בענין והא~ך א~ ~ק ב"ח בבלל~~~
 אףלהחמי~

 בב"~
 ל~צריך ודי בזה זה ~~ו אם

 גם והשיג ב~י~צ"ב הב""ח ס~~ לפי ~ליפהאו נטיל~
 ובס"ד הב"ח דבדי דנמשךאחרה~"ך ע~

 ה~ל~
 דאין

 שב~בו ואחדונים ד~שונים ה~סקי~ בל נגדלהחמי~

ב~יטו~
 בב""ח דאף

 אי~
 יוצא בלוע ~יסו~

 מח~יב~
 ודו~לח~יב~

 בלל ה~"ח על במ"י וע""ע " ~ב"ל

 או~~"~
 בנה"ב וש"ך וררישה רש"ל ז~זאך

 והב"ח ו~~"ח ~ מרן ב~ון~~י ולשוןהעט~
 היינו דבב"ח~ירשו שמוא~ וחגור~ והפ"~

 ח~יב~
 בשר

 שבלוע~
 מחלב

~~וס~
 בנגיעה חבר~ה

 דנחשב~
 גוף הח~יבה בל

 ד~ל אבן ~האיסו~
 בפג"~

 מ"ה ~י~
 ובאו~

 וט"ז

 ו~~
 בגבינה שנגע חם בשר פירשוו~ר"ח

איסו~ דחשי~ חמ~
 מחמ~

 ראין בתבו בעלמא ב~"ח אבל ע~~ו
 נטיל~ בבדי אלא לזה זה בנגיעהלא~ו~

 והט~הע~יק
 דהעמיד בנה~ב ועיין ~בע בבאר וב"ב ר~"לדברי
~דברי

 ~רןתירי~
 והפר"ח ~הביאוהט"ז

 וב~~
 דבן

דע~
 רש""ל

 ~ריש~
 מ~יק ופל~י ע""ש וב~ח

 דמ""י נקשה ולא ז להקל והפ~ח~ר~ב""א בדע~
 ב"ג~לל ה~~ ~

 או~
 ו~ש"ךעל ~ט"ז דבדי שהביא אחר ז~

 קטן ~עיף ~"ח ~בלל דע~ו דגלה הבריע לא~רן
 ה~ ס"ק סי~צ"א בט"זא~~וע"ע

 דהבי~
 לשון

 ב~סו~ ד~א דהיינו ב""גבבלל הח"~
 מחמ~

 אבל עצמו
 ~יסו~ הוא~~

 בלו~
 בלא לח~יבה מח~יבה י~א אינו

 דשם ונראה ז~ ס""ק צ""ב ב~י~ עוד וב""בדוטב
 ואפשר ז בסי~ק"ה ודחה שהביא ל~ירוץומודי אזי~
 דבריו יהיודלא לחל~

 ~"או~""ב~~בא סי~ ד~אני ס~דא~
 דבל~ מיירי דלעיל או בב"ח איירידה~ם

 איסור
 דמפעפע~מן

 וח~יב~
 מייר~ שמינהוהב~ האיסוד

דבל~
 בחוש אי~ו~

 וח~יב~
 וההי~ר בחושה האיסו~

 דבלע וה"מ וז""ל ב"ח בלל ה~"ח ב~~ ו~ן ז~מינה
 בלע אי אבל מפעפעמאיסו~~אינו

 מורה ובן בנגיע~האו~ר מאיס~המפעפ~
 קצ~

 ל~ון
 הט~

 הבאדס"ל

לחל~
 בין

 ח~יב~
 דב~~ לבחושה שמינה האיסו~

 אלא ה~ר בדברי מגיה הייתי דמס~פינאאלולי ~~
אפי~

 ~תיב~
 ההי~ר ו~~יבת ~מינה האי~ו~

 על שהק~ו מה ויעויין ז~"ש בחו~~
 דב~

 לעיל ה~"ז

~א~
 מסיים רהא ב~ע באיסו~ דמיירי בדבדיו ~מר

 בסי~ן ~י""ל והא ר"ל האיסו~ ח~יב~ א~ מרן~ם

~~י~~~~ל~~ן~י~~~~~~
~ ~~~ ~י~~~~ ~ ב~~~  ~ ~ ~  ~~ 
 איסור קרוי~ינו

 מחמ~
 ~י~ בב"ג ראי~י ובן ע~מו

 ~גב"י~"א
~"~ 

 ו~ע""~~
 הדברים אלו בל ראו~י ואחר

 בב"ח בנגיעה~~"רלהחמי~
 בשרו~~"ח ובמושפי~ר~"לוטןוש"~

 ח~
 בהאי ~הקל בגבינ~חמה ~נגע

ודרוק~ הבא~ מרן במ"ש ורלאה~ב"או~ו~ר"חולה"פופל~י בפם~
 נאסר~

 ה~פעפע איסו~ש~ן בשבלעה חבר~ה
ו~"ע

~"~ 
 ובו~דנ""ל אין אם ד~ד"ה דין צ""א סי~ לעיל

 בסי~ מ"ש וע""ע הרשב""אוהפ~ח בדברילהקל
 ~ג~"דין צ"~

 ר"~
 בת~

~  ~  ~~~~ 

 ד"ה ז~ דין ~מן

~  נ~~~רי~ ~~~
 ~~עם " ~~ום

~~~ 
מקו~

 באלו ~פי האיסו~ נח~ב
 ~ ז ואחרונים ט""זבעין ~ו~

~~
 באי~ו~ ~ור"ם ~שון

 שיי~ ר~
 ביה

 ~~נוני~
~ 

ב~
 ~לי~ו~~~~~~ו~~~~~~~~~

 ב"נ דק או~ראינו בחו~ ב~ברבו~אי ו~בא בזה שוין ומליחה דצליבצלי
 הש""ך ב~~ ~

 דין בדלקמןדרבנן באיסו~ איידי דה~
 ט~וע"~

 ומליח~ ~~י ונבוןזדהא

~ ~ ~ ~ ר ~ ב ~ ~ ך ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
 ב~~ ~ח ~ק ל~מןע"ש~והש"ך

 בהדיי~
 דבאי~ו~דרבנן

 ~ ~ ~ בבדיקליפה נהקלי~

~~~~~ 
~~ 

 בגו~

 " ב~~ב בשר או נבי~ה

ובו~ עיי~

 ול~י~

 צ"א סי~

 ~~~~י~~~~~~
 ז~דנלע"ד ~"ק ב~~הט"ז ד"ה ג~ דיןצ""ב

 ד~יינ~ ופד~ת וש"ךוטן ר~"ל מדןדברי ב~ה~פי~~~
 חם ~ר

 דחשי~איסו~מחמת חמהבג~ינה שנג~
 ע~~

 ב~ב~ ו~~קל
 וטן~דשב""א

 ופ~~
 ~דלא ופ~י ולח"פ

 ~ ה~ דין~עיל ב~~ק"~רן~
~~

 ~ון
 ~ר"~

 פליטה בו שאיןמאחד ~ אי~ורובו~ שבלע בלי ~בל
 מגו~

 ה~לוע מפליט
בו

 ו~ו~ר~
 הי~ר

 בו~
 בלא בלי או~ר בלי איןאבל הי~~ ~ל מאבל ד~וקא ונראה

 רוט~
 ~"ך ~""ל

 שנאסר בליו~"מ ופ~ח~
 ~חמ~

 או עצמו איסור בלע
 מחמ~

ח~יב~
 אי~~ שבלעה הי~ר

 ~פעפ~
 אבל

 שאינו איסור שבל~ההיתר מ~~יב~
 בג~ מפעפ~

 אינו בבד
 הי~ר של מוהל אלא ~ינו מאידפליט דהאנאסר

 ~בלע דבלי דאע~י וה~חרונים הד"מופר"ח~ובחב ט~
 שמן ~אינו באי~ו~ אף בו ~נוגע ~י~ר אוסראי~ור
 רק או~ראינו

 ב~

 רוטב בלא יבש שהוא ביון
 גב עלואף ~

 דאי~
 ב~ב דוטב בלא בלי אוסר בלי

~~
 ליזהר י~ דלב~לח בנ~""ג

 זה ~יג~ של~
 הדברונבון בז~

~ 

~~~~~
 וא~~נים והפר"ח ~~זעוד

 בהם שנבלע דגים או אורזבגון דת~~י~
 בהן ~חב אם חלבאו בש~

 ב~
 ב~עאו~ר שפי~ ב~י חלב ב~ראו של

 ו~שי~ המאב~ א~
 ~מאבל

 הו~ בא~
~ו~

 דאין ובודאי ~ב"ל הבף ~ם ונא~ר חלב או בשר
 " ז בהאילהקל

~ ~ ~  הש"~~
 בס~ אוסר לגמרי ביבשדאפי~ א~ש~ ~בלי ~נפלט שמן דבאיסור

 הפ~"ח אבן לדינא ד~עבתב ובס"~

~~ 
 ב"~

 ב~ב
 ~חלק דאין מ~ברא ולדידי וז"לדבריו ע~
 בב~

 בין
 אי~ור לבלע שמן איסודבלע

 בח~
 עיקר אלא

 במ""~בז~ הדי~
 ~""ט ב~ימן

 ס"~

 נ"ד
 ע"~

 עב""ל
 י~ דין ~"ט סי~ן לעילועמ""ש ~

 מו~"םד"ה ל~ון על
 ~ו~ האריבו פר"ח והרבהש""ך

~ 
 ~רב בדברי ונלע"ד

 דאיןפר"ח
 לח~

 בין בבלי
 בל~

 לבלע שמן אי~ור
 ~ בחושאיסור

" 

~ ~

 ~ו~

~~ 

~  

~  

 ~מ~~י~

 ו~~~~~
~"ב

 וקנוקנות הגיד דב~ומן הבי לישנא האי פיר~
 א~א א~~י דלא ~עפועקצת להםאפי~שיש

 לחו~גי מ~רבנ~
 ~~בל~רומו~ ~לי~

 ~~~ דןש
~ד~דייתא ~י"א~~~



~ ~ ~ ~ ~~~~~""
~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ " "
 והשיג ~ ונבון נ""מ הצריך~אזריי~א

 ע~
 ~ך הרב

 דגיר בשומן מרןד~ין ד~ירש~ברי~~ב~"ו
 נ"מא~""ג ב~ומו~הצריך וביןשבו וקנו~נ~~
 הס~ירהשישבדברי ~ילחרן מדרבנן אלא א~ירי~א רשומןוקנוקנו~

 שחו~ה בשר גבי ג" דין ע~ סי~ לעיל דהאמרן
 א~"ג נבילה בשר ~ם~נמלח

 דא~י~
 לא ה~ורה מן

~צרי~
 ~ש הפך בק~יפה ליה ד~גי ב~~ אלא ~מ

 חילק דלבן נ"מ ~יך דאוריי~א דבאי~ו~~באן
 בבשר ה~חושיםב~בעם בד~ים איירי דבסי~ע" "ך"מ ~ר~

 אבל ~ורה של ~אי~ורי~ אפי~ בקלי~ה לו דדיבחוש
 דגיד~שומן

 וה~רומו~ וקנ~נו~
 דמ~ע~עי~ דנד"ד

יו~ר
 מד~~

 החמידו מליחה ~בי גם צגמרי בחוש
 וב"שבחלב מדרבנן דו~א אע"גדא~ידי נ~מוהצרי~ו
 וה~ר"ח ~ באורך י~"ש ה~ורה ~ן דא~ו~בחוש

 בבוונ~ י~~ ביון דלא~ליו בח~
 מהבא וה~~~רה המחבר

 ע~ל~י~
 מ~ור~~

 מרןדהיינו לדברי ב~ירושו מעצמה
 בחוש בדבר איידי ~סי~ע~דלעיל

 ולב~
 ליה סגי

 בשומן הבא והה"דב~לי~ה
 אפ~ וקנוקנו~

 ~הם שיש
"~ע~וע

 ק~~
 אלא אסירי דלא ביון

 מדר~
 להו סגז

 אבלבקליפה
 ב~רומו~

 ~ורה מן אסירו אי ס~ק דיש
 דדבריו ~מ~ונלע"ד להצריבם סחמירו ~~~וע להםויש

 בהו~ןעולים
 ומ~ורצ~

 ה~~ירה
 ~רן ~ברי דנרא~

 ~ירשו ~ך הדב וגם ה~~ז לשון הפר"ח ~ירץולא
 ~ימן מרן מדברי ה~~ח הקשה ו~ו ז יע"שבדוחק
 הבשר מלח דאם דפסק ב~ דין~"ד

~  
 ~חו~ין

 ומבשל אח"ב שי~ירם האסוריםוהקרומין
 שאו~רמי הבשרוי~

 ע~
 דלב"ע משמע ב"ק ממנו ש~~יר

 ו~~ ס~ב~רומי~ב~ק
 ~"ק דא~ילו ~ב דמת~לה

 ו~יין ב~"עז והניחו ~~ךמהשפסקבבאן בעילא

~שו~
 לאורך ~"ז ~י~ נ"ש

 ~"מ ~ימן ~י בעי ובשו"~

 ~לימ~א קושיא ~~א זו מדו~ה ~ל י~בנמי
 ו~~~

 ז"ל ~ר~ ש~י~ץ ה~ירוצי~דב~~~
 ב~י~ע"~

 וק"ה
 ו~ו ~ ז"ל הדב דברי ג"ב י~יי~~ו ז"ל הרמ~ם~דעח
 ד~דין הבא דמרן פ~~י ~די~~שה

~ 
 אינו דאם ב~ב

 אינה שבלע האיסור הפ~ע~עיםמדברים
~בר~ה או~ר~

 משמ~ אפי~בצלי בנ~ע~~
 דבלשהואבלועה

 דבד~חוש~ינהאוסר~ואמאי עם מח~ונצלהא~י~
 ~הוא~יון

 ~ל~
 ולפיבך מחלבעצמו בולע שהי~ד איירירץד~אן ~ ממל~יחה יגדע למה מדאו~יי~א

 ששי~ וצריך לבחוש שמן בין~לקי~
 בבחוש א~י~

 בהחד ז~דמיירי בדין אבל ~ בצלייה ו~שבמליחה

שבל~
 מח~יבה

 ~בלע~
 בין מחלקי~ מהאי~זר

 ב~לייה אפילולשמן בחו~
 במלי~~ ו~"~

 הש"ך חילק ובה"ג

באו~
 יעוי" ~ו~ י"ז

 בד"~
 ו~ז בא~ך

 ס"~
 ב"ב
 ~ר""ס הרב דהניח ס"ד לסי~ מהבא הס~י~הולענין ~

 דחילק ~ו ~י~ ה~""ז אחי מהר~ ~שו"~ ~י~יבצ""ע
 ~א~ו~ו או ~מן הבשר אםבין

 נוב~
 ס""ד דבסי~ לחלק

 ~~רומיןאיירי
 הקבו~י~

 הבשד מן מטפטף ובאן
 מ~א~י ל~חמיר~ושוב ולפיבךיש המוחר ~בשרהא~ור
 ל"ח ~לל ה~"ח עלבמ"י

 או~
 האילישנא דפירש ~~

דמר~
 במו

 הפ~~ שפי~
 ה~ט""ז לשון ~ל וה~שה

 ל~ין וא~אן ~ יעוי"ש מ"ך הר~ רבריועל
~ל~ד דינ~

 ה~ר"~ ~~~ר~
 דאוריי~~ אי~~י~ בין חילוק בקלי~הוד~ין די~ליחה וגבי נ"מ צריך צלי דגבי

 דב~ב דרב~לאי~ו~י~
ו~י~ רובה~וסקיםועיקר~ דזהדע~

 ד~ ל~~ מ"~
 ~"ה ~~

 ו~~
 ~~ ו~ין ~ו~ ה~ח

 ד"ה ד~ דין צ"~א וסי~ ובו~ לעיל מ"ש עי~ד"ה
 ~באיןובו~ו~י~ א~

 די~
 ב~ב ~~ה

 יש ד"ה ב~ דין~"ד ~~ז~"וס~ ה~~
 לה~ו~

 על ל~מן או"ה ומ"ש ובו~
 נראה ד"ה מ~"םלשון

 ו~~ רמ"א דברי ס~יר~
 ב"ב ~"ק ה~"זהקשה זד"~

~ 

~~
 ולענין

 שאר"הח~יבו~
 ובו~""ה~ך

 ~~ר"~
והפ"~

 איך מרן על ~פ~ו
 נק~

 מהר"ם ~ב~

 ~בר~וש~י~
 רחלב דהנבון ו~~בו הרשב"א

 ובל לח~יבהמח~~ה מפע~~
 מבעיא~חל~לא לב~~ מצ~ר~ו~ הח~~ו~

 הנוג~~ ח~י~ו~
 א~ילו אלא בחלב

~נוגעו~
 עם בח~יבה

 הנוגעו~
 ~חלב

 ~ במרן דלאדינא מ~~רפו~ו~
 ואם

 הנוג~ו~ בח~יבו~
 יש בחלב

 לי~ול ש~ריך ~לא מוחרוח הם החלב נגד~~
 ב~~

 מקומו~מאוח~
 ~~ יש ~אם ובן בחלב שנג~ו שידוע

 ~ ~~געו~בחתיבו~
 ש~ן אע~"י בזו

 אבל לה~יר יש בזהגם בחל~ נוג~ו~
 הנוגעו~ בח~יבו~

 בחחיבה
 לאסור יש ה~~ב ס~"נגד בהם ואין בה דבוקשהחלב
 ל~קל ~סק מדן מליחה גבי דהבא ב~~ דה~ד"חאלא

 ~וה~~
 לי~ ניסא

 ל~ליח צלי בין חילק דמרן לומר
 דהוא ובנד"ד החמירדבצלי

 מל~
 ~רוייהו הי~ו~ב"פ

~~  

~ ~ מ ב  

~ ש ~  
 בעיק~ן

~  
 אחר נמשך~ן

 ~בר~
 ל~ ס"ק ~והש"ך להקל מהר"ם

 איך ידע לא ~"ל"במ~ר"ם אי דאף מרן~קשהעל
 בולן ב~לן נגע אם ידוע ~ין דאם~~~

 רע~ו גילה בבד מרן ד~א סיפא ומ"ש רישאדמ"ש אסורו~
 אבל איסורין בשאר חנ""נ אמרי~דלא

 מהר~ ~ע~
דח~

 דא~~ר מידי קשיא לא
 דב~נג~

 מהן הא~
 ונאסרו מיניה ~ק במהידעי~ ~~

 הח~י~ו~
 ~ח~יבה מן ובלעהחלב חז~ ושוב

 דהי~
 ~הי~ר גם ונעשה

 ס"ק והפד"ח ~ יע"שאיסור
~"~ 

 "ה~יא
 קושיא דהיא ס~ק דאיןוב~ב הש"~ קושי~

 ראוי~
 אליו

 איירידי~דהבא ו~יד~
 דילמא וחיישי~ ~~ ליבא א~ בבל אבל ~~ י~דבבולן לא~ורהח~יבו~ בדי בחל~שיעור

 ב~יל ~רובא ~ייך ולא וא~רן ברובנגע
 ז באורך ~ש~אסרו דהרו~

 ו~~
 ל"ח בלל על~~ח

 ~ידץז~ או~
 ~ו~י~

 אמדי~ דלא ~אן""~סבר דא~י~ הש"ך
 הבאדבבד שאני אי~ורין בשארחנ"נ

 ב~~
 ס"ס ה~ור

 ואף מ~ב~ל אינו ~עין הוא ש~ה דחלב דח~יבה~"ו
 עי~בד"~~ולעניןדינא ואו~ר ~וזר נגדו ס~ שיש~~"י
 דלדידן ה~ר"ח~אלא "בסב~ דהנ~ן נל~"ד הדיןבעיקד

 דג~ מו~~ולדע~
 אם בי חנ"נ אמרי~ במליחה

 ח~יבהו~~יב~ ~~בבל ולה~יך להחמיר ~ובבה~~"ר
 בו חזר דהא ב~ דיז ל"ח בלל בה~הודלא

 בש~~
 ובבר

~שי~
 ה~ובאד "ס"ק המ"י עליו

 שב~
 ומה~"לוה~בימו

 ב~ב בבולן נגע ~ם ידוע דאיןוהיבא ~ באורך בדבריהם י~ויין חנ"נ אמרי~ במליחהדאף
 ~ר~

 פ~ח
 דלאנגעבבולהו חימא דא~י~ המחבר ב~~קדה~יקר
 ברוב נגע אי ל~פוקי אי~אמ"מ

 הח~ובו~
 ומ~~~א

 לאסור"בל דחוזרוניעור ו~י""ל ברובן נגעאדרבה

הח~יבו~
 והגם ~ מ~~ברא והבי ביבש יבש א~ילו

 בש"ב~י
 או~

 ז"ל אזולאי מהר""ם ~שם ~~ב ח~
 בלהו שרודמספי~א

~ 
 יקל

 ר~
 נגד

 ~בר~
 מרן

 ז" נלע""ד בן פר""חוהרב

~ ~

 "~~הקשה מפ~~עו~~ ח~ב דאין
 ה~

 ~"ק

~"~
 ~~~סק~אם דין דל~יל

המפ~פ~ים בל~המהד~די~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

 ~בדתה או~דת שו~ן ב~ון בטב~ן~~פ~~~ים
 יוצאהבלא אינה החלב שבלי~ת פסק ובאן ~טב~לא א~

 ~~טב
~ 

 ~~ דין ל"ח בלל בת"ח וב"ב
 וב~

 לשון הוא

~ ~~~~~~~ 

 ~~~~~~ן

 ~ךד~~
 דל~יל לומד אין ובן וב~~ בחוש בתלב מיירידבאן
 ברות~" בש""~דצלי~~ריהוא ~~קי~ התמידרהא~צלי
 תיישינן דלתומרא תירץ בנקה"ב והש"ך בד"ק~יין

דמפ~פ~
 הבא אבל "רוטב בלא לחתיבה מחתיבה

~~מר
 ד~"~

 אין
 מ~טד~

 בה~"זז דלא בתב ובו~וה~"ך
 הפרשודיש

 ב~
 ~~ם א~ וזה ל~תת צלי בין ~נינים

 מיידי ודהבא בהט"ז דלא בתב שמואל הח~ורתוגם
 בחוש~חלב

 והב~
 ובר~יבת~בהמ"ך הנקה"ב תירוץ

 למלי~ צלי בין הפרשדיש
 לא וש"ב היטב והבאד

 הד~ש"בדחלב א~יק ולדינא הט""ז דברי ~אה~תיקו

~פ~פ~
 ובן במליחה בין בצלי בין לתתיבה מתתיבה

 ואין מרבא"ש ב~יר דנהי~י מ~דב ~דבניהביא
 ~די~ודהקודם מ"ש ~ו~יין ז ~~"ד בזהלפקפק

 ~תלב לה~ל דאיןונל~ד ~
 מפ~~

 מחתיבה
 ז ברותתדצלי הוא הדי דמליח במ~חה בין בצלי~ין לתתיב~

~~
 ידו~ ואין

 ~לן היא איזו
 בהם שאין החתי~ת דוקא פידושס"~~~ מותרות~בת~הפר"~

 והתד איסו~ דהא הא~ורה מבטלי"~תיבהס~
 אבל א~דדי מיבטלי ומ"ה ~ינבדי ולאיחד מ~ור~
 שהם ביון ס~ בהםשיש התתיבו~

 מות~~
 הם הרי גוונא בבל

 לבטלהאיסו~ ואיךיצ~דפו התד של שהם וניבדותידו~ו~
 ~ ונבון האחדוניםו~"ב

~~
 ב~ל בשיש מיירי " בטיל בתדי תד

 שמא ב~ב בטל אינו ד~לת"ה גופיההתלב ה~ל~ט~
 ס"ק ופד""ת ש""ך ~"ט ~י~ בדל~מן ט~ם ויתןיבשלם
 בשא"מ מין מיקרי בשד ~ם דתלב ואח~נים~""א

~ 

~
 ל~יל ב~"ש

 ר"~
 ~"ש צ"ח

~ 
 דלא הסבימו ו~ן ~

 אין אפילו ומותד במינו מין דהוא דבת~בהפ"ת
 וז"ל שם הפר""ת ~וד ובתב ~ התלב נגד ~~בתתיבה

וד~
 דלא הש"ך ~מו והסבים י"ד בלל האו"ה שבתב

 בטיל ב~רי ~חד בבה"ג ה~תבר במ"ש הביתי"ל
 דבל אט~מא ל~יקם מצינן~ הבא דהא ~מהםוהדין
 בי~ל לו שאין הניבר באיסור והו""ל וחתיבםתתיבה
 ובשיאבל בזה לה~ל מורה שום ד~ת ~ל ~~להואיך

~חתתיבה
 שנג~

 של וממשו ט~מו ימצא התלב בו
 לוולא יט~ם שלאי~ור בובפיוותךאובלתלבוידגיש

 ביטולדהתם לו שיש יבשביבש ב~למא למבשא""מדמי
 בשלא~יידי

 נוד~
 בשיאבל אבלהבא ~אי~ו~ו~~ בלל

 ויהיה האיסו~ בפיו ידגיש הרי תלב של~תתיבה
 נוד~

~
 ב~ן שישנו

 ואי~
 ב~יני ברור וזה ובו~ יאבלנו

 ופשיטא האחדונים בתבו ובן~~"ל
 דאי~

 לה~ל
 ~ מ""א בשו"ת הרדב"ל בשם מ""ש שם ~ודו~יין בז~

~~
 ~יון " להתבבד הראויות תתיבות הן ואפילו
 ובמ""שב~י~ק"א ~צמן מתמת אי~ודןדאין
 פר"תואתרונים~ ב~~"שדין

~~
 אינו ואם ~רם לשון

 יוד~
 איזה

 בלל בת"ת וב"ב "שרי הב~ נג~
 ל"~

 והש"ך ג~ דין
 דידו~ דמייריס""קל"הבתב

 שלא~~~ברובןוה~תי~ו
ה~ד"ת

~""~ 

 מ"ו
~ 

 ב~ ב~""ק מ"ש ולפי וז"ל ~וד ובתב
~~יסוד המ~ו~שנ~~ ידו~ ב~~ואין מת~טלת שהתתיבהדביון

 א"~
 ~ל לק~ף

 התתיב~
 ה""נ ~פק

~~ 
 ע"~

 רובד~בא
 נג~ו החתי~ת שבל וידו~

 איז~ ידו~שאינו ~יו~ באיסו~
 מהתתיבה מקום

 נב~
 באי~ו~

 ~ב"ל~~~~~~~ו~~ק א""~

 ~~נ~~~

~

 ל~~~~~~~~ר~~~בטל

~~י~~"~~ל ב~~~~~

~ ~ו~~~ ~ ~ ~ ~ ~  
 הפר""ת לשון ~לותימה

 דבתבדהש"ך ח~ ס"~
 שאינו ד~יידי~תבו וה~ד"~

 בדוב דנגע יוד~
 ~באד וב~ב הש""ך ~ל ד~ליג ~הפד~ת~דאה דה~ ה~תי~~

 שם ~וד הש""ך~ובתב ~ל פליג~הפר""ת היט~
 שהגםמדבדיהם הפ~"~מש~

 שנג~ שיוד~
 במחצה

 ~ב""ל דאוריי~א אינו למתצה דמחצהו~~ מ~חתיבו~
 דאזיל~דבדיו נדא~ ~

 בשט~
 דיוד~ הש"ך

 שלא
 דהתיד בהפר"ת ודלא בבולןו~"ש ברוב~ נג~

 ל"ת בלל ~"י באיסוד~ג~ו אףאם~להחתיבו~
 או~

 שו"ת הביא ח~
 אם יד~י~ ~בשלא דבתבלב ב~

 נג~
 צדיבי~ בבולן

קליפ~ בול~
 בהפד"ח דלא יד~ אם ~וב"ש מספיקא

~ 
 להחמיד גדולים במה בשם פ~"ה ה~רדביוב"ב ~
 ~ב"~

~ ~ ~ " ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

~ה
 דליבא איידי ד~ן דנראה ~צל~~

 ~ ~חתי~~

~~~~~~~ ~  ~~~~~ ~ ~ ~ ~~פ~ 
 שבבד ביון

 ~תב~~
 ~ ב~~

"" 

~ ~

 ~ידוש " ובו~ קולא ~צת בזה שיש ו~~פ"י
 אינוהחלב א~

 דבו~
 א~ ובבל ~צטדפיןדאון היהלנ~לו~~ חתיבה לשום
 שנג~

 ~ודובתוב ואת~נים~ ופד""ח ~"ך ~"ז ת""ח מצטדפין ד~לןקמ"ל ~צ~~ ~~בפני צריך בה
 ב~"~

 נוג~י~ החתיבות אין א~ דאפילו
בתל~

 דאין הפר"ת הבלמצטדףו~תב ~צמו
 זה~יק~

~~~"~~"~~~~~~~~~"~~~

 מ~~"ז הושג ובבד הקלי~הגם

 דין ~~ דין ~ת~דמדן ש~ו~~ ות~ד~ וש"~
~ 

 שם ~ב ורמ""א
 ~אי~~ שנג~בהתתי~ה דאו~~

 ~רי~
 ~ין וא""ב קליפה

 ה~ט"זבמ"ש להק~
~ 

 ~~~~ ב~~יתה דמחמדי~דגם ולדידן
 נגד ~~ צדיךתנ~נ

 התתזב~ ~
 ו~ב

 ~ס~ במליתה לא~וד~הגין דאנ~ ~בה"~
 ובמ~~

 לאסו~ זה לפ~ק ~~בימו יםהאת~נ גדול~ רוב בל
 ב~~ ~~לית~

 ~ נהוגוהבי

~~
 או ה~רומי~ אם ~"ד ~י~ ל~יל ו~יין

 "ובו~ ~~ו~י~

 נינהו~ ~י~א"י ~מ""א דד~רי נדא~
 ~~~ין ויש בת~ ~ליא גבו ת~ בדין ל~ילדהא

 ~""ק הט"ז זה ~ל וה~י~~נות ואי~
 י"~

 והניתו
 ב""ו ~ימן ט"ז של אתיו הלוי מהר"יובשו""ת ~ בצ~~
 ~אי~ור אם אף שמן דההתר דהיבאביניהם תיל~
 ל""ד סימן צד~ה שמש ובשו"ת בקליפה סגילא ב~ו~
 ~ת~

~~~~~~~~~~~~~~י~~
~~~~~~~~~ 

 ~ם מלתוה או לבדה~צלאוה דה~ליאהפמ"ר
 במו בשר~אחר~ ת~רובת היה~שם ולאשבה ה~ל~
 ולבן ב~ובאן~דין~~דין ב~~~"~

 דוק~
 דל~ ה~~י~ ב~ו~י~~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~  ו~ו~ ~ק~י~~י
 ~ילוק

 נ~~
 ובד~~~ניח" לפע"ד

 ~מוד""םבצ"ע די~

~~~
 קליפ~אםיש~בוה~ד~~ת ע""ידישלהתיד בת~ ב~ דין ~"ד ב~י~ לעיל דהא ~~מוה י~

"~באן
~~~ 

 ובית הל~""פ ובחבו דב~פמ"ד י"א
 ל~י~ די~~~והודהו~א לח~

 גדי~~הפ~"ד ב~ ד~ ~"ד ב~י~
 ~י~ נ"ש בא~~ושו"ת ובמ""ש ~יקד דבן ~~~י ~~~ן

~"ז~~ד~~"~
 דין ~"ד ב~י~ דלעיל

~ 
 בדבדי גד~~

~ור"~
 דבהפ~ד ~א והבא קצת ~פסד בו יש ~ם

~א
 קשי~

 מיפדשא ד~בי
 ה~

 פיס~יפיסק~ דמשת~ע
 ~~ ו~"~~~"~

 של חוטים או ה~דו~ים אם ס"ד
 לה~ל דיש דינ"א ות~א שם דמפדש ~~בשד~מל~ו חל~
~ליפה ע~

~ 
 ~ קצת הפ~ד ~ו יש

 ואחד
 ב~

 נקיט
 דהוא ונל~ד ~ע""ש בחוש באיסו" אפי~ ו~~ ל~תיריש בחושוהבי~יתפרש~אדבהפ~~ ל~~י~אי~ודאחדיתז די~~

~~~

 בעי ~~~~~~~~ת

~~~~~~~ 
דדוקא

 ~קרו~
 ~פ~ד בו יש אם" ואף היקלו ב~ליחה

 ד~מלי~ה ולה"פ וט"ז דש"ל ב~~ו דבן~צת
 ל~מו~ וי~~יקלו בקדומי~

 דבלהקדו~י~ ~ד"ם ובד~חב עליהם
 הנ"לבת~דב~דומי~ נ""ש בשו""ת וגם בחוש דק~לבאינם

~מליח~
 עה"ג ~יקלוו~ם

 שאל~
 ~"ו

 חיל~
 בין

 ~ומנה~רומי~~"ש ~ל~
 מתוד~

 בדין טעם דב~ב ~ב

~
 בה דאין להת~יד יש חלב דהוא ~ליא גבי

~מ"ש הפמ"~
 ~ ש"~

 לה~ל למיחש ליבא ודע~""פ
 דאינ~ דו~א~~לי~ה ב~דו~י~

 דק
 ח~

 ובה~במת ~~וש
~דבנים ב~

 ~ הנ"~
 ד"ה ב~ דין ~"ד סי~ לעיל ועמ"ש

 לה~~ותיש
 ו~~~~

 ישלה~~ב~יחה ד~הפמ"ד ונל~"ד
 בה דאין ב~יא גבי דשאני ~ד"ם ~מ"ש ק~~ה~""י

 ~ ש""צ ובמ"ש ונבוןהפ~"ד

 בד"~ ~~"~ ~~~~~
 ו~ו~

 בתב~פר"תבשםהדשב~אובו~" אםה~תד~לי~ א~
~~ם

 א~די~ ודלא בהרחה שדי למט~ מלי~ דה~ת~
 זה בח דאין ול~~י~ העליון ל~מם ~ד~תאה
 חלק ה~"ך ו~ב האש בחום~לא

 פד~ ~
 ז~

 נו~~ים דא~י~~וד וב~
 ~ז~ ז~

 ~דא~ונה בסבדא דקי"ל
 ג~ דין ע~ סי~ לעיל ~דן דהביא~התו~~והדא"ש

 ~ל~ ה~~~ב"~
 דון ~"א

~ 
 אפילו ב~דתה ד~גי

~וג~ין
~ 

 להחמיד דעתו דה~א ~גם
~ 

 ה~""ך ו~ב

 למדן ה~בימו וע~ז ודש~ל ז ~עיק~וה~~~
 ס"ק ע~ בסי~ ו~ש"ך נוגעין אפילו ~הד~ה~סגי והת"~

 ב~ ו~"ק~ט
 הבי~

 התמ~ הבא ד~ד"ם לנו
 שלא

~~ו~
 ו~ן ~אחדונה ~~בדא ~פ~"ד

 נדא~
 הד~ ס~~

 שמואל~~ודת
 ס""~

 שלא לה~~יד לנו דדי ונל~ד י"א
 בדבתבו ~ל ותו ז דנוגעים היבא ה~מ"ד~מקום
 למטה ~לית דההתד רגם ו~פד"ת וה~"ך~דשב"א
 אמדי" ודלא ב~דחה~רי

 תתא~
 לעיל ועמ"ש גבד

 ו~ו~ ד~יפא לדבותא ג~ד""ה דין ע~~י~
 זה ~נוגעים דאפ~ו~"ל ד~ש"ךופד"~

 ~"ק פד""ח הדב~ב הדאשונה~ ב~בדא שדי בז~
~~ 

 ב~ימ~
 ~תם דמדן ע~

 הש ובמ"ש ה דין ~"א ב~י"~ן
~" 

 ~ ע~~ ובן

 ~~~ ~ו~~~
 פ~קב~י~ בן ו~~" שאמדנו זה
 ג~ דיןע~

 בהדשב"~
 והד"ן

 שגםדסו~דים
 ~מלי~

 שיהיה צדיך תפל יהוא בשא~
~אי~וד

 למט~ ה~~~
 את לא~וד

~ 
 האיסו~ אם ההתד

~~ן
 א~ א~~

 ~אי~וד
 ל~על~ המ~ו~

 וההתד
 ~טפ~

 או~~ אינול~טה
 דג ~ק אלא

 ~""ל ז"ל מור"~םאבן נו~גין~ ו~דבןאנו ~דק ~ב ה~ך ובת~ ~בדדתתאה לו~~ ~יי~ ~מ~~ ~
 האיסו~ אם בין חילוקדאין ו~~~דומ~הט~ ו~דא"~ בהתו~

 המלו~
 ~ו ל~טה

~~~~~וקא ל~על~

~ צ~ ג~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ נ ~ שא"בבחוםהמלי~ 
 ~ ~~ איןשם אם ענין"א~וד דבבל

 ו~ב ~ש"ךובת~
 הפד"~

 ב~ ס"ק ע~ סי~
 דא~

 ~הקשות

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~  
במלי~

 ~ ~ילוק ליבא ו~זה בקליפה ליה ד~גי בחוש

~
 וב""ב

 ~ ~בדת~
 התדומה וס~ התו~ אבל

 מלי~~ לענין גבד א~די~תתאה דלא הסבימו בלםוהטוד והדא"~
 ודלענין בבלו ואוסד ~פעפע לעולם שמן~אי~ורי
 זולתיבהפ~~ בזה ~דן אפ~ק ל~~וךבלל איןדינא

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
 ~""~ ~ו~~~

 דאין ~וד~ם לשון
 בדב~ בשיודי "ובו~ ~~ת~ ~לי~
 ~ד ס"ק

 ~~נו וה~ד"ם בהגהותיו הדד""ק מ""ש לנו~ביא
 דאית~ ~~ן בלל לבלים מלי~ה דאין ולמעשהלהלבה עלי~~ ל~~ך וד~"א ודש"ל דאבי"ה ~םדבדאים
~ת~

 ועט""ז
~ 

 ועוד

 ~עתי~
 ~רדב""ז תשובת

 ~לי~~ דיש ד~בד ז~פ סימ~
 ו~~ד לבלים

 גבינ~ ~פס~
 שנ~ל~~~ה~מידוהבקב~

 ~ב~ע בבלי
 מ~מ~

 ו~ק~ו
 דהא ~ליו"

 קי"~
 מליחה דאין

 לבליםותדי~
 דבאי~ודי~המ~~ד~ים דמתמיד במאן הדד~ז~~בדת דאפש~ יתיב

 אי~ודין דבשאד ו~ף לבלים מלי~היש
~מ"ש ל~ק~ א~~

 בש~
 ד~מץ ~ומדא משום ~"מ ~דד"ק

 ~ ונבון דהדדב""ז בנידון~~ת~יד ~
 ותו

 הע~י~
ל~שיג הד~~

 ע~
 ע~שו"תדדב"ז ומק~י דד~י אלי~ו קול ~~

 הדב על העיד ועוד באודך יעוי"ש~נ""ל
 עם בסי~זה ~"ש נינהו ד~יתד~"י~~ג~ותיו מהדיק"~
 ע~~סי~ מ"~

 דמסתפ~
 ~~לו~ בבלי

 בו שנמלתו מאי~וד
 ולענין ~ יעוי""שדגים

 דינ~
 נלע"ד

 בדיעבד ודוקאוסיעתו ד~~ ~דבד~
 במוד~

 ובאלשון
 דוקאדיעבד ~ה ~וד"ם ב~עללשון ע~~דין~עילסי~ ד~"אוב~~

 ~~ש
 ו~די"~

 בתבו וה~"ן
 ~וא הדי ד~לי~

 והדב הש""ך ובתבו ~ל~ו ~~~ת נאבל אינו אם~וקא בדות~
 בטהו~ דהוי משום דד~"א דטע~א ~והאתדונים~ד
 ~ תפל וט~א~לי~

~ 
 ~יא~ד~ קנ"ט סי~ תה"ד ועיין

 א~ד י~ד התעד~~ הואבדותתהיבאדנשתהודהדי
 מליתהשיעוד

~ ~ 
מל~ ~~~ ~~~~~

 או

 תבלי~

 מותד ובו~
 ~יתנ~

ב~ל~
 ~ש"ך בתבו "

 ו~ד~
 פד"ת

 דנ"ט ~~עם אבל ~סמוך מוד""ם שבת~ מטעםדשדי
 נ"טבד

 ותבליןמשויליה דמלח דתודפיה שדי הו~ ל~
 אפילו זה ולפי בעין הואבאלו

 ב~עד~
 שדי~ ~~ו~ של

 ובדין שדי לבת~לה דאפי~ ~~ דין י"ז בלל הת"תובת~
 דיש בת~ד~

 ל~~
 ו~ילו~ים יבש לרבד לח ד~ד בין

 ו~יאתדים
 ש~

 יו"ד אות
 די~ בת~

 ל~פ~
 בחילו~י

 ונה""ב וש~ך וב~~~וט"ז דש"ל עליו עמדו בבד בי~ד~
 יש דלבתתלהוא~יק

 להת~ידב~
 לבד הד~ במ~ש ענון

 ו~ם ~ דהד~~~~ידי
 ~~ או~

 ב~
 של ~עדה ד~~נין

~ד



~ ~ ~

" ~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

~ ~  ~ו~שר 
 ~ד~ט ~ט דהוי משום ~~~~~תי~ ת~

 דב~ב~~היתיראא~
 נ"טבד אמדי~ דלא תדיףקי"ל

 דד~ דוק~ היי~ ו~~נ"ט
 ~ליטתו

 דד~
 ו~ד בישול

~ ~ ~ ~ ~ " ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~ 
 אפילו בד~בד ~לי~~לי~ה

 דין ובת"ת ~ שדי ל~
 בשםבת~ ~

~~ 
 שדי אי~וד שבבלי המ~ת דאף

 ~ו~דים בלים להם שיש אשבנז~נהג משבתאנ~ דש""לוז""ל בל~ניםבת~ ועל לבת~להבו למלו~
 נ"ל וב~אי ל~לבוא~ א~לבש~ למ~~

 דנ~~
 דינאנל~"ד הדבר~ול~נין

דאםהםיבשים
 דו~~בב"~

 שדו
 ~~ ובדיעבדורמ"א אפי~לבת~~בדבדי~~

 ל~
 ומןה~תם הואנקי הבלי אם

 ת"ת דהואנקיאמדי~
 ופ~~

 ובקעדה וא~רונים
 ומ~ ~ גונא בבל לה~מיר נבוןאי~וד ש~

 מוד"ם שסיים
 הט"ו ~ת~ בבד ב~ דין בת"ת הוא ובן ובו~והמ~מיד

~ ~ ~ ~ ~ ~

 ו~ן

~  ~ ד ~ ~ ~ ~  
 ה~~ א~ ~~ש

 דהמתמי~ ב~אי גם מ~בים ~ה"ב
לבת~להתע""ב~

~~
~~~ 

~"~ 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  
דל~ ~~ב~

 במה יר~י~
 דמ~

 ש"ך בלע
 ופר"~

 ב~תוב"ב ~ ואתדונים
 בל~

 במו הוי ד~מלת י~~ דין נ"א
 שם מ"י ועיין ~ האו"ה ~שם הביאובן ד~

 מ"~~ או~

~~~~~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  ~ ~ ~ ~ ד ~  

 ~ בעיניה לאבלו וה"מ ב~יל לא באלףדאפילו
 והפ~

~~~~  

 ~~~~~ל

 ד~ ~~~~ ~~~~~~

 ל~י~~~ ~ם~~~~~~ש~~~י~~
 שא~ דב~ הפר"~ דבדי על~חב

 מעמיר ~רם
 האוד~"י אל~

 הו""~
 בעיניה אפי~ ושרי גו~ם ~וז

 שהעמדתו דידוע ~יבא אלא ב~יניה לאו~דו~~מידו ודל~
 בדם דוקא~לויה

 ול~
 ע"ב בבישול דהיינו באוד

 בו~~ומי~~ב~
 דנ"ל

 ד~ו~
 נבון תילוק

 בדבד~~תמיד טו~ ומ"~
 ו~יין ~

 קל~ ל~מ~~
 ברמ"א

 דה~י~
דה~

 נ~"

~ ~ 

~~~~

~ ~  

~~~ 

~  

~ 

~  ~ ~ ~  

 ובו~

 שמ~בד לקדדה ונפלה ~מאו
 שצרובהס~~גד~קליפ~

 נא~ד~~
 ק~ל ואנן ~ וא~נים פד"ת לגמדי ממנה נפלטבלוע אי~ו~ שאין ל~י ב"ק ממנה ל~ול ~ב צ~יך

 איסו~ל~בהי~~ וא~~ א~ורה לעולם והתתיבהד~~נ
ל~

 בה~~"ד לא אם
 וב"~ ש"~

 צ~ב ~י~ לעיל מור"ם
 אפילו ובב"ת ד~דין

~~ 
 ~ן נ"נ בלת

 ועיין ~ וא~~ונים וה~ן הרשב"א בשםופד"ת ש"~ התור~
 אות~לתי

~ 
 ר~ דין צ"ב סימן לעיל ו~~"ש

 מילת~האי ד"~
 דאי~ודא אלא אי~ודין בשא~ ד~נ""נאף

מדדבנן

~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~~~ 

 הש"~

 בי~דע~י~
 אפי~ דא"ב ולי~א

 י~~
 בטילה ~הר"ל

 אי~ודא דאיןביון
 מתמ~

 ב~י~ ~נתבאר במו ~~מה

 ~~ת~ ~~ דל~ ו~~~~
 ~נו~ג

~~ 
 תנ"נ האי~ודי~

~בב"~
 ~ינה אם הבי בת~ קאמ~ בי

 ונבוןאבב""ת ק~~ תהד~
 בטילה לא נמי דבב"~

 דא~וד~
 ~מת

 ובאי~ור מי~שיב~~מה
 מגו~

 ~ ~א ~י~ ב~יש במ""ש שדיעצמו בפנ~ ~~ שבל ביון
~~

~~~ 
~ 

~  

 ~~~ב

~ ~ ~  

הבא
 דצדי~

 ש~~לב ה~תיבה בל נגד ~~
 וא~דונום ש"ך א~ודה עצ~הו~תיבה ב~ דבו~
~ 

~~
 ~~ב " ו~~ אותה יאסו~ שבה שהתלב

 נמל~ה ה~תיבה ע""ב דהא וא"ל ו~~"ק ה~
 נא~דה ע"ב וא"ב דם משום יא~רדא~ב ת~ל~

 ~שו~ ת~ל~
" 

 אינה ושוב שבה התלב עם~נמלתה
 די~ א~ ב~עיףבמו להי~ד~ ~וז~

 ~חלב ד~יידי לומד
 ב"ק אלא ב~י~ה או~דדאינו ב~ו~

 ~דשב"~ לדע~
 ומדן

~ ~ ~ " ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

 הבישולוקודם
 נתת~

 ~~ד~ וג~ ~ד"ק~ ~ש ממנה
~

 אלא או~ד שאינו בתוש בתלב דאיידי בת~ ה~ ק
~  ויש קלפה לא אפילו א"נ ב~ול קודםו~לפה 
 בן ע~י ואף ובו~ שנא~דה והקליפהה~לב ~~~~ג~
 ביש~א~~ יקלפנ~

 אינו בה שנבלע ד~אי~ו~
 לא~וד שלא בדי ת~ה ~ציאנהולא ~גמד~ נפ~~

~ 
 בולה

 ~ ~ב~
~ה~~~

 בי ו~תב הפר~ת על הקשה ב~ ~ק
 נתדתדאינה ז~ ד~~

 ה~ב"~ דע~ הי~
 באו~~~ יעוי"ש ובו~

 שע~ו בת~ב מעי ~וש דבישל דאיידי ~ת~ו~בדתי
 דם מתזיקין דאין מית~ר לא דםדמשום

 מהתידוצים ~~ דינא האי לאוקומי ~בי והג~ ו~~
 ומיד ~ף ומ~יד במוד"ם קי"ל דינאלענין ~ב"~ ה~~

 ה~~יב~
הא~ו~

 דהקשהלהרד"ף לדו~ במז~~ ועיין ~ וא~~נים ש"ך משם
~~ 

 קל~ה דאם הפ~ת דברי
 ת~יב~ קאמ~ והיאך ממנה ה~לב ה~ר ~ריבישול קוד~

 תלב בה~י~
 ונ~~ עב"~

 הרד"ף עם דהדין
 מ"ש ונבון ~ ~"ת ~דב ~ל דהקשה~מאי

 לא אפילו דא"נ~~מו ה~~
 ק~פ~
 נגד ~~ יש

 וקלי~~ ה~ל~
שנא~ד~

~~~~
~~ 

~~~ 

~~ 

 ~~~~י~ד~
 מ~~דלאבת~

 דאם
 ל~~ש~

 ~~וד בן
 ~ת~ין ביש ~די וברי~בד מזהי~ קא~בת~לה דוק~ ש"~

 א~ ~"ק הט"ז וה~י~ודמ"א שב~~
 מ"ו~י~ דש~~ ומ~תב~זושו~~

 ב~
 ונמ~א בקליפיהן שנתבשלו דבצים

 לבטל ~"א צריך מהןבא~ ד~
 הביצ~

 ~ם ~א~ו~ה
 היא א~לוקלופה הית~

 ל~וד~
 בשר דם והוי ל~~קם~ת~ילה א~ ~קיאים אנו דאין

 מן דא~ו~
 ~ להתמיד ויש ביצים דםולא הת~~

~~
 " " ובו~ לבטלו ~~ שם נ~א~ היה שלא

 דנשאד דמדן לישנא דדייקהא~רונים ב~ב~
 שביצהשי~~לפי ש~

 בה
 אפרו~

 צדיך
 ~"אלבטל~יט~~

~~
 מה ונאס~ מוד~ם ~שון

 ו~ שבקד~~
 י

הש"ך
 והט~

 וה~במתםדינא למ~נ~תםבה~~ ~דיבו וה~ר"ת
 ~י~

 וב""~ ~ בדוך ~ב
 האו"ה

 ~נת~~לו~תד ~~
 ~~~ ~יר~ ~דגי~

 " תמין

~ו ~~אלפ~



~ ~ ~ ~ "
~ ~ " ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ "
 ר~ים ~חרבלי~~מ~~דר~לבלי

 ובסו~
 ~~ירו~נשארו

 אוב~
~ 

 א~ מי~ ם~ט ~ם ד~ים
 בטלים~הם שנ~סדו

 מתתלה ש~ירה רגיםברוב
 ש~

 א~ן ~אין נאסרו
 ~ק אפילו בנגי~חן השאד ואוסדים חוזרים~נאסרו
משום~

 הבלו~ ~איס~
 יוצא אינו

 מח~יב~
 לח~י~ה

 לבשל רגילין שאין מט~ם בבצים ואסרובלא~רוטב
 ~ם מאה אפי~הן ~ךביחדונאסרו~ןבל

 הרו~בבל ~יר~ ל~
 ואח~~

 מ~טמ~ט הדגי~ ~ידה רק הדגי~~
 ~ל והשיגו ~"ק בלן ה~~~~"נאסדין~ם

 הת"~
 בלל

 " דמיקל~"א
 בדבד

 ומ~ ~
 ~סבים

~~ ~ 
 אפילו וה~י~

 מ~~ב~יר~
 ~ תחלה המי~ ~ירה אם ובבצים מ~ט

 והש""~~
 ~בצים ה~יר לא ~"ש דאף ב~בו ופר~ח

 דה~יקר~ונל~"ד ~
 בהש""~

 בלשון ודלא ופ~ח
 מתירי~דיש מור""~

 ב~
 נראה וב~יע~ד בב~ים ואפי~ ~נין~
 ז בו"פ ו~ייןלהקל

 וחגור~ ~ט~~~~~~
 דם דק אפ~וח ~האסורה בביצהשאין בשם~א~הד~~פ~י שמואל

 ~"ק ו~י~הט"ז א~~ בבף הוציאם אם בו~ו~סידי
 ר~י" דא~ג ב~~ ~ואח""ב האו""ה לט~ם דהקשהר~
 ד~ דין ס"ו בסי~ נ~באד בבר בצים"מררבנןרדם

הבר~~
 סמבי~ בטיל ב~די חד די"ל היבא רבל ד~"א

 מחמדי~ב~ר בלא"ה אבל דרבנן בצים דם ראמרא~אן
 אפילו ~בי משום האסו~ה ה~יצה מבירין דאנובטיל ב~די לומרחד דאין באן ולפיבך ראוריי~א בציםרם

בביצה
 הנאסד~

 דהו"לספיקא בלן לאסו~ יש ~וםדם
דאוריי~א

 ו~~~יקו ~ ~~
 הר~

 לחם ובית לה"פ
 ז ונ~וןיהודה

~ ~ ~

 דמ~"מ האח~ונים ו~ביאוהו ה~ר"ח ~וד
 החודהד~ן

 בר~ בט~
 שיש בי~ה בגון

בה
 טיפ~

 בח שאין לפי ~ב"מ דמק~י דם
 ליתןדם בטיפ~

 ט~ם~ב~~רוב~
 שטע~ן ו~גי~~ ד~י~ ~ובן ז

 ה~""ח במ"ש להקל יששוה
~ 

 ובן
 ד~~

 הד~ר~ ונ~ון במשא""מ מיו~י~פוס~ים דב~~ הש""ך
 ו~וד

 לפיולמעשה ~~
 מ"~

 לא ~רוב~ייהו ד~בי~י דהיבא
 אי~א ברובא דאי~ורא~מרי~

 א"~
 ישלנו

 אולי לחו~
 דגים ל~ או ב~ ~ם טמא הדג נשאד ~~ירויבסוף

 בט~מא דח~קי~ ובגון במש~מ מיירי אי"ונ~~רו

~וב~
 אין אחרים ביצים ~ם אפרוח בה ~י~ ביצה
 דהא בטיל ב~די דחד ביבש יבש מט~םלה~ירם
 ואין שנאסרו ור~ים דביצים אט~מא למי~םאיבא

~ביטו~
 ז בדבריו להחמי~ ונל~"ד ~~ל הניבד ל~י~ר

~~~

 ~יד~ אם ספק יש
 א~ בפ~ם

 משמ~
 ב~ור

 או"ה ו~בלהחמיד
 ו~~

 א~ ~ל הוציא אם ו~ש
 ונאסר בראשונה האסורה הוציא שמא~בףא~דחיישי~

הב~

 דבל היינו בלן נאסרו וממילא
דהו"ל הביציםא~~ו~

 ספ~
 הבף נאסד דשמא דאוריי~א

 ו~יין הד~ונההביצה בנטיל~
 ס"~ ב~

 ~ ~~ ד~

~~
 לאסור אין

 הבלי~
" 

 ובשו~~
 ב~וב מהדי"ל

 אחד אלא הבלים להתידדאין
 הש""~והפר"חונבון~וה~~י~ו מ~ל""~

 ~ו~~~

~~~ 
 דברי~

 הפ~ומים אלו
 שנמחה מיירי ג~ דין ובסי~ק"ד ~"~ או~ר~

 ההי~ר שיהיה צריך ראז הנמ~~ים דברום שלה~וף
 שלא מיירי באן אבל ~ליו~ה

 נמ~
 ב~~שיל הגוף

~~~ו~~~~~~~מ~~"~~~~~~~~~

 נגד וד~א מאו~ים בדב~ים גםס~
 "~ת~~~

 ~בל
 הבףנ~ד "~

 אב~
 ס"ק הש""ך

~ 
 הח~ירו" סק""ו ו~פר"ח

 הב~"הג ד~סבים דנראה לב חקרי ו~י~בדלקמן~
 ~"ו סי~ חק"ל ~ם~

~ 

~ ~
 ~דדה והוחזר מור"ם לשון

 וב~
" 

 בל נגד ס~ א"צ ה~בשילאבל מ~טנגר ס~ אלא א""צ ~בף ~ם ~דרהא~י~הוחזר משמ~

 הב~

 ו~ב
 נ"א בללב~""ח

 וחל~
 דא~~ג דב~~ הא~ה ~ל

 ~~ יד~י~ דלא ביון הת"ח ~ל השיג הש""ךאבן ~ הבף בל נגד לש~ר צדיך מ~מ ב~י ח~נאמדי~ דל~
 נגד לש~ד ורדאויבל~

 ב~
 ~ ~"ק הפ~ח ~"ב ~בף

 בל נגרלשער בל~ור~וי יד~י~במה לא מ"מ נ"נ לא דהבףדא~""ג ~
 ה~

 בד~י ו~ב ~~ל נדאה ובן
 הדברוטוב

 ~ח ~דהאריךבאם בבו"פ ~וד ו~י~ ~
 ~והדגים

 הביצים~בב~
 האל~ס מן

 ז~~
 בק~רה ונו~נם

 בולם ואז "אובצים דגים ק~טדצדיך
אסור בש~י~ובלא""הה~

 י~וי""~
 " " באורך~"

~ ~ ~ ~ "

~ ~  

~ ~ ~  

~ ~  ~ 

~  

 ~~לין~ר

~  
 ב~בווהפר~ח

 רדוק~
 אפילו שמן מהם בשא~

 בריחיה לאיסור ומפטם הה~ד דאזילוהט~ם ה~ד~
 דיחאשאני שם לילך יובל ב~צמו האיסו~ שאיןבמקום ולאס~ לילך יובל ~נאסד דאין דובתי בבלדקי"ל וא~"~

 ~מו הבחוש וט~ם הריח מוליך שה~טוםלפי
 ה~"ח~ והשיגו~ל ~ אפי~לב~חלה בחושיםשריבשניהם אב~

 אפילו לבתחלה להחמי~ דיש רב~ב ג~ דין ל"ה~לל
 ה~"ח ב~ד הליץ ופל~י בחושים~שני~ם

 שם~"י והר~
 או~

 הסבי~ י""ג
 ברברים דוקא ה~"ח ~ם

~יש
 ~וד ו~דב~ב לחלופי לח~

 בב~
 אות ל"ב

 ונראה עי"ש~"ז
 וט"ו בהש~ך ד~~י ל~ניו~

 ~ו~ר"ח
 וגם

 חגור~ הד~
 לשטת הסבים ~מואל

 יש ו~ליהם ו~ד"ח וט"ז בש"ךהרשב"א
דא~ לסמו~

 ~פילו שרי בחושים שניהם
 ובפ~ ~ לב~חל~

 הפוסקים~~בימ~
 ד""~ ~ו"~

 דיח בו דאין
 אוסר איןומש"ה בל~

 פ~
 מצה ~ם הנאפה בפסח חמץ

~ 
וחל~

 ~ם לאפו~ה לב~חלה שרי מדרבנן שלנודהיא

הפ~
 דבר ~מא ואחרוני~ובן א~ה

~ 

~~
 ז~ הרי צלאן ואם

 לאו דריחא "" מו~ד
מילתא

 הי~
 ~ם שאפאה פת בדי~ב~~~בל

 בבו~ח לא~לו א~ורצלי
 ו~~

 ~ז ס""ס ~~יל
 בלבתחילה הוי בו~ח בלא ~בלו ש~~שדדבי~ן והט~~
 לאסור נבונו הט~מים ~ו~חושני בלא לא~לודשי~מ דה~ בשםה~י"ף" ~וד ב~ב ומ"י ~ ואחדונים חופר ש"~

 ~ מרן לשון בדדייקלב~חלה

~~
 ב~ינן ~ר~י ~רוש " ובו~ פתוח ופיו

 פ~וחופיו גדו~
 ו~"~

 דיןא~דאף ~ה ה~"חבלל
 אסודל~תחלה גדול~תנור

 לצלו~
 איסו~ ~ם חי~ר

 דסתם הש"ך וב~ב ~ הצד מן פתוח פיו~ין א~
 לשו~

 מרן
 ובדב~" בירה ב~ין דהוי ממש פ~וח דפיו~יינו

~ 
 ח

 ד~ ס"ק והפ~ח לגמרי~שרי
 ב~~

 אף~שה~נור
 פ~ו~

ק~~
 למ~לה

 במקו~
 ודלא לב~חלה ~י א יוצ שה~ן

 ממש "פ~וח שהוא בידה בעין אלאב~"חדלא~תיר
 ו~בון הפר"ח דברי ב~~~ל וברתי ~ב"ל~דלי~א

 יוצא הריחדהא הו~
 רר~

 ונתמ~טאבן לחוץ ההוא החור
~ב""ג

 בס"~
 ב~""ח דס"ל ~וסקים במה ביא ה צ"ז

 ~ו~ד ובדי~בד לב~ח~ה~אסור
~ 

 נבון דבן~ ונל~"ד
~נין



" ~ ~ ~ ~

" 

~ ~ ~ ~
~ ~  

" " ~ ~ ~ ~ ~

~ ~  וב~די דינא~ענין 
 הש"~

 מרן לשון ס~ם דדייק
 על במ"יועי~ ~

 ה~"~
 ברע~ו דעלה ז~ אות ~ה בלל

להסבים
 ברו~~

 ה~""ח לשון
~  

 רלא ופירשו מדן

 ~ ופד"~בה~"~
 ברבדי זד פי~ הבין רהש""ך ובתב

 ~ה~""~

 מרע~ו והמ~יא
 ~ילו~

 איסוד אצל הית~ בין
 ופיו גרול תנוד בעינן~אז

 ובי~ פ~ו~
 פת

 אצ~
 בשד

 ~נור ס~י~בהא
 גד~

 פיו שיהיה וא"צ
 פ~ו~

 ולא
 מה לי~הירא

 ש~י~
 קשיא בדבריו ראם ועוד ~

 ~ענין דאף צ"ז ס""סמרן לפס~
 פ~

 בשד אצל
 פ~וח ופיו גדול בתנוד א"באלא אסדלב~~ל~

~ 
 הר~ והדגיש

 בצ"עוהניחו בז~
~ 

 סימן הטוד מלשון ~ו שנס~ייע ומה
~""ז

 דבפ~
 בבד גרול ת~ר ~א הזביד לא בשר אצל

 ~מתי~צוהו
 וב"~

 ועיין "
 ב~

 ו~וד ~~ ס"ק
 בת~

~~
 שלנו בתנורים הטור שב~ב בלשון פ~וט רנראה
 פיו צרמוזר~וונתו

 פ~ו~
 רידוע

 שב~
 שצנו ה~נודים

~ם
 פתו~י~

 נלע"ד הדבד~וא""ב ונבון
 היתר בין לן~אני ל~יןדינאד~

 א~
 בשדובפשט אצל פת ובין איסור

 גדול ובעינן בהן ~ילקו לא ~א~רונים ~ם ~ןל~ן
 ~~ ~~ו~~~~~~

~ ~

 יש אם ~לב עם לאבלו אסור מו~ם לשון
~ 

פ~
 הש""ךאפילו וב~ב העט""ז וב""ב " א~ד

 ופיו גרול~~~ור
 פ~ו~

 מעט
 למ~ל~

 לאבלו אסוד
 משמע בן~לב ע~

 ב~ ב~~
 הרב ובתבו ~ ע~ל ~"ה

פר"~
 לו ש~ין דאף וא~רונים

 פ~
 לאבלו אסו~ א~ר

 אפשר שהדי~חלב
 לאב~

 בשם ובמ""ש חלב בלא
 גופיה איהו מסיק והבי ~"ז ס""ס לעיל~מ~בר

 השיג שמואל ה~~ורת ו~ם ~ ה~ אות במ""י הס~י~ובן ב~~
~ל

 הע~
 נגד" דאש לה~ל דאין דינא לענין ונלע""ר

 ו~"ח מרן רברי~שט
 והפר"~

 הא~רונים ובל
 ב~ב רבר~י הגם ב~לב לאבלו א~וד א~ד פת לוש~ין ודא~

 לא~ול יבול ~אינורב~ברא
 פ~

 ריעבד" הו"ל לבדו
זהו

 רע~
 ו~לא ר~"א

 בהפ~~
 לה~מיד ויש " עב"ל

בהפר"~
 רעת הזא דבן

 הרי"~
 ובראסיק והדמב"ם

ה~~
 סי~

 ~ ל"~

~~
 או~ו ל~נות אסוד

 פ~
 " ובו~

 הפ~~
~"~ 

 ז~
 הביא צ""ז דבס"ם הרב"י עלהשיג

 ו~~
 בתב

 צלו ~ם שנאפה פת על מולן מה~"י נשאלהא~וד
 דעתו א~דת פת יש אם והשיב בדיעבד גויםשל

 ההיתרונאבל נניח רלמה לבתחלה במו ר~שיבנוטה
 פת דו~~למ~א יש אם אבלהאיסוד

 מותר ר~דיעבר נראין רבריו ואין ע"ב המ~ירין~ל א~רתישלסמו~
 לו יש ואפי~ הואגמוד

 א~ר~ פ~
 מו~ד

 לאב~
 מזו

 ~הבין לי ובמרומה ז"ל עליו בתב והפד"ח ~עב"ל
 ז"להדב

 דהפ~
 דמותר השיג ולזה ישראל של הוא

 יפה ביון שלא בדוד ~רבד ביון לזה ואם הואגמור
 באן מ"ש היא שבונ~ו מולן מהד"יבבונת

 אחדפשיטא פת לו שיש גויוביון נח~ם של הואשהפת בה~~
 ולא ל~מרי המותר מ~פת שיקנהרראוי

 ז~ מ~~
וד~

 שאפאו~ם לפת ממש
~ 

 רא~ו~לאבלו
 הוא ועומד א~וי ובבר בריעבר הוי דהשתאאעפ"י בבו~~

 ת~נתא לי~~מביוןראית
 מ~רי בלאבו~~ ל~ב~

 ליה ראית ביון ה""נלב~~לה
 ~קנ~

 מה~~ד לקנות
 ז מזה י~נה שלא~שיטא

 הבין הרב"י וא~
 בונ~

 הרב
 במ"שהנז~

 וא~
 שאף רס~ור עליו השי~ בן פי ~ל

 א~ד פת לו שיש אעפ"י ה~וי מן לקנותו שדילב~~לה
 אין~פניו

 ס~
 יפ~ ביון" שלא

 באופן הדין ~עיקד

 הה~השדברי
 מבווני~

 מד~די ו~נ ~ עב~ל להלבה
ה~"~

 א~ סי~ ל"ה בלל
 ע"ש~ומ~

 ב~הקש~ ס"ק ל"ה בלל

~א~~~~~~~נ~~י~~~~~~~~
~ ~~~~ ~~~~ת~~~~~~י~ה~~~  

 מבוונים מור""ם דרברי~פד""~
 א~ר נמצאפת אם פתאותו ל~נו~ להלבהואסו~

 ראיבא ביון לאבלו ראסוד נראהממנו ידיע~ קנה"בל~י וא~א~
 פ~

 א~דאם
 יובל לא ביס דמ~סרון הד~ק זה ~ל~ץ מפנילא

לקנו~
 נקי פת הוא רזה או בנ~צא ראינו או א~ר
ומשוב~

 ז לאובלו אסוד ~נה אם אף בלא"ה אבל

~ ~

 ב~ב " ~רי~ובו~ רבר הוא האיסוד ואם
"~ 

~ 
 שנעשה או ט"ל האו""~בלל

 ונאפהאפי~ לדי~
 די~א אמדינן וראי גרולים וב~נורים הפתעם

 ה~נור פי ואפי~ו בדיעבר אפי~היא מיל~~
 פ~ו~

 בצדו
 "ך השוהביאו ~

 ס~
 ט~

 והפ~~
 ע""ש המדה עלשה~ריז עלי~ וב~ב ~~ ס"ק

~ 
 ד~ע ונלע"ד

 וב~ לדי~
 מ"ו

 ל"הבלל
 ס""~

 עוד וב~~ ~ ינא לד וצ""ע ב~ב ט~
 הפ~"~

~""~

 דרש""ל ט~
 והב"~

 רבד בדין חלוקים

 ופיו גדול בתנוד בדיעבדהתיד וס"~ ~רי~
 לה~יד ודע~י פתו~

 ס~ום ופיו קטן בתנודאף
 הט~ עב~א~

 הסבים
דמ""א לפס~

 ו~""~
 לרידו וגם עליו י~~~שה ס""ק ומן ואו""ה

~~~עוד ברש~ל~צ"עונלע"~
 ס~ הש"~

 ה~נו ב~לב דאםו~לאבלו ןא
 בפ~אבל היבד שיש אומועט בפ~

 בפ~
 מ~ובה

 לברוגזידה ל~בלו אפי~ א~ודהיבד ואי~
 שמ~

 לאבלו יבא

~~~

 ~~~~ל~~~ו

 ~ ~~~~~~י~
ס""ק

 ~~ו~~ור~
 ב~ב שמואל

 ו~"~ בש""~
 ראסו~

 הע~יק וברתי ז ~ריף רבד על או""ה ודין לבדוה~ת לאבו~
 בדיעבד להתי~ לרש""ל והסבים האז"הלשון

 ופיוגרול ב~נו~
 הל~ם לא~ל" שרי אי ולענין ~ פ~ו~

בתב לבד~
 ובהגהו~

 משמע ש""ד
 ~ ~ב~ בש"~

 ו~ד
הדב הביא~

~"~ 
 בלל

~~ 
 ר~ן

 ה~~
 "נלע~ד בי והגם

הם דאל~
 י~ידו~ ~ומדו~

 דהי~דא וב~א
 ~ר~ ובסבד~

פ~~
 נדברומה מה עדיף

 נצטד~
 בי

 ב~יתועיין דבי~המ~מידי~
 לח~

 עור ובת~נגדם יק~ ומי וב~~ דהביאם" וש"א יהודה
 אפי~ לאבלו אסו~ דהפ~

 במוממש דהוי במל~
 שנילו~

 צריבי~ ואנן בשומן
 נ~נו ומה ~ ~ב"ל וראשונים ~א~רונים בלב~"ש ל~ומר~ ~י~

 דבבר ו~ו דיתמי י~~יאנן
 פס~

 רא~" ~"ז ד"ס מדן
 גב~" בי גם לבדו אפי~ לאבלו אםור ב~לב הפתלש

 ~הבא גופיה ב~לב הפת נילוש רל~ילטוראבינייהו
 לה~מיד טוב עב"ז בעלמא י~א ר ~א איבאלא

 ז נלע"ר בן הפמ"רדאין היב~

~  ולצור~~
 יש הפסר

 לנהו~
 בגון ו~אובו~ בן

 הפסד" ב~בה~""ךרבמקו~~מץבפס~ובו~"
יש

 בלה~תיבו~ לצר~
 בס~ נוגעותלב~ל אין אפי~

 הפסר שאין ודבמקום ב~~ק נבנסורבלן
 אפילו לבטל ס~ עצמה בפני ו~~יבהחתיבה בב~ צרי~

ה~~יבות ~
 נוגעו~

 הפסד ומ~ום זו אצל זו
ב~שובה ה~~ ב~~

 וב~"~
 ס"~ ופד"~ ~ עב"ל הפמ"ד דהיינו

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  
קל"בזונלע~

 ~~מץ ~~ הד~ד~בו~~י~וובש~ומהשה~~י~ דנבון



~ ~ ~ ~

"

~ ~ ~  
~  

~ ~ ~

~~~ץ~
 בפ~~

 ~יי~דו~ דלא" ~יל ב~ב~י ~ד
 בפת"

ובן
~~ 

 שם ו~יין ~ ה~ דין ~~"א ~י~ בא"ח ~רן
 בין בדי~בד דהחיר לאורךבפ~ח

 בפ~
 בין

 ז א~ דין ל~ילו~~ש ב~בשי~

~ ~~~~ ~  

 ~אםבאלבשלםובו~"האחרוני~ אבל "
~אין לפי הרשב"א בשם הט~םב~ו

 המ~~לי~ די~
 פ~ת וה~בימוהרב ~ב גדול

ו~~~
 ~ ומ"י ה~"ך ו~ב בבישול דינו קדדה ד~י

 ה~ט""ז לשון וב"נ ~דדה בצלי החמירופל~י
 והש"ך ~

ו~גור~
 להקל נל~"ד דינא ול~נין ~ליו השי~ו שמואל

 ופר"ח בש"ךבצלי
 ו~~

 פ~וח שהחנור ומן~ודוקא
 לבשל~ ושרי מוד""ם~דב~ב ~~

 ~""ת לב~חלה אפילו

ופ~~
 ~ ואחרונים

 ~ ~ו~~~
 "~~ובשאינה

 ב~
 ובו~ יומא

~~
 ב"י אטו ~י שאינה גזרו"

 לו י~~לא הגוי דהרי אפשד דלא משזם ~ב"ב ~י~ דיש~דלקמן
 ל~שו~

 ~רדה
 חדש~

 פ~ם בבל
 זה ולפי אי~ור~~ה שישפו~

 מרד~
 אפי~ ישראל של

 א~ורהב""י שאינ~
 פר"ח~ונ"~

 ישר~ של במרדה להחמיד ריש
 בחבוהו בבד ה~"לוהט~ם

והפר""ח ה~ו~והביאוהוהש"ךוה~
 ואחרוני~

 אחרי~~ ט~מא ב~ב ו~~"ז

~ ~ ~ ~

~~~~~~~~ ~ ~ ~  

 "" ~ ונבון האי~וד אחר במרדהשהוציאו

~ ~

 ולא מור"ם לשון
 קליפ~

 הש"ך ב~בו "
 ~אוד ~""י ~שמי~ו דהוי~חרונים ופר"~~
 ~ליבון וצדי~

~~~~~ 
 חבי~פ~וח~ ~~חמהש~ונח~~ג ~~

 הפר""חובו~
~""~ 

 האריךבדבר י""ח
וב~~

 שד~~
 ד~י""ל לה~יר והרשב""א והד~ב""ם הדי"ף

 למרן ~יה ש~י~ הוה ודאילו היא מילחא לאודריחא
 שביק הוהלא

 לבל~י~
 דשרו ב~רי""~והרמב"ם לפסוק

 ו~ם ~ באורךי~"ש
 ה~

 ל""ה ~ל ה~"ח ~ל
 או~

 ל""ה
 ~לה~שה

 מר~
 והניחו ו~י~~ו

 וב~ב הרב""יליש~ יצ~ ו~רפ""~ ~ בצ"~
 דיד~

 ~ל והביאם דבריהם בל
 צ"ז ב~י~ בב"דנה"ד

 וחי~
 לאו דריחא ~""ג דאף

 ביון ולבן איבא ~י~א הנאה היא"מיל~א
 שהפ~

 קלט
 גם נא~ר בהנאה דאסור יי""נריח

 הפ~
 וב""ב

 י"א רין ל""ה בלל ה~""ח ~"ב ב~ב ובןופל~ו הש""~
 דשרי יינם ב~~ם אפי~ שמחמיר מי~האחרונים והגםדי~

~ ~ ~ ~ ~ ש ~ ב ~  בנה"~ ו~יין~פל~י~ ~י~~~~י~~
 ~גה"ט

 ב~ או~
 והגה~

 או~ ב~
 ב~

 ט~~א~ואו~
 ~ ו~י~~ו במרן דא~וד נל~"ד ביי"נ

~~
 היה ואם

 פ~
 אם א~ור ש~ורים

 חמ~ הפ~
" 

 והפר"~הש"~
 ב~בו

 דלר~~
 הה"ד המחבד

 פחוחהבחביח
 צוננ~ ופ~

 ב~"ח וב"מ
 והפ""~ ~

 ~""קג~

 לה~יןדבר~~אבלל~"ה~~ף זבי~י ולא הפד"ח ~ל~שי~
~רמב""~

 דו~א וה~שב""א
 ב~~

 זה ~ל ועמדו חמה
הפר"ח

~""~ 

 ב~
 ו~~

 ~יין ~"ה ~""ק ל""ה בלל ה~"ח ~ל
"ב~"ק
~ 

 לשון ~ל ד~מד ראי~י ואח""ז
במז~ הרר""~ הפר""~

 והע~ לדוד~
 לסב~ ~""ךוהפר"ח ~דברי ב~~ ~ב

 ~שמיטו והטוד והרא"ש ז להקל ראין ונראהה~~בד

זא~
 החלוקה

 דפ~
 ~~י~~ האחרוני~~מהו ש~וריםובל

~~~~~ 
 ~ותד~~אוף ~~

 ~~~וב~
" 

 ~~ ~אני דא~יד דנראה י~ וא~~~
 ~יהא

דא~וקי
 מזי~

 ליה
 פ"~

 בן ~ם ב~ב ובן ו~חרונים
 שרי בחו~ם דאפי~ ו~חרונים הפר""ח וב~בו ~הפל~י
 ה~ו~~ מדבדי מובח ובן נקט לרבו~א ו~יולהדיח

 אונבוןזוהרשב

~~
 לשון ל~ו~מו א~ור אבל

 מוד"~
 המקוד "

הוא
 דיב"~ משו""~

 אי~וד דבל ש~~ב
 לטו~מם א~וד" בהנאה א~ודים שאינםאף אביל~

 בוריח המב~לי~ לאוחם ~""זה~יר ~י~~צ ובש~"~ ~
 ומאפדמחלב הנ~ש~

 ביר~
 ו~יד

 או שהניחובו ה~ח ~גיאי ו~רבין~~ו~~לחלט~ו~
 ~רי~

 ובבד וו~ר
בנו השי~

 בקונטדי~
 ה~פד שב~וף

~~ 
 ו~~הפ~ח

 בי וגם להחמורו~"ב~חרונים~~י~ר וב"~
 ה~~~"~

~~ 
 להחמיד ונל~"ד הפר"ח דברידחה

~ 
~~

 " בהנאה ~דמו~ר יינם ~~ם לזלף ~ו~ר אבל

 בדי~ דה~ הש"~ה~~~
 ~י~

 קב"~
 ~ן ב~ב

 דלב~לה ב~ב מוד"ם ושם בהנאה א~וד יינםד~~ם
א~ור

 לפחו~
 זילוף והא

 הנא~
 ה~ו~~ במ"ש ג~ודה

 וי~והרשב"~
 והפר""ח ~ ~~ל בדוחק ליישב

 ~לד~מך ~יר~
 ו~

 שב~ב מקילין
 ש~

 ~יים ~שם אלא
 רלא הבא אבל ג~ורה בהנאה משוםדמיידילהח~יר ~טו~

 אלא ~ב"לז להי~ד ~~ם גמורה הנאה ~משהויא
 וב~ב~הראן י"ג דין ~"ו ב~"חבלל~מצא~י

 דדיחא בהנאה ~א~וד יין לזלף דא~וד הג"אב~ם בשערי~
~ה"~

~נאה זילוףל~א~ בין פ~יג לא א"ב ~ב""ל~ מיל~אהיא
~ 

 ביי"~ מיידי דה~ם לחלק ווש
 דא~ו~

 ב~נא~

~~~~~~~~~~~~~"~~~~~~~
 ~ו~

 הט~םדאין " ובו~ פלפ~ין של ~ק ~~
 הם אדדבה בח בהם נו~ןהיין

 לרית מבוין אינו בו שמריח זה וגם ביין בחנו~נין
 ומ"מ ז החבלין לריחהיין~אלא

 א~ודלהבדלה דלבשמי~ מ~~~~
 משו~

 ~ ואחדוניםהרשב"א ב~~ ב"י ~פח~ך נא ~קריב~ו
~~~ 

 ובול
 ל~~נ~~ם האדיבו האחרונים בלהפלפלין ~~ במ""~ ~הבדי~

 הר~ט~
ה~ל~

 דאיו~יו ד~ה ונ~"ב ~ליהם ~ברך
 היבאדאפשד ליזהדדנבון ב~~ ו~

 להבני~ ש~
 ~~מו

 דבה אליה הדב ו~ייןברבה ב~פ~
 בא"~

 והרב ד~ז ~י~
 ~""ו דף והודה בני ב~~ עויאשמהר"י

~ 
 ו~וין

לחם בי~
 יהוד~

 א"ח בנה"ג~בשיורי והרב ~~יד ו~בלבו

ובשו"~
 לה~יד ה~לה רנ""ו ~י~ א""ח

 בפלפ~
 דצ"ז ~י~ א"ח ז""ל ~יד""א להדב במ""בו~י~ ~ ב~וש
 או~

 ה~
 ל~דיח וה~בים ב~נין וטרי ו~~ילדהאריך

בחוש בפל~

 ול~ר~

 דאי~י ובן ~ ~"ש ב~מים מיני בורא

~~ן~~~~~~~ ~ ~ ~ ~ ~  ~~~ 

~~~ל~~~~~~~~ ~ ~ ~ ~ ~ דקדו~ 
 פלפלון ~לובפדט בש~י~ מוני ~ורא ו~דבין ובן~מאדבד נ~ן

 ב~וש~
 ז

~ ~
~~~ 

 א~וד ובו~ ~ז של בש~ום ~~
 דג" מ~יק ח הפר "בהם ל~רי~
 דינ~

~
 ש~~דן אף אלילים ~ל בשמים בדבד

~~וד לאביל~
 להד~

 ~~ן~"ו~א~"אי~ודי~נא~~ב~ון
 ובלאי~""" ~ד~



~ ~ ~ ~ "~ ~ ~
~ ~ "  

~ ~ ~ ~

~ ~  

 אם ה~רםובלאי
 א~זד ~י~ ~י~ד~

 להרי~
 ואם בהן

 ~הרי~ ~~ לאביל~~י~ן
 בהןואםהם

 באבילה ואסוריםבהנאה דברי~~תרי~
 מות~ לדי~ ש~י~ר~ א~

להרי~
 בהן

 ולבר~
 והפ"ת ~ ~לי~ם

~~ 

 ובתב ~ליו
לאו

 ש~יקרן בשמי~ דזק~
 בו זיש~~בי~ה ש~יק~ דב~ דה~ ~הרי~

 ומדהשוה ואסיד בשמים מקדי די~
 הב~ם בלאי לשל ~~""ם שלמרן

 ו~רל~
 ש"מ

 במ""שודלא במ""~
 הפר"~

 ו~יין ז ~ב"ל ל~לק
 דש~"א ד~תדהביא בש"ךד~~~

 וא""~
 דהוי מידי בין המ~ל~ים

לרי~
 דשבד נראה ~קל אין ב~בו"ם ד~ב""פ מסיק

במ"~
 ב~ם

 הפ~~
 ש~אל ~~נת ובשו"ת

 ובמ~
 ~ל

הת"~
 אות ל"ו בלל

 הארי~ ט"~
 ~ל

 הפ~~ דב~י ה~תיקו וא~רונים שמואלו~~ורת י~ו~"~ הש"~
 ובן

נל~""ד
 ויניציאהסי~ דפוס ד~ב""ז שו"ת ו~יין ~

 ~ י"ג אות רצ"ד סי~ י"~ יוסףוב~בי מ~

~~~~
~""~ 

~~~ ~~ 

~ ~  

~ ~ ~  

" ~ ~  

ב~
~ 

 ~~ינו א~ב~~~מים
~~~ 

 ולהר~ב"א~יק~ו

ביב~
 בטיל ב~י ד~ד

 ובל~
 ה~דיבו במינו מין בל~"

 באודד~ ~"ש האי~וד נגד~~

בקמ~~~~
 ~"ג פרק הרמ~"ם לד~ת ביבש יבשאו בל~ ל~ הוי אי פ~גתא איבא

 מהתו" וב"נ ביבש יבש הוי ת~מותמהלבות
ה~רל פד~

 ד~
 פ""ב

~ 
 דאין בתב והפ"ת

 לשתי הב~
 הס~

 מדבריהם במינו מין דת~רובתוביון
 ה~~

 ~מיק א~ר
 בל~ ל~ הוי אי אפי~ דהואיל בו"פוב"ב

 א"צ ד"ת
 לה~מיר אין רובדק

 פלוגתא דהזי בקמ~ ב~מ~
 בטיל~אמנם~~בא

 הדשב~
 וסמ""ג

 וט~ והב"~
 וש""ך

ופד"~
 במנ~ות התוש~ וד~ת

 ד~
 ובזב~ים ב"ב

 ~ל ומ"י בנה""ג ושיירי א" פ~ ~""ב ומ"ך~"ג ד~
 בל~ ל~ דהוי ס""ל בלהו והא~~נים ט"לבלל הת""~
 ובן

משמ~
 מלשון

 ה~~
 דבר דבתב א~ דין בלל~ל

או ל~
 ומתפש~ נמו~

 ש~ומר דבר בל אבל
 ובז~ ב~צ~

 דיי~ומ"~
 ד~ת שגם

 מהר~~

 סמ""ג דברי שהביא

 ד"מ להקל ואפי~ ס"ל דהבי נראה תמ"ז ס~בא"~
בת~רובת

 דאי~ שנתבט~
 ב~~~ז וני~ור ~וזד האיסור

 ראש לה~ל דאיןונל~"ד
 נ~

 ~יינינן ~וא~רונים ה~וס~י~ראשוני~ להקת
 בל~ ל~

 ז בלח
 דב~ים שאראבל ב~מ~ ודו~אקמ~

 א~~
 הם

 דק~
 ואורזוש~ורים ~טי~ בגון מאד

 ודוח~
 ביבשז יבש מיקרי

~~~~י~
 וא~ביבש יב~ מי~די שלמים הם אם ביצים ~ם

 ה~~ונים שבורים הם
 יבש מי~רי קאי ל~ודיה ו~דדבל~ד וה~למוני~ בל~ ל~ הוי יפה י~ד ומת~רביםדקים שה~

 ביב~
 ואם

 פר"~ בל~ ל~ הוי י~דטרופים ה~
 ז וא~רונים

 ח"גז"א ו~י~שו""~
 ס~

 בנתא דהתי~ צ"א
 דנתבשל~

 שומן ~ם
 יבשביבש דהו"ל ~לבהונתערב

 דהות~ א~
 בלובי~ד

ולא
 נוד~

 ה~יתוך א~ר ב"א הת~דובת
 ז נעמו בי אמר~ב~דך מב~ס"ס~~~

~ ~

~ ~~ וב~ ש~ין~ב~~ ~~ ל~ ~  
 שבבל באופן לגמרי ההיתר ~ם יפה ונבללשמת~דב

~~

 אי~וד שם יש מו~ט בדבד אפי~ התעדובת מן
 בייןשנבננין ויין בשמן שמן בגון י~ד מ~ורביןוהית~

ועיין
 פר"~

 ~ וא~~נים ג~ ~"ק
~~

~~~~ 
~~~~~~ 

 "" ב~יל

~  ~  

 ~וב~ו ~איסו~ ים קטנ שהם תדי בהנך אלא רוב~יבא
 ~סוד מהן איזה נוד~ושלא

 בט~ ~
 ~ב"ל

 דב~י~ ~וא הש"ך ד~י דפירוש ה" אותבהגה"ט ~ת~בנ~
 ~ו~ה א~ ~תיבות ג~ ב~וןבניןו~במנין רו~
 אפילו מה~ד~הד~שתא יותר ~טנות בשתיםויש ושתי~טנו~

 ~ד ~ל ~נין ורוב מנין רוב איבא אסזרה~הגדולה
 לבד מנין ~ב איבא אי אבל בבמות אפי~~רין

 בניןאו~ב ול~
 וב~מתדפשט איפבאאסור~"שבאוד~~

 הברי~ו הש"ך שלהלשון
 מד~אמ~ ~ ~~

 ארוב ד~פיד נראה מהאיסו~ קטנים שהםתרי בהנ~
 מני~

~ ד~ן~ ו~~~ן~~~~~~~ן~  

~ל
 בב~ הת""~

 דז"ל ו~ אות נ"א ~~
 וה~""~

 ש~ת~
 ש~בן ~יטתו אזיל מהרש"ל דבדיה~ן ש~~
 ~~ין באיסור בפל צריבים אנו ~אין ק"ט~~י~ ~בר~
 ביטו~

~
 הפלתי וב"ב ב~למא רובא

~~ 
~~ 

 להטות~בים ~~די בדבתיב בטל ד~ב הש"ך בת~ בתלתאתרי נ~~~~ ו~
 ~ ~ב"~

 דא~ד
 תודתם ~בבוד הס"~

 ~בנ~~ג בפי~ אלא ~ש"ך בדבדי נדאה~א ז~
 ~יו אם ובגון ~איסוד ~ל דבה דההיתד ביוןפי~ו~ם ל~ וא~~ ~

 ~תיבות~~
~~ 

 ~והן שרו מישרא הית~ ~ל וג~ אי~וד
 סברת היא דזואמת

 הפר"~
 הר~יב ד~דה~מיק בס""ק

 ~ר~פתאואסיקבפלפל"א
~ 

 ו~לק בת~י ~ד ב"א התי~דלא ~דב~ ד~י שדקדק א~~
 ~ליו~
 דהיתדא דב~בא ~

 ~גי ט~ימ~צה דהויבבל
 ודה~ו~

 הפ"ת וגם ~בת"דמשנה ~~~דב~ בז~
 ס"~

 ~מו הסבים ב~
 הפ~~ דבדי בל ומ~תהז""ל וב~~

 ובל ~מדו קמו

 ה~ו~
 ב~ולק~ליו

~~ 
 במ"ך וב"ב ז ~ב~לה~מש באו~ והדבריםב~דים ~"ו התורה

 ~ל~
 ואפי~ וז""ל א~ פ~ א~

 אין ביבש יבשבת~רובת
 צדי~

 בשנים ~היתד ~יהיה
 נת~רבו שאםבאיסור

~~ 
 ~~"א אסודי~ ~תיבות

 הדי ניברות ה~תיבותהאסודות ואיןהיתר ~~
 בד"קובןהסבי~ היתר~~ש ~תיבו~של שםרובביוןשיש בלןבטילו~

 דד~~~ דבת~ ~~~""ג מדדבנן דהוי הואיל להקלהבז""פ
 בבדדהי~רא ~~ דוקא ~~ינן ומדרבנן לה~מיר ו~ש""להרמב""ם

 הפר""~
ברובא ~י~ ~ ד~י הדמ~ם דבדי ~ירש

 והדלנ"~ ~
 ~לה

 בד~~
 ~ין ~ילק דהדמב~ם

ל~
 ליבש

 והפד~~
 ביבש דאףהדמב"ם ~בדי דנ~ה והגם ~ליו השיג

 מדב~
 ס~ ב~ינן ~~רים

 הראב"דד~ת וד~~
 ורש"י~מוב~

 ~~יש פג"ה מש"ס
 והרשב"א התו~ בתבו ו~ןהת~רובות פ~~

 והדא""~
 וה~ן

 ליבא איסור~דדבנן אפילו בתרי ד~ד ביצהבריש
 זו הס~מה ד~ל ה~ב"או~ב

 רובן ~ה~בי~
 ו~ו~ם ~ומבים אנו ברוב בטנ ביבש דיבש~אשונים ~~

 מדבדי וב"נ ו~ט""ז מדן פסק ובןמעשה
 ~בוותא בהני נ~"ד א"ב ז ~~ז ו~"ב א~ דיןט""ל ~~ ~ת"~

 המ"ך ב~ב~נמי לסמוךולהק~ ודאיפש~ אפי~מדרבנן בטיל בתריד~ד
 והפר"~

 ובו""פ והפ"ת
 ושלשה ~לאיסו~ שנים ודא""ב בפל דליבא אפי~שגי דטפיממ~~

 ב~ל דהו בל דברובא שדו ~יתרשל
 א~ ~

 ש~איתי
 ט"ל בללב~י

 או~
 אות נ~~"א ובלל א~

~ 
 דהא דבת~

 בתדי חד דוקא היינו ב~וב בטיל ביבש דיבשדאמרינן
 פידושו דלפי ה~""ך ~ל ו~לק באיסור בפל הוא~ההית~

 ~~~ה ~~סלת ב~למא ב~בא ליה סגיג"ב
~יש בלל"~"~

~~ 
 ~ל

 והצרי~ ~ הפ~"~
 התדי בי

 "~או~ד במו ו~ד" ~~"~ד גדו~יםיהיו דהיתד~
הקנ ~ודד~י~ ובת~



""~~~~~

~ ~ " ~ ~ ~ ~
~ ~ ~ ~ ~

 בדי~ם~הקל

 א~
 ה~ו~ים ~דו~י דעת בלא"ה בי

 צריך אלא בטיל בתדי חד בלל א~ינן לאדמדרבנן
 יסבימו אם אך ז צל"ע הדבר בעת בן על אשר~~עב""ל
 בקח"ת המודי"ם~~י

 במ~
 טהורות אמרות א~רןם

יש"בדעתי
 ד~~

 וה~ר"ח המ""ך ~דבדי להקל הד~ט
 ודוב בנין רוב להצריך לנו ודאין נ"ל בן מבשוראשיבא לי דלימטי היבי בי דהו~גי בל דברו~ ובו~פוהפ"ת

~ני~
 מרן דברי ב~שט בתרו דו~א~ד ודלאו בב~ל

וחת~~
 במ"ש

 הש"~
 לה~מ ראין וב"ש ל~י"הבנה"גז

 להצריךביהשני~ ליה ~בימי~ ודשרן המ"י ב~ברת~ו
 גדולים~ זחיו הית~~ל

~ 
 ול~י האי~ור במו ותד תד

 בהיתר ב~ל הצריך דלא הש"ך דב~י ד~י~~מ"י
 בנין ו~ב מנין ~ב הצריך דלא דוב~באיחודרק

 ו~ו"פ ו~""ת וה~ר"ח המ""ך ל~ב~ ל~"ז מ~ביםבב~ל
דלא

 ב~ל~
 למנחה

 דתל~
 ו~יעתודר~ים ה~ד""ח עצ

הם
 ו~ אות נ"א בלל במ"י ועיין ~ נוטה דעתי ולה~
 הש""ך ממ""ש הבא הש"ך בלשון ל~י~שו~יברת

 ק"ז ~~לעיל גו~~

~~ 

 ~ א~
~~~~

 ב~ף המ"ך ~וד
 ~צרי~ פ"~

 שלא
אתת יהי~

 מ~
 עד ביותר ~דולה ~תי~ת הג~

 מ~~ק אסו~ה~ל דא""ב תתיבות ב~ בשיעוד בה~יהיה
 החתיבהדשמא

 גדול~
 בב~ שיע~ ואין האסודה היא

 אסור~ ~תיבה בל והרי ברוב לבטלה הקטנותהחתיבות
 לב דהח~רי א~~""י ~ ונבון עב"ל דא~רייתא~ס~יקא
 הם הח~"ל ~דברי נל~"ר דבריו על ~ליג צ"טבח~ירה
 ןד לב בח~רי אחת~ו~ע ~שהבלם

 סי"~"~
 וק""ב צ"ט

 ב~ל בעינן ביבש הרב~ר""חו~~יקדיבשד~לי~על
 ה~"רואחר

 ב~ברת עומד אני במקו~
 הר~

 ~ר"ח
 עמדתי החק"ל ל" ותל"מ~ו~לוחי~תו

 ב~"ו~
 ~ שאל~ב

~~
" 

 בדבתב ~~ צריך במינו שלא אבל במינו דוקא זה~בל ~~~~~~~~~יתרד~ס~~
 לקמן~ור""ם

~ 
 שלא בין במינו בין חה~"ל היא ואם

 לא~מינו
 ב~י~

 ק""א ~ימן לעיל ~~"ש א~י~באלף
 ~ ~""י ~~"ולקמן

 ~~תבתי~~~~~
 ~""ל בלל במ"י עיינתי זה

 יהיהסותד שלא ובדי ה~"ך על ב~ירושוא~ ~~

~~
 דהש""ךק~יד ד~"ל נובללומר ו~ ~"ק ~בלל"נ"א

~וב
 ומסבי~ ב~ל דלאב~י אלא מנין מנין~~

 ה~ל~י~ בןלה~ד"~ו~יעתווגם ל~~
~~

 בל
 בת~ " ובו~ עצמה ב~ני אח~

 הש""~

 ~ק
 היתרובן של זהו אומר אני הא" דבשאו~לז~

 מה אומר אני באחרון ואפי~ וא~ א~בבל~
 הוא היתד של וזה לו הלך ובבר אי~ו~ של היהדאשון שנא~

 ~לן אובלן אינו ל~יבך הנבללים בדבריםמשא"ב
 רמותר דה"ה משמע זה הרשב"א~ו~טעם עב"לבאחד
 והבי דלא יתד ש~~ן "לא~~י וא~ ב~ וב~או ~"לאבול
 לקמן דיתבאר ~~אי~ש~

~"~ 

 ~שלם דמ~ר ~ב
 עב"ד ~ד~תבב~

~ 
 ה~ ח""ק עמו"ה~ר"ח ~הסבימו

 ה~"ת אמנםזהא~רונים
 ס~

 ברוח עליהם ח~ק ~~
 דלא איתא ברובא דאיסורא ומ~יק ושקילוטריבינתו
במ""ש

 ה~"~
 ברברי להקל נלע"דוהיה ~ ע"ש וא" ב" או וב~ א~ לאבלם שמותר

 ה~""~

 ב~זמור ליאון מצאתי ובן וה~ר"ח
 ל~וד~להרד"~

 דא~ר
 ד~ל~~

 והאריך
בדבדי

 ה~"~
 לעניןהדיןדהעיקר ב~ורךהעלה יע"ש

ב~"ש

 ~ש"~

 שרו~בבלגוונא ולהרא"ש ו~~~~ד~ואיל

גוונא
 מח~יי~

 למנ~ט
 חומר~

 במה דהד~ב~א
 ב~ למיבלינהו בעי ואי עלה לוחיף דלא והבובדבריו שמ~ר~

 ש"דוא~
~ 

 ~~ ב~ ~~ המ""ך לשון רואי אחרי אמנם
~ 

דדיי~
 בל אובל ול~יבך דבת~ הארוך הת"ה מדברי

 ב~ לאבזל דא~וד חושש ואינו עצמה ב~ניחתיבה

~תיבו~
 די~הדייק נ"ל עצמה ב~ני א" א" אלא ביחד

 בשם וב"בהת"ח לה~מיר~ בותיה לבתחלהודטוב
 בי הגם ה~ דין ט"ל בללהרשב"א

 לשו~ מ~ו~
 הרשב"א

 דתרי א~~~ לדייק בא~נ~ל בלן או~ן אינודב~~פיבך
 ~דישהשרוועי~

~ 
 ~" ק

~ 

~ ~ ~ ~

 שם המ"ך עוד
 והנ~

 ~הר~ק
 פ~~

 בסי~
 עם והר"ן הרשב"א~""טבדעת

 הוא דדבנן דמידי האושרי~ונ"לדביון דעתאח"ב שבת~
 א~ באדם א~י~ שרי זה א~ר דבזה לקולאנקטינן

 הדברונ~ון עב"~
 ~ב"~ ~

 או א~ ולהשליך להתמי~ טוב
 הבנה""ג ובמ"ש ~ר"ם במ""ש לעבו""םליתן

 הגהתב~
או~

 י""דזולענין
 הד~ הלב~

 הבטו~
 להשליך הוא יותר

 דינא לענין ברם תע"בוהמחמיר באור~~ ~עש אדם בני בב~ ולאבלם ~שאר ולא~ולהא~
 נדא~

 הדשב"א בס~
והר"ן

 המ""~ ובדא~י~
~ 

~ ~

~ון
 מו~

 שלא אבל
 ~ג~ן" " ובו~ במי~

 ששחט או דקות לחתיבותשנ~רך
 במ~

 מינים
 או איזהו יודע ואין בהו~ן שלא נשחט מהןואחד
 ש"ך במראה ושוין ב~עמן חלו~ים דבריםשני

 ט" אות ט""ל בלל ~"י ועיין ~ואחרונים
 דה~ש~

 ע

שו"~
 רשב""א

~ 

~~~
 ~~ ניברדבעי ~קותו~ינו לחתיבות נחתך

 רש"ל "ל~ולא ס~יקאמדרבנן
 וב"~

 ובנה"ג
 ~ואחרונים

~~
 בבל ~ילוק ואין ~ו~ם לשון

 ז~
 אי~ור ~ין

 י~ראלהשמיטו ~~ט"זוישמח " ובו~דרבנן
 זוהגהה

 ~ ם"~ והש"~
 השי~

 רמ"א על
~ 

 ו~ירש

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

דאורייתא
~ 

 ~עיין
 בש""~

 ~והדב ו~ ~"ק צ"ח ~י~
~ר"ח

 ס~
 עם ~~~ים ז~

 הש""~

 ובן ~וד ובתב
 ב~יתד נתערבו אם התבשיל את ה~וגמיןבאיסורי~

 ברוב מ~בטלי בשא"מ מיןיבש
 הי~

 וא~ילו
~יון מר"~

 ד~
 איסור~ דהוי ~עמא לידי אתו לא להו מבשל
 ו~"ב עב"ל עיק~ ובןדאורייתא

 חגור~
 שמואל

 בש"ך דה~יקד פשיטא הב~יש~~ דעתו~"נ
~ 

 אלא
ר~א רברי מורים ובן דבת~ לשונו סוףשלאזביתילהבין

 א~
 ט"ל בלל הת"ח לשון על דנת~ון נימא לא

 ה~ן דהואלשון ובו~ יבשלם דאם ביון דב~ב ד~דין
 טעם ליתן יבא יבשלם דאם הר"ן שם ו~יים~ג"ה
 דאו~יתא איסו~אדהוי

~ 
 בן מ~ר"י בשו"ת ו~"ב

 ע"ב קל"ג דףלב
~ 

 ראי~י מ~אתי אמנם
 באיחורים דאף ובתב הש"ך על דהשיג ב~ ~~~~ חל~ במ"~

 בשא"מ מין ביבש יבשדרבנן
 צרי~

 דא~שד משום ~~
 היטב יבד~והו האיסו~אםלה~יר

~ 
 האו~ה וב"ב

 את הפוגמין באיסורין אפי~ להקל דאיןוב~~עוד ~
 ט"ל בלל מ"י וגם ז ~אורך ע"שהת~שיל

 או~
 יו"ד

 מין דל~ולם לרבנן דאורייתא בין חילוקבת~"דאין
 מן ראייה והביא ביבש בתרי חד בטיל לאבשא"מ

הח~
 בזמן

 ~ז~
 ~ד"ק י~ויין דרבנן שהוא

~ 
 וגם ז

בב~



~ ~ ~ ~ ~

~

~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~

"~~~ 

~בל~
 פ~ה

~~ 
 ~יא ~ ~ז

 ~~ו~
 "לענין ה~~~י~ים"

 הפוגמים~דברי~
~ 

 להקל בדע~י נראה ד~יה והגם רמ"א~~ברי ב~ב~ מישו~ ואו~ח בבנה~ג וגם
 ובדה~בימו י~אל וישמח ומהע~ן הר""ן~רברי בנדא~
 הפוגמים ודברים דרבנן באי~ורים אףהמחמירים דר~ ~בדאו~ דע~י אב~ל ו~יע~ייהו פר"חוהרב חש"~
 רבטילי ק"ג ב~י~ ב~בתי באלו בי~ם ~

 ברו~~
 דבן ו~ו

 בבז~מצא~י
 וש"א יהודה לחם

 ואמי~~~טו~
 ב~~ לב~ל

 ול~מוךעל לה~ל ודישב~רוייהו
 ~"ל ~י~ המ""י עוד וב~~ ~ד~א הד"ןו~י~~וב~פמ"~

 או~
 בגון בלל ראוריי~א ועיקר שודש להם ~שאיןדרבנן רבאיסו~ י~ד

~~
 עבו"ם של

 ובה~
 ומיןבשא""מבטיל בלח אפילולח

 ח~עב"ל דין מ""ה בלל ~מן ובמבואר דעלמא~רובא
 הדברוטוב

~ 

~~~~
 ~ו

 ה~~
 והביאו א" דין ~~ל בלל

 ~~א היינו ב~ילב~" בשא"מ דמיןדהא הפר"~
 דאל"ההויבאי~ור האי~ור מינבר ולא ידיעברלא
 ~איןהניבר

~ 
 מ~~ברא והבי ביטול

 ועיין ~
 ה~"ח ב~ב ד""ה ב~ דין ק"ג ~ימן ל~ילמ""ש

 סו~

~~~~~ 
 בת~ " ובו~ באחד בשלןבלן ~ם ~~

 שאם אפ~~ ~~"הומיהו הרשב"א~~
 ו~~ מוחר ~הבל א" ל~ר ומקצ~ן א~ לצד מ~צ~ןבשל
ע""ש
~ 

 והרב הש"ך וב~בו
 ד~אשנוד~ דאיירי פר"~

ה~~רוב~
 מן א~יר ראל""ה ו~~ב~ל מקודם

ו~לא התור~
 בהב""~

 בשלןאףקודםשנו~ע~ערובת רב~~אם

~
 ודייק

 המ"~

 דו~א ש~וא בשל אם הרשב"א ~~ון
 ונבוןבריעבד

 ו~~ ~
 הבנה""גאבן ה~"ח~ בדברי עיקר רנראה ב~~

 יו~ף בי~ הגה~
 או~

 ~ל ב~~ ב"ו
 ~יים אלהים דברישדבריו ~ש""~

 וחגור~
 ובו"פ שמואל

 לשוןהע~י~ו נ~
 הש"~

 להחמיר דטוב ונלע"ד
 שבישל וקודם בדיעבד ודוקא ליה ~~י~יןודשרן ברב~י~
~~רו~~ונ~ב~ל נוד~

~ 

~ ~

~~~~ ~ ~ ~ ~ ~ " ~ ~ ~  
 ג~ ~או~ן ביום בולהש~מש אסו~ ובן ~""ב שהיד בחמין ביום בו ביחדלהדיחן

 קררו~
 ביחד

 ו~~~
ה~בשילין~~~

 החתיבה טעם שהדי זה עם
 ב~לו הוא והרי ואו~~ן ונבללין ב~בשיליןמ~ערב הא~ור~
 ג~יחר בש~

 החתיב~
 אבל~ ז

 להש~מ~
 באו~ן

 קררו~
 ~ל

 ~צמה בפ~יא~
 מו~ר~

 בל א~י~ ביום בו בהן להשת~ש דא~ור ב~" ט~~"ק והפ~"~ ~ ע~"ל א~י"לב~חלה
 שבן ובל דשיל"מ ר~וי מ~ום~ עצמה ב~ניא~

 להתיר יש מעל"ע אח~ ומיהוה~בשילין לער~
 ~זרינן לא האי דבולי ~~ב~ילין ולערבבקדרו~~ביח~ ~שתמ~

 ~""ק ק""ב ~י~ הש"ך ~תב ז~ן ~~~ל
 ח~

 שם וה~יא
~שם

 שז"~
 יבול ~~מו בפני א~ רבל מ~ב

 להש~~~
 בהן

 אלא דליבאדביזן
 ~ט~מ~

 ~שיל"מ "הוי ~לא
~ 

 והיינו

 המ"~~בר~
~~ 

 והש"~
 א~ בל דא~י~ו וב~ב פליג~עליו

 מ~ל""ע~עשז אחר עד בהן ע~מוא~ורלהש~מש~~ני

וה~
 הבלים בל להבשי~ החמיר ח~ ~""ק ~"ב ב~י~

~ ~ ~ ~ ~ א ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
 מ~ל"ע אחר עד יש~מ~בבלים שלא ה~~~נבון~ב"
 הש"ך בדברי עצמה בל"א~~פני"~פי~

 והפר"חודא~~
~ " ~ ~ "

 ~די~
~~~~~~ 

 ~~ן~~בלן
 "~י~~

~~~~ 
 ~ד~

~ר~
~ 

 ו~יין
 מ~

 ~י~ן ~~יל
 ~ק~~

 ~י~"~~
~~~ 

~~
 א~ ~בל" ביון " אי~ו~ מבטל משום בו ואין

 וב~~ ע~מו בפנימותר
 ה~"~

 בלל
 בשםח" "די~ ט""~

 חרא"~
 ברוב שנ~ב~ל אחר דאם

 לעיל ועיין ונא~ר דחוזר~אי~ור ~ נ~ו~~
 ~ ~ " ~" חוזדוני~ר עצשב~בנו ~~ ~~~ ~י"צ"~

~~~~

~"~" 

~~~ 

~~ 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

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

 ב~ש או~ר חשוב דבר שב""מ דאףואה"נ
~ ~ ומשב~~ ~ " ~ ~ ~

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

 מ~ בללהמ"י וב"~ באו~~ ע~ש ובו" דלרבו~א אפ~" במי~דנק~ו
 או~

 י""ז
 אבן ~

 המ""~
 ג~ ח~

~ 
 רואא לה~מי~ דאוי הלבהדלענין א~ב~~
 ב~נין~רי~ו~ה~"~

~ ~ ~ ~ פ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ י~ ~~~~~~
ל~ון ~טינ~

 מרןודב"נדע~
מ~ן דבר~ ~ל רמ"אש~אהגיהב~ם

~ 
 לאו הגיה רלא ~ב ב~" והפר~ח ק"א~~י~ שהגי~ אמאי עצמו ד~מך ב~~ הש""ך בי גם

 וחהר""ל בריה בין לפלוגיר~יבא משו~
 לש~

 דברים
 אל~

 ~י~~~מינו~"~~~ו~~~~~~~~

 גדולהיותר
 ה~שובים ~בדי~ וז~ חיים בעלי מחשיבו~

 חלוקים הם~~~יבך
 ~~י~~~~

~~~~~ 
 שהם שאע~פי חייםובעלי

 ש~~
 ~ינים

 זה ~ודומ~ם במדאה שוים ~ם~~"ז וח~קי~בטעמ~
 ו~לענין ~"ק ב~י"~"א ורמ"א במינו תיבתבדיוק ~ש~~ לזה~וע~

 ברי~

~ ~ ~ ~

 ~~~~~~~~~~~~ון

 ב~"שדע~וג""ב
 ודע~

 במשא"מ דאף אחרונים
 חשובבדב~בו בדבר אף להקל דאין שהוא~ונלע"דבבל או~~י~

~ וה~~ח~~~~~~~~~~~~~~ ~  
ודברים

 א~ורים בלן באלף אפילו"נ~עדבו א~ בהנא~ ~א~ורי~ החשובי~
 מ"א מה~" י"ו פ" הרמב"םברברי במבוא~ בהנא~

~ 
 מצור~ בצפורי

 ~נ~א~דהולב~ וליב~ופ~רח~ור~
 לים ~נאה

 ובמידי ג~זם דוקאבאי~וריאלא המ~~
 הואבענין אם ~ שב~ורה בבלאי~ורין שבואי~ור ~ד~י חוץ ל~וי למ~בדו ~רי ומיהו לא אחריניבמידי ד~יבאממשו~אב~
 לישראלש"ךופר""חוא~ר~~י~ ימברנוא~ב שהגוילחוש דאי~

 ~ מהא~ור" דהאאיןנהנסונבון
" 

~ ~
 ~~ו~~ו~ביו~

 ב~" ""
 הש"~

 דוק~~
" גדו~

 אבל
 קטנ~

 אינן
 ח~ובו~

 ב~יל" ~~~י וחד
 הרבוב~"

 פר"~
 חבי~ות אפילו ~~ך יין ~גבי

 אינן ח~יבי דלאופתוחות קטנו~
 ~ בטלו~

 במור"ם~י~ דלא

 ~~~~~"~ת~~~ ~~ ~~~~~~~ן~ין~

 ~~ ~~~~ ~לאו~~י
 ~~~~~י~~ ~~"~י~~ן~"~~~



 ~~א~ ~~~~~~י
 ~רן ד~בדת

 נד~~
 ~~~~יד

 ב~ברא ט~הביא תמ~ז~ין ~י~ר~א~ח
 "א~י~~מ~~ ראשונהדח~

 ~ ב~~
 שם הגיה" ~לא ומו~ם בטיל

 מרן~ד~ד~
 נ~~

 בותיה ~ס"ל
 הר~ בי וה~ם ב~ ~ן~~ד~~"ד מ"~ ע~ אוד~מ~
 ב~~

 בדעתו" עלה

~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~"נ~ר~ז~ר~ 
 ב~ר הרש~"א דברי

 דב~ מל~
~~~ר~~

 למעלה לאוסרם בהן שהחמידו
 מנ"~

 לא
~~א

~~ 
 שיעורא חד בעינן לעולם שנ~יבש ~א

 ר~~הו~~יא
 מ~בטלין שאינן הב~ם ובלאי ~דין"ערל~

 חמץ בין ~ליג לא דהרשב""א הרי ב~~דו~~
~~"~~~י

 הנ~
 נל~""ד ~לבן ~ בנ"ט בטילי ~א

~בי~
 ~ו לה~מיר יש

 שה~ל~
 וא~רונים ~ר""ח הרב

 ~~~ת~ן
 ו~~וחו~ קטנו~

 לא" חשיבי דלא אף

 ~י~~אל~~~לי
 והרמב""~ובן והרשב"א הר"ן ובדעת

~ס~י~
 ה~"~

 דלא אף הנאה דאי~ורי ד~ ~~ ג~ ~~
~~~~

~ 
 יין והשוה ב~י

 נס~
 נמו מצאתו ז ל~מץ

ב~~~
 ל~ד

 להרד"~
 קטנ~ת ~~י~ת~א~י~ ~ר"ח" הרב לרברי ~סבים
 ואפי~

 מי""נ ~גין
 ל~

 בטילי
~~י~

 ב~

 ד~רבה ו~ת~
 י"~

 מ~מ~דאיבא חמיר

~ע~~
 ידבק ולא ע"ש ד~ירושלמי א~יתי

מא~~ובו~ ביד~
 ע~

 ו~ל"מז

~
 בת~ " ה~ית ~ל של ובב~ת ~

 הש"~
 ו~ ~ק

 בז~נם דוקא חשיבי לא נ~תוםדשל
 בטלים ~שיט~אינם ~שובים נחתום של~מקומו~שגם א~~

 ~ ומסתברא הא~רונים הסבימוו~ן

~  שהקש~ה~~"~~
 בא"~סי~תמ"ז וגם ס"ק~~

ס~
 בר""ע קי"ל דלא שם מרן ~""ש ~ל ט~
 טעות הוא שם דהלשון ~העלהבבבדותשלבעה""ב

והע~
 וב"ב באן ש~סק ב~ו

 המ""~
 ד~ ~~ ג~ ח~

 בנה""ג שיירי~ר~
~ ~  

 תמ"ז שי~
 או~

 י"ט
 בר"ע קי"ל לא דליה רש"י לסברת ~לא ~ןל~בת~ תי~דהרב~

 במה ס"ל ד~רן אה"נ~בל
 ש~ס~

 והגם ז ובר"ע באן
 מחוור שאינו ב~~ א~ אות ברבה ~שיורי~ו

 נובל הלשון בהט~ות אלא~~נ~א ודליב~
 לסמו~

 התירוץ על

 ב~~~ג שיירי ה~~~
 שהו~ אע~~

 ד~ק
 דהו~

 יותר
 ז מרן דישט~ותבלשון מלומרנבון

~ ~

 ב~בו " חיים בעלי ובן
 הש""~

 וה~ר"ח
 אע~

רל~
 הנס~ל שור בגון בריי~ן אסירי~~חל~"

 מ~~ל~ אסירי ר~י~דרום~
 בריהוהבריה ~יינו בריי~ן

 מיתה דא~י~לא~ר חיים מבעלי~מירא
 ל~

 בטילה
 "ברור וזה ~שיבו~ייהו בטלי ~נשחטו חיים~בעלי

 בטילי לא גדולים חיים ואחרונים~ובעליו~~"ח מ~
 א~י~

~~
 ~~~ ~~~~~ ל~~~ש~~

 הרמב"ם בדעת רק~ל אנחנו~בל
 מר~ ובפ~

 באן
 ו~טיל" ~שיב לא שבמניןדרבר

 ובמ~
 שהעלה

 הפר"~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ " ~ ~ ~ ~

 וגם מרןרברי"
 ה~~

~~יין ~ ועמש"ש ב~"ע דבריו ~ניח
 ב~~

~~ 
 בדע~" ~תני ~~סוק "~~ ~ת ~ו~ם

 ו~ב ~דן~דמ~~~ובדב~ו
 ~ד~ ~~~

 " ~~מנין

 ~" ~טי~" חשי~ותל"מ "" ל~

~ ~ ~
~ 

 וב~
 ב~"ח " נוהגין

 "~~ בל~
 ובלל א~~ דין

 ג~ דיןס~ג
 ~סי~

 אי~בא ותנו
 בד~

 והרמ~ם

 בטי~"~ואסי~~צ~
 עמד ובבר נהוג דהבו שם

~ל
 ז~

 בנה"ג הרב
 ס"~ ~"~ ~ר~

 יתי~ תריץ ה~
תמי~~

 ~י~ י"ר מישיר אורח ועיין עי""ש הבנ~"ג~
נ"ב

 ~ ובדלעיל רבטילה במרן~ו~ח~ ונלע"~
~~

 ואזלינן
 ~ס~~

 אם ~יי~ " ל~ולא "
 לא או דבר~שוב הוא אםספק ב~ ~
 אב~

 בשאד
 אזלי~"ס~יקות

 במ~
 שיתבאר"

 ז~ בסימ~
 דובתו בבמה

לח~מרא
 ש"~

 ונרא~ ~~ ועי~ ~ ואח~נים ופר"ח

 ~ז~~~
 בתב בשוגג" שנשחטו והוא ~~

 ~~ד בשנש~טו~~א הש~
 שנתערבו~~י~ קודם נשחטו אבל בש~ג נשחטו~עינן ~נת~רב~

 א~ר" א~י~ בשוגג נש~טו ואם בטליםבמזיד
 הפר"ח וב~בה~רובת ש~ד~

 ואחרוני~
 ד~~הם ונ~נ~"

 די~ו~~ לעולסי~~""אועיין

~~

 זה את~ ~~~~~"~~~~~~"~~
 ו~ש"~

 תירץ י"ג ס"ק
 דה~

 דבבש
 בעור~

~מ~
 ~ה~ל מש~ם דו~א היינו בטל

 אב~
 אינו

 שב~נין דבר~שום בט~
~ 

 בסי~ לעיל זה הובא ובבר
~~ 

די~
 שנדחה שם וב~בנו ג~

 ושא~
 הת"ח דבדי ל~י

 ~" שבמנין רבר משום גם~טל ~~

 ודחי~
 לשון לאוקומי

 והע~יקו שבמנין דבר~וי דל~ ו~ירוש~ מושאל בלשון ובו~ ר"ל שאינן~ור"ם
 ה~ר"~

 אבן ~ י~ב ~ק

 ס"~~~ר"~
 דברי על השיג ~~

 הש""~
 ותירץ

 בסי~ מרן ~~ביא אומרים י~ לסברת~ר"םקאי דלשו~
 ד~רנגולת ג~דין ~

 בנוצת~
 ~א

 דו~ק וה~א בטיל~
 אמד מזה שהרגיש ~ל~י בטילה דהיא ס"לד~"א ~~

דה~~
 חילק ב~ ~"ק והט"ז " ע"ש דקאי ~ואמרן אדבד~ ע~ז בטילה דאינה סבר לא ררמ""א

 לו ואין לאבילה ~וי שאינו ב~וש בבבש ~יירירהבא ו~~
 היותו מצד אם בי~שיבות

 בע~
 תו

 ובשנשח~
 אבד

 יש אם איירי ק"א ובסי~~שיבותו
~ 

 מ~ד ~שי~ת
 ז לן ~לג דמאן דחוקוהוא ר"~

 ומ~
 גם ג~ אות " מ"ב בלל

 על השיג~וא
 הש"~

 מו~"ם לשון מ~ד ~ן
~מ"ש ~ראי~~מור~

 ~ הש~~
 דגם דס""ל והן

 ה~~
 אזיל

 ד~~ר"ל ~שיבות לה דאין בטילה ב~ו~תהד~דנגולת ומוד~
 שבמנין דבר משום~לא

 ובמ""~ ~
 לעיל

 םי~
 ~דין ק"א

ג~
~ 

 ש~י~תן לאתר ר"ל שאינן רמ"א רברי ומ~רש
 ~עור או ~נוצה ג"ב ~הוסר אחר~יינו

 והברי~
 בן

 דהם א~ג רבת~ ה~חמלשון
 ש~מ~ ~

 ועומרים
 בתרנגול~ ראיירי איתא ודאםל~לקים ~חלק~

 בבש או בנוצתה
 מניה עדי~א בת~ לא אמ~יבעודו

 שצרו~
 לה~שיטו

 ונ"ל ~"ש ~רול תיקון רמ~~ר הנוצה לה~יראו
 ב~לתו ו~"ע רמ"א בלשון נבון הי~תר משמ~ותדהוא

 עלל~ון מ"ש ה~ ס"קסי~ק"א
 הש~~
~ ~ 

~~~~~ 
 דע ובו~" חנוייות~ש~ה ~~

 היאהאחרונים דהסבמ~
 די~

 ב~
 ~ביעו~

דאוריית~
 ~יעו~ראוריי~~ הב~ " ררבנן ~ביעות וב~

 וא~ שחוטה בשר חנויות"מוברות תשעה ראשוןהם
 ב~דמוברת

 נב~ל~
 וודע ~~ן~ו~י~~ ~~~~"~~~

~הן ~או~



~ ~ ~ ~

"~~~

~ ~  
~ ~

~ 
"~ן ~~~~

~  

 ז
 שי~ ~ו~ ~~

 ~~ ~חנות
~~~ 

 ו~נו
 ול~ ~~ר~ו~ ~ח~~~~בא~~ יוד~

 מהן מא~
 חל~ ~"~ ~ס""~ וה~"~ ~ ~ק~מאי~ ויוד~

 וב~ב זה ~ל

~~
 הוי

 ~בו~
 לעצמו ניבר ~שהאי~וד ~לא

~י~ר וההי~
 ל~צ~~~~

 אזלי~ ניבר האי~ו~ דאין ~הא
~ובא ב~

~ 
 ו~~

 קבי~~
 שיש דא~ון ה~ דדבנן

 ט~י~הבה~ה בחנו~
 ~נו~ ~~~ע~~~~או~~

 ~צ~ו
 ודב~ן ב~ב ב~ילד~ראוריי~א ב~ירו~

 ש~ ה~י~
ואסרוהו עלי~ ~~וע

 והשני ~
 הו~

 ~~ירש
 פירש~אוסר הדא"~ לד~~ א~~יל~

 ממיל~
 שם~ליו דהטילור~נן דאודייתא ~קבי~ו~

 ~ביע~
 ~ין דיש ודע ז

 ~בי~ו~
 דאוריי~א

ל~~י~ו~
 אם דרבנן

~~ 
 ונ~ע~ה

 דאסו~ ~אח~~
בק~יעו~

 נתעדב~ דר~נןאם א~ן~ק~יעות דאורייתא
 דין מ"ג בלל ה~"ח ~ת ז ברוב בטילבאחרת

 דוקא אסי~ ממילא פירש דאםדהא ב~
 אבל~תערובת מ~צ~ ~שפ~

 א~
 נשאר שלא ער בלו נ~~~ד

 או~ן בל אז ~~~ן פירשו ~קי~ן וב~עת~~יעות ש~
 מל~ד מות~יןשפידשו

 שני~
 ע"ש ~אח~נים

בתה"א והד~ב"~
 חל~

 ~ל
 ז~

 ~פנינו ~ידשו ד~~~ ו~ת~
~נ~פז~ ב~

 דבבד ביון מו~רין ב~ן
 ה~ביעו~ נת~ט~

~ ~ ~ ~~  ~~"~י~~~~ 

 ה~"י ו"וב"ב ~ן לקמן ~רן שפסק ב~והרשב"א
 שםה~"ת ע~

 או~
~~ 

 ואו~
 ה~~ים ~דולי דהסבימו ו~

 ~~ש
 וב~

 עוד
 ה~"~

 ל~~~י דאף א" דין שם
 שנודע אח~ בשפי~ו ד~אהיינו ה~"~

 ה~ערוב~
 א~ל

 שנודע קודם~ירשו א~
 ה~ערוב~

 שדו
 ד~ה~

 ~א
ל~י~זר שיי~

 ש~~
 מן יקח

 הק~ו~
 אב~יבלן דהא

 ~לד לא א""ב הספק נולדלא שעריין ביון מו~ר לפ~ינו פירש א~ ואפי הםהי~~ בחזק~
 ה~~

 במ~ם
 שהם זמן דבל פרישו~~נןד~רובא קביעו~

 בחז~~
 שלא לפירש לפנינו פירש ביןחי~ק אין היתר
 בפנינ~

 עב"ל
ו~ל ~

 ~"שהפר""חו~וב~
 ~יקדי~בוע דלא מהאחרונים

 ~ההיתד וניב~ ~ו~ע אא"ב~או~ייתא
 במ~ומווא~ א~ בל וה~י~~

 ודבל~"~
 ~ייה וה~יא ק~וע ~רי לא

מספר
 ~ב"נ רובא בת~ אזלינן ~~האי בריתו~

~~~ 
~מ"~

 ר~ו ה~ פ~ ג~ ח~
 המח~ידי~

 דלא
 בהפר"~

 ונ~י~וסי~~
 ~ לק~ן ו~יין להחמיר

~~~

~~~~~~~~"~~~~ 

 ט~ב~ון
 ~חניו~

 מוברות
 בשד וא~ נבילה בש~

~קח שחו~~
 וא~

 ~ל ב~חצה הוי לקח ~הם ~איזה
 מ~ום ~~א א~ו~ולא מחצ~

 ול~ ספי~
 ברובא דהוי אמרי~ן

 והרשב"א וה~~ בהר~ן וקי""ל ~ ~האחר~ניםומוסבם
קודם האי~ו~ בשנודע אלא קבוע ~קדי דלא בהדא""הודלא

 שלקח~
 לא אח"ב אלא נודעהאיסו~ ~א אם אבל

 שלק~ ל~י ונ""מ ל~פרע ~בוע דל~ויא~רי~
 מן בשר

 קבוע דדין ~בוע היה לא שלקח שבש~הביון דשרי ביניהם טריפה שהיה נורע ואח"בהמקו~ין
 חירושו אלא ~ו לך ואין חידוש הוא מח~ה עלבמחצה שהו~

 שנעשהו~~ת
 קבו~

 למפרע אבל
 ~ ל~

 הפר~ח ובחב
 נק~~ד~בי

 א~
 בס~ק

 ~~ו~
 דאורייתא

 י~ד ב~"ק ו~חרונים הרא"שבשם הש""~ א~
 והבנה"~

 נראה
 ~ נהו~ ו~בי להחמי~שדע~ם

~~~~ 
 במ~צה קבוע

~~~היינו ע~
 א~י~~הי~דד~~

 על
 ~~אי~ו~אלףפ~~~ ~~

 ~לא ~ין ב~ינובין
 ~~ינווב~י~

 ~פי~
 ~הר"ל אינה א~י~ ובקב~ע ~דיש~א שב~~~~ב~

 אם ~הר"ל אפי~ ש~י ~וי ביד או בשוק~נ~צא וב~~ ~ ~ס~
 בפנינושלא ~יר~

 אב~
 פירש אם

 בפני~
 ~פני א~ור

 שנפ~

~~~~ב~~

 ~~~~ן~ו

הספ~ ~~~~~~~~~~ו~
 ה~~יעו~בד~ת ב~קום

 ובתבו~~~ ~ ~וד~~
~""~~

 דנמצא דהא והפד""ח
 בשו~

 מותד
 דחנות ודוקא ~לנ~~ה ~~ א~י~

 ~י~~בפני ~~~
 בח~ותולא טרי~ה שיש דידוע היבאאבל עצמ~
 לד~רי ~בוע דהוי~נות נודע~~יז~

בפנינו ~ל~ ~~ ~~ וה~~ הש""~
 אע"~

 ~~~ד ~~י~ מרו~א דפריש דבל
הרא~ לד~~

 שמ~י~ח ל~יחש דאיבא וסיע~ו
 האי~ד דאין~יון מןהקבו~

 נודע~
 הת""~ ~~~~

 דישבלל
 בין חילוקדאין מ"~

 ~ערוב~
 לרבים~לדבד שנודע

 ~ו~ בב~ד ~טןדינו ~יד הנמ~א צרביםו~ש~שלאנודע
 ~דוק~

 נולד~ה~פק חריף~מקדו קטן ביד נ~צא ואם
 ק~יעותו~מקום

 בנמצ~

 י~ר~ל ביד
 "ו~~~~ ~~~

~ ~

 אבל
 ~ב~י~

 ~שו א~וד " וב~~ אסדוהו
 ו~יין ~ ~~ן מן ~עלםבשד

 לעי~
~~~~~ 

~~ 
 דו~

 בט~ה ובו~ חנויות
 מש~ בד~

 ספי~~ספ~
 ה~~א ול~ון

 שנולד מיירי " ו~ו~~וס~ין וי~
 ~הספ~

 ב~בוע
ני~ד ו~ינ~

 ויש"~ והע~ תערוב~ ע~ א~
 דבד~ ה~~יטו

~ ~ ~ ~ ~

 ~ל ~~~~קדק

 פי~~

 ~דן

~~~ 
 מן בת"ונפל ח~ בדיןולק~ן

ג~ והצדי~ ~תע~ב~ובו~
 תערו~ו~

 ב~~ ~~ בדין לק~ן ותו
 א~ורות " בולןובו~ ט~יפ~ ס~

 דנד~~ וב~
 ~י~~י דתלתא

 הב"ח עליו ע~דו וב~ר ~ ~ינהוסי~רא~ הל~
והפ~""~ והטזוהש"~

 וה~ת ומ""י
 ומ"~
~ 

 וה~""~
 והפ~ת

 ב~בו~ איירידה~א תיר~ ו~
 דאין

 ב~ ל~
 ~~א

 " ~~ל "ד~א ~ו שגזרו ~שוב ~דב~ איירי~~ ודב~י~ ~ידו~~

 שםמתי~ וה~"~ ~
 ~ו~לן~~~חד אי~~ א~ השני ה~ערוב~

במרן ~ל~
~ 

 איידי ט~ וד~דין
 בס~~

 טדיפ~~~ינו
 בדי בהי~~ שיהא וה~יך~שו~ דב~

 ל~ט~
 ~אי~וד

 שאי~ו ולפי בעין ~וא שהאיסור~יירי דש~
 ~ב~

 ~שוב
 ~~ ~דין ב~ו תעדובות ג~הצריך ~

 דהו~
 ז חשוב ~בד

 ל~ן ~~~~~~~~~~~~~~~ט~ו~~~~י

 ~ ב~ושיא מדן~סקי
 ו~"~

 ~~ פ~ ח~ג~
 אם אפי~איירי דהב~ בת~

 הי~
 דאויה אינה דאם חהר"ל

 דזה ~ד~י א~ודה הי~ה ואפילו ברובדבטלה ~שיט~
 ב~~

~
 הת~~בת ח~ ~וה~י~~דין ה~בד ונבון

 יעויין מרןודלא~סק ה~ני~~"~
 ז"ל להר~חיר"א" בדבה ובשיורי ~ ונבונים~רים נדאי~ ~ו~רדבר~ בד"~

ח~ ס"~
 ב~

 בני~ין מה~"י משם
 נר~~

 ~אי דשאני
 שבת~ ~~ דין דלקמן~דין דינ~

 שצרי~
 של~ה

 לא ד~עי~רא הבאדשאני ~ע~בו~
 א~חז~

 י~ע~נן ~~א איסורא
 ש~וט~אי

 ~יה ~~~ בדין ~~ן אבל נבי~ה או
 שנת~רב ~דםודאי אסו~

 הר~ וע~ש זעב""ל שלש~ ~~~~~ ~די~ ול~יב~
 ~ב"ד ~"חבס~ ומור""~ בהגהו~י~ מוהר~ק~

~ 
 א~ן

 ה~"~~
 לרעת דגם ~ת~

 ד~~~י~דאה מה~~
~~אן ~ד~~~ו~ז~ן~~~~~~~~~~ ~עד~בו~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~

 ~י~א לע~~ן~~אן
~~ 

 ~ע~בת בש~י לה~יד נ"ל
 במ"ש ~א~ בלן~שאינו~~בלן

 הש"~
 והפר"ח והמ"ך

~היא
 דע~

 א~נם ז ה~סקים רוב
 ו~ דין מ"ג~לל דב~"~ ראי אחר~

 ל~
 אלא ה~יר

 ומ~ השלישי ~~ערוב~
 ה~ע~~~~ לא~ו~ או~"ב~~~אדי~~~

 וב~~ובת" הב~

 ב~בר~ ~~~י~~~~
 מו~ם

 דאיןלא~לם" רש"י וחומר~
 ו~ב ~~חד~לם

 וה~~ ~ע~~
 חומר~" דמצד ב~~ ~ן ~ם

 לא~ודיש
 השני ה~ערוב~

 ~וד~
 א~טל א"ב איחו~

 רע~~ מ~ני~~~י
 דאין ואו~ר

 לה~
 ב~ערו~~השני

 ~א~ ~לם או~לם בשאינו~ף
 ~שרי השלישי וב~ע~ב~

 "ל~ון ועל ~ בא~ בלם לאבלם שלא ~יזהר~ב
~השמי~והו דמ"~

 ויש""~ ~ע~~
 הב"ח ב~~ו

 והש"~
 ~נבון

 מור"ם~~ברי
 וחגור~ ~

 הע~ז על ה~יג ש~ואל
~ 

ו~~
 וב~ב דיןח~ ~וף בלל~"~ג ב~""ח ~וד

 המ~
 שם

~~~~

 דבה~~ב~~הש~~ ~~~~~~~~~~~~~~
 בהפמ"ר לה~יר יש

 ועיין ~
 ובש"ב ח~ ברין מוד""ם לשון לק~ן~ עו~

 ח"~
 ~דב ז~דהביא

~ו"~
 ~בוע ~דיני ונו~נים ~ו~אים

 ~ה~מ"דל~~ל ונל~"~ ע"~

 ~בר~הש~
 דה~

~~~" ~ פירש
 הפר""~

 קבו~י~ היו דהחנהדרין~ י"ג ~"ק

~ואי~
 מ~י~ם דהר~ר וי""ל אזל~נ~ב~ררובא

ניידו~ן
 ורהמרדבי בשור~ק~"ב ק מ~רי ב~~

דל~ ~י~
 בל אמ~ינן

 ~~ב~~
 ד~י~א היבא אלא

 ~דברלברר ~~י~~
 החילו~ים ושני ע"~

 ~ ~בו~~

~~

 ~ ~ו~~~~

 של~ח

~ ~ ~ ~ ~  ~ 
 ח~י~ו~"הטריפה ~נ~ערבו בין הר~י" ש~ירשוו~מו

 יוד~""מאיזה ו~ינו א~במקולין
 ~~י~ו~

 ובין ל~ח
בשידו~

 ~ריפה שיש
 ~~נ~~

 ~הן ~א~זה נודע ולא א~
 אין ~דלד~~ו לקח מאי~ה ~ףשיו~ע מ~ן ~א~~~ח
 האיסוד רא~ן ~יון דיןקבוע~הן

 ניבר"לעצמ~
 ואין

 לעצמו ~יבד~הי~ר
~ 

 ב~~ ו~ם
 חנויו~

 מו~~ו~"בשד

 ~א~~ובר~~חו~~
 בשרנבילה

 ולק~
 ואי~ויודע~מאיזה

~ח
 דל~~ ~

 ~~וע הוא
~ 

 שלקח מה ~ונא בבל
~ודם

 שרי שנוד~
 ול~

 דלא ב~ון ק~וע ~קרי
קודם נור~

 שלק~
 ואיל~שרי ומבאן והר~ב"א הר"ן בדעת

 שנו~ע אחר ~אף ~ורה~דין
~ 

 ~~וע מ~רו ~לא~מיי~א גווני ב~רי לי~ח
 ~לסבר~

 במ"ש ~פר"ח
~סימן~""חוץ בר~~

 ~חהר~
 אפי~ח~י~ה גזרו דרבנן אלא

 ה~ל שאין לפי ~"לשאין"

 בקיא~~
 ~~ריי~א וב~וונא ~

דהו~קבו~
 א~י~

 לס~ר~
 אחר מדינא ח ה~ר

 שנוד~
 לי~~~~ו~

 ז הנ"ל ה~~ולין "מן בלל
 ולד~~

 הב"ח

~
 לדברי ופי~שו

 הרא~
 והטור
~ 

 ו~חרונ~ם ומ""י
 ח~יבות בשנ~ערבו אם בי ש~י לא קודם ~נ~קח~ה

~טר~~~
 לא לדיריה ראף" א~ ~~קולין ~~שרה ~ין

 ס~יקא אי~א "ואי דר~נן ~בוע ב""אהוי
 בחנו~

 ולא

נוד~
 באיזה

 חנו~
 אסי~ ראוריי~~ ק~וע הוי דלדיריה

 בט~ו~"ש
 מוברו~ חנויו~

 וא~ " שחוטה בשר
 ~ובר~

בש~
 מאיזה יודע ולקח"ואינו נ~ילה

 לק~
 הוי דלד"ה

 דא~ריי~א~בוע
 ו~

 בךלדידהו אח~ האיסו~ ~ודע
ומבאן~

 ~יל~
 דו~א ולאחרים לו א~ו~

 משו~
 חומרא

 נ~ערבו אם בקיאין ה~לדאין
 ח~יבו~

 בין ~טריפה
~~~ר~

 וא~יר ק~וע דין לו "אין דלעולם א~ במקולין
 ו~~ן"~י~ו~~~~יק~~~~ות~ק~~ד~דין

 ולא~~~

~איזה
 ח~~~ו~~~

 ד~רו~י~ו ~ח~ו~ו~"ובו~ ~~~~~~~ט~
 ~ב~ הו~לדידהו

 ונלע"ד ~בראמר~נן
 ו~~ ב~ר~~"~

 א~~~ו~~ה~ד"~
 ~הב"ח ה~~יד ל

 בדלקמן~

~~~
 נ~ערבו אם משו~"חומרא ~א~יר "

 "~ונים~בהם במ~ו~ן"שרבים ~דו~א" ~ת~ו~
 ר"ל שאין "~ב~י~"~"ד~~יבה~מי~~י~~~א~ב ואיב~
 ודלאבהפר"ח ואח~נים בהב"חדבטיל~~וי~~להחמי~ ~~~

 קמיי~א ג~ני " בתדידה~~
 ל~ "דלדידי~

 ~ קבו~ הוי

 א~~~~ז~~
 שגג

 א~
 בבל אסיר אח"ב הזידולקח

גוונא
 קמיי~א גוו~י ב~רידה~יר ל~בד~"ה~חמ~רים~דלאב~פר"~

~ 
 בלל ועיין~"ח

 ומ"ישם~~ ~"גדו~
 או~

 מ~ו ~"ה
 ~~ וש"~

 י~דב"ח
וררישה ב"טוד~~

 ~ף"ר"ב~ ו~ו"פ~ול~

~~~~~

 דאחור ו~ילך
 שלא~פנינ~ פיר~ ~פי~~~

 ולא עצמו הקבוע מן יקח שמא גזירה ""~

~~~~~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  
 "האי~ו~ט""זז ~חד שי~ח~טו

שהיו בל~ ול~"~"בח~יו~
 ~וברו~ בחזק~

 ~חר "~מצא שחו~ה "בשר"
 "~רוב ~~~

 הבהמו~
 היו

 ~או~ טריפ~~
 היו~מ~רע"דרו~ן מיל~~ דאגלאי

 ~~~ע ~~ודם שלקח מה~קח"אף בשרנבילה"ולאירע~איז~ מוב~~
 הטר~ו~

 ~אף אחיד

~~

 ~~~~וי~ין

~ ל~ולא~~~~~~  
 ד~ריי~א~פיקא

 פר~ ולחומר~
 ואחרונים
~שו"~ ועיי~ ~

 ב~י~קן ל~פר"ח ~ו~יןב~א ~ז~~ד מה~ל
~ 

 "~ז~~~

 חהר~ל בגון " ובו~ חיים ~בעלי ~~
 ורבד "י

 שבמניןוברי~
 וביוצא

 ז" ~אחרוניםופר"ח ש~~

~ ~

 אחר
 התערוב~ ~וד~

 ~נו~ד ~ודם אבל "

הספ~
 פירש ד~מר אפי~למאן שרו

 דלא"שייךל~יגזרביון ב~שובה הרא"ש ו~~ב~חור ממיל~
~~ולן

 ב~זק~
 הם הי~ד

 עומדו~
 אחד י~ח ו~מא

 הספק~נולד
 ה~

 ~~ן לא גזידה
" ~" בש"~~ביאו"הש"~ "  "" ~ ואחדונים 

""" 

~ 

~ ~

 והו~ ~
 שהפרישו

 ""במ~בוי~

 ~א~ו~ם בל "
 "דב~~ "ה~וד על הקשו "~""

 בח"~
 נ"ז

 ~י~ לעיל מרןדב~~ ועל דניידי דנבבשונהו~דרוסה תקנ~
 י"ב דיןי~

 בהמה"שנשח~~
 אמה

 ב~ה~~~ובו~ א~
 ק~עותן ממקום~~שונהו"דניידי

 ויו~~ ~
 י~ל~מוה

 דהא מרן~ל
 "איהו~

 ~~ז חי~ בח"ס ~פיה""
 דל~"הו"ל ~~ הנ"ל ה~ד" דברי~ל ~קש~

 להבי~
 הי~דא

דאינו
 אל~

 לדעת
 ר~

 במו~ו הלבה דאין
 ו~י~

 פ~~ו
 ב~ ~דון ~ג " בבלל וה~"ח ~ י"ו בסי~ ל~יל או"בגבי

 דדו~~ שבנא מהר~ד בשם האר"ש מפרו הביאווהב"ח
בנשאד

 ה~ערוב~ מקצ~
 ש~א חיישינן~ ~ז " במקומו

 אבל הבא מיירי וד~בה"ג הנשא~ הק~וע מן~י~ח
 ~ל נ~פרדאם

 ה~~~ו~~
 פירשו ובעקיר~ו ~מ~ו~ו

 וחד ~ח"ד דבל מ~~רין ~שפירשו ~ו~ן "בל ~ז~~צ~ן
 מרובאא~רינן"

 קפרי~
 דהוי הא~רונים ~~ מל~ד

 גבי י"~ סימן לעיל יירי א " וד~הבי מחצה עלמחצה
~ו"~

 דרו~ה גבו וחו~נ"ז
בס"קל"ז והש"~ הטור~~ ~ד~~יר~~

 ב~~
 ג"ב והב"ח" ~ו~~ח" אי~" ה~ירוץ רזה

 זה עלה~שה
 דלמ~

 דה~ו~ ו~ירץ א~ירי אחרונים ב~

~
 ונז~ל

 לומ~
 ד~"נ~~ר~"~

 דברי~ ~חר נ~ה
~באו"~"~~י~~"~~~ם הר~"~

 ~~ "ד~בבשינ~~"~~נייד~בא~



~ ~ ~ "

" 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ "~ ~ ~ ~ "

" 

~~~~ 
~סלו~~

 ~ענין ~ר~י ל~סמיר דיש ו~תב ו~ו ר~ת~
 אמנם ~מעש~

 ע~
 דדרוסה לדינא סירוץ מצינו לא

 בי אף הב"י עליו השיג ~דב~ר נ"ז סי~ הטורדהביא

 ~~~~ו~~~~~~~~~~~~~~

 סר~יםסירץ
 דסוקי~

 ~יתר יש דלמסר דבא~ב ס~ק
 וב""ב דנבבשינ~ו ושרו בו הסמירו לא לבן לאיסורו~

 הת"ס ~להמ"י
 מ"~ ~~

 של הסירוץ דבין א~~ונ""ל אות
 אסו נבונים~ובבן הם ומ""י ה~"ס של האי וביןהס"ס
 הקשה דהב""י ומ"י הפר"ס לתי~ץ נמי וטפישפיר

 היתר א~י~דאין בדרוסה סקנסא האי דהביאהטו~ ע~
 איסור ~ו דאין או"ב דשאני בסב וה~"ת ~לאי~ורו
 ונבון בו הסמירו לא ולבן שדו שסטו דאם~גוף

 ~דין בת~ ובס"ד זה ~ל ד~מד ו~ פ~ ג~ ס~ במ""ךועיין ~ב~
 צ"ע בנו ואסדאותו

 יש דלמעשה בתב והפר"ס ~ ~
 ובןלהסמיד

 נלע"~
 ממילא שרו מסרתו ליום דתו

 לחרגיש ויש לאורך~ הסימן בסוף י~ו בסי~ ל~ילועמ"ש
 דיברו לא והש"ך הט~ז והנ~~ ~בסב ה~"ךעל

 דהא בלל~ושי בז~
 חש"~

 והט"ז ל""ז ב~"ק

 בס~
 ז~

 על עמדו בב"רנ~ר ע~
 ז~

 ~שם הביאו ושניהם
 ה~"~

 יעו~ש~ ה~""סו~ל
~~~~ 

 עוד
 והביא אסר במקום ונ~~ע הקביעוס בלנעקד א~ ובין הראשון במ~מו קבוע האי~ורנשאר א~ מ~ריבין דקבו~

 ונ"ל ברבר ו~אריך דיומא פ"ב הסו~מ~~ן ראי~
 סשיב דלא ב~ב הש""ך בי גםבו~יה להסמי~

 ק~ו~
 דדין

 וא~"לה~ל סורושו אלא בו לך ואין הואסידוש קבו~
 דף במעדנ"מ ועיין ז הדסק"וש~ס ב~~מ"~

 ר"~
 ע"ב

 ד~פ"ב~שבע ובבא~
 ~ ע"~

~~
 אבל

 בסבנו שרי"ב~ר ממילא פירש א~
 למעל~

דלדע~
 האי~ור דאין ביון אסיר הרא"ש

 ב~בו ~ן האוסדים דר~ו ביון להסמיר"וד~וב ניב~
 ז ואסרונים וט"ז וש""ך רברבי וא~י תו"סואו"ה רש~

~ ~
 הביצה מור"םלשון

 מוס~
 ד~יש דבל "

 הקבוע מן יקס שמא גזרינן ילא פריש~~ר~א
 י ומ הש""ך עוד ובתבו וש"ךת"ס

 ראפי~
 ד~"ל למאן

 ונבון גזרינן לא בטיל ו~א שבמנין דבר היאדהביצה
 ~הדב~

~~~~~ 
 ד~ר ~~

 שנאבד בענין ובו~ בטל שאי~
 הרשב"א בת~ " ובו~ העולם מןז
~טעם

 ד~
 וזה פדיש מ~בא דפריש בל אמרי~

 היס~ ~ל היההנאבד
~ 

 ע"ז מהל~ת ז~ פרק ב""מ ועיין להמצאא~ר שא~ למקום נפלה אם

 בעין ו~יא אסר ל~~ום דפירשא דבללפי ~
 מרובא דפריש לו~~ לנו יש השאר ועל ע~הלרון וצרי~

 ב~ון בשנ~~דה אבל הרוב בסוך נשאר א"בוד~יסו~
 וא"צלדון לגמרי ה~לם מן דנאבדה ובו~ ~ם~~לה
 אומ~ים הלבהובו~אנו אותהשבבר~ל

 היתר נסבטלברוב דבבר לבלזה והעיקר האסורה~יא שאוסהשנאבד~
 לסלות אנו יבו~ם בד~נן ובל ~סורה~ן

 ולומ~
 הך

 או נסתבה בלןואם הוסרו העו~ם מןנאבדה א~ ד~א וא"ב נינהו דהיתרא ו~ני נפלהדאי~ורא
 ~בדה היא~ותדה נסרסק~

 א~
 סימן ובדלעיל סהר"ל היא אם

 ז~ דין~"א
 ו~ראו~ ~

 ~ד ס""ק ה~ר~ס ~ל נ~א~ו

 ~המצ~" שאפש~ ~מ~ום ב~נא~~ה אפי~דהתיר

 "ו~~
 הס"ר בן~אסר שאינו מה הרשב"א מלשוןבן

 ~הקדושי~ מעצמוסי~
 ה~ב"א דהא

 קר~
 וז"ל ובת~ בסיל

 לים שנ~לה בגון ב~~אבדה דוקאנמי וב~
 דנפלה לנוגילה ובו~ה~ידברו~

 להמצא אפש~ שאי במקו~
 נאבדה לאא~י~ ד~~ ו~

 בל~
 און נאמד ה ש~ירש ביון

 ונסי~עמ~ ~נו"~ס~
 תמצא המצא אם ועוד השאר

ויבאולש~ל ב~ א~~
 להרד"ף לרוד מור מז~הר~ ~ליהמהנדון~זה~ואס~ראיתישב~~הוש~

 וסמ~
 הפ"ת על

 ~ ~~ם הפר"ס דד~רי דנלע"ד ~מת והן זה עלהעיר של~
"

~  ~~ ~~~~י~ ל~נ~~ ל~~ 

 ~מקום

 התערובת שנודע קודם אם ובןתע~בס
 הפי~

 אטו שוגג גזרינן ולא בלן הותרו בשו~גמהם א~
 אסדונים~ועל היסר בסזקס שהיוביון ~זו~

 ~דין מ~~
בזבסים דהו~

 דףצ"~
 והביאו ובו~ ~בעת רב אמר

 הרמב"~
~

 על עיין יו"ד הל~ עבו"ם ז"מה~
 שם דברי~

 ו~רא~"ד תרומות ~ה~ ט"ו בפ~ לו ועודבב"מ מר~
 ~ יפה יישב ומ~ן בצ""ע הרמב"ם דין דהניסוומשנה ~לס"~

 חב~~~~
 ל~ב~ דאפי~ מהר~"י בשם

או אבלו אם ר""ו
 ~~בי~

 האסרונים שרו ברית שו~~לבן
 והט~והש"~

 שוגגאטו דקנסינן הרא""ש מ~ו"ת ודקד~ו עליו~שי~ו
 ~"ס הרבמזיד~אבן

 ~ס~
 דסה ל"א

 דברי~
 ו~עמיד

 מהרא~דברי
 או ~~י בשוגג ה~ילו ~ם אבל

 המסבר בלשון מדו~דק זה ובל ובת~קנסינן לבל~
 יעוי""~

באור~
~ 

 "ומ"~
 בזאת אף ~תיר ז~ ס~ג~~~

 או אבלו דאם לן דסתם מדןמלשון דנראהדדיי~
 האבי~

 שוגג
 ד~ות~

הסערוב~
 העט"ז על סגורתשמואל דעת וב""נ ע"ש

~
 מרן ~ון דהעסיק

~ 
 דיש בת~ ובו"פ

 להסמי~במ"~
הש"~

 בלל ות"ס
 מ~

 ומ"ו מהרא"י דברי בת~ ג~ דין
 והש"ך הט"ז דברי הביא י"ג אותשם

 והמ"~
 ולא

 בהט"ז ל~~מיד ונל~ד הדברהסליט
 ~ ו~""~

 אם
 הדסק וש~תבהפמ"ר ל~

~ 
 או אבלו אם

 או לים דנפל להיבא דומיא ~ריתלבן שוג~ ~אב~
 ~~~ ד~ ~~

א~
 בשנפלמעצמ

~~
 ודוקא " ובו~ ~אסרים בל הוסרו

 ב~נא~~
 או

 אסר למקום שפירש קודםנאבל
 שהפרושו בין מעצמו שפירש בין אסר למקוםפירש א~ אב~

במ~~וין
~ 

 ממילא פירש דאוסר ל~אן
~ 

 בל עם
 ונאבל נאבדאם ז~

 אס"~
 לא

 בשבי~
 הותרו זה

 האסר~

~~~~~"~~~~~~ ~ ~ ~ ~  

 או~ מ"י שםוב"ב
 י""ב

 ד~
 בהש"ך

 ומ"~
 ז

 ~סם"והודה ובית הש"ך על סל""ק איש ק"הסי~ פ"~ ושו~
על השי~

 השג~
 ונלע"ד פ"מ

 ~סמ~
 ופר~~ ו~"~ בהש"~

דהעתי~
 ~~ המ"ך"ז דברי

~~~~
 ~מ"ך עוד

 ש~
 דאם דאמרי~ דהא

 נ""ל האסדים הותרו לא נאבדואסרבך פיר~
 שנודע אסד ונאבד שפירש דוקאשזהו

 ואסר א~ פירש הסערובת שנודע קודםאם התערובסאב~
 ב~

 נאבד
 בזמן בי מוסרים בלם ה~ערובת נודע זהואסר

 בלםהיו שפירש~
 בסז~~

 ע~""ל הי~ר
 וב~

 ס"ק הפר""ס
 לא ולבן ושרו ד~ידש אסר נוד~ ד~אי~ורונבון ג~
 הו~~

אםנוד~וד~דפידש~
" """ 

 " ""ש~~ " "~" ~~~"~"



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ "

 "~~"בשאובל
 לאבל~ אד~א~ן בני ב~ מ~"~ואפי~"לשון ב~ ~ שתי~ ש~י~ הנשארו~

בל~
 בבת

 ~ א~~
" ~ 

~ ~ ~ ~ "

 נ~עדבוש~י~ דא~
 צרי~לא~ל

 צריךלאבולש~שש ובןשלשה~~בעה אדב~
~"~ 

~~"
 ו~~~נ~~ו~פ~~

 השיגעל
 מור"~

 וב~ב
~~~~יתי~ דל~

 ~א
 בפ~~

 מרן
 דאד~

 לאבול יבול א~
 א~

 "ש~י~ ~~י~~~~
 מחמי~ן ו~ג וט"ז הש"ך אבן

~~~~
 ד~א הי~לו אדם בני "בב~ רק ~~

 ברמ~
 ו~ט

 ~א~~ אד~ בני בב~ להקל" בידי אין ~אבל ב~~~ס~ד
~דבב~

 ~ הש"ע לא~ו~ב~לי ~ס~ו
 הע~יק והעט""ז

~~וא ג~
 ~ר"~ ר~~

 וב"ב
 ב~~

 בשם ד~ רין מ~ג ~ל
 ~ו~ט~~ ובמ~יש~~טו~"ו~""י

 ומ~~
 ז~ב~ב פ~ ~~~~

 בדברירמ""א ד~ובלה~מי~ נ""ל דינא והנהלעניןוז"ל
 יישב והב"י בפירוש ~ב שה~ו~~ביון

 א~
 דבריו

 וא~פ~
~~מרן"לא"ב~~~לאשאס~

 לאבלן
 אד~

 ~"מלאה~יר א~

 בב~ ש~י~ ש~י~~אבל~
 או א~

 באר~
 א~

 ובמ~
 ה~מי~~~דברי~

 בש""ע ה~ב
 שה~

 דהלב~א אליבא
 שא~ "דין השמיט זהוב~י~

 ~~יבה פירש
 דהוו ררבנן בקבוע ~ין דאוריי~א בקבוע בין~פנינו מע~מ~

באלו
 מש~ ~ח~

 ברור והוא בידים
 וג~ בפוסקי~

 ובמההביאו"~ב"י~
 דברי~

 נ"ל וא"ב באלו בי~א
 ועוד ור~א בסב~הטו~ דינא "לה~מי~לענין~ראוי
 ~"מ בסי~ ע""ז בדיני ~מו דמהרי"ק~~מצא~י

 די~
א~פ~~

 בזה
 בדע~

 ~בהן דברי דנבונו ונ"ל ה~ו~עב"ל
הגדול

 יש בי וג~
 ל~ל~

 דאס~~לאד~א ולומ~דשםאפש~

ליהנו~
 מבלם

 בב~
 ד~מידאדב~י~ ע"ז דשאני או א~

 ידבק ולא~בה
 ביד~

 לה~מי~ דיש נלע"ד ו~~ מאומה
 מו~~"ב~ברי

 שהי~להר~ במו ודלא ליה ~מיבין ודשדן

 בס"ק~פר"~
 באודךדב~~דא~ש~ ע~ש

 דגםבסי~ק"~
נמשךא~רסבר~

 ~~ו~~~

~~
~~~ 

~~ 
 מ~~~וב~

 הראשונה
 אושפירשו צפנינו בש~ירשומיירי לאל~

~~צי~ן"~דע~
 לפנינו שלא ממילא פי~ דאי המ~ר

 דאסדי הפוס~י~ ולדעת ו~ רין בדל~יל שרילרע~ו
 בפירש איירי נמי הבא ממילא~ירש

~א~רוני~~ודוקא ש"~ ממיל~
 ב~ע~ב~

 הג~
 ד~ בסבר~

 ועיין שרו
 ~ ד~ ס"ק "ולעילל~מן

~ ~ "

 אי~ הואודאי שנ~ערב רמ~א ~ל~ון
~~~~~

 איסו~ ודאי
 דאוריי~~

 איסו~דרבנן ודאי א~ל
 הוא~רי

 בס~
 ש"ך דאוריי~א איסו~

" ופ~~

 או"הוא~רוני~ונבון~ ~"תמ"אב~~

~~
 ספ~איסו~ דהוי ר""ל " ובו~ איסז~ ~פק אבל

 ס~ספירוש
 בגו~

 ~~עדובת יש אם איסי~
~ב~

~~ 
 הויטדיפ~ ~יפהוא~"ל "הוי לא רשמא אי~ו~

~מא
 ב~ערוב~

 ב"ב הוי"טריפה לא זה
וב"ב הא~דו~י~

 ב~~
 עליו והקשה ~ האו"ה בשם ו~ דין בלל"~"ג

 ס"ק~ש"~ך
 נ"~

 לא דאו""ה
 ואדר~ ב~ב~

 ב~י פסק
ובדוב

 ~ הפוס~י~
 דצריך

 להיו~
 הן דומין הס"ס

 בגו~~נ~ה~
 ב~ערוב~ שניה~ הן האיסו~

 ~א
 ספ~~דבשני ב~~

 א~ד אפילו מו~ר
 בגו~

 וא~ד ~איסו~

 דה~ערוב~ ~~תערוב~
 ב~אינו מו~ר הב~

 ~ודה איסו~ ~ודאי אפ~ בא~~~ו אובל~
 ה~עדוב~ וב~

 ה~~
 בספק ו~ן אישו~ בודאי אפי~ בא~ לאבלו אפי~~~ר
 ~~ר שנ~ערב"~יסו~

 ה~ערוב~
 בא בלו לאבלו הב~

 ב~~ זהבל
 ש~

~ והפד"~ ~ עב"ל להריא האו~ה ~"ב 
 שה~"~ ו~אמ~ ~~~~"~

 לא
 ד~

 בזה
 ד~או"~

"~~וא~
 ~י~ן לא ~או~ה שלדע~י ~דב~י"הש""ך~לא

~~ ~ ~  

 בא~

~ ~~ ~~ ה~ ~  

 מ~~תרי~ א~~א
 לבשתמ"לש~~הספקאיסו ~בל

 ~שו~~~~הא ל~~~ו~"א
 לשי~ר"י ~~י הא~~

~לדיד~
 מקרי ספ~"דנו~"ו~ד~פק~~ער~ת~א ~ד

 תערוב~ היבי~ד~אי~~"~י ובישוין דא~יי~אש~יה~ ~~ק ד~יסו~~דא~ואי~ו~ ב~ו~ן~"ס
 משתרי ~~לא

 ס"ס דה~~א~יבא א~ ~~~לא~לאובלו
 ה"~

 נמילספק
 דו~~~ ב~ע~יסו~

 ד~
 "ש~נ~

 א~ א~ ל~ובלו אלא לי~
 אף וא"בובו"

 דמו~~
 הדין ~קר יפה~יון מ""~ ~או"~ ~דברי "נ~ון לא

 וה~""~~~ה~~ והאו""~
 בוןנו

 הדין ~עיק~י~ה
 ~רור"עב""~ וז~

 ~~ריו
 בעיני ~ש~

ובן"נר~
 מדברי

 המ"~
 ט~ פ~~~"ופ~ ג~ ~~

בד~ דהארי~
 י~ד ~ק "בט"ז ~ו~יין ~ ו~ב לאורך יע"ש

~א"י"ב
~"~ 

 ומ"י נ"ב ס""ק
~ ~~ 

 לאודך
 ב~

 מ"ג
 לעיל ~~"ש נלע~ד" דינא לענין ~ב~פ ב~אות

 ד"~~~יירי~שנולדד~ בס""~
 ~ספ~

 ו~~
 ב~רוב~ דא~

 ~ג
 ~ין ודאיבאיסו~

 ~ד~
 ב~ן~~י~ד ~א~ן א~

 ודהגה~
 על ~אימור"~

 מ"~
 ועלה ~רובות ג~ ן דבעינ ~ן

 "דזהו~אמד
 דו~~

 ~ ודאי באיסוד
 איסו~ ובס~

ה~ערוב~
 ~ו~א שרי הב~

 ב~~ר~
 ד~יבין ר"י

~ה~~
 בגו~ ~ני~~ דומין הס"ס

 או האי~ו~
 שניה~

ב~עדו~~

~~
 ל~ן

 מ~"~
 להת~~ אין"

~ ~ב~  רמ"או~גור~ לשון השמיט העט"ז "לה~מיר ובו~ו~~ 
 עליו ה~יג~מואל

 מסי~ והפ~~
 ראין

 לה~מי~
 בפסק

~ור"~
 הרשב"א ד~י אלא לנו ודאין

~ן ו~רמב""~~~~

~~ ~~~ 

 ~~י~~~
 ל~י~

 ~~~~~ אפיל~
 ~"ב" ~ערובות שני~י

 ב~

 י"א ~~ג~פ~~~~ופ~

בדע~
 הרשב"א

 ~ו~ דא~
 ~~ ובענין א~ בגוף ס""ס

 וב""ש לי~ שנפל ב~ון נאבד או דנאבל~יבא
 שני ע~

 הפוסקי~ ודגדולי "דשרי~ערובו~
 עי~ש בן סו~רים

 ~באודך
 והש"~

 ל~ול~ לה~י~ ~איןוה~רדבי הא~"~ דברי שהביא א~ר נ"ה ס""ק
 וראין בס"ס דש~"מ

 ב~ בין~ילוק
 ~ע~ב~

 וב""ש לג~

 דאי~
 א~ לה~י~

 נפ
א~

 יש אם ~~ע ~~ן בס"ק ב~ב לי~ מה~
~לא לה~בז~

 ה~~"~ במקו~
 בן סוברי~ ה~וסקי~ רגרולי ביון

 בס""ק~~"ש
 עב"~ נ"~

 הב~""ג ורעת ~
לה~~יר וא~ריני~

 ב~ר"~
 ובמ"ש

 ב~"~
 בלל

 מ"~
 ו~~ל ז~ דין

 י"ג דין~"ד
 ו~"~

 ע"ד ~~~ובלל אות מ"ג בבלל

א~ואו~ או~
 לה~מי~ הוא ב~גם ב"א

 ופ~יאו~ ~דשיל"~
~""~

 ~י ~גם הבדיע ולא ה~ב~ת שתי ~ביא
 ~מ"ך שה~לובמה נ"~

 והפד"~
 ובהרשב"א

 והרמב""~

ו~~
 להקל

 ~וע~
 רלא

 ~מ"א~ הב~
 אני אומד עב"ז

 בס~ס בדשיל"מ לה~מי~דטוב
 וא~

 נקל ולמה בהי~ר ל~~ו יובל הי~ר לאיסורו דישביון ד~~ ~ערוב~ ע"י
 דמ""א רברי על לסמוך ~וב ולבןעליו

 וא~דוני~
 אם

לא
 וסעוד~ בהפמ"~

 נראה גוונא ד~האי מצוה
 ד~

~~~~~
עוד

 וה~~~ ה~~
 דוקא ~ד"דזה ס"ק

 בו ויש דרבנן באיסו~ אבלבס""ס
 בד~~למ לקולא ררבנן ספיקא אמרי~ דבעלמאא~ג ס~

לב""~
 וזה הבי אמרינן לא

 ברו~
 "עב"ל

 ו~ס~
 ~ואין ~~א~דונ~~~"~

 " ~ ~ לה~~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~  

~~~~""~
~~~~ 

~ ~~ ~ ~ "  ~  

 ~~ק
 טדיפ~

 ~ם ובו~
 הו~

 ~ד~דים
 לעיל מ"ש לפי "~מ~ב~לים

 ו~רך~סימן בדא~
 שאינם בדבדים תבא מיידי ~~"ך"וה~~

~שוב~
 ולבן

 ל~
 ה~די~ו

 ~ערובו~ שלש~
 וקמ"ל

 לא ~ם גם ס"ס מבח לה~ידן~יסק"אדע~~ן דל~
 שיהיה וד~יך ~ה~בטלו"~~יעוד נ~בט~

 בהי~ד~דו~~
 בדי

לבט~
 ~ האיסוד"

 ~בי~~~
 ב~ו היה הראשון ש~פק

 ו~~
" 

 מ~בט~ים אינם החשובים ~דבדיםהוא ד~~

אפי~ב~ל~
 לדין דמי ~לא ~ש"~וה~"ח~חבו טעמישי~בא~~ ~ני~עדובו~מהנך ול""ד

 דב~~עדו~~
 דה~ם

"~ע~ב~
 ~~ר הב~

 ד~ס~~ מדין~~~~
 לא הראשון

 בגופו~יה
 ב~ע~~ ~

 ~ ~~~ב~אן
 ד~ס~

 ~רא~ון
 ס" ~~הו דהא ומור"ם ~דן ~ל ו~קשו ~גופוהיה

"ל~י~
 ח~ ב~ין

 ד~ערוב~
 הב~

~~~ 
 חשוב בדבד

 היה לא אפילו ~מ~~טל איסו~ היה לאאילו א"~
 אסו~ בגופויהאהראשון ~ס~

 דל~
 אלאב~ יהיה

 לטעמא"ול"ל ~ע~ובו~
 בגו~ ~דא~~~י~ דס~

 ל"ל ו~ו
 ~שוט דהוא דינא"האי ל~יב~

~ 
 בראש זה על ב~ב~י ובבד

~סימן
 ע"ש~

 א~ן בצ"ע~ והניחו בענין והש"ךהאדיך
 דאף וקמ"ל הרשב"א אחד נמשך דמדן ב~~ה~~ח"

~ס~
 בב~ שנ~~ב ~ריפה

 ~~ובו~
 דגם

 בג~ אלא ~ה~י~ ואין אסו~הב~ ~עדוב~
 ~~רובו~

 דומיא
 ה~ירו לא ולבן~ריפה דוד~

 בא~
 באיסו~ ~לא

 ביון מ~בטל שאינוובאי~ו~ ~מ~בט~
 שס~~

 בגופו היה הראשון
 לה~ידו~ין

 מס"~
 ~מור"ם ~טיל לא ב~לף ואפי~

 הוסי~
~הס~

 דאוריי~א איסו~ הוא
 ול~

 דלא ~יון ~ימא
 ספק אלא~וי

 נ~מו~ טדיפ~
 ב~~ ~~~ילין

 ~בא ס"ס~שום ~עדובו~
~~ 

 ~ערוב~ ~י
 לש~רידהו"ל א~

 ס"~ ~~ דלא קמ""ל~""ס
 ואףלדידהו גוונא בביהאי

 אלא ל~~י~~ין
 והשיג א~ א~ ול~בול שני ~~ערוב~

 ע~

 ט~ ג~פ~~~י~ו~ע~~ךח~
~ 

~~
 ~קדי לא לשון~וד""ם

~"~ 
 " וא~יד

 ~אפילו מ"ז ~ק ס"גוהפר"ח~ש"ך~ק ב~~
 נודעה~פ~הראשוןדק~חרשנ~ער~לא

 בגון~נ~ערבו
 בי~~~יחד~מה

 ואח"~
 נוד~ס~ק

 ~~ שבי~הונודע ב~רנגול~ טר~ו~
 ח~~

 ממנה
 שהטיל~

 ~אידע אחר

 ה~פקטד~ו~ל~
 ביוצא בל ובן

 בז~
 שלא א~ג

 נוד~
שו~

 אי~ו~ ספק
~ 

 בי~ן ~מ ~חד ו~וד~ו~אים~א~ ~~פיק~ שנ~ ~א"ב ~נ~~~ב אחד
 ש~~~

 ה~~שון
~סו~

 ~~~ד~ ~
 ב"~ ~~ ~וי לא

 ב~"מ
~"~ 

 ~ז
 ~~ דין ~גבלל ו~~

 וד~
 ב~ם ~ז ~"ס ~הב"י

~לא מ"בדה~י~
 נודעהס~

 ~~ום שנ~~רב קודם הדאשון
 עיקדולאפו~י ובן ~~חדונים ה~בימוולזה ס"~
 משו"~

~~
 עב"להדין דבדיונ~ני~ב~יק~ ואין על~~"מ שהשיג ~ז סי~

 הפר"~
 וב"ב

 ~"~ ~ט~

 גם ד~שיג י"ג
 וב"ב~~ל~"ב הו~

 המ""~

 הפר~ ב~וף יו"ד פ~ ג" בח~
 עם~ה~ב~ה דע~

 והט~ ~ ר~
 ז יע""ש במ"ב ודלא וה~ך

 ~~ היו ~ם אבל מוד"ם ב~ן ד~סייםו~יינו
 ב~ ונוד~ו בלל או~ו~ באן הי~אם ~פיקו~

 הספיקו~
 ובו~ ~ח~

אלמא
 דבד~ש~

 א~י~
 נוד~

 ב~
 ~ספיקו~

 ~וי לא יחד
 ~ג ה~""ח~בבלל על ב~י דאי~י בי ו~ף~"ס~

~~ 
~~~  שו"~ בד~~~ ~~ד~~ ~~ד~ ד~בי~ 

 סי~ מ"ב

~ז
 ~רא~

 א~~יו דנ~ה
 ו~יי~

 ~"~י~ ~~ק ~ן
 ו~מך דה~יקל ~ל ודלבן~~י

~  ~ב~""~דו~ 
 אחדו~~

 ~~ ~ב~ל~ ה~~יד לא"אלו
 ~און נלע""ד

~ נג~ ל~ק~ ~  
וה~~

 והש"ך"~~~ח
 ו~~~~

 ב~"~י~~""ג

~~~~ 
 מצא~י דאני לן~עדיפא ~""~

 ~דל~ ~~~ "~~~"~ד~~ לש~
 ~מ~~וע""~ב~~

 "ב~יצוד~~י~~~ק בס"א ל~מן
 וס~וד~מצ~~ך ב~~~מ"ד לה~ל~נל~ד ~~~
~ ~ ו ~  ב~ ונודעו~ו~ם 

 "~ספיקו~
 ~~ז ~~ו

~ ~ ~ ~בל 
 ס"~

~ ~~~ ל~ול~"ב~~~ ~~ וגוף א~ בענ~ן  ~ הדב~ונבון ~~~~~~ ~~י הדא~וןקודם ~ספק דנודע ב~ושייך 

~~
 לו הוהואפילו

 חזק~
 אי~ו~

~~ ~ 
~~~ ~  ס"ד~ 

 והט~
 האר~~~ו~~~י~ו ט"ו ~"ק

~~~
 אפי~ מועיל

 בח~~
 ~~בד ~י~~

~  
 י~ו

~~~יקו~
 נוגעי~בחז~ה

 ~~~ עצמ~
 ~ה~~ה~פיקו~

 אם אבל ענינים בש~יהם
 ה~

 אין ~~ ~~ן
 חזקה מאו~ה~"~~להו~יאו ~ו~ז~

 ~~ ~מ~
 "ה~זקה

 ~ב~ א~ בדבד היאאי~ו~ ~~
 ~~פי~~

 ~גון ~זק~"~~ ~י~~לו אף לה~יד הס"ס מועילאז אח~ ~~ד הם
 ~~ד גפו ~נשמט ~ו שנשבדעוף

 לו היה~~וף א~ ס"~ מב~
 חזק~

 שלאאי~~ דאמ"הביון אי~ר
~ס~

 בשחיטה
 חזק~ ~או~ המוצי~~

 בענין ~לא
 של~יסו~ חזק~ מידי י~~~ ~ד ~ד~י הי~ה וה~חיטה~חר

 "~מ"~
 עוף ולבן

 ~~ש~
 ~ו ג~ו נשמט ~ו

~ירע"בו
 ~פ~

 מו~~ בו בי~~א ~~ד טרי~ה
 אי~ו~ בבלל נבנס~אינו העו~

 טדי~~
 ב~ שיש ביון

 שום ~יהלו לא טדיפה ל~ניןשהרי ~~יקו~
 ומדבדי ז בזה ~יוצא איסודין בשארוה"ה אי~ו~ חזק~
 ג~דאפי~ ~~ ה~

 ספיקו~
 לושיש דב~ לה~י~ מועילים ~ינם יותד או

 חזק~
 אי~ו~

 דהספיקו~ היב~
 נוגעים

 שאין שאף ב~~ ו~ש""ך~~מה בחזק~
~"~ 

 נגד מועיל
 ב~ בשישהיינו החז~~

 ~פיקו~
 אם אבל בל~ד

 ~"~אףשה~י~ו~ מבח מותד לאו אי~~או באן יש~ם יש~ספיקו~
~ו~דים

 החזק~
 ח~ק~ ד~וי דנ~י עצמה

 אי~ו~
 שנאמר אף בי~בך מ~

 ש~ו~
 ~הוא

 ~~יקו~אח~ים~ב~נ~ן שני יש ~לא בודאי הוא~דאשון לאי~~~ה~פ~ ~~ז~
 וד~י ולבן א~ ובגוףא~

 שהו~
 מו~ד

 ח~~~ך וב~~ ~ ~~~"~
~ ~ 

 דסבדתוהש"ך בדב~י~ט~ ~~י דשקיל ~חד י"א
 ה~

 דביון ~~נה יו~ד ~יא נ"ל

שה~פיקו~
 ~י~ודו ~~קת ~ד~ד ~ו~ו להוציא באים

 ב~ מועיליםואינם
 של~ ה"~ ~פיקו~

 יועילו
~ ~ ~~

 ספי~ו~
 ובן ~"ש

 ~ ~~~~ ~~נ~ הסבד~
~ ~ ~ ~ "  

~ד"~
 בב~ל

 או~ ס"~
 דוח ב~""ק ~ש באוד~ ט"ז

 אחד~

~

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

בש"ב
 או~

 ~"ש י~יב ו~ריץ ט~
בהש"ך ב~~ דבד~י ~ובא~י ~

 והט~
 ~~ני לא ~חז~ה ד~ו~ד דאיבא

 ס"~
ל~וצי~

 נוג~י~ ~~פי~ו~ דאם הט"ז ובדברי מחזק~ו
 ג~ ~פי~~חזקה

 ~פי~ו~
 אינם יו~ר ~ו

 מו~~ל~~
 ז

 מ""ג~ל ו~
 או~

 ב~א והט"ז הש"ך עם ה~בים ~"ל
 סו~רהחז~ה ד~~

 ~~ ה~פ~
 ~הנז

~~ 
 ז

 ו~ו~
 לו

 ~להשלמים ב~ו~
 הספי~ו~ קונטד~

 במה ~~פי~ ~ט"ז~בי~דברי ~"~ ~א~~ ~~ש"ך
 ~~י~~~

 לא
 ~~ ~ח~ ה~ך ה~בים דבןוב~ב ~ ~~י~

~ ~ 
~~ 

 ו~~~
 ~ב~א~

 ~~"~~ו"~
 ~~ג ח~ן ~י~

 ~~"~ ~~ ~שי~
~בוד~ן" וב~ ~



~ ~ ~ ~

" 

~ ~ ~~ ~  

"" 

~ ~ ~ ~
 ~ ~ש זה בל להש"ך אש~מיט~ה~~ו~אי

 ובר~י "
 וז~ל ב~~ ~ב~"ק

~ 
 בגון מור"ם לשון ~ל

ובו~ ~ו~
~ 

 ~זק~ קרוי אין בי צ"ע זה ~ין
 אי~ו~

~ל~
 לענין לא אבל~ ~מ"ה לענין

 טרפו~
 דמ~ני הנותנת ד~יא בדבדוו ל~וין יש"ולב~~ ~ עב"ל

~"~~ 

 בפשטן"~מ"א ~~~~~~ ~~~ ~~~~~~~י~~
 דבב~

 אי~ו~ ~קת
 התי~ב~"~

 ובדנראה
"

 ~ת"~
 דיןז~ מ"ג בלל

~ 
 דגם

 המ"~
 י"אב~~ פ~ ג~ ~~

 רמ"א ~ד~רי והנהו~""ל
 ~הג~ו~

 דבבל משמע
 ~י~ו~" ~זק~

 מועילס"~
 ואפי~ו א~ ובגוף א~ בענין בש~ם

 בשחיט~ שואר~~~"~
 עצמה

 א~"גדבהמ~
 ב~ייה

~~~זק~
 או~ו~~ומדתעב"ד
~ 

 זה דין ב~~ ולבך
 צ"~

 ~בד ד~א ר~יוב~~
~~ 

 ~וף בגון למימר הו"ל לא
 קרוי אינו זה בי ג~ו נשמט או ונשבד ~~~"

 ~ז~~
 איסוד

 אם למינקטוהו"ל
 איר~

 דילמא או ~ בש~יטה פי~ול
 איסוד בבל~זקת ה~יד רמ"א אם אף ~יןדבעוק~
 דאין ד~"ל ~ליה ופליג ל~קל ~בד לא ברתו~הר~
 גוונא ~אבוהאי~ה~יר

 דאינ~
 לענין איסו~ ב~זקת

 אבן~רפות
 הש"~

 באן הדב וז"ל ~~ ~""ד ~""ק
 ~"ס דמ~ידין קא~~ר לא"בהגהה

 ב~זק~
 אלא ~יסור

 בנשברבגון
 ג~

 שאין דוקא העוף
 הס~

 בש~י~ה
 דלא רמ"א דברו ~נקט בהדיא הרי ~ עב"~"~צמ~
 דהמשל דומיא אלא~~יר

 שהבי~
 לה~מיד נלע"ד דינא פיסולבש~י~ה~את~ןלעניןאירע א~ ובו~ולא בגון

בדברי
 ה~

 השלמים ו~ורת והמ"ך
 ושו~

 ~ימן מ""ב
~""ן

 דאם~~זק~
 לא ~פיקות ה~~קאפי~במה ~ותד

 ודלאיועילו
 נ~י~~"~

 ~ספיקות אם אי~ו~ בחזקת
 בש~י~ה שאירע בספק בגון עצמה בזקהנוגעים

~~יי~יובש"ךודלא
 במ~קנ~

 הפד
~ 

 מישפירש ובדיש
 רמ"אלשון

 ~נון על ופל~ל~י ~
 ז~

 ~ם
 ה~

 ~בולל
~איש~ר

 ~~ו~
 בולל ואישו""ד

 במוהר"~
 מודינא ~ט

 דד~~ו אלי ופ~~" יע"א במודינא ור"מ ר"מ~ר"ו
 בהפמ"ר ~א להקל לבי מלאניולא הדברצ"~ דמרלי הפר"~~ובהוד~נו~יה ב~רת~~~ל

 ט~ ~ותש"ב דהר~ בראו~ ~
 תרי~

 על שה~שה מה י~יב
 ~ב~ הפר"~

~~
 ~~"ל ~מר ~נובל ~~ו גילה לא בי

 ~ברת על~~מוך ודי~ בו~יה~
 הד~פר""~

 דוקא וראייו~ןו
 בה~~~

ודו~~
 מצוה ~~עודת

 ד~מו~ו"~
 מד~ש ת~ימ~ם ש~ו

 ~"~ או~ מלאבי יד~~~ו~ה~ש~~ו~יון
 ושו"ת~ב"א

 ~ ~""אסימן

~

~~~~~~~~~~" 
 דלא ביון ~בא ~פק מקרי לא ידי~ ~~~רוןהבא

~~~ב~~~~~~~~א~
~~"~ ~מ~~~

 שם ומ""י ~"ד דין פ~ז בלל
 א~

 ד~" ג"ל
 ~~י~ ~מ""א עוד וב"ב בנשבר ולהקל בנשמטלה~~יד

 רמ""א מסתירת הרגישו וה~"ז ד~"והש"ך דיןנ"ג
 ~ג ב~י~ ~מ"ש~הבא

 וב~"~
~ם ~~ווישבוהו~ דין מ"ג בלל

 הפ~"~
 בב~לו

~"~ 
 בסי~ דל~יל ב~ב ו"ז אות

 ובה~~ד ב~למא ~ומ~א ~יינו בנשמט~ה~מיר נ"~
 וב"ב בבאן ב~ש בפשו~ת להתי~ יש דאל"ה~ועט

הב"חדבהפ~רישלהתירובבנה"גהביא~במה~וס~י~
 ל~~יד אין דב~שמט~~"ל

~~ ~"~ 
 ~ ובל

 האחדונו~

"ה~מידו
 ב~מו~

 " וגם ~גף

~ ~ ~  ~ ~ ~ ~  

 ~"ג ~י~"

ע~י~
 שמואל וחגורת בנשמט לה~מיר מוד""ם לשון

 הב"~ דבדי לנוהביא
 דה

 יקל~בהפמ""ר~ומ"~
 ג~ ~~

 לשון ב"א הע~יק לאי"א ~
 ~ר"~

~ו דמ~ירבנשב~ הבא

 נשמט~וא~
 ב~בו דמקלינן בנשבר

 הש"~
 והאחרוני~

~~~~  ~  ~ ~ ~ ~  

 ~~~בש~ת
~  

~ 
 ב""א לה~יר אין ובנשמט לה~יד יש~וקץ

 נ"ג סי~ במ"בוע"ע בהפמ"ר~~
 ~ו~

 ל"ז
 ל"~

 א ~"ומ"
 ובש""~

 שם

~ו~
 אות נ"ג ~י~ טרפיות הלבות" קיצור ובז""א ב~
 בנשבד ~דאף ד~"ל~מ"א

 "~מו~
 בו יש אם וגם ~גוף

 ב~י~ והפ"ת ז בהפמ""ר לה~יר יש~וקץ
 נ"~

~~ 

~~ 

 א~י" בנשבד לעולםה~י~
 עוקץ לי~ דאי~

 בלא היינו ד"ה ד~ דין נ"ג ~ימן ל~יל מ""שוע"ע ע""~

 והנמש~~~~
 להתיר אין עו~ץ בו ויש דבנשבר

ו~ל"מ
 ו~יין ~

 שו"~
 דבים מים

 שאל~
 ב~

 ז קנ"ה~ימן ושו""~~"~

~ ~

 ב~~ " ובו~ לבדד שיש אע~ו
דיש ו~ע~ ~פ~~

 ~ולקי~
 ~ עיק~ ב~נ

 והש""~
 לנו הביא

 ואין דא~שר היבא לה~מי~ דיש ~רשב"אבשם
 ועיין זבדבר הפס~

 תור~
 השלמים

~ 
 ~ל"ה~"~ מ~י

 או~ ~ דהש"~ ~"~~קונטדי~
 דלא היבא דבתב ~ה

 הם בדאי בדבר ~פ~ד דאיבא~פ~דאו
 עלי~~ל~מוך המ~ירי~

 וב"ב ז ע~"ד
 ~~ה~

דואה ~~י וה~מ"ג
 מ~מ~ ד~

 ~שמיש
 לישנ~ דמותר~

 בלא לא~ד
 שפופר~בדיק~

 ב~ימן הרב"~י והביאם ~"ס מט~ם
 פ"ב המרדבי וב"בקפ"ז

 דשבועו~
 בשם

 ר~
 ונל~"ד

 ואין דאי~ש~ הובא לה~מיר דיינו בן~אם
 בדבריבדבד ~פ~~

 בש~ ~ש"~
 ~ הדשב"א

למ~פ~~~~~~
 בק~"ר להע~יק

 אמ~
 בהן שפ~י בעל מהגאון ~פיקא~פק בללי

 רג~"י ועל~"ל
 אד"~

 לפניו ~ררב"ן אציב

 י~
 ~פר בסוף ~י ה~ב דבדיו על שהעידמה דב""~
 ת""~

ב~ונטר~
 דיני ו~ידושי השלמים תורת

 דהשמיט וא~רונום ראשונים בדברישנ~בארו ~פיקו~
 דהיינו שםונבתבו ~ש"~

 ל~
 ישבילו ~במו

 טוב ביו~מ~ודשים להש"~ זא~
 ומ~ ~ קוי~

 שהעיר
 ה~ב~ם עלי~~

 הנ~
 דונו וא~"ב בקו~ר

~"~ 
 להגאון

~~
 ~דש פרי

 ז~
 ח~ל עושה וישראל" ו~ימניו

 ב~ה~ת~~לי וז~
 בללו לדוד במזמור ו~יין ~

 שאינו דבד~~ ~ ~"~
 ~א~

 והוא בטל
 אפי~לא ~~ודין בולן ~רישנ~~רב איסו~~וד~ ~פ~

 שאונו לפו שנתערב א~ד עד~ו~ור ה~~ נוד~
 מאותו א~ד ונ~ערב ו~זרשנ~ערב לאי~ו~ דומ~

א~ר ~תערו~תלמקו~
 ~ב~

 מות~ הב~ שהת~רוב~
 ~"~שה~פק משום

 הראשו~~ג~
 ~~פקות ב~ וגם ~תורה מן אסור אינו

 א~ד ובגוף א~ מע~ןה~
 משא"ב~ד~

 באןווש~ירין
 ויש שנת~~ב קודם איסור ה~~ק נודע לאא~

 לסמו~

~~י~  ~~~"~~~~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ורתהש~מים ~ שני~שנום

~א~
 ובריה ~ר"ל בגוןפי~

 שבמנין ודב~
 ו~~

 ~ה
שא"ב

 דאף דש~ל~
 ב~"~

 ג"ב תערובות דש~י
 לה~ו~אין

 ~"ש"ז ~ד ובלל מ"ג בלל לעול ובמבואר

~ו~~
 ~~ ~"ש~~ילדין

 ~~~~" ~~ ~~לשון~~~"~
" 



~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~~"
~ ~ "  

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~  ובו~השמיט 
 דט~

 לא אם להחמיר
 " ~ ב~פמ""~

~ב~
 ~"קמ""טהאריך ק"י רב~י~ אזיללשט~ו המחמר
 והרב הב""י פ~ק ל~~ורמאד

 בש"~
 ג~ רהצריך

~~ובו~
 ב~ ס""ק מ"ג בלל ל~יל הובח~י בבר אבן

 ברורו~בראיו~
 בהם וקב~~י והרב הב""י רין ל~יים

 רק לה~י~ וראין מרבריהם לזוזמ~מרו~שאין
 ~"ש יחד בלן לאבלם אין וגםה~~ ה~ערוב~

~ 
 ו~"~

 מ""של~יל
 ל~חמיר רנל~"דובו~ אי~ו~ ~פק רהוי ר"ל ד""ה מור"ם לש~ן ~ל~ ח~רין

 ב~בר~
 ו~י~~ו רמ""א

 ודו~
 וראיבאי~וד

~ 
~~~

 בטלי מראוריי~א אינך ובל שהחר"לל~י
 ~טלי לא מדרבנןרק ברוב~

~ 
 ~ימן ל~יל בדאי~א

~ד~
 מן הואד~פקראשון

 ~~וד~
 מייריב~פק דהא

 ~ורהאי~ור
~ 

 מדרבנן דק א~ור אינו ~ורה אי~ור ~פק דאףש~ובד מי ריש ט"ז מחורש ל~~ן ו~יין
ו~""ש

~ 

 אין וגם ז
 ה~פיקו~

 אחר מ~נין
 ~ואהראשו~ רהםפ~

 מחמ~
 בא הב~ וה~פק ~צמו

 מב~
~~~רוב~

 דאמרי~~חלה אחד בגוף ~~פק דאין ו~וד
 אין א~ורהשמא וא~""ל א~ורה אינהשמא

 זא~
 היינו

 רצר~ך גופים~~
 ל~לו~

 ובו~ אחר ה~י~ו~במקום
~ ו~פ~

 ~ חילוקידיניםבזה בל י~פדשו
~ה~

דה~יקר ~~ם"~ ב~י~~י שב~ב לשט~ו אזיל המחבר
 בר~~

 בין ראין"לחלק ה~וברים
 א"ב אלא אמ~י~ין ל~מוך דאין ב~ב לבן נורעללא נוד~

 מ""ג בלל ל~יל~בה"~אבלבברהובח~י
~ 

 ראין ב""ה ק
ב~בריו

 ממ~
 לה~יד מ~בימים אחרונים גדולי ושרוב

 בהג"~ מהרא~י דברי מהם נ~~לם האו~רים ~םואף
ש"~

 בל נ~לם ~מחבר לפני ובן ו~"ד מ""ה ~י~
 ~ל רההומך נ"ללבן ז~

 ד~~
 בלא אף ~מ~ירין

 ~"ש הפ~ידלא הפמ"~
 ו~"~ ~

 לשון ~ל ט~ רין ל~יל מ""ש
 המחמירין דדבו באורך ו~~ ~"ך ב~ב ~המו~"ם
 רמ"אה"ה

 ו~וש"~ ו~~
 ~ופר"חורנל~"ד ו~ך

להקל רו~~
 ב~פמ"דו~~וד~

 בש"ך מצוה
~ 

~ 

~ו~
 למדזה

 ד~~רוב~ מם""~
 ~לא בן ~ם רב~ינן

 ~~~ דבודאי באחד בלןיאבלם
 ראשון ב~פק

~ " ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
~~~ 

 הבר~ת רזהו ואפשר א~ אפי~א~ לאבול מו~רגמור
 לא אם דאף ש~ובר ביון~צמו

~~ 
 ספק

 מקרי~א האי~ו~~ד~
~""~ 

 דבמקום רק גמור
 הפ~רו~~ור~

 מצוה

הברי~
 ב~ ב~ לאבול והצריך ג"ב מחמיר בן ~ל להקל

 ו~מ""ש~""ק מזהבלום הוזבד לא זה לדין בביאוריואבל
 ~ב"לה~

~ 
 מ~ בדברי ונל~"ר

 ~פקאי~ורובו~ רהוי ר"ללשוןמור""םד""ה ~ ח~ ~ין ל~יל ו~מ"ש
 ביצהובן

 שנמצא~
 בקליפ~ה

 שאיר~ ב~רנגול~
ף

~ ~ ~ ~ב~ ~~~~~~~~~~ ~~ 
 וה~~~ראשון ~~הואיל

 ~ב~
 ה~ורה מן אםור

ואין
 ה~פיקו~

 א~ ב~נין
 ובגו~

 ואפילו א"
שנו~ד ב~רנגול~

~~ 
 ~פק

 טרפו~
 בה נמצא או ~טילה

 ביצ~
 א~ש~ין~דו~

 נגמרה
 בקליפ~~

~~ר~~ לה~פ~ שאיר~ קודם  
 ~ן

~ ~~ 
 ~פ~~קא

~ 
 לקמן ו~ין

"""~ 

~ ~  

" 
~ ~ "  

~ 
" 

~" 
" 

~א~
 בקיצו~ים הנו~חא הוא בן

 וב~
 ויש

 ב~בראח"ב ~~~ו~
 ב~רנגול~

 בה שנולד
~~ 

 דהא
בם~~

 להגיה נ"ל ו~ו~ל~ן קיימינן אנן
 ~יב~

 ~פק
"~ב"ל

~ 
 בש"ך מצא~י ובן

 רפו~
 ~יור~א
 וב~ ~

 ב~~ס
 ו~""קב~וונבון י~דלהפר"חבלל

~ 

~ב~
 שיש בוראי שיר~ינן ביון פירוש

 א"א טריפה"א""בביצה ז~ ב~~~ב~
 ב~יפ~ה הי~ה שמא לומר דצדיך אלא בללאי~וד ב~ן אין שמא לומ~

 מז דא~ור ~אשון ~פק וזהו שנטרפה~ורם
 אח~ב נגמרה א~"ל "ב אח אומרים בשאנוובן התור~
 אינ~

~~פ~
 ראנו השני ה~פק זהו

 רוצ~
 וא"ב ל~קל

 גופים ושני ~ניניםשני ה~
 לה~
~ 

~ג~
 לומר רבשנ~חיל הט~ם

 אי~ור שהוא ב~פק מ~חילים אנוהרי ה~רנ~~~טרי~~ ~~
 לא ש~א טריפה א~"ל אומריםובשאנו תוד~
 ה~פקןהו נגמר~א~~

 ~~~~ ב~~
 א~

 דנין אנו ד~ה
~~

 ~א~
 אח"ב אם~נ~~רבה אפי~ והל~ך

בלן אפי~באל~
 א~ורו~

 מקורם חשוב שלא דמאחר
 אלא זה אין~ב לבן~"~

 ב~פ~
 שבבל שנ~~רב א~ור

 נחשבשאינו מ~~
~"~ 

 הוי
 ב~פ~

 אי~ור
 ~ שנ~~ר~

~~
 ~לאו~ןהמחמיריז האי ב~ג"לא דינים ב~ אלו

ואומרין
 דביצ~

 בטי~ה לא
 לד~~ אב~

 ו~"ל ובו~ שייבי לא ~ניז בבל בטילה רביצה מ""ב~לל ל~י הר~
 אא""ב ~קל דאין שב~ב~י ~~ ~"ק מ""בבלל

 בהפמ"~
~ו~"~

 נראה ד"ה ק~דיןא~ ~ימ~ן מ"ש~~יל
 דו~

 דיש אף דביצ~ ד~~ל~יאפרוח
 ו~"~ ~ באור~ ~י"ש בדובאובטילא אפרו~אינהבדי~ ~~

 ד"ה מו~ם בלשון מ""ש א~דין ~~ ~ימן ל~יל
 האחרוני~ נחל~

 דק~
 ח~יבובטיל" לא שבמיןד~ר

 ומ~
 ל~יל~י~~~~~ן

 מ~פק בודאי הי~ה שהביצהודוקא קאי~~ אנבילהנמי ד"הג~
 טדיפ~

 או
 אם ~פק בהשיש

 ה~
 מטריפה או מבשרה

ואינו
 ~וןשישבחצ~ לא או ק~~לבן נגמרה אם יוד~

~
 וא~מהן דהו~יל בזה~ זה ה~רנ~לין מ~חלה~נ~~רבו וא~פ"י ~רה ודאי וא~ טריפה ודאי א~ תרנגולין

 הרי טריפהודאי
 ~א~

 א~ור הראשון ה~פק
והלבךאם מןה~ור~

 נ~~ נמ~~בי~הביניהםול~
 הביצההוא מ~יזה~רנגו~

 א~ו~
 ז

~א~
 לדון צריבין ברחין ד~להט~ם

~~ 
 ~אין

 הביצ~~לד~
 דשמא זו

 נא~רו"~~ דבבד ~~ורה מן אסור הראשוןה~פק וז~~ נולד~ "~שר~
ה~רנגולין

 מ~פ~
 אי~ור

 דאוריי~~
 אם ובן

 בן גם ז~ו ל~ן קודם נגמרה שמאלומר נ~ח~
 ~פ~

 ראשון
 מןשאסור

 ~~ו~
 אם מ~ופקין דאנו ביון

קודם נגמר~
 שנטרפ~

 רא~ורמדאורי~ ראשון ~פק לאהוי או
 נגמדהקודם לא אח"ל אח"ב נאמר אםוגם

 ל~נינים וב~ גופים ב~ ~ושים אנו ~ב הוא מבשרה שמאמ"מ שנטדפ~
 שנת~רבו אלו ה~רנגו~ים מב~ א~ אםאבל~~

 אלא אינובזה ז~
~~ 

 שנוד~ה~פ~ טריפ~א~~י
אי~ורקודם

 ~נמצא~
קליפה ~לי שהי~ה ידו~ אפי~ הביצה

 ב~~~
 ~~דובת ה~פק בתרנגולים ~נ~ד

 נ~~רב אי~ור ו~פקהואיל
 מ~חל~

 ואנחנו בא~ " א~
 ~~~ילין אנו הרי זו ~צה נולדה מהיבן לרוןבאין

 בלל אי~~~ באן איןשמא ל~ו~
 "א~

 בשרה ו~א~~ "~~~~~זו"
~יא



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ "  
~ ~ ~ ~ ~

 ~"ב~יא
 ~א~

 מן א~ו~ ראשון ~פק אין הרי
 ~ב~~הדי הסו~

 ~פיקו~ ~ב~
 ובאין אסד וב~וף א~ בענין
 ~באסד

~א~
 ~ודם דהא

 ש~לד~
 ס~י~ות ב~ היו ה~יצה

ב~דנ~ול~
 ~פיקות ב~ באין הביצה ובשנולדה

 מן א~ו~ ראשון ה~פק לומד ~ייך לא וא~ב~א~
~יון ~~ור~

 שבתרנגול~
 קודםשנולד~ ~פי~~ ב~ ~יו עצ~ה

~בי~~
 ואפי~ בלל אי~ור שום בבי~ה דאין ~~ד ונובל

~~
 ~י~ור

 דנולדה דאפש~
 מ~רנ~ול~

 וזהו בשרה
 שום וליבא רא~ון~פק

 ~פ~
 ~ה ~ראוריי~א דאי~ור

 דל~יל הני בבל בן~אם
 ~סרנגול~ ד~~

 רק ליבא
חד

 ~ ~פ~
 בבללי ועיין

~"~ 
 ל~ר"~

 ~ד בלל
 בט~~ו~""ק באור~

"~ב~

 נולדה ~בשרה דש~א דנין אנו ד~תסלה ~ידוש
 ~או~ו ~""מ נולדה ש~~יפהוא~"ל

 גו~
 וענין

עצ~
 דה~רנגו~עצמה ~מר יש להס~יר רו~ים דאנו

 מ~ילין אנו אין השני ה~פק וא"ב בלל טריפהאינה
 ~ועמ"ש ע~ש וק"ל אסר ו~וף בענין ל~קל ~ציםאנו ה~פקהשנ~ דלעיל הני בבל ~שא""ב א~ר ו~וף~ענין

 אי~ו~ודם ה~פק נודע לא דאם ה~ א~~"ק בדין לעיל"
 ז בהפ~""ר ל~~יר דיששנסערב

 ~בי מצז~ וסעוד~
 שנ~ערב ~דם נודע לא אם וד~ וג~ ב~ בדיןנמי

~ה~רנ~ול~
 ו~שנולדה טריפה ספק או טריפה הי~ה

~ביצה
 נוד~

 ~"ס מטעם לה~יד יש יסד
" בהפ~~

 ו~עוד~
 מצוה

~ 
~ ~~

 אב~
 שאחד אעפ"י ב~וחבירתה מטילה א~ אם

מהתרנ~ולים
 ~פ~ הואר~

 ויש הואיל טריפה
 וא~ ביצים ב~באן

 ~א~
 ~~~קטריפהשני~ם ודאי מהן
 ~~א~ורים

~א~
 וא~ג

 דב~רנ~ול~
 ב~~פי~~~ודם היו ע~~ה

 הוא הבי~ים ~ן א~ שבודאימ"~ביון
~רופה ~~פ~

 וא"~
 לא

 נו~
 ספק באן שאין ו~~ר להססיל

 אינה שמא ולומר לה~חיל אנו צריבין אלא בלל~י~ו~
 ~ורה דבר שא~ר ~~פק ~~~ילין אנו וא""ב~ריפה
 ~~ש ודמי ענינים ומב~ ~ופים מ"ב ~"ס הויו~ם
 לענין וה"ה ~"ס הוי דלא שנ~ער~ה טריפהל~פק
 עי""ש ובו~ טריפה ~פק בודאי בהם יש דהא~ביצי~
 ב"ד ~"ק ~"ג "בלל ה~"ח על ב~"יוע"ע

 בל ובן~~ ~
 ביו~~

 בזה
 בגו~

 שיש
 בא~

 בה ויש ס~יבה
 בגון של~פקטריפה או ש~בשדה היא~פקאם

 ~~ באן~יש
 חנו~~

 בשרה ובא" טרי~ה ~פק יש בא~
 טריפה ~פק ~הן איזה יודע שאינו ה~נו~תונתעדבו
 מאיזה נודע ולא לפניהם ~תיבהונ~צאת

 סנו~
 הוא

 אי~ור ה~פק שנודע~ע"פי
 בחנו~

 קודם
 הס~יבה הרי~ס~יבה שנ~צא~

 ~ ~ו~ר~ ~א~

~א~
 לגב~ ה~ דין לעיל שב~ב ממה נתבאר הדיןזה

 ו~ בדין נ~באר לקמן ה~א ח~ דין ובןבי~~
 ז ט~ועמש"שאי""~ברין

 אבל~~
 ב~~~יבו~ לפני~~ בשנ~~~

 שא~ וידוע
~ן

 הסנו~
 ולא ~בשרה ~ן וא" ~א~ורה

 ~~יהן ה~שרה ~ן היא ס~יבהאיזה נוד~
 ~ב~ אחת אס"ב נאבדה ואפי~אם~~ ~ א~ו~~
 הס~יב~

 ו~ם

דנפל~
 לא העו~ם ~ן ל~מרי דנאבדה לים

~ו~רה
 ~א~

 ~ האסרת

~א~
 המ~ד ל~ד זהדין

 מ~ב~
 וב~ב דנפשיה

 לדון אנו~~ן~~~~ל~~רי~ין ~~
 ו~~

 ~מא
 אי~

 נאבד אי~וד וה~פק אי~ור ~פקזה
~"~ 

 ~תה
 מ~~י~

בב~
 ב~רי סד דנ~ערב "ד~יבא ואע"ג ובו~ ~ופים

 א~רי~ הא בלהשאר הו~רו ~ן א~ ונאבד סשובברבר
 ו~נן ברוב נ~בטל בבד ~~ורה ד~ן טע~אה~ם
 אמרו א~רווהם והם לה~בטל ש~א ~שוב בדברגזרו

דא~
 דתולין ~הן א~ נאבד

 משא"~
 ~~א

 ~ ע~~
 ותו

 בענין~אריך
 יע~

 ~""ס דהוי ולומד להקל דדעתו
 לדי~ דד~יג~ור

 ואסר ז~
 ה~"~

 ושאני דשאני לי נראה
 וגםנ~בד אי~ו~ ה~פק דדילמא לו~~ ~ריבין אנו א~ןדה~ם

 הפר"~
 בבללי

 ם"~ ~"~
 בדברי ב~ב ל"ב

הש"~
 ט"ו בבלל לו וע""ע

 וב~"~

 נל~ד~רלאב~~~ו~הש"~פר""ס~ ב~י~ו"דרבנןובןאלא לה~י~ דאין ל"ד~ ל~ג

~~
 ~נ~ערב אי~ור

 ברו~
 היתר

 ונ~ע~ב ונפל~ערובת ~אות~ ~~ וסז~
 באסרו~

 א~ת
 שניהם~רי באס~

 ~א~
 שאם וא~"ל אסורין

 ~ב~
 ~ירשועודנו

 נפל אם אבל א~ור ש~וא עצמובפני
~~~ 

 לקדרה
 הקדד~ הרי לבטלה שיעור שאין פיעל א~

 ~פק~ ~שום ~ותרת
 " ~ ספיק~

~א~
 המסבד הוציאבן

 ~או"~
 י"א דין ~"ו בלל

 ~סלוק~בא~~ א~
 ישינה

 הי~
 ראשונים הפו~" בין

 דין מ"ג בללוב~בוא~ל~יל
 ואפי~ ב~ד ~ד אפי~~ב~ ז~דלדע~הרשב"את~רוב~

 בפסו~
 הוא ובן ~רי מהן

 ע"ש לעילדע~הרב
 ב"ג ~~"ק שם שב~בתי ואף ~

 רוב ב~ינן הב~ התע~~ת דאף ~שמעבש"ע
אפשר ~~~

 דבספ~
 ~אי בולי מחמרינן לא

 ובה~~
 הבדיע

 דיןו~~"ע לעילהר~
 עב"ד~~ע""~

 דין לעיל מ~ש
 ובו~ איסו~ ~~ק דהוי ד~ל ד"ה מו~ם~שון ס~ע~
 אי~ורד~פק דנלע~

 ~ור""ם בדב~י ~ו~ר השני ה~ערוב~

 שי~יוובלבד ~
 ה~""~

 או האיסוד ב~וף שניהם דומין
 ~ באורך ע"ש ב~ערובתשניהם

~ב~
 בלל לעיל עיין

 מ"~
 א~דנתבארו דין

 במ~
דדבי~

 ע~ש ~התע~בת א~ בפירש ד~~ירינן
~ 

~ג~
 ב~ון שיעור ~ין ה~ורה אפי~~ן פירוש

 ~ו~יא ~מחבד ב"ב בשא"מ או בסדחד דנתער~
~זאגורשב~בן דיןז~

 בבזי~
 סד שנת~רב ~פ~ס~ב שומן ~פק

 ואס"~ב~רי
 שיעוד שאין דאף בשר של לקררה א~ נפל

 מבס שריל~טלה
~"~ 

 על עוד והאריך ~~גוד ע~ל
 עם הסבים ונרא~דלא יעו~ש~ דהש""ך דינא~אי

 הש""~

~~~~י~~~~י~~~~~ר~~~~
 איש י""א ובלל ל""ה

 סל"~
 הש"ך דברי "על

 וד~ין תעדובת מקר~ לא בחד סד~~ע~בת ו~~
 לא או לקד~ת נפלבין חילו~

 דב~
 ~בב דהי~ד דוב ש~ין

~~ע~ב~
 אסור הבל

 ודהש"~

 דבתב
 לא לבטלה שי~ור שאיןא~פ"י ד~~דרה~ו~~

 דב~
 ע~ד נ~נה

 בו~יה להסמידונלע"ד
 ח~ ד~ערוב~

 מ~רי ~א בסד
 ~"ו ~"ק ק"י ~י~ן הפר"ס בדברי וע"~ ~~ערוב~

לאור~
 ~בר~ו ד~~ך ולרוחב

 ב~ס~רו~
 ~ח~ים

 ועיין הרשב~א מדבדיונ~~יע
 ב~זמו~

 לדוד
להרד

~"~

 השני~פי~ו~הם אם
הנושא ~ ~~ ~~אינו~~ ~ש~

 ונבעל~ קטנ~
 ~ס~יו

 אעפ~
 באן שיש

~~~
 ש~א ברצון וא~ל ברצון ספק באו~ס ~פק

 קטנה ופ~וי ~טנהבשהיא נבעל~
 אונ~

 א~ורה אפ"ה הוא
 ~תידה אתה אי ד~מעליו

 אל~
 מטעם

ה~~~ והד~ אונ~
 אונ~ ~א~ ש~

 ו~~~ל ~א א~
 ~~~יו~~"~ז~~

~ 

~א~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~  

" ~ ~ ~ ~ ~

~ ~  

~א~
 זה דין הוציא

 ~ ד~ דב~~ו~ ~~~
 ~ הא גבי

 ואב~א ~"סדקאמד
 באש~

 בה דקבל ישראל
 פחו~ה קדושיןאביה

 מב~
 רבה"ג אי~א ואם שנים ג"

 ~יבא הא נאמן יהא אמאי ת~שה אב~י ס~סהוי
 ס"~

~פ~
 ברצון וא~"ל ברצון ספק באונס

 ס~
 בשהיא

 ~ם צ"ל וראי אלא הוא או~ס קטנ~ ופ~וי~טנה
 הוא~ד אונ~

 וב"~
 מה~~ פ"ג הה"מ ה~וס~הדיא"וב"ב שם

 דהרמב"ם שם ה~מ מ"ש לפי אך ~ ביאה~איסורי
 דפ~ויד~ק

 קטנ~
 לאואונסהוא

 נאמן יהא אמאי ~קשה ראל"ב זו מ~וגיא זה דברלמד ונא~ר~~לב~ל~
 ד~או וראי אלא ~"ס איבאוא~~י

 ~קרי אונ~
 ~ל דתולק מבואד מרבריוא""ב ~~

 ה~וס~~
 והמפרשים

 מקרי דב~"ג וסוברבזה
 ~שה יפה ~"מ ~ ס"~

ש~~ הש"~
 בר~~

 זה בדבר הוא יחיד הרמ~ם בי ה~וס~
 דקטנ~אין הפוסקי"רפ~~ו והירוש"ובל הש"ס נגדוהוא

 ס""אסי~ קןלבמבוא"באה""~ שםוהבי ~צמולהרצוןובמ"שהה"מ
~ 

 בד"ק~וה"ן י~ויין בדבדוהאריך מהרא~ פס~י ~ל ב~נין שם ~וד וטדי ושקיל
 אמ~

 דלבאורה
 רלא הוא ~ונס קטנה רפ~וי ~~מ ב~"ש נראההש"ס ~~

בפ~~
 הר~ב~

 בפ"ג
 ב~ הל~ ביאה איסורי מהלבו~

 מהראב""ד דהושג ד~זו~~ש הל~ סוטה מהלבות ב~ופ~
~ל

 ו~"~
 הל~ח~במשנה מהל"אישות בפ~א

ד"ה לאוד~ למל~
 אמ~ ה~

 עליו תמהו הלזו ד~נו רסברת
~ל הראשוני~

 וב~
 וימודד ד~מד

 ו~~י"~ אד"~
 טרח"אוהקשה

 ~ל~ב
 ~י~~

 וב~ב הה"מ
 דד~~

 ~ו~
 קמ~ בפר~

דב~ובו~
 ט~ובפ~אלו דף

 ד~ נ~~~
~~ח הבי לאו הא מ"ד"ה

 ד~"~
 דפ~וי

 קטנ~
 וב"ב הוא אונס

 והביא ~א~ורש מהרי~
~~ 

 ~דמ~ם לרב~ סעד
 הקטנה ~ל ש""ר המוציא ~ל אמד מ"ר דף נערהדפ~ מש"~

 נא~רת אונסהואואינה קטנה רפ~וי אי~א ראם~טור
 הב"ד ובו~למה ב~לה~ל

 נזקקיןלט~נ~
 הא הבעל

דבריו ב~
 דלא ~באי דברי ה~

 נאסד~
 ~ליו

 ~לימ~~ ראייה דהיא~ל ~י"ש~ובאמ~
 א~

 להברי~ בח בי אין
 בא~ד

 ~~ בבללי הפר"ח דברי עלי ובו~ו~דבו דנודדז~וקין
 ל~~"~

 דב~ב
 דצרי~

 זהל~לבה בבלל לה~יישבהרבה
 מתיד הדאשון בלשהספק~אבל ~ ~~שולמ~שה

 ~א~
 יותד

~ 
הס~~

 בזה~ ספי~א מ~ידיןספק האחרון

~א~
 הראשון מן יו~ד ~~יר האחרון אם וה"ה

 בהדיאובמבואד
 ~הרא~ ב~שוב~

 המובאת
 הקודם ב~בס"ק

~~~ 
 בב~י

~ק ~הפ~~ ~"~
~ 

 ל~מן ה~~~ק
~ 
~ 

 ~א~ ס~~"~
 מ~~~~אינו שאינו ספיקא

 מצא~רמיון ס"~
 ~ב~

 שחיטה לאחר פגום ס~ין
 ב~צם שמא~ס רי~

 המפרק~
 איפגום

 וא~~
 שלא

ב~צם נפג~
 המפרק~

 נפגם סימן של ב~רא במי~וט שמא
 במי~וט שמא ~בללה~ה~ולומד לא הס"סזה

 וא~"לאיפגום ב~~
 במי~ו~

 נביל~ בודאי א"ב קמא
ו~

 לו~ד נובל
 במי~ו~

 שלא וא~"ל נפגם ב~א
 נפגם ~מפרקח ב~צם שמא ב~רא במי~~~פגם
 והבל אי~ד תשש איןדשניהם

 אח~
 בל ובן הוא

 ~ בזהביוצא

 אמ~ ~וד~בשו"~~א~
 ד~ ב~ א~ סי~

 י"ד חלק טדאני ~~~י ובשו"ת י~ב ~י~~לוי מהר~ ובשו~~
 ב~~י~

 ~אדי~
 ~ב~ה זה בל ~~וד מ~ד

 סוגיו~דש"~
~~~~~

 ~אין
~~ ~~ 

 ~ה ול~י ~ו~ם
 שמחלק~מח~~

 ~ד בדין אלו~דינים
 ו~ וט~

 ד~י~ת ואין ~"מ
 ספי~~ בדיני מ~רץ בבר בילדבריהם ~ל~

 בל ~ו דין
 הנראיםהמקומוח

 ~הר~"ע ובה"ג זה בלל סו~רי~
 ~~ל ב~~ ב~"ק ו~מ"ש ~רוריםודבריהם

~~ר בסו~ ומ"~ ~
 ה~~רובו~

 רבדי הביא
 הש"~ונדא~

 הס""ס בבללי הפר"חליה~אבן דאז~ומורי
 ב~

 י"ג
 ו~~

 ל"ת
 בלל מ~קיימאדלא ב~~

~~ 
 מבמה מיל~א

 דאיו~
 ~~רות

~~ש"ס

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

 לדודמז~ור א~
 להרר"~

 דברי ~ל ~מד ז"ל
~רוח~ הפר"חלאור~

 דרברי אמר ובס"ד
 הש"~

 קיום ~הם יש
 ~~ת הרב ש מ מבל מ~ם משוםלהם~ס~ירה וא~
 ב~י~ת אמדה האח~נים מגדולי דהואדהריב"ש וביו~

 ג~גום שנמצא ~~"י אף ובו~ הראשונים~שם
 במש~

~ ~ ~~~~~~~~ 

 ~~~ו~~~~~בללו

 ובו~ לנצת ~מוט בל היא וי~ד מיסבראאיפבא
שחילקו וברר~

 הר~~
 אמ~ויציב והש""ךוחילוקם

 לפי ~ראש בל י~וב רב~ינן אלא ונאמןוישר ונבוןוקיי~
 ~ן ידי מ~השנזרמן ה~ני~

 ו~ל"~
 נלע"ד ~~ד~זא"ב

 ב~ניןויש~ול י~~ב והמ"ץ ה~נין בפילנו~אלא דאי~
 ישד המ~שהאם רוב לפי והבל הדק היטב ~יטב~דק בד~~

 ~ל ל~מוך~~יניו
 הפד~

 וס~ודת והפמ"ר הש~הדותק ~""~ול~~ לחשבו פ~ם ~יזה
 מצו~

 יהיה וה~
 ויצילהוהשופט ע~

 הפר"~ דראיו~ משגיאו~
 ג""ב

 ה~
 ת~""ד בלל ~לאבי ביד ו~יין ~חזקו~

~ 

~ב~
 באמת אבל לדמיון רק זה ב~ב לא~מחבד

 היינו ~א ~~ס להפךזה אפ~רהיה א~
 ~ספק דסותד חזקה ראיבא ביון הדיןבזה מ~ירי~
 ~ד ~ו~דת איסודבחזקח דהבהמ~

 שיוד~
 נשחטה במה

 בלל ל~יל ו~"ב ריןב"ט לקמן המחברשב~ב ובמ~
 י~ד דין מחודש ן לקמ שב~וב מה לפי נ"לל"ר~ו~וד ~ג~~

 אין בנגדו ל~תמיד ס"ס ג"ב ראיבאדהיבא
~ט~~ לה~~

 ר~י במו א""ב ס""ס
 ב~

 הבא
~"~ 

 להחמיד ס""ס ~באיבא בה~ לה~
 ספ~

 נפגמ~~א~""ללא ב~וד
 של קמא במי~וט מ""מ ב~וד~פגמה

 דב~ג לד~יון זה ב~~בל דייק~א~המחבר ריפה~ו~ל סימני~איפ~~

~ ~ ~ ~ ~

 ~~~~~~~~~~~~~ץ"

~~~~ 

תיד"א
 או~

 ~ש ~דבד החליט דלא ז~ ~"סי"
~~ 

~"~

 ה~צם נשבד ו~ן
 למ~~

 מן
 חופין ובשרעוד ואי~ ~אר~ב~

 א~
 אם יודע ואין ~בו

 משום מו~ד אינו שחיטה לאתר או ~חיטהקודם נ~ש~
 יצא לא ~מצא"לומד אם ולומר להפבו נ~לדלא ~"~
 שייך לא שחיטה שלאחר שחיטה לאחרש~א לחו~
 יצא את""ל שאמרינן וביון לא אז לחוץיצא בי~ לח~
 לחו~

 על
 ב~צא בל ובן שחיטה ~דםברחיך

 בז~
 ~ב"ל

~ 
 ועיין

~~
 רברי ~ל שה~שה

 הש"~
 בל הס"ס בבללי הפר"ח

 רא~י אמנם ד"ה~ג
 להש"~

 ו~~
~ 

~ 

~~
 ביוצא ובל ורוקאנשברה~צם

 מצר א~ בגוף בשוויםהם בזהששני~פיק~
~~ 

 דאית מה א""ב
 אימא ובו~ שחיטה לאחר שמאלה~חיל

 לאיד~
 גיסא

 שמא בלל לומד שוב ~ובל ולא לחוץ יצאשמא
 יושב~ ארי של צ~רן נמצא אבלשחיטה לאח~

 ~ד של בגבו
 ארי ראינוולא

 נבנ~
 זה הרי

 נבנ~ ~פ~ ס~
 או

וא~ל ~
 נבנ~

 לא ~~א
 דד~

 "לא ז~" ~ו~~ורן

 מי~
~וא ~אדי



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~  

~ ~ ~

~ ~

 אלא
 נתח~~

 זה~ג~ו צ~רן ~ו ב~ותלויש
 תול~ים~הן שיש לחוש דיש ~ירות ~דש י"ב תוךובישל ו~ן~ב~

 שם אין ס"סשמא משום שרי בריקהבלא
 ובן נימות שמא~יה תול~ואת"~

 ~א~
 גבינ~שיש

 ב~
 אם ~ק

 ס""ס משום ~תרת נבי~ה קיבת ב~ורה~מיד~ה
 ~שמ~

~אה~מ~~~
 ה~מירוה~מא ואת"ל ב~ורקיבתנבילה

~ין
 ב~

 טעם בנותן
 א~

 א~שד אי אלו שבבל ~י על

~~ל

~ ~~~צ~ ~ ~ ~ ~ ~  
 מתחלה יא"ב~שנ~נס

 ~לל נ~נס אם לדון את~ צרי~
 ירוע אא""ב התבשיל לאסור י~ול אתה אי ו~ן לאאו
 שם~יש

 תול~וא""~
 מ~לה

 צרי~
 יש אם ל~ון א~ה

שם
 תול~

 ו~ן בזה ~יוצא ~ל בגבינהו~ן ובן לא או
נשבד

 הג~
 ~ל

 ~ו~
 ידו~ ואין

 או שחיטה קורם אם
 שחי~ה לאחר שמא ס""ס מ~ם מותר שחיטהלאחד
 קודםואת"ל

 שחי~
 שמא

 ל~
 א~ה ~ריאהואין ני~בה

 אימא לומדי~ול
 ש~ גיס~ לאיד~

 ו~ו~ הר~ה ני~בה
 ~צמו מצד אינו גף רשבורתביון

 טרי~~
 מצד א~א

 ~ן הריא~ואם~שני~ב
 אי~

 שמא לומד תתחיל
 מ~ת ~רחיך ו~ל ~לל בריאה רי~ותא אין והריהריאה ניק~~

 אתה גף"~בירת
~ 

 ~ל לרון
 בל ובן נ~בר אימת ~~מו ~גף ~ל לרון אתה~ריך ~ב~מתחל~ ~דיאהוא""~

 ז בזהביוצא

~א~
המחב~

 דין הוציא
 ~~ ממרד~י ז~

 בל~
 ~~שד

 ש~יצרבה~תקת המ"אסי~"ול~יותשו~~מיימון
 הל~ה אין ול~"ד הל~ה ל~סק הדבר סתם לבןדבריהם

 ~הוקהזו
 והמחב~

 ~י להאריך לו שהיה במ~ום קיצר
 בתב ~יימון ושו""תבמדר~י

~ 
 בשם ה~ואל ~"ש ~ל

 אם אוסרת אינו נבילה ב~ור~יבת ה~נ~יר שאםר"ת
 המ~מיר ררבר ובתב הוא וחולק נג~ה בחלב ם~~ש

~וסר
 ביוחד~נ"~

 דמשמע ד"ת לדברי ~ק וגם ו~ו~
~""ק

 ד~~
 משום ~~~~ם דגבינות ט~מא דמ~רש

 ב~ו~ אותןדמ~מידין
 ל~י אסור דמ"ט נבילה קיבת

 דאין לן ד~שוטמאי
 ל~

 ~~מיד לא שמא הוא ס"ס וראי יהא לא וא~י~מס~ יו~~ בחלב י~א שלא ~~מרה
 בו אין שמא ה~מיד ו~~י~ ה~יבהב~וד

 בנ"~
 אם

 ס~ בחל~ אין ~ור רסתם שנאמר~א
 ומשו~

 ס~יקא
 חרא~~י~~בדאורי~ הקיבה ב~ור העמירו~ודשמאלא

 הדי ~ עב"ל~וא
 מתשו~~ דא~

 יש זו
 ל~נין ללמ~

ס"ס
 ה~תה~~

 הדין גוף ל~נין אבל ~מחבר וב~ש
 של היא הגבינה ראם רינא ~~י~או

 אם ס~ק שהוא אף בזה ס"ס מט~ם היתד לודאין ~שיט~ ~בו~
 מקרי הקיב~לא ב~ור~ו~מד

 ס~~
 ~מחבד ובמ"ש בלל

~צמו
 בסמו~

 י"ח דין
 ו~

 רין מ""ג ~לל ל~יל נתבאר
 המחב~אגבינות רב~נת ולומר לרחוק רצינו אם ואףז~

ישר~
 אלו ס~יקות שנולרו

~ 
 וזד דחוק והרבד

יש ראי~
 להסת~~

 ~אלו איסורין לשני ישראל ~גבינות
 נבילה ~ורקי~תדהיןנו

 ובב"ח~
 היתרמ~ח אין ~"מ

 השואל ר~ת ל~י רק בתב לא שם רהא אלוס~י~ות
 נגרו בחלבם~ שאין ב~ו~ש~שוט"לו~איןל~ה~מדה

 בחל~ ס~ אין ~וד רםתם מסיק הוא באמת~בל
 נגדו

 מהני לא ס~ איבא אי ראף ו~ו~ ס"ס ~אן אין~"ב
 בתחלת ו~מ"ש בטיל לא באלף א~י~ המ~מידדדבר

 קי"לבמבואד והבי~תשובה
 בש"~

 י"א דין פ"ז םי~
 לא ול~ן שם במבואד דהיתד מ~מיר ג"ב שהיה לא~~

~~~
 ~מ~בר עשה

 "שה~~י~
 באלו בסתם אלו דברים

 להלבההן
 ~דו"~

 ד~יא ~ו~אמת ~~""ל
 ~מיה~"~~ק~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
 לא~~לברבדי ~~ו"ם דב~בינהשל~ י"ד וב~לל ~םותני

 התורה מן ~י~ר לו שאין רבר מ~רי אלא~מחמידין

ורינ~
 א~שר א~ב שריא רס~יקא נבילה בביצת

 מןהתור~ ~יקר ~ו ראין ~יון בס~קא ~תיר בהדהי~לו לומ~
 ד~יא ר~~ון נבילה ~יבת דהו~מד~~ור לן בריראולא

 בה דחמירו לאמררבנן
~ 

 אבל
~"~~" 

 קושיא היא
 לרבריאלימתא

 ~ש"~
~ 

~ב~
 ב~ם תס"ז סימן בא"ח הב"י מ"ש ר ש~י ואתי

 רשרו~בת מים חטיןש~רו~ליהם גביהא~וד
 ~ליהם ירדו לא שמאס"ס

 מי~
 ואת"ל

 ירד~
 עליהם

 את"ל ולומד להתה~ך רא"א וא~"ג נתבק~ו לא~מא
 ביון מ"מ ו~ו~נת~עו

 דמתחל~
 אם לדון ~רי~אתה

 למ"ש ורלא ש~ירס"ס מ~רי ~ים~אולא ~ליהםיררו
 ת~~ז סי~ א"ח ~נה"גב~יירי

 ו~ל ~~ אות ב""י בהגה~
 ס"ס הוי ~לאוא~""ג

 ~מתה~~
 הוי

~"~ 
 ~רבה בר~ת

 "ס ס דא"צ ~סוברי~מה~ו~קים
 המתה~~

 המתה~~~וא ~"ס הריןשצריבין ~יקר רהא אינווראי וז~ ~ ע~"ל
~האגור

~ 
 סימן בש"ך ובמ"ש צמו

 ס~י~ות בדיני ~~
בשמו

 מ""~ ו~"ש~וע"~
 ל~יל

 ב~ל~
 י~ג

 וד~יא באורךדאיןולאו והרד"ף הר~~ר"ח א~בשםבאות מהש"~ומש"~
 מ~~ידי

 לפי ו~בל ~הפך שאינו בס"ם אדון
 ~~~הש~ה דוח~

~"~

 ~יש
 ב~

 ~ותר ב~~ןש~וא ~ס
 ויש מדרב~ן אסוד ש~ואאנא מן~תור~

 ס~~
 ברדבנן

 ז~~די
 ס~ק בגון מותר

 ~א~
 ט~ים דגים נמלחו אם

 מותד טהורים~ם
 ~ש~

 ואם נמלחו לא ס~ק ס"ס
 שאין ציד שגם גב וא~~ל שומן בהן ~ין שמאנמלחו
 יש ~רי מ""מ מררבנן אסור שומןב~ן

 ס~~
 אם

 דרבנן וספק לא או עמ~ןנמלחו
 לק~~

 ~ ~יוצא ~ל ובן
 ~בז~

ד~~~~א~
 אם הוא א~

 לאו אם ש~ן י~
 ו~מ מדרבנן א~~ הוא ~מ שומן בוא~ן א~ וא~

 ~ה מבח מו~ר~וא
 נ~ש~

 היתד יש תורה רבשל
 מב~

~ " ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~~ 

 י~"ד בדןן שהבאתי באגוד ו~ם בתב ט"ז סי~הדין
 בתב ~~טא ואגב ~ ~ב"ל ~ןנתב~ר

 ב~
 אינו והאמת

 בנרון בי בלל זה לרין שיי~ות האגוד לדברי ראיןבן
 ל~~ל הבאתידא~ד

 י"~ בס"~
 יש ס~~ות ~ב~ ב~ל

 ~מה בלל ר~נן איסור א~~~ באן ואין שמותרלומד
 האגוד~סיים

 ס~~ וז~
 חד דמדאודיית~ דדבנן ראשון

 מ"מהוא להחמיד ניחוש אם דאף ~וונ~ו בטילבתרי

~
 וב~נתו ררבנן איסור

 של~
 ראשון ~ס~ק יהא

 ו~שוט ברוד הוא וזה ר"י ובד~ת תורה דברא~ור
 ~"ג ~"ג דף ~שני ב~ש באגור להריאובמ~ואר

~"~
 ג""ב בו וביוצא נבילה ביצת ~גון ~דבנןאיסו~
 ~וא אם בטלאינו

 דב~
 איסוד במו ~שוב

 תור~
~א~

 מתמת~אסרוהו אי~ו~ העין"ש~וא מן שנ~~לם מבשר חוץ
 תומד~

 הרין ~ן ~לא יתירה
 ביוצא ~ל ובן באחד אחד לא אבל ברובשבטל

 אםוב"ש בז~
 ~י~שנתעל~~ ~ א~ בחת~~~ ~ש~ס~~

 מן
~עין



~ ~ ~ ~ ~ "~~~~"
~ ~ "  ~ ~ ~ ~  לא או~ע~ן ~~~~

 ~ב~ דס~ דמו~~
 ובן ~ולא ד~נן

 הדין~בגון מן או~ושאסרוהו אפי~ איסורדרבנן~בל
ביצ~

 ביצה היא אם ספק יש אם בו וביוצא ~בילה
 ז מו~ר ~שרה ביצה אונבילה

 ואפי~
 האיסוד נודע

 שנולד ~ודםדרבנץ
 ~~פ~

 בו ביוצא בל ובן
~ 

~א~
 והרב האו"ה באורךמדברי המחבר הוציא זה
 ל~יל הו~ח~י בבר ~בל ז~ דין מ"ג בבלללעיל

 שא"א ל"א ס"ח ~ג~בלל
 לפר~

 מה ולפי דהל~~א אליבא שלא הםהאו"ה ודברי הרב דעת בן
 דפס~

 הרב
 מו~ר העין מן שנ~עלם דבשר י"ח דין ל"ב בללל~יל
 בלא אפי~לגמרי

 חערוב~
 שלא במ~או רק איסור ואין

 מבח ולא אסורמרינא וזה שהניחובמ~ום
 בו שיש דרבנן איסוד בל בשארהוי חומר~וא"~

 חששו~
 דאוריי~א

 בו שיהא וצריך חשוב דבר הוא אם ברוב בטלואי~ו
 חב~ים שאסרוהו הראשון הספק מלבד~"ס

במו ז~ בשב~
 בגבינו~

 ~ח בדין שי~בארו
 ע~~

 הפר"ח ~אמנם
 דבשר הש"ך בדברי ב~ב ט"ל וס"ק י"ד בלל ס"ס~בללי

 ב~לה נ~~רבה אם העין מן~נ~~~ם
 דנאס~ ונל~"ד בעלמא חומרא ~לא~אינז בדו~מ~ע~~"~
 דוקאופר"ח בהש"~

 מחמ~
 ~ומרא

~ 
~ 

~ב~
 לדבריהם חיזוק ע~ו חבמים דאמרינןואע"ג
 החמירו באור~לא יעו~ש ובו~ ~ורה משליו~ר

 אבל דרבנן איסוד בודאי דו~אאלא
 ב~~

 לא
והם גזד~

 אמ~
 ~ו ~ו~ש ו~יין ו~~ אמרו ו~ם

 ~ונבון~
~ 

 ג~ינ~~"~
 בה שיש

 ישראל של גבינה הוא א~ ס~
 דרבנן ~~יקא בזה אומרין אין ע~"ם שלאו
 גבינו~יהם ח~מים שאסרו רביוןלקולא

 בל ~ור~ובן באיסורשל עש~ה שבגופן~~איסור חש~ מחמ~
 שלא בדבר אלא ל~לא דרבנן ס~יקא ולאאמרובזה בי~

~סדוהו
 מחמ~

 משום ואסרוהו שב~ופו איסור ~שש
 ובישולי טמאין דגים וציר נב~ה ביצ~ בגון אחרדבר

 ובן בזה וביוצאעבו"ם
 גבינ~ ~ב~

 ~בו"ם
 אבל היא"חהר"ל אם ברוב ~~ילהאינה שנ~ערב~
 היא אם ספק בה שישזו נ~ערב~גבינ~

 גבינ~
 או ישראל

 גבינ~
 עבו"ם

 ב~~ג~בטיל~
 ס"ס וע"ל

 ~ ~י~
~א~

 ובן דאוריי~א אי~ור חששפירוש
 ~ הדין במוצאוהמחבר האו~~ ב~~

~ב~
 בנה~~בסי~~אדגבינה לשי~תואזילובמ"ש

 מגופו איסור מקדי ~~"םשל~
 ושיי~

 ביה
 ובמ"ש זה בבל שגג באמת אבלובו~ חהר~

 ל~י~
 מ~~ק ~ל

 ולא שם במ"ש ~יקר ובן מגופו איסור ~~רי ~לא~~
 א~ ~ק ~ו דין לעיל ~ש ע~ד~וע"ע ~ר"ל ביהשייך
 ~~"ם של דגבינה ה~חבשם

 אי~
 ה~ודה מן ~יקר לו

וספי~אשריאובןנל~
 ד~

~ 

~ג~
 ב~ ~ריךשי~יו אין דרבנן דבאיסור מ~~ם

ה~פיקו~
 ~~ופו

 ב~
 ~ דל~יל בביצים

~"~

 להקל ~~~~~~נן

 ~~ס~~
 בא אחר ומצד ~ורה איסור ~פק ~צמו מצד~איסור
 בזה אומרים אין מדרבנןשהוא

 ~פ~
 ל~ולא~ ררבנן

 אינו באחרים שנ~~רב א~ור ספקשהרי
 ב~

שלא א~פ"י
 נוד~

 שנ~~רב עד איסור הספק
 א~

 שמן ~פ"י
 ודאו אפי~ה~ודה

 ב~ איסו~
 שח~מים אלא ברוב

אומרי~
 בטלובן ~ינו חשוב שדבר

~ 
 בד"א בזה ביוצא

"~ב~

 ~חשש לפנינו באן שיש מפני שאמרנו ב~ענין
 ס~איסור יש ~~ל"בל"~נים ~~~ר~בת"זו שהרי~יסור

 יש אם~~ר~בל
 ספי~א בו אומרי~ אנו מדרבנן אחר~~וא מצד לו~א ב~אפי~ "איסור שום באן יש א~ ספ~

 היו אם~~~~~~~~ין

 ~א~~~ק~~~~
לאיזה

 נ~~
 דוב היתר של בקדרה יש אם

 ~ג~
 בענין

~~~~ 

 ~~~ל~רבנן ~~~~ן

ה~פ~
 בא ~צ~ו מצר

~ 
 דבר מ~בנן שהוא

 שיל"~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

 איסו~שנ~בשל בספק וק"ח ~ו דףק~
 מעל"ע אחר אפי~ בהן להש~מש אסור בהן~נ~בשל רהבלי~

 אמדינן ולא~ב~חלה
 בי~

 שאינן דבלים
 ב~

 ולקולא דרבנן ספיקא הוי א"ב בהן להש~משאסורים רקמדרבנן
 דהאריך ע~ש ~ורה אסו~דבר עצמו מצד דהאיסורביון

בראיו~
 ושבן

 משמ~
 לה~יא

 בשו"~
 סי~ דשב"א

והזבא רי"~
 בש"~

 מש~עות ובן במ~ם א~ א~רין סי~ י"ד
 ודלא האחרוניםבל

 בש~~
 ~ס ~י~ מהרשד~ם

 הבלים לה~יר ס"ח סי~וב"ע ל"~
 ל~יל ו~מ"ש בבה"~

 מש""ל עב"ד~וע"ע ב"טוסי~ ב~
 סי~א~די~

 בלשון א~
 דין ק"ב וסי~ ~פמ"ר דהוא מעל"ע לה~ה~~ןחרש ב~י להקל דנל~~ד באורך ובו~ הש~א דאמריניד"ה ~ר"~
ד"ה ~

 הב"~
 להשהו~ן להקל ~אית ב~ב

 ~~ל"~
 אם

 ~ין הוא ה~~ע ואם במינו מין הואהבלוע
 ~ןש הפר"ח שהעלה במו לאוסדןיש בשא"~

 ~ באור~
 ו~יין

 י"~ וסימן ב"ח ס"ק ז~ סי~ א"ח ה~"ט ב~י~ריעוד
או~

 ~~ש ב~יחרס דהקלו םי~ט"ל ח"ב ט~וז"א
 ~א ס~ן י"ד הד"טו~יקרי באור~

 ס"~
 וסי~ן ב~ד

 וי"ד בי י"~
~ 

~ב~
 זה

 החי~~
 מםברא

 היבי בי דנפשי~
 מהא~~שה דל~

 דב~קדר~
 של וא~הן

נבילה ה~רונפל~
 לאח~

 ~~יריןמט~ם דוב ב~דרה יש דאם מהן
 אבל ק~א סי~ ובד~מן דרבנן~פק

 שלאהוא ז~ חילו~ ל~~
 דבלא"~ לצור~

 ~ידי קשה לא
 ~הה~

 דב~

קדרו~
 הו דאיסור עצמו באיסור הס~ק אין דה~ם

 נ~~ר אם בתערובת הוא דהספק אלא איסורו~אי
 ה~ערובת דמצד וביון לא או זו בקדרהאי~וד

 הו~

~~~~~~~~~

~~"~~~~~~~~~ 
במינוונ~פ~

 ואין
 ~ו~

 ס~~~ירין~ט~ם בו היה אם

~~~~~~~~איס~~~~~
ס~יקא

 ~רבנ~
 עצמושהוא הםפ~ שמצד ~יון

 ב~~~ב~
מאו~

 הספקהואמצד אם שא""ב מה מדרבנן הוא צר
 אחר ~נין~ו ~~רוב~ ~"י ואח"ב דאוריי~א והוא ע~מוהאיסור

 בא~ו~
 לקולא ררבנןספי~א דו~אלאאמרי~ בבה"ג מדרבנן

 וב~

 במוצא להדיא ~בואר
 נ"ז ס ס בד"מ הרב בל~ ~ההדין

 בן מהר"י ושו"~
 סומן ו~ז מ"ג סי~ ~צ וש~ת ~~ סימןלב

 ס"~
" 

 ס"~

~ג~
 דאסור בשא"מ מין לאפו~י במינו מין פירוש
 ז ה~ורהמן

~ד~

 בש"סמבואר
 דביצ~

 ב~~הרש~"א ובן ד~ דף
 אין "ה~~אי~ו" דיש ~ דביון קי"ז דףבת"ה

להקל



~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

 וישדרבנן
 ס~

 אמרי~ביה ב~ופו
 דרבנןלקולא~ םפ~

 וע"~~~
 מור"ם לשון על ו~ רין ~א ~י~ לעיל מ"ש

 זהחמור~וב~הדין ~דבר א"ד"ה דין ק"ב וסי~ ד"לר"ה
לענין

~""~ 
 ~וריי~~דמ~ידין בא~ור

 אפי~ברי~
 ודבד

 עיין ובו~ דשיל""מ משא""ב ובה"גחשוב
~~~~ע"ע שלמי~ ~וד~

 ~~~~~~~~~~~ב~~
 בהפמ"ר להקלוהעלינו

 וסעו~
 הנ""ל הרב ~צוה~ו~ו

 הע~יק דבא"חסי~"ט בנה""ג שיירי על להשי~~אריך
 ס~~ו~דיני

 א~רינן שיל"מלא רדבר שב~ב ואחר
 בלדבד דה"ה ידאהלי וז"ל ב~ב לקולא ד~בנן~פיקא

שאפי~באל~
 דאפילו בו וביוצא חה~ל בגון בטיל לא

 עש"ב ל~~מ~ הולבין דרבנן~פי~א
~ 

 ובתב
 על~

 ו~ל
 ~למיד או מיל~א להא אמר ושביב ניים בדובוראי
 עמו דהדין ~ונראה שם וע"ע ובו~ זה בל ב~בטועה
 שיירי דברי להעמידדא"א

 דהו~ בנה"ג~
 ~רן נגד

 ~הובל~~ ~ א~ ~בסי~
 בס~

 ~ו ש~ין דרבנן איסור
 אבל~יסור חז~

 ~א~
 לו יש

 חזק~
 ~ב~אסור אי~וד

~~
 דף עירובין מש"ס זה דין הוצ~א המחבר

 לענין שם ד~מרינן~ ל"~
 טומא~

 יוסו דר" דר~נן
 לו דיש מספ"ביון~טמאה

 חזק~
 ~ונו ובו"ע"ש אי~ור

ב~ורךדהק"על
 חז~ו~ ה~~קושיו~

 הקורא ~יני ~אשר
 מ~רי~~חזינה

 באיסו~רבנן לה~ל נ"ל ב~~לבן ובס"ר
דלי~

 חז~~אי~ור לו ~ש דאודיי~~אף עיקר ליה
 להלב~

ולמ~שה"צ"~
 ט~ דין ק"י סי~ ל~יל מ""ש ~ועיין ע~"ל

 לו היה ואפילו מוד"ם ~שוןעל
 חזק~

 ר"ה אי~ור
 ה~~

ס~
 ובו~ ס"ד

 לאור~
 ה~ר~ב~י~ דברי ~עי~ די~רו

ק"י
~"~ 

 ס"~ מ"ט~ובבללי
 ~"ז בלל

 וס"~

 ~ דבל מ"ב
 שרי~"ס

 וא~
 ואף אי~ורא בראי~חזק

 בס"~
 שסו~ר

 ששגו~האחרונים ולאפו~י איסורא דאי~חזק הוא רבבה""ג ~החזקה
 בז~

 ~ב""ל
 ה~

 "ח
 ודע~ ~

 בל
 או בהמ~ד ~"א להקל לבי מלאנילא ~

 סעוד~
 ~ה

 " עי"שוביוצא
~ 

 להרב ס"ס בבללי וע"ע
 לא מטומאה דאי~ורא הש"ך על דהשי~" ~"ו~לל פר"~

ילפינן
~ 

~ב~
 לה~יר בן גם חזקה ראיבא היבא הוא ופ~וט
 לאי~ור חזקה ג""ב דאיבא אף לב"ערמו~ר

~""ב
 ה~וספו~

 אמד ד~ה ע"ב ל"ה דף בעירובין
ר~

 ידמי~
 עב"ד משנ~ינו

~ 
 ~ד~ריו ונל~"ד

 " ז לב"עדשרי נ~ני~

~"~

 מהן אח~ נאבד בך ~חרשאינורברחשוב ~ע~"י בחד חד דרבנן אי~ור נ~ערב אם
 ביון נודע ~א העולםמן

 ~א~
 בב איסור שנחחזק

ח~יבו~
 בזה~~יקאררבנןל~לא~ אומדי~ אין אלו

~א~
 זה רין הוציא

 ~שו""~
 שב~ב ~"א סי~ דשב"א

 ~אע"ג ב~דרובאדאזלינן
 דאי~חז~

 איםודא
בגון

 ~~יב~
 איםור

 שנ~~ר~
 ~"ל הי~ד של בב~

 ח~וברבבה""ג ~
 ~זק~

 איסור
 אמרינן לא בן וא~

 עב"ל ~ולא דדבנן ספיקאבזה
 הש""~

 ס"ס בריני
דין

 א~ ב""א~ובאמ~
 בלל ראייה זו

 ~דו~
 לענין ה~ם

 חזק~ מקרי שפיר בולם ולה~יר ברוב~~ב~ל
 אי~ור

 אית~~ק מ~ן~א~
 אי~ו~

 ~י~א מ~~ב
 דנ~עד~

 חד

 ש~~נזנו החתי~ה בזה ~"ב מהן א~ ונאבדבחד
 ~י~~

למימדחזק~
 איסור

 דבמ~
 זו ~~יבה על שיש

 מן שא~ דהיינואי~ור חז~~
 הח~יבו~

 היה
 ~ז~~

 איסוד
 ג"ב ישבן

 ובבד דהי~רא היה ~הן שא~ הי~~ ~ז~~
 דאיבא דהיבא ה~ו~~ בשם לעילב~ב~י

 חזק~
 הי~ר

 ב~זק~ מידי נ~אלא
 בן גם הטעם ומזה אי~וד

 מהן ונאבדא~ ב~רי חד שנ~ערב חשוב בדברמ~ירין
 ~"ס~ט~ם

 לדע~
 ~~ דין ב~וף לעיל במ"ש הרא"ש

ואף
 דאי~חז~

 ודאידהיבא אלא הרשב"א אי~ור~ובמ"ש

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~ 
 ממש איסור ~אי~חזק היבא דאפי~א~

~ 
 להקללענין

 ע~ל~והן ורו"ק יק"דרבנן~פ
 דבבללי אמ~

 ס~
 להרב

 בזה אומרים דאין הבלל זה ה~א לא~ר"ח
 דב~וב ~מא~ הא ב ל~קל ונל~ד לקולאדדבנן ס~יק~
 ל~~

~~~~~~~~~~~~"~~~
~  

 ~"סהפר""חבבלל
 ב~

 ו~"ו יו~ד
 וס"~

 אחד נ~ערב ואח~ב בחד חד שנ~ערב רדבנןאיסור דאפי~ודאי ל"ו

~ה~עדוב~
 דשל לק~לא ~לינן הי~ר של בחד

 א"בג~ ~ ע~ש מו~רים"ובו~ ושנ~הםנ~עדב הי~
 בנד"ד

נובל
 ל~לו~

 הוא איסוד דשל ולו~ר ל~ולא
 הנאב~

 מן
 ושרי הנשארהואשל~ו~ר ו~ו~ו~עולם

 ודאיןלהחמי~
" 

 הש"ךבמ""ש
~ 

 וע"ע
 מ"~

 ל~מן
~ 

 א~ דין י~קי"א
 ז ד~ ס"ק הש""ךב~ב ד~

~"~

 ואינו ב~רי חד שנ~ערב דרבנן איסוראבל
 אפי~ ברוב ב~ל במינו חשובדבר

 שאין היבא ס~ ~ריך במינוו~לא איסו~~ור~
 ~א~

 בל הפסד
 א~ילו ב~ולם שישנו אעפ"י מהן א~ נאבר א~אבל ב~

 וב~ל דדבנן אוסוד דהוא ביון מו~ד ~~ באןאין
~~ מןהדין~~~דוב ג"~

~א~
 ~ימן בש"ך אזיל לשט~ו

 ק"~
 ד~~ג ~~ ~"ק

 ע~
~וד""~

 דב~~דא~
 ~ינו שלא דרבנן באי~ור

 לה~יר יש הפ~ד דאיבא דהיבא ב" ולבן ~~ צריך~יבש יב~
 נאבד ~ם ~עמא מהאי מיקל ובן בעלמאבדוב

 בלל לעיל ב~ב~י בבר אבל הדין מן ברובדבטל וסב~
 יו"רס"ק ~"~

 ~וד"~ לדע~ ב~רו~ ראיו~
 ~דאין

 לה~
~ 

 רע~ב~~
 וא"ב ~רב

 אפי~במקו~
 להחמיר הפ~דיש

 עב"ד למעלה ב~"ש ~החמידבלל אין נא~דולענין
~ 

~~~~~

 ~ לעיל~י~~~~

 בלשון

~~~~~ 
 ~ באי~ו בזבש ~יבש ברמ"א דלאהש"ךוהפר""ח

 אלא בטיל ב~די חד במינו שלאאפי~ דרבנ~
 דוקא ולהקל רע~י לבטל~ גמ~~י בדבד~חמירים דבראו~דרבי~

בהפמ"ד
 לה~ל דיש הבא ~ה"ד בן וא~

 בו להחמיר דאין דנ"ל לעיל ~~ש נ~בדולענין ב~מ"ד~
~לל

~ 
 ז

~ ~

 ~שוב דבר שהוא דרבנן א~ורנ~ערב
 ~~ש ורינו ב~ל אינו ~לף אפי"או ברו~
 ועל~ודה בא~ס~

 ~א~ הדר~
 בדיןו~~ לעיל שנ~באר

~א~
 מ~ן"סי~ לשון בוונ~ו~על

~ 
 ז ו~ דין

~"~

 דרבנןאיסור
 שנ~~~

 ו~וא בחד חד
 ~הן א~ נ~ערבחשובואח"ב ד~~

 ברו~
 בטל אינו

ביוןשנתחז~
 בב~ח~~~ האיס~ ~~חלה

 א"ב
 ~א~

 בל
 א~וא~~וז~ב~~ש~אי~וד~"~"

~" 
~ 

~א~



~ ~ ~ ~ ~

~

~ ~ ~  

~ ~ " "  
~ ~ ~ ~ ~

" 

~ ~ ~  

 ב~~ ~~~~א~
 ובן

 באו~ משמ~
 דין ב"ו בלל

 שום ראי~י ולא עיינ~י ובאמת~"ד
בדבדיו משמ~ו~

 ו~
 דאי~~זק המ~בד ומ"ש ~ באורך ע""ש

 ב~~"ק בדין לעיל הו~~י ~בבד ~ב~~תיבותאי~ורא
 מ~קרי לא דבבה"גא~

 אי~~ז~
 לבן בלל אי~ורא

 שרינן מ~ן א~ נאבד או ב~~רים דנ~ערב~יבא
אם א~

 נ~עד~
 לה~יד אין אז לפנינו ושניהם ב~ד ~ר

 ד~א מטעם מהן א~~~י~
 ל~לו~

 יותד בא~ האיסור
מ~~י~~ובה"ג

 פ~~
 ב~ גבי ב~י~~י"א הטור

 אבל ודאיאיסור מהן שא~ ביון שניהם לה~ירוא"א קרדו~~
 ע"ב במ""ש להקל נ"ל נאבד או בא~דיםבנ~ערב

 ב"א ודין א~ ס"ק ב~ דין לעיל ~ש ו~""ע נלע"ד~ובן ~

 ועב"~ א~~""~
 למישרי איבא מהן א~ רבנאבד נ"ל

 ול~לו~בו~י~
 נאבר אי~ור דשל

~ 
 אם

 נ~~ר~
 רבד~שוב דהוא ביון~א~רי~

 ו~עדוב~
 לא ב~ר ~ד

 ~~~ב~מקרי
 ~וששני~א~רים בהיבארנ~ער~ לאםודולבן ~ברא יש

 ונ"~
 ברברי ל~מיר רטוב

~םאי~ הש""~
 או הפ~ד

 מ~ ס~ר~
 ב~~ דנקל

 ~ד~
~וד~

 ~שצמים
~" 

~""~

 ובן
~~ 

 ב~ד ~ד שנ~~רב ~ודה של אי~ור
 ואם אי~וד של ב~ופו א~הואבל

 נ~~ד~

~ ~~ ב~~ ~ ~  ~ ~  ~~ ~~~~ ~ 
 ~יהרב

 ם"~
 בבללי עב"ל~וע"ע ב~באודך

~""~ 
להפר""~

 באורך ~ד בלל
~ ~ 

~"~

 איסו~~וד~" ב~פק למעלה הדי~יםשנזברו בל

וב~~
 ואפילו ב~פמ"ד אפי~ אסור שהוא בו

 ~ בא~ד בלו לאבלו דוצה~ינו

~~
 לורב~שיש

 ~זק~
 שי~ אע~י אי~ור

 בו
 שהרי זהא~ור הרי~מור ~""~

 ב~פ~
 אנו ראשון

ומ"~ ~~~~~ ~ן~~ ~~ איס~~ ~~~~~~~~~~י~
 ואפילו מור"ם לשון על ט~ רין ק"י ב~י~ן

 ד~ה א~וד ~זקת לו~יה
 ~"~ ~ש"~

 ובו~ ~""ד
 ע~~

 ~באור~
~ 

~"~

 שלש באן היה
 זא~

 ~פי~ות
~עמודנה מו~~שאףא~

 ~זק~ ע~
 ~"~ולא באן יש אי~וד

 לך אי~ורדאין מודאי ת~ר זהיהא
 ~ז~~

 א~וד
 ~פיקא~מזהו~~דב~פק ~רו~

~א~
 והט"ז ו~~ דנפשיה משברא המ~בר ב~בבן
 וב~ב הש"ך על ~ל""ק איש ט"ו ~"ק ~"י~~י"
 והמ"ך יועילו~ ~פי~~לא ב~הדאפי~

 ב~~ה~רובו~
~""~

 ה~בים"עם ~~א
~~ 

 בזה האדב~י עב""ד~ובבר
 לו ~יה ו~פי~ מ~"ם לשון על רין~~ ק""י ב~י~לעיל

~זק~
 איסוד

 ד"~
 הש~

 ועי""ש ובו~ ~"ד ~"ק
רינא לעני~

~ 
~"~

 מ~ש איסוד ב~זקת זה ובל
 בש~יטה היא דה~זקה איסור ~זקתהוא ובןס~ב~~יט~

 בהזק~איסור בהייהדבהמה
 עומד~

 א~ל
~"~ 

 גמור
 או~דרו~ה

~~ 
 מטעם מתירין הגף נשבר אם

 ב~ייה רבהמהדאע~י ~"~
 ב~זק~

 אי~ור
 עומד~

 מ""מ

~ ~~~~~ז~~~~~~~ו~ו~~ו~~  
 ~~םלשון

 ~פד~~ ד"~
 ~"ס ב~לי

 או~
 ובו~ י"ז

~ 
~ 

~~
 לפי~

 בש~יטהונ~עדב שאירעלה~פק בהמה
~ד

 בה ויש ~~יב~ ב~~~ןא~~~~~~~~
~~~ 

 ~יאאם
 בשד~ מב~מ~

 שבי~א אעפ"י מזו או
 ~זקת ויש הואיל ב"ז ברין שנ~באר ובמו ~""ס~וי ב~

~~ר

~  ~~פי~~ ~~~י~~~~ 
 בדין במ"ש ~שובה" היא אםבטילה

 נ~שב שאינו מקום~בל ה~
 ~פ~

 שנ~ערבאי~ור ~~ ~י~ םפ~א"
~ 

~""~

 שלש ב~תיבה יש אם אבל
 בגון ~~י~~

"שבהמ~
 לה שאירע זו

 א~ד שנמצא בגון ~פיקא ספק בהיש בש~יט~ ~~
 ש~יט~

~ ~~~י~א~~ד~~"~י~~~~~~~  ~~ 
 והוא בשר אמרו~ד

 ~ דו~~
 זו אין שמא וא"ב

 שמא פגימה שהיאואת"ל ~~ימ~
 במפרק~

 נ~ם
 אע~

 שלא
 הבהמה מתיריןהיינו

 בשנ~עד~
 ב~ד ~ד

 לו ש~יהביון ~שום~"~
 ~זק~

 אי~ור
 מ"~

 שיש ~ו ה~~יבה
 ממנה היא אם~פק ב~

 שנורע ואעפ"י מו~ר~
 קור~ראשון ~~~

 ש~ולד
 הספ~

 ~ב~~יבה
 רבל ~נלע"ר ~ ז"~רין שנ~באדלעי במ~

 ~ הג~דינ~ א~
 הם ~ב ל"א

 ו~דין ז~ בדין לעיל ~ש ועיין ו~בד~ו דדבולפי
 דינאל~נין ~

~"~

 אלאבשהאיסוד אוספ~~פיקא ~פק מקרי ~א
 יש אם אבל שו~יםוהי~ר

 ל~לו~
 ~פו באיסו~

 ~איסוד אם ~בןמבסי~ד
 שבי~

 אין מר~י~ד יו~ד
 ז~

~

ל בלל ~ק ~ ו  ~~י~~~~ 
 ~ ~ ם~

לענין
 ~פ~

 לענין א~ולא
 ~ב~

 במו ~~ס
 וב~י~ נ""ג ב~י~שנתבאר

 ~ נ""~

~א~
 בלל לעיל נ~ב~ד זה דין עיקר

~"~ 
 י"ד דין

ונ~~אר
 מ"~ ~ב~""~

 מקרי דלא די""א
 אבל שיודע חבם שום בשיש אלא הבמהח~דון ~פ~
 ~~~ן מקדי לא בדבד שיורע ~בם באןאין א~
 ~ילוקים עוד וע"ש א~~ בענין ~לקין~ש ידיע~
 רבי~

 ~~~~~~~ו~~~~י~~~~~~ל~
 ~"קט~ נ"ה וב~ימן ויו"ד ט~ ~"ק נ""ג ב~ימןל~יל
 ~ימן לעיל מ"ש~""ע

 נ""~
 לשון על ב~ דין

 ב~יאין אנו דאין~"א ~ר"~
 א~ ד""~

 מ~או
 ~ "שמו~

ועייןנקמן~
~ 

~~~
 ב~ב ג~ דין ~"ו בללבאו"ה

 דא~
 א~ ~~~" אם

 ודיע~ינו ~~דון מ"מ ידיעה מה~רוןהוא
 מ~~ם ל~~ידו לנו ויש דרבנן אי~ור רקחשיב ל~
 ובו~~פיקא ~~

 הדד~ ובז~
 ג"ב רדך

 מ~ בש~~
 נון ~י~

 ופם~ עליו ~שיג ד~ ~""ק נ"~ה בםי~ לעילוהמ~בר
הוי דל~

 ספ~
 פ~ שבע בבאד~ ועיין ~""ס לענין אפי~

 שב~ב ~""רדףפ~ א""~
~ 

 נ~ בלל ~או"ה בשם
 די~

 ה~

~~~~ו~~ן~~~~~~~~~~ ~ ~  
 פעמים ~מה~בוארבאו""ה

 דבה"~
 ספק מקדי לא

 ~ק~ת שבתוב ~~ומה דין נ~ בבלל שם מבואדובן
 בוראיטעות ~וא ~פיקא קדוי ומיהו שם האו"ה~פרי
 וצריך~ופר

 ל~יו~
 מוגה ~~פר מצאתי ובן ~ם האו"ה לשוןבלל יתיש~ לא דאל"ב ~פיקא קרוי ואין

 וב~
בשו"~

 עב"ל ק"ז ~י~ צ"צ
~ 

 וע"ע
 ב~"~

 ~ימן ~עיל

~"~
 ט~ ~"ק

 וב~~
 דעמד ויו~ר~ ט~ ~"ק נ""ה סי~

דבדי ~
 ~ש"~

 נ"~ מ~~~י~ םתד~ דנדאי~
דמ~מע ~~~"~"~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~

דמשמ~
 ש~~~ד

 בד~~
 ידי~ה ד~ס~ן שם מור"ם

 בהפמ"ר להקל וריש מזיקאינו
 ומסי~

 הפ~~דל~~ן
 מקרי לא ירי~ה ר~סדון ה~~~דינא

 ספ~
 אלא

 זה ול~י ספק מקרי בברי~ה בקיאינן דלאדהאידנ~

 בסימן לקמן בארובה ש שמו~ובמ בספק להבש~רי~
 ~~ש ~"ז בבלל הס"ס בבללי~"י

 באור~
 ו~וד

~ 
 בס""ק

 ס"~~מבללי~ס~
 ראפי~ ~ברהאידנא ~ב ~~

 אבריקה למיסמך מצי לא בבדי~ה וב~י גדול~בם
 מחייםובן נשבר ספקדיליה

~~ 
 ו~שש

 נ~יב~
 הדיאה

 משום ~ליה~ל~תיר שפיר ~פ~י"מ~רווסמ~ינןוביוצ~
 לשון~"ס~"ב

 ~ר"~~ו~"~
 ~~ רין סי"נ"ה ל~יל מ"ש

 מצ~ו אם ר"ה ~ר~ם דברי~ל
 שמו~~

 רינא רל~נין
 בדברי להחמירנ"ל

 הש"~

 ~~הת ~יר~י ובזה בהפמ"ר אלא בס"סי~~ה מ~~רון ל~בשיר ו~אין

~פר~
 לשונות שתי ~ל

 הש"~
 נ"ג דבסימן

 ס"~
 ~"ו

 ריש ל~~""םדמודה
 להק~

 ר~~בסי~"ה הוא בהפמ"ר
 ס"ס ובבלל ר~ס""ק

 ובל בהפמ"ר איירי ל~ דא~
 ז~

דוק~
 ~~~~~~~~א~

 להקל ~~ן

 ב~~~

 ממש הוי~א בש"~ מפשי~ רלא וב~יא רדינא בספיקא ומי~ווז"ל
 בס~

 הבא
 מ~מ~

 ו~~ ידי~ה ~סדון
 ~ז~ונבוןהדבר

~"~

 שי~ס"ס ב~קום
 גמו~

 אף ~ברו~ב~ל א"צ
 בגון בדיקה ~"י האיסור לבר~ ש~~~"י

 ה~ףנשבר
 וספ~

 בדרוסה ~ס ובן ~ריאה ני~בה אם
 ~ולקים ויש בזה ביוצאובן

 ~א~
 היבא להחמ~ר ויש

 ז ברבר הפסר ואיןדא~שר

~א~
 ובו~ הרשב"א הירושי בשם המ~ברב"ב

 ראין וב~בב~ורך ~י"~
 נבונה ראייה ~ש"ך ברב~

 ז~ דין מ"ג בלל ל~יל שפסק הרב פסקלס~ור
 בש~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  ~~~~ך~~~ ~~~~
ד~~

 להקלואפי~~"י ראין מורו
 ס"~

 ~~ר
 בריקה "א"צ ס""ס היבאריש רבס~ם הרברדנבון ~ונל~~
 ויש רב~ב ד~ דין נ""ג ~ימן ל~יל מו~"ם מלשוןו~נ ב~

מבשידין
 מב~

 "ו~יין ז בדי~ה ה~יך ולא ס"ס
~"~ 

~~~~~~~~~י~~~~~
 דיניספ~~"~

 ים מני ורח~ים ~מוקים ~קא
 רבי~ ב~~יםו~נינים ~הםויש

 זה של ~נינו

~~
 בין להפריש יש ורק קל בדבר ו~ם זה ~ל ב~נינו

 ~בשיו לנו אין בן ~ל לזהזה
 לבדו~

 או ס"ס שום
 ררבנן~פק

 לה~

 או~ן לא אם מר~ר רבר ~מוד
 או ממש להן הרומה או במ~מן א~ בל~מ~ורשין

~א~
 ~יון רוב א~ר זה ו~ם לה~יר צררים בלא"ה שיש
 לאוהבי רבשל~ם

 ~ורת~
 ל~ ואין

 מבשול
 ישמ~

 ~בם

ויוס~
 ~"ב לקח

 מהש~ ס""~
 ז

~א~
 המהבר הוציא~ן

 דמ"~ משו"~
 בשם וגם

 פ~מים במה דמצינו שב~ב ה~ולן פ~ה~ררבי
בש"ס

 ס"~
 ב~וס~ מצא~י ובן ל~ומרא

 פ~בנו~
 ~תיים

 אין ומיהו וב~ו~ל ורמינהי ר"ה ~גרף
 ~~~מים לזו זו~~מים גזידו~ להשוו~

 נרא~
 בס"ס אף ל~מיר ל~ם

~~"ל
 מ~~"י וב~ו"ת מ"ה סי~ בש~~רשר""ם ו~יין ~

~~~~~
~ ~ ~ ו  ~~~ ~ ש ~  

~ראני
~~ 

 ב~ ס~~ י"ד
 דהארי~

 ב~~"

~~~ 
 ו~~ת

 בלליישב
 ~מרו~ המקומו~

 ה~
 ~הודו~ אמרו~

 ~~ש

באור~
~ 

 ~יין ו~ור
 בשו"~

 מהריב"ל
 ~ל~

 ~י~יו"ד א~
 אמת ו~רת ~"א ב"א ג~ וחלק נ"ב ב"א וח"בומ"ג
 י"ח סי~ש~אל ברב~ ו~יין במפת~ות ובנה"ג יהודה ושאריתנ"ד

~ 
~ 

א~
 לא אשר ו~ס דרבנן ספק מדיני ה~חודשים ~ם
 ונ~בא~ בסי~ק"י בש"ךנ~בארו

 ובאחרוני~ ב~סקים
 השלמים ~ורת הרבדהביאם

 א~
 ~~ו"ב

 ~י~רא~
 הם

 ז מקורם וצייןמס~ם

~א~
 או אמו~אי ~~י ~ ~נאי תרי רפליגי ~יבא

 הילב~א איתמר ולא ג~וניםופוסקיםב~ראי~רי
 ובראורי~~לה~מיד לה~ל אזלינן ובאיסו~רבנןאיסוד ספ~ הוי ומניז ב~במה שווים ושניהם מינייהובחד

 ז דאוריי~א ס~יקא שארבבל

~א~
 והוא ב~ דין ב"ה סי~ ב~"מ במו~ם מבואר

 ז פו~~ים מב~הומוסב~
 אם מ"מ לה~מי~ אזלינן דבראורייתאא~"ג
~

 ~וד
 ספ~

 דפלוג~א
 ~א~

 מ~~ם מתירין
 דאסר ב~ן וא~"ל דאס~ במאן הלבה אם ~פקס"ס

 ישבאן~וד הרימ""מ
 ספ~~

~א~
 ו~~ וא~~נים ראשונים ב~סקיםמבו~ר

ובן ~
 נ~בארבשו"~

 ~שיב דבה"ג הא~~נים
גמור ס"~

 ואררב~
 ~ ~~מן י~בא~ וב~שר ס"ס משאר ~ריף

 נן בסי~ ומ"ש באורך ו~~ש" ה~דין
 ס~ ~ש""~

 זהמ~~ם ב~~
 ~א~

 מ~~ם דרבוו~א פלוג~א בו שישאיסור רב~ ל~בו"ם למ~ר מ~ירין
 ס"~

ס~
 דאסדשמא במאן וא~"ל במאזרמ~יר הלבה אי

ל~
 במאן דנהגינן ~"ג ואף ~ישראל וימ~רנו י~זור

 ~ ס"ס הוה ל~~"ם מבירה ל~נין מ"מרמ~מיר
~א~

 סי~ן מת"ה והוא נ"ז בס"ס רמ"א פסקבן
~""~~ 

 והש"~ ~
 אלא להקל~ דאין ~ם ב~ב

 ~ןשבדרוסה
~ 

 ז
 מייש

 ~א~
 ד~ין שאומר~

 לה~
 ל~נין

 מביר~
ול~שו~

 ל~~לה בירים ס"ס
 אל~

 ד~א
 ברבריהם הזבירו לא האוסרים וד~ם להקל צדרים~וד שי~

 ~הקל צרדים ~ליבא היבא מש~"ב למוברןשאסור
 הז~ירו ~~אוסריןאו

 בפי~~
 שאסו~ל~ברן ב~~והם

 ז להקלדאין

~א~
 ד~ת הוא

 הש"~
 נ"ז ס"ס

 ו~~
 האוסרין ודגם

 ב""ב הזבירו לא"
 הש"~

 ל~ד ~ ~א ס"ק פ"ד בסי~

ודוקא ~ ב~~~~ ~"~~~צ~ו~~שו~~~
 בספיק~ ~א~

 ספקגרול דהוא רפל~~א
 לנושיש

 ל~לו~
 מבירה ל~נין~~י~ן לבן רמ~יר במ~ן גרול ב~לן
~~ 

 משא"ב ב~רים ס"ס ר~ושה
 ראסור ראורייתא באיסו~ המ~שה דגוףבספיקא

לב""~
 אין

 ל~שו~ להתי~
 ל~בו"ם למ~ר בידים ס"ס

 שאסו~ ~בו"ם ל~ור ג""ב אסור ררבנן איסורובן
 ספ~ל~שו~

 ~ לב~~לה בידים
~א~

 בת"ה ב"ב
 סי"ק~"~

 דומהספיקא אינו בי וז"ל
 דגוף ובספיק~ המ~שה לספ~אר~ףדפלו~א

 ו~ב ~ ל~בו"ם למבור אין~מ~שה
 בשו"~

 מהרשד"ם
 מ"הסי~

 בשו"ת וב"ב" ב"ב סי~ לוי ~י ובשו"~
 ~לק~ט~ני מהר~

 דלגבי ב~ן ב~~" י"ד~~י~ב~והט~
 י~דא~



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  לי~א או~לןאם 
 ל~ ~"~

 ~""~למ~ד מ~עם מתידינן

~עבו~"םד~יו~

 לי~א "דה~תא"דאיתא~~מן
 ס"~ ~מהוי בידים לבתחלה עב~נן לא~פי~א חד~ ד~

 וזה ררבנן אי~וד לענין ובן לבתחלה א~~ור~מבטל דהוי

הטע~
 ו~יין נ"ז סי~ דדי~ה בהגהותוב""ב ה~"ל"~ ה~י ~שד~ם"וד"י בשו"ת ג"ב מבו~ד

 ב~"~

 שם
ב~ ועמ"~

 ~פיקא דמצרפין דא~"ג או~דיםיש ~ ק ודו ב ק
 דפלוגת~

 ר~~לספיק~
 והזי המע~ה

~"~ 
 ~מ

 בענין הוא פלו~תא ובל רד~וותא פלוגתא ש~ידאי~א היב~
 מ""מ רר~וותא ~פל~תא ב~~~יקות ראיבאא~ראע"ג

 חד רר~וותא פ~גתא דשם ~~יקא חרא ~ק מקרילא
 איהוא

 הלב~
 תבשיל רמתיר במאן

 ז~
 ורמיא לא או

למ""ש

 הש"~
 חולקים ורבים י"א ~~ן

 ~"~ רה~
 נ""ל ובן

 בפדט ל~~ל ~ונל~"ד עב"דעיק~
 בהפמ""ר~
 האדמקדי~~ ~

 פלוג~ ~~
 דוקא דרבוות~~יינו

 שהואהיבא
 שו~

 דעת עם ובמנין בחבמה
 ברבד הברע וליבאהאו~דין

 ~א~
 דדבו ~יבא אבל

 ~~ועייןלעיל ולא אי~וד ודאי וביוצאמ~ריהאו~דין
 א"דיז

~ 

 ב"~~א~
 משז""ת וב"נ ~ח ~"ק ~ד ב~ימן "הש"ך
 ~י~ בח"מ מור"ם ומדבדי רנ"ג ~ימןדשב"א
 דפלוגתא ~פי~אודוקא

 ~א~
 אי אבל

 קמאי ביה אמודלן"מה אי~תפי~
~~~ 

 או
 ~ם וב""ש ~לל ספק מקדי לא נ~תפקו"בדבדעצמם שהראשוני~

 בדבד מ~תפק עצמוה~רה
 ד~~

 ~פק~~רון מ~רי זה

~ ~ " " ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

 ~~ן

~~ 
~א~ ~"~

 ב~~ה~ולץ המדרבי ~ביב הש"ג ב~ב
 ר~

 תנ"ו
 ק"ס ~י~ לא""ח בבה"ג שדאיתי ואףע"ב

 ה~"ש ובתבוז"ל שבת~
 לוצא"~

 מלחמה משבית ב~~ד נד"ו
 דאיתי עב""ל~מ""מ עליה פליגי דד~ים ח~בסי~

 לה~ש ישדאל"שו"תמקוה בשו"~
 לוצא"~

 ~שען בשם הנקרא
 שבתב ~"א~י~קב"ד רףמים

 שאי~
 בלל פלו~תא באן

 א~ בשבל מודהר~"ע
 מהתנאי~

 פו~~י~ א~ראי~או או
 אחרהמיקל ~לך ואז הברעה וברו~דעתם"וצדיךמו~ן

 אבל ~פק~רדב~ן"~דרבנןב~ל
 בהלב~

 שאזן פ~וקה
 עב"ל דמחמי~ין פשיטא דעתם מביניםאנו

 עב""ד ~~ ~"ק ק"ד ~ימןבש"ך זעיי~
~ 

~ 

 להחמיד ו~ע"ד
בדבדיו
~ ~ 

~ב~
 ראיותבדודות רהבאתי א~~"~וי"ו ב~ל ~יין
 זה~דין

 מש""~
 דאית~ מהא זה דין ל~תוד ואין חבמה~~דון מקדי זה דבל ~ש ופו~קים

 אומריםיש ~ באודך יעו~ש ובו~ הדי"ף ס"ה~ו~יאהדף בעדובי~
 רמט~

 להחמיד יש זה
 ~א~

 ~תי~ו
 ש~ן ביון חולקין ויש דרבנןדאיםו~

 אליהו ערשיבוא לפשו~התיקושיורע ח~ שו~
 ~ אמןבי~נו במהר~

~א~
 א~ בבללעיין

 ס~
 ובשו""ת באורך וי"ו

 ח~רון ~פק מקדי דלא ~ונלע"דסימן~ק~ב מהדן~

ידיעה~
~ 

~~
 רחוקלאיסורא שהוא ביון דאז~נןב~"~להקל הא "

 דליבא דוקאהיינו
 ס""~

 אם ~ משא"ב לאי~ורא

 ג"ב ~~י~
 רא"ב ל~סו~

 ~א~ ב~
 לאי~ור שרחוק

 ~ ב~פ~ייהו להקל ואין להיתד רחוקבך

~א~
 מ~ואדבן

 ~ש"ס י"א ס"ק קב"ב סי"דרישה בהגהו~ "ש~ה~ב~~ ~"~ בט~~
רא~לה~ל ועי~ ~ דנ"~

 ~א~~"~~
 דאי~א היבא

 ב~~~"~
 בשניהם הולבין חבירואת ~ות~ וא~ להקל

 לה~מי~
 הדמיוו

 ~דדע ואי~המפלת
 א~

 ~זבד ת~ב לאו אם היה זלר
 לנ~בה תשב רלא א~רינן ולא זלנרה~נ~בה

~"~"~~ק משו~
 שמ~

 ולד היה ואת"ל ולד ~יה לא
 רא"בז~דהיה שמ~

 דאתה אם נטהרי~ה ~מי ח~~
 ~םו~"א ב~"~

~~~~ 
 בלל ילדה לא שמא חרא ס"ס

 איבא ואת"ל ~ם ~נגר ~ם שומרתב~"א וה~
 הוא רםטוהר ר~~ת ושתי היאנק~ה ולדמ"משמ~

 תרי דה~
 ש מטעם להקל ד~ה אתה רמתחלה אהדריד~תדי ק~~
 וא~""ב הואזבד ~~

 א~
 ~מא מטעם להקל דוצה

 ~ ~חמיד בתרוייהו ואזלינןהיא נ~ב~
~א~

 ב"ב
 התו~~רנ~~

 ~ז רף פ~המפלת
 ודף וולדות שני~מר ע"אד"~

 ~א~~ ק""~
 ~שב

 ז ו~נירהו~נ~בה ~זב~

~"~

 מי יש
 ~א~

 דשמא ~ת~יבמות ולא חולצות הנשיםנשיםומת שתי לו שיש טומטום הדמיון ה~יאמדינן נמי גו~ין בשני דה"ה שאומד
 ימצ~

~רי~
 ~הן א~ נשאת ואם

 לשו~
 ~תתייבם קו~ם

 ~קולאמטעםס"ס והבא ל~לא הבא רניזל א~ינןלא צרת~
 שמא זבד ואת"ל היא נ~בה שמא אומר אנידמ~חלה

~רי~
 תנשא ושפי~ ~וא

 והש~יי~ ל~ו~
 תתייבם

מטעם ~~
~"~ 

 ואת"ל נקבה ~פק
 לא שמא זב~

 ~ גופיז בשניאפילו אהדד~ ד~תרן ~ון להחמיר בתרווייהו ואזלינן~רים ימצ~
~א~

 טראני מהר"י ~שו"תב"ב
 חל~

 ב~ ~ימן י"ד
 ז~ לפי עיון "ל צאבל

 בב"
 ~תעדובו~

 דמתידין
מט~ם

~"~ 
 בלל לעיל ב~בואר

 מ~
 ז~ דין

 אףהבל דמתי~י~
 דהס"~

 וחד חד דאבל אהררי סתרי
 ובה"ג ~ מותרין ובו~הו ~וא והאחר האי~וד זה~אין אמרינ~

 לענין ק"ל ~ימן ב~פ~יו מהרא"י מ"ש על~שה
 וצ"עעב"דז אהדרי א~דהס~יקות~תדי בבודיםדשני ~~

~
 על ר~שה נ~נה בפיו ו~"ן

 מ"~
 בת"ח

ז~ בללמ""גדז~
 וע~

 מהרא""י
~ 

~ 

~"~

 ~~בא היבא רר~נן ~~יקא
 זנחומדא ~ירח~ ~א~

~א~
 ~י~ בא""ח ~~נה"גב"ב

 ק"~
 הד"ןותשובת בשם

 בדיני לעיל קמ"~~ועמ"ש ב~י~ נ"חהר"ל
 ס"ק ל"ו דין הש"ךשל ~"~

 א"~
~ 

~"~

 מ~ום בל

 ~א~
 במקום שמא

~~ 

 ~מד
~ 

~א~
 קע"בז מהרי"ק~ימן בשו""ת ב"ב

~""~

 י"א
 מהשהו~

 רינא מ~יני הל~למשה
 לה~ל ו~פיקוברדבנן ~א~

 וי~
 ~ומדים חול~ים

 וה~י~ו בראורייתאדרינא
 מותדםפיקו בערל~ להחמי~ד~

~ 

~א~
 שהביןהר~~ן מה בפי ה~מ~ם דעת הואבן

 המצותבמנין
 ש~

 רעת וז~ו ב"
 עי"ש ה~""י ה~יהשם ובחנם רצ"ד~י" בי"~ ~טו~

 דברי רהן ~ובתב עליוהשיג והדמב~~
 ת~ה~

 רעת ובן
 ו~רשר"~ קס"~ סי~ ריב""ש דעת הואובן הדש~~
 ~י~ חלקי"ד

 האדיךקל"א
 שא~ ל~ובי~

 ושבן ~וא בן הדמ~"ם דעת



~ ~ ~ ~

" 

~ ~ ~ ~  
~ ~ ~ ~

~ ~  
~ ~ ~ ~ ~

 ה~~מ~תב
 "ו~ייןב~~ ~~~

 ~י~
 ~~~ דצ"~

 י"גו~ב
 ~דלה ולענין י~~~~ק

 אליב~
 לה~ל ספיקו דב~ע

במבואר
 ~ש~~

 דצ""ד סי~ שם וב~ד דק~דושין
~ 

 ונל~ד
 בבל~י להחמירוב"נ או~פיקו ב~ודיית דינאדבעלמא

 ~~~~~מ~ן~"~"~" ~~ ב~ בדין לקמן"~~~~~ה~ר"ח
 ס~יק~

 י"א ~החמיד דאורייתא
"

~ 

 ~א~ שהו~
 ספק דמדאודייתא מדדבנן דוקא

 אומדים וישמותר
 דמדאודייתא"אסו~

 ובן
 ~~ית~

~א~
 בשם א~ ש~ד ד~ בית ב~ה"א ~ב~דשב"א

 סוגיית מבמה עליו להשיג והאריךהד~ב"ם
~~ו~~ן

 ס~~~

 ~~ין

מה~ ~~י~~
 ~ימן ~ג לב ן~

~ 
~לק ~דאני מהד"י שבשו"ת ואף

 י~
 המ~מות בל ליישב ~דחיק ב~ ~י~

 שבש~~
~

 מדדבנן ד~פי~א
~ 

 בל מ"מ דהרמב"ם ~ליבא
האחר~נים

 תופ~י~
 ובמבואד הדשב"א בדעת ~י~ד

 מ""ג "בלל ולעיל א~ הש~ךדין של בד~ני"ס"סג"ב

~ב"ד ודו"~

~ 
 בענין האריך א~ ס"~בלל ~בלל הפד""ח אבן

 סבר ~ודבן חזקות בדאיותוהוביח
 הדאב"ד~

 דאסוד
 דאיות לדבריו דהביא בד~"ק י~ויין מדדבנן דוקא"

 ובן מוצקבדאי
 נל~ד~
~ 

~"~

 אם
 "~א~

 דדבנןויש איסוד ובתובם בי~ם בישל
 ה~ף עם וא~ א~ בל לקח האיסורואח""ב~~נגד
 דדבנן האיסו~ לקח שמא דחיישינן בולםא~~ים
 הביצים בל ואוסד חוזד ושוב הבף ונא~דתחלה

 מ~עם להקל תלינן ולא~חדות
 ספ~

 ולומד דדבנן
 שבבד דביון באחדונה יצאשהאיסוד

 איסוד ודאי נוד~
 אין אחדפעם

 לח~
 ספי~ותיה בין

 לס~
 ~יסוד

 תקון דאודייתא בעין דבנן דתקון דבל~אודיי~א

 מיוי~
 שחול~

 עניןא~דינן~פק דבבל
 ~ובן עי~~וב"נ דדבנןלקו~

 נלע"ד~
~ 

 ב~ימן וה~~ז ~~ דין פ"ז בלל ~או"ה~~~א~
ג ק~ ~ ~  עליו~

 ~נבו~י~ ב~דךוהש~~ י~
 ביצים השאד ועל "

 ספ~ אי~
 דדבנן איסוד

 ~דיני~ועיין

~  ~  ~~~ 
~"~ 

 ב~
 ולע~

 ~דת~של~ו~ז~~יד~~דב
 ~ ~ש~מי~

~~~~~~~~~~ 
 דאו~יתא ~פקא~~ ~~~~"~~~~"~ ~~

 אלא ~חומדא~אי~
 מדבדיהם"

 אב~
 מן

 ה~ר~
 בל

בללא~ "" שדייהד~נא ספ~
 דברי~הנלמדים הל"מובן ד~י~שהם~~ ע~

 שהתודה מדותבי~ג
 נדדש~

 בהם
 ~ לחומדא דידהונמיספיקא

~ 
 שם

 ב~וןחתיבה~שני ~חחזקאיסודא "אי~~
"

 שניבדין בין ~תיבות
 הח~יבו~

 בין

~ ו ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

 א~ז~~ מילת~ ~ו~י ~דאודיית~אמדינן~~
 בבת ול~מ לחו~א בין ~ולאבין
 ~פי~א ותדי תדי א~ילו אלאאתת
 שם"" הואדדבנן

 ~~ א~י~בת לאמי~~יא~~דיותדיאלא~~
 ~ויובמידידדבנן דדבנןמיהא~פ~א
שם מחמדינן ובדאורייתאמ~לינן

 ~פי להקל לצדד יש~~
 בספ~

 ~ידושין
 דאו~י הדבד ~ונבון גידושיןמספק
הנינשי

 אחזקתיי~ו~
"~שם

 ספקאותרתיד~תדן ח~הי~אדאיבא~~
 ת~וייהו ~מעבד אסיד התודה מןאף
 איסודאו~"~בחד" ממ"נקעבידדהא
 "" " ש"ד גבדי בתדי אבלגבדא

 שם ~
 מן חילוק אין~~

 התוד~
 ~~תי ל~עבד

 אחת בת ביןדס~דן
 לז~

 בין זה אחד
 לחומרא ביןלקולא

~~ אע"ג~~
 ד~

 ~פק
 דחמנ~

 ~דייה
 מצי לאבי ~~

" 

 מת~י~
 ~מיה ~אי אבל

 ולבדוקאיאיבא~יסודאבידיהלבדודי
 חייב התודה מן אף בבה"ג לאאו

בדוריוצבדו~
שם

 איפשי~א דלא ובעיא דדינאספ~א~~
בש"~

 " הוי ~~ד מיהא~פק התודה מן
~ 

ואוקמינן
 ל~

שםביןלעניןממון אי~ו~ אחזקהבין"לענין

 מ~~"~
 תדי דאיבא תחתסוג~פ~ואףנבנס אינ~ איפשי~ ולא בש"ס דמבעיא

 בולהו דדינא בספקא ~פ~יותלת
 משום לחומדא ואזלינן דמובחדא
 מדדבנן בודאוד~פקו

בללה~~"~
~"

 דאיבא אלא ס~קא דאיבא היבא
 לא להיתדא או לאי~ודא לדבדדגלים

~קדי~פ~
~ 

ב~ל~~ע~
~"~

 וחד צדדין~~מיד תרי דא~א היבא
 מ~די לאלהקל

 ~פ~
 ~~יין

 ב~י~ס""~

 ספ~~"~
 מ~די לא ~דאי וקדוב הדג~ל

ס~

 ~תוס~
 פ"~

 ~~ דף דפסחים

~""~

 " שוין וההיתד ד~אי~וד היבאהיינו ~~י תדי מח~ת דמ~דינן היבא

מבהיתדתלינן~חומדא טפי ~~י~וד למתלי איבאאבלאי
ב~לז~~~

~"~
 ואפילו ~דפות בספק להחמידיש

 ~"ש ו~בלל שקול~ספק

~"~

סמב~נו
 א~"~

 ~~יה אי אפי~
 ב~בלל בדיקה ע""י ~~דודידמ~י בידי~

~  
~~

 ד~תדן ~לי תרי ביה דאית ~~ס
 לאמ~די~~ובתדוייהואזלינןאהדרי

 לקולא בדרבנן ספקלחומדאובחדא

 ג~ בלל מילתא ~ינבדא לא איש""ד ~די לתדי דסתדן ~דתי דאיבאא~
 ע"~ ון~

~"~

 מחשיב לא מצוי שאינו דבד
 ספ~

 בללןח
~  ל~~להודלא היי~אפי~~דאודייתא ותדי~~י בישדינןחד~פקאבדד~נן~~ 

בהד~"ם



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~ " ~
~ ~ ~לד~בהרא""ם 

~~ 
 א~~"~

 אע"ג מ~ורייתא הוי נפלבשהספק א~ ~לא דר~נן דספקא ~"ג
 מ~גלגל הבידבתד

 להיו~ ~ד~~

~ נ ~ ר ~ ~

 מקד~~פק~

~"~ דדב~
 באןאיסו~ ול~~שאין לספוקי איבא אי
 מדרבנן הוי גלגול ידי ש~ל אףבלל

 שם ~לא דרבנן ספקא אמרינןבבה"ג

~"~

 ~ם לקולא דרבנן ספקא אמרינן~לגול ידי על ~ף נפרדים גו~ים ב" ~ם ~ם

~"~
 אלא בדאור~~~ ל~~יר ס"ס איבא אי

 ~דא נמ~ ואיבא מדרבנןדאסוד
 מותר דרבנןספקא

~~ 
~

 בל~
 ~ש ט~

 ~נ~~י~~~~"~"~א~~~~~~
 ספקות ~רי ובן אסת~בת

 ב~מבס ~~אז~
 ספקאיסו~ בטלו~וא ש~ינו דבר~בל ל~~ ס"ס מקרי ~ערובו~

 אסורין בולן הרי שנ~ערב~ורה
 לאואפי~

 הספ~ נוד~
 עדאסר איסוד

שנת~רב
 משו~

 ספקו~שוין ב" ש~ינן
 ד~ערוב~ואין הוי וסד הויד~וף דסד""

להתירבלל~
 הפמ"רוה""מ במ~ם

 שיהיו ~""צ בדרבנן אבל~דאורייתא
 הראשוני~הספקותמעניןא~ולאבדעת

 ק"י בסימן ~רובה ובמ"שבזה
 ס~

 ~"ש י~בלל ומ"זמ"ו

 ולפיב~~"~
 ביצה

 בקליפת~ שנמצ~~
 ש~יר~בתרנגול~

 בקרוב טר~ת לה

~נת~ר~
 בולן באלף אפילו

 רב~יבנאמט~א א~ורו~
 שאי~

 ספקו~~ין
 ספק בה ~נולד ב~רנגולתואפילו
טרפות

 שהטיל~
 בה נמצא או

 נג~רהבקליפ~קודם יד~~~שאין ביצ~
 הספק להשאירע

 טרפו~
 אינו אולא

 סד ~שוםדהויס"ס
וסדספקאב~ףה~רנגולת"וה~ל~די ספק~ב~ו~~ביצ~

 אמרי~ גופילא ב~~גופיוס"ס
 בללי~ע"~

 א~ והילב~~~
 אפילו אס"ב נתערבה אם

באלף
 בולןאסורו~

 דלא דמאחר
 בספק לבןס"ס~"ב"איןזהאלאקודם ס~י~

 שאינו מ~ם שבבל שנ~רבאיסור
נסשב

 הויבס~ ס~~
 שם איסו~ש~~ערב

 ~הביצ~ ודוק~~"~
 מספק בודאי היה

~ריפ~
 אפילו או

 שנתערבה בגוןטריפה ספ~ מ~ע~ב~
 ספ~

 טריפה
עם

 בשר~
 שהבי~ה

 שנזלד~
 מאלו

 טריפ~ מספק בודאי ~~להתרנ~ולות
משום

 באיסור ואפי~דאורייתא ב~יסו"ודאי ד~ער~ב~סדבס~
 ספ~

 אינו
~~נס

 ~~ תס~
 ס~

 הב~ ~ובאילו

התרנגולו~
 ~אי~ספק ~וו ~נ~~דבו

הטיל~ה
 ל~בשיר י~

 ~מא~הטי~"~
~בש~

 ואת""ל
 ~טיל~

 ~אתר~מא
 ~ " אינ~

 ו~טריפ~
 הפך זה

 של~ ~~~ שיט~
" 

~~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~  ~~ 

~
 וזהאסורים ~ " " ~יצה~~~ספקטריפ~ו~ני~~" באן

 ~פשו~
" 

~ 

~"~ 
~~ 

~"~

 באן"ב~ יש אם ובן
 ~סנויות אםלפניהם " ~ר~ו~מצאתסתיב~טריפהובא"י~ סנויו~בא~ישספ~
 ניברו~~סתי~

מותר~
 ~~ ~~רבו אסור~אם לאו ואם

~"~

 ~וריי~א באיסור זה ובל
 ~ן עי~~ לו ~יש ~ףדרבנן ~ באיס~ א~

 ~פ~א~י""ל ה~ור~
 דרבנןל~ל~

 ~~" ~" ~ ~איסורא ~~~ וא~~א~סז~
 ט~~~

 והילב~~"~
 ~~ סד דרבנן איסור נתערב אם

 מהם א" ונפלבסד
 אושנ~בדא~ ל~

"~ 

~ ~ ~ ~ ~
~ ~ ~ ~  

" 
~א"א

 ל~מצא~
 ~ני~ו ביוןשאינו

 ~ ~אי~
 ~אנובאין~לד~~לי~

 ~אסר על אם
~
 ~תוהוא ~האיסו~ ל~ולא ת~ינן ~פנינוהנמצא "

 ~~~ שהל~
 " מו~ר~ ~נש~ר

 ~~" בהש"ך ברורודלא זהובל

~"~

~נת~רב ~ בין ~נ~~רב תורה של איסור ספק
 מ~סיל~

 ואס"ב ~י~ר ב~ב
 בסדובין סד נחערב מהתערובתא~

שנת~רב
 מתתיל~

 ואס~בא בסד סד

 ~ מהת~רוב~~
 הי~ר ברוב נ~ערב

 מ~ום אסודהבל
 ד~~רוב~

 בס~~~ סד~

"לבטלו שי~~ בו שאין לקדר~אף~אםנפל
 מו~~ ה~דר~

 דיבר ולא
 ב~י~ק"יס"קנבונה

 מ"וו~~~~

 ~~~ש~~~י~מ~~~~~~ד~~"~
~ " ~  ~  ~נ~עדבסדבסדוא~ר דרבנןאי~ור 

 "~ בסדש~הי~רב~א~מ~תע~ב~נ~דב

"מו~רין~ינןלקולאדשלהי~נ~~רבו~ני

בללי~וט"ו~~
 א~~שניספקו~~"~

 מ~רו א~לא ~~מ~ם
 לא א~ שם אי~ם אם אבל~"ס ~
 מסבירו יו~ד~ ~מתיר ~הא~בשה~פק מבע~

 א~א~לו ~סדמ~רי
 ש~י~ו~מ~י~

"~ 

 ה~פקו~~אפי~ ~~ ביץ שי~וי שישאלא
 אינו"מ~ל~וא~ו~אותושינוי

~~יקר " מו~י~

~~~~~~~~ 

 ~~~~~ק~י~~"

 ~ ~ ~ ~אינ~"~ ~~ ~ב~ ~~ ב~~ ק~~~"~
 "" ~~א"~~ו~~~ צ~~~~ק~~"~~~מתהפ~

"
 לקמס~הו

 מבמהמילתא ~~~~~~~~~~~ל~~~~~
 ברורו~ ראיו~

 ~ש"ס
י~רריי~~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

 שפיד ס""ס דחשבינן ק~איו~דבו~א
 מ~הפךאף~שאינו

 ולי~
 למינדא לן

~ינ~~ו~י~ןביד~לאביאזחס"~דהביא
~"לנו

~~ 
 " ~" פד"ח בהדב ד~בדי ד~נן

ו~~""~

 ~ס"ס ~ג בסי"
 להש"~

 י"ג ב~ל
~~~ 

~~~
 ב~~ו

 הא~~
 ש~~ד דדבד וה~"ך

~~" 
 אי~ו~ ~ששת בל~י ~דרבנן אי~ודו
~גו~

 ט~אים ד~ים ציד בגון
 וביצ~

" ~ 

נבלהוביו~ניתרבהפקא~בגוןביצה

~הי~
 ספק

 ~נבל~
 ~שחוטה ~פק

~ו~ד~
 בלאח~ד~~~~~דב~פק~ אף

 בו שיש דבד וה~~י א~ דין גזדוז~ולא
 בגון איסודחשש

 גב~ו~
 " ~ ~בו""ם של

 ש~יקד ביוןוביוצא
 הגזידה"אי~

 אלא
 חש~~~~י

 ~" ~ ~שאוהו דאודי~~א אי~וד

 ואי~ אי~ו~בודאי
 בב~ זול~י ני~ד

~פקו~
 והדין הדאשון הספק ~לבד

 ~ןה~י~אםנ~ע~ב~ שנ~~לם~הג"בשד
 מט~ם בדובבטילה

~"~ 
 שאינו ביון"

~ 
"~" 

 " ב~ד ~ב~ודין ב~למא חומראאלא

 ביא~~יו ה~ין מןשנ~~~ם
 ~"שב~י~ס"ג באדוב~

 ש~ ובגבינ~
 ~בו"ם

 ש~ן דב~ מ~י אלא בו~ייהולא"ק~ל
 מן ~יקדלו

 ה~וד~
 ודינה

 ~דבלל ש~אדספ~א נבל~ בביצ~
 דדבנן ~פ~א או~דים איןב~ש~ל~~~ ~~

 ב~~קו שהיקלו ~ידוב גבילקול"זול~י
 ם~ס אבל ~""ש ~""ה דףשהוצואוהו ~י" בפ~ בדאי~א דש~למ ~ויא~"ג
 וב~ש בדש~ל~אפי"ב~אודיי~אשדיא

 מ"גו~"ד ~"קל~ילסי~ק"י
~"~ 

~"~
 אחת בס~א אף הדין דמן במידי
 אין ~ט~אינן ~פ"י~בן לטהדהו"ל
 במידי ובן ~~י~י ב~די אפי~לטהד
 ספי~י ב~די ~~דידלא

 ~~יספיקי~הלי"~ל~ ליד~ה ב~ל~ ה~
 ~לל~גוט~~"ש

 בלס"~~""~
 " ~דאודיי~"וא~בדאי~ח~" שדי

 החזקה ש~ו~ד ב~"ס ואףא~ודא
 ד~תקדיאי~חזקאי~וד~דבבה"גהוא
 ~יין בזה ששגו ~האחדונים"ולאפוקי
 ~""ט ק"יס"קבסי~

~
 ו~ל

~~~ 
~"~

 ידי~~ וחסדון ~י~~ מ~~ת ~בא ~פק
 ~~~ ~דילא

בלל~ז~""ש ~

~""~

 בבדיקה גד~וב~י דאפי~בם האידנא
 ~~ק דיליה אבד~ה למיסמך ~ילא

 ובן ~יי~נשבד
 ספ~

 וחשש
 מק~ ספיקי ~יוצא~ריאה נקיב~
 וסמבינן

 לה~יד ~לייהושפיד
 ~"~ ~שו~

שם

~"~
 הש~דו~~איסורין ~נין

 ואינו י~י~ה " ח~~ון מ~דיהאידנא וביוצאא~
נבנס

 ~ו~ ~ח~
~~ 

שם

~""~
 ליבאאלאחדא~פי~~לא~בדי~ גבן אי
 ~"ש ~ח בלל ~~ ~ ספו~יבידי~ל~תי~~"ז~די

~""~

 או שאיןלבן אף
 או" האםחז~ת לב~~~~~~~מ""~

 מ~~~ האב~
 או לבן

"~~"~" "~~~"~~~ "" "~ 

~"~

 " אדםלט~ות~נין יובלבל בנקל י~ן

 ל~יל~~ ~יל~~ה~פקו~ולד~ות
 נגד לשום מודה בל וזהד לבןשאינו ~~

 דיני~""~ולא בללי אלו בל ח~ד~יניו
 אם בו~י~יד~

 ב~""~
 קדוביםלאלו שהם

ונתבאדו
 בבאןישמ~

 חבם
~"ב ויו~ףלק~

 ~וןהפד""ח~
 נפלאו~ ~~ודחו ~~יאו~וידאנווי~לנו "~" השופט והי~ה~~ם

 קץ~ד
 ו~ש~ ~פלאו~

 ל~ובה ~~נו
 בןדאאות

~ 
" 

~

~ ~ ~

~  
~ ~  ~ ~  ~ ~ ~ וז~   ~  

ואף
 שב~~

 חילו~ ~צאתו לא
~ 

 הדאשונ~ם בדבדי לא
 ~צ~ה מצ~ שהסבדא נ"ל מ"מ האחדונים בדבדוולא
 ~~י~ל ~ודה אי~ודי דגבו היבי בי שהרי נבונההיא

 א~די~ לחומדאב~~יקן
 אזלינ~ דב~""~

 לקול~~ט~~~
 דאיבאד~יון

~"~ 
 ולאחשיב דמז~וטא מי~וטא חשיב

~~
 ~~~י ~ן ~~~קא

 דאז~~~
 ח~יבולא

 ולי~ ~~
 "למלךס~"ד ~נה ~ול~ למיזל לן

~ה~
 בבודו~

 בני ~~ " ~דבדי "נדאה ובן ~"א ק"ג דף
 ~ה~~ וב~"י ובו~ ד~ד ~י~ ב~"~ח שם" שציין"הבו~ב~יי

~~ואו~
 ל~~דיונ~אד זה החליטדבד לא

 אצלוב~פ~
~~~

 ו~י~ן ~ ~ב"ל ודו""ק ו~ הלבה
 ~שו""~

 סי ~ד ב"ד
 מהמ""ה

 שחיד~
 מהדב בחוב שמצא ~מה ~"ס ~~נינו

 בד"ק י~וןש ~להה אליהו~ובו במו~ד"דהבולל
~ 

"~י~~
~"~~ 

 ~~ ~ו~"
 בג~~מ~

ואסדוני~בש~
 ~יקדמןהחו~~ לו שיש דאפילו הדשב~א
 ~ מה~בדאוהבי

הפ"~~~~~
 ט~מים דלשני

 נק~
 ש~ין ~לו ~דן

 דאפילו לומד הא~ ה~ורה ~ן ~יקדלהם
 הקדדות אםב~ אבל היתד וא" אי~ו~ א~ ב~ינןבבה""ג
 ~יקד~ןהחודה לו שאין וא~פ""י אסידי הי~ר ~להם
 דבה האי~ו~ שאין דוקא דא~י"בבה"ג לו~רוה~~

ההי~ד ~~
 ושי~וד~

 גם אסוד דבה האיסוד אם אבל שוה
 ~ דב~יו ונבונובבה"ג

~~
 בשם הש"ך ב~ב " ובו~ האי~וד ל~וך נפל

 לא החמודים ~הו דל~ניןאיס~ידא~שד הנ~
 דדבנן באי~ודי אפי~ או~ד שאניא~י"

 מדוב~ בפחו~

ו~פר"חחל~
 ~ליו

 וב~~
 אינם אלו שחו~ות דביוז

 דד~נן ד~פיק~ גוונא בבל לקולא תלינן מדדבנןאלא
 נבונים הפד""ח דד~די ב~ב ופל~ילקולא

 ב~ דר~
 אבז

 דשיל"מ הו""ל איסודן ד~יקד וחמץב~בל
 אם ~~~

 ב~~~בהר~ן ובנה"ג ~ וישד נבון חילוק דהואונל~"ד נ~
 וש""א יהודה הלחם וב""ב ד"מ ד~ת ובן להחמ~דוב~י
 נל~"דו~ן

 ה~ולל ~םהדב ~ל"זה ~וד והמ~~~י ~
 נד""ו מודינא ~טבמוהד""ר

 ו~"~ ד"~
 ~ודינא ב~יד

 ~ בה~ב~~~מ~דטוב"ל~חמי~ ו~לה~~א

~~
 ~ל הואוצ"ל ~~ו~"~ופד " ובו~ שלפניה
 ו~ל שנפלהאיסוד

 שב~דרה "ה~ית~
 ~וד בה~~וב~ב ל~וךהקדדה שנפל האי~וד ~לר~ה אינ~

 "היו א~ה"ה
 ב~

 קד~ת
 אח~

 של"הי~ד
 "וא~

 אי~ור של
 ג"ב "הי~ד של וא~ אי~ו~ של א~ ב"י ב~ות ב~ולפני~ם
 "די~ ב~"~~~הא~ד~לב~ הו~ ב~ דבל~ הבידינא

~~"~~~~
 ~~ ~~~בלו~~~~~מו~

" 



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

" 

~ ~ ~  

~  א~~ ונ~ב~~
 ~~י~ו~ הב~ מאלו

 ב~ב ~ "

הש""~

 ר~ ס"ק
 ו~"~

 דהב~ מי~י ד~אן ~ נראה

~~י~ו~
 היו

 איזה נפיל~ן קודם עצמן בפני ניברו~
 נ~עדבו דאי אי~ור של מהן ואיזה הי~ר שלמהן

 בב~ איסור דאי~~זק ביון בן אם ~~ב~ר~~~ילה

 ב~~~יבו~
 ו~ו איסור של בגופו ליה ~וא~דיינינן

 ~~ןה~~ס~"~~~~~~~~י~ו~~
 ב~ב ובס""ר ו~ו~ הם ~ימה דדברי הש"ךו~~בדברי
 בראי~~זק דאף ט"ו בלל הס"ס בבללי הע~~יו~בר
 לקולא דדבנן ספיקאאיסורא

 וא"~
 גוונא בבל הבא

 ביןמיירי
 ה~~י~~ שניברו~

 שאינם ובין
 ניברו~

 ואף
 עב""ל ב~ללים ש וע להקל ~לינן איסוראדאי~~זק

 עם ד~דיןונל~ד ~
 ה~~

 בדיני ל~יל וב"ב
 דיןלחש"ך ס"~

~  
 וע"ע ~ באורך י~ש

 במזמו~
 לדוד

 ~ו רין ס"ס בדיני הפר"~ דברי על דהשיגל~רר""ף

~ ~~~~ו~~~~~~~ דנס~יי~ ~~~~~ 
 ממ~ני~

 סו~

ס""~דין בללי בד"ק ד~~~~יעיין ~ז
 ט"ו~

~~
 ~~ב " ובו~ היא איזו ~דועואין

~"~ 

 ~ק
 היא גם ה~ודה דמן ה~ר"ל אם דאפי~ה~
 אינה דמדדבנן אלאבטילה

 בטיל~בספ~
 אמרו לא בזה

 וב~ ~~י~~ בב~ ס~ד~וה"ה פדישהעב"ל
 קדרו~

 דינא
 ~בב~ שם הנ"י וב"~הבי

 קדרו~
 ש~וטהוא~ של א~

 של ~~יבה ולפניהם נבילה~ל
 נביל~

 של ו~~יבה
 נפל~~ מהן לאיזה ידוע ואין ~ו זו ונ~ו~~וטה

 רא~~בים ביון ~ולא ~לינן ברוב בטלר~~דאודיי~א
 ו~שבאיסו~ בטילב~רי מדאוריי~~~ שבמנין דאפי~רבר ~שו~הואפי"ב~~יבה

 ז ד~ דין בדלקמן האיסוד על רבהדהיינו~דההי~ר ~רבנןעב"~ו~~יע"ש~ונרא~

~~
 ה~"ז " להקל תולין זו גם

 ו~נה לישנא האיעל עמד~ והפר"~
 אמ~

 מ"ש הדבר נבון

~פ~~
 ס~

 ד~
 ד~

 דינים
 א~

 מבלן ~מור ~א~ הדין
 אלא אי~ור נפל בודאישהרי

 שא~
 להיבן ידוע

 ידוע שאין אלא א~ ~~יבה נפל ודאי שבהי~רועוד נ~
 קדדו~ א~וש~י ~~יבהדיניםהא~~ני~~ין ובשני באורך יע"ש ו~ו~ השני בדין הי~~מש~באיזו

~ 

 דהיינו"
ה~לישי
~ 

 וא"ב טפי ~מיר
 נרא~

 מ"ש" נ~ן

 ארישא קאי לא ומ~ן הטור ד~~בו" בזו דגםדלישנא הפר"~
 בזו אמציע~~דגם ד~אי ו~ב מ~להוד~מיר

 נפל דודאימןהשניןה ד~מי~
 עןש ל~~ל תולין ~סו~

 וש~
~~

~~~ 
~ 

 אבל
 האיס~ ~

~~ 

 " ההי~ר על

 זה על הקשוהא~רוניםי
 משב~~ היבי קררו~ וש~יא~ דב~~יב~

 רבה האי~ור שיהא לה
 ~ב הוא שהאיסור דביון ההי~דעל

 נ~רבה אם ~י~ר~ל בקד~ נברו~
 ו~יר~

 הש"ך
 והפר"~

 ~גוץ רי""ל
 ~ילק~קדם

 סילקוא"נ מהיבן נודע ה~יסורולא א~
 מה אם יודע ואינו ה~דרה הרבה~נצטמק

 ובדרישה ~ מההי~ר או האיסור מןהיה שנצטמ~
א~ר באופ~ ~~ר~

 דמשב~~
 ~~י~ו~ בש~י לה

 יעוי"ש יבש של
 בדרך ~ירץ ב~ ס"קו~ז

 א~ר~
 דו~ק והוא ~ש

ו~יין ~
 ב"~

 דנשפך הביא וב~פ ודמש"א
 ה~דר~

 ואין
 איזויודע

 נש~הוג~זהנבו~~

 וקדרה~~י~~~~~~~
~~~ 

 דלא ~יון
בודאי נ~איסו~

 ו~קולא ספיקא"דרב~ן הו"ל ההי~ר על רבההאיסוד א~ דא~ ב~בוהש~ךוהר~פ~~
ד~לינן

 שנפ~
 בפר~~ וע"~ הי~~ של ~~~י~ה

 ס"ק
 להקל דדע~ו"~~

 הרא"~ ~דע~
 בסב~ ודלא

 הדשב"~

~ ~

 ~~~~~ו~~~י~~~~~ם

~~ 
 איסוד א~~של ~דרהבאן

 ונ~ל~
 מש~י א~

 ואיןל~ו~ה ה~~יבו~
 ידו~

 ד~לינןל~ולא היא איזו
 ל~יבה נ~ל~איסור ש~~יב~

 והפ"~ ~ ~ורך עי"שובו~ מו~ר~באביל~ הנ~אר~ ו~תיב~
 ס"ק

~ 
 הודה

 להפ~~
 בדין

 ודאי דליבא דבלהרא~ון
 נפיל~

 א~לו שרי האיסוד
 ההי~ר על ר~ה האיסוראם

 ודי~
 במו ב~רא"ה ודלאבה~ב""א נפסו~ א~ דאף
 הטו~ שפס~

 ובמזמוד יע"ש הא~רון בדין עלדבריו ו~לק הבידינא הוי ומרן
 לה~~ נבוני~ הפ"~ דדברי ~~ב להרד"ףלדור

 ל~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~
 לה~י~ נבון לא ההי~ד על רבה האיסור אםאף

ה~~יבה בנד"~
 הנ~אר~

 ולא אסורה דהי~ה
 בת נול~

 ה~~~ו~עבמזמוד שדייק במה לה~ירה~פק שו~
 ~דו~

 אלא שדידלא דס""~" בהדייא הקצר ב~ה הרשב"א מרברידהו~י~
שפידשו ההיתרודלאבמ~ בשאיןהאיסוררב~~

 הפ"~
 ע"ש~ז

~~
 ד" ד"ן

~ ~ ~ ~ ~ ~  ~~
 ~ו " ובו~ א~ הקדדו~ממין ב~ היו

 מינו אינו ההי~ר ~~דרתר"ל דו~אאל~
 וב~ א~ בקדרה וה"ההאי~ור ~~יב~ ש~

 ס~יק~דאוריי~א הו"ל ה~דדה של מינואינו האיסו~ ו~~י~~ ~~י~ו~
 בב~ ו~ש וא~רוניםש"ך ול~ומד~

 קדרו~
 של מינו אינוההיתר ו~~י~~ ~~י~~ וב~

 ~~יב~
 האיסור

 ~ דבריהםונבונו ~ר"~וא~דוני~
~~

 על ~~ ההי~ר ~ידבה עד
 דא~ " האיס~

~יטול

 הר~~~~~~~~י~~~~

 ~ל~
 ד~ףונל~"ד

 ~~~ ב~הר~ל~ל~ן~
~~

~~~ 

~~ 
 ~ורו~

 ~ן~~ דמאי " ש~יהן
ולפיב~
 יש

 ש~יהן ל~ו~
 אינן ואפילו ~וא~דונים הרש~""~

 שוו~
 וא~ גדולה א~ א~א

 הגדולה לה~י~ בידנו אין~טנה
 ש"ך נפל~~קטנה ד~איסו~ ו~מ~

 ופ~~
 ונדאה ~ ~~רונים

 לדאין ל~~~

~~
מותרו~ ~~יה~ האי~ו~ לבטל מהן בא~ יש אם אבל

 נפל האיסו~ אומר ~אני "
 והיינו לבטל בדי בה שישאו~ה ל~ו~

 באיסו~ד~בנ~ דוק~
א~

 א~~ שאני ~רינן לא ראוריי~א באיסור
 אין שאם דמש~ע זה לשון על הקשו רבים ~וא~רונים ש"~

 ב~~יהן שיש אףעפ""י האיסו~ ~טל ~הןבא~
שש~יהן לבט~

 אסורו~
 ~רש והו"ל

 רבאד~
 א~

 וב~בובדלקמן מצט~פי~
 הב"~

 נפילו~גרע ב~ שיש דשאניהבא
 עליו והקשו ~~פי

 "והפר"~ הש""~
 מיס~ב~ לא דזה

~ ~ ~~ ~~~~~ 
 דסמ~

 ~ אדלק~~
 ש~~~ב וא~ בשד של~~

 ~~ל~ו~~ו~א~ ~איס~~~ ~
"~~לא"~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ "
~ ~  

~ ~ ~ ~ דל~
 דהוא ונלע"ד ~טר~ו

 ד~ו~
 ~ לן ~ג ד~אן

 דינ~ול~ני~
 בב~ אפי~ ~טר~ין א~ דבאדם נ~~ד

 דל~~~יל~~
 ~~~"~~~~יהן

 מותרו~
 דאין~ילוק "היינו

ב~ןאם
 ב~~דרו~

 בניא~ם ב~ א~~אושל אדם הםשל
 ב~~~ י~~ם

 ~רשב"א בתב בן האי~ור לבטל ~ם
 אדם בני ב~ דבשל ד~"ל מהרמ~""ן ~~וקיב~~"א
 לשאולו~או

 ז~
 לבטלאנו מ~ם א~ בשל אין א~י~ א~"ז

 וא~ א~ לבלמ~ירין
 ד~ול~

 נ~ל~אבן ~בירו ~בשל
 והש"ךוהט"ז הב""~

 והפר"~
 בדברי דה~בון ב~בו ופ"ת

 א~"ז ~זה לשאול אם~באו אדם ב~בני דבשלהרמ~"ן
 ובל~ולין

 ז~
 באי~ו~דאודיי~ אבל דרבנן באי~ור דוקא

 אדם בני ב~ בשל ~ילוק דאין הטור ~מ"ש ~ינןלא
 שבאו או באי~ורדאור~~א ~יינו א~ אדם~של

 ובןה~בימו להקל תולין ובאיסודדרבנן א~"ז בזה~בל בב"~

~א~רוני~
 ב~ור דבחב ממאי ראייה ו~ביאו

 בדוקים ב~ים ושני~ ~מץ של א~ ~בוד וז""ל ~ל"ט~י~ א"~
 שום אין א~"ז זה לשאול באו ובו~ ושקל ע~ברוא~א
 שמואל ~גורת אבן " בטלו אם ~יקה צריך~~מהם
 הרשב"א ב~ת לה~מיד ודזש ל~ינא ~~ע~~ב
 המתירין רבו בי דאף צ""ע ~""ב הדברולי

 ~"מהרמב"ן בסבד~
 בדברי דס"ל הם הטוד דברי ~ש~

 לבטל מהם בא~ יש "אם דדוקא לה~מיד"~~ב"א
 ~ לה~ל א~שר ובה~דהאי~ור

 ~ו~~~
 הקשה " ובו~ אומד אני ~~

 הב"~
 מאו

 ~דין ב""ש"ה~א דהא ק~להבאי"
 קדרו~ דבש~יא~

 אי~ור~ל~וך דנ~ל ~לינן א~ ו~תיבה
 שנ~לאיסו~ למימרדלמקום דאיבא הבא וב""שהאי~ור
 נקטיה ~י~א דמ~ום ותירץ השני גם נ~להראשון

 ~שמעינן ד~~א ועי""ל למ~רע נ~לה דלאלאשמעינן
 עב"ל לקולא ~לינן דאורייתא באי~ורדא~י~

 לא דהא הא~רוני~ בל ב~רא ~ירוצא האיעל והק~ ~
בל נאמ~

 ~ל~ ~קולו~
 תלינן ו~א

 א~
 דדבנן באיסור

 בבד הי~ה שהקדרה הבאדא~~"י דאשמעינןתירץ ~והש"~

מו~זק~
 הבי א~ילו אי~רעאי בנפילה ו~ש~א ב~י~ר

 וה~"ת לקולא~לינן
~"~ 

 יע~ש א~ר באו~ן תירץ ~~
 ודאיאין ה~בימודבאי~ורדאודיי~א בלם דינאולענין ~ ו~ ~"ק בד"ק יעויין אחר חילוק ה~יא ג"בופלתי
 ו~לא להקלתולין

 בהב"~
 אמרינן לא דהא הדבר ונבון

 באי~וד אבל ד~נן ~אי~ור אלא~~ינן
 בנל~"ד~ ~לין אין"" דאור~ות~

~~~~

עוד
 ה~ר"~

 ד~ן ד~יינו דרישא י"ג ~"ק
 ה~וםו~ על ריבה אם הי~ר של קדרות ב~""

 צדיך הרי שוגג וביטלו~ידוע
 להובי~

 נ~ל היבן
 ו~ב~ ~ובחה באן ואין ידוע הבל~יהאי~ר

 בספק~בנ~ו הקדדו~
 ומ~עוררו~

 זו
~~ 

 האי~וד לבטל זו
 בב~ א~~מצטר~י~ובן אדם של הם אם מו~רותוש~יהן
 א~ם~ני

 א~
 דבל א~"ז זה לש~ול צירו~ובאין ~"י שלא

 מצ~רפין אינן אדם ד~~~ני בב~אל אםבא~ אבל ב~בריה למי~לי מצי ו~ד ~דלקמז
 דלאו~ו הוא~~ין~ך נ"לששור~

 אדםשאי~
 אי~ו~י~ועבקדר~ו לו

 שתלינןביון
 ה~ל~~

 קדרתו בבר והו~רה במ~ולקל
 האי~ור שנתבטלעבשיו

 הידו~
 ~וזד אמרינן לא תו

וני~ור
 ל~~ר~

 נפל היבן ~וב~ה באן שאין לומר
 שני~~ שבאי~ וביון ידוע הבלתי~~אי~וד

 ~א~ניתסד
 ולזה ~~תר שהותר ביון אלא~רויז~ו

 של~
 הו~רה

~רר~
 שנת~טל~אי~ו~הידוע~מ"מנאסרה ~ולםאף

~דד~ו
 ~~מ~

 ה~דדה שהרי י~וע שאינו האיסור

 ש~ר~~הם ~י~וד לבטל ל~יצטדו~~ חזיא לא~א~רת
 שב~י~ בי~ן א"א" ~" ל~רויי~ו ולמישרי אדם בני ב~של
בב~

 ~ בדון אינו" הא~ר על ו~~מיר א~
 דבי~

 ~~ו~ר
 "~זה הדין עי~ד וא"ב לא~ור~ ור וניע ~וזר איןשוב

 בקדד~ו ידוע אי~ו~ לו שנפל לזה ולא~ודלה~מיר
 אי~ד ב~נ~ל ד~יינו ובסי~אידו"ק

 ל~~
 א~

 לאיזווא"י מ~~
 וא~""~ נ~

 אי~ור נ~ל
 ל~ו~
 מהםוידוע א~

 שש~יהן נ~ללאיזו
 א~

 גוונא בבל מ~וקם זה דין ורות
 ב"ב בשאין~מ

 לב~ ה~דרו~
 ידוע הבל~י ~אי~ר

 ד~שיטא נא~רושבבר
 דא~ורו~

 אלא
 אף"ש~

 ב~ בין
 ~~יהן~בר ו~ו~רו האי~ור לבטל צירוף ע"יהק~רות
 האי~ור בשביל ~א~ת אםורותש~י~ן נ~הרי לאיזו וידוע~ ב~ פעם אי~וד בשנ~לא~פ"ב

 הידו~
 והא~רת

 לא ~ו א~ורה שה~דרה ל~י א~ורהג""ב
 מ~

 עם רפ~
 לה~~רב עתידות אינן שהרי ל~טלהאי~ורה~~רת
 וניעוד ~וזר אמרינן ל~""עובבה"ג

 ו~
 אם זה בדין

דיב~
 ב~ בין שיש אף שוגג וביטלו הידוע האי~ור על

 והו~ר~ו~זרוואיד~ו לבטלהאי~ור צירוף ע"י~~~דו~
 שנ~בטל בל ממ

 האי~
 ~א~ להו~רן ~וזד~ת הידוע וד"

ומ~~ודרו~
 זו לבטל

 א~
 הם אם מותרות ושתי~ן זו

של
 אד~

 ו~ין ~א בב~ ובן שמצטר~ין א~
 לשאו~

 זה
 בדי בש~יהן שאין א~ זה~~ר

 לבט~
 ~ישתרו האי~וד

 ~ב~~שו~
 ב~בדיה ל~לות מצי ו~ד ~ד

 ~ב~
 באו אם

 אףשישבשתוהןלשאולבב"א
 ~~לבט~

 אינן ~אי~ור
 וש~יהן~צטר~ין

 א~ורו~
 הע~י~ו והא~רונים ~ ע~ל

 מ"ש ועייןדבריו
 על~

 ה~""ת
~~ 

 ה~
ל~ילדיןה~ "ו~~~

 ד"~
 ונלע~דנבונ~דברי ובו~ אומד שאני

~~
 מ~~ם לשון

 ודוק~
 האי~ור לבטל ~~ בש~ון

 ב~ב "ובו~
 ~פד"~

~~ 

 ו~ל ~ד
 פירו~

 בין
 היבא ב~ן ל~לוגי איבא ב~י~א בין~רישא

~שים דאיב~
 להי~

 בדיש~ דאי ~~ דליבא
 ~יבא אי

 איסוד ונפל דבש~וזד אמדינן היבי הראשוןהאו~ור ~~לבט~
 ~שנ~ ~גם נפל הדאשון ~~י~ור ל~ום או~רשאני
 א~ורה הדדהואו~ה

 והא~ר~
 ~תדת

 מ~
 מ~ום נא~רות ש~~ן הרי הב~ ~אי~ור נגד ס~ליבא א~ נ~שך

 ו~ם ~זית~אי
~ 

 הב~ האי~ור לבטל בדי מהן בא~
 מת~י~ אי נמי ב~יפא ובן מו~רות שתיהן~רי

 ובש~זד מותרות ש~יהן הרו האי~וד לבטל~~ איב~
 ידוע א~וד ~ה שיש שתיהןא~ורותאותה למה~י~ור ונפ~

לי~~ד
 והא~ר~

 דאי~תדי דביון דלישתרי הוא ~דין
 ~"קו~ו~"ק ~ת וע~ן ע~לונבונ~דבד~~~~שתרי

 ש~יהן דב~יפא דהטעם הב"י וב~בה~
 דביוןמשום א~ורו~

 דבשע~
 נודע לא שנ~ל

 ~איז~
 נפל ~הן

ומ~מ~
 מ~זק~ה מ~ן" א~ ~ם יוציא לא נא~רו בן

 בא~דונה~בשביל~אי~ור~נפל

~~
 למאי וא~ילו " מצטרפותש~הן ~~ ~ו~

דקי"~
 רלא מא~ר מצ~רפין חנ"נ

 או~ן ~ואין לה~~דב ~תיד והוא נ~ל להיבןידענו
 ט"ז~וש"ך עיין מ~ורב בבד הוא ~אלו"

 שנבנס שבל ק~ אפילו~"ה ובו"פ~ ו~ר"~
 בספ~

 ~צטרף איסור
לבטלו~ובתב

 ~פר""~
 בדי בא~ וש ראם הרשב"א בשם

 מותד בזהשהוא אומרים אין לבטל בשני ואיןלבטל
 לא לבטל בדי בו שיש או~ושהרי

 נבנ~
 ~לל ב~~ק

שא~~
 דב~ובו א~"ל

 נ~~
 אי~וד הוי דאי ונ"מ מו~ד

 ומיהו ~~סוד ש~י~אומר למימר דליבאדאורייתא
 שתי לצרף קי"ל לאבלא""ה

 ק~דו~
 דרבנן באי~ו~ אלא

~"
 ובדלקמן



~ ~ ~ ~ ~ ~

" ~ ~ ~ ~

~ ~  

""

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

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

~ ~ ~ ~ ~ ~
~ ~ ~ ~  

 ~~"~ל~ן

הסבמ~ ~~
 הא~דו~ם

 ה~ולו~ ד~
 "בין אומר שאני בין

 ~ל~בא~ורין "נאמרו ~אהצידוף
 ~ם י~~"דהביאס"ק בפד"~ ד~בנןו~""~

 ~דא"~
 ~אמרו לא וז""ל

 ~י~ורין ב~סורי~ודה או דרבנן באי~~ין אלא~לו קולו~
 יבש ובןדדבנן

 ביבש"דלי~
 או ~~מא ביה

 ל~
 ואית

 ~יה דאית היבא א~ל ס~~יה
 ט~מ~

 היבא בל ודאי
 בגון ט~ם לי~ן שראוי או טעמא~י~יב

 בס""ד הסבים ובן ~ באורך ~"ש דרבנן באיסוריןאפי~ ~ולי ~ני~ ביה אמרינן לא ס~ בו~ ואין במינו~מין ~ל~ ל~
 בסב~ צירוף ע""י ם~ איבא אי במינו ~מין ל~קל לנודאין

 בהפמ"ד אך ~ט~מן נבונים הרא"ה דדברי~~שב"א
 ב~~ו שפסק ז"ל ו~מ~בד הדשב"א הםבדאי

 ~~"דעליהם לסמו~
 ונ~

 ובן
 הסבמ~

 ובן הא~דונים
 נלע""~

~ה~
 דוקאבהפמ"ר~

~~
 " ו~~ לה~~רבע~יד

דאם והא~רוני~ העט~ ב~~
~~ 

 נה~~דב ע~ידים שאינן ~שי~ים
 מצט~פין ~ינן בשד ושל ~לבב~וןשל

 ~נון בקיוהא במ~יקו~וא~ נ~~של" א~אם ו~~ב~ש""לדה"~
דאיןמצטד~יןוה"הל~לדבד ~ומץוביו~
 ש""ךועיין י~~שאיןדרבולה~~דב~

 ו~ר"~
 דאינ~ו ט~דב~~ ופ"~ס""ק ט"ז ~"ק

 איץ מ~~רבי ~א סהדי ד~נן בל אלא דוקאלאו
 דביון נל~"ד ובןמצטר~ן

 דא~
 אין לה~~רב דרבם

מ~טדפ~
~~ 

~~
 הטן שיערבנו" לא~ר אלא מו~ם לשון

 ~ו~
 מן דהא נ~עדבו לא אם אף"ומ~יר

 וביון ס~ הצריבו מדדבנן דק ברוב ב~ול ~""ישרי ה~ור~
שי~

 שניהם בס~ק שניהם ונבנ~ו נפל לאיזה ספק
 לבטל~צטרפין

 ו~~~
 א~ בל

 בפ"~
 ש~~ידין דביון

 באלו ~ש~ינןלה~עדב
 בב~

 בדבדיו עיין נתערבו
 ט~ס""ק

 באוד~
ב~ ט"וואו~ או~ בנה""גה~ה~ב"י ו~יין ~

 ~~~"~ ו~"~
 דברי על דעמד קנ""א סי~ ~יי בעי

 בשםמהר~שלה~מיר עדיו~הביא למ~~~יקמור"ם

אפי~
 דהיא באדםא~

 סב~
 דבריו ו~ובאו הרמב""ן

 א~ דבאדם ~ב""י ~ונו והביא ב~"ה ז"למהרשב"א
 בדו~ק מצטרפיןו~ירץ" אין בזא~"ז לישאל בבאאפי~
 ול~ניןיע"שז

 דינ~
 אלא לאבלם שלא לה~מיד ~וב

 בי ואף הפסד בו דאין שי~דבםלא~ד
על ל~מו~ נוב~

 הט~
 טוב ~ב""פ דשרי הרשב"א בסב~ דקאי

~ ל~מ~
 בדבד הפסד דאין שיעדבם

~ 

~~~~
~"~~ 

 ~ז~
~  

 ~~~~~~יק~
 מי א~~ העיסה ול~מץ~ו גוים שלשאור

 ליש~ל ומו~ד גויםשל שנזהרבפ~
 ל~~

 ל~ש לגוי קמ~ו
 וא~ר ה~וי לצזרך ישדאצ ובשלו הגוי ו~רבו לשוואם ולערו~

 ודוקא ~ א~ר~נים ~סור הנברי מן פ~לק~וש~או
אם

 ~ לק~
 שריז~בן מהנברי ~יםה

 ~פר""~
 א~ ס"ק

והפ""~
 ב~ ס"ק

 ד~~~
 בדבד לה~ל

 ב~ב~
 ~דמב"ם

 דא~י~ו~רשב"א
 פ~

 בהשלב~~יסם סגי ב~יב~ים של
ובן

 מ~ ד~~ נדא~
 דלישה דינים ~ילוקי ב~ב דלא

 דין ~"ה ~~"~"בללו~ריבהו~"ב
~ 

 הש"ךו~גו וב"ב
 אישו~ ד~א בא~יה "מעשה ישדאל בו ~עשה~ה~ל
מ~"~

 ורוקא
 ~ים~~ "ול~~מ~~~י~ולי ח~נו~ מ~ו~

 ~יורי~~רבה ו~"ב ~""י אינןב~ים
 אפי~ שריקיסם ~~ון~~~~ב~ או~

 פ~
 בן ב~ים ב~לי של

 מהרש~""~ נדא~
ב~ו""~

 בב"ו מרן והביאה ר~"ח ~י~
ו~יין "בא~רונ~ וב"~

 פד"~
 וה~י א~עב"ל ~"ק

 ס"~ ~~~וג~ו~"~~
~~ 

~י~~~

 ~~לנ"~
 סי~

 ~~~~ה~~
הדב

 פר""~
~"~ 

~ ~

 " מלבים ש~~ן על ~ולה אינו אם מור""םלשון

ה~""~
 ורמ"א ב"י ~ל ה~יג

 ר~רא""~ דסבר~
 דאין וב~ב קאיאפ~

 קט~~ דפ~ ספ~
 ע~ש""מאין ודו~ן ואודז

 ו~~ב הטור מדבדי בדמשמ~
 ביו לפלוגי דאיבא ודו~ן מ~~רז הנ~שה ב~בשילמיירי ד~רא""~

 לא או~~ש""מ
 ס""~ והפד"~

 ה~
 הב"~ השי~~~

 וב~ב
 ~פ~ מיירי בבידודדהרא"ש

 ב~בשיל ולא "אורז
 ודא~

בפ~
 בלל ~יטים שבי~י דלא הר~וקים ~איים

 קטני~ מיניושאר אור~ פ~
 ס"ל הטוד ~בל ~ עעש"מ

~~ינוירו~םשב~ב בסבר~
 ~טני~ ס~םדפ~

 עעש"מ אינו
 ~ל מ"י ו~יין ~~ב"ל

~"~~ 
 בלל

 דאינו ל~~וקי לי~א~לדידן י"~ ~או~ ~~
 ~~""מ~

 בנ~""~ "ו~יי~
הגה~

 ~ ~~ אות ב""י

~~~~~ 
ולוק~ין ~~

דוקא ~ מנ~~ו~ פ~
 פ~

גוו ~ר~ש~פא~ ~בלפ~ גוי
~~ 

 הו~ד
 שהו~

 גוי ב~שולי
 ר~ וטעמ~

 א~ד~
~~

 גזירה דהיא ~בו""ם בישוצי משום ~וי של
 בה לעמוד יבוליםהצבור ~~ דאי~

 וב~
 ישראל של

 דאפ~
 גוו

 בו והי~לו א~די ט~מא שייךהאידלא
 רהוי~יי משוםקיסם דסגיבהשל~

 נ~
 לאבשאר אבל

ועטןש""ךופר"~וא~רוני~~ ~"~ שלקו~

~~
 דא~י~ וי"א מו~"ם לשון

 במ~
 ~ ו~~

 ב~ל אי~ו~ נ~פשט שלאהט~םלפי
 הותר הנוהגיםולאו~ן ישרא~

 בפ~
 אף נ~~ם של

 ב~~ אסידי ישראלפלטד בדאיב~
 ש"ך ב~י~ בעלי של

 וב~ב ו~עט"זהאו""ה בש~
 הפ~"~

 ומ"מ
 לא אם ישראל ~לטד דאיבא ~יבא ~ימפלטד ~~~ א~ לדינ~

 ה~בשם ~מןדין מרן יו~רוב"ב לו גויעדב~טר שפ~
ונבוןהדבר י""~

 זהדפ~ וסומבין~
 ~רב פלטרגוי של

 לה~~
~~

 אבל
 פ~

 ב~ב " ב~ם בעלי של
 דז~~ הש"~

ד~~
 אל~ הבי קי"ל ~א אבל~נן הדמב"ם

בדלקמ~

 ~לל מ~י פלטד שאין דבמ~ם ~~ דין
 מו~

 ב~י~והפד ב~צי ש~ה~
 ~~ ~ו~

 ~בו
 ימים ג~ ~בדו אם זול~יהדמב"ם ד~נבוןבד~~

~ מ~ל~ ~~ ~ב~ 
 או

 בשב~
 ~ עונג משום

 ~ו~"י שב~
 אפי~ דשדי אמרנובבד קי~~ ~~~

 פ~
 ב~לי "של

 ב~ם~"ובפד~
 הפר"~לסבר~

 ש~ב
 שהפ~

 עליו ~מדו
 והתירוה~

 ביד ו~ייןוב"בהבנה"ג~
 י"~ מלאבי~בלליהש~או~

מ"~
 ~ש~ ~ין מרןבשפוסק לשון ~ל

 שאומדבמו מי יש

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ובדע~ ~~~
 ה~לב~ ~~י ל~~ן יו~ל ד~א ו~ו הדמב"ם
קיסם~וב~ו~

 לדוד מזמור ~ס~

 להרד~

 רפ~""של
 ~לב~ ~""י~בי~ ~~~

 יו~ד שרי קיסה
 מ~~

 של
 פלטד~ל~

השלב~
 " ~ואז דפשוט ונדאה קיסם

~ ~~ ~ ~  

 ~אם""פלטד מישאומד יש ~~
 הזמי~

~דאל"ו~
~" 

 ב~בוהש""ך זו~יא~ב~הרא"~
 דקש~

 ז~~~לאאזלינן מרן~דון מפסק
~~ד אל~

~ 
 ~ידו ~~יה

 ~י~~~~ ~שע~~~~~~"~ב~~ב~
ו~ד~~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ "  הבי~ ב~מד~וב~ב~ב~דשב"~
 דאזלי ו~ידץ

 מסבר~ו דס"ל אפשר או שאומר מי יש בשםב~בו לב~
 ה~ ה~~ב~ק ו~ב ו~יד ט~י ~~ אצ~ד~זמי~ לחל~

~בן ~ דסבדאהיא ומיל~א האי בי דע~א א~דובי לךדאין
 הפר"~

 ס"~

 אפיה דל~~םב~ר ב~ב ~ב
 אזלינ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  פ~~וא~
 עמי ה~בים ובן ~ ל~קל ונל~ד ש~שולמבוד

 ~והד"ר ה~מלא ובבוד המופלא~דב
 בבנ~"ג וב"ב ז יע"א ב~ודינא וד"~מ~"מ מ~ט~ודינ~

 ב""י הגה~

~~~~~ 
~~ 

 לדע~
 נדאה הש""ך " המ~י~ן

 אם דאף פי~ ל~ח ~ודם~ה~ה
 בבד~~ח

 מ~וד~
 נא~ד

 הפ~
 ~~~ח "בוב דשרי לו דנראה ~ וב~~"

 ס~
 סב~ אחר נמשך דמדן י"~

 ודהעיק~במ"ש נבונה סבד~וודאין הדא"~
 במשמד~ הד~ב""~

~בי~
 דמחזיבחובאואטלולא

 דבשלחןא~
 ני~רונאסד

 וני~דוחזד
 ~פיב~

 ואח"ב לקח הישראל דאם העיקד
 שם עוד ו~קשה ז מ~י~רו יצא לא פלטר שם~גיע
 נראה במ"ה הרשב"א דמדבדי ~ד~ע"ג~~~ח

~ך שהבי~
 בדע~

 זה דין "מוברח ~ינו ~מ הדא"ה
 משמע לא ואדדבה~רא"ה בדע~

 לבאור~
 ובמ"ש בדבדיו בן

 סייםדהנבון~~"ךולבן
 במ~

 בנושל
 הש"ךב~נקה"~

 לשון דאה דלא~
 נ~ה~~
 ז

~  ~ו~~

 ובו~ ב~יצים נ~וש הוא א~ילו ~~
 דםרובביצים אימשוםדלמאיניחוש

 ביצים ו~דילאבול דם בהםאין
 בדי~"וביצי ~לי צ~יו~

~ו~
 קמחא גוים בי~ולי משום ואי ~ויין א~ן ט~א

 ש"~ו~ד~ח עי~ד~וי
 ואחדונ~

 ~יין
 שו"~

 דבים ~ים
מ~ימן

~ 
 ~ י""ד סי~ ~ד

~~
 מוד"ם ~שון

 וי~
 י ו~~ ב~~שביצים אוסרין

 הפד"ח~~בו
 והפ"~

 בפסק אלא לנו דאין
~מחב~

 עודו~ב היא~ מיל~א לאו חזו~א ד~בנן ד~מידי ו~דו
 ה~~~

 רמ""א דדשם רבוו~א דהנהו

 הביא המ~יד והדשב""א ~דבדיו~ו~~ אינ~
 ה~וס~ו~ דע~

~
 בו~יה דס"ל ~~ אוס~ים ה~"ח דלדברו

 ~פשד אםלהחמי~ ב~~ והע~~
 ה~"~ ו~

 אסד ג~ דין ס"ט בלל
~מ"י

 או~ ש~
 לו דאין ב~ב ~ב~

 והפר"ח מדן ב~סק~ה~יד נלע"ד והיה ~ עב"ל עי~ד נ"ל ובן זה ~ש~ילימים ג~ ולה~ענו~ לטרו~
 ו~"~

 ואירא זחל~י אבן
 ד~~נה""גבדאו~י

 או~ ב""י הגה~
 ל"ו

 ~אדי~
 בדבד

 ד~א ו~~בושדטט
 מ~לוק~

 ו~וב עולם גאוני בין
 ו~ברא ~~~ ובס"ד ~ באודך י~"ש או~דיםה~וסקים
 רבינו ~סק על לסמוך ד~י מדרבנן ש~וא~בדבר
 ~לל ה~יר דלא ז""ל ל~דב שדאי~י ממה א~נםדמיקל
 שלא מפני אלא ה~יר דאולילא ~וששני ~וסדי~~בר~
 לא דבדיהם רואה ~י~ שאם האוסרי~ ד~ריראה

מ~יד הי~
 שס~די ~ד~~ל על לומר שקשה ~ע~""י בפו~~

~ד~
 גלויין

 בסבד~ עצמי על~חמיד אנ~ ול~ן האוסדי~ דב~ דא~ לו~ל~
 לאחדים ומ~ל ~וסרים

דבדאי
 ~ו~

 בא ובבר עליו לס~~ך ז~ל המחבד ~בינו

 ~י~~~~~
 ~ורחי~ " ~~פד~~ ב~יותנו

 "~~בר
 ~עי~

יהלוך
 של~

 ז ~~"ל ב~ומבי ~~ד~י לשובע לחם היה
 לו דאין ופשיטא ~~בוהמחמיר

 זה~ע""ע ימים~בשבילג~ ולה~ענו~ לטדו~
 בשו~

 ~"ד~~~נ"ג חיי בעי
 עצמו על ~מחמירדבחב

 ולאחרי~
 מלא " ב~ה מ~יד

 דח~~~בדדבנו א~~רל"וב~ב דרבנן ארעא הרבוגם
 דאיןלקול~נלע"ד

 להחמי~ב"אל~~מו~דא~יקהבנה"ג~
~~

 דבד בל ובן הפד"ח ~~ב " ו~ו~ ~~ש ואו~ן
 דיש ~ע"ג לחם ~אד בהן ויש עבהשבליל~ן

~~ן
 דב~

 הדבה ו~שמים
 הבא~ ב~~

 בבסני~
 ~לייהו ס~וד~ן קבעואי הואי~

 המו~י~ מבד~
 ~~ד אזלינן

 ודינו~עיקד
 ו~~ ב~~

 או~~א ע""ה ~לל ב~"ח~ומ"י
 אב"ד מהד"ש הג~ןהביא~שם

 מפד~גשד~~ולה~י~
א~

 שנזהד למי
 מפ~

 והעלה גוים של
 ~דד~~

 מור""ם
שם

 ב~"~
 לא~וד בהגהה קי"ב ~י~ ובש"ע

 הסבימו דבן ד~~ב או~א~ בדבה בשיודי ועייןמ~~ן למישנזה~
 בדשב"ץ ועיין ~~אחרונים

 שו~~
 סי" ח""ג

 י"~
 וסיים

 בלע~וף ל~חמיר יש ב~ש"ג ד~נז~ד נדאה"~ל~ך
 להנזהד ודוקאודבו~יה

 בפש~
 ז הדבד ונבון

~ ~

 ב~ב " גוים בישולי משום
 הפד"~

 בשם
 ר~ב~

שו"~
 ~בליל~ו בל דל~ע ב"ח סי~

 דבהונאפ~
~~

 לאו דידן ~ופ~ני הני בגון משקה
 נהמ~

 הםוא~רו~
משו~

 ~~בת~ב~ם הנחתום~ מן ~אפי~ ב~""ג
 ~גוים ש~ושים מחי~ה דמיני צמחבר ה~~
 עיקד דדובשאודבש מ~ל~

 ושבדין ב~למא לדבוקי וסל~
 יחוש נ~ש שבעל אלא הי~ר בהםנהגו

 ל~צ~
 ע""ב
וגם ~

 הדיב"~ב~ו"~
 ~לא במ"מ מ~י~ה מיני" אלו ~ל מברבין איןול~"ז עי~~ משו~שה~ש ה~ידן ב"ח סי~

 עליהן מברבין ~~~ה מיני דהני ול"נ~ה~ל
 ועיין ~ בו~ייהו להחמיד דטוב ונל~דבדבה בשיור~ וב"ב עב"לז משוםבש""ג הריןאסיריומעי~ר ב~""~
 א"ח ובב"י המלב"ן ל~~ד"~בד~ן א~ סי~ןמיםחיים בשו~

 הלז ~סימן בדבה ובשיורי ד"דסימן
 או~

 ~ ט~

~~
 ~ל ה~ןקש ב~ם ה~ד"ח המנהג""ב~ב ו~ן
 שיש נברימו~ל

 יבול~
 לישראל להזיק בידו

 ד~ו~~ בפ~ ז~ הרי ד~ש עם מפ~ולאבולל~ניו~נ~ן~ו
מחמ~

 שאם~ומר ו~~ ~ל עליו ע"בוב~ב ב~ה הוא ואפי~ הנזק
 ה~~

 דהו"ל באבילה~די גו~ מ~לטד השוק מן הוא מושל של
 ~פ~

 אם א~ל דחוקה
 פ~ מקרי דאז ~צמו למושל~שוי הו~ הפ~

 בעה"ב

 ~י~
 לה~יד

 ~ו היום שמ~ענה לאש~מוטי הישדאלומ~י
 מב~יחו ואני ו~יוצא לא~ל ~אב~ינו ~~דיי~

 של~
 לו יגיע

שום
 נז~

 בקיום
 גזד~

 הדבד ונבון עב"ל חבמים
~ 

~~~
 ~~ב שם ב~וב

 הנ~
 המושלים וז"ל

יוםפ~ ש~ו~ני~בב~
 ישדאל~ןב~~של ל~ופ~ים או למ~ד~ים

 ב~ב" וי~ה ~"ב ב~~ב של פח חשיב ולאפל~ר
 משום

 או למבוד לי ומה ~~בי~ דידהו אדע~א~מס~מא
 בפלטד הבל~דיני ל~ועלים להא~יל או במ~נה~י~ן
 עב"ל בדודוזה

 לח~ ובי~ ~
 יהודה

 ושו"~
 בדין בנה~ג

 שהמושל ידע אם למ~ריק""ש הס~ימו~דא~ון
לו~~ונלע"ד יזי~

 דיוד~
 אם הפר"ח גם

 הצנועים ה~ דידאי וב~ב אסר בנה"ג הדב הב"ובדין איןיבוללאש~~וטי~
 דלא מטעם מ~ידין שה~ו אלא ממנו ידיהםמושבין
שייך

 בבי~ ח~נו~
 דבריהם ודחה ~המשנים המלך

 ע~~
בשו"~

 קנ"ב סי~ י""ד
~ 

 " הבנה""ג דבריש~ביא אח~ ו~ אוח~ בדבה שיודי ו~רב

 הגה~
 הטוד

 או~
 דאסד ב~

~
 ~נ"ה ~י~ בשו""ת" ~מנו באשד

~ 
 ב~~

 ~~ל
 ~אמנ~

ה~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~  ד~ושים דביון ~בר מהדי~"ש~רב 
 ובחלקו"~ ב~

ישי~
 הוי ואביזרייהו למשדתים ביומו יום דבר ל~ו

בפת
 פלטרומ~

 ביון הפלטר
 ש~וש~

 דלא שרי למבור
נ~~ר

 אל~
 אופי~ בן ד~"מ ביון זה גם ב~ה"ב פת

 ו~רופאי~מותד וישראל גוים למשרתיל~~
 מדין~טד~

 י~חו הם בי ישראלים השר במשרתי אייריוהריק"~
חל~~

 בנ~ג והרב גבייהו ושריו~א
 נר~

 ד~יר
 פ~ לו~חי גויםשהמשדתים

 אותו מובדים ~גם
 מהם ליקחלישראל ואס~

 ולד~~
 מהריק"ש

 פשו~דשדי נרא~
 ה~ד~ ומהרי~"ש מהם ולקנות ליקחטפי

 קצרה ולד~~י במדובר דבר ~מא ובן וסייםההי~ר שנת~ש~
 בסלת הסבים ~בן ~ ~ב"ל מהריק"ש בדברינראה
 ~"ה בלללמנחה

~ 
 ~ל ברבה בשיורי שם ~וד וב~וב

 לאש~מוטי מצי או~דאי ב~ניי הדאשוןוז"לואניה~ין
 מייריבשיד~ אך מודה ~הריק"שגם

 יקפיד שהמושל
 ~ב""ל מהריק"ש ~ם דהדין נראה הא ובבי לוויזיק

 והפ~"ח~ובדב~יבנ~ מה~קש פליגי לא וא"בומס~בר ~
 בהר~ ו~לא שלמהר~קש דינים ~מדו~השניל~יל~ו~ו

 ברב~או~ בנידוןהשני~ו~~בשיוריבנה"גדהחמיר
 ט~

 ~ל~הרי~ץדהשיג
 בי~קו"גו~ דהתיר~נו~

 מה~ים

ו~סרלהנזהרמפ~
 מדברי דבןנדאה ובתב של~פ~ד

 ז הדבר ונבון ואחדונים~ור"ם

~~
~~~ 

~~ 

 ~~~ל~~~~~הר~
ואם

 ב~ה~
 ~ושה

 פ~
 ה~ידו בבד ל~בור

 מור"~
 בדין

 הסבי~ ובן~"
 בשו~

 שיורי הר" קנ"בוה~יאו ~י~ בנה"ג
ברבה

 או~
 בי~לו אם ב~ה""ב ב~ת להח~ר ויש ~ ח~

 ~ במהדי"לאח"ב

~~
 ~ז~

~~ 

~ ~  ~~~ם~ ו~~~ ~~~~ 
 פלטר אין באלו הו"ל ב~יר הדרים~יהודים

 בשו"ת ~דב"בנה""ג הביאו ~הרימ"ט גוי של פתושרי ~רא~
 דמהי~שה~ישאינו למיחש דליבא ל~"ד~נ"ל~ונראה

 ~ ישראל של פתמוצא
~~~~~~ ~~~ 

 ק~ת נשאר האחרונה דבאפיה ~ ~י דביון " מותר ה~ירו לא
ב~ין

 מהגחלי~
 שרי הראשונים הסיקות מן הבו~רות

 הרבו~יין
 בי~

 נ~ סי~ י"ד רוד
~ 

 והביאו הש""ד וב~ב

ה~"~
 הוא דאם

 א~ מסופ~
 הדבר~ו~יין ונבון ~ולא ררבנן ספיקא דהו"ל שדילא א~ ה~נור ישראל הבשיר

 ~י~ז"ב הר~טב~יקדי
 או~

 בשם דהביאדב~בו יו"ד

 דב~ןבש וב~ב ~יסם בלא ~לנו בתנורי~ דה~י~ריב"~
 שלנו ב~נודים וח~וק ההי~ר זה מצא לא ~קי"דסי"

 הס"ר~ואחד
 הד~בש~האמתדב~בבשםהרא"~

 לה~יד
 במו קיסם השלבת אף""בלא ~בד הנ~שה~פודני

 ~ ~ידה ~ולא רהיא ונל~"ד פלטר פתשהתידו
~~

~  

~ ~ ~ ~ ו ~  

~~~~~~~ 
 שבו~ ימי בל היינו ה~יס~~מ~~מאבו

 ר~שון יו~ עד
 ונבוןלפ~נ"ד בנתים שלהם איד יאר~יום"~םלא

 דדו~
 השבו~ ~מיבל

 ~ לא ו~ו
~~

~~~ 
~~ 

~ ~ ~ו~~ש~~~~  ~ ~ ר  
 דברנ~א

 האסו~
 ו~~יאו מ"ג משוםבש~גאו"הבבלל

הפ~ח
~"~ 

 ~ ונ~ון ב~ב
 ב~~ וב"~

 ג" דין ~"ה בלל
 ו~ אות שם~מ"י

 ביא~
 ו~~וד המרדבי בשם

 דדוקאא~

 לו ומ~בז~~אז~יש לאפיי~ו ע~יין דצריךי~~ינן
 הית~

 ~ם מ"יו~"~
 או~

 ז~
 א~ ובישולאתר"א~~

 ~בפש"ג"
 ובדבתוב מהנילא

 ל~י~
 ~~ם ז~ רין

 ~הרו~~
 ~גם

~רב ~י~ של " הקלוס~אות לבשל~" בצורת בשנת ה~ירנ"ש ב~
 בלל~"~ סלתלמנח~

 מהרי"לד~ו" ושו~ת אותא~
 והנהגתילשוא~~" ~יקוןע~בישולובןנהגתי לו איןגוי ישראלשאפאו~ של דפת סי~פ"ג ח""ב הלק"ט ובת~דבריו
 ~ משביח הוא אם לתנור ל~חזירו ה~ר~י ~וודוקאהלבו
 ז""~ ~ו~~~

 הט"ז " ובו~ נזהר שאינו מי
 ~לפס~ הסבימו ואחדוניםו~ר""ח וש""~

 בה~"ח ודלאמרן
 דח~

 ו~יין
 בת"~

 דיןט~ בלל~"ה
 שם~או~ובמ"י

 סי~ ובא"ח ~"ו
 קס"~

 ~"ש האריך דשם הפר"חוב~ב ~ ביתו שם בי~
 ובא~~ני~

 ונלע~ד
 ~ ~~~ברברי

 ~"~ ~ו~~~

 דביון " ובו~ ~בו"ם של בו~ח

דהפתלי~י~
 ב~יני~לא

 אינו טמא חלב בי ~יישינן לא טמא ולחלב~~רוב~ו גזרו~
 ואחרונים~~יין ופר"ח ש"ך ט"ז~ומד

 הט"ז וב~ב ב""אס"ק פר"~סי~קט"~
~"~ 

 בותת" דודאי ט~
 ש~

 ש~~שה ~יירי אלארבאןא~ור נברי
 ואין שלו פת שם נו~ן שהנבריאלא שי~ראלרוא~~ בהבש~
 בז~

 אי~ור ~שום
פש"~~אבן

 ~פר~
 דבן ~וונא בבל דשרי נראה ד~ ס"ק

בת~
 בחמה שנאפה אפשר דהפת המרדבי בשם

 מותר שמ~מידביון והתל~
~"~ 

 דברי ~פשט נראה ובן
 בהט~~~ב"ט והמחמיד חבימייא~שר"ו מר~

~ 
~~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  
 ב""יבהונה ב~י הרב ~ש ו~יין ז טובא קיל דב~""גמשום

 הוב~
 מערב~" זובר ~ין אזן בי~יר

 ב~
או~

 ז מ"ו

~ ~

 בתב " לערב אסור אבל
להיו~ יבו~ ד~~ הד"~

 אחת ב~ערה ~אבול שמותר
 ל~רבלב~ת~ אסרו ולא שנת~רב הט~ם ~שוםלמי~ד וליב~

 הפ~~צ~ו לאבולאלא
 אב~

 ~שום
 ובתב ~ ~ב"ל לבתחילה אוסר ש"ד הג~תאך ט~מאליבאלמיח~
~~יין הש"~

 בהג~~
 הברח מצא ושלא ש"ד

 לז~
 ופר"~ ~ ~צמו הפתבשאובל רמיי~ די"ל

 להח~יר דיש בתב
 אות ~""ה בלל ~יוב"ב בז~

 ~י"ש ש"ד דברי והברי~ י""~
ו~וב

 ~" להח~רבהפר"~וש"ד~~
"" 

~ ~~~~ ~"~ 

 לש~ר מבאן ללמוד ואין ~

 אי~ור~
 """הט~~""~~ו~א מור"םבלשוןז

ב~~
 אבל האדם" יחיה ה~ם ר~ל ~שום

 ל~
 בשאר~

 נפשם שאין אנשים~א~י~דבמה
 ונבון ש"ךובנה"גופ~ח "~ תאיבהלא~לחמא~

 הדבר"~
~ "" 

~  ~"~ ~ז~~

 ~ד
 ארב~

 היינו "~ י~~ין מילין
דוקא

 להלו~ בשה~חי~
 ~ד" ומ~ם

 יש חנייתומקום
 אדב~

 ~בל מילין
 שיש ~ראשונה לחניי~ זה שממקום א~פ""י א~במ~ום ~בשיו~ או~ח~~

פת
 ישדא~

 א~נו הרי~~בשוו מ~מ מילין ד~ אלא יש ~א
 ו~ה ואחרונים~~ להמ~ין~פר""ח לש~וא""צהולך

 ~ש הוונו דתוליןל~קל~ו~םובברנ~בארלעיל ~~בת~
בדיןח~ ל~י~

 דא"~
 ~" להמ~יןו~ן"נוה~ן~"~"

~~~~~ 

~ו~~
~"~~ 

~~ 

~~ 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ו  

 דמן ר"תב~ם
 הש"~

 דת~י"~ב~ינן ~בח
 "אי~~""~א~~

האור



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

" ~ ~  

~~~~~
 נשתנה~~אסוד ~ו"לאהאוד

 בד~~
 ות~ח ~דמ~ם

 ~"ז דין~ה בל~
 וב~

 ודלא ופ"ת ו~ר"ח ש"ך
 מעמידין אין ~~ דש""ו רעת רגם בחב ל"ב אותשם בהר"ן~ומ~

 הוי דלא אע~ג מ~ים ובני וקרבים בהר~ב~םנראה
 משו~ בהן דעעש"מויש האו"ה בתב ופטדיותובמהין ~ ואח~נים ופר"ס או"ה בש""ג משום א~ירזחהד"ל
 וש""ך ~""ז דין ~""ה בלל הת"ח וב""ב~ש""ג

 ו~~"~~
 אבן

ה~ד"ס
 סול~

 הביא ~~ אות ובש""ב ע~ש""מ דאין ובחב
 המקום ל~י ר~בל הרד"קבשם

 והזמ~
 מקומו בלומ"ל~י חי שהוא הנאבלבמות רברובן הרב~ ונ~ן

 לאו דמלביםובתבהבנה""ג ~ר""ח~
 שבארץ ואפי~שר~ דוק~

 מס~~דא~והתודמוסים והבי ברבה בשיורי וב"ב~היא
 ועיין התירם ~"ו הלבה מ"א מה~ י"ז~ ב~~הרמב"ם
 ~ט סי~ ~ר ~"ו מסי~ גדול מסלוקת רבים מי~~שו"ת
 בשמועתו ו~מד ~ליווחלקו רבי~ה~י~ מים דהדב ה~רמוניםוהתודמוסיםל~נין

 והחזי~
 מהד"א הוראתו

 וסיינא בליוורנו נהיגי ב~ירינציובן ד~וג ט"ו אות~ב ס~ הד"~ הר"~יקרי מחמי~ב"ב ראיתי אך ע"שאשבנזי
ו~~דובה

 במבושלי~
 רוקא

 וה~לוי~
 ~ בדלקמן אובלים

~~
 או

 ל~~~
 ~בו"ם שבשלו

 אינם דאם דינאואמד דהאי מארי ~~ודלשון ובו~"הפד""חס~קע~
 אם אלא אסירי לא הפת לל~ת ולא ל~ר~דת אלא~אים
 וה~"תחלק ודייסא אורז במו לפתן במ~ם באים~ם
 ובתב~ליו

 ר~

 מל~תין אין המלך ש~חן א~לי אם
 ~חרים בי אסירי ~ב"ז ~~תבהן

 הריו~~
 ~ל~תין

 רבן בחב והב""י ~ עיקר הטור דעת ודא""ב ה~תבהן
 המזמוד לי~אבן מיסחבד והבי הרמב"ם מרבדינראה

 ה~~ח אחר דנ~ה נ~אה להרד"ףלר~

 אמתוהן בר"~ י~ויי~
 רפש~

 אלא הפר"ח ברברי מורה הש"ס
 ס"ל ומרןדה~ור

 להחמיד~~~
 ~~ר"ח שם סקר

 שאם במ~""ח הנאבל דבר בדיןג~ בס"~
 אר~

 אינו א~
 או במש""ח אותו אובלים והעולם מ~ושל או צליאלא או~

 רובא בתר או דידיה בתר ~זלינןאי~באאי
 א~ ס"ק ובש"ב ~בא בתד דאזלינןומסיק דעלמ~
 י~"ש בדברהרחיב ה~מי~

 באוד~
 הביא ובס"ד

 בש~
 ראב"ן

 שאובלין דברדבל
 או~

 אם חי שהוא ב~ת דובן
 ~דב בדברי ד~בס בש""ג משום בו "אין גויבישלו

 ~ ונבוןפר""ח

~~~~
 אין אדםס~וב דאף פר"ח הרב~ שם ~וד

 דבד הוא אם בבש""ג עצמו ~ללהחמיר
 ~נ"ב בסי~ דבתב והש"ך בהב""ח ורלא ב~"חהנא~ל

 ~שי~וחו ~ב מ~ני השמי~והו וה~וד~~רמב"ם
 קנ"ב ב~י~ ל~~ן הביאו מדן למה לי ~ותמיהא ~~~ל
 תמריםולא גד~יני ב~נין ש"ח סי~ובא"ס

 העתי~
 באן

 קנ"ב בסי~" בתבלקמןו~~"ז
 ג~ ס""~

 מרן דמלשון

~שש~
 ה~ין מצר ולא חסידות מצר ליזהד יש דרו~א

 השמי~הוהרמב"ם הבי רמשום ב"יו~ב
 בתשובוחיוסי~ במהצדדיםוגםשם~והדב"בנה""גצרד והרי"~

ק~"ד
~~"~ 

 באוד~
 ו~ב ~ביאו ~הגהותיו ומהריק"ש

 סי~ ס"א~רש~ץ
 פ~~

 והרב בדבד ליזהר שיש
 מ~

 בלל
 בזמן שדוקא לפי ~שמי~והו ומרן דה~ור~ה~תב
 שאינן ~תה בן לא זו חומרא מחמירין היוהש""ס
 תור~~ני

 והרב שם ובמ"ב נז"ד סי~ א"ח ב"י ~~ין

תו~~שב~
 ה~~"ח ~ל

 ועיי~
 שב~בשו"תסי" באר הרב

 ~"ה ~ימן יוסף דבדי בשו"ת ומה~"י"~אירגאס~ח

ול~~~~נ~~
 ~ל ~להחמיר דא"צ ~ ו~"י ~ר"ח ~ד~~

 סי~ בא"ח מ"ב ~עת~צמו"וב~נ
 או~"ב~ נז~~

 טו~ב ~ימן ח"מ ב~ו ועיין שםהבנה"ג" וד~
 לאו~~

 "חס~ות ~~ד ~צמו ~ל~ ~להסמיד~ירצה ומי
 ~מ""~

~ ~~~~ 

~ ~ "  
 לא מותד"בבש"ג לאו ואם

 ~~ ג~~
~עםבעיקרוביןשנתערבובמינ~  בדוב ב~ל ביבש בין בלח בין בשא""מ שנתערבבין

 שאינו דברים ושאד ~שלם ועוף ביצה ו~~י~בעלמא
 להנ"י גם להקל מסתבדא ו יהודהלחם ובי ~"ס או"ה ~דוב מתבטלב~לים"בעלמאבבש"ג

 "והש"~
~ 

 אבו
~רשב""א

 נ~~~~~~י~~~~~מ~

 ו ~ין

~~
 ו~~ א~נים לא~ל ומותר מור""םלשון

" דאינ~
 מותרים ש~ולים במ~ום ואף עש"מ ~ולים

 ומהאי הפת את בהן לל~ת עשויין שאינןמשום
 וק~ניותמבושלי~ א~ונים אבל מותרים גוים של~ליוח ~~מ~

 ~~ש"מאם
 משו~

 אסורים לפחן
 ודיי~

 לרע~התוס~
 הרשב"א ולד~ת ~~ש"מ וא~ה חיה נאבלתאינה
 משו~ בה אין לד~ה וא"ב חיה נאבלת שע~ש"מא~~"י

בש""ג~ואור~
 חי נאבל אינו

 מש~םב~"ג אסוד הפתבו ~שאיןמלפתי~ וע~ש"~וא~
 ~~ו~

 דעו~ה
 שמבשלים שלמיםאגוזים בתוד~מאבל~

 הגוי~
 ב~יהם

 גרולים אבלאגוזים עע~"מד~ינן מותרי~
 ~ס ו~~ש"מ חיין נאבלין ראינןהמרה~א~ורים שמ~חי~ב~לי~ת~
 מ""ג בלל האו"ה בתב וערמוצים ~ ופ~"ח וע""ה~"ה בל~

 בש~ות""ח מש~ם בהן חייןויש נאבליןדאינן
 בלל~"~

~ ~ " ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

 המבושליםולא
~ 

 הד"~ בעיקרי וב"ב
 י""ב סימן

ט"ו או~
~ 

 רדדך
 אר~

 או בהם ולהחמיר ~יהם להזמין
 גם ב"י אינן בלים םתם בי גם בליהם~שום

 פראנקי~א~ וב~די ו~"ל בתב ב"ב~"ק ביהפ~~
 המנהג

 ~~ויין אינן שהר~ בדין ובן~~תידהערמונים פשו~
 ו~ב ~ ~~ל הפת את~הן לל~~

 בהגה~י~ הרד"~
 והביאו

 אות ברבה ~יודי~רב
 בסיינא ראיתי ח~~מ~~

 או~ים דאין~ליוורנו פידינ~
 ה~רמ~ני~

 ובן המבושלים
 ~ סי~ב~ ~ד מסי~~"ו דבים מים ש~ת ועיין~~אדובה נה~

~~~~~ 
 אסודה ~י שאפאה ~נאדה ~~

 ~והש"~והרב ה~זבתבו
 שומן אבל בשד של שומן או דגים של שומןדהיינו ~~~

 ה~ח לשון הואובן ~ בישול אס~ בישול בו אין ך מהות בהמה של אוא~ז
 בל~

 י"ג דין ~"ה
 פנ~ד~

 של
 ומה ומ~תב~א~ ~ג אות המ""י שם ו~בדגים

 חי~ אםהוא היינ~דו~א בשד שלמרןשומן שבת~
~~
 ~יתד~~~" שנוהג למי א~י" "

 לאשיי~
 זהאלא

ב~נא
 ר"~

 מצר שה~יסה שא~פ"י עבו""ם של
 השומן מחמת מ~מ ~לטד פת בדין מותרת~צמה
 דאסיד בהשנ~לע

 משו~
 בבל בש"ג

 מק~
 נאסרת

 שאפאו ישדאל של ~נאד"ה אבל ~עיסהגם
 ןא דין ~י"ג ~י~ בדל~~ל אסורה ~צמה ה~י~~מצד ~~"~

 בסי"~י"בולקמן ובדל~יל בש"ג ל~נין מהניל~תולא רמהני ד~~ם הב~ר ואיבא ישראל של ב~ד""הא"נ
 מהני דס~י ה~"ז בסברת ודלא ח" ס"ק ~ר"ח ז"~ין

~ " מ ב ~

~~~~ 

 דין ~ן

~ ז~ ~ ~ ~ ו  
~ן~



~~~~~"~~~~
~ ~  

~~~~~
~ ~ ~  והדרישה הב"ח בשם הביא ובן בהט"ז ס"ל ~ר~ות 

 ~פ"~ו~~
 מ~~ל רחתוי לרמ"א הסבים יו"ד ~ ס"ק

 במרן להח~יד ולעניןדינ~נ"ל"ב~""ג
 בפת אלא מהני לא רתתוי ס"ל ~מיוהריב"~ דהד""ןוהר~ב~~
בתבשיל ול~

 ו~~
 הפד"ח עוד

 בס"~
 ט"ז וס"ק ~ג

 העט"ז רברי רחה ב"ד ~אות שם המ"יותו ~ הפר"ח עם דהסבים נראה להרד"ףבמזמורלדוד וג~
 של דינא~האי דבת~

 הפנאד"~
 ובתב ישראל בשל אפי~ שייך

עליו
 דנמש~

 ותמיהני ~ ע~ל דק ~א בזה הב"י אחר
על

 דבר~
 ~מה

~ 
 והבשר דחחוי ס"ל דהעט"ז אמד

 ישראל בשלאפילו האי שייך שפיד ו~"ב ובדלקמן בב~""ג מהני לאקיסם
 וב~~

 דבן ובפדט הפר""ת
 לשוןובא מור~

 הע~
 רשגיר~ה~נוד דב~בבהדיא ח~ ברין

 גחלים ח~וי ו~"ש האשוהדלקת
 דברים גבי מהני ל~

 א"בהמ~בשלי~
 נרא~

 במור"ם במרןודלא דס"ל פשוט
 דק דלא עליו לב~וב ואין ה~י ~~ית ליהו~זדא

וא~
 במוש~ירשוה~י מורה רדיןט""ו הלשון ~ט בי
 במדן ח~דס"ל ד~~בדין ~ולה בבד~מ

 ובו~לקרא וא"~שב~י~
~ 

~~~~~ ~  

 ובו~ בש~ות שמתי~ ~י ויש
 ידיו למעשה לו ש~נויותרו~א

 ב~בת עליו~מוזהד
 הנשבדו~ שפחו~ אב~

 אנו שאין
 בשבת עליהם~זהרין

 ~ לב"~
 לאסור

 הדב"י והביאה רמב"ן~ו"ת ואפי~בדיעב~
 והש"~

 ז" ~ק
 ובתב ט~~~"ק והפר"~

 הש"~
 רלפ"ז שם

 מ"~
 לסמוך יש ~ו~ם

 ~שפחוח קאיאמחירין
 ה~נויו~

 א"נ מרן ~ירי רבהן
 ~יל~א דעי~ר או ישראל בבית בש"גדמ~יר

 יח~ה שלא דא"א א~עמא~מיך דמוד"~
~ 

 הבי~ מבני
 ~עט

 בשם ב~ב י"ז דין ע"ה בלל ות"ח ז ע"שו~~
 ודלא ~ראל בבית בש"ג בדיעבד דוקאלהתיד האו"~
 רשדי רנראה~בא ~מ"~

 לבתת~~ א~
 הביא ובבנה"ג

 ה~~
~ע~

 ~התיד
 א~

 ל~ם בית ועיין ~לנו ב~פתות
 ול~נין ז ט~~ות יהוד~

 ~דינ~
 מרן פסק אלא ~נו דאין ~ל

ובדב~וב~שו"~
 בשפחות אלא להתי~ ודאין רמב"ן

 ודאין לנו~קנויות
 לה~

 בבש"ג אף
 בבי~

 דהא ישדאל
 דאין ~ובן האוסר בר"ת הפו~ים דהסבמת הב"יבתב
 ~לעיל ובדבתיבנא גחלים חתוי ע"ילהתיר

 אשפחו~ קאי ד~א~בדי ודפש~
 דבר דבהן לנו הקנויות

 " ~מרן

~ ~ ~ ~ ~ ~
~~~~~~~"" 

 נ~בוון שמא א~ור ה~וי אבלבידיעח ~ותר בולאבול
 ב~"סלגירסת דמבואר דבר אוחו לב~ל~גוי

 ועיין ומהעט"ז ב"ב דין ~ה בלל מה~"ח נראהובן ע~~~ לחושלזה יש הפ~ר דליבא וסיי~דהיבאדאסוד הד~~
~

 אות שם ~ת"ח על
 מ"גוט~

 להחמיד ונבון ה~ ס~ק
 " אינו"הפ~דובמ"שהפר"ח~אם"

~ ~  ~ו~"

 הגוי הנית ~ם ~~
 בש~

 ו~ו~" אוקד~ה

 הניח דבדין ס~י"ב ~פ~"חבת~
 קודם ה~וי שגמר אע~י מיירי הג~י ~וגמר"י~ראל

 ע"י למב"ד שהגיע"
 הנ~

 ~לקו דלא ביון "י~~אל
 מ~לז~ת יש ישראל וגמר הגוי הני~ וברין האור~~ג
 ע"י ל~ב"ר שהגיעא~ו" ומיירי הש"ס לה דסתמאקאמר ודעחו בזה"פוס~ים

 רליב~ דביון גוי הנ~~
ג סילו~ ~  ישדאל ~מד מ~ני האש""

 עב""~
 וה~""~ ~

 ת~

 ב"א מהני דלא וב~ב הב" בדין~יו
 קודם~הגי~

~ ~ י ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ו ~ ~ ~ " ~
~או~

 ~תב י"ח דין ע""ה בלל ה~""ח וגם
 בדם ~במרן ~דלא שרי במב"ר~נ~בשל עפ~י דא~
 העט~

 בדין

~~תי~~~ר~
 ~~א ובמ""ש ופד"ח וש"ך וט"ז בה~"ח להקל~לע"ד ~~~~~~ו~ק~ל~ק~

 א~יגמוד דמהני הא~רונים ב~בו ובן ט~ בדין~קמן
 "" הפוס~יםז רוב ישראלאח"בו~ן~סבמת~

~ ~

 ב~בהז""לס"ק הרבשי~די " ובו" מוחד זה הרי
 ישד" של דשפחתו בעובדא האריךיו"ר

 האורב~ביצי~בקלי~~יהם ש~בשילש~"ג~תוך~~ה ~טיל~
 בבר והקדרה~~חבשל

 הניח~~
 התבשיל עם יהודית

~"ג
 ו~סי~ האו~

 ריש בהונה בתי הרב בשם
 ע"~~פשי~ו~ להק~

 באורך
 ונרא~

 ~ להחמי~ דאין
 ~ב~עו לא ~~ן ~דדבדי פלוגתאל~~פקא דמירי~סיים בס~ ב~~"~ו בש"ג~~טילי אי וטדי דשקוליע"ש ~~

 ס~~בן ~די~י להחמיד בתב והרשב"א~ב"ד
 ה~רלובן ~~ הנ"י וב""ב שב"מ ביןבמינו ~י~ ברוב ~טילי ה~ו"ה בשם בתב ט~ דין ע"הבלל ~~

 ז ס~ והצריך הנ"י על השוג שבע ובאד~ש"ך סבד~ הי~
 ולהצריך לה~מירדיש ו~~~

 ס~
 וגבינ~יהם בבש"ג

 ד~~הבנ~"ג~י~ וב"נ ין ס"ק ס~צ"ט והפר""חהדשב"א ובסבד~

~ ~ ~ ~ ~ ~ " ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
~ ~

~ינא האי ~~~על והפר"ח והש"ך הט"ז "הגוי סיו~ מחב~לבלי ~יה ואפילולא מור"ם לשון
והפ~"ח ~ו~~בהי~ךורה~ימס~בדוגמרוראסי~ דבש"~
 הו~י~

 ב~בשיל מהני לא רחתוי
 זה שייך לא ג~~ד~ה דיןלעיל ~ובד~ב~

 ובו~~
 הראשונים בלבהסבמת א~י~ ב~~בד ודאף

 עב"~
 והפ"ת ז

דמ"א ~~ חל~
 בה~

 נמי בבש"ג"ובהא מהני דהחתוי אחרבדין והתי~ הגוי ~~~ בלי מת~ש~~ אינו דאם
~י התי~בד~~~

 ~י~~~~~~~~~~ ~~ה~~~
 והעט"ז ~ יעוי"ש ~יל איסור הוא בש"ג דהא~~סיד לא ד~מיקל העלה במור"ם דלא דש"~ס דפשטא~בת~
 זיין מה~"י בשםהר~לאסוד ~~ייתי ~א אות ב~""ב מהני~וגם לא דחתויבתב

 בת~וב~
 ונ~ע"ד

 י~ול היה לא אם דאסי~וסי~חו בהפד~
 לה~בש~

הגוי ס~~ בלי
~ 

 בב~"ג ~הני לא קיסםוהשלבת דחתוי הנ"ל בריבור ~עיל הסבמנו ובבר
~ 

 ~וד ובחב
 לפחות מחבשל היה שלא~ במ~ם ישראל הניחו~אם ה~~~

 דישבמב"ר
 ונבון~ לאסוראפ~בדיעב~

"~ 

~ ~

 ~ו~

~~ 

 צרי~

 בת~" " ובו~ ישראל שיתן
 ~ועים דר~יםפר""ח ~~
 " הראוי במקוםהמחבת "שמני~י~

 להתב~~
 ~~יה והגוי

 דזה~~אינו ~בתב~ ~בפנום יותר ומבניסהברחת אות~
 י"ב אות ו~ש""ב דאסור ח~ דיןובדל~מן בל~

זיי"ן דמהר~ ב~~
 ח~~

 בן שמ~א ודב~ב ~יו
 בדב~~

 בשו""ת
 ת~ו אלף ~י"~י רדב~

 ע"ש~
 אמת והן ז

 לאו ח~ ~דון ~ ה~"ח ד~ייתי הסייעתאשפיר "דיי~ינ~ ד~
 הת~ דשאני~תיא שמי~

 רהישראל
 סיל~

 סילו~"ורתקד~~" הבא"רבלא בן~א והחזיד~ גוי ~א
 ~ונה בב~~זא~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~  

~ ~ ~

לה~יד יותר"~~ ~י~ב~ ~~~וי אלא ה~אוי ~~קום ~~ש~ל
 ו~ב~

 ב~בר~ה~ר"~ועיין לה~יר נ~דדאין
 ~ דלקמןבדיבור

" 

~ ~
" 

~~~ 

"~~ 

 ~~~~~~~~~~"~י~
 עליו והש~ו שרי גוי סילקה אם~בל

 הט~
 והדב ~~"ך

 מבואר ובןבהרשב"א ~סיד גוונא ד~בל וב~בו~ר"ח
 מרן מ~שטדבדי נדאה ובן גוי ס~לקה אם א~י"דאסיר
 ~ אסיר גוי רסילקה וראי הוא ראם י""א דין~מן
והש""~

 או האש ישדאל " ~הרליק רמתיר דלמאן ב~ב

~השלב~
 הבא אף ~יסם

 ע~"ה ~ל ומ"י שר~
 ~ו~

 ~"ל
 ובן וה~ר~ח ב~טןבתב

 משמ~
 וב"נ ה~ור מלשון

 בדברי ~אסוד יש גוונא דבבל ונלע""ד העט"זמרבדי
 ~~"~ בי גם וסיע~ו~~"ז

 ם"~

 לישע יצא י""ב
 ~ באורך ~וי"ש ה~ר"ח דבריודחה הב"~

 מז~ור הדב ובבר

לר~
 ל~ר"~

 ~ל והשיג אר""ש וימודד ~מד
יעויין ה~~

 בד~

 והדב ~ר~ב""א ברבדי דהעיקד ד~~לה
 ז להקל ואין ~ר"ח~~

~ ~~~~ ~""~ 

 בתבו " לשמדו גוי והנ~ח
 ~~ הש"~

 שאיןלחוש דמייריב~נין וה~"ח ~ז
 בש"ב ועיין ו~שוט ה~וי~~ח~י~ו

 או~
 ~ל רח~ר י""ג

 שמגיעין עד הגוים או~ן ששול~יןחטים
 לעשו~ ברי או~ן ומייבשיןוחוזרין למב"~

 אינן ושוב גריסין
 ביון לה~ירן והסבים אחר בישול ע""י ב"א~אבלין
 והביא רדבנן איסורדהוא

 א~ק~ שו"~
 רובל

 ושו""~
נחל~

 מסתבר~ והבי יעוי"ש הקמח ולה"~ול~ט ש~עה

 ~""~ ~ו~~~

 ב~ו~ ה~~ו " " ובו" קטנים דגים
 משמ~דש~ון מלוחיםד~דקאמ~י

 א~ירימלוחים
 וה~

 דדגים קי"ל
 ק~ני~

 אינן~~~"מ
 בגרולים מיירי רהבאותירצו

 ל~~מים שעולין ~צ~
עש"מ

 דמחמ~ א"~
 להטעים עעש""מ מלחן

 רנאבלין ~~ל~א~ירי וה"~
 מלח~ מחמ~

 משום בהן ואין

בש"~זו~"~
 ~~ידים קטני~ש~ם רגים מין ר~ם ~ירץ

 קטנים רגים אבל ע~ש"מ ואי~ן חש~י דלאליגרל
 שהן ממה יו~ר מתגרלים ואינן ק~ןשגירולשלהם

 ועעש"~ חשיבי הני~בשיו
 ע""ש ע""ו רף בשל"ה ו~"ב

ב~ב
 ה~ד"~

 מהש"ס ראי~ ומיי~י נבונים דרבדים

 ב~~~
 ס"ק בדבריו עיין

 ~ל וע"עמ""י ב~
 ה~""~

 בלל
~"ה

 או~
 מ"הדהביא

 ~מובו~
 מ~ס~י~וס~ לרבדיהם

 הב"ח~וע""~ בדברי ב~ב הבנה"ג וגם~~א"מ
 בבנה""ג

~~~~
 נ""~ או~ ב"י

~ 

 וב~וב ~ האחדו~ים בל וב"ב
 דברי על ~יי בני הדב מ"ש ו~וין ~וז"ל~בש""ב

 ~ר"ח הרב~"
~ 

~ ~

 אבל
 ד~י~

 מלוחים
 גרולי~

 אם ובו~ל~יבך
 היא~לוג~~ " מ~ידים אסודיםויש גוי ""צלאן"

 ור~ שרו ק~דא ובד חזקיה מליח דג בש""סדרבוו~א
 ובמליח~ו גוי שמל~ו מליח דג דש"י ו~י~ א~ריוחנן
 ובן ה~ו" וב"ב ע"ב בישול בלאנאבל

 ר~~
 הר~ב"ם

בסו~
 ~ ~"ש "מ"א הל~~

 וז"ל ב"א ס"ק ה~ר"ח וב~ב
 ש~ריהיה שרי אח"ב גוי ~~ו דגזה אם רבדיהםול~י

 במב"ד שנצלה מבשר גרע ולא מ~ודם לאבילהמו~ר

דלי~
 רר~י"קטני~ בש"ס והא~מרינן בש"ג משום ביה
 גדולים ררגים מבלל ~"ג בהן"משום איןמלוחי~
 ב~~יחה~ היינו "משום""בש""ג בהן יש~לוחים

 ~שא"ב באבילה מ~בשרי דהו בל במלח קטניםדרגזם ~ועט~
 לא~ילה להבשירם גרול ~דו~י~~ד~דיבי~""תי~ן"~גז~~"

~יא" ד~~~~ והרשב"~"~י~~~~ל~~~~~~"~~~~אב"~
 ~ב~~~~

 "אחר גוו
 בחזקיה ~ס~ו ה~סקים ובל~~בש""ג אינ~ ודלב~~~~~ח~ מליח~

 ~ו~~~~~~
~שד~

 ר~~נו אלא
 יונ~

 ~~~ור ד~~ק
 ב~~

 ~ב
 ק~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 ומםיק ו~לגבחנא

 רלענ~~

 רביצ" דומיא הר~ק י ע" שנאבל אף להחמידיש גוי ש~או מליח גרול רג
 משום א~ירא ~ן וא~~"י חיה לגמ~הדאויה שהי~
 הרחק ~"י שלא שנאבל לאבילה הובשד הדג אםומיהו בש"~

 אלא בש"ג משום בו~ין
 גדו~ ~~~~

 ~בשד ~ינו
 ל~בילה מי~~~ד קטן" דג וסתם מליחה ע"ילאבילה
 ~ ~ב~ל עי~ר ובן לעיל ובדב~יבנא מליחה~"י

 א"ב
 ובמליח~ו ~י ש~לחו א~ילו ~טן דג ה~ד"חלדברי
 גרולים ורגים ~רי א~"ב גוי צלאו אם בישול בלא~אבל
 ~יש מלוחים ש~יו ב~ר גוי צלאםאם

 נאבלים דבמליח~ם גוי שמ~חם דגים ר"ידאסר דבמאי לה~מי~
 דהמליח דס"לבישול בל~

 ~ח~ "נבנ~
 בש~ג~לא

 ~~ו~"ק וה~"~ ~ באורך ק~דאשרו"יעוי"שדהאחזקיהובד "בו~י~ קן~

 ~~ר"~ ~~ ח~

 דגם "ו~~ב"
 ~גי~

 ~גדול~ם
 אם שרו הד~ק ע"י נאבלים ביאף

 בישל~
 אחר ~וי

 לביצה דמו ולא~מליחה
 שנגמ~~

 הו~ דזה ~יה
 ~מזמורלרוד ~ ואינורומהל~ליח~הדגיםעב"לגדול דוח~

~ ר ~ ~ ~ ~~ ~ ~ מ ~ ב  
 גרולים דרגיםהרש~""א

 אינ~
 מלוחה ע"י נא~ן

 הנאבל דבד מקרי ולא ~רחק~"י אל~
 במ~~

 חו ~הוא
 שם ומ""יוא~יר

 או~
 ~"ג בלל האו""ה בשם הביא מ~"ו

 בלאשום שנאבליןבך ~~נים רגים מיני דיש ט""זדין

~ח~
 ומו~דין

 א~
 והעט""ז העבו~ם ~שלן

 ה~תי~
 לשון

 בנ~"ג ועייןמרן
 ם"~ או~ ב~ הג~~

 דינא ו~"ה~ולענין
~"ל

 בהסבמ~
 מדן לש~ן ובא וברמור~ ה~ר"ח

 צלאן ~ם מע~ו"ם בין מישראל בין מלוחים~~נים דדגי~
 מלוחי~ ורגים מותרים אח"בגוי

 " ~דולים
 צלאן א~

 אסוריםדאינןנא~לים~לאע"יגוי
 הרשב""א~"בשם ~ד~~וב~~ה~"~

~ 

~ ~~~~ ~"~ 

 " ~" במבושל אינו והמ~שן
 י~ר~ל ~שנו דאם וד""מ "~הב"ו ז" "ב~~

 ס"קהש""ך וב~~ ~ ~דולים רדגים רומ~א אסוד אח"ב גוי~בישלו
 ~ביאו~ ~"~

 ~~דג ~ריהם
 שצל~ מלי~

 גוי
 מעושן לדג"ה""ה

 ~ב~גי~
 דמקילינן ~טנים מ~חים

 ~"ה משו~בש"ג ראיןב~ם~הו
~שם והש"~ הב~ דב~י ~~~יק ה~רישהוה~ד""ח ו~"בבק""א למ~ושניםוב""בהב"~

 האו"~
 עמהם והסבים והב"ח

 ~ו~ ר~ישו~
 בב

 דין "~"ה בלל ב~"ח למליחהוב""ב~ירי
 ~ ב"~

 וע""ש

 ו~"~ מ"ו~ או~~מ""י
 העט"ז

 ובב~ ר~יש~
ו~"נ ~ ~מליחה

 א~~ ~~~ה"~ ב""י מהגה~
 יעוי"ש ~"ב

 ובנלע"~

~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~ 
 ראוי אם א~ילו ~במ~ו~ן ~~~ר הרב~י רברידנקט
 ועיין בבךלאבילה

 מ~
 ~ל~ ש~שיג

~"~ 
 ~ז~וד"ל~ו~

ל~דד"~

 ונ~ן
 ל~~

 ~~ירשם במו ו~"~" ~ב"י ל~ון

~~~~~ ~"~ 

 צד~בים העב~"ם ~הם שבשל ~לים
י"

 זו ובו~" "~בשר ~
 ו~ןאוהר"ן היא~~ב~הדש~"~

 ה~~סבר~
 ה~"~והרא"ה

~"ק ה~ד"~ וב~



~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~

~ ~  

"~~~~~

~ ~ ~  
~

~  

 ~ה
 דמ~

 ג~ בדין ~יל
~~~ 

 ב~~ם בפנאד~ה
 מטעם ח~יר באובל הנבלע דט~ם א~שר בי~אי~ור

 ו~עין בבלי~נבל~
 ז~

 ב~וף ה~"ש ~ילק
 ע""ש~ב~ם מסב~

~ 
 ב~~ המ""ך "וב~~

 ה~ערובו~
 א~ ~"

~ 
 א~

 צריבים אם בהם ה~י שבישל בבלים הבריע לאדמרן
 להקל בהרא"ש והעלההבשר

~~ 
 מ~ור ד~ל ~וה~ם

 ~ו~ק דמרןבידינו
 ב~בד~

 הרב בבר בס~ם שמביא
בנ~"גבו~ב"בבמה

 מקומו~
 ובן ~ הבריע לא רמרן

 יר הר~ב~ב
 במחב""ד ו~יין ז ע"ש ק~"ד דף מלא~

 נ"ה~סי~
 או~

 ד~
 דהלי~

 בנ~"ג הרב בער
~ 

 וגםהאו"ה
 והרשד"ם ו~בהרדב""ז ~~~ל בהרא"שב~~

 ור~
 נ~יב

~"ו~אבן
 ב~~

 ~עשה רלענין ב~ב י"ד דין ע"ה בלל
"  בנה"ג הרב וב"ב לה~מיד~

 בשו"~
 ~נ"ו ~ימן

 וב"ב ל~~מיר נבון~לב~~לה
 הפ"~

 בה~ב"א דנ~ן
 ב~ב והש""ך לגבי~ו י~ידאה ~דא"ה דהו"לוהר"ן

 ויש~בד~בד
 ב~~שי~

 בנה"ג ועיין שרי רוב
 ~ או~ב""י הגה~

 בה~ב""א לב~חלה להחמיר ונל~ד פ"א
 והרא"ה ~ה~""ש בדיעבד ולהקל ו~יע~יי~ווה~"ן

ורש~
 ד~"ל להרד""ף ~וד במזמוד ליה~ועיין ~מיבין

 על ו~~יגלהקל
 הפ"~

 בש""ב ו~יין
 י""ט~ י"~ או~

~~
 לחולה גוישבשל מור""ם לשון

 בשב~
 " ובו~

 ~יאזו
 ~בר~

 השיג הרשב"א ברם הרא"ה
 לא בי וחם וחלילה ו~~ב במ"ה~ליו

 אלא עצמולחולה אפי~ הו~
 הצו~ בע~

 דהיינו בלבד
 ~רא"ה על חלק ~ הר""ן דגם ב"ו ס"ק ה~ר"חו~ב ~ בשב~

 ~~~~ ~ב~~~~ ~~~ נ~~~~~~~

 ע"ה בלל ו~יואחרונים
 או~

 ועיין ב"ט
 בעי שו"~

 ~~ וב"י ~י~~~ד~יי
בנה"ג ב~ובשיי~ ברין שי"ב ~ימן

~~ 
 ~י~

 שי"~
 ב~ב

 להחמיד ה~י דע~ שג~
 דברים לה~יר יגש דברים בעלומי

 ע~ורי שאו~רי~
 ברור ו~נ ז ע~"לע~ם

 מהש"~
 לחולה דהמבשל

"בשב~
 נגד ראש~ל ומי בשבילו ירבה שמא למיחש איבא מו~ר יהא~אם נמי הבא א"ב בשבילו ירבה שמא לבריא א~ור

 במ~
 וי~יר ~ולם גאוני

 ב~בר~
 הדא""ה

 בשיוריברבהועיין
 י"ב ~י~ הד"ט טו"ב~ועי~די או~

~ו~י"ב
 רבישל היבא קנ"ה קנ"ד ~י~ חיי בעי וש~~

 בבי~גוי
 ז דש~ ישראל

~~~~
~~~~ 

 ~ו~

~~ 

~ ~~~ 

 א~~

דלרע~
 הרא"ש

~ 
 נבנ~ו משקין ~יני

 הגזי~ ~ח~
 הרמב""~ולרע~

 וחידוש בשבר אלא אי~ור מצינו לא
 וזה עלה להוסיף דלא והבו~וא

 דע~
 הפו~~ים רוב

 ~~ ב"י הגהת בנה"ג ועיין ז ע~לו~~ר
 ה"

 להחמיר~ דאיןונל~ר ~

~~~~~~
 דהאא~ו בש"ג איסור ~ום בה אין

 בטינה דהתבו~ה היבי דבי ועוד מעעש
 לענין מיםלגבי

 ~רב~
 אי~ו~ לענין בטילה ~נ שהבל

 ~ ונבון ואחרונים ו~~ח ש"ך ~~זבש""ג

~~
 לו מביאים אם ואף " לבי~ו השבר ה~יא אם

בפ~ח
 הח~~

 ברמובח שרי ושו~~ו
 בנ~ג ועיין ג~ ~קפ~ח בש"~

 או~ ב"י ה~ה~
 והטעם ג~

~ה~מירו
 משום ט~י בפ~

 דע~
 האדם יחיה הצחם

""" ט~ופר"~ואחרונ~ ט~י~שהנשי~אלים"~~נו~רידיה ש~~~ דמפני הר"ן ב~""ש ~נ טפ~" קירובו~יבא

~ 

 דבדי~~~~ ~זמו~לדוד~ל ~ש ועיין "

~~
 וש~ה

 דר~
 " באקראי עראי

 פיר~
 ~ד~ו

בעינן
 דר~

 שלא דהיינו עראי
 ר~יל שאינו דהיינוואקראי ב~ביעו~

 בב~
 בדברי מבואר ובן

~~וספו~
 ~ בעינן ~~ר~י הדבר ונבון ד~ ס""ק פר"ח

~~
 ו~~ר

 ל~~
 לו נו~ןשלו אב~נאי הגוי אם ואף ובו~"
 שו~~

 ~ו~~ איבה משום
 ז"~

ועיין ~
 או~ ב"י הגה~ בנה""~

 יו""ד
~ 

~~
 שלדבשו~~ואה בשבר וישמ~ירין מו~ם ~ון
 ס"קו~ראין ה~ר"ח~ב

 לסמו~
 על

 ח~מים דברי על ~ובר ~בואה של בשבר והמקלזו הגה~
 וב"ב עב""ל א~ור שבד מין שבל לגערהוראוי

והנמנע הב"~
 י~בר~

 והו~יף
 ד~ הפ~"~ ע~

 דישלה~מי~ ~בואה~ונלע""ד של שברשי~ירבהדייא מי מ~ינו
 והפר""~"בהב"~

 ז ל~ולא נ~טינן הואדרבנן מ~רש""~ב~שו~ב~~ד~יוןדמידי בי גם

~ ~ ~

 ~ שם עוד
 ~ש~ו~ ד~~~ הפר""~

 ~~או"י "
בבי~

 נ~בל שאינו שאע~"י העבו"ם
 מקום מבל ועעש"מ ~ישהוא ב~~

 לל~~ עשוי ~~
 בו

 א~
הפ""~

 וא"ב
 שאף ~גי~ל~טי שנקרא א~ד מש~ה ~מין לה~ידיש ~ו~י טעמא ומהך בש""ג משום ביה לי~

"שמק~~
 בו מלפ~ים אדם בני

~  הפ~ 
 רובא מ"מ

"דעלמ~
 בלא או~ו שו~ין

 פ~ ליפו~
 לה~יר י~ ובלא"ה

 ברבה מיםלענין לגבי הפרי דבטל היבי דבישניה~
 ע~"ל ~בר עמא ובן ו~~בישול אי~~ לענין בטל ~"נ שהבל עלייהו מברבינןד~א

 אבן ~
~י~קנ"ה חיי בעי בשו"~

 הא~~
 מצא~י ~"ד"לא וןל ב~ב ~"ד וב בד~ר

 מספ~ט~
שבל ומ~ני ~י~ שבישלוהו להי~רהקאו""י

 המקומו~
 שמעם ששמענו

 נה~
 ואין הי~ר בו

 אין ומצפצף פהפוצה
 לעצמי ~א לאסרו בירי ב~

 במנ~גיהד~ מצא~י ובן והלאה מבאן ממנו נזהראני
 הקאו"י שא~ד זלה"ה אשבנזי במהר"י האלהיהמ~בל
מש~

 נגיד וב~~~ ז באורך ע"ש ובו~ בש""ג
 בשםהביאו ומ~ו~

 ה~"~
 ב~~ וגם

 משנ~
 דלא ב~ב ח~ידים

 עע~מ בי מהם הנעשה הקאו"ייש~ה
 מזמור וב~~ ~

 ב~~ דבקש ב~~ ז""ל להרר""ףלדור
 ע"~

 ובס"ד מצא ולא
 היבא ליזהר יש משמו בן ~ ונמ~א הואיל ו~מב~ב

 בגון אבלד~פשר
 שב~ ביו~

 ליבא י~~אל בשל ד~א
שו~

 וה~~~ לדינא טעמא אשבחן ולא הואיל ~~~ק
 וב~~ה~ירו~ו

 ע"~
נוה~זמנין אני ובן מידי נמ~א לא גופיה
 בש~ני~ריך~

 ביום
 עב"למהגוי ~ול~ול~~ אני השב~

~ 
 ~ע~ב המ~מי~ דהיבאדאפשר ונ~ע"ר

 במ~בה או הד~ק בש~ת~בל
 בבי~

 או ובלה ~~ן
 נקראנו רנ~רא היבא או מצוהבס~ר~י

 הוי יקראו ~~ה ו~מ"ה ביוהרא רמחזי ~גולהי~ירי אח~ ל~י~
בשע~

 בל דלא ובא נוהג אני ובן הרחק
א~ ליטו~ ~רו~

 דברי על ~וד במזמוד ו~ע השםיטול
 ה~ר""~

 יהור~ובבי~
 ב""א ~י~

 ובשו"~
 ~ימןקמ""ב ב~ ~~ יעבץ

 ~י~ושו"~~"צ~י~ב~ובחקרילב
 שו"ת ועיין קל"~~

 ~שו~ין בבלי לש~~ו דאסר ל"ו ~י~ ביהודהנודע
 בחלבאו~ו

~ 

~~
 ~ו~

~~ 

~ ~ ~ ~ ~ ~  ~ ~ ~ ~ ~  
 ולא מ~ושל יין ש~א עפ"י ואף ~ב~ם שלבמסבה
 דמצא ראפשר הר~"י וב~ב דינא להאי מקורנודע
 ס"ק וה~ר"ח ל~ח~יר ונבון המ~~ה רא~רהבריי~א

 ~מחצהבדין על ~מ~~ה ב~ב ~ענין"וב~"ד האריךו~

~ו~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~  

~ ~

 ל~לולדונו הוא"
 ברובארהיתראו~בימ~תבראז~

" 

"

~ ~ ~ ~ ~ ~  

 שבר דוקא דא~ור מרן ~דבתב
שמובר~ם מישרא~

~~ 
 מ~צמם שקנו או ~צמם

 גז~~~טושלא א~יד לצוד~ישראל שקנו הגוים~~ףמן
 לש~וח "אבל שלהם ~ם~~~~"י~ן י~א"~תות"

 ך והש הב~~ח ~~ת ובן רשרי~ש~~מ~~גו~"~יטא לקנ~
 ורו~א של~גוים שבר אף ~~ר ~~"ז ודלאוהפר"ח

"~~~ו~שיוד~ים
~~ 

 ~יסור"~יין
 "גוים~ ~

 שנו~~ם
ר קול~~גזרו~~ו ~ ~ מ ~  

 ~מקו~ת ~אבל יין א~
 ~ל ~יין ~~וד ~יתדשנו~~ים

 ~ו~
 שאין ו~וברים

"~~ור~

 "רש" ש~ר למיג~~ומותר~לשתות אין~שייך

ט"ז~ואחרו~~
 ~ין

 ~רישה"~
 ~לשון

 "ר~""ל~ו~"~
~~ה"~~~~ת~~~

 א~~נאי אות~~אי~רילשתות~בית
"~ש~"~~~"~א~וד

 א~
 ו~בון ~~י"ש שם ~~תא~~ן

 זציז~~

~ ~" ~ ~ ~ ~ ~  

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

 ה ה ~ל~ים בששה בטל במים דיין~מן~~י~~ל"ר
 בשש~ סגי ~ים ~~א ב~~נקה""ב הש"ך"והשיג~~ליו ~ב~ יין~מים ~~ם ~בטלי~ הם ד~ם ~שקים ~שאר~

~לקי~
 וה~ר"ח בשארמשקים ~א"ב

 בששה מתבטל "רהיין ~~ו~ליו ~~ק~ןודהקש~
 של ר~ששה~חל~ים ה"ה ל~מרי ונ~ד ~~ש~יין לפי חלקים~מי~

 נ~ר ~יין ~ש~יןשאר
~ 

 בשאד ובתב~~ו~אי בן

"מש~~
 הט"~ו "דמים~~דבדי דו~יא ג""ב נ~סד היון

ובן
 ~ד~~~ר~~~~
 ~נל~~ ~

 ~ן ~י "~לא ב~יי~ו
~~ן

 "~י~
 מ~ם ~ון להגיה ודיש ~אד~קין

 שש~
~~~

 ~שים"ו~ר~~י~ו
 ב~

 ~ד ביין הא~~נ~ז~בן
"~ו

 ~ב~~~
 ~שים ~ר ~םוד ~~ין ש~~יח

 ובןה~~י~

"ו~~~
 ו~ י"~ א~ ב""י ~הת"

 ל~~ן ~ל לתמוה
~~~"ז~~~ב

 ב~~ די~
 ~ששים ~ל

 ונרא~
 ~"ל

~""
 ב~שה

~ " 

~~~~~" 

~~~ 
" "זוהי~בדתהר"~ ~א~~~נפ~~

~ 
 ~""ב ~""ק ה~ר"ח ובתב

~~נן ~~ז~~
~~~ 

 ו~לא ול~~~ה
 ~ר~~

 הר""ן
 ~~ולין~~~ק~ גו~~

 ל~~ ~"~ ~ה~~
 ררוקא ~ש""ב ~י~ן

ל~~ה
 ~"~ ~~~~ ול~

 ו~יין מ~ת~ר~ ~ו~בי
~"~ 

 לד~מ~ו~
 ל~רר"~

 ז הפר~ח רברי ~ל

~ ~~~ 

 אין אם ~ור"ם ~לשון "~~
 ~~שק~

 ~ן ~~
י

 ה~מד~
 ה~"זוהפר"ח ב~בו "

~""ק

~~ 

 בתבו "~~ד
 ו~יין ~ ס~ ~בשש~ ל~~

 ריןל~יל מ"~
 ד~ו~

 ~~ור ~ז משביחו הוא
~  

 ששים
 ל~לז"ובדב~בנו

~~~  
 שמן ~~

 ורב~
 ובו~" ~ויםמותרים של

 א~ירי ולא חיי~ שהן במותדנאבלין
 ודבש בשמן פוגם ושומן רב~ר ~~י~ ~ו~ולי~~י~
 בנייו~ןברל~~ן א~ן ~ם~ים ~"נ ~י~"ג~~ל~יל

 ~ ש"ךופרח~י"קבב

~~~~
 שהן " ~ל~ם ~~י~ ל~י~ ו~"ה

 חי~ נ~בל~
וא~

 ~ש~נ~ ~י~ וגם ~~ש"מ
 ~ל ~בר~תן

 ~~ו~ודי
 ובת~ה~ט"ז

 דשומן לחוש ~ין ~~ם ל~לי דג~
 ~~"~~לפ"ז זב~ב לש~ו~~"ב~ו~ם

 ~וחמו~מים א~
 בבלים~~

 ב~ ש"~
 פו~מןוב~~ ~שומן שהרי מו~רים

 ר~ר~~~
 ושבן ~מים משביח ~השומן דודאי ו~ימא

"ד~תם
 ~ינ~ בלי~

 ב"י
 ~ב~~

 י~~~"~~~~~~~א~~בן
""~פר"ח

 ט"~ ~"~
 הש~~"~~"ל דברי ה~יא

~~"לול"נ ~ל~ "ובת~
 ה~~טןדמי~ בר~רי ~~ק~

 חמים~~~~שתוה

"א~
 חמיםש~ם אב~~מים אותן ~~ק"~~ש~מ~~וגמת

~ל~ני~
 ~שומן וב~צא~בהני ב~ן ללוש ~ו" ~~ב~יל
 ו~~~"ג~~ש~יחב~ן

 ~מ~ר~הת~
 יז ~ב~ל והרא~ש

 להחל נל~"ד ~בן בותיהו~~תבר
 רא~

 אם
 ר~שו~ן שרו לשת~ה הם אם ב"י ש"ג בבלים~המים הוח~~

"פוגמזז

~~~~
 ~~~ ~~ו~

 לש~
 חדיפים שהם דמאחד מור"ם

 ~שם בתבו~ש"~והפר"חוב~"
 ~~ם ~אז "ש~בבשו לא~ר שנחתבו ד~י~ו~דוקא~~א~"ה

 ו~י~חריפ~ם~
 ולא ~א ~"ק פ"ת

~ט~~ א~די~ן"ד~תב~~
 הראשונים ג~ או ~ב~

 ~~ו~ וב~לי~
 ~~~~~ם

 חריפותן נתב~ל בבד~מהם
 ה~~

 דוקא
 בתריפו~ן ~ם הרי רוב הם הזתים אםא~ל ~י~ שהרו~

אפ~ ואסוד~
 להו" ב"~דמשוי אינן הבלים אם

 ~ ~שב~
 ~~~~"ה רמ"א בלשוןל~יל ו~י~

~~ 
 ב~וש~~"ופר"ח

 ~"א~"ק ופ"~
 וא~

 חתובות הם
 של~~ ב~ב~

 ד~תם א~~ג
 וה~ל ~"י אינןבלים

 ה~ב~
 ~"ט

~חריף ~"נ~~דב~ לפג~
 ממת~

 ו~~ן ~ ~~~ון ו~שביחו בבלי הבלו~"
 ~~~~ו ופר"חפדישה

~"~ 

 ל~י~~ומ~~~ו ו~~~ן " ~~

~
 ~ שז ~ז"מש

 ~גדל~~~ידים
 לא~

~  
~  

 ~~ו~~~
 קטנים רגים ומשמ~"רשאר המשנהוהדמב"ם"בפירוש

 ביני~םו~ין~ישלהןקשקשתמותרי"שהרייבוללהבחין
 ~ בותייהו ו~~בדא~טמאים

~ ~ "

 בלו ומוברו מ~""ם ~לשון
 חו~

 מר~י
 בתב שבו~ ~~~ יי~

 ~ש""~

 ~דינ~א~ל ר~יי~ו והאחרונים
 ד~י"ל~מאי

 לק~~
 ר"~

 הזה רבזמן להקל יש רבהפמ"ר ונראה ~"ראות ב"~ הגהת בנ~""ג ו~יין ז הבא ~~ה ה~סרב~~ם בה~א~ שרי בזהן ר~~י קב"ג
 ני~ו~~שביח ל~

~~~

~ ~ ~ ~ ~ " ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  
~ ~  

 ואפי~ שלא~~ירב ~ז~ו ~ר יש ~~ א~ דאבל~בתי~ן
 "ר~ין ב~ון להת~רב ר~ן ~רוב"אם

 ב~יפא ב משא~~ירבו בוראי ~ו~
 ~יירי"ב~ו~

 דב א~וד מהז ~ח ~אם רובא אז~נן"ב~ד דאזיין בהן ש~ירבו
 ~צה ~ל ב~חצה~בו~"

 ~רל~י~
 אם ~~"ד ק~י ~י~

 נחשב חנויות ~~ם יש~מ~רים
 קבו~

 ~חנויות
 פרישמקדי ול~

 א~
 אם

 קונ~מה~בו""~
 ~מ~בבים

 בשו~

למב~והט~~"~

 הק~ה י""ג
 רבתו~~ בפ""~ ~מחבוא~

~~~
 ~פק הוי דה~ם דשאני ות~ץ ~~יקא ~פק ד~וי בן

 ~ וחמ~ראורייתא
 ~קשה ותו

~~ 
 רמ"א ל~ון

 ד~ים ~ון ~ירבושלא ~רבת~
 רה~

 ~פילו"
 ~ור~

 בדמהיק בולם בודאי"א~וריםשמ~רב אח~ שיש
 אח""~

 בםיפא
 לא ~וראי ש~בת ריר~ינן א" בית י~ ראםוה~לה
 דוראי א~ בית יש אם ~ףמ~ני

~ "  
 אזלינן אלא ~י~

 רבנן דתקון דבל שבילין רשני רומיא והוי דובא~תד
 ר~יירי י"ד ב~""ק ~וד ובתב תקון ראודייתאב~ין
"שי~

 מ~~ין אין "ב~ו~אי מ~רבין ~~וראי ג~מינים באן
~~

 ~~ב~"~די~~ ~דב~ד~דו~ ה~~ת~
 ~ל"~ו

 שקונ~



~ " ~ ~ ~ ~ ~
~ ~

~~~ 
 ~י~יזי~~~"~~~~~ודי

 ~~~א
~~~ 

" 

 "~ ~א~~~

"ו~יין~נ~"ג"ה~~
 ב""י

 ~ו~
 "ב~ברי "~"ל ב~ג

 ~ש"~
 "א~י~ ד~~י ~וה~~

 לב ~ק~י ה~ב ~~ם ~~~~ן א~י~דא~ור"ל~~~~ב~לן "ו~ ~ו~ "א~ בב~~~"ו~~י~
 ל~ש~ך"~ה~~~ז ה~בים~~~~~~ו

~~~~~~ 
" 

~"~ 

 "~הברבום נז~ר ~י~ ~דשב"א

 ה~~ך "~זיר
~"~ ~  

 ~א~יך
 ~נ~~

 ~~ם
 ~י~ שנ~גי~ ~מה~ל ~~~

 ~בש~ו
 ~רבו~

 ~"ש

ו~פר""~
~~ 

 ו~~~ן הש"ך ~~רי לנו ר~ז ~"ט
בשו"ת

 רמ"~
 ובבנ~"ג ~י~ב"ז

 ב~ ~~~
 אות

 ב~
ו~"~

 ~ז ~י~" י"ד אל~הו ~ול ~~ת
 ~נ~~

 לא~ו~ואצן
 ~~מו והמ~מ~ד"~ל היתרנוהגין~בו

~"~~ ~ 
 ~~י~ן

 ד~ב ~"ג ~י~ן צדקהבשמש
 ~~ארו"פלי ל~~מ~

 ב~תם או~ם דמזלפיןהבת~ים
 ~ינ~

 ת~"ב ולבן
~ 

~~~~
~"~~ 

~~~ 

~~ 

~  
~~~~~~~~ 

 ~י~~"א
 ס"~

 והביאו~ו
 ~א~רו~י~

 ~~~ים
 בבלל לנו הקנויות~שלנו וו~~ו~

 ~ל~
 ~שר~ל "ואין גוי ש~לבו

 הם רוא~ו"
 "~~י~

 ז ונבון

~ ~

 " רואהו ישדאלואין

 ~פר"~
 ו~ ס"ק

 נמצא שלא דב~יר ובת~ב~נין האדי~
 ~לב לקצות ~רי ~~וד מ~לב יותר ביו~ר שהואאו ~לב~~~~ ש~

 ראיי~ ~לי גויש~לבו
 המנהג ושבן ישראל

 דדב"ז בש~ת ו~יין ז "~~שבאמש~דדם פשו~
 ובש~ת ובבנה"ג ~"ה~י~ הראשונו~

 ק~~ ~י~ ~יי ב~
 וה~מי~ הר~ה ~אריך הזבדונות"ובש~ לאור~

 בדבד
 ו~יין ~

 ~דבהבשי~י
 ~ו~

 א~
 דא~י~

 דבמקום הלבה לענין
 ~נהג יששלא

 ~שו~
 ב~יר

 ל~
 ישל~~מי~ודאי להקל

~ודבן
 ~ש~~

 ~לי~ת בבל ~הוראה
 טורקיא~

 וארץ
 ~ב"ל~צ~י

~ 
 ו~"ב

 הבנה""~
 ו~ן ב""א אות ~""י הגהת

 במזמו~ וב"ב לה~מיד ~נבון"נה~נו
 ל~וש דיש לרור

 שנא ולא שרי ונ~~ס "יו~א הישראל ואם"לשיריים
 או לצרבו~~לבו

 ל~~
 טמא דבר לו בשאין ישדאל
 ~א~רונים

~ ~ "

 ~ולב וה~וי ו~ו~ ~~א דבר לו היה
~ראותו שי~ בל "ישדאל לצורך ~ולב ~ם "ישראל לצור~

 בשהו~
 הגוי ד~ירתת שדי ~ו~ד

 ~מ~
 יראנו

 ביוצאואפילו
 ונבנ~

 ~צמו ל~ורך ~ולב אם אבל שדי
 שיש ביון ה~ליבה בל לדאותלגמריצריך

~ 
 דבר

 מירתת דלא ~צמו לצודך ו~ולבב~דדו טמ~
 ו~גהת ו~ אות ה~ור הגהתובנה""ג ש"~ ~ ב"~

 ב~
 ב~ אות

 ~דבר ~נבוןוא~~ונים ו~~
~ 

~~

 ב~דרו ~מאאיןלודבר אדישאאפ~ קאי " ובו~ ול~~~לה מור"ם לשון
~ 

 ש"ךופר"~ונהגו
 שום בו שאין בבלי בת~לה ראה אם אפילולה~מיר
 ה~לבולא צחצו~י בו נשארו שמא ד~יישינן ~מאדבר
יר~ש

 א~ור ה~לב ה~לב ~ם דם ~~נה ויו~א~ולבת ו~ייןלקמן~~~~ בוהישראלאו""הש"ךופר"~
 ה~לב בו ש~~ר הבליובן

 מ~ל"~
 נ"ש שו"ת

 ~ולי לה דהיה ~ולבת ~ז ראו ו~יני ~וא~רונים ~ימ~~

בדד~
 ~ ~לבה וא~רתי ~זיר של בלשון ~וחן ו~וש~ין

~~
 וב"ב ובו~" ל~וש אין ב~י~ד מיהו

 ~~י~בד~~בד להחמירולאסור ויש ~"א~ל ב~~
 דבד איןאפי~

~~ 
 ~לת י~~ רואה אין ב~דרו~אם

~~~יב~
 ~א~לו

 אי~
 ~"ך ב~רו טמא דבר

 ו~ד"~ ~

 בש"ך~עיין
 ~~~~ ~~~ ~א~דך"~~~~~~

 ~~~בב~י
 א~"~~ראל"~~~" ה~זדלסברת

 ה~ליב~ ת~~
 ~~ף

~"
 ~פי

 ר~ ~ש~
 "~בלי

 ~""א בלל ~~י~ומ"י"
 ~ו~~

 ד~~ב~ם~~"ל~~ נד~"י"~ ~~
 ~~י ~~~~~א~~אה

 ליבא"~הא
 דבר~~~

 ~נ~"ד ~~~~ו
 ~י~

 ל~~~יר
 הש"ך~"בסברת

 ~ותי~ מ~~ ד~א~~
 ~~ ~~ן

" מ~פר""~

 ושו"~
 "~י~קנ"~ ב~י"~יי

 ~אלאד~~~קל
 ~דךופי~ ~הפמ"ד~

 גב~צ~ת~~וי~
 דיש ~ביא

 דה~מיד ו~ אות ~ב ~י~ הד"ט ב~י~י ו~ייןלה~ל דנהי~ מקו~ו~
 זה ~ל ו~~י ~ג~ ב~ אות הגהת~ב~י בבנה"ג~ו~יין
 מודינא טוב ב~והר"ד"~זל הל"ל באן מי הבולל~~רב

~""~ו~מב~~רמודונא
 י~"~

 ו~שיב~לידגםבד~~ו
 ב~ל וששתי הש"ך בדבדי לה~~יר~יש

 ב~
 דבוונתי הון

 או~ג~דהביא ~בר~ה בשיורי ותל~ו~ייןלד~ת~ליון
ל~~ל

 ~ב~
 ~ ~~ליבה ~~ת ~~ראו א~שד דלא

~~
 " ו~~ בהמות מק~ת ~בו"ם ~ל~ו ~ם

 י~ראלוהד~ד בה~ות הם ~אם י"~הש"ך~"ק ~ת~
~לו

~ 
 "ש~~ן

~  ~~ 

 למקצתן
~  

~ ~ ~ ~ " והט~ 
 בבהמה אבל ישראל בב~~ת דמיירי בתב ו~ ~""ק

 הביא ובן רואהו ישראל א"ב אלא שדינן לא גוישל
 הד"מ~בשם

~"~ 
 דברי יישב ~"ו אות פ"א ו~~ב~ל

 ~ו"ת~ה~"ם~~ונ~נ"ברג דין"זה~~א~אמרשלמ~
 ו~יין ~י"ש רי~ו~י~

 פר~~
" 

~"~ 

 ופר"ת יו"ד

~"~ 
 ~~וש דאין ~י~א להקל ד~~תםדנראה ~
 נ"לד~ובלה~מי~ ו~ב"פ ~וונא בבל גוי~רי ~לבדאף לת~~ב~

~~ה~~
 ד~~ה ~יבא ~א להתיר ודלא גוי של

 " ז ה~ליבהבל ישר~~

~ ~
 ~בשל~בו~

 " ו~ו~ אוסר~לים
 מאן דאיבא "קי"ג ~""סדל~יל ול"דלבש""~

 דא~
 דאין

 מד~ריהן אי~ודן "דעי~ר התם דשאני ~בליאו~רים
 משום בו גזרו הבא אבל ~ת~ות גזידתמ~מת

אי~ד ~~~
 דאוריית~

 ש"ך מ"ה בלל או"ה
 ופר"~
 ז

ה~ז ו~ת~
 ב~~

 ~וש הוא אם דה"ה ~א~ה
 מ~ל""~

 ובת~
לה"פ

 דבדי~ב~
 ~ד~ת ~~~ בתבשיל רוב ויש

 ב~ם ששים צ~יבים ~בו"ם של דגבינות ב~בוהש"ך ~או"~
 פזס~ים~~ה

~ 
 קי"ג סי~ ל~יל ו~יין

~ 
 ~שש ד~יקר

 שיש דאורייתא אי~ודמשום
 ב~~

 פיתן ודוקא ~צ~ו
 ברובוב"ב~בנה""גוהפר""~ונ~ון~ה~מי~בישולןב~ל

 בבנה""~ו~"~
 הג~ת

 ב~
 דהברית ג~ ב~ אות

 אלא ~קפיד דלא ק~ג ~י~~שב"א ~שו"~
 מק~דודישי~א אינו בש~תה~~יבה ה~לבוב~ימום ~א~ ~ימו~ ~

 אם ~יישינן ולא ה~לב מצ~צו~י נקי~בלי
 רוב ~~י וב~מאה ז באורך י~"ש הא~ודמ~לב ה~יבלו~
 ששים ב~י ולא פתגבי ב~

 פר~~
 ~לשו~

 ועיין מור"ם
 ~לק~ן

~~
 בשיורי בתוב " ובו~ גבינותיהםובן

 וז"ל ב~אות בדב~
 בת~

 בלי~ ב"י דיניםב~ידושי ב~ונ~ בתי הרב מורינו
 שנתבשל

 א~ ב"י אינן והיוםבדיעבד ~הם"גבונו~הגוי~
 להשתמש" ~ותר

 להשהות~ ב"י וא""נ הבשדבלי ב~~
 ~~~~ו היום ~ד"שי~בור

 אי~ור בספק~א~רונים
 תור~

 דדבנן ובאי~ור
 י"~~בנ~""~ ~יי~

 ~י~מ"ד ועיין מ~ אות ~י~א~~~ב"י
 ו~יין ~ןיובבני ו~~

 ס"~~
 קי~ב

 ~ה~~בלאפי~ דברי ו~~~

~פק~~יסו~
 ~~א ~~מ ~בנן

 דגבינו~
 ד~תי~~~~

~~
 ~~קו~בודאווב~~ש

 או"~
~~~י הש"ך~~~ק~י ~~זאו



~~~~~""~

""

~ ~ ~  

~ ~  
~ ~ ~ ~ ~ ~ "  ~ז ~"ס~ל~בל~י

 ~~ דין קט""ו ~גה~~י~ "ו~יין ~
 מבללי בל~י"ד ~וףופר"ח

 ס~
 דלא גבינה גבי

 ב~~~
~נ~

 בוד~ו דםפיקו ~יקר נראה והיותר חול~ין דיש
 יש דרבנן לפגם ~ט מט~נת שבאיםהאחרונים דברי בל ו~ל לה~ל אפשר ב~פמ"ד ומ"מהאחדונים ב~תישבובדבדי זאת ישביל חבם ולב להחמירונדאה
 ו~יין ז חריף דבד ב~ן שנשת~שולדון

 זר~
 א~~ם

 נ"ד"~~לונבונול~"ד ~י~ ~ד וביתדוד ~~~"ד דף~ד
 ול~~לדבדיו

 דוק~
 בהפמ""ר
~ 

~ ~

 חלב ב~תם ~וקא " ובו~ מו~יל אינו
 מות~ לגבן ~ולבבשהגוי אב~

 ל~שות לישראל
 מו~ם בלשון ב~ דין בד~מן גבינותממנו

 ומ~~ר~דה~לבטמאאינומ~מירובשחולבואחרונים ש"ךו~"~
 ט~ור חלב דוקא הואלגבן

~ 

~ ~ "

~ ~ ~  

~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ 

~ ו  

 במקום ואפילורבנן
 שמאו~ שידו~

 טמא חלב ל~ם

 ~~י~~~~~~ מחלי~~י~~~~~~~~~~
ב~פר

 ~ הזברונו~

~ ~ "

 ~שיית הישראלדואה מור"םואם ~שון
 " מותרוהחלי~ה ~ג~ונ~

 בת"~ הוב~
 בלל

 ~ט"ז אבן ה~~ז ~ון ~וא ובן שואל פ~~אגודה ~"~

 ~פר"ח ב~ ~""ק וה~"ךי"א ~"~
~~~ 

 ד~אגודה ובתבו~ינא ה~י ~ל ~~יגי ט"ו
 ~צמ~

 התיר לא
 א~

 ל~נין
 הגוים גבינות משום דאסורות אה"נ אבלשבת

 דהישראלדו~א א""~
 קנ~

 מ~~לה
 שלו הם והרי הגבינו~

 אבל ~גוים גבזנות משום באןואין
 בגבינו~

 הג~ם
 ~ישדאל בש~שה אלא שרילא

 מ~ש~
 הקיבה שישים

~ל~~
 ש~נאם ישדאל של גבינות ~ם ואם ~~לב

 לשומרי~ צדיךלהזהיד שרוולפיבך ~~י שעש~ןאע~"י מ~ל~
 גבי~ת בש~ושים הגוים ~םשהולבים

 י~ימוש~ם למבודלישרא~
 לתו~ הקיב~

 ~גבינות ~ו ואם החלב

~~
 ~ הפ~ח ~ב"ל א~ורות

 ו~ב
 בש~~

 י"ד
 באז~רותלהולבים ~"ב סי" ז"אלהדב ח"~

 ל~שו~
 הגבינה

או~
 ~"ש ט~

~ 
 ב~ דין ק"א ~ימן ל~יל מ"ש ו~יין

באזהרו~
 מלאבת ~ל להנצ~ים

 ~ו~ הגבינ~
 ז ט~

 לדוד במז~ור מ"שו~יין
 ~רד""~

 ~ל~וףלשון
~~בן הפר"~~

 ה~~
 ~ליהם חלק

 ורצ~
 מ~ר"ם דבדי ~~מיד

 דאין ה~רי~ובתב~ ג~ אות פ"א ~ל מ""י ובן~י~ש
 אות ב"י הג~ת ובנה"ג ~י"ש הרב מפ~ק לזוזלנו
 ~ל וחלק "~בר ה~ריךב"ז

 הש""~

 בבל שמ~שי~ ובתב
 שהישדאליום

 ~ול~
 ורואה הגוי ב~דר

 בשב~
 שהגוי

 ואח"ב וה~יבון ~חלב חליבת~ושה
 מובר~

 הגבינות
 הגוים גבינות משום ~ו~רם ומצפצף פה פוצהואין

 מצ~וש~
 ~ ל~תיר~~ל ו~~נהג ו~~וש המפה בס~

וב~
 הב~ה""ג במ"ש ~התיר אם בידי ורפיא ולאו אין
 או וה~"ת ומ""י והעט""ז מור"ם ובמ"ש רב"ד~~שה
 בי הוא שנל~"ד ו~ה ו~פ~"ח והש"ך ב~ט"זלאסור
 מהרמב"םבפירו~ נראה ישל~תירובן הדין דמצד~ף

המשנ~
 להח~יר טוב דמ"מ ~י"ש ~~ מ~נה א"מ פ~
 החלב לתוך ~ישראל הקיבהולהשים

 ב~צ~
 בפרט

 ~שו~רים ~הזהיר נהג~י ובן בזה נזהרים ראי~י~ובן א~"ב~ ממנו קונה והי~אל ~גוים של שהם~גבינות
 מלאבת"~ל

 שישי~ הגבינ~
 בידיהם "

 ~לתו~ ~~יב~
~ ~ ~  ו~"~ל~ילסי~~~"

 ~ו ~ש"~~~"~ב~ב ב~ דין

הפ~~
 ו~~~~י הןש~~" דא~ה~שות~י~ שם

 בג~ונו~

~~~  ~~ ~~~~~ ~~~ ל~~ 

 ~~ב

 לבדוק~"ש המדבה הי"ד ~ו"ל"בלליופרטי
~ 

~~
 ולא "

 ~חליב~ רא~
 " בדי~בד ~התיד יש

 הט~
ו~~~

 בדיעבד אף ואו~רים חולקים ו~פר""ח
 ישר~ל בד~ה אפילו אסירי לדיר~ודהא

 החליב~
 אם

לא
 סיי~וא~

 לד~תהמתירי~בלא~שהישראלמלאבה
 ל~~לאין

 ול~
 היבא יר ת

 רא~ דל~
 ד~ת וב"נ ה~ליבה

 וב"ב ~"מ ב~ר~ ~גבורים ושלטי מדן וד~ת~רמב"ם
 הגהת ~בנה~ג ה~בים ובן ב"ן י""ד~סי~ ב~~~רשד"ם
 ~א ~תירו לא ו~ח וד"מ י"ג אותב"י

 בהפמ""~
 ד~ו

~
 ח~ אות ~א בלל מ"י ל~חמיר~ו~יין יש

 וב~
 ~וד

~~ש"~
 ראה שאם

 ה~ליב~
 שם היה רקשלא

 בד~בד להתיר ישהחליבה בתחי~
 ב~ ~~

 ואפשד ~~~ר
 ~~"ל בדי~בד להתי~ שס~ם מור"ם ~יידידבב~"ג

וה~תיקו ~
 ~"ש לרבדיו סיו~ והביא שם ומ"י ~פר"~

 החלב אסו~לא~ל ומ"מ ~ר"ם דב~י הביונבוןלפרש
 שלא ביוןגבינות ל~שו~ ~~וי שד~ת שיד~נו א~~"י רמ"אבדסיים

 ב~ רא~
 בדיבוד ו~יין החליבה

 ~ד~מן
 שהולבים היהודים ~קראםב~

 ~וא שה~דר לפי החליבה בל ~דאות יבולין~ינן ל~שות~גבינ~
מ~ד גדו~

 מ~ל~
 חמשה או ארב~ה

 ש~ו~
 נ~מוך ~י

~~ 
ד~~

 ~וא אלו ב~נינים ~דין מ~יקר שנ"ל ומהוז"ל בדיב~~ ב"א התיד דלא נאמר או המתיד ~ת
 גבונות ~שים ~ ~צמם הם ~~~ד ~~לי הגוים~~ם ז~

 ויש גדול שה~דד ~ף לישראל למבודלצרבם
 הקיבה משימים ש~יהודום ביוןב~דר דברטמ~

 ~תו~
 ~~צב

 סבד~ פי ~ל בפשיטות להתירי~
 ~בתבו ~תוספות

 ~~א שאינו טמא חלב ל~רב שוטים הגויםשאין
 ~יהודים אם אבל שלהם ב~מאה היתר ן נו~גי א~זו ~""פסבר~ ~~לש~רי והבי ~רבם ש~שי~בגבינות
 בתבהמחבדל~מן להתידש~רי בידי ב~דראיןטמא דב~ יש אם ל~צמם גבינה ~ושים לשםההולבים
 ~קלתון דרך בשיש דשרי הא ב~וז"ל דין~~קב"ט

 ל~תיד ב~דדאין טמא ד~ד שאין ואף " ~"שובו~
 ~ל ל~סור י~ו~בת~לה

 גוונ~
 דבד שאין ~ף

 גו~נא בבל שרי וב~~~דב~דד טמ~
 א~

 טמא דבר שיש
~ו הגויש~קונ~ ~מתירבשיוד~ ד"ת ~ב~ת ~פ""יב~דר
 צ~

 ז ~ב"ל טמא ~לב מ~רב שאינו להקפיא

 להתיד ~~ן ל~יל ב"אולפימ"ש סי~ ~ד רשר""םשו"ת ו~יי~

ב"~
 וש~ת בהפמ"ר

 ~דח~
 דבתב ג~ אות בש"ב ו~זין

 ולא לתקן נלאו ~חליבה בל לראות דא"א היבאוז~ל
 ושו"ת יוסף מטה שו""ת ~גבינות לה~יר וה~לויבזלו

זר~
 ב~ורך~ י~"ש ~ברהם

 דיש ו~ל~~ד
 לומ~

 דביון
 ורו~ה אפשרדלא

 קצ~
 בודים היש~אל ומ~יי~ החליבה

 בדם בלל~ החליבה ראה לדלעילדלא דמישרוולא
 וז"ל ל~חמיר ד~תו~בנה"ג

 וב~
 שלא מנה~ינו הוא

 אם ~וי שחלבו מחלב גבינהלה~יר
 ל~

 בפלי שחלבו
 החליבה ~אה~שר~ל

 מתחל~
 ו~ד

 ~הזהיר נהגתי ובן מנהגינו ובן יר להתמ ~ובולבן ~ב"~ ~ו~
 םימן ל~יל ~ש ו~יין ז להשומריםזה ~

~~ 
 רין

 ~למלאב~ה~ב~ו~או~א~ באז~דו~ל~נ~בים" ~
 ו~~"~~~"" " ~~""



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~

 המובא ~מאה
 בדבו~

 ~"ק ה~ת הנמ~~~ון
 טהור חלב עם גמל ~~ב דמערביןח

 עיין ~
 ~"ג םי~ ~"א שאל ~ייםבש~~~

~ 
 דמ~~ב"ז דהביא

 ~נראה פרא~גיו~הר"ר
 טהוריעויין גמל~~ם"חלב~~ורבא~ר~~ערביןחלב ב~ע~ וא~ ~פ""~ במ"~

 ז "לקמן ועייןבד""ק

~ ~~~~ 

 ~" עמהם שם ל~ן"מוד"ם"~ובל ~~
אפילו

 דע~~
 בשאד ~שא""ב ל~זור

אי~ורים
~"~ 

 בלל
~~ 

 הדעת בש~ול ~~וי זה דין שאין"דנהגולהקל~לפי והטע~ ~ וש"ך וד"מ ג~ דין
 ואם עצ~ה ~חמאה ב~י~וניאלא

 ~~קנין ה~
 אי~ור בו שנהגובמקום אות~

 ב~
 שנה~ובו~יתד ב~~ם

 אובלין~~
~~~ 

 ב~ב והפר"ח מ"ח בלל א~ה לשם גם

 ~~~~~~~~~~~~~~~~י~~~~
 לא ~אי ד~לי הי~ד בו שנהגו ל~~םבשהולבין
 ~דלא ל~זוד שדע~ו אף היקלו ולבן עלייהוקבילו
 ~ב האיםוריןבשאר

 בהעט"ז ודלא ~ ומי~~בר~
 קל אי~וד לי רמה ~ל אי~ור מפנידהתירו

 הי~דל~קום ממקום ~ההולך דא"ב ~~דותואי~ור לי מ~
 ב~בו יהו~ה ל~ם ובית ובה"י ד~ש שם יאבלאי~וד

 עב"ד ביוהרא ~~~י ולא ~ע"ב עצ~ו עלוהמ~מיד
 אף וסיע~ו הר~ף לדעת ב~מאה יש ~ח~קותו~ש ~

 שרי בישולבלא
~ 

 מנהגינו בן וב~דובה
 אחד אפילו ו~יע~וולדעת~רש~א שדי בישול ואחד ~~ור בישול בלא ו~יע~והרמב"ם לדע~ ~
 בישו~

ועיין ~ א~ירא
 בש~~

 לא~ל דבתב ל"ה ~י~ ~הרי"ל
גוים ~מאהש~

 במ~~
 בנ~גועיין ~ ע"ש ~מ~יד על ~מזהני נהגו שלא
 או~ ב"י הגה~

 בישולז בלא אף אותה או~יןל~ודנו פירי~צי וב~יינה ~מ"ו
~~ 

 מבר ש~ן
~~ה

 וא~ בש~~ ב~זק~
 שראובן

 ~יקנ~
 וראובן לו

 ק~ז ב~י~ן וט"ז החמאה ה~יר ~ו ~י~אי~לאם ~ה~י בשו"ת" תי~ה לא שמעולם וא~ד~ב~ישו

~ל~
 נאמן שאינו ~י ביד בנמצא דה~ל ובתב עליו

ל~~~
 עם ה~בים ~ה בס~ וש"ך עליו

 ר~~
 וב~ב

 להקלז ה~ת~יהיןונלע"ד מן אלא אינו בזהדה~~~~
 ~לבג~לעם דב~בד~ערבין ח~ ~ק ~אד פריועיין
 לא דלדידן ונראה ~~~ה ועושין טהודחלב

 ~ושרי שבי~
~~~~

 דחמאה ~~יו ב~ם הט""ז ~וד
 ולא ~ו~רתבדיעבד ~ו~ם בלא גויע"י ~נשל~~

~יי~ינן
 ש~אהחלי~

 שנהגואיסוד במקום ואף בשלו
 שלב~מ~ה

 ~ימן ~הרןל שו"ת ~י תע~בת ע"י ג~
 ו~~~"~

 בלל
 ע"~

 בפת ובדאמרינן ובתב ג~ דין
 ז~ב"ל

 פיר~
 שם ~י ועיין בעי ~הא דדוב

 וש"ך~~ ~ו~
~"~ 

 ב"י ~ג~ת ובנה"ג ח~ ~"ק ו~ז ט""ז
או~

 וב~ב נ"ב
 הפר"~

 בה~י ודלא
 דהצרי~

 ובבד ~~
 הנ"י על שבע הבאר~~ה

 וה~~
 ~דו הליץ

 ח~ה באו~הדמיידי ו~יד~
 שדדב~

 ל~רב
 ב~

 דבד
 ב~תם לא~בל טמ~

 ומ"ש קי"~ ~ימן לעיל ועיין ~ ~~~
 גוים של לבישולי ולא~"דמי ד"ה א~ דין ~וףל~יל

ונל~""ד
 ~ בה~ז~והפר""~

~~~~
~~~ 

~~~ 

~~ 

 ~~~~ ~י~
 א~ור~

 באורך ~~"ש ~נ~לו משקין~ ב~ין~~ד~יב~
 ומ~י~

 וזין"ו~~ב"וד~~ מי~ד~וק~
 וציד גלוי ~שום ~~ודין

 ~~~~~ ~~~~ו~~~~~~~~מש~י~~~
ה~

 דבן~הגו ב~ב ג~ ~ת וב~"ב ע"ש בזה וה~ריך

ב~
 בדבר נזהדון אנו אין וע~ש~ י

 מודה"ל~וןובן ~ת~ום~~~ ושומ~

 מד~

 ""ב~ז~וד ועיין
 ~ד~~

~"~~~ 

~ ~

 ד~יוש~נן
 ו~

 נ~ע~ו ~אם "
~ ~ "  טובים ~ים שאדעם ~~ו~~ 

 ל~
 ~טילי"ב~~

 בית ~מרה בהםשתאבד ו~די~
 יהוד~

 ~ד ש~ת
 ש"בועיין ~~ ~~

 או~
 הפד""ח ה~ב~ב

 הפת נאפה אפי"מ~ולים ~נילוש~~~~ דע~~
 ~סו~

 ~אין
 ובש"ב ב~ורבלה ~נ~~ ~~

 ~דד""ח ד~די הבי~ ו~ ~או~
 דב~~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  ודמ~נים~~~~~"~~"~""~~אנים~

 ~ו~~~
 בדיעבדאינ~~~ו~~" ~~ם ~שון ~~

היינובדי~אל~ודאבלאםנ~~~~  וב~בו~ א~ו~ בדיעבד אפילו ל~בירו ~ מא~זב ~ה~ו~~ ס~בי~ הם ואם בדיעבד אפילו אסודיםי~ד
והפ~~ הט~

 ~תד גדול דבתנוד
 ~ה~~י~ ~יש~טן ו~ת~~ ~ב~~ל~ ~~י~

 אפי~
 וב~ם בדיעבד

 בשם הט"זב~ב י~~ ~ת~~~
 ד"~

 ו~~ר~~
 ~בנת~ ד~~י~

~איםור~
 ואינו

 בטי~
 ~בן ב~~

 "~והבנ~~ ~נ~~"~
והפר"~

 ~ולקים יאיר ו~ות
 ו~~

 ב~~ דבטל
 ה~~נה נ~ו אזלא ~מא להדאזלא דב~~

~רש~פלהליור~ ב~~יב~ ~~
 או דגים של

 איפב~
 בו ~יש" בל

 או~ פלו~תו לבטל~~
 א~ גו~

 אין הרו ~מ~ה
 "~ום ל~~וראטעם בא~

 ~בנ~
 וב"ב

 ~~ צריך ביבש דאפ~~וד~~י~ ו~~~ב~ האו"~
 וב~

 עוד
 אסד לא~הדי~ל דא~ ה~~~

 אל~
 בשביל

 הי~ של~
 ~~ ~ו

 בסב~ ל~~ל נ"ל דינא ולעניןבד"מ ודל~
 ונ~~~ ~בנ~"~

והפ~~
 בבשדודגים

 דבטי~
 וא~~~לו~~ ~~~

הד"~ ~~
 גבי אלא ה~מיד לא

 אד~
 ~~ ~~ני לא דביה

 דגבי א~ת ו~ן ~ם~ דדי ל~קל ~בדנ~י" ~יה~ ד~ים עם בבשד ~~בנת~~אי~ו~אבןד~~ירא
 י~ודה לחם בית ועיין ~ ~ לה~מידדנבון נ"~ אד~
 בלל ו~"י ~ז ~י~השני ו~ו~ ~"~

 ~ו~ו~
 ו~ם ב"ה

 בין ידע" ~י~~ק~"~~ק ל~ד השייביםב~וטים ~"~ ~ז~
 ~ ~ ב~~ בטלים דאינהו ודגיםלבשד א~

~~~~~ 
~~ 

 ו~ו~
 ~~ בש~ בין יד~

" 
 ביןי וא~~

 דגו~
 ~~ו~ים

 ד~~יד~ לבש~
 ~~~בנ~

 ~י~
 שס"~

 ובבשד
 עו~

 לדג
 ב~בד~יןל~~~~ו~"י~ב ~י~ב"דיהודה בי~ ב~ו"~

הצדיך ס~~~~
 ג~

 לד~~ עוף בין
 או~ ובש"~

 ובן ~ת~ ~~
~נהגזנו

 וב~"~
 ה~מי~~

 א~
 ול~ם ~ לדגים ~בונה ~ין

 עםשנ~לחו דגי~ ו~ן דגזם עם לא~לו מו~ד בשד עםשנאפה
 עופו~

 ~בנה ~שום לאו~דם אין
 א~ה ב~לי~הסבנה ד~י~

 ו~"~
 ~~ק הט"ז ב"ז~ו~ת~ ב~רשל בבל~ ד~ים לב~ל ~ותר ובן

 ~ם~דגום ~תרים בשר עםבתנור ~אופי~בע"~ ג~~דל~~י~
~~ 

 דג נפל
 איפב~~רבבשר~או בקד~

 ~~ה הגע~~~~א~ת~לא או~ד~ה~~ ה~ מה~~יע~~
 ~ו~~ן~ד~~ ו~"~~א~

"~ 



~"~~~

~ ~  
~ ~ ~

~  

~ ~ ~ ~

" ~ ~

~ ~  

~~~~~ 

~ ~ ~ ~  

~  

~  

 דבןאי~ ~רזל~~~~הפר"~בב~י
 מ~קין ב~~פ

 אפי~ו~מ~" תח~
 "מ~ו~~

 בבלי
 ברז~

 שורה " ר~~~ה

~ליה~וה~י~
 ~ת~ הרמב~ם על

 ב~
~ 

 ~דר~ת י"ב
 רא"ב רואהו המזי~~ין ב~דבר" י~ל~ שמאדהטעם

~~~~~
~~~~ 

 ~~ ~~~"ו~~ריש~
 ~~ו דה~ן

~
 ~א~י~~ ~~~ ו~ן

 ~ש"ס"

~ 

 ~~ים במטה
 ה~ון~~~ב~ל על~

~ ~  הו~ א~ 
 ר~ה רוח מבוסה

 במ~ א~רי ~~ליו~ור~~~~ור~
~ש~ת עלי~ שיושבים

~~~~~~~~~~ ~  ר~~והאיסו~ רוח ~~~ 
~ו~~~~י~ל

~ ר~ ~  
 ו~טו~

 ו~~~
 ראין

~בתו~~ל~~ רדב~
 ~ברים~

 הנ~ג~
 אין בזמ~נו~דע~יו

~ו~בין
~ 

 ~~ט~~~"ה
 סתמ~

 "ע"ב לאי~ור ובתבו
 ובש"ב ~י~ו~יון ~

 ~~~ ~ ~ו~
 ~ב~

 ותיר~~ל
~ר~~

 לש~ן דהשמיט
 ~תה תידוק רלבי ~~

 מוצ~
ש~ד~~~

 זבר לא
 ~ב~

 ~~י ב~"ס הרב~~שנאמרו
 ו~ לעיל~ימן הד~~שרו~~~~"~~ש

~"~~ 

"~ 

 בדס~~ו אפ~"~בוסין ~י~ד דיש נ"ל דינאול~נין
הטור~~~"~ומרן

 הרב יוס~~ ב~~
 ~ עי"ש דאשתני ~ן ו~א~~ד~מ~~~~י~~~~~רנים פ~~הביאדי~

ו~יי~
 ~~"ד

~~ 
 לשור~"או~לגונזם וה~ן ר"ס סי~

 וקוברן ~סיר ~ה~~י~י"~גו~רשורפןובן
 איב~ ~~~ר~~י~ ~צריקרש~

 ~~~פ~שו ו~~~" ר~ררי ל~י~ש

~ש~
 ~~וך

~ דשר~ת~  
 ~~ ~ ל~דם~ולבן

 ~סיר
~" 

 ""~~פן~"~~י~~ו~~~ ~ "~~
" " "~ 

~

 ו~~ג~~ ~~שו~~"~
 ש~~לשתות

 מו~
 ד~ו~~"ג~ל~ סוף~ א"~ פר"~ "~~י~ "ה~ופ~~ש~~

 ~ ~ג~
 אות"~ו קי"ו הי~

~ח וב~~ב"~
 ~"~ ס~

 ו~נה~~ ""~ב~~ ס"ק הלז ~~ וב~"ב
 ב~ים ~~זל~הניח

 ~ ~~ר"~~מה~~~
 ועי~

 ועבש~ ~~"~ ד~ י~ר~~רשת בזה~
~  

 אנו
 נזהרי~

 בזה

ו~
 שו~ר

 אפי~~זוגאין~חוש" ביין פני~ ו~~~ י~~
ובן

 בב~~ במש~~~~ל~
 ~~ים הרבה~רוד~~רד"ף ב~זמו~ ו~יין ~ ~~~ים
 האר"י מרן שהזהי~

 סבנה~~~~~~ל~~ל~ם ז"~
 ה~ובל ~י~י~בפרק ב~ת~חית~ד~ל~ד ~~רתי"~מה"פ~~
 אל~ ש~~~ב~י שביב~א א"ר~נינ~

 ר~~נ~א
~"ב בלא"זי~~~

 ~י~ בשו"~ ~פר"~~~י~
דה~בני~ןרידי~ע"ש ~~ סי~~ב ~א שאל

 ב~ר~~
"~ 

~ ~

" 

~ ~ ~  

 ~ו~ובן ~~
 ובו~ ו~תות ל~ל

~י~~~~ק~~ר~~~ ~"~
 הרב

 פר"~
 ו~י~ ~ שם

 ב~"בס"~

 מ"~ב~ם ~ד
 בשם שהביא ומה בהונה בתיהרב

סגי למ~ בבלי~קראי נשת~ש ~דוקאאם סי~קע"אב~ ~ל~ י~ב~ שו~
 ~~~שו~

 אם ~בל וש~יפה
 הו~

 מיו~למירגלי~
 ולא הג~לה לא להו מהניא לא שטף בבלי אפי~אלא ל~ל~ ~דפ~ ~רי יוצא שאינו ב~י"~רסלא~מיב~יא

 אלא תיקון להן ואין עליהן שורה רעה ר~ס~יבון
 ~בבשונותבה~זרת~

~ 
 ני~זין שני~~ת ~יבו~"חזק

~~ן
 ~דש~ דפ~

 ~סתב~ והבי ~ב~~ לבאן~ באו
דהגעל~

 ועיין ~יו~ד~לשתן הוא ~ם ל~מהני וליבון
 ~"ס~~ן

 ה~בנה מפני דאסוריםא~רים בפר~~וב~נה"~דב~י ו~~ע ~ מש~ קב"~
 ובס"~

 ולה"פ
 וט"~

 ~~ה~ ~בנ~~~~~~י~ים"~ה~
 ~ם

 ו~~~
 במעט

~ין
 א~

 לבדו ~וא
 דר~~ דרוב~ נזה"~

 ~"~ ~ן~~ן ~יך

~ 

 בהםושו~ר "
 פתאים~ה~~~

" 

~ו~~
~"~~ 

 ~~ו~"

~~ ~ ~ ~ ~ ~  ~ ~ ~ ~ ~  
~~נות

 דאינו ל~בו"ם למבוד ברז~ שהוא"מת~ל~ דב~
 בתולעיםמסת~ר

 ב~
 ועוד ~~צמו באובל ~אם~

 לישרא~~""~בדיקה אף שדיהא~ל רה~
 ודל~

 ~" אותו~מיסתב~~~יך~ש~ב ~ה~י ~ ~בה~י

~ ~ ~ ~

 בה"י ~
 בג~ינ~ רא~

ונלע"ד ה~ט~התי~ להס~ח~~ן אס~מדר~נן אל~ אסירי רלא ~וים
 הדב~~יאי~ו~הסח~~ לה~~ו~י~~ דאפש~

 הוי~ באבילה האסורים~רברים
~~ 

 הת~"
 מררבנןאסיר"אלא אולאודל~

 ה~
 ~ראוריית~ דהוי בז~וה~לה האריך א~ ס"קוהפ~"~" באשלי"רברבי תליא מילתא

 והרא"שוברע~~התוספות
 והרמב"~

 וב~נ"דעת
 הפ"ת ~סבי~ובן "~~"~

 ו~רשב"~
 אך ~~ סי~ ח"ג

 בנ~~
ה~ה~

 הביא א~ הטור"~~ת
 ל~ק~

 רס~רי ~פו~קים
 ב~~ מד~דיי~ סהוא ~סב~ה" ד~לה האופ"ןיהיה באש~ הרב"י שהבוא הרשב"א ~ובת פירשובוטון ד~ ~הר"ש יונה ומהד"ם ~ראורייתא ד~וי~רנן

 יהיה ~ה ל~ב~ים מסר שהב~וב אלא~ורה תו~פת~ט"בתבדאיסו~מ~ר~ וה~ו~ובעלהירושל~י
 ונר~ ה~ו~ר דחול ד~לאבה דוגמא מותר~היה ~סו~ומ~
 ל~~

דה~
 א~ ~"ק ~"ב נבונה~ו~"ע סברה

 הל~ט"ח"ב" שבלי ~יצור~רבדי רבת~ד~ש~~
 ב~

 ~דרבנן רהוא

 ב~ו~ו~~
 ~זן

 ~ל~
 מ~רבת הבללים

 אות א~
~רם ~"~

 ל~ך משנה ה~
 בפ~~

 ראי~ו~ העלה ~א מ~~
 ~ מדאו~ייתאסחורה

~~
 ~~יו~ר רבר הוא אם

 ~~ב~
 ~בלב~~ים "

 בבית ו~יין~נגנים ~~אי~ בעופות ובןבחמורי~בג~לים"ש~י
 יוס~

 ובש"ב ובפ"ת
 ~דם בני ודרך למאבל ~יוחר הוא שאם דבתב~ב"י בשו"תרשב"אשהבי~ ו~~ ~ ונבון להתיררהסבימו ~ ס"~

 לאבל~ בר~לגרלם
 ~~ינו פי על אף

 בר~רים סו~~
 ~ב ובן אסור אבילה "ל~רך למברם אלאאלו

 ה~ב להחמיר"וב"ב דנ~ן ו~להעט"ז
 פר"~

 ועיין

~~
 ~~~י~" ~האבילו לקנותו ואפי~ ~ו~ם לשון
 דישפ~

~ 
 רברי~לגד~ם ~ויםוקונה פו~לים

 לק~ת אבל להאבילםבבית
~~ 

 ולהאביל~ השוק
 לה~

ש~
 וש"ך ~"ז

 ופר~
 ~ ה~ ס"ק בש"ב ועיין

~~~~~~
 אחר ~ישראל ישראל

 ט~יפ~
 ש~ד~נה

ביון דלא~~~ב~רסו~בזולולמובר~ב~רלגוי ~
 ד~

 לי~ חזי
 התיר הט"ז

 אבן~ב"~
 הפר"חזועייןבבנה"גהגהתהטו~אותה~ח~ובןהסבי~ אסרי והש"ך

 להקל ראין ונלע""ר הא~רים לדברי ל~וש רראוידבתב
 למברהובא ~ועליווהות~ רבוותא~ואםקנהלהאביל בלהנינגר

 אינ~
 בד~ים ~לא ~וברה

 אבן~"ך ולאיות~ שקנ~
 ה~

 ובן בו ~ויח אם אפילו התיר פר"ח
 תיישים ולנ~ור ~~ אקראי אם בי דאינו~סתבר

 שלהםל~ורות שצרי~
 ל~ב~ם הבשר בך א~~ ול~בו~

 הט~
" 

 ונ"שוהדרישה
 מתירי~

 סי~ מ"ב בשו"ת אבן
 ~"הוב"~

 והפר~~ סי~קנ"א~וה~~ך~א"~
 וע~ע ~ א~רו

 ~פר"~

ס~
~~ 

 בס~ ל~ח~י~ דטוב ונל~ד הט"ז דבדי רר~~

~פר"~
 דבתב"

 ד~ה~א~ו~"וס~ב~
 של
~ 

 "ודאין ~~"ז
 ~~~~~"ל~יר~~ו~י~ן ~ום~הם

 ~א~~
 ~"ת

~~~~ 
~ 



~ ~

~ ~ ~ ~

~  

~ ~

~ ~ ~  

~ג~
 ~~ש

 לג~
 ~ל ~~ש~~ו~ו~ך

"וגם ה~ ~ו~~
 ~~~יה"~~

 ובן אסר ~ימן"ת~ב"א ~ה
~בון

 ~רב"~~~ ~ ו~~
 הטור הגהת

 או~
 ט~

 ~ ו~בת~ לה~~~~ס~ם
 ~~" זה

 ~בו~
 ~איד

בב~
" 

 ~""~ ~ה~"~
 ונ~ה" נ~ו~ מודי~א

 ~~~ ג~
 ~~חמ~ ו~"~"~~ל~להתי~

 דאפש~ ~רבה עליו ת~א

 לוה~ריבים ~לקנו~~ה~~~ ל~~"~ ל~~~תיי~ה~~י~
 א~

 ~~ר ~ינו"~ובר אם

 ר~

 ד~תו

 "ב~ר מת~ה"~ם ולנהוד" שדי ו~~~~~~~ לית~
 י~ודהוש""~וב""נ לב"~בי~ל~ם"אסור

 בשו""ת"ז"א~יק בנה"ג~ מה~~
~~ ~~ 

 ~אקרא~ ~תיד ~טה צ"ג
ליש~א~

 ב~ד ל~~ר
~~~ ~  ~~~וי~ 

 ~ר~ו ~בר
 ~ף ~~~מו ~~רם הבי בד אינו דהבירו ביון~~לו

~דברו
 והפד~ הב"~

 ~""ש
~ 

~ ~

 מן ~וץ
 הה~

" 

 ~ק~
 בהמה של ~לב

א~~לב ~הור~
~~ 

 ואסוד ~מא~בבשרו ~~מה
 ~ו~~שות

~~~ 
 ש"ך

 ו~"~
 ואהרוניםז~וד~~א

ה~ומד ~ל~
 ה~ לא~ל~

 ~בל דאסור
 ל~ו~

 או ~ו~"
 ש""ך מות~להדליק

 ו~~ וא~רוני~
 ~~ז"

 ו~~~
~"~ 

~~ 
 מ~ות דאסר"ל~ת דב"ש"~~ק~""ס ~שו"ת ו~ין

 ל~סקלגוי
 בנו"~

 ודבד
 סי~ "ד תי ~ש~

~"~ 
 י"ד

 ז"א ש~ת ובן וה~יר ~ליוהלק
~""~ 

 ~ד סי~
 הי~~~וד" ו~בת~

 ~ד סי~~"ד
 לישר~

 סר~וד~ברי~ להיוה
 צ"ד ס~~ ~"ג ז"א ושו""תטמאים

 ~~י~~ב~~ש~ ~ט~
 מ~~דנדוןדב~וד~~

 ב~נ~י ב~~מ להתיר ה~במתי
 " ~~ירה הישראל י~פלשלא

 ב~ני~ א~~
 ~~~ור

 ~ ~~י~פל דישראל ~רתילידי הב~
~~~~~ 

 " נז~~נו"
 ~~לו ואם " ל~י~

 ולאו התו~ מדברי ~""ך לו ~נזדמנו ~י ~וי~ בורו~~ ל~
 שאר~בל דהה~ד צויד~~קא

 אר~
 בת~דוקא פ~ה~ו~"ז

 מדברי ו~נ ~א ב~ה~~הלבות הרמב"ם וב"ב~יי~
 ונב~~לה~~יד~ד~""י

 ~י~~ ~~
 ~נה"ג

~~~~ 
 אות ~י

~ ~ " ~ ~ ~ ~

 ב~~ד"לא~~~
 א~

 ורוב~ס~ו לשנה בבו"ב ~וי ~צב ~ם "~~מו ~ ~~~ השבי~ ר~~ן ~"~ל ס~
 הוא"~נו"ט ~וי~ל

~~~~ 
 דלבו אלא הדין מן ד~תר

 ו~מהס~
 י~ויש""ב ב~י ~~ל יב"ם רבאהא"~~~ש

 עין ו~רב~~ר
 מש~

 דפו~ללמבור סי~א~פסק י"ד
 ו~ אות י""זסימן י"~ הר""~ עי~י ד~רי~~"ו~יין ה~י ~ד~ו"ט

 ~או~
 ו~יין ~

 שו~~
 אליהו ~ול

 ~ זלקמן

~ ~~  

~  הש~~ ~~~~ 
 דו~

~ ~  
 הרב""י בדברי ב~ע ~~מא אפי~ למבור ומ~ירחולק
ו~ב

 מישורו~~"~ ~~ור~
 לן שאני דלא להקל

 תש~ץ בשו~ת ז דשרי בלבד אלא~מאים ~ידו ~לולא מא~
 ן~וב~~בר בי~ו~ יש ל~י נבלה בשר דלבשל הש~ב רצ""ד ~י~ה""ג

 להתר~~
 אלי~ו וקול לו ורומה מהביעור

י"ד
 ס~

 ז"ך~ב~ב
 דא~

 מ~~ם אסור לו מושבר ~וא
 ~~ורה~ושה

 בדב~י~
 ז ~דבר ~נבון ונל~"ד ~אסורים

~ ~

 אבל " אצלו שמינה שתהיה עד מו~ם לשון
 לע~בהא~ו יבול שיוויה מו~~~~ו אינואם

~
 ~~~די להשהותו ואסור ~"ה שי~וין בבדי שימצא
להשתב~

 ואפיל~ להשהותו " ~רי ~ל~~י~ ב~ן"
 ~זירים

ש"ך
 ו~~~~ו~~

 ל~ה
 א~י~

 הזירי~"
 מי~~~ב~יל ~ה~~ "~וב~

~~~ 
" ~ ~ ~  וש~ת 

 מ~~
 ו~ל

 הסת~

~"
 ~~י"~~י~~"~~~~ה~ואהרו~י~~~~~"~~~~" " "

~~~
~ עו~"הד~ ~ ~ "  

 ~לו
 ש~~ר~ם"~מ~~י~

 ויש~ר

 ד~~י~~~~~~ד~~~
~י~ראלומא~יל

 או~~
 ~~ם

 גוי~
 ל~~ ~ין

 על

מ~
 שיס~ובו

~~נוסי~~בה ~ב"ל~וס~~~~~~~מ~ל~ הב~ במ"~

~ ב  
 דלא ~בתב ~"א אות ב"י ~הת ובנה"ג ~"ז~~יין ~~~שומ~~~ר~~~

 למי~בדהזי
 ""~ ~~~~~ מ"~ ה~~שו"~

~ ~  הש"~~
 ד~~א ס~~ג

מותר למב~~ור"ובמ~~
 ~~ר~ והביא~

 ובאר"
 דהאלי ו~מי~ ~י~~

 בש""~
 יהודה~ ר~ ב~ דף ~"ז

 ובדפסק ל~וי~נם ~ת~~ ליה~ אס~
 הר~ב~"~

 וקשה מ~~ע~ז יו""ד
~בעל

 הטו~
 והלבוש

 דש~
 ה~"~~ נגד

 בד~
 מרן

 בת~
~דיו~

 ~תר דד~~א
 דאיידי וצ~~~~"~מ~ ~בר~

~וקא
 גניבה משום" ~~ דאי~

 לה~ ~~~ו~~
 אם

 ק~~"~ין~ ס~~ לקמן ו~~ן שרי ~מתנה ד~זמבידו אינ~
~~ 

דבן
 ~ "נרא~

"

~ ~

 ובל
 דב~

 " ו~ו~ ~בדיהם אלא איסודו שאין

בג~ן
 ~ופ~ מ~י~

 ובן שלהם ושמן
 וא~"ג~ירושלמי אי~

~ ד  ~~וב~ מפנ~ המוריי~ 
 יין

 ב~אה ~סו~~ס~~
 י"~

 ~שאין
 ה~ו~י~~

 ~מבר~
 היין~~בוד יות~

 ו~~~
 שב מ~~י""נ ~ר~~וץ ~יבול

ש""~
 ופר~זו~ת~

 עוד
 הרבפ~"~

 ד~י~~~יא"
 דו~~

 מדברי~לישרא~
 ~מאים

 ~ו~~
 ~~ו" ל~ו ~~ל~"דאי

הנאה"
 מיני~~

" 

 יהיב הוה~
~~ 

 בד~י~בר~פ
 ~~ל~עיד "בנ~

 במצי~
 ובן~~~ק מידו

 בס~
 ~ורא~י~ שי~

~~~~~~לו~בנה"ג

 ראיה ~מאוהביא ב~ברס~ורה ~~~~~~~~~
~ים ~ מ~

 ר~שונ~
 יהודי ו~בס~אי ~אב~~בשד"~יד

ע"ב הי~
 ~~ הפ~ אב~

 י"ד"ה~יג
 ~~~ עלי~

" 

 ואין דהוייםהם ד~~~י~
 בה~ להשג~

 " ו~ודאי ~~ד

 דא~~
 מ~שה דההוא בדבדל~~ל

 מא~
 ד~ב ~ובה

~בהוגן~

~~~~
~"~~ 

~~~ 
~  

~ ~  

~ ~ ~  

~  
~~~

 דמה ל~~ן ראשון בדבר

 ובן ב~הותמות~ריך ~א~~ר~~~א~ר~י~~
~ 

 משום
 נ~ו~ היב~

 ~ה
 דזמדרבנן ~~~

 בהות~
 שד~יוי~~~ם דדבד ~ושניבקדש א

 ב~~ו~~מות לה~ריבו בו~המירו
~ 

 ה~~ה ~אל
 בהו~ם ני~ר ואינו המיר מגופו שאיסורודמה ~~ ל~

 ~פידושי~ בבל לההמידו~וב א~~
 ~ל" ת""~"

 ~י~~י~~ ~"~

~~י~~~"~~~~~~~

 ה~~ה

 א~ ~~
האריך

 למ~נ~
 ~פירש

 דבריה~

 ד~וב
 ~ה~~~

הפירושי~ ~ב~
 הפי~~~~~ול~~מיר בל בהילוקי בלומר

~ ~ ~ ו ~ ~ ע~"י ~~ ~~~~ בשאי~ורו~ ~"ב ולה~מיד מדדבנןשאי~רו ~~~י~~~~
 מדרבנ~ ד~~

 ו~~~ר~ומזייףוא~ג
 מ~~פו"~ם ש~יסורו בדבר ה~מי~ל ההילוקבעל ד~~"~

 שהוא~דרבנן אע~"י מגופו שאיסורוובל ~~~~ש~~ ~~מ~~לו~~לא נ~~י~ ~ןמ~בנן ~~
 צרי~

~~ 



~~"""~~ ~ ~ ~ ~  ~~~~  זה~ותמות
~~ 

 ב~ד ~ה~יץ
 הנ~

ונראה רבר~י ~~דו תרו
 אמ~ ש~ו~

 ~~ל
 לה~מיד" דטוב ו~~ד ~
בותי~

 ז

~~~~

 רלב~ת~ ~~או~~"ד ל~ו שלת או ~~פקיר
 ל~לות~רי

~ 
 ~הפקיד

תותם בתותם~בתו~
 ~~ות~ ~~

 ~"ך א~
 ופר~

 ובדלקמן
 ~ר~

~"~ 

"

 ~ י~וי"~
~~

 ו~ו~" התומץ רבשו~ן

 ד~~
 ~תמתו היין ~~ם שנשתנה ~ ~ד דבשבו ש~יר~ מיירי

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

~ ~ ~ ו ~ ~ ~ ~ ~  בדל~ןב~י~~~~~~
~ו

~~ 
~ ~ ~ ~ ~ ~  

 ~~~ב~~ש~

~ 

 וה"ט א~~תותם
 דמו~י~

 ווון
 מ~וש~

 ויוןש~יר~
 ~מ~וו~ב ש"ךופ~ת א~ בתותם רסגולהו אתרוםבורברום ב~

~~ 
 ~~ל ה~"ת

~~ 
הגהת ~"~ו~~נ~"ג אות

~~~ 
 לשון ~~תיק נמו ת~ אות

 "" "~ונ~ון~ז" הש"~"ו~~

~ ~

 ו~~
~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~  

~~~ 
~מ"~

 היא נ~ונה דתש~ה ונ~~~ד~א~יד ב~ה"ב של בפת ותלופנו ~מא ~~י~"~ותם
 ~~נין~ל סוד והמתקי זו~

~~ 
 הרב

 הבול~
 ~תיר וד~תו נר"ו "מו~ונא ~מוהד"~מז"ט~~א מוד~נא ~~וד ור"מ ר"מ

 בש"ך~
ומ~

 לבת~~ לאסו~ א~ן בר~~ר ~ת~ר ל~"הוא שנדאה
 ~פד~ב~בד~

 ו~יין ותליף שמא ~י~ונן ~דמיתש
 ~ ~הרר""ף לדודב~ז~ו~

~~
ו~א

 שא~
 ובו~ ~ותמות ב~ ~~דיבום בר~רים

 ~תב " ר~"א ~שון~ד"~ל
 הדרוש~

 ס~
~ש~" ו~

 הר~
 ד~ין

 תי~~
 ~~ וצרי~~ למפ~יד ~ולת בין

 ~ברי~ותמותושב~נר~ה
 הר~ב~

 מ"א ~ה~ ~י"ג
 בה"ג ר~תובן

 והרי"~
 וב~ב

 הרשב~
 דצרי~ב~תו~מו~

~~~~~~~ד~~  ~~~~יש~ ~~ל~ 
~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

 ~ל אמנם~א בסברת במפקיד להקל ד~תו אבן ~"לסימן ובדפסק ב~תם דהביא ~~וותא בסברא אלא~י"א רלא מרן דד~ת ~תב פר""ת ו~רב ~ בצ~~והני~
 מ~

 מור"ם
 ב~~

 ~~ת
 רשא~

 ושד"תשוד
 בתבמ~י

 ~סמו~ ~י~
 ~לי~

 דסברא ברו~בד אפי~
 היאדתויה~

 וב~
 ~פ~ת

~"~ 
 גוו בין לן שני דלא ב~

לישראל
 תשו~

 ה~~ום ותו
 ~~בר~

~~םהרב ב~הביא ~ת והבנ~"ג ~מ~קיר שולת בין לן שנודלא מדן של ראשונה
 בש~ת א~ בתותם ב~פ~ד מ~ב~ל~תי~

~ ~ ~ ~ ~ ~

~  ~~~~ ~~~~~ 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~  ~~ןק~~ 

 לתש"ב "ממ~ל ~~לל~רב
 ~מוהר~

~~דות איש דניאל
 "מ~~

 בד~תו ו~לה ה~רונה ~פירינצי ב~יר

~~~~~~~~~

 ~~ן
 ~ת~

 תשוד לישראל גוו בון
~  

 ותומ~~~לינותד~ד
 ב~~~"~

 ז ~~~ו~~בב~~~ו~א
 ~במוהד"ד ומ~~ול ~ מ~וז הגדול ~~י"הרב ~סביםו~ן

מז~
 ~ד בדבר להקל דאין נ~ל~~ זס"ר מודינא~"נ~"ו

 רפו"ס ר~נן~סבוראיבמ~
 בר~"~

 ד~""~ו~ין ונ~"ר
בגוי

 בי~
 "תשור בושר~ל

 ב~
 בשזלת בון ~מפק~ד

צריך ~~ול~
 ב~

 ו~לא וא~י~ו"~די~~ד" ~~מות
 בו~~~

 ~ד""ם~סברת~" ודלא
 "רון "~ומן~~~"ג ~~ל ~~~ין" והב"~

~~
~~~ 

~~ 

~~ 

~ ~ " ~ ~  

~ ~ה~~~ ~  

~ ~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

 הביא סי~ק"לוה~ט"ז
 ד~בנ~ רס~ק~ ~שו~ ה~~~

 ל"ב בלל ~ת~ת ולקולא~ןמ"ו~להוא
~ליו אות~~~~י~

 ~א~
 הי~א

 ~יסו~ ד~יב~
 מת~ונן ד~ורוותא

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ו ~ ~ " ~ ~ ~ ~ ~ ~

רשלא
 בבונ~

 ו~יי~ ~ ומיסתברא ~ב"ר נ~שה
 ~פ"ו

 בושראל בש~ה~שלת~רך
מלאים אווזא צוארו גוו ~"י ש~ל~

 ~~~~ם~בלו במס~רות~ "בתיב~ בש~
 ~הם" בא~" דקתותם שו~

 פו~~

 בו ב~וא~ו~תוב ~~ו
פ~ת

 וה~~~
 " וה~בי~ו לה~ור

 ו~ד~~ ה~ו"~
 ~בנו

~~
~~~~ 

 א~ת ~~~
 א~"~שי~~ב~ותם~~
 ~ת~ו "

"
~ 

~ 

 הש~
 וה~~"ת

 דאפ~
 בדברים

 ~סימן תשיב אתד בתותם~די
 ~~~ ~מ~ת~ ד~רי~

~~
 ~~ ~ו~"

 ל~ מ~ת~
 ~~תם~ ~שי~"

 לא בדו~בדהש~ך"דא~ולו ~"~"""~~
 השוג"~ל ובנקה"בתותם ~שו~

 ~בלל הת"ת~ל ~רו~~ד~ב~~~ ~~"ן~~תי~
 ל"ב~

~~~ 
 ~הסבים ~ז

 ה~~ ~~
 דבןובתב

 נדא~
 הב"ת אבן ~ת"ת ד~ת

 דאף להקלתור~תם פר"~ והר~
 ~ אמ~~ית סברה היאזהט~ז לב~תל~~מ~תתהריה~אבתות~

 ר~ו~
 מ~תת ברי~בד

 ג~ אות~ ה~ה~~~"י ו~בנה"ג~ בתותםהוי
 רבדבד מו~הא~ תו~~ ~~י שרי ~בל בגוי דברו~בר ~ור"םלסברת ראף בת~

 שצרו~
 ובתב מ~תת ולאתותם תמפ"גדרוק~ א~דהיונו תותם
 הט~~

דוקא ~~~ך תותמו לראות לתזור ~תיד ו~ין בדו~בדא~ילו ~י~ו דתמ~"ג "~~~ן
 תות~

 מפתת ולא
 ו~וי"~
 ן

 ומ~
 שנל~~ר

אמתירין לסמוך ~בדו~בר ~ותם רד~א לבתתילה להת~ורהוא ל~נ~
 בהט~

 לתם ~ית וב"ב ~~צ~י~ ררך ד~וא
 ובתב וש~איהורה

 הפר~
 בני~ ~ת~~ש~ותמין בדין ת"י ק ס~~~זהפר"ת ~ ~ב~ל בדו~ וזה אתד תותם במ~ום הוימפתתות ב~ " ~מתבד לד~ת ראף

 אי~ר לאסור וה~להגוי ~""י הנייד וביוםהש~ת~~~ין המנ~ול גבי~~
 רמלאב~

 ג~וד~
 לפתותג"ב וא~~ ~~יא

 פותות~
 תותם~

 ה~~רו~
 ובתב גוי יד~ ~ ~ל

 רסגו~תום"התנור~וד
 במ~~~

 א~~~~"ן""~ו~יין
 מהר~בשו"~

 ~ו~ צבו
 ט~~~~

 ת"~"הנ~ל בשו~תובתוב ~~ש~~~~~~פר~ת
~ ~~~~~~~~ ~~ר~"~~ ~  ~~~~

~ ~ו~ ~~~"~~~ ~~ש~~ לד~רו~" ~ ~ ~  
תל~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~  

" ~ ~ ~

~ ~ ~  

~~~

 י~דא סמ~ה סמ"ה הנ"ל ש~ב וה~ב הפד"ס ~ל
 הנ"ל י~בץ שו"ס~ל

 ~י~
 לא

 ז~~
 שד

 ש~"~
 ~הד"ד

 אמידה עדך ב~"י ועיין ~ ה~ל ~ל סי~ אביו~~און
 פד""ס" בהדב דלא ד~תיד ז""ל קזיס מהדי"ב פ~ק~גוי

וסי~
 אגדוס בין

 לדבו~
 ~""ז ~י~ א"ס וב~ד ניידוס

 הפד""ס ~ואדסה~די ~"בדגם~"ק
 ו~"~

 בסייםשאל
~י~

 ד"~
 בהדב נל~ר דינא ול~נין נ"ב ~~

 הסנוד ל~סום סגי~לא וב~ ס"~
 במפ~~

 ולפסוסהנייד לקדו~ ודש~י לבד
 האגדו~

 דבד ~מא ובן גוי ~י
~ 

 איזמי~ דמנהג גבינה אוס ~בד~ם בזבוד~~~~~
~מ~

 ~ל
~ 

 מדו~ק בשהמנין הניבד
 א~פ~

שהמשק~
 ב""ד אוס הגב"ז הבנה"ג ו~ב ובו~ ה~יאין~יני דאו~ לפי הניגוב ססד ~דוקדקאם אינו

וז""ך
 א~ או~ ~ ו~"~

 ל"א ~ד
 ~~ ואו~

 ז סופו ~ד
 ~ימן~~ א~ בלל י""ד ו~ד ~~ז ~ימן ס""א~ב~מ

~
 ~ ~א

~~
 הפך ~"ב אלא מוד"םלשון

 ה~פידו~
 " ובו~

 השקבמ~ום ססימס מהני דאז הפ~"סבסב
 השק ססם ואם אסד~ו~ם

 בהפי~
 הו""ל התפידוס

 בב~ ששלס הדבד השקוססימתססימס
 הוי השק וגם הבשד ססם דאם בת~ י"ס ל"בדין~ל סוסמו"ובס"~

 הדבד ונבוןבס~"ס
~ 

~~~~~ 
 ב~בו " ובו~ גוי ידי ~ל שלסאם ~~

~~ז
 והש~~

 בדי~בד דד~א
 בה~ו~ ודלא ~"ס הא~הוב~ימני ו~ב ~אלב~סלה אב~

 אףדשדי
 לבתסל~

 דאין ונל~"ד ~מו ה~בים והפד"ס
 לשון ובד~ודה בדי~בד אלאלהסי~

 והרש~אודש"י מדן~א~"פדהד""~
 שדו~

 דאיבא
הבשד לנק~ יד~ דהגוי למיס~
 ~ ויזדיי~

~~
 דדבנן איסוד שלס אם אבל מוד"ם לשון
 ב~"ה מבואד ובן פד"ס והדב הש"ךבסבו

 נשב~ שהיההסוסם דאההיהודי אפי~ דדבנן~באיסוד

ומקול~
 הסוסם שנ~סס בודאי ניב~ והי~ ל~מדי

 בת""ה דדבנן באי~וד להקל ונל~ד זה ב~ניןמותד

והש""~
 ~ והפד""ס

~~~~~ 
 " ובו~ שסי~ה סימן שאין א~ודום ~~

 דחיי~נןשמאאםאין~~"~בהן
 שהחליף זה ב~צמו ~סט בדע ~ב הגויהסליף

 ישדא שדוב במקום ואף ~ליו ל~מוך סימןשסי~ה ואי~
 בהפדישה ופד"~ודלא ש"ך לזה~וייןישלסוש

 ~ליו לסמוך סימן שסי~ה דאין גוונא בבל להקלואין וב"~
 ישלסו שלא ה~ופוס ~מול~י הזהדתי פעמיםובמה

~ב~יינא
 ופאד~ה~~ה~ופו~

 שחו~ים
~~ 

 ~בו""ם ידי
 יהודי נ~ד לשלוס" לקולי ושמ~ו ~ושים ~יובאשד

 ז ללוו~ו ה~בו"ם~ם

~ ~~~~ 

 נבדי ~ם " ובו~ ~י ~"י ~ס אם ~~
 ושפס~ומו~ד ~בדו שאיןד~למא

 ופד"ס ש"ך ס""סבדי~בד
~ 

 הסיד דלא בא~ה דלא
 בשפס~ואלא

 ו~ב~
 דוקא
~ 

 דמא~שנא מי~סבד ובן
 ל~מן ושפססוו~יין ב~בדו אף בדי~בד ~"א שדיולא

ד"הבס~ה~~

~~
 ישדאל שביסי דלא ואף " לדבים מ~בד מקום
 דילמא מס~פי ~~"ם אלא מ~בד~וסו

ידא~
 ~"ז ויגידלישדאל נבדי

 ופד"~
 ובן

 פ~~
~י~ מדן

~"~~ 
 מ""י ו~יין ~ הדשב"א וב"ב ד~ דין

 ~ומבין דאנו ד~ב ~"ג אוס ל"ב בלל~ס
~~ ~

~~ 
"~~"" " 

~"""" 
" 

ה~~"א
~ 

" 

~ 

 ודלא
 בהס~

 ס"
 ד~~~

 דו~א
 וב~דיי~ישראל~ ~בונ~

 מי~סבדא מ~ן~~בי ~ון
 לישדאליגיד דה~~

~ 
~~

 ~סב ~ו~~ ~"~ ישלס לא לב~סלהומיהו
 לשלוס דנוהגין הס"סבשם ה~
מ~בד ~"י~~ו~"ב~קו~

 לדבו~
 והיא

 שבונ~
 גוים ואין ישד~ל

 י~ויין ~ליו והשיג ~ ס"ס ~ב""לשם ~~צויי~
 נובללפדש דהא ל~מיה~ו מ~וםדאין ונל~"~ ~ בד~

 בדי~בד ב~אהסיד דב~הס~ס~ל~
 ד~

 ולא ~אי לה
 ב~~

 נוהגין
במושהע~יק לשלו~

 ה~"ז~
 הבנה~ג ~ל ג"ב לי ו~מיהא

 ב""יהגהס
 או~

 ה~"ס דבד~ ~שהביא דאסד ב~
 ~"ז ה~בימוובן בס~

 וש"~
 והאה~"ז

 ~ל ה~יבונה"ב השיג~לדבדי~~~
 השג~

 ~ב ובס~ד ~ ה~"ז
 ~~בדו אפילו זה ~ל לסמוך שלא נוהגין ואנווז"ל הבנה~

 שיש בדבד לא ~ם~ושפססו
 ל~~""~

 מצוי דבדשאינו או
 מלשונו נדאהבנבדי

~ 
 ~ "לה"~ מדבד~ ובן

 ד~י~שו
 ב"א ~יד דלא בפ~~ו ה~סדבדי

 ו~~ז~רן ב~בד~ בדיע~
 והש"ךואי~

 ~~נו ה~למ"ה הי~ה
 דהיא דנ"ל א~~"י ס"ד הס""ס ~לה~"ז ~שג~
 דשדו דבנן במה נגד אפי"~בדי~בדלאסור סומד~יתיד~

 מ"~
 ~ון

 והסשב"ץ" האנודה מדבדי נססייעדהבנה""ג
 ו~""~ ~ ס~"בהמסמיד י~י~~

 ס"ג ז""א בש~"ס
 ~~ומן בלי גוי ביד שנשאדו ובדב~ות ~בסותדהסיד ~ימן~~~

 להם היה המב~ביבבית
 ~בי~ו~

 ~ין
 לפ~נ"ד הדבדו~וב ויוד~י~מ~קל~

 ו~""~
 ו~"ז ~"ו ~י~

~ 
" 

~ " 

~~
~~~ 

 ובמ~ו~ מהגוי בבד~נה אםפי~ש ובדי~בד~יןלה~~ ~ד"ם ל~ון ~~
 שנשא~ו ל~וש~אין

 הדפו~י~
 גו~~אב~"ב~~ ביד

 והב~ ו~ד"ס ש"ד בדי~בד אפילו אסוד להבי ~לסוש ~~
 ו~וין ~י~~בד"

 בשו"~
 ~ ~" " א~ ~י~ ס~ג מהדיב"ל

~~~~
 ~וב~וב גוי ביד הנמצאים

 ב~נ~~~~~
 ס"ס~י

~  
 ל"בד~

 ~ב ~"ז
~  ~ ~ ~  

~"~ 
 היה מש~משין~~בו היו דאם ב~ניןדמיידי

~סקל~ל הסוס~
 ~ל לסמוך ונהיגי י~~

~ל בשד~באב~ני~ סיב~
 הדדבים~

 ~ הבלי בפני הבס~ב
~~

 ~ז~
~~~ 

 בבי~ו גוי המניס
סוליןמסיק ו~ו~"בד~~

 דא~
~יו~א שד~ לב~סלה

 ולישנ~ ונבנ~
 דמניס

 ד~שמ~
 די~בד

 הודי~ו ולא דב זמן ד~ה נק~יהסיפא משו~
 בדי~בד אלא ~וסדשאינו שד~~ו~שהו~

 ש"~
~ א"~ ~ ופד"ס  משמ~ נמי ל~ססלה דהמ~יס שםהתו~~ 

 ~לבן~דיאף
 ו~ייןלקמןלב~סלה

 ~~ אףלבתסלה~לה~ל ~~ון~ד"םונל~~ סי~ב""~ ד~

~~
 " ונבנס י~א הואאם

 נדא~
 דאפילו

יוצא ~~~
 ונבנ~

 באי~וד ואפילו מהני
 דאודיי~~

ש""~
 וביו~א ופ~ס

 ונבנ~
 אפי~ היינו דשדי

 ~סקי אהדדי מידססי נמי דאינהו זא""ז מבידיןשאין באבסני~
 א""ב אלא הדלת שסגד סיישינן לא הס~ם ומן ~תו~

נוד~
 ונל~"ד ופד"ס ש"ך ב~דו שס~ד לנו

 בד~י~~
 דסגדהדלס~דלאסיישי~

~~~
 ~~~~~ף

~~~~ ~ ~ ~ ~ ה  

 ~ו~ס שום לו שאיןבדבד
 אל~

 להנאסו מבוין
 א~

מ~~
 ובן הדבה ואם

 מ~מ~~
 ה~ת וב"ב הפו~~

 ~ מ"ג אות ב"י הגהסוהבנה"ג
 האדו~

 "וה~~ ב~נ~



~~"~~
~ ~ ~ ~  ~~~~

~ ~  

"

~ ~ ~ ~~נו~ק~ 
 ~ל ה~וס~ה~ס~ימים

 ~נ""ל~ודלאבמהר~~
~ח~~

 י~וין "ש~~וי
 ל~שילא~

 ישראל
~ 

 מי~חברא "ו~ן
 ו~י"ש ב~ דין ל"ב בלל ~~"ח וב"ב מרן ו~מ"שמילתא
 ~~ ד~ד~אר~ ~~~~~

 והמצז~חילוקי~ מהרי""ט דברו
 מה~י""~~~~~ו~~~ברי

 ד~יבא ~הדין ב~יקר דיסבים
 ~ליו י~פס דה~בו~ם" ~מיחש~~יבא

 הג~
 חיישי~ לא

 י~וי""ש בחילופו ~נאה לי~ לי~~~~~י~~א~
 באור~
~~ 

~~~~~
 גוי ביד ~נמצא בשד בשו"~ס~"~~~יר

~"~ 
 ובחוב

 ב~~ ~הוא ידי~ ~יובשר~דמר~

~~
 ~~" לזיי~ י~ ד"הגוי ושלחוש ד~ב~יו~ ונל~""ד י~~אל

~ 

"" 

 ~~"~ ~~"" ~אב~~~"~ור~זקן~

"~~~

~~~ 
~~~~ 
~ 

 ~~החזו~
 ב~~ " ~ניו ~י~ר~ל

 "י~ ~~"~~"""
 ~~~~""הרב~~ר~דד~~

 הפוסקים רוב
 ""ו~ייןבנה"ג~ה~י~~"~יוצאונב~סובן~יק~~~~ל

"" ~"~~ 
 ~ ~פר"ח ה~~יקודברי ואחרונים

~~
 י ובו~ ליזהד יש ~ח~לה אבל מור"ם ~שון ~

~
" 

~ ~ ~  

 משום הש"ך ב~~ ~
 ני~~~

 ולפ"ז
 בשאי~

 פי~ם
 בב~ ליזהר~~~~ת~צ

 ~ררו~
 ~שם מ~ון~ור~ם וב"נ

"~~~"ונל~ד
 ד~ו~

 פי~ם אין אפי~ להחמיר
 ניצוצו~ ~~~ לי~א~ד~י מ~ולו~

 אי ~~לאיחלופי למיחש איבא
 ~נ~~~~ית~~~י~

 איבא או
 חש~

 בהדיא ~~רוב~"וב"ב

 ~"קל"~~ר~
 בלל ה~~ח ~ל ב~"י דאיתי ואח"ז

 ~ל דהשיג~"~~~~"ז
 ~ש"~

 דחיוש~י~~~~דדבו במקו~ דלא"~יין ובת~
 לאיח~~

 מ~סה ואפילו
 ~אהאואיבא אי~~~ל~~ו"ם להקל דאין ונ"ל~~""ד ~אסו~

~~~
 ~ר~ב~

 מגו~~ ~ין~ לן ~אני ~וד~א
 ~ו

 """~~~"~~" ~~וס~

~~ ~ 

 ~"~ל~ולם~~ו~ז

~~~~~ ~~ 
 ו~י~ו "לשו~מור""ם "

 ~ ~צ~~~נ~
"""

 ~~ד~יקד "" ~ " "~
 "מ~

 שיש"להחמיר~~הוא

בש~ו~י~
 שיוד~ין ~~ה"ב

 השפחו~
 ~מ~~היןשםזמן

 א"צלהחמ~~"~~ל~~~~"ונב~ס
 ~" ז"" הדבר ונבון ~" "~"~ ופר"~ ~לל~~ש""~

~ ~
 שנ~נ~ ~

 " ~האבולה אין בקדרה איסו~ ~ד~
~יינו

 להב~י~ בשב~נ~
 אם אבל להנא~ה ~ו

 ונבון ש""ךופר"ח ~האבילה ש"ד נ~נה~~~~י~י~ה
 בלאה~בר

 הלקט בשבלי ובחו~ ~ ב~נ~
 דאי~

 לאחרים ז~א להלא לה~בי
 "ו~"~
 ~""ח ~~סימני ב~"ח "

 אמ~ ו~י~יזה~~דבד ו~
 ח~~~ינה~ו מ~רירה~ודהשלב~י ~אבל אל

 ~אמנ~
 ו~ךואח~ני~ ~יבולי~ל~ט ושרו

 ~ "ופ~ו~ " " ~~
" 

~~ 

~ ~~"~"~~~ 

 " בך ~נ~ו אם אבל מור"ם "לשון

~" ~  ~בונה מיוחד במקום אחר במקום~~ניחו פי ~ל דאף הש"~ו~פ~ח ~~בו 
 מ"~

 ביון
 ~ל מונח הניתודלא

 הגבינו~
 ש~י~הישר~ ה~וי ~בד

~וד~
 ואסוד הניחו היבן

~~ 
 הניחו אם

 מונ~
 ~ל

~הגבינו~
 אז

 דשמא ה~וחם ליקח הגוי מי~~
 ~ ~" ~ש~

 ~ מיסתברא והבי בהנח~ו ~ישראל~ימן ~

~ ~
 אח~

 נ~פ~והיהודיםונ~ו
 ~הםונתפשרווהוחזרהבנו~~וק~ירו~יהם ~ ~~" ה~ב~"םבלאש~

 שהבירו ואמרו א~ז של~שומן
 בט"~

 הניחום באשר
וה~יר~

 דלא
 מ~"~ ~גד~

 פ~"הוא~רוני" א~ודה דקלא

ו~י~
 ~ ל~~~יד

~~~~
 מן א~ ישדאל ~ח ובבר ה~ים בין שנ~ארה

 השומןובשהוחזד מן מ~ט שבקדר~בף השו~ן~

~קדר~
 שבשומן ה~ומא הישראל הביד השומן ו~ם

 שנ~ק~"~~~~ו~
 ~מנו

 במ~שהני~~ ~ו~
 להתי~ נדאה

ב"~
 ~ם

 ~שוב~
 ו~"~ ~ מנחם מהר~

 דין ~ל
 ~שול~

 ~החוחם"מ~ולקל וראה בחו~ם ~"י~גוידבד
ביהודה בנוד~

 סי~ל"~~~~~"~
 בח~ית מתיר סי~~"ה ~~ש

 אווז שומןמליאה
 ח~ימ~ו~י~לו בלתי שהי~~

 ב~
~""~

 ~מוש~י~המחחל~~ש~ וסחומה מליאה ומצאו
ו~"~

 בדין
 והנמשבים סי~~ק~"ד לב בחקרי החו~מו~

 או~~~~" סי~~ו """וב~~דוהד"ט~~

~~~~

" 

~ ~ ~  
~ ~ ~ " ~  

"~~ 

~ " ~ ו ~ ~ ~ ~ ~  
 ס~ם אבל חשוד בידועש~וא דדוקא ב~בוב~שו~

אדם ב~
 בחז~~

 ~אפי"באיסורין ונאמן בשר
 דאיןה~ט""ז~והאי דאוריי~~ב"~

 לסמו~
 ~יקח ~לי~~הוינו

 ~חרים של ~לנאמן ממנואב~
 ובדלקמ~

 הפוסקים ורוב" ז~ דין
ב~בו

 בד~~
 שהביא בןא ודלא ~מרן ~ש""י הראב"ד

מור"~
 הד""מ וגם סברתה~מ~"ם דהיא

 וב"~ב ב~רמב"םדלא ב~~דהמנה~
 ה~ה~ הבנה""~

 ב"יאו~ז~דרובא
 הט"ז בי ~ף דבר ~מא ובן להקלהסבימו

 ראפי" צ~ סי~ בי"ד הרשד""םוב~" ~ דרי דאחסור מט~ם ~רמב"םנמשבו~אח~~ברח והפ""~
 לד~~

 הראב"~אם
 מו~זק אינו והאיש א~ ~ד ב~ון אמתלאיש

 נ"לבר~~הראב""ד רינא ונבון~ול~נין לה~מיר~וששים לבשרו~
 ב~סק ~~~י~~מי ובן מור~ם ד~ביא בז"א ודלאורש"ו
 נר"ויאירוזרחז"אשיאו מרדבי במוהר""ד א~"ל מצפח שד"ר הבולל הדבמרן

" ~ ~

~ ~ ~  ~  

 " ובו~ אונו~חשוד ~א~~
 ~י בת~

 ~הש"~
 וה~"ן רש~י בשם

 ~שוד~ "הואלמבוד ~דוק~
 ~שו~

 ~וד " אלפ~~ ~שיד דהא
 ת~ןלא

 ~""~ מב~~
 איםורא אביל לא ~ופיה איהו~

 ~מו לאבול מו~ד אצלו ~נ~אדח אםהןלב~"
 למבור שחשוד ב""ש לאבול חשוד" הוא דאםה~ר"ח וב~~

 ~~ בדבד איסו~ שנוהגומיס~בר~ומי
 ונ~א~

 מ~ אצל
שנו~

 דבד "אוחו" לו ל~אביל א~וד הי~ר
 הרא"ה ניבר האיסו~ ~שאיןאיסור ב~ שנוה~

 והרלנ"~
 בסימן

 דשמאחזד שרי נובד" ואם רב"ז סי" ורשד"םי"דקב"א
בו

~ 
 בנה~ג ו~יון

 הטו~"או~ ה~ה~
 ב~
~ 

 אם אבן
 הי~

נוה~
 איסו" בו

 מחמ~
 דה~ידו~יין בהרא"ה דלא שם הרלנ"ח ניבדשהאיסו~ ~פ""~ אף להאבילו אסו~ אב~יו

 בש~~הדלנ"ח למ~ני~"ו דהאריך ב~ ס"ק~ש"ך
 ל~"ו ו~חשוד ~ ~ ב~נין ~ו שחידשומה הנ"~

 אינ~
~~שו~ נאמ~

 שו"~ יה~~ בשד~ני יין
 ~ד סימן י"ד

 ש"ב נ"ה ~י~הר"ן ו~~~
 ב~~~""~ או~

 שם
 " ~ ~ נ~שה צריב~לבךומה דהש~ה בהברח" בפאדוב~ ו~ליהםסמב~י בשבו~ה להאמינו דישל~מן ו~"~ ~~~ או~

~ ~

 ~ובר מור~ם לשון
" ל~יאבוןלאמי~ד~ ~בי~

 "~ש~
 "ב~ב~"~

 חשוד מיקרו דלא
 שי~בור ~דדבד לא~

 מונח היה שאם ~ון ~~יאבון ש~~
 ~איסוד~~""ב אובל והיה וההיחר האי~ורלפניו

 מור"ם דברי ~ל~שיג ו~ט~
 ו~ל~

 ~ליו
 ובי~ ~

 לחם
 לשון יישבוש""א יהוד~

~~~ 
 ה~"~~יין ~ם והםבים

 ~""ק~
 דאיבא בריר~ינן ~ירוש ~שוד מיקרי ב~~לאוהפד"ח ~

 מו~ד אז ~מיה ואיסוראהי~ירא
 לאו הא איסודא ואביל הי~ירא שביק דלא משום~~ו להח~רחאצלולאבו~

 ד~~ירדבבד בהדא"הודלא ~סו~ במ~נה לו שי~ר אם ובן ~סור~להתארחהבי
 ~לאיסו~ שחשוד שמי הר"מ בשם ~וד ו~ביא "~ב""ל הרשב"א~מ"~ הש~~לי~

 יאבילנו ש~א ה~~~ים דברים אפי" ~מו לאבולא~ור
 ד~ין ~~~ו~~~ האסו~יםדברים~

 ז~
 מ~י~ר~דון

 ~~~מא~מרא ~~~
 בסב~ ונ~~ד ~ ~~~ ומשנ~~~ידי~

מור""~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~ "  
~ ~ ~ ~ ~

~ ~  
 ובה~"~~ור"~

 לה~ב ועיין ז ~ע"ב הר"מ ב~יןשיהמיר ו~י ב~רא"~~ ודלא והפר"ה ו~רשב"א
 בבו~

 הרב ~"~~" ד~מה קב"ד דף~ו~
 פר"ה~

 שדהה ב~ה

~~~~~ ~ 
 ~רי~נ~ן

 להמו~וובו~""~~ב~הר~
~"

 ז"
~~ 

 ~ק"דהולין בש"ס דמתבאר ~"פר~ה
 ל~היי~~נן~לת~ו~~~י~דבשבני~

 ב~קנ~ווגם ~ושש
לא

 ~~~ שיי~
 היתירא דמוריא

 משו~
 שב~זם ~ד~ך

 דב~~ ב~"א לו וע"ע ז ~~ל בשבי~~ה ז"ה~~רהים
 לאיםו~ מרןד~~ק

 נרא~
ד~ביא ב~"י הר~ עי~רוהשיגעל

 דלא מהל~ו~"מ~שר~ ~"~י~א~ הרמב~ם דב~
במרן

 י~~~~~נ~"~
 דאיןל~קלז

~~
 ~ז~

~~ 

~ ~ ~ " ~ ~  ~ ~ ז ~ ~ "  

 לא אם אפי~בלל
 ר~~

 ע""ב לבדו רק למ~רו
 והש"ך ~

 ~~ ס""ק ועויןפר"ה ~ איסור שאין~השש אפי~בהב

ובנה"~הגה~
 ה~וראוהי""ב~~""

~ 

~~
 ~~שוד ד~בה הב"ה ~~~ הלב~" ~מברהשוד

ל~רהל~
 רדברשאין האיסוריץ בל ~ל ה~וד

 ע""ב הוא בו מקיליןדבים

 והפר""~ וה~"~
 עליו הש~ו

 במבואר לה~יף רבר לאוהו דוקא רהשודובת~ו
 הרש~"או~רישפ""ק~הוליןדףה~וה~ימיס~בר~בדברי
~ם

 ~~נ~"ג"~גה~
 הע~יקדברוהש""ך אותי""ג ה~ר

"~ל~"~
 ו~פר""ה בו~יה

 דל~
 בהב""ה

~ 

~~~
 ~ו~

 ~ה~~ ~~
 ~~ון " ובו~ בעונש ממנו
 לדברה~~~הש~ד

 השוד ה~~
 ההמו~ אין אפי~ לדבר~הקל~מנוגם

 מ~נו המור
 ~"ש ועיין ~ ~ב"ל אדם בעיני שהמור אלאבעונש
עליו

 ה~"~
 ~הש"~ דל~ ~י~~ ה~ד"ה א~נם

 ונסתייע
~ל~

 הדא~
 י""ב ~"ק ע"ש המ~דשין פסולי בל בפ~

 בדבר ששניהם בגון א" אי~ור במין מיירי זהובל
 ~פ"ק אי~א ו~~י לא הבי לאו בוהא וביוצא~אבל
 דמומר ב~ םי~ מדן לעיל וב"בד~ולין

 לערלו~
 אינו

 לש~י~המומר
 מש~~ הו~

 ו~ז
 ב"י וב""~

 ~ו~ק"עהרמ~"ן ועייןשו"~
 ~ו"~

 סי~ס"ד רשב"א
 וש""~

 ו~שפ"ב
 ~ש""ך ~"ז פרישה ממנו הנאה לו שיש בדבדודוקא

 ב~ההמוד דל"מ ~פר"ה בפי~שואהרוני~~ונ"ל
 ה~ריו~" ו~עיניבעונש ~מו~

 ש~שו~
 ונלע"ד ז ~מנו ל~ל

דהוא
 השוד אינו קל ~בר השוד שהוא דמי ובן פשו~
 ז הדין מזה מובה ובן ה~ור לדבר~

~~
 ונבילה " ובו~ המור א"ב אלא "

 "" מגז~ ~~ור~

 דגז~
 ואה~נים מה~י""ק בהישבון א~שר

 הדבר~~פשוט

 ~י~~~
 אפילו ~~

 הק~ הו~
 אף "" ובו~

 הבריו~ ובעיני ב~ונש ~ י" שהואק~
 אי~ודי~~יני בשני ואף

 זה לרין ישנו
 ש"~

 ז להקל ואין ופר""ה

~  ~ו~~
 עמו למברול~בל עצ~וואפי~ז ~של א~~ו איםורים~" בשאר ~נאמן ~~

ו~ר"ה~ ש""~
 איתא ו~בי לע"ז מו~ר הוי ~יין לנסך ומו~ר

~~~~י~~~~~"~~~~~~~~~~

 ז ל"ד ~י~ן ה""מ אהרים אפי~בשל אהר לדברלה~ר
ומומר

 להבעי~
 ~"ז דינו א~ לדבר אפי~

 וה~
 פסק

 ב~ סי~לעיל
 מ~

 דוקא איירו דינא והאי וע~ש ~~ דין
"
~ 

~ " 

 מומד~יאב~ דהו~
~ " 

~ ~

 ובשל
 אחדי~

 ~~ב נ~~"""
~"~~~ 

 ~"י"ז
 ~רמב""ם בדברידהעזקד

 ובד~~~
 ~לא מ~ץ

 והר~"ן ~"ד סי~ ב~שו~ הרשב"א ו~"ב"בהדאב"ד
 וי~ב~ובן ~~ ~ימן" והדי~"ש ב"הסי~ בשו"~

 ~~~ בל~ ד~~

~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~  
 "" ובו~ ~~בר ~שוד שהוא מור"ם"מי לשון~~~

 ~""~והפר~ה ~"זע~ן
~ו"~ "~~~ עלל~ון"ה~~~

 אע"ג וז"ל דב~ב ~י~קב"ד ~מ""א
 דמ~ו"~

"~~ 
 סי" הרב""י"ש~ביא

 קי"~
 מ~מע

 דאע""~
 ש~דמה איסו~ בדבר~שוד ~~~י ~לא

 ל~
 ב~י~ר

 אינ~ מ~~
 נ~ן

~~
 הדוהנו~ מ"מ ~צ~ו רבר או~ו

 של~ במ~
 ~קראו

 ז~"ב ע"ב ו~~ ב~בועה ע"ז ~האמינם שיש~שורים
 י"ל~""נ

 ד~"~
 ד~א בד~ר ה~וד ש~וא מי~

~~ינ~י ~~מ~
 שה~

 ~~א ~י~דיהשוד ~א עבורה
 י~~

 לאותו"~~י"~ש~ועהמיהו ~מן
 דב~

 ~א~ןבלאש~ו~ה א~נו

ש"~
 ניחא ו~בי ו~ד""ה

 א~
 לסבר~"~ "

 ש"בו~יין "ז ""~מ""א~ ש~"~
 או~

 ד~
 ~מס~בראשי~

 לקמןועמ"ש" להאמינ~"בשבועה
 ~ה~ ד~~

 ו~ד~ הש"ך"
 לאו~~~~מ~~

~~
 ב~ב " ובו~ יאבי~הו לא ~דאי

 הש"~
 ה~עם

 לא ~וד א~נידודאי
~~~ 

 דוק~ ~ ~יינו ~~והו עבי~ לא מ~~ול
 נוהג " שהוא יודעים ב~האהרים

 ~וד "וב~ב " ~"ש ~ב~~וסו~
 או~ל או~םש~א אםדרו~א הפ"~~"~~וד~נדא~

 ~~ול~ים ~ינ~ עמ~~
 אינו א~~ו~ ~נו~ג מה~ דבאופן דהויה~בר~ו ~בי סב~י האובלים~~מו אם"או~ם אבל בסברא~מו

 "דלא ~"ב~ונבון ~ עמהם לאבול א~ו~ בבה""ג~זעה~ אל~
נראה

 לה~
 עו~ אלפני לעבור

 ~יון מבשול ~הן לא
 ד~יןדסברי

 איס~
 בדבד

 ~דהו~
 ~ו~~

 ~" מ~~~רא וה~י יאבי~~~שמא ~ה~ ~~~

~ ~

 ~י~
 ~~בר על~ ההשור ~~

 וב~
" 

 ~ני מה~"~וש~ע~ועומ~ ~~~
 על~ובר ~ו~

~ ~  
~ ~ ~ ~ ~ " ~ ~ " ~ ~ ~  

דממונאני~ן"להיש~ון
~~ 

" "~~"" "~ 

~ ~ ~

 אפילו
 בשבוע~

" 

 ב~
 הש~ך

 ו~ר~
 נא~ן~אינו ~~ש

 מי" דמ""מ ד~ול~~י~ו~ ~"ק מ~רש"לוב~~ ~ש~וע~ ה~"ממ~~ ~ב~ ע~
 ה~ו בדורות במו ~י"על ש~ואהשו~

 ""~ו~

 ~~~א~ין
~~""~" 

 עליובשנ~בע
~ 

 בשיפר~ו
 לו~~בוע~

 דאי~ו ~י~ב
 ~פי ועומרמושבע

 ב~ ש~יק~
 מ~רבנן "שהוא

 ~רב בדבר~אבן מ~~פק ב"ב ~קו~ש~ך ~~""~
~~"~הרמ""א פר"ה"ב~~

 בשו""~
 וד~ש ~י~ב"ד

 דלא ודאי ררבנן איסורים בשארומיהו ~מו~~ל~ברי~~

 ~~ימ~
 ~פיל~

בש~וע~
 ה~"ך ובמ"ש

 ~ו"~ וב~~ו~~ ע"~
 עב"ד ~"דםי~ ~ב"א

~ 
 ועיי~

 בש""ב
 או~

 ו~
 ע~

 ש~רשב"א
 ~ם ו~ת~~וד ~פר"ה לשוןו~ל

 ד~ בבורו~ממשנ~ ה~די~~~ש~ק~~ או~
 ו~ו~ בעבי~ה "נשים ~נו~א מ"ה

 ~ו"ת א~נ~י צבי ~הר"ר ~פיר להו~~רץ
 שםעיין ל"~ ~~~

 באור~

 ז" ע~ל

~ 

 ב~וב בי"נ ם""י ~ל ה~ודש~וא מי להאמין ~~נא ולענין
 א~~ ש~

 ד~ "
 ~בבמ~

 הב"~מ~~ו~
 משבי~ים

 וסומ~יםס""י ע~ ~~~ד~ ~~ומר~
 ~ש"~ ע~

 בן "ש~דה
 ~~ל~

 "~ול~~ש
 "פ"~מ~ ה~ב וגם פר""ה הדבו~ל

 ה~
 ~י~

 ~ט""ז"~סבי~
 ע"~לדש"~

 ז~ ~ב"ל
 ד~~~~ נ~"~~~י~ ~~~

 ~~ן
א~סור



" ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ " ~ ~ ~ ~ ~

~ ~

 ומוברהי~ ד~יאהסוד
 אנו

 ~מו~
 על

 דריב~
 הייןועל

 ובן ~ע"ב המהמיר בהי~רו~מ ל~ם דנר~ה ס"ייין במזר~י דרבוהשו~ים ס"י על השוד שהוא ממיקני~ו
 במוהר"ר ~~מלא ובבוד ה~פלא ~רב אלי~~ב

 דאפשר~ ~מורינאנד""ודטובלההמי~~יבא"~ מז~~

~~~
 עוד

 בש"~
 נזהרי~ ההש~דים דאם ~ם

~בדלה בקידו~
 ל~ד~

 בשר עליין
 ליק~ יבו~

 ~~ם

~ידו~
 עוד ובתב ~ נאמנים נה~דו ד~א דביון

"לדבדי דא~
 בע ~רב עמו וה~בים נ""ה סי~ דבש ~ו"~"

גירולי
 ~רומ~

 בשר יין שו~ה שבבי~ו דמי
 ובשהול~

 נזהרים שאם נראה מ"מ נ~מן שאינו ס"י שו~~ר~
 ~הבריל ~רשא

 ב~
 ~ריר בשר יין על

 בבית~
וברר~
 מה~ לי~ להאמינם יש

 בפי~~ב~ לקי~וש יין
ועייןבשו""~

 במקוםבשהוא שנזהרמ~~ רמי דב~ב ~"א נ~ סי~ רמ"ז
 שי~

 בי אפס בש~ יין בו
 ל~יאבון עביר ד~~דא מ~""י שו~ה ~ר יין לושאין בלבתוברר~

 של~הסזמן ברם בהרב ונ~מן~ו~"ע ~שור מיק~יולא

טו"~
 י"ו סי~ ~ר""ט ובעיקרי

 או~
 ~ א~

~~~~~
 בש"ב עוד ""

 או~
 ד~ינו ~~שב"א דמ"ש ז~

נ~מן
 בשבז~~

 ~עדיין דוק~למי היינו
 בטומא~ומהזיק

 ~""י לש~~
 א~

 עליו מקבל ~הוא אם
 ישת~~דההרשב"א ונשבעלקיי~שלאש~לש~ו~"עוד

 ממ"ש ב"נדנאמן
 ה~ו~

 מה~"ד
 צביבשו"~

 ~נ"~סי~
 וע"ע ~ ב~דך ע~של"א

 ~שו"~
 ~ימן רבים מים

 י"ו סי~ הר"טובעיקרי ב~
 או~

 וסי~י""ב ד~
 או~

 ה"ומהר"ד
גא"ל

 ס~
 ועוין ~ ז~

 ז"~ בשו~
 צ"ה סי~ ה""ג

 לישראל ן~ה~מין ר~ולי ר~"ל לשוןעל דסמ~
 ~סד דהדודות ~שה ו~ה עש~י~"היין" ~ל~שבו~ה ס~ השו~~

 "" """ ~" ~ " " ז וא~אי """"

~ ~

 ~ו~~
~"~ 

 שב~יר ~ומד
 אה~

 אינו ובו~
~" 

"" 
 עו~~

 וין
 נס~

 לשאר אבל "
 נאמן אינואיסורין

 ש"~
 משו~שהע~""ם ו~טעם ופלתי

 מאמין ~הוא ו~שאו~ד ~~ד שהוא לבלניבר
 ב~

 הוא

להנא~
 ו~מונ~נו יצה"ד

 ~טו~~
 י~ ולפיבך ואמי~ית

 ~ן עושה שאונו לענין שלם" יהודי~בלב שהואלהאמי~

נ~~
 דדוקא ה~בר ונבון

 נ~ ליי~
 הש בדבדי נאמן

 ~ עליו וסמב~י "וסיע~ו " "" ~
~~~~~" 

~"~ 

 משום " הרמים לו יהזיד והוא
"~~ 

 ""~נסוב~בו "
 לא"ה הא במזיד ומברו "טר~ה "דהוי אם"ידעדד~א הט"זוהש"~והפר"~

 אלא א~ל שבב~ במה ו~יןלקנסו ~יה ~פש~ש~גגלא
 רמי אלא ל~לם להםשאין

 טרפ~
 שהוא ומה בזול

בע~
 להם יהזיר והוא לו ויהזירו טעות מקה הו"ל
 לו אין דטבה דנ~באר ואע"ג~רמים

 ה~נ~לו~
 לומר

 ל~וציא לא אבל אי~ור" לענין היינו היי~יש~~
 משום הפדישה הביא""בשםו~נה~ג ממון~

 דא~יל~
 איסור

 ולבן אבלו לא אם ליה ניהא ריו~ר אבילה השיבלא
 ~רמים לויהזיר

 ~מה~שהו~
 ~עין

 ~~ה דמי וישל~
 ש~ב~~ ממהבזול

~~~
 דבבודו~ רש"~י מל~ון הט~ז"ודייק

 ראפילו
 מה טר~ה ספק הואאםהאי~יר

 שאב~
אב~

 ~דמים לו ויהזור
 והש"~

 בנ~ה"ב

 ה~

 ~ליוואמד
 ~בורדשאנז~

 דהזק~
 " מום בה ~אין בהזקת בהמה

 אםו~בהנאה דהואועוד
 טר~~ בודאי דדוקא ~הדיוא ב~"ד"~~רל"ד מ~~נןובת~שסמ"~בה"~
 אבל

~~~
 ~ד~~~

~~~ 
 ~ם ~~~ים לה~ז~ד

 ~י"~ נ~ב~

באור~
 קודם דאפי~"יר~~~ב~ מסיק ובס"ד

 והרב ~ בשאבל ~דמים מהזיר אין טר~ה ספקשהוא מביר~
 ב""ז ס~קפר"ה

 הו~~~ק דאם ה~""ך"וב~~ על פלי~
 הוא ואם הט"ז עם "~דין מדא~יי~אא~וד

 "~ינו ~ומרא "מנהג~~~ו מהמ~
מדבדי~~פדים דב~י~~~~א~~י~ במוב~
 ~נל~ד"דה~א"~יל~

 ה~בים ובן נבון
 הד~ר" הבנה~ג"וטוב "~~~

~ ~"~"~ 

איסוד
 מהשבים לבלבים ~וב~הש~~ו ד~"~

ע~
 לגו~ם בשמבדוה "ו~ן~ טרפ~~""בזול ששוה מה

מהשביםבשוויה
 במב~~ פיה~ ו~

 ~ו~~רלעצמו או
 ~ ציץ ויצץ ~~ר"ה ויוצא מס~ברא והביפר""ה
 ~ו~~~

~""~ 

 לא שה~מה
 ~ר~

 ~ב~~גן""
 ב~~ו "~~"

 דאם ב~ב ב~ דיז ט"ל ~סי~ מרן דהא ב~טהלפרשה הש"ךוה~ר"הופ""~רא"~
 אלאמייריב~ונא בשרה קודםבדיקה הריאהנאבדה
 ריב"~דשו"~

 לא ואם ד~מרינן ד~י וז""ל ~צ""ה סי~
 ב~~ס בן א~אירע ~~ם אם דוקא היינו בשרהנבדקה
 שאינו מי שיעמוד אבל בשוגגאו

 בדי~~ו סמך על ונאבלבמזיד יודעל~דו~ויברו~
 ז~

 אסור ודאי
 זו בדיקה ~איןואעפ"י לר"~

 אל~
 דאין ~~הוא מדדבנז

 לב~הלה איסודמבטלין
 דא~

 ~ו~עב"" ביטל~במזיד
ודבדים

 "וע"~ ~סי~ן~~"~~ מרן ב~ב ובן ה~ נבונ~
בפר"~

 עללשון
 ריב"~

" ~ ~ ~  

~ ~

 ואם" מור"ם לשון
 "מדאוריי~א דב~ים"האסורים במוברדהיינו ~יר~~ ו~~""~ דבד~ ~ מ~

 בדי~~~~ם צדיבה" ה~ודה דמן ביוןו~עם
 הא~וד רבר במו דינו בדיקהבלא מ~~

 ~הש"ך ~לא ~""~~בנה"ג ~"~~ ה~~ר~ מ~
 מדב~י ש~~יי~ רמה ~וב~ב ה~"ה עליודהשיג דד~נובאסורמד"~ רב~~

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

 ~אלומו~ם
 טד~ה ודאי הי~~

 מוד~
 ב~~""ך דלא

והן ~
 אמ~

 דמלשון
 ריב"~

 ~~~ ~~ "ה~ורה מן האסודיםדב~ים במוב~ ~ ~ה~יאד~י~ו נ~ה

~~~~~ ~"~ 

 ה~ובר
 דבדו~

 הא~ודים
 ~א~~

בפ"א~
 או~ו" מע~~~ין

 ב"הס"ק הפד~
 העמי~

 על השיג והשג ~דהיב
 ועלסי~ב"ר ~ר~"םה"~

 הדבמהדיב"~
 סימן וה~ב ט~ בלל ה"א

 א~פ"~
 והפ"~ היי בני הרב

 והרב
 מהד"~

 הליצו קזיס
 יעוי"ש ומהדיב"ל הרא"םבער

 באור~
 ו~ין ~

 שו"~
הרא~

 יוס~ וברבי ב"ט ב~~י~ בלל
 סימז ה~מ

 ל"~
או~

 קי""ט סי~ וש"ב מ"ג
 "או~

 ט~
 בהרב לההמי~ נלע"ר דינא ולענין ~ מ"ה מ"זאוה ב"~ ה~~~ ובנ~~

~~~~

ד ~ ~ ~ ~ ~  
 מ~י~

 ב~~~א

 ררבנן~וב~ב לאיסורין ראוריי~א איסודין ~יןלן
 טרפה ה~צא טבה רין נאמר דלא צ"ז סי~ווןל מהר~
 במוברירואלא מ~ה~

 הבשרא~
 לא

 או~ב"י והבנה""גהגה~ בשוה~
 בן נראה ראין ב~ב מ"ו

 משו"~
 י"ד רשד"ם

 ~~~~ ועיין פא""ר סי~ אדרבי ומהד"י י"דסי~
ה"ג ~ב"~

 ע~~ ס~
 ~~אסי~ה~ ובועז ~בין

 ~האמ~

 ד~"
 ~~י ועיין ~ בשוהט אף לההמידדנבון

 ט""ועלטבה עה"~"סי~ מ~התיד~ושו"ת~יצאטד~ה ט~ ער~
 ב~ד~~א~מבד

~~~ד ול~ ימי~ ~ ~ו~ נמל~ ול~ ~וד~



" ~ ~ ~ ~ ~~~~""~~י"~

~~~~~
~~~ 

 ~י ~ו~~ו~~~~
 ד~~~

 להע~י~ע~ש דאין
 דאיןובן באור~

 צדי~
 על למ~דע ל~לים ה~~ד

 תס~~נ~ע~
 ~ דבדיודנבונו

~~
 ב~~ " ובו~ א~ת~ מבידין ~אין ל~~ום ~"

 ודלא בד~א אותו מבירין שאין למ~םשילך ה~ד""~
בה~ת

 ב~"מס"~
 ~עוד ~בת יהא שלא ב~א מתבשד אותו מבידיןשאין למקו~ לילך ידצת לא שאם "~בת~ ~ד

 בת"מ ~ועיין ה~ד"ת בדבדי ומ~~בדולי~~עב~~
 מ"ד" אות שם ~סף ובבדבי ~ד~"ס

 ו~~ מ~
 אות

 וע~ע~ו~ד
 א~ מדינ~

 י""ד לב בתקדי
 מסימן ~

 ז ק"ע ~ימןעד קנ"~

~ ~ "
~ ~  

 שאין ~~שב~ם " יש~~לעצמוובו
 מאי דבל אותומבידין

 דעבי~
 לא ב~תריה

 ~דא"ם בשם ~"ת מעדים דילמא~הימן
 בת~ ונ~ן~

ה~~
 ודש"ל~~"א א~יל~ ב~~ק שהוא בל למ~דע הבלים לאסו~ דיש

 ~"~ ו~ב~
 מקילי~

 ב~עם בבלים
 ל~ידאות ~~בל מתמידין ~נ~ ב~עם אבלהדאשון
 ז לקמן ועיין האדם שהוא מ~" ול~י תמודהעיני

~ ~ ~

 דש"ל
 ~שו~

 ב~ ~י~
 וב~ג~

 י"ו סי~

 י"~
 ~~ל

 שילךלמקו~אין הדוד שהודותבמי דאינו לאומימינו
 עונו ~~דל ב~י לו נותנים אלא ובו~ אותו~בידין

~~י~ו~
 ל~י ענינים ושאד ~ו~ו

 דאו~
 ~תבם עיני

 דיןהתלמ~ד ~ל להעמיד בת שהדוד~~ואיןועבש~
אם

 ידא~
 הבת וצדת~יה תלו ד~~לי ממ~ומו לנוד לו שא"א "לתבמים

 ובדומ~ על~
 לו נותנים לזה

 תשוב~
~מ~~

 בסי~ו~
 ~משקל ע~מד שיהא בדי

 הז~
 עב"לז

והביאו
 ה~~

 ס~

 י"ו
 נבונים דבדים ש~ם לי ונ~~

 הבא במעשה ודובי דאשי ~מבתיועליהם
 דתלו~דובת לידיבק~~

 ולא במקומו במשקל תשובה ל~ ותקנתי דיקםו~יתו ז~ן אב לשות~~ ותיה ~~לי בי~
 מבידיןאו~ו~ז שאין במקום ול~~ת לצאת ל~~בדתתי
ועיין

 במ~ד~
 ~""ז ~ימן

 ובבנה""~
 נ"ו אות ב"י ה~הת

 דשב"אושו"ת
 תדי"~

 שאבתוב ומה תש~"ב תרל"ב
 לקמןאי"ה

 אג~ ואמ~
 ר~ללפי דבדי בעיני דישדו
 ~ד~ת~השע~

~~~~~~~~ 
 ~"י בתב " אותומ~לקין

 בת"~
ז

~ 

 ~ימ~
 שאם ~~דלדעתתדמב"ם

~~ק
 שיש ב~ן ל~צמ~

 אותו מ~ידין שאין שילךלמקום עד מהני לא~שו~ה שעש~ אע~~ ממ~ הנא~ ~
 מ~~ןס~יבתשובתו~~וד~לא~דיםשאיןל~~התנאת

 אבל~~עם ב~ א~ ב~עם דוקא מהדיב"ל ובת~ "ע"ב

~
 עד

 ד~~ תשובה ~יעש~
~~ 

 הג~עבי~ת אם ודוקא
 א~~ענין

 ב~~
 ~עמים ג~ ~ד~ה ש~א

 בעבי~ת ש~~ יש אםאבל יד~ מת~~
 בג~

 ו~נב ~ד~ה ש~א
 תימוד שהבלאע~"י

~~ב"ל ~גי תבדות דבדי ב~בל~ ממ~
~ 

 חילוק דיש דהא תבנ~"ג ~וד ובתב
~יס~ ב~

 דאוד~תא
 לאיס~

 דדבנן
 ה~~

~בל וב~ א~ ב~עם
 אף שלישית ~~~~

 באיס~
 שיעשה צדיד דדבנן

 ד~~ז"ב~שו~ה
 ממוןד~שד ב"תהעלהדמידי ס"ק ו~ד"ת עב"ל~

 לי~
 ודלא ~ב ד~" תקנתא אלא לז

 ש~
 אי~~ב~

 דאודי~~אי~~דדבנ~
ו~~ין ~ ונלע"דדנבוןבדבד~~

 בנה"~
 ה~הת

 נ~
 ת מ ~~ת

 מ~~
~~ 

 ידו~ ~בתש~א~ד~המתתת " ~~" עד~ ~~~
~~~~

 ומ"מ
~~~ 

 מלשלם
 וב~

~" 

 א~
 שמבת ~י" על

~~~~ 
 לאוסרה הוצדבו של~הבודק מעש~

 ס~ק"~ד~ות שאינ~אלא~ון ~~~~
 א~

 לבעלים ~די~~שלם
 ב~דת ד~~א ל~ימד~מצי

 איתא והבי והמ~"~ הי~

~שו"~
 די~"ש"שם

 ו~ד"~~~ע~~ ש"~
 ~~~ ~~~ן ~~"מ

ד~

 ~~ ה~~~"
~ ~ ~~"~

~ 

~ ~ ~ ~

~~~~ 

 ~ ~א~ ~"~
 ה~נצלות~~מ~ש~ג~~~יי~~"

 ומיהו ~~"~"
י~אשמים ידו~~~הו~ באדם~ש~י~

 בתו~ ומדקדק~במ~ש~
~~"דאין ז~הד~~~י~~ בש~~~

 מ~~ביד~
 ~משג~" ואמרינ~~וד~י ~ותו

 "~ו~
וע"ש

 הש"~"~~פד"ת וה~~תי~~~
 קבלתצדיד ~ס~ם~ה~ד"~דמ"נ~

 ד"~
 קבל~ד"ת שתנו~לא ואם

 בז~ דא~~ס~~ ~תי~~~
 ידא ~~~ לת~~" ~~ם

 ו~מ"ש שמיםידא שמ~~~~א~~
 בשו~~

 אלאע"ש למעל~ תדי~~ ס~ דש~"~~
 לענ~

 להע~~דו
 ~מים"או~ד~~ימים"בדד~

~~~~ ~~~~ ~ ~ ~ ~ ~  ~ ~ ~ ~  
 עניני" עליו שמקבלל"

 שאי~ ~דישו~
 בן נוהגין

המון ~~
 "~ ~ "העםיעו~

" " 

~ ~ "~ ~ ~  ~"~ 
 לא~מעינו ~~~""ד~~אבת~ ~שדה~~~~~~ח~ לי~בינ~ קנ~

 ~~מדדל"מ
~ 

 לו קנה ב~תם
 ~~ינ~

~ ו  מ~ ~ 
 דאינו קניתומומתה

 נא~
 ~נה אמד"~ו א~י~ אלא

 על עבד לא מ~~מא דהא ~מומ~המן ~
 ~~ני מאיש אומד דאינו ביון מ""מצויו ועבי~ דבדי~
ומשקד מידת~ ל~

 ע~
 ש~נה ואמד מומתה~לוני מאי~ לי קנה לו אמד המשלת אם וב"ש

 ~לו~ מאות~
 נאמן

 ו~~~
 לו ה~ביד לאאם "

 מן לי המש~בלל~נ~
 ~בינ~ לי קנה סתם ~ושאמד ת~ומתהאל~

 ובא
 ז דעת~~~~~א ו~ן נ~מן קניתי~לוני מתמומ~~ ואמ~

 ~ג~~ובנה"~ ו~יין~ב"~
 ל"ד אות ה~ד

 ~~ ו~"~

 ל"ה
~"קל"בוהבי ו~ד"~
 מ~ד~~~לונילאקניתי"לא מ~תבר~דמאישנא~~ןדאמ"מת~ו~ת~

~~
 מומתה ~לוני מאיש

 קני~
 וב~ב בת~ההדשב"א "ד~די ~ם "
 ~~ד~

 בה~~~" ודלא
 ובןהד~ה

~~~ 
 ~ימן לקמן מדן

 שי~
 ת~ דין

 ע"ש" ב~דענין ע~
 דמילתא ז"

 ד~ביד~
 ל~~ ל~יג~יי"

 ז ~ינ~י ב~משקדי

~~
 ~ ~~~ מ~ה לו הביא

 ב~ה~ד~~~~~
 א~"

 ~ומח~ ~לוני אמדלא
 שלת

 ~ל~ ל~
 ~ס~"

 אתד~ומתה
 ל~ של~

 ליתן ע~וי אדם אין נותן~~לו שמ~ ~~ נית~ דלמאי נאמן
 מנת~

 משלו
 אדם שמא ואיא~ד בש~

 שלת מומתת שאינ~
 ואומדמש~ד והו~ תמנח~

 שמומת~
 ~ם שלתו

 ~הד~ בלום אינ~ ז~
א~י~עבו"~

 מ~ין אינו
 להבשילו~עבי~

 י~דאל
 תשוד י~דאל וב"שדת ~~

 וב~
 ~~ב~ ~ הש~ע~ל

~י~תב~
 ומש"ש" יו"ד דין קי"ת ~י~ לעיל ועיין

ה~~ת ד~
 האדי~

 ז בדבד

~~
 ב"בבדין~דאשון" ד~"י ס"ק"ל"ד ~~ד"תבת~ "~ ~בו~ בתשוד נ~ג אינו זה ובל מוד"ם לשון

 נאמז מומתה ~לוני מא~דקניתי
 ~בד ומוד"ם ד~דייתא~איסוד "נו~~ ד~ינ~

 ד~
 בש~ביא ה

 ו~ניהםדאורייתא באי~ו~ נאמן דאינו מ~מומתים אתד בשםמנתה ל~
 בוונ~ ל~

 דביון י~ה
 ד~עמ~

 ~ מש~~"
 שמאמידתת

 ימצא~~דן~~
 באי~~" ~~ילו ל~אמינו

דאוד~~
 תדשב~א מדבדי מובת" ו~ן

 ~מ"~
 דף

 וסיים "זע""ש ו~
 דבר~~ל~יב~

 בב~ ל~~יד יש
 ו~ן דאודייתא באי~ודא~י~ הדיני~

~ ~~~ דע~ ~  ~ 
 ~ל~"~

ב~ש"~
 בדב~ ע~ד~וה~האדוך

 דה~~וה~רישה ובת"

 ה~~ז על דתלק מישוד"ובאודת
 ו~~פדי~~

 ג"ב
 סב~בב~

ה~~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~

~  ~~~הד~~~~~ ~ל~~

" 

 בדד~
 " הדא~וןז ~דין א~~ד

 ו~י~תו ה~~"ח ל~בדת ו~ו~י אזיל ה~"תואמנם
ובת~~אל~~ו~חולקי~~~"ה

 ל~
 ~נל~"ד ז בן ~תבו

 ל~נין~הקל~
 די~~~~~ז~ו~~ר"~

 ~~ברא ~ן וה~ח

 ~~ו~"~~זר~~~~~מא~"זמ~~~ב~

 שאני לא "שקרן
~~~~~~

" ~  דביון דאודיית~ ~אי~~ ~~~מ~ו"~אף 
~~~~לאוגלו~"

 ~ק~ ל~
 ~רב בי~ ~ף

 ~בו~
 דף שור

~~""""
 ~~ר"ח ק~"~~~ג~~"~ל

~ 

~ ~~~~ ~  

 הח~וד~~ו~ "
 וי~~

 ובו""
 בו ~שור "~~שהוא~ """ ~~" "~~~" רוקאבמ~

 א~
 בשאר לא

דב~ז~
 דה~יקד והאחדונים ~"~ו~ר~~"~~~ו~~ר"ח

 ד~ין~~~~~~~ל~א
 ~החש~

 ~"ב ~אלא
 ח~מ~

 ~~מו~ ר~רן~~וביו~
 ~מילא להחליף חשוד "שהוא

~~~~ן~~~~~~~~~  ~"ו~זין"~~ונל~~~"~ון~לה~ ~~~~~ 
 ~"~ל"ו ~~ח" ו~~ין

 ~~ ~~~~י~~ה
 באר ו~יין ובו~~ מרן"וי"א לשון

~גו~~
~  

 ז~
 דט~ות

 נ~~
 ~דיך דהןא ו~~ש "

 הרגש ד~תורן ~ב~י~י ~~יף""ישרבתחלת ~ה~~
 ל"הד~"ק ~~ר""~

 ו~"~
 דינא ל~"ו~והאי

 נ~~
 דין ב~~~~ח

ט~בשם
 י~

 ~ל הר~ש והר~""~ד"ח
 ל"~ ~~~ ז~

 "והנו~ו~ב~ימ~"~
"~ ~ 

~ ~~~ 
 למבור חשוד~~שהוא "אלא~בשניחות~ותובו~"בת~~~~~
 מה אין~~ו~אלא ~דין היתר~ל~ד~ם אי~ו~~ור~
 ~לפניואב~

מ~
 ו~לא מותר שב~~ר

 ב~הדיב"~
 ו~יים ~ו ~ימן

 ~~ינא היינו ו~י~ו~ם
 ד~~~

 אין הזה בזמן ~~ל
להתיר

~~ 
 ~ו~ ~באוצר

~~ 
 ~ להקל ואין

~~~~
~""~ 

 ~ז~

~~ 

~ ~ ~ ש ~ ~ ~ ~ "  

 י~א~שד
~~ 

 ואין
 ל~ת~ דד~

 בל~ אלא באש
~~ו~ה

 ואת ~~ב את אך ד~תי~ ~~~ ~
 ~ב~~

~~
 ~נ~ושת

~ 
 ה~ו~ר~וז~בי~ ואת ~בדיל את ~דזל

 דין לו ישג""ב
 מ~ב~

 ~ם
 נ~~
 ת~נה לו יש

~ם בהיתו~
 בד~ ~ט~י~

 של ~טומאתו שי~ו
 ~~ן""~

 ג~רא~לאיבא ו~~~~ר"~"ס"ק ~ ש~ישד~~ו~~
~א~~
 ב~~ ~~~ ~

 ~י~ד דבן ד~"
~ 

 זו דטבילה
~ן

 ה~ר~
 אינו

 "אלא"דו~
 ד~יבי מתבות" ~~י

~א~~י~
 ~ל

~ 
 דלא ז~בות ב~לי

 ה~רי~ם~יל~
~~~ ~  

 ~~ום
 ~~ דד~

 ו~בו ~~ת
 מוב~

~
 ~שבת

 ~ב~
 ~ ~ת~א ובן

~~
 " באב~ו~ו~ ~ו~~ה~~~ים

 ב~י~ בתבו והתו~ ~~ז ~לומ"ו אבר~רשו ר~ו~~"~
 ול~נין בזבובית ה~צו~י~~ ~י~ ~~ל~~ידוך

ם ~ואלו דינ~ ~  
 טב~~

 ש"ך
 ~~ד~

 ~י בשם
 ואו"~

 ~ ה~חרוני~~"~
 הב~ה"~ וב~~

 ח""י אות ~~ הגהת
ד~~ט~~~

 ברבהובן ~לא בתב בז~בית ~~~ין

 ~ב~ני~ הםמ~~ן~וןז~~אא~
 הם אם אבל

 ~~ח~ומרד~י טבילה א"צ ~ב~נים ולא מ~ץ~~ין

~בדא~י~אי~~~
 אלא

 מ~~~

 יטבלםבלאברבה

וב"~
 ~~ן

~~ 
 ~בן"

 נ~~
 ו~יין ~רבה להטבו~~~א

 ~~ז~ אות "ב"י ~~~~~
 ו~יין"

 ל~ן""~ מ~~
~רומור"ם~~~ןה~ד~ח~

" """ 

~ ~ ~ ~ ~ ~

 מבחוץ ז~בית"~"המוקפין "של
 טבי~ ~ריבי~ אינם ~" ב~י~

 ~ יהודה בית
ו~ן~~

 ~ת"
 ד~~~~ א~~ב~

 ~ת~וד דוד
 ו~ו~

 "" " נל~ד~ז~~ בן ברבה בלא~הטבילם

~ 

~ ~

 ~פילו ~אבר מור""ם ל~ון
 ב~ני~

 וב~~~"
ה~ר"ח בת~

~""~ 

 במ~ו~ים דל~מ ז~"
 מב~ו~

 ולא
 בן" גם י~~ילם מב~וץולא א~י~מצ~פין~~~ אלא ברבה בלא שי~ב~לםמ~~נים

 בלא~
 ופליגא~~ק ב~בה

 ולא מבחוץ ~מצופי~ בבלים" חדא בתרתיהמ~בר
 המחבר דלד~תמ~~ני~

 א"~
 ~~ק והוא בלל ~~ילה

 בלים ~דין ~ליג וגם ברבה ~לאשיטבילם
 בבד~ה וטבילם המח~ר שלר~ת מבחוץ ולאב~נים המצו~י~

ולרידי~
 המחבר~יקרוהיא ו~~ק ברבה בלא יטבילם

 מב~נים ב~צופה ומיהו ה~ו~~ רובד~ת
ל~~ ומב~ו~

 ~מבואד בב~ה יטבילם
 בש~~

 ז ~ב"ל
 בז~ובית המ~ו~י~ ~לל~יל ו~~"~

 ול~נ~
 דאם נל~"ר דינא

הם
 מצו~י~מב~ניםו~חו~

 ליבא
 מב~נים ולא מבחוץ מ~~י~ הם ואםבברבה מאןד~ליגדיטביל~
 אחד ~י איזה ~ם בד~~"או בלא ולהטבילםל~חמיר טו~

בבר~~
 ו~א מב~נים ~~~ים הם ואם

 וט~ילם ה~ו~~ ורוב מרןדלד~ת א~~~ ~בחו~
 ב~~ב~

 בוון
 אחד ב~י איזה ~ם יטבילם להקל~רבות ד~~
 ~בדב~

~י~~~~~ל~י~~~ו

~~~ ~~~~~ 
אינן

 מ~~~ו~
 ז~ ש"ך ו~יין

~ ~~~~ ~  

 ~ו~ם" ~בללא~~ים~לושים~ון
 הט"ז ""

 ו~ד"~
 ו~תחולקים

 לד~י ~~בים מו~ילים"והש~ך ~ת~ש~םדאף ו~"~
 ונ"ל ובל"ח מישור ובאודח ה~ט"זוב"ב ד~~
 ז~ אות הטור הגהת בנה"גו~יין ד~טו~להחמי~

 ו~"חד~
 שט""ו

 ~"ק ק~ח ~י~ל~מן ו~"~
 ל~

 ז ר~א ~ל הסבים

~~
~~~ 

 טבי~בלי" ~ל י~רך ~~
 המרדבי מדברי ד""מ בשםב~ו הב"חוהש"~

 והט"ז מת~ת בלי ט~ילת ~לדצריך"~בדך
 לשנות דאין~~ו ו~~~

 מפ~~
 ~~~ז לשון הוא ובן מרן

~"~
 ~~ אות יו~ף בית ה~הת ~הבנ~""ג מדברו

 ז~י~תברא וב~

~~~~

 אם דבדי~בד ~~ח ה~ב
 ~~ ביר~

 ~~ים
הרבה

 ~ ~לי ~ל או בלי ~לט~יל~
 ~ל

 ~ ו~שוט י~א בליםטבילת

~~~~ 
 וא~ג " ובו~ טרי~~דש ~~

 ~~מו האובל ~ליהם~ולין דל~~מי~
~~י~ן ~~

 ב~
 ~ד"ח ~וב~~מי~ו

 וא~
 יטבילםבלא ידצה

 הדבר וטוב~רבה
~ 

~~~~~ 

 שחותבי~בהן ומם~רים ~ל~~ביםי ~ה~~ין " שחי~ה~ו~ של ~בין ~~
 צריבי~~ידק

 ט~י~
 ברבה בלא רמ"א ~ד~ת

 ב"~
~~~

 ז ואחרונים
 ו~~

 אות~וד ב"י הגהת ~~נה"ג

 בל~דנבוןלה~ביל~
 " ~ ברבה

" 

~ ~ ~

 א"צ ה~ביות ~רזות בו~~וק~ים
ש ~ביל~

 ~ ו~ד"~ ~
 הם~ןהמיוחד ~ו~ן

 צ~דניםוה~למו~~בו ל~תו~

~~~~~
 בושחותבי~

 ל~
 דבדים שאר או

 דוד בית ~טבילה ~רי~
 ~ימן~""~

 בתב ובש"ב
~~

 ~~~ ~~~~~~ ~~~~~ו~
~~~~~ 

" ~  

~ ~ ~ ~ ~

 להטבילה טוב ~ום ושל שחיטה~ל
 ~ בר~הבלא

" 

~~~ 

~ ~

 ל~י " טבילה ~רי~" קדדה ~וי מו~ם לשון
 ~המרקוה~בל ""

~~~ 
 ל~~~ה

~וו ~~~ ~וג~



~ ~ ~ ~ ~ "~~~~
~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

~ 
~ ~ ~  ~~ד~והוי 

 ~ר~ח
 ה~ו~~ ו~~ ~

 ט~ון דהמזלג

~בי~
 ו~ש~ט

 ו~דח~ הו~
 ד~~~ברא ~~ר""ח ב~ב

 דט~~ןליה
 טביל~

 ~יטבילנה
 בל~

 ~ר~ה
~מתממין ~יור~

 ~ ~הם ~מ~קנים ה~דזלוםו~ן א~~ני~ ~יל~ צ~יב~ ל~יש~ מי~ ב~
 המצו~

 "להטבילם ט~ב
 ~ ב~בהבלא

~~
~~~ 

 " ו~ו~ ~ץ ~~י ~~

 ~בן ובלי ~~י~~
 טביל~~נה~ג~"צ

 ~ו"~~י"~
 ~י~ן

 הנ"ל הרב א"~~~ילה ~אד~די בלי ובן~~"ד
 הגה~

"

 ~~דאו~ הגה~
 ~ודו~יין

 ג~~ או~ ~""~
~~

 " טבילה ~~וןאינו
 ב~~ ~~~

 לטו~~ו דיש
 ברב~ ב~א די~~טו~לו ו~בה~ו"ה ברבה~לא

 והרב~ר""ח ~תרים בלים ~ם~ו
 ~ליהם~ו~יין~~ חל~

וש"~

 ו~נה"ג
 ב"~ או~ ה~הב~

 להחמיר דטוב ונל~"ד
בא~ה

 ~טוב~
 ~ץ ד~לי ה~ד"ת ~וד ברבה~וב~~ בלא

 אבד ל~ובו וה~י~ו~ניקב
 ~רי~ ~ב"~

 ~~י~ה
 מ~ו~

דאי~
 ~ר~י ביה

 תד~
 בדאי~א מ~מיד דהוי

 ש~~~מ~ים ו~וד~שבת ~~~
 ~~"ל האבר דרך ~

 ו~י~ן ~
 בי~~ו"~

 וב~ב נ"ו ~י~ יה~~ה
 הטלאי ~~ום אלא~~בילי~ ש~ין ד~~~"י ה~"~
 ה~ו~ ~יב~~ צרי~

 בל
 ולא~בלי

 ה~לא~
 לבד

~"~ 
 ה~ברז ונ~ון

 ~בילה ~ניני~בבל ~~~ ועו~
 ב~חלוק~

 ~ה~~יל~ טוב
 בלא ל~~יל ~בון ד~~ק ~~ידי ובבלאחרים ב~י~ ~~

 ברב~
~בר~~

 אינן
 ~~~בו~

 ו~~ק
 ~רבו~

 ~~~ל
" ו~ו~

 ז הד~ד

~~
 ~ו~

~ " ~בילה צ~יך ן~ ~  

 מיירי והבאי ~~~~~ הש""~
 שה~~

 ~~~ב~ו הוא

ד~
 דל~נין ~~~ והט""ז ~ץ ~בלי ~תו~ד ש~וא

 ~אן ~א~~בדך ~ר~~
~~ 

 ל~מן

 ~~ ~~י~~~~~
ונ~~"ר

 ~ר~ו~ ד~~~
 להקל

 ג~ ~
 הפ~ת ~י

~~~ 
דצרי~

 ברבה
~ 

 י~בי~נו או
~~ 

 ~ אחרים בלים
 ~ו~""~ ~~~~~

 ו~ן
 ~~ש~בו~

 " ובו~ ב~זל~ של
 ~ץ ~ל מש~ך~~ל

 וי~
 בו

 ש~ו~ר~
 של

~"צ מ~~
 ~רך ~ו ש~ש~~ש א~פ"י ~ביל~

 הבר~~
 דמא~ד

 ~ ו~"ך ~"ה ~מ~~ך ~~ל ~טילה ~מיד~אינו
 ו~ב

 שמ~~י" ישדאל ~ל ד~~ים ~ד"ח~רב
 ~וי~י בבדי~ ~ו~

 א"~

 טבילה"

 ב~ו"~ וה~א"~
 ~~רי~ם ~"ג ~י~

 ו~ו~~ביל~
 או בר~ה בלא להטבי~

 י~~י~
 ~תר בלי

~מו
 לצא~

 ~~~~ז מן

~  ~ו~~
 " ל~~ירווהשאילו ~~

 לצ~י ~י~ו~
~~וד~וא~י~ברהר~שוןונש~מש

 בלא~ו
 לא ~יל~

 ~ק~
 טו~אתו

 וצ~י~
 ~בילה

 דל~ה ו~שוט ~ש~"ה ~ימן~ד~ז שו"~
~~ 

 נש~משש~ראשון ל~י י~~ילנו
 ~אי~וד~ ~

~~

~ ~ ~ ה ~ ~ ~ ~ ו ~ ~ ~ ו ~ ~  

 ל~ת~ה מ~נודהראשון~שואל
~~~ 

 ממנו ה~ו~ל ~~א
 שאול~הא

 ה~
 ~~ט"ז וב"ב ~י ~~דו

 ~יה שאם ביון~תב באו"~ ~~ ~
 י~ר~

 ה~שון
 רזצ~

 להש~מש
 צרי~ ~י~ ~ראי א~י~~~נו

 ~~ט~י~ו
 ~~י~~

 נתחייב
 וי~ר~ל מ~די~~~ו

 ממנ~ השוא~
 לה~בי~ו ~ריך

 ~יטבילנו ~בוו~"ך ו~
 ~ל~

 בדבה

~ 
 נבון~ ~הו~ ונל~"~

 ~~~וה~ר"~
 ~~ט"ז דלא

 והש"~

 ~~ששו
 בנה"גו~יין ~~~ר~ה~~~

 ~גה~
 ~~ ~"י

 ו ב
~"~ 

 ~~~"~וד
 ה~

~א~ש~~
 בלי

 ~ת~ונ~
 י~~ל

~ ~ו~~ ~~ ~ ~  

 ד~ בר~~ב~~
 ~תנונז

 ~יקנ~ למי להודי~
 יטבי~נו דלאבך את~ ~~ו

 שני~
 וחוששני ונבון ב~רבה

 " ~~ " ~ ז ~לל ~בולה"~ ~א"~

~ ~

 ~שון
 ~ר~

 ~~וד ~ר~~ון א~ל
 ~השתמ~

 ~ו
~"

 " א~ולו~ך~~~י~ ~~ודה ל~ר~י ~

 ~~~ב~~~~
 ~"ז~~ם

 ל~דבי ~של~
 ~ה~~~ש ~~~ ~~~~

~ 
ו~~~

 שנתקן
 ס~ו~~ לצור~

 ~ליו ב~נ~לך
 לי~א ~ד~י דדך ~~י~ מור"ם~בת~ אב~~~ ה~ ד~ו~ הפ~~ ~~ול~ו~~~ ~"צ~ל~ים ~ לת~ו~

 ~ב"ל~
 ו~ל

 ~~בר~ל~ת~ר די~
 ל~~~~~ דאי~ ~וד~

 א~ילו בו
~ר~י"בלא בד~~

 ~ב~~
 ~ ~ ז לב~~לה

~  ~ו~~
~~ 

 וא~
 י~בילנובלא~ לאו

 "~ בדב~

 ~איןא~י~שיוד~~בי~~
 לש~~ו~~וי ד~~

 א"~
 בלא י~בילנו

 דבן"~~דבתב ו~ןוה~~~ ברב~"~"~
 ודל~
 ונבון ב~ש~ך ~

 וב~ב ~ ~דב~
 ל~~תמ~~וד~ד~רי

 ~~י ד~~ ~לי ~ו
 ~~ב~~ ~ ודל~

 ה~""~~""~
 עמא ובן ו~~""ך

 ~~י קי~~י ול~ דב~
 בה~יל~בר~

 דאיןלה~~~~ ד~
 בוב~~ין~שום

~~
 ובו~"" א~ר ~~י י~~ ~ו

~" ה~~ ~~ ויבלו~
~~ 

 ~ודאז בלי
 ב~רב~

 וי~רךבלשון
 ~ ~בי~

 ~ר~~ בלי~~~יל~
 ~ ~~~ברא ו~בו

~~
 ~~ון

 ו~~ ~ור""~
 ל~~וף

 " ובו~ נ~ת~~
~וסיף וא~

 ו~~ ~~~י ~~~
 ~מנו ~~~בון

 צדזך מ~פק~~~בזלו לא~~
 ~~~ ~~ל~

" 

~~ד~~~ ויב~~ את~
 ~בל ~א ד~~י

 ו~~~~ ~ו~~ מ~חל~
~~~ ו~~~

 ג"ב שנות די~~ו~"פ~ם
~~~ 

 ב~ה
 הד~ר~~בון ונד~~ ~"~

 ד~~
 ה~בי~ה ~ין

ואין ~~יק~ ב~ ~~ ~ני~
 ליבנ~

 ~~פק
 ל~טל~ ברב~

 ז

~~
~~~ 

~""~~ 

 תול~ין ~~~~~ש

~~ 
 ו~ן~""ב

 י~
 ~~ו~ו

 ב~~~ ~~
 ~ו

ובן ~לים~תר~ ~~
~~~~ ~~~~ 

 ~ד ונ~ן

~~
 צריך

 ~יטבי~~
" 

~~~ 

 ו~ד""ת
 ןוט ~~בודיב~~

 ~ד~~ ~ל~ ~~~
 או ~

 ה~~~ מדב~יו~נ ~תרי~ ~~י~ ~~
 בי~י~ וד~יא ~או דאין י~~ ~"ק

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
 ובד~~~"~~ביל~

 ו~יין י~א~ ~דין ל~מן
~~~~~יאו~ט~ל~ ~~~"~

~~
 ~~תן ~ו

 ~י~ראל~יאד~מי~ליה ~~~א~~~~י י מת~ ~~צ~
 ~~~מו~אי ~ו~~

~יי~
 ~~ל ~דם

~~ 
 דל~נין בתב והט""ז

~בילה ~~~ ~י~
 ~ל~

 ~נ~ן דהוא ~רב~ונ"ל
 ו~יו~

 ש"ך
ונל~ד ו~ר"~

 ~ד~ דשיי~
 ~~ל

 ב~ ~מ~ל ו~~ ~~
~ד~~~ דבו~ו~

 ה~~דהיט~~~~
 ~~ "~ ~ ז

~ ~~~~ 

 ~~~~~~~~""~~~~~~ילו

~ ~נ~ 
 ~י~~~ל ~~~ון

 א~
 אם

~לא ה~~ין~~~~~ מ~~ל~
 ו~~~ ו~~ל~ ל~דו~

אבן וט"ז~ ש"ך ~ל ~~לה צרוך
~"~~~ 

 ~ת~
 ד~""~

 הנב~ן ולבן טבילה
~~יון לבד~ של~

 א~ג~~ ~~ הג~~ ~~~""~
 ~~ו~~~"~~~

 "ש~נ~~לי ו~ו י~~ל
" ~שו~~~

~ 
 ~ו~~~ ~דז"~~ י~א" ~""ו~~~~~שו~~"ד~~ו

 ~~וי~ ז~"~~ה~~~יי~~~"~~~~~~ל~
~ ~ " " ~ ~ תזר 



~~~~~"~~~~

~ ~ ~  

~~~~~
 טביל~ צריך ה~וי ~לק ו~נה~זר

" 

 ש"ך
~י~דך ונדא~ ו~ר"~

 ו~~
 מי~~ברא ו~בי וש"א י~ורה ל~~ ~ת

 ~וא ~דייןדהא
 בטמא~

 "אף
~~ 

 ~טבילו
 "~~ " ~ ~~י"ז ~בשו~~ות ~~~~ ~ש~י~

~ ~

 " ~וי ביד נשת~~ו ~ דבבד " ~
 וא~

 נתייאש לא
 א"צ~ילהמהם

להטבילםבלא ש"ךו~~~ו~~~~דטו~
 ~ ברב~

~~
~~~ 

~"~ 

 ~~~~~~~ מא~~ ~~
~ביון

 ד~ביל~
 דאורןיתא בלים

 וב~"~
 ב~"קו~א ל~יל

 ~ו~מ"ש ~ליי~ו ל~~ניםמ~מנינן
 ~פ~"~

 ב~י~ ל~יל
 ק~ן נאמנות ~ל ולרו~ב ~~~לאורך~""~~~"ק

 בבלים דא~י~ו~~שר ומל"ת~
 ~~ג לא מדר~נן הצרי~י~

 לשון~~~ ~
 מוד"~

 גדול ל~ני טבלו אם אבל
 ~טן אינומלמ~ ש~גדול וא~~י "~בילה ~וי~

 הויא ה~י ל~הד~א~י~~י~ין
 טביל~

 ט" ~"ק ~ר"ת
ו~ן

 הט~ ד~ד~
 מה~"ך ו~נ רמ"א מדברי

ובן ~~ ~"~
 ~ב~

 מדין
 ד~~~~

 ז

~ ~~~~ ~""~ 
 ~לת~

 ~~" ~י מרן מל~ון " טבילה להם

 תקי"א ~י~ ~שב"א ושו"ת~ב"ן רוקאברי~בראבןמש~~ משמ~
 ו~ב ~~ז מדבריו~נ ד~~י"לבת~ל~ נרא~

 ~~ ה~ר"~
 ~ברי ~ן לא מ~

 ל~~מיר דד~~ם והט""ז ה~""ת~ד~ן
 וג~~בד~ ו~ט"זב~ד~יא~

 אות ~י ~~~ת ~~נ~"ג
~"~ 

 ונראה בתב
 הדברדנבון

 של~
 ד~ין משום ~דא גוי ~י להט~יל

 ו~וד גוי ש~"ילברך~ל~~בילה

 ב~
 ~~~~חמיד

 ובתב ישראל ~י ל~טביל ~ב לברךולבן ~אוי~ין
 אין א~רים בלים מטביל ~ישראל אם ו~יהו~ד

 שלא לה~מיד ריש ונל~"ד ~ט"ז ~~בים ~ ובן~ב""ל ~ש~
 ז לבת~לה ~וי ~י ~לה~בול "~ ~~

~~~

 ש""ך א~רת טבילה א"צ מאל~הםנ~לו
 ז ~דב"ז שו"ת בשם יו"ד ~ת בש"בו~"ב ו~ר"~

 הט~ילם~ב~אם
 ישראל~לאמד~~

 ב~לים
ונ~א~ ~ר"~וש"~

 דאין
 ו~~~ ~וי הטבילם מאם~~ו ואתי~ ~ונ~ א~ דטביל~ ~ז~ ל~ק~~

 ~י~ לקמן
 ~צ"~

 דין
מ"~

 ל~נין
 שטבל~ נד~

 ~ בוונה בלא

~~~~~ ~"~ 

 בתב " במ~נה לגויו~ננו
~~ח הד~

 ~""~~"אוז"~

 בלי אואם
 בו למלאת~~או~

 מיםמן~מ~ו~
 ימלא~ו~יםו~ל~ה

לו
 ט~יל~

 בשו"ת ו~יין ~א"ת~י~שב~גז מו~"ם וב"ב

 ~קנ~א ~י~~והאיהלב"~
 אינ~

 ל~יש~~דהיינו אלא

 א~ ~~~~~~
 לו שאין זמן בל ב~ול

 מקו~
 לא~ד אבל

 ~שיזדמן או~~ת
~ 

 וצריךלט~ול זה מהני לא מקוה

 ~רב~בל~
 חלק ו~בנה"ג ט"ז א~~ים בלים ~ם או

 טביל~ונל~"ד א"צ שאול ב~ו שהוא זמן וב~~בל~ליו

~~~
 ~ם דלהט~ילו

 בלי~
 א~ן נבון~הר~רי אחרים

 ~"~ה~ד"~

 בתב מ"ב
 דאםנשת~~

 בך א~ר~ בידו
~~ביל~ו

 ~~רב~
 ב~~ ל~טביל שמתמיר בהט"ז ודלא

 בדברי ר~י~תברא ונראה ז ~ב"ל ~מוא~~
~אם ~~""~

 נשת~~
 "ב~ו

 צרי~
 נזדמן ואם בברבה ל~טבילו

 אח~ ~לילו
 להטבילו~מו טוב

 וא~
 מ~ם בו מילא

מ~מקו~~ל
 והדב~~~ ד~שוט~מור"~

 לו ~~לתה
 למ~ ל~ר~י~ וי~ מאליהם~ ~נ~לו דומיא~בילה

 מר~
 ~~ברה הביא~א

 ראשונ~
 דמותר

 לה~ביל~
 בשב

~ד~תב
 בא"~

 ~י~ש~ג
 דיןז~דהיאר~ת~ר~~ו~רא~

 ~ר~~ ול~~~~~~"~
 ~"~ ~~י~ ~א~ר" " ~בת~" ~א

 ~ראוי בלי דאם~הואשם
 ~מלאות"

 מי~ ~
 י~לא~~"

 לוו~לתה
 ו~"~ טביל~

 ד~מבו ב~ו~ק ל~מר וא~ר
 ז ש~""ג ~י~ בא"ת שבתבו מה~ל

~~~~
~ " ~ ~  

~~~ 

~~ 

 ו~~~ו~~~~
 מתבו~ בלי ודו~אבחדשים

 ז~~ית ו~ו
 ~~ ~דל~י~

~~
~~~ 

~ 
" 

 וא~
 ה~~ילן בך וא~ר ~טבילן

~תרי~
 ~ד"ת ~דב "בתב

 דאיהרשב"א ~ש~
 א~י~

 ב~~ לן לית

 ~ר""~ וב"~

 ד~ד~~בד
 ב~~מהני

 ד~ז ~"ק בנה"~ו~"ת ו~יןמי~תבד~ז "ו~~י ~~"ם בדב~י דלא והדא"ש ו~תו~

~~
 " ל~זורולהטב~ן ~צדיך וי"א

 ב~

" ~ ~ ~  

 ~טור וב~ב ברבהבלא
 ל~בד~ דא~

 אם " זו
 יבול ~נן אלא בו להשתמש י~הלא

 י~~ילנו ~מין בו ל~שתמש ובש~צה צונןבו להטבילולהשת~~
 ש~טבילוהטבילה ל~ וי~~י~

 בב~
 וב"~~~טן ~"ב

 ומסתברא תו~~ד" ובת~והש""~
 שא~

 ~~"~שלא
 ~לת~ הר~ ד~בי אר~תא ש~טבילו ביוןבצונן ~ ~ נשתמ~

 לו
~בילה

 ו~
 טבלו אם ו~ן ~ק~א לא

 אד~ת~
 ~שתמש

 ל~~א מ~~ דלא ~מיןבו
 ל~ ז~

 לו ~~תה
 בלא בו א~וד~השתמש~~י~צונן ~ביל~

 טביל~
 ~"ב

 " ~" הר~שוהטור~" ~דברימשמ~ וב~

~ ~

 ~מ~" בל ~י " ~ם לה~~יל אין מור""ם לשון

 א~י~א~וד י ב ~ניהן ואם ~טז ב~ב " יומו בן~~וא
 בדי~~~

 ו~ם ~תרומות ~~ ~ד~ת לדידן
 ~~זש

 ובד~תב ~רי ש~ג~יל הבל~ נג~ ~מי~
 וש~ב~י~ "א~ דין תנ"ב ~י~בא"ת רמ~

 נתבא~ תנ"~
 דינ~"

 לאוד~ה~~ל~
 ו~""ש ולרו~ב

 ~~ר"~
 ומ"א ובנ~ג

 וברבי~ט""ז
 ~ו~~

 ובפ~~
~~~א "מ~שי~י ~~פר שם מ~ובין

 ל~ר~
 ~"ד ~י~ ל~יל ו~יין

 וצ""~
 ו~יין~

 ג~ דין~ן ב~ט"~
~" 

~" 

~ ~

~ ~ ~  

~ ~  ~טג~ם~~" ~~בת 
 דט~מא~תבו ~~ך~ה~

דהיתרא קי ב~~~ ד~מ~
 בל~

 די" ול~יבך
 ~~ג~ל~ ל~

 ו~ב
 נמי של~לב בשראו ז~מ~בתשלול~י ה~ט"~
 בל~~אמנם דהיתראביון ~גי"לה~~ג~ל~

 ~~ר~~
 דט~מ~דהיתרא ~תב

בל~
 היותד" ול~י~ך ה~ו~~ים רוב לד~ת מ~ניא לא
 שה~א ה~ם בזהנבון

 ר~ו~
 שבתב מה

 הש"~
 בשם

הרמ"~
 של שהמ~בת מ~ני ש~~ם ~"ו ~י~ בשו""ת

 ~ב~וים
 "ש~ר ~"י שלא מים בלי תשמיש~

 ול~י ~מ~~ של במ~בת ~ן ~אין מה ו~יוצא שמן~~ון משקי~
 ד~א לבון צריך ב~ר או ~לב של במתבת ~םזה

 והביאו ~~ל אמצ~י שום בליהאי~וד בל~
 דנבון ונ"ל~~~א מבשיר~ הר~

 ומהר י~קב ב~ק ו~יין ~ ל~~מ~

~~~~~~~~~~ו~~י~~~~~~~~
 ה~בי

 ז ל~~~ד נ~ונים דברים

~ ~~~~ 

 אבל~מותד מור"ם ~ון ~~
 מלב~" הש"ך ו~ו~"ב~ב צונן~ו להש~מ~

~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~

 אתד" ~י לו ש~נאוואין בלומד " בדי~~ד או
 מותר"

 נשתמש"~~ בוו~ ל~~תמ~
 רי~בד

 ~ל~י~ד ~~דיבא ~~~~א~~~אבל
 ש"~
~ 

 ~ן"

~~~~ 



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

~ ~  דבלים ת~א ~י~ א"ח בבנה"ג ו~~ין " י~"ד~ק 
 והדב בר~ה בלא יטבילם אותם"בבדיל שציפו~חשת ש~

 בתב שם~~ד"ח
 ד~ד~

 י~וי"ש ה~פוי ~ר הג~לה
 ~ להג~ילם דטובונל~"ד

~~
 היינו " ובו~ בצונן שתשמישן ו~פי~בלים
 בולהשחמש

 ב~בו~
 אפילו ~דאי דרך אבל

 חמין בודאי בהן שמשת~שיןבלים
 שר~

 בהן ל~שתמש
 הדחה~י

 ש"~ ושפשו~
 ו~יין

 ב~
 ~"ד~ ~י~ רוד בית

~~~~~
 בא"ח

 ~י~תנ"~
 ד~ריבהליבון~ מור"ם בחב

 ל~ניןחמץדש~י~והר~ב"דבת"ב~י~ד"חדשאני
 משא"ב מ~בחצו~ה נשפך ודל~~מים ~גוח~ליה
 ~ ונבון פ~חא מבשידי והביאו ~"ש וחלב בשד~~נין

~~
 בגון~בלי

 ב~~
 בו ~מד אם וה""ה " ובו~

 הוא והרי בבוש איבא בבליםמ~~~דאף יי~

במבוש~
 ~ ואח~ונים ו~"ח ש"ך

~~
 ~יינושמצני~י~ ובו~" ואפי~תיבותושולחנות

 אובלי~בהם
 בל

 השנ~
 בא"ח מדן במ"ש

 הג~לה צדי~ם אין תיבות ~חם " אבל תנ"~"~ימן

וא~
 ש""ך ~גי ב~ירוי בהם שמצני~י~ אותם

 ופד"~
~"~

 ~ נהוג ובן י"ג

~~
 לא~אידק " זה ~י~לחושלבל בדי~בד ~בל
 דאם מדן דבחב למאי ולאו מוד"םאדבדי

~ג~י~
 א~ו~ די~בד דאפי~ לבון ~צדיך בלו

 פשו~ וז~
ט~ואחדונים~

~~
 וב~ חד~ וב~י

 דין קל"ה ב~י~ לקמן
 שנשתמשו בבלים איידי והבא ו~ידוי~ילוי ד~ה~דו~

 ליהו ד~גי ~וי ליד שב~ו קודםבהם
 בשפשו~

 ביון
 נשת~ו אם לבלו~~"ךופ~"ח~אםמ~ופק שב~ודבבד
 אין חרשי~ ובבלים שבידה צריבי~ בחמין~ו

 חד~ דבלי רינא והאי ו~ש"ך או"הבהן לס~
 דו~א היינו

 בלי וש~ד משתאותבלי
 חד~

 הגזי מן שקנה
 ~ שבידה צדיבים בחמי~שנשתמ~ ומסו~

~~
 ~"ק "הפ~ת בולו שיבשיד ~ד ~~~~~

 דל~נין ובתב ב~נין ה~דיךט"ו
 הג~לה בין לן שאני לאדינא

 וב~ ללבו~
 ~גי גוונא

 שפ~ק בהש"ך ודלא בו שנשחמש הבלי מ~צתלהבשיר
 אלא במקצת בישול מיקרי דלא ~וד ובתבב~רא"ה
 בגון המחבת~שטח

 שהי~
 מק~תה והניח אדובה

 הבשד צריך אין שמבחוץ "האחד המ~צת בתבשילהאור ~~
אבל

 א~
 שהוא א~פ"י הב~י בשולי ובישל קצדה היא

 ואו~דחו ~ולה שהזי~ה הבלי בל נא~ד מו~טדבד
 שלא א~~י חולבת ביודה שתחבה בשד של בףובן

 וצדיך הזי~ה מפני בולה נא~דה ~~~ה אלא~חבה
 וראי מורינא ומיהו בזה ביוצא בל ובן בולהלהבשיד

 נמי רהשתא שנא~ר מה ב~ין ממש הוידא~ההבשד
 בבה"ג מהני לא ולבון משו~בבב"פ דמהני זי~אאיבא

 הבלוזי~ה דאיבא בישול ~י במ~צתו שנשתמש~בלי
 הג~להובהא

 ~די~
 זי~ה ליבא דב~ון ~שום מיניה

 ~ימן מאירות פנים ובשו"ת בב~"ג ו~יין ~~ב"ל
~"ג

 דהאדי~
 ב~נין

 ומ~י~
 חם הבלי בל דהיבאדאין

 ~וטשהי~"ב
 ובד~

 בולו חם מקצתו חם אמד~ן דלא

~ ~ ~~ ~  ~~~~~~ 

~ ~ ~ ~  צדיך אין 

 השני ה~ד חחב ואם חמה במוגביחחיבה הבליבבל
 אלא ~~לבטלו צדיך הבשד ~ודםל~שיל

 דלא ~ד~בב"פ בו שנ"~תמש בלי למק~ח~~י ל~ני~הבש~
~ב"ל בהדשב"~

 ז~דמדןפסק וס"ק ~"~א~ צ""ד ~י~ ל~יל ו~יין ~

 לא מ"מ בולו ~ם מקצתו דחםדא~"ג
 ~ין לן שאני לא וא"ב ~פו~קים רוב ד~ת והיאבבולו ~וליךהבלי~~

 להבשיד ~ די ~ונא ובבל ללבוןהג~לה
 הבלי מקצ~

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

 ש"ך~י"~דועיין נ~י~ו~ דבדי אלא אינם אלו ורבדים ~ליו בתבפ""מ הד~ בי ה~ם ואוסדתו ~ולה שהזי~ה ~בלי בלנא~ר
 ~"קג~ומ~

 בלל
 פ"~

 ~תב~דה~בימו
 ב~לו הבלי~ה מוניךראינו

~ 

~~~~~ 
 או ~ה~גומות י~ ואם ~~

 שרוצ~
 לחתוך

 י"ד ובי~דוד פד"ח בצ"ל "~ובו~
 או מדן דבדי ~ל שהקשה מה באודך ו~יי"ש ~~~י~

 ובתבדלאקאי תן~י~לגומות השחזה דהיאךמ~יזה
 שישא~בין

 ב~
 ~לשון לתחלת נמשך אלא גומות

 חמין ~ה לח~ך שדו~ה או ~מות בה יש אםאבל שב~
 התיקון בפי א~ בל משחיזה או מלבנהופירשו

 מלבנה גומות בה יש אםלו השיי~
 וא~

 מ~חיזה לאו
 ~ב"ל"~ דותח בה אפי~לחתוך מהני דהשחזהה~מב"ם ובד~~

 שור שאמרןו~ייןבבור למי הדבדיםונאי~
 ד~

 גוי של ב~בין חריפי~ ודבדים צנון לחתוך דאיןד~תב ~~"~
 נ~יצה י~

 בקדק~
 קשה

 ~~יק~ ~ב~
 מדן

 ~~להחמיד וטו~

~~
 ה~שחזה אחד דותח ~ו נשתמשאם ~ב~~דו~~~ ~בתח~~ נהו~ והבי לשוןמור"ם

 ש"ך מותרב"י אפי~הו~
 ~~ ואחרוני~

 דגם בתב ~פ~"ת בי
 מ"מ בהגעלה ~גילבתחלה

 ה~חדוני~
 ~בדי ז"ל

 להשתמש שלא ללבנה~ולהחמיד ונבון לבוןדב~י
בה ~חתו~

 דות~
 הדמב"~ בי ~ם ~השחזה אחד לבתחלה

 דמהניומדן~ברי
 וב"בש~

 אות
 ~י~ון או הג~~ה דב~י בת~א"ח מאוס ד"אשתןאו שיש"~ ~~~ ~ ליבון בעי לבתחלה וא"בדו~"בדי~~ד ב"דשדיאחדה~שחז~

 דדי בתבוהב"י
 בש~ו~

 ונל~"ד הפד"ת ו~ב ביותד
 להחמידדטוב

 מ~~ ~~~
 ו~יין ~ לן

 ~~יל~"~
 ק~ו

 ~ מיוחד הבליאם

~~~~
~"~~ 

~~~ 

~~ 

~~~~~~ 

 ~~ אב~
 דבד""מ והפ~ת הש"ךבתבו

 ובת"~
בתב י~~ דין ~א בלל

 בש~
 דבד בשלו דאם או"ה

 חלב בו בשלו ואח"ב ב"ישאינו בקרדהש~בש~ חדי~
 מ~~~

 ~מ~בל
 שבקדדה אמדי~דהחדיפותולא ~~

 ~פי דבותא למינקט מצי והוה ~"בלשבח ש~~י~~~שו~ ~וש~
 ד~~

 אם
 אחד תלב בה בשלו ב~יו~ח~ב היתה בשד שלהקדדה

בך
 מ~ל"~

 שאינו א~~י הבשד בו שנתבשל
 בושנתבשל מ~ל"~

 דא~ חרי~ דב~
 דבדבשלו א~ ובן מותד בן ~~י

 בקד~ חרי~
 שה~ ואח"~ ב"י אי~וד של

~~ל"~
 הרבד בו מ~נתבשל

 ~ד~~
 מותד

 וא~
 דבד הואהאיסור א~ ~

 חרי~
 ו~יין ~ ~ב"ל ~גה~ ובמ"ש

 ובאודת ~ ~ הראשון הדין ~ל חובך ואנינ~ה""ב
 דברי הדאשון בדין ~ף ל~~מיד דצהמישוד
 ~דבדי להחמיד זנל~"ד דוחק והואהש"ך

 הא~~
" 

 י~דה לחם בית ו~יין ~ ב~י אינו אםדדוקא
 ב~ ~"ק פד""חועיין וש"~

 ו~~~
 ~ו~~"ד פ~ת הדב לשון

~"ק
~ 

 ז

~~~~~ 

 דין~ ק"ג ל~~~~ימן ~וב בבד ~~
 ז~

ו~מש""ש~
 ו~"~ל~ה

 ב~י~ השמיט ל~ה להדגיש"יש הובפל~ו~
 ק~

 ~שאד שא"ב מה
~אי~ודים



"~~~~
~~~~

~ ~  
~~~~~

 רוקא ר~ דין צ"ב ב~י~ ~ברתו רלפיהאי~ורים
 ~ וצ"ע נב~ה ית נעש תתיבהא~רו בב"~

~~
~~~ 

~~ 

 ~~ב~~ט~~~~~ן~
~אי~ו~~גום~ש

 והרא""~
 ו~טורוב""תמ~ירין והר"ן

 ~ט ב~י~ מ""ש לפי נבון ובן ~עט""זוב"ב
~"~ 

 " עי~ש רמאן אליבא מראודייתא ~וא אי~ו~רביטול ~

וב"ב
 וע"~ ~פ"~

 הפ~ת לשון שם
~""~ 

 ג"
~ 

 ונלע"ר
 אינו אם להתמי~ר~ב

 אים~
 יעו~ש ~"ו ~י~לב העל~בתקרי ובן ~גום

 באור~
 ז

~ ~
~~~ 

 " יומן בני אונן ע~~ם בלי~תם ~~
~טעם

 דהוי~
 אםנש~משו ~~פק

 אתמול או ~יום~ו
 ואת"~

 שמא ~יום בו נשתמשו
 ש""ך נ""ט שאינו או פגום ברבר בונשת~שו

 ופ~~
 ז

 אדבוריה ~מבינן לא ב"י ש~וא אומד ~~י אםואף
 רלב"ת שוא רבר פי~ם אשדדבתיב

~~ 
 ופ~תומיהו

 קו~ם אבל התבשיל בו נתבשל השאילוובבד אםרוקא
 לי~ מ~ימן ~גוי אם ובן במגונאמן

 א~יד ~ונא בבל
 מהריב"ל שו"ת ~ועיין זפר"ת

 ד~ ת""~
 קל"ד

 ~"ת~י~ ות"~
~ 

 א~ ~ימן ~"ת תלק בת"ב מהרי~ט ובתב
 וביוצארבמתבת

 שר~
 תרירלאא~רי~ בהם להשתמש

 אינן בלים~תם
 ב~

 ~י~ בא"ת והדפ"ת
 תמ~

 ~~ ~"ק
 ~"ע ולרירי עןש ו~דרות במתבתבת~להתמיר

~ 

~~
 עבד אם

 ונשת~
 רוקא ד"ל " בהם

 ~רתריף ~וא אם אבל תדיףהיתרשאינו ~ב~
 רין ~וףאסו~~רלעיל

 ג~ט~
 ~ ונ~ון ואת~נים

~~
 הותמו שלא מור"ם לשון

 ~תי~
 אם אבל "

 זה רלענין לשתותן מותד לשתיההותמו
 ועיין ~ ופר~ת ש"ך ~ת הגוי ביד ~~שו שבבדמ~תד ~גוי מן הנקתים ר~ים בשאר ומותד ריעבר~~רי

 י~ר סימן ~ד~~א~י~ו
 וש~~

 ז ~ק ~ה ~ימן
וזבזד

 או~ לאברה~
 לפגם ~עם

 ו~~~
 תלק ~~א

סימן ~

~~
~~~ 

~~ 

~  ~~~~ 
 ל~ ~ל~

 בשם דהביא יהורה לתם בביתועיין ~ מבררינן לב~די ראפ~ר ר~יבא פיו את לשאול~ריך
 ~~ר~

 גרשון
 היוםבשד שבשל בוראי נורע מ~~ראם רק"קאב"ר

 אבל~~שתמש בשר ~שון~בפותשל ב~ליוהשתמש
 בשר של בקררה ותתב בף לקת ואת""ב~בולן

 ז~אינו לאו אם בבשד ~נשתמש מאותן ~וא בף~ותו וא~א~
 ~תםמי~~

 ~ בלי~
 באי~ו~ ולתומדא תדא ~פיקא

~א~יי~
 בנ~"ג ועיין ~ בותיה ונלע""ר עב"ל

 ל"ה אותהטוד הגה~
~ 

~~
~~~ 

 רין ק""ב ~ימן לעיל ~~ב בבד ~~
י ~

 ~ ועמש~

~~~~~ 
 ~הניתבבית ליז~ד יש ~~

 הע~ו"~
" 

 רוקאלבתתלהבתב~פר"תרהיינו
 אין בדי~בראבל

 בב~
 בלום

~  
 ראם עור ובתב "

 מע~ע אותן מ~הה ~ימן ~לא ~~י ~בית~ניתן
 בציר יומיםאו או יום ~גוי בבית עמרו ביןומותר ~

 ~ עב~למהבי

~~~
 ש"ך בריעבד מותד מאבל בו~~~מש

 "והאתרונים

 וה~
 הניתובמזיר ראם בתב

~יש
~~ 

 ו~יך אסוד הבלי ביום בו התזידו ב~ן~שלא
 וב~י~~~~

 ~בור~ ~י~ ~ד~
 ~~~יד יש ~ב~ו ואם

 "ב~ה~יתו ל~נ~ו ~~ן ונלע"ר ז י~שידנו א~שד~ם
במזיר

 ו~
 ב~מין בהן ל~שתמש שררבן בבלים זה

 שמא בריע~ר אף א~וד יו"ר בריןולקמן וראי~גיב~דתה~ צונן ב~ן בליםש~רבןלהשתמש~ל
 ~ור~

 פר"ת

~"~
 בהם ~נתבשל תרש ו~לי ~ ת"

 נתבטל~פק אם או תומדא רוק~משום ~א~ודברבר ב~פמ"ד~~~ טרפ~
איסור

 ברו~
 "ת"ב ז"א שו""ת ~יתד של

~~ 
 ~ועיין ש~א ~ימןורב""ש ~תי~ ~ל

 מעל"ע אתד ~מבתיו~ליהם מ"של~יל~י~~"גדין~~
 תור~ דתס~

 ממון על
 ~ישראל

~~~~~ ~""~ 

 לקנותן מותר
 ממנ~

 ~תב "
 אינן בלים ר~תם ביון~ש~ך

 נאמןב~~ו~ מס~ת ועב~ם דרבנן אי~ור אלאלי~א ~
 אמת רברי שנברים לפי בתב והפר"ת ע"בררבנן
 הא הוא ~אומד במו תר~ים שהם הרבריםונראים

 ררבנן באי~ודים נאמן מ~ל""תלא"~~איןגוי
 ~ימן בפר"ת ו~יין בותיה"להתמיר ונ~~

~""~ 
 מ~ ~"ק

 הש""~ותילק על"רבדי מ"ש מ"א אות ב"י הגהתובה"ג
 ~לא במ~ל"ת ~תי~ ולא קרד אינו לאם קררבין

~~~~

~ ~ ~ ~ ~  ~  
~~~~~ ~"~ 

 ~י~או~רו~~~~רב~פ~מי~ יש
פקפקתי

 דאו דעיני ז~ ~
 משביד ~ו משאילדהיוצד

 תר~ ב~
 ואתד תרשים

 לתקן רא"א ודאיתי הבא לבל ומוברןמערבן ~~
 והוו בה לעמור יבולים ~צבוד רוב ראין גזרהד~יא בענ~

 ז""אושו~ת להתמי~ רנטה ~~ת ~ימן רב"ש בשו"ת ועיין ~~ט"ל
~~ 

 ~ימן
 ק~

 הושברו לא רה~ב ~ל
 ~ נ~ע""ד~ובן ~

~~~~
~~~ 

~~~ 

~~ 

~ ~  ~~~מ~~ 
 מ~ראת

 דמי~
 ת~ל למרו

 שאינ~
 ~רם אלא טמאה

 עט"ז המ~ד מןהבא
 וש"~

 ז ואת~נים

~ ~

 היינו " ביציאתו ~תדגיש ו~וא
 מרדבנןאבל מראוריית~

 שלא אעפ""י טמא~
~ד~מן ~דגיש~

 ~י"ק"~
 דובתי ובמה

~~ והד~ ~ ואת~ני~ ש"~
~ 

 בתב א~ ~~ק השל~ים תודת בס~ יע~ב מנתת

מ~
 סו~ לקמז

 ק"~
 הדגישה שלא דא~ג

 ד~
 בבתם

 על עלמא"
 גופ~

 ~וקה או
 טמא~

 בשיעוד ~י~ו

בגדי~
 ו~ר

 שהיא לומד בא והבא לק~ן במבוא~
 אפי~טמא~

 בט~ת
~ 

 בתב ולבן בתררל
 ~מתבד ~שון ש~וא בוונת~~ד ג"ב ורזהשתרגיש והו~

ע~"ל
 הרמב"ם ל~בדת רהא רבדיו על להרגיש ויש ~
 שעל בבתםו~יעתו

 בשר~
 ~ש"ךואת~ני~ בסב~ת לומד אנו מובדתים א""בועוד ~ בגדיס ש~~ור ~ריך לא

רמררבנן
 קאמד והבא ~~ישה שלא אעפ"י טמא~

מראודייתא
 רצריב~

 שהוא~ותקדמרן ונל~ר הרגשה
" ~ וצ"ע מראודייתא דוקאאיידי ~  " בתדרל~

 וה"~
 ~תותש"ךואתרונ~~ופשוט

 ו~י~~וא
 ~ק~~~ באו~

 או
 ~רא~

 ~יה



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~~

 ו~ו~
 ~ת~ת שראתה ובדצון נז~ין

 ~ ע~~

~~~~~קי~~~~~~~~
 התמידו טעות לידי לבא ואפש~ בקיאיםאנו

 הרמב"ם דבון ובמחלוקת ז נקיים ז~ לעולםוהצ~בו ~ז"~
 נאריך לא והנרה הזיבה בי~י ו~י~~ו~הרמב"ן

 ~פ~ו האתרונים ובל בזה"ז נוהג שאינולפי ~
 זבה ש~עשית אחד ~אשה דלעולם ורש"יהרמב"ן ~בר~
~ינה גדו~

 ~וזר~
 ו~הוג נקיים ז" לה שיהיו עד ~נרות לימי

 ישראל ב~ות זירא ר~ נ~~םובדאמר ז~ ~ו~יםד~עולם
 ~ עצמן ~ל הח~ירוהן

~~
 ביןפנויה ~ילוק ואין

 לנשוא~
 בןהברית " ובו~

ריב"ש
 בשו"~

 הרב שבת~ מה ו~ל ~~"ב ~י~
 ~מ מדרשת השלמים תורת ב~~ י~ב~נחת

 ב~ו~
~

 ז"" ח~דא ומהרב בו"פ מהר~ הושג בבר המ~ת

 או~~~"~
 באי~ו~ ובפרט רין ל~ריןדאין לודבודאי מלשמוע לנו וחלילה " י~ש א~

 בר~
 ~ררשא הח~ו~

 בשו"~~ה~ם דו~שזוב~וב דברי ~א לנוואין
 גדולה והיא זנות דרך עלהפנויה שבא צ"ודמי~י~ מינ~

~ה~י~
 לראות ז~נה

 לעשו~ צרי~
 בבועל ~שובה

 שטבלה בודאי ידע לאאם נר~
 ~ד~

 ופשוט ~ליה שבא
~ " בנד~ה~ היאדלעולם ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~  ~לא עליה בא 
~  

 עליהדבא
 ב~

 ער~ביןשהיא ור~ביןשהיא ~ירצה
 פי~ישנה

 שאינ~
 ~מה לשמש א~ור לג~רירא"ב יש~ה

 בל ערה שאינה אלא בנדרים~דאי~א
 נדהדף~ב התו~ ב"ב לאו אם ~הורה היא אםלהשיב ש~וב~ ב~

 ו~ון וא~רונים ט"ז~""~"
 ~ור~

 א~ ~"ק השל~ים
 ~ ~שצל"ע

~~
 לנ~ או ל~ה או " יום לב~ יום מב~בגון

 הש"ךופשו~בןוהעתי~
 ~ הוא

~~
ואינה

 צריב~
 ~~דת היא זו " ובו" ברי~ה

 המחבר ~הביאהרמ~ם
 ר"~

 אבל ק~ו
 הבא ~ר"ם רב~י ולפי שם הנז~ הפו~~ רוב~דעת
 איןו~~ם

 ל~
 בדי תשמיש לא~רו~א ~שמי~ לפני לא בלל ולבדוק ~חמיר

 ש~
 לבו ~יה

 נוק~
 ו~רש

 ~ש~יש קודםאי
 ~תר ~~תואי בפ~~

 תש~י~
 ~באן

 ראיתאול~בא~והא
 בש"~

 קצ"ו ~י~ לק~ן ~רן והביאו
 ה~רבה היר דבל ט~דין

 לבדו~
 ~שובח~היינו בנשים

 והרשב""א הטור בשם הש"ך ב"ב תש~יש בשעת~לא
 ~ורת ~רב וב~ב ~ לקמן מרן ביאר ובן פו~~יושאר

~שלמים
~"~ 

 פליג ר~ר"ם ב~
 ע~

 מרןב~~דהיונו
 להח~ר לה ור~ין תש~יש אחר בדיקה צריבהדאין
 ~רן ~שון בנראה ~שמיש~ודם

 ~ונ~
 דהוא

 לקמן מ~יק~ר"םובן פשוט~
~~ ~~ 

 לבתוב וא"בהו"ל
 וצ"ע בדדבו~א

 עב~
 ז

~~~~~ 
 ~יינו " ובו~ מ~נה לפרוש צדיך ~~

 ה~~~~ רוב ה~ב~ת רבןמד~נן
 ובתראיקד~אי

 ד~~~
 דרבנן

 ש"~
 ואחרונים

 שייורווב~בהרב
 ברב~

 בתבוה~שונים וז"ל א~ ~"ק
 לו~~הש~מוך

 בח~ מ~
 וב~ש ~דאוריי~ הוי שעה

 ועמ"ש ע"ד דף יו~ף שעד הקטן~~פרי
 הג"~

 פ"ר
 והוא הרמב"ן משם י"בדין

 בה~
 פ"ח ~הרמב""ן נרה

 בבית ~רן מ""ש הוא רבריו בבוונת וה~יקר ~"דדין
 ק~"ג" ~י~ ~"ב ו~דדב"ז"יו~ף

 ע~~
 ודו"ק
~ 

 וע~ש

~~~
 ר~ייתו אביאסף דבדי על ב"ת

 ~ג"~
 ע~יו והשיג

 דבריו הובאו ~מו ב""ח להדב ושדריה~הר"ם
 ל"~ ~~ ב~ראיגאוני בשו"~

 וש""ך ב~ז ועי~ן ~ עב"ל עי"ש
 ~נ"ל אביאסף דברי~ל

 ב~ו~ וע~~~
 ~"ק ~של~ים

 אביא~~ רברי על ב~~~ף רהשיגו~
 וא"ז

לזוז ו~אי~ ב~ ~הח~י~ והעלה~אין דברי~ם רדחה~~ז ואזילבשט~
 מ~בר~

 הפו~קים גדולי
 ו~~~

 המחבד
 ו~ב~~

~~~~
 השלמים ~ורת

~"~ 

 ושמשו עברו ראם ו~
 קי"ל ו~ן ובו~ ז~~~י~ ~בה~"ד ~אישוהא~הצריבין~שו~ה בין~~

 ו~~ו~
 ~ריבין~שו~ ובו~ ד~נן

 רם מצאה עביר~ררבנןואםב~ברי
 בדאיתאדאורייתא ~איר~ויעביר~

 ~ש"~
 וב"בהלב~ש ~ש~ו~ת ~""ב

~"~
 וא ~ קפ"ה

 דפ~~ ע"~
 ~וד"ם

 ב~"~
 דאשה ק~"ה

 ~~ם שאני ~פרה צריבה~ינה
 דאונ~

 ~י~ו~~~א~ב
 וב~~שמעותהבא

 הלבו~
 ~ ונבון ~ם

~~
 " ובו~ קדי~ות" משאר~ ולא

 ~ה~חמיר הב""ח וב~ב ש~יונישוק דחיבו~ משמ~
 ג~

 באלו
 בחב ובן " י~"ש ~דין ~ן דא~ו~ בת~ והט"ז~~ב
 בב"ד נה""ר~ל

 הר~
 ~"ה
 ~וד~ וה~ ~

 ~"ק השלמים
 מ~י~שמ""בלעניןא~ילות ~איי~ו ועלד~השי~עלהט"ז

 דיצ~ הת~ ~שאניוב~ב
 בעל שלא ת~~ו

 ולב~
 "צ~יד

 ~ם ~ שמירה ג"ב~ם
~"~ 

 ובו~ וב"ש ה~ז
~דרך בשהול~

 ~יי~י לא ד~א קאמ~ ~אי ידעתי ל~
~לל ביוצ~דר~

 וצ"~
 ע~"ל
~ 

 ו~ל
 מ~

 נלע"ד ~~חי~~ן שד~ה
 האדיך ~רב""י ו~ם ~תם דשאני קאמר~שפיר

 ח"ב והדרב"ז ר"ן םי~ ~"ה הרבדברי לדחו~
 ו~ם ת""ה על השיג~מי ויניצי~~ דפו~

 דע~
 ביבמות בןשש רש"ל

 להקל נטה ל" ~י~~"ו
 נ"ל ובן ו~יע~ו הב""י ~סבר~

ומ"~
 לה~מיר טוב

 ~~מ"~
 ה~"ח
 עוד שהשיג ומה ~

 ~ל השלמים ~ורתהר~
 םו~

 ה~~ז ל~ון
 ~~ר~ בשהול~

 ה~בובו~
 ש"~

 ב~יצא ~"ק
 ה~"זואמת ליש~

 ~ור"~ שה~י~ ~ה ~ל קאידהט"ז נ~הדב~
 ~מן

 ~י~י בבל לררךביוצא ~"~ ~~
 קריבו~

 בתש~יש לבד
 ועיין ~ ו~ו~ לדרך ביוצא וב"ש~~ב ועל~

 ~ש"~
 דאף שב~~

ל~חמיר
 ~~ו~

 דביוצא לו~~ה
 לרר~

 אין~~תמי~עי"ש
 מדברי~ורת וב"נ איבא מצוה נ~י~תש~יש איבא~אןדא~~ ד~א ו~י~~בר ~ז ו~ו~""קבד"ק~"ק

 ~ל~י~
~"~

 ~ יעוי"ש ב~
~~~

 בלילה לטבול ~השנזדמנה
 והש~~ז"נקיום טמאדהיינושמצאהב~ם ~~ת~ ~~ו~

 ל"ג שאלה ב"י הרב ~~~ה ~מוך בלילהשלה
 ולקייהלטבול ~~ירל~

 קפ"ז ב~י~ מ"י ב~לו~גאון ~~~ ~~ש ו~~ה בשעת אבן ~ ~נ~~
 נ~פ~

 באשה לידי מ~ה באובבר ~ ע~ש בדב~
 אח~

 שנזר~ן
 בתולים~רם לה~בו~

 בלילה~~~
 ולשמשועודיש ל~בול לה להתיר ב"י הרב הוראתעל ראשיורובי ו~מבתי ל~ס~ה

 "ודאית ב~ולים בלו לא רעדיין נד"ד טפי דקיללומר
 תרגשון עמי לנשי למיחשלן

 ובו~להיו~
 מאר~ך

 פו"ר ולקיים ~~~נהלהתרחק טרח~"~
 ר~ ו~ ~

 ~דק השלמים הרבתו~ת דבר~ שראהאחרי ~~ הרב "
 במה אח~ ה~ל ב~שובתו ~יי~ ובה לה~ירבדבר והארי~

 השואל מהר~י ה~ב לבאן באשנים
 ~נ"~

 לי ו~מר
 ~אשה ונ~עברה למעשה הלבה הורה הוראתישע"פ

 זב~וילד~
 וה~ר

 בעל הי~
 תור~

 בו~ין גרול
 עב"ד ית~ לאל שבחונתתי "~~י~

~אי לה~י~ ועו~~"~~יי~ ~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~  

" ~ ~ ~ ~ ~

~~אי
 רפ~~

 רהיו~א יו""ד רין לקמן מרן
 ~פי~ אשתולפקור צדי~ לרר~

 םמו~
 במה ולרברי לו~~ה

 ריש נר~~דב"ש וא"ב שרי ב~~מישאפי" רבוו~~
 רם אחר ובין בתם אחר בין ~בילה בליל~התיר ל~מו~~~~

 יעבץ בשו"ת לעשות דטוב אלאבתולים
~~ 

 ~ימן
 מבתם לטבול רהתיריו"ר

 םמו~
 ורתמתין לו~~ה

שי~ר
 ~עונ~

 א~"ב ~ ~ש א~"ביתה ~תעבורלשמש
 ש~"ת תניינא מ~רורא ביהודה נורע רבשו"ת~יתי

ק~
 לא~ו~ דעתו

 א~
 ~לע"ר

 בהר~~
 ז ל""ג שאלה

~ ~

 בבית אפי~ פי~ש " ו~~ בזום הוא אם
 שמאפיל ת"חאו א~

 בטלי~
 אפי~ ר~"ב

~~ך בשאו~
 לו~ת~

 העתיק השלמי~ופשוטועור תורת א~ור
 רא~ור ור"ל הש"ס~לשון

~ 
 ~מצא שלא ~דין

 ו חתחתיו נד~
~ 

~~
 ~מו~םלשון

 ו~
 בן " ו~~ אלא מיירי לא זה

 דין ושם ב"ד רין קפ"ט ~י~ ~מן מרןפ~ק
 בא ו~ת~~וף~ההיתה~בא"רראם

 ~"ק~לות~~ הט"ז שם"~ברי ועיין ~ו~ת~ עונתבל בזמןידועא~ור~
 הראב"רוב""ח רברי על מ"ז ~"קהשלמים

~ 
 ובאמת

 ~~אב"ר דרברי~ראה
 ~יתרא~

 שה~ה ובמו נינהו
 השיג ובבר רחוק הוא ה~ז שתירץ ומה~ב"ח

 ~ימן ~שלמי~ תורת הרב מ"ש נ"ל ויו~ר בנ~"ב~ש"ך על~
 קאמ~ראחוד רנפשיה ~ברא ר~רא"ש מ"ז ~"ק~ט
 בו~ת להקל ~"ל והראב"ר ה~נהל

 הג~
 בין

 יום~ו שי~
 ~בו~

 ~~"ד ~ינא ול~נין קבוע ~ם לו שאין בין

ב~ב~~
 ובמו הרא"ש

 שפ~~

 רין קפ"ט ~י~ ל~מן מרן
ב

~ 
 וב

~ ~ ~ 

~~~~~ 

 היינו " ובו~ ~ימנים הביאה ולא ~~
 לא אבל א~ ו~םשנים י~ רהם הנ~רים לימי~הגיעה
 ~ביא~

 מחל~ת רואו ~ימנים
 וב"ח פרישה ~ב~וא

 וש"~
 לקמן ובדבתוב ואחרונים

 ~ז דין ~~ט~י~
 ~ב קורם ~ימנים הביאה ואם ע~ש~

 ונחשבת נינהו רשומא אמרינן אחר ויוםשנים
 ~~טנה

~~
 אין

 צדי~
 ל~רוש

 ~מו~
 בשעת וה"ה " לו~תה

 והעט"ז הרא"ש מדברי ~נו~תה
 לו~תה ~מוך דנקט והאי הוא טעמא רחרואחרונים וש"~ וט~

 ז~ רין ב~וף לקמן דינא הוי רב~א~מייריוהבימשום
 ~ רמים מ~ו~ות~בלהוהוו

~~~~~ 
 אינה ~~

 אסור~
 ביון ~ ביום אלא

 ררבנן ~פק הו""ל ררבנן~ו~תות
 בי~ ודאי שהיה ביום אלא לפרוש וא"צול~ולא

 נרתה
 אבן ז הנפש בעלי ~פר בשם פו~קים ושאר~~"ש
 ב~ב הו~תות שער ויניציאה דפוס הנפש בעליב~פר
 ה~מה בהנץ ל~אות דרגילה רהיביוז"ל

 ~ופי~
 א"נ

רלא
 קי~

 ולא ~פיר במ~תא לן
 ~נץ קורם אי ידענ~

 ליה נ~טינן הנץה~מהוראי לא~ד אי~~מה
 ודלא ~החמיר בהרייא רפ~ק הרי ~ ע~"ל הי~םובל בלהליל~

 וב~ב ז לה~מיר ריש בתב בב"ח משמווגםבמ"ש

 ~"~הש"~
 ~בא ב""ש ו~ ~"ק לעיל ולפ~ש י"ר

 ישמרו בהן רשפתי תע"ב ר~מחמיד ונ~~רע~~ז
 ~רעת

~~~~~ 
 בשיעור ~~

 ב~ ~נמש~
 בתב "

 ~ש"~
 ~"קט~רבתר~~לת"ן

 אםולפ"ז הו~תאזלי~
 לרא~ ר~יל~

 ~לילה ער הלילה מ~רם

~~ר~
 ~~היום

 ו~ליל~
 הנמשך ב~י~וד

 ~וו~~
 ~נ~ה

 להחמיר~ד
 ונמש~ ~ש"~

 ~"ש אחד
 ז~ב~ ~"~

 רחה
 והבי ~החמיד דאין והעלה השלמים תורת הרברב~יו

 ~מ~תברא

~~~~~ 
 אלא לפ~ש א"צ ~~

 ראשונ~ ~נ~
"~ 

ול"דלדי~
 ~~ר~ריבה

 לפר~
 ביום

בשיעור
 הנמש~

 מרובה ראיי~ רואה ~התם בו
הנץ מ~ו~

 ה~מ~
 ~ר

 תו~
 ~אייה אינה באן אבל היום

 ובל הו~ת ~תחלת היא בראשו~ה שרואה הדאייהאלא א~~
 ראתו~פוב~ב""ב הוא יתרים דמים אח""ב ש~ואהמה

 ה~ רין לעיל דדוקא בתב וה~רישה זהב"ח
 משא"ב מצ~ר~ הוא ר~ם לומר ~ברא מועט דברהוא דההמ~~

בשה~
 והעתיקם נבוניםה~~מים ~~שתי ~~~ז בתב בזה וביוצא ימים ~~ או ב~

 ~"~ הש"~

 ט"ז
~ 

 והט"ז
 וצ"ע בשניהם לה~מיר הראב"ד ררעת בתב ט~~"ק

מנ~

 תורת והרב " ~"ש ~נושאים בין לחלק למרן
ה~למים

~"~ 

 י"ר
 ה~~

 מובר~ים רברים רהם עלוו
 האשה ~"פ במ~מ ועיין בהרא"ש ל~דייאבמבואר
 ע~ל~"ש

~ 
 לזוז ו~אין מ~תבר" " רהחילוק ונלע"ר

 הטור ב~ברת האחדונזם ה~בימו ובן מרןמרברי
 אלא לפרוש א"צ ~וונא רבהאי ו~יעתווהרא"ש

~ראשונה ~ונ~
~ 

~~~~~ 
 ~ימן ברלקמן ~רשים שלשהן לאחר היינו " ובו~ עוברה מש~ובר ~~

 בימי ובן ~~ין~אשה רמים אין דאז והטעם ל"גדין קפ""~
 חדש ~אין ובתבו"האחרונים ב"ר~דשמניקתה"בל
 ~ש"ל בת~ לפ~וש ~יך "ראין והא למנין עולה~עי~ור

 ~ררישה ו~ב היניקה או~~יבור בימי ~עמים ר" ו~ת קבעה שלא דמייריוהאחרונים
 ~~ וש"~

 " י"ט

 ועייןלקמן ט"זוהבימ~תברא~ז ~"קותודתהשלמים
 קפ"ט~י~

 ריןל"~
 ב"ר ואחר

 א~ חר~
 את תניק אם

 מבואד מינקת רין לה איןבנה
 בש~~

 וב~"י נודה
~"~

 ואז קפ"ט
 צרי~

 ~~אשתו לפרוש
 ז" מש"שועיון לוסת~ ~מו~

" ~ 
~ 

 י"

~ ~~~~ 
 אבל מור~ם לשון " ~~

 למ~ברת ול"ר "בד~ה צדיב~ לבתחל~
 ראפי~רב~מוך ומניק~

 לבת~ל~
 חז~ן רהנהו ב~יקה א"צ

 היתה אבל מ~ולקיםרדמו~ן
 במ~בו~

 לן ברי לא
 דהא ~מים מ~ולקת רתהא האיבולי

 חזונןבמ~
 נשים

רא~~
~~רוני~ב"ב ב"י תפק~רם את " שינו לא במחבוא רהוו"

 ~"~ הש"~

 ~ ב"א
 להחמיד רטוב ונל~ר

לבת~לה
 ש~בדו~

 ולא הו~ת בל עבר אם ורוקא
 הר~ישהולא בר~

 טהור~
 מור"ם בדבתב בדיקה בלא

 אם במ~בוא נ~בת ר~בי דבתב י"א ~"ק ט"ז~יין
 זמן ~ברלא

 ~ו~~
 למי~ש איבא

 ~אור~
 בזמנו

 ולפי" תראה ה~ררה ~מרואחר ב~
 ~צדיב~

 ולא ברי~ה
 הרבר ונבון רמ"א הוסת~ב~ש זמן בלתשמש

~ 

~~~
 בתב " ובו~ נשים שאר ~~ ~ו~

 הש"~
 ~"ק

 מעוברו~ומני~ת שאינן ב"ב ~~
במ~בא א~

 ופשו~
 ~רבר
~ 

 ב~ רין ~~~~ימן~פ"ו ועי~ן

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

 ~ר
 ~~ברו~
 הפו~קים ממשמעו~ ב"י ~ב "

ראפי~
 ביון הו~ת א~ר מה זמן איחרה

 ומצאהשברקה
 ~הור~ ט~ו~

 הט"ז וב"ב
~"~ 

 ז"ב
 נפל שמא ~יישינןרלא

 לאר~
 פ~ק וה~ח ~ו~ת בזמן

 וסיעתו המרדבי במ~~נת לה~מירדיש
 ~יר~~מה ~ק~ ~רוק~

 ~ו~ לאתדוס~~
 ו~תה שו~~"

~רקה א~~~ל~



~ ~ ~ ~ ~

"~~~~
" ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~  ~ו~~זמןבד~ה 
 שלאס~ א~פ~

 ~צמה~~את ~ד~ה
 טמאה ~~ורה"

 דסזק~
 ונ~ל ~א בזמנו אורס

 והש""ך "~ב"ל ~אר~
 ס"~

 ב""~
 ולא ~~~רוס שסי ה~~יק

ה~רי~
 דנ~ל ולומר להסמיר דאין ונל~"ד

במ"ש לארץוד~~
~~ 

 ובמ"ש ה~וס~י" ~שם
 ס~

 ~~י~ ול~מן
 ז וס~ה~יש איזהשי~ורנ~~אר ~~

~ ~ "

 וסת לה י~אם
 ק~ו~

 אין אם א~ל " ובו~
 ל~

 הרגישה ~לא ~יון ~רקה ~לא א~~"יק~ו~

 ~"~י~"~~~א~~~ו~~~~~~~~
 בלא לשמשאסורה

 ~יק~
 נבון סירוץ דהוא ונלע""ד

 סי~ק~""טדיןד~ לקמן ו~יןומס~~דז
 י""ז ס"ק~רישה ומ~"שו~"~

 הארי~
 באו~ני~אסרי~המסיש~י~ ו~ידץ

 "~~ש

~ 

 די~ אוירי דבאן
 אלא וסס לס

 ששינ~~

~~~~~ ~"~~ 

 " ~ס~מי~שרי וא~י~ מוד"םלשון

דביון
 דו~סו~

 ~מקום דר~נן
" ~ הנמשך ~די~וד לקמן ו~יין א~דונים ~זוד לא~~ה ~  שלא ה~סמיר ומ"מ~

 ל~קד~
 ~רמב""ם " ו~ו~

 מה~ ~~""ד ה~"מ עליו וסמה זה דיןהשמיט
 סור~ הר~ ובס~ ~י~~א~~ורי

 וז"ל י"ס ס"ק השלמים
 לש~סו אזיל שהרמ~"ם נראהול~"ד

 שב~~
 מ~~ ~~""ד

 ל~רך יציא~ ~יום י~~ול שלאד~וס
 הנ"להרמ~"ם דברי שה~סיקו ומרן והטוד ~""ש ~~נה~שום או~יאהמ~הדר~

 ~א"~
 ~ס~" ~יקד ד~~סילשיט~ייהו אזלי ב""ה סי~ ו~~"ה ר""מ סי~

 דפ~יד~ ד"~
 אינה זו

~~מיש
 ר~

 הל~וש אבן ~שוט בנ""ל ~יצוי ד~רו
 ~א"~

והר~
 ~שו~ס

 סי~~ל""~
 אסר~וב"ב ב~נין מסלקים

 ג"ב ~זה ליישב ב~י במ"ש ~~ר~~ול~ר""נ ו~ןשבא""ה ה~"~
 ~ב"ל זה דין שהשמיט הרמ~"ם ~ל הה"מ~מיהוס
 ~א"ס והל~וש ~ השלמים~ורס

 סיל~
 לילה ובין ה~שמיש יזיק דאזל~רך יציא~ יום ~ין

 שלפנ~
 דמצוה

 ורש"ל נמי ~סשמישל~ו~דה
 סיל~

 ~קרון ב~הולך ~ין
 הולך אינו ~אם ~רגליולהולך

 ב~רו~
 הזווג מן י~רוש

 אי~ה זו סי~~י~נבוניםולס~~""סד~קי~ה ד~םונלע"ד
סשמי~

 מרן ~~רי ש~יר אסי ריצוי ד~רי רק
 ~הולך ל~רךאו יציאה שלפני ~לילה איירי דה~אאו ריצוי בד~רי ל~וקרה בס~~יש והבא הזווג אסרוא"ה ד~א"~

~קרוןו~ב"~
 של ה~ירוץ לי ניסא לא הס"ר אסר

 סר~
~ור~

 הדין זה השמיט למה הרמ~"ם ~ל השלמים
 ריצוי בד~רי דוקא ד~יינו ול~אר לה~~יקו לודהיה
~~"ש

 סייב ~אינו ר"ס ב~ברס נ"ל דינא ול~נין ר""ס~

ל~וקד~

 רק

~ ~ ~ ~ ~ ~  ~~~ו~~~א~~ 
 הרמ~"ם ד~רי דה~סיקו ~יסר~י ו~""י ה~ודד~רי
 לוס~ה סמוך א~ילו אשסו ל~~ור ~צריך הבאובס~ו
 יוצא ~~איןוא~""ג

 לד~
 ~ין בדל~יל ריצוי ~דברי שדי

 דב~~ה אשמ~ינןב~
 שיוצ~

 ל~וק~ה נ~~י סיי~ לדרך
 " מדן לשון דייק ו~ן דוקא ריצוי~דברי

 ו~ו" ל~קוד הראשונה הטור שלס~רא רה~סי~ ~
~ 

 ז~ן
~~ 

 בסב
 ל~קוד סיי~ ל~רך דיוצא לאשמ~ינן ליהדאיצטריך

א~
 האשה ש~ה דבאזסה ד~יון הפרישה והוסיף אשסו

מש~ו~~~
 מש~~לסו שמא ~י ~דברי ~ור דאינו

 קמ""ל ~ליהשיבוא
~ 

~ ~

 סבא
 ~ליו~

 "~~ מור"ם בל~ן בר~ה"

 בס~
 הרב ~

 ~~ור~~ה~ל~~דב~~ה~מ"~~ס~~~~אד~מסמי~ ~~"

 וק""ל וז"ל ~ם ~~יאורו ~ש"ל ובסב ~ס~~~
 ד~יי~ל~~וד ואמר הואיל ס~"ב דהמסמירלומר ~י~~ אי~

 א~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

 קאמרהמסמ~~ל~צ~ו ~~י א"נ וז""ל מ~יקול~~וף
ומונ~

 לדרך מלילך
 סמו~

 שלא ברי לוס~ה
~צמו ליבנ~

 ~~""~ ~ספ~
 בר~ס ש~א וזהו

 והנ~ון ריצוי ~ד~די רק ~~קדה ש~אדהסו~ד~ שב~~ רמ"אבא~
לנ~ו~ נ"~

 לבל~ד~ו~~~"ל~~ יוצא דאז ~א~ש~רש"ל הי~א
והר~

 ~ד~ה שזורו
 או~

 ~דת" לשון ~ה~סיק אסר ג~

~שלמי~
 הנ"ל

 בס~
 לא ד~"ל אומד ~~ניי ואני וז""ל

 אלא הסמ"ג ~ל ב~יאורו ~ןבס~
 בד~~

 ו~ריא ש~לא
 ברמ~א ס""ל נמי איהו דינא ל~ניןאמנם

~"ו שהדי~יש"~
 די~~~

 לה~מי~ ראוי בסבוז"לו~""מ סי~ל"
לשמ~ של~

 אלא ל~רך ביוצא א~י~ ~וס~ה סמוך
 יוצ~

 ~זה
 ~אש~ו ואף ~~ד ~~ב~יםשי~~דנה

 שדי נד~
~"~~ 
 ואזן ר~ה~ין ~

 שומ~~
 דלדינא

 ב~~
 דביון היא מור"ם~~~ומרא ~ס"ל~ד בדברי~ שי~קדנ~

טו~ ד~בא~~גס~
 במ נמנ~ט

 דהסיו~ ~
~וקא ריצוי ~דברי ל~~דה הוא

 ו~מ"~
 די~ורו ססלת

 ~ב""~ ב~יאורו~ודו"~
ונ"~

 מלשון ד~רק די~ה
 הר~

 ~~""ש
 דישדינא ל~נין רבסי~נא ל~אי והדרן רמ"א במ""שבהדייא דס"~ די~מו~

 ~ר~רי לנהו~
 ר"~

 דאינו וסי~סו ובמור""ם
 ו~ל"מ דצוי בד~רי רק ל~וקדהסיי~

~ 
~ 

~~

~~~ 

 להמ~~ן

~ ~ ~ ~  

 ל~ הול~

~~ 
 תוך וד~א ואסדונים ש"ך להמסין א"צגדול

 ~ונ~
אח~

 יום דהיינו
 וליל~

 ו"ב והיינו
 ~"~ ו~יי~ ש~ו~

~ ~

~~~ 

~"~ 
 ~וד~" א~ל וה~י~ש~~וסס~"

ש~~
 לה ~~ן ~ן וס~ס

קוד~ וס~
 שישאלנה א"צ ל~

 ש"~
 וא~רונים~

~~~~
 א~י~ לשאול" וא"צ ~ליהבא

 והטעם ~~צמהלט~ול דבוש~ ילד~ אש~
 רא~ה ס~ק~ידי מ~י~ ס~~ רט~~~

 רר~~ דוססו~
 ו~איראסה" אם ~בל

 שישאלנה ~דאסורה
 דא~

 ר~~ה~~אי מידי מו~א ~בילה ס~ק
 וט~ ש"~

 ואסר~ים
 ל"א ס"ק ה~"ך ו~ס~

 ~יא אםדבין
 ~ן ~~

~ 
 ~טנה ~ן ~ה

 ב~~~
 " נהו ל~מדי ~ישנה א~ל טהורה שהיאלהשיב

 בדאיס~ הישנה ~ל לבא אסור מ""מ נדהאיסוד דלוב~
 ~סור~ ובתו~ ~ו~וסקים ב~"~

 ~שלמים
 ~"~ ס"~

 דף בגיטיןב~איסא דהו""לבני~ו~~~ין הדרך מן אסד~יא~ו מיד ~ליהי~א לא דמ"מ
~"~ 

 ס ו~טא ~הרמב""ם הוא ובן
 ~ ב""הסי~

 דף ~נדה שלימה משנה הביא הטור
 נ"~יהם ה~רך מןה~אין ט"~

 לה~
 ~סזקס

 טהור~
 ~סוב

בש""~
 ד~ ס""ק

 דהר~
 סימן י"ד ס"א ~"~ה ד~ר

 השמיטו א~~איהקשה ב"~
 ב~""~

 ו~יין
 ~וד~

 ז השלמים
 ~ודו~יין

 ~ש"~
 ~אורך שם

 וטו~
 סדבר ונ~ון

 דאסור ~""ג ל"ז דך~~מ"ג מ"~
 ל~ש~

 ~טומא~ה ל~מוד
 ~~יר ~~לה בשאין א~י~ מיד לטבול לה ישאלא

 ~ל וזדזסי ~זה נזהרים ראיתי ו~ן~א~רונים ו~"~
 ~~י~ ט~יל~ן ליל יאחרו שלא והישרותלנשי~הצנועוס הדב~

 או אד~סא ולאו ~א~י דילמא ב~יר ~~להבשאין
 ~~בול שאסורה" ד~א הדד~"ב~ש"ק" מן~י~~א~~~א

~לי~
~ 



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

בליל
 שב~

 ד~"א בלשון ב~ דין ל~מן~י~ק~ז ו~יין
 ר בסומש"ש

~ 

~~
~~~ 

~"~ 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  דהבי~~ר~ 
 אפי~ ד~אי דבדיו

 א~יהו~
 דא""ב ועיטוש

 לימים ל~וש לנו~יה
 מוס~ו~ ולו~~

 ובמבואד הגוף
לקמן

 ~וד~ קפ"טוהר~ בסי~
 השיב ב"ד ס"ק ~שלמים

 ד~פיצה ארומיא דוקא ר~אי וב~ב הש""ך דבדי~ל
בגון

 א~~
 שום

 וש~
 וביוצאאבל~ביעו~ דברי~~מים

 בהאלא ועי~וש פי~וק ~~מ ~בג~ה מ~ה ע"יוס~
 ל~ו~ ובודאיד~ ~רןאיירי

 דלי~ ונבון להן
 מקום

לה~ג~הש"~~

~~
 א~ילו שישאלנה וא"צ " ובו~ קפ~ה לא אימוד
 ש~ספוד שיעורלאשה~ה

לעונה ו~טבולאבל~ושש~
 בינו~י~

 או שישאל~ה עד עליה לבא וא~ור

~שה~~
 ש"~וא~רו~י~~ ולטבול לספור ש~ובל שי~וד

~י~~
 ~י~ ~~"~

 לשון ~~

 מו~

 ו~אחר

 א~ע~רו יודע אי~ו הבעל אם הי~םאבל עברושלא בודאי ירוע הוא אם לאפוקי דהיינו וא~רוניםהש"ך
 לאאו

 סומ~
 וספרה דב~י~ עליה

 ל~
 ז עב""ד ל~צמה

וב~ב
 ה~"~

 לבני~ ללבוש רגילה היא אם דאפי~
 לראייתהויו ביו~

 ועבש~
 צריבה הי~~ טבלה אם

 והיא ה~ ~יום~נים ל~ו~
 אומ~

 ש~לה
 נאמנ~

 ביון
שעב"~

 ד~ל הדבר ונבון ~ב""ל בבך אפ~ד
 " ~ייןאנו פי~

~ ~
~~~ 

 ב~ב " ט~אה בודאי ~שיבה ~~
והביאוהו הט~

 הא~רוני~
 מ~נו דלא

 לא רה~ם ג~ בדין ל~מן בדאי~א א~""ב~מ~לא
 רק~עשה עש~~

 שאומד~
 משום ~ל א~י טמאה

 אינ~ ~דו~ ב~~י ללבוש מע~ה דעש~ה באן אבלבך א~ד~ בוש~
נאמנ~

 ליב רשב"א~ומוהר"ר א~"ב אמ~לא מהני ולא

~פראג~י~
 ~ן יד~ ~"ע דלאו נדה הו~זקה דשאני

 עצמהבשה~זי~ה סמבה מה וא"בעלהאמ~לא
 לבעלה דו~א דאמדה לקמן משא"ב ~ע~עי~י לנר~
 באמדהיש דאפי" מזה לל~ד דיש ~דוב~בו האמ~ל~~ ~א~רלו דא~"ב עצמה שסמבה אפשראני טמ~~
 א~"ב מה~י לא אני טמאה רבים בפני אמרהדאם ~ילו~

 דאין אני טמאה אמרהלבעלה ב~בו ומש"הא~~לא
 בשאמדה אלא בןהדין

 לב~~
 עב""ל ל~ור

 הפוס~ים דב~בו לבעלה דאמרה לישנא דייקדהבי ובאמ~ ~
~לא

 דב~ובו~ דבש"~
 א~רה בסתם גרהינן

 דהיא לומר וישאני טמא~
 הנו~נ~

 רינא דדוקא לן דביארו
 היבא~בי

 דאמד~
 לבעלה
~ 

 ~ין א~ סי~ לעיל ועמ""ש
י""~

 ובו~ הביאו זה דין ר"ה
~ 

 הרב ~מנם
 בת~ ~~~"ק ~ז"השלמי~

 ש~ברו אלא לב~לה נקטי דו~א דלאו
 שאין~הווה

 ל~לו~ צני~ו~ מ~ר~
 וטהר~ה ~ומא~ה

 לבעלהאלא
 וב~

 בש"ס
 דב~ובו~

 הוזבר לא
 ודלא פשוט נ"ל זה ובל וב~~ בדבד והאריךבלל לבעל~
 במ""~

~ט~
 וב~ון י~""ש ~אמר לבעלה ררוקא א~ גרול בשם
 ב~בו דהפוס~י~ ומס~ב~א ס~מא הוא דש"סדל~י~א
 הש"ה בלשון לה~ל נ"ל ~הווה רהוא~~י

 ועיין~~למים~ וב~ור~
 ~~ ~ סי"ל"ה אריה פני שו"~

 א~ עד
 או טמאה שהי~המ~י~

 שא~
 טמאהא~וא~רה ולאו

 מ~~בראז רבווהבי בשם ב"ג א~לא לה מהני לאהן
 ~~ב תי~ק עלועיין

 בדי~
 הדבוד

 ~ד~ב""~ ב~~

 ~קה~ז"~ ~דרזשה~הש"ךמ~ש

~~~~~~

 והוא ב~דו~ה עמה ששבב בעלה על
 ~~הד~ו להאמינה אין להד"םאומר

~ ~  באש~~
 ~שמיני בחדש א~ילר~ג"פ

שעין ותושש~
 הד~

 עבורה ל~ם~יר ורצ~ה לה ~ורם
 ושבונ~ה ~בי~המבני

 והסבי~
 טמאה ש~אמר בעלה

 ב~~ל~אני
 להה~יר בדי עבורה

 עבור~
 ד~"א נשאל

א~
 דמ""א עיין לה~יד והשיב עליהבס~ר לבא מו~ד
 ב~~י~

 ומ"~
 פשוטה ד~יא ונראה הט"ז עליו

 להי~דולא~ריה לפני~
 מב~

ועיין ~ אני ראמדה~מאה רהיבא
 ס~ ש"~

 ו~א בעלה ידע לא דא~~ דב~ב ה~
 ד~אמ~~ונבוןהדברהסביםעמה

~ 

 ~ז~~~

 " אנ~ טהורה אמדה וא~"ב ~~

ש~וק ור~
 וב"בדמב"ם אמר~ילך~~להאי~הנאמנ~

 סה"~
 והע~יקו

 רדב~ הש""~~בשו""~
 סימן

 ולבקד טמאה דהיא בלילה שאמדה דאשה ב~בדס"ד
 אין ~אם בבעס אמש ורהי~ה טהורה דהיאא~רה
צד

 הערמ~
 באמהלה

 ~אמנ~
 ~פשי~ושלעצמו ודבעל

 ונלע"ד ע"שויפרוש
 דנאמ~~

 ~ הלז מדין

~~
 טענה או

 א~ר~
 לשון " בזה ביוצא

 עמה אמו או ואחו~ו בעלה ש~בעהב~ון הרמב"~
 ~זרה ו~~"ב אני טמאה ואמרהב~צר

 מפני אלא אני ~מאה לך ~מרתי ולאא~י ~הור~ ואמ~
 ה""ז או~נו ידאושלא א~ו~~ואמ~

 נא~~~
 ביוצא בל ~~ן

 ע~ל~ בז~
 היי~י שאמדההבורה ב~בו א"ז בשם ומרדביוסה"~
להיו~

 בזה וביוצא הדם אלי בא ~בורה או~בה ומצא~ישמ~מ~ ~~מי ב~ק~י עבשיו אבל נדה
 נאמנ~

 ז
 בן שעש~ה אמרה אם אבל ~ ונבון הש"ךוהע~יקם

לשום
 ל~ ~ועל~

 אמ~לא מהני
 שו"~

 סימן השני ~וט
 ~ ולי~"ע ~""ש"באורךי"ז

~~
 באה שהיא רק מור""ם לשון

 ושוב~~
 " ובו~

 הש""ךב~ב
~""~ 

 נדאה ומ"מ וז"ל ~~
 ברילהוציא ובו~ אצלו באה למההיא או~ה ~אול~ייב ~הב~~

 באמדה אלא ה~יד לא דמהדי"ו ובו~ מ~יההאמ~לא
 מ~~להאליו

 מ~ים בבני באב א~בי מרגש~
 וס~לשנוי ו~ושש~

 אני טמאה בפי~ אליו באמרה לא אבל ובו~
ב""~

 ~בר פ~ים בל ועל ובו~ מעד"מ בס~ וב"ב
 שרי בי ו~ם מבררי~ן לברורי דאפשר ~אידבל ד~~
 לשבב"אצלו באהבי א~

 ממנ~ לפרו~ צרי~
 ש~א~ד עד

 ומס~בד ע~דהאמ~לא
 ו~יין בותי~

 השלמי~ ~וד~

~~
ל~ון

 מור~
 עצמו התבם דוקא " נאמן ה~בם

 שהיאביון
 סומב~

 עליו
 ואשתב~

 מה ~יקרא
 שה~בם מעיד א" וער לפנינו ~~בם אין אםשא"ב
 עד ~ורה שהא~ינה מקום ~בל נאמן ~י~ו להא~ר
 ~אמן עד או~ו אין וא"ב בש~ים הוי~"

 " וא~רו~ים ט"ז בש~ים~היא להב~ישאו~~
 עודה~ןדה~~ם וב~~

 בגון ממון לענין אבל איהור לענין רוקאנאמן
 א~ ~ד משאד יו~ר נאמן אינו ב~וב~הלה~~ידה
 מדבדיובןמבואר

 הרא~
 ~ עב"ל המדיר פ"

 והרב

~ור~
 הראשון הדין על ב~ב ז~ ס""ק השלמים

 פ~ הרא"ש בדברי מבואר ודבן ~שוטים דבדיםדהם של~ט~

 הע~ו~שבוע~
 א~נאמן עד דאין ב~י~קב"ז ועיין

 וע ו~בון האתדו~ים הסבימו ובן ~ ע~לבאיסודין
 הב~"~דון

 ב~~
 ו~ן ~ד"מ הרב ב~ב ~~~דבן בס""ק

~ו~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ובר~
 י~~ש "אהדדי מור"ם ד~רי תקשי דלא

 ש~ל~ל מה ~וד~ ו~יין זב~דך
 ש~

 ד~די ~ל
 ~~"המדיר הרא"ש דד~די אמח והן ש"ו ~שו"ת~מ"א

מ~וארי~
 במו

 וג~ הט~ שבת~
 ר~"א ~שז""ת מש"ש

 נאמן ה~בם דאין י"ל רר~נן אישורדל~נין
 אלאדאיןלהקל נדא~

 מזר"ם דבדי ב~שט נאמן החב~
 " ל~~ין~בא

 בת~
 דהא

 לזזז ואין דד~נן בתמי~
 שבתב ומה הט"זמד~די

 מור""~
 הבא

 א~
 ~אישזר

 ~דר~נ~

 ~ז~~~

 לשון ~~
 מ~"~

 ימי~ דג" ת~~""ח שי" ~א""חו~יין יו~ מ~ ית~נה
ר~~י~

 מהר"ם ~שו""ת במ~וםועיין ~יבי הלי~ת ~ם
 ~ ב" ~י"מנו~נין

~~
 ~שוט נדאה " ויין ~~שד א~ור התענית ו~ליל
 רנקרא הת~נית "של~ני הלילה~היינו

 לי~
 הול~ ודחיו~~ת~ני~

 הרב וב"ב ~ הלילה אחר
 תור~

~שלמי~
~"~ 

 ~""ל דברי ש~ דמייתי וא~~""י יו""ד
 למנהג~לא שמך לתת ~צמו דד~ק י"א שי"ב~"~"ב
 ל~דשי~ ררמי נ~~ייע ותו הת~נית ~מוצאי בשדלאבול
~הלילה

 הול~
 אחד

 ובו" קר~ן ב~קום דתענית היו~
 מור~~ ~~רי ד~שט נל~""דיעוי"ש

 ~להליל דוקא הם
 זל~דזת " מ~ת~רא וה~י הת~ניתשל~ני

 של"ד שי" ובא~ח שי~ש~ מהרא""י ~~שקי ~ייןבממון הת~ני~
 ~ל ח~דא להרב בשד"ר וביושף רמ"אבלשזן

 סימן~
 ~נשובבי~

~~~~
~"~~ 

~~~ 
~  

~~ 

 ~ה
~~~ 

~~~~ 
 תשמיש בש~ת שלא אבל לאחריו או תשמישל~ני

 המר~ה היד ~לאדרבה
 ל~דו~

 משובחת בנשים
 ו~"ב אחרונים ק~"ד ר""ש ל~ילובמבואד

 קודם ב~~~~~לה את~צמןשלא לברוק נהגוד~ב~יו בה""י הר~

 ~~~~~~~~ו~

~  ~ז~~

 בן " ~~ו~ובו~ איןלהו~ת אם ~~
 הרא""שוהדמ~"ן ה~ו~קיםהבינו

 להרא~"ד ה~ש ב~לי~~~ר אב~ ~ באוד~ ד~ריה~ ~ב"י י~ויין והר""ןזהרשב"א
 נד~~

 אחר ~ידוש לו שיש
 הש"ך נמשך ואחריו דבדיה~ב~בנת

 ש"~
 דהאדיך א~

 באורך בד""ק יעויין ~~"ל ה~ו~~י" ~ל והשיגב~נין
~דח~

 דבר ~מא דבן ובתב מרן ~שק ~~נין ~א~ת
 בין ושת לה אין א~י~ ב~ה בעיא לא ל~~להדבל
קו~~

 תשמיש
 בי~

 לה ודלאשבקינן תשמיש לאחר
 נוק~ו ל~ו דא""בלהחמיר

 ו~ו~
 תודת והדב

~"ק השלמי~
~ 

 מוברחין ד~ריו דאין ובתב הש"ך ~ל השיב
 המחבר ~~ק נגד לה~לו~אין

 ומוד""~
 דבמ~ום אבל

 לה~לדנה~ו
 בהש"~

 ג~ולי ל~ם יש בי להחמיר אין
 לסמ~~~וס~י~

 לבי מלאני לאובאמת ~~"ל~ ובש"ך בב"י במ~ואד ~ל~ם
 לה אין א~ ~

 ~בו~ ו~~
 מדן ר~רי נגדל~~ל ~

 ל~~ו~ ומו~"~
 ל~דוק דישהרא~ונים ~~מי~ ~שלשה

 קו~~
 תשמיש ולאחר ת~מיש

 יהיהלב ש~אובדי
 ב~לה~וק~

 ב~ניו שלאתשמיש ש~ב~וקקו~~ ~נהגתי
~ 

 ~צמה ושתקנח ~" ראי~ד היבא
 תשמיש בל ~ין ולא למחר ~ו~א ותראה הלילהבל

ותשמיש
 ו~~ב~~

 ל~~ן
 מור"~

 נ""ל ותו
 דא~

 לש~רת

הש"~
 ~~מה דת~נח יודה

 ו~בדו~
 היותד צד ~ל למחר

 הלילה בל ~צמן לקנח נוהגות ובןטוב
 ולב~ו~

 העד
ביום

 זשת להן אין ~לנו נשי~ דרו~
 ~ ~~ו~

 ו~יין

~שו""ת
 מהד"~

 שי~ ~דו~
 ב""~

 דמ~ו~דת
~מי~ ד~~ול~~

 ב""~
 דלא מודו

 תבדו~
 להשאין באש~ המחמירין וא~י"

 זש~
 שי~ ו~"ל ומשת~ר ~ב"ל

~"~~ 
 ד~ן

 ומש"ש ד""
~ 

~~~~
~~~ 

 ~ז~

~~ 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

 דתשמש ד"לאי
 ~~מי~ ~

 או שדאתה הא~ פ~~ בלא
 והן אחרי~ ~עמי~ ~~דז~א

 אמ~
 ד~שטא

ד~" ~תלמוד~
 ד~ תנוק~

 ~"ה
 משמ~

 ~~מים ג" ~וד דתשמש
זבן

 דיי~
 ובן ומדן הטוד ~שון

 בתו~
 ב~~ר ~הדייא

 מא"בבתב ~~"ד הרמ~"ם להרא~"ד~אבן ~נ~ש~~לי
 ~~~מי~~םהראשונ~ אלא לשמש לה שרי דלא~הדייא
ו~"~

 הט"ז וב"ב ב~דישה
 ואחדוני~ והש""~

 ו~תב
 ר~ןהש"ך

 מוב~
 ~""ש בטור

 וא~ ~~"~
 ב~~ מצאתי בי

 ה~~מי~תורת
 ש~

 ~~~ והחזיק ~"ך ~ל ~~שיג ~"
הרא~ד

 ב~שט~
 ~תלמודא

 מרן ר~רי ו~ש~
 ט~~~~ו~ וחיל~

 דנראה ק~"ו ש"ש הטור דברי ~ין ו~~ת
 הראב""ד בשטת דאזיל נראה וה~א ה~~~"םבס~"
 וסתזל~יבךהחמיר לה שאין ~אשה איירי קפ"ו~בשי"
 תשמש ש~א~ליה

 הראשזנהוה~א ~~ ~~מי~ אלא~
 ל~~ל ~~ק ושת לה שיש באשהדמיירי

 והחזי~
 בס~~

 י~""ש ו~ש"ך דלאבהט"זהרא~"ד
 ~ב~נל~"ד ~ ~א~~

 שבר" נגד להקל לנודאין
 הדמב""~

 ובן ו~אחדונים

מו~
 האשל הבולל הרב לה דש~ר

 ממאו י~"א מודינא ~קק"י ו~מ ר""מ נר"ו~ודינא הגדולמהר"רמ~~
 השאלה ~ל לידהשיב

 המז~~
 ~נה ~~~ ~יין לקמן

אדש~
 ~ ל~ניך

~~~~
 ב~ד שקנחה באשה נשת~~תיולרין

 מצא ו~בקר ומידתב~~ ~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~ו~ ~~~~~~
 ~ל~

~זד לשמ~ ל~ שרי אי ל~לוג~א ואתאן תש~ישמח~ת חשבינןלהברוא~ אי דם
~ 

 ~~מים
~ 

 או אחדי~ ~~מים ~~ דוקא
 לה ונתיר ו~י~~ו הרא~"ד בד~רי ~ליה נקל~נד"ר ל~חו~

 דבדאלי בנד"~ובה ליאיש"דלהקלל~חותהנ""לשי~יד ל~~ ובת~תי לח~ל ~ד~תי והיה ~~~מי~ תולשמש
 אמ~ודנמצא דלא ביון נל~""ד תשוב~ גדולה ~נניובה

ד~
 בנמצא אלא תשמיש ~~ת ~דואה הנ""ל זמן אחד
 במ""ש שלוב~ד

 ב~ימ~ הש"~
 משום ד~ דין ק~"ז

 דנדההתו~
~~ 

 נמצא בנד"ד וה~א ~ ~י"ש י""ד
 זמן אחר שלהב~ד

~ 
 דלא וא~שר

ושהתה ~ב~ קנח~
~ 

 ב~י~ ~~ושקי~ ד~ליגי ו~וד ט~י ד~יל
 ר"ל אי הנ"להש"ש

 ~תשמ~
 דוקא ~~מים ב" ~וד

 ~~מים ג~ ~וד או ושי~תו הרמב""ם~ב~~ת
 ומרן הטו~ מדבדי ובדמז~ח דש"ש וב~שטאה~אב~~ בד~~

ו~מ"ש
 מ~ הר~

 זה בנדון
 א~

 ~~ו תבון ידי

 אחרים ~~מים ג" ~ור~תשמש ל~~
 ו~~~

 מן אינה א"
 מהט~מי~המנין

 ~ב~"ר ~נ""ל
 רב~למא מינה ~ון ~

 ~"~~מי~ אלא תשמש ~לא ~ליה להחמיד ~ש"לנראה
 ק~""ז שי~ בש"ך ד~יתי מצ~תי ושוב הא"א~ר

 ש"~
 א~

דה~יא
 מ~ש~

 דומיא
 דנד"~

 ג"~~~ים שראתה ~אשה
ב~~ר

 בש~~~
 בליל ממטתה

 מצ~~ טביל~~
 ~ל

ב~ונת
 ד~ דבוי של~

 ודלא מותדת שהיא
 ח~ינ~

 לח
 תשמיש מחמתרואה

~ 
 ה~~ דשאני הגם

 מצא ~לא

~ד~
 בו שקנחה ה~ד ~ל

~ 
 יעוי"ש~

 ~ימים דמ~יק
ה~אשוני~

 ורהד~ר חושבנא ו~ל~ה ומב~ן י~לו
 בשז"תו~יין ~שו~

 מהר"~
 ~"ב ~י~ מלובלין

 ~~וד ו~יין ~
בש"ות



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

 אמת זרעב~~ת"
 חל~

 לזה דומה בנדון ~י~"ק~"ב ג~
 דאינה להקל~דע~ו

 ~רדמ""~
 דשייבי בש~ת וע"ע

להלבו~
 ביאוח

 א~ורו~
 וע"ע ג~ ~אלה" בהרמ~"ם

בשו"~
 רברי

 יו~~
 ז~ ~י~

 דמ~י~
 קנחה שלא דהיבא

 בע~ע~מ~
 מב~י יו~ר ושה~ה ~ב~ילה א~ד מיד שלה
 מ~קדזיא~דמ"ת לא ~נחה ובו~א~"ב~~דד~מהמ~ה
ויש

 ל~תיד~
 לבע~ה

 ע""ש~

~ ~

 בבל אם
~ 

 " ובו~ רצו~ים פעמים

 בלו~
 בלי

 א"צ אבל בנתים הי~ר של תשמישה~סק

שלש~
 ש""ך בהג"ה י~"ד דין בדלקמן לילו~ד~פים

 ~ואחרו~ים

~~
 מו~לג ~בבה"גא~י~מצאהזמן עדשלו" על
 רואה מקרי ה~שמישאחד

ובן ~~מי~ מחמ~
 ב~ מוב~

 ש"ך וב~ום~ים ע""א י""ד דף היד בל

 ו~יין ~וא~רוני~
 דברי בשו"~

 ~ו~~
 ז" סי~

אם דה"~
 מצא~

 ג"פ ~לה בעד מיר ו~עם שלו בעד פעם
 ~ עי"ש הבל ביןר~~ין

~~
 בעלה

 שו~~
 עיין ~ האמה מ~י דם

 בעיקדי וע""ע ל~ סי~ י"דטראני מהרר~
 הד""~

 סי~ן
ב"א

 או~
 וע"ע ~ באורך ע"ש ~""י הרב בשם מ"ש ז~
 עפר ~רב בשם ובו~ דו~ה אשה ~רך א~ ~ות~~י
י~קב

 באש~
 דם ~עמים הרבה מצאה תשמיש שלאחר

 עלולוהאיש
 להוצי~

 ח~ת אחר בשמש~ש וב~דט דם

~פ~~
 ל~לות

 בבעל~
 ~~ד בנימין הרב ~מו והסבימו

 והרמ"~~רי~
 מזו דבגדולה טראני מהדר"י ~בסברח

 ב~חד אלו מענינים ועיין ~ ע~ש אשהלבעלה~הר

 בדיק~ ער~יצח~
 לי~הד יבולה שאינה אשה אשה

ושו"~
 מהרורא ביהורה ~ודע

 ~ניינ~
 ~ז סימן

~~
 האצבעו~~וות ~אי~בל ל~~ " לאחד ~חנשא

ט~
 ~ ואחרונים

~~
 הו~זקה שלא " לשלישיותנשא

 דלא והא השלישי עד אלא האצבעותבל מ~מ~ לראו~

 הבחות בל שאין לפי הא~ בי~ה אחר לשלישינא~~
 ולא מרובה בבח הי~ה הא~ בעילת דשמאשוות

הוחז~~
 בג~ אלא

 ביאו~
 לבל

~ 
 האחרונים ~"ב וא~

 ~ ~~~~ו~ ~~~ו~~~~

~ ~ ~ ~

 לראות לדאו~והת~ילה רב ז~ן שפ~קה
 ובאב צער ומדגשח ~מיש ~חמת~

 להלהקל י~
 ש~

 בדיקת להצריבה
 שפופר~

 שלא ביון
רא~ה

 ~וד~ ~שמי~ מחמ~
 שפ~~ה

 ב""א סי~ הד"ט בעי~ריוע"ע ~ ו~ ה~ ע"ד ~ימן וח"ב ס~ח שאלה ש"י צעדע~ה ומרגש~ לראו~
 או~

 ~ ~עהדבר ולי לאורך ב~

~~
 מור"ם"לשון

 מחמ~
 רו~א והיי~ו " ובו~ ~שמיש

 שרא~~ בודאיבירוע
 ב~ו ל~שמיש סמוך

 אחר~שמיש במופלג אם אבל רמ"אדסיים
~צמה ב~~~

 ומצא~
 למיחש ראיבא רםאע"ג

~שמיש דרא~הבש~~
 מו~ר~

 או א~ ~~ם אח"ב ~שמש אם ואף
 ט~ורהולאאמרינן ~שמיש בש~ת מיד רם וחמצא~~

 מי~~א~אגלאי
 למפר~

 בן גם ~היה
 ~~ ס"ק הש"~ך לעיל~ש"ס מ""ש ועיין ~אחרונים ~שמי~ בשע~

 לענין שנסחפק~יומ~
 דו~

 ~ ~ם

~~
 בתב " בעלה עלונ~רת

 הש""~
 ו~ל ז~ ~"ק

 ל~ל לא~ה טעמא מ~אי מחמדי~ן איו~"ע
 אנ~ים בג~ בן ש~ו~ז~ה ~יבא~עולם

 ע~~
" 

 ובת~

 מ"יהדב
~"~ 

 ~ ה~פש בעלי ה~דב~פד
 מ~~~

 ד~ן~

לח~
 אנו דאין "ביון שנא דלא מסחברא והבי ע~"ד
 דואה לה ומחז~קנןבקיאים

 מחמ~
 ומ""מ ~שמיש

 ~ השו~ט עם ~~ והיה הרבהצל"ע

 שראת~ מחמ~ עלבעל~ שנא~ד~~~~
 שלשה

 עצמו הבני~הבעל ואח"ב רצופי~פעמים
 דם רא~ה~ ו~א פעמים ב~ עמה ושמש אי~ודל~~ק

וב~ע~
 רואה הי~ה ואילך פעם ומ~~ו דא~ה הג~
 לבעלה א~ור~ל~וטעין

 מהרש"~
 נא~רהעלבעלה דהא להקל האחדוניםואיןו~ביאוהו ~ מ"א ~ימן ח"א

ולא
 ~ נ~רפא~

 ~ו~~~

 ביצר ~~
 בודק~

 ~בד של ובו~
 וב~

" 

~
 ב~ובבשו""~

 מ"ב
 דמסרטט דלא עץ של לא~וקי מ~בו~ ~ני בשארגם ס""ס~"טדה"~

ובחב
 ס"~ הש"~

 דלא בדזל של ד~""ה ונ""ל ט~וז"ל
 דינז" חי~~י במה שם עודדמסרטטו~יין

ו~רב עב""~
 ~ור~

 ובחב הש"ך על השיג ז~ ס"ק השלמים
 דהא זה לו יצא מאין ידע~י ולאוז""ל

 בשו"~
 מ""ב

 מתבו~ מי~י דבבל בהדייאמבואר
 עץ של ~לבד ש"ד

דמסרטט
 ~א~

 לעשו~חלק יבולין ברזל של
 חלק אוחו עושין אם דאף משום רלא עץ ושלמסרטט שאי~ בעני~

 משא""ב ל~ובוומ~רטט רצוף ~יו ~יו~~ יבול איןמ"מ
 פיו להיות שא~שר ובדומה וברזלבמ~בות

 דצו~
 ל~ובו

 ע~ש ~ב ר~ח דף במעד"מ משמעובן
~ 

 נ"ל ומ~מ
 נקטו לחנם דלא טוב יו~ר אבד ב~ל ד~פשרדהיבא

 משום נ"ל ~טעם דוקא אבר שלהש""סוה~וס~ים

 זרי~ מזרי~דמתבו~
 ובדאי~א

 ד~ בשב~
 ע"א קל""ד

 אאבר התם קאי דלאוא~שר
~ 

 ~~בות מיני אשאר
 דעב"~טובל~ות ו~"ל ~ ו~לעב""ל ס~ן ס~םבמו

השפופר~
 אלא והפוס~ הש"ס לן ברס~מו אבר של

דלא
 אי~

 של ב""א ל~אסור
 ע~

 בדב~וב
 בשו"~

 מ""ב
 אבר דשל יעידוהחוש

 הו~
 מיני משאר יו~ד חלק

 ~מ~בות

~~~
 ~""ק ב"א ~י~ הד"ט עיקדי

 ל"~
 וז"ל בחב

 ג"פ שראחה ל~ה ל~יד י~ אםנס~~ק

מחמ~
 ש~ברק ~שמיש

 גדו~י ובסבר~ בש~ו~ר~
 להרב ושאל בדש"ך ודלאה~םקים

 אמונ~
 " ~מואל

~

 נ"ה סי~ שם בהובא
~ 

 עם ב~שיטותלבדוק וה~יד
 באן וב~~דו לשני להנשא ~ט להצריבה ~לאהראש~ן
 נד~סו שלא הנז~ ל~דא"ש שהשיג השגות איזהנמצ~ו
שם

 שו"~
 ~~וט ונ"ל ~ עב"ל ו~ ~י~ זי~קינד מהד""ם

 ה~וס~ים וגדולי ה~"ס בס~ם מהנייאדהבדיקה
 דיש רמ"אובדב~ב

 אבדיק~ לסמו~
 ודלא

 ה~יד הגמ""י וגם הדא""ש עליו הש~גדבבד בהרא~"~
 גם ש~ברוק לה~ל דישזו בב~יק~

 ~ח~
 ~ ל~מן ועיין הראשון

 ומבנס~~~
 ~ראה " ובו~ מקום באו~ו או~ו

 ד~ ב~רק הר~ב""ם במ"ש ש~ברוקדהנבון
 וז"ל הל~~"ב~הא"ב

 השפופר~ מב~ס~
 מ~ום ער

 בך ואחר יבולהשהיא
 מב~ס~

 ב~וך
 השפו~ר~

 מבחול
 ראשו על מונחומוך

 ודוחק~
 ה~וך שיגיע עד או~ו

 עב"ל~ הר~םלצואר
 ~ין דבן דבריו על הרב""י ו~"ב

 ש~ין השמש במו עב היה חיי~י~שלא יעוןש~ודלאו~~
~ל

 שוו~ ~אצב~ו~
 ובו~ ~בח ה~ניס~ו שלא מ~ני או

 ביון חלינן "להי~רה בה למ~לי דמצינן היבאדבל
 ל~בר רגליםדא~א

~ 
 ~~צד~שלחן ביא~ לא למה להדגיש ויש

 ב~
 ~רמב""ם בשם ב~"ו ~ב~ב

~ 

 וגם

ב~ור~



~ ~ ~ ~ ~

"~~~~

~ ~  
~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~~וד~
 ח~ ס""ק השלמים

~~~ 
 הרמב""ם קאמר דדו~א

 הס~רא ו~ן י~י"ש ו~ו~ ב~י משמעו~ן
 ~ לקמןו~יין ~ נו~נ~

~~
 וא"~לה~ניסהשפופדת דש ~ו~שהשמש עד
 ע~~

 עד והמוךרק ~מ~~ל
 עד שהגיעה דע~ה אומד לפי ב~צמהומשערת מקוםשהיאי~זל~

~קו~
 והאשה דש שהשמש

 נאמנ~
 לדתוק וא""צ ע"ז

הש~פר~
 לחוששמא"לא לנו למקוםצרודוחקואין

 למלא~י ~ורה ני~נה לא ~י דישה ~שיעורה~ניס
 מ"~ה~ר~

 ~"ט ~י~
 ו~~וב מ~~ברא וה~י ואחרוני~

 ו~"~~שו"ת ~ינוני ~בר ~שיעור~"ש~~שפופר~יהיה

אמונ~
 ~ ונ~ון ~"ז סי~ שמואל

~~
 נמצא שלא ביון פירוש " ו~ו" בידוע לאוואם
ד~

 ~לל עליו נמ~אשלא השפופר~בין בצדרי ש~מצא המוךבין על
 מו~ר~

 ב"ח ח~המ"י בשם ד"מ
ש"ך

 וא~ ואחרוני~
 דאתה ולא ושמשה עברה

 ד~
 עדיף

 ו~"~ ש~~ר~ מבדי~~טפי
 יו"ד דין לקמן רמ"א

 הטןוהביאו
 סימן הד"ט בעיקרי ו~"ע ~ והאחרוני~

 ס"ק~"א
 י"~

 ה~דיקה על ב~""ד
 בש~

 מהר"ר
מזירידבורג

 ~ האשה ~אסר שלא בדי נ~וני~ דברי~
~~~~~ ~ 

 אמרוש~~גדש שלא בידה" הדשות
 דהיינו אלאלהקלעליהמהראשון

 ~בדו~~~
 תמצא שמא ~ח~יו

 ד~
 בראש

ו~הא המ~חו~
 א~ור~

 ל~ל
 לאחד ש~נשא לה ה~י~ ~~ אד~

בלא
 בדיק~

 לה אין ש~לא"ה השל~י אחר ~א
ואז ~~נ~

 לי~נ~ מו~רח~
 ע~מה

 ~ספ~
 תמצא אם זה

 המ~חולבראש ר~
~"~ 

 הטור
 ואםבדקה ~ ו~לה~רוני~

תחת
 הראש~

 ונמצא
 ד~

 ש"ך ל~ל אסורה המוך ~ל

~~ 
 ו~""ב י""ג

 ~ ופשו~ הפו~קי~
~~

ל~~ן
 מור""~

 ראשונהו~ו~" אסב~א לסמוך ויש

ו~""~
 הב""ח

 ושו"~
 מהר"ם

 מלובלי~
 ~"ב סי"

ושו"~
 הש"ך ~ל וה~יג נ"ז ~ימן ~~אל אמונת

שמפקפ~
 י""ד בס"ק

 קצ~
 ע"ש בזה לה~מיר

 ועיין ~
 ל~עלהמ""ש

להחמיר דאין ונל~"ד ~ד""ט עיקרי הר~ ד"~
 ~סבר~

 הרא"שו~ושפו~ המ~ירים דרבו הי"א
 ר"~בש~

 ו~"נ והרשב~~ש"פ והרמ~"ן
 דע~

~הביא מרן
 בס~~

 המ~ילין דרבוותא ~סבדא
 ~וד~

 ו~"ב
 ועיין והגהמ""יה~זר

 שו"~
 י"ב סימן ח"ב יע~ן

 ו~"ע י"ד ס"ק הש"ך לשוןעל
 בשו"~

 ביאה איסורילהל~ות ~יי~י
 בהדמב""~

 ג~ שאלה
 להקל~דע~ו דנרא~

 וא~~~
 אף "~ ו~אב~ צער הדגישה

 ונ~ון הראשון בבעל אף~בדי~ה סמ~ינן לה יש ומ~ה דחולי דנראה~יון ~י"~ ל~בר~
 הרבר~

 ו~יין
 בשו"~

אמונ~
 ~""ז ~י~ שמואל

~ 

~  ~ז~~

 ש~~שה אם ~"
 ~מו~

 " לו~~ה
 ב~~מיש לפקרה קפ"ד ~י~ל~יל דשרי למאן לררך ביוצאדהיינו ~~ב~

 ~מו~
 אם או לו~~ה

 ~טעה או ~ש~ח ג""ב לאוקומי דא~א ~משונ"לעב~
 והפ~~הבחשבון

 ס""~
 שו~~ה דמיירי ~~ב י"א

 הו~
 שלפניו הלילה ~ל רשרי היו~ב~חל~

 דביון של~יו בלילה לשמש שרי רלה~י עליוהשיג והש"ךש"קט""~
 בלילה שרא~ה ~יישינן לא ביוםדוש~ה

 וא""~
 ~יון

 ראין ~"ש ט~~א מהאידמ~ילין
 ל~לו~

 רואה תהאשלא בה~י לקולא
 מ~מ~

 ר~ילה שאינה ~יון ~שמיש
ל~ו~

 השלמי~ ~תור~ מ""י והרב ~ ע~""ל אז
 ס"~

י"ג
~~~ 

 על
 ה~"~

 דאפש~~מד מו~רחי~ דבדיו דאין
 המקוד מן לבוא רם ~רך שאין ~יוןדמ"מ

 דקדיםאמדינן ~שמי~ ע~
 ו~רי~ ~שמיש ~"י קצ~ הוס~

 ע~"ד דאפשד במאי להקל ~לינן בעלה עללאסרה של~
 לקולא ודתלינן נ~ונה ~ברא דהיאונלע"ד

דאודח ואמדינ~
 קצ~ ~ד~

 בש~"ך ו~""ע
 ש~

 דמיירו ~~תב
 ~עמי~ואח"ב בג~ ~בעההו~ת ושלא~קטנה

 נקבעהו~ת ~ך שאחר דהיינו לו~~ה ~מוךששמשה נ~~ד~
 ע~"ל פע~~ים~מה

 ו~~
 דהוא ל נ האופן בזה

נ~ו~
 ז

~  ~ז~~

 ואפי~ " מקום באו~ו מ~ה יש א~ ~~
 ב~וד בביתרחם היא המבהא~

עצמו
 שמש~

 ותלינן היא טהורה מ"מ הדם נובע
בדם

 מ~~השו"~
 ~"ו סימן ~"צ בשו"ת ועיין הב""חמדברי םי~קי"או~ןמבוא~ מה~"~מלובלין

 ושו"~
 ~ו

 להגאון ~"יצדיק
 החרי"~

 ו~ס~ברא מפאדובה ז"ל
 מקום באותו מ~ה יש א~ קאמרי ס~םדהא

 ~ירושו דאין " והאחרונים הש"ך והע~יקו הב"חעוד ו~ת~ ~
 שבאו~ו מ~וםב~ל

 מקו~
 מקו~עצמו באו~ו ר""ל אלא

 ו~ו~אבלאםאומרת מ~ה לשם לה יש הרם יוצאש~שם
 שיש במבה הדם ~ולין אין לי יש מ~הבס~ם

 ד""ה לקמן ועיין ~ רבריהם ונ~ונו~~"ל ל~
 ה~

 ו~ו~~ם
 ~ דוקא רם לה~יא ~ילה דהמ~הצריך

~~
~ולין

 בד~
 ה~""ך ~~ב " מב~ה

 ז"ל אמ"ו הגאון ב~בוז""ל י"~ ~"~
 ב~ש~~

 רא~ילו
 עצמהברקה

 בש~ופר~
 על ומצאו

 המו~
 ~ולין

 וה~יאו ע~ל ז~ ס""ס ו~"~הב"ח ראי~~ע""שוהביא במ~~
 הרבגם

 ב~ור~ מ"~
 נדאה ובן ט"ז ם""ק השלמים

 וע""ע ~ רבנן פלוג ~לאלפענ"ד
 בשו"~

 ירע
 חולי לה ונ~חדש וס~ה שפסק באשה קי"ג סי~ ג~~לק אמ~

 חיישי" איהט~ו~י~
 לר~

 דהי~ה ~יון ~ו מעודב ט~א
ב~

 ~ נל~"ד ו~ן לה~ל ונטה רוקא שנים ב""ה

~~
 ד~ם ואם

 מ~~~
 משונה"הה"מוהד"ןוהרשב""א

~~בו
 ~~וק~

 ~ונההאלאו ~הוא שנ~ברר
 שהאש~ לפי במ~ה ~ולין~~י

 בחזק~
 טהרה

 עומד~
ו~ןד~~

 הרא"ש
 וב"~

 ו~ן~ ~הרמב"ן ודלא האחרונים
 הרא""ש מדברי ומשמע מרן לשון ובא~ודה

 שא"~
 לחב~להראו~

 משונה הוא אם
 והא~רונים ~ב""י ו~"~

 הט"ז ו~~ב י""ט ס"ק הש"ךו~ע~יקם

 ס"~

 בשם" ט~
 יו~ל אדם ~~ל לברורידאפשד ~יון" ניזילל~ולא לא לפניה הדמים שני ראםהפרישה

 ולדמו~ לבר~
 או~ן"

ונ~ו~
 ו~~וב ~ הוא

 בשו"~
 ~י~ צ""צ

 דצרי~ פ~
 דקדו~~

 מראה בב~ינתגרול
 ד~

 שוח שיהא
 למראהד~

 מ~ה
 יע""ש ~~ו" ראיו~ה דם ל~ראהולא

~ 
 הוא ~~ ~וציאהשמ~~ה ~ שיודע ~וקא

 ר~אמנ~
 לימד

 דר~י ג""~
לר~

 מבה
 הר~"ש מדברי ~דמו~~

 והאח~ני~
 ועיין

 לקמן ~בא מדין ו~רמובחה~וס~י" ~~ס~מת~ ~זה ל~אמי~ה דיש ומס~~רא י"ז ~"קבמ""י
 דנא~נ~

 אשה
 סימן הר"ט וע"~בעי~י שם מור""ם ומלשוןו~ו~
 ~תר~ הרב~"צ על השיג צ~י דהדב מ"ש י"ז ס"קב"א

 ~ עןשעניניםונראהשהריןעםהרבצבי

~~
 ~ל~ון

 מור"~
 וס~ובו~" לה שיש באשה זה ו~ל

 ~ן ד~ו המה והא~דונים יו""ד ס"קה~""ז
 לישנא האי על~מהו

 דמור"~
 דאשהשי~" דס~"ל מ"ז סי~ מהרא"י ופסקי תר~"ה~י~ מהר"מ דמקורומשו""ת

לה
 ו~~

 בשעת שלא ~ולה קבוע
 וס~~

 א~י~ ~~~ה
אין



~ ~ ~ ~ ~

"

~ ~ ~ ~  
~ ~  

~ ~ ~ ~ ~
 מן הבא טהוד שזהו"דם ואמדינן בלל ~בהאיןלה
 מחמחהצדדים

 מיעו~
 הגיע לא דהדי חשמיש

ו~~~ שע~
 ו~"~

 ובחב דינא ~עמי~האי טדח ב~ ~ק
 החו~יםדאף

 דאזילבשט~ המדדבי ~בד~
 מהד"מ

 דאיבאצדהיתד" דביון במ~~םדדב"נן מי~אמו~יה
 ל~מבה~ו~~ש

 ~ול~~
 על והשיג במבחה

 דה~דבפשטה~דבי אזי~~~~יה~"~וה~~זנ~~~לא הב~"~
 במבחהדחולה

 אף~"א~
 מבה לה אין

 ודמוחד~
 לשמש

~~
 ב~ה

 וא~י~
 דאין"

 לה~י~
 משום" לבעלה" אלא

 ואמד~דאיןלהחזי~הבדואה בה דהקילוע~ונה
~י~חו ודל~בהמד~י נקיים ז~ ~וד" ~ריבה וד~מ~מיש מחמ~

~ ~  ליה סמיבין ~דן הב"ח~ 
~נל~"ד והאמ~

 ד~~
 ישמדו בהן

 ד~
 ~ו~ף דלא" והבו

 ~~וד~ע~
 הדין

 ~~לנ~ ע~
 נחזי~ה דלא לה~"

ד~א~ב~אה
 חש~~ מח~

 מיהא" ט~אה וד~~~ם
 נובל ודבן נקיים ו~הויי~~~~~~~ב

 ~אי לפד~
לושנא

 ד~~~דלאנחי~
 דאיןאנומחזיקין" אלא~לדינא

אוחהב~~~
 עלבעלהודשדי מ~~~ש~לאו~דה

לה
 ~ אח~~י~

 לה ודאיח דוקא נ~יים
 מב~

 וע"ע

 ב~בד~ להלב~ ד~~~ב~"~
 ~האי דמ"א

 ~"ב~בש~חדוקא גוונ~
~~ ~~ 

 ז~א בש~"ח ו~ע ~"ו
 ח~~

 ~ ~~השלמי~
 ועיין

 שו"~
 ~~ ~ימן מהדי"ו

~~~~

~~~~"~~~~~~ 
 ולשון ואמונ~שמואל ~"ך ו~די מ~~מ~~~
 ב~בהב~ח

 די~
 ו~ח בין ול~הרה לה~ל~ צדדק

~~מ לו~~
 ה~במ~ ~ד~~~~~ב~

 ~ עי"ש מ~ד
 עד~~ י~~ ב~~ו~~~

 דם ד~ה
 מחמ~

 מבה
 שבותושו"ת

 יע~
 ע""ד ~י~ ~"ב

 ושו"~
 מ"ו ~י~ ~"ץ

 ~עיון אח~אמנם
 הש"ך לדבדי להק~~ ד~ ~"~

דביו~
 ~מאה לה ד~חז~ינן

 ~ ליש~ להצ~~
 נ~יים

 ~ן~ם
 ל~

 ~מ~ ~ הוי
 מבה

 נדבי~ ואי~
~א~ ד  ולה~י~ 

 ~ריניו~ן נקיים~ ז~ עבוד אחד לבעל
 ~~ו~

 ~בי מל~ני ולא בדבד
אפ~"ב~די ל~~~

~~~ 
~  עלמ~ןן היושבי~ בדבד י~בי~ 

 ~~~בי
 בדת"א

 בדידא לא אי ד~~ ו~~"~
 ל~

~  ד~ ד~ ~~~~
 נ~ה

 רל~
 ז~ לישב צדיבה

דאי~ל~~~ל~ל
 לב~לה~~

 א~הודה
 ~מו~ל~

~ינ~
 ~בדא

 ובפד~
 שוהש~א דהאי דאייה דם אין אם

 לד~
 ד~דב בני~ן במו ~ה

 ש~
 יעוי"ש

 יב~~ אי~~ ~~~ הד~~ש~
 בלל ~צמה לטהד

 זמן~~~ה
~  ב~~~ 

 ב~ דשדי נל~רו~~"פ ~ לה~יד דנטה ~~ילו ולא
 ש~ב

 הט~
 יו""ד ~ק ב~"ד

~~~
 יש ~ם

 מ~ ~~
 אחדוח נשים שדגילים

 מ~ה"~ להוצי~

 ~דלק~~
 ~זו א~~י

 יוד~~ אינ~
 בבידור

 שו"~ ו~~ ~ ל~ל~ ל~י~
 ו~י~ ~י~~"א ביהודה נודע

 ב~ב~~ ~ו~ דה~~~י"~
 פי~ ~ל אף

 ש~ונ~
 דם ~ציאה א~יוד~~

 ~מ~~ו~
 אף ~ולה דמים

 ~חמידיםל~~
~ 

 יש
 ו~~ ל~

 ~ ונבון

 ~ו~~~
 להו~ת אין ~ם

 ~ב~~
" 

 הש"~~~
~~ 

ח~
 יעו~ש דינא האי ~ל

 ב~וד~
 וב~~ ~

 על ב~ב "ק~א ~"ק מלובלין מהר"ם בש~~"דגם
 שיש הדבהג~וח

 לפקפ~
 על

 חילו~
 האי דיניו"ובולי

 עב"ל שבחב~~ למה ביוןואולי
~השלמים דהדבחור~ ואע~י ~ ~ " ~ ~ ~  ~~ין~~דיומובדחים ~ש"~" על בחב 

 נד~ה ע~~" בךבל
 ל~~~

 ~א ~~קל"מבח ד~ן
ידעינן

 אם"הד~
 ~יון הצדדים מן או" המ~וד מן בא

 במבה הוחזקהדלא
 המוצי~

 ואפי~ דם"
 במב~

 לא
 הוחז~ה דלא ביון להקל ל~ו דאין~הו~~ה~ו~עיקד
 ~ ה~ודם בדבוד ועייןבמבה

~~
 אא"ב קבוע וסח לה איןאם

 בודאי יודע~
 דביון ~ג ~"ק הש"ך" ב~"ובו~"

 שיודע~
שמב~~

 שאין"לה אעפ~י דם מוציאה
 ו~~

 קבועאינ~"
 חשמיש מחמח ~דואה~וחז~ח

 ד~ול~
 במבה

 ל~ ~וך דהוא ביון צ~יים" ז~ לישב וא"צ טהודההיא ~~
 נדאהבן

 דע~
 הדב

 ע~~
 בו~יה ומם~בד

 דאיןהוא טהו~ דדם ל~~ל~ לן" ואי~" דם ~וציאה שמב~היודעח דה~
 דד~

 עוד ובחב לה~~ם אודח
 ש~

~~ 

 ב"ד
 ע~ה~םז~ מרגש~ שאינ~ עפ"ידאף

 הוא
ממבחה ~

 והט~
 ~יא דאפי~ בחב

 ישלה אם מ"מ דםמוציאה ~~היודע~~מב~~
 י~לה בן היא"גם ממנה דםלדאו~" נשים"אחדו~ מ~ה"שדגי~~

 לעיל מ"ש ועיין הא~דונים"והע~י~ום ~~ ~לו~
 ד"~

 הט"ז

~~

 ונל~"ד ~ו~ יו"ד
 ~~~ ר~

 ~אשה דאית
 עגונא" משו~ עליה ~הקל ~ל~נן דם מו~~"דבע~א" מב~

ושל~
 ~א~~"

 ורו"~ הבע~ ע~
 הש"ך בלשון

דבן דבת~
 דע~ נדא~

 לישב דצדיבח א~שד ול~יד~ה ~דב
 ~ נקייםז~

~~
 ~יוםובו~" מל~יום ו~האו ו~~בשעח

 ~לא איידיז~
 בשע~

 צריבה א~ ~נין ~שמיש
 ל~נין אבל נ~יים ז~~שב

 דוא~
 דם

 חיי~ינן ~א ו~~ה דבש~חפשיטא ~~מ~ מחמ~
~ ד~ד~  ב~בה ~ל~נן דלא דנהי~שמיש בשע~ 

~"~ 
 חלי~ן"

ש"ך בו~~~
 ואינה ~ ואחדוני~

 ~ול~
 במבחה

שמבחה ~ןשיודע~
 ~וציא~

 דם
 אב~

 מדגשת אם"
 ~בשי~

 שדם
 אפי~ המבה מן באזה

 ב~ע~
 ~~ה

 ול~ ~~ד~
שיי~

 ~מ~בבה"ג
 דאל"~

 לא~טמא
 חדגיש בשלאטמאה לעול~דה~~הי~

 ואחדונים~ומבאןנ~ ש~
 דאייה

 ~ק ~"ז דז~~" ל~לל~"ש
 יו~

 לה שיש דביון
~בוע ו~~

 ל~ ואי~
 ~מוצ~ה מבה

 ד~
 ואינה טהודה היא

~יב~
 נ~יים ז~ ~~ב

 דד~~
 דד~חה הבא

 בשע~
ו~~~

 נקיים ז~ לי~ב ~צדיב" הוא יום לל~ יום מל" או
 שלא~א

 ~ח~ בשע~
 לגמרי טהודה

 וב~
 ב~יש

 ~ קבו~ וס~~
 ועיין"

 יחזק~ בנס~ ~~~
 ל"ד ~י"

באש~
 ב~טה לה דבאה א~

 גדו~
 בבטנה

 עד על דם ~מיד נמצא ~ש~יש ובעח במבה~אב ~דגש~
שלו

 ודו~~
 לבעלה וה~ירה מה~בה בא שהדם א~ד

 ~ זקן הודה ובבדע""ש

~~
 בה ~ולה ובחמים

 בבלענ~
 אפילו "

 אינה ואפי~ו~~ה בשע~
 יודע~

 דדבה שמבחה
 בן דם~~וציא

 הפו~קים מ~בדי משמ~
 ש~~

 ב"ו ~"ק
 ~ואחדונים

 וחו~
 לא ז~נ~יים של ~דאשונים י~ים ג~

 במבהחלינן
 ש~

 ק~ו ~י~

~~ 

 לה יש אם ודוקא י"ג

מב~
 הבחמים ב~ם ד~ולה ~יא

 ו~
 ~לינן ד~א

 אינה אם ~וקא היינו דאשוני~ ג"י~וך במב~
 שמבח~ ~ד~~

 ד~מוציא~
 במבה אבל

 שמוציא~
 בג~ אף ~לינן דם

 ~ודלא הדאשוניםימים
 ב~ש"~

 ~צ"ו ~י~

~~ 

 י~ג

באוד~~



~ ~ ~~ ~ " ~ ~  ~ ~ ~ ~  

 ק~ו

 ~יין~"ה
 ב~ו~

 ד~הו ~ד ס"ק קצ"ו השל~ים"~י~
 ~לי~נמי

 ו~~ן ה~ך ~ל"
 ~ו"~~"~

 ח"~סי~
~"~ 

 ולענין"~ינא צ"~ רמ"~"~י~ושו"~
 נ~

 ד~~ה
~~ המו~~

 חלינן
 ~"ב~"י"ה~שו~~

 סי~ן ~רן מדברי וב"נ
 י"~~" דין~"צ

 בשו~~ ו~~
 ~ים מי~"

 ~~ ס~
~~חיר ~"~

 בב~י~
 מן היו~ים

 ירקרקות" ה~~
 ביו~ מ~~~מו~ובשמ~ייבשו~

 מדאה היו שמחחלה
 ~ ונבון~~ר

~~
~~~ 

~~ 
 נאמנ~

 לשון אשהו~~
 מוד"~

אם ובן
 הדיו"" מ~ור " ל~ ~רי או~ר~

 משו"~~ו~
 מ~ד~ו

 ~י~ב"~
 הד"מ"בס"ס וה~יאו

 קולא נ"לוהיה קצ"~
 האשה ד~הי~ ~דול~

 נאמ~
 באמרה

~אי~
 המקו~ ~~~ן" הדם

 שה~יר מי מ~י ו~"
 ובח~שיזה ע~

 ראי~י ~הר~~ ~ו~"~
 דל~

 החליט
 מ~~קא ~~וקיאבל הדי~

 ל~~דז"~
 גם ש~א וה"נ

 האש~
 דם דהאי ל~ שוד~י ~בשאו~ד~נאמנ~

~ 
 שבאממ~ום ~א~י

 נדו~ ד~
 רובחא בשום אש~חן ולא

 ~ייא~חל~ודא
 א~י דלא לומ~ ~מנו~ שאינ~

~מ~~עב"~" מ~
 הר~ד~

 ~יל~א ~ה ~י~א
 לי אוןמצא~~ ואח"~

 בחור~
 ~למים

 ס"~
 דהקשה ~"ה

 דינא לענין ד~"ע ו~יק במ~"שמור""ם ע~
~אי~~ היב~ א~

 עוד"
 אז לה~ל צ~

 לסמו~ י~
 ש ועמ עליה

 י"ד~"ק לעי~
 ~ב""~

 ש~וונ~י וש~י"ת
~~ 

 ~אין
~~ ל~קל~ועיי~

 ס"ק
 י~וב~

 נל~"ד
~ 

~~
 ~ו~

 לה שאיןי באשה וא~ילו " ובו~ ז~ן בל אם ~~"
 וס~

 יש" קבוע
 ובןוטהודה לחלו~ ~

 ובן מ~ז בסימן מהרא""י ~שמ~~שו"~
 ובא~ורה

 ~רן לשון ~~
 הש"~ וב"~

 בס~נה"ב
 וב"~

 תור~~ס~
 ודלא עוד ~~ב ב""ו ס~ק ~של~ם

 ~"צ ב~לב~שמעוח
 ב~~

 לה דאין" שהבין ~ו
 יש א"ב~לא ל~לו~

 והוא"~~בשע~ ו~~ ל~
 וסחה

 אינוזה ובאמ~
 וק"~

 דיבולה ~~לע~ד ~ עב"ל
 ל~לו~

 א~ילו
בא~ה

 וס~ שאין~
 ש~יא דבב~זמן ביון ~~ע

 דםמוצאה בודק~
 בצדדים א~ במ~ו~

 ומרגש~
 בא~"

 רישבהדייא מו~~
~ 

 ~ה שם
 וטהור~

 בש~ת היא~ו~"ע
ז"א

 חל~
 סי~ק~""ג שלישי

 באש~
 ~מיה ש~סחל~ו

 בהן ד~ולה רד~~ו ה~חודים חולי לה ויש שניםב~~ ב~
 ה~~~ דין לעיל נדשם ~בבדולה~ל

~~~~~ 
 ובו~ מוח~ אם ~ס~~~ים יש ~~

 זה דו~אואם
 עש~

 זו ר~ואה
לאשה

 א~קו~
 שנ~תזקה

 ג~ שנ~חזקה לאחר ~ף ע~יולסמוך ונ~ד~א~י~ולהאשהאח~~
 ושרילה ~עמי~

 ב"ח "הר~ואה לאחר דביעיח ~עםל~~ש
 השלמי~ חורח הרבוהביאו וש"~

 ס~
 מס~ברא והבי ~ז

 ~ בסב~יש"~י~ם ל~קלו~ייןלקמןדנלע"ר
~~

 הדבר ד~ון נר~ה ובו~" שמחיד מי ויש
 בדי לה~ל זה עללסמוך

 ~ל~
 ~סר ~ס~ד

 ~א ומ~~בדא בעלה עלאשה
 דקי"~

 לומר דנאמן
 והיה ~עמים ג~ ב~ ור~א~י מו~חה זה קמיעהדו~א
 הביא דמרן" מ~ום אם נו~פילבי

 סבר~
 האוסדים

 ~~סור להחמי"ר יש ת~ד"א ~בל משום ואיקודם
 ר~ב"ז בשו""ח דאי~~ בי וע~ ~אי ~רח ו~ונש~מור
 ב~נין" דהאריך ח"י ~~ וינ~ציאהד~וס

~ זה~~י~ ~נחרפא~ 
 ~~ם" לבעול

 ~קשי~ דביעי~
 ~דושין

~ ~

"" 

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

"" 

~
 ~~ ובשו"~~ ~ י~"~ ~~ או~ ש"~ ~ד~ ו~י~~
ישרא~

 זה~ל ~ע~ה~~ב~ב~י ~שו~ ~~ מ~אני לא" נ"ה ~י~
 להד~

 ב~ןהל"לב~ר"ר מי ה~ולל
 ~וד~ ~ק""~~~~ מ~~~ודינ~

 השיב ובה
 אלי"~ה~

 ~~ך מח~ין יש" ~סבדחלהקל ~סבי~ו~ולך
~~ 

שאו~ד יהודי רו~א"
 דנ~ר~א~

 דה~בד~"
 נו~~

 חזקח~בא דל~~~ ל~~
 איסור"לומר"ה~~

 ~עמים" ג~ שראחהביון איסן~ על"ח~~ ה~~
 דחזק~

 איס~ד
 אין ודאי ~ובההיא מ~ו~חה ו~~ואה ה~די~ מן אלא ל~בא זהדם דש~~ ~~ ~

 ~ו~~ ס~~
 מי~וד~י

 ואף ~ב""ת ג~ב ~~בהזו וס~~
 ~~לל~

 ~ן ל~דין איןדאשונה ד~רן~ו~קבס~~ הוא
 הבל~~"ב"~

 ד~ן
 "~""~מסי~

~יש
 והסב~~י~נ~ני מ~~יןדו"~בדב~יוש~ע~~~~~ז~~ו~הד~~~

 ~~~~ ו~וק~ ~ה~~
~ישנא ~סחם י~אל

 דמרן"דאיב~
 יש אם ד~~וו~" ~~~~~"

 ~יל~
בי~

 דו~א
 ישרא~

 ~~וי
 יעויין"~~

 ז~"
~~~ 

 ~א
~י~ ~"~

 ע"~
" 

 ה~~ ובעיק~
 סי~

~~ 
 או~~

 בד"~ ~
 ז

 לוועוד
 ש~

 וב~~~~" ו~~ ח~ אות
 ~~וא~

 ~ימן
 ב~

דהתיד

 בנידו~
 ב~~~~"~ ו~~ ~ ד~~~~~"~

 ~יד
 א~מלאבי

 ג י"
 ~~ י~ דהיבא"דמד~~~

בשברא נקטינן
 ב~~~

 ~"והבי"
 ~ד~ ~ב~~ נ""~

 הלז בדין~
 או~וש~ ~

 י"ז
 ~~~~ם"והב~ ~ש~~~~~ ~ף ~ח~

 אנו איןקמיי~א
 מו~ח~

 ~~וד
 עלי~

 בד"ק י~ו~ש
ב~ו~"י"ג

 ובאוחי"ז"באור~
 א""~נ""ל

 ~ב~ד~
 לנו ~וב הש""עב~לי ל~י א~"

 ל~סו~
 ~היתר ב~~א ~ישנא

 ~~בדא וי"א לי"א ~פי מד~~~י~שון
~ והב~ בס~~ 

 בל~~
 "י""א

 ודעב"~
 אין

 ל~מו~
 ה~לל ~ל"

 ל~""ד ונר~~" קמאבלישנא ד~ס~
 בל~ו~" ~רן דקדק" ~ו~יה"ק~א ~בליש~ ~~ ~ ל~ק~

~~ ~  
 ~~ליט

 ~~" ב~~" ~א לאיסו~הדב~
 מ~~~ק~

 ~וד
 דב~

הדדב"ז
 ל~~~

 ~נ~פא~ א~~ ~ע~~ר~~ת ל~עו~"

~ ד~ ס~~ל~ הש~~~~~ ~  
 מתמת ~ם

חש~י~
 ל~~" ~~ ~~ך"

 ~ם ה~ודה מן" רדמ"~~האחשיבא ~ ל~קב~ וס~~
 ~ו~

 הוא
ש~~~~ ו~

 האידנא"
 ~~~~ ש~

 על
 ד~

 היינו ~ו~"

 מ~לק~~ ונ~יי~~צמןאב~ל~להוציא"אשה"~בע~

~~~~~~~~~ל~ ~ ~ ~ ~  

 החמידודוקא
 ~ ~צ~ ש~ ~ני~ אב~

 ח~ר~ה
~~ 

 וב"ש~חמידו
 הב~

 ו~וד
 ~ איב~ רהב~

 הו~ד ~ד

ד~~~~
 הלידה חולשת

 דד~~
 ~~"ל"ו~~קו

 ה~
~~ר~

 הש~ים
 ס~

 ~ג~והרב
 ~ ב~~ ש"~

 זה

 בס~
 וז"לב~

 וב~~
 נב~ה דסברא בה~הו~יו הרד"ק

לסמוך הי~
 עלי~

 ו~ן ~~שה ~לבה
 א~ר~"~

 ~וך
 ל~

לז~וחו~
 ~~ן דשי~ה ~נראה לנ~ה ס"ו

~~~ 
 לבללבאר ~ד~

 דהש""~
 ~ון

 להור~
" ~ ~  

 ~ מד~יי~~ הטו~א~ ~בו~~מי אחר~והר בימי ~דמ~~ א~
 ~ם

~~
 מחמ~

 וא~ב ~ש~יש
 ~מ~~ ר~~~

 ~ו~שני~עמי~
 לאעדיין

 הוחזק~
 ~~ן

 דהראש~~
 ~ינה

 ברורוזה מ~~ד~~
 ~ ע~~

~ " ~ ~  דנ~ 
 ד~~~~אודיי~ ~~בר

 הוא טהוד~~
 ~~ ל~ו~ ~ד~

 החמירו"~ו ש~~ם"
רומיא

 בחול~ רד~
 ~~~ריי~א

 ה~מיר~ שר~ו~ב~
ל ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  
מ~זקזנן



~ ~ ~ ~ ~

~

~ ~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~

מ~~קינן
 ד~ ~~~

 ב~~ים
 ~י~~
 ז

 ו~~

 ד~ור"ם ~"ג
 ~בא דשאני הנדונים בין ל~לק יש מ~~יד~~ם

 הי~ה לא~מ~יקר~
 רדמ""~

 הדבראחרהלידה ונ~~דש
 הר~ם ב~דדי ~ולשה דנולרהד~לינן

 הליד~ מ~מ~
מש~"~

 דל~ולם ~ב~ולה
 דד~"~

 לענין ~ה ו~מש"ש

~~~~י~~  ~  ~~~~~~~ 
 שהארי~בדין ~ג חי~~"ב

 ובשו"~ רדמ"~
 סי~ ז"א~"ב

 ולרו~ב לאודך~~ט
~ 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ " ~ ~ " ~ ~

~~ואה
 זא~

 ~רי~בד אבל לינ~א ~~ה מ~ידין אין

ש~ש~~
 זו ר~ואה

~~~ 
 מוציאין אין ב~לה

 ו~יזן ~ וא~רונים וש"ך ט"זמב~לה או~~
 ~ור~

 שלמים
 ס"~

~~
 שלו בנוסחא ב~~ב ~דהיה הש"ך לשון ~ל ד~מד

 או~ה מ~זידיןאין
~ 

 אין ובנו~~ת דבריו וביאד
 מ~ירין שאין דהיינו בס~רינו במ""ש או~המ~ירין
 ~~~~בג~אנשים שלשה דהו~זקה היבא לעלמאאו~ה

ונ~~רשה
 דאסור~

 אין ~~~ב~לח הי~~ ואם ל~למא
 ובן ונב~ן ~ש ממנו או~המוצי~ין

 משמ~ו~
 ל~ון

 ~יין~ראב"ד
 בב~

 יו"ד סי~ הבסף בצרוד ו~יין
 דין יהיהלה שלא ~ד~שהא במ~

 רד~~
 ~יקריהד"טסי~

~לי~ ו~"~ ~~~~~
 בןהיא " ו~ו~ ט~יל~ה של
 ו~ו"~ הש""~ ~~~י בבלהגרסא

אמונ~
 א~ו~"ג ~ימן ~מו~ל

 מגומגם דהל~ון בת~

ד~יב~
 הו""ל ~~ך מיות~ של

 בלי~
 והד~ ט~יל~ה

 ~וד~
של~י~

~"~ 

 ~""ט~אריךב~נין
 וסמו~~

 שלו
 למאןמדר""ש ~מי~~~

 ג""~ שני ~יב~ דהוסי~
~ל שני בליל וב~ב

 באור~ י~וי~ טביל~~
 ~דהיינו ט~יל~ה הנבונהב~לד~נו~~א דנר~~ אמ~ דהן ו~"ל

 לי~
 ראשון

 טביל~השל
~ 

 טביל~ה של שני ליל או
 ו~ב"~

 א~ילו
 ל~~ש נובל ~בילתה של ב~יל גרסינןאי

 טבילה שלראשון ללי~ דק~~
~ 

 הדב שם ~ב~ב מה אבן
 שנזד~ליל~בילהראשינה ו~י"לדנקטליל וז"ל~למים ~וד~

 ~~ם~ל
 ~ושש~ אינ~ ש~י~

 ~או~ו לשמש ומו~רת
 ד~ייב ביוןלילה

 אד~
 ל~~וד

 א~
 ובו~ אש~ו

הדבד והני~
 ב~~

 ~~ם רא~ה ואם ~ד~ד להקל דאין ~"ל
א~

 בש~~
 ב~~ם ליה שרי לא ~~~~ה בליל ~שמיש

~ני~
 שמא ד~וששז~ אש~ו ~ם להזדוג טבילה בליל
 באי~ור ל~בנס ואיןתראה

 ב~~
 אדם ד~ייב מ~ום

 הרב דגם וה~ד טביל~ה בליל א~ו את~~קוד
 ~ני~ו~שלמים ~ור~

 ~וד ו~יין דאשו יקל ומי ב~"~

 י~ב~בשו"~
 מדן ~שון ~ל ד~מד ~ג שאלה ~"ב

 טב~~ה של ב~ ליל ~~וב ד~ם הג~~י דבריוהביא
 ו~ןוד~ן~~~יקב~"י~ייןבד"ק

 ב~ובבשו"~
 א""ש

 ~ ב~ובו~ דצריךל~רוסבליל ב"גסי~

 לשו~~~
 דמ"א

 וא~
 רא~ה

~"~ 
 בביאה ~~ם בל

דאשונ~
 ש~ידשה חאי אדל~יל ~ירוש "

 בך א~ר אם מ~מ רא~ה ולא שמשה ואח"ב~~יל~ה לי~
 ה~ודם ~םרא~ה

~""~ 
 טביל~ה שבליל ראשו~ה בביאה

 רא~ה באלו ~ב~להא~ורה
~"~ 

 ~ום בלי ד~~ים
 בנל~""ד הסימן בריש בדל~יל ביניהם הי~רשימוש

~באר~
 א~ונת~יין ~ וש"ך הט""ז ~ירשו בן ולא ב~יני וישר הגולה

 שמו~
 ~י~

 ותור~ ב~~
 ל~ ~""ק ה~~מים

דל~נון
 ל~ דינ~

 בין ~אני
 ~~ידו~ו~

 ~ם ~יין

~~~
 שרא~ה לה איר~ ואם

 ג"~
 שא~ד ד"ל " ובו~

בל
 ליד~

 מידבביאהראשונה א~ ~~ם רא~ה
 ג~ ~ד מנהגה ובן רא~ה ולא שמשהובנ~ים

 לאו איא~"ה לידו~
 ב~ולש~ ד~לינ~

 ל~היינו~~ירין הלידה
 בנה""ב הש"ך ~ירש ובן ובו~ ושמשה ~ברהמט~ם

 ו~ייןוא~רונים
 ב~ר~
 בדבור ו~יין ל"א ס"ק למים ש ה
 ~ הדין ל~ניןדלקמן

~~
 ובו~ ~~מים ג~ לידה בל א~ר דא~ה או

ה~~
 ס"~

 האדיך ט""ו
 לי~נא ~להאי להקשו~

 א~ונמשך
 ר

 הב"~
 וה~לה

 דד~~
 הי~ דאם מור"ם

הראיו~
 רצו~ים

 והביא ~ליו ~שיג בנה""ב הש"ב אבן דההלי ~לינןב~ולשאמב~ דל~ אחרהלידו~
 ראיו~

נבונו~
 בג~ דה"ה

 דאיו~
 רצ~~ים

 ביז~
 ושמשה ש~ברה

בנ~י~
 שבדקה או

 בש~ו~ר~
 מהלידה ר~זק א~ילו

 בחול~לינן
 ש~

 ~ובדקה ושמשה ~ברה לא ואם הלי~ה
 הוא ובן בלידה ~לינן לא~~מה

 בה~הו~
 ובן ש""ד

 הרב~ירש
 אמונ~

 שמואל
 בשו""~

 והשיג א~ סימן
~~ 

הב"~
 הרב וב"ב והט"ז

 ~ור~
 ס"ק שלמים

 באו ה~ב וד~רי בס~ר~ם הלא הא~רוניםוב"ב י~"~ ל"~
~~ון ~~

~ 
 לאורך היטב באד ו~יין

~ 
 ב~ב ~לא דהא

רצו~ים
 משז~

 ו~ין ~נין בבל דאיירי ~אמד דח~מא
 ~א~~ בי ~ליו להשיג~ום

 ו~ב""~ל~נין דדבו יודה
 ~לא נמי מור"ם דהא להקל יש אם מהסם לבידינא
 ובו~אלאדמשו~ לה~ל ~ב~~ו י~ דקא~ר הדברהחליט
 ו~בן בלידה למי~לי ו~יבא גירושיןד~שין

 ו~~ ~וךמ~זבר דא~ה ואם ~ אליו יק~י~ בו יבחראשר א~ המ"~
לנקבה

~~ 
 דהא דשרי ל~יל ב~וב ~ט מש בב""ר נה"ר

 הוא טהורדם
 דא~ ~~~אודיז~א"ומ"~

 טברה
 וב"~ א~ ב~~ם אפי~ משמ~~רי ~ש~ש~

 הש""~
 ~י~ד ~בן

ומיס~בד
 ~ בבדי~ה הוי דאצב~

~~~~~ ~"~ 

 " מו~ר~ל~~לה

 הוס~ ב~מי א~י~ז ~ירו~ומו~ד~
 שלא דביון

 ג"~~קב~
 ~~ם רק

 ~וש~~ אח~
 וא~ר

 ב~
 לה שרי

 הרשב""א בדברי מבואד בןלשמש
 ~וב"~

 וא~דונים הש"ך
 סימן ולקמן ~"ר ~"ק וש"ך בב"י ו~ייןונבון

~~
 ~ ט

~~
מיהו

 ~ושש~
 ~~ם לא~דון

 א~~
" 

 ד~"ה נ""ל ו ~ז"ל ל"הס""ק ב~~הש"~
 לוס~

 חוששת הח~ש
 בניסן בט""ו ב~ ~~ם ש~ה אםב~ון

 חושש~
 א~"ב

 רא~ה ואםלא באייר ב~"ו מש לש ואסודה באיירלט""ו
 ~איירבט""ו

 ~ושש~
 ל

 ~י~ה וש~ב שנה חצי ה~ל~~
 ~~ם~~דחוששת ששמשה א~ד ל~"ול~~שוה"ה~וששת
 אבל ה~דש לו~תמיד

 לו~~
 ראייה בלא א""א ההפלגה

 ואי~ה~"
 לוס~ ~ושש~

 ביום ~ב~ה לא אם ה~וף

 ובמ~ואר ~~יצה והויידו~

 ל~מ~

 י~ ס
~"~~ 

 י""ז דין

 ~ב""~וי""~
 ~ ה~~רונים והביאו~ו

 מו~ר~~~
 בין לשמש

 ~ לוס~ ו~~
 אמר~ן ולא

 ד~ב~הביון
 בר"ח ~גון ~~מים ~~ הו~~

 ראשונה א"בביאה ל~דש בט"ואו
 שמ~~יאיל~

 או
 דביון לשמש א~ורה ושזב אי~ב~ ואילך יוםמט""ו
 הו~~שנקב~

 היום אותו ש~בר מיד לימים
 אחרוניםוהבימס~~אזלשמש מו~ר~

~~
 ~ד

 ~ שי~ק~
 ש~~קד דה~ינו " ~~מים

 משום ~י~ר לא ת~מיש ~ב~את~מיש ~
דדמי



~ ~ "~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~  

~ ~  ~ז~י~~א""~ ~~~~~י~~
 נע~ר אונו

~"ב
 ק~ט סימן ~ז~ן~בו~~ל~~~ ב~~ה~~~

 ~"ונ~ן"הרבר~~~~~~"~~~ "~~""~"~~""~~"~~~~

 ~ם~א~~~ו~~~עלי~~~"~א~
 ~ב ~ן

~~~~~~י~~~~שמא ~
 יב~~לי~

 רליבא אח~~שתטבול
 "למי~בדי ואתי ליה "קיל~ רדבנן אי~ור~" ~א ~"~~"""~~"

 ~ה~בראמרינ~
 ~ אשתו את שג~ש מי גבי

~~~
~" 

 ~~"יל~
 בשו"ת בתוב ב~דים~"" "אלא אצלה

 זה נפדרו ר~ם יו"ר ~ימןמהר""ם~פארו~ה
 ראין עדים א"צ ב~~נתה דר ~אינו~מזה

 ל~
 םימן בא~"ע ועיין ~ ~ש הן~ מזה~שמד~ח~י~~~~ר ס~ד~

 שם עור ובתוב ז~~י"ט"רין
 דא~

 בופין פו"ר קיים לא
 ועיין ~ ז~ רין ק~ד ~י~ באה"ע ועייןאו~~"להו~יא

 נהגושלא~אה~עסי~א~רב~"ז
 לבו~

 בעניניהז~גים
~" """ 

 ~א~
 ז" פו~ר ~יים שלא למי

~ ~ ~ ~ " ~
~ "  

~ 

ופ~~ ~~ו~~~"~א~~~~~~~~
 בלל ~ער לה אין דא~י~

 ב~~
 תלינן תשמיש

~רם~ולים
 ס~ והט~

 השיג י"ז
 על"הב"חודיי~

 רבן
~רא~~

 מסו~
 ~רמסתפינא אלא וז""ל דבתב ~רב""י דברי~

 ~ בתולים דם מוביחותשהוא אלא"~ביהיוידים~הקל
ו~~

 א~בבתב~הך" ה~~~ל~ות פ~ הרמב""ם עור~דגם
~~א~

 ד~ינן ת~מזש מח~~ת
 באות~ בבחול~~

 ש~ינן
 ה~בהרוקא"י~ויין~בלשון"ה~"ז שתחיהעד

 באור~
 ח~ב~וגם ~

 ~~~מ~ מ"~
 רמ"א ברברי ופסק ברבר האריך

ע~
 הר"~ ~~יקד~ ~~יין ז

 ג""ב רבא ג~ אות ב""א סי~
 מפ~~ לבעלה לא~רה ~~לא ~~מו~ ו~מךמע~ה~לי~ו

 ל~~הי~
 בבל

 פעםצערקצ~
 במהר"ם ו~ע

 רמ~א"ודשרן מר~שת~ע~בללובסב~ "אינה~ם להתי~ בח בנו דאין ~ל~ד ~ינא ויו""ד~ולענין ט~סי~ פארזב~
 דאם ר~~א "מרברי ומשמע ~לי~ן" רלאליה סמי~י~
 פסק~

~ראו~~~
 להצערבשעח"תשמיש א~י~~ית

 וב""ב בתולים בדם~ תלינן ולא חש~ישמחמת הו""לרוא~
 בשו"~

~~ונת~שמו~~
 מרן ~ון פשט ובא מודה ובן ב~ג י~ ס

 ~ו~~~
"~"~ ~ 

 מתחתב~ל~וב~~~" תצא
 עבשיו אבל ר"ג תקנות" ~ורם" ~ "י ד~ק~

שנ~פש~
 בעל אשה ~רש ראין ר~ג" של החרס

 ז~ בדי~~~ ברח~
 אין אך בדחה בעל ~~~~"לגרשה ~ו~ין~~ין לטבו~ יבול~ שאינה ופצ~ים "מבות של

 מזונו~ ל~ זליתן עמה לדורמחוייב הבע~
 ~ אחרונים

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ " ~ ~ ~ ~

 ובו~ מראהארום שיש"ב~" לטמ~ות~להבקיאו~חזרו
 ס~ק השלמים תודת הרב~בתב

 א~
 ונ""ל ו~"ל

 ~עתיק לא~ה רמטע~
 הטור~

 ~צמו החבם ב~צ~~""ונהוג ומרן~
 רם רואין אם דהיינו ~דה רם~רא~ת

 א~א ~חור אין רלדידן ו~ו~משוםבירו בלילה~ול~שות~~
 מראהלבןוירו~

~~~~~~ר~~~~~
~~~~ ~~~~~~ 

או
 ב~ש~ו~ וב"~~רא~"~ לטמ~~

 ~""ש ~א""ב ה" ב~"

ע~"ל~וב""~
 להחמיר ס""קו~~יי~רר~וי ש"ב הרב

 נזהר דהיה קדושלא~ ורא~
 שלא ובא נוהג "ובןאני ~ עב~

 ובל ~ בליל~לראות
 מדא~

 או ויר~רי זייאל"ו~או
 עי~רי ו~יין ז וט~ים~ ~י~ו אדום בבללבלם א~ור~

 ~"אות~~א~ז "~"הד~~סו~ן"

~~
 ~~האלא""

 ~ןי~~
 לבן ~ו~פ~~"א~נו

אלא~""~מדאה" ~גמ~
 ש~ש שו"תועיין ה~בימוהאחרוני~~ לבינ~טהורב"יו~"~ובןשהובהה אב~ ~י~ ל~ןושנ~ ~ג~

 ~"ה ס"ק סי~~~צ~ טהר~ סדרי והרב ~~~ סי~ צד~~
 ~~~"וש~

~~~~~ ~ 

~~

~ ~ ~ ~  

 ~ב~~~~"ח

 ד~ש~~~

 מ~א~

ע~
 קצת ימצא שיתייבש אחד רלפ~~ים שיתייבש

 באריבות ~~יו ה~י~ו "וה~"ך "והט"ז ז עב"לבקצותיו א~ו~

~ ~ ~~~ ~~~~~~ 

~  
 ~~~~ים~~ן

 מלובל~ות~ד~~שפירו~ליא אני~ו~וירי חסידדוד~לא
 להדי~א לטהראשהל~~להה~יברי

 רא~
 ~ש~וא~דיין

 בדי לראות יבוליןלח
 לטה~~

 וק"לעב"ל~לו~לבות יד~ שייך לא רבי~ש

 ו~"~

 הט""ז בדבדי
 ז קג ב~סו~ייןבש והש""~וסיע~

~~
 או אתרוג ~ר~ה והה""ד " השעוהב~ראה
 ביצ~חלמון

 וא~רוני~וה""~בלו"א ש""ך~ טהור
 סימן ח""א יעבץ אחרוניםו~ו"ת ב~שבים שהואו~רי"ן
 או ברו~"ן מראה טי~~מ~ד

 ~ליפת או קאו"י ~משק~
 הגולהערמוניםובאר

 ב~
 לבן אלא מטהרינן דלא

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~~~~~ 
אדמומית"~

~~
 " דם בוםמיבות ואפילויש

 ב~
 הרב

~~ 
ס"~

 ~יש הבונה אין ו~ל ה~
 י"ג סימן ~"א יעבץ שאלת הרב שהוא בלא~ילו ד~ תערוב~

 שו""ת על חמי~י ואשתפוךהתשובה תו~
 עב"~~ בארי~ת ע""ש ~"ת~י~ ~ינוךביתיהור~

 ונ~~"ד
 ~רבבמ"ש ~דב~ ד~רו~

 ~ יעב~
~~~~~ ~ 

 עליהז ~ומבין ובו~אין אשה נאמנת
 לה~יש ש~פש~ לפי ר~ ס"ק הט""זבתב

 ספ~
 ריעותא שיש ביון ~הור שהוא ~ברא

~ ~

ק ~נו ~גם ~ ~ ~ ~ ~  

~~~ ~  
 זה בדם וא""ל רמה להש~ראתה

 של~
 אני ~ם הראתי

 ~~"ח ו~יאו פירש""י בן וטהר ח~םלפלוני
~ 

 מיהו
 בן ~מדיר בפרק אמרינן ו~בינאמנת החב~ טי~רלי א~~תםזה אומרתדםזהמשמ~ר~ם

 ג~ דין ~~"הסי~ ל~י~ משמ~
 בהג"~

 ועוין
 מ~~

 לשון על
 ברורופ~וט רהוא ונ"למור"ם

 לה נאמין לא רלמהבש"ס דבהאנאמנ~ובדאי~~
~ 

 היר בל ס""פ התו~ בת~ו
 ו~ביאו אשתו ר~י לרא~ת ת""חרי~זל

 ~הש"ךהאגורה ו~"~ ~"~
 ~ש"~ ואחדוני~

 ~"ד ו~יין ז~ ~"ק
 סימן " ~""

~" 
 ~ ה

 ~ ~ו~~~
 ר~ניח ~בב"חי ~יין ~לה" מ~~ שנ~~ אשה ו~ן

 בלא ממנה ~ו~לות ד~שהחתי~ות בתב ח~ם""ק ריןזהב~""ע~והש"~
 על ~~ה~יג רב"עוהט""ז"~""ק~הורהאליבא ר~
 ~~חמיר ראיןו~~לה הב"~

 ~רינ~ בל~
 ~י"ש אלו

 באור~
~ 

 השל~י~ תור~וב"~
 מדן רב~י אלא ל~ו דאין ו~ ~""ק

~בראי
 ה~

 ה~"~והדא~שוהטורזהרי"~לס~ו~עליי~ו

~~
לשון

 מור~
 ~ב " ~ןא מ~ה ומחמת"

בד"מ ה~
 לפ~

 לשון
 שבת~ ו~~יג~~~הב~ הטו~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~

 תלינןדלא
 ~~~"~~מ~~

 בשו"ת ~~~~~~"~ועיין
 ~ב""י ~דבדי ש~~~~פרש "~~~~תי~א ~לו~ן~~ר~מ

~~
 ~~לת~~~~יג ~~~~ ועיי~"~~ח ז

 "ע~
 ובח~ הר~

 ה~עםדעיקד
 של~~~ו~א~

 ~~בה ~~יבא"
 י~

 להבשיד
 דדך שאיןביון

~~~ 
 ~~ז וב~ב ~זה" ~דרך ל~א"

 ~~ב"ה~~דדו~א ~~ ~י"ש~~ ס"~
 ש~

 בשעת
 ~ "~א~~"וה~ז ו~~ה בש~תאבל ו~ת~

~~ ~~"" 

 השיג
~~ח ע~

 זבת~
 יעויין ~ורה ד~~~~~י~~~ש~ת~ו~תה"

בד"ק
 "~וד~""~של~י~ והד~

~~ 

 בדבדי דלא ~~ב ז~
 נ"ל" דאדד~ה~~ז

 "~שו~
 דעת ~ב ~ה

~~ 
 במ"ש

 ~~ן ד~~~ה דביוןהב"ת
 ז~

 מבה ו~~מת ו~תב
~בר הי~

 בת~
 ~ועיין בה~ה ~~ "דין ~~ז "ב~~~ ~~~~ל~~ל

 א~ ~~~ וב~~~~ש"ש~
 תולה א~ה יום מל~

 במבת~
דאל""~

 דבש~ת להדיא הרי ל~ולם~עב~ל תיטמא לא
 ~ינהוסתה

 ב~~ תול~
 יעויין ~שוט זה "ובל

שם
 באור~

 מוברחיםונל~"ד "בדברים הטן ~ל דהשיג
 בהב"ח ס"ל נמי מור"ם וד~ם בהט"ז ודלאברבריו
 בש~ת אבל דתלינן הוא ו~תה בש~ת ~לא~דוקא
~~תה

 ~מא~
 דהבי ליה ~מיבין ורשרן בדברי"ה~"ח

 ז ~סת~רא~

~ ~~~~ 

 לח~ו~~" האש~בין ~יוצאמן דם בל ~~

 ~ין ~דוב~ד~ל
 ה~~~~~~~ן

~~ 
~  ~ 

 החידוש דעיקר יותר ~~וט הא~ דבין נראהברחך
~וא

 ~~~ בי~~
 פ~י~א

 ~~ ד~~~
 ~שלמים

~"ק
~~ 

" "~"""" 

~ ~

 ו~~דו
 בבי~

 מהמעין שנשאבו אמים " ובו~
 בלא ~הד מ~ דאלוקאי

 עמיד~
 בבית

 רא~ונים ~~וסקים משמעות ~~~א ~ב"י ב"ב~מין "ה~
 הב"חו~ב

 והפריש~
 השלמי~ס~ק תורח הרב והביאם

 וב~~ ~יו""ד
 תנ"ה ~ימן" פסח ~~לבות דשאני ~ד

 קרים הן נ~רות ומי חמין הם ~עינות דמ~ד~דא~
 ה~עןינות דאז ניסן בחדש ~נשאבו במ~ם איורידהתם
~ח~ון

 ~~א"~
 ~י~ת

 החמ~
 בב"י שם בא"ח ועיין ע"ב צ"ד דף~~""~ד~~~זם ובמבוא~ ב~פך הוא "

~~""ל
~ 

 בנד""ד אם לרייק דדבריו~נ~ניםו~ש ~נראה
בחדש

 ציס~ד~מעיינו~
 ~~יןיע~דו ד~י דות~יןצדיך

 ימות בשאד במזבבית
 ~שנ~

 דלא " נימא ד~ל~א או

~~

 ~ ובו~ ו~~ם~וש~ין מו~ם ~~ון ~
 הד~ט~א ~ב

 ~"ק ~ש"ך ב~~המפל~ו~תב~

~~ 
 ~~ום"שהוזב~ודבבל דמשמ~

 ב~~
 ~ לן ~לג " ~מאן מי~~~רא והב~ עב"ל ה~וק" בחמי~ז~ ~ היינו ~שרין

~~
~~~ ~~ 

~~ ~~~~~~~~~~~~ 
 ד~חם ~הו~ה מב~עת בתתי~הא~לו דם ר~תהדאם

~ד~
 מש~"ב בבקע~ם שהוא ב~ו~החתי~ותאלא הוא
 הדם"" שלחלזח~בא

 ~ו~
 מ~"מ ב~~ ב"ב הח~בות ~"ג

ש~
 ע~לועיין

 ~ס"קז~~

~~
 בא~ה ודוקא מ~~ם ~ון

 שי~
 " להו~תובו~

~

 הש"~

 ~י~לדלעיל ~לא~י ~י~זה~ב~ב ס~~י"והשיגעל
 ~~""ז~די~

 ה~
 דהת~

 להדייאמה דם רואה
 רואה~אלא"דב~ם ראינ~" הבא~א"ב

 ~בשי~
 ובתב

 אפי דב~~עוד
 ר~~~~~~י~

 דב~ג
 ל~"~ טהור~

י~~
 ~ י"ב ~"ק השל~ים ~~~ת~ ~~~~~דב וה~תיק

~
 והן~~נבון

~~~~~~~ 
 בותיה
~ 

 ~וד ובתב

 דעת"הדב וא~שר~גםוז"ל

 ~ן"~~~וד~
 זה ל~~ שבתב קאי~מאי ~ס~~ בשעת ושלאו~~ ~ש~
 שלא דוקא דהיינו א~צ"ל~וק ג~~עמיםובו~ובבדקה ~א~

 וסחהבשעת
 "אב~

 ~שעת
 ~~ת~

 ~~מע~ובן ~י~י~~ בבל~נין
 בלבוש~

 א~ל
 בן ~ם הרבדעת ב~וש~ין~ל~~~ו~ אםבד~~
 דטהור~

 ונל~ד עב"ל היא
ד~~ה

 דיב~
 ומ~תברא ~

 לעני~
 היא דינא~"~טהורה

 דב~~ת ~~א ~~"~~ דעת ודבן ו~תה בשעתוא~י~ו
 "~ ~ בדיקה~~ו~תהצריבה

~~~~~ 
 הש"ךס"ק בתב ~ ו~~ לזה שגם וי"א ~ ~~

 י"ג"ובתב~ד~בן ~"ק השלמים תודח הדבוהעתיקו הר~שונהע~ש~י"ז~דהעיקדב~בד~
 דעת שהביא בש""ע המתבר ד~תהוא

 דאשונ~
 ב~תם

 ח~ דין סי~ק~"ז לעיל ועמ"שעב""ל
 נרא~ ד"~

 דנבון
 ל~~וקבסבדאהא מוברח א~ו אם ואף בללא האיעל

 דבןהבאנלע"ד
 הו~עי~
~ 

~~~~
 ~י~ ~~"~

~~ ~  
 ל~~~ו~~

 ~""ז ק~"ד בסימן שנתבאד במו ~ו~ת~ונת

 ו~~ת החדש יום וחוששתלאותוואחרונים וש"~
 היינובראתהשניפעמים הה~לגה דחוששתלו~תו~א מו~םש""~ואח~ני~~ בלשון דיןב~דיןי"ג ל~מןבמ"ש ה~פל~~

 לומד שייך לאדאל"ב
 הה~לג~ וס~

 ב"~~~אתרונים
 ב דין לקמןוברוד~ועיין

~~
 ~ו~

~~ 
~ ~ "  

~ ~ ~  

~  ~ ~ ~  

~  

 "ב~

 לדאוי~
 ד~שונה

 יוםבשיגיע מבאן""ו~~~~בשיגי~ ~ושש~

~ ~ ~ ~ ב  
~~~~~ 

 וע~ן
 לק~

" ~  הי~ים~ בראיית" ובן~
 ~עםבשראתה ובו~~""~~מד~בל~"אש~

 ראשונה"צדיב~
 ~וש

 בני~ן בב""א בתחל~~ ~שראתה בגון יום לאותושנית פ~~
 רא~ה בך אחד ואם באיוד" בב""א אח"ב לחושצריבה
 הה~לג~ובדלקמן לו~ת ג"ב לחוש ~ריבה שניתפעם

 י"גרין
 בל~ו~

 מור"ם
 ש"~

 ~ וא~רונים

~~
 או ב"א ב~ון~

 ב"~
 בו ב~~" או ~ו בא~ ~ל "

ט""ז
~ 

 או בר"ח ור"ל בפרישה מצאחי ובן
 למה ~שה ד~ל"ב~סתבד ב~דש~~ל~"ו~~י מ~א "דבן וב~ב לחדש~ח~שה

 לשון דייק והבי ע~דוםו~א ב~א~ב"~ בלי~ני~ ~ק~
 האש~ ~בס~~ ~ש"~

 ד~

~~
 הה~לג~~ "בוסת אבלוס~ות זה~~ש~~ אחת~~" אפילו~בפ~ם ליא~ר ~בל

 ~ ונבון "ואחרונים " ~~ ~~ ~~נין ~ן אינ~~ ~~ונה "דאייה שהדי~ע~ום צ~י~"שלש~

~~

 ב~עם נעקדה
 "~ח~

 ואפילו~עונה "
 ~~ם רק נק~ע שלאביון בינוני~
 בןא~ א~~עק~"בפע~

 בש"~ מש~~
 ה~~קים ובל והדשב"א והטור

 בדין"י"ג דלקמן ב~עט"ז דלא מרן ~~~דבריובן
 הוי בינונית ד~ונהדב~ב

 בו~~
 ואינו ממש קבוע

 דקובבר ולא בג~פ~מים אלאנעקד
 ען~~ ל~ ס"קלקמן ~שי~~ליוהש"~

~~~~~ 

 אם ~~
 קבע~

 " לשעות וסת
 דברים ~אר או טבילתה ~אחד "י פי~~

ביו~
 ~יין זמן אותו מחמת ל~ות שדגיל~" בזה

 ~ ואחדוני~ ב~"י"



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~

~ ~  

~~"~~~ 
 ~ונתו~~מותרת שעברה ביון ~~"

~~~ " ~~ 

 ו~ע"~
 ב~ימןק~ו דלעיל

 באן תשמיש" ~ל~~י בדי~ה ~ריבה וסת לה אין~אם ~ס~
 ל~ ~י~~יי~י

 חדש בוסת ע~זו רשינ~ה" אלא וםת
 קבעתו"ולא

 ממאי וצל"ע ז ואחרונים ~"ז ~עמים ג~

ד~~
 בדיקה בלא דטהורה ט~ דין ק~ד ~י~ לעיל

 ~עד ~אסד ובאן ראשונה ל~ב~א ו~ת לה בשיש~~ילו

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~י~~~י~~ח~" ~~ ~ב~ 
 דינ~ ~

 לענין ~יינו " ~בוע בוסת
"~ דוק~ ז~

 ד~א~וד~
 לשמש

 שתבד~ ע~
 לענין אבל

עקירה~עקרב~ע~א"במווסתשאינו~בועובמבואד
 ב~ז דין לעיל "~~"~"~""~

~~~~~ 
 בתב " הה~לגה שת~יה ~עמים ~~

 הרשב""א ~תוך מתבאר הב"ישבן"~
 ~ בעלי~הנ~ש בס~~ ~רא~ד"ו~ב

 שם עוד ובתוב
 לב""חוב""ב לב"טואח"ב בגון למ~רע ד~ה אםדה"ה
 ~~ה אם ~ה"ה הש"ך עוד ובתב ה~ו~~ בשם~ש"ך
מתחלה

 לב"~
 ואח"ב לל"ג ואח"ב" לל"א ואח~ב

 דעת ובן לעולם ובן לט"ל ואח"ב לל"ז שובחוששת לל"~
~רשב"א

 במש~ר~
 הראשונים בתבו שבן ובתב הבית

 ב~ש מרן בוונת וזוהי שם בב"ה ז"ל בהרא"הודלא
 ז~ דין ל~מן ו~יין ~ ובו~ ~ילוגה ~~~~ה~ין

 ח"~ודין
~ "" 

~~
 ודביעית ל~א וש~שזת ~

 ~א ןהו " ובו~ ל~"~
 ז~ דיןד~~ן

 ~ולהחמיד שםדישלחו~לדבריה~ ובדבח~
~ 

 ועמ~ש
~ 

 דלשם הראשונה לדיעה אבל
 חמישית ראייה עוד~עינן

 לל"~
 ו~ ס"ק ~"ז

 וש"~

 ~~~~ני~ה~~~~~~~~~~ה~~~~
 וטובהבא

 ~ הדב~

~~
 ליום בך אח~ וחוששת "~ לרילוג ו~ת ~~ה"
~ל"~

 ואחר
~ 

 ב~
 לעולם ובן ל"ד " ליום

 ~" "ואחרונים~~~ ש"~

~ ~

 ענין שבבל
 ~תה~

 לא~ו~ו " ו~ו~ משוה
 או ימים ~~ ואח"ב א~ ~ם א~ ~עם דיל~ה"

אי~באש"~
 ~ ואחרוניםז

~~~~~ 
 ג~~ע~ים~ב~~ ~א~ה ~ ~~

 בשב~
 בגון "

 וראתה בשבתוחזרה בא~ שרא~ה ~ ~ "~~~
 לה ~בעה בשבת ב~~ שבועות ~~אחד

 וס~
 בא~

~שבתלג~~שבועו~
 וש""ךואחרונים~~ואין ~רישהוב""ח

 בזה לאשמעינן אי~~דיך מה דא~ב~הקשות
 לה~לגה וסת קבעה~"ב דה~

 ~וי~
 משום דאי ד~ל ממש

 אלא נקבע ~יה הה~לג~~אוסת
 משא""ב בלל הפלגה מקרי לא ראשונה~שוםדראייה לאחדראייהרביעי~

 דב~~ם ~~מים ג~ לאח~ נקבע הש~וע ימי~קבי~ת
 ~ורת וה~תיקוהרב הב""י ב~ב בשבת מ~ריא~~אשון
~למים

 ס~
 הש"ך ובתב ט~~

 ס"~
 וז""ל י"ד

 שלש~ בראת~ החדש"ובן לימות שוות~אינן ~"~ וא~
 ~עמים

 וסת ~בעה שווים הז~נים~ה~בש~ת
 בג""~

 ב"ח
 ו~~ו~הוא~עב"ד"ז~"~"

~~

 ~~~ ו~ ~~~בא~~~ ~~~
 יבול אתה ו~י שבוע או ~חרש בי~י תלוי אינו~דהתם
 שתראה עד רואה ב~ימי~היא בה~ל~ה"לומד

 ע"י~זמן ~ד~אלא דא~נה ה~לגה אין"~~נית"ד~רי ~~

 ראשונה ראייהשבין
 ~ל~ני~

 ת~י ש~וא" הבא אבל
 אובחדש

 ב~י~ שבו~
 ~בי~ות אי~א נמי רא~~ה

 ~ך ש~ריא~~אומר~מן
 לח~

 ובתב ~"י ר~~ה
 הוא~~~~" ~~~~~~""~~ד~~וט"~

~" 
~ "~ 

~ ~

 ל~ו "ד~יינו ח~ר""~ מלא"וא~ """~ע~י~~שא~"
"

 ~ביעו~
 הב~ד

 ו~י~ורא~
 גדים

 השל~ים ~ודת הדב והביאו~ד~ב"א ~~~ ~"~
~"~ 

 י"א
 י"~ ~ימן ~""ב חי ~~בל מא~ר ב~~"~מועזין

" 

 הט~~ בי~בתב
 ~וע~ד

 לקב~עו~
 ~חד~ים

 ועב~

~~~~~ 
~"~~ 

 י דאז " ~ת~ה~בי"~~ב~מוז עד
 וסת דילו~יםו~ובעת של~ה באן ""~"~~
בחדשים

 לדילו~
 ובן באלול ולב~ ~אב לי""ט וחוששת

 מלא ח~~~א~ א~ שחדש למה חוששין זאיןלעולם
 רא~ונה ראייה ואין ואח~ונים ש"ך~לעיל

 ~ ו~שוט אחרונים בא~ר~ג היה דלאביון ~טר~~

 מו~~~
 וה~ז הב""ח "~ב~ו לה ה~בועה

 שוה~~י~וגבגוןשוםתה שהוסת רמיידי ךוהש"
 תימא דלא ו~מ""ל בי"ד קבועהיה

 דשדי~
 ראייה

 אלא הוו לא ו~דיין עליה ~עברו ראיות עםראשונה
 ראיות ג~ באן יש דמ"מ קמ"ל ראיות~~

 בדילו~
 מה

 היה אם רא~ת בג~ ר~גי בדב להפוסקים~א"ב
 ~"ב ~גי לא בט"ו וסת"~בועמתחלה ~

 ~דה בש"ס להדייא מבואר ובן~~"ב בדילו~ דאיו~
 ד~

 ~"ד
 הש~~ים תודת~דב ו~""~

~ " ~  

 י"ב
~ ~~ 

 ~חו~ ~~~~
 ~~ו ~וו~ו להחמ~" לדבדיהם

 הה~~~ה צוסת החומ~ותשתי
 עדייןו~ת ~בע דלא ואמרי~~עמים ~ שקבע~

 הדילו~
 ובסברא

 ~ילב~~ ~ילוג לו~ת ~יב וחוששת~ראשונה
 ~ו"~שום" ול~"ח ה~~לגה ו~ת משום ~ת~ז~י"ז ~וש~~
 ט"ז ב""חהדילוג ו~~

 ש""~

 בג~ נ~בע ואם ~ ואחרונים
 בשלשה אלא נע~ר אינו~עמים

 ~עמ~
 ~ת ~ין

 לן ~ס~קא הנ~ש בעלי בס~ר ~~ב~ד וב""בקבוע
 או באי~ודא ב~ב הלבתא אמרינן אי~ילתא

 ז בשמואל הלבתא א"ב בזה~ ~ב ד~ליגיביון ~י~~
 הטו~ ~ ~ל ת~ה ט~~"ק ~"~ה~

 דהרא"ש שבתב
 ~ס~

~~~ 
 סברא דהוא בדב ודלא ב~מואל דהיינוקמייתא

 ~~ ד~ שנ~ח ~וד ב~~דהא בת~~
 בת~

 לן דקיימא ה~א"ש
 בצ""ע והניחו ב~א~ב

 והר~
 ~שלמים תו~ת

~"~ 
 ~ד

 והרשב~א שה~א"ש ד~"ע~"ב~ב
 הו~~

 ~""ב
 בב~

 בתבו

~~~~~ 
 ~אייד ~וי"ו ~~

 ~סיון"~~ ן~~
 ~~ב

 דל~~"~~~~~~~~~~~י~ה
 קבוע ו~ת לה ~היה מיי~י דבאן ~ל ז~ בדיןמרן דהבי~

 נדאה ובן בדלעיל~תחלה
 ~~רן ה~ור לשון ~~~

 ראתהדבתבו
 ג"~

 חד~ים בג~
 ~דיבין~ראיות ~שמע""ש~ בדילו~

 להיו~
 היה ~א ואם~ בדילוג

 א~בדן~וג~במבואד רא~יה לאמ~ריקבוע וס~ ל~
 ~ד~ות לחומדת~~~~ לחוש יש~ זה בדין גםבן לע~ו~~
 ו~ש~~

~""~

 ב~
 השי~

 "ו~תב ה~~ה על
והרשב"א ~~~ דמ~מעו~

 דהב~
 ~ין ל~ב בין

 ~רת והרב ~ע~ל ~~~ז~ו~ ס~ לש~~ו~~
 הש~מו~~"~

 ~ו
 ~"~עוי~ש בלל ~~רחין ד~~יו דאין "וב~ב ~שיג"~~הש~~
 "~מ~ן~~~~רי~ה~~ו~~ד~ ~~טו~ ד~רי ד~טונלע"ד ~~או~~



~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~

 וי~ז זה לתדש "וי"ו
 לתדש"ז~

 הב~ת ~~חב "
דהה"~

 בב~~ד~~ם ב~פ
 נמי ~לילה~הוי ו~וז~

 ~י~" ט""ו שדא~ה ב~ון~~ת"~וע
~ 

 איי~"ט~ו~יון
 לדילוג וסת לה ~ב~~" אלול י"ו באב ט"ו תמוזי"ו

 ח~ו~ט"ו בתשדי"""~ו~ ~ל~"ו אח"ב וחוששת"~לילה
 ~"ק ~הט"ז ~בדז וב"נ לעולם ו~ן טבת י"וב~לו
 להד~~"~ ~~ בעלי ב~פד ו~ביו""ד

 ~נקטו ~הא
 ח~ש~ם ב~ נקטו " ולא חדשים ג~~פו~קים

 ההדגש זה ליי~ב ו~ט"זהב"ח ועמ""~ ~
~ 

 תורת ~דב בתב
השלמים

 ~"ק~
 דאףשדילג נקטו דלדבותא נ"ל וז""ל

 הראשון הקבי~ו~ דנעקד אמי~א ו~וה הג~ג"פ~פעם
והוה

 ~בי~ו~
 לדילוג

 מחד~
 ט~ת לח"י חוששת ו~הא

וי"~
 ת~א "הבל הבי דאפי~ו קמ"ל לעולם ו~ן בש~ט
 עב"ד חליל~ו~"ל לדילוג הואדהיינו~בי~ות

~ 

~~~~~ 
 ~בעהלהוסת ~~

 ד"~
 " לדילו~ים

 אליבא ~מנין מן~ א~ודאייה
~ב"~

 י"ב דין ל~מן ובמבוא~ השוה בו~ת~הוה ל~ראב"~ הנפ~ בעלי ~פר בשם הב""י ו~מ~ש
 ודלא ~שלמים ותורת הש""ך ~תב ובן~שזט והו~
וה~ז בפדיש~

~ 

~~~~~ ~"~~ 

 חזדה ~פילו " ו~ת ק~עהלא
 קבעה לא בת~וז~את~י"ט

 לדילוג~~וסת
 ומיה~

 באויד י"ו דדאיית "דביון נ~~ה
~ראיית

 ט~
 ~וה "יום ל"ב בה~גה הו"ל בניסן

 ל"ב ~"ב דהוא א~יד מי"ו ~~יון י"תלהפל~ח
 זו להפל~ה ~ן גם חוששת ח~ד ואייד מלאדניסן יו~

 לל"ב הפל~ה נמי דהו"ל בתמוז בי"ט דאה~~שת
 קבעהסיון מ~~

 ל~
 ~ווים הפלגות דג~ ו~ת

 מל""~
 יום

ב~
 ו~עתיקו ב"ח דאיות

 ~""~ הש"~~

 ב""ג
ד~שוט ובח~

 הוא"ו~~
 הדב

 תוד~
 ~"ק השלמים

"~~" ~ ~ותייהו """~ ןחומ~~~ר~

 ~"~ ~ו~

 היינו ובו~" שתים או אחת פעם
לדעת

 הדאשונ~
 ז~ דין דלעיל

~ליש
 אומד~~קבע~

 בג~ראיו~אם דילוגים ~ב~ ו~ת
 לי~ו ודיל~ה בט"ו ק~ע ו~ת מתחלה לה שהיהלא

 לעיל ובמ""ש וסת לה ~בעה לא לב"ע דאז לי"זואח"ב

~~
 הדדישה במשמעות ורלא חשלמ~ם ותודת הש"ך

ודבריה~
 נבונים

 לפענ"ד~

~~~~~ 
 ד"ת שםידגה פי~ " ה~ידוג וסת ~"~~

~"" 
~ 

 שדאתה ד~יינו
 אינה שאח"ב ל~ירוג בד"ח לה ~ב~ה אב וב~ח~יון בד"חני~ןוב~~

 לר"ח"~ו~~ת
 אלול"אל~

 "ובאן לעולם ובן תשדי לד""ת
 אפי~ ~~נין ני~ן"~ן ר""ת"~וי

 לדע~
 ז~ דדין קמייתא

 הויד~אן
 קב~עו~

 ובו לד"ח
 שיי~

 שהוא מצד הו~ת
 מיהו~"ח

 בהי~
 שראחה בגון לבן קודם ~ו~ת לה

 לדאות סי~ה ושוב ניםן ו~ר""ח ~דד ו~~"ח ~בט~~"ח
 המנין מן אינה ~יוןובר~~א~אזראייהניהן~ד""ח
~יון

 רקב~~
 ו~ת

 מד"~
 ~ם לא ני~ן בר"ח א"ב ~לד"ח

"~י~~
 ו~תהשוה ~ל~~לא

 הו~
 ובח~ ~ אחרונים

 הש"ך

 ה~ידו~ ו~~ ~ל~ך~קד~~"ק"~~
 נשים ד~תם ביון

 מל~~~חם
 ז~ ~~ ל~

 חדשים לב~ חדשים מב~ ~דא~ה
~ז~גה~

 ~ד~~
 אפילו אבל~יות~נ~אהדמיירי ש~~~ים

 ניםן ואח"בבד"ת אדד ~ר""ח ראייתה ב~חלת~ר~ה
 דאתה~דא~""~ד~תא"

 מ~ד~
 ~אם לחדש

 חזינן דהשחא קב~~~"ו~~~לםידוגים ואב ~יון~~ח דאח~ שו~
 בהדייא משמע ובן חדשים לב~ חדשים מב~ד~יד~ה
 וזהו ובו~ ב"י ומביאו להדאב""ד הנפש בעליבס~
 ובו~ לד"ה המנין מן ד~שונה ראייה המחבד~~תב

 ד~דיו דנבונו ונלע"ד באודך"ע"ש
~ 

 ~~ד ו~~ין
 הש""ך על ~השיג ~~ ~"ק השלמים~ורת

 ה~"לדנו~ח~
מושע~

 לשון וה~יה לו נזדמנה
 הש~~

 ~~~תי בא~ד
 בש~ך הואו~ן

 שנ~~ פיודדא ~ דפו~
~~ ~וצ~~~ ממ~~

 ~~~ז~
 "~"~~~~~~ ~ ותל"מ

"""""
~"~~~~~""" 

~ ~

" 

 ~אינ~
 ~ ~ לד~ת מר~ת אלא חוששת

 ~קודם
"~" 

~ 
 פעמים ~~ שתקבענו

 הואשוהל~ילן~ובו~~
הדילו~

 ג~פ~~ים ~ת~בענו חוששתעד אינה
 ~~ת אלא חוש~ת ואינה אב בר"ת ב~ן חוששתא~נה מש"~

 לל~ מל~ וסחן~ נשים ד~חם משום ~~~םלד"ת"
 "~שני שהפ~קת מ~ני שאמר וזהו חדש "בלוהי~
 ו~חדונים ש""ך הראשון החדש דאייתבטלה

 ~דבדיהם ו~בונ~
~ ~ ~ ~ ~ " ~  

~ ~ ~  

~ ~

 דד~ת ימים בשני פי~ " אייד ל~ת חוששת
"~

 עונה לדאויתה"והוא ל~ שהואיום הדאשון "
 בדין ל~מןועיין "~ ואחדוני~ קבוע~ט"ז~ ו~ת לה שאין למי~ינונית

 ד"~ ~"~
 הט~ ב~ב

 "דאפשד
~לדבדי

 ~~ הש~~
 חוששת

 ד~
 ~~ ליום

 " בינונית~ לעונ" לחוש " "" ~דאי~ דד"~

~~

" 

~ ~ ~  ~"~ 

 ותדוייהו " ובלילה "ביום חוששת
 י"ד"ואם ~דין בדלקמןאסודים

 אותו" בלילה "וא~ ביום ג~פ~~ה
 שביו~

 אינו~נעקד
 א~ בפעם נע~ד שבלילה ואותו ג"פ שי~קד~ד

תד~ה של~
~~~ 

 ואחדונים ט"ז בלילה
 ונדא~

 פשוט
~"~ 

~ ~

 ד~~אלשון
 שדא~~ הא~

 תן~שת
 לשוןהדמב""ן ~טוד ~תבהחדש" "~~~
חוששת ו~ת~חד~

~ 
 ההפלגה וסת אבל א~ פעם בתקל~ו

 "יודעת אי~ ~שהדי שניה דאייה שתראה עד לולחוש א"~
 ~יא יוםלאיזה

 מפל~~
 ~~ת~ נמצאת

 דהרואה אומר
 ח~ששת בו דאתה "אייד~ ל~~ח חוששת ניסן ד"חליום
 לא ל~ח ו~ת הוקבע בו ר~ה ~יון~ר"ח

ל~ח רא~~
 ~יו~

 נעקר
 וס~

 א~שד ~יון לב~ וחוששת ר"ח של
 ו~ת וחקבעשתראה

 לל"~
 להפלגה ~יינו

 לדאית בהפל~ה שווים ואיי~~ ני~ן ד"ח דאיותשהדי ~~~~ מ~"~
 ע~ל~הטור ח~ד ואייד מלא דניםן ב~יוןב~

 ומבוא~
 דלעולם והפדי~ה והב"ח הב"יבדברי

 בחדש "יום ~הפלגה~~ולאותו לוםת דהיינו~ש~ות לש~~ חוששת~
 משו~~ונהבינוני~ ~אי~ מ~ותה שלשים וליוםשראתה
 ~"קוהש"ך

 ל~"~אדי~
 יום ול~ותו הה~ל~ה" "לוסת רק חוששיןדאין עלי~ם"ובת~ השי~ והשג ב~~~ן

 עונ~וזוהי בחר~
 בינונית

 בי~
 או מלא הוא" החדש אם

יעויין חס~
 בד"~

 דהאריך
 ~~ ~מו~ו~ ~והב~

 תמימי"ם
 ~ב""ב"ה~ב " מוצק חז~ים"בראימדד"ש

 תור~
 ~שלמים

 ~~"ך שם וע"ע ז~"ק~א
 נמי~על~דברי רה~~

 הש""ך ובדברי דלקמן ~ מור""ם בלשון תו ו~ייןהעט"ז

 ל"~~"~
 שו"ת ו~"ע ז "ש למ ה~~ייעים ראיות ומ"ג

ח"~

 לחוש טובלהחמי~ ול~ן ה~~ך על ~חולק קי"ד ~י~

 חושש~~~
 "~"ה~"ז לא"באיי~ובו~

 ~י~ו ש~"ד"ח~~"לפי ימים"~ לשני דחוש~ת"" ב~~ ס"קי~
דלעיל
~ 

 על "והשיג ל~דשו פשו~"א"צ ~~הוא וביון
 ~ונ~ל דדייק"ה~ת

 ~יו~
 דמדל~ נבון"~~

 נק~אלא~א~
 רלעיל דאשון~ ליום חוששח" מינה"דאי~ה ~מע"באייד
 ימים רחוששת"לב~"בתב

 ~~"והן ע""ש אוי~ ד~
 א~

דנרא~
 ו~דתמה לעיל עצמו הוא מ"ש ~ותר דהב"ח

 ~"~~"ח~ ליום אלא חו~שת ולה~ך~ינה הט"ז~ליו



~ ~ ~ ~ ~

" 
~~~~~ ~  

~~~~~

~~~~ 

~~~

 ~"קל"אב~ב הש"ך " ו~~ באי~ בא~ ד~תה
 אי~ואםלארא~ה הרמב""ן בשםוז""לבטור

~~ושש~
 ל~~~בו

 ומשמ~
 רא~ה מד~~בואםלא להדייא

~ושש~
 ובו~ רא~ה לא או בו בט~ ראתה ב~ב וא~"ב

 ראתהבר""~דא~
 בוובמושהבין לט~ ~וששין אין אייר

~ב"י
~ 

 ראיתי זבן
 דדיי~

 ב"ת ס""ק הפרישה
~ 

 זהדב
 דה""ה ב~מ אזילשבתבל~~מיה

~~~ 
 בדבסמוך

 דנ~~ר דא~"ג קאמר"אלא~רבו~א
 וס~

 של
 ר"תמ"~

~רי~
 ל~וש

 לב~~
 ומביאו ד""מ ~ב"ל של~נ~~ר

 ודלא ~"ב רצ""ז~דף המ~~
 בהב"~

 בך הרב ראה שאולי שב~ב
 ~ב"ל בטוד ישנים בנו~~אותב~וב

~ 
 באמת אבל

 ל~~ ל~וש א"צ באייד בא~ רא~ה דאם ~י~רנר~ה
 הפלגת באן ואין בנ~ים בראתה שהפסיקהבו

~ 
 יום

 ו~ב ב~ריש~ובו~~ו~ב
 הב"~

 ם"ק~טן ~ש"~~אבן לשון ובו~ע"ש
 י"~

 בראיות בדבר האריך
~מימ~ ואיש~פו~ נבונו~

 ~ל והשיג רמ"א דברי ל~~~יד
 ~ב""~

 דפליג
 בש~גה הם דדבדיו ~ליו וב~ב רמ"א~ל

 ותוד~ו ~מת דמשה ברוד הדבד ~"ב ~תבוב~"ד ל~נזהשלי~

~מ~
 הלבה באן ודבריו

 דוו~~
 דגם בישראל

 ה~ששות לבל ראתה בלא ~וי איירבר"ת ברא~~
 ~שלמים~ודת ~ב"ד~ו~ד~

 ס"~
 דב~י שהביא א~ד ב"ב

וה~~שה הב"~
 דפליגי והב~

~ 
 הוא ודבן דמ"א

 שמארי~בזהלקיים בט""ז ו~יין בנה"ב~ב~ב גםהש"ך הס~מ~
ד~~

 הרא~ד מדבדי להדייא מבואד ובן ובנ"ל הדב
 ~ב"ד ~""ש ~א נ"ו דף הנפש ב~ליב~~

בי והג~ ~
 ד~דו~

 הפרישה
 וה~""~

 דלא מודה ~טור ~לשון
~אייד לט~ גם ~יישינן ~יהא דמי~ש נל~""ד דמ""אבס~

 ב~
 וסי~תזולו~~ה~של~ולם הט""ז שה~לה

 אףלפי~ושש~
 הש"~
~ 

 ו~~~~
 ובו~ נ~קר מהן שא~ ברינוו~ו~ א~
 לא והשניפירוש

 נקב~
 דאם והיינו

ה~דש ו~~
 נקב~

 ב~ן ~~ילה
 בר"~ רא~

 ניסן
 הוקב~ הרי ובר"~~יון זב"~באייר ~אייר~יירזי"ד ז~ר"~

 והפלגו~ ר"~וס~
 לפ~מים ובן ב"פ רק ~ב~ו לא

וס~
 הפל~ות

 ש~א~ה ב~ון ~~ל~
 בד""~

 זי"ד ניסן
בז

 וב"~
 בו

 ובר"~
 ד~ב~ה בו איי~וי"ב

 לא ~דיין ה~ת ווסת יוםי""ד להפלג~ וס~
 נקב~

 נ~באד ובבד
 דל~נין ז~ בדיןלעיל

 וס~
 ל~ומראבזה אזלינן הדילוג

 רא~ה אםדהיינו
~ 
 וגם סיון י"ז אייר ~ו ניסן ו

 םיו~ איירור""~ בד"~רא~~
 בבר אמדינן דלא

 נקב~
וס~

 לו~ת או ~וד ה~דש לוסת ני~וש הדילוגולא
 דוקא ב~ינן אלא בן אמרינן לא דלקולאהה~לגה
 ברין ל~יל מ"ש ו~יין וא~דונים ~"ז פ~מים ד~דילוג
 שיבא ב~א ו~פי~ ו~ו~ באן יש דאז ד""הז~

 דלא ביון נ~קר ~דאהולא הוס~
 הוק~~

 פ~מים שלשה
 ז וא~רוניםט""ז

~~
 ואינה

 ~ושש~
 בן " ובו~ ~~ילוגין לו~ת

מבואר
 בש"~

 האש~ פ~
 והוא

 הס~מ~
 ה~וס~

 י"או~יין דין ל~יל בב""י ובב~וב וא~רוניםדאשונים
 ~שלמי~~ור~

 ו~מ"ש הש"ך ~ל ~~יג מה ב""ג ס""ק

~~

 ובו~ ~אי~ר ~~~לט~ו

~ ~ ~ ~ ~ ~ "  
לי"~

 בניסן ~"ו מדאיית יום ~היאל~ א~~י באייד
 ל~"ש ראייהומזה

 ~ב~"~
 ~נה היינו ~תדש ד~ת ל~

בינוני~
 ~ב"ל
~ 

 לשון ~ל י"ג דין ל~יל ועמ"ש
 ~ל ה~ולקים דרבו הטור ב~בד"ה דמ~~

 ~ש"~
 ~~~ן ו~ד

 ~~~מיר~ וד~וב הי"ד תביבשו"~~"ץ~י~אר~
~~

 ~~~~לי"ו
 בסיזן"~ז~~

 התדשואינה~וש~ת
 בומשום~י""ז

 ו~~
 ~שום וגם" הדילוג

 ד~יון וי"ז דניסן מט"ו ל~ב ~פל~ה ~ואב~ייד י""ו נמ~א תסד ואייד מלא ני~ן ש~רי ליבא~~~גה וס~
הפל~~ ה~

 בן גם תוששת אינה ומש"ה דאייר" מי""ו ~א
לי"~

 שאינה בתמוז
 ה~לג~

 ל"ב אלא ל"א
 ~תוש ו~ריבה~סיון מי""~

 ~פלג~
 ל"א ש~וא א~~ן"

 ~וא~רונים ש"~
~~

 ואינה
 לי"~ ~ושש~

 לסברא בו"היינו
 להי""א אבל י"א דיןל~יל ד~~נ~

 ש~
 קב~ה

 בב~
וס~

 בג~ ~~ילוג
 ראיו~

 ובמו ב~מוז לי"ז ו~וששת
 הדבשמסיים

 ר~
 לה בהיה~בא מיירי או ובו~ ~דש בדילוג בי י"א
 קבו~ וס~

 דאז ל~דש ~~""ו לבן ~ודם
 דנ~ןלוסתה דאייה~"ו שדינןלד""ה

~ךזא~דוני~ז ואינהמןהמני~

~~
 בלומר " ובו~ ודילוגין בה~לגה

 בניסן בא~ שראתה בגוןבהפלגה שדילג~
 ש~זא אייד ט~ דהיינו זו ל~פלגה ~וששתב~ ולב~ו~
 גםב~מב~ניסןמי~ו ~פלג~

 לר"~
 ו~ת ~שום ~וששת אייד

 היינו ב"א ליום דילנהה~דש
 יו"~

 באייד
 ובד"~

 אייד
 ראתהלא

 תו~ש~
 היונו ב"א ליום

 ד~
 מיהו ~יון

 אייר ב~ליום ג~
 תושש~

 ש~א
 תקב~

 יו~ הגי~ ב~בניסן ראתהש~די התד~ בימי ו~ת
 דאתה ולא ~א

 ליום דילגה ב"ב ביוםלשמש ~~ד~
 ת~~~ ב"~

 ליום
 ב"גדהיינו ~~

 ~~יוןהגי~
 רא~ה ולא ב"ב

 ב""גביום ~שמ~ מותד~
 לדאיי~~

 וזהו ~סיון ב""ד דהיינו
 לר~~

ראשזנ~
 בהיה א"נ ז~ דין רל~יל

 ו~~ ל~
 לבן ~דם

 לה ~יה בשלא אבל לב~מב~
 בד~ סגי וס~

 דאיו~
 וס~ לק~ו~להפלג~

 ה~א לפי להפלגה בדילזג
 ש~

 ל~איר~
 לה ~ב~ה ב"ג ליום ראייה

 וס~
 מ~אן לדילוג

ואיל~
 ב"ב ל~לוג אלא ~וששת אינה

 ~רמב""~
 הט"ז בתב ה~"ז וב"ב ז ש""ךביאזד ו~ו~פתי

 ת~ש ב~ינן והבא דאיות בד~ סגי ל~ילדהא וא"~ וז"~
 התד~ לפי בדילוגמיירי דל~י~

 נובד ממיל~ ~ז ~ן ~""ו
 ראייהשל שםיו~

 ראשונ~
 ~ן מתחולין אנו ~אן ~~ב מה

 מת~ילין ~תי יוד~ א~ה ואין ~שדיםראיותביום
 לראות ~ריך ~"בהע~ים

 הדאיי~
 דאשונה

 ה~שדים שקודם ראיי~ או~ה נמצאה~שרים ש~וד~
 ויו~

~~שדי~
 אין בי א~ ליום נ~שבים

 ידו~
 ~~ירו בלי ~~

 ד~ באן מהני ז~ דבדין שניה לסבראונ~צא
 ~~רשבדילוג בי י"א בך אתר דמ"א שב~ב וזהומט~םשאמדנו ראיו~

 הראיי~
 דהיינו המנין מן הראשונה

 ב~ןבר~ ס~י זה ולפי ז~ שבדין הראשונהד~ה
 שאבתוב מה ו~יין שזברנובמו ראיו~

 בסמו~
 ~~"א במ"ש

 בד~~ לי שנראה מה לדילוג ש~וששתי"א
 ~~מב"ן

 הט"ז ~ב"ל זהבפסק
~ 

 והש"~
 דב~י ~נית לז~ ס"ק

 ובו~ י""א רק במ"ש~~~
 בצ"~

 ~~"ז ולפמ"ש
 ני~~

זג~
 הרב

 ~ר~
 ~"ק השלמים

 ב"~
 הט"ז לשון הע~יק

והסבים
 ~מוונבוןהדבד~

~~
 והמשיבה

 דאיית~
 באייד י"ווביום ימי~ ג~ ~ל " י~ים ד~

 דאת~
 והמשי~ה

 התתילה וב~יון ימיםב~ ראיית~
 לדאו~

 הש"ך וב"ב ובו"
~~ 

 וב~בל"ת
 דב~ק~~

 ה~י~א בן איתא ~~דים
ובן ~הדיי~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

 עב"ל ב~ר ~ואובן
~ 

 וז"ל ב~ב ~ב ~"ק והט"ז
 ו וי" ימים ד~ ב~ב ב~ור ימים ~~ ראיי~הוהמ~יבה

לח~
 דלרבו~~ ונראה ימים ~~ או שנים שם בחב אייר

 בן~קט
 דא~~

 היה לא וב~ א~ פ~ם של י"ז שראיית
 א~ה באמצע אלא ~~ונה~וף

 חשבינ~

העו~ה לעיק~ לה
 וביו~

 בי"ז שראחה ב~ב לא ג~ פ~ם של י""ז

וי""~
 פ~מים בב~ במ""ש

 הראשוני~
 פשוט היה דאז

 שווים ~מים שני שם שיש ביון וי""ח הו~~בי""זל~בוע
 ~ ~ב""ל ~~םבבל

~ ~
 י""א

 שחושש~
 ב"ד ~"ק הט"ז " ובו~ לדילוג

 ~ באורך י~"ש מור"ם עלהקשה
 והשמטנו

 ומה~שונו
 שפל~

 ו~א רמ""א ~יים דהא בזה
באן ~אי~

 ו~~~~
~ ~ ~  ~~~ ~~ן~~~ 

 ~מן
~ 

~~
 באן שאין וי"א

 ו~~
 עי~ר" ובן ובו~ בלל שוה

 במ~דנ~מ ב~וב וז"ל ט"ל ~""ק הש"ךב~ב

ר~
 "~ימה ~א רצ"ו

 רל~~
 ב~ רין קפ"ד ~ימן

ראשה ב~~
 שמש~ני~

 או ימים ג~ או ב~ לה~רים ו~~ה
 ו~~ה ב~מ~י~זמןלאחד

 צרי~
 או ב~ ממנה לפרוש

 דל~ילאין ליישב ונראה ע"ב אחריו או ~ורם ימי~~~
 ~נין מה דא"ב ימים הג~ בל שיפרושר""ל

 לה דהיה ר"ל אלא לבאןו~~ה שמש~ני~
 ו~~

 ואח"ב
 גם לפרוש צריבה אז ~~ימים או ב~ להקדיםו~~ה מש~ני~

~ודם
 הו~

 בגון ל~~רים שר~ילה מה בפי
 יום או~ו לפרוש צריך ימים שלשה~הקדים שד~יל~
 סימן וע"ל ל~יל שב~ב והיינו באן ובדב~בלהקדים שרגיל~

 ~ ~ב"ל~פ""ט
 והרב

 ~ור~
 ה~~יק ב"ו השלמים~"ק

 וז"ל ב~ב בך ואחר ה~"ל הש""ךלשון
 ~אמ~

 ל~""ד
מ~יקר~

 לק~
 מיירי ~לעיל בלל לזו רומה זו ואין

 לה ראיןבאשה
 קבו~ ו~~

 במבואר
 עונה בהגיע ואףלהדיא מיימוני בה~הו~

 בינוני~
 ל~ ביום דהיינו

 לאחר ימיםאו ב~או~" לגמרי ראיי~~ להקדיםדרבה
 בהמשב~ מיירי בזמןו~~הולא דואה הי~הולפעמים
הו~~

 זמן באו~ו לפרוש צריבה בן ~ל
 דאולי ה~ונ~

 שי~ באן משא""ב~ר~ה
 לה

 קבו~ ו~~
 ע""י בדילוג

~חל~
 ראיי~ה

 וחושש~
 אח"ב

 לו~~
 ~ב"ד הדילוג

 הבא ~הא בעיניונבונו ~
 לו~~ חושש~

 הדילוג

ב~חל~
 דינא ול~נין ז השל~ש ידו ~ל אשר ראיי~ה

 באן דאיןנל~ד
 ו~~

 וראינה שוה
 חושש~

 ~לא
 בדב~ב~דילוג לו~~

 הרב~
 והרז"ה והרא"ש הר~ב""א בשם

 ~יקר דבן הר~"אובד~יים
~ 

 ~"~ ~ו~~~

 רגילה הי~ה
 להיו~

 יום רואה
 פו~קים ושאר הטור "עשרים

 האשה ~ין החלמור דמדיןב~בו
 בימי ו~~ קוב~~

 זיב~ה בימי ולאנד~ה
 והארי~

 והמחבר בריניםאלו
 הטו~ו~~~~י~ דב~ב משום היינו זה בל השמיטווהרב
בשם

 ~רמב""~
 ~צמןלהחמיד על נה~ו דהאי~נא דביון

של~
 לעניןקבי~ו~ ה""נ לימיזיבה ימינדה בין להפריש

ו~~
 בנקה"ב הש"ך בי והגם פשוט זה חילוקובל אין
 נלע""ד והרב הר~י ~להשיג

 די~
 ושלא ל~צר ~שה

 בו~~ו~דר~נן לה~מיר ב~דאין הרב ~רח""אלהארי"ך
 בין מחלק א~ה דאם ב~ה"א הדשב""א ובמ""שבזה"ז
 זיבה לימי נדהימי

 נמצא~
 ללמו~ לנשים מצ~יבן

 זיבה וימי נדה~~חי
 משמ~

 לא ~נין דבשום
 ב~ור~ מ~א~י ו~ןיד~ חיל~

 השלמים
~~ 

 רבי~ ו~ן ב"ח
 ע~ה"

 ~רה בימי יד~י דלא הארן ע~
 ~ וימיזיב~

~~
 ~ה ויש מוד"ם לשון

 קבו~ ~~~ בז~
 ב~ב "~

הט""ז
~"~ 

 ולא דשינ~ה ביון ראל"ב ב""ו
 נקבע שאינו ב~ביון היו~ נע~חשש ב~ ביום~א~ה

 הדבר ונבון עב""ל בג""פבבר
~ " 

~~
 ~זר ב~ ל~וף רא~ה

 ו~~
 שהאשה פי~ " ובו~

הזא~
 דגילה ש~י~ה

 לו~~ לראו~
 דהפל~ה

 ובן הפל~תל~ ער רא~ה ולא שינתה ואח"ב לב~מב~
 ואח"ב ל~ ~ד רא~ה לא ב~בפ~ם

 לא ל~ בשהגי~
 ~~ם רא~ה ל~ אחר רקרא~ה

 אח~
 רא~ה ואח""ב

 חזרה ל""ב ראייה מ~ו~ה"מז~ג
 לקבי~ו~

 אע""ג הא~
 נ~קר לא ב~ ביו~ ג"פ רא~הדלא

 שלא ביון ~~ יו~
נ~ב~

 אשה דאם ל~ יום
 מדלג~

" 

 ו~ת~
 פ~מים ~"א

או~
 ו~ין פ~מים ג~

 נקב~
 לא אחר ליום בנ~ים

נ~קר
 הא~ הו~~

 עד
 ש~קב~

 לה
 ו~~

 אחר
~ 

 הוא בן

מש~~ו~
 הש

~ 
 וזהו ש והרא רש"י ופירוש

 בנקה"ב הש"ך וב"ב בתה"ארשב"א בוונ~
 וש""~ הב""י על בזה ב"ח ב~"קהט"ז ונ~~לק~~מיהו~

~ 
 ו~"~

 דאף
 היה לאאם

 הקבי~ו~
 נ~קר בב~ ה~~

 ו~~
 ביון הל~

 ב~"ש שנ~בע קו~ם בהפל~ה פ"אש~ינ~ה
 מ~ב~"ק הש""~

 בו~~ א~ ~
 במ""ש חילוק יש החדש

שם הש"~
~ 

 רא~ה~"פביום שלא דאף לאשמ~ינן א~י מ"מ
ב~

 לקביעו~ ~~זר~
 הראשון

 ובמ~""~
 רצ"ו" רף

בש~דיין אל~ השלישי~ בל~ רא~ה בשלא דו~א דל~וב~ב ע"~
 הפלג~ הגי~ ל~

 הראייה אחר דמיר הל~
 רא~ה ל~ ביוםשנייה

 ~הפלג~
 ב~

 ~~השלא ~"י ~~יין נע~ד שלא וא~~"י חושש~"לל~ ואינההא~ חזד~"לקבי~ו~
 אפ"~

 קבי~ו~ יום שהוא בב~ שרא~ה זה
 לה מחשיבהא~

 ל~קיד~
 ~~ של

 ראיו~
 ~ב""ל דל~

~ 
 אבן

 ב~ב דיפה ונלע~ר בצ""ע זה הניח מ~ ~""קהש""ך
 וב"נ האחדונים ב~בו דבןה~~נ""מ

 דע~
 הרב

 ב""ח ~"קהשלמים ~ור~
 אע"~

 ובמח ~~ הדבר החליט רלא
 ומרן ה~י על הט""זשהשיג

 בד""~
 נל~"ד ב"ח ~""ק

רהדי~
 והב""ח רש"י מדברי וב"נ בנקה""ב הש""ך עם
 מרן בדברי שהם הטור דברי בפי~והררישה

הרב וב"~
 ~ור~

 ב""ח ~""ק השלמים
~ 

 דאב הדבר וברור
שינ~ה

 לוס~
 ~חזו~ ואם לגמרי ~א~ נעקר בבר אחר

לראו~
 הוא הרי בו

 לע~יר~ דבג"~ ו~~ ב~חל~
 הא

ולקבי~ו~
 ב~ נעשה הראשון הב~

 והב~
 א נ~שה

~~רונים
 בש~

 ~א ~""ק וש"ך הראב"ר
~ 

 ~""~ ~ז~~~

 דהיה דלעילאדיןז ~י "~איזה ראיו~יה שינ~ה
 ל"" וראתה או~ם השוה רלא אלא ראיו~יהושינ~ה ל~ לה"ו~~

 ולל"רלל"ב
 רלי~

 באן
 ר~

 עם ראיו~" ד~
 לה איןלבן הקדו~ הו~~

 ו~~
 ורא~ז ~ינ~ה אם שא"ב מה בלל

 באן הרי בל""ו~ור
 הקדו~ ע~ ה~ראיו~

 דיל~י~ ושלש
וקב~ה

 ו~~
 לדילוגים

 ו~שש~
 אח"ב

 לל"~
 ל~ול" ובן

ו~יין
 בש""~

 ~""ק
 מ"ב~

~~~

 זה
 ~ו~

 ~~יבהפלג" השניה דלד~ה ז~ דיןל~יל מי רהביא ראשונה רד~ה אליבא
 ובד~בדילוג

 ראיו~
 לחוש וצריבה

 לו~~
 הדילוג

 ~ ש""ךועיין

~~
 " ב~ל והת לה ואין

 ~ב"~ בח~
 ואח~וני

 יז רהיינו אחרונה להפלגה לחושדצ~יבה
 לה דיש ג""ב וב~בול"ר

 לחו~
 ל~ונה

 ול" בינוני~
~ירוש

 הש"~
 התד~ לימי היינו

 ל" יום חל אם בגון

של~
 ני~ן ל~דש ~""ו

 ~ושש~
 אי לחדש לט"ו אח"ב

וחושש~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

וחושש~
 ל""ד ליום בן גם

 ו~יין ~ ~ראיי~~
 ש"~

~~
 ~ב"י פידש בן " ~ר~וח~ו~ו~ לה~~יקה~ה"ה
 באופן הטור רבדי פירש נ ודש ה~וררברי

 הב"ח וב""ב ~ ברורים ורבריו~~ר
 וא~

 רהררישה
 בטוב רבריו ~~מיד בנקה"ב ב~~ ~ליו ה~יגוו~ט""ז

 ודע~ט~~
 ~ ונבון ~~ש

~~~
 ביום

 הוס~
 ש~ראה פי~ש " הראשון

 רואה ואח"בא" ראיי~
 ל~ו~

 ולא שנ~~ר ביון ב~
 ג"רא~ה

 ~ונו~
 פ""א ב~~~ה מ~~"ב ~צמו ב~ ביום

 חזשש אין ד~ו א~"ג ב~ ביום ראתהולא
 להפלג~

 ב~
 מיד מ""מ בלל דא~ה שלא ביון ה~גה ~ן אין~הא

~יד וחוזר~ ש~הי~חושש~ אימ~י א~ ראייה שובש~ראה
 לקבי~ו~

 פ"א רק נ~קר שלא ביון הא~
 ג" ~ליהבעברו משא"~

 דצריב~ ~ונו~
 לחזור

 ולדאו~
 רוק~

 דרבדי הט"ז במ""ש~שלא ~ הש~~ רבדי בנקה"ב הש""ך פידש בן ~צמו ב~ביום
 מד~

 ב~קרוקונל~"ד שלא הם
 ולא פ"א ובפחקה הש""ך ובמ"ש נבוניםדהם

 ראיןראמרינן דא~~
 לה~ג~ חושש~

 ~"ד ב"
 לוח~

 ראם חרש
 ולא א" חדש ~~ה~בד

 ד~ת~
 הבא לר""ח חוששת

 מקרה רי"ל ~שום ד"ח ג~ ~ליה שי~בדו ~ראחדיו
 ביון אחר בד"ח ו~ראה זה בר"ח רא~ה רלאהוא

רד~ילה
 לראו~

 לומרבןדהדי א""א בהפלגה אבל בד"ח
~ש~ראה

 ל~ו~
 ב""ב בהפלג~ב~ ~ינה מ~

 הדב דבדיהם וה~~יק בנקה"בוש"ך דש"לוהב""~
 ~ור~

 ~שלמים
 לקמן רפ~ק ממאי שאני ונר"ד ~""ש ל"א~"ק

החימן בחו~
 במ~ובד~

 דאשוןשהיא לד"ח ומניקהדחוששת

~וג~~
 מסולקת רהיא אלא ו~~ה נ~~ר לא רה~ם

רמים
 מח~~

 היני~ה ~ו ה~יבור
 ר~ב~

 חוזרת

ל~בי~ו~
 דנ~~ר הבא אבל וח~ה

 ואם ו~ראה ש~חזוד רוקא~דיבה ~קבו~ ממנהו~~
 ל~

 חוששת אינה
בללאחרונים~

 ~"~ ~ו~~~
 חושש~

 הבא דו~א " חרש לר~ש
בו~~החרש

 שהי~ה בגון~ה~ל~ה רינאהביאבלבוח~
 לראו~ דגיל~

 ו~ברה לב~ ליום
 א"צ לב"פ"א ביום רא~הולא

~אויה לחושלהפלג~לב~ש~י~~
 לראו~

 רש"ל לראיי~ה ~"ר ליום רהיינו
 רברי~םוהביא וב"~

 הש"~
 מ""ה ס~ק

~ 
 איש ל""א ~"ק והט"ז

 וח~ההפלגה בין לן וב~בדלאשאני רברי~ם ~לחל"ק

לו~~
 רל~ולם החרש

 חושש~
 ונל~""ד ~ באורך ~"ש לו

 והמ"צ ולבאן ~דריןלבאןדיש
 א~

 יבחרבויקדיב אשר
 ~~ב"ט וה~חמידאליו

~ 

~~

 לשינ~ה וה""ה " למקומו הוחת חזר
ג"פ דאיו~י~

 לראיו~
 שאילן

 שוו~
 וחזרהורא~ה

~זר בר""~
 הוס~

 ל~קוד ג"פ וצדיך למקומו
 ש"~

 הדבר ~שוטואחרונים ב"י בשם
~ 

~~
~~~ 

~""~ 

 " פ~מים במה בו ~~ה אפילו

 שלאביון
 נ~ב~

 ירו~ים בימים
~גון

 בד"~
 בא~ או

 בשב~
 אינו י"ח דין בדלקמן

 ו~~
ש""~

 ~ רמ"א וברב~ב ואחרזנים

~~
 ומ"מ מו~ם לשון

 חושש~
 בי~ה ו~ובא מיימוניבהג""ה מבוא~ " ובו" לו

 יוס~
 רהיינו

 אבל ג"פ ברא~ה~וקא
 בפ~ו~

 אינה מבן
 הש"ך~~ב חושש~

~"~ 

 רוקא דהיינו ~ח
 בוס~

 ה~פיצה
 ~ימים הקפיצה בו~ת אבל~בד

 אך בהפ~ה~ו החד~ בימי ידו~י~
 ~וש~~ בפ"~

 ~יין
 ש~

 ~~יין ~ באזדך

 בדין לקמן~וד
 י~

 מ""ש לי ומ~~בר
~ " " ~ ~ ~  

~ 
" 

~ ~
 הרינ~ב~

 אחד
 בשב~

 אפ~ו ב"" אחד
 ש~ולין פ~קו והטוד "א הדשב אבלקפיצה בל~

 בקפיצ~ א~בש~~דאיי~
 וקב~ה א~מול של

 ו~
 הד~המגיד וב"ב לחוריי~ו ~ימים לא אבל ולקפיצהא" ליום

רביון
 ~רבנ~ רו~~ו~

 ב~~ ~אב~~ וב"ב להקל נקטינן
 וב"ב האשה פ" והרא""ש הנפשב~לי

 ~~ הש""~
 ר~~נו שבטלנו הרמב"ן בשם הדב"י ב~ב בבראבן החולקי~ רברי הביאו שלא ומוד"ם המחבר ~לו~מה ~"~

מ~ני
 ר~~

 וביון ברבדיו באן ול~ב~~~ם הרמב""ם
 ~רמב"ן ובמ""ש הדמב"ם ברבדי לן ~םדמדן

 בלא א~~ ג~~ם רהיוםב~בד~~ נדא~
 ~ קפיצ~

~~~~~ ~"~ 
 אי~ה

 ~ושש~
 ומ""מ "

ל~ונה ~ושש~
 בינוני~

 ל~יל במבואד
 ~ אחרונים~~~~פ"ר

~~
 אלא

 לקפיצו~
 ~~ של

 בשב~
 נ~קד ואינו "

אא"ב
 בש~קפו~

 טהורה ~מצא ג"פ
 אח~נ~

~~
 ~ו~

~"~ 

~ 
~ ~~~ח~ ו~"ךואחרונים~ ט"~ ~~~ 

 דד~ מ~~ט~~~~
 ה~מב"םבפי~ מרבדי " מטה

 נראההמשנה
 רמ~~טש~

 ~יינו
 והיינו א~טודני""ר ~~ו~וב""ב מלמ~ל~

 מלמ~ל~
 ~טישו~יו במו

 שניהם רינא ר~נין ונדאה אוד~הל
 ~"~ ש~~ אמ~

 ~ ואחדוניםנ"ג
~~

 נגד " בדי~ה ~פי
 הרח~בבי~ ~~י~ וש~לי טיב~

 ~ וא~רונים ט"ז

~~
 ש~ה היינו " פ~מים הרבה בן בש~ושה אלא
 ש~ים אוא~

 בש~~
 שרגילה

 אין פ~מים הרבה בן ~ש~ה לא ואם וה~ו~הרא"ש ב"יבש~ לראו~
הו~ת

 בב~ נק~~
 זה בי

 דד~
 ~ ואחרונים ךש ואיןבאןשינוי ~נשים בל

~~
 זה הרי

 ו~~
 ~""ז דין ל~יל ר~בר מאן וא~~ "

רלא
 לק~יצו~ ו~~ קב~

 היינו ה~ם לחור
 אלא אינו הראייה ד~יקר משוםט~מא

 וב~ב ואח~ונים ר~ב"א הבאמ~א"ב אונ~ מחמ~
 ~ש""~

 ~""ה ~"ק
 ~ הואדפשוט

~~
 ~~ו ב~א

 אינה"~ושש~
 ~י~ "

 ~ל~
 ואפי~ ובלל

לו~~
 שאינו

 ק~ו~
 רין רלקמן וא~"ג

 נדאהב"ב ב"~
 קבו~ שאינ~ לוס~ רחושש~

 בלא היינו
נקב~

 י~ר לשניהן ~ריין
 אב~

 ה~א~קב~ה
 אינהלשניהן ום~

 חושש~
 ~ינו ו~ת בדין אפי~ בלל

בן קבו~
 משמ~

 וב""ב לקמן מור"ם מלשו"
 הדדיש~

 והש"~
 ו~ד"ד ~מו~ין דרבדיו ב~ב"י רלא ואחרוניםוהט"ז

 דאינהונראה
 בלל~ חוש~~

" ~  

~ ~

~~ ד"~~~~~~~~~
 י"ז דין לרל~יל ול"ד " א~מול שלשפיהוק
 ק~יצה ולא גורם דהיוםראמדינן

 קפיצהדשאני רא~מו~
 אונ~ דמחמ~

 ~"ק ררישה ב""ב בא הוא
 ומ~רנ""מ העט"ז ו~םם"

 ר~ חו~
 חילקו דצ"ח

 ~ בז~
 ר~ הבי~ו~משמר~

 ~"א ~~"ד
 מחל~

 בה"ג להדייא
 הט"זוהש"~וב"בוב"ב

 י"~ סימן השני חו~ בשו"~
 ו~י~~~י"~

 ו~יין א"ב מהל~ ח~ פ~ ~ה"מ
" מ~ואח~~ם~~"ק תו~~שלמי~ "  

ש~



~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

~ ~

 ~ו~
~"~ 

ו ~ ~ ~  

~~ ~ ~ש~ת ~ 
 הוס~

 ו~יבה לש~ש א~ו~ה
 בדי~

 לה~יר בדי
א~ר

 הוס~
 א~"ג

 ~בר~ דא~
 ולא

 בדק~
 בלא מו~רת

 בש~ת לבדוק ~~בה לב~~לה מ"מ~דיקה
 בדי וס~

ש~הא
 מו~~

 ש~בר לא~ר
 הום~

 ולא ~ברה אם אבל
 מו~ר~ ודאי~רקה

 א~ילו בדיקה בלא הוסת ~אחר

 הגו~בוס~
 בדין לקמן ~בדמשמע

 זה ~י~ ותו~ס ~ידושים ~מה שב~ב ב~רישהזעיין ~ הב""~ עב~ ~"ו~
 מובר~ים~ו~~~ ואי~דבריו זה ~י~ דחה והט""זל~יקר
 ש~ידש בנקה"ב ו~יין ~ל השלמים~ורת

 ג"~
 באו~ן

 על והשיגאחר
 הט~

 וז"ל
 וג~

 שאמד מה
 די~~ד דמאי בלל לו~הבנה אין לב~חלה והבאדי~בד וז""לד~~~

 שיי~הבאולב~חלה
 ע~"~

 דברי מ~נו נ~~לם ו~דאי
 ~""ק ב~ן ב~יניו~ייןדבריז ויש~ ~"א ~ק ~ב"ד נבון והוא ו~~דיש~ובמ"ש~ב"ח

~""~ ~ 

~ ~

 דבל " ל~יהוק עור חוששתאינה
 וס~

 שלא

 ג""~נ~ב~
 אבל ב~"א נ~~ד

א~י~ ל~~ חושש~
 בינוני~ דל~ונ~ ומשמ~ ~יה~ בל~

 לחוש א"צ
 אינה ל~דשדמ~דש

 עונ~
 ובן בינונית

 משמעבסעי~

~~~~~ ~"~ 

 ורא~ה" בצל אב~ה מור"ם לשון
 אבילו~דג~

 ~הם א~ אלו
 ~וב~

א~
 ~בי~ו

 ב~
 וב~ב

 הב""~
 דהטור

 נס~פ~
 בד~ד

 ו~יין השמיטולבן ז~
 ~ו~~

 מ""ב ם"ק השלמים
~ 

~ ~

 ~ור"ם ל~ון
 אפי~

 שווי~ ימי~ בלא
" 

הרב בת~
 ~ור~

 ו~""ל להחמיר שניהםלדבדי ל~~~ דדאוי ~~ג ~"ק השלמ~ם
 ס""~

 ~וד שיש ק~ד
 ו~מ"ש ~ינונית ~ונה ~~נין הד~ות שני ביןנ~~ו~א

 הד~ות לשני למיחש דראוי ונל~""ד ~ב"ל~ם
 ~~מ"~

~ ~~~~ ~"~ 

 " ובו~ להם חוששין אין ובולם

 ~"י שבא בוסת דו~א~ינו
 דאין ביון ~ק~~ות בוסת אבל ~יהוק ~מומקדה
נקב~

 ו~יין ~ ה~ונה דאסורהבל וראי הימים ~ם אלא

~ל~~~~~~~~~~~ ~ ~ ~  

 מ"ד

~~
 ~~נמ~ב~גםאחר~וס~

" 

 וב"שאםמ~ח~~
קוד~

 או~ה~ונה בל ל~רוש דצריבה הו~ת
 ~ ובדו~ וא~דונים ש""ך הוסתשל~ני

 ש"ך ועיין

~~

 עד"

 סו~
 או יום " א~ת ~ונה

 ~יל~
 ב~ל~יל

 אמרינן ז~ דין דשם וא~""ג דיןב~ ק~"ד~י~
דאם

 נמש~ הו~~
 אלא ל~רוש א"צ ימים ג~ או ב~

 י""ל ראשונה~ונה
 סו~ דסו~

 בשם א~ד ~ילוק ס"ק~""בדהביא בש""ךו~יין ~ ב"י א~ ~ונה אסורה
 ע""ש ~ליו~הקשה ה~"~

~ 

~ ~~~~ ~"~ 

 בל
 הוס~ ~ונ~

 הרב"יבשם ב~ב "
 ל~יל אבן הראב""ר בשם הרא"ש"ז

 הבא דוסת הראב"ד ~שם ה~""י הביא ק~"דס"ס
 יום לה ~יש בין~~רה ~~

 ~בו~
 אסורה אינה בן גם ובו~

 בט""ז ו~יין לש~ה~לא

~ 

 ~ירוצי דתריץ ט"ל ס"ק
דחיקי
~ 

 אבל ~האריך
 משמ~ו~

 הרא""ש לשון
 גם עליו והשיג בן הנ~שאינו ב~לי בס~דוהראב"ד

~ ~ ~ ~~  ~~"~~א~~~~נ~ 

 ש~~~ העונה~והב"י בל דאסוד זה בדיןבתב
 היינו הראב"ד בשםב""ב ד~רא"~

 ל~ישהרא~
 ~ס"ד ~ם סיים

 זהובל
 ד~רו~

 אבל הדאב"ד
 באמ~

 זה אדין קאי לא
 ~ס~ ובמבואר בהרא""ש שם שהוזברו דינים ~אשאררק
 הנ~שב~לי

~ 
 שלא והוא

 בר~~
 והרב דלעיל הראב"ד

 בשינוי ה~לוי דבוסת ב~ דין ק~"ד לעיל"בסי~ש~~ק

הגו~
 אינה

 בש~~ ר~ ~ושש~
 בא שלא מיירו וס~ה

 ידו~בז~
 ~ב"ל וק"ל

 ~ורתהשלמי~
 ס""קמ""זונל~"ד

 ד~ו יודה והאמת נבוניםדדב~יו
 ~""של~יל ו~יין ~

 ז ב"דדין

~ ~~~~ ~~ 
 דהיינו " הנעו~יםלימי

 ז א~ ויום~ שנים מי"ב~~ו~ה שהי~
 וא~ילו קנ"ה סי~ ובא"ה ב~ דין ~ק"צ סי~ לקמןו~יין
 ש~רו~ ש~יהביאה

 ~ומא דאמריצן
 ~ימני ולא נינה~

גדלו~
 שנה מי""ב באו לא אם

 ו~יל~
 א"ה מרן ב~"ש

 ~ ~ש ~"ד דין קנ"הסי~

~~
 בג~

 ראיו~
 ראתה לא ש~דיין בל ~""מ "

 א~י~ בלל ~ושש~אינה ~~~
 לוס~

נשים קבועדבשא~ שא~ו
 חושש~

 זו גבי ~""א ה~חות לבל שי~קר עד לו

 וא~~ונים טן הוא ב~ל~א מ~רה אמרינן א~א ~ןאינ~
ומ~~בד

~ 

~~

 ובו~" ~ונות "ג~ ~סקה אם
 וא~י~

 לה היה
 ~רשיםלב~חדשיםאובוםת מב~וס~הסירוג

 ו~~ה שקבע~ דב~דולה ימים לל"ה מל""ההה~לגה
 ~ליה שעברוב~ינן

 או ~דשים לב~ ~דשי~ מ~ ג"~

ג"~
 מל"ה

 לל"~
ואונה בינוניו~ עונו~ בג~ סגי ב~ינוקת באן

 לוס~ חושש~
 לב~~דשי~ ~דשים מב~ דה~נו הא~

או
 לוס~

 תרא~~"א שוב אם ה~לגה
 מ"שו~יין א~רוני~~ ושא~ ש"~

 הש"~
 ולר~ב לא~ך ס"ה ס""ק

 וב~בשלש~
 שלשה אלא ~ס~ה לא אם לא~וקיעונותבינוניו~

עונו~קטנו~
 א~~ אם ~הן לראות רגילה דהי~ה

 באו~ן ורא~החזרה ב~
 העונותקטנו~

 ~""אהי~ה~וששת
 דא~הבאו~ן וא~י~לאלהן

 עונו~
 שרא~ה אלא

~"~ 
 בינוני~בשאדנשים ל~ונה או לראייתה חוששת~י~~

 ג~משא"~בש~~קה
 ~ונו~

 ש~ס~ה דראינו בינוניות
ממנה

 הטב~
 דראיו~הראשונו~ אמדינן נשים~ז דשאר

היו
 במ~ר~

 ~ דבריהם ~רישהוש"ךונבו~ו

~~
 מיבעיא לא " לראות חזרהוא~ילו

חזרה ל~ א~
 ל~או~

 בלל לא"רא~ה עונות"או באו~ן
או

 רא~~
 אלא ~א~ לקביעות ~~שת ד~ינה ~"א

 חזרהא~י~
 לראו~

 ~~מים ב~
 "בקבי~ו~

אינה א~~ הא~
 חושש~

 ונקבע ~זרה שלא בל
 ג"~

 ש"ךוא~דוני~ז
 הט"ז ~ודוב~ב

~~ 

 דם ~רואה הו~זקה דאז ~"ג

 שני~ו~~זו~~~~אםת~סו~
 ~ונות ג~ ~~ה ולא

 ג~ ו~צטרך ~דמו~ה עבשיו בה ש~זרה א~רינן~א

 לא האי דבולי אינו ~ה שניה ה~סקה אח~~איו~
 בדק באו~דהביאאמרינןו~~ש

 ~וב~ ידי יצאו לא והב"חוב~בדה~"י עלת"~האר~~ הבי~
 ז העיון

~ ~

~ד
 ש~חזו~

 " ~~מים ג~ ו~~ב~נו
 ש~דאה דדוקא ~~קב~נו מהלשוןקצת משמ~
 דר~

קבי~ו~
 דהיינו

 ג"~
 בראיות

 מבוונו~
 וב"ב

 הט~
 ס""ק

 ובן באורך ו~"שמ"ג
 קצ~ מ~מ~

 מלשון
דהובא הרשב"~

 ד~ינוק~ יו~~ בי~~
 לוסת חיישי~ לא וז~נה

 אינו הש""ע דר~ת שם בתב הט"ז אבל ז קבועשאינו
בן~לא

 לו~ דא~
 קבוע שאינו

 ~מ~ווןחושש~
 בל

שדאתה
 ג"~

 ~וששת ~ינה הא~ ~קבוע לוסת ~ק
 ע~
~ 



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

" 

~ ~  
~ ~ ~ ~

~ ~ ~  ~~יו שהשיג נקה"ב ב~~ ו~יין ~ ~קב~נו~~חזוד 
 דינא וד~ב"פל~נין ה~"ז דנבונו~דברי נל~"דו~"מ
 להחמידודאף לןאית

 לו~~
 שאינו

 קבו~
 ומבוון

 ~ פ~מים ג~ שרא~הביון חושש~

~~~~~ ~"~ 

 ואינה
 חו~תלו~ת~

 " הרא~ון

 חזרה בשלאהיינו
 אינה דאז~דאשון לקביעות~

 חושש~
 לו~ת וב"ש הראשון לו~תה

אחד
 ש"~

 ~ וא~דונים

~~~
 וק~נה מור""ם ~שון

 וז~נ~
 ~ירוש ~ ובו~

שלא ב~
 נקב~

 ~דיין
 של~

 ~~מים
 ז ו~דונים וש"ך ~ז ג~ דין ק~ד ~י~ ל~יל ~~ן" ו~דב~~

~~~~~ ~ ~  
 בלבךשראויה " איזוהיזקנהובו~
 מ~פד~ו~ןאםאינהוא~פ~~היא

דאויה
 א~~ ~דו~

 דאינה מ~פרת~נראה אינה שהיא

~קנה~
 ~ליא בדידה לאו בי

ו~ב"האחרונים~רבים הירו~למי בשם ב"י מיל~~
 המ~

 ~אובןחמהו
 יהודה דד~ ל~י בד""שדהל~ה מ"ש~ב~ ~

 ד~
 ~יין בהפך ~י"ל

~~
 מ"הוהדב ~"ק

 ~פאר~
 שמואל

 שיודיוהדב חיי בני והר~
 ברבה~"~

 " א~

~ ~

 ואינה
 חושש~

" 

 ד~ ~ליגי דנד~ ~~ בש"~
 דחד ~~~דת ואינה בבושה ור~זיראשמואל

 מקפדת שאינה בל אמר וחד בושה שאינה בל~מד
 ואינה בושה בינייהו~איבא

והרמב"ם הדשב"~ ופ~~ מ~פד~
 ורי~

 דאינה במ""ד
 מ~פד~

 הדב ובתב ז

תור~
 שאינהאיתאלהדייאבמ"דבל שבירושלמי לפי נ"ל וה~~ם נ"דוז""ל ה~למי~~"ק

 מקפד~
 הואמידי וגם

 ה~ור ר~ת ג"ב שזה ונר~ה ומושב~שבב מ~מאי מהלבות פ""ד הב"מ וב"ב לקולא אזלינןדדבנן
 שאינה פירושו חוששח אינהוהאי והמחב~

 מקפד~
 ובן

 להדייא ב~ב ה~~ז וגם הב"ימדברי משמ~
 ואינהמקפד~

~
 נראה זה

 פשו~
 ומרןה~ור דמדברי ה~""ז~"קמ"ו במ"ש ודלא

 משמ~
 בושה שאי~ה בל לחומראובמ""ר

 ב~ללהלשון הב"י~ו~םאינו משמעוח אינודזהוראי
 חוששת אינ~של

~ 
 מ~מאי מהל~ות דפ""ר וה~מ

 ומ~ב~שבב
 ~ב""ל~

 להקל ונל~"ד
 דהאמ~

 דרבו ~רה
דלישנא

 חוש~ת דאינ~
 משמ~

 דאינה
 מקפד~

 ולא
 ה~"ז בדבתב בושהדאינה

 זקנה מ~רי ודל~ דמשמ~
 ודאי אלא בד"ק ~יין ~ל ~וש שלא~ד

~ 
 דאינה

 בושה~ היא אם אף זקנה~~פדתהיא

 ~"~ ~ו~~~

 הבי " ~חדש בעשדיםורבי~ית
 ש""ך"~ר~ינן

~"~ 

 י~"ש ~""ב
 ~ ואחרוניםבאורך

~~
~~~ 

~""~ 

~  
~ ~ ~ ~ ~ " ~ ~  

 הדמב"ם ד~ת הביא ה~ר שהרי ~קל פ~ק למהתימה

להודו~
 ק~ל דהא תימה זה ~ב"ל~ואין בד~יו חומרא

 ~י~~ח""מ
 ב"~

 חול~ם שהאחרונים מ~ם דבבל ~"ב
 הראשוני~ רברי אם אבל באחרונים ~י"ל ~ר~שונים~ל
 מפורסמיםאינם

 לפ~~ א"~
 אפשד שהרי באחרונים

 הוו להו שמיע הוו ואי הראשונים דברי יד~ודלא
 ~ו~ייןהדרי"

 שו"~
 ~"ד ~י~ אלשקר מהר""מ

~ 
 וב"ש

 הרמב""ן ~ל בהדייא חולק ב~ה""א שהרשב"אהבא
 בבמה בדמובח תה"א ראה לא וה~ור הב""יו~ביאו

~קומו~
 זה ב~י~ ~ב""י גם ובמ"ש

 ו~
 ד~דאב"ד דביון

 מםבימיםוהרי~ב"א
 לד~

 בב"י בדאי~א הדשב"א
 י~יד ~רמב"ן~ו"ל

 לגביי~~
 ותו

 דהדי~ב"~
 דבן ב~ב

המנה~
 ~~~~ ש~~ב~ ב~~ ואמדינן ב"י ו~ביאו

 ~~~~~~~~נ~~~~~~~~~~~~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

" ~ ~ ו ~  

 בהן ושפ~י ~קד ובן ך הש"דבדי
 ז הב~ח תמיהתלה ו~ז~~ ד~~ ~מר~

~ ~

 ומ"מ~וששתלדאייה
 שתרא~

 " ובו~
ה~"ז ~~~

 וז"~ מ"~ ~""~
 בזה

מדין חמודדיןמ~ו~~
 ~קנ~

 ה~~ם ~"י וב~ב ב"ח שב~~יף
~ה~ב~ב~ שזקנה~י~

 בן שאם ~ה
 מ~ובד~

 שיש
 העיבוד ימי שעבדו ותבף מ~בב~ה~~ר להדםר~
 ~ב""לזומ~תבדאלמקומה ~זד~

 דמיל~~
 ד~א

תחזוד שביח~דהזקנ~
 להיו~

 לה
 אר~

 ~נן ביה גזרו ילא בנשים
המ~ובר~ אב~

 ~ ~~בו~ בימי אף ד~ראה שביחא

~~~~~ ~"~ 

 אלא אינו
 במ~ד~

 ואח~ "
אינה ב~

 ~שש~
 ~" זו לו~ת

ואחרונים
~ 

חושש~~~
 לר"ח

 ראשון~ו~
 ואף "

 ~וששתבו אם~אדא~
 לד""~

 דאינו ~שלישי ובן שני
 נ~ק~

בפחות~ג""~
 והאחרונ~ ב~י בשם ~""ד ~"ק ש"ך

ופשו~
 במ~~נא בתב וה~וד ~ב"ל הוא

 ~~ ~ם ~דשת~אה חוזדתהדמב"ןדאינה בש~
 ~אהבזמן אינה אפי~ ~~~ה ~וזדת א~~~ם ומש~דא~
 ובן~"ב הו~~

 ד~~
 למה יד~תיולא ב"י ומביאו הנפש ב~לי ב~~ הראב"ד
 השמי~

 ד~תם המחבר
 ו~םנינהו ~בי~ דה~

 ד~~
 דהא ו~וד בן נדאה ~~ור

 הש"ך ~~ל להקל שומעיןדרבנן בו~תו~
~"~ 

מרן ~נ~ ~ ~"ה
 פס~

 משמ~ו~ שבן שבת~בב"י מה לפי בהרשב"א
 ונל~"ד ב~~מא מיל~~הש"ס

 דפש~
 לשון

 הש""~
~  

 בנשים א~ח לצר""ה להיות חזרוה~יבור ~יני~~ י~י בבלות ד~בף ובא מורה יו""דדנד~דף
 ודחוששת יהלוךישוב ~~ ואור""~

 לו~~
ג""פ ~קר""~ צר~ ו~הי ר ת~ק ש~קדו""ן ~ר שתר~הקודם א~ ידו~ לזמן או הגוף

 ב~בד~
 הרשב""א

 ובפ~~
 ותוד~ ~ מרן

 ~שלמים
 הרשב~או~שון בשם הבן ~בדתהב~א

 ~ בדבתיבנא להחמידונל~""ד הש""~ולאהח~י~

~~
 ו~תה היה אם אבל

 ו~~
 ובו~ ה~~לגות

 שום באן איןשהרי
 דאיי~

 ש~ש~ד
 ההפלג~

ממנ~
 ~ וא~דונים ש"ך

~~"~

"~~~~~~ 

~~~""~~ 
~  

 ~ד דף ב~""ה הובא ש""ג הא~וריםבבתמים
~"~ ~ 

ואמ~
 רבותי מפי שמ~~י בי חבי יה~ה

 לי אמדו ובן הוא ~הוד אם לר~ות בבתמיםגוונא ~א~ בי ובודקים ~בי~יו לובן יש אם רואים היובי הקדושי~ןי~~
ז~נו~

 בידם ש~בלה מומחות
 מהמ""~

 ז"ל
 ל~י בך נהגו בי ואפשד דוקא הםימןזה ~~ ל~מו~

 מדרבנן אלא אינהב~מים ש~ומא~
 ~ וצל"~

 בפח~~ ראיתי תו
 ~צאתי" וז""ל מ~בירין בתם ~רךיצחק

הד~ ~בתב~
 היתה~ תנ~"ה אמו שהמ~~ירה מה~וב

בודק~
 ומשוה

 מרא~
 הבתם

 למרא~
 ו~יין ~ לי ומספ~א ~ב""ל ~מאה אדום יותרהבתם ~י~ ~ם ~ובין

~שו"~
 דואי ואחדי ~ב ~י~ צדקה שמש

 ו~"ש דב"ו ~י~ש~ואל דב~ שו~
 הד~

 ש~ב

~~ 

 ה~~~ן
~שום ~~ו~



~ ~ ~

~ ~

" ~ ~  

~~~~~~ ~ם
 בד~

 שימן בשום לט~ר לה~ל שלא ה~~~י
 ועי~ן ב~יאיםדאי~אנו

 ~ לקמ~בדיןל~~

~~
 דם אומר שאני " ~מאה~היא

 יצ~
 ב~רדל

 אוונ~~נח
 ני~~

 היא דאוריי~א ד~רגשה
 ב"י מ~י~ו ~""ה אחרינא במידי למ~לי דליבא~יבא

 ~"~וט~
 ברבים זה דין לדרוש דראוי בה"י ובחב ~~

 שבודקו~~צמן לנשיםבימאחרו~רט
 דהן שברי~ום ואינםמוצ~ו~

 טהודו~
 או נימוק שמא לחוש ויש

 ועיין ע"ש מ~ודה שנ~~ח דהרגישה היבאנחקנח
בד"מ

 ש~
 בה~הו~יו א~דב~~דהדד"ק ש"ק ובש""ב ק~ח

 דברי נבונו ול~נ""ד ~ בה"י הרב מ"ש ~ל ~קפק~י
 במידי למ~לי ליבא אם דאוריי~א דהרגשה~"י

 והט""ז ~הב"י המובא ח"ה הרבובדבחב
 ומרן ~

 ש~ילק ~י נ~צא לא שבב""י אף שאומר מי ישבלשין ב~~

בז~
 ~צא שלא לפי

 בשו~ ~~ב~
 ~י~ק

 ר~
 רבן ב~"ה

 ~רבו~~א
 בש""~

 במ"ש
 ה~מ"~

 ינראה ~~ים ב~ה
~בנשים

 בחז~~ שה~
 בגון דמים מסולקוח

 לא אם טהורה מ~ורהומני~ה~דא~י~נ~~ח מ~ובר~
 ~~יין~לום מצא~

 ב~ור~
 השלמ~ם

 ~ ש""~
 ~ בזה דהאדיך

 המעין יבש מס~מא דהא ל~ם ~הקל דישמס~בדא
 רא~ דא~~"י ע"ש~~~~~~ ~ לודמןם~"יואין

 בלום מצאה לא
 אם טמאה שהיא שאומר מי~ י~

 מש~ד בו וביוצא~בן מרא~ מצא~
 מראו~

 הטהורין
 ונ~ון ק~"ח ר""ש ל~יל במבואר ענין בבלטהורה ש~רגיש~ א~

 ~"ועיין~בר
 שו"~

 דאם מ""ד שימן ש"י
 ר~לים מי ממנה שהוחזוהדגישה נ~~ט~~

 ו~
 ~~י בדקה

 ובלילה בבהב"נ~הי~ה
 בב~נ~ מצא~

 ב~ם
 ~טוש ע"י מ"ר לי~ז דשביח ~~רה דהיאמבשי~ור ~חו~

 הלזוז בדין מקורהדלאנ~~ח

~~~~~ ~  
 גזדו לא

 ב~ינוק~
 רש""ל ב~ב "

 ב~ל לה שיש אשה בלדהאידנא

חושש~
 קטנ~ד~אא~ילו היא א~י~ לב~מיה לב~~לה

 ~נ~~~~~~~

 נקיי~

~ ~ ואין~ ~  
 המנהג להקלמן אין דודאיו~~ב

 אב~
 מדם דאיי~ו

 בגו~ה ~וא דהדם ביון דה~ם ראייה אינהבחו~ים
 הש"ס מד~אמר מבבחמים~ו~~~נ"ד ~~י להחמיריש

 שלה שדינים דא~י~ב~טנה
 ו~ בד~ מלובלבי~

 ק~מד
 בשדין דו~א אלמא בדם מלובלך גו~ה דא~י~~~~א
 ~~~"ק ו~ש"~ ~ ~ב"ל גו~ה ~ל בנמצא לא אבל ל~ל~לינן

 הארי~
 דבדי ~ל וה~יג ב~נין

 משום שאני ב~ולים דרם וב~ב בד"ק~ויין ~ב"חו~לרש~
 ~ב~יל~

~~~~~~~~א~~

 ~~~ש~ן
~  

 ~ו~~ו~רו
 הילב~

 דבו~ינו ה~בימו
 להשוו~

 ~~ד בלן

 המובאים הרא"ש~ברי
 בדברו~

 ה~לה וש"ד ~דשו

רב~
 ~בן ונ"ל ז טהורים ב~מיה בקטנה גוונא

הםברא
 נו~נ~

 דמיה מ~קור נ~ייה דהא
 ודאי~

 לן
 הרב מ~רי ללמוד יש ובן~~קל

 ~ור~
 ~שלמים

~"~ 
~

 ~ד~~ו
 ד~

 וז"ל חמיר"א בל בקטנה נהוג
א~י~א"א מש~~

 ל~לו~
 הל"ח ו~"ב אחר בדבר

 בר~שמ~ וד~
~צ~

 שם ~""י מלשון
 ב~חל~

 ~~ל ~"ש ~ידושו

 באי~~
 ל~קל לן

 ב~ינוק~
 ו~י~~ו מרן דברי בס~ם

 הרב משיק דבן ונר~ה וש~ה חור הגיעהאלא

 הש~מי~"~"~~

 הש"ךבאתדונ~ דבדי דהע~יק ~~

ו~
 ~ ו~ל"מ עליו ~~יד

" 

 ו~יין~מ~~
בש שי~~~ ~~ן

~" 
 ~ א~

~~~~~ 
 ~שקה אם אבל ~~

 מ~~

 ובו~"
 לא "

 אבל אמזל~ח ~לאקאי
 ~סקהא~י~ בשו~ע~

 מ~~
 בך ו~~י~ה וראחה וחזרה

 שהיא ביון~ע~ים הרב~
 שו~~~

 ר~י~~ אלא ~י~ה
 דא""א א"

 שו~ע~ להיו~לא~~
 במ~ין

 במ~
 ימים

 ו~~
 ב"ח

 ~ט~"ז אבן ~ ד~ ~""ק הש""ךוהביאו

~"~ 

 ~ל השיג ה~
רברי

 ה~"~
 ~ל "~קשה שבנ~ב ואף באורך ע"ש

 אין ~"מהט""ז
~ ד  

 ע""ש "בלל מובדחים
~ 

 ב"ב
~רב

 ~ור~
 ו" ש"ק ~שלמים

~ 
 ~ין וא"ב

 מזל~~
 בין

 ב~ מקרי ה~סק דיש ביון מ""משו~~ח
 ראיו~

 ובן
 ורלא ~~~ז היטב ברייק הש"שמשמ~וח

 בב"~
 והש"ך

 ~ ~"ש ~שלמים הרבחור~ ה~להובן

~א""~~~
 רא~ה

 ר~
 בבל ~~ ~י~ " וס~וח ג~

 ואחרו~ים ט""ז ~צ~ו ב~ני וס~~~~
 בחבראלה~מיר ונרא~

 הראשונ~
 ובדא~יק

 ~ור"~
 רהןרבים

 ~~~~ה
 רב ובד~ביא ~אושרים ~בוראי ן רבנ האר"ש

יוש""~

 האד"ש ~ם לבל המסבי"ר
 בשבד~

 ~מיי~א
 ~ להקל דאיןונל~"ד

~~~~~ ~ 

 חזרה ~א~ילו "" ~הו~ ~תמה

 שהי~~ ב~ונו~לראו~
 למוד~~ד

 שימן בדלעיל שלש~~~ים מחדש~~דאה
 ~ יברור ך ש ז בדין ק~"~

~~
~~~ 

 שהן ~~ן~ר~~ו ~~

 קבו~~~
 ש"ך ועד""ד ממש זה אצל זה דבו~יםשהן

 ש~
 ח~

 ו~ייןואחרוני~
 השלמי~ בחור~

 ול~~ב לאזדך ז~ ~"ק
 ~למהשהשיג

 חו~ שו"~
 ~ ~י~צ"ז השני

בנו
 בשו"~

 ~~ י~בץ
 ~ ש"~

~~
 ~~ול

 מז~
 ה~י~וד

 ד~מדי~מש~ריןבו"
 ~דולה יו~ר בנה דישרא~שד

~
 מודד שהיה שקבל~יהגריס ל~~יעו~ ואחרוני~~והא

 האלהי המקובל הבחמי~בו
 ברביה אהרן במהד""רח"ק

 רב ~אדובהמנשה ומ~ד~ זצוק"ל~ממודינא
 ה~אה זיע""א בהללענו~ן הבול~

 גרי~לי
 רחב שהיה

 הש~ד~ בחו~
 ~ ממנו יו~ד

 למדוד דיובל ~דול יו~ד גדיס להמ"ץ נזרמן א~וה"ה
 ז"ל שאמרו ב~ו ו~וד בגריש הב~ם שהא ~דבו

וב~מרינן
 בש""~

 ר~~בהו בשם נ"~~"ב דף דנדה
 לה~מיר חבמים שי~ורידבל

 ש~ מגרי~ חז~
 ב~מים

 ושו"ג ~ י~ב ~"ק א ~י~ב הר"ט ב~יקרי ו~יין ~להקל
 א~י" לה~מיר דנהגו ב~ב ב""גש""ק

 בשום בך נ~גוולא מ~גרי~ ב~חו~
 מקו~

 ~ להחמיד ואין

~~~~~ 
 " ו~~ בשדה ~ל הנמצא בב~םבין ~~

 מרןמדהביא
 דע~

 ~ש~ם זו
 משמ~

 בדרבווב עיקד ~~ןד~"להבי
~ 

 ~ן לקמן מד~ריו
 הבדי~הב""ח~~ובן

 דאף"~
 אך שיעור ~דה~~יך

ד~י~ין



~ ~ ~ ~

~  

~ ~ ~ ~ ~

" " ~ ~ "  
~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~  והוא ח~ דין ~ר~מן מ~~רפין ~י~ין~~י~ין 
 ~בן ו~~ו~ והטוד והראב""ר והדשב""אהרמב""ן ד~~
~"ק הש"~

 יו~
 ~""ש הב"ח ~ל השיג

 ו~ור~
 ~""ק השלמים

~~
 ה~תי~

 חש"ך רברי
 וחל~

 ~ליו
 נצחו~ בתשובו~

ו~~ל~
 דבבחמי~ הב"ח מדברי לזוז ראין

 ~ל בנמצא דאף נל~"ר ובן ז באורך ~~שלהקל שומ~י~
 קמיי~א בסברא שיעור~ריך בשר~

 רפס~
 הם רבים בי מרן

 ב""א ~י~ הר""ט ב~יקרי וראי~י בך מ~נן~~ברי

~"~ 
~לוקה שאני אי דינא האי ~ל מברו~"א למהר"א רשאלוב""ב

 ודלא ל~קל לרינא הוא גם וה~בי~ מב~ר~

בהרמב"~
 אבל

 למ~ש~
 ז ~ב"ל ל~חמיר ~דרבו ב~ב

 " לאחרי~ ולא רו~א ~צמו ~ל רהמחמיר אומרואני

~

 בבלח~~רא ~~יני~ באלו הקלקול פ~מי~ הרבה בי
 ל~מן~~~~~~~~~ן~~~~~ן

 ברין~
 ח~~~

 " יצחק בפחרראי~י
 או~

 וריניו שי~ורו ב~ם
 ממ~לחדנשאל

~~ 
 שלום שר אבי~ד במהר"ד

 בבגדיה ב~ם שמצאה ממנטובה"אשהבאזילה
 פחו~

~בגרי~
 רביון לומר יש אם בגרים בב~ ~ובר והיה

 מב~ ב~רים ב~ ש~בד ב"ב דם~~יה
 ~ו היה באלו~וא הרי ~בריה~

 בגרי~
 דנ"ללהחשב ~שוב~ו והי~ה

 בב~ בגד~םב~
 מקומו~

 בדב~~ מצטרפי א~רלא בבגר

הר~
 חבמים חילקו דלא וביון ~~ רין ק"ץ ~י~ ~~~ו

 ~ב חלוקבין
 ר~ לחל~

 ב~ רה~ברח ~אה
 בגרי~ הב~ ליחשבו ~בדי~ם מב~ב~דים

 אחד בבגר
 ~ם וש~ים פ~ם וטרי ושקיל ~"ב~ב

 מ~ל~
 הרב

~שואל
 הנ~

 מנטובה לרבני רינא האי ~ל ג"ב ודדשו

ווינ~ציא~
 וב~והו בה~במ"ה ו~לו באורך י~"ש

 לנוב~מי~הלהקלדאין
 ב~פי~~

 "שמנו מה אלא
 בדברירבוחי~פו~קי~ שמ~נו ולא ~ינו ורלא~במים
 ~ובי לש~ד לפנינואשר

 הב~~ ו~ומ~
 ארבו אלא

 במ~חולארבוולרחבו יהיה א~לא לטמאו ו~אין~רחבו
 לשערו ~מקו ב~ובי א~ך שיש לא~ם

 הד"ט ב~יקרי הדבר~ו~יין ונבון בט~מא מיל~א~""ש מרוב~ בגרי~

~~~~~ 

 פשפשובו~"ד~~הד~~א הרגה אם ~~
 ~~ין מצוידבמקומו~רהפשפש

~ו
 ב~ורמו~

 הסבימו ובן ח""ב ב"ו נחיב די"ו ו~ב

הט~
 דלא והש"ך

 וג~ בהב"~
 הרב

 ~ור~
 ס"ק ה~למים

 רברי והש"ך~אה~להבזבור"ו הט""ז רברי הביאי~ר
 נ"ל ובן ל~קל נמי ד~"ל ~~ח~ב"ח

 רבב~מי~
 ~לינן

~ה~ל
~ 

 רבמק~ בב""י ומבואר
 אין בפשפש ר~לינן

~ילו~
 והביאוהו לא או ברחבו א~בו בין

ו~מקומו~ האחרוני~
 ~פילו בו ~לינן מצוי ר~שפש ובזמץ

 הרגוא
~ 

~~
 ~ו~

~~ 

 ~~~ר~~~לי~ב~~~
 פשו~בראי~~ וזה י"גוז"ל הש"ך~"ק ו~וב~ב ריןדל~יל
 לסבדא דו~א נ"ל אבל ~"ש וב"י וטוד~~שב"א
 צירו~ בלי ~אחרונה ל~ברא אבל~ראשונה

 טמאה
 ריפה ונ"ל ~ב"לז ~"ש בב"י ובדאי~א~בלש~וא
 בבר רינא ול~ניןדקדק

 ב~בנו"~
 ל~קל ו~ דין ל~יל

 הי"א במ"ש להחמיר נ~ל ובנד"ר הא~ ב~ברא~~ם
 מצטרפין בשרה ~ל נמצאודא~

 לבגר~~
 ועור

 ירמיה רד~ דב~יא מפשיטו~א והרשב~אהטור במ"~
 ר~ל~ברייחא

 בשד~
 ~"ג דאף ובו~

 דרחי~~~
 דיחויא

 ה~ח וב~ב היא מי~~א~או
 ד~וב~

 ו~י~" ו~ דין ~~יל
~ור~

 ~שלמים
~"~ 

 ~ ט~
 מ~~~~~~~

 ~ל ב~ם
 ח~וק~

 ~~רב דם
 ~היה אם שי~רו ולאבלבן

 וט~רחיה דינה מה ושאלו ~חלוק ודחצוו~וד בגרי~
 לאהי~בב~ם דרילמא להקל בב~מים רחולין~עמים מבמ~

 אחר~~~ום
 בגרי~

 וטיפין ו~וד
 ~ל בחם רנמצא מקום בבל דלא ו~ומצ~דפין אינ~ מפודרו~~

 יד~ינן רלא ו~ור~מאה החלו~
 א~

 היה החלוק
 ברו~

 ו~וד
 מ~וברח~~~ם

 מ~ולק~
 רמים

 ולא חלוקה ~ל רנמצא בפרט בהםמ~ילים ררבנ~ וביוןרבחמי~
~~ ~~~~~~~~~~~ ~ 

~~~~~ 
 יקרא ~מ"ה ~מ"ה הב"חי ובו~ בשרה ~ל הנמצא ב~ם ~~

 לשון ~ל ה~מי~א הגריל י""ר ~"ק והש"ך מרן~ברי ~~
 ב~ורך ~""שב"ח

 וג~
 הרב

 ~ור~
 ~"ק ~~למים

 אלאשגגה אינם הב"ח ררברי ב~בי""ב
 ורדבריהש""~

 ~ב""ד בו ~יין ונבוניםפשוטי~
 ו~יין ~

 מ"~
 הדב

 דב~ו ~ל ז"ל טזד א~~ים מהר"ד בן י~קבמהר"ר
 רבריו הובאו ב"חה~ב

 בשו"~
 ~י~ ב~ראי ג~וני

 מ~
ונרא~

 מ~בונ~ן ~ל ~מדו קמו מרן דדברי
 ט~ רין~רמב"ם בסבר~

 הי"~ ובד~~
 מה~ד ~ר~ ו~ם רל~יל

 מה~"ר בןיעקב
 מ~ן רברי ~~מיד הנ"ל שוד אפרי~
והשיג

~~ 
 ~ ח הב

~~~~~ ~"~~ 
 ב~~

 ~נמצא
~~ 

 בלים הל~ בה~מב"ם י~וייןי ובו~ דבד
 טומאה מקבלים שאינן הדבדים~ם מ~

 ו~יי~
 מה

 דפ"ט הרמב"ם ~להדב"ח ש~מ~
 מהלב~

 ב~מים בדין א"ב
 ו~י~ן ב~~ם~ מקבל אינו טומאה מקבל שאינושרבר
 הרב ~ליו~"ש

 נור~
 ~י~נ"ב ביהודה

 ו~""~
 נ"וו~יין

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

 ב~י~ב~ונין" האשה חלבש לפיבך מור"ם לשון
 ~ל ~מ~חי וז"ל ר~ ~"ק בדבה בשיוריב~וב

 פ""~ בהגהמ"י השגיח שלא בזה~רב
 דדזן רא"ב

~~ 

~ ~~~לב~ל~~ ~~~~~~~  הרר"~ב~~ ~~~ 
 נרא~ ~הריו~ ~י ב"י בהגהו~יו

 ראין
 ~ימהרהגםרהגמ"ייב~בוב~ן

~~ 
 בשם

 ~ב~ם ניבד ראם ראב"ןומשם רבינושמ~~
 ט~~

 מהדמב""ם מ""מ
 ~ל דפליגי מובח יונחן בר~ שפ~~ו פו~~יםושאר
רבינו

 שמ~~
 וראב~

 ומש""ה דרבנן וב~מים
 ג"ב וזה פשוט וזהלהקל נ~~

 ד~~
 מרן

 ודו~
 ~צ ב~י~ מרבבה דגול הרב ו~יין ~~ב"ל ~צד~~ בי

 מרן~ל דחמ~
 ~הב~

 דינא ~אי
 רב~~

 ב~ד ~ל שנמצא

צבו~
 ~חמי~זוהדב ה~מב"ן גם ד~א חולק בלי טהור

 יישב ב"ח אות ח"י ~י~ ~יןטוב
 ~ושי~

 ה~ב
 דפ~קו בש""ב וברב~במרבבח ד~

 לקול~
 ד~בנץ רב~מים

~"ש
 פחד ו~יין ~

 ב~~ או~ יצח~
 ול~נין ~ ~"ד מ"ג דף פ"ד ~י~ון אלי~ו וידיצב~ונין בבגדי הנמצא

 דפשטא נל~"דדינא
 ~ש"~

 נרא~"
 ד~~~

 ברו וב~ב
 ~יא ב~מיהון ~ללהקל

 ביןלטהרו~
 ובין

 בא ~יה אלו ומ""מ ומור"ם מדןמרברי וב~~ לב~ל~
 לירי ~~ש~

 בה ארון מה יד~~י ולא ונ~~"פק ~להל~י
 א~

 ~ים והן דרבנןב~~ים "בי
 דשר"~

 ~ל~"ד ח~י~ייא

רצ""~
~" 

"~"
" 

~" ~"" " ~ ~ ~ " "  



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ז ~ ~ ק ~  בישיבת~~ק~ 
 בשישיבתה ~היינו ופי~בפדישה

~ישמ~~לי~ ברר~
 עב"ל ~גבותי~ם תחת שמשי~יםרגליהם

 ל~נין וצ"ע ~~תיקו~ו לא האחדונים אבלו~~~בד
 ~דינא

~~
 " מ~ש דגליה ~ל וב"ש מור"ם~ון

 גב דדו~א ובתב הב""י ~ל בזה~שיג הב"~
 בשארגב אבל הרגלשבנגד הד~

 הרג~
 שבן ובל חוץ לצד

 ו~~ ~הורה אצב~תיה דאשי אשארבנמצא
~ 

 ו~תב
 וז"ל י"ז ס""ק~ש"ך

 ואי~
 ב~ר~שה גם מוברחין ~בריו

 ע~ש ובו~ הרגלי~ ~צבעו~ ~שי בשאר ש~עבתב
 אלא ובתב הב"ח רברי הביא י"א ~""ק ה~"זוגם
 הביאו ורמ"א ב""י זקן הורה שבבר למ~שה להקל~אין
 זהאבל

 ~א~
 של אצב~ז~ שאר ~ל נ~~א באם להקל

הרגל
 חו~

 מן
 וא~ש~ הגוד~

 שגם
 מור~ הב"~

 בןון בו
 ~נים ~צד רחוקשהוא

 ~שלמים תודת ו~ר~ ~ ~ב~

ס~
 בתב ~~"ז שהביאדברי אחד ~"ו

 דיש הדדישה בשםבת~ וז""~ואף~הש"~
 ברב~ לה~ת~~

 אין מ"מ
 ~בריו ו~ל~""ד ~ב"ל בב~מיםלהחמי~

 דה~
 ה~"זו~ו~השל~י~ ש~עלה ~~ו ודו~א בהם להקלדיש אמרי

 ~ ~הב"ח~לא

~~
 " ושמ~נ~~וו~~ ובו~ יריה ~ל נמצא אם ובן

 הש"ך~"קב~"
 י"חוז"למש~~

 בסתם דא~ילו~~~ד מרבדי ל~~יא

 חיישינ~
 ו~ן נג~ו שמא

 נ עב הה ר~~
~ 

~~
 ~ל נמצא אם אבל

 שו~י~
 א~י~ ~הורה " ו~ו~

לא
 ~בר~

 בשוק
 ש~

 לתלות במה שאין ~~חים
 מן מובח~ן

 ופ~ו~ ו~וסק~ הש"~
 חיישינן ולא הוא

 ממקום טומאה מ~זקינן דלא בירים ~ם הביאתו~~א
 בראיתאלמקום

 בש"~
 והש""ך ה~"ז וב"ב ופוס~י~

 ז הדבר ונבוןואחרונים
 וב"~

 חוששין דאין ה~שב""א
 רלא יר בית ~ל והביאתו החוד~ה ב~ית נגעהשמא

 ~ין ל~מן ~יין למקום ממקום ~ומאה~חז~ינן

~~
 ואם

 יוד~~
 הטודבגדי ל~ון " ובו~ שנזדקדה

 למטה דאשה בשנה~בה דוקא ד~יינו~ד"ל
 ושאר ורשב"ם ודש"י הדמב"ם ב"ב ~~עלהורגליה
 מ~ם בבל טמאה ולבן ~ ואחרונים ~~""ך~ם~ים

שתמצאנוובתו~
 ~תורתהשלמים

 ס"~

 ו~לממשמ~~ ין
 וה~ודש~~בו המחברשון

 מ~ בב~
 ראף משמע

 ו~ל ~דסותיה על נ~צאאם
 שוק~

 בן גם חוץ לצר
 הסבדא נגד הוא ובאמת~מאה

 רמ~
 שנזדקרה בבך

 הרם וד~ך חוץ לצד ~א לרם א~שר איך~"מ
 במבואד ~צמו ~רשב"א ~~"ש בשנזרקרה ויוררשותת ל~ו~

 לצד ~צררין דמן ~אסיק ~ורך י~"ש ובו~בב"י
 המחבד רברי ית~דשו זה ררך ו~צ ~מיחש ציבא~וץ

 אפי~ ו~"שוה~וד
 למעל~

 מהח~וד
 הו~

 ובל של ~י~
 רף~נ~ש ב~לי בס~ר הראב"ד מלשון ובן"מבואד וק"ל~קום

 נ"~
 ~ב"ל ~"ש

~ 
 ונל~"ר

 ונבונים רראויי~
 בוהנשים שחוגרוח סינד הוא מהחגוד ומ"ש~~ברים

לצני~ו~
 בתבו והבר~נודה ורש~י ~ הדשב"א

 ברי~
~~

 ~גד ש~~וד ~ם ~רואה
 בי~

 התוד~ה~ך

~~
 ימים ש~שה ו~וך " ובו~ מבה י~ אםאבל

 תלינן לא נקיים ~ב~ה ~~ירת של~אשונים

 "~"ד דין ק~ו ~י~ בדלקמן במבהא~י~

 ובת~ ~ ע~
 בש~הטו~

 ממש נת~סקה אם ובן הרשב""א
 האחרונים וב"ב י~~ ~ל נמצא אם אף תולהבבתמים בירי~

ו~מ~
 ~י~ ל~מן

 קצ~
 ו~יין ~ יו"ד דין

ב~חר אל~ מדיני~
 יצח~

 ~שה ~~ך
 רוא~

 ז מבה מחמת דם
 ו~"ב ~י"א ~י~ לובליןמהר"ב ו~~~

 מ"~
 ~"א וב"ח

 בבדיק~~חקירו~ דם ומצא ~חודים לה שיש באשהע"א ורב"~
 הדם להביראם ~ליה דמוטלובדיקות

 ~ המקו~ מןאו מה~חודי~ ב~

~~
 " בבת~הובו~ המבה ואם

 תולה דל~~מיםבש""ס אב~בצוא~אית~
 ב~

 בצד בגון
 צוארה ~וחה ול~עמים נג~ו מבווןהתור~ה שמקו~
 משם לנ~ף אפשד שאי במקום אבל ה~בה~ם ונ~~
ירב~ ~~

 בו ובי~א ה~ררין ~ן ~ון שו~ה היא א~ אף
 אלא הבי רינא בןגם

 ר~ק~
 ~יל~א ש~וא בתפה

 אין ד~ה ~הב"ח ~ב"י ~דבדי מבואד ובןר~~יקא
 דין ל~מן מ~ש ~בו~~תדוניםו~יין~תזי~ין

 ~ ב~ ~""תהשצמים ~~וד~ ט~

 ~הודה בן גם חלוקהעל לצדפניםו~~~~ד~"בי~ןשנמצ~ ~"~ ~~~~~
 בעי~די ועיין זואת~נים ש""~

 ~ד"~
 אות ב"א ~ימן

באשה ~
 ש~בל~

 ~צאה ובב~ד וש~שה
 יע"שד~יה~ה תל~~ ב~םע~

 ~ ~אוד~

~~
 ולמ~להמהחגור

 ~הוד~
 וגם"בבשר "

מהח~ור לב~
 ולמ~לה~הור~

 בשלא
 ~אשמ~ינן אלא בדל~יל ~בחים של בשוק ~ברהלא נזרקרהאפ~

 ש"ך ~הו~ה נזד~רה ~א~ילו לבד בחלו~ה~א
 ~ אשה בתם ~רך יצחק ~~ר ו~יין " ואחרוניםב""ה ס""~

~~
 לא וא~ילו

 ~בר~
 ס"~ב"ו הש"ך בתב "

 למה ב~ני ותימא ~""ח הב"חבתב וז~
 יחיר שהוא הרש~"א בסברת~הקל ~ס~

 בהודא~
 ע""ב ~ זו

 וב"נ בהרשב"א הרמב"ן ד~ת דהרי לתמיהתוותימה ~
 ו~ב ח~ב ~ב"ז ר~"ו ור~ת ~""הד~ת

וסיעח~ הר~~~ ארדב~
 להקל שומ~ין דבבתמים ו~ד נינהו ר~א

 ~~נל~"ד יגיד מ~ל""ו דדובאד~בא
 י"ח דין לקמן ~עייןבהלבה רל~~~מ~יןדא~

 ו~~
 שם
~ 

~~~~
 ~"ג ~ף וב~~" המ~ד מן בא

 על ~~י~ נזדקדה ~אמהחגוד דלמ~~
 של בשוק עבדה בשלא ~מאהלבד ח~ק~

 לדם ~א"אשאני נזדק~~ ~בחי~
 שות~ ל~~~ףא~

 ~~י~ ויורדונוגע
 דבי~ ~~~ ~דשב""א~ א"אאףבח~~ושלאיג~בבשדה

 ~י~חלוק חלוקה דנמצ~~ל אהאירוחם
 הבדו~

" 

ברלק~ן ל~
 ו~שו~

 וש"ך ור~מ ~י הוא
 ס"~

 ב"ז
~ 

~ ~~~~ 

 בתב~~השלמי~ ~מאות" שתיהן ~"~~
 ה~עם הלבושבת~~""קי"~וז"ל

 א~ ובל בא מהן ~א~ ממ~וד ודאי דהאוז~ל
 עו~ד~

בם~~
 ~ב"ל דאורייתא

~ 
 דעתו לסוף ידרתי ~לא

 זה בסימן עצמו הוא במ""ש דרבנן בתמיםרהא בל~
~עמים ב~~

 ב~מ~ אב~
 לתלות ~א"א בה"ג ד~ל

 מתירינן דרבנןלא באיסור א~י~י~דמחב~תה באח~
 מ~~~

~~~
 ונבון י~"ש ובו~ דדבנן

 הדבר~ו~אמ~
 יורה

 ~יא מדאוריי~~"דתיבת רר~
 מיו~ר~

 או
 דקלא~ חוד~י~ אג~

~ 

 ~"~ ~ו~~~

 יש ~ם
 ל~

 בצוא ~בה
ן

"ה~ו~ד ~יינו~צדדי ~ש"ךס"ק~"~בת~
 שא~

 ~המבה שם א~אלי~ע
 א~לא~

 ש~שטתו
ומ~~ה



~~~~~"

" ~ ~ " " ~ ~ ~ ~" 

~ ~ ~ ~ ~

"~~ ~~~~ 

 ב~~רמ~בלא""ה~ולהבהבדאי~א ~בל בוו~~~~ה
 ובו~ מסזיקין אין בד"ה ב"י וב"ב~~"~"~ו~~ים

עב""ל
 ועמ~ ~

 י"א דין לעיל
 ד""~

 אבל
 בצואר~

 ובו~

ו~ור~
 על השיג ב~ ~"ק השלמים

 הש"~
 ו~סנם וז"ל

 ראפש~ בןב~ב
 באמצעצואר אפי~ מיירי דהבא לומר

 שוסה ה~ה ולא ישנה שהיא בלילה שמיירי ביון~"מ
 לאו איא"ב

 שפושט~
 ל~~לי שייך היה לא ומ~בסה

ב~אר~
 ~"ק הב"ס ב~ב ובה"ג ב~~פה במו

 ב"~
 וזה

ג"ב
 אס"ב רק זה דין ג~י בן ב~ב שלא הב"י ~ונ~

 ונלע"ד ז ע~ל וק"ל מס~יקין איןב~"ה
א~ם דהאמ~

 מקד~
 האיר אר"ש

 ~ ~רקא~
~~

~~~ 
 "ויודע~ ~~~

 " ~א

 נזדקר~
 אבל "

 שנזדקרה אמרינן מ~~מא"
 דו~א דבעינן י"א דין לדלעיל דמיולא"

 נזדקר"דשאני שמא איןסוששין מ~~מא אבלשנזרקרה שיודע~

הב~
 בה שיש

~~ 
 דיעו~א

 אסר~
 בב~ם

 ה~ס~ו~
 ואם

 נ~לה ואס"ב א~א נזדקר~ומעלמא לא לומררצונו
 מעלמא בא שזה לומר בזה ה~ס~זן הב~ם~ם

~~ ובב~
 נ~לבלב~

 ~ליו~ ש~י להו הוו
 ~האי ובולי ל~ו~א

 והוא השלמים ו~רת הש"ך ~~ביאו עט"ז~לינן ל~
 נ~ן~ועיין~י~ק

 שאלה הגרשני עבוד~ שו~~
 ב"~

במ~ופק~
 ז

~ ~
 שאין

 ~לו~
 הע~ון ב~ם ואם " בבנהטמאה

 לקמן עיין איפבא או שחור וה~ס~וןאדום
 דוקא שנ~ע~~ה במה הב~ם ד~לינן ~"גדין

 ~ שנ~עס~ה לדברהב~ם בשרומ~

 ~""~ ~י~~~

 לה א"ביש אלא
 ~ב~

 " ב~ו~ה

 ~י" ב~שובה רמ"אב~ב
~ 

 דאשה
 עם ~נ~צא אף מבה להשיש

 ~בח~
 או ל~ן מראה

 לבן דמראה ביוןירוק
 ויר~~

 האודם גם מגו~ה~א~י
 ~~שו~ ע""ש מב~ה בדם ~לינן ולא א~א דמגופה~לינן

 בביוצא לה~ל ~ד~~ו עליו השיג זה ס"סבאורך~והט"ז
 ~ןבזה

 הםבמ~
 לפ~נ"ד ונר~ ו~ש נה"ב ב~~ הש"ך

 דגם ~~סמיר לן לי~ דרבנן דב~מים דביוןלהתיר
 להקל טן הרב העלה ~נמי ובן מגופה באהאודם
 פרק ה~בורים ~~לטי ועיין ז באורך י~""ש זהבס"ס
ב~

 דשבועו~
 א~ו מדינים

 וב~ו~
 הוע~קהענין ה~ימן

 הד"~ בעיקרי עוד ועיין ז ~שבאורך
 ב"א סימן

או~
 י""א

 ומע~
 ~ ב~ סי~ צדקה

~~~~~ ~"~ 

 " בהםובו~ עסו~ם היו אם אבל
 נודע ולא דה""ק נדאהז

 היה אם אבל בדם עסוקים ~היו ל~סר דם בודאיבהם שנ~צ~
 דם בהם אין שע~יו אעפ"י דם בהם שנמצאנודע
~לינן

 שבש~~
 ו~~יאו ב"ס דם בהם ~יה בהם שנגעו

הש"ך~אסרוניםוהבימס~בראז

~~
 " ובו~ במטה שבבה אם וה"ה מו~םלשון

 דהא ואסרונים והש"ך הדרישהב~~ו
 מס~~א דאלו מ~ו~ הוינו ~עלה בנה ופו~קיםבש"ס דנק~

דד~~
 והוא הדין ב~והזא ליגע

 נל~ד וחו ~טעם~

ד~ש"~
 נקט דמיל~א אודסא

 ד~נו~
 אמו משדי יונק

ואשה
 מספר~

 עמהם לישן ודרבה בעלה עם
 דין דהדיןקאי וקושט~

 אמ~
 ~ ובו~ נשים ~ם אם~ב~ה

 ~ו~~~
~~ 

 מיש~ג~
 עייןבעיקרי לצא~ובו~""

הד"ט~~ב"א~~~מהשה~א
 ד~מס~~תשמיש ~~ערך~אה הרבפ~~~יבשם
דמ~א

 מהטו~~ב~מ~ ה~~ בב~~~
 בא ~~ב

 מעש~

 ~ם של~~ע אם"הב~מים דנ~תפקול~ו
 ~~י~~

~~~ 
שמצאו

 בח~~
 ואש~ו ~ש

 בל~
 עם ששמשה טב~~ה

בעל~
 עם ונ~ובס האיש של הזרע ~ן היה

 הר~פלטי~
מונצ~י~

 מקום שיש לו והשיב לאו~רה דע~ו דהיה
 טי~י ב~ הבעל ש~~יא ע"י המבסן עלל~מוד

ב~מרטוט ~ש~
 וישמד~

 ג~פ יע~ה ובן הבקר עד
 ~~~בר והר~

~  ~ ~  
ר ~  

 ~~ א~ד~~~
 לעשו~ ראוינ"לדאין

 יעשו לא אשד מעשים
 באל~

ו~~
 אם מעצמו קרי האיש יראה אם להמ~יןאו שם ~"י הדב במ"ש הרפואה פי על לסקור נ"ל

 ל~
 נאמר

~"~~~~~~~~~~~

 בן מודין אין ועב"פדשעדי
~ 

ש"ס דש~רי ס~מא נהמא
 יבמו~

 ע"ו דף
~ 

 שידא~ להמ~ין והישר והטוב
הב~~

 ז מ~צמו ~רי

~~~~~ ~"~ 
 נשים ש~י

 שנ~~~~
 ~ו~"~~~

 בן בזאס"זנ~ע~קו
 העלההט~

ס~
 י"ז

 ו~וד~
 הב"ס ~ד~וב~ב ~"ק השלמים

 לישאלבבא דדוק~
 אס~ בב~

 טהו~יןוב~ו שניהן בזאס"ז אבל
 יו"ד דף בפססים במבואד שבילין~שני

 והט~
 שם

 להש~הא~ך
 הבא ד~אני ל~סמי~ ומ~יק ~ב"ח על

 דאיןב~מים
 ל~לו~

 והוי דבר בשום
 ~פ~

 טמא
יע"ש

 ומ~~ב~
 אלא בצפור אין דהא בו~יה לבאורה

 לטהר י~לו ובמה בסלע א~ ~ל על ונמצא ב~לעדם

א~
 ~ דדבנן דב~מי~ ו~ו הטמא בש~יל הל~ ~~שבילין לשני ~מש דדמי נלע"ד ~עיון אסר אבל ~צמן

~~
 ~ו~

~~~ 
 דיש נראה ו~מ מור"ם ל~ון

~~מוך
 אמקילין"ובןבנ~ע~ק~

בפסו~
 עליה ונמצא מב~ריס

 בגרי~
 ועוד

 בנמצא לי דמה הוא טעמא רסד בזה אמ~יליןלסמוך ג"ב"י~
 אלא נ~ע~קה ולא ועודבגריס

 מ~ד~ בפסו~
 או

 דב~רוייהו גריסין בשני ונמצ~עליה בבגריסנ~ע~קה
 דם אליו לצרףיובל

 ואף ~ מאבול~
 דב~~

 הרב
 ~אי לא מחמיר~ן דיש ~ז דיןב~מוך ~~~

 גריסין בב~ עליה ונמצא ~~ב~ריסבפחוס אנ~עסק~ ~
 אב~

 בנמצא
 בדין במו דדע~ו ודאי ועוד ב~ריסעליה

 ז~
 ~הקל

 דפ"ו דף המ~דנימלךו~ב
 ע"בוהו~

 פ~וט
 ~יין ז מ~~בדא ~בי ~"ה ס"קהשלמים ~ור~
~ ש"~

 ~ ל"ה ק

~~
~~~ 

 ו~ ~"~
 אם

 נ~עסק~
 ~ו~

~ ~  
 ע"ב ר~"ו דףדהמענד"מ

 השיגו וה~"ס והדריש~
 בי~רוז דאיבא ביון בהא דמטה~ מאן דליבא זהעל

 דאמרי~ ועוד גריסין בב~עליה ~דיסונמ~~ ~~נ~ע~קה זו דמ"ש ~ם שיעורמהעסק
 בש""~

 הבא וזיל שיעורא ליבא הבא זיל במיצ~י ה~סקדם שד~ אמרי~ דלא
 ~פו~קים בל ו~ב טמאה היא אלא שי~וראליבא
 אמאי והבא זה שלפני בסעיףוהטוד

 שהביא מהדמב"ן בן להב"י לו ~יצא ומהבמיצעי נימאשדיהע~~
 נוססא~טור

 נזדמנ~ מו~עי~
 בן שלמד ומה לו

 ורברים עב"ד נבון אינומהרשב"א
 ב~די~

 עב"לז הם
ו~ם

 ~ור~ הד~
 ב"ו ס"ק השלמים

 הע~~
 ד~ריהם

 בדבדי להקל דאין ונלע"ד בו~ייהו ד~ל בהדייאנראה
 להסמ~ב~בר~ דר~וי אלאמרן

 מו~ם~י~~ווב"ב
האסרונים



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ " ~א~דו~~~
 לה~ל לנו י"~וד~ ~~~~ק ו~יין

 אי~היורעת~~במהז"אם במוד"~

~~~~~ ~"~ 

 לבאורה ~ ו~~ לנו אין ועבשיו
 א~ש~~~רי~ה שאי דביוןנדאה

 להקליש
 ב~~

 אבן דם או צבע הוא אם
 העט~

 בתב
 ה~בים רלזה ו~דאה מ~פק לה~~ידדיש

 הר~
 תורת

 ~"ק~~~~למי~
 אמח זדע ועיין ~"ש

 ח"~
 פ"ב ~י~

~
 ז ב~~ט""ז ונלע"ד ~רי~ה ע"י לה~יד דאין דבתב

~~~~~ ~"~ 

 שתתבוין ד"ל ו~~" יזדמן אם
 ב""ב מ~ום אותו נגדמקורה

~פ~יש~~ו~~~
 וא~דונים

~ 
 י"ט ס""ק ~ז ועיין

~ 
" 

 ~ ר~דיהםונבונו
~~"

~~~ 
~"~ 

 ~~~~ר~~~ל~לו~ני~

~ ~~ ~ " ~ ~  
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

 ~ אחדוני~ מהחלוק רחמוד העד על דנ~להו~לינן
~~~~~ ~"~ 

 רוקא " טמאה משוך אם
 לעגול משוך ~ין מחלקינן לא בתמים שאר בבלאבל הבי אמרינן עצמה בשבד~ה "~ ~ב~

~"ך
 ואחרו~~

 ~ות ולעולם
 מ~רי~

 וב"ב טהודה
 ~ג ~י~ לובלין מהר""ם שו""ת ועיין "~~ו~קים

 לא או ברוק ה~ד היה אם~~תפקה דא~
 ~ת~

 אמרינן
 ז להקל ותלינן מדר~נן בת~ים דהא הי~ברוק

~~
 " ~ו ל~לות מקום ויש מור""ם לשון

 באן"" משמ~
 ~ס~~ רא~

 ד~ד בשום בו לתלות מהני
 הדעו ~בית רם להוציא שדגילה באשה נ"ל~"ב

 ~עד א~ילו ~צמה ו~ר~ה ~י~ה איזהע"י של~
 שלא בה דתולה שם צם נו~עת ~בדיקהו~~ת ה~דו~
 הרגישה שלא ביון דאורייתא ~~ק באן דאין~סתה בש~

~ד~
 המקוד מן

~ 
 ובן להקל ותלינן ~דונים

 ה""ה מ~יקו~בי נלע~
~ 

~ ~
~~~ 

~"~ 

י י"ל ב~ן ד~ם " בירבה וטתתו
 ~המא~ל~

 ירבה על ~יתה
 והי"א הירך ~ל שהטי~ה בהט~תהונתמ~בה

 וב~ת ~בר דרוקא ו~"ל ~ידבה ד~מיד~דמ~"ם ~ו~
 מצויה מאבולת דשם בגדי~ועוד ~ו ואין בעגול~קילו
משא"ב

 בירב~
 ב~~ז ועיין ~ בהי"א פ~ק והב""ח

 ~~ו~

 ו~ן ו~ע~ו בהרמב"ם להחמיד ונלע""ד ב"ר
~תב

 ה~
 וה~וד המגיד

 והר~~

~~~~~ 
 ~~~ד~~~~ש~~~~~~

~מ~ם
 מוצנ~

 בלא ול~שתו
 בדיק~ובסו~

 בד~ה ~יום
עצמה

 בחלוק~
 ~אינו בער לרונו רם בו ומ~א

 ~~~ו~~~ ~דו~
 בדי~ה ~לא ולבשתו מו~נע

 וב~ו~
 היום

 עצמה"בדקה
 בחל~~

 שאינו בעד לרונו רם ~ו ומצא

 ~ אותםוהבשדתי
~~~~~ ~"~ 

 " ~י~ני בעד ודו~א מו~םל~ון
 אינו ~~א אותו מ~אד ב~י~א~~הביאו ~ת"ה וז"ל ב"ה ~"ק ה~זבת~

 ערים להם ולהביןלהצניע נשים של שדרבן מוצנע ממ~ם נוטלתו שהיא"~יינו ברו~
 ואי~

 ולא ~שוק מו~בות
 תלוק ~שלק~ה אבל בבתמים בהם~ת~~~ם

~~ 

~~ו~
 יודעת ואינה

 המזר~ן ~ער שקנ~ה או טהודה אונרה ~נב~ו~מ~ד~ א~ ממ~ק~ת~
 ל~

 ~~ית
 ליבא וראי הא~בי

 מא~
 ב~ם א~י~משום ~מטמא

 ~שם והטור ה~ב"א ~ליגי שזברנו ברוק אינו~~האי ע~""ל~
 ולהדא"ש טהור רלהדש~""אהר"ש

 טמ~
 בתם בשאד

 בהרא"ש ~~קומרן
 אב~

 מורה השוק מן בשלקחה
 דזה רטהורהרא""ש

 עדי~
 שאינו מעד

 בדו~
 ועיין

 ב~מוך שאבתובמה
 סעי~

 לקמן ו~יין עב"ל ט""ל
דין

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ " ~ ~ ~  ~ ~  ~~ 

 ~~~ן

~~~~~ ~"~ 

 ~רוק שאינו ~עד עצמהברקה
 על העד~הותז מן לא דילמא חראלקולא ~~י~י תרו דהוי~ " ו~~לה

 ידב~
 אלא

 את""ל וא~י~ ~עד ונבתם נרשם ידבה על שהיהמדם
 מ"ה ~"קוהש""ך ~ רש"י ~ם ~וי הבי מ~מי ביוןש~ינוברו~לה העדמן

 הארי~
 היינו רש"י ררעת ובת~ בזה

 הוי רבבה""ג ירבה על דםבנמצא
~"~ 

 בא ~~ק
 על ~דמן

 היר~
 על אתי מעלמא ~~ק

 הבי מקמי רילמא הידך על בא העד מןואת"ל ~יר~
~ו~

 הוי לא הער~ על בנמצא א~ל העד על
~""~

 ו~~"ד
 המח~ד דמרבדי בת~

 והר~
 ~~אה

 יעויין ~צ"ע הרין והניח העד על בשנמצארמיידי
בד"ק

 לאור~
 ~"ל ר~בי נדאה ~לל ~זה העיד ~"סו~אדהוי רש~ ר~רי העתיק הט"ז אבן ז ולרוחב

 וג~
הד~

 תודת
 ה~למי~

 וב~ב הש""ך על השי~ ל""ו ~""ק
 בנדה התו~דממ""ש

 ד~
 משמע ולמחר ר"ה י"ר

 מ""ש ו~ל הבי דינא ה~ד עלבנמצ~ רא~
 ה~""ךרלאהוי~""~

העמי~
 הרר~""ן ולהציב ה~~ש על לה~יד הד~יב

ל~ניו
 יל~

 דהוי או~ניו על דבור דב""ד
~""~ 

 יעוי"ש
 לזוז דאין ~~וט בנ""ל העלה וב~"ר ~באורך

 ועיין נלע""ד ובן עב""ל ה~~נים ~דולי ~אדמרן מ~פ~
מ""ש

 לקמ~
 ~ הט~ בש~

~~
 בתב " ובו~ הני~תו ~ם ו~ש מור""ם לשון
הט"ז

~"~ 
 ~יר~ה ט~תו ולא פי~ש וז""ל ב"ז

 משום גוו~י בבל טהוד טחתו ~ל טחתואלא בן ~ם ~אי ובו~ הניחתו לא אם אבל אח""ב מ"שובן
 הדבד ונ~ן ~~לבדלעיל ~"~

~ 

~~~~~~"~"~"~~

 מקרי ג"ב מור"םבלשון
 ~רו~

 בו יש אם בתם לענין
בגרי~ועוד

 ואי~ברו~
 רק בלל ~דוק שאינו היינו

~~~~~~~~~ ~  ~  ~~ח~~~ 

 ~ובל

 בל~ון לו~ בדין לעיל ועמ""ש ל"ז ~""ק השלמיםתורת
 וב~ב ~ ו~י~תו בהט"ז ונלע"ד~וד"ם

 "~~נן דבת~ים ל~תתו ממי יורעתאפילו רטהור~ הש"~
 ~ " ~"וא~דונים ש""~

~  ~ו~~
 הב""חו~~יש~ ~לוקהו~ו~" ~רקה ~~

והט""ז
~"~ 

 מ"ז ~"ק והש""ך ל~
 ביון לי למה הדא~ונה דברי~ה עמרוקמו

 ~צ""ע הה~טהו~רדישההניחו אחרט~ודה שמצא~
 וה~ב"א ~טוד לשון~זהו והןא~~

 ה~י~צים ודשע~
 תורת ~דב הב""ח תי~ץ על הקשו ר~ים בי וגםננענו ל~

 יצא ~ת ~"קהשלמים
 קצ~

 יעויין הרב לי~ע
 ~ר""~
~~יין ~

 ג~
 ה~דישהוה~ז תידוץ

 והש"~
 ~ור~~של~~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~

לא דאם רב~ב ~ש""ך ~ירוץ עט~ף ~ין ~~יני וי~ד
 ה~לו~ בד~

 לא בש~שט~ו אלא הלבישה ~ם
איצ~יך

 לאשמ~י~ר~ד~שונ~
 שמצאה משום ~הודה

 בלא""ה רהא ל~בי~ה והשאיל~ו ~הוד~ו~ו
 שלאביין ~הור~

 בר~

 ~ירם או~ו
 הלביש~

 ברין ובמ""ש
 עב"דהקורם

~ 
 או

 הר~~ור~ ~י~~
 וצ" ד~ל השלמים

 נקטברק~ור~ו~א
 ~~ראו~

 ב~ ~עם בשברקו דרו~א
 בשפש~~וד~ר~ו

 טהור~
 ב~ ~עם ברקו לא אם אבל

 או~ו~בש~ש~ו~ובןלאבר~~ווהיהב~זק~ שבד~וע~ן א~

דו~

 ראל"
 וק"ל~ש~יהןטמאו~ בש~יהן~~ודו~

 בל
 ~שוטנ"ל ז~

 והב"~ ~~דיש~ ~מי~ו~ שז~
 ~~ד על

 ~ב"~ובוונ~
 ונס~לקו ב~""ש ה~ד דבדי ביישוב

 והש"ך ~ט"זדברי בז~
 מ~

 על ומ~מיהים ש~י~ו
 רברי אבן נ~ן ~בל שב~ב~י מ~~ל~י ~ב"~

 ~צ~ צ"~ל""~ בס""~ ~ב"~
 דה~ש~ ואע~"י ל~"ז~עב"ל

 שם

 ע~

 ~השלמים
 מרא~ ומצא~ רבדק~~~~

 לבן או~ו ועל לבן
 והי~ה יבש דם ~רט במו העד על ~יהז
 ונאבד ל~בם להראו~ורוצה

 ה~ור~
 הורה מהער יבש

~ה~ירה
 מבמ~

 או מהמ~ר בא אם ומס""ס ~עמים
 ודילמאמהצדדים

 ל~נינו ~יה א~
 נימו~ הי~

 לקט
הקמ~

 ~דבד ונבון ק~"ז סי~
~ 

 נד~ לישראלי~ ~""~ ~ו~~~
 או

י לנברי~
דוק~נדהונברי~

~~לקלה משו~~ולין
 במקול~~

 רש~יהן לטהודה משא"בהשאיל~ו
טמאו~

 בדלקמן
 סו~

 במשנ~ ~ירש"י ובן מ"ג דין
ופשו~

 ש""~וא~דונים ~וא
~ 

 וה"~~~
 ~ירש~י ~~ודובן ב"ב " ובו~ בדק~ו אם

 הר~ וב~ב ~דמב"ם ו~ב~"
 ~ור~

 ס"ק השלמי~
 מבבא יו~ר רבו~א רהוא~"ל

 ראשונ~
 ~ב על ראף

~אש~ב~
 בעל~ גבי ~ב~ם

 א~ר שלבש~ו ה~לוק
 ועיין בהן ~ולה בןאע~"י ב~

 ס~ בש"~
 שב~ב נ~

 משמע ~ ע~ל ובו~ והשאיל~ו בש~~~~ו ב~~ואם בז~
 ~ודם ופשט~ו שלבש~ו ~בעינן~רבריו

 בריק~
 ואחר

 ~שאיל~ובך
 ו~זר~

 ענין לאיזה ירע~י ולא ולבש~ו
~ריך

 ~שיט~ לביש~
 ו~אריך זו לבבא הראשון ~עם

 עב"ל ב~ע והני~ובענין
 ועיין ~שלמי~ ~וד~

 ו~ן ~באורך בר~
 אמ~

 ד~לבישה דנלע"ד
 ~ראשונ~

 לא
~על~

 וא~~ ו~~ורה ~ולהב~ן ~~נא דבבל ולא~ריר
 ר~ור דלישנא ס~מא קמפרש פרושי ר~ש"ך~ומר
 בדיק~ מעי~ר~בלי שלבש~ו דאיירוומרן

 א~ד ובדק~ו
 ~רםשפש~~ו

 "~שאל~
 ודו""ק

~ 

~ ~
 ב~ב " בב~מים מ~~ין אין ~ר""ם לשון
 מבגדיס יו~ר בשהם רוקא נ""ב ס"ק~ש""ך

 אבלועוד
 ב~~ו~

 מבן
 א~י~ו~ ~וליןבבנ~

 ג~במבואר

~ ~ ~ ~ ~ " ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

מ~ י~
 ~ולין ב~ד הב~~

 בבנ~
 מעיל

 צרק~
 ~ נ"ט ~י~

~~~~
 יצ~ק

 ער~
 ב~ם

 ~ש~
 ו~ל ב~וב ובו~

 ע~וד~
 ~א~ד היה אבל לס~ירתה ימים ג~ ~ך ב~ם~~צאההג~ונינושאונו~ן~ם~~און~מיובעניןאש~

 ~מקור מן רם ש~~קשלשה
 ברקה בי של~

 ~צמ~
 ימי~~וד~ש~~חל~~יז~

 לספורז~נקיים
 עצ~~ ומצ~~

~~ור~
 שלא אלא

 יבל~
 ז~ בי ~מיו לו וב~ב ~~ליט שמאגזרה ~~~ נקיי~ ז~ ול~~ור לה~~יל

 בדור~
 שלשה~ב~םבדמים ~וך ~ולין שאין זו ש~ומדא~ביון ~ו~

 אלא בש""ס אי~מד לא בהםשה~עס~ה
~~מירו ש~א~רוני~

~~~ 
 ה~סיר לא דהו בל מטעםדמי~ל מאן ה~מירווראי לא מ~א~~נים ור~ים

 ומסי~
 אך ~ בדב~יו

 שבר~ה ברי~ה רהך~שום ~יי~ ~יקל היי~י לא קמאי עובדא ~אי א~י היהאי
 א~

 ו~ ביום עצ~ה
 וב~~

שב~
 עריין ~יוןשאז~יה ל~ונה קורם

 ~ועיל שלאמס~ברא ~וך~~לשימוש~
~~ 

 ~י~ה שלא ביון בדיקה
 בדיקה ע"י נקיים ז~ ל~פוריבולה

 ד~מא ~יי~ינן ~
 ~"ב ~~יד בדקה לא ש~א או אדע~ארא~הולא

 ו~וא ~מיודברי
 משי~

 ונו~ן ונושא
 בדבר~

 ודע~ו

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

 ~ ~י~
 בן

עונו~
 היא

 ~ימר~
 ששה עברו ולבןאם מש"ש~עיין ןא דין ~""ו סי~ לקמן הא~רונים

 עו~~
 ~נראהמ~שון

~~ור~
 רשר~~ ~גרשני

 ~וך עדיין ~יה שאז וב~ב
 עבור א~ד להי~ד א~ר צד איבא ~ימושה~~

 שש~
 ל~שמיש~~ונו~

 ק~ו בסימן לקמן רמור~ם וא~"ג
לא נרא~דבנר"ד להמ~יןה~י~ים צריבה בב~ם ד~ם~תב

~ מ~מ~~~  ~י~~~~~~ 

 ~ו ~~~~ימן

~~~~~ ~"~ 

 קודם
 המב~ ש~י~~

" 

 לא ~מבה ש~י~הרלאסד משמ~

~לי~
 ואף בה

 ~ שצריב~
 ~קמן ~~וב ב~ש~ט נ~~ם

 ק~~~~
 ~מ

 ~רי~ ~~~ א~
 ב~~לי

 דיןלקמן
 ~ מ~

~~
 בזמןואפילו

 הי~~ ה~שנ~ ~~מי דבימי הז~
מו~ר~

 עד
 ~מב~ ש~~י~

 ב~ולי~ של
 ד~~ר ובנ~ר~

 לילו~
 א~ר

 בעיל~
 לא ממילא מצוה

 ~~להאם נ~~לקל~
 בעילת רבו~ל בזה""ז וא~י~ ב~

 ~ולהא~"ה ~צוהו~ור~
 ב~

 ואם טהור~ הוא ה~ין לפי~~ן
 איןבה ~~ל~

 בא~
 ~ל~ול

 ומ~
 על לבעול שלא שה~מירו

 ~~יל שלא לענין לא א~ל ~~מי~ ~עצמןטוהר ר~
 וש"ךוא~רונים~וב~וב ו~~"ז ו~וסקים טור~ביר~ה ~~

ב~~~ור~
 הש~מי~

 ס~
 וצ"ע וןל מ""ג

~ולין דפ~י~~ד~אידנ~
 בב~ול~

 שנב~~ה
 וא"ב ממש דטמאהבנרהקי"ל בלא"~ ד~~ מ~~ בעיל~

 שהדגיש דאי~~ ~רישה ובאמ~בהגה~~~קול~ל פשי~~ר~ולין~ק~ל~
 ואע"גוב~בוז~ל בז~

 דבלא~~
 מ~מ ~מאה ~יא

 ~ס~ור נקייםועבשיו ז~לס~ור יבול~
 י~~י ~~לול~ מנינ~

לסו~
 והמ~בר ~~ר ב~ב ל~דייא רהא דע~ו

 ~שאי~~ו ~א~י"זה ב~עי~
 לסו~ר~

 נקיים ז~
 שלא~בל~~ול~

~ל~~~~~~~~~~~
~~ 

 ~ל~~ןן

~  
~שו~

 רמטמאינן ראף הוא רה~עם
~~ 

 מקרי לא
 ל~לו~ מ""~~מקולקל~

 מדאו~י~ ביוןראינ~טמאה בה

 ~~ג~~~ ~~~~~~~~~~~

 ~ט~~ן

 ל~~~
 יו~ר ~ה מצויי~דרמיה

 ומטע~
 לא~ר זה

 לא שעריין אף בזה"ז בה ~ולין איןהמבה ש~י~~
 ~ בעיני ונבונורבריו עב"ל~ל ~בל~

~~
 שש~ל~ו ו~בר~ה

 מ~ל~ל~
 ~ש"ד ב~ב "

ס"~
 ו~~דה נ"ח

 שלפנ~ ~~ ~~
 ~~"ל

ו~לע
~" 



~ ~ ~ ~

" 

~~~~~ ~  
~ ~ ~ ~ ~

 דהואונל~ד
 ~ פשו~

~~~ ~ " ~ ~ ~  

 ~"ושתי~ןצ~י~ת
 לחו~

 לפישאין "
 ~ב~~ לבעל~ בבידו~ידוע

~ה~ת~
 ~ולין אין א""ב מספק דטמאה דק ממנה יצא

 בטהו~~ דהויב~
 זו ואצ"ל זו והוי ו~ח~נים ט""ז

 אפי~~לומ~
 בב~ יושב~

 ביון אמדינן לא הבתם על
 נולדשא~""ב

 הס~~
 ב~ם רא~ה אם וא~"ל בה דני~לי

 שבשע~ הש~ל~ את~ב~לו~
 בה שנולד

 הס~
 לא

~ביד~
 דף וב~ו~~ ק~"ט דף סוף ~ה"א ב~מה עדיין

 ותז~~~
 ב~ב " ובו~ ולבש~ו

 ס"~ הש""~
 נ~ז

 ה~שונ~ ב~לאבדקה נמי ולבש~ווז""לוחזדה
 ק~"ל ~לא ~פשטתוקודם

 דא~
 ולבש~ו שחזרה ~"ג

 טמ~ה ג"ב השניה ה אפ ~דאשונה א~ל ~ואו~חלוק
 דהש~א שפשטתו קודם בד~~ו שהדאשונה ~יידיא"נ
 עב"ל וק"ל ש~חזודו~לבשנו עד טמאה~ינה

 והדב ~

~וד~
 השלמים

~"~ 

 נדאה וז""ל ב~ב מ""ד
 דמשמ~ קאי אלבישהלאו ~האיוחזד~

 דא"ב פעמי~ ש~י שלבש~ו
 קאי ~חלו~ה ו~זרה אלא סגי בפ"א למהליתר~י

 שהשאילת~לחבד~ה החלוקאחר ממנה~תזדהולקתה
ולבש~ו

 ו~""~
 מ~חלה לבש~ו

 ו~ש"~
 בזה מדחיקלפר~

 ~נאנל~ד ל~ום וע~פ ונ~ן עב"ל ניחא ~"שול~י
 ביניהם פלוג~אדליבא

 ו~
 אמת דין הדין ~וונא

דש~י~ן
 צריבו~

 דהוי ו~~"ג לחוש
 ספ~

 מ""מ דדבנן
 טפילהאי דמקל~~ חזי~ מאי מקל~לת בהאי ~לי~ דאי~יון

 מ~~
 ש"ך ~וםקים ושאר והרשב~א ~ש~י

~
 ~ ו~חדונים ח"ן ק

~~~~ ~""~ 
 לבש~

 נד~~ ~ימי חלוק
 ולא

בדק~וו~~
 ~עדבלד~מ"~

~~~~~

~ ~ ~ ~ ~  הש""~ 
 שילבשנו קודם בדק~ו אבל בדי~ה בלא ג"ב~~ד~ה
 נדו~ה בימי ד~ולה ~הודה הבי ואפילו נדותהבימי

 ומניק~ במ~ובד~וב~
 שבדקה מיידי שאח"ז ד~~יף

~וד~
 עבודהומניק~ה ימי קודם או~ודהיינו שלבשה

 לא דאי או~ו בדקה לא או~ו ולבשה שנ~עברהו~תר
 סל"ט בדלעיל טהורה ד~"ה ~~א בללבדקה

 עב" נוק
~ 

 הדבד ופשוט
~ 

~~~~~ ~~ 
 עלידיישדאלי~ובו~ נ~בבס אם
 הש"ךב~ב

 ס""~
 וז"לנ~ה ס"א

דגם
 ~ת~~

 ~בדוק בפנינו הוא דאם בפנינו ~ינו

 ~במקדי~
 ואם מ~ליד

 ~ינ~
 בדל~מן ~חמיד בקי~ה

 אל~בסמו~
 אין דבבה""ג החלוק בשנאבד ~יירי

 ב~ה הר~"ה וב"ב ס""ע בפדישה בדב~ובלה~מיד
 שב~ב ב~"ה בדשב"א משמע ובן ע"ב קע"טף

 א~ד לא הרב שגםואפשד
 אל~

 עלה למיקם בדא~ד

דמיל~~
 משמ~ ב"י ומביאו ע"ב

 דלא בנאבד אבל

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

 אבל ספק הוי לאבשיעורו ב~י שאינו אלא דמיל~~ עלה למי~ם וא~~דלפנינו
 בשנשפ~

 למיקם וא""א
 ~~ק הוי דמיל~א~לה

 דדבנ~

 " לקולא

 עי""~
 ע~~ל

ו~א~~
 מס~ר~אבן

~~~ 
 על תלק השלמים

 בלפני ~לינן לא לפנינו הב~םדא~לו הש"~
 בבו~

 ובתב
 להחמיד דטוב ונלע"ד והדש~אומרן דע~הטו~דבן
 בד~ ~~~פי~

 שתזק~ו דביון מגליד או במ~דיד

 תלינן לאבדוק
 בלפ~

 ב~~~
 ~"ועייןבדבדיו

 ז וממו ~~~
~ 

 תזק~~~
 הש"ך בתב " בד~~ו

 ס~~
 ~"ב

 וז""~
 בנו~דחז~~

 ישדאל
 בודקו~

 ושל חלוקי~ן
תבדותיהן

 בבז~ ב~ע~
 בתם ~מצא ואם בלו"

 מגד~
לחבד~~

 תזינן לא ובזה""ז
 בנו~ דדר~

 ישדאל
 מקפידות דאין דאף פידוש ע~"ל להחמידונראה בב~
 עבד ולא הית~ דמ~חלה להקל ~לינן לאע~"פ ב~~
 ~ ~דבד וטובבבוס ~~
"~ 

~ ~

 ס"ק הש""ך ב~ב " לפנינו אונה אפילו
 ל~~ו היא ~ם דה""ה משמעוז""ל ~"~
 הי~ ולאשבדק~ו ואומר~

 דבדיה על ~מ~נן לא ב~ם בו
 ו~"ב לפנינו אינה באלו או~ה וד~ן להית~ ולאלאיס~ ל~

 וע"להב"ת
~  

 דאין ונדאה ~ ע~ל י"ט סס""ק ק~"ז

לסמו~
 לעי ועיין שקד דבד לשונם ~מדו עליהם

סימ~
 הגוי נא~נות מדין קב"ב ו~י~ קי""ת וסי" ~ת

 ~ע~יקו ה~תדונים וגם שומש
 דב~

ו~ע ~ והש""ך הב"ח
 ~וד~

 השמלים
~""~ 

 ~"ז
~ 

~ ~
~~~ 

~"~ 

~ ~  ~ ~  

 ה~דו~

~ ~~ ~ 
 ~דב דבדיו על מ""ש ועיין ~~דלעיל

 השלמי~ ~ד~

~~
 " ובו~ מ~דיר ~וא ואם

 וא~
 או נאבד

 ש~י~ן~חלוק נ~בב~
 טמאו~

 דאין ביון~
 ל~לו~

 ב~~
 ודלא הש""ך ~"ב מ""ג סעיף בדל~יל מבתברתהיו~ד

 ~דב וב~ב ~בהע~"ז
 השלמי~ ~ור~

 מ"ט ~""ק
 ~אמת והוא נבונים הםהש""ך דדב~

 לפ~נ~
 ובן

 ~האתדונים ~~

~~~~~ ~"~ 
 ב~ב " ובו~ פשטו בשלא ב~"א
הדב

 ~ו~~
 נ~ ~"ק השלמים

 ל~~י~ן ~התגוד למעלה הוא אם ~י בד"א האיוז"ל
 ועל טהורותדשתיהן

 ז~
 ובו פ~טו שלא ב~"א קאמד

 בסתה א~מש~"ב
 דא~~

 שימ~א מקום בבל ~ז
 ו~"ו ~ד סעיף לעיל במבואר הילךוהילך דחוזר~ום טמא~

 ש~יהן דאשן ב~ו שתיהן אםולבן
 ט~ו~

 אחת ואם

 דאש~בס~~
 שבס~ה או~ה

 טמא~
 ובן פ~וט זה ובל

 בדבדי להדיאמבואד
 ב~"~ ~דשב""~

 ס""ו דף הק~ד
 ~ ע~"לע""א

 ועיין ומבואד דברוד ~"ל זה ובל
 הקשה דיפה ונל~ד הע~ז על שה~יג מה ~םעוד

 זעניו

~ ~
~~~ 

~~ 

 ~~~~~ל~~~ב~~~~~~

~ן~~

 ~א~~
~ ~ ~ ~ ח ~ ~ ~ ~  

 ~ל בנ~~א ~"ז וב~ב ~ ךוהש
 ש~ח~ הב~~

 הס~ן
לא

 ת~שי~
 שמא

 נ~הפ~
 ב~"ה הדש~"א ובתב נל~ד ובן

 ~תהפבנה שמא חושש~ן אין לגופן אבלוז""ל
שינה ~~ו~

 להיותמש~בו~
 שבתמי"דדבנן מפ~י לזה יהעיקד

 אשהאבל
 אח~

 ~מצא מקום בבל מונע שאיןלה
 טמאהבמטה ד~

 דהמט~
 ועוד מקומה בולה

 ד~
 זה

 ע~ל באמ~יבן
 ונ~~

 ~ין וסי~~ו ברש"ל ו~"ל הדבד
 ~~ האחדונים ו~ב ~~ת~ון ~יון ~~ן ביןלחלק

 ~"~ ~ו~~~
 ו~~" ~ ובו~ ש~ים בדקו

 שתים ~ם במ~שדאתיא ה~~
 ~ולו~

 שנמ~~ב~
 שת~לה ~ש טמאה

 אח~
 ומ""מ בש~ים

 דלא זה דין למימ~~צטרי~
 תימ~

 דשתים ~~א~ביון
בדקו



" ~ ~ ~ ~ ~
" 

~ ~ ~ ~

~ ~  
~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

 ~תח רע"ב טמאות ~~או"~דקו
 מה~

 דאין טמא~
 ה~ח~

מ~נ~
 דאין ו~ון ל~~ח~וחי הו"ל בחמים ב~ דא~ב

"יבילים
 לתלו~

 ~ש~יהן
 דה~ת~ ~מ~

 ~לל מ~ן בא לא

"ר~
 מהטה~~

 דף ול""ח פ~שה וע~ן ~~"ל
 אחר היינו בד~ו והאי ש~~" ר~"ט~"~

 מ~א~
 ואחרוני~ ט""ז ה~חם

 זו~שוט

~ ~
~~~ 

~"~ 

 ~~~לו~~
~ 

~~ 

~  
 באין~ולה

 ו~~ ל~
 ולא וסת לה יש ו~ן

וס~ה שע~ ה~~
 ~נ~

 בהגיע ~ולה
 ו~~~ שע~

 והגמ~"י פו~קי"
ומ~או

 הילדה ו~~לו ~"ל ס""ק ~"ז ו~ן והש""ך ~~
יש

 ל~
 ו~בתם ו~ת

 מצ~~
 בשעח שלא

 וס~~
 בה תלינן

~~ש~
 ~ ~דיהם ונבונו ואחרונים

~~
 היא ו~~לו " ד~ים ב~ולתאתת

 רש""י נשו~~
 ~וא~רונים

~~
 ~חב ~זו" זו תולות אין מניקה ו~תת זקנהאחת
 אחת או וז""ל ע""ג ~""קהש""ך

 ז~נ~
 וא"

ד~ים בתול~
 א~

 ומביאו ~דאי~~ברש~"א בזו זו ~ולות
~ 

 ו~חב
 וה"ה ה~אופשוט

 לא~~
 שאד ול~ל מ~ו~רח ו~~ ז~ה

 בזו זו תול~ת ~ן לר~וח ר~ויות אי~ם ששניהם~ינך
 מענין ועיין וברור ע~ל ~~~חו~חי~ן

 סימן ה~"ט~~ק~י ~זק~~ בת~
~"~ 

 ~~ ~וח
~ 

~~
 ~~ז ~~~ה " ~א~י שלא לי ברי~~א~ר

~~ ~~
 דמ~~~דל~ ~"~ דה~

 רמיא
 ~מא אד~תיהוה""נ לי~ו~~ו~ביד ע~יהד~ני~

 דנ~~~ אימ~ נבנ~~ילא אשהש~ומר~ ~ה~
 לא דהא אדעחא ול~ו

 ~~~ דשאני ז~רץ ~דהעלה רמי~
 ~יון

 לש~בח~ ~ס~ו~
 ~ד~~מ~

 אבל~~ה למקו~ נ~~~ א~ יוד~ת ~~יר ק~ר ~זמן
~~ 

 ~דם למציאת שבי~~ן אתר רב ז~ן יש
~""ל

 התיצונ~ ~~
 לו~ר ~חבו~לועודיש ~"ז ס~ק השלמים בתורתו~ין באורך~ ~~ש ~~מדנו מטעם ט~ה

 ו~זן ל~קל הול~ןדבבתמים
 ~נה""~

 ש~רץ
 שח~~ד~ש~נן דל~

 ~אי~ור~
 חמ""ז סימן ~א"ח ובאמת

מבוא~
 ~~רי~ה~י ~~ור ~ענין ~ף

 ו~"~

 בלל
 דחילוק ונל~""ד ע~"ל ו~ד ז~~"ק ו~י~~"~

 ה~
 מס~~ר

 ונ~ו~~

~~~~~ ~~ 
 ו ~~ום בב~מים אין

 ~חותא~ילו
 בו ~ם ~~ג ~דוק ~אינו בעד אבל ~ג ~ןבדלעיל ו~ו~ מבגרי~

 ~ק נדה משום בו אין מ""מ ל"ו ~~יף במ"ש ~ס~יש
 ~"ב בב~ם ~מו ט~אה ס~ק~שום

 ל~
 לע~ן~מש ~~~י~ הוי

 ו~~
 וא~~ ואחרונים וש""ך ~"ז

 בישנ~
 ~ן

 ~שוםבה
~~ 

 ח"ן ~ק ~שלמים תורת
 דל~

 תוט בהר~

 ~י~ב"ד~הש~
 ~ע~ ~~"~

 תשו~מה~"ם~ל
 אם ואפי~ טהו~ן שב~מיה שחין~ובת א~~

 בשע~
 ו~ת

 על ב~מים ומצ~ה בדקה ושוב ע~~ה בדקהלא
 על~ו סרינ~

 תלוק~
 לה~ל ד~לינן ליבונה ~מי ו~"ש טהורה

 ימ~ בשלשה ~נן מה י~באר ק~"ו בסי~ ולקמן~~ל

~ראשו~םוע~~

 ~ז סי" חוטהשני בשו"ת
~ 

~ ~ ~

 ר~א
 ~ש~~

 הב~ם ~ל שנשאל ~ו ~י~
שמ~ה

 והי~ בחלוק~
 בויותר

 א~ש~יהועוד ~~ג~~
 מקו~ לאש~

 ש~יחה בו לחלות
~~ן בעל~

 ומבו~
 האשה ז~ת והנה בדם המ~~לים

 הית~
 מציא~ בש~~~יל~

 וירוק לבן ~ראה לראות הב~ם
 ה~ה חלו~ה ובלהב~רים

 מלו~ל~
 מב~מים

והלב~ם הירו~~
 ~ה~

 היה ה~ח~ם מן א~ בתם ןבראש
 סביב ~~"ל ה~וד~"~מראה ~~~

 ~בח~
 בדמות הלבן

 דב~

 ב~גד ~מ~~שטלח
 ו~~

 לעין נ~~ה היה
 ~~מר~~

האוד~
 ~צח היה הנ""ל

 הבח~
 א~ד ~חם ושה~ל ~~בן

 אע~"~ו~~י~
 ד~
 בב~מים ל

 ל~ק~
 מ~מ

 ד~בא מאחר~מא ~~~""גנרא~
 הזבח~

 ~א
 ~מ~~

 עם
 דהא~לבן ה~ת~

 ב~"~ ב~~
 גם ודאי א""ב ב~ןממ~ר וירו~~מי ל~ן ~מר~ה ~~ר~"ז

 מר~~
 האודם

מאחר ~ש~ יצ~
 ~נדמ~

 א~ו~~"ז ל~ם הבל
 ב~~

 ה~ז
 וחוב~בז~ ~~ר~

 לעין ~ם ~עלה ולב~וף בדין
 מראה של קץ~וא נראהשה~וד~

 הטהו~
 ~היינו

 טמאה ודאי אז קו ~~ן הטהור~מד~ה שהולךומח~שט~~~
 בלא""~ אב~

אל~
 הט~~ר ~מראה

 הול~
 וא~ש~ האודם ~~א~ על

 ~תלו~~
 לא ודאי ~חרינא במידי האודם

 יצ~
 שאד מ~ן

~~תם
 ו~~ור~

 דב~ו ונבונו ע~ש
 ~ע~ן ~ע~~

 ו~~~ מ~"ש י""חדין ~~~
 ~ נ~""~

~ ~  ל~שהי~~
 ~צמה בשבודקתה~רון ל~ ש~א זמן ומ~תו "~ברון

 בשיח~שו רק י~ק~תמי"ו~איהן ~מי~ מוצא~
 נש~רס~~וול~~מים ה~~~ ק~~ ~אד~

 ב~חחל~ י~ו~
 ויש

~~ 
 ו~ת

 ו~~ה ~עתובלא ~~ו~
 ז~ נו~ג~

 גם ה~דר
 והאשה מניקהאו בשהי~מע~~~

 מרגש~
 וחולה ~ו~ה בחוך ~אב

~~ 
~~

 אלה
 מת~~

 ב~~~ה ~ו~ן השבירה
 ~ב~

 ~ין אם
 קבוע וסת~ה

 וג""~
 מעו~רת אינה

 ואי~~
 ~ז מ~י~ה

 ונל~"ד ~ש ~"~""ד ב"ת שו""ח במב~ה תוליןאין
 בוחי~

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

 ~~מז~ ~ווני ל~~יר סי~נין דנחןב"ב
 ולהב~ין

 חבם באור~ודפח""ח ~""שבאו ~אז~
 ע~~

~ 

 ~~"~"~ו~~~~~

~~~ 
~ ו~~ ~  
 ז~~ךואתרונים

~ ~

 בתבו " ה~פל ש~ת על מו~ם~~ון
 ~"ק ו~~"ז ה~~ל תוך שו~ת אם ~~ווהש""ך ~~~

~~
 ב~~

 דבן
 הו~

 מ~שום~מה~~~ו ו~בים הטוד לשון
 ~ל"

 מקלת~
 ה~פל לתוך

 ו~~

 ~ל שו~~ת
 ה~~~ ש~~

 מי עם ~צאת מקור דם דרך ואין למקור ~י~ ~י~דרי ~~~ ~~~~~~ ~~~~~~י~~~
 א~ל~~ם

 ~וקמ~ ~~ שו~~
 ~לא דם ע~~ם ומוציאין למקור ~ליםמי א~ש~~הד~ אנ~שה

 ~זו זו ר~יה ב~מרתבת אלא~א ~במ~לח~
 ומשימ~

 ~ח
 ~ליה~ן ~~~~

 נמצ~
 ע~ רגלי~ מי שיור~ן

 ל~ך ~דם
~~~~ 

ש~ו~
 זלא שם מבוון

 שפ~ ~
 בשו~תת ~בל הס~ל

 לה א"א ואז זו אצל זו ר~ליה ש~ומ~ת ~יינוועומדת
לקלח

 ר~
 והס~ל בנחח ממנה שו~~ן

 בן ועל ד~ליהל~ן ~מו~ משימ~
 שותת~

 על
 ה~~ ש~~

 מביון ~אז

~~~
 ר~לים מי יציאח ~ום ~ד ~~פל

 ז~
 ברור נ""ל

 והרבע~"ל
 ~שלמי~ חור~

 א~ ~"ק
~  

 דדב~ו
נבו~ם

 והשי~
 ו~ן ה~ח ועל ~ש""ך ~ל

 שיי~
 ה~"

 ה~~ל מ~~ת ה~פל ~וך ל~מ~ה יש ~יותרדאדרבה

 ~~""~במבו~
 ~~~ת ו~לע"ד ע~ל לה~א ו~ו~~ם
 הט""ז ובדברזבדבריו

~ 

~  במקל~~ ~ל~~
 " ~ו~ ה~ם ונמצא

 ~וש~~
 על

ש~ת
 ו~מצ~ הס~

 דם
 תו~

 ד~ם לחוד ה~~ל
 מיא דתמו דב~ר~יתא

 אב~ לאיש~ו~" ~ו~"~ ~ס~~ ש~~ ~ אח~
 אם

 ~~ נמצ~
 ה~~ל ~~ת

~מרינן טמ~~ ~~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~  

~  

~  

~ ~ ~ ~  

 ד~ א~י מיא ד~מו ~ר~אמ~~ן
 אבל

 ~יזשב~
 באמצע

 ~~רז ~ךוא~רוני~ונבון טמאהה~~ל

~ ~

~ ~ ~  

~~~ 

~  

 ~פילו
 מ~ל~~

~~
 ~ור~

 מן דדיל~א ~"ס דהוי " ~נין בבל
 ~אשה מן וא~""ל~איש

 שמ~
 המקור מן לא

 ד~יינוו~שמע
 ~נמ~

 בד~~א ~מים על ה~פל ~וך

ב~"~
 ואחרונים ש"ך

 ס""ק שלמי~ והרב~ור~
~ 

 השיג
על

 ~ש""~
 המים ~ל רם ונמצא במ~ני~ ~מר~ני רבוונ~ו

 זה דאיןוב~ב
 מובר~

 ראפשר בך בל
 ר~"~

 על בנמצא
 נלע""ד באוד~ובן י~ש ב~ווה ~דברשפ~~~פלאלא
 ~שפ~הספל~ בנמצא ~דיןדהוא

~~
 רק

 באשהשיש~להו~~
 ורגילה "

 לראו~
 במי~

ר~י~
 ~לא

 בשע~
 ו~ ~"ק ש""ך ו~יין ו~~ה

 ~~ב ~~נין~~אדיך

~~~ 

 ~ין

 ל~

~~~ 

 קבו~~~

" 

הרב וב~~ ~ באורך ע"ש ד~ליה במי אלא דואהבאינה
 ~וד~

 שהקשה מה מ~ורץ דבזה ר~ ~""ק השלמים
 ב~~ ו~יין א~דדי הרב רברי יו"ר ס""ק ק~"ז סי~"~~"ז
 ו~יין ~ילו~ים בבמה ~וד שמ~לק שםנה"ב

 צ"ב~י~ שו"~צ""~
 ושו"~

 ו~יין ב~ הימן ע~ק באד
 בס"~ ב~"~

ז~
 ק~ז סימן ל~יל שב~ב~י מה ועיין

הט"ז דין"ה~ר"~
~ 

 רה~ם מו~ם לשון על ובו~ יו"ד ק
 ~באודך י~י"~

~~
 " נקי המוךומצאה

 ווייל מהר"י בשו"~
 ר~אשה מבואר ב"ה~י~ן ז""~

 י~
 הא~ נקבים ב~ לה

 והא~ ליציא~ ~מוך למטה והוא הש~ן ממ~ו~יוצא
 רם ממנו~יוצא

 שהו~ נרו~
 בעומק למעלה

 ז עב"ל הגוףל~וך הרב~

~~~~

 האשה אם רה"ה בה""י הרב
 מ~וב~~

 או
מניקה

 ממנ~ ~ונ~ת~~
 הרמים

 דצריב~
לבדו~

 מוך ~י
 נ~

 באלו ול~לק להקל ואין ~פ

רמ~ול~ו~
 מבה~יאדהרבה מ~מת רודאי ולו~ד דמים

 רואו~ ומניקו~ מעוב~~נ~י~
 להם ויש דם

 אין ולבן נשים שאדבמו וס~
 ל~ל~

 ונל~ד להח~יד ויש
 ז ברוררהוא

~ ~
 ~~ ~"ק הש""ך ב~ב " טמאהובו~ ש~יא י"א
 ~בו~ רינא האי בלל ב~ב צורך לאיזה קשהוז""ל

 ביושב~~ל א~ילורהא
 שפ~

 דם ונמצא ~ספל
 ~ספל ו~וךהספל ב~פ~

 טמא~
 הער על בשנמצא ב"ש

הספל ו~ו~
 ג~

 ~ומרא באן אין ובו~ לה~מיר ויש ~רב מ"ש
אלא

 ב~
 הא~~נים וה~~יק~ו ~ב"ל ~רין שורש הוא

 ~עד ~מצאה~םעלוה~~מה~~ראדאם

 שבר~

 ~טמאה
 ונלע"ר טהודה שהיא וי"א ב~~ מור"ם אבן הדין קועל

 ~ ~ה~מיר

~~~~
 בש"~

 שלה עד על רם שמצאה אשה ג~~ל ~ק
 להוי~

 ט~ודי~
 רם אם לבדוק וא"צ ב~~ורים ~ולה

 ו~ו ~"ר בבגרוהזא שנמצא זהטחו~בדם
 דד~

 ט~ורים
~ימן ב"~ בשו"~ ~אג"י יע~ב הדב גוונים לבמה~ש~נה
 ע~ש ~"א ~ימן ~"ש הדב מ"ש ו~יין ~ ~~~

 ~ע~ל

ד~~~

 יו"ד ~"ק הש"ך ב~ב " קרטין~~ין
מצאה דא~

 ד~
 ובן המרדבי בר~ב "טמאה ג"ב

 בשנויא ש~~לק במו ~לא בשנויאב~~א~~לקה~~י
 ~"ז ועיין הא~רונים והביאוהו ~"ל~ק~ר"מ

"ר~ו~ל~רדאם ~"~
 מצא~

 ד~~ב
 ~ טמא~

~~~~
 שיש אשה

 ל~ו~~בדדך~ב~
 הנשים

 זש~
בשע~

 ו~~ה
 מוצא~

 ~מה
טהורה בבדיק~

 ב~ודו ארומים ~ר~ן שמצאה רק ~~ מראיי~
 מקצ~~ ק~ין ואו~ן מחטשל

 פ~~ן בבגד נבלעים
 הפש~ן מן ונ~לטי~ נבל~י~ אינםומ~צ~ן

ומנהגה במח~
 בשע~

 וש~ה
 אז האדץ בלבררך ממנ~ הד~ השפע~ בשפו~~

 מוצא~
 בשר שריי~" ~מו

 ~~ר הרבה הנ"ל ~רטין ~~ןיש וב~ו~
 שהיה ב~אב הר~ישה פעמיםשהדבה זהוהיאאומר~ מזול~

 במקו~ ל~
הבליו~

 ~שעה ~מו ושזה
 שבו~ו~

 רלא
 "עדיין ~מיד אך באבבאו~ו ~רגיש~

 מרגש~
 בבאב

 ל~ ודומה מקום מאו~ולמ~לה בבטנ~
 ב~לו

 הול~
 שום שם

דבר
 ואנ~ אנ~

 הבאב הרגשמ~וך לפעמי~ קדטין או~ן מוצאה והיא
 ולפעמי~

 ה~~ז דינה מה~ ~~"ב
 מ~באר באשד להתירהורה

 בס"~ באריב~~
 אבן ז הלז

 ז"ל ~"צהגאון
 בשו"~

 סי~
 ע"~

 עלדב~י ל~שיג האריך
ה~"ז

 ומשי~
 אישור מ~יר הורא~ו על דהסומך

 בר~
ועייןבשו""~

 ועיין ב"ב ע~גשאלה
 ~לש~לק שבזעק~ בש~~

 שו"~
 ופל~י בבר~י ו~יין ~"ץ

 ~~ו"~
 ~צ

~י~צ
 בושו"~

 שי~י"ב מאירו~~"א פנים
 ~"בסי~יעקב שבז~ ושז"~

 ~וושו"~
 ו~ימןש~"א ~"ע סי~ רב"ש

 ~ב~א סימן הר"ט בעיקרי ועיין של"זוסימן
 או~

 ן~

ואו~
 ב~

 ואו~
 נ~ברדדישלה~וןרלא נלע"רראין~ה~לבד~~ דינא ולענין ב"ר

 מב~
 ל~לו~ב~ורפע~י~ דנובל

 סי~~ב"א ~ר"ט בעיקרי וע"ע ~ באב להאין
 ל""~ או~

רבת~
 בשם

 ש~~
 וז"ל ~ה ~י~ יעבץ

 א~
 שמצאה

 לטהרהרהיינו ר~~אים צריבה הש~~ה לאחרבבריקה ר~

 בשמטל~~
 רם ב~ובו ~מצא ה~פל ל~וך מים

 דגליהרגלי~~~~"שמי "במ~
 מצ~~ו~

 מאר או~ה
 הוב~ה להשיש ביציא~ן~~

 בטנה"~ו שב~רדי מ~ שמ~מ~
~בליות

 א~
 הרם~ המ~ור בצדרי

 שו~~
 בגו~

 ז~וקה רעב~פ ר~ ~ מוגלא או ~זל בגון בשנויהרם שמזצא~
 ש~ברוק א~ד רהיינז ~צ"א ~י~ מוד"ם רב~בלבריקה
הי~ב

 יפ~ ו~קנ~
 באו~ו מוך ~שים

 מקו~
 בעומק

 דם ב~ובו ~מצא ואם ~הפל ~וך ~ש~ין ואזיוצאים שמימ~~גלי~ ממקו~ למעל~ ודאי שיהיה ~בהרחם

ו~ק~~
 או~ו

 בב~~ל~ נקי ו~מצאנוהמזך ~וצ~ ב~ ואח~ ודם מ"ר מלבלו~י מק~
 לבעלה הו~דה אז

רוקא וז~
 שלאבשע~ו~~~

 עב"~
~ 

 ונאים
 למי" הדברי~

 ~נאים ו~ד~ בנס~ןלבעלה וש~יםוה~ד~יאש~ פע~ לירי מעשה בא ובבדשאמדן
 ~הל~
 ז

~ ~
 טהור~

 וא"צ ו~~" דם ~ה ראין
 ו~ביאו ד"מ נמוחו א~במים להטי~
 ~והא~רונים הש"~

~"~~~~~~~~ 

 ~~ואינה
 מררבנןולארם~ימודהיא ~פסק"~קנ~~ש~ צדיב~

 קש~
מ~

 מד
 ו~ ודו~

 ע"ש~ושו"~~יים אחר ~אופן ~י~
 דאינ~ ~ ~י~ז~~""א שא~

 לאוראידא~ה מוחזק~ברמיםדהא
 אף להפסיקב~הדה נהגווהאירנא

 לב~ול~
 ובורקים

 רש"ל וב"בבלז~נקיים
 ומ~יא~

 וש"ך והב"ח ה~ישה

וא~דוני~
 פעם אלא ברקה לא אפי~ רבדיעבר וב~בו

 ופשוט ק~י ~וךשבעהא"
 דמ"~ ב~~ד~ הו~

 ~ש~ן
 ר~ רין ~קצ"ו סימן לקמן מדן רב"ב ו~ו ליה~מיבין
בבל

 ע"ב ר~ט רף ל"ח ו~יין הנשי~
 ו~וד~

 הש~מים
 ופחר ג~~"ק

 בדי~~ או~ יצח~
 ב~ו""ק ועיין אשה

 ~"ו" ~י~ ~אל"~"ב ~חיי~ קט"ו ~י~~"ג ן"~

רא~~ דבי~ו~ל~



~ ~ ~ ~ ~

~  

~ ~ " ~ ~ ~ ~ ~
~ ~ ~ ~ ~ ~

" 

~ ~ ~  

~אח~
 ~~ בין בלל

 ז""נ לשמוד צריבות מלראוח פסקה

~ר~
 הנשים

 ושי~ב~
 חשש משום ~קון דהבי ויברבו

 בעי~רי ו~ין" ~דבר ~נ~ן עי"ש ~ימוד~ם
 הד""~

~ימ~
 ~ ד ~מ ק ס א ב

~~
 ~ם בדי~בד מיהו ם מור לשון

 " ~ד~~ ל~
 עיין " ו~~ע~מה

 שבע~ נ~ל~
 ~שוב~ ח"ב

 בדיקת ענין המ~רש~~
 ~בלו~

 אוחן מ~זיקין ש~נו
לס~ק

 זבו~
 משב~ת היבי להו~~ירהו~בילה ומצרבינן

 ראינו ולא שמענו דלא אמח והן יע"ש בדי~הל~ו
 הנז~שם בדיקה שנהגמי

 בודק~ א~
 מ~ום~ירה עד

 נית~ה דלאמגעת
 אלי אמר ובה הש~ח למלאבי ~ור~

 פאדובה מנשה במוהר"ד הל"ל באן ~י ה~ללהרב
 ואיש~ר מו~יף באישו""ר יאירנר"ו

 בו~
 שמע דלא

 בריקהמימיודנהגי
 באשדשר~~ובת~

 הרב
 מהר""~

ומהרי"ל~א~
 וא"א פ~וח פ~ח להם ~אין ב~ב ז"ל ~ש

 בנ~יםלבדוק
 הנ~ואו~

 וע"ע ו~ דין קצ"ו שי~ ו~דלקמן

 שימן בנימין משאת בשו"ת ~בדיקה~עניני
 דהבלות ג""ב בתב והב"ח ע"א ש"א דףובמעד"מ מ"~

 ~הרה סדרי הסבים ובן הא~שר בח בפייבדקו

ונבו~
 ~ הדבר

~~~~~ 
~~ 

שבע~
 בל " ובו~ הללו ימים

 בת"ה הרשב"א מרברי הואזה
 וז""ל ע""א ק~ז דף ב~"ה הר~ב"אובחב

 ומנה~
 של

 ~יא ~ורה~שדאל
 ובב~

 להבין הנ~יגו מקומותינו
 שמחההעו~ח

 ~שב~ של~ני שב~
 מ~די וזו נישואין

 עב"ל אלו נקיים ז~ ~ונין וממנו~~יעה
~~~ 

 תורת
 ~נה~ו המנהג פי הםעל וד~ריו וז""ל ד~ ס"ק~שלמים

 ול~~וללבנוס~ע"ש
 ~"ג~י~ ובמבוארבא"~ שב~ הבנס~ לע~

 וצרי~
 השבתנישואין של~ני בע"ש דמיד לו~ר

 יום מ~י לס~ודה עצ~ן~מבינים
 ה~בי~~

 דאל"ב
 הרוב ע""פ שנ~גו ~בשיו ו~ל ~יים ז~ מצינולא~

 די~ צ"ל ששי בליל~~בול
 השבת קודםימים שני"ושל~~ מ~רי ה~ביעה

 בראמרינ~
 בריש

 ב~ובו~
 שיהאאדם

~ור~
 ב~ז ועיין עב"ל ימים ג~ בס~ו~ה

 ס""~

 ג~
 יום בבל בדיקה דהצריבה ר~"א בלשון ולקמן~אורך
 עצמהבבל ש~בדוק הדב~ ~~ונ~ן ס"ק ה~"זו~ש""ש

יו~~
 ק~"ודין לקמןסי" ועיין

 ד"~
 פ"א א~~ ובדיעב~

תז~
 ~ ס~י שבעה

~~
 ב~בהש"ך~""ק " נ~קדשהעדיין שלא א~~י

ג~
 דב"~

 ז" לישב דצריבה ~בר נתק~שה אם
נ~יים

 לחופ~ ~מו~
 וברוד ע~""ל עי""ש בב""י ובן"הוא
הוא

~~
 ד~ ליל הבלה ל~בול והמנ~ג מ~~ם לשון ~

 הש"ס ~בזמן "ובו~
 נשא~ ב~ו~

 ליום
 וב~וב~רביעי

 בשל"~
 ~לא ליז~ר דיש ע""א ק~ דף

 עד ה~לה אצל הח~ןלשבב
 ל~

 הד~ד ו~ב בעילה
 ד~ו~ר ב~ם ~ו~רים במה ב~נ~~י ל~שז""ל יבא~אל""ב

 הב~יל~ קודם הבלה אצל ג~לילות ב"או לשבבבעיניהם
 ליצלן~~מנא

 דבשא~
 ונעשה קרי לידי באים בנפש

 ~ ונבון ~~"ל ואטלולא בחובאלהם

~~~
 שם ב~וב

 מרורו~
 שנהגו הרע ה~נהג על

דל~
 ה~לה ~צל הח~ן את שמושיבין די

 ~~בק אףאלא
 ש~ך לעינים ואוי או~~ ו~נש~

 ו~ו~רזאות
 דב~וק~

 ובו~ מתגבר יצרו אהבתו
 ל~שז""ל~ וגורם קדי לידי באאם וב""~

 מנשוא עונו ~גדול
 ~א~ ~בחולהואם

 אדאוריי~א עבר ה~ה נדות לבלל

 אשהואל
 בנד~

 ~ר~~~~ מיני" דבל תקרב" לא ~מאחה
 " בנה""ג להרב ~דושה~ועיין באות באורך יע""שאסורה

 צדקה מעיל ובשו"ת בהג~""ט ס""ו סי~א~""ע
 ~י"י"~

"~ 

 דבש יערוח הנחמד ב~פרוע"ע
 ד~

 להרב" ע""א ~""א
 ולעורר ה~לאבה דל~ש~םיונ~ן

~~ 
 אולו הקוראים

 ל~ולנוי~מ~ו
 ול~

 ~דע בדבר לעשות יוסיפו
חשבנו הז~

 למשפ~
 במחש~ה לשונו ל~ע~יק

 מהעריות להתרחק ~דוש~נו אשר קדוש גוי נאש~עו ש"בוהאלךלשוןהזהבו~הדר""~~ אזנםללב~אחרדי~ו מועל~~
 ה~ו~אה אל יקדב לבל ~יחודומן

 זבא~
 חול~בון

 עצמן משמרין אשר עליון~דישי
 מאש~

 נדה
 העובד ופרישותואיש ושיחה~נגיעה אפי~

 ע~
 מתועב הוא

 ומחניבם לה" א~ם ברובים ~בריות~יני
אבללמהתפ~~ם י~יהקדו~

 ~שדיז~ראי~ ~חבל"במקצ~
 מאש~ו

הנד~
 נד~ ובתול~ הרחקו~ מיני בבל

 המיועד יבוא
 הנערה אל חתן ה~ראלה

 ~נקרא~
 בלה

 אין~ומ~ לה וישק יחב~נה והוא מ~מא~ה ~הרהלא נר~ והי~
 בן יעשה אשרלא בל ואדרבהדבר

 בחזק~ הו~
 שו~ה

 הנערה ואם אבי א~ו וידברווב~יל
בפנים ורעי~ וקרובי~

 זועפו~
 יודע אינו בא~ו

 ~ימו~
 העולם~ולבבו

חלק
 ממנ~

 ומחל~ ש~ו~ דברי ובהנה
 א~~ לי אוי לב

 בין חילוק י~ ובי הזה בדור הזאת הפרצה ילדתיני~י
 או נרהאש~ו

 בתול~
 נערה

 הל~ פנוי~
 ~אי~ור הבל

 דע~ לפי בי ואם הברל מבליברת
 וסיעתו הרמב"ם

 הש"~ובדפ~~
 בה~יא

 א~
 וני~וק חיבוק יאמד

 אונדה לנ~ר~
 מו~

 ע~מו ל~סור ~דם חייב ת~ת
 יהרג דקימ"ל ג"ע בבלל הוא בי בזאח יעשהטרם להרי~~

 ~ הפלי~ ובמה יעבורואל
 הרופא ענין על

 ד""~" " י"ז דין ק~ה סי~ לקמן מ"ש עיין נדהלאשתו למשמ~

 ע~ן ו~~ לשי~תו אזיל~ב""י
 שם"~ו~~

 הרמ~"ן
 לאשתונרהבדפק למשמש שריליה אי ברזפאל~חמיר
 להח~י~~הוי אחד~עתו רופא שם ואין ~~נהבמ~ום
 ה~ם שאני המתיד ~פי~ יעבור ואל י~רג ג"עבבלל
~אין

 בוונ~
 ולדעת החולי ל~~חין דק וחיבה ל~ריבה

 במקזם עומד ~הוא מודים ב""ע זה זולת אבלסיב~ו

 נפשו~םבנ~
 ~זה לדבר בעולם ואמ~לא תירוץ היש

 ~לא מלבד ~ר~נים במנהג עצמןוא~יתלו
מנהג שיי~

 ~גרחור~
 ה~

 בז~ ומפק~~ והמ~
 ~וא

 אף בזה ה~ ודבדוא~יקורוס רש~
 ג~

 הקדמונים ברורות
 שני~ ו~בות בק~נות בנותיהן להשיא נוה~ין~יו

 אשד
 חשש באן ליח ראו ומדלא לראזת זמנם הגיעלא

לבל נד~
 הפחו~

 אשר בזמנינו אבל
 רוב~

 בוגרות בבולן
 באי~וד נדבר ומה נא~ד מה א""ב בנשים אזרחולהם

נד~
 לרעת עצמו בקשוי יצ~"ר ~רוי מלבד הח~ור

 ב~ אף בעוה"ד שז""לומזציא
 האמור בזה ~יסור

 לאו והוא בהדיאמשה ב~ור~
 שלוקי~

 עליו
 במ~

 הרמב"ם
 ~ירוץ לומר דידע ונבוז חבם איש הוא מי א"בבהל"
על

 ז~
 דעתי יתישב אולי לי יא~ ד~הי~ר איזה או
 הנ~רץ בזה ~ן על הומה לבבי מאד ביבמקצ~
 לב על שם ואין וסדד נימוס ממנו ועושהבישראל
 לקדושה המיועדים ימים בי באבי נעברזיו~ר

 משרה ~הקב""ה ~" ומועדי וחנובה ~ודיםה" ו~~לו~
 ובאשד לח~וא יו~יפו אז קדשו עם על ממרוםורוחו קדוש~~

 אצל אשם אליו יבוא הבלה אצל הח~ן מושב אזיפ~ד
 ~נאה בנ~ירת ונקהלאינקה~שפח~ה

 בימי~רושי~ עולם ~ל מלבו ~מסיבת~מלך בא~ד~וי ~עו~מדנו~
באל~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~  ~יחו נ~ן ~~ו~לה
 ~במ~ ה~רי~

 דודים ~ו~רים
 ו~~ ~י~נתנו

 ~ל ויבואו בוגרי"ם בל ~~חיהם

~נ~ר~
 מאשר ודאו ~~י~ו יש~ל ~דוש חלל למ~ן

מ~לו מ~וןאבותינומא~~ לבם ~פרו ~א~~ ישמ~ואזניבם
 מ~~

 הוליבו אשר נבר אל~י וי~בדו בה~
 ~אבותב~צמם ואמ~הנביא לשרוףבאש בניהםאבות
 מבבות בניהםונשים לשרזף ~צים~לקטי~

 תו~ים הביאו ~לי~םדחמים ולבליבמ~
 ומחול~

 ישמ~קול לבל
 בן וגלל שם הוא באש~~נ~ד

 תו~~ נק~
 בג~ינם

 ~~ל~ בי ~ליהם לדבר יחשבו בייד~תי
 למאד ~שו~ה

 לאובן
 ותח~ י~ש~

 מהם לנ~ום~~ינו שיהי~ הלואי ו~מרו למילי שן
 נ~~

 ול~בות ~~
 ~ל~ם~משל ד~~ באגרו~

 ימשו~
 ~~לא ~~ ~ם

 הדגו ~ם בי~הם יו~ סר~ תו~י~
 בניה~

 ושר~ום
 מית~

 ואש זמנית
~בבה

 ב~ג~
 ב~ב ~אש יבא באשד בי א~

 ואיןומת ~נ~~
~ 

 שורפי~בניבם ואתם בלל מאש באב שום
ובנו~י~

 שאול ~ר אש בג~ינם באש
 א~רון א~ ~וק~

 נשמ~~רי~
 נצתיי~ו~אבו~ו~מהות שריפת וגוףקיים

 ל~תוט מ~בח יום טבח ה~ינו בי ~ציםמצקטים
 ומ~רנים מגדים מבל שלחן וי~דבו ו~נותיהם~ניהם
 הילרים הנ~דים י~ומו ויאמרו ובלה ~חתןוי~או
 מום בהם איןאשר

 ~~ביר~
 ול~ם ת~ל

 ב~
 ל~מוד

 מ~~בהיב~
 ~~ני~ם ויצחקו ~~ם של מ~בו

 ~קדובת וב~מה~ישוק בתיבו~
 ג~

 שמחה ~~~ים ו~ם
וז~ בתנ~

 ~אבר~ם ~אמרו ~י בני~
 שתט~ את~

 א~אנתנו בן
 ~יל~יםשות~ם

 וג~ ~חורי~ הרב~
 וי~שו בתולות

 ושמה שם יר~דו וש~ירי~ ומתולותתופים
י~ית ~דגי~~

 ושמ~
 ~~ה ומשמתתם די~יה ובת ~שטן קוננו

 חבמה בלא ימותו וב~ו"ה צחנתם ות~ל~אשם
 ש~~ ~ל~ ~ון ~ל יתוורו לאבשיזקינו ~יא~

 ח~נים בהיותם
 במ~ בי ונישוק בתיבוק אהבים באילת~~לצו

 נתשב
 א~ ~בם הוש נא ה~"~אמרו ~ם ואתםאצלם

 ש~~ץ חתן היותו בימי ש~~ה זה ~ון ~לב~~ב שהתווד~
 בנ~ר~

 ונישו~~חיבו~
 ולא ישבתו אבזרי גוי ~וי נ~ה באי~וד

 תבליי~דתםיחמלו
 ומהא~ש~

 הבנים הזה ביום להם
 ~ומה נפשי בי בנותי והבנותבני

 מבאן לבן ~ידאבל ונתאבל~ ~ליה~
 והל~~

 אראה
 אי"~

 גדר לגדור
 מרש~לבתוב~ישו~יהתנאי~ אהי~ ולא יבלתי בבלבזה
 לבל ~ב שני~ם שיתנו~ד

 יג~
 ליד יד בזה זה

 ו~~לדחוק לחבוק ~ת קהלת אמ~ ו~ז חתנותםימי ב~
~חבק

 ו~לא"~
 וברית תנאים דברי נ~ראים

 נבר~אלהי ש~ו~תי~
 ~~בו~

~  
 הירא לבן ~~תנאום ~ישו~ ימי בל ~~ ~צות

 דברי י~ןלקול ~~ דבר ~ת ~~
~ש~~

 ויא~רו צ~ידים ~ליו שיצחקו יחוש ולא
 ~ב ~ב ~ו~~~~~יר ז~

 מא~ותי~ את~
 דבדים ובהנה

"~י ~ ~  

~  

 ~קרא
 שו~

 שפ~ים ו~אמת ז ~ב""ל ובו~~מ~ם לפני רש~ יהי ואל ימיו בל
 יש~

 אדם ואשרי
~ומ~

 לבניו שיזהיר ~איש וא~רי לו
 לה~רח~

 מהבי~וד
 ח"ק הגרול ~~והדב ואמד קדוש לוודומה

~נחם במוה~~
 ב~~"~

 בתב ז""ל נווא~א י~חק
 פ~~

 הבי ~ה ~ל

~~
 במוצ~י תב~~" לא ואם מור"ם ~ון

 ברב~ בשיוריבתוב שבתוב~
 וז"ל ב" אות

 ושם ד~ סי~ תיי סם ~~~~שאל מהר"~
 ה~ל~

 ז~ טבלה דאם
 ~ודםימים

 ~חופ~
 ובוונתו ~ש ובו~ מהניא לא

 באן ומור"ם להדיא בב"י מדן מ~ש~ל ל~לו~
 יום בבל ~צמה בדקה אם ובפרטשומעין ולראשונו~
 בבל דבד~ה דהיבאונ~~"ד ~ב""~

~~ 
 ~ד

 ~ודם ה~בה ימים דטבלהא~ילו מצו~ ב~יל~
 החופ~

 ~לתה
 ~"ב הב~ילה ~ן ה~ילה איןלהרתיק דלבתתלהאלא ל~
~ 

~~
 ושאל חתן ובל

 לבל~
 האתרונים בתבו " ובו~

 ב~" נ~~ו לאד~בשיו

 ו~ומבי~
 ~ל

 רגיליםש~שושבינים מ~
 ל~וד~

 ~ ~הוג ו~בי ~מאה~יא אם ~תתן

~~
~~~ 

 דתו אם ~~
 הנישוא~

 " ובו~

 ~דדים הב~ שנתייאשוי דו~~
 התתן אם ~בל שלהם ~מוגבל בזמןהנישואין מל~שו~
 ~יו מהםא~ ו~בל~

 בדר~
 באו ולא

 לז~ןהמוגב~
 למ~ יד~לא הב~ ו~~ר

 את~וובאו
 מ"ב מ~רש נ~יים ז~ ליישב צריב~אין ב~אוג~ימיםאתדזמןהמזגב~

~"~ 

 ובה~הלבה
 רק לגמרי ~נישואין נרתו לא אםטהר~~ובן ~דרי ו~יין בה~~ז ודלא ו~י הב"ת וב"בל~שה

 זמן דחו אם ובן הנד~ייא מתמת ביני~םקטט ש~איז~
 ה~בימו ומיד~בף דאשו~

 הקבי~ו~
 אין שני לזמן

 ז~ל~~וד צוד~
 נקיז~

 ~~ם
 את~וה~

 ו~האדיך ~ק
 ב~י~

 דאםל~ו~~~
 לזמן התתן בא

 ~~וגב~
 ~מ~ופקת מח~ש~~יים ז~ ~ישב ~ריבה

 בד~ת~
 הדרבי~ דבל

 ~"ז ב~י~ ~~לון בד"~~ומהרי"ט י~ויין הם~בנה בחזק~

 בלל למיחש ליבא המוג~ל~זמן ימי~ ג~ או ב~ הנישו~ין נדתו א~ ~אפי~ ~דין~פ"י פ~~
 נ~יים ז~ ל~~ו~

 שו"תו~יין מח~
 ש"~

 סימן חיי ~ם ושו"ת ~"ה ~י~
 תיים ~ץפרי ד~שו"~

 ת~
 סי~

 ב"א סי~ הד"ט ו~יקדי ס~
מ"ד א~

 ו~ר~
 בדבה ובשיודי ק~ת ~י~ בשו"ת ב~ח

~~ 
 ו~ורתג~

 ה~למי~
~~ 

 מ"ב ~דב ד~ת אתר רנטה ~~
~מן

~~ 
 ה~~~~~~~~~~~ וד~~

 בבדיק~ סגי ברי~~ד וגםנקיים
 א~

 תו~
 ז~

~ ~ב~
 דין ~יק~ דבל

 ז~
 דאין ~~~ד ובן מדבריהם הוא

 נקיים ז~ ו~פדולה בחזד"ת דמצוהל~חמיד
 דבן הני~ו~יןלגמדי דנדחו~י~א מ~דשאל~

 הו~
 מ~ן~ פשטדברי

ו~~
 וגדוש מ~א ~ק ז~ ~י~ א~ ח" ש~ל חיים להדב

 ז"ל אביוממד
 ד~~

 הת~ן
 דוצ~

 ~ח"ב ~י~א
 דלאז"נ למנו~

 א~י~
 חמוד ימי שמדה היבאדבב~ ד~~לאףלמאן ~נו~ דא~ו~ ליה ופשיטא הבי ~מ~בד

 ובודאי ~ש בדיקתה ~קה ולא הנישואון~~אתדו א~
דנ~

 לה~ל דאין
 ~א ~י~ ~ד""ט ~י~י ו~"~ בבה""~
 מ""ראות

 ~ בד""~

~~~
 רצה לא ~ראשון שה~~ן דהיינו התתן נתתלף

לבנו~
 לאחר נתרצית והבלה הנישואין ב~ם

 החתן חז~ הב~ ה~ן ~ם אחדריצויואם ~ מתדש נ~ים ז~ צריבה ומיד ~בף ויבנ~נהשישאנה
~מה הא~ונתרצ~

 צ~ב~
 נקיים ז~ ~"ב

 מחר~
 דא~סיק ~ון

 אח~
בנתו~

 ואתדונים ו~ז ~~"ז
 וא~ ~

 נ~ש~ בבד
ובא המ~ש~

 ~לי~
 ~~ז ה~~ים באי~ור

ל~~~~ דאי~ ז~ ב~~
 ~דרבנן אלא אי~ ~י~ד דחשש

ו~~ד~""~ וש"~ ~ש~
~~ ז

~תוב



~ ~ ~ ~ ~ "~ ~ ~ ~

" ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

 ברבה ~שיורי עוד

 ס"~
 ד~

 בך ואתר ~קתות ע"י נקיים ז~ששמרה משוגע~ וז"~
 נקיים ז" לש~ור עוד צריך אין עילוה יתוב~נד~א
 בעלמא תומרא הנישואין דנדתו דהא תימודמ~עם
 סימן ת""א יעקב שבות הרב עלה להוסיף ~לאוה~ו
 השלמים בתורת ועמ""ש~"ז

 עב"~
 ז

 ו~ע"~
 דברוד

הדבר
 ~ לקמן המועתק ד~ה~ ~"ק ברבה שיורי ו~""~

~~~
 סי~~ז דוד בית נקיים ז~ אשתו א"צ הדרך מן

 ~י~דב"מ
 ב"~

 ט" ס"ק ~~קצ"ב שו"ג
 דבר עמא ובן מ""ט דףהרו~ה בי~

~ 

~~
 ~ש""ך בתב " נקיים ז~ ולי~בלתזוד

~"~ 

 ה~
וא~ילו

 טבל~
 דשב~ם בשם ~אבמרדבי ובן

 ועיין ז ו~ ס"ק השלמים תורת הרב וה~תיקועב"ל
 הבית וגם הט"ז על שהקשה מה שםעוד

 בין אלא בנדה שייךה~תנה ~לא דבריהם ונבונו~ליו שמואלהש~
זר~~~ל

 בשר~ לזר~

~~~~~ 
י נתבאר ~בר " ובו~ ובנסה ~בר ~~

 באה"~
 סי"ס"דהמנתגפשוט סוף

 נדה היא בשהאשה אף נישואין ולעשותלבנוס
 במ~ום ה~וז"ל אות ברבה בשיורי ובתוב ~~אחרונים וב"~

 שיבולה~ינשא ב"ש נ~ה בש~יא נשאת שהא~השנהגו
 בזו גם נ~ת בשהיא לישא שלא ו~מתמיד נקיים ז~תוך
 בז~ להתיר יש הברת בשיש ומיתו לב~תלה ל~~מיריש

נקיי~
 בהגהותיו מהריק""ש וב"ב דתימודאפי~ב~תלה

 מהדי~"שוירא במ"ש נשוי או באלמון לה~ל נר~הובן
 בז~נ~ייםובן בין בנדה בין שתטהר ~ד ישא לאשמים
 ול~ברתמרןשבת~ ל~בדתהדמב""ם לתוש לעשותראוי
 הדבר בשד נדהגבי

~ 
 ובנס עבד בתב ובתימוד

 שעד מתשובותיו ב"י ישו~ת שערי זייןב~~מהר"י ה~
 הרב עמו והס~ים ~~ ~י~~~

 המובה~
 בנסת משיירי

 ובשו"ת ז ז""ל הבהן מעלי בנימין במהר""רהגדולה
 ז~ ~י~ שאלתיים הובאבקונ~ריס לו תן זלה"ה א~אמארילעטרתראשי

 העל~
 בשהדבר אלא להתיר דאין

 שאל ~ב""ל~ובתיים תובב"א ירושלם לנו ~ז ~ירה~~ש דבנןדמתיבת"שבעי~ י~~ דאסבימועל ובתבמוברת
 ~לת דלסבה מ~שה הביא מ""ב אות ל~ת ~י~ת""ב
 ~בשיו ובהברת ~"ש~תידו

 נת~ש~
 לבנוס המנ~ג

 י"ד ובלקוטי~ לקמן ועיין בז~נקיים בין ~דות ~ימי~ין

~~~
 ~~יר~ה בלתו לקדשבענין

 נר~
 ז~ תוך או

 מנה~ינו ל~י ~א~ילו ז""ל הבנ~ת בתבנ~ים
 וא"אלהלה~הד לישאעבשיו דוצה א~ נדו~דוקאלישא
 ~ברו אם אבל ו~ונה נדותת ימי ~ברו שלאב~ון
 ואינה לטבול היאויב~ה

 רוצ~
 אתרת לסבה לט~ול

 ~ד תנשא שלא הרמב~ם לדברי לתושדאוי
 ביוןדי~להלט~ול הדבד ונבון ~ש מעשת ~שיתיו~ן שתטה~

 ב~~ת לירי מעשה בא ובן הנישואין קודםדתטהר
 ב~אדובה~טנה

 והורי~
 קודם~ולענין שת~ול

 בתב ט~ורה אינה אם הקדושיןטבעת נתינ~
 דאינו ~הר~למדרשות הבנ~~

 נוג~
 מעצ~ה מנית אך בה

 אלא בן נהגינן לא אנן בתב ובה""ט ב~צ~~ה~י~ול
 מתרתק ומיד באצבעה הטבעת נותן ב~~מו~התתן

 ~עטייה~ ~ת~ ~ב"דוזר~ממנ~
 הביאו ~"ב צ"ז דף

 דבתב אתד ד~ אות ~"א ~י~ הר"ט ~י~~הר~
 באצ~עודאייתו בהנ~~ה~ב~ת ליג~בה~זריקהשלא לקדש~

 הרב הודאת~ידיה
 ~א~""~ יהוד~ בי~

 ג"ל ~י~
 דמ~~

 אתד"וד~ידד ~~בעתע"י לה ל~ושיט ~~ברד~שר
 קידושין קיבלה שלא שבל לידה מידו א~י~ להתירבן ~~

 בת נגי~תו להאסר א~תו אינה עדיין~~נו
 זדיק~ ע""י טובדמ""מ העל~

 בעירו ~שט ושבן
 עירמו~תיוהיא ו~סיינה ב~אדובה נוה~יןובןראיתי המנהגעב"ל~

 ~"ט ~יקרי הרב אבן האצב~~ תוך הט~~תמת~~ת
~ם

 בת~
 לתל~ביןטמאה נוהגין אין ובגלילותינו וז""ל

 הטב~ת בתתיבת ~מן ע""י ומקרשיןלעולםלטהורה
 שלא ברי"

 ל~רס~
 אם הנצבים ב~יני הד~ד

 לא אםהיא טהור~
~ 

 דהוא נדאה ה~"ר ואתר
 טע~

 בדבד אי~וד~י~א אי קלוש
~ 

 לאו ד~דיין ביון
 ~ש~

 היא
~ב"ד
 ו~ב""~ ~

 ד~ תקרי אל ~וב מהיות
 וז"ל הד"ט ~י~~ הרב שם ~וד נ"ל~ובתב בןזריקת ~"י ל~דשת

 גמודה אשתוובדין
 עיי~

 יוסף להרב
 אומ~

 ~"ה סימן
 ראייתדדתה

 ה~
 ~אסר י"ג סימן בתשו~ י~קב מנתת

לנ~~
 נדה אשתו מ~גד נוצה או ע~רורית

 י"ת ~ימן י"ד הברמל הדב להרבאת""ב דא~ ושב~
 דדת~

 דאיתו
 ה~ אבן ~ ל~קלוה~בים

 ~רד
 ~הד~

 ~~בים
 להתמיר דנבון בתב הנ"ל הרי""א וגםלאסור
 תדשב"ץ אי~בא או לידה מידו זדיקהול~נין
 אסר והוא מ~יריןוהרי~"ש

 ר~~ וששו~
 למת~ם

 ושגוערין א~ד הוא שגם הקצרות בתשובותיובדוך ב~
 ושבן היתרבנוהגי~

 המנה~
 לדבר אך הצבי בארץ

 שנותנת דיולדת צ~ ב~י~ ~לו שרי~ו~יג""בהבל מצו~
הבן ~~~ל~

 למיל~
 בא~ אותזת ויד~ ב~תות ב~ ~"ג

 ~ל סי~ ת""ג תשב"ץ להרב ועיג"ב שריבב~ ובע~
די~ ד~ת~דא~

 ל~תמיר
 בהושט~

 מידו ד~ר
 מ""~ ~ד~

 יש
 לה~

~~ול
 תינו~

 ע~מו את נושא דהתי משום מירה
 מידת תבן לקבל יובל ב~תות בלא אףו~ב ~~
 בד~דומו~י~ין מתמירין ראיתי בותיה~ומ"מומ~~בר למיל~עב~

 הוה בדידי ובן א~ר ~"י ל~עלההתינוק
 נתן" ~ורו""ת ב~אדובה א~ ~~םמעשה ~שיתי ובן ~מו~ל הילד להושיט ~צמי ~לוהתמדתי ~ובד~

 ~הי~ לאי~
סנרקהי~

 ~ ה~~ דבד את

~~

~ ~ב~ל~~~~~ ~~~  ~~ ~~ 
~~איתא

 בש"~
 ~ ואתרונים ש"ך בתובות ריש

~~
 ה~ז " והמתמיד"ת~~ב מודם לשון

 ~ל מ~ק~ק בנה"ב והש"ך להתמיר ושדמדינא בת~
 דבתב י"א ~ק בש"ך ועייןדבריו

 ב~ רק לבעולשלא וז"לוהאודנ~המנה~
~ 

 הנישואים אתר ימים ג~
 מנ~ג~הוא אע~~

 ש~
 שטות

 וי~
 אי~ור בו

 מ~מ~
 ~מים

 אם בן אם בך הוא ש~מנהג ביון מ"מ לבטלוונבון
 ב~ל ~~א דהא שי~ד דצריך ודאי נדת~ירסה

 נוה~ין ובן המנהג משוםהיינו תתל~
 להצרי~

 שימורבבה""ג
עב"ד

~ 
נהתמיר נהיגי ובן השלמים תורת הרב" וה~~קו

~ 
~~

 " ובו~ קטן ליקת והמנתג
 הש~ך ~ת~

 ~ם שיודעים דהיינו~ב""ת בש~
 ושאין ביא~

 ו~יין ~ האתרונים וב"ב ע~ל לביאה עצמןמוסרי~
 ~~ שהש~ ת~ ~"ק השל~םבתורת

 ט~ם
 דלאוהב"ת וראיי~

 שמי~
 ~יש אף ראייתו מתיא

" 
 וק"ל לתלק

~ב""ל
 ~~ ~ם יתוד מדין נד""ד דשאני אמת והן ~
 דדילמאאין תילוק י~ בי אף ~ב""ת משם דלמדנשים

 הנבנ~ת בבלתו המשמ""רת ~תתולין
 ~ לתו~~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

~ ~

~ ~ ~  

~ ~  

 הט"ז ב~ב " גרושתוובו~ ~חזי~ "
 האחרוני~דנרא~ והביאוהו ~~ס"ק

 עברדאם
 ובנ~

 דבבר ביון שמירה דא"צ ~ן תוך
 לא בפע~הא~ אש~ו בשהיתה~עלה

 תקי~
 ~בשיו י~ריה

בל
 זא"~ ב~

 ז בותיה ו~~תבדא ~ב"ל בנ""ל שמירה

~~ן~~
 מהר~קש ה~ב ה~י~ ~עוברת גד~תו
בה~הותיו

 ~י~~~~ ובשו"~
 ש"ב ה~ב ו~ביאו

 ו~~והדב~~ק
 ~ור~

 השלמים
 ~"ק~

 ~וונא בתבדבהאי
 ~מ~בר~היאבחזקת נקייםדאף ז~ ליש~ ~ריבהנמי

 שמא חיישינן מ"מ ד~ים~ס~קת
 מח~

 חימוד
 במו דםדא~ה

 בר""~ בקטנ~
 ומבואר

 לעיל~"~
 קפ"ט

 דלא נל~ד ובן עב"ל ממעוברת עדיפא~קטנה
 ולהרב ג"ל סי~ שמ~ל מ~ום להרב רבנן~ועייןפלוג

~~~יעקב

סי~קט"ודשי~ ~~~~ ~י~~~ ~~~~
 גםבז~נהזובט"זס""סה~יא חימוד רם

 שהי~ה א~ באלמנהמעשה
 ל~

 ב~נאים מוגבל זמן
 שאפשר לה אמד שהחתן הנישואי~אלא לזמן ה~תן~ם

 ובן ~נישואי~~יקדים
 עש~

 ו~יא
 אמר~

 על ש~מבה
זה

 ו~פ~~
 דאע~י ופ~ק עליה ובא וטבלה נ~יים ז~
שהאלמנה

 עש~~
 ~בף ובינסה החתן שבא עד החתונה הקדמת~ל בירו~ ל~ שלא~י~ ביון בדין שלא

 החימוד נת~דש הבי~ור לדעת שה~חי~ שבשעת~מצא
"וצריבה

 ~זו~
 שבב~עברה ביון נקייםמ"מ ז~ ולמנות

 והביאוהו ע"ש זה מבח להפרישם אין בן"ו~ש~ה
~~~~~~~~ן

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ז ~ ~ ו~בריחוהו 
 ל~חת~

 מ~וב~~ממנו ש~יא אף לאשה לו

~ריב~
 נקיים ז~ לספור

 שו"~
 ~ל ~י~ שמואל מקום

 באשבנז נדפסו זמןואחר
 שו""~

 ~ב"ז
 ח~

 ובסימן
 והשיב זה על נשאל"תב"ג

 דדב~
 ~צריבה הוא פשוט

~~"~"~

" 

~~~~~~~" 

 ~צר~י בי הי~בודוק
 עב"~

 ~ורא ונלע"דדגבה "
 ד~ראה טפי למיחש דאיבא איתתא האי דשאני~יניי~ו
 לשבב בעלה הודגלה דלא חימוד~חמת

 להיות אצל~
 עלנה"~בב"דלפניו ועב""פ מחזירג~שתו במו~מה

יל~
 הדב~ דנ~ון לעיל דב"ר

 דמהריק"ש בנידון ד~ם
 דמאן נקיי~ ז~ ~יי~ב ~יבה מעובדת גרו~תו~~חזי~
 יעויין לן~~ג

 לע~
 ב"א ~י~ ה~ט ב~יקרי וע"ע

 ~ז~ות
 אומ~ וביו~~

 ז"נ למעוב~~ דהצ~יך ~ד סי~
 ז ~~ב"ז שו"ת הביא דמ~רי~""ש וד~ה"

~~~~
~ " ~  

~~~ 

~~ 

 ~ ו~~י~~~~ב~
 דמות~ וה~הויורד

 ~ד להמ~ין וא"צ חי באבר ~רוש

שימו~
 בשעת דם שרואה וגם האבר

 התשמיש"
 ב"ב

 בהראב"ד ודלא ו~פו~~ים~טור
~ 

 ט"ז וב~ב
 ב""א םי~ הד"ט בעי~ריואחרונים~ו~יין וש"~

 או~
 על י~ד

 דנע~ה אינשי דאמרי~אי
 הנולד~

 לה שאין ו~ ביום
 ע"ש ~תוליםדם

 באור~
 דאין ~לע""ד

 ל~מו~
 על

~~
 ולא

 למנ~ ~תתי~
 ~~ יום ~ד

 וב~
 בתב "

 עלמא נהוג ~השתא ~אע"ג מפר~גמה~ל
ד~נדה

 מ~חל~
 במבואר הששי מ~ם ד~א למ~ת

 ~ימן~~מן
 במ~~ ~""~ ק~~

 ~יא~ א~~ ~מנות

 ובן ה~ מיום מתחלת ב~ולים ~לראשונה
 ט"זועיין נהוג~ והבי ~אחרונים הט"ז ו~ביאו למעשההלבה הו~~

 וש""~
 קצ"ו ~ימן

 די~
 ה~"~ ועי~רי י""א

 ~"ד אות ב"א ~י~"
~ 

~~~~
 נשא ז"ל א~ ס"ק ברבה ~שיו~י

 מצא לא אחרת בפ~ם וא~~ב דםומצא בתול~
 בדקה שעות ששה וא~~ דם שום דאתהולא

בחורין"וב~דקין במו~
 ודא~~

 הרב העלה צבוע המוך
 שראתהבתם דביון ו~יאלאנדפ~"ה ב"י בשו"תורדים גנ~

הבל~
 בעלה ע"י שלא אפי~

 טמא~
 ~ב~םוהרב משום

 ב~ב~ר סי~ ~י ישועה שערי בשו"ת זייןמה~"י
על ב~~

 הר~ תשוב~
 ~טנהובמ""ש אפי~ לאסור הנז~ו~~בים

 סימן ש"ך והרב הרט"ז דהביאורש"ל
 בעל להשיש דבלאש~ ק~

 חושש~
 בזה וה~ריך קטנה אפי~ לב~מיה

 ד"ה ב~ דין ק""צ םי~ לעיל ב~ב~י ובבדעב"ל
 ו~""ל ~ש""ל על חלקו ואחרונים הש"ך דרש"ל ב~~
 רבני~ון נלע"ד וא""ב באורך ע"ש טהודיםב~מיה ~ב~טנ~

 מפשטהלשון בנראה קטנה אינה אם גנתו~יםד~~ב
 דפליג מ~ן ליבא לחופה הנבנ~ות הנש~ם ~ובובמו
ד~יא

 טמא~
 שלא תינו~ת גבי אלא הי~לו ד~א

 סי~ בדלעיל לדאותזמנה הגי~
 ק"~

 ב~~ דין
 ~בתב ובמה

 בקטנה אפי~ לאסוד זייןמהר~י ~~
 לנו אין ב~םדמשום נרא~ ~"~ ב~בר~

 ~ לטמא~
 במ"שלעיל

 ~ב~~
~ש""~

 וסיע~ו
~ 

 דמים מסולקת היא דהא
 להקל דחוששני אלאט~ורים וב~~~~

 ~ ב~
 דם דנמצא משום

 הסתם דמן משום ואי ובי~ בבדיקתהבחורין המוך~ל
 בלולא

 ב~ולי~
 לדם ו~יישינן ~ראשו~ ב~יאה

אף ב~ולי~
 בקטנ~

 מודינא וא"ב
 בנד""~

 משום לבעלה לאסרה
 אני במקומי אבל ~לו לא ~ס~מא בתולים דםחשש
 ד~טנ~עומ~

 "ו~תז לה שחקבע עד ~הו~ם ~מיה

 ע~ומוב~
 ~ביא בפ"י דם דא~ה לא ראשונה שבפ~ם

~יש
 ~ב~~

 שמא ד~יישי ורבוהמח~ירים ל~קל דנטו
רא~ה

 טפ~
 נלע"~ ובן ש"ז וחפהו דם

 ~ דאיןלהקל

~~~~
~""~~ 

~~~ 

 מור~ם לשון ~~

~ ~ ~  
 ואמר הזה המנ~ג על ~ג~קרא

 דא~ו~
 בן ~נהוג

 מנהג לווקרא
 בורו~

 צ"ד סי~ ב~ו"ת ~ופיה והרמ"א
 ו~בול ~ה~ל נהגו שלו דבמדינותב~ב

 לנ~~ה ופ~לז~ר ~ קוד~
 ובפר~

 על גאוני~ במה שבתבו
 פדק ~ה~מב""ם יעויין הצדוקים למנהג הואשק~ב ז~

 על ~ות למד הריב"ש בי א"ב~וגם מה~י"א
והרב המנה~

 ב"~
 המדה"ואמר על הפריז ג"ב

 ההוראה גדולי בל ה~בימו בבר נחשישבנו ג~~ דפור~
~~~אין ~בר~

 לנהוג~ן~~~~~~~
 ~ימן

~~~ 
 לגדר זה נ~~ו שאםשבתב

 שידעו עפ"י אף" ופריש~
 נקיו~ מפני או מו~רש~וא

 על להני~ם ראוי בהמצויין הימי~~מי~ מפנישאו~ן
 מנהגןואי~

 אותם מתידין
 שהם ~ה~יעם ראוי בטעות נהגו אם אבלבפניהם
 והט~ז ע~""ל ז"ל הרמב"ם בדב~יטועים

~~ ~ 
 ~בד הי~ר שנו~ג דמי העלה ובס"~ בז~הארי~
 משום ~האין

 ג~ פור~
 ועיין ~"ש

~"~~ 

 ז
המחמירים וג~

 נר~~
 דמ~ילין

 במפל~
 ~~ל דמעשים

 תורת והרב לנקבה ופ~ ~בר מ~ להמתין נזהריןדאין ~~
השלמים

 דיי~
 טעם בטוב

 ודע~
 דדמ"א

 לאבת~~נה~
~"

 ז~
 ~ ב~פל~" ~מן בדזןג~

ושו~



~ ~ ~ ~ ~

" 

~ ~ ~
~ ~  

~~~~~
~~ 

 מ~י~~~~~
 מ"ו סי~ צדקה

רא~ ל~ דבמפל~ ~~~
 שהחמיר מחבר שום

 זול~
 הדב

 ו~ייןהלל בי~
 שבו~ ש~~

 ~"א סי~ ח"א י~~ב
 ו~~

שו"~
 החמירו שלא ~ל ~מים ב~ שב~ב ח~ ~י~ ח"ץ

ב~~~
 ב~יקרי ~יין

 או~ ~י~ב~ הר~
 לאורךו~ל ~ד

 ~ק~ קצ~ ס~ טהר~ ~~יהרב
 ה~א

 ~בר~
 הרב

בי~
 ו~יין ~ לה~מיר שחירשואין מה שיטול ו~ב הלל
 פחדהרב

 יצח~
 ~רך

 יולד~
 ~~ירארא דמנהג שב~ב

אפי~
 במפל~

 ז~ להמ~ין
 ~בו~ו~

 ~~ש~ וט~לנקבה לזבד
 נוד~ בשו"~ו~"~

י~ים בב~ דקירב ~"ד ב~ימן ביהודה
 הורא~

 א~ ~בם
 שצו~

 ~~ קודם לטבול לאש~ו

לז~
 בדין שלא ה~דינה בל ~ליו דר~שה ~נקבה ופ~
 אמנם ז"ל ב~ב הד"ט ~~י ~רב " בא~רךי~""ש

במקו~~
 מנהג בזה מצאתי לא שנ~יישב~י

 דיש א~ ב~יר אפי~ובללי קבו~
 ממ~נ~

 שאינה ויש וט~ ז~
~מ~נ~

 אפילו
 וד~ ביולד~

 שבו~~בפ~ק וג~ ב~ דק
 והנח~י~ טוהד דם ~ל בו~לין אינן אמנםמרן

 להם שיש ~וןבדר~ן לנהו~
 ס~~

 "להקל~~ל ממש של
 אמ~ ב~נייואני ~

 להחמיד שנהג מי ~לד~י ~~ ולאבסיינה~ליוורנו לאשמ~~י בי אבחד ולא אגיד

 ר~~ב~בד~
 אשד ה~"ץ ~ם סוד והמ~ק~י וסי~~ו

 ~~ודנינ~ד שם~יו
~ 

 ואמדו בא~~נו זלה"הובלן
 ל~וסיף לנו~אין

 גדרו~
 ד~קנ~ו ~לז ב~ד וסייגים

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

~~לה
 מט~~

 ~לבין
 ומו~דו~ "לטבו~

 ובן ז לב~יהן
 פאדובה פה באי והנ~~~י~דנה~~י

 י~"אלשר~
 בקדש

 דנוה~~דמצא~י
 וה~ לנקבה ~~ לזבד מ~ ל~וש

 הו~
 ~יה ו~ד~~י ב~י בי~וד~

 ~ח להם להודי~
 מנהגן דרוב ~ב~דט שדיא יו~י לי לי~ו שלא בדי~צמי א~ ומשב~י הזה המנהג ~ל והרמב"ם גאונים~מה שב~ב~

 ~למיוסד
~ 

 בדבריו שינה~ו ~נת~י מו~ם
 במ~

שנה~
 אחת בפ~ם מקודםזאבן

~~ 
 א~~אשה ה~ד~י לזבד מ~

 שהי~
 ל~~א~ ברי דבר ~ס~ד אלהים שבבוד~ה חליוואמר~י משד~~ל~שו~הצריךלב~לבימי להאין בי הגי~ לש~~ל ונפ~ה ~ולה ב~לה

 המ~ודר~ן

~~
 יד~ אל ואיש בס~ד ו~~~בול הנו~~ן

 הלז בדבד

~ ~ ~ ~י~~נ~~~~~~~~~
 אחד ודוקא

 ספיר~
 נקיים ז~

 מו~ו~ ~
 ובל לטבול

המו~יף
 מ~~ו~

 ~לא לידי דאתי חומדא דהיא נ~ן
 ופגם קלקוליםובמה

 הבדי~
 ב~ליי~ ~ר""י בי איהו

המ~י~
 אלא ז הדין ל~נין ו~~מ מזה נמשבין

 ~י~די בלשוןלהד~יש די~
 הד"~

 ו~~ ב רק ב~ש
 שבו~~

~בפס~
 אינן ~ן דה~לדברי מדן

 צדיבו~
 להמ~יןא~י~

 וג~שבו~ו~ואם~~
~~ 

 ~ו~ימיהלידה אף נקיים הז~
 מו~~~~זיב~

ליל ~~ א~ורה דבנקבה אלא לב~ליהם
 ט~

 בדב~בהדיא
 אינן~צריבו~ וא~

 להמ~יןאפי~
~~

 וג~שבו~ו~
 דקז חודפיהלא א~ב ה~~ר דאחד אלא

~~ו
 אמ~

 אינן הרוב ד~ל הדבד נבון
 ג~ ~בור אחר~~לו לראו~ פוסקו~

 ונמשבו~ שבו~ו~
 ימים חרש

 יו~דאו

 ו~יי~
 ק"ו דף א~ חלק להפה"א

~~ ~ 

~~
~~~ 

~  " 

~ ~  ~ ~ ~ ~  ~ ~ ~ ~  

 בלל ~לד לקוש א~ן ~~~יום
~ 

 ו~יין
 ~~~ בשו"~

 ~אשאלה
 ~הו~י~

 ודש"י דהדמב"ם
~~ 

 דח~בינן
יום ~

 ה~ביל~ מיו~
 הי~ה שאם מדבדי~ם לזוז ואין

מעו~ר~
 רם רואה הי~ה לא

 א~ א~~
 ~ם ש~ה ~ם

לחשוב לסמוך א~ן א~"ב וטבלח ב~ם מצאה ואח"בב~לה
 ו~~~ד דרבנן הם בת~ים בי ~ביל~ה מיו~

 ו~יין ~"ש~למוד ~ריך ~~~ ~~יין דבריובי ו~יום אחר ממקוםשבא
 דביאר ~""א ~י~ ח"א ש""י שו"~

ל~למידו
 שו"~

 הרב
 להחמיד דטוב הנ"ל~ונל~"ד ~ה"~

 ב~םבדאה
 ד~וש~~

 ~ ה~י~~נקבה ~א שהפילה מיום יום י"ד ~בור~ד ~קיי~ ז~ לס~ור ו~מ~ין לולד
~~

~~~ 

 " טבילה לה ~ל~ה לא ~~

 ב~~
 ד~ ~"קי ~ש"ך

 הבאדבמפל~ מש~~
 ליבא

 ~הצריבה דמחמירמאן
 פ"~

 נקיים ~ז~ לה וס~י יום
 ממנה לפדוש יחמיר נפשדב~ל נר~ מ~ום ו~ל האחדונים מדבדי וב""נ יום י"דאחר

 לי~
 מ"א

 ול~
 ~"א

משום
 ~פ~

 ב~ב ~ב"לזוט"ז נק~ה או זבר
 דא"~

 דבד ~מא ~ד~"ובן י~ויין ~א וליל מ"א ~לילאפי~ ~רוש
 דמ"א ב~בובן

 בשו~

 ~ ~ד סי~

~~~~~ 
 ~דב"ג ~~

 יו~
 בלא היינו "

 יום ~ו~ו ~ם י~ם ~ד אוהשליא יו~יצי~~

~~~~~ 
 דוצה " בולד או~ה ~ולין אין ~~

 ~ח~ב ש~לד זבר ~ולדלו~ר
 לאבדהם בזבוד דאי~י ~ואחרונים ש"~

 או~
~~ 

 נק~ה ~~ זבר ס~שהפילה אש~ וז~
 ~ ~"ש ט"ו בליל לב~לה לה~ירה הפסיד לאדהמיקל י~ ~וך~י"ד ז"נ ושל~

ונל~~
 דלפי~ס~

 ~שיטא מרן
 דש~

 אפילו
 חש"ך ול~"~רינקבה א~הפיל~

 ס"~
 ~ו~ד דלא נדאה דל~יל ד~

 להחמיר וטוב יום ב~ב ~דלה
~~ 

 ~ יום ב~ב
~~~~~ 

~~ 
 אינהחושש~

" לולד ~ ~  

 דאין דלדידן ו~אחרוניםוהש""ך ב~~ה~~
 ~ ג~דין בדל~י טו~א~ ימי לה נו~נים ל~ולם בקיאיםאנו

~~
 ~ו~

~"~ 
 ~~ובד הוציא

 א~
 "" ובו~ ידו

 רגלו או ~ו ~י~ הט~דלשון~~
 טוהד ימי נ~ני~לה ואין לידה טמיאה זה הדיו~חזירה

 אחר אבד דה"ה הא~רונים וב~בו ~ ~ב"ל ש~לד~ד
 הדבדונבון

~ ~ 

~~~~~ ~~ 
 הי~ה

 מ~ש~
 ב~וב " ו~~ לילד

~~~~
ימיה נ~ששאלהט~אש~שנמלאו

 ללד~
 ושלחה

 אחדהמילד~
 ~ ל~~לה ד~~וראימים ~מליטה~דחדש ולא

 מ~~
 דחיישינן ~~טהד ~ד המשבר ~לוישבה ~מיל~~ אח~ ~שלחה

 דקי"ל~קבר לפ~יח~
 הק~ פ~יח~

 ואין המשבד ~ל מש~~ב
~~יח~

 דא~ה לא וא~~ דם בלא ה~בר
 ב~ו~

 וה~ד
 בךבי

 נשיםצד~ניו~
 ~~ידו מפולין

 שה~
 מנהגישדאל

 הםקדושים
 להחזי~

 ודצריבה לטמאה או~ה
 לספו~

י~יד~א דהיא"חומדא ~"שזונ"ל ~"יטבילה ~ט~רנקיי~ואחר ז~
 ואמ~

 להחמיד שניהג מי שמ~~י דלא אגיד
 אירע אם הזה~דבר

~ 
 בל מצוי דאינו

 ~ ב~
 דאחד

 ליא~ד ימים הדבה הלירה ~משבר~אחר~יש~ו~ל
 ובן וטהו~היא בלל ~יישינן דלא וב~ב נ""ש ~לד~שיג למנח~ בס~~ לי און " מצא~י ~ ושלי"~ ~ ~~ב~ליהן

ה~ביםהרב
 תור~

~"~ן ה~ז" סי~ נ~נאל
~ " ~  

 ~" ~"ן

~ ~ ~  



~ ~ ~ ~ ~

~

~ ~ ~ ~  

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

 איזה משום או בדי~בד לטבול ש~~ה אם~ל
 ~~מוד לא ולבההלה ~וליאו אונ~

 לה יש נדה דין בל לבונה בי~יו~ף אהרוני~~ טבילה בלא אש~
 ב~

 ולא ואהרונים
 ~ ל~~וה המר~לים בד~רום אפילו דאש~מהיקל

~~~~~ 
 אפילו " לירה ~ידו זושיט ולא ~~

 ז ואתרונים ש""ך ארוך שהוא~דבר
 ד"ל ~י~ ת"ג בשו"ת בהרשב"ץו~יין

 נדה מדיני ו~""~
 ~ באורך ~ן ~י~ ה"ג לובשו"ת

~~
 " ובו~ זריקה ~"י זבן ~ור""ם~ון

בשו"~ הרשב"~
 שרי צ"ה ~י~ ה"ב

 לזרו~
 ו~ם ליד מיד

 דרך ב~אינו בזרי~ה שרי בה~הו~יו מהרי~"ש~רב

~~
 בד"~ י~ויי~

~ ~ ~ ~ ה ~ ~ ~ ~  ב~ריא~~~~זור~ 
 ~""ק ברבה הר~שיורי

 ~ידו יששאם נוה~י~ ו~די~
 מפ~~

 זורק לה ליתנו ורוצה ו~יוצא
 ש~ת~דשרי ~י ויש ~ק~לנו היא וברדתו למ~לה~הפץ
 ליד מיד לז~ק דאף ביון להתיר ההדווט לי נדאהו~ן
שרו

 ~רשב"~
 ל~~מיד תס~י דא~רינן ואנן ומהריק~ש

בשיהיה
 זוד~

 נ~ון בי ו~ם ~~ל ליד מיד בהדיא
 ז~ ~"ק ת~ב~ט~ו~תו~~~ש המהמיר~דבר

 נושא דההי ביון שריתינוק ליטול~יד~
 א~

 ~צמו
בתשובותיו הרשב"~

 ת"~
 מ~מירי"בזה וראיתי ו~י~ר~ל ~ה ~י~

 ד"הול~נין ד~ דין קצ"ב ~י~ ל~יל ו~מ""ש ~דברוטוב
 ~ימן ש~צ הרב ~ן להרב ו~וין ~ ו~ו~ ~~ת~תינת
 להתי~ הלוי אליה ~םהרב דה~בים~""ב

 לוט~ל
 ~~ש ולנושאה להלבישה נ~ה אשתושמתה לאי~

~ 
 ~ו~~~

 ו~~ השלתן ~ל ~מה יאבל לא ~~
 ברבה בשיוריבתוב

 ~~שובת וראי~י ב~גהו~יו מהריק"ש הרב נ~וו~ן שרי ~וו~א דבבל י"א ~~ית בנו בל ~ם גדולובשלהן ~י~דוז~
 ב~פרו זיין ישו~ה מהר~רהרב

 י""ד ~"י ישו~ה ש~~
 ~י~ ~~ש~ר

 דלד~ת הסברו~~~לה בבל דשקילוטרי ~
 לה~~יק היבר צריך הבית בני שאובלין ב~לתן גםמרן
 מ~~ם ולד~ת שלה לק~דה שלו ~ערה ביןלה~יד
 יש~ה~הה

 להל~
 טהור~בק~ר~ בשהיא אוב~~מה דאם

 ~יבר צריך איןא~
 לה~~י~

 שבל ו~~גי
 בפ""~צריך א~ב~~רה אובלי~בל ~~רהה בימ~ ואםא~ א~יאבלבק~~

 ולד~~היברלהפסי~
 ~ליו שאובלי~ בש~ן מהרי~ש

 א"~ הבי~~ני
 היבא ד~פילו נראה ומד~תם הפ~ק

דרגילין
 ב~

 ~~ד בל לאבול טהר~ה בימי א~
 בק~ר~

~פ"~
 בז~ די ~תה גם

 אובלי~בשל~ן דאתרים דמאהר
ליבא

 ה~~
 אובל א~ שום שאין והיבא ~בירה

 לאבול טהרה בימי רגילים~היו ~מה~
 ב~~ר~

 ~לוי זה א~
~מתלו~~

 מהני "רלא ~"ל ב"ה ד~רב
 הפס~

 בין
 להקל ויש מהני ש~ך ולהרב שלה ~~~~ה~לו ק~~
~ש"ך ב~בר~

 דה~

~~ 

~ ~ ~ ~ ~ ~ש~~~ ~~~~~~~ 
 אובל א~ שום ~אין הובא

 ב~~רה א~ בל א~~לים ~~ר ~ימי אם אףנוהגים ר~י~י זבן הפ~ק א"צ הבית ~ני ~ליו ש~בלי~~ב~הן ~מהםובדבת~מה~ק~
 ו~וד ~ ~בידה הרגל ליבא ~מהם אובליםד~שאה~ם בפ"~

 שם~תוב
 ~ס~

 מהדיק"ש שהדב בתבנו בבר ~אוז"ל
 ובשנוהגי~האיש להתיר אהרים ד~~ובלי~ שנהגו~תב

 טהרת~ בימיוהאשה
 אך ב~ע בק~רה א~ ~ל לאבול

 לק~רה ידו פ~ט א~ שום ואין הל~ל לנהוג דרבםזה

שאינ~
 ובימי ש~בלל

 ט~ר~
 ~~ישו~ נוהגיםבמוב~י

 ב~אובלים בשופי ל~~ל ישאז
 ~דבדונבון ~ב~~ ~~ה~ אתר~

~ 

~~
 מאותו אובלי~ דוקאש~ין " ו~~ קנקן או לתם
 ~~מן ובדל~יל קנקן מאו~ו שוהין~ ואיןלהם
 ~ ואהרונים וש"ך ו~""ז פרישה~ת

~~~~ 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ יונ~ 
 ~ ואתרונים הנשים דר~ת ב~"

~~
 בק~רה אובלת אם מוד"םלשון

 ב~""~
 ב~ב "

 ~ם הק~דה דבשמשימין ואתרונים~~ז
 מן נוטל א~ ובל ~דו~תתתיבות

 הק~~
 ומשים

 ביון אי~ור בזה אין משם ואובל מיוהד בלי~ל לפנ~
 מ~~רה בלקיה~ו מידהאבילה דאי~

 שלו~ה~
 היא גם

 ~נוהגין ~יתי ובן ~~"ל בנתים אהר בבלי משתמשאלא

~~
 שאסורי"א

~ 
 ואתרוני~ הטן בת~ " ובו~ לאבול

דאם
 הפסי~

 ב~ו שרי ביני~ם א"
ובן בשווריבו~

 ב~
 ב~~י~ שישנן הקו~ות

 יש
 ~ לשתיה אבילה ביןדלאשני ו~~תבד~ בא~ל~

~~~~
 אבלה וז"ל י"ב ~"ק בר~הבשיורי

והלבה הנר~
 והההי~

 לאבול ב~לה
 ובא~

 ובן
 מ~~"ד קשישא מד הרב בתב ופיר~ה אובלים היואם

 לגמוד דשרי ~"ד ~י~ אליהו יד בשו""ת מלובליןאליהו
אבילתו

 ~דיו~ ו~
 בלל מברי~ות אינן ראיותיו"

 ב~"ד במקומו ב~ניותיבמ"ש
 ~ב~

 ונראה
להת~יר דטו~

~ 
 ~ו~~~

 היא ששתתה בגוןומל~והו שהז~ פי ~ל אף ישתהובו~" ~א ~~
 הוא דמ"מ א~ור מלאוהוואה""ב הצי~

 שות~
 ~שיורה

 בל היא שתתהאם אב~
 הבו~

 מותר ומלאוהו
 נוהגין ואנוהב"י א~פ"ישבת~

 ~ו~
 להדיה

 ה~ו~
 ש~יה בין

 להתמירביןבשיורו דנ~גי סגולה יהיד ר~יתי~~בובן ש"ךוהמהמי~להדי~ ~בי לאנ~גינן אנן ~ידיהלש~יה דיד~
 ~ שתיה בשיורי ביןאבילה

~~~~
 י"ג ~"ק בש"ב

 וז"~
 הצי~~פה שש~פה נרה

 יד המותר לשאוף ב~לה יבול ~"וטאבא
 נד מ~זקת נדה אם בדין ו~"ש ~"ה ~י~א~הו

 ~"ש וביו~א ממנה להדליק ב~לה יובלאם ביד~
~ 

 ו~יין
 הד"~ב~~רי

 שו"ת לנו דהביא מ"ג מ""ב ~ות ב"א ~י~
 ~~ה~ ~""ד אליהו~י~יד

 ~ו~~~
 במטה ~ישב ~~

 המיוהד~
 ~ה

~שמ~
 בלא ב~למא ישיבה אפילו

 ולישן שם לשבב דוקא בתב ו~~ת ~"ז אסודשביבה
~שפוש~

 ב~למ~ ישיבה אבל דאסור הוא בגדיו
 ~ב"ל~ונל~"ד בפניה אפי~ אי~ור בו אין ב~~ולבוש בשהו~

 דאפילו מרן דברי ~שט נ~ד בהב"ת להקל לנודאין
 נראה ובן ה~ז א~יר~ובדבתב גריד~אישיבה

 נזהריםשלא ~מ~~דקים אניהאהרונים~וראיתי ד~~
 במטה שביבה בלאאף ליש~

 המיוה~~
 ~ נדה לאשתו

 וה~"ז
 ב~ל~א ישיבה לישב לה שרי דהאשה ~ודבתב

 שלו ב~טה שביבה אבל ליה מרגלא לא דהיא שלומטה ~~
 והרב א~ורודאי

 תור~
 השלמים

~"~ 

 ז~
 הל~

 הט"ז ~ל
ו~תב

 מותרת דהיא הפו~קים מדבדי רמשמ~
 בהב ובן שלו מטה~ל ליש~

 הד~
 דלא ~ד ~""ק בדבה שיורי

 דהבי נל~""ד לא~ור ד~תו טהדה ~דרי בי ואףבה~ז
 המ~מור ~מ"ממ~~בדא

~"~~ 
 למיתש ~א~~א

 דא~



"~~~~~
~~~~

"~"~~ 

~ ~ ~ ~ ~

~ 
~ ~ ~  

~~

 ~ל הב~ל יישן
 ~ המ~~

~~~ 
 דנגי~~ ה~ ~~

~נוג~
 שהוא ב~דין

 מלובל~
 אע~"י" אי~ור אין ב~ם

 ~~"ל הוא ושיבוש בזה נזהרין~~צ~
~ 

 ~ בד~ישה וב""ב

~~~ 
 ו~"ש

 ~~ו~
 בא מ~יבן המנ~ג

 ו~~
 ה~ב

~ור~
 ראיה קצת ו~ביא דשרי ה~~ים ז~ ~""ק השלמים

 ~~ו~~ראיתא
 ~ו~

 פ""ב
 דנד~

 רמי לראות דמו~ר
 שם ו~בואר~~תו

 בש"~
 ~"ב מהל~ פ"ה ובה~מב""ם

 ~~י~~לו~ח
 ה~בר~ ונבון~~"ל ליג~ דשרי הרי בידו צל ועושה בידו

~~
 ~~~ל ~ל לישב ואס~ד מור""ם ל~ון

 ארו~
ו~

 ~"ו ~ק בש""ב ב~וב "
 וז""לוה~~~~י~

נוהגי~
 ~יתר

 ב~~~~
 ~ "ו~וא ב~ג~ותיו מהריק""ש הרב

 ביחה מדן~דברי
 יו~~

 ב~ג~ה ~ה""ה שבתב מי ויש
 הדב~הדי

 ~ה~
 ב~~ל לי~ פשיטא

 והו~
 מ~~פק

 וב~שו~ ~ש~עגלה
 שם אשר אגורה בחי~ושי מ~רי~

 ב~~~ל~תיר
 וב~גל~

 בי~יהם א~ם שיפ~יק ובלבר
~"ש

 ר~
 ~~"ל ~""ז

~ 
 ש~ל ובחיים

 אות ~ח ~ימן ח~~

~~
 בשאינו היקל

 לטיי~
 שלו המלבושים יג~ו שלא אך

 ~""ש שלה~מלבושים

 ו~ ~
 נו~גין ובן האירנא נ~גי

 טהורה לא א~ ל~~תו איש בין ~חר אי~~מפ~יק
 בין~יא

 ב~~~~
 ~ן

 ~~ג~
 ז~ ~ימן ~"ש שו"ת ו~יין ~

 ארובית הקורות ~ל לשבת נדה לאי~ואש~ו~התיד
 ~ ~~ש דמו ובמח"ברין קובע~ן דבב~ן לבנין~נ~צ~ות

~"~
 דט~ב

 שי~~י~
 ~" איש

 ביניה~
 ב~ו

 בספ~~
 או

 ~ ב~~ינה ובןב~גלה

~ ~

~"~ 

~~ 
~ ~ ~ ~ ~  

~~~ 
והי~

 במ~~ה
 ש~~

 ~ימן אלש~~ר הר"מ
 צ""~

 והוא
 ~~ר~~~

 ר~
 ואשתו שאיש ב~ילעא ~ישן ~"ב ס"ג

 מ""ב ~י" ח""ג בת~ב""ץ ו~יין ~~ל ו~ו~~ם
~ 

 וה~ב
 בד~~~יורי

 ב~ק
~ 
 ~~~ד~אח~ ו~~"ד בדבר הא~ך ז

~מהר"~
 ח~ימי~ ש~"ו בנה""ג ~""ךוהרב והרב אלשקאר

~לב~
 שנזהגין מה ב~נין ~אריך שם בן~ועוד ומו~ן

 ירי~י~פ~~ן מ~ימין הי~ושי~ מפני אש~ ~צ~~~ארץ
 ג~יהן ~ל ו~~~ד~~~דין

 ונקרא~
 וב~וך נימו~י~"ה

 שתי מצי~ין הל~ו~ידיעות
 מדווחו~ מ~ו~

 ב~וב
 והמ~ות נדה ואשתו איש שם ויש~ים מצרים~נימו~"י

 ו~עלה מחבירתה רחוקה א~בל
 ר~ירי~ו~ דש~

 לא
יו~י~ו

 אי~ורוב~~ שו~
 שעי~~הנימוס~אה דמפור~ם

 בלי יש~בו א~ מצרים בארץ בי היתושים~~רחיק
 ודהמנהגהוא בשרו ויאב~חצי ~דמו יתושנימו~יא"ה

 ל~ו~~נהגי איט~י~ ב~רי ובןדאי~י ~ בד"ק י~וי~ש והל~הב~ת
 מן להתרחק המ~ה צ~י בד~ בילה במו

 שם וישנים ואביזרייהו אינ~ו ופרעושים~יתושים
 ~ם"אשתו מרוח~ת~מ~ות

 נד~
 פה ~וצה ואין

ומצפצ~
 ויוד""ו

 המו~""~
 ו~יין הם ו~ומדים דמותרי""ן

 ~ א~ ~י~ המיםש~ר
~~~~~ 

 י~~~ל לא ~~
 ~~י~

 ובו~ ב~קבה
 ~""~~הא~י~ השלמי~הרבתודת

בז~
 ה~אב"ד דברי הביא ו~~""ד ~ליו ~יין

 ב~~ב~
הנפ~

 רא~"ר
 לד~

 ה~קב ומן נדה א~~ו ב~קב ~בל
 ודא~ורלה~~בל שבה מקו~ה~בו~ה בלנלמוד

 ב~קו~
 שאינה אע~"י~~ופ~

~~ 
 הרשב"א ד~ת נדאה וד~ן

 ~ו"ב ~"ק ברבה בשיורי ~""ל ~יד"א הרב וגםוהטור
 רבריו דנאוו~~ב

 ~בז~
 ב~"ש הר~ב""ד רברי וד~ם

 ~דדי הד~ דבדיו ו~ביא לו ~יאמר~ קדוש שא~רןלמי הד~רי~ ~ דראויים הדבר נבון ~מת והנה ז"ל~וא
~~רה

 ~~"~ ~ו~~~

 ~ב"~ובו~"" חוץ~ממזיגת
 דה""~"לי~ן~~ער~ ו~ש"ךב~בו~י ה~"~

 ~~רה~מיוחדת ודוקא נד~ה בי~י א~ור ~ השלחן~ל
 ממנהוב""ב אובלין הבית ב~ב~י לא אבל לבדל~עלה
הבאד

 ד~ ~ב~
 ~ ~"ב קי"ב

 דמדלא ב~ב אבן~ה~~"ז
 חוץ דו~א ואמרו המאבל תי~וןא~רוג"ב

 ממזיג~
~~ו~

 דח~~י~ נראה
 יר~ושאיןבתי~ון"ה~~בלקירוב

ר~~
 וחיבה

 ד~
 מס~בר~ והבי ~בדו~~ייןבד""ק מעשה

וב"נ
 דע~

 באחרונה ה~~"ז ד~ת ד~ביא השלמים תורת

ול~
 ונראה והש"ך ם~ח בדהחמידו בזה נזהרין ראי~י

 במזיג~ דוקא הוא וח~ה ד~ת דקירוב ויציבא~ת
 ~ ~משרתים למו אין אם י~~ו ראיך ועוד ~~ הב"~

~~
 למזוג

 ה~ו~
 ב~ב " ול~ניחו

 ה~~
 ~ד ~"ק

 ב~ב ~ב"חז"ל
~אם ~א~~~ש~מזי~השלאבפני~

 מניח~
 א~ור ב~ניו ~שלחן ~ל

 וא~
 דב~ב הגמ""יי

 ~רייי~ו בד~י~אדרו~א
 והוש~~ מזי~~

 דא~ור ~וא
 ב~הוא ואצ"ל בזהמודה

 יוד~
 שהיא

 מוזג~
 את

~ביון ~~~
 שהניח~

 חשיב ב~יו השל~ן ~ל
 במזיג~

 בפניו
 גםמ~ברי מוברחין הב""ח דברי ואין ~ב""ד וא~ורג""ב

 פ""קה~א"ש
 ד~~ובו~

 אי~י~ ~י~~ ב~ניו דשלא מובח
בז~

 מ""מ בפניו אינה דה~זיגה ~"ז חיבה דרך מורה~אין להק~ בהש"ך נראה דלפ~נ""ד ~"ג וא ~ ~~"ל יי~ש
 ולא ב~~ם ב~ב דמרןביון

 ב~
 למזוג

 הבו~
 ל~~ו

המחמיר~"
 ת~

 ~ ב

~~~
 פ"ק ה~~דבי

 ד~ב~
 ~דב~ ~מך

 א~~~
 ב~~ן

 והש ~~~חנך ~ביב ולא בי~יך בירב~יפודי~
~ 

מד~~
 ובו~~ יין בה יש גפן בל בדמיה לגפן האשה

 ~""~ ~ו~~~

 זה ובבלל " ~ו~ מי~ לו ליצוק
 בתוך מים ליצוק דא~ורא בן גםי

 ל~~ה נקב בו שישהביוד
 בש~~

 אבל ממ~ו שרוחן
 ה~"ז~ ב""ב א~""ב ירחץ והוא ~בלי מי~ לי~ןמו~רת

והש""~

 בשם ב~ב
 ד~~

 ~א~וד הנשים
 וא~ ב~~

 ב~א נזהרין ראי~יל~
 א~

 קורא ה~ אשד השרירים
 ביון בבלי מים לי~ןדשרו

 ד~
 ~ שרוחץ בשעה

 ~""~ ~י~~~~

לשון
 וי""~ מור""~

 להחמיר דאין
 בל "ובו~

 הא~רוני~
 ראו המה

 תמ""ה תמהובן
 תמ""~

 ~מקילי~ ~ג~~ל וקראו יקדא
 ~י~ור דהוא וב"ב~דש""ל ב~~ות מנהגדהוא

 חר~עלזהוי~לרדו~ברבי~ ה~""קונ~נו בלושנ~ק~צו ~ו~

 ק~דאי~ור~
 האובלי~ ~~די

 יחד
 בק~ד~

 בימי אחד
 הבי~ בני ירגי~ו ~לאלבונה

 הסבימו ובן
~~ 

 וה~"ך
 וב"ח~ ה~רישה ו~"בואחדונים

 ~ביא הש"ך בי וגם
ב~~

 ז~ מלאת אחר ~~ה ל~ול נוהגין דיש ראב"ן

 דמצילמ~בל אי~ו~"ביון הי~דאוא~ל ~ביק דלאנ~יי~
 ד~ין ~"ל שהאריךו~~""ש

 ל~~י~
 בבה""ג אפילו לח~ל

 למית~ראי~א
 ~~""ז במ"ש

 נ~~ דא~
 קולא באיזה לו

 ישיו~ר
 חש~

 רבנן פלוג ולא דבר הרגל לירי שיבא
 ה דבר את לשומע הזהר~י ובן ~ ~~~בול ~דו~ס~ר
רירחי~ו

 מז~
 חי~"א ~~רב ראיתי ואח"ב ש~ט~ול ~ר

 ב~ב~ ~שיו~יז""ל
 דרא~~ן קו~א האי ~ל פ~פק ~~ ~""ק

 ב~~ו~גםבי
 ביוםדמצי דוקא דהתיר דבריו ל~~מיר

 ההוא ~לילה ~מה ל~~ב ל~רב שתטבוללארצוייה
~ב""ז

 וב~ בם~ר~שר~~
 ול~נין

יאבל וראי~ק~~ש~~ ~לב~



" ~ ~ ~ ~ ~ ~
~ 

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~  אהרי י~א ומי ז עב"ר ש~טבול ~ד עמהיאבל
 האהר~י~ בל נגד ב~~ין ויקל ~יים אלהים דבדידדבריו המל~

 הביאדישמקילים ביב~דרי~ט~רה ~ם ואונים בח~מו
~~ביוםשבי~ישלנקיים~

~ " "" 

~~ ~ 

~ ~

~ ~ ~  

~"~ 

 ~~~~"~~"קיד~

~~~ 

 הבו~~זיג~
 ~דל~יל ~ובא הי~ר א~בחן

 ס"~
 י"ג

ב"~
 לה~מירהבא דטוב שם דאפי~מ"ש ונראה

 ~ עב"לונבון"שדו בחול~

~~~~~ ~"~ 

 ב~ב " לבעלה אסור
 הש"~

 ס"ק
 ~א~רוני~דדוק~בשהוא והביאוי"ט

חול~
 ד~ון ~י בד~אה והיא

 ~ול~
 ליבא הוא

 למיה~
ל~~

 ש~שש מפני עליו מ~בר יצרו ראין ע~ידה
 להדגל ל~י~ש איבא ב~א והוא ה~ה בשהיא אבלבהו

 ע~"ל ת"ה ויפייסנה עליו י~דו י~גבר שמא~בירה
 ~ להקל בריאה והיא הולה שהוא דוקאו~סתבר ~

~~~~~ ~"~ 

 " הד~ק לה למשש אםור
 הדמב"ן עלשו"ת שבתבלשט~ו אזי~ הב~

 משו~ רשרי אהדים דופאים שם ואיןמ~ובן ההולי דאם מדבריו דמשמע אף וז"ל קב"זשבסימן
 פקו~

 נפש
 ד~בד"~ אזיל ~ דל~עמיה למימר ~אי~אאלא

 להרמב"ם אבל מדרבנן אלא אינה~~ודהנדה רנגיע~
ערוה דנגיע~

 ~~ודה מן א~ור~
 הב~

 בו שיש אעפ"ו
 אביזרא משום דאסור אפשרנפש פקו~

 וצ""~ דג"~
 ~ב"ל

 וב~ב בזה הב""י על השיג ב~ ס"קהב""י~והש"ך
 וז"~
~ 

 מדאוריי~ איסור ליבא להרמב"ם אף דודאי נראהואין
 ~אוה דרך בן בשעושהאלא

 משא"~ ביא~ והב~
 הבא

ו~~
 ישראליםממששיםהדפק שרופאים פשוט המנהג

 רופאים שיש ~בו""~אף או ~""א אשהאפי~של
 במ"ש פשוט הדבר~לא עבו"~

 עב""ל~
 והרב

 דאין ה~"ך על ב~ב ב~ס"ק הש~מי~ ~ור~
 דבר~

 ~ון מובר~י"ד~""מ
 ~נגיע~ה שנהנה בל מדאודיי~א אםורדלהרמ~"ם
 דאסוד איפשר ~"ב בשרוקירוב

 למש~
 הד~~~ לה

 " משמע ובן ראוריי~א אי~ור לידי לבא הרברדקרוב
 קריבה דבל דאמד רלמאן שם עצמו הרמב"ן~השו~
 בדעת ~והוא מדאור~~אאסור

 הרמב"ם~
~ 

 לה~מיד
 זו אין ובו~ פשוט ובן~המנהג הש"ך מ""ש וגםבזה
 " בה גם שלבו נדה באשתו להוש יש דיו~ר בללראייה

מ~אשה
 א~~

 ובמ""ש
 בשו"~

 אלף סי~ רשב"א
ובהגהה~ וקב"~

 אה"~ בש"~
 והרב ~"א ~ימן

 ש~ברי~
 שלא

 דשרו והג~"יי ש~ד הג""ה על ~ומךעצמו הב"יבד~ת
 ע~"ל ~"ש בד"מובמ"ש

 ~ ~ליו השיג טהרה וסררי ~
ובו"פ

 והא~רוני~
 שרואלא ולא ~~"ך ל~ברי ה~בימו

במ~ו~
 וראין סבנה

 ש~
 ב~לה ב~ו ~קיאים דופאים

 באיןדהוי
 רופ~~ ש~

 נוט~ ודע~י מו~ר דאז
 דאף

 בשעת ~~יר יש סבנה במקום אינואם
 ה~ח~

~ועמ~
 ז"ל ~~~א להרב אזן יעיר בקונטריס

 בבללי~
מערב~

 האלף
 או~

 ע""א
~ 

 רד~"ז משו""ת מובח דבן
 ל~מן המובא ב~ה"ג הרבומ~ון

 ומשו"~
 ~"ג ז"א

ס~
 ~י"ו

 דא~
 אין אם דם מקיז ב~לה היה הר~~ואם למששליה שדי ה~~ל ב~ו ב~י רופא שם אין

 ב~"ג ועיין ב~ ~י~ הרדב""ז מוחר א~ר דם מ~יזשם
 ב~ ובת~ ~ רשבתבפ"ק

 לד~ח צדיך
 המ~יז דין א~

ד~
 אחרים רופאים שם שאין דבל הרופא של בדינו

 א~ריםמו~ד רופאים שם אעפ~ישישב~איםבב~לה

~
 ל~ל~ ב~ש ~וא

~ 
 ~~דבל דם במ~י~~ ה"נ

 שא~
 שם

 דופאל~וד~ומ~ז די~מא או מותד במוהובקיאים
 ויש~בראל~~ד ד~

 ר~~יזדם~אי~
 ב~יצשאינו בין ~לק

 לה יעשה ב~י ב~י של~יו~ו ~וש יש א~ ומיהוב~י
~~~~~~~~~~~ן

~~ ~~ 
~  

 ועיין ב~ו יותר ~ב~לאם דם" במקיז בין ברופא בין אפש~להקל וא""בקפ"ג
 "ל~יל~~~~~

 ~ק~ט בש"ב
וז"ליש

 מקומו~
 שימושהבי~~ ~עשה לא שהנדה שנהגו

 ן~מיגש מהר"י רבינו בבלל מ~עבב~ם ~בית צרביובל
ב~שו~

 הנדפסו~
 ולא קב~ט סי~ מחדש

 שנהג ~י רא~

בזא~
 בם לעמוד רוביבו~ם דאין

~" 

~ ~

 ~"~~~" ~~"י

~ ~ " ~ ~  דאם" הוא ופשוט וז""ל ב~ ~"ק השלמים ~ורתהרב 
 שעדיין אף ~דקה ולא~ ליל~ ספק אפי~ או לילההוא
 אינה ~מ~מ ~הל ולא היא החפללהלא

 המחדתמיום למנו~ יבי~
 ביו~

 נקיים ז~ וב~ינן לילה הוא שבבר
 ~ד יו~ ובל~למים

 שעו~
 ה~~ור בד~י וב~בואד

ו~ש~עו~
 ואבאו חמוז בין ~ילוק הפוסקי~דאין

וט~ח בסל~
 דלעול~

 לבדוק~מו~ל~ין~שמשו~והשי~ו~ ~ריבה
 ות"ק אלף מהלך שהוא דס"א סי~ ב~חב~~בואר

 אמ~
 ~ הליל~~וד~

 שלשה ד~יינו
 דב~

 ושיעורם מיל
 ג~~ בינוני ~דם דמהלך לש~ה מס~ וחצי~~ים י""~
 ~ילין

 בש~הושליש
~ 

 במ~~~ות ודלא
 ~ס~ הש""~

 דיש ד~
 הי~ים בין~ילוק

 ע"~
 עב"ל
~ 

 נבונים ודבריו
 בא~"ש אמרי"ם מי המה משנ~ו ושלימ""ה הוא~ל"ם "וברו~~

 ~מאיר~~
" 

~ 
"~ 

~ ~

 הקהל ~שו אפילו
 "שב~

 חוספת ההוא בי "
 וב~ב נרה לענין שייךלא

 הש~~
 מבל ד~ ~"ק

 משמע~ ~~ור שהביא ראיותהלין
 דא~פ"~

 שהחפ~לה
 ז"ל" אמ"ו ~בלהגאון ~ו~ר שבת ועש~ה ג""בהיא

 ב~ב אלא ב~שובה בןב~ב ל~
 דלה~

 אם
 היא ~~פלל~

~רבי~
 שע"ה ~"ס בדלק~ן דיעבד אפילו ~ל לה אין
 בשם ב~בוע"ש~וה~~ז

 רש"~
 מתחילין דביוןשנשי~~נו

למנו~
~ ~ו~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  ~~~~~ 

 זביתי~בין לא הס"ר וא~ר ג~ ~"ק השלמי~ ~ורתהרב
 אח~ ~מנות יבילה ו~ מיום למנות מתחילין איל~ה
תפ~

 זה יושיענו דמה ~~ית
~ 

 אלא א~רי ~א בתשוב~ו רש""ל ל~ון וגם שלמיםנ~ים ימי~ שב~ה ב~ינן
 למנות ד~תחי~ן מנהג ל~ילה~ל

 מיו~
 דאם ו~

 רא~~
 אהר א~ביו~

 ערבי~
 ללבוש דיבולה יו~ הוא ועריין

 דחשבינן היינו ו~ ביום ומונה ה~ יום בסיףבגדים
 נימא לא ~אי "י~"ש ~ם הוא באלו א~ ביוםראייתה
רה~"ז

 רצ~
 להוציא

 ~נ"~ משו""~
 לנד"ד קולא

דיבולה ולו~~
 למנו~

 אחר
 ערבי~ ~פל~

 מובן שאינו מה

מה~שובה~
 דינא ל~נין ועב"פ

 נ~
 האגורבשם במ""ש

 ~פלת שה~פללה דא~פ""ימהרי""ל
 ~רבי~

 וקבלה
 למנו~י~ל~ שב~

 של~יםוה~ספת דדישיהיוז"ימים
~ 

שיי~
 למ"ש ל~~ורי נדה~ו~זרתי לע~ן

 הט""~
 רש"ל ~בשם

דאפ~ד
 דס~~

 עליו
 להק~

 שמונין מנ~ג לפי
 מיו~

 ו~
 החפללה אםדא~י~

 ~רבי~
 נקיים מז~~ או~ו נהשוב

 להצ~בה שחששו מה ר~וק חשש ד~וארב~ן
 הח~~דו לא זלבן ו~מיום למנו~

 עלי~
 בך בל

 א~ ודו~~
 בדקה

~או~
 ברלקמן יו~"

 בשו"~
 ~ד ו~יין ~ ~ יעבץ

 "ב~~



~ " ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~
~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~
~ ~ ~  

ו~ש"ך~ס~

 ו~ין ~ ה~
 ב~"~~

 י~בן
~"~ 

 באשה נ"ב סי~
~~~~~

 דנטה נקיי" ששה רק ולא~ס~רה א~ יום ב~נין
 דנהגו ~עמ~ מהאי ט~ילה לה על~ה וברי~בדל~קל
 ~ששה עללהוסיף

 עונו~
 וא""ב

 יצטר~
 להשלים א~ יום

 ד~~ה~ז~נקייםו~~נאי
 ימים ז~ ס~רה דלא ביון ~יון צדיך הדבדו~ענ"ד ט~ור~ל~ניס~יר~~ ומצ~~

 ~ ע"שו~בוןובס""ד~חמיר

~~~~~ 

 הזאילולאדא~ה מור"ם לשון ~~
 הואיל ~רוש " א~ד יוםי ר~
 ו~ין ~דיין~תות ומעיינ~

 בש""~
 ~~~~מ בשם מ""ש ו~ ס""ק

מ~
 נ~~

 דא~י~אשה ל~~ן מינ~
 שרוא~

 ב~ם
 ש~~~יל ~ורם ~~ימיםלהמ~ין נוה~~

 למנו~
 נ~י~ ז~

ו~רב ~ ע""ש
 ~ו~

 נ~קא רלבלה ~ו ~ב ה~ ס""ק השל~ים
~ינה

 דמו~ר~
 ז~ לס~ור ש~~סוק מיד

 נ~י~
 ועור

 ~רי דל~י בעיר בעלה דאין היבא דנ"מ~ל~ד
 הב""~

~
 י"א דין מור""ם ב~שון ~מן ~~"ה וב~ש

~ 
 צ~בה אין

 נקייםו~יין הז~ ~מנה בט~רה ש~~~וק ~יד~המ~ין
לקמן

 לסבד~ סמובו~
 ובזהסבים וסיע~ו הב""ח

 וע""ע ע"ש האשה מ~אה ב~ם ~רך יצתק~תד הר~
 ~"~ ~אל~ ~רשני~בודת בשו"~

 לעיל דהו~קה באירך ~
 מ"א~ דין ~ץסי~

~~
 ~ו~

 לש~ן ~~

 ו~~ש~~~ מוד~
~שא~ ~

 ב~ב ~~ סימן ב~נין
 ד~מדומ~

 נהגו שלא לו
 ללבוש ולאלרחוץ

 לב~~ב~ב~
 ו~"ט

 וא~ש~מ"שו~
 שאין

אשה
 יורע~

 או אומעי"ט מע"ש חמין בין ל~לק
 ~או ושלא וי""ט בשבתהוח~ו

 עב~לב~גד רותצ~~ א~ סתיט~ לי~
~ 

 בסי~ ~א~רוניהל~~ן ו~ביאוה
~ש"ך~ ~ ק~"~

 ~לו~~~ ב~~~ ~~~~~~ ~י~~
 במ"ש~וב~ב ל~בולדמובר~ים

 הר~~
 ~""י בהגהו~יו

 בלל להם לה~מיר אין נהוג דלא דהיבא תואד~שוט
אלא

 מו~רו~
 וללבוש מ~ש שה~מו בתמין לר~וץ

 מש""ק בליל ל~~ול ~נוה~ם ובמקום ~ ע~דלב~ם
 ~בוש ~~ירא דאין~שוט

 בשב~
 ועיין

 בשו"~
 ד~ר

מש~
 ~ס~ וראי~י ז""ך ס~ י"ד ת""א

 יוסף מהר"ד להרב ~שובה מל~~ם ~יו אשדאיטליא מרבני ב~ ~שובו~
 היא אשר הרחיצה ולרתוץ בי"ט לה~ם ש~~ידראוינא
 ללבו~~בדתי~

 ~ ~""ל לבנים
~ 

 ל~נין ועיין
 לביש~

לבני~
 ב~ב

 בא""~
 ולענין ברמ""א ג~ רין ~~נ"א ~י~

אבילו~
 מור""ם בלשון ~~ דין ש~"א סי~ לקמן

~ 
 וב~"י

עדך
 לביש~

 ובו~ טוב ביום הלבן
 הארי~

 ב~נין
 שם נד~ס"ה ל"ווהיא ע~~

 מ~ר~ שו"~
 הנ""ל ראוינא

 ~ר~וץ ולא מטה של ~ניה ד~א ד~רתוץדא~יק
~ל

 גו~~
 ונבוןובן ישר דרך ~עיני והוא

 דאיתינוהגי~
~ס~~~

 אלאזי~""א ~~יוקדישי רבנן בזמן וב~וורנו מולר~י ~ר
 שאין ב~וורנו לה~מירובן נהי~י שב~ירנ~

 ד~ין ומ~ילא מ"ש בליל טו~לתהאשה
 ~ו~צו~

 ולובשו~
 ביוםלבנים

 ~ימן א""ת הר"ט בעיקרי וע"ע ~ השב~
ב""ב

 או~
 ל""ו

 רשר~~
 וב~ב

 רל~
 וה~יר ~מ""ב ב~רב

 טביל~ה קודם ה~~רים ביתלה~י~
 במ~

 שהו~מו
 טוב היו~ר ודהצד בי""טא~י~

 ש~ש~~
 המיםובן מאלו

 שקודם לר~יצההדין
 לביש~

 להרב ועיין יע""ש הלבון
 סי~ ת""א~"א

~~ 
 ~"י להרב ועיין ~ ה~יד הוא דגם

או~
 ר~

 דתיצ~~ עד~
 נד~ס לא שעדיין

~ 
 דה~ירובלבד

 בי""ט א~י~~"ג
 שני~וראי~

 ב~ת בי~י~ לב~ל נוהגין

 ~י"ט המיםש~ת~מין
 ללביש~

 אול~בול הלבון
 הנ""ל בשו"~ז""אוהובא ב~~

~ ~ 
~ 

~~
 ש~רהץ

 ולובש~
 הא~רונים ב~בו " ל~ים

 אולידהטעם
 נ~לבל~

 או~לוקה גו~ה
 ב~ב~יב ~ולין אין דאז נקיים הז~ ב~וך ו~מ~אב~ם באיז~

 ול~"ז יו"ד ריןל~מן
 נקיים ז~ ס~רה בריעבד א~

 ~לו~ה בר~ה וא~""ב בלל ולבישה דתיצהבלא
 שום מ~ה~א וגו~~

 מו~ר~ ב~~
 ל~בול

 ~ל~~ל~ א~
 אין

 נ~יים ז~ ול~~ורלשנות~המנ~ג
 ~ל~

 רתי~ה
ללבו"ן ולביש~

 א~
 לא אם הל~ני"ם

 בש~~
 שמשיים במו ~דתק

 אםרמ"א
 אי~

 וה""ה בגרים לה
 אין א~

 ל~
 דאז ו~~ו ואחרונים"עט""ז בל~~ ~ים

 צרי~
 החלוק ש~היה

 זונבוז צבוע~ לא~וקי בו ניבד ש~ב~ם וגם מדם וברוקנקי

~ ~
 ~ו~

 לאור ~היה הבדיקה מור""ם לשון ~~~
 הטעם "היום

 דצב~
 ניבר הב~ם

 ביוםיו~ד
 מבליל~

 רהאשה ואחרונים~~~~השל""ה בןהנר מהני~ףלאו~ ו~ריעבד ~נר לאור
 ~ס~

 ב~ל"

 נודע הרב עליו ותלק בך נהגו ולא נקיי~ הז~יו~
 "" ~ ב~~ימןק~"גואיןנוהגיןביהודהחלק

~ ~~~~ 

 " ~דמ~וםשה~משדש ~~

 סי~מ~ב ~עוייןבשו""~
 מ"~

 ובמ~דנ"מ
 ד~

 ש"א
 ~"ק טהרה בסדרי וע"ע הבדיקה ~עניניע""א

~"~ 
ובו~~וש~~

 קב"ט סימן מהרורא~ניינא ביהודה נודע
 בשעה באב לה שיש לאשה~~יד

 שבודק~
 ש~בדוק

 "וז~ א~ יוםדוקא~
~ 

 ר"ל א~ דיום ונלע""ד
 בדי~~

ה~סק~
 ~ ונבון

~~
 ~ו~

 זו הרי ~~
 ~משוב~

 ב~בוהאת~וני~ "
 שלא ~ דהיינו~

 לעילובמבואר ~שמי~ בשע~
 סימ~

 א~ברישלאיהיהלבו דין ~פ"ר
 ~עיין~לעיל ו~מש"שנו~~ו

 ~ ~י~ק~~
~~~~~ ~"~~ 

 ~שם" ה~"מ ב""ב " להקלי או~ו ~ולין און מור""ם "לשון
~~דדבי

 וה~~ם סה""ת ~שם ~~מו~י והג~ו~
ג~"ימי~ שב~ו~

 אם להס~~ק יש הרא~ונים
 הרבשלה~וב~ב אוד~בנשי~ ~ס~

 ~ור~
 ול~"ז ו~ל י""ג ~"ק השלמים

נרא~
 ~בודות לה שיש או בב~מים שמתעס~ה ~~א~ה
~~ע~ם~והיינו

 יודע~ ש~ינ~
 שמוציאה

 בנקיו~ נקיי~ ז~ ל~~ור ~ובלשלא דם~ומ~ירא~
 בלא

 ב~~
 לדידן

~אין
 סו~רות הנשי~

 ז~נקיי~
 ה~לשמושה יום אתר עד

 ~קנה לה דיש נ"ל י"א דין לקמןוב~בואד
 מידדהיינו ז~ בדר~

 ש~~~
 לדאיי~ה ב~ א~או ביום דמה

ע~מ~ ~ברו~
 ב~ו הי~ב

 שדד~
 לבדוק

 לס~יר~
 הז~ לס~ד דמ~חלת לשמישה ~~ יוםואת~ נ~י~ הז~
 נקיי~

 בבד
 ש~~ק ימים הג~עברו

 ר~~
 ו~ולין

 ~ב~מ~
 ל~קל

 ~סק ובה""גוק"ל
~ בשו""~  

 סי~
 השואל בד~רי ~"~

 שםומ~יא
 ברורו~ ר~יו~

 שם ~צ שבעל ואף לרבריו

מ~~~~
 היינו"שבדקה להתמיר בזה

 של~
 רק ב~~בוין

 שב~לבבו~
 לא אולי ותייש

 שא"ב מה י~~ י~~ ברק~
 להקלוב~ש עב"ל~ובנל~"ר וע""ש במתבוין ב~קהא~
 מ~י~ין אין מור"ם לשון ~ל מ"א דין ק""ן ~~לעיל

ב~תמי~
 עוד ועיין באורך ובו~ יצתק ב~~ד ר""ה

 שו"~
 ו~רו~ב לאורך ע"ט שאלה הגרשניעבוד~

ב~~""ראמיץלעילבסי~ ~~~ובא~

~~~ 
 ~ מ"~

ו~~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  



~ ~ ~ ~

" 

~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

" ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ש~~
 שהיתה אשה בדין מרדבי מאמר ~דב "

 ~ביב לבןבגד ~וגר~
 ~אופן ורפוי ~ ב~נ~

 שהחזיקה וביום מה~קוד יורד~~~~יההיה פעמי~ שהרב~
 וה~י~~ ~לוקלבןל~שה ~~ה~~

 ל~חליףהבגד שבחה לבני"~ך
~נז~

 הרגיש~בזה ואז לספיר~ה ז" יום עד ~לי~ והי~
 רמי~ ~י~י במה עליו ו~~אהו~ד~תו

 יותד
 הדבח~רא עמו הסבים לה~מיר~~א הנז~ו~~ב"~~"ם מבגרי~

 ו~~~~~
 ב~דין האחרוני~ בימים שנמצא"הב~ם ~~ל

 שיש באופן שלה ש~אינו ב~לוקאו
 ל~~ו~

 דהיוהב~מי~
 עליה החלוק או הסדין שהיה ~~"י~~~ה

 ימי~ הג~
הראשוני~

 ימי של
 לבונ~

 וטרי דש~יל באורך ע""ש
 הרב על השיג והשג ו~ימ"א ~ר""ד ~דיפ""אפלפ~"א
 הנ~וה~לי~ ~~ד~ימאמד

 להי~ר ~רבר
 וב~

 נל~"ד
 רהחמיר ח~י~"א האי על ~מהו בן ראו המהדרבים
 ימי~ דבג" ררינא א~י~רא~ור""ם

 הראשוני~
 ~לינן לא

 ~וא זה רדין ב~ב בו"פו~~~הרב
 מ~וגי~הש"~ ~מו~

 במב~ לה~י~ו~~
 החמירו וב~נם

 ~אח~וני~
 ~ב"ד

 לה ריש נדאהולבן
 ל~לו~

 ה~ם מצאה שלא מא~ר
 לספיד~ה ז~ ביום~א

 משו""~ ובן"נדא~
 ~"צסי~ ~רב

 וגם לקמן ועיין ~ השלמים ~ורת ה~ב ומ~ברי~""ה
בני~ון

 פני~ רהר~
 ז""ל " תיד~א הדב ה~בים מאירות

ש~
 שפיר~ה דהיינו לה~יד

 ~~י~
 בי~י ~יה שש~בה

 שלא בל חלו~ב~לה שלבשה אונ~תה
 מצ~~

 ~ב~ם
 לא~ו"ר נלע"דראין ובן ~ראשוצים ~מים ג~ א~ראלא

 ודי~נולא~ור לגזדה גזרה רה~י עליהאי~""ד~לה~~יר
 בנד"ד הראשונים ימום ג" ~וך הנ~צא בב~םדוקא
 הב~ד ~ל שנמצאו ד~ב~מים ל~לותריש

 שחו~ר~
 היו

 נד~הו~ל""ממימי
~ 

ויוד~~~~
 י"ג ~""ק הש"ך " ובו~ ~~ שמו~יאה

הא~~~
 בענין

 וה~י~
 ראין וב~ב מור""ם על

להקל
 ~ל~

 מ~ברי וב"נ ~מיר דם מוציאה ~מבה א""ב
 ~ ר~ ~""קהט""ז

 רבריהם על הקשו הא~רונים ~~נם
 בלל להחמיד ~איןוב~~ו

 ל~~ל שומעין ~ב~מי~
 ו~"ב ~""צ ב~י" לע~ל ותצארינ"א ראינוב~שר

 ~מ~~ל רמאן וז""ל ~""ה ~~~~"צ ב~~"~
 במוצא~

 ג~ ~וך ב~ם
ל~לו~

 ב"ב מפ~יר לא רהו בל ב~עם א~ילו

 וב"נ ימים ג" ~~ך בב~מים מקילין ר~יםש~לא"ה ~יו~

משו"~
 ~י~ עה"ג

 ומשו~~ ~"~
 ~~עומשו""ת ~י~ ~"מ

~יו~
 הדב הס~ם ובן ה~"ל ~"ו סי~ ~א שאל

 ~ור~
 ~~השלמ~

 דתלינן "י""ד
 ב~ב~

 ואפילו רם המוציאה
 להחמידב""ב ראין נלע""ד ~מיר~ובן ~םאינה"מוציאה

ב~בד
 חומר~ שעיק~

 האחרוני"בעלמא~~~~~עור

ב~~ר~
 ראם נ"ל וז"ל שם השלמים

 מצא~
 ~וך ב~ם

 ז" ~ול~~ור ל~זור שצ~יבה נקיים לז~ ~אשונים ימיםג~
 אף ואז ~~דשנקיים

 ימים לז" ג~ ב~ם"~וך שרא~~
 הראשונים ג"ימים עבר ביון"שבברהשניים~ול~ןלהקל

ו~פ~~
 מ~~~ה שהיה וא~""ל מ~פה רא~" ~לא שנ~יה

לא
 ~ו~~~~"מעי~נ~

 פ~וח
 בראיי~

 ~הוי ועור הב~ם

ב~פ~
 וא~""ל מגופה היה ראשון ~ב~ם אם שפי~א "

 מגופה היה לא שנייה הב~ם דיל~א "מ~~ה~הי~

ו~~"~

 י~ים לז~ ימים בג" לה~ל ר~לינן ונ"ל ~ עב"ל
 ז""השניים

~ ~~~~"~~~~~ 

 עונותשלימו~" ~ליהששה ~שיעברו
 "" ""~י

~ 
 הט"ז ב~ב

~"~ 

 רהש"ז וז"ל ה"

 ~דו~וא שפול~ת "אעפ"י ~~~י~ ~~~~~ח~
~~א"~~~~~~"~ ב~ולט~

 ~ונו~שלימו" ששה להמ~ין הצדי~ו

 ~ו יום בשי~ור הואועונם
 ליל~

 דהיינו
~~ 

 ש~ו~"

 ב~ במ"ש בד"מ שמשה אםוע"ב
 בליל~ שעו~

 ו~~~יל
ל~נו~

 יו~ מן נ~יים ז"
 לא הרי ד"

 ב~
 עונות ~ש~ה

 ב~ ד" ליל~ד
 שעו~

 ליום ד~ יום ~מ~ה איך וא"ב
 תחלת של ש~ות ב" באו~ן ~~פלוט א~שד דהאנקי

 מסריח אינו הש~ז ועדייןהלילה
 וב~

 ~~י יום
 הן נקי בלושיהיה צרי~

 והיו~ הליל~
 ~חחי לא ע"ב שבו

למ~ו~
 אלא

 ה~בל מיו~
 ששמש~

 ~ש בליל
 אל~

 ש~ש
 אם בלילה ~מ"ש נב~לה דהיי~"אם א" חומדאעוד
 להנ~יד

 למנו~
 באם למ~עי א~י ה~ מיום

 א~ביןביום ~~מ~
 ~שמשו~

 יום ש~ריין ~~בוד והיא שלו
 בליםששה יהיו זה רלפי נמצאהוא

 עונו~
 ב~וף שלה

 יהיה שא~ריו ר~והלילהיום
 ~~ל~

 נקיים
 ו~~חל~

ל~נו~
 היה ושמא ה~ מיום

 באו~~
 פ~~"

 לי~
 ולא

 הששה בלבלו
 ער~חל~ עונו~

 יום"ה~ושמא~ הלילהשל

~~ו~
 באו~ו ~""ז

 ~~ל~
 נמצא הלילה

 שצר~~~~למנו~
 בבירור נ~י אינו החמישי יום בי הששימיו~

~"ז מ~לי~~
באיזה ~~~ל~וע"בהחמידוה~~רוני"בבלאשהשמ~מש~

 להב~לושמשהביו~שלאחריו שיהיהח~בינן יו~
 במ"ש ר"מ ש~שה אםמש"ה

 תמנ~
 ב~לו ו~ ביום

 בין א" יום ~~וףש~שה
 השמ~ו~

 מפדא""ג מהד""ל בשם ~צ""גב~י" ל~י~ ב~ב~י ובבר
 שהב~

 א~ד
 ~ובל~צוה ב~יל~

 למנו~
 לשימושה ה~ מיום

 ~שמש שמא בה נהגינן~~לאגזרי~ןרהבי ועמש""~ ~
 אםא~ל ב~ןהשמשו~

 באמ~
 בין נבעלה

 השמשו~
 הבע~ת

 נבעלה ב~לו לה ~ש~ינןודאי מצו~
 בליל~

 בין או~ו שא~ד
השמשו~

 מיום ~מנה ב~"ש הבלה נבעלה אם נמצא
 ב~ין נב~לה ואםה"

 הש~שו~
 א" יום ~וף של

 ~מנ~
 ~"ק ש""ך ועיין הא~רונים ע~"ל~וה~~י~ו ששי~יו~

 ושו""~י"~
 ~ימן ע~""ג

~"~ 
 א~ר רא~ה ואם

 ערבי~
 יום הוא ו~דיין ~~ביו~

 נקיים ~~דים לל~וש יבול~
 ג""ב היא ה~~ללה אם ואפי" הש"ך ב"ב ה~ יום~~וף

~ר~י~
 הרב זהבי~ו

 ~ור~
 ד~א~~~ברא ו~בי ~"ו ~"ק ה~למים

 בשביל לה~מי" ואין בשרא~ה יו~ הו~
שה~~ללו

 הרב~ו~השלמים שם מ""ש ו~""ע ~ ערבי~
 ה~ פ" הר~ב""ם לשון~ל

 מהלב~~
 שאד

 מרן על ו~מיה~ו שםוהב"מ הטומאו~ אבו~
 למ~

 ב~בורו העלה לא

~בר~
 ~יר""אב~"ב הדב עליו שב~ב ומה הרמב"ם

 ז ג~ס"ק

~~
ואין

 טע~
 " ב~בד

 הב"~
 ~עםבד~ד הביא

 ה~"זוהבי~ו

 ש"~

 ע""ש ו"
~ 

 יום ער ~מנה שלא לנו ו~י הלזו החומראשנהג מי שמע~י ולא
 ~~ששי

~~
 ב~לה עם ש~שה בין

 לל~שמש~
 ה~"ז ב~ב "

 לחו~רא ~ש לא רהב""י ז"~"ק
 זא~

 אם ~לא
לא

 שמש~
 אינה

 בל~ ממ~נ~
 ~רמ""א~~יי"המנ~ג אלא

לה~~יר
 ו~ו"~

 לי ~נראה ~~ב ז"ל
 לה~

 ב~לה ~אין
 בל להחמיר ~אין~~יד

 ואש~מי~~י~ ב~
 ~שו~מהר~ק

 אין אפילו ל~~מיר ~נהגו להדיא ש~~ב ל"השודש
 רנ"ל אלא המנ~ג על י~~~ "ומי בעירב~לה

~" קול~
 ש~ירס~ באלמנ~ בז~

 ואפילו ל~פ~ה ~~וך נדה
 ~~ן ~פ~הקורםשנ~ז~~העםא~ר

 שימשה~טושי~ה לא למיגזר שייך לא וראי רבזהבלל שלהראיןממ~נ~
 בן בזה נגזוד ~מוולמה בלל ~שמיש לבלל באהרלא
 ונ~תייע ה~"ח על השיג ב" ~"ק הש""ך עב"ל~וגםנ"ל

 המנ~ג ו~בן הנ"ל מ~רי~ומש~ת
 פשו~וג~ול~

 מזו
נוהגים



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~

~ ~ ~  

 ~קיי~"עדיום ז~~~~~~~~פ~ל~~ה~~"א~~~~ו~ר~~
 אעפ"~~עריין"~א לדאיי~ה~ה~

 ב~
 ובחב לעיר הח~ן

~וד~~שם
 דל~

 נזבד דלא ~ל בזה לה~מיר אין דע~ו
 פו~~~~דמון~בשום

 אלא יהיה מ"מ"לא אחרון או"
 ובו~ איםוד בהן נ~ו "ואחדים ה~ו~ריםב~~רים
"וד~~מ

 בשע~
 ש~פ~וק שמיד לבלה להתיר יש הד~ק

ב~הדה
 ~~פ~

 דבהבי ז"נ~ם
 ~~י~

 שנוהגין ממה ~פי

~נשא~
 בלל ~נשא שלא פ~ק שהרמב"ם נדה "בשהיא

 ו~מ"ש ב~בי מרקדקין לא וא~~~ראנן ש~~הר~~
 דאפש"ב~הרה היבא ודאי מ""מ ~"א ~"סהרבבאה""ע

~פי~ע~י~
 בנ"ל

 ע~"ל~
 ס""ק השלמים חורח והרב

~ב ~"~
 עלדברי~הש""~ז"לו~לדהאיבשע~הר~~שנק~

הש"~

 טב~ו שבבד בגון ה"פ בלשונו
 אפשר שאי"בענין ~בוחובי~אבז~

 ~חו~
 דאז ש~~הר ער הנשואין

 נשאת יהא שלא בדי מיר נקיים ~ז" לספוד ט~י~~י~

בשהי~
 נדה

 ועיין ~"ל"עב""ל~
 בשל~

 י"ט ~"ק למנחה
 ואפשר וז"ל~ב~ב

 רא~
 אחר מיד דא~ה אם

 בלל בי~בעלה אל שבאה~ודם ~ביל~~
 דפו~ק~

 יום באו~ו
 ~~לא"~בי

 דלא והבו ~ולה ~ומרא היא שימשה בלא

להוסי~
 ש~ה ~ביל~ה מתאחרת היתה אם דהלא עלה

 ובי לבנים ללבוש מותרת רואה והי~ה ש~ם או~~
 ולא שטבלהמשום

 בא~
 גרעהו~"ל מגרע לב~לה בלל

~"ל~א~אן
 לעני~

 מ~ ובפי שנל~ד מה דינא
 שהסבי~

 במוהר""ר מלא ה~ ובבוד המו~א הרבעמי
 ~ודעמובהיו~ו ~המ~ק~י ליוו~נו בעירפאדובהז"ל מנש~

 בליוורנו~חיים
 יע~~

 לא בעיר בעלה אין דאם הוא
 "בלל~יישינן

 ו~ד~
 ב~ברת בלל ממתנת ואינה

 ~מינהו~י~~ו הב"~
 דה~ל~

 אל~נה בין ב~ולה בין
 ביו~

 שלא
 שתפ~וק ומיד להמ~ין אינהצריבה החחן ~ה~~יח~ה

 א~ ובן ז~נקיים לס~ורב~ה~~חיל
 טבילה ב~ל

שחבזא קוד~
 בעלה~ לבי~

 ~~י דינא ראחה ששמשה ~דם או
~~~ק~

 אוןליב~ו"ת נקיים~ומצא~י הז~ ו~ופרת ~יד
 ~ז ~י~ ~""ב יע~ב~~ות

 יהוש~ פני ו~שו"~
 ~י~ ~"ד

 נראה ובןי"ביע"ש
 ה~ דע~

 ~ימן"ל"ב צדקה מ~ל

 עד~ו~ר"יצח~
 ב~""ב חן~א והדב האשה ב~~~מצאה

 ה~ל"~לאחילקועליהםוב~ה~~ים שו"ת~ו~ד~ד~ביאו
~רב"~דרי

 טהרה~ו~~
 נוהגין ראי~י

 דאיןלהחמי~ שואל לבל מולד~ווב~ה~גתיו~יינה"עיד בלי~ודנוופאדוב~
 ו~ו פו"ד ובי~ול מבשולים ב~ה מינה דא~ובדבד

 ~עמים הבעל יהיה דב~רא"י ר~וםממ~רי""ם
 ש~שה ולא נ~יחדה אם אפי" ~~ו על ל~~מיר לןודי של~

 חשש"~ליבא
 ד~פלו~
~ 

 ו~יין ~ ~" ב~ם ברואה ואפילו
~~~

 שימן עה"ג
 ברא~ה לה~~יר "~ירצה ו~~ ~~

 עצמו~וראי~י על דקילי~~יר במו~א~~בתם ולאדוקא
~שו"~

 נודעביהודהמ~ד~~א~~~ינאסי"קב"הדהח~~

~~ 
~ 

 ~ברא~~
 ובן בעיר"ע""ש וב~לה

 ~ ~הו~
" 

"~~
 ו~

 אפילו שרואה אשה
 בת~

 ר"ל ""
 ~~~ודה" אש~

 ש~~
 ~~אה" ~~ם~~~צה

 ספ~ד~~ ימי ~וך אםאבל ממ~
 מצאה ימים ה~ אחר או

 ~~"צ ה~קיים" ימי ב~~ך "מ~ש או"אפי~"דואה~~ם
 ל~

לה~~ין"שש~
 ~לא עונות

 ~ו~~ פיס~~
 בט~דה יום

 ש""ך~~מונה"~"למ"~ד~
 ומלבד ו~~ז"

 מ"~
 להקל לעיל

 בדוא~"ב~~~ ובפ~~~
 ~עיר בעלה ~אין ~י~א

 ישל~~ל~יבא וז"ל~~א~רבבתם~ור""ה~"ך"ס"~~ב~א ב~
 ~ום למ~~~ ש~שהדלא

 המ~~~
 ~ב~ם מציאת של

 דלא ~הך~~א
 ש~ש~

 גופ~"גזרה
 רחוק~

 הב""י היא"וגם

ב~ב
 דבמקו~ולא"~~~~זר~

 ו~~ ~ו
 דאפילוב~ב וה~~""~ ~ ~""~

 רוא~
 ב~ם~
~ 

 ~בל~ונו שהגיה ~ה ו~יין
 שםהש"ך

~ 
 ~ןלא ביןשמשה

 שמש~
 להמ~ין צריבה

 לי דמ~~ברא ואע""ג עב""ל נוהגיןובו~ובן
 גם ל~~יר מ~~~ינא דרבנן ובתמים שמשהדהאלא ב~בריהש""~

 ~עידוהמ"ןלו דו~א הוא דבעלה ה~באבהאי
 לו ~~~ד~ ומ~ל"ו הש~ט עם יהיה וה~הבחיר"ה משפ~
 ל~

~~~~~~~~~~י~~~~~~~~
 לספורביום ~ולה~חיל ביום לבנים ללבוש להוה~ר~י

 ה~מיר ש~ה"ד דאעפ""י היה וט~מיה~
 ~ומרא מ~מ~רין ואנו לראיי~ה ו~ יום עדלספור לה~~י~ ש~

חומרא ע~
 א~

 שמשה שלא
 ראייח~ קו~

 במ~שה מ""מ

ז~
 קולא לידי דא~י חומרא הוא בי להחמיר רצי~י לא
 הי~ה א~בי

 חלטביל~~ יהיה ביו~ו~אזי ל~נו~ מ~חל~
~ליל

 שב~
 ומוטב טוב יום שא~ר

 שיני~
 הנ"ל חומרא

 לחרב"בדי
 החפיפ~

 יום בליל וח~בול" לטבילה
 הרב וב~ב ~עב~~ל ~ו~

 השל~~ ~ור~
 ב~ ס"ק

 דב~
 אף נ"ל

 בלא להקל צד דיש היבא מ""מ המנהג לשנותדאין

~מש~
 וישר ~נבון ~הרה סד~י הרב וב""ב עי""ש ובו~

 סלי~אובהא
 וב~~

 ב~אי המ~יר בח דיפה נ~י~נא
 רשמאדינא

 ~פלו~
 ובפרט שמשה דלא הי~א

~  
 אין

 והב ממש ברא~ה בין ב~ם ברואה בין ב~ירבעלה
 והז~ן הנ~ןלפי

 ב~
 אמת והן ~ המור~ עיני ראות

 דלאבתב"לא~ור דמ""א לשון ~יקדה~י
 איןבעלה א~

 הד"ט ~קדי ועיין~~י~
~~ 

 דגם י"ג אות ב"ב
 הו~

~~~~~ ~"~ 
 דהיינו " עונות ששה להמחין
 נקי א~ ~ונו~ויום ש~השי~~ין

~~ב~
 בבאן גם הרב ב~ב ומדלא ימים ה" א~ד מיד

 ~יןגזרה
 השמשו~

 ד~בא משמע י"א דין בדלעיל
 מיל~~ ~הוי משום האי בולי גזרינןלא

 ~לא
 ~ני ~~~ה ~אם ד~"ה ו~חבו ~ וא~רונים הש""ךו~"ב שבי~

ימי~
 ששה תמנה

 עונו~
 ~דבר ~ונבון ימים שני וא~ב

 נקיים~ הז~ דהשלימה"""~ביון
~~

 ד~א לומר א~ן " נקי א~ד~יום

 ב~ינ~
 ז~

רצופ~ם נקיי~
 פל~~תשזד~י~ת" י~י ~אןמפסיקו~

 ~~ן ימים דאוחן אלא בדם למפרע ~ו~ר אצנוש""ז
אינן

 נחשבין"לנ~יי~
 ~"ז ו~ין אחרונים

~ 

~ ~
 בבל ~ובלת זו ~רי

 ע~
" 

 שה~
 ~~~" בבר

 ~ק נקייםז~
 ~מ~~~~~

 ו~חרונים" "~"ז~ טבילה
 הבא צדי~ןואין

~ 
 ~ ~ גבי במו

 בין להב~ין
 לזרע ב~דושה שלאשנזרע זר~

 "דאי~ בקד~~~ שנזר~
 באן

 ~ש~" הולר הנ~ה על הבא קי"ל ד~אחשש

 ועי~
 "~ז

"
 ~ ואחרונים ~

" ~ ~ ~ " " "  

~  ~"~ ~ו~~

" 

 לשו~
 בקיאין אנו דאין "ו~"א ~ור"ם"
 אע"ג~איןאנובקיאיןובו~""ומ"מ

 לנוואין
 לסמו~

 ~ז" זה ~"ס ~~ישה בחב זה~ ~ל

 לא דאשה ממודיוש~~~י
 ~ ~~~ ~בנ~

 ~א~ד "ימים
 נ~ים דרוב הט~ם ונראה למר~ץטביל~ה

 ~ביל~ןאחר מ~עב~~~
 ולפיב~

 למר~~ נב~סו~ היו~ א~ו"
 ימים~" ב~ו~

 יפליט~
 ~זרע

 ול~
 י~עברו

 ליז~~ ~י~
 ~זה

" מק~ידותב~נ~ן היו ש~א לנשים והזה~~י "" ~ ~  

~ ~ ~ ~

~ 

 ~~"ן

~~ 

~ 
~  
" 

 ~~~ ב~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~

~  

~ ~ ~ ~ " ~ ~  ~~פ~~
 ~ו~נה~~~~~~~חד

 נ~ת~ק~ "~~ל~
 ~~~בהי~~

 ~ב~דומה
 ל~~שב~ע~

 קצת היו הב"
~שע~ות

 ~י~~פ"אשתשאל פ~קב~~י ר~שה~חון"ל~י~
על

~ נ  
 וי~ורו"

 ל~
 שלשה

 חו~"~בעל~
 או

~תירו~ו ~לבע~~
 שלש~

 יפר וחבףומיד על~שלא~~רלה
 ל~

שמעו יו~ ר~ו"ל ששמע ל~בשעה יפר מ~הגה י~ע לא~א~
 וב~~

 ואלו עור ובתב לטבול "~ור ~"צ
 ע""ש לשנייה ~~ בין~טבילה מב~בוח~"~מו~~ן ~טובלו~

"~~

~ 

 ועיין "
 ~קמ~

 ~ אי"ה ומש""ש ~~ר~
~~~

~~~ ~~ ~ " ~  

 א~י~למאן " ובו~ ב~יר בעלה
 ~יא מצוה ו~ביה משןם"פריה~יא~מ""מ

 ב~מ""ג ועיין א~ ~"ק השל~יםועיין~~ודת וא~ונים~ ט~
 ד~

 ל"ז
דא~ר

 לאשה~
 ל~ טומאתהוי~ בי~~י ל~מור

 ש~יןבעלהאף מי~ ל~~ול
 בעיר~~

 ז הנה~תי
~ 

~~
 מוד""םלשון

 ומותר~
 " שבת ליל לטבול

 רבות ב~וז"ל א~ אות ברבה שוודיהדב בת~
ובלות בנו~

 ~ע~
 ביד~" ~וא~ וטעות גדול היום עוד ~ן

 האריך ובבר שבת בליל ל~בול~ריך
 בז~

 ה~~יד הדב
 ~ו~י~ן ש~~ ~ימן שמואל דבד בשו""ת אבוהבמהר""ש
 לקמן וע~יןשל""ח

 ~י~
 ה" דין ~צ"ט

 עב"~~~
 ~"ובבר

 פ~י ועי~ן זה על לנשים הזהרתי ~מים~מה
 ב~ ~ת שם עור ז ש~ת ~ליל~יל~ ער~

 ~ביל~
 שבת ליל

 בליו~נו" המ~הג ובן חמין במים אפי~~וחרת
 ח"ב יהודה בית ~שו""ת~הר"י~ייאש הר~

~~ 
 ל"~~וע~ש

 ~"ר ~י~ יו~ף ד~רי~רב
~"~~ ~ 

 ו~ן "
 "ד~~~" בימי ~~רתי ~עיר" ב~יינה ראיתי "~בן~י~יים ב~~~ ה~בי~

 ~ זיע""אק~מוני
 ו~"

 אי~ו~
 מבעוד~ום בע"ש לט~ול

~ה~~
 ~י~~""א~ ן~ורמ"א דש~ל~ימן ~~~ת

~~~
~ 

 ד~שה ע""א ~ימן מלובלין מהר""מ בשו"ת
~

 שט~ל~ ""~
 ~ו ~יל~~ולא

 מ~ה~~
 ונ"~~

 שמשו א~~~
~ 

 ו~בקד
 דאת~

 שלא
~~ון ~או~ ~בל~

 ששבח~
 ת~תיו" לבלוך מצפדניה~ומצאה א~ לי~ול

מות~~~לט~ו~
 דבן ~ש"ך ~"ו~תב שבת~~~"ד בליל

 מ~
~~בלה"בשב~

 תחתיו יש דאם ~פורן ~~ך ~~חה

~בלו~
 ~י ע"י לחתוך א~ד אם ש~ית ~בילה צ~בה

וה~
 ~קא

 ש~
 או רק~בי~ו בלי ע"י

 ~~נ~
~ 

 ב""~

~~~
 בנה~~

 ~י~ ~~מן
 ~~"ח~ו~ש~ב~
 "ז

~ 
 אם וא~י~

 ע~~מש~
 ואחר בע~ה

~~ 
 ~תה

 ~ששבח~
 ז הצפ~ן

~וד~
 ~~ז

 "אינו~ב~
 א~צ ששמשה דביון

 ~~ד~יו"ב~י~" ט~יל~
~"~~ 

 ב""א ~""ק
 פיר~ רב~

~ ו ~ ~ "

 ו~~נרא~
 לו

~ ~ ~  ~ ~ה~~ 
 "~ש

~ 
 ~ו הש"ך ב~ב~ וע~ע

~" 
 ~דה

 פ""בז~"ז שאלה ~ץ ~"טושו"תסי~~ח
 בנטילת"~~~"ך

 ~ צפרנ~
 ונו~ל"לו~ד~~"~

~~"~ם~י~
 דאף יודה לב~וך "~~~יו

 בשמש~
 צריבה

"
"""" 

 ~ שנים ~עם "טבילה "~"

~~
 ל~ ""~"~א~

 יבלה
 ל~בו~

 ~~"ז וב~~~ " לבן ~ורם

~
 איזה ~מת לט~ל יבלה לא דאם " ~" "

 א~~
 בגון

 בשבת ולטביל ל~חיד יש הרבה עריין בה בחשאיז
~~ב

 ה~ה~
 בלאשום השבת קודם שאפשרל~בול רבל
~"~נ~~זלא"~בלה

 א~ור~
 בא אם אפילו ~שבת ל~ול

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ " ~ ~ ~
~ ~  

~  

עב"ל
 עדך ~~~י ועיין ~

 ~~יל~
 קבוע א~ן~מנה~" צינט"~" "וב~~ד" פידאר"אדב~יד ~~~ד~~~ בל~ל"

 אפילו ב~בת לטבול מ~ילין דיש זהעל
 א~

 י~לות היו
 אנשי במה ודאדדבה קורם ל~ול יבולה היתהלא א~ אלא ~ובלין דאין מחמירין ו~ש לבן קודםלטבול
 ל~מחיןולאח~ לנשותיהם מרעמסד~ין ומבינימעשה
טבילת~

 ו~דלקת חלה נרה ~ מצות לקי~ שבת ליל ער
 ~ן בא ~ש~יה ב""ע הרב שמעלת ושש~ע באח~הנר
 הי~ ב~""שהררך

 אפילו ש~~בול לאשת~" מ~רר
 המורהעיניובראשו טבילת~קורםלבןודהרבאירעה א~

 לנוהגים לפניולה~ל באלה ש~ותבבא
 ~ול~

 ולהחמיד
 היו שלא שמעתי בליוורנו וגם מולר~י עידדב~יינה אגי~ ~~ואמת עב"ל ~~ומרא עליהן קבלולאשר

טובלו~
 בליל

 אל~ ש"~
 לא אם

 יוב~
 ל~ן קורם ~בול

 לשואלי~ והנ~~תי נהגתיובן
 אם ~ילו ול~בול להקל אר~שמ~דמ~"י דנהו~ ~י ~גידו לא אם

 אינ~
 ליל

 דבחב למ~חה ב~לת וע""ע לקמןז ועיין ממש~ילתן
 להקל דיש ובוראי להחמיר דאין נראהדבי"ט

 להח~יד ~נהגי דאיתי היולדות וב~בילת הצור~~ל~ת בי"~
שלא

 לטבו~
 דחשובו~ וא~שר ש"ק מוצאי או ש"ק בליל

 ל~בול יבולות שהיו~מו
 קוד~

 סימן ~ת"ה ועיין לבן
רצ

 הומהרי"ו~

~~
 ה~""ז " בעיד בעלה אםודוקא

 והב"ת ר~"מ הביאו ומהרי"ו דאגו~ וב~בבזה ר~~ארי~ ~~~
 לטבול יבלה " ולא נאנ~ה אם דאפילומחמירין

 בע""ש הבעל ובא~בת ~ר~
 ל~

 על וה~יג~ בשבת ח~בול
 דחלק~ב"י

 עלי~~
 דבמ~ו~ דבת~ רמ""א וגםעל והתיר

 באו~ך~אבן א~ןלהתמירוע"ש מנהגשאין
 ובא בעיד ~עלה דבשאין זבתב הב"י לדברי~~~ים ~ הש"ך~"~

בע~
 ד~ית~ אע~"י

 לטבול אפשר
 ~וד~

 לבן
 ענין בבל בשבת ל~בול שרי בדבד פשעה~יון"רלא מ"~

 שאיןמנה~~יןלהחמיד ל~נאהלבךבמקום ~יקרור~ז
 ולפענ"ד נהגו ~שו""ג"דבן ובתב ~ ע~ל רמ"א~מ~ש

 בדברי לינד~~
 הש""~

 המקו~ לפי ד~בל אלא
 והזמן

 ~ע~ והתרתי ורו~י דבריה~~מבתי~א~~ ו~לוהנושא
 ל~שי~~תי~

 ש""ק בליל~ לטבול בעלי~ן"ב~~"ש ~באו
 דהשעה חשבתי פשעו~בדבד~את ולא ידעו דלא~יבא
 לי~י יבאו שלא לבךצריבה

 ~לק~~
 ולבן ~~ תיקון ~מ~ם

 ~יניו יראה~מ""ץ
 הרר~

 או ל~קל הענין ל~י ה~ר
 ~דברל~~מי~

 ו~ב"~
 רלי~א היבא

 ~אש~ אוצ~
 לא

 מ~ות יבטל שלא א~~~י לילה ~בילתהאפי~ לילתאחר
 את לצער ~ל~בול~~דו מ~אתרת ~ם~ו~"ר

 ~~על~
 גד~~~~~~

 ב~פד ו~תוב בידה ~יא
 הזה""~

 ב~בא
דמשפ~ים"

 ד~
 ~י~א

 רמאהרת לאתתא ג~ול ~ונש "
 "דילי~ עונהלב~לה

 ז יעוי~ש לבעלה צערא למ~בד
ולבן

 הנשי~
 ~~ו"זד~ות

 וזהי~ו~"~~ב~
 יאחרבתי~ ולא

 הא~~י""ז~"ה ר~ינו~ ~"~" לפיובפ~ט~
 שז~ןקרושות נ~~~ די~

 ~לר~~~ ק~ו~"~ל~~
 ל~ה"ז

 "~"""" ""~~" " " בשעה~~~~~~"" ~ ~יו~

~ ~

 ג~~במוצאי להחמיד שנהגו ובמ~ום
 ~ב~

" 

עיין"~~"ז
 ס""~ ~""קה~ובש""~

שלא נ~~י ד~ו~בי
 ב~~ ת~בולנ~

 מן ~פיפה להר~~ק~לא ברי ממש~ ~ביל~ן ליל אזנ~" אם
 ~~~ל~

 חושש~ן ד~ו ~~"ל
 "~רם~טבילתה"ולא לחוף"בוום שצדיבה שפ~קל~רש""י
 ל~יות וצריב~ בשבת ל~וף ש~ ~לא ~"א וב~ש~לילה
 ~רתק~~~ ויהיה מע"ש~~ת~

 ל~ב~ל~ ~~~י~ ~~



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~  ~~ג~ף 
 ד~י~

 ד~דיעבד
 "~ג~

 ~ש~~ו~
 היט~~~~ילה

 ~דה~תה ~אן ~ש"ב דוק~~ במ"ש טבי~~ ~חל~יינו
 לטבו~~ם~~לה

 ~~~ו~ה נל~"ד והב~"נ~י אחרוני~
 עינזו~דק

 ת~~נ~
 ~אורי"ם ואת ה~מי"ם את מישדים

 ראו~ לפיד~בל
 לאסור ~ין בין~לה~יר הרב עי~ו

 לה~חוק שלא בדי" נהי~י וליוורנוובפירינ~"י ~
 באשר לעולם" טובלות ראינן ~ביל~ מן~ח~יפה

 מש"ק בליל ~אופ"ןי~י~
~ 

 ~י~ שמואל מקום ועיין
 ~ט~ולנה ~א טוב נבון טעם און ואםב""ד

 ~בילתן~ לילא~אינו ב~"~
~~~

 בלילש""ק ו~בלה עברה
 אומ"~

 ~ט~ לול או
 יבל~ דהית~ או לידה אחר ב~ון בזמנה~לא

~טבו~
 סי~ השני חוט בשו"ת בתוב ~ קודם

~ 
 דבשוגג

 וא~"ב ~בת "לאותו א~ורה עניןובמזיד בבל~ותרת

~ו~ר~
 ענין בבל ובי"ט

 מו~ר~
 במזיד אפילו

 באורךדבריו ע~~
 ומינ~

 דאף ~בר~ו לפי נלע"ד
 במ"~

~ותד~
 גוונא בבל"

~ 
 ג~ ~~ק השלמים ~ורת והרב

 עלהעמוק
 שו"~

 דאעיקדא ו~שיגעליו הנ"ל ת"ה
 ~ינה זודדינא

 אל~
 וב~דט בעלמא ומנ~ג ~ומרא

 שא~רבלל מי מצינו דלא~י"ט
~ 

 והה"ד
 חיישינן~א נמיאי במ"~

 ל~רח~
 הטבילה מן~ הח~פה

דאם ונל~"~ ~
 ~~בר~

 במזיד בין בשו~ג ~ין וטבלה
 מותר~

א~
 דאם ה~"ךו~ב ~ ~י~~~ מלובלין ~~ר""ם שו"ת ו~יזן קדש ~ש~ת

 ראת~
 ל~לזבר אחר ט~א דם

~""ו ואח~
 לנקיב~

 וזמן
 טביל~~

 ~~ בזמנ~~~וי לטבו~ ל~ שרי ש~ת בליל
 הדבד דבדוד ונ"ל מהרי"ל ב~ם

 מש""ק ליל ~ו ב~לי""ט וב~ש בזמנה ~~ילהד~זיא
~ 

~~
 ובו~~" ראשונה ב~אה ~ליה לבא דא~וד

 ~ו~ב ס"ג ~ומן" ובא~~ע ~~~ל""ט ~דאיתאבא"חזו ש~ונהאות~בביא~ ~"קו~רהט~םלפי~ט"ז ב~~
 ~שותאין

 לאלמנ~
 ני~ואין

 בשב~
 ~בילתה ב~חל

 קודם טבלה ואם שבתבליל
 ~רי~ ~ב~

 שיבא
 בע"~"אחדדוקא עלו~

 ~חופ~
 א~ החדד לתוך ויחוד

 אותה שיבעול~~ני ל~
 בשב~

 בשם משילוןפרק ב~רדבי ~ב ראשונה פ~ם
 הר~~

 במהר~"ל וב"ב
 ה~

 שב~בשם
 בעילה ד~עינן מהרי"ל ~ל דבומ~~ש

 גמור~
 דו~א

 ב~ום ~ונ~" ~ב דיחוד ~תב צ~ ~י~ מ"ב ~ב~~אף
 ע~"ל ~""ג ~ימן באה"ע עודוי~באר או~רו~ דגדולים~ ביון~ ל~ח~יר י~ ~~ לבוא~~ראוי

~ 
 הרעות ורבו

 דאיבא הזה~דבר
 האריך~ב~ה~ריך~רו~א~ביאהובבר ריחוד~גיואיבאמאןדא~~ רסב~

 הר~
 ~חד

 אלמנה~רך יצח~
 הבונ~

 או~ה
 ועי~א~"ע באורך~ יעוי~

 ה~ דין ~""ד~י"
 דמרן"פ~~

 של רנקנו~~יחוד
 בב"חו~ש בוא~

~~~ 
 ~"נא אשור"ה אחרון ועד ואחרונים

 יהושע פניואראה
 א~"ע"~י~

 עםשנתיחרה לה~יראח~ ד~~~ים ג~
 בעל~

 עליה וזבא שבת"ש~טבול קודם
 ראשו~בוא~

 בלול
 שב~

 ובן~נלע~ד~ו~ב~הרב
 חלק~

~~ו~
 ב~~~בה ~ת~ל~נ~ה הרב עמו וה~בזם

~"~ 

~ ~ ~ ~ ~ ~
 א~~לא ונש~גע שנשאת

~~ 
 ~אשונה בעילה לבעולשרו אי ~ליה
 בשב~

 ואם
~רזבה"

 לש~ו~
 נ~יום ז~

 מ~ד~
 ~~ין

 "~~"~"ז~~ ש~ ~ו""~

~ ~
 ~~בונם ~אי זה " ~ובו~ ומתירין וי~~מקילין

 הדין"א~ורה רמן"אלמנה
 בשב~

 "ו~י~"לא
 שנה~ו במ~ום דהיינו ז~~ שלפנו ברון אבלפש~ה~

 או~~החמיראחר~הלירה
 ~ם א~ורוראו ~~יר~~ב~ של~הי~"ב~ל~

 במ"~
 לה אפ~ר ~הוה ~י~~~

 לטבו~

 נ~ג~י ובן ו~דונום ט""ז ש~תקודם
 ~~"~לא ~רם "~טבול ר~בולהא~ה והנהגתידב~

 ~ ~מ"~ ~טבו~

 ~ו~~~

~~ ~ 
 מש~

 ~רך
 שאמ~ "שסבור~ בת~

ט~~
 ג~דהוא ~דאיסוד ביוםז~

 ות~~ור תראהאולי
~ 

 ביום או
 ~"ותע~~

 גם בן
 ז~ ביוםהיא

 ואפי~
 אין

 ב~ ל~
 ~לוג רלא הבי דינא

 מהר"~ ובשו"~ ~ הוא ו~שוט אחרוניםר~נן
 בענין בראוי טבלה שלא במי ~שואל נ~~~ק ~"א~י~ מלובלין

 ואם ביוםלטבול יבול~ ~י ולטבול לחזור צ~יבה ימי~ ~" או ב"שלאחר
 צדיב~

 אחרים נ~יים ימים ז~ ל~מור
 דם ~רא~ה שתאמד ב~ה ~דךמ~ום

 וט~~
 א~ד

 דבר ~"ז לו ה~יב לא ו~הר~ם ימים ג~או ~
 ובת~הש"~

~~~
 להחמי~ יש קמיי~א ~אלה דלענון ו~"ל וז"ל ח~
לב~חל~

 ~אל~ ן ולעני ~רי ובדיעבד
 הדבד תניונא

 ד~ול~פ~ו~
 דלא ימים ~~ או ב~ לאתר לטבול

 אלאלענין ב~ה דסרךגזרה מצונ~
 ט~יל~

 ביוםוראויה
 ~צ"ו ~י" לעיל אחרונים ושא~ ומרן~סמ""ק ממ"~

 ד~
 י""ב

 במנין שט~~הבמו
 ריבול~

 ובן ימים ד~ א~ר לט~ל
 לט~~ל ר~יבולה בראוי טבלה שלאמי

 ע~ בב~
 עב"ד

 ~ הם נבוניםורבר~ם

~~~~

 הש"ך "
~"~ 

 רבאגוד ו~~
 בת~

 ~~מנהג
"~ 

 לחשבה ~מוך באשבנולטבול
~ 

 היינו
 ז~ דביום ח~~יום

 א~ור~
 רבדיו"~אפשר וב~בעל

~~"ל
 ב~~

 סמוך "לט~ול" דשרי ו~י~תו
 נוהג~ן ~בן לי ובמדומה ~ש~חשך ל~י~ה~תבא ר~ לת~ב~

 ומיהו להחמיר~יש ומ"~
 נרא~

 רהיינו
 דא~ור ~~ ביו~ דו~~

 ~וד ~רךבתה~שום
 ובבה"~

 ר"ת מיקל
 לקמן מ~"ש ועיין~ב"ל ~מ~ךל~~~~

 ד~יבאאונ~ו~~~ בדיןר~הי~
 "" מו~"םוה~לות~בו~~~~ללשו~

~ ~
~ 

 לשון
 מו~םו~לו~

~~ 
 י~ולו~

 ביום" לטבול
 ~~ ס""ק~~תב~ש~ך

 דהיו~~
 לט~ו~בי~ם יבולות ז~אונן בווםאבל יו~~ ~~~או ביום~
 ד~~

 ז~לאו ~יום
 ש~א א~ור"~א~משום לתוד~~ום"~רך~ב~ה

 ~בל~ת~~ור ~דא~
 שלמפר~ ~~

 "~~גין ו~ן הדבר ~~ב~ן
 מה ~~~ין ~ לטבולבוום~ח~~וממ~ול~לן רוקאלהקל
 ~ודת הרב~הקשה

 הש~מי~
 ~ם הש"ך"ותידץ עלד~רי

 נבוןעל
~ 

 ד~~ל ד"~~ "~י~ ~ל~"ב~ ~"מ הרב "בי גם
 ~ר~ם עלוסומך

~ 
 רהיינו

 ~פש~
 "~~ו"

~יום ~טובלו~
 ז~~

 ~י~ן באד~"המים ~הרב אמנם ~~יד לא
 הב~ ~~~

 ב"ב ~י~ הד"~ ~י~רי הרב "דב~ו
 א~

 י~ו
 ב~~ ונ~ן~~נשא

 ע"ש
~ 

 הטובלותדר~"א~ר~בלות ל~~ ב~~ הע~~~"~ר~יב
 החופ~ קוד~

 ר~או~"~~~ל
 אם~יום

 היינ~
 דוקא

 הש"ך ~~ ו~ביאז" ח""~ו"~~"~~ ב~~ ב~ט~לו~

 "ומ~י~

 בות~~~~דיינו
 ל~~~~ז~~

 ~~ ~ ~~~~ בפח~וצ~~~~~ וע"~ ~""~~~"ו~לא~
~

 דמוד""םז לו~נ~ האי ~~~~יא ב~"ד ביום ~~יה
~~~~~ו~"~~ל

 ~ו~~ מר~
פעם ~ב~ה~~~~ ~~~~ ~~לי

 מר~ רא~ונ~
 ב~ועם

 בוום דאשונה ~עם~בלה ~אליעזר~~מפ~ראר~
 בצי~ט~~

 טב~ה ב~ירארא ~בשהי~הדו~אם יי~ט~ל~ ~רת ~ו ~ל
~~~ 

 א~דת"ע~"~ו

מעל~
 ~רופא

 במהר"ר~~~זצח~
 ~~~ל נר""ו ~ורגו

 ~יום דוקא דהיהומ~תברא
~~ 

 ו~לאה~ולא
 ביוםהז~

~~~~~ 
 ~יבאדאיבא"~~ונ~ו~ו~ ~~

 ""~~~תו~
~"~~ 

~ 

 ד~~תירו ב~ו"~~~ה~נו~י"נ"ו

~בולת~
 ~ב~ליה~"~ד

ו~בון ~~"~~לת""ל~נ~~ הלילה~"וב~



~~~~"
~~~~~" 

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

~" ~~~"~"~~ 
 ~דבר ~ונ~ון

~ """~~ 

~~~~~~~~עו~~ב~"~
 "" אינ~ דאם ל~א ~י~" רמ"א

~ 
~ 

 טביל~ה יבולה~לה~י~" " "
~ל~א~~יקרי ו~יהיה~אווש~

 ~בןאו~~
 ו~ס~יר להלטבולביום ו~רי

טביל~ה~~
 ~ש~וע"~הדב~ים המנ~ג לקיים הלילה

 ~~ם"ו~ים ה~ר~יהאל~
 במ~ש~

 דהיה לידי ה~א
 בלילה לטבול יבולה הי~ה ולא בדבר אונס~צח

 שלא בדי ~לילה ~ד מהבעל~טבילה והלא~ולה~~י~ השמיני מיום בהצנע לט~ול לעירחוץ ליל~
 חבא~~

 לבטל

~מנה~
 ו~יין בלילה רוקא ~טבול

 שו"~
 ד~ה ח~ ~"ק

 ~לירי חבא שמא לחוש שיש "~~וים בין~ם~טבילה
 ~~~ ~~קל~ו~~

 ~ח דף ב~ ~אלה ~ה~ג
 הנשים שאין "ב~~ום~ה~~ במ~ש~

 י~~ו~~
 ~בול

 ~ורה של בדחהלילה ב~~ל~
 מ~~~

 הוא שמקוםהטבילה
 ~עיר ודל~ות ל~י~חוץ

 ננעלו~
 ~ ~יד

 ב~חל~
 הלילה

~"ב
 טובלו~ ה~ש~

 ~מו" גדול היום ב~ור הח~ ביום
 משום בנרש ארא~~י~ן"~ב

 ~נה "משום"ב~ומבדי~א א~תאודב"יהוד~
 ובו~ובהיו~

 ההוא שהמקום
 ודמיא דביםביה ~ש~יחי ו~ר~סיא ב~ו~מבי הוא ביום טו~~חש~נשים

 קצ~
 ד~ב לנמל

 שאל~
 א~ה

 הא~ה"~~ו~הוצנועה ח~~~
 א~אי~

 טוב
 ~~~~ב~מאשד לבי~ה ו~~בא ~שי~ה ז~"סמוךביו~ ~לה~~יו~~~~~ו~

 ביה" " רש~~י ב~~ם ~~~ " ביום~~ול
 רבים"~והחב~

~שי~~~~~
 ~לח~בה ~מוך הז~ ביום ש~טבול ד~ב~
מ~~ט~ול"~יום

 הח~
 ~נ~ה~~דביום גדול~ ~יום בעוד

 הי~ה~~
 ~ד~~~

 ב~ור לטבול
 ג~ל~ ~~~

 היב~דשביחי
בי~

 ועש~ה~~~ש~~ ר~~
 והנהר~ים הורא~ו פי

 ~~ו~מו
 הודא~ וריננו~~

 ו~~לו~להרב הנ""ל הרב
 והוא"~~ל~ארוב"ה~בחר~ר~ו~~מאו~וציא הנ""לעה""ג

 ~~ע~~לאור~ל"~~לומ~
 הנ""ל ~~רב ~ורא~~ ו~זק

י~וי"~ב~ק
 ~אודך"~וב~""דשרט~

 בללא וב~ב~~ל
 שהורה ש~ח~ם שנל~"רדמילחא

 הרשו~ ולאחריני ~צ~ו~~ להח~י~ שדוצה מי אמנם ~ליהם לסמוך ובועזביבין להיחדישלוע~ו~י~
 א~ריו לה~~ד" ~ואין בידו

 קדושו~~ב לחושל~~ל~נקר~~ שוש ה~~מ~ום~וא~
~ב~י~ה~ה~ליונה

 אך עב"לז ~נה ~י ויז~ה~ב~ב~
~~~נ~ד"האמנם

 אמ~
 "~ג~"ה~ש"ט

 לה~ל ~~שהלידו~לא"~ל~נ~ל~ו~א שנים~~שר~דא~
 בה~א~

 ~ח~ם

נ~
 ביום ~~~ה~גב~~ש~~~ול

~~ 
 מדרבו~חול~ין

 דלקמ~דב~ב~רן ~~~~ן
 ~~~ דא~

 בז~ וטבלה

~~~~~~ה~~"טבילה~~~
 ו~ע

~  לקמן~ 
 א~ה

 ~דר~~ו~ני"~ח~~"ל~רוץ ~
~~ו~~יום ~ממ~~ןציה~~~ להיו~

 ז~~רא~ורג~וד"הוא~ו~מ"~
 דרך לו יבחר

~לול~~ןי~~ה"ויע~~~
 גברא בלפי ~ו~ה נודא האל

~ר~
 ~בטיהרא

 ח"~ ז"~ ו~~~שו~
 סי~

 קי~
 דא~ד "

~~~ ""~" "" 
~" 

 " " " " " ז~"ז" "~יום ~~"

~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  
 " ביום א~ילו"~ז~ ~לח~"לה~טבילה

 בחב ~~בן חצמח "מא~ש ~~"~"אמח ~~~~"~"~"
 ~~םה~ש~"א

 ~ר"א~
 ו~~"~ עמו ~ ~~בים

 להח~~ ~ ~ס~ הב~~~~ ~מב"~
 "לא "~בי~י~ ורביום ~

 ~~ילה לה~ל~ה
 ~ז~~~בילה~נו~

 ~ו~~ב ~ ~לילה
 ""ד~וב~~ך

~~~~~ 
 שבן "ביון

 ~ דע~
 וה~מ ~ראב"ר

~ר~א
 ורוב~~ו~~י~~~ב~ש~

 דביום ~הר"ם ~בשם

 ע~~ ~ה~ט~~ל~ ~ל~~~~
 ~א~~~ק~~י א~נם

א~~~~ו~
 אשלי אי~לי~ו"~יה "י~א~~~ד~~י"~ינא

 ~ ד~~~~~~ב~~
 א~~~~זן~~~ב ~א~~~בות

 ב~~

 ~הדעל~ה~
 טב~ל~

 ~מ~ד הרב ~ ~וב~בו
 ~~ והר~~

דשבו~ו~
 רף על לנרה ובח~רושיו

~~ 
 ~~בימו שבן

 נדהדף~ד ב~~קי הרש~ץ ו~ב והרשב"אהרמ~~ן
 בש"ב הר~ב"ן דברי~ו~יין~"על

 או~
 ד~

~ 
 ורב

 טבילה לה על~ה דלא ב~במ~בחא אח~
 והראב"~

 בס~ד
 ויש ~ בו~יה רס"ל נרא~ עליה ~ליגולא אח~ ~ר~ דברי מ~הביא ~ט~ילה שער הנ~שבע~~

 להקשו~
 עליו

 טבילה דעל~הלה רבחב ~רמב"ם על השיג לאלמה
 וזה טבילה לה על~ה דלא רי"א ב~ב ~ר""ןוגם

הראב"ר ד~~
~ 

 הדב הר"ן דברי על ש~מה ו~יין"מה
 משם בנה"ג ~רב ~עליו שב~בוומה ב~

 שארי~
 יהו~ה

 הדב אריב~א ב~ל~ל"א בזה ש~ל~לומה
 רב ברברי אחר ד~ו~י~ אוחבש""ב חיד"~

 אחא~
 ואם"בן

~"~~~~~~~~"~~~"~~
 י~~~

 א~ לידי מ~שהבא
 עברה

~ 
 בש~~ה אם או

~ 
 טבלה

 ולטבולאו צדיבהלחזור אםבז~ביום
 ~רב דגם ואראה שב~י הסעי~ים ש~יעל לאוב~יו~י~ו~~
 בריעבד א~ ומ"מ וז"ל ~ם וב~ב ~רין החליט לאהנ"ל ח~"~

 לה ד~ל~ה ס~ל ~ו~~ים ~רבה ביום ~ז~ט~לה
 ב~ב ב"ח ~י~ ח~ג דהרשב~ץ והגם מרן שפסקובמו טביל~

 בתבו ~רי אחא רב ה~ון על ~לחלוקד~א
 וגם אחר באו~ן הגאון דברי ל~רש רא~שרוהרשב"א הרז"~

 דעל~ה האומר דברי דנראין ב~ב ב~~קיוהרשב"ץ
 הרשב"ץ בן מהר"ש ועמ"ש טבילהלה

שב""ו ~ימ~ ב~~~
 ונרא~

 ו~~ היטב ודוק ~"ש בדבריו ט"ס דיש
~אחר

 רד~ד~
 הרב~יוהעירעללשון בדברי ונ~ן ונשא

 הר~ ומ"ש הש"ך רברי והביא דרבו לפיה~"ה
 עב"ל~ קצד~י בי הי~ב ב~~ודוק ב~"ד בהגו~יושמואל ~~אר~

~~
 לרון רנטה לשונו נ~~מהמשך

 ב~בר~
 ה~וסקי~ רוב

~~~
 ב~ייא בן ב~ב לא אף טבילה לה דעל~ה מדן

~ף
 גב~ אנ~

 נשברהב~ד רוח יד~לבויןאמר"א רלא
 הם חי~~ בי המלך אחרי א~א גרידא גו~אדישא~

 יו~"ףלמוצאיהם
 שני"~

 ואדרוש ~רו
 ו~יין ~ ~ד~א ו~ו"ס דע"ה דנה"ר ~בי ~בוראי~ב~ן הצורךלהק~ לע~

 לה דעל~ה ומ~~ברא~ טהרה~דרי
 ט~יל~

 וה~ט"ז
 ר~~"~ב~ל על לדקרק דיש ונ"ל בטעמא מיל~א~~ב
~~~ ~ ~ 

 "~טע"ם "
 ורו~~

~ 

~~

 ~ב~ב "
 ש~ ה~

 הנ"ל

~~ 

 ביום ה~וז"ל
 ח~יבולו~

~~ 
 שאינן ביון לחשיבה ~מוך לטבול " ~~

 באו~
 לבי~ן

 ~ד~ש הרב~ד~ש~חשך
 בשו~~

 ~"ל ~ סי~ב"ו~~ל
 לערב וסמוך אונס דאיבא ~יבא "לא אם להקלדאין
 אינן אם וז"ל בתב ו~ קובס

 יבולו~
 אלא בליל~ לחוף

 שמא ו~וששוחבוום
 י~~ס~

לטבילה ח~י~~ בין רבר באיזה
 יבולו~

 הדב ביום בח~ לטבול
 מהר~

 ולי שם
 משום איבא רהא נלע"ד ~ב"ר~ובן לה~ל אין~~ריוט
 וב"בס~~"ב~ה

 בשו"~
 במקום קי"ז~דגם ~י~ ח"ג ז"א

 לערבוע"ע סמוך" דוק~אונ~~טבול
 ז ביום ~היה ~~אשה"לא ~ ""~" ב~~~ערךטבי~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ " ~ ~

 ~ו~

" 
~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~  

 רדוב ~י על אף לעולם ד~ק~ד~~~וצץ ז~נאדאי~א
 ועיין ואח~ונים וש"ך" ב~ח מק~ר~" אינהפע~ים

~~"~
~"~ 

 ה~ דין ~~"ועיי~ל~~ן ~~
 ו~~~

 ""~~~~ס ~" ~ ~~"" "הש~
~ ~~~ ~"" ~~" ""~~" 



" ~ ~ ~" ~ ~ " ~ ~" 
~""~~~~

~~~ 

~ ~

 ~~ן
~  ~ני"אד~ ~~ 

 ה~~"י " ~ה~~יד
 אד~ הי~~ד~ו~"~ני"~~~ק

 מק~~~~ם" אין
והיא

 מ~פד~
 ~~מ

 ב~~
 וב"ב רחוצץ המררבי ~שם

 ונל~"ר וא~רונים ~~ש""ך~~"ח
 ד~ו~

 ולהזה~" להחמיר
 ~לבחחלהלא רמ"א~מ~ש

 ח~~ולובו~~

~~~~~ 
 ~~ חלו~ן~ו~ו~ האלו אםהחו~ין ~~

~ו~~
 ~ ולא

 ~~ו~ייהו מייא~ ~ייל ~~~ר ~דקי
הרא~"ר

~ 
 שם לו וע"ע

 ע~ שהרגי~ מ~
 מרן ד~רי

~~~~~ 
 ~~~" " שעדאינם"חוצצ~ן ~ו~י ~~

ה~""ז
~"~ 

 פי~ש ו~
 השערו~~~י~ שב~~י~

 ~~ם מ~ודקין ולא
 ע"~

 חוצצין אינם
 ~ ~~מוךוי~באר

~~
 מור"םלשון

 וא~
 היו

 ~וזה~ו~
 ~ת~ "

 ~ש"~
~"~

 ~לפנו א~~יף גם רקאי נראה ו~"ל ו~
 ~~רב מר~רי מ~ואר ו~"נ ו~ע~ז ~~ר הואובן ז~

~א""ח
 ר"~

 עב""ל ש"ג
 וה~ע~ ~

 עליהם מק~ד~~ ראז
 ו~ן חציצה הויא וב~אינ~מ~ידםל~~ירם

 ~מ~ונ~ו~
 לה~יר~~~~~~

 וא~~נים ז~ ~"ק ~"ז
 ו~ו~

 להחמיד

~מוזה~ו~
 מ~ונפו או

~~~~~ 
 ~יןא~קשר ~לוק לשוןמור~ואין ~~
 אם ~ין ~לומר " ו~ו~~

 ש~ישע~ו~
~שו~ו~

 ששני~ע~~קשורו" א~~~או שערוח ~תי עם
 אין שנקשרה אחר וש~ד חוצצין ר~ין עצמן~~ני

~ילו~
 ~שורה שהיא ~ין

 ע~
 או א~ אל ח~ר~ה~א~

 ~צמה ~~ני~~ש~ה
 ~~ ~~לעניןחו~~

 ~ש~הרש~א
 ז שהאריך ~"חוהר"ןואחרוניםועיין

 ~י~~~
~~ 

 נ~ון ~~ם והוא ע~יומק~יד ל~י~אי~א~ רהיינוהש"ך~"ק~~ ~~~~ ~ ~~ץ אינו הש~י וש~בי~
 והר~

 ג ~" האדץ שדה
 החמיר ר~~י~

 רצ~י~~
 ל~~ול

 שני~
 לא אם

 ~~ במ~ן להקלונלע"ר שמש~

~~
 ~אי~ מ~ם ~או~ו ויש

 " ~ו~ץ אינו

~ ~  
 אש~ ו~ן יו""ד~"ק ~~"~

 א~ל איןמ~~ירין פנויה
~שה

 מק~~~ נשוא~
 שלא

 ~~גנ~
 על

 ו~תו~ ~~לה~~
 או~~ש""~

 ~וצץו~ו~~ירושאםהשעד ~נשואה א~וז"ל

 ~ז~ ז~~ר~~
 ו~ר~~ן זיעה מחמח

 ~ס~וך~ו~~ועיין הס~רי~ קלקי~י~

~~~~~
עוד

 או~ ש~
 אם וז""ל ~~

ש~ר ל~ע~י~ ש~ח~
 ~ע~וה ~י~

 ו~~~~
 נהירנ~

 ~פרלאור ~שיצ~
 א~מ~

 קדש
 ח"~

 למורנו
 ~ר~

 ו~ניו הח~יד

 להר~ ~ראי~י זלה""ה מזרחימהר"~
 עד רא~ר" ז"ל

 עליו מק~יד אם מדקי"ל וזו~חו~~ע~ירו~~~ול
~וצץ

 וע~
 ו~ו~ ~ידי ה~~ד אין

~~~ 
 הרל אני

 על~מד~י
 היה ו~עניו~י ד~ר~

 ואמרל~~לה נרא~~~ו~דמו~ר~
 ר~

 ~נ~""ה
 ~"~ר~

 ~הרחה ימי ר~ל
 מצאה לאועיבורה

 הק~י~~
 מקום

~שו~ה מצאתי ושו~ לנו~
 להר~ שלימ~

 זיין ישועה מ~ר""ד ה~~הק
 ~שו"~זל~"~

 י~ו~~ שערי
 ~י"~~דנשאל ~~ שער י"ר

 זהעל
 וה~ל~

 ~~יון
 דרח~~

 י~הולאנ~אד י~ה או~ם
 ~~יאוד מצא ו~ן אינו"~צץ רי~וק זיעהושום~ום
 ~י~ ריש זלה"ה ~ש"ך~~~~

 קצ"~
 נק~ינן והבי ד עב

 קצד~י ביודוק
 ~ ע~"~

 ~ה דעל~ה נדאה נמי ולענ"ד
 ~ד~רי~ רהא~~~ה

 ~ש""~

 ~נ"ל
 ~~ו~

 ~שם ~הרייא
~רש~"א~

~~~ 

 ~ר~רי~םדהא דמ~~ר ~"י ומ~יאו

~~י~ן
 ~~זדא~ש~~~

 ~~ה
 ח~~~~

 ~~~מ הי~~ו
~ ~  ו~י~~ ה~ח~ בית ~ע~~~ון 
 א""ב ובו~~ל~ד ~עדו~~~לאש~~ד~ש~

 מוב~
 ו~ין זיע~ מלמולינשארו ול~ ~~י~ וש~ף רמו~~ ~~ביון

 הר~קי"~
 אינו רוח"ה~שם

 לא א~ ~מחמי~ ומ"מחו~ץ
 ~~"~~וב~מ~~י ~מש~

~שד~
 ז~ ~י~ ח"ג ~רץ

~~~ 
 נהגו

 ~~ ~ ~~~~~מש~תחזו~ו~~~~ז ל~ לה~~ו~~~~~
"~ 

~  ~ו~~
 ~~עין לפלוף ~ ~~

 אי~~ז~~
~ 
~ 

~~~ 
 י~~םג~

~~ 

 לאחד
 ז ונ~ון ע~"ל ~~~""חדלא ~~~~~~~~~~חי~~~~

 "~~י~~ ~חו~ם"י~ וצוא~
 לר~דיהם "וא~ילושחו~ץ

 לפל~
 ש~ח~ך ~י~ש

 ~ו~חל~ו ה~ו~םהדבקה"~גו~ה ~חו~~
 ע~~ ~י~~ד מאר ~נ~ון ח"צץ~אינו ~~ינ~יו~~ ~~~~
 ש~~

 ואחרו~י~ ~י ~ימן הדמ"ע ~ו""ת ל~לו~~~ש ~וי~יה שלא ~ח~~ם
 ~ועיי~ ~ ~ד~~~ו~

 רין ל~מן
 מ"ג~ד~~י"~ו~~

 ו~~~~~
 " חוצץ י~~ הוא

 ~~""~~~~~~~אדי~
~ענין"

 דחציצ~ וב~~
 ח~~~~אינו זוו~~~י~"

 ולא ל~ה~ות~לא
 ל~על~

 ו~~"ד
~~ 

 ו~מ
 נרא~

ד~י~~
 ש~~~~ל דא~שד

 שנ~
 להחמיד יש

 "~ני בל ~ם ~דאי ודאי א~שד~לא ~י~~ א~~
 ר~קא~אי~מרולא ש~~~ו~~~~ה~ליהם ר~ו~~א"ל~מו~
 ~~~ו~ וליי~"ש ו~ו~ לב~ל~

 צ"ע ה~~ר
 ו~מחמי~

 ~רברו
 ~~~""~ מד~

 ועיין
 להר~

 י~~ף אהל
 אגוזים"~~צ~ה סי~מ~ר~~י~~לאש~

 ~~ינו לט~ול ידיה ו~צ~~ו לחי~
ואין ~ו~~

 ~ו~ממשו~
 ז

" ~ ~ ~

 ~ו~
 לפי~~א~ה ~~

 ~~ל~
 ח~~י~"

 ~~""י וז""למ~ואד י"ר ~"ק" ה~"ז ז" ~~~
~ש~

 ד~יינו" ד~~~יל~א דרי~דא ו~רא"ש" ~מר~
 רם מ~יזישל ררב~

 ~ינו הוה גל~~ להעלו~
 ~גלי~

 שעל
המ~~

 אבל ימים ג~ אחר
 תו~

 ~לל חו~ץ אינו י~י~ ג~

 ו~""~~
 הא~ר~נים
 ו~~~ ~

 רש"ל דה~א עוד
 וז""לא~ת ה~ה~

 עלגב אף לה~יד ~בי~הצ~י~ה לג~י וג~~
 של ואשתו הר~ה לה~~וא~

 ~~רר"~
 שהיה ערומה ל~ניולעמוד צרי~~ ~י~~

 של~ ~וא~
 גדב יהיה

 מאמין היה שלא~ליה
 ו~ן לה ~ואבע~הוהיה ~הי~~ מ~יר~ ש~י~~ ל~

~~~ 
 לאשתו מקו~~ השר

ע~"~ז

~ ~~~~ ~"~ 
 חו~~" אינו ואםאינו~דאה

 ה~ור~ה~יאוי ~~~
 עליוהיה ~~"זוהש"~דא~

 קרו~
 אי~חוצץ ענין ~ש~~~ל של

~~לו ~ירו~
 נ~א~ א~

 ~~~~קדום~עיין
 ~ו עץ חילוק~ין~~~~~ראין לאו~~ ~"~י~ ש"~

 מ~ב~
 ~~~~או ~ין אלא

 " מ~~~דא~ ו~~יאיןנראה

~ ~

~~~ 
~"~ 

 מ~~ולין

~~~~~~~ 
 חו~ין במו מהן נו~ל ~זו זו ידיו ומ~~שף~י~~

 ~~"ז והביאו~ו ~ור ~וצצין ~שרו עלנו~לין וא~

 ~וא~רונים וש"~

~~~~~ ~"~ 

 " ~~וןמור"ם מ~~דת ~יא מיהואם

 שלאח"זאס~יף
 ~~רד~יש~ ~דאי~~

 ז

 ~~~~~~~~י~
 "~~~~ל~~חי~~~"~

ולה~~קצ~
 א~ע ~ו שבש~ולים

ממנו חו~ ~משך~ול~



~ ~ ~ ~ ~

~ " ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

 ~ש~~"~~~~ו
 ד~ ~~~ו~

 ~"א ב~א
 ומשמ~

 ד~יקר
 אין לא~בל או נסרך ~ין~ח~~ו~~וא

 א ~ד~~~~~ו תילוקביןנס~~
 ובן~~~~

 ~ש
 ד~שני ש~ "~

~א האדסרי~
 ו~~"~ ~~"~ סרי~ דל~

 דף
~""~ 

 א~ר מ~~י ~א
 ןו~ב

 ש"א~~
 חב~ים

~~ ~ 
 ~א ~ינותוצץ

 אמד~~ל~
~של~

 א~ל נ~של
 ~~~ש~

 ~ב~~תוצץ בין לח באש~בון
 שלא ואף~"ב

 נ~~
 בן

 ב~""~
~~י משני מדלא גם ש~ו

 מ"מ~דברי הבי לא~~מ~ ב~~ו~
 בה"~

~~~ 
~ב~~

 ל~חמיר דנבון ונראה ~ ~ב"ל ~ם
 ו~רתוץ"~ ~~~ בב~

 י~ה~ ~~
~~~~~ ~~ 

 ~~הש~~או שהצב~~פה " ~~ ~~~"י ~~ ~צ~~" דא~~אינו ~~ש~ר
 בול~

 הואו~~
 בגו~

 של
 ש~~

 תוצץ "~~נו
 וה~~~

 ה~א
 בו אין הצב~ מן שה~דאה ו~וד ארש של~גו~ו

 לדיו~ש~וצץ דומהואי~ו ~~~
 ~"ב~ הדיו ~~~ות י~ רה~~

 ו~~~~ד ~ ו~חד~ים ו~ר~ב""א וה~ב~ן~י"ו
 ~בא~~

מ~~
 ~ש ~יין

 ח"ג הזהר בס~ר ו~ש ~ין~~~" ל~י~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ " ~

~~~"נג~ה
 ונ~~~~~ ~~~ר~ ~א~ ביור~ אש~

 בב~ר

 ז~ ~~~~
 שמ~~ ~~י אף ק~ידא אינו

 בבשר ~וק
 וב~ ~~ב~ל

 הט~ז

 ס"~

 לה~יר דנ~י זה ומ~~ם י"ז

 אחד במ~ום ומצא~י~א~~ש~בל~
 המר~ץ ~שןמת~" שת~~רי~ בגופ~

 ש~"~
 ~"ש" ובו~ ש~ית ~ט~ילה

~י~ר~
 ~ד~ר דנבון

 ~צ~ן ~ל והת~ידו הןו~~ורות ~דושו~ ישר~~ אל~"~~~ו~ ~
 בב~

 לר~ו~ תמיר"א

~~~~
 בבל

 מקו~
 היטב

 ~די ג~ היט~
 ~ב"~~יל ומראיהןב~לי~ן ~ "ית~נ~ ש~
 ~ ה~~יל~

~~~
ש~וא ~~ו~ אומ~ו~ ש~י ~ שי~ דמי ד~רא~ ב~""י

 צב~ו~ו~רוד~~
 ירו ~ל

 צב~
 ודיו

 ו~יין ~"ש לחומראאזלינן
 ~ ב"ט ~ל~ ~ה~

~ ~
 ~י~

 ~~פור~ ~~ח~צוא~ ~"~
 "" ובו~

~ ~ ~ " ה~ז 
 ס"קי""~

 אד~ בני דדך אין ומיהו זה~~ר סיי~ בטור וז"ל
 ל~~פיד

 בב~
~ 

 אינו ~פיד שאינו~י הל~~
 הדב~ ותמ~ ~וצץ~~~"ל~

 ג~ד~~
 ~"ז ~בצק

 ד~יא~
 ~ק

 בב~ ל~ל~
 ובמשנה

 ה~יאו לא ו~~ב תלקולא
 ~ בש"~

 ור~~
 ~~מ

 ב~נין מיירידה~ור פיר~
 מ~~ דב~ ~הו~

 ש~ן מ~ד
 ש~~בו ובמו ~ליו~ק~ידין

 ו~מ""~ ס~~
~א~ילו ר"~ בש~

 צוא~
 יש אם ובצק

 ממנ~
 ב"ב

 מ~ו~
 שאין

~~~ידין
 מי~ו~

 ז ~ב~ל חוצץ אינו מקפיד שאינו

 דבן ל~~מיר ד~ב נל~ד בך מס~ברבי וא~
~ר~ן ד~~ ~דא~

 ומו~~
 דהיינו דחוצצים ובצק ב~אה דב~בו

 ~~~~וא~
 בנגד אפילו ו~ק ~בשד בנ~ד ~לא

הבשד
~ 

 חוצצ~אינ~
 ו~נ~~~ת ~לל

 חוצצ~
 ~נגד שלא

ו~~ם ~בש~
 צוא~

 דבצואה דביון דקא~ר אלא נדבקת אינה

~דב~~
 דבצק~ו~~נ~גו דומיא

 להחמירלי~זל ~נשי~
~~רניהם

 ~~יל~ בש~~
 שם יש דשמא

 האי שייך לא נ~ילה ל~נין ודאיאבל הנדב~~ צזא~
 תימר~

 לי~ל
 בבל~~ד~י~ם

 ~ד~י ~נ~~~ נ~יל~
~~~ 

 ~~ל

" "~ דאיןנז~ריןל~נ~נ~ל~~" והאמת " ~" ~  ~~ו~
 ~נשי~

 לי~ול
 " ובו~ ~~ני~~

 ~ב~בה~
ס""~

 דנ~ב~ד ד~אתר ב"א
~ינו ~צ~רי~ דנ~יל~

 ~~ ש~ח~ידו~~נשי~ ה~נ~~ ~לא""מ~~
 ~~מן

 שש~~ה איר~ אם~"ב
 דביון שיח~בם ~~~ו"םלא~א~ר וי""~ ~ב~~~ הצפ~נ~ לי~ו~

 ד~אבנטיל~~צ~דנים גמור~ שאין"~ו~
 ת~תם "~ני~ור א~ש~

~ב~ל למ~
 שבו~ בז~

 דאמירה
 ~ושה""~~ב~ ידי~~ו~א~ו~ה~~ א~ ל~ ש~~~~"י מ~יי~~ ד~אש~ ו~ ""ל~~

 וי"~ב~~~
 הת~בם לא ~"ב

 ~י~ב תנ~ד אלא גוי ~~
~~ל

 ~ב~ה~ב ~ ~~~
 ~~~ ~י~~ש"~ ומ~

 השיג"~ל פ~ב שאלה ~"ץבד""קושי"ת
 ~"ש לחו~רא ש~וא ~אחר ז הט"~ם ~ש""~~וה~בי~

 ו~ייןב~י~רי ~
הד~~

 ב~~ ~י~~
 בשם ד~~יא י""ב ~ת

 שד~
 ~ימן הארץ

 לו ~י~ ~א וב~ב הש~~"~~ לדברי דהס~י~ ~~~~"~
 ~שו~ת ל~יין ~בושר תשע

 ח""~
 ~ל "דתלק

~"~~ 
 ~~ו~~ ב~ תלק י~קב בית~~רב

 ~ס~ ~~
 בדברי

 ב~~יו בידו~ו גוי ידידת~ול"~ל הש"~
 ול~

 ~לי~~הבי~ ~""י
 ~ד~ פ~~ד~

 בליל ~בילה
 שב~

 ד~ל נראה
 ו~ה הש~ך בדברי םבוראי מרנ"ן ד~בד~י~מא~ד בותי~
 ~""~ ד~ מו~ אתרי בפ~ ~זה""קדבס~ ג~

 ובפר~ א~
דף פינת~

 רמ"~
 ~ש~ר ~ה~ביר דצדיך בתוב ~""ב

 גויד~~יי~ ~"י ד~~ול ~~א~~מס~ברא בימידגדלו וצ~דני~

~~~~~
 ד~~~~ו~~ו~~~~~~~י~~~~~

 ~ד"~ ו~יקרי ~"ח ~"ב~~ו~ ז"א~ב~דב
 סימן א"ת

~~~~~~ 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ "  

~יא
 ~~~ו ~י ה~מיר והמרד~י בעצמ~

~"~ ~~ 

 ג~י
ו~~

 ב~~מה ~~לז דמו~רת בדמ"א ~~ק
 בלי בת"~

 ו~נל~~ד י~""ש~ינוי
~ 

~~
 ~ו~

~~ 
אב~

 ~ינה ~~ה ~צפורן
 ~וצצ~
" 

ב~בו
 לפי ה~~~

~א~ה ~~ו~ ש~ו~
 ~ו~~

 ו~יי~ ~ לש~רו~יה
 ב~שון לקמן

" רמ"~
ומש""ש "

~ 

~ ~
 ל~ון

 מו~~
 ~דיב~ט~ילה

 א~ר~
" 

 ה~~~ ב~
ס~

 ב~~
 זו דחומרא

 נמ~~ ל~
 בשום

 ~ו~קים והרבה מה~שנהודאדרבה פ~~~
 ו~~

 דבל נראה
 ב~ב ש"ד ד~ג~ ~א תוצץ אינו בודאי נ~ישהצ~~ן
 משו~ ו~בול~ני~ ל~~מי~~~וב

 ודב~~ ל~חמי~ דנוהגין ~רב ב~ב ו~"ב ~י~בתובו י~י~ ~לא רא"א
מהר"~

 ~"א סי~ בשו"ת מלו~לין
~ 

 ובבר
 י~"ש מור~ם לשון ~ל ב~ דין~~יל~י~קצ"ז ~~תקתי~

~ 
 דביון

 אלא התמידו שלא נ"ל ~~ו~רא ~א מדינא זהאין
 ~~ד ~יד צ~ור~א~ ששבחה~שנמצא

 ~ל ל~ז ל~וציא שלא להחמיר ראויאין למת~ ~ד ב"א " מצאה לא אם א~ל ב~לה ~םשלנתה ~זר~ ה~ביל~
וא~ילו ב~ילת~

 א~
 לא

 נזק~~
 ~דבד הלילה או~ה לב~לה

מב~~
 שום נמצא לא א~ אח~ת ~בילה וא""צ

 ~ב"לתת~יו לבלו~
~ 

 שב"ו ~י~ ב~ראב"ד מיהו
 מצא~י~""ד ~ ד~

 וז~~
 צרובה

 לח~ו~
 ידיה "צפ~ו

דבי~ן ורגלי~
 ד~וד~

 תיי~י לי~לן
 ~~ב"~ השת~

~ 
 ב~ין וזהו

 ~ד~~
 ו~~ ~~נים דב~~~~~~~~ול ומא~ד

~ 
"~ ~" ~ 

~""~ "~~ 

~ 

" 

 ~ " "~י~"~ "
"~~~~ 

~" 
" 

 "~~מ~
"" """ 



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  

 ~~ו~ ל~
 שלא דא""א

~צ~ורן נ~אר~~~ח~
 אל~"~שו~

 וב""ב ~וצץ ~~מו ~הצ~ורן

~י"ט ה~"~
~~ 

 ל~ ~די רא~י~
 היה שלא

 שו~
 יש בלל ~ט

~החמ~
 פ~ם ש~~~ול

 ראם ל~"ד איבא שה~י שני~
~צ~ו~ן

 ל~צו~ ~ומר~
 חוצץ

 צ""~ וא""~ ~~"~
~ין ~ל

 ז~
 שפ~~~הר""מ

 ~לו~ליןע""~
 דהיב~~אפ~ נראה

 לא אפילו ול~ול לתזוד~ח
 מצ~

 ~ר
 לה יש למח~

ל~זו~
 נוהגין שבן לי ו~~רומה ולט~ול

 "א~~ להו~~
 איןלה~מיד אפש~ דלא~יבא

 ~יו~
 ש~~ד~הלילה

והט""ז ~ב""~~
 ס""~

 ב""א
 ~ארי~

 ~ר~רי ~ל והשיג ~~בר
וה~לה ה~"~

 דא~~
 ~~ילה

 שני~
 שלא זמן ~ל אלא

 שמש~
 ~על~~~

 ~רם
 שנזבר~

 אחרששמשח א~ א~ל לד~ד
 להח~יר אין~זב~ת

 ט~ילה ולהצרי~ה ~לי~
 שני~

 ~ה י~~וא~י~~
 ~~יב~

 ואפ~ו
 נדאהמיו~ר~

 ו~שר
~קאי

 הי~~
 דלא

 ~ שמש~

 היה ~לא"
 ~י~ ש~

 וצואה
ודמשמ~

 מ~"ר
 מה~~ וש~"~

 היינו
 רו~

 ~משה~לא זמן ~ל
 ~~לה ע~

~~~ 
 היה א~ דאפי~ אח""ב לא

~ם
 מ~אוריי~~ צוא~

 ~~ברשמשה חוצןו~ו~ביון ~ינו
 אם שנ~~ברחואפ~ר

 ודשובהוגר ובו~ הולר או~ו ~ל לעז מוצ"א א~ה~~י~ ב~~יל~ ~ליה ל~מ~~ ~א~
 שגדוללו

 ב~שו~~ א"השי~
 ~~"ל ב~""ש

 ופ~~~יצחק ~
 שה~~י~ ~~ וחציצ~ה ~בילה~רך

 הט""ז לשון בל

ב~~ ~
 מנ~ג הוא ובן וז"ל

 ~רא~"~

 ~יקרי והר~ ~ ~~"ל שמשה א~ ו~קל ש~שהלא אם ~י~ טבילה להצ~~ה ל~נינו היו אשדהו~אה ב~לי פ~קו ובן
ואתד

 וז~ ~~~
 וראי~י

 ה~~ ~שו"~
 דיאיינא ~זריאל

 שג~ קר"~ ~י~~~י
 שמשה " ~ין ל~לק מובח מ~בריו

 ~"ש~לא~ש~~~
 ~~ח דינא ל~נין א~אן ~

 היה שלא ל~ רברי~היבא שנל~""~
 חח~ לבלו~ שו~

 הצ~ו~ן
 צריב~ ל~צוץ ה~ל~""הור~י~~

 ~יל"שני~
 ודוק~אם

 ~~י לא שמש" אם א~ל~משה ל~
 של~

 ~ולר ~ל לעז ל~וציא
 שו""~ מיי~ גוזנא דבהאי מע~~~ונ"ל ~שי~י~ו~ן

 ו~רב יצחק ופ~ד וה~"ז~~~לין הר~
 ~זרי~~

 ~ל דיאיינא
 היה~לא

א~י~ שמ~ה לא א~ ודמ""מ ~צ~ודן ~~~ ~~~~
 שלנ~~

 ל~חר~ו ~ד מ~ה~צ~ורן ולא ~~לה ~ם
 ~ו~לא ו~ט~ול~~חזור

 במהר"~
 מלו~לין

 דהק~בז~~
 גוונא ~בבל נ"ל ~ח~יו ל~לוך שום נ~צא~אם

 בה~ייא בנד~ה ש~י~~~יל~ צ~י~
 ~מהר"~

 מלו~לין
 ~נ""~

 מ~~~רו~~ן
 ג~

 בן
 ולא וסיע~ו הט""ז דברי ל~~

~~לאם
 ל~~

 דנמצא היבא ל~קל
 לבלו~

 ~~~יו החוצץ
 שמש~~~

 חולד ~ל להוציא~~ז שלא מפני
 נלע"ר זחו~טבול שלאחחזו~

 דר~
 לא ראי ו~ו ~ ו~~ון ישר

 היו ז""ל דיאיי~א ~זריאל יצח~והדב ופח~ ה~"ז~בי ~י~~
~ולקי~

 מהר""~ ד~רי על
 ~ללו ב~ור רשפ~יו מל~לין

~אם
 נ~~

 ~ח~יו
 טבילה לבלו~צ~יב~ שו~

 ב~רך ינחנווה~ ש~י~
 אמ~

~~~
 ק~ן היטב ~באר ~~יי~י ז~ ~~~~~י

~"~ 
י""א

 דא~רשהע~י~
 ה~""ז רברי

ובל ב~ ו~~~"~
 ז~

 או ~אה בשאין
 ~~צ~

 ~~~יו יש אם אבל ~ח~יו
 אחר~ ~~יל~ צ~בה ל~עלה משנזקקה~~ז~

 לד"ה

 אל העליונה לד~~ו שבוונ~י~לי~"~
 גב~~

 הל~ונה

~~ 
 ~רב~שיורי "
~~

~~~~ 
 המדולדל~ ~~~~ ~"~

 "~ ~"~~ ה~~י " ובו~

~" 

 י "
 ~~ך~~בר~זהומשו~רהו~ש~

 יש ~טלו
 ~~~ו~ ~ציצ~

 יו
 שישר~יירי ב~~~ ~~רו~חי~ ~~

 המדול~וה~~~ ~לאו~ו~ל~ חציצ~ ר~
 ~ליו ח~~ו וחש"~~והט""ז

 דא~~ ו~~ב~
 לא

 ו~ן~~~~ימו חוצץר~~ נ~~א~לי~
 ה~חר~נ~~~~

 ~ה~""ו~ז~
ט""ז~ק ו~יי~

 ~~~ ב~~
 "ר~אי""~ל~~חל~

 ~נפ~"

~~ 

 ~יי~~ דא~~רו~ו~ ~~ הנדבק~ל ולא
 ~י~ו~~ס~~

 ~צא
 ~ן שאם מההס~ק ~~או~ו ~ל~א ~מי~~יבולי~ " ~~~~ו~ין ~סד~~רמקו~

 ~~ר~ א~
 ~~ו~~נמ~~"

מ~~ שנ~~~~
 וי~ו~ים ~ס~ק

 ר~י~ל~יא~ ו~וי ~~ ל~~ מי~
~~

 ~רשה "
 אינה~~~צ~~" ~~~

 ס~ ה~"~
 ב"ז

נס~פ~
 ~~יל ל~צד~" ~רמח~רינן לרידן אי

 אישני~
 לא~ח~~

 א~~ש ~ו ~~א הה"ד הצ~ודן
~מ~צ~ לחל~

 ונלע"ד הצפורן~~""ש ~בל הצפ~רן
 להחמי~ ד~~

ו~וק~
 ~~ה ~ם לא~מ~ה אם

 ה~א~היט~~טן וב~~

~~~~~~~"~ 
 וא~

 הם
 ו~ מ~~~י~

" 
~~~"" 

 ה~ב~~ ~~סי~ צ~י~~~
לא "ו~~~בר ב~בילה" והנזמים

 שני~ וצ~ב~~טביל~ ~~יל~ לה ~~ת~
 א~ילו

~~ 
 ט~~ה א""צ ב~ר שמשה אם אבל רפוי~~בע~

~""ש שני~
 מ~ו~ והר~ ~

 וב~ב חלק~~ליו ~י"~נ~ה שמואל
ר~ל~ה

 ל~
 ט~"ל~אם

 גן ו~יין ר~וי ה~בע~
 ~מל~

 ועל ~ קב"גסי"
~~~ 

 ~רובי ד~שי ~~~~י ו~י~חו ~רן
~מעש~

 ~ב~~ה לי~ז ה~א
 בימי ת"ל~י~

 החור~
ש~~לה

~~~~~ 
 לה ר~י שהיה

 ~""ב~י~ הד""ט ~~י~~י ו~""~ ~ ~~יין שמשה לא ~ו אף~ני~ בלא"ט~י~~ וה~~~י~
 או~

 ג~
 ~א~ו~ ~ש~ דב~~

 י"א ~ימן ח~ים
דבטבע~

 רפויה
 "אם דו~א ט~ילה ל~ ~ל~~

 ו~"~שמש~
 ולהר~~ ב""ר בסימן ל~וד ל~ב~ם

 ט" ~"יוסף ז~~~
 ויו"~

 או חולי ~י~א והיבא
 ל~בולהמ~~יר קצ~ א~נ~

 ~~"ב שמ~ה לא א~ שני~
~ 

~~~~ 
 ושוב ש~~לח~ו~~שה וז""ל~אשה שם~וד

 נ~~~~~א~
 ~~~~~~בל~

 אולא שבי~ה
 א"צ~ויה להולי~ה~~~~ א~דרב~

 לחזו~
 ~~ ח"י סי~ שמו~ל מ~יל ול~בול

~ד~
 ~"ח סי~~ ח"א משה ד~ר

~~~ 
 ~ונ"ל ~"ש ובו~ בן

 פ~וטדהוא
 ~בור ועיין ו~דו~

 ~ ~~ע~ או~ ל~ברה~
וע""~

 שם

 סימ~
 ב"ב

 ז~~~א~י~ או~
 ~שם

 ד"בדין ויו ~" סי~יוסף זברו~ ~ר~
 ~~ק ימי~ בל ~ו~ה~~וה~ישא ש~שולה~~~~ ברח~ חולני~

 ב~~ להסיר~
 לר~ה

 ~בד~ה ~טה~ה ל~פ"יש ד~בלוה~לה
 במו~

 נקי
 ~אמצ~~~בנ~~

 שהש~ש למ~ם ~וב ~ר ~חמה
 שאיןד~~ם ~~

 מע~~~ הט~ע~
 בן ~ליה" לבא בעלה

 אמרו וש~ן" המוך שם~וב~"נ~~~יס
 ג~

 ~י~ נשי בן
ה~ולו~

 שאין במוה
ושיש ~ל~ ~~די~~ מע~~~ הט~ע~

 לה~
 ב~

 טב~ו~
 א~ד

 ~~~ מב~י~ו~
 ואחד נ~~ן

~~~רשן
 מ~~~

 ול~~ין ~ הרב~ ונבון ~"ש
ה~~ע~ ח~יצ~

 אם וז"ל ב~ב ל~ביל~ה
 האמ~

 הוא
 חשש ~שום משם להסי~היבולה שאינ~

 ~סב~~
~~~ "נ~~ו~~~ו~

 ו~"ש לה~ל ז""ל ד~~ו ה~ברח ~שום לר~ה

~~~~~
 בעני~

 מיעו~א
 וחא~~""~ "מ~~ר~ שאינ~

קצ~
 לה~ל דינ~א ו~צא

 לט~ול~בטב~~
 ~~~"ב

נור~ ל~~~
 ~י~ ביהודה

 נ""~"ו~"~ נ"~
 ב~נ~ן קל""ה סי~חניינא ~באוד~~ומ~~רא

י~"ד ~ומן המי~ בארו~" זה"ול~ר~
 ~אש~

 ~נ~נה
 ~יספלנ~

 "~~או~ו

~ ~ " ~  
~ ~ ~ ~  

ד~וא~
 דאם דה~ליט

 ר~ב~~לה~י~~"~~~
 ~שמיש

 ל~
~ל~~



~ ~ ~
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~  ~ " ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~

~ל~ה
 ל~

 ~~ן~ינה~דין ~"ש בדי~בד ~~~~אפ~ו
 הנז~אם~~ת

 משמש~
 ואם להחמיד יש ב~~~~ שלא

 י~ ~~יר~אינ~
 להקל

 ומ~
 הויא דלא מב~יא רלא ~ם

~י~וט
 המקפד~

 שלאלהשירה"ובנז~ מק~~ת ~~~ה
~ם

 ~רב~~~דך~~ה~דוא~
 ~תי~לט~ו~בט~ת" ~ם

 שםוז""לו~~ ~ו~ ~וב~ו~ ~הנ""ל
 לי זה ~יהדי~ד

 אם שנשאל~~ ~נה~שרים
 י~

 ש~~~ול לאשה ל~~יר
 להקל והודתי שבשי~יה חוחבח~~ן

 מ~~~
 "האמור

 שלא הוא מק~דח~~רדבה
 לה~יר~

 ובו~ א~לי וב~חוב
 ~לנו ~~ר סמוךואחד

 זד~ הר~
 לו ונומ~י י~קב

 נה~יד "ה ~ה~במ ~מי~דב~י~ועלה ב~
 ""~~~ ב~~י~ו~

~

 ~י ~ל וה~דתי לירי ~שה ~א ~~א~בה וב~ר
הורא~

 חמודות איש רניא"ל ~ל"ל מי~באן הבולל הדב
זלה"ה
~ 

 ~~דו ה~ולם לאוד יצא שנים אי~ה ואחד
 ש~ אמ~ בזר~ מהרי"ך"ורא~י הרבשל

 ~~ה סימן
 זה ~ל ~מד הוא~גם

 והיק~
 דאייתינן מ~~מא

 שביוונתי~ו~""~ושמח~י
 לו

 ש~
 פ""ו~רין ~~י~

~שה טביל~
 ש~~~

 רופ~ים לה
 ~~ ~~ו~

 ות~~והו
 ל~

 ב~ותו

~קו~
 משם יסוד ~~ל

 "~עול~
 ואינו

 מענינים ~וד ~""ש ו~ו~ הנז~ מט~ם לט~ולוה~ירה מ~~ו~ נדא~

ה~ומי~
 ~ימן הנ"ל הד"ט ~~יקרי ו~וד ~ ~אורך

~~
 ובו~" ב~גד ה~ין "ובן

 והב""~
 ד~אגד ב~ב

 ד~ויים א~ילו ו~שק~ים"
 ~יילו רלא חוצצי~

 וה~יאו ש~ד מיא~הו
 ואחדוניםוטו~ הש"~

 להחמיר
~ 

~~~~~ ~"~" 

 דקדק הב"ח " ובו~ ~בלה שאם ~
 דאינו דקאמד שאם~הל~זן

 והש"ך ~ ~"ש ל~~~ה ל~ש צריך אלא ~לי~חו~
 ~ליו השיגל~ ~"~

 רחו~ וב~~
 לה ~וא

 בב""י משמ~ ו~ב~
 ~יורי ~יני~~ לימצא מצויים שיניה דהדי הדיןודבן
 ובן"ה~ט"זמ~בל

 דקד~
 ו~~~

 ~וי""וואפי~ טבלה ואם
~מדה

 א~רו~
 ~יישי~ ~שינים ~ין הט~זלה ~חד

 שמ~
~ש~~

 מל~דו~

 נ~ונים ~ד"ק~ודברים ו~ו~י~"ש
 לבית מים ~יאת ~~ונן רלא דא~"ג ז""לובת~ו ה~
 הסתדי~

 ~ ב~ינן מים דאוילבי~ת ""
~~

 לא~דהם זבוד ~~פד " הוא יפה ומנ~ג
 ה~י~

מח~~~
 בהמה של בבד "לאבול שריא אי

 ה~ז ב~ב ~ ליזהד ד~בון ליונדאה
~""~ 

 וז"ל ב"ה

~~ו~
 ל~בב צדיך אין בן נהגה לא שאם

 זה~ש~יל הט~יל~
 ובש~~

 רק ~שד שאובלים המנהג ~""ט

ש~זה~
 נהוגומ~ילין וה~י ~ב""ל אח~יבן ביו~ר לנקד

 הובר~ו אם מצוה ~~~ודת~ב
 ללב~

 הי~ א~ ובן
~נד~~

 ~ימן הר~""י מ""ש ~ו~יין
~~דומה ~ש~~~~~ ~~""~

 ו~מ~
 רבד הרב ו~~ש

 מש~
 שי~ א""ח ח""א

 לפי אף ~צם מוח רא~לה ~ז ~ימן ו"ד ו~"א~""ז
 מות~~מ~~

 ~""שז לט~ול
 ~שו~~ ו~""~

 ח"ג~י~ ז"א

קי""~
 ר~~~~~~~~~~~~דוףלא~ה

 ~"~ ~ו~~~

 דו~ה~ ו~ינו ט~ילה לה ~ל~ה
"" 

 דל~מן ו~דין ד~בא " ובו" ~~
 דאוו א~א מי~ ביאת ב~ינן ה~ת~םלא ביתדהוו
 ובן ל~ולא ת~י~ן לבך מי~לביאת

 משמ~
 ~הדא~"ד

 לקמן"~י~ז~וד
 קצ"~

 ~~וף

 ~~י~~
 והש"ך ה~"ז וב"ב

 ש~שיג ~ה ~"קלב בש"ך ו~ייןואח~נים"~
~ 

~~~
 רל~נם א~דיתי ~~מא דיהיבו ~ ~ו~מ~דנ"מ

"~~"~

~ ~  ~""ד~קו"~~ן"~~~~~ ~ 

~~~
 ~~~ ~ו~

~ 

 "~~ל~"~""~ת~ ~לינ~
 ~ש~"~~~~~

~
" 

~" 

 בן ~נו הרוקח ~"לוד~ת ל"ג " ~ז
 ש~בל~ ~~שה~אש~ מצא~~ וז""ל ~סי~שי"טשב~ב
ונמצא~

 מההיא ~~~~יבוה"טביל~א~~ת שינוה ~ין ~שר

~ו~~
 דבו ~ל ~ש~~תו מ~שה ד~י~וש~ן ר~ק

 ט~יל~ ד~ והצדיבה ~ין"~יניה ~ם לה ונ~צאשט~לה
אח~~

 שיניה ~ון ~בנס מ~י ידעינן לא זא~י"
 אח~~~י~ה~~ אי~~ילה קוד~

 ו~לה ~בלה ~מדינן
 דבד~ליה ונמצ~

 חוצ~
" המין ~או~ו שנח~~ה א~~"י ~  

 לה ~לחה לא בולוהיום
 לה~מיר שיד~ה ומי ז האחרונים והביאו~ו~ב"ד ~להחמי~ וי~ ~ב"~ ~ביל~

 ~ורם רוקא רהיינו נל~"ד~צ~ו ~~
 ששמש~

 בדמ~קינן
 ששב~ה ~~ודן גביל~יל

 ול~ ל~~ו~
 נמצא

 שםשו~
לב~ו~

 ~"ש
 דין ~צ"ט סי~ ו~יין ~

 ~~~מש~
 ~"~ ~ו~~~

 ~" זבו~ ודיה ד~~ה ~""ב אלא

 לא ~ד~תהדאפילו
~~ 

 לה
 ט~י~

 אטו~ גזרה
 ~~~ג"ד~~ה ל~

 דב~~מ~
 שאני הבא ~ד~וי ~זר~ן לא

 ישמוט ~ן ומתפ~ד ~הולדמתו~~הוא
 ~יר~

 ~וא
 ה~א"ה וב"ב ~מ~בוין~"ב שלא ~ליודז~~א~ידיו

 ק"נ דף ב""ה~~~
 ד~ב~ ~""~

 ~ת~ידו ~אוחז
 "~לא ומצוי הוא ~שוי ~ליונשען שתבי~

 יר~~
 ושפזד

 ~~"ללמ~זר שיי~
 ~""ק וה~"ך ~

 ל"~
 ד~רי ה~~י~"

 ה~"~
ובת~

 ~"ה רף ~ה"ג ומיהו
 גוד~ ~""~

 ר""ש
 ~ליג דא~~א ה~ב"א ב~ידוש והיינו ובו~שי~ה ~~ או~~

ודו"~
 ~נלע"ר ז ~ב"ל

 דטו~
 ולטביל ול~זוד להחמיד

 ~ודםודו~א
 ששמ~~

 ~~לה"" ~ם דנזדוגה אחר אם אבל

 ז ש~ייה ~עם ~דבדלא~~~ולנזברת

~ ~

 ב~ים ידיה ה~יתהואם
 חחל~

 היי~ו "
אפי~ דשד~

 בלא"ר~ת~
 מ"מ ~~ל

 צדי~
 חא~ז שלא

~ב~
 חיישינן לא א~ל ~חלה ~~ה מהני דא~"בלא

 דמבאן וה~"ז ~דרי~ה את"וני~~וב~בולזה
 דו~פה זת~דתה טו~~ת ש~אשה ש~ש~הגמוד הית~ י~

 בידה לאוחזהשיבולה ~~~
 ~ש~~

 ה~חי~ה
 ידיה ת~להוא"צלחפרידבמים הדי~הי~~ א~

 ידי~םשמ~דירין ממנהול~~מוש~~~~
 ~ה~

 דחיפה ~~~ת
 ~ידים~אבן לאוחזה שיבולים היתד צד שום~אין ו~בודי~
 הש"~

~"ק~
 אלא לב~חלה להו~תקולא דאין ב~ב

 ב~י~~~
ושג~

 מהד"דישראל~רי"ןחול~ו~"~ד
 ואףידיה ~באאף~הדיח~

 המ"ב"ש~ול~
 דמודה י~ל ~~יו

 הב~
 ראסוד

 ~""של~תחלה
~ 

 ליזהד נוהגים ד~איתי אמת ו~ן
 שאין ~אשהזמי~ו ~שע~ד~י~הבמ""שהש"ךו~וןהדבד~ ידיהםולה~דיר

 יבול~
 ~תד דגליה ~ל לעמוד

 ~ל שישבבוה תקנה לה אין אבל במים ~חלהידיהם וידי~~ ~זדו~ותיה נשים ש~י שיאחזוה ~""יש~ט~יל
 ו~~וד~ טזמאה מק~ל רה~דין ויט~לוהה~~ין

 ל"ארין ב~ל~מ~
 מ"~ שו""~

 האח~ני~~ו~יין ו~~יאום ~""א ~י~
 רה~יד ק"וו~"ז ~י~ ~~נא ~הר"ישו"ת

הסדין שיאחז~~~~
~ 

 וצדיך
 שתדי~

 במו ודו~א במים ת~לה ידיה
 לא א~ל~~וה

 במי~
 ל~יל דמ"א ב~~תב תלושים

 ~~""ק הט"ז א~ן ~"ז ~"ק וש"ך מדרבי ב~ דין~"ב שי~

~"~ 
 שמחובדיןלמ~ ~~בשיו ~לושים במים א~י~ דסגיב~~
 גם יהיומקוה

 ה~
 הזא ~ו~ח רמשקה ב~דים

 לעיל דמ"א ~ל ~שיגוב~ר ~~ו~
 ב~~

 ~"ש ב" דין ק""ב
~ ~~"~ רגם"~~ ב~בתי ~~ סי~~ב~~יןול~יל ~ ~  ד~~~ז אבן~~ולקים~~~"ר~א 

 ואוד~
 ~י~ור

~~בי~ ול~



" ~ ~" ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~  

 "~ ~~~~~~~~~~ל~~~~~

" 

~"~ 
 ~ם "בב~ה"ג

~גהת
 ~~~"או~

 ז~
~"~ 

 סלושים ב~ים ידיה~דיס וא~ להח~י~ ד~וב ו~לע~ד
 ססזו~וסטבולאםל~~~~~

 שנזבדה~~וד~

~~~~~ 

 בתבהש""ך " טיט"ובו~ שם אין אם "~~

 ~~יבהשם"טיט
 ל~גבי~

 דגליה
 ויבול~

 שם ל~בול
ו~~ן

 די~
 ל""ג

~~~ 
 ת~ביל לא טיט שם בשיש

וא~ש~ בל~
 א""צל~גבי~ר~ליה טיט קא~ד"דבאיןשם דה"נ

 ול~אי ברל~מן בלל ~טבול לא טיט שם בשיש~בל

~~~~~ןו~~ו~~~~~~~ן~~ ~ ~  
 להסם ה~~ונות לנשים ~דבה פע~ים ~זהדסיובן

 ונגעו ה~ים ~ד~ו בבדלשם ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 ברג~י~

 שהגי~ו קו~ם
 ~חוברין ה~ים ואוסן~דצ~ה

 ~זס~נו~יין ~ ואסדוני~ ב""י ~~~ו~
~ 

~~~~~ ~"~ 

 בסב " ~ץ בלי ~בי ~ל
 רחב ו~אסרוניםר~יינו~פילוי ~ש~~

וקבו~
 לסוש שאין בענין

 תפ~ ש~~
 ונ~ונו ~~נה

 ~דבריהם

~~
 ב~ין הדבה האריך ~~ט"ז " נ~~ים ע"גולא

 ~ל י~רא ת~~וס~""ה
~~ 

 לעשוס שנהגו
 ובב~ק~~ו~ו ה~ובלת האשה ש~ע~וד ב~קוהנ~דים
 ~והר"ד ~~נו ששאל ל"א סי~ פאדובה ~~ר"ם~שו"ס
 לו והשיב בן ~העושים ~ל ווי~~לדוד

 ל~דרס ו~יוס~י~ סשיבי לא~~יו~הנ~ריםב~קוה בארובהועי~~
הואיל

 וה~
 א~רבה בי לטבול ~ליהם לע~וד ~שוין

 ובפ~ט הבית ב~קרת וחשובין בלי ~תזרת יוצאין~זה
 שנ~עו~א~ר

 ב~ס~~ו~
 ת~לה הי~ שלא ביון

 ל~~נן~ו האריך ל~א וה~""ז~~ק ~ליהם~לי ש~
 הנ~~י~~ונסי~ א~ ראף ~אר"ש ~ן ה~ולה וב~"ד~~זו ב~~~

 ~הר""ם ב~~ק ~וסר ה~ל ~~~~וס קביעוס~לי

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  ע~דה טבילהואם לה עלסה לא א~י"~~יעב~טו~אה ~~~"~~~~~~ ~~
 אב~הוא~סות~ד~ טו~אה ראוילשוםעל"דברשאין

 לא ולב~~לה בראוי סט~ול ולא ס~סד ש~א"~וששין
 בדיעבד אבל~טבול

 על~~
 טבילה לה

 ודבדי~
 נבונים

 ל~ענ"~~ם
~ 

 הש~יבוס בדין לק~ן ועיין
~ 

 וב~ד
 ב~~~~הרתי

 ~"ג~שליבות זט~לו שלא ~ע~יםלנשים
 ~~שוטי הוו אם~ף

 ב~
 או טו~אה ~קבלי דלא עץ

 א"נן אם~אב~ם
 דסבי~

 י~ס~ו ~דבדשלא ~ד~גה ד~
 העט""ז לשון~ל ברב~ ~יורי וע~"ש"הרב בדאוי סטבולנה ולאלי~ול

 ב~"~

 ו~
~ 

 וש""ך
~"~ 

 ~"ה

~ 

 ועוד
 בת סינו~ת וז""ל ז~ ~~"קלו

 י~
 שנה

 ~ר~ שטבל~
 ה~קוה ולהיוס~סולי~

 ~~ו~
 ד~ של ב~א ~קסו

 ~"ג ~נ~דה שתע~ור בדי ב~קוהוהניסוה רגלי~
 ישותטבול הב~~

 ע~ה אך בזה י~שו בנ~י~שלא לגעו~
 ח~יי~ך ~~~ להק~ יש בדיעבד ~לה ש~ברבנר"ד

 יצ~~י ~הר""א הרב ~ור~ו אסדת ~םלה~בילה
זל~~

 בשו~ת
 זד~

 דא~ילו טו~אה ~~בל היה ~~~א ~אםונ"ל ~ ע~"ל ~ש ב~ י"~סי~ א~רהם
 ב~י~ב~

לא
 ~ל~~

 לה
 ~י~ טביל~

 קולא
 ש~ גדו~~

 ~ראו~~ער~ין ז~נה ~גיע דלאלאני~א ~צ~~~
 ד~גבי ולפי~~~~~

 ~י~לו בתולים
 בנדא~

 אם אבל יע"ש ~השאלה

~יס~~~~
 ~דם

 ראיית~לע""~
 היה דא~~ב~א

 צריבהטו~אה ~קב~
 טביל~

 שני~~
 עי~~י ו~י~~ ~ ודו"~

 ~בדה~וטב~~~~
 ע""ג

 עלסה~ל~"טביל~ אל~
" 

 נראה דאין וב~ב זה על סלקהב"ס
 ~ל~ה לא וה~~ דל~ירש""יביון ל~~~

 טבי~ה"אפי~ ל~
~גזר~ ב~~

 עליו ~שיג ~"ג ~"ק ו~ש"ך ובו" ד~רס~~ו"
~"ש

 ב~ס~ וה~ל~
 ~לתה ר~די~~ד ~רן

~ ~~יל~ ~
 וב""~

 האסד~ים
 ~ ונבו~

~~

~  

 ~~~~~~~~~ליבו~

~ ~~~~ 
 ~ותרים הם גם אלא בןקי"ל

 א~
 בבד דעשה ע~י

השליבה
 וקב~

 ~ם להם יש א~ דרין במקוה א~""ב

הנ~רי~
 רלעיל

 א~
 שאין נבשלי~ הד~~ ~אי~י שבזה

 או~ן~ושים
 רס~~

 ש~א לפסד לסוש ויש ד~
 בל ע"ב לב~סלהוא~ור ת~ו~

 לבו ישי~ מור~
 ורובוהש"ך ע~ל~ ~~ ~~

 האסרוני~
 ~ולם ב~היה ~יידי הם ~ץ בלי ר~~וטיהרשב"א ~ברי ו~ם ~רן ד~""ש בסבו

 ~ו~םבשליבוס ז~
 ש~בעו~

 ב~קוה
 שם עלי~ דה~~

 ואס"בקבעוהו~ססלה ב~
 ב~~ו~

 אם אבל
 ~~סל~

 ~שו

 נסרי~ב~קו~
 עלי~ן ל~~ור ~דרגות או

 עליה~ ש~בליאין בשע~טביל~
 ~"ה ~~ק והש"ך ~~"~" ו~"ב גבי~ן עללטבול ~ליהםושרי נ~דא בנין שם אלא

 ~לסה דלא~רן ד~"~
 הם ~~י~ טביל~רפשו~י לה~

 ב~~ה~~קב~ו קוד~
 וע"~

 ס~ בש"~
 ו~הד"ם ~"ו~

 אין דו~אי בתב צ"ז בשו"ת~ל~ל~ן
 ודא~~"י" ~להראשונים לעז ל~ציאש~א ה~נה~ לשנו~

 ב~
 ז~ן בבל

 איזה ש~ס~~ים לירוש~זד~ן
 מקו~

 בונין או
 שאינן~~אוין ב~~ר~ם ל~ק~ם ס~~ד ~זהיר היה~ס~ש או~

 נבון וזה ד~ע אל~בא ב~~רות שיהא ב~יל~דדס
 ~ע~י~ ~זהרסי ובןו~תוקן

 ~ס~ש ~קוה ב~נין שלש
 ה~~ר~וסשיהיו

 אבני~ ש~
 וסהיה

 ~~וםד~ ר~ב~ ~רדג~ ב~
 ה~ס~

 ~~נו הנו~ל י~ול בי י~ס~ושלא ב~י ג~יהן ~ל לטבול ידצו אם ה~גל
 ראוי ובז~

 שליבות רע"ג והרשב"א הראב"ד ל~ברת לסושבדי להודו~
של

~~ 
 ~סוברי~ שה~ אע~"י טבילה לה עלתה לא
 השלי~~~של ~י~יו טוב ול~ן ה~קוה בבוסליוקבו~י~

 בלשליבהאבניםו~הוה
 ד~~ רסב~

"" 
~" 

~  ~"~ ~י~~

 ובו~ לבזבז לו אין אם
הט"ז ""~ת~

 עליו ~ס~ל~~וד שאין~ם לפי~טעם והאסרוני~ ל~ ס"~
ב~רק~ שקבו~"~ו~

 בש~בה לפ~ול עליו ~לי שם אין ו~ב
 ~ ~ץ ~~לי דקפ~וט בי~ק~ולוהוי ~יןלו לבזבזלו ראי~

~ג~
 לבז~ז לו ~שאין אלא שרי ~לא בסב ~ש"ך

 ~ע~~"ק בהסול~יםו~לא ד~~
~~ 

 ~ ~~ון ובן

 ~"~ ~ו~~~

 י""א טבלה ואם
 שלא~~לת~

 לה

 "ב~בט~יל~
 הש""~

 ~~"ז ~""ק
 אלא סוצץ דאינו ~~ק י"ר רין דל~יל וא~"גוז"ל
 ויוצרי~ ~יוןטיט

 ~~~~א ~טוט בל ושאד ודר~ים
 ~וא שהרי סוצץאינו ל~

 נ~ס~
 נ~י דהבא י"ל ב~~ם

 היון טי~ ~~ו עבה טיט בו שיש ב~~והאיירי
 ~ש דש~י ~~עס יו~ףבית ו~"~

~ 
 ו~~"ד

ד~ל ו~ש~ ~ סל~
 ז~

 טיט ~ו שי~~ ב~~וה דטובל~ן ~בשיו ס~בו
~שום



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~שו~~~~ם
 טי~

 ב~ו ~י~ו
 טו~

 ב"יבשם ובמ~ש היון
~ר""ן

 ו~~
 ל~בול מ~ירים ה~ו~ים רוב

 ~מ~
 דהיינו

 ופו~~ים~ב""ל ב~ור בראיחא ~י~ב~ום
 ו~יין ~

~~י~
 ב~ב ריןל"~"ה

 ~ש"~
 היותר צד ר~ל ומש"ש

~ו~
 בבל ל~בול שלא נ~ן

 ש~ מ~ו~
 ו~יין ~י~ שם

 הד"~ב~יקרי
 ~ י"ד אות ב"ב ~י~

~~~~~"~ 

 אלא
 "מ~~ שוח~

 בתב " ובו~

 ס"~~ש"~
 אלו דבבל וז"ל מ"ת

~י~רו
 ~ז""~

 מ~ומו~ בבל לבוא יבולי~מים בן בש~ושה
 הצרזבים ~ג~ים~ו~ה

 לביא~
 מקו~ות ושאר מים

~~ראובי~
~יהיו ~ריבי~לביא~מי~~לאבעינן ה~תריםשאין

 לבי~~ ראו~
 ופירוש ~~~ל ~ם

" היי~ ~ורב~

 ~~~ב~
 ז פת

~ל
 ורין ~~ רין ל~יל דמרן פ~קי מ~רי ז~

 ר~א ובתב ד~וצץ דבתב שבמבה ורם ב~ול גבי~~
 רין ל~מן רסב~ מאן ~ל ובן ~~א~~א

~"~ 
 ראם

~צ~ה
 להקשות יש ~בילה ל~ ב~~~~~~ ~ינז~

נמי
 י~ויי~
~ 

 בר""~
 ~"ק ה~ז בלשון נמי ו~יין ~

 ראינה רפשי~א ~"לו~תב~איפבא ל"~
 פסול~

 ברי~~ר
 נמי רהבא מקרימין שהמים מפני ל" לרין להומרמי

~ ~ ~ ~

ל ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~~~ ~~ 
~ה~~ר

 דא~י~
 ~בילה לה ~ל~ה לא ברי~ד

~ 
 היבא~א אם

 דשמש~
 בזברונה שי~לה ~ורם

 ~ס~ם והרבה~ראב"ד ב~בר~ ~
 ו~"~

 מ"ש ~א ס"ק בש"ך
 " ~ פיה מ~פצה ~יניה~צמה

~ ~
~ ~ ~ ~  

 ל~~ו~ ~~ ~"~
 חציאמה פידוש "

 ~לששה~פ~יםודקדקתיפ~ם ~י

 בבנין~ת~
 מ~ואו~

 ~בים י~~ דלא שנ~שומ~רש
 ממ~ללטי~ורה גבוהים יהיוה~י~ומרודדיןהרב"ש~א

 ה~פ""ן יהיה ב~שר א~ה חצי"~פ~ות
 ב~ם להתקרר~נהוגין במר~צאו~

 בימו~
 בהם ל~בול או ~חמה

ב~מין
 ה~ור~ בימו~

 ראין
 גו~~

 להם
ו~יין ~דב~ ור~בי~

 בבי~
 רהתיד ל"ז ררין רבתב ק~ סימן רוד

 שאין ~ או ברי~בד איירי ו~" בגובה שאין ~י" ~ל~ף
 ~ ~"~ ולרירי א~רמקוה

~ ~

~~~ 

~~~ 

 ~י~~~~ב~~"ל~~~ל~
 בנד"ר ונס~פ""ק ~לה ולבי ואחרונים ק~א ~~~ח"י
 אם םפקדהוי

 אם לא או בראוי טבל~
 לחזו~ צריב~

 א~היבארנסתפק~ול~בולש~~
 א~ד

 שנזקקהל~~ל~
 לסבר~המ~מירי~~ו~ל"~

~~
~~~ 

 ~~לת~ ~"~

 ~ה~~~~ ~
לה

 ~~י~
 ו~ביאו

 הש"~
 דאין ו~ל ~"ג ס~יף

 ~ ~ביל~~לפני לה~~
 ר~קש~ בב"י ו~יין

 ~ל
 ה~

 רינא האי השמיט"למ~
 ו~יי~ ~

 בנדה התוספות~
~ף

~~ 
 ~בילתהו~ורוקא לפ~ ס~ך אפילו רפיר~ו

~בילתה
 בתב דלא מדן לשון רייק רהבי אמ~ ו~

ד~בל~
 ~רומ"דהיינו א~~~יא לאחוריה בנה ב~ור

 לטביל~~מ~
 רלפיבך ~ב"י וב~ב

 ~שמי~
 " ~רמב"ם

~

 מרן וגם
~ 

 הביאו
~ 

 הרין
 רנתנ~

 לא לבנה ~בשיל
~ל~~

 ~~~וב ~בילה לה
 בש"ס ש~

 ר~

 ~""ז
 רפירש~

דוק~
 ~~הרו~משום

 ה~~שי~ ~נו~נ~
 לבנה

 ~תרת נזהרה~ולפיבך ובוראי לירבק התבשיל~דרך יור~~

לב~לה
 אלאדלט~רו~

 אבל"~~של~~ת החמ~ו
 לי~ן ~שויהאינה ~נ~

 א~
 או ה~ינוק בידי ~יט שיש לבה

 ב~ימן מור"~לקמןומ"מ ~ ומס~ברא ~ב"ל לב~לה אף לה חשו ולפיבך~רגליו
 ק~"~

 ר~זהד בתב ו~ דין
 ובו~ ה~בשילמנתינת

 א~
 ~נרב~ים רברים ~ם

 ובן שם בבתוב ליז~רוטוב ~"~
 וזהירו~ ~ושו~

 ~ל החמירו דהןדירן נשי בדבד
 ~מן~

 נלע"ד ובנד"ר
ס~וך רא~

 ל~ביל~~
 ~ שמשהלא א~ ודוקא ~בילה לה ~ל~ה לא

~~~~~ ~"~ 

 שהאשה י"א מור"םלשון
 אינו מיהובלזה "ובו~ צריב~
~די~בד מ~ב~

 ב"~
 דידן נשי אבל וא~רונים וש"ך

הן זהיר~
 ומחמירו~

 ~ליהן
 בב~

 זה
~ 

~~~~~ ~"~ 
 נדה

 דוקא "~ב~לה מותר~ בבגרי~ שטבל~
 בבגר~

 שהן
 ~~ודקים שהן באותן לא א~ל ור~ביןר~ויין

ואחרוניםופשו~~דבר~ ש"~

~~~~~ ~""~ 

 מו~~ת ~"ז
 לב~~

 זו "
 הי~

סבר~
 מש""ס ו~י~~ו הרמב"ם

 שנאנסה נדה ל"א דף~ולין
 וטבל~

 ור~ ררב פלוג~א
 בש"ב ו~יין ~ ברב הלבתא ו~~קויוח~ן

 ר~רשב""א הנפלאה בירו לנו ו~ראהב~נין או~~~רהארי~
 ב~ב נט"ר~י~ בש~"~

 בפשיטו~
 מנדה ~דיפא רלא

 ~גשרמן שנ~ל~
 רמותר~

 לב~לה
 רמוב~

 ~רשב"א רר~ת
 בר""~ ~~ בר~ ~~ו~קי~ בדברילרינא

 ו~יין ז
 רין ק"ב~י~ ל~י~

~~ 
 בלים ה~ביל אם

 ובו~ ~בו"ם ~~
 ~בו"ם ~"י להטביל שלא דנבוןמש"ש

נפלו ורא~ לבתחל~
 מאלי~

 שלא"מר~~ב~לי~ ישראל ה~~ילם א~ או
 ~בילה~"צ

 אחר~
 ב~"ו דאתיא

 ~בו"~ ~טביל~ מא~
ר~ביל~

 ~"צ
 בוונ~

 ז ~ש

~ ~
 ב~ב " ובו~ מ~מירין מור"םויש לשון

 לה~מיר יש בלומר ס~~ק ה~~
 אפשר אם בבוונהו~~בול שתחזו~ לב~חל~

 וב"ב ~
 הב"~

 אם מיהו
 ~~רתהאנ~ה

 וא~בל~
 רף ~וף רחולין פ"ב הביאמרינן ~למא לבולי~יא מעליות~ בוונה ~~ברתה בוונה

 מ" ס~ק הט""ז וב""ב ~ב""ל~""א
 וא~רונים~וא~

 תחת הוא
 ש~~ז~ר ~רבר ~וב~אפשד

 ות~בו~
 שנייה פ~ם

ברבה בל~
 ב"~

 לא אם ל~~מיר ונבון וא~רונים
רו~א שמש~

~ 
~~

 נ~גוובן
 ~נשי~

 גדולר~יקר ובו~ב~בוהמקובלי~ לה~תיר
 ל~יו~

 לבנים זובה
 והצנע ~ילה ליל האשהלה~~יר ~ז~ ~"~

 לב~
 ~ם

 האשהולהיות אלהי~
 המלא~ משבל~

 ~~ת לה
 וירא~

~~ 
זדיז~

 ~בילתה ב~נין
 וב~~

 ~ם הז~ג
 לבהשתפנה ב~ל~

 מ~שב~ מב~
 וב~פר ל~ראב"ר הנ~שב~לי בס~~ זה ~ל י~ויין פגול

 ~~ ד"~

 בשעד ~"ז
 מ~נין~רושה

 קדוש~
 וב~ור ~זווג

 א"~
 ~ימן ומרן

ר"מ

 וב~~ ב~ור~
 לשב~ ימ~ תמדת

 פרק ~דש
י~ייןבד ~

~ 
 ז

~~~~
או~~ין

 לתש~ק~
 ~~ירוחבמים ו~ושבישמוב~~ יר~יה~
 ב~ר~

 ר~ונתן ~~פ"י
 ש~

 שב~ מלי~~""~
 ללילי

 שב~
 ~~ד אקרא וא~מבוהו

 ~~דוש ~ז~ר ב~~ אמדו ב~תוובאשר י~ןפריו
 ~ט ~ףי~רו פרש~

 ב~ ~~
 מאן~רי~ים ~"~~רי~ים אמר

 באורך י~ו~ש ובו~ ר~בתא יומין שי~א בל~רמייהו ומסר~י ~אורייתא רמשתדלי ~ברייא אינוןאלין
~ 

~ש~ת~



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

 מוע~~ ~~~~~ ~רבי
 והי~~"לבא"דסד~בולל

 בזווג והא~ורים ~מו~דיםלזמנים
~ 

 לא בי ה~ם
 למצניעהן אלא ~ללו השיעורים בל~אמרו

 מלוק~ ~
~~ו~

 ו~י~ה זי~א ~~דוש הרב דברי
 יש~ו אשר ה~ורא אש~להשרידים למש~~~

 ובל שב~ו~י א~
הירא

 א~
 בהיבלו בבוד אומר ~לו לו יאמר ה~~רוש רבר

ש~ם
 ונח~ישובו מ~ו~אהלוובשובה ימי~ ~ ושמח~

יוש~י
 בצ~

 חילו רבי בי ישמח
 ויבור~

 בדב"י בהני
 ~ז~עדדבנן

 ~~ ברובי קור~
 קמ~~

 ובל~יעיו ולצאצאי לו ה"ן
 ה~

 ב~לו אשד
 אר~

 עשד בימינו ימים
 ~ בשמא~וובבור

~~~~
 ~ודם ואסור ~~ת ~תד ~ו~ד

 ~ ח~ו~

~~~~~~~~ 
 אחרמו~ד

 ~~ו~
 וקודם

א~ור חצו~
~ 

~~~~~~
 איןהאר~~אפסעדש~בלה בי אס~
 ~ ~שוק ~ןרגל

~~~~~~
 ~אין הי~ים שאר ו~"ש א~וד

 ~ ס~ק בלי שא~ודים א~יםנפילת בה~
~~~~

 לי~חבשני
 הר~שונו~

 חל אם אף א~ור
 ב~ב~להיו~

 ובן
 ברי~

 ימים בד~ ~א~ר
ש~

 דב~~"מ ~~ברים עם ו~סבמנו חה""~רפסח
 ליל בהם ~ל אם הזווג שדידפ~ח

 שב~
 של ז~ ובליל

 שיש~~~בלזווג זלה"ה וי~אל ~הר""ש מ~"י ב~בו~~ח
והביאוהרב~יד"אזי~"א~

~~~~
 ~ג "שמיני וגם

 עצר~
 הא~ה

 זנו עצוד~

~~~~~~
 אףשרי

 בח~"~
 דבב~ ~וא גם ונו~ף

 של הראשונים ~ביםימים
 סובו~

" 
 מר"חוגם

 השב~ו~ ~ובו~ ע~
 מה לפי והבל ~~~ות א~~ שדו שבנ~ים

 שהו~
 עצ~ו ויקדש ארם

 ~הזרווג ~ילה בליל מצוה וע~"פ לו~מו~ר
 ~ א~~ועם

~~~
 ה~ח~ניםרי~לנ~וג בנ~"גו~ביאוהוהרב

פרי~ות
 להיו~

 ~שה אל ~גשו אל נשמרים
 ~""ה של לילות~ב~

 בס~ ע~ יוש~ ר~ל~
 ליז~ד וטוב

 חג קודם ימים וג~ הו""ד ובליל חשובה י~יב~~ר~

~שבו~ו~
 אב ~שנבנס ליז~ר ויש פרישו~א משום

 אם ואף באב י"א לילער
 נרח~

 עשירי יום עד ~"ב
 למנועדאוי

 בלי~
 ~שום ~~ענית ~צאי

 ~בילו~
 של

 ~~לה הזיווג קורם לומר וטוב ~ ב~י~ר עב""ליום
מקובל~

 זל~""ה הרמב"ן האלהי מאיש
~ 

~ ~ ~
שנזדמנ~

 נאר~"ל בליל טביל~ה ליל
~~זרקק ל~

 לבעל~
 הלילה באוחה

 צו~~
 דיה""ח

 שמ~תו לא ו~דובח וליוודנו ~פירינציובסיינה
 בזהשנזהדין

~ 

~~
 פגעו ואם

 ב~
 בגון " ובו~ אלו ~בדים

או בל~
 ~מו~

 ~ארץ עם או
 או גמל או גוי ~

~~יר
~ 

 בש"ר הוא בן ב~ן מ~ר~~יו~א או סוס
 סוף בלה""פ ו~יין ואהרו~ים הש""ך והביאו~ו~"ג סימ~

 ~לז~ימן
 ~ם ~י~ה ~א~ ~ב ~""ז סימן ומהדי""ל ~

~~ר~~
 ~~א רף ע""פ בפ~ גר~ינן ~ שניח ל~ול ~"צ

 רסלק~~טביל~ ב~ידנא באי~~א דפגע מאן ~יע"א
 ~בי לימא~צוח

 שופ~
 ב~~ו וי~ע~ נריבים על בוז

~א
 דד~

 ~א
 שופ~

 רפה א~יקים ומזיח נריבים על בוז

~ל~~
 וה~דנא וא~רונים ש""ך ~~דוייהו נימ~ינהו ~

נהיגי
 ללב~

 אוחן המלוה א~ה עם
 ה~ון שאינו דבר יראו שלא ב~י עיניהםועוצמות וב~~ו~~~פני~~
יצרבו ול~

 ל~זו~
 הואאם ~מצפ~ה על יושבים ובעליהם ולטבול

~~~ 
 על או האפשר

 פ~~
 ב~י~ם

 י~עו שלא ~ביל~הטבילה בש~וזרו~
 באד~

 ונבון אחד
הר~ר

~ 

~~~~
~""~~ 

~~~~ 
~~ 

לסדו~ ~~ר~קו~~ור~
 ראשן שעד

 במ~~
 שעד ו~אר

 יפ~יפהאו~ןבי~יה ~פ~~~~ שב~
 א~רונים~

~~~
 שבאהא~

 שב~~ו~ ונזבר~ הטבול~ מבי~
שא~

 אחדת מא~ה ובקשה
 ~~ ל~~~

~סד~
 ושאלה

 שבח~ א~ ל~
 אם

 ~ירק~
 קורם ע~מה

 ~~ביל~
 לא

 שו""~
 מ~פקלה~~יר ~ין ב~ב ע""ח שאלה ~""ב ש"י

 והביאוהוהא~רוני~
 אם ול~ול ל~זור עצמה על לה~מיר ~רצהאם ו~~פ ~ ונבון

שמש~ ל~
 לא ראם ב~ב ~הרח ובסררי ז ~ע""ב

 עליה עבר לאאו שמש~
 ליל~

 לה~~יד יש א~
 ~שני~ ש~בו~

~~
 ב~ז ~יין " ובו~ גופה בלו~~וף

 ס"~
 ר~

 ~עיין שצריבה דהיינו מרן רבדירפירש
 ~ה~מירו ו~סיק ~ורהמדין עצמ~

 שאם פשוט וד~ר הגוף בבל ~~יפה~~~ה ה~יון רבמקום עלי~
~עיינה ~י~

 ובורק~
 עצמה

 בשע~
 רי ההפיפה

 מיו~ד~בריק~ בב~ו~"~
 ז"והש""ך ע~"ל רוקא

~"~ 

 ב~ב ב~
 אינוא~א עזדא ה~ב~~הפוסקיםר~קנתוז""ל

 לחוף להח~יד שנהגו א~אש~ר בח~י~
 ולהש~~~

 בל
 ב~מהדבדים מ~י~ינן~הבי הגו~

 בחפי~האב~
 מה

 מראוריי~~ חו~ץ רבר יהיה שלא גופה בבללעיין ש~ריב~
 ~~בר~ ונבון ב""י שהביא בר""ןועיין הי~

~~
 ~ו~

 עיין " בנ~ר ~הוף ולא ~~
 ב~ב~ בשיורי וב~ובג~ ~~ ש""~

 ס""~
דאינו ב

 מ~
 המוסיףבל בש~ו~ן ~ם ומ"מ שאבו""ן לו קורין שאנו

 שבריבויו מפני גודע~
 על ~נ~ים להזהיר יש ולבן ~ו עיני באשר בזוזו נרב~ו~ ~שערו~

 ז~

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

 ובו~~" ח~פה אם א~ל מור"ם לשון
הש""ך ב~~

 ס"~
 ~בבד ביון זה בפעם רוקא ר~ד~י

עש~ה
 וא"~

 אבל ולחוף ~חזור
 עלז~ ש~סמו~

 ל~ו~
 מבואר ובן לא קרים ומים וא~ל בנ~ר~וב

 רבל ~~ב ~~~~"ז ובו~ודלאשם במהר~~
אם א~ ~ת~ל~ ז~

 הפ~~
 זו אשה לפיבך שרי ובו~

 והן ז עב""ל דק ולאובו~ בנתדואה~ חו~~~
 אמ~

 ~ו~ד ד~א
 לא ותו הזאת~פ~ם א~~

 וב~

 מורה
 וב~

 מה~י~ק ~~ון
 ז םו~ור

~ ~
 לאשה יש "

 ל~~ו~
 מהר~ק ~לש~~~~~~ו~ " ו~ו~

 ובתב פעמי~ שלשה או ב~ ~~ב ו~עט""זשם

~~~~
~ ~ ~ ~ ~  ~~~מ~ נ~~~ 

שו~
 ע~ל ~מחק~ וחב~י ה~ופאי~ ~במי ובמ""ש

 ~וב~ב מ~רי"ל רקדק"ולבן ~
 לאשה רי~

 זונבון ג"~ לנסו~

~ ~~~~ 

~~ 
~ 

 ב~ב~~~~ז " ו~ו~ ~צריבה חפיפה

~""~

 בטור ה~וז"ל
 ה~י~~~~~~

רש"~



~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ "  ~~~~"
~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~ "  ~ל~ו~~~"י
 החפיפה ~~ת~י~ ~וטב דלר~י "בז~"

ביו~
 טביל~~ שלפני"

 ולא
 שממהד~ ל~י בליל~

 ל~יחה
ולא

 וב~אלתו~ ~~~ ~~~ו~
 ש~היה שמוטב ב~ב

 ~ שי~ה~די ~ליל~
 ל~בילח~ ~~ו~

 ~מנהגה~שד נהגו ~"ב
 יעזוין ~ש"ך דעת ~בן ~ עב"ל ~דן באן שב~ב~~ו

 ב~בו ובן ב~"קו~באודך
 נ~וג והבי ~אחרוני~

~ 

~~
 "עמ~" תשא

 בת~ ובו~~"~
 דיש וא~דוני~ ~ש""ך

נוה~י~
 הבל ול~~ק ול~וץ ולחוף ל~ש~~ף

בבי~
 ואית ~ ~~ל הוא ונבון לטבילה ~~וך המד~ץ

 וא~ הבידנהיגי
 עשו

 ו~יצה החפי~~
 נו~אי~ בבי~

~~~
 מ~~

 לחוף ברי הט~ילה ל~ת

 ה~ר וטוב מדן בדברי נטבינה~~ ~מו~ ולסרו~
~ 

~~
~ון

 ובש~~ מוד~~
 ש~לך ~גון " ו~ו~ הדחק

 ~מין לה י~יה ולאבדרך
 בליל~

 איז~או~ס או
 ו~ה"ד הש~לתות לרברי א~י~ ביו~ ב~~יפה ~י~חד
 אפש~ איאם

 בלילה אלא ביום ל~וף לה
 רלא דש"י לדבדי אפילו בלילה" בחפיפה ר~~אונס איז~ מ~מ~

 הוא אם אלא ~בריה~"~~~ידו
 ע"~

אבל מונ~ בלי הדיוח
 ב~

 ובלילה ביום ~חוף דא~שד
 ופשו~

 וב~ב הוא"
 ~אמרינן דהא ואחרונים~ט"ז

 בש~~
 ~~פפת הד~ק

"ביום
 ברור~הו~

 ר~לילה
 ~ריב~

 עיון
קודם ובדיקהבבלגו~~

 הטביל~
 "שבין הימים ~דין ו~ דין לק~ן במ"ש
 ו~שוט ~טבי~הח~~ה

~ 

~ ~ "~ ~ ~  

~ ~  ~ל 
 ובו~ ש~ת במו~אי טבילת~

 לשון בלע~
 ~ור""~

" 

 הש"~
 ס"ק

~~~~~~~י~~~~~~
~~~~~~~ 

 ~ל א~ הדיןובן
 יו~ י"~

 " ה~
 ב~ א~ ביו~ או ו~ ויו~

 טבילתה~אי~
 במ"~

 י""ט במ~צאי או
 שב~ ולמוצאי ~~"שאו מע~~ ~ו~פ~

 ~וזר~ו~ופ~ת מוצאיי""ט או

 בי~ודאין~ל~~
 נה~ג ובן ו~ים אוג~ ימים ב~ ר~וק

 ~ ו~ ~י~ לח~~ועיי~

~ ~ ~ "

 רא~ ב~"י
 ~יה לא

 ב~ל~
 ו~א בעיר

 ~יה שלא בל~לה " ~"
 יודע~

 ~יבא
 שד~ בליל~

 ~חו~~~
 ד~וי ומס~בר עב~ד ו~טבול בלי~ה

 ב~~
"~ונ~

 ~ הוא דפשוט טהדה סדדי הדב ובתב

~~
 ~חל

 לי~
 ~~יון הי~ה וב~ש במ"ש ט~~תה

 אבלהבימי
 לעשו~ מו~~~

 חפיפה
 ו~ ביו~

 ~"מ לבעלהשו"ת בז~נה ש~ט~ול בדי"~חמין
ח~ שאל~

~~ ~ 
 ומש"ש ה~ רין שפ"א ~י~ לקמן ו~יין

 ד~~ה~אודך א~ה~
 הרב ו~ביאה לאיסור ש~~ק ~י סבד~

 "דס"ל א~~אה אות ב"ב ~י~ ~~ט~~יקרי
 בו~יהוה~

 ~"מ~ בשו""ת לי "~~~ת~רא~"

 ~ו~~~

" ~  "~ ביום ~~ף 

 "~לע~וק ~"י וצריב~להיו~נ~ד~
 הנזברי~צקמן בדברי~

 ~~י~"ח~פה~ימים
 "ל~ביל~

 ט""ז הוא ~~מא דחד
 ~וא~רונים

 פ~~~~~~"~
 ט~מהלבות ~פ~

 שב~
 סחי~ה דאין

 ג~ ~""ק ברבה ~שיורי ועייןבשער
 מ~

 שפלפל
~ל

 דברי~הב"י"ו~רא~
 בשעד סחיטה יש אי והב~ו

~עב"פ~ב~ביל~
 ~~ירו ~~ה

 וא~
 טבילה לן דאין

 המקוה להחם ולענין בדברז שיחמיד אין~מי~~~~ה
 ~"ב ~י~ ח"א הד"ט ב~יקרי עיין~~~ט

~"~ 

 ל"וושו""ת
 סי~ ~"אז""א

 ע"~
 הדבה מי~ ~טיל שלא ובלבר ~ה~יר

דק
 שי~י~"~ ב~י~

 פושרין המקוה
 ו~

 נהיגי
~~~ו~ ונבו~

 ~בשל או ש~ו~~ו ~~~י~ ~ט
 ב~~

 ~יצים

 ~א~~א~~ד ~ל~לם
 ~ז"~ שלא"ל~~~~ה~~ו~

~ ~  
 ~ טובוישר מע~"ט הו~םדב~ד

 ~ו~~~~
 לשון ~~

 ג~ מו~~
י ~ בי~~~בו~ ~זהד

 הו~
 ד~~"ג ו~ידוש ~טוד מדברי

ד~ב"~
 ~~יל~~" קו~ם ~ד~קה ~יון צדיבה

 ~היה מ"מ לק~ן מרן בדב~בו~ראשה ~גופ~
 נזהר~

 ב~~~~ט~יל~~ ~עשה שלא ביון שבנ~י~ בימי~~ציצה מדבדי
 היא אלאח~י~ה

 ~ו~ב~
 ~~פי~ה על

 ד~ יו~ ~~
 ו~ין ~רן לדבדי דבין ~א ~"ק הש"ך וב~בבש~ת
לס~ר~

 ו~בדוק ~עיין הטוד
 ~ש~~

 ראין ~~י~ה
לה~ריר~

 זה
 מז~

 א~"ב וחבדוק ו~עיין
 ~זהרבימי~שבין~~~יפה זה "ומ~בד באורך~~יעוי"ש בש~~"טביל~

לטביל~
 דב~ב מאי בבל

 ~ר""~
 ובן~והגין

 רזהירו~
 הן~וזרידו~

~~
 לעיל מ"ש ~יין " ובו~ ה~~רי~ ~י~ו~דיח
 ~שון ג~על דין ~צ"ו~י~

 ~ור"~
 ד~ה

בש"ב" ב~ו~
 או~

 ז ובו~ א~

~~ו~

ק ס ~ ~  ט~ה 
 ב~

 ה~ריךל~ן

 ~~~ודאי~י
 בהשמטו~ ~~ני~ ~ו~~

 ל~י~ן
 דהקינוח בזה ל~מוד וישזז""ל ב~שב~~

 ש~
 ~ב~ורה נראה ~ב~ד

רא~ור
 משו~

 ~ל בגד המניח דהוה מירי צובע
 ממנהשיוצא מ~~

 ר~
 רא~וד

 צוב~ מ~ו~
 רמקל~ל והגם

 ~י~ ~א"ח עיין לבלוך ודרך"הוא
 שב"~

 דין
 ~י~~ת ב~~ני~ ~~ו~~ בדברי ו~יין ~ ש"ך~י~ ~חו~ס~
 ~ה~~ינה~מוך אש~

 ד~ לנד~~
 ~"ד

~~ 
 ודו"ק

 ע~יד לא צבי~הרבהאי וא~ש"בי~
 אל~

 שהיא וביון דר~נן אי~וד
 ש~ות עברא ~א ו~צוה בהש""מ אלא אינהב~יקה והאי ~"ש ~ב ~"ק שב"ח סי~ המג"א במש"ש~קלקל
במקו~

 ~ימןשמ"ב בא"ח ובמ"ש ה~ירו בהש~מ ~וה

~
 ב~גד בריקה צה~יר בנהוצדד ~~~זה~י~וד ש
 ויב"ן על~שי ו~טרה ~~"ר~לי המופ~א הרבב~""ל
במו

 רמי~
 ועיין ~ שבע~ים ה~מה באוד יאיר נד""ו

במ""ש
 ש~

 ובמ"~ וב~ר""י המ~"א שמ""ב ~סי"
 ~~קא להאי ~~י~ש ליבא ~ריצי ט~מי דמ~דיונ"ל ~ ע~"ל

 ליה אפשר דהא ~בה ח~ארשא~ירצו~~
 מדם י~אדם בודאי ר~~~ד רביון ו~ו ה~~ה עלבגד בלא"השיני~

 ולא דישיה ~סיק הויהמבה
 ימו~

 בבדי~ת בן לא
 ימצא ולא נקי יצא דהבגד דאפשד טהדההפסק

 רח~ל נראה רבברביון ד~
 בנשי~ ~~ ל~ להיו~

 ועוד
 מוךבאו~ו ~גדאו לנשיםלי~ן נ~יר~א""בלא

בזמן מקו~
 ו~~~

 דיוצאת פ~יחו ו~פרין י~י~ ודינא
 ב~וד דגרול ~וד ונ""ל לנד~ה שה~קינהבמוך אש~

הבריו~
 דבריהם ~עמידו לא בל~""ה א~שר רלא וה~א

לחוש
 שבו~ משו~

 ואמ~" דצו~ע
 בי ~בי יהג~

 ברבר וה~מיר ש~~פק מי ראי~י ולאשמע~י ~
 ה~

 בזמן
 באו~ו ~גד ליתן שלא~וסת

 מ~ו~
 עלידד ימלטודהד~ ~אין

 ב~נ~~
 ועל

 והו הרבד ומאו~וגנאי ~ג~~~~
 הפ~ק~ענין

 ~הד~
 ~יו~ ולובשי~לבני~ דמפסי~ים

השב~
 טעמא מ~אי שה~מיר מ~ שמענו ולא

לברוק ~ל~
 ולה~לי~

 ה~גרי~ את
 ~"ו ועייז ז היא ~ודה ישדאל של דמנהגן רברעמא מא~ ופוק~זי ביו~ש"ק

~רך
 לביש~

 ~ ~לבן

~~~ו~

~ ~ ~  
 בל ~א ~~~ר~~א

 וד~ליה ידי~ פניה ~~"ש~הוחמו
 ב~

 דו~צח שאינה



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ "

~ ~ ~  פתד ועיין ע"ש~ ~י~ש~"ו בא""ח ב~וב ~ופהבל 

יצח~
 לב~שת עדך"

 הלב~

 ו~"ע "באודך
 בשו"~

 מ"בסי~
 הגוף~ ב~נהיגיול~בל דב~בה~

~~~~~ 
 ב~ב " ובו~ מיד ת~פה ואפילו ~~

הש"~
 ש~אאומד~ שאני דהט~ם ואחרונים

 בשע~
 היה טבי~ה

 או ני~ד ק~ודו~בשי~
 עםנשד

 המ~ד~~
 ~ נבונים ודב~יו

~~~~~ 
 צדיבים שאין ביון ~~

 לביא~
 מים

 הט""זב~ב
~~ 

 קשה וז"ל י""א
 לביא~ דאוי בעינן מ""מ~א

 י"ב בס~יף וב"ש מים
ד~~~ו

 ב~י~
 א~י~ הס~דים

 בנ~
 מ"ט חוצץ דבר

 רבדהתוצץ ~ם ל~וא דרך אין ש~ואנס~ד דביוןו~אה
 בההיא דמובחבגון ~"ב~ידי אם חשש בזה אין~"ה
 עב"ל י""בד~~יף

 ~יל ועיון ~
~ 

 ד"ה ~"ו דין קצ""ת

 ~~~ ~ו~~~
 אם

 ב~ו~
 " ובו~ עונה

 ויש וז"ל ~קי""דה~""ך ב~~
 פוסקי~

~י~~~~~~~~~~~~~~~"~~ו~~~

 לאו ו~םולחוף
 ובן ולחוף ולט~ול ל~זוד צ~יב~

~ד~""ד דע~
 ל~תמי" בגיד~אויש ומח~קו~ם~לוי בהשגו~

 להחמי~ דיש נלע""ד דינא ולענין ~ הדעו~עב"לבשתי
~ס~ד~

 טבילה צדיבה ~וונא דב~ל וסיע~ו הרמב"ם

א~ד~
 דלא ~יבא ודוקא

 שמש~
 נסמוךעל שמ~ה ואם

 ~וך דו~א מרן~סק
 ש~לתה אתרא~ דאש~ לידי מעשה ובא ~ ~ונ~
 ונגב~

 עצמה
 מצא~

 במו ד~לה על
 שתורדושם

 דנדא~
 על ו~~ב~י ב~~יל ש~יה

 ~בף מצאה ולא לטבילה ~~ך דתפפה~מ~ילים ~~ד~
 טבילה א""צ הדמ~"ם לדבדי ~ם ונלע"דב~לי~ה

 היה העליה ואחר חוצץ דבר ~ם~א הביד דמיאחד~
 ~ ~בףולא

 ~""~ ~ו~~~

 ובו~" בו נ~~סקה א~~~ל
י הש""~

~"~ 

 ובמה ה~""ת בשם הביא ~"ז
 גדוליםפוסקים

 "דא~י~
 אין המין באו~ו נ~עסקה

 בשע~ עלי היה שלא לי בדי ש~אמד עד להקל~ולין
 והעל~~ביל~

 בן לה~פ~ש אפשד ~רן דבדי דגם
 בד""קונלע"דדנבוןלהח~יד לדינאי~וי"ש עיקרו~בן
 ~לינן הפוסקים"~לא זברוב~~יה

 א~
 ~אמר א"ב

 ~ ובו~ ניברי

~~

 " ובו~ חפ~ה לא אםאבל
 ב~

 ~"ק ה~"ז

י"בדרבי~
 בלל נמצא לא א~ילו דהא ~קשים

 ~ה על~ה לא חו~ץדב~
 לא אם ~ביל~

 דג~ ~דץ וד~"ל ח~ ב~ין לעילבמ"ש ~תל~ ת~~~
 תלוקו~

 בזה יש

 ~וך~א~
 ה~ונ~

 א"צ טבלה שחפ~ה
 יש~ם אח~ טביל~

 עונ~
 אא"ב אחרת ~טבילה צריבה

 אלא לטבילה חפיפה בון אין שע~פ~ת"~והיינו נח~~ק~
 ב~""ש שח~~ה בגון הדבה ביניהם יש א~ א"אבל~ונה
 במ""שוט~לה

 דח~י~~
 בלל הטבילה ~ודם מיקרי לא זו

 וע"ב ~ח"ב נ~~ס~ה מהני לא אז ממנה רחוק~לא
 בזהב~ב

 ~ח~הקוד~
 ט~ילה

 אלאדתו~
 ממנה

הרב~
 בנ""ל

 עב"ל~והב~
 ש"ך ועיין אחד באופן ~י~ץ

 ~""~ ~ו~~~

 דין ל~יל מ"ש עיין " לה~ל~ולין
 ~ב ד"הט~

 ה~
 דין קצ"ח וסי~

 בתב ד"ה~ו
 הש"~

"" ~~~ דטובלהחמי~~
~  

~~ ~ 
~ 

" "~ 

~ ~~~~ ~"~ 

 ~נ~נה~ או
 ~בשי~ לבנ~

" 

~ ~ ~  

 ב~ב~ם~ב"חוהביאוהו ס"ק ~ש"ךי~
 א"נ ~בשיל בנה ביד ד~יה דהיבא~את~ונים

 בך ואתר ערומה י~ה על בנה ול~חה בטיט~לו~לך ~י~
טבל~

 דדמי טבילה לה ~ל~ה לא נפשה עיינה ולא
לנת~~

 ~ לן שני דלא ומס~בדא עב""ד לבנה ~בשיל
~~

 אבל מור"ם לשון
 מו~ד~

 ~~ב " ובו~ ללבוש
 דמי" דלא האתרונים ו~"ב ב"א ס"קהש"ך

 דאין ~בשיללנתנה
 להיו~ רגילו~

 דבד הב~דים על
 עב""ל האשהלתלידבקבגוף

 ו~~ו~~

~~
~~~~ 

~~ 
"~~~ ~~ 

 בחלוק~בשעו~~
~בר~

 והטוד ובו~"
 בשםב~ב

 בה"~
 וב~בו הט~ילה לאחר עד יברבו רלא

האח~וני~
 רביון דט~מייהו

 דבט~יל~
 אין גר

 ~ט~ילו~ בין ח~מים תילקו לאב~צות חיי ואינו הוא נברי דעדיין הטבילה קודםשיברך ש~י~
 והאמ~

 דנדאה
 הרי"ףוהרא"שוהדמב""ם הטביל"בדב~בו~יברבוקודם
 בל דהא מרן ובד~~קוהראב"ד

 ~בד~ המצו~
 עליהם

 הטבילהב~בו ~ן ד~ת~דאחוץ ודאמד לעשיי~ן~וב~
 בטביל~~ר ~לא חס~א ד~ אמר דלא והרמב""םה~י"ף
 אלאדב~~~ש~"ה מס~בדא והבי תזי לא גבראדאב~י
 ראשונה פעם שיטבילו לנשותיהן יזהירו מ~שה~נשי

 לה דתשיבי נהוג והבי שניה פ~ם יט~לוויברבווא~""ב
 הראשונים בד~רי אלא י~שו ~לא ליהו אמי~אהוה צייחי הוו לרידי ואלו עב"ד לעשיי~ן עובד ~ואבאלו

ו~~~
 טפו עדיף דהבי ~ברך בחלוקה דבשהיא מרן

ד~ן
 בשע~ מבוסו~

 ש"ב והרב ל~מן וע"ע הברבה
 ~פק לה אירע ואם של""ה דבדי ב~הביאס"ק

 בטביל~
שני~

 עיין~שו"~~"י~י~ק~"אז"

~~
 "לשון

 מור""~
 בעודה

 ב~ו~ עומד~
 ובו~ המים

 בזה והש"~האריבו והט"ז~ררישה
 ב~~ יעויי~

הט""ז
 הע~

 ל~שות ריש י"ט ~~ה
 צוואר ער המים בתוך וב~היא לערו~ה ל~הבין ידיםלהפ~י~ תבו~

ומברב~
 דידן דנשי ב~ב והש"ך ע""ש

 מבר~ו~
 ב~ום

 למים ו~יניה~תוץצלולים
 ע""~

 לחבק ~וב
 דאין ~ימא אי אףהברבה ידיה~ב~~

 שייךלב~
 רואה

 העדוה~ א~

~~~
 שהחיינו לברך דאין לנשים להודיע ונבון

 סי~ב"ח לעיל הס~נו ובן דאשונהבטבילה

די~
 פעם עלהבסוי שהתיינו יברך א~דלא

~ו"~ א~י~ש~ועיי~
 יעבץ

 ת"~
 א~דה~~י~דיודיעום ס"ק וש"ב ~י~""ז

 ואמ~ ~ ~ש בידן וימחו לברךשא~ן
 דאין ויציב

 ~ נברךנבון

~~~~
 לאפוקי הידיעה בה"א היא ה~בילה
~ביל~

 של במקוה דאינה הישמעאלים
 ~אה~~

 בהשמטו~
 ספדדי ידידיאמוהר"ד ~י ~ "שמע דבך ח~נים חו~ת

 נ~~
 מ~וסט"

 ובן ~ ע"ש בב"יג"ד אי~ ~גהו~
 אבו~ה~ הביא~

 אך
 ~ ~ ~ ~יש~עאלים קורםנ~קנה ~בדב~

 ~י~ ~"~~~~~
 מקו~ במי ~~

 לגומא שנקוו גש~יםי מי היינו "
 וא~

ע"~
 ולא לזב אלא חי~ ~ים שא""צ תיים מים שאינן
 אבללנדהולזבה

 הבארו~
 מעין הם~ הנובעים

 בשם ואתדוני~ ס"קא~ ~~~ש""ךל~ל גמ~

 מהדי~
 והב"ו

 ~ה"בשם
 ושו""~

 רל"א ~ימן דמב"ן
 ע~

 להרב ו~יין

~יט~~י~וד~
 סי~

 ה~ושו""~
 ג"ןוע~רי סי~ יו~ף זב~ן



~ ~ ~ ~ ~~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

~ ~

" מ~יןשי~בהםמ~ ~ו " ~ ~  בתבב"ימשמע 

שא~
 זוחל שהוא מעין במו משובים המים

ו~יןבשום
 מקו~

 בש~צר~בלהמים ~א~א~ל מ" ממנו
 ו~ד~מת~לה

 ~ו~
 מ~ום בבל טובלין ~אה ~~ הם~

 ~~וףממנו
 הנט~

 ביןבלי א~ם בין בו מ~בסה
~~~ 

 ~יו~והבי~
 הש""ך ובתב ד"מ ומביאו

~~ 
 ר~~וט ב~

~~~~
~~~~ 

 דין ל~מן
~ 

~ ל~ מש~~~ו~  
לד"ה~"ז~"~א"ו~דוני~~

~~~
 פ~ול ש~וא ~~ר~בל~וא

 לטבו~
 בו

 ב~
 ו~שוט

~וא
 ובה~

 הטיבל גוף ~א~י~ ~~ ~"ק ~ש""ך
 ~~ן~ו

 ב~חו~ ה~~ב~~
 אין ~אה מ~~

 ~בי~
 עולה

 עדלו
 ~יה~

 רלא ונבון ואח~נים ~ר ~אה ~~ בו
 רבנ~~לו~

 ואינו יו~ר רחב הוא ו~ם ~
 ~בו~

 ~שד ~"ב
 ז ו~~וט אחרונים ~אה מ~ בתובו מחזיקאם

~ ~

 בתש~ורת~מ"ר

 אל~
 ובו~ אצב~ת וקי""ח

 מ"דהיינו

 אל~
 ~ וק~

 שמיני~ ו~חלקי אצבעות
 ב"ב להחמיד אצבע בשמינית מרן דק ולאאצבע

 ~האחדוני~
 ב~ש~ורת עולה דבך וברור

 באמ~
 בת

~שה
 אצבע וחצי ט~חי~

 אמ~
 בדום אמה על

 ועיין ~~מות של~
 קמ"ג םימן ח"א מטראני במהר""~

ובשארי~
 רובל אב~ת וב~~ ובבנה"ג ~"ו ~י~ יו~ף

 נ"ב~י"
 ברבה ובשיורי ונ"~

 או~
 וב~"ך א~

~"~ 

 ראורךב~מנעלי~מאדם ב~ב ~י~ע"ה מהרי"וובשו"ת ~ ו~
 ב~ימןער"ב ובש""ך ו~"ש אמהבינוניהיינו

~"~ 
 ~א~

 הרמ~"ם בשםבתב
~~ 

 ט~ דין ~"ת מ~ל~ת יו"ד
~שיעו~רוחב

 גור~
 זו בינוניות שעורות שבע הוא

 שתי וב~רבן ברחבן בדוחק זוב~ר
 אגורל שיעור ד"ה ב~ דין ~ן ~י~ לעיל ועייןיעוי"ש בריו~ ש~ורו~

~נרש~
 ממהר"ר המקובל שי~ורו

 יצ~~
 לוו

ז~ק""ל
 סימן רו~ל אבקת במש~ל המקוה לשער ואין ~

 ע"ד סי~ן שאל ו~זם ~ב ~ימן דוד ובית~"ן
 ~ ט יואות ח~ או~

~~
~~~ 

~ 
 ~""~~ש~~~~ףש~~~~

 בל בש~צ~רף א~ל ~אה מ~ ~מ~ו מ~ום בשוםואין
 ו~ד שמ~ח~הה~ים

 ~ו~
 בבל ~אהטובלין ~~ הם

 ממנו~קום

 שגו~

 הנ~~מבו~~בוביןאדםביןבלים
 ~ לעיל שךואחרוניםועייןב~י

~~
 אין וא~ילו " ~ו~ הנוט~ין ~םמת~בין
 הם רק רובאהזוחלין

 שו~
 ~אין בל בשוה

 בשם הב"י ב"ב ב~עין הבל שרי רוב~נוט~ין
 יו"ד והש"ך~"קבעליהנ~ש ~~~

 ב~~
 רב~~רב~ליהנ~ש

 אי~א ע""א ד~"~"ושל~נינו
 אי~ב~

 יע"ש ובו~
 דיהיו ולה~ריך ל~חמיר רטוב ~נלע"ד לרינא ~עדצ וא~י~

 ~ י"א ~"ק ב~ך וע"ע רובא דוקאהזוחלין
~~

 הש"ך ב~ב " ה~ים שיקוו ער
~"~ 

 וז"ל י"ב
 ונתמלאת ~ומא באן ~יה ~ם רב"שומשמע

 ביון ההרים מבין ל~ובה שנזחלין אעפ"ימגשמים
 מו~ר ב~ומא ועומדי~ מבו~~י~ באשבורן ~םשעבשיו
 בטוד משמע ובן במקוה הוא והרי בתובהלטבול

 הדבד ונבון האחרונים והביאוהוו~ו~~ים
~~ 

~~
 בל ~נהרות מור""םלטבול לשון

 ~~נ~
 ואפי~ "

~~רוני~~יל~ן
~~~~~~ 

~~ 

" ~ ~ ~  

 דאז מאד ~טן שה~ד בזמן~לא
 ש~

 ושאד הר"ן ~ב

 ו~בפו~קים
 בע~

 ולטבול דא~~~להחמיד דהיבא
 ש~ו~~בשע~ בנה~ זה ובל הדבד ונבון תע"בבמקוה
 שאינו בנהר אבל גשמיםעצירת

 פו~~
 בשו~תועיין ~ שרי לעולם

 קצ"~ ~י~ חיי ב~
 ש~וא מקוה ~ל

 שי~מעטמבשיעוד שאובי"קורם ממים מלאו~ובואם ~טבו~ דמו~~ המרחץ ~~ום המרחץומ~מ~טב~וך
 ~ באורךי~"ש

~~~~~ 

 בל ~ם מור"ם לשון ~~
 יעויין " ~סול ~ שאוביןי הו~ ~מקו~

 נ"~ובש~תררב"ז נ""ד ~י~ן רובל אבקתדיניםבשו"ת ב~ר~

דפו~
 ~~ ויניציאה

 ל~ן ~צריך דמ~יק ~""ה
 המ~ו~

 לרע~ שאובי~ממי~
 ראי~וד לב~חלה הפו~קים בל

 מים שהמיעוט היבא ל~מוך יש ובדיעבד הואברת
שאובים

 שהמשי~~
 ברב~ בשיורי וע"ע ז יע"ש
או~

~~ ~ 

~~~~~ 
 י ~ ובו~ עבו"ם של ש~וא מקוה ~~

 בנעול דוקא דהיינו בתבהב"ח
 י~ול ואיןבמ~~ח

 לתו~ להבני~
 אלא מים

 יבולי~ דהגוים ביון נעול באינו אבל הגגד~ך בהמ~ב~
ב~ו~ווליטול ליב~~

 מים~~שםבבלע~
 שירצוולחזורלמלאותו

 דחיישינן שלם המקוה א~ילו לעבו"ם להאמינואין
 עוד וב~ב ~ ובו~ הטור וב~ש וימלאנו יחזורש~א
 חיישינןאלאבשנהנה דלא ומשמע ו~"ל ט""ז ~""קהש"ך

~חלי~ין
~ 

 יו"ד ~~יף ~י""ח ~י~ בדל~יל
 יפ~יד~שברושלאיטבלו שלא ומ~ירא ~דוחיםשבמ~ה ~ב~וןש~מי~

 ובדאיתא הנשיםבו
 בש~~

 המלובלבים המים מן להוריקה בדי זיל~וםשמא הב"י במ"ש או הרא"ש
 " ~ב""ל גו~ם לרחוץ נ~יים מיםומלאום

 ב"י~~ל וב"ב ל~בשיל ביון שמא חיישינן לא הבילאו ~~
 מ~הבר"~והבי

~~~~
 מהריב"ל

~~ ~ 
 אינו דינא הך וז"ל "ט

 מים במ~ה" א~ל ~שמים מי שלבמקוה א~~
 ~ן ~נובעין~יים

 ה~רק~
 יחרב של~~ים א~ילו

 ישאר ולא~מעיין
 אל~

 רביעיה
 הלו~

 ל~ים ~וש אין
דיניםו~יין חילוקי וע""ע ~~~ במעיין פו~לתשאובי~דשאיב~ינה
 טדאני במהר~

 חל~
 סי~י~טו~~"משבית י"ד

 ~י~י"בוב~ליטתמל~~ות
 ב~

 ~ ה~ ~י~

~~~~~
 ביד שאםהי~"ה~~תח בבנ~"ג

 הדלת נ~בר "יום שבאותואלא ישרא~
 ומילאודמיר~ת המקוה את זילף יום דבאותו לחוש~ין ~~או~

ע"~
 הרבר ונבון

~ 

~~~~
 ברב~בשיורי

 מקוה וז"ל ו~ אות
 ממנו שי~ת~ק לחוש ואין הגויברשות שהו~

 ליה ~גי א~ במ~תח י~לאנו ואח""בלצרבו
 ~אף~

 דלית
 מ~ר"ם הרבהג~~ל א~ בחו~ם וב"ש מיניה ~נאהל~וי
 ובו~ ~~וט גט ב~ל חביבז"לן~

 בשו"~
 ~ימן ב"י

 ח"ג מחדש הנדפ~ות בשו"ת הרשב"א ועמ"שב""ד
 הביאה דר"ך~ימן

 מר~

 ~צרה ררך בב""י
 ובשו"~

 מהרימ"טי"ר~י"ח"יעב"ל~"

~~
 " ובו~ ל~נינו הי~ראל אם וב"ש מור"ם לשון

 או ב~פך ש~מרי~ ה~בו"ם על ~ומביןואין
 מסל""תב"ב שהן אע~"י ~ניןאחרשאומריןשנ~קנה

 וב~ב " ~אחרונים ו~עתי~ו~ו ~ט"ו שורשמהרי"ק
 הוא~הש"ך~"~י""טר~שוט

~~~~~ 
 ובו~" מהם שנ~לש הלבך~ל ~~

 ~~י דמ~ין~לגב וא~
 לבלי~

 טמאים
~"ש



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ " ~ ~ ~

 הבא אבל המעיין ~~בור ~מ~ם היינו
 סאה מ~ ~דיךהגל שנ~ל~

 רב~
 מטהד ~ינו ממש מ~יין שאינו

בב"ש
 ב~~ ו~ייןש"ך~~

~~
 באויד ~בשהוא

 וב~
 דומיא שיהא רצריך "

רמ~יין
 ומקו~

 דרבן שאין
 לה~~

 באויד
 ~א~~ונים

~~~~~ 
 ב~וך ~~

 הב~
 שאיןובו~"

 ל~יבך~י~ו~
~
 ב~דץ שק~~והו י

 טוב~ין ~ין~שמום במי ונ~מלא~
 ב~

 קורם עליה בלי שם ש~יה ביון
 טורש~בעו~ו

 ומש~~
 ~~ב~והוקורם בלי שם ~ליה היה לא אם

 ש~ב~ בג~
 א~ן או ~ץ

 ~~""ב~~~
 ~ מי~בדא והבי ו~דונים ך ~"בשד

 ~ו~~~

 ואינו ממנו בלי שם ~~טלנקב ש~"י "~ידוש " נקב~מטהרו ונקבו ~~
~ק~ל

 טומא~
 הוא ושי~דו

 זי~ במוצי~
 ~~ות והוא

~ש~ו~~~
 א~ל בשוליה ורו~א הנור

 ניקב~
~~י~ הצד מן

 ב~~ו~ר~
 ו~בוה ה~וד

 מע~
 ומ~~ל ~שוליים ~ן

 ולמטה הנ~ב~ן
 ק~

 מ~ רין ל~מן ו~יין ~~ול מים
ול~נין

 אי~ דינ~
 נקב ד~ינן במוד"ם לה~מיר

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

~~
 ~ייןהרמב""ם " בשד מ~ההריזה ועשאו

~ 
 ~הלבו~~

 ~קואות
 הלבהד"ושו""תהרא"שבל~

~~~~
 ברבה ב~יורי

 או~
 ו~ פרק ב~י~ורוהרמב""ם דבדי הם בך וז"ל ז~

 דמקואו~
 הלב~~

 ד~
~ 

 מ~וור ש~ינו ~ראב"ר ~ליו וב~ב
 ~~ורביןעם שב~ובו ה~ים שיהיו ~ד ב~ובו~~טביל
 המ~ו~~י

 ובו~
 נרא~

 ד~"ש ליה דמשמע מדבריו
 ובן ב~ובו ל~~ביל א~י~ ~יינו בשד ה"ז מ~ה~~שאו
 והרב ב""י הדב~בינו

 ולקו~ ש"~
 הד~ר אין דע~י

 שיעור שהרי~ן
 המקו~

 ה~~זי~מ"ס~ה ו~לי סא~ מ~

בל~
 מ~ום בבל הוא ו~ומד טהור ביבש בודיים שהם
 בזה גרול בבלי מיידי דהדמב"ם אי~א ואםשהוא

ולעשו~
 נקב ונ~בו ק~מ~ מאי בו להטביל מקוה בו
 נר~ה לבן בלל נ~ב בלא ו~ומד ט~ור האהמט~רו
 ו~שאודמ""ש

 מ~ו~
 גשמים מי ל~זבו שהקוה היינו

 ב~ר רה""זוקאמר
 או~ו פו~ל ואי~ למ~~ להמשיב~

 רעו ~ליוויגיד
 דמ~יי~

 ~ו~ל ~דיין ובו" בסיד ס~מו

 וג~המ~ו~
 בפי~ול אלא איירי לא ~בריו ב~~ילת

 רא~ו~ ~י וישהמ~וה
 הגרול רבינו ב~~וז לה~זיק

 הרמב""ם דמד~רי יראה וה~דקדק וא~מ"ל~דמב""ם
 ~רק באו~ו~וד

 השירה ב~ב ו~ דין ש~רי הבי מוב~
וה~יבה

 שב~
 מעורבין היו בהםאא"ב ~טבילין אין

בש~ופ~~
 ומ~ני~י~היא~רקו"ר~קואו~וט~~א ה~ד

 היו אם אבל מ~י~ן הים ב אא בבלים מט~ילין~אין
~ומדין

 ש~~ ~~
 לים ומ~וברין הים

 ב~~זפר~
 הנוד

 ה~~"ט וב~"ש~א
 דמקואו~ ד~"~

 אינו אם וב"ש
שפ~ ~~

 רא~ילו בו~עור מ~בילין ראין הים
 אלא הרמב""ם ה~שיד לא בב""מ גם רבריו זבפיב"י לשיטתהד~

 ח~~בבלי
 שהורה ~ץ ~לי א~ל ר~ס~לין ודו~יא ~דול

 שנ~ נא~ו""לי ב~יר ש~~יש~ו לישר~ל א~~בם
 ה~""ק

לית
 דיינ~ ולי~ ריצ~

 ~הא ולא
 ~זא~

 ו~~"ש בישראל
בב"י

 ובבר~
 ~בית

 בלל~
 בבליםלהטביל למ~~~ רוא~ איני רמילתא

 א~יל~
 נ~ו~ים

 ~~~ר~
 אלא הנאר

 לי~ן היםוה~יקל~~יר ב~וך ~םאם
 הרר""ק הרין א~

 ~ב""ל האריך ו~ור"~ה~הו~יו
 ונל~~ ~

 ה~ין דל~נין

 ב~וך לטבול ~~יר רלאודי"ו
 בל~ הגוגי~

 אם א~ילו
 ובהרמ~"ם ~~קיו נגר ~היה שלא בדי בש~"הנקובים
 רה~יר ~ש""ך והב"י הראב""ד פירוש רנ~וןנל~"ר
 ב~ירוש ורלא ב~ובו להטבילאפילו

 הרד""~
 בל ועל ז

 לטבול בפאדובה לארצי~ילה~יר~נים
 הציל רהב"מ אע~""י וסי~~ו בהראב"ד ה~מר~יאך ב~וב~לב~חל~

 מהשג~והרמב""ם
~ 

 ב~זר"~~~~~
 אין הס~ר דא~ד נל~""ד

 מ~ו~
להש~~

 ~ל ה~ד"ק
 הבנ~

 "~רמב""ם לשון

~

 והש"ך ו~ב"י הראב~ד או~ו שהבינו במו
 רמ"~ ~

הרד"~
 ~~לי

 המ~ז~
 ס~ה מ"

 בל~
 ו~ו~ד טהור

 לנ~~ ה~שוי ~ץ ב~לי אלא~י~ו הו~
 מ~טלטל דאינו

 ~ל~ודיקן ומ~טלטל מ~~לגל אם אבל וריקן~~לא

א~י~
 מקבל הדבה גדול

 טומא~
 בלי ובן

 ~בי~ בןואם ~ר~
 הוא ומרן ~ר~ב"ם רנקטו

 ש~
 ד~~גלגלין קהטלין והיינו ~רס של או רדדודדהיי~ו ~ץ

 המטהרן נק~ ~~ לא אם טומאה~קבלין
לה ואזל~

 הש~"~
 הרב ~ל ו~לא הרר""ק

 ~יר"~
 ~"ג ~"ק וש"ך ~~ ס"ק בט""ז ו~יין ז~ליו ה~י~ דלא

 ~זר ומ""ש מ~ דיןלקמן ו~""~
 ש~

 בדיבור ול~מן
 ~"ו~ל ולק~ןרין~ וסיע~ו ה~"ך~שיטת הנמ~~

 ~יין הרמב"ם~ל הראב~~ השג~
 ודאין~"ר~ידץבהוגן ~לב~ מ~ואו~ ~~"~מהלבו~ בב""~

 להשג~ ~~ו~
~~~ 

~~
 " ובו~ "ובבנין ~~י~ הנ~ב ~~ק אם ובן

 ~~אנ~בהמ~הרו ~ר~יב~ינן~דאבלומד
 צריךועוד

 נ~ב~ שיה~
 בו שיהא ~ו באדץ

 בלומד ובבניןבסיר ~~~ ~~ ומש~~ בלי של ולארבר ב~ין של דברשהוא ~וב~~
 ~ביו~ בצרורו~

 ~ין ב~ין בזה
 בלל בלי ~שיבלא

 ~ו~ל א~ ול~י~~
 להטביל ס""ק"~~~~ו~~יר ש"ךו~רונים~ועיין ש"~ המקו~ א~

 לה~מי~במונלע"ד ב~ו~
 ~רא"~ ש~יר~ה~ב"~י~ו"~

 לה~בימו
 דלא ~~קיו~ם

 ב~ב""~
 ~ ל~יל ובמ"ש רשדי

 ~י~~~
 מ~ין ~~

 שאובים נ~שים בבלי ש~ברו דמיד ~סול נ~ישב~וץ ~שיטאד~~ולומ~ הב~ירשב~וך שמקל~ל~וךבליו~~"דמ~
 ~ל"ש וא~~ני~וב~~~~"~

 הבלו מ~ו ~""ב יוצאים הבלי ובשנ~מלא הבליל~וך ~מעייןמקל~ שהבלישל~
 ל~וץ מ~ל~ים ~ממנו שלבלי בצדו נ~ב ול"ש~ישול~וץ
 מיםנקראו

 שאוביםרל~
 ~ם נ~בטל

 אבל ול~~ה הנקב מן ~ים שמ~בל ביוןשבצדו ~נ~~ בלימ~מ~
 שם דנ~בטל ודאי אז בש~"ה ה~לי בשולינקב א~
~  לטבולושרי 

 א~
 הא~דוני~יעויין ו~ביאוהו הבלי ב~וך

 איידי זה דבל י"ר ~"ק הט"זבד""~~וב~~
 נ~ש~ ד~ב~

מד~~
 א~ו מד~ת שלא אבל שם

 ~וס~
 ~יוצאים המי~

 בבלים במו שאיבה~שום
 ש~~~

 ~"א דין ~~מן הצנור
~"ש
 שהיהלו~ם הויבוח שהביא בב"י במרן ועיין ~
 ~ש א~מורה ~שמר~י ו~ל~יי~ מהרן~ דברי וא~ר ז"ל טאייטאצאק מהר""י הג~ולהד"

 נ"א וסי~ן ~~ ~י~רו~ל אב~~ בשו"~ ו~""~
 רחל~ ו~~~

 ו~ס~ד מרן ~ל
 ~~ש~ ל~רב""יהמגיר

 ליה דשדר ~~וב ויקהל
 ו~~ב למרןהרא""ש שלו~

 הנ~~
 ~""ש ר~ריו ~ל

" וב~~רוני~

 בדב~ בשיורי ו~"~
 ~""ובש"ך ~"ק

 ס"~
 ~"ז
~ 



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

~ ~

 ~מ~יין ~אם
 מקל~

 ~ל
 ובו~ הבלי ש~~

 וקצ~ו ל~וךהבלי ~ובר ~מ~יין רובפירוש
 שמעטמימיהמ~יין ביון שפ~הבלי"~וברומקלחאצל

 מעלין הם הבלי ~ברו~~וךלא
 א~

 ה~רובים המים
 א~~מטהרין

 ומ~ערבים שחוזרים וא~פ""י השאובים
 ~ א~רונים מ~ין דין להם ישבולם

~~~~~~ 
 דבפיו " ובו~ צידו ~ל הטהוואם ~~

 גביו ~ל המים ~פיןלמעלהאז
 צירואיןמחובר בבלשהואאבלבשמטהו~לוהוי~יבור
 ב~ינן לפיבך הצד מן אלאלמ~לה

 בשפופר~
 הנאד

ו~יין
 ש"ךס"~

 ובבר מובן אינו ולשוןהעט""ז ~"ח
 י~ויין מהאחרונים~ושג

 בד~

 ד""ב סימן לקמן ועיין

~ ~~~~ ~"~~ 

 פי~וש דיןמ~ייןובי~" להם יש
 באשבורן בין ביןבזוחלין לטהר ~ז
 הבדיבה מי דחזרו ש"ךואח~נים ~בלשהואובבלים

"~~ 

 "להיו~
 ~ במ~יין

 להיו~~~
 מטהראלא דאין " ו~~ מקוה דין לה

 הש"ך וב~ב ובאשבורן סאהבמ"
 ס""~

 וז""ל ל~
 שורשב~~מהדי"ק

 קט~~
 דנחו היבא דדו~א וק~ו

 רין ממ~יין שהופס~ו ~~"י אף זוחלין ו~ריין ~נחולא דא~~י היבא נ~שה"א~בורןא~ל ובבר במ~וה~מים

~~~~

~~~~~ ~~"~"~~~"~~ 
 הבריבהא~

 היס~~~נן~
 מהמעיין ונ~מלאה

 ~ ~ב"ל עליו המעייןדין~~יןש~ופסק אע~
~דאב"ד ד~~ אב~

 ~בב~ שהביא~~
 ובן ~~יו מקוה דין ~נין

ד~~
 הרשב~א

 בש~
 דא~~"ב ב"י שהביא ~מים

 רי~
~קו~

 ~ליו
~~~ 

 מש~ע
 ~ש~

 והפו~ראין המשנ~
 בבריב~ ה~ר דברי ש~רש ב~ריש~ מובחובן חילו~
 ו~יו~ו מ~צמו נ~לש רש~י"~~~~הגל ראי" איןו~ל רי~ני~

 אף זחיל~ו דדך בן וגם מהמ~ם~~~~י~ נ~לש וגם~ב
 מהדי"ק שהביא הבא~ג~~ה מש~"בשנחלש

 ראי~ ש~
 תי~שידאל"ב

 למא~
 דין ~ל~מן רפ~סל

 נ"~
 ביצ~ו

 רין ~דל~מן מקואות ~ג" משנה הך~דק רר~
 נ"~~

 רהא
ה~ם

 יצ~
 ~ל המים

 ש~~
 ה~ם וראי אלא המקוה

 איני לקמן ב""י ומביאו ~ב"ר שהו~~ק במ~ייןמיירי
~ביד"ראי~

 לומר דיש ~~א ט~מים מבמ~ זו
 ד~ג~~יירי ~ה~~

 ממ~יינו~ ~ואו~
 ~זוחלין דמטהדין הם

~~~  ~~~י~~ו~~~ס~~~~ ~~ 
ג~

 מ~יינו~ מ~ו~~
 הם

 ו~ו~
 ד~~ם ה~יקר והוא

 ~לל זוחלין באן~ין
 שיי~ ד~

 בשזוחלין אלא זוח~ין
~~צמןובן

 בסר~
 ה~רק דרך מעצמן זוחלין המים

 אין ושוב~ולבין
 לל~ שב~

 ~ שיצאו או~ם אבל
ש~~

 הטובל ארם מבח המ~וה
 שמ~ו~

 נ~מלאו בך

ויצ~
 ה~בל ובשיצא שפ~ם ~ל

 מש~
 המים יחז~ו

 ובך הן זוחלין לאו רבבה"ג וראי הראשוןלמ~מן
~וא

 בשו""~
 רצ"בלהריאדמיי~יה~ם סימן ריש ריב"ש

 שלא אע~""י זוחלין נקדאין ראין מקואו~וב~~~ך~~
 נקרא ~וא הרי א~א בו שמ~ביל במקוה המיםישארו
 אלא שבים הם ואליו ~מקוה~באו שמן ביוןאשבודן

 שב~וך אחד רבר או מחמ~~ארםשנפח~וב~~רח
המ~ה

 וב~
 שם ~וזדין דשבים דהיבא ב~ו~~ק ~בי אפי~ נ" רין הר~לקמן ב~~ ~ובן ~~ל

 ל~
 זוחלין מקרי

 דה~םו~וד
 מ~~דבו~ המ~ואו~

 זו ~ל זו
 ~י~וב" אלא זוחלין באן ואין ש~~ם ~לשיצאו המי~ מב~

 מקואו~
~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 ריקני~אם ב~ריבה ~אף הש"ך בדאסיק לה~~ירדיש

 מ~ראלא ואינו ~ליו מעיין שם אין המ~ייןהופ~ק
 מה ו~יין ובאשבורן סאהב~"

 שהקש~
 ס""ק הפרישה

 קושי~ו ~ל ש~ירצו ומה~"א
 ~ הט~והש"~

~~
 ~ו~

~""~ 

 ~ט~~בו אין ומ"מ מור"ם לשון

בספ~
 ~מהאמאיל~מן מ~נד""מ

 ~זוחליןוב~~ מטהר ~מ~יין בהו~שך יו"דבדין
 הש"~

~~
 ~ב"ל~ ות"ל הנוט~ים דבו בשלא מי~רי דהתם ל"ב

וב~והאחרוני"דלפ~
 בדיןח~דאם דלעיל צ"ל

 אפי~ו לו חוצה מותרשפ~הבלי מ~ח~~
 המ~

 שב~ובומרובי~
 בן אי~ הרברים פשט אבל באש~ורן ר~אהיינו
 ועיין דבד לבל ~ליהם מעיין ש~ין~לא

~ 
 בש"ךס"ק

~
 גודו

~~ 

~ ~~~~ ~"~ 

 ~ל ולא " ב~ם אחודי ~בי~ל
 יש רא"ב הבלי שפ~גבי

~ 
 רין

 ח" רין ברלעילמ~יין
 ב"~

 בן גם הט"ז וב~בו וש"ך
 א~~"י ב~וה באן דהוי ר~ט~ם ~ודובתב

 שאי~
 באן

 של ג~יו ~ל מן היוררים ל~מים המ~יין ביןמ~סיק שהבלי ביון נראה ה~לי תוך ~וברין אין דהאשאובין
 בלים~חורי

 נ~ס~
 ממנו מ~יין שם

 ו~
 יטבול

 ראוי והיה הפסק שום אין דשם ממש בליםאחורי ~"~
להיו~

 לטבול פס~ול~מרי מ~ייןמ"מ דין א~ילו שם
 ~ב"ל בלי יטבול~וך שמא גזירה משוםשם

 ו~יין ~

 ~"~ ~י~~~

 שהמקו"המנ~ףהו~מעיין~ירוש ובו~~ המנ~ף למקום שסמךבגון
 ל~שו~ו א~~שדוצה ובאן לזה הקודם בדין שהזבידב~ו
 ~"זזוחל

 ~ליהן זוחלין ושם בשרים ~ן ו~די וא~~ונ~
 ~ אחרונים הפ~ק בלי ביורדבקילו~דהוי

~~~~~ ~"~ 

 ~ירוש ובו~" ש~וא בל ומ~יין
בשם ב"י שהואוב~" בל מ~ייןאו

 שו""~
 בל ד~~יין רל"א הי" רמב"ן

 שהו~
 בגון ~ומרשהוא א~פ""י

 מ~או~
 שמימ~הם אלו

 נ~סל אי~ו מו~טין שמימיו אע~"י מעייןשל ממקורו~
 ~בן ש~וביםמים בד~~י~

 ו~יין ~ פוס~ים שאר מדבדי משמ~
 ~בק~בשו"~

 ז הנמשך ו~דיבוד ס" סי" רובל

~ ~

 ב~" " בשרים והם
 ס~ הש"~

 ~ם וז"ל מ"א
 למקוה~~ר ב~~יין שהשליבו או~ן~מיםהלבו

שלא
 הי~

 ~יש בלום בו
 מ~ירי~

 ~ב"ל בו לטבול ג""ב

רב~~
 ומשמ~ הרב""י ומביאו ירוחם

 אוסרים דיש
 נראה מיהו להח~יר טזבוהלבך

 שהואאוי~ד בל במקוהחסר אבל ~לום בו היהשלא ~~ במ~ו~ דרוק~
 פ~ל אינו סאין ~א שםונ~אר

 מ"ד דין בדל~מן בשרהבהמשבה דרוב~ המקוה"לב"~
 דין והדין ~ב""ל~

 מ"ר דין ברלקמן ~שהו ~אה בב~ ררי ונל~""ר~מת
~ 

~~

 ב~ וב~~ב"י " ~~ה ב~ובה ש~יו
 הרמב""ם

 דין מהמעיין רנ~בטלוהרא"ש
 זיח~י~

 ומט~ר
 הב""ח וב"ב רוקאבא~בורן

 לד~~
 "מ הר ו~"ב הטור

לר~~
 ובבר ~"ה ס"ק דריש~ ב~גה~ ומביאו ה~וד

 ובתב ואחרונים~ ש"ך י"א ברין לעיל מו~"ם זהביאד
 ~ליו מ~יין רין דמ"מ הש"ך~וד

 ל~ביל~
 בבל בלים

 דט~מאהוטהדה דביון משום זה ביאר לא ודמרן~הוא
לא



~ ~ ~ ~ ~ ~

" 

~ ~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  לא" 
 ~ייב~

 העב~"ם מן ~נקתים ודבבלים ~זה~ז
 ~נ~~אד ו~מו אדם ב~ו ~אה ~~ ד~די~ו~קי"ל ~אמ~
 עב"ל ~ב~ש~ימן ~די~

~ 
~~

 מ~ דין ו~ל מו~"םלשון
 דשם " תולקין די~

 ~~ין שהוא ~ל ד~מעיין תול~ין דישנתב~ד
 מ~~ו

 ~א~
 ~ וע"ש שאיבה בו ~סלת

~~
אם

 נפ~
 מים ש~יו בין " לוגין ג" ל~ובו

 ~דמוהמי~~אובים המ~וה מי ואת"ב~~ומא ~תל~
ובין

 ב~ו~
 אינו ~מ~וה מי שאוביםאתדי המים דנפלו

 אלאנפ~ל
~~ 

 ובן ה~~~ים בשם ~"י ב"ב ~גין
 ~"" ~אתדונים~~ו

~ ~

 ~נא~א
 סות~

 בלומ~ " ובו~ ב~ו~ו
 ב~ו~ו בה בש~ו~ל ~נמצא סאה ~~ אז~~~ה שהמקו~

 ש~ובי" שבבסותו המים נעשווה~~יהו
 אבל ~~לוגין במים יש אם~תסדה ו~~לי~מקו~

 ~ל~
 ~~ביה

 ועדיי~מתוברין זו ~מקוה ~בב~ו~~אים שחמיםביון ~~~ו~
 שאובים נעשו לא~ה

 ש""~
 ובן ואתדונים

 בלי ~ידושמחצד~ר המער~
 ~ד~

 בעין בפיו זעשוי
 דש~
 ז

~ ~
 דעב""פוחדאב"ד דש"י ~~ב " ו~ו~ מעט ומזה מעטמזה

 לו~ ~עינ~
 אבל בלי מבל

פחו~
 והביאו מלו~"לא

 הר~~
 ~ ואתדונים וד"מ

~ 

~~~~

 מעצמן בשזבין דוקא די""א העט"ז ~
 ~~ו~

~" " 

 ~בסו~
 "שאוביןאבלאם מיקדו לא למקוה

 ש~ב~ו~ א~~"י בידו"~חטן
 ~דזין

 נינ~ו מאן ידע דלא ~~~ ובמע"מ ופסולין שאו~יןהוי ה~קו~ ~צ~וב~ו~
 והשיג אלוו""א

 ~ל~
 שביון ב~ב מ"ו ~"ק ו~ש"ך ע"ש

 י~יר~א תומדא דהיא נלע"ד ועב"פ ז יע""שלהדוקת
דביון

 שהב~ו~
 מקצ~~ עדיזן

 המקו~ ~ו~
 מיקדו לא

 ~לא מדן לשון ובא מודה ובן מי~תבדא והבי~~ובין
מק~ו

 שאוב~
 ~~ו~ו לאחגביה אם

~ 

~~
 ~ד~~ ג~י על ~וד"םלשון

 " ובו~

 פידו~
 ~לא

 קד~~ ~בי מעל ~מיםהגביח
 ~משיבן אלא

~"ג
~~~ 

 למקום ~ה ~מקום
 ~מקו~אתרוני"~ זהע~

~~~~
 בו לטבול שא"א עד ה~~ה רתב ~שטתיו~ו

 להבשידו יבול האש~עליו אפי~ש~שטת צדבשום
 בדב~ שיודי ~ד~ א~והביאה ~ימן ד~ בלל י"דודדים ~נ~ ב~ו"~ ~לוי מ~ר"א הד~ ~אובין מים דבוי ידיעל
~"~"

 ~וף על מ"ש ע"ש יו""ד
 התשו~~

 ~ק ולא הנ"ל
 לענין~ניה

 על י"א ~"ק שם וע"ע ~ דינ~
 ובו~~במצדים מקואו~

~~~~~ ~"~ 

 " ובו~ ה~וה בצד שהיו
 באמ~פו~לים השאוביםהיו אבלא~
 דין לקמן ב~י~אהמ~וה א~

 נ~
 ~ ועמש"ש ש""ך

~~~~~ ~"~ 

 " שאובין מלאה ותביד~ה

 פידו~
וי~

 ~ה
 ~תו~

 מאדבעים
 לא ~בעולם מים בל ~אה אדבעים שם חיה אםאבל ~א~

 ש"~ואתדוניםי~לוה
 וברוד~

~~

 ~ג~אתד
 מאו~

 " לבדיבה ועשדים

 חיא שאובין ~אה מ~ של~חבדיבה ~ירו~
~~~~ 

~~~

 ל~צ~ש~~~אה

~~ 
~~~ 

 ~~ב

~~~ 
 הם ש""ךפעמים

 ~~ק"~
 ז ופשוט ואחרוני~ וש""ך ~ז

~ ~~~~ ~""~ 
 בל~מקוה דהדי " פסו~ן אלו הרי

 ~הא ב~ר שאובים במים נפ~לי
"

 ~ ואתדונים ט"ז לוגין ג~ ~ו נפלו "

 ~ז~~~
 " שאובים ~י~ מלא ~הוא "בוד ~~

פידו~
 גש~ים מי ~ל

 דא~
 מי

 ~~י~~עיין
 השאו~ין א~ ב"ש"~~~די~

 ~לשוןול~מן ~דל~~"ד~~~~~
 ~~ ~ ~ ופשו~ אתדוני~ מו~

~~
 ו~אמה

 נ~נ~~
 א~ה חיי~ " ובו~ לו

 י""א דין בדל~יל בב"שש~בוד ~שאו~~ מטה~ היה מעי~ן דאלוגשמים ~~ ~~
 ומי~ד~

 שאין
אדבעים באמ~

 נטהד ה~ד דא"בהדי ~א~
 ב""ב~ין ~~שקה~דלקמ~

~ 

~ ~

 " ובו~ נשאדו שלא שיתתשב עד
ס"ק הט~ ~ת~

 ל"~
 ע דמד~אמד נ"ו ס""ק והש""ך

 מילואיהן"במ"ש ~יצאו עד קאמד ולא~י~ת~~

 לקמ~
 ה~פים ש~~ים מ~~ע~ ~"בדין

 ~~לן או~ןנתשוב ל~ מש~ היו~אי~
 ~ מהדאשוני~

 ~ילואיהן דהיינו
 ה~י~ ~שבון ל~י אלא לקמן שתשבנו~מו ~

 ~~יו
 מתצה א~נ יוצאי~ הם ב~ובו היוד~ם~ו~מים בב~~
 לבוד ~יודדים שהמים מפנימתצה ~~

 קד~י~ בא~דונ~
לצא~

 שהיו ~דאשונים ~ן יו~ד
 ~ד"ק יעויין בבו~

~אוד~
~ ~" 

~ ~

~ ~ ~  

~"~ 

 " הדא~וןו~ו~ במילואן

 ~ו ~היו מיםבשי~וד ~י~~
 למעט בדי מועט ~בדועוד תת~~

 מ~
 מן הן ~עודבי~ הבוד מן ויוצאיםשצפין ואע~"ישה~~ לוגין

 שיודדים הבשדים מן בהן ויששנפ~לו הד~שוני~
 הש"ךוב~~ אתדונ~~ ~~ו~

~"~ 

 ~מקו~ דמיידי נ""ז
 שאינו

 שהמים א~דינן הלבך ~אה~~ מתזיקד~
 הבאי~

 דו~ין עליו

א~
 ה~ים

 שב~ו~
 יותד מחזיק א~~היה אבל

 שנפ~~ו~מיםה~ים המים ~ודנשאדו א~ש~
 וע"ע ז חא~רונים והביאו~ועב"ל עליו~בוק"~

 ז~אגודה ~~~ מש"~

~~

 המקוה היה
 פתו~

 ב~~ " ובו~
 המקוה אפי~ ב~אןוז"ל ~~נ~~ ~ש""~

 גד~
 בשד ~אד

 דאעפ~
~הפתו~

 בתובו נ~אדו לו~ן ~ג~
 מ~~

 נ~~ל לא
 מג~לו~ין דהפ~ות אמדינן והלבך ~בשידוהו~לא א~~
 מבשירין בך שאתר גשמים וה~י דמי~לי~נהו במא~
ו~ן או~

 בוונ~
 ולא ב~~~ליו ב"ז ב~~יף וה~"ת ג""ב ב""י

ו~ו"ודבריו ~
 ~מוהיןעב"לו~די~

 דלא ~ש"ך עם
 ~~ב""ת~

 מד~~~~~
 אתדיו ידדו דא~ילו ~~ ~~ ב~שו~

 מקואו~ שיעודיבמ~
 פ~ו~

 עד
 ובו~~מנו ~י~~

~~~~~

~~

 ~~י~~
 ~ןד~~~ל~~ו~

 ו~ביא~" ~~י~י ~די ~איבא היבא ומב""ש~פו~קים
 ~"ב~דב

 ~"ק~"~
דב~ד ~ו~י ~פיקי ~די ובדאיבא י"ג

 ב~~~ אב~
 או~ו ל~קן דטוב נל~"ד א~

 ~י~~
דאפשדו~שע~הדתקשדיז

~~
 נ"ט ~""ק ~ש"ך ב~ב " פסלוהולא

 וז~
 ~דוקא

 ~ת~ד ~ל ~~אי~ ב~ים אבל בשדיםבמים
 ~ת~ דינד משקל שהוא מקדטוב יו~דהמקוה

 ~יהו מי"ג~מים את~ב עליו "דבו א~בד~סלו~ו הדמ~~
חדאב"~

 ענין דב~ל תולקין והד"ש
 פתו~

 אין לוגין מג~
 טמאים מים לןבין שני דלא נל~"ד ו~ןו~מתבד~~"ל ובןנדא~דע~הטו~ ע"~ בב"י ~בואד חמ~וחפו~לין

 ז בשדים~מים

~ ~
~~~ 

 ~~ל~ן~~~~~~~ ~"~
 אדום ביין בן ~מיםומצוי~ראה אשינ~ קאי שבדישא ל~י תלב ובסיפא~ ייןברישא

 ~מ~פ~
 ח~דאהאפי~

 יין~מ~ט
 ~~~ן ב"י ו~~

 ב~~
 ~~ו~

אדו~ יי~ ד~~~



~ ~ ~~ ~ " ~ ~ ~ ~ ~~~~~~~" ~
 " ~דו~

~ ~ ~  ~~ד~~ 
 ~~י~~ משא~~ ~בן ולא

 שה~ים
 ~~דאי~ן~שאדו

 ו~

 בן מעט בחלב ~~י ~~וא
" ~ ~ ~ ~ ~

 ~ק "הש"ך
~ 

 פ~לוהו לא ייןובו~ וז"ל
 שינו בשלא ר~~א הרא"ש בדבריו~פורש

 ופשוט פ~לוהו ~ראיו שינו אם אבל ~~~והמראה
 ב"י ~~ל~הוא

 וב~
 יש ד~פילו ופשוט ה~ט"ז~

 דין בדל~מן פ~ול מראי~ו ונש~נה סאה ~~במקוה
 ~" עב"ד ב"וב"ה

~ ~~ ~  

 של~~ ומי מי~ב~ים ~"~~
 "" ובו~

 הם בעלמא מיא "~להוד~~הו

 פוס~~~"~
 ~ ~"זואחדונים שאובים מים ב~ו

~~
 ~ק הש"ך ב~~ " ונ~ל~~ובו "ל~~"סאין "

~~ 
אלא

 אש~~~~~ן~~~ןדאין

 ~ש~
 ~ופשו~

~~
 " ~שר עולם ער בן עשה אפילו

 ודע~
~ר~ב~

 ער שאובים דבמים
 רוב~

 רו~א"
 הראב~ד בשם ש~ב הרשב"ץ הב"י ~ביא ובן~שר
 להבשיר" ה~בימו ~~~אחרונים פי על דאףוב~ב
~"מ

 אי~
 בין הראש להבניס ~וי

להחמירבדע~ה~מב""םוסיע~וז ע""בוטו~ המחלוק~

~~
 ~~ן

~"~ 
 לא ו~~ השלם ה~ה אבל ~

 ~ש~~~
 משום אדרבה לבא~הדהא מ~שב א~ו א~ל

דד~
 אין ~ש"ה עליהם מים

 נ~~ל~
 ~"ל בשלם

 נ~נולו דל~ומראאמ~א ד~ו~
 ד~

 לא אבל מים
 ביןק~~ל ל~ול~

 לק~~
 אבל ~אמר שפיד וא"ב לחומרא ~ין

 חומרא" לא אבל בו יש הראשונה דחומרא ב~מר~~~

שי~ע~~ל~
~~~~~~

 דלא ~"ק~"ד~ש"ך
 נפס~

 בו שאין מפני
 המשנה הדברמ~ף

 מרא~ א~
~צבע מי ובז

 א~
 אם בי ב~ם

 שר~~
 סמ~ם

 א~אשיעור מדא~ לשנ~ וא~
 אפ~

 נש~נו
 פם~~ ~~ג"א~ מרא~

מי~~בדא" ו~בי לשו~ באן ~ד הע~~זז וב"ב ב"י ו~ביא~הראב"ד עב~

~ב~~~~~
 מוהל או ~ן נ~~ל~ובו אם

 וב~
" 

 בת~
 ס"~הש"~

 שלא אפ~ו ~"ל ~"ה
 מן ~ן ל~ובו~נ~שך ב~~ בשאוב~

 הג~
 ומוהל

 מבי~
 שלא הבר

 הדאב"ד"שםוב~ו~עורש~מ~וךבלי~
 ~"וו~ביאוהו ס"ק

 הראב"ד בשם~אח~~ם
 דאעפ~

 למראה נש~נה שלא
 פסול~ץ

 ~י~
 שהיה מים ממראה שנש~נה

~והבימיס~ברא~ בתחל~
~~~~

 חסד הואאם
 ימ~~

 ~ו
 וב~

 ב~ב ""
~~~ ש~~ ה~~

 הביצריך האבלאו ~שה ~"ל
 לה~~~

 ש~~~שב~
 ~בן שיה~ עד הרבה בך בל שמשך עד הבשר~מראה יח~~ ~א שמא לחוש יש בי ~משבה ~"י יבשיר~~לא למעוטי דא~י ~ראה סאה ארבעים שם

 א~ דוחין הבאים המים בי~"יהמשבה
 שה~ מה

 בבר

 ובסמ~ברל~~
 פ~ול ~משבה ~~י ררובו י~באר

 ש~בל ~שמים ע"י~שא"ב
 להמ~~

 עד שירצה במו

שיח~רלמרא~
 בן בשד

 נ~
 רא~~עינן נ"ל עב"~ו~וד

 ~מ~אה ושיח~ר סאה מ~ בו שיה~ בע~ןד~ר~י
 ~פשטבשר

 הלש~
 שיח~ד עד מי~בשר ודלא

 מרא~
למרא~מיםו~~ן~

סאהשמראי~ןמיםעב"לופשוט"~

~~~~~ ~"~ 

 מימיוו~ו~ מראה שנש~נו ~~ה
 נש~~ו וז"ל ט""ו ~"ק ברבה בשיורי וב~ו~ ובו~~בע ממי גרע רלא בב"יב~מדן

~מחמ~
 בעניי אני ועמ"ש בשרים במקוה מקומן

 ~""ס סימן ~ח יוסף ברבי ה~~ןבספרי
 או~

 ג~
 עבע"ש

~ 

~~~~~ ~"~ 

 פידוש " ובו~ והשיקו שאוב היה
 מקוה אל וחבדוהשיקו

 שאובים דהיו"המים ומיירי אח~נים מעייו אובשר אח~
 טי~רו ר"ל ג~וגיןיין~והשיקו ל~ובושנפלו

 השקה~ ע~
~~

 והשליםזבו~ ובשחזר ~שלין אינן מור"ם לשון
 בג~ נפ~ל אינו דשוב יין בולו בא~ו הואדהרי

 עוד וב~~ " ואח~נים ש"ך מיםלוגין
 הש"~

 ס""ט ס""ק
וז""ל

 דע~
 דהיין הראב"ד

 שנ~~
 מצטרף ~ב מ~חלה

 והרמב""ם הר"ש ש~בדי ב~~ והב"ילהשלים
 מצטרףובןנרא~שאינו נדא~

 דע~
 ד~ין עב"ל~ובנל~"ד הדב

 בו שנפל הייןמ~טרף
 מ~ורם~

~~
~~~ 

 " פושל~ובו~ שאיבה אין ~~

 שלג בעודו למ~וה בשנ~נורו~א הש~
 הרי למ~ה שנ~נו קודם מים ו~עשה ני~וח אם~בל
הו~

 ופוסל מים בשאד
 א~

 הש"ך וב~ב ב"י המקוה
 דבן ~"ז ~ק בדבה בשיורי וב~ו" ~ הוא~פשוט

 שה~ל ~רן על והרגיש לבשיפשד בהגהו~יו~הרי~"ש בח~
 בנה"ג הד~ זה ~ל עמד ודבבר לס~ום ולא ~אןלפרש

בשו"~
 שהאריך מה וע""ש ג"ם סימן א"ח

 ומ~
 על

 ב~בה בשיודי שם ועייןה~רישה
 הנ""~~

 לידי בא ובבד
 ~עירפא~ובהמעשה

 עד ~שמים יררו ולא לנ~ו~ו אלול בחרש הקק"ישל דהוציאו~מיםמןה~~ו~ י~~
 לעשור בסא ש~ין הימים בל עבור~חר

 וב~
 ~לא

 לבעליהם ליטהר יובלו שלא הנשיםלעבב
~ 

 ה~ם
 ג~ או ב~~יו ~

 מקואו~
 הו~בים דשם ס~ולה יחידי של

 בדוחקלט~ל
~ 

 או~ו שימ~או דרבי ח~ב~י
 מש~

 בין
 הב"ח לדברי לחוש ובדי הא~יף לחג העשודצום

 למ~ה בבלים השלג שי~יאו אמר~יוהמחמירים
 שני~ן השלג שי~פשד עד מ~ון מ~וןלאט לא~

 שיתפשר עד בו יטבלו ושלא אחד שלגב~ובו ול~~ ~
 לעשו~ו ~קל דצי~י ולא ס~ה מ~ שיעור מים~לו ויהי~

 רהא והמשבה דבייה ע""ימשלג
 לסבר~

 ור~ הראב"ר
 לו אין השלג המרדבי רהביאאליעזר"

 בנה"ג הר~ וב"ב שי~פשרעד בל~ ריןמי~
 בשו~

 דהרמב"ם הנ"ל
 ~ל~ב

 ב~בד~
 "הראב""ד
~ 

 ל~ור י~ו ו~"ב
 לסוב"ב ופנה ב~"ש ע~ה הדפוסמבבש ~~"~~~

 שו"~
 ח""ג

 זרעלהר"
 אמ~

 וימודד ~מד ~י"ט בסימן ושם זלה"ה
 שם יעויין וטרי שקיל ח~פ"א בפלפל""אאר"ש

 שה~יד אעפ"יו~ס"ר באור~
 ל~או~

 משלג המ~וה
 ע~

ד~י~
 הדבר וב בת~דט וה~שבה

 לחוש~רע~
 הראב"ד

 ולתת שי~פשר ער ולה~~ין משלג בולולמלאו~ו
 בעל אחר~ושמח~י שלגב~ובו

~ 
 דביוונ~ילרע~ו הון

~ע~
 לב~חלה ל~חמיר ד~וב מור"ם ב~~ ובן עליון

 ע"א ~"ק בש"ך מ~יקובן
~ 

 עליו שהשיג מה ועיין
 ז"אהר~

 ב~ו"~
 הנ"ל
~ 

 המור""ם
~ 

 דנלע"ר " האר"ש
 להקלדאין

 דבייה ע""י ~של~ ~מקו~ למלאו~
ו~אין וה~ש~~



~ ~ ~ ~ ~

" 
" ~ ~ " ~ ~ ~~ 

 לט~ול""ו~אין ~~~"~~~~~~
~~ 

 ותל"מ מים ונ~ה ~~מוס ~ד
 דבירושלם ב~ אות ~"ד שאל~~~סי~ ~סיים"ו~יזן ~

 החסר מקוה~לי~
 ונפ~~~ משל~

~~~
~~~ 

~"~ 

 ובו~ שהגלזד שאוב מקוה
 ו~קרישו ~רס שנ~שהפידוש

מימיו
 מסמ~

 ה~ור
 שחזרו בלומר להקוות בש~

 ש"ך בהן לטבול ומותר ~שמים מי במו~~~ת
 ~ואסרונים

~~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  ~האסרו~י~ופשו~ 

~~
 שלע~ין פירוש " ובו~ ~מסזיק גרול בלי

 בל~ובןבק~ן מתורת טומאהי~בזהקבלת

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ " ~ ~

הוית
 דאף וב"ס הפרישה ו~תבו טהרה ~"י ~~~ו~

 ~ץ בלי דפשוטז~""ג
 ה~

 טומאה דמקבל ביון מ"מ
 ו~יין ~ליו חלק ד~שה ובה~הות פוסלתמ~רבנן

 דין לקמן ~וד וש~ך~ו~זין~"ז
 מ"~

 ה~ט"ז~והן ולשון
 ~מאה המ~בל דדוקא נראה מ"ס דמדזןאמת

 דב~ ב~זני ישרו ולבן פו~לת~ראורייסא
 הע~ז

 ~ץ בלי פשו~י דאינו מיירי שפות לה שישדבטבלא
 ~ טומאהומ~בל

~~

~"~ 

~  

 ~המשיבוהושאזבה ~"~~~~~~
 בשר~

 ודו~ק מ"ד" דין בדלקמן
 ב~נין ל~~וה ~מוך הגומא ב~קק דמיירילו~ר
 צר ~הוא דסילון ו~וד המשבהרליבא

 מבא~
 ומבאן

ובו~
 משמ~

 מים רוב בו ש~ן למ~וה מים להביאשבא דהבאמיירי וז"ל ב~ה ארוך בסילון אפילו
דשאיבה בשר~

 ~המשי~ו~
 ~שיש אלא בשדה אינ~"

 ב~לקמן בשרים מיםרוב במ~ו~

 ו~
 נל~"ד והבי ~ ~ב~

~פ~
 ל~שות מותר ולבן ~תב מרן לשון מור"ם

 ובו~מקואות
 נרא~

 בל ל~שות דר"ל
 המ~ז~

 או
 דבד~ ה~תיקו מיםבשריםוהאסרונים רוב בו איןא~י~

הש"~
 ז

~ ~

 של ~יאאם
~~ 

 לסקוק וראוי ~ירוש " ובו~
 בשלסרס ~א"ב בבר סקק באלו הוי יותרבה

~זואסרונים~

~~
 ~~~~א~~

~ ~"~~~ ~ן~~ 

 וה~יאו ר"ש ~רורות בו לקבל
~"~~ 

 ~ זאסרו~ים
" ~ ~

 לשון ~

~ ~  ~ ~ ו א  ~~ ~  ~~ 
 ישראל בבל~מנהג

 ל~שו~
 מ~ואות

 מרזיבות הני ~~

ה~~לס~
 ~מסמיר ד~ת גם בי ואולי ~גגות מן מים

 מ~מ~זיבות ד~ר לא בך~ל
 הדבוק~

 לגנות
 ולא טובא אוז~אבהו רשלי~

 ש~ס~
 ~ד וירקיבו שיתלסלסו

 ב~נזר דוקא אלא גומא ~םשתחתיה
 בקר~~ הקבו~

 אוירא ביה שליט דלא לארץ מתסתואפש~
 ונרק~

 בקל
 ל~לוסית~"י

 הקר~
 ול~ישיטה להבי הואדסייש התם

 זו לומרשד~ת נצרבה לאזו
 תסל~

 המנהגשנהגו ~ל
 הללו ה~זיבות ~"י ~קוה ל~שות ישראלבל

 ומ"~

 ל~~ות נוהגשלאאני
 נו~ג אני אלא ~מים שם שית~בבו גומא איזהבו ה~רזיבות~י~טי~~~ן~~~~

 זו ולהדביקם היטב משופים נסרים שניליקס
 ~צנוד ראש לה~ביה אומר אני וגם סומר במין~שוליה לז~

 הראש ולהש~יל המ~וה לצד שאינו אותוהא~
 גדולה ובמ~ה גדול בשטף המים שידדו ב~יהמקוה שבצ~

 יבא ולא בצנור ית~בבו ולאלמ~וה
 ותו ~ הדבר ד~ון ונל~"ד~ב"ל להתלסל~ולהרקי~

 דבב~
 ב~ב

 המנהגדנתפשט
 בב~

 י~שה לא דל~~לה בתב ב~"י הרב~ם ~~"ב~ המחמי~ ו~מ ישראל
 ~ ~י""שבאנו מקואו~

~~
 אל באים המזם ו~ם

 בת~ " ו~~ הצנו~
 ~ש"~"

 המרדבי בת~ ד"מ לשון זה וז"ל פ~ס"ק
 ה~גלגל~במיםהג~ל ~~

 וב~לג~
 קטנים בלים קבו~ים

 משקה בבונסנקו~ים
 וב~הגל~

 מתמלאזם מחגלגל
הב~ים

 לטבול מותר ד ו~~ב~~הרוקח ושופבזם ה~טני~
 אפי~ ההואבענין

 אי~
 ש~מים דביון מק~ה שי~ור באן

 אף סזבור הוי ת~זר~ולים
~"~ 

 הבלזם ד~ין
 ~ל צפים דהמים ביון הנאדבשפופרת נקוב~
 שנשאבו משום פסולים ו~ינן סז~ר הוי ומבאןמבאן ~ניהדול~

 ב~נס נ~ובים הבלים דהריבבלזם
 מש~~

 ~ולקים המ~שי~ דבל ב"י ~מרדביובת~ ~~למהסס ולבי ~~ל
 סיבור הוי דלא זה ~יתר~ל

 בבה~
 מ~וה ל~נין

 הדו~~ גבי על למ~לה ~~ים דהמזם~"ג א~
 ובו~

 ~בזאריםב~י אלו~"מודברים ~ב~
 אלא ~יבוד דהוי פשי~א ~פ"ה נ~ובים הבליםדאם ז~ומבוארש~ ס"~

 נקובים ~זו לאדהתם
 ר~

 ופשוט משקה בבונס
 לתמוה יש נ~~זמ~תה דיןבדלקמן הו~

~~ 
 הרב

 שנ~ב ~בלי למ"ד אלא שאזנם אלודברזם שה~תי~
 א~ל בלי סשיב לאמ~קה בבונ~

 ה~
 ז~ דין ל~יל בת~ הא

 ~ון~~ו~וא"ב בד~רי ~ם מ~ דין לקמן ובן בשפ"ה נ~ברב~ינן

~ ~ ~ ~ ~  

 שלא

~~~~ 
 וגםב~יקרהרין ל~וןמור"ם ~ל חזקה ותמיהתוד~ת
 לה~ל דאיןנלע"ד

 במ~
 המרדבי דהא מוד"ם

 בדברוהר~מהסס גופי~
 בי~

 בת~דבלהמפרשי~סול~י~ זזסף
~~

 ~ היתרזה

~~~~
~  ~ ~ מ  

 ~דז אלו
~ ~  טו~ א~ 

~
 ד~ וסי~

 משא~ ושו"~
 מ~ה

~  
 ~~ דין

משה דב~ ושו"~
 ס~

 אות ברבה ושיזרי ב"ד ~~~
 ט~

 ואות
~  ~ן לקמן ~זמ"ש אות סי~~ב הד"טו~יקרי ~ 

 מ~וה~~

~~
~~~ 

~"~ 

 " ~~ות ~הם ~ד~~י~ש~ס~ם

 וה~בירפירוש
 ~אסרונים בהם~מי~למקו~

~~
~~~ 

~"~ 

 ובו~" ~נמ~בין המים אין
 אלו שבבליםשהמים ~~
 מת~דב~~

 הנקבי~דר~
 העט"זוב~~ ~ ואסרונים ~ז היו~אים ~ם ב~ם שיש

 בשפ"הבזוןשיש נקב ב~ם שאין דא~פ~
 פ"א ס"ק הש"ך ובת~ ~ ~~ל בשאו~ין ליסשב~יבול בי~ ~שי~י לא מים מסזי~ים ואין הדבה נ~~ים~הם
 ב~~"~ברל~ילדיןט~אבל~עניז בה"ג דסשיבלמ~וה לבססל~ י~י~ ~ל מים ~~ביא אפי~ לזה ו~ו~רךוז"ל
 אפי~ המ~וה לפ~ולשלא

 בנ~~
 שהוא בל

 ~ב""ר מ~דין ~גי~דלק~
~ 



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ "

~ ~~ ~ ~  ~"~ 

 דיש ~תבא~ וב~ר מור~ם ~שון
 גביבהמה דגם "דס"לסולקין ~""

 ב~~ס~
 בשר אינו ~ב~ציהן באדם

 א~
 בה~ביר

 ל~י~ד~ן~~ר~~~ן ע~

~~~ 
"ז

 ~"~ ~ש"~ בת~

 פ"ג
 וז"~

 ~ל

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ " ~ ~ ~ ~ ~

בתוב
 הד~ עמ""~

 ס~"ק דף בשו~ת סביב ן~ מ~ר"ם

~~
 ~~ק ה~ז " בזה מנוקב ב~לי מים ולה~~א

 בז~ הארי~~"~
 דאיןהמים איירי דבאן ובת~

 ~~וך מ~יסו אלא האוסזו אדם ידי ~ל מהבל~נשפבין
 למקו~ ~הבלי באים והמיםלמקוה

 המים וממשיך

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

 בלי אינו אפז~ פוסל אדם ע"י ~~וא דבל לעילבסוב
 מאידבתו~ב~מו~דהרוצה על הק~ה תו מ~תבראוהבי

 בשוליו ה~י י~ב ו~ו~ לנ~ותו מה~קוהלשאוב~ים

 ונפ~ל למ~וה אדם ~י בא ~מ הא הנקב מהנידמ~
~~י~

 בל~
 ~~י

 ובולם בזה שירגיש ~י רא~ ד~ ~מ~
 התיקון ~~שה~~בימו

~~ 
 הדלי נקיבת

 אדם ידי שב~מן ~סמת סשש אין~ניקבהדלי דב~ ותיר~
 הבאר לתוך ~מנו ת~יד נשפ~ים ~בדלי~המים דביו~
 בד"ק י~ויין זה~ל וטרי ושקיל סיבור והוי ~זפ~קה לא באלו הוי"הנ~ב דר~

 ד~לי~ בא~~
 דין ~ל~יל

 אסיק לגוד אסית~גוד ט"~
 ובס~

 אף ~ותד זה דלפי ~~
 מנו~ב בבלי שואב אדםאם

 בזה ~~לי להביא~ום דאין הטור בת~ושפיר ~שפ"הושופךהמי~ל~קו~
 בנוד נקבאבל דמש~

 מו~
 אם אפי~

 אד~
 ~"י ~ן עושה

 ~ל דקשה ו~וד~בתב~איבה
 ז~

 ני~ב אם דא~ילו
 ~מ~וה בל לעשותשרי ה~~~ אד~ ע""י שהוא אף ~ו~~ים הוו דלאבש~"ה

 ~~ לב~סל~
 ובו~ בלי ידי

ודבזו
~~~~ 

 שם ותירץ ~"ו דין לעיל הראב"ד
 קרקע ע"ג ימשיבם אם דו~א ש~י ואילך~ממס~ה
 מ"ו~ודא~ג דין מבוא~לקמן המ~בה ~"~דון~מקוה ~מש~~ ~"י שיביאם מיי~י נמי ב~~ד~אן~~ט""ז

 באן דאין שאני ה~א ברוב ~ו~לדהמשבה
 שאיב~

 ביון
 יהא דלא תוקון דצריך אלא המסובר מןנפ~ק
 שמי~ בידי נ~ה דלאביון

 ~~ילו מהני בזה
 ובו~ הוא בלי ד~ו ביון ובו~ זה ברדד בולה~ומשבה
 הבאר מן הפ~יק ו~א בש~ה ניקבדהא

 מות~
 א~ילו

 אלא ני~ב אפי~"לא ובדי~בר ~~וה בל~המשבה
 זבים שהמים~הוא ב~

 דר~
 בעדשה ~ב"פ שםוהיינו

 ז ע~ל מ~ריק ~שם~"י ב~"~

~ ~
לשון

 מור~
 בתב " הב~י ~נקוב להסמי~ יש

הב"~
 בבונס לנקבו שנסגו

 ~~ק~
 ו~ביאו

 ~ונ~~~~~ל~~~
 ~הש"ך "

 ו~וט ~אה ~מ~ המעיין שססר אס~~~ינו ~אסדוני~
~~בר

~ 

 נקב ~קוק אפש~~~~
 הנבי~~

 בשו"ת " ובו~

~~~~~  
 ד~ ~ן~

 ~~ ב~~

~  

 י~~~~~ב~~~ן~~~~~~~י~~
 ב~ מביא נ~ בדין ול~~ן ביהלן

 ד~
 והב"ס בזה ות

 דמותר בת~מ"ה ~"~
 נק~ לפקו~

 הנבי~ה
 אפי~במט~~

~מ~~
 לקמן דאו~ר מאן ל אפי~ טומאה

 די~

 נ~ל~תום
 ~מקבלבדבר

 אי~אלא דה~תימ~ ~בא שאני טומא~
 הש"ך ~ביאו ו המ~הלנגב

~"~ 
 דבן ~וד ובתב ~"ו

 דיז לקמן בדרישה שהביא ~הדש""ל מרבדימשמע
~נ""העב""ד
~ 

 בדבר לפקוקאפילו דשרי ונל~"ד

 ~טומאה המ~ב~

~~~
 ו~~" ~דס אבלאםישבדברשום

~~ 
 ~ם

 דיסוי לידי הדבריבא
 של~

 האשה תובל

ל~ב~
 שתת~בב בלל רא~ אין ~ב~תה ותדסה

מלטב~
 וה~תיקו הע~ז וב"ב מהר~קשם וב~

 הש"~

~~
~ ו ~ ~

 ~מן

~  

 ד~
 ~ נ~

ס~
 ובאמת וז"ל פ"ס

 ד~הרי"~

 מסמיר
 שם בתב ~~יקא דיש והיבא ב~פי~אאפילו יות~
 אלא ~"ש בדבר יש~ודס אםא~~ילין ל~מו~
 ~ש וב~ין שמקילין וה~י הפוסקים רוב ~ברת~פ הד~בס~דבר~

 בד~תבדי~בד התי"לגמרי וב~פיקא בודאי ~ר~ בת~ ~~פיקאמהד~ק
 ה~מ"~

 וגם הפוסקים ורוב

 מהרי"~
~ו~ה

 בשור~
 נ~ו בשורש שאס""ב אלא ~ן בת~ נ"ה
 ~ להסמיר דטוב ונלע"ד עב"ד ~"שהסמיר

~~~~~ ~""~ 

 " ובו~ ~צנור תתת בליםהמניס
 ה~"זבתב

 מ"~ ~~~
 דאפילו

 ~ ~~"ל רין~""ד בדל~יללד~ת המי~ שם ~א בלשלא סשיב~שאובין דלא גמורבלי

~~~~
 ~ט ~"ק הש"ך

 ל""ו ~~יף ו~"~ל רש""י סק~וולב~וף תסתהצנו~~~ב~~ צ"וז"~
 ומהצנורזרדו מהגשמים ה~נורשי~אולתובומימיושל ~ב~

 ומהבליםלבלזם
 ל~קו~

 ~ האסרונים והביאוהו ~ב~ד

~~
 ש~ניסם רביון " ו~ו~ לדעת סשובים

 ושוב~ישור~בים בשע~
 ל~

 אססד~תיה לא נתפז~ו
 ש"ך~ינייהו

 ~ ואסדוני~

 ל~~~
 בת~ " ובו~ לד~ת סשיב

 הש~~
 ~"ק

 בהגהות ה~הוז"ל צ"~
 א"~

 פ~לינן למה
 ~יצאו מה במ~יין ס~דין לעי~

 מבלי סו~
 לאו דהא מד~ת שלא דהוי ז"לגש~ים ב~י רדוקא ו~נ ~ ~~ל מד~ת נתמלא שהבליאיירי וא~ררל~י~

 במעיין אבל ~שמים מן הגשם ירד ~~ר רק~לתא תלי~ בדידי~
 ל~ולם לתובו ~ובר שה~~יין ב~נין ה~י ש~נסבל
תשיב

 ומ~ני ~ליו ~ובר המעיין בהברס שהרי לד~~
 רק מ~יין גבי מ~ום בבל אלו דברים נאמ~ו לאבך
 ~יל~~ז דהוא ו~~""ר ז ~ב"ד בנ"ל גשמים מיגבי

 ~אמיתי
~~

 תסת בסצרשלא וב"שהניסם פו~לין" ו~ינם
 נתפזרו בך ואסר ~בים ~ישור בש~תהצנור

 ה~נור תסת דב~ניסן הרמב"ן ד~ת אבל פו~ליןדאין
 אבל לד~ת הוי שם שבסן א~ילו נתפזרו ולא~בים ק~ו~ ~~~ת ובסצר לד~ת הוי ~נין בבל זזמן ~ת~ל
 ו~ש ונת~זרו וסזרו ~בים קישור בש~ת הניסןאם
 ~~ים ~בים פיזור בש~ת בסצרהניס

 ש"~
 ~ג ~"ק

 נבון ~ל ט~מו ביאר ב"י רהרב ובתב שםו~א~ך
 מובתודבדבריו

 ב~
 ה~ש~ה י~וש

 ~ה~ב~
 ו~ו~י~ויין

~ד"ק



~ ~ ~ ~ ~ ~

~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

" " ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~~ק 
 באור~

 ~ מ~תברא ~ו~יה דנלע"ד ובא~ת
~~

 ~ישבורובלבד
 א~

 נופלין ואז פירוש הבלי~
 וא~רונים ~"ז למ~והמאלי~~

~ 
 ~"~ ~י~~~

 עונת שהיא אע~"י "
 גשמי~

" 

 שהיא עפ""יאף
 אעפ~ מי~ונחמלאו ~שמי~ עונ~

 נ~פזרו ולא ~ישור בשעת שהניחן
 ~ע~""ז ב"ב ובו~ ישבור זה הריויר~ו~שמים

~ 
 וב~ב

 הני~ן לא ש~רי לדעת~לא לנ~ב~ח~יבי שהעלה ד~יון ורצהלו~ר צ"ד ~""ק~ש"ך
 ש~

 בשביל
 גשמים שיר~

 ~ ע~"ל לנ~בן אלאל~ובן

~~~~~ ~"~ 

 ובו~" במקוה עציץ ששבחה~ייד
 ש~ד סייד פי~ הע~"זב~~

הבור א~
 ב~י~

 והביא
 ה~~~

 בבור ~עציץ ושבח בעציץ
 וב""שבהניחן ~שמי~ו~~עד ממי ~עציץ~י~ונ~מלא

בשע~
 פיזור

 הי~ה שלא מיל~א דמובחא עבי~
 בלל~חשבה ש~

 הלב~
 והביאוה~""ז ובו~ לבפות אפי~ שרי

 וב~בוהש"ך
 הש"~

 צ""ה ~"ק
 ררברי~

 מבוארים אלו
 ~~ים שאובי~ ח~יב רלא ב~ב נ"ב ~""ק ו~~"ז~ב"י

 ז~ הדי למקוה ש~וברי~ ביוןשב~ובז
 חשיב דבאן מ""ב מ""א רין ב~לעיל י~~~נו לאא~ל ה~ציץ ישבור

תפי~~
 יד

 מהת~ ~פי אר~
 ד~יקלשון רהבי עב"ל~ו~"ל

 או ב~~ דלאמ~ן
 ~ ב~לעיל יבפ~

~~
 נשאר ולא ובו~ לח~מן בדי

 ש~
 ובו~ מים

 שיבל~ופירוש
 ל~ובן שיתן היין יבלעו~לא ~~נ~ני~ רופני בתוך המי~

 וה~~~
~יב~~ו ביון לא דהא

 ב~ייד משא""ב ל~ובן המי~
 דש~

 יו~ד נ~~ב
 ירתפי~ת

 ~ אד~
 בדב~וב~עיל
 הבי מ~ו~ ~

 שיהיה~~ צרי~
 ג~

 ~זול~ מי~ במקוה
 שבעציץ~"ז מה

 ~ו~חרונים

~~~~~ ~"~ 

 מחצה ~יהיו עד
 ע~

 " מחצה
 וב"ש ז""ל ~ו ~"ק הש""ךבתב

 ~עיף הב"ח וב~ב בה~~ה שפו~לי~רוב"שאובים
 ~ב בבוונה המ~יך רוקא דהיינו הראב""ר בשם~"ו
 ~לו א~י~ ~בוונהשלא

 בהמשב~
 וע~ל ע""ש ב~רה

 נ"ה ~""ז~""ק וע"ע עב"ל ~ו דין~וף
~ 

~~
 שאינםמדברי~

 וב~ פו~לי~
 וא~ןלאנהגינן "

~בי
 אל~

 שראוי קרקע גבי על ~~שבה בעינן

~~~~
 ב"א אות ברבה בשיורי

 וז~
 שהיו מקוה

 מ~ ~ד ל~ובו וה~שיבו ב"אסאין~ו
 ת~רואח"ב

 בשע~ ~~
 יבוללהמשיךולהשלימו ~דתק

~ע~
 אחדת

 וא~
 בל ידי לצאת אפשר

 ה~ברו~
 הוא

~נבון
 הדשב"~

 ח"ג בש~ת
~~ 

 מ"ש לעיל ועיין י"ב

באו~
 ד~

~~~~ 

~ ~ ~  ~~ 

 במ~ו~

 ש~ג~~~
 על וה~מירו שדיא דהמשבה וראיאב~יח~

 הבני~~יי~~ עצ~~
 במנהג לנ~וג

 בשו"ת הרשב""ץ אבו~~
ח"אסי~מ""ט~

~~

~ 
 ~עיקדי ~ד

~ הר""~  
 ב"ב

~~ ~ "  
~  

~ ~ ~ ~

 ~~~~~ך~ו~~~~ "~~~~

~משיך
 פתת א~ ~פ"~ תחל~

 אח~
 הצנור

 ובו~~~~~
ש"~

 ואחרוני~
 ז"

~ ~

 לשון
 ~ור"~

 תתל~ו~~ ה~שיך אם אבל
פירוש

 שהמשי~
 ת~לה

 ~אלא~ואינ~ למ~ו~ שאובי~ מי~
 הביא ואח"ב ~אין ב~

 עלי~~
 רוב

 שנפלו בלומרבש~י~ מי~
 הב ונמשבו ~צנור בך ~ד פתח אם א~י~ מהנילא מב~~איו יותד ג~מים מי עליה~

למ~ו~
 אמ~ינן רלא אחד

 שהמשיבוה שא~~
 ב~נת עיין ה~משבה ~הי~ וב~צד ~ואחרוני~ ~"~ בש~י~ מי~ רוב ב~לה שם בשהיה אלאבשרה בול~
 ד~בלל ודדי~

~""~ 
 ד~ ו~י~ ג~

 הד~ מ"~
 המחבר

 ומהר"~
חביב ן~

 באור~
~ 

~~
 ~ו~

~"~ 

 ~יה שלא
 " ~~בתלוש עליוש~

 שהןבלומראעפ"יז
 ב~~

 שאינן
 מבשירין אינן ~מקוה א~פו~לי~

 עליו ~יה בש~א ~לא בנמשבי~או~~ השאובי~לחש~ א~
 לבא דאויים ה~י~ שהיו באןומיירי ב~~ו~ בלי ש~
 אם אבלזה הבלי ~ל~ ~מקו~

 ל~
 ~יו

עליו הי~ לא אפי~ זולחו לבא ראויי~
 ~~אה המקבל בלי הוא א~ ~~לוש בלי ש~

 מ""ח רין ברלק~ן בעינן ~הרה ע""ידהוי~ו ~ו~~
 ~ש""~

 ראנןבעינן מ"ר ב~ין לעיל ב~בנו ובבר זואחרונים
 קרקע ע""ג דוקאהמשבה

 מור""~ וב~בר~
 רבן לקמן

 בפ""י נראה ובן והש"ך הב"תב~בו
 "ש עירווי~ו ש~ ~ק~ או~

~ 

~ ~

~~~ 
~"~ 

 " ובו~ שנובע מקוה

~  דל~מןומ~ע~א נוב~ 
מקוה הי~ א~ א~~

 ש~
 ונתייב~ ~~~י~ מי

 ח ב לא
 ש"~ואתדוני~
 ז

 ~""ק ה~""זועייןמ""ש
 נ""ז~

~ ~

 ב~ב נובע"הב"ח הוא ~אלו בשר
 נפ~ל אינו ד~עיין מ~ דין לעיל למ"דרו~א ד~יינ~

בשאיבה
 אב~

 דמחמרינן לדירן
 ה~~

 הבא ה"ה
 אי~א~עמאאחדינו רהבא ~"קק"ב הש"ך עליווב~ב ~ב""ל~

 הרא"שברב~ב
~ 

 זה דין מקוד שממנו
~ 

 ~שו"ת
 יעויין י"א ריןל~א ב~

 בד"~

 רבן והעלה ~ באודך
 נ~א~

רע~
 עב"ד בשד עלמא לבולי דהבא והע~""ז הר~

 דדבריוונל~"ד
 ~ ו~יימים שרירי~

~~~~~ ~"~ 

 " הבאלהמשי~ו~~

י בתבהש""~
 ומיירי ובו~ י~א שלא צריך בשריהאפי~ ס""קק""גוז"להבאל~~שיך~י~

 שהו~
 בעניו

ש~ין
 דאו~~ המי~

 זו ה~ש~ה ~י זולת ל~קוה לבא
 שמ~בלבבלי

 ~ומא~
 הלבך

 א~
 שהוא ~פ"י

 ב~
 שאינו

 ~ומאה מ~ל שהוא ביון ל~~לה~שוי
 ~ו~ל~

 אבל
 לב~ ראויי~המי~ א~

 ~ינה זול~ו
 פו~ל~

 אא"ב
 ל"ה דין ~רלעיללקב~ה נעש~

 עב"~
 ~"ד אות בש"ב ועיין ~

 על שנשאל~ה
~~~~ 

 דבו ~דו""ר מו"ר דנא
 ~ זל~"~

~~
 " ובו~ רף ~~ו יאחז ~א

 עץ בלי פשו~י הרף אבל~ו~אה ~~ב~ ~האד~
 וש""ך ~"ז~ומאה ואינומ~ב~

 ~ד ~"ק בש""ך ועיין ~ ואחרוני~
 מהרהביא

 ש~קש~
 מרן י"ד דין רלעיל המעדנ"מ

~ע~י~
 ל~

 הרמב"~
 המ~בל דאפי~ברבד

 ~ שאני דז~י~ה הש""ך ו~י~ץ בצ"ע והנ~ו בואין"מזחילי מד"~ ~ומא~
 לא דה~ם ועוד ~יפין ~י~ן אלא דאינו~ון

 קא~
" 

 נקראי~ המים שי~א ר"ל בו מזחילי" דאיזאלא
 ל~ה~ זוח~~~ם עליה~

 אבלמ""מ בזוח~ן אף
 דשפ~יו ונלע"ד ע~ל נ""ל ~אשבורןומ~הרין ~י~י נו~פי~

 "~~רק אמ~



~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

 ~~~~~~ ~~~~~~~~~צו~
~~~ 

~הם
 מקו~

 בדבר~לז נזהרין וא~נן ו~ומו~ם ~בי~ם

~ ~ ~ ~ ו ~ ~ ~ ~ ~ ש ~ ~ ~ ~ ~ ~

 ממנודו~"
 ל~קו~

 של בחילון ולא
 ~מחב~

 רבר ועל
 ~קלה ~צא ולא ~י~ב הדק ל~יין ~~רי"ם יו~"וזו

~~ח~
 ידם~ז

~ ~  ~~"י~~~~
 אבל הבשד למ~וה~ו

 ~~ס~ א~
 ב~ילון המושך קילוח

 הר""מ וב~~"דמלשוןפ~ל
 אינו~

 שלמדמ~נו מה
 ד~א ול~~יןהפרישה

 ב~
 אם לן שאני רלא

 אוהקילוח פ~~
 ל~

 ~ם ~~יין
 ~ באור~

 שנא דלא ונלע"ד
 דחשבינן לן ד~~ש~~~~~ן~~~יוביון

~~~~
~~~

 ~"~ ~ש~~

 דמי ר~א ~"ו
 לבלישנפ~~א~~היוצאי~ מ~המעייןמים לממשי~

~ץ
 ל~

 ח~ ל~י~דין
 דל~

 ד~חם~ ~יבור להם מהני
 יש~בלי

 בי~ ~
 מש~"ב~ שאובים מ~ם ונפחלו קיבול

~בא
 דלי~~

 שפיד טומאה המ~בל דבד ~שום אלא
 ~ ואח~נים~~"ד ב""י לי~~שקה~הני

הוא בי דגם ונ"ל
 נ~ חי~~

 ~ו~יין ואמותי
 ~מן~

 ב~ב דעב""ז

~ ~ ר ~ ~ ~ ש ~ ו ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
 ע""ש למ~ה המים~~ו

~ 

~~~
 שאינו מיו~

 בב~ מח~
 היא זו "

הרשב"א ~בר~
 ה~ידו רלא ד~""ל בב""י המובא~

 לה~י~ב~נ~
 של ~ילון ע""י

 מ~ב~
 בשה~ילון אלא

 ~רקע אגב בטל שהואמחובד~קרקע
~ 

 מ"ש ו~יין
 לעיל~~ז

~"~ 

 ב"ז
~ 

 אם ל~מיר דטוב ונלע"ד
 ו~ב לקרקע מחו~ר אינו~~~ן

 בשו~"~
 דמב"ן

 המ~וב~ ~~י~ו~ דדו~~ ובמדר~~ ז"~ ~י~~
 ~~ד~ע

 עלו~מיהני
 הע"~

 ~ראשו~ה ~~רא ב"א הביא דלא
 דהי~ל~עייןפרישה ~

 ז~
~ ~

~~~ 

~~ 

~  ~ו~~~ ~~ל~ן~ 

 ראין דבב~ידענו והט~םוא~רו~ם
ב~~חלין מטה~ המ~~

 ול~יבךא~
 נחד~

 יוצאים והמים בו~ליו
 שיעוד בו ~אר לא ב~~ם ~בלין ~ין~~דק דד~
דהיינו מקו~

 שמח~~
 ה~רקולמטה מן ~אה מ~

 ~בלין דאין המדדבי בשם וב"י הטוד בשם~~""ם וןאבדבח~
~א~

 בל וי~ו ה~רק שיח~ום עד מקוה
~~ 

 נ~וים
 מ~ה בדיןועומדין~

 וט~
 אם אבל לב~חלה לה~יד

 המים שיהיו אשבורן ל~~~~ ~~ג~הו ממעיין~א

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

 זה על~מד
 הש"~

 א~"ש" וימורד

 ~"~ לעי~

~יין"~המשיבוהו גבי ~~
 לבדיב~

 מים
 ~אור~

 ~""ק והבא
 דעדיין הבא דמיירי וב~ב~""ח

 ב~
 ממעיין

 ב~ן~אמד ושל~
 דבמ~~

 ~א
 ב~קו~מבונ~

 לז~ילו~~ ניחוש
 בזהלעיל הארב~י בב"ד נה"דול~יןדינאעל

 די~
 ד~יו""~

 ~~ מטה~ דאין
 דנלע"ד שם במ~וב~ב~י

להחמיד
 ~ד~

 ~ש""ך
 דא~

 אין ~מעיין ~פחק
 ש~

 " י~וי""ש עליו~עיין
~~ 

~ ~ ~ ~

 ~מ~יין נובע
 ~א~ ב"~ מי~~ שנ~מ~ט~

ומ"מ דרביהוהמשבהב~~~א~ורלמלא~בב~~
 בש~~

 ו~~דד אחד בענין ר~~א גדול הרחק
האשה

 לדחו~
 לבטל שלא ל~קל יש טביל~ה

 בנו~
 ישד~

 ע"ש נ""ו שרש מהדיק"ו ובמ"שמפר"ו
 ועיין ~

 ~ ~י~~~"ח חייר~י שו"~

~~~~~
 ב""ב ~י~ הד"ט בעי~רי

 יצחק פחד להרב ג""בור~~י וז"~ י"~ או~
 או~

 מ~
ב~"י

 ער~
 עפר להרב ~שובה שהביא" ~נובע מ~וה

 שיש דבל ו~""אדח"ל ~י~מ"זיעקב
 לב~לי~ן ליטהרישראל וע~בלב~~ ~~

 רשאו~
 נובע במקוה לטבול

 מ~מעטיןשהמים
 למלאו~

 אפילו השיעור
 ישובשאפשר בב~~

 להמשי~
 להרבועיין ~ להריא לשפבן ולא המי~

 פלי~~
 חימן ומהרי"ט ה~ ~מן יהודה
 ד עב חי

~ 

~~
 רבר בבל ל~~ום שמ~יר מי ויש

 מ~ רין לעיל בחוב בבד "~ומאה שמקב~
 המקבל ברבר א~~ ל~~ום דשרי רנ"להר~"ש ד"הבשו"~
 הט"זועמ""ש טומא~

~""~ 

 ~ ~"א

~~~~~ ~""~ 

 מ~ט מעט נוטפים ומימיו
 דאמדי"לעילוהא"~

 ה""מ חדק דרך ממנו יוצ~ים המיםאם דנפחלהמ~ו~
 נו~~ם אם אבל ממנובזחילה המיםשיוצ~ים ~ו~ ב~ד~
 הזחילה דאיןשדי טי~ טי~

 נבר~
 ~ אח~ונים

~~~~~ ~"~ 

 ובו~ פ~ול מקוה ~ב~לערב
 בעינן מדאוריי~א הפ~ולדוקא

 ומש"ש שם ועיין נ"ג דין ב~לקמן ה~~רהב~וט ~גי מדרבנן בפחול אבל בשפ"ה רחבדהנ~ביהיה
 המים וקילוח ~ אחרו~יםמור""ם

 ~י~
 דחב שיהא

ב~~~
 ולא ב~פ""ה רחב יהי~ רה~קב ~גי ולא
~~ילוח

 משו~~ בנ~~
 וב"ב דל"ב ~ימן ריב""ש

 ~ואח~ני~ ה~"~

~~
 בעירב דוקא " ובו~ הפסול שנ~ערבול~חד
 פסול שאינו עםהפ~ול

 הו~
 רנשאד

 עם הח~ר ~ידב א~ אבללעולם ב~~ש~
 שנ~~ם ביון השל~

 שהיה מה לו ~עיל מה לפנינו ח~ר הוא והדיהנ~ב
מעודב

 מ~חל~
 ביון השלם עם

 ש~ו~
 ~~ד עבשיו

שו~~
 ופרישה ו~"ח דין~ב" ל"א בלל הרא"ש

 ~ הם פשו~ים" רדברים הש""ך וב~במה~"ל בש~

~~
 ח""ק~ב הש"ך ב~ב " ו~~ ב~בשרו לעולם
 אם המפרשי~ דנח~~קו ב~ב ירו~ם ור~וז""ל

 השאוב~שאר
 בהבש~

 ~וזד הנקב שנ~~ם ביון או
לפחזלו

 בב~חל~
 ב""יוד"מוטובלהחמי"לב~חי~ ~מביאו
 ~ ל~~ל דאין ונ""לעב""ל

~~~~~ ~~ 
 ו~~" שאוב להב~דמקוה ה~א

 הי~ו בש~"ה רבעינןדהאי
 מקוהש~וב ל~בשיר אבל ~שלם מן ח~ד מ~והלהבשיר ~~

 אלא השיקן שלא ע~"י שאובאף שאינו שלםממ~וה
 אלא אי~ו ששאוב לפי בשר הש~רהב~וט

 ביההיקלו מדבריה~
 ש""~

 דשאני עוד וב~ב ~ ואחרונים
 שאוב שהוא אלא שלם הואד~מ~וה ה~~

 מ~ו~ וי~
 שלם

בצרו
 ולפיב~

 מ~ו~"הואיל לעירוב השערה בחוט ~י
 מרבריהםושאובה

 ול~
 ז~ רין ל~יל ממ"ש קשיא

 ב~וציאדבעינן
 זי~

 שהקשה ~~ו מ~ דין ומדלעיל
 ~ נ~ן ח~לוק והוא הב""ח~~



~ ~ ~ ~

" 

~ ~ ~ ~  

~ ~  

" 

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~

 ~ו~"ם לשון

~ ו~~~~~~~~~~~ ~  
 ו~יין~טבילה ~

 ס~ ש"~
 ~י~א דב~ב קי"ז

 ומקצ~ו בשר רו~ו~י~ דהמק~
 לוגין ל~ו~וג" ~וןשנפל שאו~

 ל~"~ סגי שאובי~מים
 ~תוט

 הש~~
 ~ ונבון

~~~~~ ~~ 
לש~י

 מצט~
 המ~דשי~ נתלקו "

 נקראש~יואיז~~רבול~י~ךאיזה
נקב י~ אא"ב ה~שר להם אין מ~שה דל~נין ה~"תב~ב

 במ~ו~ בשפ"~
 בזו בין א~

 בי~
 הט"ז והביאוהו ~זו

 ~ ואתרוניםוהש""ך

~~
 שמ~ולה דביון ובו~" ~בו~ל ואםנפרץ

ורואה למ~ל~
 א~

 בש~""ה א"צ ה~יר
 וה"~

 היבא
 למעלהמן לזה מזה הולבים שהמים אלא נפרץדלא
 בקליפ~ ב~י האויר ו~אין~~~ל

 סג~ ולא השום
~טו~~

 ~ל
 ~ריב~ בדב~~ להטפי~ מנ~

 הרמ""ה ~שם
 ז ש""ך ה~"יוהב""ת המ~ו~והד~ב"~ו~"בו~~ד

~ ~~~~ ~ ~  

 " שלש~ן הובשרו יתדונ~~ד~ו

 לט~ול ב~רים שהם הבוונהאין

 בשיעור מ~ם א~ בבל אין שהדיבהם~מ~ש~~
 את""ב הו~סקו דהאסאה ~

 ז~
 לומר רצונו אלא מזה

 גש~ים במי זו השקה ~"י ונעשו נ~הדו~השאו~י"
 נ~שה ~אה מ"ביוןשמן

 וא~ ל~םהשק~
 את""ב ימלא

מיגשמי~
 סא~ מ~ ~ד השאוב ~ל

 לט~ילה יהיובשרי"
וגם

 ק~~מ~
 ~ל נפסלו לא ש~שדים לן

 אמד ~"ב ל~ובה ~ש~ובי~מי יריד~ יד~
 הובש~

 שיש שלש~ן
 צדבשרו~משא"~ב~~

 דהשאובנשארבפי~ולו בסיפא
 וב"ב~דיב""שהביאו לה~קו~~ליומיגשמים יו~ילולא

 ~""~ ~ו~~~

 שניםירדו
 והשיקו~

 ~רוש " ובו~

דמחמ~
 ל~ובן הטו~לין שיודרין

צ~
 גביהם ~ל המים

 ~זו~א~רוני~
 א~ומים א~ילו

 שהיולבנים שאוב של המים והלבינום בשד של~מים

 במו~ ה~ואו~~~
 ובשר " יבו" שהיו

 ש~~ער~ אע~י הבשר~ל לה~וו~
 שאובי" מים בו

 ל~וך ש~או ~ודם הבש~ם ברוב נ~ב~לו דב~ר~יון
~~וה

 ר"~
 והטו~לים

 במו~
 להם ~ל~ה לא ~ל ש~יו

 ~ ואתרונים ~זטבילה

 ~"~ ~ו~~~

 חורי
 המ~~

 ~ירוש " ו~"
 היו שבך מקוה ~וא מ~רהי

~י~ר
 מקואו~

 שלהם
 במ~ר~

 ואף ~ וא~דונים ש""ך
 נתשבין ש~ן שהואלפי בבל אלא מ~ור~ין שאין פי~ל

 ~ המ~~מב~~

~~
~~~ 

~"~ 

 אלא

 ~~ל~
 ~ל~~ה~~

 שמט~ילין מקוםד~בל
 במ~ו~

 צריך שלם ~צד ת~ר
 ~ולה ~נט~ל גוף ~ב"פשיהא

 ומ~בס~
 ב~ת במים

~ת~
 מתטין בגון ~~ים בולם אע~"ישמ~בסים ובבלום

 בן מדבי~י~ בפ~ו~ו~נו~תלאסגי
 ~~"ד הוא ופשוטופו~קי" בש"~ מוב~

~ 

~ ~~~~ 

 דו~א " ובו~ גש~ים של ושטף ~~
 ~~ין א~לגש~ים

 מת~ד~
 אף

 את מ~רבי" הנזתלין שאין ל~י ואתרונים ש"ךבזו~לין
 ~המקואו~

~~
~~~ 

~"~ 

 לא
 י~~ו~

 וב~ולאי~בול ל~ובו
 בוי

 פ~מי~
 סימן ל~יל ~יין "

 יטבול ~~ולא דין~"ח
 בוב~~~מי~דשמאבראשונ~

 ~ל ב~וגן ט~ללא
~~~ 

 ~שניה
 א~ל ~רא~ונה המיםח~דו י~לחו~~מ~ ובשני~
 הטו~~

 נז~ר א~ פ~ם
 ~ז בהוגןלטבול

 וש"~
 ז ואתרונים

" 

~ ~

 הק~ה " ~שון של שר~לי~אע~י
 שא~"ז ~דין ~בה מ~גד שנאדמאי ~רי~~
 ו~ר~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ו ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

 ו~ש"ךואת~~י~ ה~ז תיב~והביאו~ו אינולה~פית

 ~"~ ~י~~~
 בתב " המיםו~" ~נ~זו ש~א

~ ~""~הש"~ ~  
 ור"ש וז"ל

 ~פ"ז דא~שד ב""י וב~ב שאוביםשבתובו ~י~ ו~~י~ ~~~י ~~~ים שה~י~ ~פניהטעם ~יר~
 יטבילן לאצדן דר~ א~

 ר~
 ברי~בד מי~ו פיהן ~רף

 ~ ~~"ל ~וששאין ~רא~

~~
 ~ו~

~"~ 

 שוליהן דדך
 וב~ ה~פ~ א~

" 

לא
 מפ~~

 משום
 ש~בשהן

 ררךש~י~ן~~~~
ש~שעריין

 הב~
 נש לא במקוה

 מ~ מי~רי לא ~ו שוליודדך אבוו~ש~לה~ונתהפ~
 שב~ובןשאובים

 ב"ב ב~~בו~~לין שאינ~
 הש""~

 והשיג י"ט ~ו" בשם
 אבל לו נזר~נה מוטעית רנוסתא העט"זל~ון ~
 נ~שושאובי~מאתר לא ש~הן מנו~בי"~מים שהןוהשק ה~ופ~

 מ~ורבי"ד~מים
 דר~

 ~ וא~רוני~ ט"ז הנ~בי~
 ~"~ ~ו~~~

 שהוא מקוה
 מו~~

 ובו~

וא~
 שלם הוא ש~ב~~ו ~~י

 ביון ~"מלפנינו
 שלפעמ~

 מותזק
 להיו~

 בש~~ תס~ היהש~א ~יישי~ חסר
 ה~ט"ז ב"ב טבילה

 ו~~
 מורה

פ~~
 וב""ב מרן לשון

 הש"~
 ואתרונים~ועיין

 בש~~
 ז"א

 דב~ב ~סר ונמצא שנמדר במ~וה ק"ב ~י"~""ג
צר ~~

 ההבד~
 בהיו~ו בו דט~לו לנו שב~ר רנשים

 ח~~

~ ~ ~ " ~ " ~ ו ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~  

 ~ הוד~ז~ן ת~ר~"שוב~ר מאיסוד בוהנשיםשט~לו
~~

 ~ל ~ומבין דאין ובו~" הרבר בשר ומ""מ
 לה~ברר דא~שר היבאהתזקה

 תזק~ו ~ל טמא ~~מד ר~מדי" ~"א רין לק~ןו~יין ~~ו~א א~י~יד ולא תזק~ו ~ל מקוה העמדאמרינן ל~ ולפיב~
 ו~יין טבילה לו ~לתה לא ל~נ~ו ~~ר דאםוב"ש

מהר"ין" ש~"~
 לבת"גסי~~"א~

~~~~~ ~"~ 

 " "ובו~ יתלקו שלא ובל~ד
~"~ 

~ו~
 ליה

 ~מ~~
 שתל~ו

 לא שם דהטובלוג~~ני ב~~
 ~לת~

 ט~ילה לו
 רין בדל~יל בשפ"ה נקב ביניהםב~אין וד"~ ד~

 נ"~
 א~ל

 ס"~קל"ט בשרש"ך ב~פ"הנ~ב בשי~
~ 

~~
 ~""ב " ~~ול ב~לים א~ל

והטעם ב~שוב~ הרש~"~
 דהויי~

 דבר ~"פ יהיה לא המ~ה
 ו~יין ואחרונים ט"ז ל"ה דין ב~ל~יל טומאה~מקבל

~"ך

~"~ 
 ~ ק"~

~~
~~~ 

 ס~~ ~"~
 " ~הור ~ם~אובים

 דמן דר~נן שאוביםמים דס~~
 אלא פסול~נו ה~וד~

 ברו~
 במ"ש שאוב

 רמ"~ ל~~
 בדין

 והיינו י~לה במה לו שיש שב~ב לקמן ה~עם וזהו~"
 ~ וא~רונים ט"ז דרבנן ~מידידוקא

~~
~~ 

~ ~"~ 

 דוקא ~" ~הור ~~יקו
 בשה~

""~~"מי~
 במ~הד~ל"ב בש~ים

~~"ל
 ס~יק~

 א~וד שאוב ~לו " ד~י""ל דאודיי~~לד~דן

מדא~ריית~
" 



" ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~
~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

 שאני~ד~ודיי~~~~דאודיי~לאאמרי~ן
 ~ ואתדונים ש""ך קי"א~י" או~ד~~~י~

~~
~~~ ~ 

 ~מ~ש~~~ף

 ~הו~ ~~~~
 ~ב~ירו

~ 
 ב~ר ו~שרובו

 א~"~
 דהפיסול

 רוב שם שיש מפני ~שד~~ין
 ~בו~ ~קו~

 בשר
~~רונים
~ 

~~
 בשרים ~ם רובו במקום ישואם

 א~א ~~ול דאין אמרנו בבר מדאורייתאדהא וב~
~בולו

 שאו~
 א~י~ פ~ול ומרדבנן ב~ר ש~וב ~רובו אבל

~שלש~
 ב~פיקו ה~ירו לא ו~ב לו~ין

~~ 
 ו~יין ט"ז

שם~""ק
 ~""ר~

~ ~
~~~ 

~"~ 

 מקואות ב~
 ו~
 דינא האי בל י

 בראוריי~א אבל דר~נן ~~יקא ~א רליבא"~~וה ~~~ו~ ~ו~ ~~ ~~ו~~וו~~
 ~ימן ל~יל ו~מ"ש אומר שאני ~מרינןלא

 ~ וש"ך~"ז קי"~

~~
~~~ 

~~ 

~~~ 

 ~~~~~~ה

~  

 ~ וא~דונים ש"ך ~שמים את"בשירדו

~~
~~~ 

~"~ 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  
 אבל שאו~ים~פק

 א~
 בגון שמים ~"י שנ~~ו נדאה

 ותפירות~גו~ת
 שבשדו~

 ~"י ~נתמ~ו ~~ן וביוצא
 ו~אגשמים

~"~ 
 ~ וא~רונים ש"ך ~ש~ים אדם

~~
~~~ 

~"~ 

~ ~ ~ ~~ו~  ~  

" 

~~~~ 

 ~ח~יןלטבול
 שב~ בלי~

 אלא
 ~~בולנ~

 או ~נן
 ~ליהם יקרא שלא ~ד בלבד צינתןב~פגת

 להן יתירו האמור ב~ל א"א ואם למ"ש ידתה או~מין ש~
 ~שמ~ות ביןלט~ול

 ת~אנ~ ול~
 הלילה ~ר לבתיהן

 ~~""ל להתיר בידינו אין מזהויו~ר
 ובב~ ~

 ה~רבנו
 הרב בת~ ד""ה מור""ם בל~ון ב~ דין קצ""ז סי~ ל~יל~זה
 ~רב~~יורי

 הא~"ש מן וה~ולה
 דמות~

 לטבול
 בליל"~מין במו~

 ודא~ ~ב~
 אין וגם יום מב~וד ל~בול

 שבת דבמ~~י ב~ דין קצ"זסי~ לעי מור""ם בתב דהא מש"ק לליל הטבילהלד~ות
~ 

 " אם ~~בול

א~שר הי~
 ל~

 רבור מש~ש י~ויין לבן ~ודם ~טבול
 בט"ז ~ייןהמ~~יל

~"~ 
 תטבולנה בן וא~ ו~ו~ ה~

~ ~~~ 
~~ 

~~ ~~ 

 ל~~ול להקל

~~ 
 טביל~ן ליל אין אם~~בול

 ממ~
 ועיין ז

 שו"~
 ררב"ז

 צ"~ ס~~"א
 שק~~ו מ~וה

 ו~ב~
 בקרק~י~ו

ק ל~מ~~~~~א~~~ו~ת ש~ ט~ ~ ~  
~  

ונתת~ר
 ב~~

 ממנו
 ~קבל ו~ין בלי תו~

 ~ דדב~~י~~"י"~ טו~א~

~~
 הט~ם " נהגו ובן או~רים יש ~ו~םלשון
 ~מו ~טהד דהמרתץ י~מ~~לא

 ז ואתרונים ש"ךוי~הרו~במ~~לתור הטביל~

~~~~~~~
 י~עית ב~ובוז""לורבינו ב"ה אותבר~ה
 התיר ~נ"ב סי~ ב"י בשו"תהאתרון

 ה~ילה למ~~"א~ר~~בנס
 ולד~ו~

 גזרו לא דבנדה
 הביא זל~""ה האדמה ~י שהרב ו~ורני בזהוהאריך

 ה~~ ואין להתי~ הקדמונים ~דור גדולי~ו"~רבנים
 והן~~ד~י

 ~~וו~~ ~ד~דדא~ ~~~~ש~צי~~דו~

 שדי ד~ב ז"ל ~ז~ן י~~יה ר~ינו~מאי
 ~~"לביותר ~~~ ~נו~

~ 
 או~ר~ ה~"ל ~נ"ל דבריו ועל

 דינא ל~נין במ~שה ורובי ראשי~מבתי ל~מו""~
 ממ~ רשאל~

אש~
 ל~ שרי אי וה~ניגה הרבה ~יל

 א~ד~~טבילה
 ל~זור הנקיות ~תבלית היה שלא~מ~וה

 ~ לנא ~מובו דין ~ן שריאובל יו~י לן לי~רודלא א~י ומובטת הנ"ל הרב " פי ~ל לה וה~רתיבמר~ץ "ולר~ו~

 ~ז~ ~ ~~~~~
~~ 

 הזפ~
 ~וצצין שאין ומודזפת אפי~ " ובו~ והמור

 בליםבשאר
 שדר~

 ו~ש זבובית~וצצין ~~י לזופחן
 רבריםשאר

 ד~וצצי~
 בבלי ר~~~צין פשוט ~בלי~ ב~אד

 ו~ת~ ב""יזבובית
 להת~י~ולא" ~למא נהיגי רהבי הב"~

 ~ ש""ךונבון הטזר לשון דה~תיקבה~ט"ז

~~~~~ ~  
 שת~רית מור"ם לשון

 ~ציצ~ו~"מדוקא ~וירמ~פנים ובו~"ומשמ~
 ~ליו שמק~דין בדרך הוא~אם

~ 
 ואת~ונים
~ 

~~
~"~~ ~~~~~~~~~ 

 טובותי~ון
 ו~~

 אי~ו תי~נו שם ל~נ~ו ד~ת
 "וה~תיקוהש"ך~הא~רונים~ תזצץ~~

~ ~

 " קצת צר פיו אם ~~ ~~ן
~יו ו~ב"~~ת~דא~~

 ר~~
 לו ~ל~ה לא

 לה~מיד ~טוב ונל~"ד וא~רונים הש"ךוהביאו טביל~
 ~"זו~יין

~ 

~ ~
 התי~ן ~פי יש אם מור"ם ~~ון

 ~ש~~
 " ובו~

 א~לבשה~יצון ט~ור בשה~יצוןהיינו
 בפיו אפי~אין ילה טבג"ב צרי~

 בשפ"~
 ד~לקא דמי~ו מו~ר

טביל~
 סי~ בדל~יל ל~נימי נמי ~~א ~תיצון

 ש"ך ט~דין ~~
 י~שרם וה~~ינים ~ וא~רוני~

 בתו~
 ~ו

 ~" ~ נהו~ "והבי הד~ויבדבר

~~
 לשון ז~ו בבד" הוא ~פנימי הבלי א~ ו~ן

 מ~דם שמלאו בלים רזקא צ""ה דיןהאו"ה
 בלי אבל ו~וצץ דפנו ~ל מבביד מלא ~וא וךדמת
ר~

 יזהר אך מים שמה יבא שלא א~שר ~אי ל~וש אין
 ~ם א~י~ יתד לה~בילם בבלי הר~ה בלים יושי~שלא
 ~"ג זה ישבו שלא אא"בר~ים

 ז~
 ~ל בבליה~ומר

 אפילו בדלי זה אצל זה להנית אבל פיו ~ל אוש~ו
~ים

 ~רב~
 "לב~הלה ~ותר יהד

 אפי~
 יפלו

הנה ~מי~ שמתגלגלין דמתוך ל~וש ואין בבאר זה~"ג ~
 ו~נ~

 וסביאו ~~"ל בולם ~"פ המים נוג~ים

~ש"~
 ז וא~רונים

~ ~~~~ 

 יותרמשפ~ה"~ ~ד שפיו בלי ~ל ~~
 ב~ט"ז הוא ובן לומר צדיך~בן

 ראיןב~יו דאע"גואשמ~ינן
 ~יבו~ הוי לא דב~למא ~"ג דאף במים מש~~ואו מהניבשממל~ בשפ~~

ר~
 ~~י גופו לבל בש~ה

 ב~
 בדל~יל~סימן ~הוא

 האו""ה וב~ב ט~ר"אדין
 נ"~ בל~

 דיןצ""ג
 ב~נין הוא אם משפ"ה יותררתב מיהואפי~

 שאי~
 נבנ~ין המים

 למלאו~ו או להשהותו צדיך מידלו
 ~טבילת סי~ק""ב ו~יין~לעיל ~ ש"ךואתרוניםהוא ופשו~ ~~ל~

 ~ ~ " ~בלים

~ ~
~ ~ ~  

~ ~  ולאהוי " ו~~ מקום ~ד מטביל 
 ש~וא לפימ~ום~ת~~ציצה

 בי~
 ואינ~"ה~~~י~

 תוצ~
 ~ז

 ~תדונ~
 ז



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

~  

~ ~ ~  

~

~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

~"~~ 
 ~ו~

~  מצו~ 
 חולים~" לב~ר

בחוב "~
 ב~

 ז החיים
 פן הרפואוח בענין הא~ דדבים בג~ הוא חולים~~יקוד
 יוד~"וא~י

 לרופאים ~עדו שיש~דל או רפואה לו
 לו אין א~ צרביו~ר~~חו~הב~ל~פקלו

 בשר בל~עדו"לדופא ~ג~שיחפל~ ~
 והטו~ ~

 ז"ל הרמב"ן בשם בחב
 הביקו~ מצוח~ט~ם

 לפניו וירבצו שיבבדו ~י הוא
 וימצא לחליו הצריבין צרביו לווי~שו

 נח~
 עם רוח

 עניו ויבקש ~רחמים ד~חו שי~וין ~רי ועודחביריו

~ילב~
 רחמים ~יו ב~ש ולא לחולה המבקר

~ 
 קיים

~נו~
 נקרא ~עוד ד" דין לקמן מור"ם ועיין ז ~ב זו
~יקור

 ריפשפ~
 בבניסה אמונה שבילי במעשיו~~בחב

~ב~
 ועל עיניך ראו גלמי יאמר לב~רו החו~ה

 ב~ם ~חר ולא יוצרו ימים יבחבו"~לם ספר~
~ 

 גלמי של ר"ח
 וי~וין לבש מלך~אוח ה~הן

 ו~"~ ב~~
 ישמחוהשמזם

 דר"ח האדץוחגל
 ו~"~ הוי~

 בצלם בי ב~וד צלמ"ו

 אח ~שהאלהי~
 ~אד~

 ~~ו~ה~א ~בל~ ה~הווה ה~ויה שם בבח
 ~לי~

 רעה
 ~ליליח~

 ונגע
 ~סמאל~

 לא
יקרב

 באהל~
 יצוה מלאביו~י ~

 לשמד~ ל~
 בבל

 דרבי~
 ~הלחנו בי ונושעה הושענו וארפא ה"דפאנו ~

 ~ וגואלי ה~צורי לפניך והגיו~לבי פי אמרי לרצוןיהיו ~ אח~
 מס~ בסף של " פ~טוח ב~ס נ~ש פדיון לעשותוטוב
 השד עץ האדם ~~ץבי ~~

" ~ ~ ~ ~ ~  שם ~ד"
 דמב~לי~

 לב~ד חו~ה תלמוד
 נבלל דהוא ה~ולהוס~ךל~בראח

 ~ל דזוהי ב~ך לרעךואהבת במצ~
 ה~ו~~

 ~~הדברי~ בלהוהוא
 פירוחיהן אובלדאדם

 ב~ה~
 לעה"ב~ לו קיימח וה~~ן

~~~
 יזהירוהו עליו והעומדים נדריו החולה ~יחיר
~ל

 ז~
 לו שעשה~ ~י ~לבל או שנאיו לבל ול~לוח למחול ~בן

 ~ הגון בל~י דב~

~~
 " מיד נבנסים ו~חברים ה~ובים "

 רלא היבי בידה~~ם בח~הב"~
 ל~חר~

 להטיל מזלוה
 יומ~קמא רבא מ~ דף בנדרים בדאיתא חולה שם~ליו
 ~בו" ליחרע~מזליה דלא לאינשי חיגלו אמ~לאדחליש
 בביחו ~מיד שנבנ~י~ וחברים ~רובים~בל

 ומש"ה ב"בהרגש~ ליב~

 בשקפ~

 גם נבנסי~ החולי עליו
 ~ ואחרונים ~ז מיר"הרחוקים

~~
 בירושלמי אית" הבי ימים" ג~ א~ר והרחוקים
דפא~

 מהאי דידן מש"ס הקשה יהודה שבט בס~ ז"ל~ייאש מ~ר"י ט~והרב הלבה ג~ ~דק ~וף
 יש ואילך ב" דמיום דמשמע ובו~ קמא יומא~רבא
 דהי"ל החולה~בקר

 בש"~ לפ~ו~
 בהירוש~ ולא דידן

 זבוחי~ ונפוש גובריה דרב ~~א דשאני דתירץובו~יע"ש
 קמאועוד ביומא אלאדוקא מזליה דליחרע חיישולא

 דהוה ו~א ב~רושל" ימי~ ג~ אחר ער חל לא~החיוב
 עליו שיבקשו ברי אלאלהודיע אי~ ב~ ביוםמ~ריז
 נ~י אי לבקרו שילבו ולא בבי~ו א~ בלרחמים

 הנבוןלפע~ד והו~ ~
~ 

 ביום מ~יז היה דר~א
~ 

שיבאו בדי
 ליו~

 בירושלמידהרחוקי~ שאמרו ומה ג~בקרו
 יום דעד ימים ג~ את~"שיעב~ו ~ל אינו ימים ג~אחר
 יל~ לאד~

 ג~ יום בני~ח אחר ר"ל אלא החולה לבקד
 ל~~מב~ם ניחא ודבהבי הראשוני~ ימים שני~לא~י~י

ז"ל
 בפי"~

 ~יןמבקדין וז"ל דבתב
 אחר הוא הידושלמי פירוש ודאיו~"ב הבי~ו~ ג~ב~לל דיום דמש~ו ובו" ק~ן והלאהואםג~ מיו~ ~אל~ א~ה~ל~
 בנים~

 עב"ל ~למא נ~וג והבי בלאחריו די~ו ג~ויום י~~ ג"
 הדחוקים ו~ב הרמ~ם מל~ מובח דהביב~יני וי~ ~

 אחרלבקרו יל~
 בני~~

 ~ ג~ימים
~~~~~ 

 " ובו~~ לבקד ילך ~פילוהגדול ~~

 בגדול בדאשבחןי
 ובמ~ש בי~~~למילחו אאע"ה החולה אחלב~ד ~הל~ ~~ו~מי~

 ובו~ מדוחיו אחד הלך חלבו אלהיבם ה~ אחרידס~ה ב~"~
 מבקר הואמה

 ~ אחהו~ו~ אף חולי~

~~
 " במהפעמיםביום ואפילו

 אין ח~רים גמילוחדפיא~ דה~יאי~אב~~
 ועיין ~ שיעו~ ל~

 איןחולים ביקו~ ט"ל דף בנדרים חניא והבי ה~"ש בפירוששם
~ 

 ביקור הבי נמי ובו"ו~ניא שיעור
 ~אה ואפי~ קטן אצל גדול אפי~ שיעור לו~ן חו~~
 בברבי ועייןביום ~עמי~

 יו~~
 ורבאלא ראביי דבחב א" אוח

 ג~ל בין איחניהו ד~וייהו דינא לענין~יגי
 דבי~וד ~~ר ונבון~ב~"ג ביום פעמים מאה ואפי~טן א~~

 ~יו חלק בסה~מ והרמב"ם מדאודייחאח~לים
 בוחיה~ ~ונל~רעייןבשרש

~~
 גילו ~בן פירש רש""י " ובו~ גילו בןואפילו
 במו~ו זקן או במוחו בחור השנים בפיהוא

 שנולד גילו בן פירשוהרא"ש
 במז~

 ב~"ג גילו ובן
 בחוליו מששים א~ש~וטל הו~

 ומו~מילהבש"~
 ב~שוריי~א

 ~~~ חלק הב~ שנוטל ~היינו רבידבי
 נוטלין אינם ~ח~יו ~באים בל זה דדך על ובן~ראשון ששיי~ מ~~

 ועיין ~ ~לפניו מה ש~ייר ~מ~~ממה אתדאלא
פרשח במד~~

 ובי ב~~וק סיני בה~
 א~י~ ימו~

 ובו~
 ורעו אוהבו שיהיה וסגי גילו בן בעינן דלאהחם דמשמ~

 המטההמטה על וישב ויחחזקישראלוסמ~לדבד
 ~ גילו בן שהיה יוסף בשבי~רונ""ט ~ול~

~~
 י~א מו~ם לשון

 דשונ~
 יבול

 ~יל~
 " ובו~

 ~השונא נהיגי דהאידנאב~ב ובה~
 הול~

 לבק~
 ולנח~חול~

 ומחמח אבל
 ז~

 ~יניהם שלום נעשה
~  א~לו ישלח ~שונא ~חוב החיים שס"ב~וב~"~י" 
 תחל~

 א~לשמו~
 רצונו

 שיל~
 ולנח~ו לב~רו

 ונבו~
 וש"ך

 שהם מה ול~י ה~נאה שהיא מה ל~י דה~ל בחבב~ ~"~
השונאי~
 ~ת דללוח הב"ח בשם עוד וב~ב ז

ליבא ~שונ~
 למיח~

ו~יין ~ ~אדם בל סוף הוא באשר לאד לשמח
 בד"~

 לרבר ראיה דהביא
 בפ~ מ~איח~

~~ 

ד~נהדרי~
 לא אבילות לו שאירע גדול דב~ן

 יל~
 ל~מו

~שוח
 ~עב~

 ~בלים ומני~םבלביה ~ד~ ד~א ויאמ~ דעחיה חלשא דילמא
 ניל~

 י~שזוהר~" חולים לביקוד
 לאבי~ח חולי בין דחילק נראה יהודהשבט

 לא בא~ל אבל שמתה ו~יבא דיחרפאא~שד דבחו~
 ל~וח~~ ואיבא ~ק~לה נולדה דבב~ לנחמוהשונא יל~

 עם המחיישב חילוק הוא ~י דסגן~והגם ו~הךלחשרא
 זהבל

 "נל~
 אהוב ידי על הדבר דטוב

 שישלחהשלום ~מחוו~
 מ~ לשמו~

 ~ החיים בס~ במ~ש בפיו
~~~~~ 

" 
 ~נ~ון " ו~~ ~ה ע"ג יש~ לא ~~

 ובא ו~דמורה ~ר~ב""םבדפרי

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 מלךוהיינו היזשבלפניב~~ם

 שיח~ט~
 במלבושיוד~ך

~ני~ו~
 ולא

 ב~ל~
 ~ד~ר וברור

וב~וב ~



~ ~ ~ ~

ו~~~
~ ~  ~~~~~

~~~~~

" 
 ~ונח~ פרש~ ~~~זה~

 ע"ב רל"ד דף

דהמב~~~א~
 מדאשו~יו לי~יב לא ה~ולה

 ר~"הלר~לוהי לדגלוהי ולא רשיה ~ל דש~י~~א~שום
 גמור לצדיק אבל לבינוני אלא ישראל בר ל~ל לאו~אי
 י~~דנו~~

 ע~
 על ושבינ~א דוי ערש

 רישי~
 א~~ד

 רש~ דגלוהי עד~ופיה
 גמור

 ~ד~
 ליה א~~ר הדין

בבל
~~~ 

 ודא
 יצ~"~

 ז~ה ואי לישזבן ר~~נא
 נ~י~

בדמו~
 זבה לא נשמ~יהואי ל~בלא ~ריה

 ~ב"ל י~יד~י ~ב מיד וזהובלב בד~~ נ~י~
~ 

 ב~יקוני וע~ין
 ובז"" רעש אי~ המ~~יל לשון ל"א~ב רף י"ח~יקון ז"~

~~~~~~ ~ ~  ~ ~  

 ז~~~~א~יקצת
 ס~~

הגו~~
 בדא~רו בידו ו~רבו ~~דו הוא מ"ה ~ יען

 ולא אליו לה~קרב ואין~~ן
 לד~ו~

 עב"ל מ~ומו
 ה~ו~ס בר~לי עומרין ר~ין בדבר נזהריםוראי~י ~

 עובד בין לחלק ואין בה ה~ובב המטה בר~לי~ינו
 ~ ו~ו~אלהים

~~~~~ 

 ~ולה שבלמפנו ~~
 מיק~

 ובו~" ע~יו
 ~י~א מרן שב~בה~עם

 ~~רי~י ~~~א יהיב והרמ~"ם" מ~~"א דף~דרים ~"~
דבשעו~

 ב~ד ע""ש ה~ולה צרבי עושין והערב הבקר
 עליו ~קשה ~םוה~"מ

 רשבי~
 וב~ב ד~ל~וד~ ~עמא

דלא
 בש""~ גרי~

 עייאש מהר"י ו~םב~ או~ בב"י ז""ל חי~א ב~רס~נו~והד~
 ז""~

 לראות זה על עמדו
 ~ד"~~ונל~""ד י~ויין ~עמי תרי בין דאיבא~נפ~ו~א
 וה~וליאם אדם שהוא מה ל~יד~~ל

 דאידלי יובי~ הנ~יון ועב""פ ~ל ב~וליאו ~~יףליהעלמ~
 ~מ~

 ובאורקצירא אידלי
 ה~~

 מיקל~~יי~מעליהם ה~ולים רוב
ובערב

 ולבן ~בב~
 רר~

 ~ובה עצה
 היב~

 ~וב ר~~ש"
 ופר~י בללי ולהבין לירע ה~ם ב~י ~חולים~בקר

 ~ ע~יור~מיםה~ולהולבקש

 ~ו~~~

 ב~ב " ו~ו~ שירצה לשון בבל ~ ~~~
 ~ט~

~"~
 לפניו רבשמ~פלל ו~אחרונים

~ב~~
 ~מלאבים צורך ואין עמו

 ולפי~~
 לה~פלל יובל

 ועיין ~שידצה לשוןבבל
 ש"~

 ו~יין
 בא"~

 ק""א ~ימן
 ד~"דיץ

~ 

~ ~

~~~ 

 " ובו~ ובשב~אומ~ ~~

 ובא""~
 סימן

 ושב~ו מרובים ור~מיו מםיים רפ""ז ""~
 וב""ב~שלום

 הב""~
 בשיירי ועיין נהוג והבי ו~~רונים

 ~י~ בא"~בה"~
 ר~ז

 וב~ג~

 יהיבי ש~~וא~~ונים רוד
 בפ"ק ראי~א משום~~מא

 דשב~
 ה~ירו ד~קושי

 ~ולים ולבקד אבליםלנ~ם
 בש~~

 ופידשו
 דמ~מ~

 יב~~~יקו~
 ר~מים עליו לבקש

 דבקש~
 הוא צרביו

 בשב~~~ו~
 בדישיהא הנ"ל קצרה ~~לה ~יקנו ולבן

 שלא~הל~יו
 ~ר~"~ י~רי~

 להר~יב א""נ~י ב~~ל~ו

דע~
 דרבו ה~רובים

 וי~צאודע~ם מצ~רו""~הלאמצע""רהיאד~נו~
 רו~ נ~~

 ביום
 ונדא~ השב~

 רהי~ירו
 ~ הצ~ מ~ניבקושי

~~~~~ 
 רלא " ובו~ הפ~יד או הלוה אם ~~

 ולא מ~ייםדברים
 רברי~

 ממי~ים
 ע~יו~ליו הבביד לא דאפי~ דמשמע הא~רוניםוב~בו

 זה דבר~ומדיןלו
 וברמוב~

 דהביא הבריי~א מלשוץ
 ובו~ לו ואומ~ין ובו~ למ~ה אדם מ~לה וז"ל~~ור
 ~י" לקמן וירוי רל~בי~~"ג

 של"~
 מוב~ד~ק~בנ~ה

 יישוב~רבה ופקרונו~רצרי~ הלואו~ שאני ה~ורה לו או~ריןלמות
 ~ד~~

 ב~שבונותיו לרקרק
 מהר~

 עייאש

ז""ל~
 אצלו איב~"למימררדול~~~צ~ד~"~ובאו זעוד

 ~~שבו~ו~לראו~
 מן

 הלואו~
 ~דו או

 נו~
 או

~ו שו~פו~
 א~

 פרע
 מחובו~ לה~

 ו~ר~~א שהיהל~ול~"אצלם
 ה~ולי עליו יבביד אםמיל~א

 ול~י~~
 להקרים אמרו

 שעלה ביון לולומר
 למ~~

 ~ עניניו על ר~ו שי~ן

~~~~~ 
"~ 

 ל~
 משום " ובו~ מעיים ל~ולי

 רזמנין בי~ו~אי
 שצרי~

 לנקביו
 ה~ין ול~וליומב~ף

 והרא~
 וב~~הרב ~ ~ריבור דקשה

 וז"ל ז"ל עייאשמ~"י
 ומשמ~

 מבקרין אין דלאלו
 אפי"בלל

 בבי~
 ליה ד~קיף רומה"ל~ולה ואינו ה~יצון

 שהיומבקרין חולים בשאר היה מ~~לה רה~ם~למא
 בפניו~ו~ו

 ולב~
 לא עלמא ליה ר~קיף לא~ר אף

~קע
 מצו~

 ביקור
 מיהו ה~יצון בבי~

 לן אי~
 ~וב והראש העין ול~ולי מעיים ל~ולילמימררגם

 או~ו שיבקרוהדבד
 בבי~

 ה~יצוןומרן
שיבקרו ~מ~ ברקדו~

 בבי~
 עלמא ליה ר~~יף ~ולה אצל ה~י~ן

 עליו ומ~שים צערו ושומעין רב~~ דמיל~אל~יומא
ר~מיםודו""

 ~ו~~~
 משמע " ובו" עבו"ם ~ולי מב~רין ~~

 עצמן ב~ני~פי"
 ש"~

 " וא~רונים

 מרן רברי על י""ב ריץ ב~י~ן~קנ"א ל~ילוב"ב
 עניי מפרנ~ין אי~א הניז~ן ~בפרק ואע""ג ~י~וי""ש
 רוקאעם ר~שמע ובו~ ישדאל ~ניי עםעבו""ם

 ב~ב בבר שם מפירש"י ובדנר~ה עצמן ב~ניולא ישרא~
 ובירושלמי ובןב~ו~פ~א דוקא רעםלאו רלישנאהר""ן
לא

 ש~
 יעוי""ש לג~ין בחירושיו בתב~רשב"א ובן עם

 י"ר פ~ הרמב"ם מלשוןו~""נ
 מהלבו~

 אבל
עם ב~~ רל~

 וב~
 ובן בר"ק יעויין ז"ל ~ייאש מהר""י ה~בים

 ועיין ~ קנ"א סי~ ולעיל הבא מרן לשון ובא~~ו~ה
 הב"~ש~

 להר~יש ויש ה~"ז ו~ם בענין שהאריך
 מרןבלשון

 ש~
 ר~~ב

 מ~ום אראיב מו~רלפרנ~ולישנארש""~מוב~
 רר~

 שלום
 ו~צ~

 חיובא
 ~ ברב~

~~~~~ ~"~~ 

 ד~יישינן " ובו~ מ~ייםב~ולי
 האשה אבל בע"ב עליה ויבאיצריה ~~י~לי~ שמא ~דיא שהואביון

 משמש~
 האיש

 ב~וה~יקו מירו ש~נצל יבולה האשה ~ולהרביוןשהוא
 הר""מ והש"~~אבןהעט"ז

 ו~ב"~
 על השיגו והדרישה

 מעיים חולי לגבי זה רין רמ~אי~מר ודקד~והב""י
 דלאש"מ

 שיי~
 מעיים ~ולי ~בי אלא

 ראיב~
 פריצו~א

 ~נקיבה משמשבשהאיש
 ב~ינו~

 איש של ריצדו ו~ו
 ו~""ז אשה משלגדול

 ראמ~ ב~
~עיים חולי ~בי ~דוקא

 דצ~~
 האשה י~ייע שהאיש

 לעשו~
 ~ביה

 ~ולי בשאר משא"ב קשוי לירי יבא רילמא שינןו~יי
 לאיש א~ה~בל

 בב~
 ב~ו~ע~ש~וא ד~שש שרי ~וונא

 " רנ""ב ~י" ~ה""ד ~רב וב""ב קשוי לידי יבא ולא~ולה

 יו~ף ברביו~יין
 או~

 והרדב""ז וה~ ר~
 עיי~ ומהר""י ~קנ""ר ~י"~יורדא רפו~ בשו"~

 די""לדמרן ב~ב ז"ל
לא

 " חלאי~ לשאר מעיים ~ולי בין לאיפלוגי ~נ~י~

 משמש אינו רהאיש ה~לאים בבלרהה""נ
 הא~ה א~

 דאעפ"ב מעיים ~ולי ר~פא~נ~טולדבו~א
 האש~

 א~משמש~
 ודלא לה~מיר קר עי נרא~ ו~בן האיש

 הב"~בא~רוני~
 ו~""ז

 וש""~
 ~לאים בשא~ רמ~י~ים

 לנוראין
 ליבנ~

 בספק אפילו עבירה ברבר
 ~ע""ב דהמ~מירברבריו עב"ל~ונלע""ר נזיראאמרינן ל~ רל~

 שניו "בפי ~מקום"ו~זמן ול~י השעה רו~ק לפיוהבל
 האשה של ~שנים רב"ולפי

 ~ק~~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~

 ~ור"~ ל~ן~
 איתא ה~י " חב~ובו~ אצל ילך

 ב~רא בבא~ש"ס
 דףק""~

 ~ינחס ר~ דרש
~ר

 ה~
 ~ל

 ב~ו בסוך חולה ל~ שי~
~~ 

 ה~ם אצל
 מלאבי~~ואיש שנאמרח~~מלך ד~מים עליו~יבקש

 דשב"ם ~י~ש שם ו~יין יב~רנה~בם
~ 

~~~~~
 בי ה~ם שינוי החולי ~~יושהבביד למי לעשוס דנ~~ין ואחרונים ""בד""מ

~קר~
 ל~ניים צדקה לסס ונו~גין אדם של גז""ד
 וס~לה ~ד~ה בי~~בו~ו

 ו~שוב~
 ~~בי~ין

 א~
 דוע

 זהגזידה

 להרלי~ג"~~~~~~
 ~~"ב נרוס

 ב~~
 ~~ספללין

 נשמס ה~ נר בי החולה~ל
 ~ אד~

~~~~
~ ~בלבו~ ~ ב  

 ~~י~~~ה~

~~~~~~~
 לחולה שיעשו ו~ב למאור וש~ן ~דקה ~

 ז ש~ס~לליןעליו קל~סב~סג"בהסרת

~~~~
 ~ב~ות גם החוליםהמסובנים ~~ל להס~לל
 ומ"א ר~"ח סימן סוף בא""ח ו~יין "וי""ט

~
 ~ לב~ךעליו א~ור מסובן שאינו דמי בסב
~~~

 במקום בשהוא ה~ולה לברך שאין מהרי""ל
 ~ צ~סימן ש"י ושו"ס נ""ש בשו"ס ועיין ~אחר

~~~~
 דארם שבתב ~י יש וז"ל ד" ג~ אוסבש""ב

שהו~
 חלה אם הקהל בה~~~ס ~נורה

אין~בר~

 מסירים בב~ה בי אוסו
 החר~

 וצריךהםב~ס
 הרד"ק ב~~ וי~ה יו"ד ~~ אמס ש~ס מאמד ~"יקהל

 " ~ ~ב""ל ~"יבהגהוסיו

~ ~ ~ ~ ~ ~

 דא~ן וביוצא ואלו~י רבי אואבי אדנ~ ~מר אין רבו ~ו אביו~ל
 רבי או א~י יאמר אלא המ~ם ל~ני~בהוס

 מ~
 מא~ד

 ~""ח צדקשפסי

 ה~ר"~

 ז ~י בהגהוסיו

~~
 דניהו~אבלי~הוא " ובו" אבלים~ודם ניחום

~"~

 הב"ת ובסב ~ המסים ו~ם ~הי~ם ~ם
 אבליםקודםאבלבשא~ש~ ניהום שניהם~שא""אלקיים
 ~ מחייהו באלו דהוי ל~ניו ולבבד לר~ץ ~ושיחיה עליורחמי~ ברי~בקש קורם ~ולים ביקור"לקייםשניהם

 ~~""~~י~~
~~~ 

~~ 

~ ~ ~ ~ ~  
 הנם רו~א בגי~ שבינה בי השבינה היאהאמיתי

 א~ושבט ~אוס יו~ף ברבי ~להה אזולאי~~הר""א ~~~
 ועיין ~ הר~ואוס טבע ~י על הר~ואה נסןו~בי""ס יהודה~

 דהר~ושו ו~ודה ושבט ב~ אות יזסף ו~דבו וש"ךט"ז
 על ט~~אוי~יבי

 מ~
 וסיו~במצוה ברשוס הסהיל מרן

 אחר להשסדל וקרוביו החולה דחייבים עודובתבו
 לד~ואה המועילים אח~ה~ממנים מובה~ולחזרדו~א
 ב~בר ומסרשל ~מתעצלובל

 ול~
 ~ל יחוש

 אלא טבעבררך הר~וא~
 י~מו~

 על
 נ~

 שהק~""ה לומר
 ה~יר והוא המחמי~ין ~ן אלא אינו וירפאהודברו ישל~

 לי~ן ו~סיר ב~צמו ו~ושעשז~ה
~~ 

 י~וי""ש הרין
 ס~להנאהשיס~לל החיי~ ס~ בה~דמס ועיין ~באודך
 בשום יבשל ~וקר~א בבלהרו~א

 דבדוהחול~
 ~""ב

 ~~אי~"בברבוס ר~ואהשלימה שיר~אהו ~~ אליסחנן
 אח~ובו~ז רב ~מדדףם"

~~
 וז"ל ~~ אותיו~ף בבר~י בסו~ " ו~" ממנו ~דול שם יהאולא

 א~
 יש אם

 שו~
 ~"ד שרי לו

ד~~דינן
 ~ב~ל"וב~ו~ לעני~הורא~

 בש"ב ~וד
 או~

 ~~י~~דהו~~~"וז""~~רא~
 דין להודי~" ~ל"~הר~נים

 ל~חורום~~ה
 הדו~~ים~

 ~ראש ~ ~~~צים
 שיש במקום "החולים לר~א~

 גדולי~
 מהם ו~קי~ים

 על הזהרסיפ~מי~ ~ובמ~
 ~ ז~

 ב""י~ ~ועיין"
 הרר"~

 והמ~~לה חולל"נו ב~וון והן " עב"ד ב""יב~גהוסיו
~זאת

 מקרו~ ח~שים" הדו~אים ~יד~ סח~
 לא ~או

אבוא
 שמו~

 ורובא
 דרוב~

 ~ילשלאהגי~ו רו~אי הם
~~רקן

 ונבנ~י~
 דהה~יוט י~גי חוצ~א הקורה ~עובי

 ממנו שגרול ~יקו~~ל~ני
 ה~ בא~ובה והולבים"~~ומאה~יצו ומניןורבי~חללי~ בחבמ~

 הטו~
 ב~ד יב~ד

 משגיאוסויצילם
 יו~ף בברבי וע"~

 ב~"ד ד~~~ ד~ או~
 הזהבבלשון

 וההדד""~
 ו~ד"ד

 על ישי~ ~נו~
 הן ב~לוהן ב~יאי ~א דש~יהו והאידנאדנאוז"ל פתג~

 באשר דמוסא ו~רוונקאהמזיקין
 ~חולה זלה""ה~רמ""ז י~שו"~ ~שו""~

 יחו~
 ונ~שו גו~ו ~ל

 ור~א "הולפי ביני דקאי א~"א "ולסור לדרוש~יטב לר~~
 ~ ונבון~ ע~"דיר~א

~~~~~
 שםעור

 או~
 ה~

 א~ ד~
 "הרו~א ידע

 ~סו~לולהמנע ~סיאב~יה ב~יןהנש~ח
 לאש~מוטו מצי ולא יקראהו אשד החולהל~~אס
 בירושל~ידאמרינן

~ 
 ד~נן אמאי ה~ודר בין אין

לר~אוסו לז~ שדי שיר~אנו מי לו יש ש~~י~ מדפאהודהמודר
 "של~

 וב~""ש להסר~אוס זובה אדם הבל מן
 ~י~ ~~יל ~י"ל והבי~ בפירוש ~דןבסמוך

~"~ 
 וא"ב

 דעל דאפשר לי~ע לו אסוד לו שוה ב~יר יש ~ם~ף
 ~רן ובמ""ש במודר שרינן דמה""ט יסר~אודו

ואם בס~ו~
 מונ~

 א~י~ו והיינו ובו~ לו יש וא~י~ ובו"
 ו~שוטלו ששו~

 א~
 רוצה אינו אם

 לה~~~~
 לשום בלל

 ירא בי מני~~ו ~ אם לו שוהבד~ואהויש אד~
נראה יטע~ של~

 מני~סו ואם דשרי ~~ו~
 אחר~ מסיב~

 אם
 לבל לגמ~ינמנ~

 אר~
 צד יש

 לההיא ד~י ולא ~תו~
 נמנע אם לו שוה בשא~ן ואף המודר בין אין~~רק
 ז עב"ר החולי ל~י והבל חייב~הוא ~~י~ ויש ~שרי א~שר יטעה שלא היראה מ~נילגמרי

~ ~
 בון ~בל~~נין ר"ל "~ "ובו" ~תשלומין "חיים
 ~א""ב ~שוגג בין~~זיר

 בסי~
 דוררברשוס

 שוג~ דהוי בט~הדוקא
 אבל ~טור

 במז~~
 אם נ~ו ו~ה""ד~ייב ~נין בבל

 ~ש~
 ד~ושע דבד ב~ז~ה

 אינו שמים בריני וחייב ד~~מר הואוהא~~מזיר ~רו~
 ידי~ לצאת בא אם ~""ל ~לא שמים~ונשי ר"~
 עייאש מהר"י הנזקבסשלומי שמי~"~יו~

 ובת~ ז"~~~
 דהטוד ~וד

 באן~סב
 לאביו ד~~ ~להקיז~ שרי ~י בבן~ מ~לו~~

 לעיל להתי~ו~דן הרמב"ן ודעס ל~סוד הרי"ףורעס
 אחרליבא אי סילק ~ולא לא~ור ב~~ם בסב ריןג~ רמ""אסי~

 ריד~
 ל~קיז

 ~מ"~
 הרמ~"ן ב~ם ד~א

 מ~רים מהלבוס בפ""ה הדמב~ם ר~סובן
~" 

 ~ד~ס
 דס"ל ז"ל והדא"ש~רי"ף

 רה~~
 ~ליגי ב~ראי~ אמ~או

 ולרירהו~~מאי
 ב~~

 א~י~ לאביו להקיז לבן א~ור גוונא
 בר"ק יעויין ובו~ אחר רו~א~רליבא

~ 
 לחלק ונל~""ר

 הר~ב""~ברברי
 וה~ל ~יה סמי~~ן ורשרן~ והרמב"ן

 סי~רמ""א לעיל ~ייק ההוליובן ול~י הש~ה דוחקל~י
 מצ~ער~ובו~ אח~והוא ~ם אין ~ם רבסב "ם מורלשון

 ~ " ~ הסירו רחו~ה ~~ה אם דרו~אנ~אה

~ ~ ~ ~

 ~ב"י "
 ~ו~

 ~בשו""ס הרשב"ץ וז"ל ז~
 ח""~

 סי~
 ~סב~"ב

 הואדוקאברו~אאומ~ ז~ דב~
 ה~בוד~~רמר~~

 חולים ~~א ובו~"אבל היד במ~אבת
במ~~י~

 זה ב~לל אינו ובו~ ומשלשלי~
 שג~ ו~

 ~ו
~זיד



" ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~

 ונתבוון ~ב~וב ~ו~יף או והמיתהזיד
 ל~פאת~

 ולא

 להזי~נת~ו~
 שמ~ ~דוני אף הוא פטור

 " אלא לו שאין

 ~ ע~"ל דואות ש~יניומה
 ~תמו ומדן והדמב""ןוהטוד

 למעיין במבואד הדשב"ץ בדבדי לדון וישדבדיהם
 ו~ע""ד ~ ע~ל~יטב

 דא~
 לפי דמובח אומדנא ~וא

 דחייב למד שלא ~משנה ב~ד דטעה ~דו~יםדבדי

א~
 ~ ה~פא

~~~~~ 
 ליטול א~וד הדופא ~~

~~ 
 החב~ה

 אותו שלומד מה ~ידוש "ובו~
 שאבידת לפילעשותד~ואה

 ~ו~
 ~בידת לדבות לוו~שבותו אמ~ ודחמנא היא

 ~ו~
 וא~ינן

 בעני~

 עשיית
 ~~ז בחנם אתם אף בחנם ~ני מה~מצוה

 דמודה ע~מו לחולה ~ל~ד במה ו~ל ~ואחדונים וש""~
 ~צדיבה ~דפואה דדבילו

~ 
 לאחדים מלמד אי אבל ה~ואה דיעשו האופ""ןיהיה ~אש~ לאחדים דמלמד

 דעלמ~מהד""י אומ~ת בשאד דהוי שבד ליטול לי~שדי

עייא~
 ~ ונבון ~"ל

~"~~~~~~~~~~~~~~" 
 לגבי מ"מ ובו~ החבמה שבד לי~ל אסוד~דופא
 מה בל לו ליתן חייב~מתחייב

 שפס~
 עייא~ מהד""י

ז""ל~
 ודמי~ם וע~לן ~רחן לשבר הדאוי מן יותרחולים לביקו~ ~~דו~אי~לוקחים הללו בדודות נאמד ומה
 מלה נגעו~דמי"ם

 ו~חזל~ ב~ל~
 זלים וק~ביהם

זהבמבי~
 אנשידמ~םוחב~ה לדופאים לגד"לפד~ע

ומתנים
 ליתןלהםפד~

 הגאולה על ~בה לו שאין
 והדיטב"א ~דמב~ן ובדבתב שקצב מה ~יתןדחייב

 בפדק ה~"י ב~ב~ת ודלא דףח~~חי~שיולקידושין
 ב~פא דאף ו~~ל הדמב~"ן על דהשיג חלי~המ~ות
 מהד""ר וע~ש המע~דת בדין משבדו יות~~יןלו
 ושו~תדדב~ז ב~ ~י~ הת~ב""ץ ב~וף ~וואה בן~בדהם
 ו~יין ת~~ו ~י~~יודדא

 מ~
 ה~"ז שבתבו

 והש""~
 על

 דלקמן מוד"ם~שון
 ומ"~

 ~ הב"ח
" 

~ ~

 פירוש " ובו~ חולה של"ז~י~
 ל"~

 שאין
 אלא עליו דעתו תטדף שמא אותומודיעין

 דאגתו ת~דל שמא חלוקו קורעין ~ן לו נודע~פילו
 הד"ן בשםב"ח

 או אביו לו מתו ואפילו ~ ואחדוני~
 ב~"י לו מודי~ין אין קדיש ~מד ויובלאמו

 ו~

 אם

~ו~
 ~ין לו ~~ושין מה מדגיש שאינו ב~~יו נדדם
 פדו הדב בשם יו~ף בדבי ידגיש שמא חלוקוקודעין

צד~
 דף

 צ"~
 בשו"ת מ""ש ועיין בהגה~יו ע"ב

 אנחתו יגדיל שלא בדי הלב את המשבדיןדבדים
 ו~וב לו נודע בבד אם אפילו המת ~לודא~תו
 יתעצב דעל~~דילמא איניש מת אם גם להודיעושלא

 הדבד על וידאג~
~ 

 א"~~~~~~~
 בשיבדיא ~בילות ולנהוג לחזוד

 שנו~ג ביון מת ~ו שמת דידעאחד
 ב~ן אבילות~~ת

 ~ספודת וגיהון ב~יח~ למע~
 ~ובדומה

 לו ~ת חליו בימי ידע לא אם אבל
 ~"א ~"~ף סי~ ש""י שנתדפא אח~ אבילות לנהוגצדיך מ~

 ~אבילות ליה מב~ל דהדגל נ~יו~תב

 ביו~

 שידע

במי~~
 וד~ה" אבז~ת ~~ת ונהג קדו~ו

 ~ד~ הוד~

 ~ז ~י~~"ש
~ 

 הד"~ עיקדי והדב
 ~ות ~ו ~י~ן

~~ 
בת~

 איש ~א ~י~ נעלם אוד הדב דגם
 ~ל""~

 ~דב על
 דמי ~~" ~ימן~ חיי בעי הדב בשם לנו והביאנ"ש

שנאנ~
 הדגל אין ~ ~דגל והגיע התאבל ולא ~דע ולא
 מזיד ל"שמפ~~ק

 ול~
 הראב"ד ובד~ת שו~ג

 ~ אבלותבלל~ז לאנהגו~יעתויע"ש~דהא והדמב"~

~~
 בתב " ובו~ מפ~ידין ואין בוביןואין

 של " קדובו שאינו ~ת עלאף הב"~
 התול~

 דילמא
 באחיו הוא גם ימות ~ן ויתיידאיתעצב

 ~ ומיםתבדאוהאחדונים והביאוהש""~

~~~~~~ ~"~~ ~~~ 

 נ~ה~מו~~מדי~ ~~
 " התודה לוז

 לשו~

~~~~~~~

 ~~ין ה~ומתין ש~~~ל

~ ~ 
 מתוד~ן המומתין בל דדך שבן לי~ ~די לישנאהאי

 דדוקא בתבולפיבך
 בנ~

 אב~~ ליה אמדינן ~ות

 ע~~
 למות נ~ה שלא

 ל~
 שלאי~יה בדי ליה אמדינן

 פדישה הדב המוח~אבל מן ויפחד לבונשבד
 ב~

 ד~אי
 לו שיאמדו ולא ו~~וד הש"ס לשון הוא המומתיןבל

 א"~בן ס""ק הש"ך בשמווב""ב ב~
 נלע""ד~

 ד~מ עוד ובת~
 ובו~ ~ך שבן לו אומדים דאין פדישה הדב לדבדיאף
 חו~ב דאל"ב התודה ל~ אומדים למות בנטהדוקא

 בדבי והדב ~~ש ובו~ לבו וישבד הואד~~ובן
 יו~~

 אות
 ~דישה הדב בדברי עי~ד דנד~ה בתבא~

 ~תו ולא התודו " הדבה דבתב גופיה ה~דמלשון ונ~תיי~
 לי~אמדינן

 דדך שבן לי~ אמ~ונן דלא מובח א""ב
 ודי"ו ו~גמ""י ב~~"ג ובן ב""ח הדב ב~ב~המו~תין ב~

 באןומדן
 בש"~

 דדך" לישנא~שבן ~י זבדו" לא

 חיד""אהדב ודיי~ ~ ובו~ תמות שלא עד התודה לו אומדיםובתב לישנ~ האי ב~ב לא האדם תודת בס~ וגםהמו~תין ~
 חילו~ ד~ ש~

 וישדו הלשונות שתי בין
 ז"ל עייאש לה~י מ~אתי דא~"ב אלא ב~ינידבדיו
 בי ו~ף פדישה בהדב ודלא הלשון בל לודאומדים ~ב~~ בדבדי הוא והט~ד הש"ס לשון דהבנתד~"ל

 בלשון ישיב ומה יענה מה בדבד הבדח איןלפ~נ"ד
 שבן לישנא ~אי דהש~יטו ומדן ודי""ו וה~~"י~מ"ג

 אין ו~~מ לישנא האי אמדי~ליה דלא נ"לדדךובו~ולבן
 במ"ש למות נטה אם אלא~אומדי~שיתודה

 קהלות איזה מנהג אני ושבחתי ~ וסיעתו מדןד~די הש"ךובפש~
 הדדב"ןלפניהם~ו~פד~בפאדובה~חבדו~דושו~הציבו

~

 ~חו~ים ~~~~~הג~

~ ~ ~ ~ ~  
 דנהגו ב~ן בק~בם לבם נשב~אין ~~~

 ב~
 דלא ותו

 או דעת"החולה ותט~ף החולי ריבבד חודבאמיניה נפי~
 ובמ~ום ~ ~התודות עוד יובל ולא מילוליהא~תקל
 בך נה~ודלא

 נדא~
 דאם אדם ש~וא מה לפי דהבל

ה~
 אומדים~~לו עליו מיושבת ודע~ו משביל בן

 ממית ו~וי דאין וידע שיתודה~יבחין למות נטהשלא א~
 שיפשפש ~ואתו" היא זווא~דבה

 במע~~
 ידוח~~ ועוזב ומודה בדבתיב ~""ה המקום לפניעצמו ויבני~ "

~~~~
 הקדושה ממוניםבהיבל ב~"החייםדףא~שיש

 לחולה למזבידי~ ~ובלשלםשבד
 שיפש~

 במעשיו
ויתודה

 ~~ ע""~
 שיתן לחולה ~וב

 צדק~
 ~וידוי קודם

 ואדנות ~ויה בנגד צ""א או חויה בשם פדו~ו~ ב""ולפחות
 הויה בנגד ~י~ב~ו

 ~אדנות"מ"י אה~
 "~~""~יו~י~"לו~~~ ה~סי~ ~ב~

"~~ 

~""~~~""~~~ 



~ ~ ~ ~ ~

" ~ ~ ~ ~

~ ~  
~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~
 לו י~ ~~~ו~~ וב~

 וב~ לע~""~ תל~
" 

 על במ~ים ~אלא אינו ~~בב~ידוי ~~
 מל~~ ~"י הנהר~ים~בל מ~~~

 אפילו לע~""ב ~לק להם יש
 ה~ודו~א

 בדמוב~
 והוא ב~"י מרן וב"ב בש"ס

 ז""ל ~ייאשמהר"י פשו~
~ 

~~ 

~~~~~~
בלבו

~ 
 הוא

 אנו~
וברור ב~י ליבא דרחמנא

~ 

 ה~ר~ ל~שו~~~~
 ~ הוידוי א~ר ~לו~לתולה

~~~~~~ ~""~~ 

 הואב~יובו~" הרי הגוסס
ואסורל~שו~דברה~~רב

 לי~ן ~ירוש בחי הוא ~רי ה~"ן וב~ב ~מי~תו
 בו ~~מר שהוא לבית ליבנס ובהןרשאיולמ~נה ג~
 ומ~יאו ~"ב למי~ה ג~סים שרוב~"פי וא~

 הב"~
 בס~ם

 סי~~"~אךלקמן
 דאסור נ~באר

בו שי~ לבי~ לבהןליבנ~
 ~ו~

 ~"ש
 ס"~ ש"~

 ו~יין ~ בזה לה~ל ואין א"
~ל

 די~
 ~רב מ"ש ב~י הוא הרי גוסס

 פשו~ ג~
 סוף

 י~~ב בני ו~רב קב"אסי~
 ד~

 ובהג~ו~ו וקס"א ק"ס
~להדמב"ן

 פר~
 אסור אי ו~ל דערבין א"

לב~ן ליבנ~
 ה~וס~ בבי~

 א~ו~ ~ייאשדוד~י במהר"י ראי~י
 ~ ונבון ש"ע סי~ מרןובדב~י

~~
 פיו יפתח שלא ברי " ובו" ל~יו ~ושריןאין

 מהם יש הדברים אלו ובבל שנ""ב סי"בדלקמן
שנוג~ין

 ב~ו~

 ובדב~ב מי~~ו שמקרב מפני ~~ולה

הרמב~
 ז"ל

 ~פר~
 שמ~~ף לנד דומה זה דהרי ד~

 שיג~דביון
 ~וץל~ופו נ~שים מ~ם יבבהויש אדם בו

בגון
 ~יירו~ ~שמ~~

 ושבירות~ליליןומקוננו"ו~בנסת
~א~ון

 ~~ש ד~~ו ~יטרף שמא ד~יישינן ל~י~
 ~וץ שהוא סי"~י"ד~ולחצובקברז""ל ה~~~~

 לבי~
 לא בארון דהא בו מר~יש ~~ולה מ~עםשאיןה~יר ב~"י מרן

 במבניסו אלאאסרו
 לבי~

 ~וץ הא
 לבי~

 מ~יסין
 דא""א ~בר וב"שו~~ין

 להר~י~
 הריב"שאסר ~ל בו

 עד לו ~ושין אין מי~ה ~ס~י מ~ום שהוא רברדבל
 ו~פי~ שיר~יש דאפשר הוא ~~מו נפ~וובודאיש~צא
 ממנו שיולר ברבר ~צמו להבניס אין ר~וקא~שר
 ו~ל ז"ל ~ייאש מה~"י ל~ולהו~ו"היזק

 ~ציב~
 ~~~ר

 לשון~יין
 מו~~

 פרישה ועיין שם ~י""ה ו~""ש לקמן

 וש"~וט"~
~ 

 ל~~ו~ ד~~ מ"י הרב ו~~ב
 חלונות

 מ~ הו~ ב~ וה~מ~~במ~~~~וסס~
 לו ש~ושין

 או קדקע ~""ג להשביבו ~י~הא~ר
~"~ 

 שהוא חול
 בריקד

 של~
 מו~ם בלשון לקמן ~ו~יין יסריח

~ 
 ובן

נתינ~
 שמקררין משום הוא ב~יסו ומ~~יפה~ל ק~רה

א~
 ~לי מני~ין ואין ז""ל הרמב"ם וב"ב ~~וף

 ~יני נשארו ראם ה~לבו בשם ז"לד""מ ~~~הר~ ~"ב~ י~פ~ שלא בדי מי~ר~ל~יבורוו~לי מ~ב~
 ומ~צים ו~שט ~~פרק ~בו~ים ויריו ב~ופיםורגליו ~~ו~ו~ ~מ~

 ~ייןלקמן ז"ל ~ייאש מהר"י ~"ב ישבר שלאובלבד
 אי~הועיי~ש"~~ ומש"שסימןשנ"ב

~~
 " דמים שופך ~ריזה ~ל~מ~מץובו~

ישהא א~
 שמ~ מע~

 ו~יין ~ הרמב"ם נ~עלף
 ~שב""ג ~י"~"ח

 ~שב~
 ובמס"

 שמ~ו~
 ב~וב

 נ~בהוה~יאוהו הא~םמיד בו שמט~טףביוןשנו~עלנר דדומ~

~
 ~ והרמב"ם הרי"ף

~~
 " ובו" קבר לו ~וצבין דאין וי"א מור~םלשון

 דאין החסיר י~ורה רבי בשם רי"ו ב~בבן
ל~צוב

 ק~
 ישאר אם בי בומתלאלתר נו~נין" אלא~ב

 הבקר עד~~ח
 ל~

 מו~~ים ימים י~ברו
 ~ת~ שי~ו~

~ו~
 ~~וד~י~י~נז~~~ם י"ו

 ~בר ~א~~ל~~יחפרו ב~~י~ ה~ברני~עם והר~~~ע~~~~~ ב~
לקבור בליל~

 המ~
 ל~~ר~ז"~בק~~~~~ז

 ~א~ור דב~ב ~קמ""זסי~ ~~~~"~~י"~~~

~  

 ~~~שהוא
 גו~~

 ז

~ ~~ ~  

 ~מ~הרי~~~~~~י~~~~ן
ש~יהרו~~ "~~

 ~ליו
 ~ח~ ~~ו~ ~ישמ~

~ו~~ש~~
 ~~~~~~~~ ~~~"~~ ימי~~"

""~ 

~ ~~ ~  ז~דיו ו~די~~לברוקה~~~~~~~~~~ 
 ~ד~יצ~ ובשמוציאין~~ת"~ן~~~~~ל~

 ר~ש~ן
~~ ~~~~ 

 ש~י~ו
 ~~יהרוהו "" ~ המ~וםבאו~ו ~נ~~~ המ~~
 אל~

 ישביבוהו
בנ~

 "" "~" ז~ מ~הבית ~~יתל~נים ~~ח
" " 

~ ~

 ~מת יולי~" לא ב~יר ~בדות יש
ב~יר ~בו~

 ה~~י~ששוב~ים ~י א~ר~
 ב" אדם ילך לא ז בך צוה לא אם להם ביזיון הואבי בו~~~ ~~

 למ~ר~ד ישוב~ו~ ~~~ א~א א~ד ביום קברא~ד ~לפעמים
 ש~~רו וש~ים ופ~ם ~

 ~או~ו ~המת" שיק~ר ~שררה רצה ולא קברהקברנים ~אדוב~ ~~~~~
 שלח~ייום

 ל~~ו~
 ה~בר~

ועיין ~~~~~לי~~ ~יש~ ~ל~
 בשו"~

 צ"~ סי~ ~~ץ יוסף
" 

 יקברואם ~~~י~ ד~י~~בב~~
 המ~

 קודם~
 ~לו~

 הש~ר~
~~ 

 "י~~או ~~ו
 דוקא ב~~רה~פיר~~

~ 
~~

אסור
 לה~מ~

 הבר
 " ~~~ מת~~~ והב~~

 הדרישהב~בו ~
 והש~~ והט"~ והב"~

 דהאי~ו~
 ~י~~ו ומקרב~ ה~וסס שמ~נועע מפניהוא

 נו~ע דאינו ומלח דופק קוללהסדת ד~י ~~
 ובן~~~מונע החזלה~ל~ ב~~

להשמ~ ד~~~ ו~~ ~~~ ~י~
 ~בר

 ~ וב~
 המלח" לה~יר ~סר וה~"ז

 ונל~"ר ~" ס"ק ~~ש ולשונו פיו מזיז ד~אלשונו מ~~
 בדבר להזהרדיש

 ו~יין ~
 שב~

 יהוד~~
 ד~~

 ~י~ו
 ~ שרימזיזו

~~
~~~ 

 ~~~~~רו ~~
~ 

~ וב~ ~ ~ ~  
 רגב~ וה~~ם ז וא~רונים ש"ך לפנינו בשאינו לאאבל

אבילו~
 ומ"מ ~ו~סין~למי~ה דרוב רובא ב~ר אזלינן

בפחו~
 ועיין ~ ל~ח~י~ אין ימים מב"

 בנה""גהרב שהארי~ מ~
 ועמ"~

 ~בות הרב
 י~~ב~~~

 ~י~~"
 ~~~ וע"~ ~~י"ד

 העו~ר
 ~~~ ~"~ דב~~

 ~~ו

 ~ ~"~דינ~
"~ 

~ ~ ~

 בה"י
 דדוק~

 בשאר
 נ~~ קר~י~

 ~צ~~"
 ~ל~יש~יהלה~אבל

 אי~ה אשתו א~לימים היו~""~~~ ~~~
 מ~אב~~

 ד~ב ~ליו
~ ~ מו~ר~ 

 במ"ש אחר לארם לינשא
האשה "דא~ ו~מרדבי"וא~וד~ בא~רי דמ~א לה"פוב~ב באח~~ס~~~ז~~

 צריב~
 ~ב"ר ל~~~בל

~ 
 ~~י ~

 ~ב~~ ~לא ד~די אלא רבנן פלוג רלאלי מס~~~~
 "אח~ור ומזה מזה ו~צא ממזריםדבניה לח~ הא~~
 "~"" בו~~י"ז יד~ה לא אם~נשאלא~ר דל~ ~לי~

~ ~ ~

 ה~דים דאם" ב~ב הרא"ש
הב~ל ~דהי~ אומרי~

 ז~ גוס~
 אמ~נן י~ים ג"

 בוד~
 מת

 ~הרבר ולי לינשא לה שרי~ב
 צ""~

 ~~"י ~ו~ף
מדאוריי~א דר~~~

~ 
 ~~וזר ~~ן ובד~~ב

 ~~ דסמ~
 התוס~

יבמו~
 ~ב""א דף

 ובבורו~
 ב" דף

~~ 
 שם "והר~"ש

ד~~בו
 דל~

 דובא ב~ר אזלינן
 ל~שי~

 אשתו
~ 

"~
~ ~ ~ ~ ~  

~"""" 
~ ~ "  

 שם"



~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

" ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~  ~ " " ו~~ ה~ין ~דוק~~~~~~~~~~"~~~~י~

~~" מ~
~ ~  ~~~~" ~~" 

 ~"~ו~~ה~ם~מ~דאינואלאמנהג

~ב~בו"~~~ונ~~
 דיש~~ו~

 ל~~מ~
 צידוק בשאומרין

 ~~~~~"~~~"~דו~~~
 ~~נל~"~ ~ב~

~~

~~~~~~~"~~~ 

 נ~~ו~~~~~~~~~~~
 יקשו שמא ו~וד ה~וף ~ן שי~~ת ~ש~המשתוממת

אי~~~
 ~יב~

 ~ב~~~ ~~~י~~ג~ו~
 ~א ~~ןהד ~דבד

 "~נוטהל~~~~~~~ס
 למו~

 ~ זה ~ל זהידים ו~רבה
"~~

~~~~~~ 
 ~מנ~ג ""

 ~~פו~
 ובו~ ~מים בל~

 בבלבווהביאומדן בתוב זה ~~""~~נהג ~~"" ~~~~~" ~~
 שיש הבל ~יד~ו ~ל~ומן ה~נ~ג ובת~~ד~~ם~בב"י
~קדה

~~ 
 דבה מוציא ויהיו ב~יהם ו~~יודי~ו

~ב"ר
 ~~ו~ ~

 להודי~ ~די ~~~תי
 לבהנים

 מ~הל "~" שי~רת~
 ~מ~

 ונבון~

~"~~
 רם ט~ת "~מים מטיל שמ"ה ל~י ~ט~ם
 ה~םוז"למהשנהגו ב~ב והרד"א ~~המות

~שפו~
 מים

 בבי~
 שם שיש

~~ 
 טומאה משום אפשר

ו~~
 ויש במים משפש~"סבינו ש~ה ~~ני וי"א

 מדים" שם ותמת שנאמד ה~דה מן "לש~יבת"מיםרמז
ות~~דשם

 ול~~י~
 שפבומימיהם ל~דהבי~לם ~ום

~""~~~
 דט~ם ב~~~~"גבתב מאמר

 ה~ה"ז ~ניני להה~יל אדם לבניהוראה שפיבתהמי~
בי

 אפי~
 בני" צרבי לבל וההברתים המ~~~זם המים

 שפיבת ו~וד ארצה נגרים רק נתשבים אינ~"אדם
 ~פרו" ל~בול ה~ב"ה ש~תיד ~בשר ה~פר ~להמים
 ~~ל ארץ יודה וב~לקוש לנו ויב~בגשם ה~ליון"~טל

~ 
~~~~

 ש~ה אתת דפ~ם ~מ ~י" בת~~"ץקטן
 ~היו המים מן א"~

 בבי~
 פטידת בש~ת

"המ~
 שלא בו ~~ר ~ת~ם וב~ראה

 נשמתושל יצא~ המים שש~ה ~להש~ה מהםולאת~ לשתו~
"ל~ם ה~ו~הושאל~

 ש~~ר~ ~י~ מ~
 את ר~יתי אני ואמר ~ו

 פטירת לאתר בבית שהיו ~מים ~~ינו א~"שש~שף המ"~
המ~~~ב"ד

~ ~ 

~ ~ "

~ ~  
~ ~ ~ ~ ~ ~  

 ~ק הט"ז

 ~דאמדונן~ו~ ~~י~ג~
 ~ ~~ל ד~"ז ~"ק

~~~~~
 ~אתדונים "~

 דר~
 הסמובים תצי~ת

 ב~י~שבתצד ג~ לפדש שםמתודאיןשיש לבי~
 ז"ל ~ייאשמה~"י

 יוס~ ובבר~
 ב~וב י"ג אות

 לנו ~ז ב~יר~מנהג וז"~

~"~~ 

 מו~רנו וקרית ירושלם
~~~ן

 לשפו~ תו~
 מבל אשר בתים ש~י בל המים

 ב~ת הרב ובמ"ש~ תשו~ות א~~בית א~ איש בתי ובל בו שהמת מהבית תוץ ה~ת~"בית
 דו~

 ~ קס"א סימן

~
 ובליוורנו מולד~י ~יד בסי~נה ~והגין ראיתי ובן

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
זלה"~

 ~ושש~ ~יה
 לז~

 ונל~"ד ~~ל בבי~ו ומתמיר

ב~"~

 ~~בי הדב
 יוס~
 הבתיםאשר ובל ז

 ~ת~
 הגג

 מים לשפוך דאין בתב ת~ה ~י~ תשיבי~בא"ת א~~ית
 דבר יד~ לא מצוה ~שומד למ~השאו~י~

בט"ז~ ~י"~ ר~
 וב~תרוני~

 ול""נ
 דא~

 ה~קופה ב~ת למקילין
 ~ב~תא ד~מירא המת דבש~נת ~מים להת~יר~וב

 ובןנ~גתי~ בדל~ילב~ב"ץ~~

~~~~
 י"ב אות ~ד ד~ מאות יו~ף ~וד~~בדבי "

 ~וץ ~מים בל להוציא נוהגין ~ יש ~"ל"
 ש~שהסמך ויש המים שופבין איןבתצרל~נימותוואז

 דםבמים בט~םשמטילטיפת דנקטינן וליתאלמנהג
 המת שבשבונת מי~ ובל התשב"ץובמ"ש

 ~ להקל ואין ~~"לשו~בן ~" צרי~
~~

 השמים אויד ש~תת המים לשפוך שלא שנה~ו
 וב""ב ~י~ודא ~ד ואידי דאיד~וליתא

 זבנה""ג ~ר~

~ ~ ~~  ~הש~ ~ 

 ל~

~ ב ~  
 ב~לילותנו ~ל ~ליו מתאבלין ואיןנפל

 ~ ~י~דובן לה~~ ה~נה~
~~~

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

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

 ~ מ~שהועשו הוד~י ובן א~ירי ~ב~ם בו שמת שבביתהמים

 ~~ להסתפ~~~
 מים נמי ~אסור ומסתברא ישדאלשבתצ~ ~~י~ גוי שבן בשמת ה""ה אי

 ~בנ~א דתמירא ~בו"ם מת~בשבונת
~ 

 בזה
מקילין ראי~

 של~
 בדבד לה~הירם יבלתי לא לשפוךובמ~ט

ד~~
 ומפורדים מפוזרים ד~נתנו יו~ בבל מ~שי~

 למ~לה מהביניהםסמוביםו~ראים
 שאיןדוב דהו""לגזירה ותו יד~ לא וישראל ~ושה זו~ה מהלמטהל~~ב~

 ~צמו ~ל המתמיד ו~מ בה ל~מוד יבוליםהצבוד

תע""~
~ 

 ז נוהג אני ובן

~~
נו~גים

 ש~
 לשפוךהמיםאםמתבשב~וט~מ~

 י"ד צד~ה שמש בשו"ת בר~ל מהד"יט~ים
 ~ בזה גם להתמיר דיש ול"~ עי"ש ל"וסימן

~~
 ש~ת הפת א~ור במים הפת את אפו

 ~תב ~ם מ""ו סימן י"ד ת""איהודה בי~
 ק~ו ~י~ ל~יל ה~"ז ובמ~ש בששים בטל אי~ו סבנהשל דדב~

 ~ש~~~
 התבשילא~ו~ הללו במים תבשיל

 הד~
בי~

 סי~ דוד
 ~ קס"~

 בא ובבר
 ואתרי התבשיל לההיד בד~תי היהולב~דה לידי מ~ש~

דאיתי סמו~
 מ""~

 דתמידא נ~וגו~י ~ו ואתור בבאן
סבנ~א

~ 
 ז

~~

 ל~י מבושל בתב~יל הללו המים מןנ~לו
 ~ייא"ש והד"י ה~ז בשם בסמוךמ""ש

 לה~מי"ולא~ור יש בששים בטל אי~ו ~ב~ה שלדדבד ז"~
 וברורהבל

~"~ 
 ו~הדר~ת הזהב לשון

 ~דרי""~
 הדדי"ם

 ז ז"ל תי~"אלהרב

~~~~
 הנ"לבבל הרב במ"ש להתמירוהנהגתי ~~

 שבש~ונת מים אסד~י ובן הללוהדינים

המ~
 סמבו דאולי לש~והם בדי ברזל תובם שש~ו

 ונל~"ד ~נ""ה ~י~ ~א"ת ~מ"א מ"ש~ל
 דא~

 אם
 למים דרשי~~~ובים לא ה~קופה ב~ת זה~ל נ~מו~
 טפי בהו סבנ~א דתמידאהמת שבש~נ~

~ 
 תי~א הדב ו~מ"ש

 ~נ~ה" ~י~ א""ת במ"ב~ל

~ 
 ניתא ד~א לבללין והדרן

 דאיבא ב~ום לה~ל~י
 למי~~

 שבש~נת ~מים ~~בנה

~מ~



~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~

~ ~  

" 

~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~  ~י~ הד"ט ב~י~רי "ראי אתדי ~~ ~~~~ת 
 ל"~
 אות ~

 דלא שם מ""ש ועל ~ הרקיע לאויר להוציאהמיםשריא ~יתיראדיו~~ האי יו~ף בתנת ד~ביאבשםהרב~"ג
 לה~מיר נוהגיםראה

 הנפלים על או נברי במ~
 ~במת מ~~ם בר""ל עמו תבון י~יאף

 מבית העל"מה הי~ה פ~מים ד~~ה לו יגידומ~ל"ו נ~רי~
 ה~מוךיהודי

~ 
 בשבונת ע~"ם שבבי דנפישי ו~ו

 למים א~""ר לא~ו"~ בידנו י~לה ואיך נעשהומה וארמאי יהודי ער""ב ל~ת דיושבים האירנאישראלים
שבש~ונת

 מ~
 טוב יועב~פ עב~ם

 הרבועיין ~ נזהרי~ ל~יו~
 ב"~

 ~י~
 ק""~וק~""א~

~~~~
 פר~תויתי רי~נאטי הרב ~שם האתרונים
רבשע~

 אבד יצאשום שלא יזהרו מי~ה
 ברבר נז~ר שאינו מי על והפליג למטה ~ חוץממנו
 יקבר יא~ףולא לא למטה ~וץ מהגו~ס הנשאר בלבי

 עליו~ב~בור~
 לפי לאבלה י~נוהו השדה ל~ית

ש~בי~ו~
 מש~י~ ~ני" יש המטה

 במ""ש ו~ור~נות
 ע~""לבצדיקים הנאמדת" האסי~ה ע~ן וזהו ~תותים ביןבשושנה

~ 

 הבנה~~~~~
 תולה לפני שהוא ~מי ~~ת ב~ם

בע~
 שנוטה

 למו~
 אתר אדם שם ואין

 ועיין לה~פלל משם יצא אל ת~לה זמןוהגיע
 ז ק~""ב דף ~וףשלמ""י ~ד~

~~~~~

 מצוא בעת ~א~רוניםדהעומדיםעוד
 ~~ה ~רברי יתע~קו מי~הזו

 ~ נהוג ובן ב~הרה נשמתו שת~אברי ו~דוש~

 ב~~~~~~
 ראין

 ל~
 לנשק ואם

 בניה~
 ~ שמתו

~~~~~~ ~ ~ 
~~ 

 ל~דוע חייב ~~
 מד~~נןהיינו

 איוב ויקם דבתיב אקדאוא~מבוה~
 ויקד~א~

 מ~ילו
 רור הביאמויקם~ז~עט"ז

לרע~ ובןהעלההש"~והרמב"ם~
 ריש ~~"מ וב"ב הרמ~""ן

 פ"~
 ומרן אבל מה~

 הרא"ש אבן ~~ב""י
 די~

 רעת ה~יא מגל~ין אלו פרק
 שלא ומי מדאזרייתא רהיא ד~"להראב"ד

 קר~
 ~ייב

 ת~ פ~ הרמב"ם דעת וב"נ שמים בידי ממשמיתה
מה~

 שב~ אב~
הרמב"ם עלהב"מבפירוש~לדבדי י~ודה~והשיג

 אמנ~
 דהי~ו הס~ימו ואתדונים הש""ך

 ~ענשו שבתבו ומהמרדבנן
 משום שמים בידי מית~

 ~" ז"ל התו~והרא""ש בתבו וה~י ~במים דברי ~לדעבד

~ ~ ~ ~

 בר~ה בשיורי
 או~

 בנה""ג הרב ב~ב וז""ל א~
 מ~ות רא~י דע"ז פ"ק שה""ג הרבבשם

 בלורתי ~ריע~
 תש~י~

 שא~ ~י~ בקונ~די~ ב~יו~י ו~מ"ש

~~~~
 העולם

 ל~ר~
 האמת דיין ה~ריעה ~ל

בשם
 ומלבו~

 ד~נן ממאי שהטעם ובדוד
~ל

 שמוע~
 אבי~ מת לו אמ~ו ~נן ו~ו ובו~ רעות

מבר~
 עלהמית~א~מבו לברך רייןהאמ~וביוןשתקנו

ברב~
יו~ף ברבי ועיין בנה"ג~ ו~""ב"הרב ה~ריעה על זו
 או~

 מה א"
 ~בת~

 הבנה"~ רברי על
 ~~ב וב~"ד

 בשבט ו~"ב רבר עמא מאי ~זיופוק
 ל~מן~ אי"ה ~שעייאשז"לזע""ע להר"י יהור~

~~~~ 

~ ~  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~~~~~~~"~~~ 
~~~~י~

 ב~ם ~בר~ין דאין דאמר מ~ן דאיבא ותו

ומל~ו~
 א~לאם א~דיעה דא~מבו~ דא~שר ועוד

 תוזר איןקוד~ ~יר~
 ומבר~

 בעת
 הקריע~

 ~יבא ו~"ש
 ו~ירך מיושבד~רע

 דל~
 ~ם י""א דהא הברבה י~זור

 מיושבקרע
 יצ~

 נ"ל ולבן
 דש~

 ולא עדיף תעשה ןאל
יתזור

 ויבר~
~ 

~~
 צדיך ולבתתלה מור"םל~ון

 ל~רו~
 קודם

 בתב " המת פנישי~~ום
 הש"~

 וז"ל ג~ ~"ק

קו~
 ~י~ ולעיל בקבד המת ~ני שי~~ום

 של~~
"~"~ 

 ~ ע~"ד האבל קורע האמת לדיין דשבמגיענ~באר
והר~

 ליתא המתילה ואתר ז"ל עליו השיג עייאש
 ועוד הגולל ~~ימת קודם רהיל"למלשון ~ר~
רלמה מ~~בד~

 נר~י~
 באןאלא נתבוון ב~ולא בל

 המת ~ני שי~ו ~ורם יקרע ~נשמה ני~יא~ממש ללמדנודסמו~
 דבצירו~ה~ין ריןג" ש~""ט ~י~ לעיל הש""ע מ"שובלפי

 לריין בשי~יע~ורעקורם
 האמ~

 המ~ ~ני ב~וי קורם צ~רועי~דים לבךבת"באןרלב~~י~
 רין ההגה והנית

 באן עד לבו~בוזה
 בדישיהי~

 שפתי ~קדושים מעצמותיו ה~"ד וא~ר ~ יעוי"שו~ו~ ~ריע~ ברוני במקומו

בה~
 ישמרו

 ד~~
 פידש דהאמת ונ"ל

רה~שון ה~~ בלשוןרמ"~
 בהש""~ מוד~

 דאם
 דצ~

 "ד~ד ו~ן המת שיב~ה ~ודם היל"להמת ~ני ב~וי קודם לומר
 אלא ב~דין המת ~ני בשמ~~יןר~תימה שמי~
 שה~שס ומה ז הש"ך ב~ירוש בבירורנתבוון ודאיה~מ""~
 יפה בך ~לנר~יק דלמ~

 ה~~~
 אלו

 הב~
 ה~מ"~~וד""ה בשם

 דבא הוא האמת אבל ~ודם יקרע רלא ב~בריןג~ר

להודו~
 קודם דהיינו שי~~ האתרון וזמן ~עת לנו
 בשם דב""י ~ועור ב~בר המת פנישיס~מו

 ל~רוע צריך ~~ב אלא לב~~לה ~יבת לנו ה~יאלא ~~~"~
ובו~
~ 

 דברי אלא לנו ראין נ"ל וא""ב
 ב~רו~ הש"~

ה~מ"~
 באיזה ראיתי הנ"ל דברי וא~רי

 מ~ומו~
 ~ובן

ב~ארו~ה~
 שממ~ינים מוד""ם בדברי דנהיגי

 המ~ פני שי~~מו ~ורם~בה"ק לקרו~
 שיס~מו קודם או

 ~ן בארון~לא הנשים בפרט דקוברין ~למנהגםהארון
 דנהיגילקרוע ה~פרריםבמנהג

 בבי~
 ~מוך

 ג~ דין ~י~של~ט מרן ובמ"שלפטידתו ונרא~
 הרין ולענין " ~

 י~מ~"ו בבתיהם ~רוע ~~פדדים מנהג דטובנלע"ד
 לי~יאת והמנקפי"ן המעודדי""ן יש~ו~"ובי

 ה~"ל ~ו לאתדולא נשמ~
 ב~דיע"~

 שיס~מו קודם ~ה"ק
 מדן מדברי וב""נ המתפני

 לעי~
 ~ ג~ של""~~ן סי~

~~
 נ~ברול~~רעפטוד

 הר~
 דעמד ~שקורע למי והיינו מהריק""שועיין ~ ל~שה ~פארת

 ד~קלו~ דוקאבש~י~יא~נשמה

 ~ו~~~

 ה~ואר בבית ו~ו~ הקריעה מקום ~~
 הרב שבתב מה ~יין "לפניו

 ~רד~ז ו~ש ל~שה~פארת
 דפו~

 ~י~ פיודדא
 ~ק"~

~ ~
 בשע~רין ~יינו " מתים שאר על ~ש~ורעין

 ה~ דין בדל~מן נשמה יציא~ בשעתשם
 רבל ~~ב ז"ל עייאש מהר"י אמנםהבגד בשזלי מצער מעט ~א לקרוע נהגו ובןואתרונים ש"~
 ~ מל~ניוומקילי~ברמ"א ה~ואר ~בית~היינה קריעו~

 ~ו~~~
 בלומרז " שהוא בבל ~עה~גי א~ר אם ~~

 לו מת א~
 מ~

 ז~ א~ד
 יעו""ש ב"א דיןוברל~מן

 ש"~
 וא~רונים~

 ~ו~~~

 ב~קורע ~~
 ע~

 ולשון ובו~ קרובו
 אמת ו~ו~"מור"םואיןנו~גין~ן

יהג~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

 שני~ הקוש"ט ~~בי~~גה
 ~קילין ד~תו בי ~שר

 הקרובים ובאבילות~קדי~ה
~ 

 דין ש~"ד ~י~ בד~מן

~
 ן~מש"ש
~ 

 ~ל מ"ש וראיתי
 ז~

 ז"ל ~ייאש מ~"י
 שבןדין וניון ~טהור בשלחנו מרן מ~סק לזוז לנודאין

~רי~~
 והאיחוי ~שי~ור ל~נין ~ין הל~~יה בבל זו

~~ ~ ~ ~ ~  ~ ר ~ ~  
 ח~יר"א בבל~אה

 דל~
 דמאן בי~רתי"ה ודלא חזיתיה

 ליה יהבינן וא~ילו וב~ה באיחוי בפדט ש~יהדבד
 אתהלב~ם ללב~"ן ושלא בתומ"ר יחמר"ו בי דיליה~ל
 נוהגין שאין ~מה ה~רובים~ל

 בן~
 וברבה באיחוי אך

 נל~""ד והטהורים הקדושים ד~צמותיו~הור~נותיה
 דאיבא הבדבה ~ל וב~רט דבריו צד~ודלא

 בדבר~חלוקות הרב~
~ 

 ד"ה א~ דין ל~יל ו~~ש
יהורה בש~

~ 
 ב~ת דהברבה ותו ~

 אינ~ ה~רי~~
 אלא

 ל~~ר"~ בי ו~~"ד הולך האבל בידאס~בו~~ב~ידן
ק~~

 ~ר"ך
 בדב~

 ו~~וד ז~ל חיד"א והרב הבנה"ג

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
 נבון אין דודאי ונ~"ד לב~לה בדבה בחשש~הבנס
 ה~ רין לקמן ורבו ~בם ו~ל נשמה יצ~את בש~תובן ~ ~דיף ת~שה ואל ~ב ~~בבות אין דבדבות~ברך

 ~ ~ליהם לברך אין ח~ז~
~~~~~ 

 " ובו~ נש~ה יציאת ~~ת ה~~ד ~~

 ובן וז"ל ז~ ~"ק הש"ךבתבי
 נה~ו לא~ן~יהו תינו~

 לקרו~
 ~יהו ~הדש"ל ~ב ~להקטן

~~~  

 צריך מקרא
 ~ק~~~

 ל~ל

 ~י~~~~
 ק~נה אבל ה~טן ~ל א~ילו ~ייב וז"לבתב

 מהריק"ש והביאו תקנ"ח סי~ן ~יורדא ד~וסשו"ת לאהרד~
 ו~ וברין זה בדין למשה ת~אדתו~מ"ש

 ורו"~
 הט"ז ~ל והשיג ב~ין האריך ז"ל ~ייא~והר"י ~ ~ב~ד
 שבת~

~~~~~~~~~~~"~י~~ו~
 א~ו~ו~

 קטן שיהיה לא
 פי~

 ונותן ונושא
 ולא ~~~ל בהלב~

 ש~~
 רדב"ז בשו"ת ~~~יר ~ינו

 ובש""~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

~ א ~ ~ ~  ~  
 ~ ב~ ס"ק ט"זו~יין

 ש~~~
 ~י~אואשה"

 ובבהב~ולם~ ~לשרואהנראלהיםשהי~
 דהנ~מ~

 דבתיב נד ~דויה
אלהים נ~

 נש~
 ואשה~~תיו בשמקיי~~ אלהי~ נר ונקראת אדם
 בב~ נ~

 ולו~דת מ~תיו ~קיי~י
~שייביםלהאחרו~ם~ מ~

~~~~
 סי~ן דדב"ז ש~ת בשם לחםב~רך

 בי~את ~~דק~ג~דאם אל~
~~ור בשב~ ~ש~

 ב~~ ~ק~~
 וגם ~ ובןנוהגין ~~ל

בנה"ג הר~
 וה~

 אבן ה~דב"ז שו"ת הביאו מהדיק"ש
 הד~

 ב~~~יו~
 למשה ת~ארת דבס~ בתב ו~ אות

ד~ייב נו~~
 לק~~

 ~ת~ירי~ב~ברי דאיתי ולא ~~ד ב~"ש
~~~

 ~ודדא ד~וס בשו"ת הרדב"ז ~וד
 אדם ~לד~ר~ין סי~תקנ"~

 דש~
 מ~ורסם אינו אם

 ב~פר ~"שו~יין
 תפא~

 ~ ל~שה

~~
 " ובו~ ~בירה ל~שות דגיל אבל מור"ם לשון

"

 בח~
 ל~שות רגיל אבל וז"ל ח~ ס"ק הש"ך

 א~~~~
 ~ליו ~תאבלין ואין קוד~~ן אין לתיאבון

 האחרונים וב~בו ~~~ד
 בלאבש~ת דבלזה~יי~ הו~ ו~~וא~

 תשוב~
 אבל" ~ותו ~ודם התודה ולא

 שם ה~ו~דים ב~ני והתודה בתשובהחזר א~
 ~ליו ומ~אבלין קודעיןלמיתה א~י~ס~ו~

 המתור~ ש~
 לו יש

 ~ד אנוש ~ב דבתיב של"ח סי~ בדל~יל ל~ה"בחלק
 סי~ ~ש"ך תא אי והבי נ~ש של דבדובה ~דדבא

 ר~"ל ז"ל ב~ה~"י~ייאש ~ו~יין~"ש שמ""~
 דב~ובר~ביר~

~~~~~י~~~~~~~~~
 והגםדלישנא להב~יס ~ו לתיאבון הוא אם רהבל~לא

 לתיאבון דבל במה~י מסתבר ב~ש"ך ~ורהדמור"ם
 ~ם לן שאני ודלא ~ליו ומתאבלין~ור~י~

 לאואו דגי~

~~
 ובן ~ד ובו~ ~בו~ם ביד שנהדג דמו~ר וי"א

 שהרהר ד~~ה ה~ט"ז בתב~ " ~יקר"
 נהרג ב"ש ד~ב דק דלא יו"ד ס"ק ~ליוהש"ךובתב בת~ו~

 דנהרג דביון וא"ז בהג"א הוא והט~ם דין בית~"פ
 בראי~א והיינו ב~רההו"ל

 בש"~
 הט"ז~"ק וגם ובו~

 בתב ~דין וב~יקר ב~רה הו"ל בן ד~"י בתבג~
 הש""~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ " ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

~~ ~  

 ~~י~~~
~~ ~~ 

 ~~ש~

~ל~ ~ ~~~~
 מ"ז דף הדין ד~רקנג~ד הש"ס ~ל

 דמומ~
שנה~

 ומתאבלין ב~דה ~יתתו הו"ל ~בו"ם ביד
~ליו

~"~ 
 הד"~ מדבדי ו~"מ

 אלו ~~ הרא"ש שהביא
 ~ב"ל ~"שמגלחין

~ 
 בותיה ונל~"ד

~ 
~ 

~~~
 לסברת הסבים ~ייאשמה~י

 ~י"ש ו~ט"ז רמ"א ~ל והשי~~ליהם הש"ךד~תאבלי~
 נה~ דא~ובןנל~"ד ב~"~

 ~~יהםובדאיתא אבלין מח גוי ביד
 ~ והרא""ש~ש"ס

 ~דאג ד~וס מ~ר"ם בשו"ת ועמ"ש
 סי~ק~ט ח"ג ~ר~ב"ץ תקמ""ד~ו~~"ש ו~י" ת~"וסי~

 ~ ~~וגם סי" בשו"ת באסן יחיאל הדבו~~"ש
 ~ מומ~ בן ~ל להתאבל דשרי ~צאתי~"י בתשוב~

~~
 ~~~~ איתא ~י " ובו~ מדדביצבוד ה~ודשים
 ~ול שפדקו האנשים דהם ופידשושמתות

 מרן ש~ביא בש~ת הדשב"א סבדת ו~נ ובו~ה~צות
 וז"ל של"ד~י~

 והפוד~
 ה~ורש ~נו ~וד דבי מד

 באחד או אתת ~בירה ב~ל ב אלא אינו שזה ה~ס~ן ~ה~
 הגזלנין~ן

 ול~
 נ~דא הרבים את הגוזל בל

 ~ ז"ל ~ייאש מהר~י ו~יין ~"ב צבורמדדבי ~ר~

~~
~~~ 

~~ 

 ~~~~~~~~~ ~~~~ב~~~
 בזהאדם

~ 
 בשד אדם" נ~א ואינו בשד אדם נ~א

ל~רו~
 ~ליו

 א~
 אלאבשנו~ג נש~ה יציאת בש~ת שלא

 ד~תהרמב"ן וב"נ ג""ח מצות~נהגבשריםלחזוד~ח~
 ~ייאש ~ה~י ו~יין ~ ~ם~דא ובן נ~טינן~"בוהבי
 האורג הר"ן~~ ו~מ"שז"ל

 שד~די~
 ו~~"ש ~שים

 ~י~ז~האריך ~י ~הדבבני י~ק~ בס~ולמה~ישאול ~ר~
 ברבי באודךי~~"ש

 יוס~
~ 

~~~~~
 ז"ל ח~ אותבש"ב

 ~ צ"~
 ~ל הה"ד

 ~"ג ~א דףצדיק ~די ו~"~ ~ ~ב"ד למשה תפאדתבשרה אש~
 ונה~

 שלא להקל
 ל~דו~

 במו~ם
 ו~ייןתפארת נש~ה~ יצואת בש~ת ~ליו ~ו~ד~א"ב

ל~שה
 ~ יהוד~ ושב~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~

~  

~ ~ ~  

~ ~

 "" ~~~~~ן

 והדא"~ דל~דאב"~~ ז~לד~ע"~ ב~במהד""יעייא~
 גם

~~ 
 חוובון

 ~לא~~וד וב"נדע~
 ~ל~

 ד~ת ו~"נ אדם ל~אד בין"~"ח
 הש"~

~"~
 ל~ אין

 ~מפסק ~~וז
 ~ש"~

 ~~"ל
 לדידן ו~ש ~

 נהוג ובן בדמ"א לקדוע שלאדנהיגו
~ 

~~~
~~~ 

~~ 

~ ~ ~ ~ ~  ו~ו~~~~~ 
 משמו~ותיו שווד~ין חבם~ל

 ש~ד~
 גדול על ואפי~

 שיס~~ מה על להם דאין ובתבממנו
 ואולו

דלא ~"~
 ת"~ נקד~

 מ~ום בבל הלבה דבד בשיודע אלא
 ו~ב~ בש"ס בדאיתא בלה ~מש~ואפי~

 הא~דה בתב
פ~"קד~ולין

 דעת~
 ~ ~~""ל ב~ה במס~א~ו~ יוד~ אין ד~א ~ח אין ב~נותונו

 ומהדי"ו מהדז""ל והבואו
 ~האידינא דהא~יך עייאש מהד"י ועויןבתשובו~יה~

~~~"~~~"~~~~~~~"~~~
ו~

 ב~ון ק~בים שאד
 בנ~

 ימין מצד א~ותו או ו~יו
 עב"ל מצאתוובן

~ 
 והביאוהו

 הש""~
 ובתב וא~~נים

 ו~יין נהוג דה~י~ב"~
 ש~~

 ודדום גנת הרב ועמ~ש
 נ"ה ~י~ ~סד תודת הדב ועמ""ש ח" סי~ ה~ בלל~ד

 מטה פדחועמ"ש
 א~ד~

 ~"טודב~ ~ימן ח"א
 משה

 אביו על וז"ל י"א אות בש~ב ובתוב ~ סו"י"א~""ג
 אמ~ו ~עיבובא ולא אח~נים ~מאל מצד קודעאמו וע~

 ואם שמ~ל~צד
 ~ד~

 לקדוע ~ד א"צ בומין
~נה"ג הד~

 ~י~~"~ בשו"~
 בדבדיו ועיון

 בגד ~ע דאם הא~דונים הסבמתמתים ובשא~ ~ והודה שבט ועיון ל~י~בא ולא נהוגוהבי ובא~וני~ע~"~
 הדב ה~יאו יהושע עז~ה הדב קי"ו~וב"ב הלק"טוצא הת~תו~

 ושו""ת ~ ז~ אות ש"מ ~~ יו~ף בדבו ועייןבנ~"ג
 עיוא~ ומה~י דוצא דב~ב קנ~ד סי~~"ג ז"~

 ועב"פ ז"ל
~ש

 לק~~
 ולא ה~לוק ש~ל התח~ון הלבוש

 ה~לו~
 ~הא שמאל מצד ואם אב על דקודעוןוהט~ם ~
 והלב לבו את ~יגלה עד בגדים ה בללקרוע צדו~
 משמ~

~~~~~~~~~"~~"~
~~

" 

~ ~ ~  
~"~ 

 בב"ח ~יין ובו~" שהאשהאלא

וש"ךושבטיהודהונ~יגידאינ~  ה~לוק קודעת אינה דהא לאחודוה ~קדע~וזרת
ובן

 מו~
 דלא מהרמב""ם

~~~ 
 איש בין

 ד~לב~ לאש~
ב~~

 ~וףוה~ל"מ בב"י מדן וב"ב ~ פליגי והדש~א דת"ק דס""ל
~ 

 מ~ל~ ~~
 אב~

 לקמן ו~יין ~ ו~י"ש
 ד~אשה מדן ~ב~ב ט""ו~~דון

 שול~
 מ~נו ~אלתד

ב~ודה
~ 

~~
~~~ 

~"~ 

~ ~  
~ ~ ~  ~ון~~ 

 בעונן~~~עמ~וץ ת~י ואמו דבאביו ז"ל~ייאש
ולא

 ב~ד~
 " ~""ש ב~יו ת~ת ולא א~ם בל בפני וגם

 ב~נ~או~ק ולא אדם בל בפנו ב~לן~דעיןוה~ידנא
 דבד עמא מאוחזי

~ 

~~~~~ ~"~ 

 " ו~ו~ המ~ום בל על

 בשיודוב~ב~ ~~ ~~ו~
 י"בו~לומ""מ אות

 י~ליףבנ""ל לא האבלות של~הת~יל שי~~~נד~~דעד
 ומסתבד~ ~ ~~לו~"ק

 דהוי
 זלזו~

 ~ה~ליף
 זנהוגי~יקב~ ~ד~

 של~
 האבל~ת ימי בז~ לפ~ות לה~לוף

 ו~מו א~יוועל
 ב~

 שלשים
 ג~ דין ~י~ש~"ט וע"ע ונבון בלל ~ורע ואינומחליף דבש~~ ~~ והש"~

 םבמור
~ 

~~~
 אם אמו ועל אביו

 תו~ מחלי~
 ז~

 קוד~
ב~

 יוד~ים יש~םש~יו בגדים " ובו~ הבגדים
 ללבשם י~ל אבוו מיתת קודם אותםשלבש

 ה~ב בשם ט"ז~דב ק~יע~ ~ל~
~"~ 

 מנ~ם מהד"ד משם
 י""ג אות בדבהבשיודי ~ובתו~

 ו~~
 ונמשבו

 הד~
 בית

 והד~ ~ ~קצודים ~~ליי~ודה ל~~
 עתה הנדפס והודה שבט בספד זלה""ה~ייאש מה~~ המ~ודסם

 על שתמה בד~טי"םאשו"ד מ~ד~
 ה~

 ~"ז
 מ"~ לן ול~דיע"ש בז~ ו~אדי~

 שלא
 דא~

 ~דבדים
 ז~ אחד ~ב~ם י~ול בתב חדש~ית בש~ןבי~ד~
 מאד קצדו א~~~ו~נמשבים ב~קדועהוה~

 והן ~ ע~~
 ודל~ניןדינא זלה"ה ~יואש מה~"י על בהשג~תוב~ו אמתדו~~

 א~א ז"למנ~ם משםמהד"~ ה~בב"ח דהביאלנו במאי פלוגתאלובא
 ~פ~נ"~

 לן ~ידש מאי ידענא לא
 ~בוו ~ל ל~וש יבול ז~ א~דדהא

 וא~
 בל

 ל~~עינןואמאו אתא ~או אתמהא וא"ב קדיעהבלא ~בגדי~
נקט

 ב~די~
 ~שמי~נו ומאי ושנים

 אביו מיתת ~דם אותםשלבש אמי"~ בדא~
~ 

 ול~ון
 מ~ר~

 ~נחם
 ז צל"עב~ת

~~~~

 ו~ל י"ד בש""ב~ת עוד
בבגד ל~וד"יש~הסת~

 ~~ו~
 ~ע~ה

 ל~בלו~
 ו~בשו ~~יו

~תו~
 לק~וע ~וי~ אם ~בעה

 מס~מו~ והנ~
 דבדו

ה~סקו~
 ואחדונים ~אשונום

 נ~א~
 ז ~ולוק ד~ין

 ~ד דף על ב~ידושוו להדיטב"א שדאי~י~מת ה~
 בל ל~דוע התי~ אבוו בבוד דמשום ~"ימ~ם ~בת~
 שבע~

~
 ~ימום ~עת דאינו אף

~ 
 ל~קל מ~ו~ יש זו ול~ב~א

 נעשה עצמו דבל ב~ן שחודב~גד
 ~ו~

 במבוא~ ~וא ח~בא ~ס~ום שא~ לדעת אבלב~א ות~ג~ א~וו

~
 נדאה ולפע"ד

 דצ~~
 קאמד~ ~תמא דהא לקדוע

מחלו~
 ~ו~

 ~ופלג מ~לי~ שהוא הבגדים בל ~~ע ז~
~ 

 ז~ ~תוך אי ל~סתפק יש ומיהו
" וב~

 ~גד לו לתפוד ל~ייט
 ש~ו~

 אפי~ דאסו~במלאבה
 זו דמלאבה דבוון ז~ים ג~ א~~~ה~ל ואפש~ ל~ייט תבף ליתנו פשט והמנהגע"~א~דים

 ל~ע~
 ובא~ש~ו

 ומהיות ז~~ל
 ~ ט~

 שלא וגם
 ~ לקד~

 הנהגתו
 בו ~לבולשואלי~ם

 א~ד שימתי~ ל~~ לו~
 ג~ דין ~~~ט ~י" וע~ע "במס~~~ם ל"ו יס~דוימום דשבע~

בלשון
 מו~~

 לעשות אי~~ ~נ~וגי ד~תב
 ד~ תוך~~שים ב~די~

 דאינו ואפש~ ש~ועו~
 ~אותו מיס~ב~ובן ו~בי לאבלות ד~שיםש~וד הבג~ בבל~

 ~גד~עשות נוהגי~
 ~~" אף ש~~

 ~ע~
 ולדידו

 דטו~~החמיד~ננ~"ד ~ תו~ א~

~~~"~"~~~ 

 ~ול~ו~~" ~~~ים בל ~ל
 ב~

 ~ל הקדע לא~ות נה~ו דהאידנאהאחדונום
 ונ""ל ~ בליוודנו נוהגין ובןהאבילות שפ~~

 דטו~
 עד להמתין

 בדבדו שלשים ~וך ~שלול ~~ו~קי~ו~וקא ל"ב~"ש~~ד
~רן~ואם

 של~
 דומתיןלשלול נל~ד השבת ביום ז" לו

 ובן א" יוםעד
 מו~~

 ז~ לאח~ ~ולל מדן ~ון ובא
 ישלול ולמה ה~דוע ~גד ~לוף דבשבתותו

 ~ ז~ שלמו ד~א בלהה~נסת קוד~

~~
 ואונו

 מא~
 בל ל~~~ ואף " לעו~ם

 ~תי~~ ולהני~ הקר~ ב~ אש~ ~לה~תי~ה אות~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ "
 ודלא אינורשאי ת~תי~אחדת

 בהב"~
 ביתדוד וה~ז

 ~ייאש מ~ר"י ~רב ~~בים ובן ~~""ב סימן~"ד
וב"ב ~~

 או~ בש"~
 ~נהגתי ובן ~"ש להקל דאין ט""ו~

 בו ~יש מי~בל
 ר~

 שו"גושבט או"א על אפילו~לאל~ר והאש~שול~ ~ עיקר ובן לישאל
 ~ י~ור~

~~
~~~ 

~~ 
 ~~~יו

 ~~~~י~

 ~~ץ

~~ 
 אפי~ בללבחף

 ע~
 ל~~זן ~ור"ם ~דב~~ א~ו ו~ל אביו

 בארץ ~יום דעוד בתב ~ייאש ו~הר"י ~ואחרונים
 בךבמקו~ו~ינו~ ~~גין ואין לחלוץבתף ~~גיןישדאל

~~~~~ ~"~ 
 ו~

 בגון לקרו~" חלוק לו שאין
שהוא

 שהיהאו ~וחח~~י~בגריוקרועי~~
 ~בו~

 שאיןלורק או ר~ב""ן שאולים בגדים
 ~ור~ים אין שאו~ו ~שחן ~~חתון"שלח~ק

 " וש"ך בהגה~ב"ח יו~דדין ~ל~י~

 ועיי~
 שבט בס~ר

 שאלו~חיים יהוד~
 ח"~

 ~ אות ל"ח סי~
 ד~יששבח ז

 יבר~ב~םו~~ות ולא אז י~רע ג~ימים ~ו אחרוזבר לקרו~
 ונרא~דוקאתוךז~~"ש

~~
 מור"ם לשון

~ 
 שעליו אוחן ~יינו " ב~יו
 שמחליףבדלעיל או~ן לאבש~תשמו~~אבל

דיןז~
 ~ ואחרונים~ ש"ך

~~~~~ 
 ~~ידות ביאור " ו~~ השלל~ ~חוך ~~

 ~ז
~ 

 ~~ן ~~או ז"ל "רי"ו ביארן אלו"

ביח~
 ~י~ ל~ללן וז"ל ה~ימן סוף יוהף

 בל שאורג ~י~ ללוקטן אחח במשיחה הרבה~תו~ד רחב~ ~~יד~

~ק~
 "~~מים ג~ או ב~ ב~ט ו~וחב הו~ו על ראשו

~מו~ל~

 האצבעו~בו~ן בין הקרע דאשי ב~ ~~וחז פי~
 ~ו~ב"ב~י~ד

 א~
 ~ן ג~פידות

 ~ול~ו~
 ~י~ב~עלות

 ת~ירות ב~ ש~ו~ר~~ולם
 ומפס~

 וחוזרו~ו~ד
 ביןו~נוח ל~ט~

 ~~יד~
 ל~~יר~

 ה~ס~
 ע~"לו~עתי~ם יע~ש
 ~הש"ךןאחרונים

 קור~ ~~ ~~~~~
 ובו~ אחרת קרי~ה ~

 ~ג~ין דין לקמן~יינובמ"ש
 בו ~מוסיף ~צ~באו~ו~ק~ע

 "וקור~
 או ט~ת בו

~ר~יק
 טפ~ וקוד~ א~בעו~ ~

 ~~ך וב"ב
 ו~שוט~ ~~~ ואחדונ~

" 
" 

~ ~

 " שהוא עלי~בל שני"~ו~יף של אחד~~בעה

 נראה וז"ל ב~ב עייא~~ד"י
 ~שו~

 ~ד~ם
 וצריך ש~וא" בל בחוס~ אינו ~ני של שבעה תוך~ת
 שהואטפת

 שיעוד~~ריע~
 אם ~בין לן שני ו~א

 בגון ~ריעה שי~וד ~ב~~ל ~ד~
 ש~

 בין לראשון ז~ ~וך
~ם

 קר~
 לראש~ן ז~ אחר ש~ת בגון ~ש ב~וס~ עליו

עב"ד
 וברור~

~~~~

 ~~יףע~ו ~ודוז"ל
~"~ 

 ובו~לאודוקא

 קרע ב~וך אפילו ~א ~שניבקר~
 ב"ש ~וה~ת מהניראשון ש~

 ולבאור~
 ועיין הדבד נ~ון

 ה~ח בהשג~ועל רב~"הש"ך על שב~ב מה שםעוד
 ונל~~ הבי~סבר

 ובן ~ש"ך בם~
 ~~ר~ ה~ל~

 ע~אש
 ש"ך מלפניו פירוש~וקורע " לאחוריו ~זירו~~~ ~ טפלים י~יו לא או""ארלעולם
 ו~שוואת~ו~ים

~~~~~ ~"~ 

 אלא
 קרי~~ קוד~

 אחרת
 דין ל~מן באו~ן"הב~ובר"ל

 הצד מן וקורע ט~חים ג~ ~~רחיק גב
 וקור~

 בש~ת
 דאפילו ~"ה ~"ק הש"ך ו~ב ללבו שמ~ע ~דהב~ד

~~די~
 ~רא~ון ב~ר~~ שפה קמי

 שע~
 הבי א~י~ בנו~

 ךלקדו~קדיע~~~
 ~ה~~ז~ אביו על אחדת

 דבן ז"ל ~ה~י~~ייאש" ובתב ~ יעוו""ש בהב"חא
 ~ביו" דל~ולם עיקרנראה

 ו~מו"ל~
 ט~לים י~יו

 נ~אה ל"ו~ובן ס""ק ~ש"~" עוד י~וייןבקרעא~ר
 לפענ""ד~נבון

~~~~~~ ~"~ 

 ~ניהםובו~ על אחת ~ריעה
 ט~חר"ל

 א~יה~י~
 לשניהםביון

 וא~ו באביו ובן באחד ~ניהם~מ~ו
 ד~ו~

 הסעיף
 ~דדקודע

~ 
 יגלה

 א~
 עולה לבו

 ~רוביו משאד ~~ ~מו או אביו ~תומ"ש לשניהם~ א~ ~רי~~
 ר~

 ביחד

ולב~

 ב~ י~ה
 ~ריעו~

 ~ד~רי נדאה ובן
 הרמב"~

 ז"ל
 מ~ים לו ש~~ו מי ש~~בב~"ט

 הרב~
 בא~

 על קודע אמו או אביו בבללן היה לבולם א~קרע ~ור~
 א~ו ועל אביו ועל א~ קדע בולן~דוביו

 קר~
 אחד

 ד~~"ג~""ב
 דבמ~

 ואח"ב קודם אביו
~~ 

 שרי בנו
 קדיעה ~~ בל ב~י~ ביחד במ~ו ~~מ עצמוהראשון אפי~בקר~ ז~בט~ח ב~וך ז~ו~גי אחר ש~ואבתו~~בל
 ~ותרו~~נ"ל חלוקות קצת ויש עצמהב~ני

 מד~
 מדינין

 ודו""ק זה הריני~~בסעיף בללבלול ~~ודב~י ל~וס~ אלא ב~ולא"נב~בו ב"אהראשונים
 ואחד אביו לו שמת בא~ נשאלתי ~ דבריו ונבונוז""ל ע~למהר~עייא~

 אצבעות ג~ ירחיק אם א~ו ~~ה ימיםג~
 מצד יקרע או~דש ויעש~~ר~

 ימי~
 ש~הא ברי מעבב דאינו

 והש~~יניבר~
 דירחי~

 ימיןולמד~י ג~אצבעו~ול~מצד
~דין

 ז~
 ג~ ירחיק דלאו""א

 אצבעו~
 ע~י ~~בים ובן

 נר~~ ~רדב~נ~יםהרב

~~
~~~ 

~ ~  ו~~ 
 דיבוד בד~ חוך ~נודעלו

"
 ~תם ~ון ~פלי~ מדן " ובו~

למ~ר~
 ובן יצא דיבוד ב~י אתד א~י~ דב~חם

 ~ו~ ל~יל נדריםבדיני ~ה~
 רל""~

 וב~בו ל"ג ל"ב ל"א דין
" ~ ~ ~ ~

~ " ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

 דס"ל ז"לבהר~ב"ם
 בולה~י~א ותלי ~ליג אשי דר~

 גרסח~ ל~י ו~הו ~ד ולא~רב~ו~~ד
 מובח בהר~"ף

דס"ל
 בסבר~

 הטור ובל~ון הרמב"ם
 רבהלבו~

 נדרים
 והיינו ל~~רש ס~םחילק"ביז

 בהרא""~
 בהל~ ואלובאן

קריעה
 לאחיל~

 ז"ל בהרמב"ם ו~יינו
 בסימן ועי~ן ~

 באיסוד להחמיד דיש ד~עלו והט"ז ~ש"ך דבריר~ד
 לסמוך יש דרבנן דהיא לעניןקרי~ה ודהבאדאוריי~א

 מה~בדא ו~בי ~רןב~סק
 מ~ר~ ~אמנ~

 עייאש
 בהרמב"ם בב~~רינין להחמיר יש רינא דל~ניןב

ובמ"~
 להחמיד ד~ב ונל~ר ~ ע~ל יע"ש הש"ך שם
 יב~ך דלא אלאבותיה

 ~קריע~
 ברבות ד~~ק ב~ פעם

 במ"של~ק~אבן
 דב~

 אגב ~ה"ר אחר ~ש"ך שם ב~ב
 הש""ך רהא דק לאחור~יה

~ 

 ג"ב והט"ז
~ 

 שם ב~ב

רי~
 ~דינין "בב~ לא אבל דאוריי~א באיהור להח~יד
ד~קריע~

 מדרבנן היא
 ~ ומ"~

 הבא ~ב להחמיר
 לא הטור דהאוחו

 תי~
 ובן ל~~רש ~תם בין בנ~"ד

 ה~ם בין לתלק דאין ~הדמ~"ן ~רמב"ם דעת~ראה
 נלע"ר בן ב"ד לאחר ת~ד בין הבל ו~ליאל~~רש
 דהא ו~ו ~ דינאלענין

 בער~
 לח~

 הלבה דאין ~ב
 ~~יקלבדבדי

 בללי ב~ירוש מ~א~י ובן ב~דיע~
הגמד~

 ~ ~נגיד שמואל לר~

~~~~~ 
~"~ 

 ידי~דיע~ יצא
 לו א~דו אבל "

~ו~ד~
 ולא

~~ 
 ואח"ב

~  
 לא

יצ~



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~  

~  

~ ~ ~ ~ ~

~ ~

~ ~ ~

 קדי~~ ידי
 הטוד ומביאו בס~"ה דמב"ן

 לחזוד צדיך ~ הב~ ~בפ~ם ונל~"ד ~ואחדונים ו~"~
~הא ולבד~

 ~די~~
 דלי~אדמיא במאן ~מיי~א

 דנוד~הדב~
 שקר~~ב~~

 חובת ~ליו חל ולא קיים ~י~ אביו
~רי~~"ז

~~~~~

 וא~ ~אבלו~ ימי ~ז~ יצא אם
 לו ~ולים

"

~ ~  ~~~ו~ 
 ~ו~ו~

 ~~ו~~

 ~~~ו
~ביא ~~ו~ו~~~~

 מחלו~~
 דצדיך ד~""ל מאן דאיבא בדבד

 האבילו~ ימי ז~ בשב""תי~ד~"ו ~~דו""~
 אבל

 ד~~
 הדמב"ן

 שנהג דביון ד~"ל~דאה
 האבילו~ ימי מקצ~

 ~וליןלו

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

 שביטלדהימים
 ~ולים~ בשו~~

 מןהמניןביוןד~~חיל
 המיקל בדבדי דהלב~האבילו~

~ 
 אף

ובבר בפו~~י~~בא~
 נה~

 לי און ומצא~י ~הראשונים ימים האבילות
בשו"~

 הרב~ דהחליט גמ""ד ~ימן חיי ב~י
 דבנד"ד

 שי~אבל ד~דיך ~יק~ומסיק בל קודם אבילו" נהגדלא
ז~

 פטיר אבילות ימי מ~צת נ~ג דאילו מינה דון ימים
ו~טיד

 ימים לשב~ת ~ולים ובזני דביני~ והימי~
דיספ~

 ~ לו

~~
~~~ ~~ 

 לומ~ קטןשמ~
 מ~ר~ין

 ~פ~י ב~בבטו~ ~
 ~גמ~

 נפש
 ה~י"ץ וב~ב בהס~~ ~הדבות בדי~ירוש

 גיא~
 וקטן

 לו לחינו~~קוד~י~~הגי~
 בד~~

 מצות בשאד שמחנבין
 לו שמח היבא אפי~ דהיינו ב"יו~ידש

~שום בי~ דלי~ ~~
~~~ 

 ביום דאף דב~ב דדישהוט""ז ו~יין נפש
 יום במו קדוב~~דהוי~מו~ה

 לקדו~ צדי~ ~~בור~

~~~~~

 ~~~~~~~לשים

 ~טנ~~~

~  
 אב~ות~~נין

~ 
 ג~ בדין ש~ו ~י~ לק~ן ו~יין

~ה~דיל בק~
 ~ו~

 אי"ה ומש"ש ז~
~ 

 ו~דב בה""י הדב ו~ב
 ז"ל~יד""א

 או~ בש"~
 ~ינוךל~נין דאין ט"ז

 אבילו~
 ז

חיד"א ד~~הר~ וב"נ ~ז""ל ~ייאש יהודהלמהר"י בשבטו~יין
 ז~

 קדי~ה ל~נין שם
 ~במ~

 בו שאין
 ~גמ~

~ ~ ~ ~~ ~ ג ז  ~~~~י~~~~~~ 
בו

 ~ג~~
 נ~ש

 ובקד~ ~בדל~יל~
 בל

 דה~
 ל~~~ודדות

 ~גמת בו שיש מת להבחין~ין יד~ דמאן~~~מא
נפש

 לדאי~
 איפשד יום לא~ בן אפי~ דהא בו

 דב~ב מדן לשון מ~תם ו~נ נפש ~~מת בו~ק~ביו דיהי~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
 ~מיביןליהושו"ת ודשדן ז"ל ~יד~א בס~~"הדב~ונשין
~אח"ג

 ב~ סי"קנ"~
 חיוב דאין

 שלא ~ק~ן קדיע~
 נחינו~הגי~

 ז ונבוו ~""ש

~~~~~ ~"~ 
 ה~ד~

י לאיצאידי גזול בחלוק
 קרי~~

 "דל~ד
 ~ר~

 בשבת

 גוף הבא אבל עבירה אינה החלוק שגוף~י~
 ~בירה~וא ה~לו~

 ש"~
~ק~י~ה שי~יי~ דב~ינו ~וד ובחבו וא~דו~ים

 בחלו~
 חשיבבאלו שלו דב~אינו שלו שהוא

~ד~ ל~
 ~ייאש מהד""י ~~יין ~ ~~~י ל~די ואי~נהו בלל

 ~בשבטיהודהזז

~~
~~~ 

~~ 

 ~~~~ ~"~~~~~ן~י~~ו~

 ומ~אבל קודע אפי"מ~ב~ו~ל~ ופידש שב~לבגון
~ליו

 בד~~
 ~י~ ל~~ן ב~וב ובן הטוד ~בי~ו הדמ~""ן

 ~ליו מתאבלין חדשיו לו שבלו לן קים דאי ח" דיןש~""ד
 אם ב~""ד מש"שועיין

 גמד~
 וצפדניו ש~דו

 ~ ~ליו ישלה~אבלל~אי תו~ ומ~
 ~"~ ~ו~~~

 ביום ~וד~ין אין
 ~ו~

 ובו~
~ן

 אמ~
 דמ~ני~ין דפשטא

והש""~
 ובא מודה

 בפ~~
 ~ימן ובא""ח הבא מדן

דיןו~דקדובי ~ק~
 המ~

 ~ד~ין
 בח"~

 ודלאבדב~במו~ם
 לנואלא דאין ה~"ז וב"ב המו~ד לאחד קוד~יןמתים שא~ ~ל אבל אמו ו~ל אביו ~ל אלא קוד~יןדאין

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

דאיןלנואלאשיט~רוב
 חיד"א דהדב אלא ~ בליוורנו נ~יגי ובן בח"ה~וד~ין הפו~קי~וב~פ~קמדןד~~דוב~

 ~קמ"ז ~י~ א""חבמ"ב
 או~

 מזבח הדב ב"~ם ב~ב ג"
אדמה

 ~דמ"א נהיגי דבידושל~
 בי~י מולדתי ~י~ ב~יינה דאי~י ואםובן אב ~לאם בח"הבי שלאלקדו~

 בפאדובהשקדמוני ~הדבני~ והנהג~י~אחדי נ~גו ובן זי~"א קשישידבנן
 ו~יינ~

 דנהדא נל~""ד וא~ב י~"א
 דאין ופשטיה~ו~מקוםנ~א

 מנה~
 מוד""ם במ"ש ~"ל

ודיש
 לקרו~

 הפו~קי~~ו~יקדי ודוב מ~ן ובפ~ק ~לבלם
 ב""ו ~י~ א"חהד""ט

 קוד~ין אין דבפידינצי ו~"ב~~ או~
~~

 שום
 ~ מ~

~~~~
 ~ט"ז

 הב~ בש~
 דנ~י~ למנ~ג דאף

 אב~אם ~ל ~ם ~ח"ה"בישלאלקדו~
 ששמ~ דמי דלקמן בדיןמודו

 בדגל
 ~~גלולאחד קדוב~ שמו~~

 נעשי~
 דחוקה

 דקוד~
 וב""ב ברגל

 להמ~ין א"א ד~א הדבד דברוד ונל~"דהא~רונים
 אחד~~ד

 הדגל~

~~~~~
 המשתה ~ו~ימי

 לשוןשו"~ ז~
 ~~~ י~בץ

קפ"~~ול~נין
 ואחד אשה שנשא למי קדי~~

~~
 אד~ו

 אב~
 אופן בבל או"א ~ל" ~מש~ה בימי

 אחד ~ולך השאד ו~ל~יד ~ור~
 מנ~~

 בקדי~~ המקו~נהגו
 ב~שאלהקפ""~~וב~ב ~~ י~בן שו"ת ~~"לב~ש"מ

ש~
 אס~ר אינו ח~ן לי""ט דמו אם ~ף

 שבןודאי וביון נפש אובל~ל במלאב~שאינ~
 ל~

 שב~~ ~דיפי
 י~י

 מחה"~המש~~
 ~ דאודיית~~"ש

 דשמ~~~~~~
 ואם ~לאב דחוקה שמו~ה

בח"ה וא~
 ~ד"~בו~ איןקוד~

 הדגל
 ~י~ א"ח יוסף בבדבי וב"ב ~ש"ך גםוב""ב ~ש"~

 ~קמ~
 אות

 דנהיגיא~
 ב~ה~

 י~שלם
 ב~בד~

 של אביו
 ז"ל מהדי"ט ~ור~~אבןשאינו ~נה""~ ~~

 בשו"~
 סימן א""ח ח"ב

 ~ייב דבחול דביון ב~בה~
 לקדו~

 ~ה~~ הדין מן
דקוד~

 והביאו בח"ה

 ~מא~~

 ב~לבו~ ~ני~חדשו~ ב~ל
 ו~"אחש"מ

 בא"~
 ושבט ~קמ"ז סימן

 ש"ט ~ימן דוד ובי~~ ו~ ~י~ שלמה בדם ו~יין~ייאש למהד""י יהוד~
ודבד

 מש~
 ~ד ל~מ~ין נוה~ין ו~י~י ~ ~ימן~~ו י"ד

 ובמנ~ג בנה"ג הדב של ואביו דש"ל בסבד" הרגלא~ד
 ~ד~ל אח~ גם דהא מי~תבדא והבי ~וב""בידושלם
 ואם אב ~לקוד~ין

 רחו~~ בשמו~~
 ~ד וא""בי~~ין

 י ~~וק" היאשמו~~ ~בד ב~"ה אף דהא הדגל~בוד
ובשו"~

 ~ ש~~ דמי ב~וב ~"ד ~י~ מנה~ד
 ומי לקמן ו~יין ~ הדגליקר~א~ר א~ ב~ט אב

 חייב אי פלוג~אאי~א ש~~ל~~~בי""~
 בח"~ ל~~

 ~~בי~ו ורובא
דלא



~ ~ ~ ~ ~

""~~~"~~~~

~ ~ ~ ~ ~
 ~~עדלא

 ~~ הקריע~ וידח~ ~"~
 ע~ור א~ר

 א~י~ת שעח ולא מיתה שעת לא דאינו~ר~ל
 ~ד ~ימן מלו~לין מהד""ם ~שם אהרן ידהרב ו~""~
 וב"~

~ר~
 ו~ן דהל~א~ל ~~"א מש~ל

 הו~
 ליוורנו מנ~ג

 ז""ל~ בהןמלאבי הד~
 א"ת בדבה במחזיק ז"ל חיד"א ו~רב

 אות תקמ~ז~י~
 בת~ ~

 ב~~הותיו מ~רי~ש רנס~פק

ו~ת~
 בדין ~קדי~ה דדין

 ע~ ה~~רא~
~ 

 דלא ו~ל
יקרע

 ~~ וא~
 שעת לא אינו דהא א~ואם

 ול~ ~ת~
~ע~

 ו~~ס~מת א~ילות
 רו~

 מרן ל~ק אף ~~סקים
 שלא דנהי~י היבא ו~צ~מימר בח"ה דקורעיןו~יעתו

 ~ח""הלקרוע
~ 

~~
~~~ 

~"~ ~ ~ ~ ו ~ ~  

~ ~ ~ ד  
 דלאנתן הבא שאני ל~לם ~אחין אינן של~~תדעים

~
 ה~נה ו~א ל~וע אם ~י המשאיל רשות

~ 
 ה~גד

ולפי~~
 מאחהו

 ~יר~ת היא ו~ן יוסף הנמוקי ג""~ ~""~
 בהטו~ ורלא והרמ~""ן~רי""ף

 דמשלם ובת~ו
~ 

 רמי
 ~נ~רע~ר~ומה

 ~~לו~
 ו~רור מחמת~קדע מעדבו
~ד~ר

~ 

~~~~
~~דבי

 יו~~
 י"א אות

 וז~
 מר~נן ~ד שאלני

 ש~א~ מי לימס~קא
 שחייב שמועה לו

 או עליה~קדוע
~ 

 ל~וש ו~וא ~אום פתע מת לו
 של~ש לו אשר חמודותבגדי

 להק~י~
 השר פני

 אם ה~ץ~ל השור~
 יב~

 לקיים ~ול ב~גדי להחליפם
 ז~ליו תשובתי וזו דבר זשיבני ב~שה לשון ~א ~רז~המצות ~ה~

~ ~

 ~רד~ן ~~ם ~~ילי צוקה
 האדמ~ ע~

 די"ו

 במילי מר ~עיין נחוצ"ה קנ"י~קס"ת~ם הבבורואומ~ מפני לה~יב אותיות שחיל~תו~
 ~~ח סימןבתשו~ותזו רמה~י~~

 עי~
 ראחה לו

 הסירו שרי ר~
 יחן בי אי~דא שופרא חיצופי סליפתו בא עדהבגדים
 אין בי מישרי~ תחזינ~ עיניו ח~מתו בבור דוחואת
~איית

 הר~
 המלך מפי יצא הרבד ואולם מברחת ז"ל

 גם ומה זקן הורהוב~ר
 שהר~

 בנה""ג
 סי~~

 מ
אות הגה"~

~~ 
 ~לי ד~דיו ה~יא

 חול~
 ו~"ע ע"ש ובו~

~ת ~ש"~~
~"~ 

 סומבין ראותי דינא הש"ך~ולענין ד~רי על
 יום דבבל ~ד לו וגיד ומ~לו הנ"ל מהרי"ל ד~דיעל

 או ה~שו~ים וי~ט ש~ת ~גדי~~טים
 חול ב~רי א~

~מ~"ל
 לחש"~

 מצות לקיים אחרים בגדים ו~~שים
 רנגעו ואפשרקדיעה

~~ 
 ~ ת~ית בל משום

~~~
 י"~ אות שם עוד

 קריעה בל וז"ל
 ממנו דמת~ייש אחר ידי על~תהיה טו~

ואי~~
 והוא ב~תו ~ורע שאחר טפי נפש עג~ת

 וא~ א~ על והה"ד זת~ דינוומק~ל~ליו שות~
 יש

 ~דו~ע~
 ה~~~ח~

 הח~יר
 ~שו"ת מולבו י~ק~ מ~ר"~

~~ 
 סימן

 עב"ל~"ח
~ 

 ~ש לקרוע נו~גין ראיתי ובן
 ~איתי בי וגם אחר ע"י ולעולם צ~יעוח ~שום~~ה לאישואש~

~הד~
 ~"ו ~י~ יהוד~ ~ית

 ד~ח~
 לקרוע שי~ול דבל

 מ~ש~ו~ו יותד ~ו דמצוה אחרים לו לאיקרעו~~מו
~""ש
~ 

 דהנ~ון נלע"ד
 ה~~ במ"~

 והמנהג ז"ל מול~ו
 אחד ע""י דמת~ילו~~וא

 ו~מ~
 עצמו האבל ~קריעה

וטו~
 ~ הדבד

~~~~
 אות ~ם עוד

 י~
 וז""ל

 א~
 ח~זרו לו ~רע

יותר
 מד~

 ע""י למידקואף דהו"ל חייב
 בדי~ אלא ~קרוע ~שאי אינו~~מו

 על ~ר דקא
תשת~"~דב"הנז~~~~ ב~

~~
 י~ לא ה"ז הודיעו לאואם

 " ~ו

 את ל~~רשהולך פידו~
 החול~

 לא בו חרע ו~ם בלל ~ו ליגעי~ול אינ~ שאלוסתם אלא
 י~

 בחלוק רהו"ל
גזול

 ש~
ם ~ ~  

 שהול~ ~ד~ ~~ א~
 ל~קר

~~~ ~ ~ "  ~"~ 
 ~~ ו~ח"מ מור~ם לשון

 ש~~
 ששואל בשואלמיירי

~ ~ מ  
 שא~ ~

 ~~ק ~א
 ~המשאילמרן

~~ 
 מעצמו

 ניחום מצותשיסיים לשו~ל~מצו~ לז~ו~ ~ר~~
 א~לי~

 רמיא ויו~א ז~א בל וא"~ב
מ

 צו~
 דהוא ו~ל יעוי~ש עלוו

 דחו~
 רבק"ש ~הר~ ז

 ~רישילד ד~אמר רהתם תירץ הש"ע~גליון ז"~
 עליו ~היות ללו~שו רשאי ~ינו החלוק לבישתעל ויחזו~ר"~

אלא
 בשע~

 דלא ו~~~י ויחזור האבל ל~ית שילך
 ~טצ~ממנו רשאי ~משאיל אין ומ"מ ~זום בליל~שנו
 הא~ל ימי ז~ ~ל ~בורער

 ב~
 יוםויום בבל שיל~שנו

 ו~ן והחזרה ההליבהבשעת
 תיר~

 ~ל עייאש מה~~י
 דהואו~"ל

 תירו~
 ~ת~ שם ו~מ"ע ז נ~ון

 ~די דפירוש
 בל ר"ל שם ה~תוב ויחזורשילך

 ז~~ימי~
 ימ~ ד~ל

 ~ם שוהה הואהאבילות
 ואח""~

 ~וזר
 ז~ ו~

 התירוץ
 ~ ~יתא מעיקדא ד~~יאמיסת~רא

~~~~~ 
~""~ 

 וה~אםנ~רע ~ואה~"~ובו~"
 ~ין בזרוע נמחק או" נחתךאו

 ~ין~ו~ראל
 מע~ו"~

 ב~רו~~ תלוי דהבל
 החלולהשם

 ~יק~ הי~ אם א~ל ~ ואחרונים ~"חבזרוע
 יבול ו~א

 באונס או השם ~לול ~לא בזה ~יוצא או ונשרףלהציל
 שמעאו

 ול~
 ספד קודע אינו דאה

 האגוד~
 ~ג

 שאלה ~"צ שו~תו~ין ~~~
 ש"י והד~ ~ו"~

 ח~~
 ~ד סי~

יעיין
 ~ש""~

 י"ט אות ושם אותב~
 בח~

 ~חידוש~ו ~ריטב"א ~שם ~ס"ת דינו ה~~ז~רת ~~ שיש ד~ל
~ש~~ ועיי~ ~

 להר~עייאשז"ל~ י~ו~ה

~~~~~
~~ 

 בש~ת ~שרף דאם ~"א אות שם
 למשהובתו~ ת~ארת ב~ם ~מ""שלקרוע ~~

 ד~גם~~ש
 ~נרא~

 ~בר ~מ~ת~ק
 בת~

 ו~ ~ות לעיל
 ~ש~ת נשמה יציאת ~~ת עומד דאם הדרב"זב~ם
 במ"ש ~רועפטור

~"~~ 
 ה~א ~הה"ד ונראה

 ~ל א~ קריעות ב~ ~ורע לקרועסייב ר~נ~
 הגו~

 וא~
 ~שב~ ודאיתי אחרונים~~~תב ע~

 עייאש ~מהד"י יהורה
ז"ל

 רל~ ד~ת~
 דוקא

 ~י~
 ~~י דינא נמי ~יר אלא

 עלידזדפו~ בין יד ב~תי~ח ב~וב ~וא אם ביןו~יוצא
 דבר עליו הנבתב ד~ר דאותו קריעות ב~חיי~

קדו~ה ~~
 ע~ נתק~

 ד~נייר נל~ע"ד ~~"ד ואחר ז ל
 אם דו~א א~ל ~תיה לקרוע חיי~וביוצא

 נ~ת~ב~דוש~
ול~

 הבל
 ~קר~

 ~ו ~יא אם ה
 נדפ~"~

 ~ו ד~ן
~דו~ה

 ב"~
 ועוד

 ~רף ש~יה ממעשה הדין דמקו~
 ~ בדפי~"ה ולא ~~א ~חו~ה ~היה המגילה אתיהוי~ים

 הר~ ~דברי ראי~~~~
 בש~פה דדוקא ר~""ל הנ""ל

 או מחי~הולא~וקי
 בליע~

 ו~יוצא
 ~ט""ז על דהשיגבאורך בד"~ ~~

 ד~~
 או נקרע אם דהה""ד

 איבא ד~א ~אחרוני~ ~~ש בזרוע נמ~ק אונחחך
 השםחלול

 ומ~
 שניא

 מהמחיק~ השריפ~
 וק~יעה

 ~דא~~~ה~~ וסיעתו ~~ברת~~~ח יתי~ו~"לדדינא
~ז~~

~ " ~ ~  

~~~ 

" " ~ ~  דוקא " קודם~בורה 
ז

 ק~ורההואאונן ~~ם ~
 ~לאחר ~א~ל ~~ן א~ור שהאונן הד~רים ~~לוא~ור

קבור~
 עליו אונן דין ן ~י ~מת יום ~~תו אפי~

~~ 



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~  

" ~ ~ ~ ~ ~

~ ~  וב"ב ~ו~קים ~אד~סמ"ג 
 ה~"~

 ועיין ~ ואסרונים
 ז"ל עייאש למהד"י יהודה ובשבטבס~מע~"מ

 בן דאו המה בב"ר נ~""ר ו~ל ענינא האי~ל ב~ד~
 ~סמ"ג לשון על הם ~מהי"ם ~אלה~א~י~ ~מ~
 לב~ל ~עם נהגו המי~ה ב~ם נקבר~~י~ ר~~~
 מד~~דק אינודלשוןנהגו האנינו~

~ 

~~~

 ~ד"מ
~"~ 

 סי"ע"ב י"ד
 המקל בדבדי דהל~

 אינו~אבל
 אל~

 ~ באונן ולא באבל

~~
 אובל

 בבי~
 ~~ן לרש בלועג ד~י " אסר

 בק~וד~ו שסיי~ מי ודוקא ~ש בפ~פירש""י
 המ~ ב~ני ל~בולא~וד

 ט"ז
 וא~רוני~

 א~ילו ואסור
בשב~

 לאבול מו~ד ~~ניו אי~ ואם
 בבי~

 שם שהוא
 וב"ב~רישה

 ה~""~
 וגם וא~רונים ~"ך

 ועיין אסוד~ראי א~יל~
 בש~~

 וע"ע ב~נין דהאדיך יהודה
~""ש

 ו י"ד בליקוטי ~ד"~ ה~
 וא~

 בשר אובל היה
 עיין אונן ונעשה ייןושו~ה

 בשו"~
 סימן לדוד מב~ם

 או לא~ול לא~וד דהסבים ג"ןב"ן
 לש~ו~

 ולאונן ~וד

~~~שו~"ש~
 הד"ט ~יקדי ~רב ה~יר ושבר ב~ר

 ~דבדונבון
~ 

~~
 ואזנו

 מברךברב~
 המוציא

 ו~
" 

מ~פלל הי~ א~
 ~ ש~~ ושמ~

 מהד"י נסתפק מת
 ~מוצלאלפאנדאדי

 מא~
 א~ד

 ~צבי מה~י ~שו"~
 סימן בי"ד לדוד מב~ם בס~ ועיין יגמו~~~ל~ו~~
 יוסף וב~רבי ד"ן ג"ןב"ן

 א""~
 ע""א סי~

 ~ בידיה ורפיא ולאו דאין באורך ע"ש ז""ל~לפאנדארי מהר~ ד~רי על וטדי ושקיל ~רי~""אב~ל~ל""א ~~דהאדי~ או~
ומ~

 שנל~"ר
 הו~

 דיגמ~ד
 הברב~

 ~עומד
 ~ ב~

 והן

 דדע~א~~
 דיפסיק ז"לנוטה הדב

~ 
 ובן

 ב~במ~ר~
 בש"ב ו~יין ז"ל~ייא~

~~ 
 ז~ סימן ס"ב וש"י ג~

 ~~ל~ו דיג~ורב~ב
 ונלע"~

 ~ דוקאהברבה

~~
 חייב אונן אי ~"ל אל~~נ~א~ינס~~~מהר"י

 וגם ד~ייב ו~עלה ידי~בנטיל~
 הד~

 ~יד"א

הבי~
 ~ש~ בב"י לנו

 ד"ן סימן ל~וד מב~ם הרב
 הואדה~בי~עמוו~ם

 שני~ יוס"~
 ו~לה~הסבמ"ה ידו

 ו~מ"~תמ"ה ובשיוריבר~ה י~ר~בב"י ידיוולאדי~ל
 ~ביאלנו יהודה ~יי~ש~ש~ט מהר""י הרב עלי~רא

~~
 יטול ~לא העלה ואיך אלפ~נדרי מ~ד"י

 ממדב"ר מללו ב~ר ה~ל הרבש~י דה~
 ~ר~"~

 ד~ון
 בד"ק יעיין ~רוהו דאי~וראלא מיל~אדהוא

 דמיל~א יברך ולא דיטול נבון על הדדב"ן~הציב ונדא~
 לן ~מיר~אי~א

 ונטיל~
 היא ידים

 מן יטרידהודלא מיל~אזוטד~~
 האנינו~

 בשו"ג דלא הדבר ונבון

~בת~
 צ~ור המגיהבשלמי ועייןל~רב ~ חייב דאינו

 מים גם ליטול ד~ייב לנו ד~דהב~א דין אונן~ל~
 ז נלע~ד ובן ע"שא~רונים

~ ~

 מבלו~~ור
 מצו~

 ~י~א ובו~"
 או ומו~ר ~~ד פירושואי פ~ג~"דדבוו~~

 ~ט~
 ובתב ואסו~

 דשלש ס"ב שאלה עה"גבשז"ת
 בדבר~דדש~י מ~לו~ו~

 אבל לו דה~ילו משזם ד~טוד מדנן ~בדיוהדמב"~

 ירצ~~~
 ו~רא"ש וה~ו~~ רשאי עצמו על לה~מיר

 ~ין ~ילקו ולא עצמו על לה~מיר ~א~ור סבריוד~י
 שי~עסק מי לו בשיש ו~ין ל~~דו עליובשמו~ל

 בקבור~
~~~

 אלא
 דהרא"~

 מו~ל ע~יין אם בין ~י~וק הביא
 ~ם או~ליו

 בב~
 שי~ע~~ור~או מי לו אםיש או ע~ק

 עצמו ל~~מירעל רשאי ~ינו ~וונא דבבל מרןודפ~ק
 מי לו יש ~ם~בל

 וד~~ שוש~~
 להסמוד

 ע~
 ~צמו

 ~ורף זהו ~ידו מוסיןאין
 ועייןבאורך יעוי"~ ה~~ ~~רי בו~נ~

 שו"~
 אינו ~~ן ל~~די ע"ג~וא"ב ~י~ מ""ב

 ריש היבא אלא עצמו ~ל לה~מיררשאי
~ 

 מישיש~דל
~קבור~

 ~ לי נראה ו~ן המת
 נו~~בשו"~~~~

 דבמצזה ב""זב~ו~ שאלה ביהודה
~ובר~

 מלעשות~ יני~ לא
 און ודאם

לקבוד ~הו~
 ~מ~

 ~יו~א ה~ן א~ ולמול
 דמ~

 למול עליה
א~

 העומ~ את לספור וה~יר בנו
 בל~

 ב~בה
 ובשו""ת אונן ויום לילה יהיהאם בליל~

 ~דק~ שמ~
 לאונןה~יר ~~ סי~

 להיו~
 ור~"א סנדק

 ~א""~
 ~ד~"ו ס~ן"

 בסי~ בבנה"ג ועיין בלילה מגילה במקרא ~~ייבב~ב
זה

 ובשו"~
 ו~י~ד""ן ב""ן סי~ ל~וד מב~ם

 דאסדובשי"~

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

 לאור~"

מו~
 בבה"ב ~ן דנמול ר~"ל ו~שם

 שיצ~ו ה~~~~דם לק~וד אפשר דאם הבדיעוהט""ז ~עמי~~ ב~א~
מבה""~

 והרב ~ן י~שו
 מהד~

 עיי~ש
 ~שו"~

 בי~יהודה
 ומשמע ה~"ז דברי ה"ה~יא ~י~ א"ח~"א

 דהסבי~ ~צ~
~מואבל

 בשו""~
 בענין האריך ע~ סי~ ~"ב לו

 ל~בור שוובל דבל מוד"םלדבדי והס~י~
 המ~

 בו ולמול
 בנו את ימול ~~ן אבי וא~""ב יקבורביום

 בש"ב סיד""א הדב וב~בע"ש ויבד~
 ~ו~

 דע~ו ~גם ס~
 בןנוטה

~ 
 ליוודנו מנ~ג הוא ובן

 ~לאבי מהר~
בהןזלה""ה~~ ~"

" 

~ ~ ~

 אסד ושוב וז""ל ע~ ~ימן ב~"ב שם~תב
 בי"ד למה~~ש ~אי~יוזמנים "זמ~
 שהוא ובודאי הנז~ הגאוןבד~רי סי~ש"מש~~~

 מהגהו~ לקו~
 ה~ז~

 ע"שובו~
~ 

 וב~ב
 ~~~יד"~

 שהזביד הגאון וז"לוזה ~ם
 שהז~ירב~יש~שוב~ו הדיין אבי יא~יל~ואהר~מימון

שה~יא
 הג~~

 עב"ל ע"ש אביו
~ 

 ועוד
 דדא~ ב~ו~ש~

שו"~
ד~יה הי~ דנד""ד בב""י ~יט~ זר~יה מהר"ר הגדול ~רב

 לאבלמיל~
 מוטללפניו ומ~ו בנו

 בעל לפטור ~~יריווי~~ו ועשו~רביהמ~
 ~ברי~

 קבורהוהלך מה
 דקי~ל ~~ד דשפיר זלה""ה הרב והשיבובירך למו~
 ו~ו"יע"ש סגילבת~ים דנמס~

 ב~ו~~
 או~ וב~י ~

 א~לאסוד
 סנדק וז"ל ב~בלצאת

 שמ~
 הודה א~יו היום באו~ו

 דביון שבבי~ו לבה~ב ~ינוק להביא~מורה ~
 יוצא מיקדי לא רה"ר דרךיוצא ~י~ של~

 מפ~~
 לווע"ע ~ עי"ש בי~ו

 ~או~
 אינו~ אונן

 מצטר~
 ~~ר ואונן

~מצו~ ~~~
 עלשיש~דלורצהלה~מיד ~י ~ו ודהזבאדיש גוונא בבל עצמו עללה~מיר אינורשאי ד~נן הוא הדין ל~יון ומ~שנל~"ד

 עצמואיןמו~י~
 ני~א ובה~ימדן בי~וו~מ"~

 מ"~
 מ~ן

 ~א"~
 סי~ע~א

 סו~
 ~~ דין

 עצמו עללה~מי~ ~בורהור~~ בצדבי בשבילו שיש~דל מי לו יש וא~~"ל
 ולקרו~

 ובו~ ~~~ לקב~ו עליו מוטל אינו אפילו ב~חלהמ"ש סו~~ דאין בידו מו~ין אין
 הדין ב~ב ב~~לה בי ובו~ לה~~יר רצהוא~י~

 דאם ב~ב ולבסוף לה~מיר רשאי דאינו האונן~נהג ~י~
לא

 נה~
 בן

 ד~
 ו~"ב בידו מו~ין אין עצמו ~ל הסמיד

 מרן דבדי לן קשיא ולא שם עה"גבשו"ת
 נינהו סי~רא"י דדבריו ומעדנ""מהלבוש בדב~~
 ~בצ"~ והני~~

~ו~ר~~~~~~~
 ~~רת נלע"ד

 דלא וסי~~וביהודה נו~~ ה~~
 מל~שותה יני~

 ו~""~מישהוא בדבר מ~ייב י~~ךביוןדאינו דלאאלא
 דוקאדי~פו~~יום~ל~בדבה בלולהאונן

 י~י~ ~שא~
~ב~~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~~דב~
 ~ו""ת

 א""~ ד""~
 ב"ד ב~דב ודלא ל"ב ~י~

ועיין
 הל~ו~ ש"~

 לו דיש באונן ו~ינה ~ ז"ך ~י~ אונן
~~ול

 א~
 לק~וד ליה דאפשד דהיבא הבן

 ה~~ א~
 או

 ~ה הנה ~לילה קודם ל~ולו ואח"ב לב~פי~ל~וסדו
 ~ן ואם~וב

 שהו~
 חיובא

 על~ ד~י~
 ל~ול

 הבן א~
 אם לחיו~סנדק ובן~ודם~~ודה

ז"א השעהעובר~ושו"~
 ח~

 י~ול דאין ב~ב ק~"ו ~י~ן
 להיו~

 ולי סנדק
 ונ~~פק ~לה דלבי צ""ע~אלאהדבד

 באש~
 אי אבלה

~ודם
 ל~ שרי ה~~ ~בוד~

 ל~ילה ~~עד להוציא
 י""ד חיי בעי בשו"~ו~דראי~י

 ~י~ר~"~
 דב~ב

 דא~ל~
תו~

 לא ז~
~~ 

 הנעד להו~א
 ל~י~

 ~~ן דאין
 אפשד ב~יתה ה~ילהואם ~צו~

 ד~ו~ר~
 ד~"ש נדאה ע"ש

 לאשה הו~דדלא
 ואוננ~ ה~ושי"~

 ~צוה באן אין דהא
 דבל ל~קל צד~ים דישוהגם

 ל~דם אשה של דרבהואין פני~~ ~~ ב~ בבוד~
 לצא~

 בצדבי ולהש~ל ולבא
 לפטוד אחדיתי טע~א דאיבא ביון ע~"זהקבורה

ה~~
 ~ן

 של ~בודו ~~ני ה~צו~
~~ 

 ~וא אם ואף

 ~טי~~ט~
 ~~ודה ב~רבי ~לה~ע~ק

 לאשה~די דל~ נ"~
 אוננ~

 ~~ דאין ל~ילה הנעד להו~יא
 ~צוה

 ~לו ~~נינים~דבד~וע"ע
 בש~"~

 ז""א
 ח"~

 סי~
 ד~"א סי" י"ד חיי בעיוהדב ק~"~

 ושו"~
 אהרן ~טה פדח

 ט~ ~י~ וש""צ י"ט ~י~~"א
 ו~שא~

 ושו""ת ע"ג בני~ין
 יהודה ובשבט ל~~ן ועיין ז ~י"ב"ה ח"ב י~קבשבוח

 דאין דהבריע ז"ל עייאשל~~ר""י
~~~ 

~~ודה אח~ עד ה~ן
 דהיא~

 ~ן דפטור האונן יבדך
 ~~צו~

 ונ"ל
 איןדאם

 שהו~
 ~א~י ויברך די~ול יודה ה~בורה אחר

 אחד אוה~ן
 ~ ו~ל"~

 לק~ן ה~""ל להדב ראי~י ואח"ב
סי~

 ש"~
 וב"ב בהדייא בדדב"ז ~ן רב~ב

 ב~~~
 ז"א

 ואעפ""י עד~א~יה~ן לא~דהם בז~ור ועיין ~~י~קנ"ו
 דבדי דאין ~~ב ~פ""ט סי~ן א"ח ב~""ב חיד"אד~ר~
 ~ ח~צוה יבטל דלא ~ל ~ובדחים ביהודה נודעהרב

~~~~
 יוסף בברבי עוד

 או~
 ~ד אונן וז""ל~ ט~

 שו בדיקה ~~צות פטוד בניסןלי"ד
~ 

 עב"ל ה~ ~י~ א~ ~~ יהודה~י~
~ 

 ~~~וה יש ולבאורה
 ~~וה ~יאדהא

 בדק לא דאי ני~א לא אי עובר~
 דהא ו~ו ביום לבדוק לי~ ש~י~לילה

 בדיק~
 היא ח~ץ

 נלע"ד אבן ~~ ~על~א ב~יטול~~דבנןד~דאוריי~~
 או אחר ע"י ה~די~הדי~יים

 יבדו~
 ~ בדבה בלא

 שםאו~~~~~~
 ~ט~אהדן והדבפרח~הרן~טוהד~נח"ג ~צטרףלעשד~ אינ~ אונן וז"ל י"ד

ח~
 והרב י"ט סי~ן

 ש~ו~
 י~קב

 ח"~
 ב"ה סי~ן

 סי~נ"ה א"ח פד"ח הד~וע~"ש
 ו~"~

 ו~יין שם
 ~~~~יד~י~ן עול~

 ז ג~ ~ק

~~~

שם
 י"~ או~

 ב~"ה ~פילין ~ניח אינו אונן וז"ל

 דב~~~~א~
 ~ג"א בהרב ודלא להניח נהגז

 ח ~~~~י~
 שבו~ ה~

 ע~ד ב"ה סי~ן ח"ב יעקב

 ו~ן ה~פלה ו~ן "~ק"ש פטור דהא ~י~~בראוה~י
 ו~בל~~~ילין

 ה~צו~
 ולשון

 ה~ג~
 דאיידי נראה

 שנ~בדא~ד
 ה~~~~~

 אונןלאיא~ר או~ןב~ל שם
 על~ריש

 ה~~
 אפדים שער ~הרב ודלא ~בורה קודם

 בז~ד~ס~פ~
~ 

 ~י~ן א"ח קדיש דאו~ד ב~ב ו~ט"ז
 אביו על~א

 בי~ ~ש~"~
 סי~ה"וה~נהג א~ ח~ יהודה

~א~
 קבודה ק~ם החזן עם או~דקדיש רהבן הצבי

וב~
 ויש ה~~ח בל~ט "ש

 ס~~
 ל~נהג

 דחינ~
 דו~ה

 לאביו ויועילל~ר~ה
~ 

 ~ נוט~ דע~י ובן
 וע~"ש

~~~
 בי~

 ו ~ע סי~ יהוד~ח לחם
 ד~ו~ ~~~ ~~חבי~

 קבור~~~ת קודם וה~ביםדאונןבזה
 קדיש יא~דלא לוי~א~צי~~ ~~

 הוא א~ א~
 שב~

 ע~"ש קדיש יא~ד

באור~
 נוטה ד~~יהקצרה ו~ן ~

 סי~ן ע~"ג בשו""ת ב~וב ובן ~ עב"ל להאדיךואין בדודבעיני והדב~
 נ~~"ב ובם~ בבנה""ג ~יין ע"שס"ב

 צ~וד בשל~י ה~גיה ע"א"ועיין סי~ בא"חחיד"א ל~ד~ ו~~"~
 לה"פ בהג"ה וב~וב ~~עס~י~~ לו ~ישדחילק

ש~ע דא~

 ש~וע~

 דחוק~ ~ו קרוב~
 בשב~

 ש~בר וי"ט
~ק~ד

 ה~~
 ש~עו ~יום ~~ף יא~דקדיש ~ז

 ו~"ע עב"ל~ אבילות דין~ עדיין נוהג שאינו אףוי""ט בש~~
 ועיין ~ צ""ט סי~~ש"א

 ~ד"~
 ד~י פ"ג ~י~ן בי"ד

ש~~
 לו

~~ 
 לו אין ~ו~ל"לליד~ו

 דיןאונןוב~
 ב~לח~~"

 ז נל~"ד ובן ובב""חה~

~~~~
 או~ ב~י

 לפניו"דר~ב"ן ~וטל אונ~ש~~ו
 לפניו ~וטל ~~ו ש~יה ל~עשהירה

 חוב~ו ידי להוציאו לפניו בשופד שי~קעו וצוהבד"ה
 ו~ן עב"ד ~"א ר"י דף דב"ב וב~ו שם שה"געיין

ב~וב
 בסו~

 ש~~ ב~י ~אל~~"~~~~~ם~~בליןסי~ע"ג ~ חנובה לעניןנד עי~דוה~ט
 ~ו

~~
 שחל בע"פ

 בשב~ להיו~
 בליל לפניו ו~וטל

 פ~~
אי~

 י~נהג
 בא~יל~

 ו~דור ~צה
 וד~בו~ו~

 ~אגדה וס~
 ~הא זה לנידון דאייה להביא יש דלבאורהוהשיב
 לפניו ~וטל ש~~~ו ~י ~"ש בפ"דאי~א

 בבל וחייב ו~ו~ בשר ואובל~יסב דבש~~ ו~
 דיהטא לפום רבנד~ד ב~ב וטרי דשקיל ואחרב~וד~ הא~ודו~ ~צו~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 שרו~ח והעל~דאעפ"י בענין ~ו הרחיב והע~יק~ו~

 וטדוד ~~ע~ק אינו הא ע~~ין ע"י ל~חדלקברו
 ה~צותהנוה~ות בבל דחיי~ נרא~ ובלילה ~ל~חרעד
 לקדש וחייבבה

 ברב~ ול~ר~
 ה~וציא

 ~ברב~
 ה~~ון

 ו~"~~
 ו~דור ~צה לאב~ל

~ 
 האגדהדיש ~דד אבן

 ב~
ארי~ו~

 יש~ע והוא לפניו אחד יא~ר פסוקים ו~דרש
 ג~ר ג~ר ה~~"ה דיפה ונל~"ד ב~"ק יעוי""ש~פיו

~גוברין
~ 

 בבל ~ייב בי"ט ~רן ~~ברי ~י ~ף
 ל~~רו רוצה אינואם ה~צו~

~ 
 ~קראנה אם דאף ב~ב ותו

 נ"ל פ~ח ב~"של בליל באלהלאדם
 להוד~~

 וטרח בן
 ע"י דנ~בר שני דב~ט דב~~ הדא"ש דברילה~~יד
 דין ~ו ונו~ג רבנן שויוה בחולישראל

 אנינו~
 דהיינו

 לדידן וב"ש שלפ~יו בליל לא אבל ~~ור~ ביוםדוקא
 ע~~ין ~י ~~ורה צרבי בל שניעושין בי"ט~ם

י~וי"ש
 באור~

 טרוד אי~ו ד~לילה בו~יה והיהנ"ל
ו~טופל

 ב~ב~~
 ~יעבץ~י~ בשו""~ דאי~י ש~צא~י אלא ~~ו
 נקבד ולא ר~שון ~~ט דאונן אדב~ב

 ובי""טי~~נה שני י"ט ~ליל יקדש לא שני י"טעד
 ~ש"ב חיד"א ~ר~ והביאהעדשנקבר

 או~
 ול~ן ה~

 יש~~נ שני ~ט ד~ליל דינא ל~נין לע"ד שנראה~ה
 וב~"ש בעצ~ו ~דש ולא ~אחרים~~ידוש

 ל~ב~ל דחיי~ אבןיעבץ בשו"~
 ~צ~

 ו~רור
 ולש~ו~

 ד~

 ולבר~בוס~
 ל~~~ דיו~לו ~קידוש דשאנו עליהם

 לו
 ~~~סקין ב~ בי"ט דאף דנהיגי ל~נהג וב"שאחדים

 טד~ד ואינו ע~~יןבו
 בקבור~

 ג~ ה~~ וצר~י
 ד~ליגי ט~ ם"ק והש"ך ג~ ס"ק ה~"ז ~"ש ראיא~רי
 דאין ביון רלהט"זבדבר

 דר~
 בבל בלי~~חייב לקב~ר

ה~צות
 ולהש"~

 לאונןזפטו~ י~י~ לא בזום דלילה ~""ל
~בל~צו~

 וד~הר"יעייאשנטהללב~~~רדבריהש"ך
 דאע~ג~~~ ""



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

~ ~  

דא~""ג
 ~א~

 צ~י" איבא הרי ק~ורה ז~ן הלילה
 ורתיצסו אסא ליה ולמי~ז גלימא ליה למיגד~~ובים ~מ~

 עומדדנלע""ד אני יעוי"שעב""זבמ~מי ובו~והספדו

דבלי~
 יחדל ~א פסת של ב~

 ~שו~
 ובל תקוסיו בל

 באורך ~ס"ו סי~ בי"ד דוד ביס ~רב ועיין זתוב~ו ידי יוצא בעלמא דבשמיעה מקידוש דשאני~ש~טיו
 ק""פ םי~ י"ד וז"א סקמ"ת סי~ בא""תובאחרונים

~ 

~ ~
 " ירצה א~ יין ושו~ה אובל~בשד וי"ט ובשבס

מ"ש
 ומבר~

 בבל ותיי~
 המ~~

 נד~דו~א
 בן~
 א~

 הדא""~~סבד~
 מרן וב"ב אונן הוי ב~ ~וב דביום

 אבל רשוס יין ושסיית ~שר דאבילס לפילקמן
 ~שבס תיי~וספלה ברבו~

 ו~"~
 ~ודם ירצה אם ב~ב לבן

 ש"~ומבד~
 שם אין דאם בבנה"ג וב~וב ~ ואתרונים

 האונן יבול לה~פלל שיודע~י
 ל~ספל~ ב~ב~

 ולהוציא
 מהם א~ ימצא שלא א"א מסת~א ובבה"ב י""ס~בים
שיודע

 ל~פ~
 לקמן וע"ע

 ושב~
 יהודה

 בס~
 דחייב

 ~"ע הדבד ולי ויין~בשד
~ 

~ ~
 ~וץ

 מב~שמי~
 וגם " ובו~ המ~ה

 סימן י"ד משה דבר הרב שבצנעאדבדים אסו~
~"ב

 ועמ""~
 הרב

 בי~
 ובסוב ~י"ג יוסףאו~ בדבי ~~"ז סי~ דוד

 או~ ש~
 שמ~ דמי י"ד

 לו
 מ~

 בליל
 אם מבובם תלוק ללבוש שלא להתמיריש שב~

 ~ץ רבינו בםברסגרול לצור~ ~
 בי~

 להדב ועיין ~ שם דוד
 ששמ~ דמי~""י

 בעיר לאשתו את שמת
 והיאלאידע~

דש~י~
 ש~ אי וטרי

 דהיבא ונראה עמה לשמש ליה
 ונלע""ד ע"ש להתמיר דיש אוננס והיא~הו~בעיר

 ז המיקל בדברי הלבה באונן אמרינן דלא להקלדאין~

~~

~ לקמ~  ~ ~ ~ ~  

 ~~~ו~יד~י~
~~
 ומוסר מוד"ם לשון ~

 ה~נ~~ ליל~לב~
 בשב~"

 צבודשליח
 שמ~

 לעבור מוסר בשבס מס לו
 אין אם התיבה~פני

 ש~
 להוציא אחר

 א~
 עללשוןהבלבו במרן ועיין ~ ואתרו~ים ב~ה""גחוב~ן ידי ~דבים

 לאונןד~סיר
 ליל~

 לילך שלא נהיגי ובפאדובה יהודה בשבט ז""ל~ייאש ומ"שעליומהד"י בחול אף לבה"ב
 ז ופשטיה נהרא ונהרא בשבס האונןבב"הב

~ ~

 ~ריך ואם
 להתשי~

 " ובו~ החתום על

 לעסוק יבולדאין דבשב~
 בצר~

 נפ~ד לא ~מס
 ~ש~ה~לא

 שמת~י~
 דשם וביון

 לדד~
 בא"ת אחרוניםועיין פטירועטיר ~~תום עללהתשיך בדי פעמיו

 ~ סקמ"ת ו~ימן ע""א~ימן

~~
 דין " ובו~ דבו על ד~למיד י"א ם מו~לשון
ז~

 בבד
 נבת~

 ~חול ימוס על ד~י וה~ז~~ב יו"ר דין שע""ד~י~ דיןב~ולקמן סימןדמ""ב לעיל
ועיין

 בש""ךובשב~י~ור~
 דהרגישעל

 בי"~ דאיירי אמר והוא~ב~ל""א מהאמורדבנ~
 בה~""ז ודלא

 הלשוןנרא~מ~משך ו~
 דנ~~

 ובן ~בלהדין בסוף ליה
 בססם ~דין ד~תב שע"ד ~ימן מרן לשון ובא~ורה
 ל~קד~ י~ובן

 רמ"ב ~י~ ~לעיל~לי~~א אלא מי~סברא ו~בי הש"ך מרברי
 רי~

 שמתו במי רםיים ב"ז
 שמסו מי דהא ה~""ז ל~ברס פנים מראה ל~ניומו~ל
 ~בימייא שר""ו לפניומו~ל

 וי""~ בשב~
 בשד לאבול

 וא"בולש~ו~יין
 ~רב~

 ~ צ~"ע

~~
 ~ון

~~ 
 במוצאישבס יאבל

 " יס~לל ~א~ערב ובו~אבלספל~
 הר~

 תיד""א
 ה~וס~ים ד~רי בסבדמס~מוס או~"~""בבב"י

דבל מוב~
 ש~~

 לו
 ע~ מ~

 ה~פלל שלא
 והי~

 זמן בל אונן

 ~פל~אוס~
 ~מס קודם אם אף סשלומין לה א~ן

 אלא לה~פ~לזמן הי~
 של~

 הס~ל
 בתתיל~

 התפלה זמן

ל~
 שעדיין

 הי~
 וזמן שהוס לו

 והבי ~דהבי הדב~
 ~היא לתפלה אין שעסא וחליף מילתא ביהאי~~
 אסברא ודהבי התיוב בש~ס פטור ביוןדהיהתשלומין

 שבך שם וב~ב מ""ב סי~ בא"ת דוד ביס הרבלן
 בר"~דשקיל ועיין ~ אהרן מטה פדחהדב הור~
 ןדסימן מ~ה ~בר והרב עשאל ~הר""ת הרב עלתל"ק וטרי~אי~

 עליו שחל זמן ~צת עבד שבבד דס""לדביון~"ז
 בהרב נדאה ונלע"דצרי~תשלומין תיו~

 חיד"~
 ביס והרב

 מילתא אי~דע~יה לא אז רהא בתשלומין דאינו ז""לדור
 והסש~ומין להספלל יבולהיה

 ל~
 היבא אם בי באו

 נאנסוהיהלו~התפלל דשגג"או ה~פלה זמן בלרעבר
 ~בד הדב ל~בדס ס~ובוס דהביא מ"ט אוס ל"ו~י~ הד""~ בעוקדי מצאסי ~י פטור"אף דאונן בנר"דולא
 ז~ן בל ישלם וסיע~ודשלםמ~ה

 שמ~
 אתר

 באור~~ יעוןש הספלה זמןהגיע שבב~
~~~ 

 בב""י ת~א
או~

 רצה דלא מהרנ""ח דין על ו~רי שקיל ו~
 משום א~יר דלא ואסיק~תלוץ שאוננ~

 אנינו~
 וא~ ונ~ון דעסה מיסבא דלא משום א~אבדידה ~לי לא ד~מצוה

תלצ~
 ז עי"ש לא אונן ביבם בל א לה דעל~ה נלע"ד

~ ~

 ההבדלה ולענין
 וב~

 ~וף עד דוקא היינו "
 בא"ת במ""ש בשבס שלישייום

 סי~רצ"~
 ~ין

~
 ו~ראה וז"לב~ב ז""~ עייא~ ומ~ר"י ואתרוני~ז והש""ך הט"ז ו~"ב

 פשו~
 ביום בין בלילה דבין

בזה ~מג~ג~ ממי ברודולא~קי שיזבורוזה ~ימסי~הבדיל דש~
 ולי~~

 והדבר
 פשו~

 ו~נד הב~מים ד~ל
 ~ינ~

מב~
 בא"ח שנסבאד ב~בדין בליל או ביום ~ש~בריל

סי~דצ""~יעוי"~
 הרא""ש בדבדי ובן~בואר

 דבדיו ונ~ונים עב"ליעוי""ש ז"לבפ~מ"~
~ 

 ~ייה ומבאן
 בליל ט"ב~מוצאי ~הבדי~

~~~ 
 ב~בסי ו~ן

 בש"ו~
 סימן

 עי דנ
~~

 ~ביון והאונן ~בוס אתריםעל הבדילו
 ~~"ד סימן י"ד דוד ביס הרב יצאבדיעבד לצא~

 יוסףאוס ~דבי עליוהדבוב~ב
 ונעלםממנו וז"ל י"~

 פ""ג ו~רא"ש ~ד מיימוני~ב~ג~וס
 דבדבו~

 בשם
 דאפי~ ב~דיא בסבומהר"ם

 יצא לא אתרים מפי שמ~
 א~ וביום הוא תיובא בר לאו שע~אביו~דה~יא

 ~ת נ~יב ~י""ו וב"ב ובו~ שיבדיל עדיא~ל "ל~
 במ""שבשע~ הבדלה שהברילו שמעמאתריםואפי~אם וז~ ת"~

שהי~
 יצא לא פטוד

 וצרי~
 למתדע~"ל לתזודולהבד~ל

 מפורשהדי
 דדע~

 ואין ~וסיה דקי""ל מהר""ם
 יצאוצדי~להבדי~" ולא ומשמיע שומע דנסבווןדמיירי םפ~

 ה~בורהאתד
 הפ~

 ומ""~ הנז~ הרב דבדי
 מ~ם יש

 מה~עמים יבריל דלא ז"ל הרב של דינול~יי~
 סימן בת""ב פ""מהרב שבס~

 ~מ"~
 ~אונן למעשה שהורה

 ~בודה אתר יבדיל דלא במ"ש והברילש~~ה
 ל~~ובו"יע"ש" נסבוון והוא להוציאו ביוונו אםוה"ה ע"~~

 עמורי שלשה אחד יבאומי
 הסו~

 המודי""ם ויוד"ו
 יצאדבר~~בר

~ 
~~~~~

עוד
 ש~

 ב~"~ונגמד מס דאם ח""י אוס
 דאם אף ר~ בשעה תצוס אחד~~ורה

נאנ~
 עד מוסף הספלל שלא סיבה ע"י

 שהגי~
 זמן

 באונן" מ"מ מ~ף וא~"ב מנתה י~~~ל ~~נהמנתה
 לשאד דמי ולא ~תפלהדפ~וד

 ~יון~ ~יןלחייבו אונסי~
ד~י~

 ז~ ~וף ~ר מו~ף זמן
 ש~ו~

~זף הר~ש"י ב"ב ובו~
 ת"~

 ז""ל והוא ~פ"ת ~י~

 תל~
 עליוו~~ב

דאיו~יו דאי~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ "  די~די~ד ד~עיל ~~בדל~ ~~דיעו~ודמדיןדאיותיו
יום

~ 
 ב~"ש היה ההבדל~ חיוב דהדי בה~ך מו~ח

 מו~ף דיתפלל הבא הה"ד א"ב ופטוד אונן שהיה~עת
ביון

 דזמנ~
 וש"ךומ""א ט"ז ועיין י~ו~"ש ו~ו~ חיום בל

 מו~ף דיתפלל ו~ל ~""ח ~י~ ~הרן וב~"ד צ"ג ~י~~"ח
 ~ ~נח~אחדי

~~~
 על~ין מ~ית וחזרו בבקד המת את ~בדו
אחר

 שלי~
 ע"א ~י~ בא""ח מג"א הרב היום

 עליו ותמהו שחדית תפלת ית~לל חצות ד~ודםבחב
 ז"א והרב וקצי~ה מרהרב

 ו~מ"~
 ~"א סימן א"ח

 ו~דנדאה ש~~ית ת~לת ית~לל דלאונל~"ד
 ע~ד לא אם דבתב ב~ ~ן שמ"א ~י~ ב~דמדן מ~~~

 גםזמנה
~ 

 ל~ברת ~שבים מרד~י מאמד הדב
 ז ז""למ"א

~ ~
 ~ו~

~~ 

~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

הא~ילות
 ו~~

 דהאבילו~ ~י~~ע"ה ~דלקמן האחרונים
 למד~~ המת שולחין אם או הגולל שי~תם עד חלאינו

אחד~
 עוד ובתבו מל~וות פניהם משיחזדו ל~~ודה
דבאנינות

 ל~
 בעידו אותו קו~רין ~ם בין מ~ליגינן

 גוונ~משנמ~ד ד~בל במדינ~אחרת ~ותו שולחין אםאו
לב~~ים

 ב~
 דין ממנו

 אנינו~
 שנע~ו במו הוא דהא

 מוטלעליולקברוודלאודוקא ד~ן ביון המת ~דבי~ל
 דהאונן מצות ~בל דנתחיי~ אלא ויין ~בשדהו~ד

 ש~זי במו לבד~ולה~פלל רמיאעליה~טורוחיו~א
 וש~~יה~ה יוסף ~רבי ועיין ~ הקבודה אחדידינא
 אתמהא וא~ר~א שנא דמאי מיסתבראוהבי

 חייב יהיה ולא ויין ב~שד דהותד לב עליעלה דאי~
 זב~המ""ז

~  ~ו~~
 ו~ו~" אנינות הקרובים על חל לא ~~

 ~לא ביון ל~ניו ~טל קדינן דלאז
 ממזן דוצה ~מושל דאפי~ הש"ך ובחב ל~~ודהני~ן
 מו~ים בדמים אח"ב שיתפייס אפשר מ""מ~ר~ה
 בךו~~ני

 ל~
 מתבארמדבדי ~בן עדיין חלה~אבילות

 ועיין פו~~ים ושאר~דמ~""ם
 בש~~

 גנב אות~~"י ו~"~ ~ יהזדה
 ואין ב~ש מת לו שמת דמי נתל~

 לא ~~~~י~~~~~~הקו~ן~~ו

~~~~~ 
 המת של~נק~ד בלזמן ~~

בתוב וב~
 יהוד~ ~שב~

 על דאף
 ג~

דד~
 שהא~ל הדב~ם ~ל ל~ונן להתיר ז"ל ~דמב"ם

 לא~וד ז""ל ~רמב""ן בד~ת קי""ל מ"מ ו~ו~ ב~םא~וד
 וב~"ש המפו~י~בהדייאלהיתד מהדבריםבבלחוץ
 בן אם הטוד ובדעת ו~ש"ע ב~"י~רן

 לי~
 לנו

 במ~ זולתילהקל
 ז עמאדבר ובן להתיד מרן שפירש

~ ~

 עמ"ש " ובו~ ומלאבה מו~"םו~~~ורת לשון
בשו""ת

 בי~
 מ"חבי"דועמ"ש ח"א~י~ יהודה

 והר~~הרי~""~
 ה~ביםלא~ו~ ~ב ~י~ י"ד משה ד~ד

ובת~
 ~"ש שנה~ובהרמ~~םדמר אתרי~ מצדי~ בארץ אינואלא מ~דיק"ש דמ"ש

 ~אור~
 מבתם ו~ש~ת ~

 ~י~~""ןלדוד
 ג"~

 יו~ף בדבי ד~ן
 או~

 ~יים וב~ו"ת ב""א
~אל

 ח"~
 ~י~ בטו~ ובן א~ד מ"ו אות ל""ח ~י~

 ~ימן
 ~י~ ז"א בשו"ת וב"ב ~בולם לאסוד נ~גינן ואנןט"ז

 הל~ ב~צ ו~ה זקל"~ח"ב
 אונ~

 בעיקדי ועיין
 ~ודם דא""א בע"ש אונן על י""ג ~"ק י"א ~ימן~"ח הד"~

 ד~סוד ונ"ל המת לקבורשבת
 ~ ב~פו~

~~~~~"~~ 

 חו~חו ~דבי בל שהבין ~י
 " ו~ו~ " ~י

 הב"~ בת~
 ש~בין דוקא

 ל~ א~ א~ל חו~~ו צר~יבל
 בגון הבל הבין

 ולא טבחו ו~~ח פתושא~ה
 מ~~

 אי~~א או יינו
 החו~ה ידחה יין לו להבין לה~ת~ל צדיך~~~"ב

 ~ ~בריו"מובדחין ד~ין הש"ך עליוובו~ובתב
 והרב

 והעמיד"ד~רי בענין ~אדיך ז"ל ~ייאשמהד"י

~ש"~
 הזביר מלשוןהרמב""םדלא תו ונ~תייע

 ודבן פסידא חשיב פורתא ~ידא דאפי~ וה~היינו חלוק~

ד~~
 נו~~ דרבי בעל הרב

 ~"ח ~ימן י"ד בשו""ת
 ~~יים ע"ח ~ימן מהרי~ץ בשו"ת ו~"ע ז~""ש

 ד~~
 לצודךהחו~~ ל~וד ה~המה המנהגדבש~יטתנתפשט
 ~~גינן והבי בד"ק יעויין הא~ילות ימי~~ינן

~ 
 ובא

 וחשש בה~~ד~צת לידי~עש~
 ק~"ט ~~"ח ~ימן דוד ~יתו~"ע~ס~ שיפרד~זיווגוהתרתי~

 ו~שו""~
 ~נת

 ~ימן י"ד משה ד~ר ו~שו"ת ה~א~ א~ בללורדיםי"ד
 זע"ח

 ועמ"~
 אהרן ז~ן בשו"ת ~לוי אליה מהד""ד

 בש~"תזע~ץ י"אוע"ע ~י~ ~י~ק~ עדות ושו""ת ~~~י~

ח"~
 ואחר וקפ"ו קפ"ה ו~י~ ק~גקע""ד ע~ב ~י~
~י~ק~ו

 בא~ו"ר~ו~~"ףואישו~
 ג~ ב~ ש~"בדין סי~ ~קמן בנה"ג ועיין לקמןועיין באו~ך~ יעוי""ש בפרי~ות דעתו לפי ח~וליםהדינים חידושי בל בול"ל

~ ~ ~

~  ~~~~~י~~~~~ב~~ 
 תו לב~ול דא~וד ה~"זבתב

 בעיל~
 ודיתחיל מצוה

 ~עילת י~עול ואח""ב האבילות ימי ז~ א~ מיוםלנהוג
 דבת~ הדדיש~ דבדי שם וה~יא~צוה

 ואחדהמשת~ י~~ ז~ דנוהג
 ב~

 האבילות ימי" ז~
 וחל~

 בב"ד נה"ד ועל ה~"ז על ~שיג קס"ה ~י~ ~"דוהדב ~ עליויעוי""ש
 רי""ו וז"ל קדמאי~י~ליגו

 בעל ולא בבר בנס א~
 א~מקדו~י מת הנישואיןשבירבו יוםאחר ו~אותועדיין
 מפרשים יש אביו לאה~~ן

 שבירך~אחד בי ~רגל מת לו שמת במי ה~בילות ימי ז~ואח~ב שבתבודנוהגימיהמשנ~
 ~רב~

 בבד נישואין
 ח~

 ימי עליו
 שב~תא~יו~מדודבועל~עילתמצוה ואע"פהמשת~
 ש~ני ש~על עד השמחה חלהעליו דלא דנראהובו~
 שהיה בגון הנישואין קודם ~אבילות דחל~תם

 ולאמובן הב~
 שיב~ולעד המשת~ ימי ז~ לחיי~ו שמחה האי אלימ~
 ולפיב~

 ש~עה עליו שי~ולו קודם בועל
 ~לה ב~ד נשא שבבד באן אבל המשתהימי

 עדשיעברועליו בועל אינ~ ולפיבך ~עילה ~לא~ליו ~מח~
 האבילות ימי וז~ ה~~ת~ז~י~י

 גיאת בן הר""י ו~"~
 בתב הרא""ש י~וי""ש~אבל בשו"תוהרר"ך

 והו~
 ~זה

 עליו ~לה דלא ת~לה ~בילות שינהוג למ~שההלבה
 ה~ת שאינואבי מא~ד שיב~ול עדש~~ה

 אל~
 שאד

 עב"ל~דובים
~ 

 ~רובי שאד במיתת נמ~א~איפליגו
 ימי ז~ או שתה המ י~י ז~ יקדים אי אביו ולא~ח~ן

 י~ויין ~ענין האדיך עייאש מהר"י והרב~א~ילות
 לא החחן מקדו~י א~ דמ"ש ונדאה וז"ל ובתבבד""ק
 צדי~ינן לא אביו היה דאם הוא יוא~

 ~ט~חו לן סגידהא החו~~ ל~ני~~
 ט~ו~

 מאחד הרא"ש מ"ש ובן
 ~~יעל אביוהמתשאינו

 מ"~
 דינהוגאבילותתחלה

 לאחד ~ת פ~ידא~אם בדליבא יו אב גם לעולםולפ"ז
 ולהרא"ש הנ"ל במחלוקת תלוי נו די החופהבני~ת
 תח~ודלא~בהדב~ אבילות~הוג

 "בע~
 נו~ם דד~י



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~  

" 

~ ~ ~ ~ ~~ ~  

 ש~אריך ח~ ~י~חי"ד
 להו~י~

 ד~מת הנז~ רי"ו מלשון
 בועל לב""ע ~~ידא ולי~אאביו

 בעיל~
 ונוהג מצוה

 דאהנייא פ~ידא בדאיבא ב~ין ~חלה המש~ה ימיז~
לן

 ~ד~~
 דאינו י~ש ד~~י~א בא~רא לשוויה החו~ה

 מ~בדי מו~ח ובן פ~ידא בדליבאקדובים א~יולשא~ חילוקבין לפענ"דו~וד~לאמצינומוברח
ובו~~נלע"ד י~ו"~ ~~

 די~
 דדבינוע~דהדבר הדב השיגעל

 עוד והאריך ~~ידא בדאיבאחלוי"דוקא
 בדבד~

 ו~~"ד
 ולעניןב~ב

 הל~~
 הוא דה~יקר נדאה דהיה א~"ג

 בפו~~ים דגם וקי"ל הוא דב~דא ז"לבש~ד~הד~ש
 בסבד~ו למ~שה ה~~ה הודה וגם בב~דאיהלבה
 ובו~~אשר שחידש במ~שה ~ז הרבו~ןדעת

ופ~ק הע~קנו~
 דאבילו~

 ~פ"י ואף ובו~ ~ודמת
 שהו~

 לא ז"ל
 ל~לבה נ~~וון הרי בלל רי"ו דבדי~זביר

 לידינו מעשה בשבא מ""מז""ל בדע~הרא"~
 ~צ"~ שנ~

 ל~"~שמ~ה
 ח~ן שלאמו

 יו~
 שב~בהיותו

 בבה"בב~פל~
 שחדית

והעלוהו
 לס""~

 בפיוטים
 ב~נה~

 ~ב~ודו ח~רו ולא

 משו~~לו~
 בלום ~~בודו מח~ירים היו דאם

 הו"ל~~~נ~ג
 בשב~ אבילו~ בנוה~

 לו וא~רנו

ה~~יל~
 ש~~נעא דהו"לדברים ~שום שבת מוצאי ליל

א~ל
 נדחי~ הא~ילו~

 ~חו~~ י~י ז~ אחד עד
 משום

 לו שמת במידהוי
 מ~

 ז""ל רי"ו ברגלובסבר~
~מן זבדמוב~

 ~ו~

 נראה ובן יעוי""ש שב"ג ~י~
 ~ד עשה ולא יע"ש ~~"זש~ביא הדדיש~ ד~~
 לשו""~

 ק~"ב~י~ ח"ב י~~ץ
 דחל~

 ~~ ונו~ג ב"מ דבו~ל ו~~ב ה~"ז על
 מש~הימי

 א~לו~ ימי וא~~
 עש"ב
~ 

 ~~ו"ת ועיין
 דברי ראה דלא מדבריו דנדאה ע"ח ~י~ ~ל~הד~~ץ
 הדב ~ב"ד ודוק י~~ הנז~די"ו

 ש~~
 ~~רם י~ודה

ה~ב
~~ 

 מת ע~
 דא~ ב~~ מ~ ~

 ב~ל לא
~~~~ת ~ה~

 ה~~ קוד~
 ~~ת ~הט"ז

 ~ מפינא~
א~אן

 דינאלע~ן
~~~~ 

 גבד דיהודה
 י~זד~ באח~

יעלה
 גב"ר~ורה

 והד~
 י~מו

 המש~הואחד ימי ~ דיש~~
 האבילו~ ימי י~חילבך

 מצוה בעילת י~עול ולא
 האבי~ו~ ימי ~יע~רועד

 ודשרן הדדישה במ"ש
 הורה ו~ן ליה~מי~ין

 בשו"~
 וע"א ~~ ס~ ~בי~ מים

 ~ג~~ודו~נה"ג
~~ 

 ש~~"ב
 או~

 דבן א~
 משמ~

 ~דברי
 אבל מהל~ות פ~אהדמב"ם

 ד~
 ז"

 שב~~
 שם

 ו~~
~

 שמת ז~י בדגל הם הרי ח~נות י~י
~ 

 ~תוך ~ת
 ואמו אב~ א~~ו ה~ש~הימי

 ~ מש~~
 המש~ה ימי

ואח"ב
 האבי~ת ימי ~

 וב~
 ו~דלא

 ח~~
 ללא בעל ~ין

 המש~ה ימי משלים דלעולם ~שמעבעל
האבי~ת ימי ~ור~

 ובט~
 מצא~י הא~ר~י~ בדברי ובח~שי ~ האב~תאחר החופ~ ימי אם בדלקמן שלשי~ גזרת

 בש~ת ~~ון לאל ~הן ח"ק ה~~ל הדב ברבדילי א~
 זד~

אמ~
 ~"ב

 דהחלי~ ק~"~ ~~
 דיגמוד "ד בנד הדבד

~
 ~ך ו~חר לו י~פדו י~ים ש~עת ה~~~ה ימי

 מן ב~~פד~ם ל~פ~רי~חיל י~ח~
 ה~~ד~~

 ימי שבעה
הא~~ו~

 ואח"~~בעול
 בנקודות ו~~ן ~ מצו~ בעיל~

ה~ס~
 ~ליקוט~ פר"ח הר~ ועמ"ש

 שימן לי"ד
 ש~"~

~"~
 הט~ לד~רי דה~שה רנדאה

 ~ מדב~ב
להדמ~"ם ועי~

 וב~
 ח~ק ~~א

 ב~
 ~ בעל ללא בעל

 מיל~~ו בבד~~ידן ו~~
 אמוד~

 ע~לף ~ין ב~י~נו דישדו
 דימי הדמב"ם ~ד~די ובדמשמ~ הדדיש~ד~רי

הא~~ו~
 ~ד מידחו

 ~ ~לא~
 ימ~המש~ה

 ~ד ~ו~דה לא~צוה ובעיל~
 ב~~

 וע~ן ~ יום עשר ארבעה
~וד

 ב~ש~
 ~מוע~קת בשו"ת ~צחק פחד

 לק~ןדב~~

~לד~~י
 ~דמב"~

 ~י~א
 דנ~נ~

 ~חופה
 קוד~האבי~~

~~~~~~~~~~~~ ~ בעיל~ ~~י~~ 
 ~צוה

 ול~דו~
 מש~ה ימי ז~ ולנהוג

 נש~ א~ אבל ב~~ולהרוקא ~חל~
 מחיי~ל~רות דלא אלמנה

ב~עוד~
 בועל אינו ימי~ ג~ אלא

 בעי~~
 ~ודם ~צוה

 שהי~ירו ולז~ן הא~ילות ימי ז" ינהוג אלא~~ודה
לנישואין

 י~נו~
 עב"ל אח"ב

 הדין דחוא ונרא~ ~
 ב~בדת נהגינן דאנן אלא אלמ~ה שנשבאלמון וב"~
 בעולה שנ~אדבחוד י"~

 דצדי~
 ימי~ שבעה ~~ה ~~וח

~מובא~
 בשו"ת ג~ועיין דין ~""ד ~י~ באה"ע

 ע"ח~י~ ~~~ט~
 ובשו""~

 ב"ח ~י~ נועם דרבי
 עייאש ל~הר"ייהודה ו~נ~"גובשב~

 שנשא~~ו דהוי ימי~ ז~ אלמנה שנשא בבחור לשמוח נהיגידאי לי נראה דינא ולענין ~ ז~
 ב~ול~

 דהו~ר
 לולבנו~

 ומיד תבף ול~עול
 ליש~א למידק ~איבא~א

 דש"~
 בועל ופו~קי~נקטו

בעיל~
 דוקא ד~יינו דנדאה מצוה

 א~ בבונ~
 הב~ולה

 וה~"ד הבי דנק~ו אפשראו
 א~ בבו~

 האל~~וצל"ע
 ~אבבחוד ה~יר לא ה~~י~א~ בלל הדין~והגו"דלענין

 ב~ול~ובןמור~ע~
 בו~ל ל~ן

 ערך יצ~קב~חד מצו~~~~~~ בעיל~
 א~~ו~

 אי ר~אל ובו~ ~פודים
לעשו~ שר~

 האבילו~ ימי ז~ ~וד נישואין
 או

 ש~וא~ודים ביו~ ל~חו~
 ב~בינא נ~ס~ו אי הא~ילו~ ימי אחרהמש~ה ימי ז~ בע~ות אי ו~ו לא~ילות ו~ יו~

 או ובל מבל האבילות ימיל" חדי~~
 דיל~

 די~~ו ~מרינן
 דאסוד ~שיב חידודי"ן מ~שה לרבות גםשם ה~~שמ"י ותי~"א חד""ד ו~רי ~קיל ואחר ל"לחש~ון

 לבנו~
תו~

 פורים ביום וא~ילו ז~
 ודב~~יי~

 האבילו~ ימי~חר ~מש~~ י~י ז"
 דומיא ל~ גזידת ונ~~קו ~~ו

 שמ"י ~דב ~דם הדין~אחרון עליועלדדגלוהשיגו

הו~י~
 ימוט בל במ~~רות דבריו" וחזק ידו שנית

יעוי~
 ומיו~ד א~ת דין דדינו ונלע"ד באורך

 דב~לי ש~"י ~הרב ~ רינ"א ו~צא מוצק בראיהצדק ע~
 ה~~"דרינםבדגל ל~בימיגזיד~

 יחדאהולר~לו~ צד~
~~~

 החו~~ ימי
 הא~לו~ ימי דמ~חיל

 נרא"דביום
 בדגל לו שמת במי ~~ילין ל~ניח מו~רראשון
 ~ ש~"ח ל~מן~י~ עיין ~ו~ר א~דביום

~~
~~ני~ין

 א~
 " ובו~ ה~~לחדר

 דא~
 י~ברו~ו

 ע~יויחול
 שי~בוד עד לחו~ה לבנוס יו~ללא ושו~ הגול~ ב~~ימ~ האבילו~

 האבי~ו~
 ע"ג ואף

 ב~שמיש~מ~ה אסור נ~ידאו~ן
 ובדל~י~

 ~י~
 לא~ל ולא ~אונן ~שמיש וה~ירו היקלו הבא~"מ שמ"~

 לזלזולי א~י לא הגולל ~~ימת דקמיה ~ילו~אומשום
בא~ילו~

 האבילותמ~~ימת י~י שב~~לעולם ~עיקר
 חמורים ואילךהגולל

 ~~ניו מוטל שמתו מ~י ה~
 הד~ב"ו ו~""ב אינשי גמירי לא לחמיר~אומקילתא

ב~~"~
 ~ וא~רונים ש"ך ב"ד דף ריש

~~
ובועל

 בעיל~
 ~~עול וא~וד " ופ~ש מצוה

 שנקבר קורם א~ילושניח
 משו~ המ~

 דאונן
 רמב"ןא~וד~~שמיש

 ואע"גדהאידנא ואחדוני~ ש~
לעול~

 בועל
 ופור~ מצו~ בעיל~

 זה
 בזמז אייד~א~

הש""~
 פורשין ~יו שלא

~""~ 
 מעעם באן

 לי~א ~ע~א ומהאי ~ ואחרונים ~"ז לפדושצדיך האבילו~
 המשתה ימי ד~ז~ בהדאב""ד קי""ל אי לדידןנ~~וחא

ל~
 בגון פרי~ו~ ~י~י ולא המטה ב~שמיש אלא נא~ר

 ~בו~~זיג~
 המ~ה ו~צ~ת

 והרח~~
 ידיוודג~ו ~יו



"~~~~~

~~~~
~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  דאו~ד בסובוס ~דיש הדא"ש~וב~~דת
 ~דהבדין ~מיני~דישו~

~ 
 נאסד דלא ~דן דברי מססמוס ופשמע

 הש""ך ו~ב הראב"ד ברעס המטה בסשמישא~א
 יעויין ז"ל עייאשומהר""י

 ~ בד~
 האידנא דהא

 ואסיר בסולים דם מחמס פידש הבסולה אס~בועל
 פרישו~ בבלמיניאף

 ובדאי~"לעיל דעל~א נדה בדין
 ~ ק~ב~ימן

~~
 לומד ~צה ובו~"" האנשים בין ישן הוא

 וגם ד~נשים שמיד~ בעינןדת~י
 מור"ם ובדבתב הר~ש בשם ~הטוד ולאפו~ידנשים שמיר~

 הראב"ד בד~ס אלא"העיקד ~גי שמיד~ דבסדלקמן
 ל~יל מדן ובדבתב ב~ינן דתד~י דס"ל ז"לוהדשב"א

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

 הדא"ש וב"ב שמיר~ א"צ נמי "הבאנטירוסא
 ה~למוד דבז~ן דב~ן בסב הט""זדבסובוס~אבן בפ"~
 בנו דיש בזה להקל ל~ אין בשמידהחייב הי~

 אל טוב ומהיות ואחרונים בה""י ו~ב להקלולא להסמי~ ב~
 ד~~~רי

 היא דאם בס~ הב""ס אבן ~~ב"ט וה~ס~יר
 נדה משום ~ה דאסיר~ ביחודבתול"שדי

~ 

~~
 בסב " ובו~ קטן לי~ס וה~נהג ~~ם לשון

הב"~
 טעם יורעים שיהיו צריך מיהו

וש~ינ~ ביא~
 ~וס~

 וא~רונים הש"ך וב"ב לביאה עצמ~
 ז""ל ~ייאש ל~הר""י יהודה בשבטועיין

~ 
 מ"ש ועיין

 בנה"ג הרב ומ"ש ספדו ב~וף שבע באד~דב
 ב~נ~דיס להד"ס~דא~ל יוסף בשעד וע"ע ק~ב~ימן ל~י~

 עד י~דע ~לא ז ע"ד ג~ דף ב" ~י~~שו""ס
 א~

 ע~וד
 ובן ות~פורת ב~יהוץ בהם שדי דהא ה~ש~~ ימיז~

 מצאתיבשו"ת אס"בנדא~בשו~ז"אח"ב~י~קמ"ט~
 המש~~ בז"ימי קורע או""א דב~דעל סי~פ"ה ח"ביעבץ
 שאר ועל בח"הבמו

 א~ יל~ ~~י~
 אם המ~ום מנהג

 החסן נאסר לא ל~ט דמו דא~~אם בח""ה לקדוע~הוג
 ~ ה~בד ונבון נפש אובל של שאינהבמלאבה

~~
 ואע"ג " ובו~ מונה אינו ל~ולענין

 הסם שאני שלשים למנין לו דעולה~~ל דברג~
 החופה ימי ~ל הבא אבל ברגל שלשים ~צוסדנוהג
 ב~הוץשדי

 ות~~~
 ה~וד לשון בלל לאסלקי הילבך

בש~
 וב"ב הר~"ן

 הרא"~
 בפדק הרמב""ם וב"ב

 עליוובן רהשיג ~ה~אב""ד ודלא ~בל מהל~י~
 שלשים למנין עולין אין החו~ה י~י דז~האחדונים בסב~

 וע"א ע~ סימן רבים מים בשו"ת נקטינןזועייןוהבי

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

 בנימין משאת ~דב בשםשצ"ט
 דביוןד~~ור~

 חיוב
 דינו הוי וסספודס ד~יהוץ ~פדישות ~~ נהגדרגל
 חל"ק והט"ז שלשים למנין לו ~עולה ה~גלבש~ד
 למנין עולה ה~גל דאין לדינא דהעלה יע"שעליו
 עייא~ ומהר"ישלשים

 ו~וברע ש~ול דהדבד ב~ב ז"ל
 הסבדוס לש~י פניםדיש

 והדע~
 ב~ו"ס לה~ל נוטה

 ולא הסברוס שסי הביא והלה""פ ע~ד ודו"ק~ב
~בדי~

 נטה דיפה ונלע"ד
 דע~

 עייאש ~הד"י הרב
לה~ל

 דה~
 מח~ת המש~ה בימי נזהד פנים בל על

ה~גל

 בגיהו~
 ותס~~

 שו"ת ועיין לו הוידעלו ודינא

"~ה~ט"~

 ~י~
~"~ 

 לקמן ~ש ו~"ע
~~ 

 ~ א~ ~ין ש~ט
 ש~ובו~ ~~""ז"ד"הותו

~ 
~ 

~ 

~~
 י~יהמשתה ובלש~עס

 ראינו וס~פורת בגיהוץ דא~וד בסבהב""ס מוסד~גיהוץוס~פ~ד~
 והש"ך פודש הוא אבל דמשום~פור~ם

 הוא והטור והרא"ש הדמב"ן דעס ד~א עליוחלקו והאחרוני~
 וב~יב למלך דומה דחסן קאמרי י~~~אדשרי

 ~לבך ~יניך ~סזינהביופיו ~ל~
~ 

 דמו~ד דינא
 ~ מדן ובדפ~קוסספורת בגיהו~

~~~~~ " ~ ~  ~~~ 

 " ובי~ מס הדואה ~ל ~~

 והש"ך ~עט"זבסבוי
 ובל לומד דצדיךוהאסדונים

 הרוא~
 ונבון בוי"ו

 בטוד ועיין ז"ל עייאש למהר~י יהודה בשבטועיין
~ 

~~~~~ ~ ~  ~~~ 
 בבי~ להרבות בדי ~~

" 

דאיתא~
 בש"~

 דבל
 ~ופרןומניחן הקב"ה בש~ אדם על ד~עותהמוריד
 בשד ארם של בהספדו ~מת~צל ובל גנזיובביס
אינו

 מא~י~
 והביאוהו~ ~סייו לקוברו ודאוי ימים

 ~האסדונים

~~
 " ובו~ ~~ס בהם ומו~יפין

 בירושלמי איס~
 צדקה בגון מצוה איזה שעושה מי ~ל הט"זובסב הגולל~ שיססם עד ~חלום במ~וך שומעדהמס

 אוסו גם ~לעשוס מניס היה לא יו~ד קצסה~~ך דב~ ל~ו בא היה א~ בודאי ~י~וד באיזה בהו~וצא
 שקד עדות באן ואין עשאו באלו לו נחשב~ע""ב יו~~ מו~ט דבד בעבוד ~שחיס היה לא ביהשיעור

 דא"א דביון בסב ז"לעיי~ש ומהר~
 לצמ~

 להוסיף טוב
 המסעצל בבלל יהיה שלא בדי ו~אריו המסבשבסי קצ~

 ע"ש צדיק אדם שלב~ספדו

 בד~

 ז"ל חיד"א והדב ז
 לא דמ~~א דטעמא בסב יו~ףבבדבי

 ספק ~ין ~בות מדות בו שהיו ~יון מדוס~~בלית ודעוה~ול~
 שה~~ירם משום אי נס~~מו לא מהםדקצת

 למען האי בולי דייקי דלא ~שום אימבוונס בבוונ~
בל רע~

 טובו~ המדו~
 אי~ בי בשלימו~ן

 ומיהו מחסור
 ~ ונבון ~ב""ד לא ו~ו ~צס אם בי שדי~א

~~
 שנפ~עין דבשם " ולמת לעצמו רעהגורם
 ומן הספדנים מן נפרעין בך ה~יםמן
העונים

 ~ שמחוס מס~ אחריה~
 יו~ף בברבי ~סוב

 שהיו לראשוניםבבך זי~סא אי~א אי וב"ש ב~וז""לאות
 בבבוד ~~ם ואם ~ליהם בן נאמ~ ו~א גרו~יםדבנים
 ~ ע"ש ובו~חבמים

 בשם ו~~ ה~נין ~פי והבל ובו~ בדודו דיפתחלה~ל ~ראשוני~אפש~ אוסו משוה ואם
 ז"ל מהד~ק"ש~רב

 וב~ט בע~"ז ועיין ~
 ובשם ה~רוך בשם שהביא מה ז"ל עייאשל~הר"י י~וד~

 ~מתים מן שנפ~עין בשם פירוש ~ל ז"להדא""ש
 ~ ובו~ מןהספדניםנפדעים ב~

~~
~~~ 

 בני עניים ~~
 חמשהוב~

 דה~ניים "
 הבנים מיסס על יוסד מצ~עדיםי

 דאון שמחסםדזוהי
 לה~

 בוובניזקנים ~מוס ממון
 יוסף את אהב וישראלבדבסיב יות~ הם חביבי~ זק~סו לעס לאדם הנולדיםדהבנים

 ~ב~
 בן בי בניו

 דאחד י"ב בפ~ ה~מב""ם ובסב לו הואזקנים
 על להספיר נוה~ין אין ועבשיו ~ ע"ש נ~בוסואחד זברי~

 בבה"~ על~ לדרוש דהיינו קטןשו~
 ו~חרונים בה"י

 מדן בדברי יום ל~ עליו מש~ברו אומדין צ""האבל
 ועיין ~ אסדונים לנהוג דאויובן

 בשב~
 יהודה

~ייאש למ~~
~~~ ~"

שם ~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

" ~ ~  

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

 ודו~א ~" "~~""ב מהן ~וציאין ~~
 המת ממון~י~ו

 דא~
 ירשו ~א

 ו~יין ~ ואסרונים ש"ך מהם מו~יאין אין בניםאפי~
 שבסו~ב~ו""~

 וב~~ י~קב מנסת ס~
 לס~ בי~

 י~ורה
 וב~"ת שמ"ס ~י~לקמן

 ~ונטרי~
 הס~ בסוף אשד

 ~ באורך~יש

~~~~~ ~"~~ 
 הדור וגדול " ובו" שצוה מי

ומופלגב~ר"ש~והשלאל~ספידו
 שלאהמיקל

 לשמו~
 הפ~יד לא לו

 סימן שו""ת בי"~
 והרב~"ג

 המל~ רר~
 ו~"ב ~ליו סלק ק"ה דף נר"ו

 חיר"א~רב
 ז"~ב~ונטרי~

 שייורי ~ימןל"ד שאל סיים
ברב~

 יקרא דה~~רא לו רשומ~ין נבון ובן ~ ב~ אות
 הואדשי~בי

 וסמ"~
 ~ב ס"ט ס"ק ~ר"ן סימן

 במסגרתהשלחן וב"ב ישמ~הו לא אם איבאדאסורא
 נל~""ד ובן ונבוןשם

~ 

~ ~
 זה דין " ובו~ ~וה אם אבל מז~ם לשון

"
 הד""מ הביאה מהרי"ו משו"ת מקורו

 י~"ש ביה וטרי ושקיל ב~נין האריך ז""ל~ייאש ומ~ר~
 שומעין דאין ~ור"ם בדברי ונל~"ד למ~ני~ודהאריך

~ו
~ 

 שלא לבנים ש~וו אם או דאב האסרונים ובתבו
 סרש י""ב~נהוג"דין

 בי~
 אלא מתים בשאר שייך דאינו

 בז"א~י~מ"ב ו~יין ~ ג~ ב~ בר~האות בשייוריו~יין מסתברא~ ו~בי דבדי~ם ל~יים מצוה ואם אב~בבור
 פ~ס~~ א~ מאמר יבקומעבר

~""~~~ 

 ~י~ שאל סיים
 דסבם דנשאל ו"בסוב אות~"א

 א"מהגרולי~
 צוה

 השבב~ לו אםי~שו בהשבב~י ~אר שום לו יאמרושלא
 ד~ל במשי"ב ויהי ~ מצבה לו י~שו ~א וגם ה~םבא"

~תארים
 שמ~

 י~שולו המ~בה ~ל ברם לקולו ישמ~ו
 הרב ל~ברי בזה לנפש תיקון שיש קטנה ומצ~הציון
 ז"להאד"י

 מ~ר"ש סירר אשר המצות ב~פ~ במבוא~
 שיש הסבם נזבר ודאלו באורך ~""ש ויסי ~"~ישראל
 ותיקוןל~פשו סודבזה

 ל~
 היהמצוה

~~ 
 בן

 ואות י"ט אות ל"ה הד"~סי~ ב~י~ריו~יין נ""ל~ב""ר~
~ 

 ושו""ת
 דמצו"ל~יום בללא ~ל"האי וצל""~ ~ קמ""א ~י~ ס"בז""א
דברי

 ~מ~
 סימן ס"א י~~ב שבות בש~ת דב~ב מאי

 מדר~סנינא וקיל~ו ת~"ב סי~ מלאבי היד והביאולא מילי בשאד אבל וירושתו בנבסיו דוקא רהיינו~~"ס
 ~""ש הקדוש רבינו צואת נ~ר בראש לישבלאקיבל
מ~איתא

 בש"~
 לסלק ויש להספידו שלא דשומ~ין

ודו""~

~ ~~~~ ~"~ 

 " ובו~ המת בפני אומרים אין

 ומילי אסור לד"א סוץ אפילו רר"תהמסבר
אפי" ר~למ~

 ~ו~
 ו~ב"ח שרי ד"א

 רר"~ פס~
 סוץ אפי~ א~ור

 ר""א תוך אלא אסור אינו ד~למא ומילי אמותלר~
 שלורבריו

 מ~
 ובן ד""א תוך ואפי~ בר""ת אפי" מותר

 לדרושנה~ו
 באג~ו~

 ~פני ד"א תוך אפי" ופסוקים
המ~

 שבסיו לםפר שמגי~ין ~ ל~נין מ~נין ויו~ין
 מתשל

 מ~ס~
 שהיו טובות ומדות וססירותו תור~ו

 מונס שהמת חדר או~ו רבל ~מררבי וב~ב ~"בבו
 "א בד חשובבו

 וב~
 שס""ו םימן ו~"ל הב"ס פסק

 ~ל והשיג ב~נין האריך ז"ל ~ייאש ומהר"י ז~~"ל
 מרן דברי ~ל בפירושוהש"ך

 ולעני~
 ב~"דנראה דינא

דר~ת
 הש"~

 מת של דדבריו ה~דדין בשני לה~ל
 אפי~~ותר

 תו~
 י"ו בס~יף ש~תיר מדאשבסן ~א
לומ~דרשהלבבוד

 המ~
 מו~ר ותו~לד"א

 לגמריבד~~

 ו~י~ ב""ג סי~ בא""ח ובד~סקהתוס~
 ו~"~ מ"~

 דאינו
 ב~"שא~ר

 ותפל~
 אלא בז~~ו ו~""ת

 תו~
 י~"ש ר""א

ודלא
 בר~~

 בנל~""ר הש""ך
 ו~יין ~

 בהרל"~
 סוף ז"ל

 ל~אליבא ודחוץ ~מו ד~דין ~ב"לונל~"ד י"גפדק
 אפי"איסורא

 יוסף בברבי ו~יין ~ בד"~
 רי~

 י"ז י"ו
 נדפ~ה ל"ו והיא מיגש בן מהר"י ובשו"ת ז~ ו~אות

 קמא למסבת ז"ל בצלאל ממ~ר""ר מקובצתבשיטה
 פ~א"סוף

 ה~יאדסזקי~ ~~
 ישיבה המלךשהושיבו

 סי~ להררב"ז הסדשות ובשו""ת קברו~ל
 רב""ד~

 ~וף
 וד~~ץלר"א אפי~תו~ד"א מתשרי של ררבריו נ"לדבר
~יבא

 איםו~
 א~~

 בר""~
 ה~בר ~ל בן גם וללמוד הקבר ו~להמת בפני לדרוש דבר ~מא ובן

 וסיינה~יר י~"א ליוורנו מנהג ~~יני ישר ביוהגם נה~יבפ~דובה~ ~יי""טובן יא"ר ויום ושלשים ז~~יום למנוס~
 לימוד קוב~ין ~י"ט ויא""ר ושלשים ז~ דביום~ולד~י
ביו~

 ללמוד רצויה בונתם ~ב"פ בבתיהם בלילה או

~
 הנ"ל בימים הקבר

 למנוס~
 בין המתים נפשות

 ביןבלימוד
 בפר~

 יר~ה הטוב ו~~ ללומדים שנותנים
 סשבתימסשבה בן ~~ל ליב~ב~י רסמנא ביבתורת~
 שלא לסש"ב ממ~""למועל""ת

 ל~שמי~
 היה בי להם

 יו~ר טובנ"ל
 לקבו~

 נז"ק ~ראת ואצא בנזי~ין גרמאלהיות דסשרתי משום בבית הלימוד
 הא לא י~שודלא ל~ניי~ולומדי~

 ו~
 ~א

 ולמנו~
 הרבי"מל~שות את

 בס~ד בי וצדקהס~ד
 ואמ~

 ורסמנא ~ון יבופר
 ~רצוןברסמים יקב~

 א~
 היתה ולא ולימודם תורתם

 לגרום ושלא הרבים את להבשיל~לא תמ~~
 נז~

 ל~ניים
 ו~~והךלילךלבה"ק בער""הגם

ולתת לומרתפלות~סנוני~
 צד~~

 למשפט ס~תי בי ל~ניים
 א~

 דלא
 לילך לי~בירא

 לבה~
 בש~ת אם סןבי ליוד~י בידו~

 אמר~י ~ב"פ מתים לקבורהרסק
 דב~

 סובתי
 ~רמ"א ודין וילמדו יראו ממני ~י ל~תיר~בשילן הייתי לבבי ~ם באשר ~מהם אלך לא דאםיפהלי וב~

 דלא סגולה ליסידי אמרתי דלאד~צירא"ה
 ולהתסנןלה~פלל ~בהרב~

 בבה"~
 והקו"ל

 הול~
 אסר

 משורפדונשלמה לה~ ותיטב שמים לשם בוניםלעשות הבונ~
 להם והייתי שפתינופרים

 אלהים במסנה ~~יני~
 ובפארובה מסנים ההוא המקום שם ונקראיב"ק
 ו~י"ב ב~ר""ההלבתי

 בב"~
 ול"וי~ארצי~ט ז~ ביום ובן

 ~ אפים אסת מנה ל~נייםלקבץ
~~~~~ ~"~ 

 דאיןמנהג הארםבתוב בס"~ורתי " ובו~ סבמים תלמירי מספירין
 סדש י""ב אחר המת להזביר דר~ארץולא

 וב~
 שאין

 פטורים סרש ב י" אסר אם בי ש~ו~ה~ג~ת
 בי בבלל ~~יבור סדשואין מהספ~

 ל~
 שנה הוזבר

~ 
 י"ב

 ה~"ז~אסרונים והביאוסדש
 יו~ףאות בברבי ו~"~

 לנשים גם ומספיריןס~
 ב~~

 דרפרם ב~ דין מרן
 ~ לבלתיהאספיר

~ו~~
~"~~ 

~~~ 

"~ 

~~ ~~~~ ~  
 משארהקברות קברו מרסי~ין ה~~לות ב~רם~נורה
 תפי~~ יג~שלא

 ב~פי~ת אמות ר~ ו~וא אחר קבר
 ~צמו ה~אבד ~ש""ז~ובן סי" ס"ס~~ירו

 ובשבט ס"י ~י" ~ורה לסמי בשו""ס ו~יין ~לסם ~ר~ לד~~
 ~צמו מאבד ~ל שנשאל במ~ש" ז"ל ~יאשלמהר"י יהוד~

 בר"ק י~וייןלר~ת
 באור~

 ~רסקת ו~ל א"~ אות וש"ב
 ומאבד המ~ודהקבר

 ע~~
 בבפןלא רבנן אמו~ לד~ת

~ותן



~ ~ ~ ~ ~

" 

~~~~
~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  ~י~תשו~ ~~"ס טעמי תדי לפג""ם טע"ם~נ~ן
 שלא בדי ל~יו""ן ראשון~רי~י ת~""ז~

 יתע~
 עם שלו הר~ב

 שיהיה בדי השנן ידו על ואשד אסרים~תים
 קו~רין דאין מהא אסרים מהמתים~~~סתו רחו~
 צדי~

 א~ל
 ~ ובו~דשע

 ורובי ראשי ~מבתי הראשזן הטעם ועל
 באדםא~שאבד י~"א פאדובה פה ~ידי הבאבמעשה

 דנא~פו תדי~ין בעלי עם הויבוס ואסדעצמולדעת
 בה~במ"ה עלה למנין עמיועמדו

 לעש~
 מסיצה

 מבותללקבדו
 המקי~

 עד העולם ~וסות מד~ ~בורתו
 אסת בספיד~ קבוד דהיה למטה ~למעלה~ומ~~דו

 הסשש תיקננו בן ואם דו~ותי~~וק~תו~~ד~~ד~
 היה ולא האס~ים המתים עם שלו הד~בשיתעדב
 מנודה ב~ו צד מבל אמות ד~ להרסיקו האפשדתסת
ודאין

~  ~ו~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ 
 ~ טוב היותד ~צד בסרנו אפ~דדלא

~~
 בתבהש"~בשם " ו~ו~ עליו מתאבלין ו~ין

~~
 אין שאמדו דמה תשס""ג סי~ דשב"א

 ות~דיבין ~בוד~ לענין לא דבד לבל ~מהם~תע~~ין
 ס"ג ~א וב~~והדב סול~ין ולא קודעין שאין א~אאמדו
 קנ"ס~י~

 בס~
 נדאה ה~~ד ואס""ד עליו אוננין ~ין

 ב~בודתו דטדודי~ אנינות דין להם י~~הקדובים
 נר~ מדן לשון דמ~סם דאע""ג עוד ו~~ הד~מוהביאה ~

 האבלי~ בללאפי~ עליו קוד~ין~אין
 הדמב"ן דעת

~~~~~~~~~~~"~~

 בפשט דנ~ון בסב ~נ"ז ~י~ ~"ג ז"א בשו~ת~המגיה
 הרב בסב ודבן עלזוי~ש דאיןקודעין מרןדברי
 בהטודוהד~ב""ן דלא דיןג~ של"ר ב~ומן יהודה~בט

 ~ בהרמב"ן ונלע"ד שםעיין

~~~~~ 
 בתב " ובו~ מיד ~~לה ודאו~ו ~~

 שאני ראו דאפי~אמרדש""לונ"ל
 ~לה דאו~ו ולא ובו~עולה

 אדיבו~
 ~מבינץ לא לסוד

ואינו
 בסז~

 הב"ס ו~סב ~ עב""ל לדעת ע~מו מאבד
 לישנא דייק וה~י הש"ך וה~תי~ו נבו~ים~דבדיו

 ~ ~י~תבדאובן
~~

 שגנב מי ~ו~םלשון
 וגז~

 ובו~"נדאהדהה"ד
 מודה ובן עליו דמתאבלין מטתו על מתאם

 ודלא ה~ ב~ין ל~מן שנמנו אלו אלא ע~ויתאבלו
 מטתו על ~ת דאם ד~תב~ה~ס

~~ 
 ~ליו מתאבלין

וג~
 ד~"ל נדא~ ז"ל עייאש מ~ד"י

 בהש"~
 ו~יעתו

יעויין
 בד~

 הדג ואפילו ז ~ש~"ג ~י~ דשב"א ושו""ת
 מ~א~לין דמלבוסא בדינא למיתה ונירון" מישראלנפש
 ~~ ~ ואסרונים מינץ מהד"ם~ליו

 עצמו על א~בל
 להטבי~ דין בית מיתות ד~ דין תשוב~~ום

 עצמו
 ~ לקמן~יין ~ אסדונים לד~ת ~מו ~אבד ~ן ל~ איןבנהד

~~~~
בבדבי

~~~ 
 ידא אם וז"ל ה~ ד~ אות

 בבדק בתבמדן בנ~יון יובללעמוד~לא

~ ~  ~~י"~~~~ ~~~~~~~~ל~~~
 הודה ובבד הסיד~~~"ת

 ז~~
 הלבה ה~דו צדפת וגדולי

 עבוד ישד~ל דגדולי יוס~ין ב~~ד ו~"ב ע""שלמעשה
 אם וז"ל שם בתוב ה~ ובאות ~ בנפשייהועובדא
 גרולים עינויים לידי לבא ~יראשלא ע~מוממיס
 גרולים ~ינויים מענים ש~ם עבו""ם של המשפטבררך

אי~
 התז~~~~יזקיץ ש ו~מ" לרעת עצמו ~אבד דין לזה
 ~ית מיסודין יראום הים לתוך שקפצו וילדותבילדי~
 שו"ת ס""ב בש"י ו~""ב ע~"ל יהודה~~

 קי"~
 ועיין

 אות ברבהבשיודי
 ג~~

~~~~
 של שקדובים ט""ל מן ~י ס""יבשו""ת

 להשתדל~~ודסוולהוציא ~ייב~םשנסלה גנ~
 ~ל מוטל להם אין ואם להו ובייפינן ממון זהעל

 לו ליתן בדי המשפט בעלי מיר לפדותויבלסם לפי והעשידים להם ה~מובים ו~פדט ישראלבר ב~
 ~ ונבוןקבודהעי"ש

~~~~~ ~ 
 וה""ה "" ובו~ עצמו המאבד קטן
שוטה

 גו~
 ליב מה~ד משם אדיה

 וה~יאו מפירא~אלוניגו
 הד~

 בדבי

יו~~
 ~ ונבון ב~ אות

~~
 והוא

 אנו~
 בבדבי יעויין " ו~~

 יו~~
 אות

 בפרת מפני ע~מו שהמית במיג~דפלפל
עונוסיו

 רא~
 דא~ורא ד~"ל יפה מהד"ש לד~ת

 לדעתשאין ע~מו ~אבד בבלל אינו מ"מ עליהדמיא
 לעיל בתבנו ובבד~ עב""ל וביוצא עליומסא~לין
 בנ~~ן לעמוד יובל לא אם ד""ת לםברתדשדי

 ליה ~ת ודעב""פ בנד""דדהה"ד ונלע"~
 די~

 עצמו מאבד
 סימן הד"ט ו~יקדי ס"ב ז"א ~הרב ועיין ~לדעת

 אות~"ה

~~~~
 ב~ אות בדבהבשיו~י

 וז"~
 והוא

~שאול אנו~
 המל~

 עיין ~ ובו~
 על דע""ז~"ק מ""שהר~ט~~

 ד~
 דבריו על מהרש"ל ו~"ש י"ס

 מ"טומהשבתבתי ~ימן שלמהפדק~הסובל שלבים
 בזה ב~נייאני

 ~~טדי~
 ~ימן"מ""ו שאל סיים

 עב שעי
~ ~ 

~~~~~
 דו~ס וז"ל ד~ אות שםעוד

 במשמדונמ~אבעוה"דשנ~פ~ויניסזהו ישדא~
 עמו דמת~ם~ין שם בתבתיסנוק

 לב~
 מ~מה דבד

 באורךעב"ל~טעמיםע""ש

~~~~~ 
 " ושמסים ובו~ לבניםלובשים ~~

 גיאתז"ל הר~ץ בשםבתבהטוד
 שסורים לובשים המת וקדובי שהאב~ם דמזמבאן
 לפני דין לו שיש ~אדם במדרש דאיתא שסודיםלו~ש ב~ע~ שרוי שבש~רם במדדש דמז מ~ינו~עוד
 שסודים לובשהמלך

 ומתעט~
 דבסב ובו~ שסודים

אלב~
 ובסב ובו" קדדות שמים

 הש"~
 מקום דבל

 עלאבידת ושמסים מנהגו בפי לעשות ושומקום
 עב""ד דנה רשעים באבוד דבתיב מקום שלשונאיו

~ 

~~
~~~ 

~ 
 ~ן

~~~ 

 ו~~~

~~~~~~ 

 ~ עליו מתאבלין ~שובה הרהדרסו שהמי~ ~י ראם נדאה ה~ דין ש"מ ~ימןלעיל
 דטוב ונלע"ר

 ועד התשובה בפני שעומד דבד לך דאיןהדבד
 ה~ דין ש"מ ~ימן ~וד""ם לעיל בתב זהדין ~ מה~~וםוסנון מתקבלת שלנפשד~דו~ה
 עםאביו שהמיד מומר~טן על מתאבליןוז"ל

או
 דהוי אמ~

 באנו~
 העט"ז בת~ בש""ד ועמ"ש ע"ש

 הרבועמ"ש
 ~~ן אהדן ז~ן בשו"ת הלוי אלי~ מהר"~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ " ~ ~ ~ ~
~ ~ ~ ~ ~

~ ~  

 ובשו~~
~~~~ 

 יחיאל
 בא~~

 ב~נין ד~אריך ~~ ~י~

וימוד~
 ~ל להתא~ל דיש ונל~"ד הבנין באמת א~ש

 דהוא קטןמומר
 אנו~

 ז~ דלקמן ~דינים ~וד~ ו~יין
ח~

~~ 
 י~ אם לים שנפל ומי ז בהג~ותיו צדיק פדי

~גו~
 במקום לר~וץ ראוי אין דם ממנו שיצא מבות

 הצלוב פלוני אותו ~מתשאומרים לבזות גורםשהוא
 וב~~~פריש~~אםנקברמותר זה פלוני א~יושל~וא
ובתב

 ~ב"~
 אבלבמלבותינו ב~יר הואצלוב ~ם רוקא

 לשהות ~ותר ~שדה פני ~ל ל~יר תוץש~ולבין
 ~ב"ל ~בשיו בלל זה דין אין~ו~ג ו~"בה~יירות ~ב~

 אפי~ או קדובים דוקא א~ דמסופק בתבוהבה"י
 מ~מת~ורבה~פ~ולים ב~

 ונר~~
 שבת~ רמהט~ם

 ו~"ב ~~ד הםבבלל זה ה~רוביםששייך~בל הש""~
 ז"ל ~ייאש למהר"ייהודה ~ש~~

 דנר~
 ובתו בנו ד~ה"ד

וב~
 ~ודבא דהויא ~ראשון ראשון שהם ה~רובים

~מוב~~
 ו~נ האי~וד בבלל הם טפי

 מל~ו~
 ז"ל ~~י

 לדבות~דהיתירא ואמו אביו אחיוובריית~דנקטשבתב
 ש~גדו בצד מותר"לשהות גדולה ~יד היתה~ם
 ג~~ם שהאבות א~יו שהוא ניבר דמ~תמאא~"ג
 אי הנ"ל הרב נס~פק ותו ז י~"ש ביותדוירועים
 ~י~ של ל~י~ורה ~~ך שהוא בל ~~יר תוך~י~רי
בדי~

 מ~ו~שליישוב דוקא דילמאב~ינן או שבת של
 רשביחי ולפנים ה~יר מש~ר שהוא ו~צירות~תום

 הדאשון וה~להדמי~תבראבהצד טובא~ו~יםושבים
 למה הרגישו~נל~""ד~ו~וד

 הפריש~
 דאם בתב

 וב~ב צ~וב ב~ודו ~לא ~אי~ו~ דאין ד~יטא~ותר נקב~
 ~ל צלוב ~רובו שהיה דזה נימא רלא לומר~אפשר
 קמ"ל ל~ולם האי~ור~ליו

 דדוק~
 סוא צלוב ב~ודו

 ולא~נקברדא~ור
 ~ י~"~

~~
 ז"ל ~ייאש מהר""י " ו~ו~ זה ב~ד ישהאולא

~ל~ונ~ת~
 ב~יר אי

 גדול~
 הוא רה~לוב

 מי~~ הוא וקרו~ו א~בצד
 אם האחר ב~ד

 א~ר שבניו דילמא משם וללבתלפנות יצטר~
 לא דיל~א או ויד~ו יבירו ~צלוב של קרוב~הוא החקיר~

 ~צלוב של הא~ד ב~ד ובש~וא ליה~יישינן
 דיווה~ל~

~~י~~~~

 ~נ~~~

 ~~ב~

~~ 

~  
 ~""ב בו צלובין שאיןהא~ר

 דמשמ~
 א~א איסו~ ~אין

ליש~
 ה~וב בצד

~"~~ 
 ~ מיסתברא והבי

~~~~~"~~ ~~~ ~  

 ובו~ יספדנו לא
ז

 רוצ~
 ב~נם לומראפי~

 המת שאין ראמ~ ~מואל~~י"ל
 משתב~

 הלבבל מן
 מ~ות י~ן שלא ט~מא דיהיב ברב ורלא יוםשלשים
 שריוק~לל~ומרא ב~נם דלדיריה ל~פדן לרגלשהזמין
 בא"ח אלו לדינים דשייך מאי ו~יין א~רוניםבשמואל

 תקמ""ז~י~
~ 

~~~~~ ~  

 " ובו~ ל~ופדו שמותר ~~ל
המ~א בת~

 ב~"~
 שם

 מפני ~הט~~
 בלבו ק~ו~ה ו~מדירות ~דשה~~~מו~ה

 ואינ~
~תו~~

 לה~פיד דשרי וה"ה ההספד ב~~ור
 בטור ו~יין לר~ל ל~~וך ~~"~

~""~ 
 הם~ד ~רך ו~י ש~ר

 בט~מא מילתא ב""ה ~ימן ~"ב ש"י וש~תו~ר~ור
 מ~שה ~~שו שם ואיתא א~ור מתו ~ל דוקא~דייק

 ופר"חדב
 בא""~

 ני~ן ~ימי התי~ תב"ט ~ימן
 מגילתבטלה דה~

 ת~נ~
 ~ליוודנו נהיגי ובן ~"ש

~ 

~~
~~~ 

 מתו~נ דאין~~וד~ ובו~" זה שאינובבלל ~"
 דאדר~~

 צהפ~יק ד~תו
 ~~וריםוא~ב לו~שים לבן קורם ש~ד~ אבילותו~""ב

 שם~ ב"י מת~ות ולו~שים אותםמ~ירים

~"~~

 להזביד
 נשמו~

 ~בשיו שנוה~ין מה זה אין
 באל ~שמותלהזביר

~  
 ו~"ב ~רגל ר~מים מלא אל לומר נוהגיןהאשב~זים דהרי ד~מים

 הספד~לאשמ~פללין זה מזביריןואין ~צמו ~רגלאף
 א""~ ב~"י ובדאיתא~ליהם

 שנהגולהזביר ר~"ד ~ימן
~מתים ~דק~ב~~ ~~קין וגם הט~ם ו~"ש שבת בבלנש~ות

 שמו~~
 ז בה""י להם

~~~~~

 ו~ם בי"ט נשמות להזבי~ שלאאשבנז
 רק בשבת ר~מים מלא אל אומדים~ין

 ש~ברבין~~דש מש~ת ~וץ שבת בבל נשמותמזבירין
 ל~ד יו~רות פשאומרים או ת~נות אומרים ב~אין~ו

 אפילו נשמות דמזבירין וט""ב שבו~ות שלפנימשבת
 ~אותו ת~נות אומדים שאין או ~ילה~שיש

 שב~
ואומרי~

 ~ א~רונים הר~מים אב

~~~~~ " ~ ~  ~ו~ 
 ~ל שורפין ~~

 " ובו~ז המלבי~

 ולא ה~מורי~רבי ואיןבומשו~
 משו~

 ~ודן שזהו תש~ית בל
 ט""ז ~"ק שי"א ~י~ רבה אליה ו~ייןוא~רונים ש"~
 ז זה ב~ימן~ה""י ו~~

~~
 יו~ף ב~~בי ~תוב " א~ור ההדיוטות ~ל אבל

ס~~
 תש~ית בל משום רא~ור ב~

 קט""ן סי~ ~"א ש""י הרב ו~מ"שיוהרא ומשו~
~הר"ר ~שו~ ומ"~

 יתיא~
 ל~יל ב~ניו~נו ו~מ"ש ~""א סי~ ~א~ן
 ~ ~ב"ל רצ"דסי~

 ~ ~ו~~~
 מבואד ~ט~ם לו שומ~יןאין

 דלא מ"ח דף בתובות~ש""ס
 וב"ב ~צבור ~ל ~צמו ויפיל בניו את ~י~שיר~ימנו ~

 וב""ב ומתנה זבייה~ מהלבות י""א פרק ב~וף~דמב"ם
 ~ ~ייאש~ל למהר""י יהודה בש~טהא~רוניםו~יין

~~
 " מיורשיו מוציאין אלא

 מוציאין אין ~תרים ממוןהרבהדאפי~נתן ובתבהש""ךוא~רוני~
 אות יו~ף ו~ברבי ~ מהיורשים רקמ~ן

~ 
 וז" בתוב

 ~~ן אביו ב~בודת חייב ~שיר בן לו ויש ~מתעני
 לגזבר~~דמ~~ק~ורה חייבלתת אינוה~שירומיהו

 בית ~שרו לפי ולא ר~למא קבורה במקוםאלא
 ל~~

 השו"~ בקונטרי~יהוד~
 ד~תי ובן באורך הס~ שבסוף

~קצד~
 ~וטה

 ו~י~

 מ"ש
 הד~

 שבסוף ובשו"ת הלל ~ית
 י~קבמנ~ת

~~ 
 ו~"ש י "ד

 רב~~
 וה~פד ~~בודה

 ~ דשבבייקרא
~~ 

 בן ש~בר מי בנו ב~בורת ~ייב
 מתו בקבורת ש~וציא מה מ~בידו מוציאיןתבידו
 בופיןלב~לשי~מיר אין נ"דונ"ה ~י~ מי~ץ~הר"ם

 תמידנר
 לבה""בויפר~

 ~דיש מישאמר
 ל~~ות ~ייב הב~ל אם בנה"ג ו~יין ~~י~~"ט שו""~הרמ""~

 ~לל הרא"ש שו"ת ו~יין " לאשתו~צ~ה
 ל"~

 וש~ט
 זיהודה

~ ~

 בלומר " ובו~ מהשרגילין ~לובן
ד~א ל"מק~ור~

 בלא"~
 בלא"ה דאפשר אפי~מה אלא

 א~דים~ם
 אין~מוציא~

 ~פדני~ לבבוד~~ון ממון מהן מוציא~ן חשיבו~םלפי משפ~~ ב~י אלא זו ~וצאה
שם ~ וא~רונים ~"ח ואפי~האבן טובא ~ליליןומיני



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

" ~ ~  

~~~~~
~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~  ~ וא~רוני~ש""~ ~~ה~~~~~ 

~~
~ 

~~~ 

" 

~  

 ~~ש~~ א~~~

 ~~~ ~~ן

 ורוצין יודשין לו ביש מיבעייא ולא לחודממשפח~ו
 ל~ שומ~ין אין דודאיל~בדו

 די~הו בזיונא משום
 יהודה ועי~שבט ~אחדונים

 וש~~
 ~ימן ז"א

קמ"ג
~ 

~ו~~
~ " " ~ ~  

~~~ 

~~ 

 ~~~~~ו"~

~  
 הוא בהנאה ליאסד לישדאל עב~ם דהשוה~דין

 ~לה ~בי~ו~ו בבדק מרן ב~ב ובן ש~ה סי~דש~"א משו""~
 משנה הרב אבן ~ ~י~ק~ע ~ב~ד ו~"ב ש"ל ~סי~דע~ו
~מלך

 ~~ו~
 ב~ב אבל הל~

 ד~
 דע~ ~י

 הר~ב"ן
 והרא"הוהדשב"א

 ז"~
 לא~וד

~ במ~ ~ רבוו~א ב~~ 
 סבד~

 שם שם מ~דים ילפינן דלא ~דנןלהי~ר
 ד~יינוב~"ש

 מ~
 ~סבמה ~אדי~בעניןועלה ישדאל

 ~ידושלמי בדא~יקלהתיד
 ולב~

 ~סתחד ה~יד
 יעויין ישדאל רגל במ~~ו~ם עבד ד~א~מומיא
 י"ד פרק לו ~וד ועייןשם

 מהל~~
 באודך אבל

ועיין
 ~נ~

 מ"ש בי"ד ~~ ~ימן א~ בלל ודדים
 הדדב""ז וגם ~ המומיאלענין

 החדשו~ בשו""~
 ס"ס

 ~בו""ם דמ~י בפשיטו" ב~ב~שמ~א
 עוד וב"ב ממדיםדילפינן לאאסידיבהנא~

 בשו"~
 ל"ו והיא ~~מ"ז ~י"

~דפ~"ה
 ~נ~ בשו"~

 הרב וב""ב הנ"ל ודדים
 מ~"ד סופר ~"ט ~ימן ל~ד א~~וןבקונ~דיס פ~~
 דמ~

~בו~
 ברבי והרב ע"ש בהנאה מ~סר לא

 יו~ףהארי~

~~~~ ~  

 בד"ק ~ו~" ~~~ן

 ד~דו~ ~ או~
 ~~ב ~ינים ובפתח ע"ב ~"א ודף ~ב ~ה
 הבללים בחלק אזן וביעידדשנהדדין

 מערבתב~~או~
~"~

 ~~ם ב~"ד אדם חביב אחרון ועד
 בדבהבשיורי נד~~

 או~
 מהם המודם וז"ל א~

והדמב~ן ד~~ו~~~
~ 

 הרמב"ם דבדי על לי שה~שה ומה
 יעוייןבמ~מ המ~ירים ובין האוסריםדהביאו~ובין

 ולקמן אבל הל~~וף
~ 

 ס"ל בולהו יראים וס~ ~~ח

דמ~
 חידושי נוסח~ ובפי ובו" בהנאה ~ו~ד~ ם עבו
 סימן הרש~ץ בן ~הד"ש והביאה ~בידינו~רמב"ן
 שהעל~מהר"ש ובמה בהידושלמי לה~יד הסבים~~י"ח
 עייאש מהר"י על הקשה ו~ו ובו"הנ"ל

 ז"~
 דהביא

 דהא ל~וד הדמב"ן דדעת ~שנהל~לך הדבבשם
 יע"ש ובו" ליהמס~א ספוקי ן דהרמב" ומסיק וטרי שקי~ בן שב~ב~בף

 וב~~
 דאשבחן דא~ג ב~ב

 בשד ח~ימייא דשד"ו רבוו~אבמה
 ~ מ~

 עבו"ם
 מןהדאשוני~ בפירושויש אסר דמדן ביון מ"מ~הנאה ~

 דא~~~~מי
 לא ולבן ~ה~יר לבו מלאו לא אי~~ד

 עצמו א~לעשן לחולה~ לעשו~"סגולהדצהלה~בים
 בשן~חולה

 ונט~ גוי ~~
 להחמיר

 עב"ד היא מיל~א ל~ו די~א בי אף ~נאה~שיבא הדפוא~ דהנא~
 פז אדני על המיו~דים דבדיו נגד ראש יקלו~י ~

 נמצא ה~יר~לא עדבין מ~~ ב~חהדמ~ם בי אף דאסרי~ דע"ה דנה""ר סבודאי רבנןובמה
 מהל~ ה~ בפ~ ב"מ הדב ב~בו אבן עדבין מה~ ח"פ~ בהדמב"~

 מובח ~ש~~ובן ה"~ז~דבין
 מה~~

 ב"~

 יו""ד דף
 לה~יר בדע~י דהיהא~יד וא~~

 בידושל"ודבנ~
 דגמרי ~קיפי

 מ~דים שםשם
 ~~ ~~יונ~

 ~שדאל
 ח~קו~בראיו~ ~ד~מש"~ וב~~~י~

 ~דשב"א על דהקשה ב~""ד
 בד"ק יע~ש יד~ל~י הש"ס מהם נעלם איךדא~רי והר~~

 ~~ני דע~יובטל~י
 דע~

 חיד~א דהד~ העליונה
 ל~~וד פוסק ושום בטור מצא דלא בה"י הדבב~ב בי גם לאוסרים להח~ירולחוש דטובוג~ר~יאומר ז"~

מ~
 המחמיר מ"מ בהנאה עבום

 תע~"~
 ו~ל"מ

 ל"ה סי~ הר"ט בעיקריועיין ~
 או~

 מ"ד
 ושו"~

 ע"י ה~יד מ"חסי" ~"ב ז"א
 ~ערוב~

 קידש דוד דהא דמו~ד דנראה בהנאהא~ור מ~ או~ ב~י ועיין
 ז לה~ל דאין נ"ל ועב""פפלש~ים בעדלו~

~ ~

 בקונ~ יעויין " ובו~ בהנאה אסזדים~בדיביו
 חיד"א ל~דב אזןיעיד

 ז"~
 ~בל~ים

 ~ע~~
 ~ ~ ~ג~ או~~י""~

 שה~~טומלחמה~~~
 ~ודו~

 משונאיהם
 מעבדין באשד או~םועיבדו

 ~"ט שאלה ב~נא~ש"ישדו עודו~בה~~
 ושו"~

 צ"צשאלהי"באסד
 ו~~שו""ת לעיל דאסי~נא מאי ל~ום נל~"ד ובן~"ש
 ~ד אות ~~ סי~ ~ד"ט בעי~די וע~ן קי"א סי~ב"ח

לאור~
 ולרו~ב

~ 

 שלמ~~~~
 שלמ~ומ~דו מגופו שהפשיטוגוים

 בהנאהואפי~ אסוד היודש פדאואו~וואח"ב

שינ~
 נ~ב~ל לא דבים ל~דעים לח~בו הבגד הגזלן

 באיסודו ונשאד מ~ודם עליו שהיה האי~ודממני

 שו"~עולמי~
 ז ~י~ב ~ימן ב""ח

 ו~יי~
 אליהו יד

 שלגוישנהרגו~~מהמתמיד העוד דה~יד ~"ו~ימן
~ע"ב
~ 

~~

 וד~א
 שהזמינ~

 בחוב " ובו~ לצדבו
יו~ף בבד~

 או~
 וז"ל ב~

 ~יב~
 המלאה שיש

 ~ד~ובוירדהעינ~ ומוציאיןהתיבה ~בו"םשפ~םמ~י עצמו~
 ~רב~~דוד ב~ב מים צמעינו קוצטחו שה~יבהבצ
 דאיבא דהגם ~"ע~י~

 ~וג~
 אי

 מ~
 אהוד ~ב~ם

 אסוד אי ו~םבהנאה
 נענה מה אנן מדרבנן ~ברי~י~

שקבלנו
 ~ורא~

 ד~יבה הדב משם לה~יד וב~ב מדן
 ליהנו~ ושרי אזמנוה לא ודאיזו

 והר~ ממנה
 קדי~

~~ל~~~~~~~ ~ ~ ~ ~  ~~ ~~ 

 ביאד ושםשס""ד
 דדע~

 דהאד~~ נמי הרמב"ם
 אסוד

 ~ב"ל ע"ש מש"ל הדב על ו~מה ~ודה דבדבהנאה
 בא"ח ועיין ~רי~מלך בהרב להחמי~ונל~"ד

 ~ ~יא מיל~א הזמנה אימ"ב ס"~
~~~~

 שם~וד
 או~

 ג~
 וז"~

 אי לחקוד יש
 ו~י~ ד~יהן תופ~יןונ~שמשיו מ~
 צה~בה

 ע~"ל~ שם הנז~ הדב דמיהן ~ופ~יןדאינן

~~~~
 עודשם

 או~
 ה" ד~

 ז"~
 א~ן לי~ח

זה ממ~
 למ~ ול~~

 במ"ש הרשב"א ה~יר אחד
בדק

 הבי~
 ~ימן דוד ~י~ הדב ועמ"ש שס~ד סימן

ע~
 ~ ז ב

~~
 ~בדיבין ה~ישו

 ~מירא~ למ~
 הפשי~והו ~בו"ם

 לי~נםמו~ר
 למ~

 אחד
 בשו"ת ש~ועמ"ש רוד ~י~

 ~ עב"ל קי"ב ~ימןב"ח

 ~ו~~~
 המ~ נויי ~~

 המחובדים פי~ש " ובו~
 על נעשו שלא ב~ופוואף ב~ייםז

דע~
 פרי א~ורים ~יקבדעמו

 צדי~
 ~ וב"י

~~
ם ~ ~  ודו~א 

~ ~ ~ ו ~  ~ ~ דה~ 



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

" ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~
~ ~  

 בש"~ד~
 דא~~ וב~~ ב~יבתא ב~לי ~לא ה~ידו לא

 קשודים ואונם ב~וב~~לועים
 ע~

 ו~ביאו
 ~ואחרונים הש"~

 דקד~ והפד~
 ד~ידוק ~יו

~ה~יר ~~יפ~
 בטבעו~

 א~וד ~לועים דגם ב~יפך דמשמע
 ~י~ידאודליבא

 א~
 ז"ל עייאש מה~י ~דבעליו ו~~~ ~ ~י"ש בלבד במונחים

 דעב"~
 נראה

 פשו~
 דבל

 בין בקשירה בין ~יבור במושיש
 בקליע~

 א~ור
 שם בהפר"ח רלא מוחר חיבור צד שם ~יהלא ו~
 לא~זרגם ו~"ל זה~ל שחל~

 בטבעו~
 יע"ש ממשב~יב~א הי~ראל~ב~לי ו~אין

 ב~ר~
 הי~ר ~עולם נהגו רבבר

 הטב~ו~בה~ר~
 עפ""י אף האזן נזמי ו~ם היד מן

 בש~ר אינן קשרים דאו~ן קשוריםשהם
~~~ 

 ו~שוב
 בדברי יעויין שיטה לבל~~וגיא

 ~פר""~
 ובהר~"ם

ז"ל
 ובשו"~

 ז"ל רדב"ז
 ב~יב~

 י""ד
 י~"~

 עב""ל
 הרב ג~נונים ~רים בין להבריע בח בידאין וא~"~
 עם ל~מן נפחא בד עייל ומאן ז"ל עייאשומהר"י פד"~

בל
 ז~

 להתיר דיש נלע"ד
 ~אזן ונזמי ב~בעו~

עינינו דה~
 ~רואו~

 ~~~ירי"ם בל מן דאנן
 לח~וטי למיחש דאיבא ו~ו מ~נו י~ודו ול"וונזמים ~טבעו~

 בל משום דאיבא נ"לועוד לה~י~מעליהם~ בדי הללו ב~בשיטים יקברו אםשבבי
 לי און ומ~~י ~שחי~

 א" ילרה בדין דנשאל ~"ד ~י~ י~קב~שו""~שב
~""ו ב~

 חרשי~
 שנ~בר~

 ~עלמ"~ ו~י~~
 ממנה להסיד

נז~
 נזמה לה~יר ה~בר לפ~וח שדי אי שבאזנה זהב
 ב~יב ולאי~ור לא~ור~הס~ים

 א~
 קטנה הילדה בי

ואי~ה
 ב~

 עונשין
 וא~

 א~ יום ~וקא דנ~ברה עפ"י
 מועט בז~ן ניוול בה שייך ולא~ודם

 בז~
 דאין מט~ם

לפתו~
 אחר קבר שום

 ~~ימ~
 דקודם מינה דון הגולל

ה~בור~
 לי~ פשי~א

 בבוד הרב וב"ב חבימייא דשר"ו
שור

 ד~
 ~י~ הד"ט בעיקדי ועיין ~ ~"א ק~"ד

 ל""~
או~

 ~ ~""ח

~ ~

 ובפי~ד ~~מ"געל ~מ~ בב"י מרן " ובו~ ~מש שערו אבל
 דה~

 ~מה אבל
 בה""י והרב בד"מ ו~וד"ם שעדו דה~יר הדמב~םעל בב"~

~~הו
 ע~

 פירש"י ובן נחמן לר~ הוא דבן ~מיה~ו
 ונעלם באורך~""ש

 שו"~ מה~
 שהאדיך ש"ל ~י~ רשב"א

להוביח
 ד~

 שלא הדשב"א על וק"ק א~וד נחמן לד~
 יו~ף ברבי ובו~ בזה האריך ובבנה~ג פירש"י~זביד
או~

 ועמ""ש יע""ש ז~
 הפר"~

 ~מ~ע ל~~ בנימוקיו

~~ו~ ~ "  

 ~ע""ז
 ובשו""~

 וב~"ד ז"ל עייאש למה~"י יהודה בשבטוע~"ע ~ באודך ~"ו ~ימן אליהו יד
 אלא לנו איןדעב"פ ב~~

 פ~~
 א~ור דשערו ~דן

 בהנא~
ב~

 בו מה~י ודלא גופו
 ~ווא~

 בפאה שמועיל במו

נברי~
 למו ונאים ~ם נבונים ודברים עב"ד

 ~שאמדן

~~~~~ ~ 
 " ובו~ להצילן לא~דים מצוה

 י~חרטואח""ב דוראי אבידההשבת משו~
 ואחדוניםש"ך

 ~נקבד~ ומט~
 הש"~דהיינו ב~ב עמו

 ז""ל עייאש ומהר"י לקבור~ בה או~ושנושאין
 שלנו ארון במו ולא בו ~נ~בר ~~ון במו הואוז"ל ב~~

שמוליבין
 בהםהמ~

 ונ"ל ~ עב"ל או~ם ומחזידין
 האשבנזי~דהארון מנ~ג לפי ב~ב ד~ש"ך אלא~ליגי דל~

 ~השנושאין
 נק~ לקב~ ~מ~

 עמו
 ~מ~

 ~וך
 הארון גם קוברין ואח""ב לארון חוץ או~ארון
 מנהגו לפי מ~א~בנזים ומקום ~ום בלב~~ירה

 להם דיש ה~פד~ים לפ~~נהג בתב ~ייאשומהד"י

 או~ו שומרין ואח"ב לקבודה ~מת בה דנוש~יןארון
לפעם

 ולפיב~ אחר~
 ~אבמו בו שנ~בר הארון ב~ב

אד~
 במט~ נגעו אילא דינא ובו~ולענין שלנו

 ואם ~ להצי~ן לא~רים מצוה מרן ברברי דוקאעמו ~נ~בד~
 משום מדר~נן א~ודים בהנגעו

 לאיחלופי דא~~
 המ~ב~בדיבי

 אדם של שיהי~ והוא ואחרונים ש""ך
 ~ ~לו ~אינו דבר או~ר אדם אין דהא שזודקן "~

 ~ו~ב~~~
 ולא עמו שוקבר טוב נבילה מ~צם

 ~~לה לידי יבא שמאי~ירוהו
 לי~נו~

 ממנו
שו"~פנים

 מאירו~
יו~ף ברבי הרב ו~ביאו ג"ל ~י~ ח""ג

 או~
 ק~"ד" דף שוד בבור מה~ב וב""נ ח~

 ~רבעיקריה~"ט הביאוע"א
 ~י"ל"~

 ~ או~ב"ח

~~
 על

 שיק~ דע~
 שזורקן בגון " עמו

~ר~ו~ מ~ו~
 לקוברן ע"מ ~לב

 עמ~ונגעובמט~
~נקבד~

 על שמניחין מצע לא~קי
 המ~

 הבד או

וב~~
 שנו~נין

 תח~
 או מרא~ו~יו

 ~די~
 ~~ידשועל

 שמוליבי~ המטה ~ל או~ארון
 המ~ ב~

 דאינו ~~ברו
 ~ אח~ניםנא~ד

~~~~
~"~ 

~~~ 

 ~~ני~~ן ~~

~ ~ ~ ~ " ~ ~  

 וזהו ב~ובה להםבו~בים
 עגמ~

 נפש
 גדו~

 דיו רנו~נין דהאי לומרו~~שד ~ה""י
 וקולמו~

 לא בצדו
 ל~~ו~ ~דבם דהיה מ~ים אשאר אלא אח~ן~אי

 אחד בל ופנק~ו מפ~חו במו דברים בשארו~ן הרב~
במה

 שהי~
 מגלין שהיו אמר ח~ן וגבי ב~יים ~סוק

 פניהם מב~ים היו מתים ~אלו"בשארפניז
 לגלו~ שדי בח~ן אבל ~ש"ןסימן בדל~מ~

 משמע והבי פניו
 במ~"למעיין

 שמחו~
 וב~ב פ"ח

 ~ב"~
 לא שעבשיו

 ~בא מי על ומעבבין בןנהגו
 לשנו~

 ~מנ~ג
 והן~אחרונים וב"~

 אמ~
 בל האיד~א נהגו דלא

 נבון רלא ~מת ~ני לג~ת ובפרטהללו ~דברי~
 ~ ~ן ~יודעיבידוע ב~ לעש~

~~
 " בהנאה נאסדים ~הםמפני

בל והוהליהמ~ו~
 ~שחי~

 לצודך שלא נפש אובל לא~וד
עייאש למהד~י יהורה בשבט ועיין ~ואחרוני~ ש"~

~~~~~ " ~ ~  ~ו~ 
 המ~ ~בדיבי ~~

 ובו~
 בברב~ו~דיןזה

 בהם לקברו אפילו שם ו~יים ז~ דין ש"א~י~ לעי~
 ש~ם~ביון והטע~

 מ~
 מן ~~י נעשה

 המצו~
 ~י בהם שנקבר מל~ושים באו~ן ל~~ידשיעמוד פי על ואף

 בטילו~שמצו~
 ואחרונים ב""י לבא ל~~יד

 ~איןדלמ"ד וא~ש~
 בטילו~ מצו~

 ט~ דפרק בי~שלמי דאמר ברבי ד~"ל בבל~יםלקבור שרי נמי לבא לע~יד
דבלאים

 ל~
שמביא מי אלא א~י ~מן אזל אינש רבר במה

 א~
 מלבישן ~וא הדור

 ובז~
 ליישב יש

 יוחנן אר~ יו~נן דר" בבה~ישה~שה מ~
 ע"~

 ~ א~רונים
והב"~

 ~בדיבי רבלאים בפ"ט ~נן דהא ~ליווחלקו דשרי ~וא בלאים בו שאבד בגד דדו~א ~ב
 בלאים~ בו שאבד בגר ק~ני זלא בלאים מ~וםבהן המ~~י~

 דב~אל~~
 ז"ל עייאש מהר"י וב"ב מ~ר בלאום

 ב~ט"ז~~~יין

~~~~~ 
 אלא ~~

 בטלי~
 ~ו שיש

 ובו~ ~יצי~
 לשון בלעד

 מור"~
 בחב "

 ~לב~~ן או זה עם זה לקושרן טובוז"ל הב"~
 """דבז~ ~~~ הבנ~~ ~ו~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

דבז~
 ממה יוצא

 נפש~
 והבי~ו ~"ב

 הש"~
 ~ י~וי"ש

 א~זאיןר ב~יר וז"ל ב~ב ~ייאש למהר"י יהורהושבט
 ו~וחבין הציציות קושרי~ ה~בריבין ה~ופריןהחייטין

 בל ידי ~ילצא~ הבנפו~או~ןב~ו~
 הדי~ו~

 רהא
 ש~ולים ~ם הסברותש~י

 דלהש""~
 חייבין וד~מיה

 חייבלהטיל ~ינו וד~מיה ז"ל ולמור"ם הציציתלהטיל

ה~יצי~
 לו~ג משום דאיבא ה~ו~ רב~בו מהט~ם

 ואינו דוקא לאו מור""ם רבתב רא"צ ולישנא ובו~לרש
יבול

 קאמרולב~
 נה~נו

 לקשו~
 להטיל ראין ~אמר דאם

 והא אינן באלו וחשיבי ~שורים הם הרי~ציצי~ת
 ~דיפא דידןפשרה

 מהפשר~
 שהוא ז"ל מו~ם שב~ב

 הרב ב~ב ובמנה~ינולפוסלן
~  

 והבי ~~ל ובו~
 לקשור~ה~ינן

 הציציו~
 ול~ו~בן

 ~ הבנפו~ תו~
 ו~יין

 ~רשון רבינו בשם מ"שבט""ז
 ומ~

 שב~וב
 ב~ר~

 לחם
 בצפ~דנהי~י

 המ~ א~ שבשנושאין
 לו מטילין לקבר

 ונל~"ד ממנו אותם נוטלין או~ו ובשקוברין~יצי~
 ל~תמידדטוב

 ~נ~~ינןוברב"מהר~
 ~ ל~"פ של בק"א ו~יין ו~~מ אלגזאיירב~יר דנהי~י ~ל ~ייאש

~~~~
 לפני שצוה א~ שללה"פ א~רון בקונ~~יס
 שמו~ופסוקי~ איזה ב~~ו ל~פור~תו

 בח"ב ~"י המ~ דברי ל~יים יש הקלף ~לב~תב

"
 ז ~"א שאלה ~

~~~~
~ ~ ~  

~~~ 

 המת קובדין אין ~~
 ובו~ב~ב~יבין

 יבולין אינן שה~ניים ה~ולם ~יקון~שום
 ~~שו~

 בן
 ~~וםו~ם

 ~~ו~
 ובתוב והשח~ה הרוח

דרישה בד""מוה~הו~
 בל ~"ל מגלחין ואלו ~ר~ נ"י ב~~

~בדיבין ה~וש~
 למ~

 ב~חיית מורה שהוא בו מבירין נאים
 יהא פש~ן שהבגד ומיירי ז ~~ל ו~~"ב~מ~ים
 נהגו ו~בנאה

 קצ~
 אבל יפה היותר אחר לחזור

~דאי~א ~ ואחרונים ש"ך אסור ודאי מדאי יו~ר ~ב~שובים
 בש"~

 ב~צמו ראש קלות נהג הזקן דר""ג
 ממית~ו יו~ר ל~רוביו ~שה יצי~~המת שהי~ה ~לפי
 ~ליו מוציאין ~היו~פ~י

 מרו~~ יציאו~
 ובו~

 פש~ן בבלי אחריו הבל ונה~ו פשתן ~בליוהוציאוהו
 אסור ל~ונו וזהו הסימן בסוף הטור ב~ב~ן

 א~ילו מרו~מין וב~דים משי של ב~בריבין~בור
 שזו שבישראללנ~יא

 ~סו~
 ומ~שה והשח~ה הדוח

~וים
 בי~ ו~יין ~ ~~

 ושבט ~דש
 ושו"~ יהור~

 ~~ו~~~~~~~~~ב~~ס~~"~~
~הן

 או~ בב"י ז"ל חיר"א דהרב חפצ~י אמ~
 א~

 בשו"ת ל~יין~~ב
 בנס~

 רשם ולא יחזקאל
 בשו"ת מזה דבר ~צא~י ולא אד~ ולא ב~רו~ני השו"~

הנ"ל
~ 

ו~

~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 לבן ~יהיה אחר~ין

 הטלו~ וא~
 דוקא מפש~ן יהיה

וב"~
 רה~בריבין יבק מ~בר ~פר ו~"ב המ~ובלים

 ויורה ~ץ הנקרא דוקא פש~ן בחו~י ת~רין~יו

להנה~~
 זה ~ל נחמד דבד שם ו~יין ז החיים ~ץ

והבל
 ל~

 הוא דאם אדם מה~שהוא
 למנא קרא ר~י חשוב בפשחן להלבישו איסודאין ב~וש~ ~שופ~

 בבוד שהוא ~ה וא"ב~~ברו~א
 וב"ב שרי ודאי למ~

 ב~ו ~ופש בב~די הנשמה רמלבישים "~מקובלים

 דש~ס דוחות ~~ והראייה ה~וףשמלבישין
וראיות ברבו~

 אחרו~
 לשנו"~בלביש~המ~ים שלא יזהרו וע"ב

מן
 הנהו~

 ~וד וב~וב ז החיים ובס" בס"ח בראי~א
 ל~ולם ה~בריבין ירקבו דאפילו יבק מ~ברבספר

 ~~לב~הנ~
 איזה המ~וזים אדם ובני ברוחניותם

 דבר~ מצוהלקיים וקבו~ה תבריבין בענינידברים
המ~

 ~ אחרונים הרין נגד אינו אם

~~~~~ ~ 
 אינו האיש

 בוד~
 מ~ם " ובו~

 ליבא באשה אבל~דהור
 ש~ה סימן ל~יל ו~מ"ש~ב הר~ו~

 ~י~
 דחיישינן ר"ה יו"ר

 ~ובו~

~~~~~ 

 של ~יניו מ~~ימין ~~
 מ~

 ובו~
 בתוב רב"ו דף וי~י הקדושבזוהר

 שרואהה~דם בשבינה ב~יניו שהס~בל דביוןהט~ם

ב~~
 בו אדם שיס~בל הראוי מן אין פטיר~ו

 ו~יין ~
 פסוק ~ל ויחי בפ~שם

 ויוס~
 ~יניך ~ל ידו ישית

 ~ממלאדהבן
 מק~

 מ~ה מ~ומו את ויורש אביו

שי~מ~
 ~~ד ~ליהם י~ן ואת"ב ~יניו אחר ולא הוא

 ~"ש א~~בר ברבקבר
 ובפרש~

 שלח
 ל~

 קס"ט דף
 המ~ ~יני סו~מין למה אחרי~יאיתאטעמא

 בניו
 בל בי ~והביואו

~~ 
 לו שיש

 ראו~
 יבול אינו ה~~""ז

 לה"פ של בק"א והובא ~ה"בלראות
 במ~ב~ ו~"~

יב~
 פ"ו דף ח~ים נשמת ובס~

 ו~~
 האב אם לפ~~ד

 לקבר בנו ילוהו שלאצוה
 אי~

 ואפשר ב~יניו ~פר י~ן
 בבי~ו ~ליהם א"י ~פד וי~ן ~יניו שי~ציםדרי

 או~ושמלבישין ב~~

 גרול~~~~~~~
 במה~~ ש~י~ן

 ה~~ן הלל
 לה""פ של ב~א ב~ובה ה"הזל~"ה

 שנ"בס"רב~ימן
 והנרפס~

 אין ולבן הרבה קיצרוה
 ולאלהו~יף

 שללה~~ מנו~~ לגרו~
 ו~יך הנ"ל

 חוץ ומיד~בף הפ~ול~ ~שיי~ אחר לשברם ריש ~טניםבלים מ~
 מב~

 ד~ין ~בילה של מ"ב
~ביר~ ~י~

 ~ת~נתי ובמו~~ ~לי לצוואה םמוך והע~ק~יה ~ ~י"ש
~~

 ב~וב" " ובו~ פיו נפתח ואם
 בספרהרו~~

מביאי~
 ~ל ומדחיצין או~ו ומח~מין מים

 ב~ב ~~""ס ~י~ ואיבריו~ס"חגופו
 או~ו רוחצין ~שנולד ילךבן שב~ ~ומ~ ב~
 ובשמ~

 או~ו רוחצין

נשמ~
 ז חיים

~~~~~
ב~פ~

 מ~בר
 יב~

 ~ם החי ~ ~~י שבל

 צ~~המ~
 הארם ויזהד ~דולה בוונה

 יזהר ובן בשרו ~ל טנוף י~זוב שלא ~מתהרוחץ
 ~שמשביבו פניו ~ל ~פר יהי~~לא

 בקב~
 לו שיש

 ~טהד~ו מים קבין ~מט~ יפח~ו ~לא ~ודוב~ ~ ה~ופים ב~א~ הם הנ~~ות בי מ~ים משארבושה
 והדבההט~ם ~~

 בוונו~
 ו~ניני מ~שה ובל לה"פ בק"~של ו~יין מזה~נינים הר~ החיי~ בספ~ ו~יין

~מ~
 י~יו

 בצני~ו~
 בי י~בזה שלא חי הוא באלו

הנשמה
 מבד~

 ס"ח ו~יין ובזיונו ה~וף בבבור
 סודו י~ויין ובצ"ה ~ א~דא צ~רא ולפום~~שב"ח
 ונ~~ו יבקבמ~בד

 למנו~
 יראי אנ~ים הרחיצה ~ל

 ב~ליית ~ד"י בי איהו חן יוד~יה~
 מה ~דת המ~ובליםבספרי המקר~

 לעשו~
 בווני"ם

למלאב"~
 א" אות ברבה בשיורי ו~יין ~ השמים

 סדד והרב ז"ל ש~ה ~ ב~ל הרב בשם שהביאמה

הדורו~
 ל~ם ~ל ו~"א

 הפני~
 רהקבדניםהם~דמים

ב~~ק"



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~

 ז ע"ש מבל~למי~ו א~ד

~ ~
 " " ובו~ בבצים ראשו וטחין מור""ם לשון

 וישר בצים בב~ ראשו לטוח נוהגין ראי~ימולד~י עי~ ובסיינה הבל~ו בשם ב"י מרןב"ב
 דאין שד~דק במה יהודה שבט הדב ~~~"שב~ני
 והרואה שם חונ"ה הגלג"ל ~ם בב~ים~ומר

 להבראהרא~שד בבצים דהיא הרחיצה מןדהחילוק ירא~
 נהגו דהאידנאלא ב~ב ובס""ר ופשוט ברורבעדשים

בהרח~
 ועיין בלל בצים

 ~רי בהגהו~
 ~ צרי~

~~~~~"~~ ~~~ 

~~ 

~ ב  ב~ ~~~ 
 דאין ~למוד ישומבאן

 ~עשו~
 עניי~ בין ~ינוי שום

 ע""ש ו~~ ודבר דבר בבללעשירי~
 באור~

מס~ברא ו~בי
 ~איזה דנהיגי ~מעשה עלי ורע ~

 מקומו~
לש~~

 ביניהם
 ב~שיי~

 דק~רים היבא וב~רט הארון
 נשים או אנשיםהמ~ים

 תו~
 ~ הארון

~~~~~ 
 א~שים ושני א~ ~אשה ונקבר ~~

 לי ~מיה~
 דה~

 ~סק
 מר~

 ~רבה אנשים עם א~י~ א~ אשה ~~יחד דלא ~ב~י~ ~אה"ע
 ונלע"ר ~בשרים אלא התיר לא דשרי ז"ל מו~םואפי~

ל~ר~
 בל לעין בשדה~ הוא בה"ק רמח~~א

 ולי~
 ביה

 א~ אלא יחודמשום
 ואוקמוה שביח דלא בלילה נקבר

 א~ דאשה דמ~ני~יןאדינא
 מ~יחד~

 אנשים שני עם

 אנינו~דבש~~
 אאבא ~ליגי רבנן אףבי יצריה תביר

 דאפי~ ~~ל~אול
 בשע~

 יצ~של אני~ת
 דההיא מעשה ~ידושין סוף בש""ס ~ראי~א~ליו אדםמ~גב~

 בלחם ו~ין ז י~ש וא~י~~יה עובדא דהוה~יתתא
 ~י"במשנה

 מה~
 לזהועייןבשבט בדומה ד~ירץ אבל

 ז בהגהו~יוצדיק ופרי ב~ אות יוסף ובברבי ז"ל ~ייאשיהודה"למהר"י

~ ~
~~~ 

 לעילסימן" עיין " שם לו וק~אין ~~
 מרן שב~ב הטעם ה~ דיןרס"ג

 מרן שם ב~ב ותו בבלבו גאון בשם ה~ור~הביאה
 שנה~ולהסי~ מה וז"ל א~רי~י טעמא הגמי"יבשם
ערל~

 משום הוא אבן בצרור הנפלים
 תקנ~

 ה~ושעי~

דאמרינ~
 הקטניםשמ~וולא מן מעבירהערלה בב"ר

 עב"ד ישראל ~ושעי על ונותנה~לו
~ 

 בשבט וב~וב
 אין דל~"ז ז"ליהורה

 ~רו~ צרי~
 ל~ם

 שמו~
 ~וא ובן

 ז נהגינן והבי ע~להמנהג

~ ~

 שלא התינוק קברו
 הגיעלב~~

 וש~חולמולו
מו~ר

 לחט~
 אחריו

 ולמול~
 בצור
 בנ""י ש~~ ~

 שנעשה דאי~י האחרו~י~בן והביאוהו ע~ש מ"ד~אלה
 ז ~לדתי עיר בסיינהמ~שה

~~~~~"~~ ~~~ 

"~ 

 ו~

 ~~ה~~ן ~ו

 בדישינצלמחבוט בע"ש לקברו שרו~ם בטענה~מת
 ועיין אחר~נים~ק~ר

 שו"~
 ול~מן ק"ח סימן רד~"ז

 מלינים היו ואם ז דשמיא ~סייעתא ומש"ש~י"שנ"ז
 בבורו מ~ני ר"להראשון

 ש"~
~ 

~~
 נ~וחויראים~ןי~קעי~רו או~ושמ~אחרון

 ז תשמ""ג סימן ס"ח תחלה אחרון שמתאו~ו
 מ~בו~ ובלי יקר בלי מביאין הרו~ח~~ב

 לו ומניחין
 דז~שדי~פי~ רנראה האח~נים ובתבו ע"ב ברחו~ל

 ~ מיס~~רא והבי ויתבזה המת ינ~ח שלא בדי~שבת
~

 ~ניהם לעסוק ב~~~~~~ו מ~צ~ין וא~ן

~~~"~
 ~"ח יש אם "" ובו~ הארץ ועם

 ד~"ת ובתבו קודם מי האח~ניםנס~~קו ו~~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

 זקנה

~~~~~~ ~~~ 
 לאו ואם עדיף ~רה ב~וד~~ול

 קודמ~ אש~
 וב"ב

 יהוד~בש~~
 שני~ם ~באו בראשבחן קודם ר~""ח

 ב~י~א ל~סוף בא אפילו ~דם ד~"חלדין
 ואף ~"וסי" ~טח"~

 ע"~
 ה~שה הי~ה דאם אמרינן דה~ם

 האלמנהאלמנה
 ל~""~ קודמ~

 ד~~יד ה~ם שאני
 לא וי~ום אלמנה בל דב~יב "דאלמנה אעינוירחמנא
 עינוי צד שייך ולא ב~דישה וע"ש~~נון

 ~ל~
 בחיים

 לא~רא~ל
 מי~~

 ואשה האלמנה
 דעלמ~

 דת"ח ש~ן
קודם

 משו~
 בבוד

 ה~ר~
 דהקדימו יע""א בליוורנו רבמעשה דאיתי ובן ~ ~ב"ל ודו"ק

 ~בור~
 ~""ח

 יוסף" ובברבי ~ נקטינןוהבי ל~ש~
 או~

 ב~
 בתו~

 ולי וז"ל
 ~רמ~ומ~~ברא ~יא חיה היא אם ד~דורו~הללונדאה
 ~ש עוד ועיין ~~~ש

~~~~ 

 ת"א סימן ~קמן

~~
 ~די " ובו~ ו~ב~~ו הראשון~וציאו

ל~בב של~
 ק~וד~

 עייא~ מהר~י ו~תב ה~ני
 ז"ל

 גם הדין דבן ומשמעוז"ל
 ב~"~

 ~~בב אין
 ומאחרין הארץעם ~~ור~

 בדב~
 עד ~~ח של גם אבלים

אחר
 קבור~

 בקבורה אלא לה~דימו דאין ~"ה
 אבל דידיהבבוד שהו~

 הנ~
 ~בודהחי~ם משום ד~~""ב מילי

הם
 ו~ודדמצו~

 ק~רה
 קודמ~

 אלא דברים ל~ו~ן
 נ~גודלא

 ב~
 הראשון צ~בי בל מ~יימון דלעולם

א~
 נושאיהמטה ~וןש~יוחרין ונראה דעל~א באדם

ל~~

 והעם ~שני להוציא וילבו בשלהם יעסקו הם
 יעמ~ המה הראשון עםההולבים

 ~שלום עד
 בדבר ואף הראשון~רבי ב~

 שנוג~
 עב"ל לחיים

 בזה י~~בב לא דהא הדבר דנ~וןונל~"ד
 ק~ור~

 ~ השניהמ~
~~~~~

 ~~~צ~~ז"~~~~~~~~
 יזברמי~תו שקד~~ שמי בבאן הנהג~י מאוחראני ומי קודםמי

 קוד~
 שמועתו ~ה בין באן מ~ם בין

 יסורוובזה
 המריבו~

 ובל
 הע~

 ~ל איש
 מקו~

 יב~א
 הוא האחד שאם אלאבשלום

 במקו~
 עליו ש~~א~ל

 שמ~ א~~"יל~~דימו י~
 ~~ וחיי~"לבלישראל אחדון

ונרא~
 האיש ~ב~וד בהזברה לאשה ~ודם דהאיש

 נהגו טעמאדניוול~הז~ר~ובן שייך דלא ~ודםלעולם
 דברז עמא עב"~ובן ~בבודמ~ני

~~~~
~~~ 

~ ~ ~ ~  

 אש~ו~" של

 מלשון ו~נ לנ~ול שקרובה מפני ואח~ני~~~~
 מנ~חין אין אבל וז""ל שב~ב י"ב בפרקהרמב"ם

מט~
 לאש~אלא גנ~י ~זה לעולם ברחוב האשה

 ונראה ז ע"ב קבורתהלמי~תה ~מו~
 דר~

 ~הא רילמא

 הבבוד מ~ני דב~ב ומתניתין לה הוא וגנאישופע~
 ו~ן נקייה בלשוןנקט

 דק~
 ~ויין ~ל עייאש מהד"י

בד"~
~~

 בחבר עולין ואין מו~ם לשון
 ובו~ ע~

~מ~י~ין ~~י ל~רי מש~מע דח~ר~יר לישנא~אי



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~~תניתין
~ 

 אלא ~מו~פין ת~לת אין דברבות ר~
 ה~יד בני שמתחברין מקום צבור ~ל ~ירבחבר
 ~~~י~ה~יד וב~גילה בו~הת~לל

 בש"סוב~
 במותדי~ן

 ת"ת שם רש""י ו~י~ ובו~ ~יר חבר שם בשאיןבר"א

~מת~~~
 חבד ~רך ב~ירוך ~ירש ובן ~בוד בצרבי

 לת""ת או בתרוייהו לפרושי ד~צינן נ"ל נמיוהבא~
 לילך בבורו דאין צ~ר בצרבי ~מת~סק ~~ירגרול
 הב"ח ~ירשו ובן האשה ~~תאתר

 והש"~
 רלא וגם

י~לו
 ~~בודת~

 ברוב
~~ 

 ללבת לצבור בבור שאינו
 ש~"א סי~ דלקמן ~""ג ואף ~שהאחורי

 הרא""ש ל~ברת רבוא ששים דב~י וקרי דתני~מאן דאש~ ~ת~
 ~יי~ש מהר"י זה ~ל ~מד בב"ר ~""ד ~לי~וי~ש
 ו~יל"קז"ל

 יד~
שיוצאין מיידי דהתם ז"ל ~רב מורו בשם

 ל~ור~
 ו~ב"ב הקברות לבית

 הית~
 ~ד שם

 אתרלילך איירי והבא לבך ראויה ~יא אם בתנתומין ובן~תקבר
 מט~

 ~י"ש לרבים בבוד ראין
 ו~""~ ~

בד""~
 מה

 ש~~~
 ה~"ז דברי ~ל

~ 
 מדברי מובת ובן

 ז"לו~ל~רמב"ם
 בד~

 ומוש~ל~נשים מ~מר ש~שין
 ~נה~ו~מקום

 ב~
 ~ושין

 לנשי~
 ~נ~ים ומספידין

 ~ב"ל מ~ום ב~ל~אנשים
 ומ"מ ~

~ 
 ה~בר ~~~וט

צרי~
 דללוותה הט""ז בס~רת הדבר נבון ~י תלמור

 בס~דת או ~שי~ אנשי~ בין חילוקאין
 דיש ונל~"ד לצבור בבוד ואין זילותא איבא~~א ~ייא~ מ~ר~

 דאין נוהגין ראיתי ובן~החמירבתרויי~ו
 חיל~

 בין
 מנש~ם בתנחומין ביןבלויה

 ב~יני נבון ולבן לאנשי~
פידו~

 הב""ת
 והש"~

 דמור""ם ~יד דחבר
 ~ב~

 ר"ל
 בבוד ד~ין צבור ב~רבי המת~סק ה~יד ג~ל~ח
~ורתו

 ליל~
 ה~ם ובשאר האשה מטת אחר

 תור~
 א~

 ו~יין הנשים ~ל האנשים ויבאו שוים אפייא ובל~~ם
 ~ א~ דין שס"א סי~לקמן

 ~ו~ ~~~~~~~

 בתובתה גובה האשה "י ו~ין " ליורשיו ינתנו ~~~
 ליודשיו ינתנו אלא המותר ~ן תו~ו את ב~"חולא
 ~ סי~רמ"ג ח"אדדבן

~~~ 
 ולא מקםורו די לצוד~~ני

הס~י~
 נתנן אם אבל י~שיו ז~ו לא לו לתת ה~באי

 ~ד לאובלן הספיק שלא ~י ~ל אף ה~ני ליד~גבאי
 יודש~ בהם זבו~מת

 ו~יין ~ב"ג סימן ת"א הרדב"ז
בנ~""ג

~ 

~ ~ ~ ~
~  

 ליורש~~מ~ן ~נתן

 הו""ל דזילותא משום אלא היא מילתא~או
 א~ילו ~ילבך ליורשים זיל~תיה א~ול "~חוליר~ילתא בגו~

 ~ודשיו נמי מ~ות~בו
 הו~

 ~~ו~ ~ב~
 בפ~נגמרהרין

 רדבאאליבא
 הזמנ~ דא~

 ~ב""ל ~יא מילתא ל~ו
ו~יין

 ל~י~
 רנ"ג סימן

~ 

~~~~
 בפי~ הר~"ב בתב וז~ל ז"ל יהורה בש~ט
 שקלים דמסבת ב~ פ~~ף

 וז~
 והיבא

דגבו
 לצור~

 שלא סבורים שהיו מ~ני המת קבורת
 בבה""ג אמרינן לא נב~ים לו נמצאו ואח"ב לוהיה
 ליזרשיו המתמותר

 שהגביי~ ביו~
 ~יתה בט~ות

 ~ פ~וט ד~וא ונל~""ד ~ב"ל בירושלמי~ מובתוהבי
~~~~~

 בירושל~י מו~ח ו~ור וז"ל שם ~וד
 דאי~אזט"~אוחבד היבא שלנוובש"ס

 ~יו ~ל נתתבין צ~וד צרבי שבליר
 מ~ים מותר ~ו ~ניים מותד או שבויין מותרלש~ות ב~יני~ ונרא~

 לש~ת יבול ~נ"ל~~ה
 במ~ ו~~י~

 צ~ך ש~וא שנ""ל

ש~~
 ~מיד ~דין ובן בידו מו~ין ו~ין

 "~לב~
 למ~שה

~~~~~"~~ ~~~ 

 ~מתו~ו~" להלין אסוד ~~
 א~ור ~~ י~וייןבז~"קז"~
 וה~"ם ~"ב קמ"ג דף ונשא ~ב ~"תרף

 רוקא ונדאה ~צא בי~~ ריקנ~~
 לינ~

 ו~י""ש ~ הלילה בל
 נחת היא ~מת קבורת וגם ה~ור ~""פהט~ם

 אותו אין"מבניסין לאנקבר שתמת זמן שבלל~שמה רו~
 הנ~לם ~ת במרדש בתוב ובן הקב"ה שללמחיצתו
~""ש

 ב~יקרי"ה~"~~~~ ו~יין ~
 ל"~

 ~ ~~ א~ת
~~~

 ~במ~ה~מת בשם תי~ם נשמת בתובב~פד
 נגשים אדם של ~בודתו~שקו~ם

 אותו ומטמאין חבלה מלאבי ~לרוחות לו~~~~
 להלין ~"ב ~~ור ולבןמצט~רת והנשמ~

 ~מ~
 וישד וטזב

 שיד ולומר למת ~~~ות ז~ל~שות
 ש~

 ~רוחזת ממנו ומח~רשים מתרחקים זה י ד~"שמידה ו~וקי פ~~ים
 מ~בר בס~ר זה ~ל ו~יין המת בגוף שול~יןו~ינן
 החיים וב~~יבק

 ו~יי~
 שבתב~י מה

~~ 
 ~י~ ההק~ות

 ~ ~ ~~ ד~ ~ןש~"ו

~~~~
 ~~ ~~~~ ~~ ~~י~~~נ~

 ~שובת שהביא ב~ ~י~ ה~ בלל י""דוררים
 רדב~

 דרוקא
 ~ליו ג~חלק וב~י~ הלילהבסוף

 להשהותו איןהחמה ומסיקדמידבש~י~~
 ו~~ש~~

 לאו ~ל ~ובד אותו
 רדב"ז ד~ו""ת בתוב א~ א~ת ברבה ובשיו~ תליןדלא

נד~~ה
 ויניציא~ בד~ו~

 שי""א ~ימן
 תקב""ו סי~ ~א"ח הנ""ל ל~רב ברבהבמתזיק ו~"~ ~"~

 יו~ף ובשו"ת ז"ל ~ייאש למהר"י~שבטיהודה ו~"~
 אות ~~"ו ~ב"ז בשו""ת דנבון ונדאה ~"ו~י~ ~ומ~
 ~ זהמלינו מ~

~~~~

 ~נת הרב "
 דמ~ ש~ ורדי~

 אין ראשון ב~"ט"
~"

 ~ד"להש~ותו
 בדי~שיקבד שני י"~ לי~

 ב~ אות יוסף ברבי ~רב והביאו ישדאלידי ~
 ~ממין בו מ~~ס~ין ~י בי"ט דאף מור""םלר~רי וב"~ ~

 לינ~ אין אם אף הדבר~נ~ון ~
 ז ה~חר ב~מוד ~~א

~ ~~~~ 
 הט~ם וב~"" מ~ובח זה ~רי ~~

 ה~"~ והביא~ ז"ל~נ"י בת~
 ואתדונים

 ש~ן~פי
 דד~

 ~ליהן" להתאבל
 ~"~ ולהס~יר~

 ויותד
 בשנקברים ל~םבבוד

 במה~
 ~שי~מדו

 ~רב~
 ולא

 דחייב מ~ונה ~"ז ~ א~ו ו~ל אביו ~ל ~בליס~ירום
 ~ליהם ולקונןלה~~ידם

 ~ב"~ הרב~
~ 

 בשבט וב~וב
 "שתייבים ~"ת ~וא דאם מובח דמבאןיהורה"ז""ל
 ה"ז מיטחם המדחה ו~ל ~אמו ב~יו דינולה~~ידו

 אין ר~בשיו ב~ב ~ה"י~גונה~והרב
 ~י~ תילו~

 אביו
 ה~~ם ראפשד ובתבו מתים לשארואמו

 ב~"~
 רי~ו

 במקבל~~~בה דנראה משובת ~"ז לקברודהממ~ר
 ~ מלךגזירת

 ואמו ~ביו ג~~בי שייך הט~ם וזה "ב
 מגונהבדאיחא ~""ז ואמו אביו גבי ג"ב בתב ~יו~י~ו

בש"~
 וא~ו~די~א ~ביו ה~~ר רבבוד שה~~ם וצ""ל

 בה~~רם ית~צל רלא מסתברא ו~ביליה
 וב~ר~

 ל~"

 מ~ורד דהוא ב~ניו להס~ידו נהוג~והבי

 הלבבו~
להחזיר

 ב~
 לבו אל יתן והחי בתשובה אדם

 מ~
 ~נו "

 ו~יין ~ חיינומה
 שהיוגש~~ם ~ל ~~ש יה~~ בשב~

 ~ ~ ~מז~~יםובו~
~ז~~"~

~"~~ ~~~ 

 ~ו~ם ~~

~~~~~ 



~ ~ ~ ~ ~ו~~~~ ~  ~~~~~~ ~  וב~בוהמצוה 
 האחרוני~

 הבחפים דרו~א
 ביח ~ד הביח מ~ח המטה אתלשאח המיוחדי~
 בהם צורך שלמטה דמי~י ל~זלםופטורים הק~רו~

 אב~
 שאר

 המת אתהמלוין
 א~

 לפחח שבשמגי~ין ע~"י
 דאןן פ~ודים אינן אמות ד~ המטהנושאין בה~

 ז~
 אלא

 במ~ה מעט ולהת~סק ב~למא בבור להםלחלוק
 ומיהו ~ מ~תברא והבי המטה נושאי בבללואינן
 לשאת מיוחדים בחפים דאיןבמ~ם

 ~מט~
 יש ראם הוא דהדין נל~"ד ימלא ידו החפץובל לבה~

 סי~ בא"ח ו~יין חייבים לאו ואם פ~רים בהםצורך
 ~ האחרונים "ש ומשע""ב

~~
~~~ 

 ~~~~~ךלק"ש ~~מ~יא~~ח ~"

 ואע"ג~ש
 רבש"~

 להוציאו שרי חשוב ד~דם אמרו
 ~שום הפוסקים השמיטוהו ל~ש~מוך

 רהאידנ~ליב~
אד~

 באחרוני~ ~י~~"בוע"ש בא"ח הר"ט"ז ח~בו~ב
 להוציא דנהגי וב~~ום ~ל עייאש מה~יו~ב

 קודם יוציאוהו ל~גה~וים ~~ום~אשמורתה~וקר המט~
 ו~יין ~תפלה~יגיעזמן

 בשב~
 יהודה

 ז""~

 ובמה ז
 או הדחק דמ~ני היבא לקברנים הזהדתי~עמים
 דנדא~ א~ריחי~~מא

 יותר
 טו~

 ~~~ה להוציא
 ~ודם דיוציאוהו השבם~ב~ר

 התפלה זמן שהגי~
 מלהחפלל ישבחו ~ו ק"ש"ב~נחו יחב~ל שלאב~י
 ~ור"ם ב~בחב לה~ל נוהגין ~רבית ובחפלח ~אח"ב

 ~ בחזרחם ויחפללו הלילה בל זמנהר~א

~~~~~ 

 " ובו~ מיוחרים בחפים שיש במקום ~~

 מתים לקבור שהחזיקואנשים
י~לין אי~

 למ~ו~
 מצוה דבעש~ת ל~בור שבאו ב~חרים

 חבורות י~ ואם נ"ג ~ימן מ"ש לזבוח רוצה אחר~ל

~מוני~
 אתהמת לקבור בין המטה לשאח בין בך על

 בלה"פ ובחוב ~ במנהגם החברים דיתמירו~ראה
~שם

 שו"~
 ד~~ברנים מהדי"ו

 ב~ס~ ~ודמי~
 א~"ד

 אם רוקא דהיינו ונראה ש ע חלמיריו מןשמת

 צו~ל~
 המת דברי לקיים מצוה ראז הזה בדבר ~אב"ד

ועיי~
 שלא צוה אם המת דברי לקיים מצוה~ ובן ש"ך

 מאיזה הנב~או החיצוני" בו ידבקו שלא בדי בניוזלוהו
 ~ המ~בל~ם בד~בו ~הור ב~תימקרה

~~
 מ~בב

 ~ מהמ~~
 מדקדקין אין והאידנא

 ט""ז ו~יין ~ ה~נדל ונו~לין~דבר
 ~י~ודה וש~~

~~
 בדבריםהללו " מ~ו~ותובו~ יש מו~ם לשון

ה~
 ו~ש~י~וב~יינה נהרא המנהגנהדא לפי

 ה~~לים רמ"א במ"ש לצאח נוהגין ראיתי ~ולדתיעיר
 וחוץ א~ריהם ~ו~מטה והבתפים הביח מןראשונה
 ~ח~יהם המטה~ל והקרובים הא~לים לוקחיםלבית

 קפירי ולא העם שאר עם האבלים יוצאיןובפאדובה
 אולא~רל~~דים

~ 
 הש"ךסי"שנ"ט והביאו ו~"בה~ח

 המט~ ולפניי~~~
 עדלבה"ק המ"ץוהח~רים הולבים
 לעשוחלויה~~םיבולים

~~~~
 ה~ת שבמוציאין הח~יד ~י ~שםברו~ח
 ראשון ארם י~א ~לא ליזהר יש הביתמן

 שצרי~יןלילךראשונה שה~~ע~~ים נראה ומיהו ~"ב~
 המטה אח ל~את בדי הביתמן

 אי~
 בדבר להקפיד

 בתובעוד ~
 ש~

 א~ון על מת של ~דון להשים דאין
 בבר מת בו שישאחר

 וא~
 אחר שימות בוראי ~שוהו

~~~
 דב~ם הדבה ~וד ~~ ו~~ש תוך"ט~"ימןם ה~יר

 והאירנא ה~בנה מ~ני ליזהרשיש
 שומרפ~א~

~~ 
 בן ד""ה מור""ם בלשון א~ רין של"ט סי~ לעילו~מ"ש
 להברי~ בדי ~ה~מדה וט~ם ובו~ ו ריבחב

 בוחוח
 שא""א דביום הע~"ז ובתבהטומאה

 צירו~
 אין ~ ~דין

 ו~יין ~ הטומאה רוחוחב""ב
 בשב~

 ומנהגינו י~ודה
לה~מיד

 המט~
 פ~מים ז~

 בשמוליבי~
 אותו

 ר~וב ואתרונים יבק במ~בר ו~יין ~ הרברונבון ~קב~
 ובחזרה הרין צ~וק שא"א ביום אף המטהלהעמיר

 ולהת~ב פג~~ם של ולומרשיר פ~מים ז~ לישב~וב
 ~ ו~ו~ מלאביו בי בפ~וק א" בחיבה פ~םבל

~~~~~~~ 
~~~ 

 מקום ~~
 ~נ~~

 ואין בבאן שבחובמה י ובו~
 מרינא ~וא~שנות

 רש""~
 ו~ביאו ויקהל ~~ בזה"ק הואובו" למנו~ יש~ ב~ ברין~ ומ"ש

 ~ב~
 ~ה בסימן

 ~ימן בי"ע ו~~""ח ~ ואחרוני~~ה"י
 ע"~

 ~ביח
 ראין~הש"ם

 ~נו~
 הנשים

 ליל~
 בשמלוין לבה"ק

א~
~ לבא"~ ושבהוהיחה ~מטה  

 אחר ~נשים
 המט~ לפני ו~ואהמטה

 איןסבנה
 ודו~~

 בשחוזרין
 ~ ואם ס~נה איבא המת~ן

 נהר~
 ~~תו ~ל מת ~לא

ממלאך
 המז~

 גוונא דבבל ~מנה~ינו ע"ש ~בנה ליבא
 יוצאות אינםה~שים

 ~בה"~
 ~ד~שמ~

 זה"ק מלשון
 ב~ב~ ואחדונים~ו~"~ ~"ך~נבוןו~יין

 דה~ריך יהודה
 איבא אי~ המת מן דבחזרה עוד ובתבב~נין

 ב~ן י~חבל "ולא ~שים בו שהולבות יחזורבדרךלא נשי~
 אחר בלל יוצאוח אינן והאירנא ~ י~"שבלל

 הלבו אשד בדרך לחזור שלא נוהגין י~ו~~"פ המט~
 ~ ר~ חקדי אלטוב ומהיו~

~~
 ~ימן ג ובהרבה אוחםנוג~ין ואינ~ ידיה~ ~לרחוץ מבה"ק בחזרה נוהגין

 שע"~
 וראה

 אותם מקנחין שהיו והריב""ק בריאל מהר"ידבוחיו
 וה~י~ו המת ק~רו ~נין פ"יב""י ~מותן נוהג היהובן
 הד"~ עי~רי~רב

 ומנהגינושלא ע"ש ט" ל"האות סי~
 אוחםלנגוב

 ואומרי~
 לא ידינו ואמרו וענו פסו~י~

 ישראל ל~מך בפר ראו לא ו~ינינו הזה הרם אתשפבה
 ישראל ~מך בקרב נקי דם חתן ואל ה~א~רפ~ת
 לחםונבפר

 הד~
 פעמום ז~ ו~ו~דים פגעים של ושיד
בתיבות

 לךובו~~ בימלא~יוי~~

 ~ו~ ~"~~י~~

 ~ ~י ~תהמתמלפני ~~בירין ~~
 הבל~

 ~חב "
ל~בניסה הש"~

 לחו~~
 ~מצות ק~דמת ~חיים ~צות דלעולם

 מצות ו~י~רהמחים
 ל~בני~ הבל~

 ~~שום ~תופה
 ~ה יהודה בשבט ו~יין ~ ובו~ ~ראה תהולא

 שביח"א דלא מ~ם ויעת"ק טדח"א נארי"ך ולאבזה ~הארי~
 ט~ם בנותן הבא"ד על ישב דהוא ותו מילתאהאי
 הדר~"ן להציב בבפיל"א ד~נן אמורלשבח

 באור~~ שם י~ויין והרמב"ן הר~ב"ם ברבריחרי~א בפלפל"~

~~
 מ~ני הש~ך בחב " ו~~ האבל ה~ראח ובן

 והאבל אחרים ומאביל משלו ~ובלשה~חן
 אחרים שיאבילוהו ~ד אובלאינו

 ע~
 ומ~~ברא

 "ב~נוי אוחו ל~בב ואין משלו לא~ול רשאי אינודהא
 ובאחרו~י~ בעט"ז ועיין ~ יהודה ב~בטו~ב

דבל ד~ת~
 שי~ש~

 המצזה
 ב~ו~

 ~ ב~ון החי
 ~ו ~~ה ה~נ~ת

 שאינו ובל אזל"א ~דמ~א החי מצות~ילה
 עוש~

 בגו~מצו~
 שאין ובל ~ורם האבל לשמחו~ אלא החי

 ~ודםדבתי~ בבו~בעלמאבבודהחיב~םא~א
 בי~וב

שם



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~  

" ~ ~ ~ ~ ~

~ ~

 ~""ל נ"ב " ובו~ ה~רואים ובן מו~ם ל~ון
 שניהם של קדובים שהם ד~יינוהקרובים

 ~חתן אצל אם ב~ יא~לו לא לאבולירצו ~
 ו~

 רוצים אינן
 וזה חיוב שום עליהם אין אז מקום ~ללבשוםלאבול

 ז ז"ל עייאש מהר"יפשו~

~ ~

 ~ב"ד נה"ר ~ל " קודמת מ~ה והמילההמת
 א~ דין שמ"א ~סי~הארבנובזהלעיל

 ~ רינא לענין שנלע"ד מהבאורך יעוי"~

~~~~~""~~ ~~~ 

 תלמוד מבטלין ~~
 תובה פירוש " ובו~י תור~

 ועיין ואחדונים ש"ך ~פו~~ים ~~~ימו בןלבטל

מ"~
 ~ יהורה בשבט

 וא~~~
 שית~סק מי בשיש ל~ת מבטלין~ת

 ~ל~להע~ק ~אתרוניםדאי~ו בתבו "ובו"
 שלא ~"ת לעולם ~בטלינן דלא דודאי ~הוצאה~קו~ם
 הוצאה~שעת

 א~~
 בד~יבא

 חבירו~
 אלא ב~ ס~יף סוף ברלקמן ~אחרי~ דמ~י~מאן ואפיל~ במתא

 ועיין מסתבר~~ והבי קאמר דוקא ההוצאה ~עת~ל
 ז ה~"ז דבדי על מ""ש יהודה ו~שבטבש"ך

~ ~

~ ~~~ ~~~~ ~~ק~~ ~  

 מבטלין

 ~ן בית של התינ~ת הבל~ל
 ובדלעי~

 רמ"ה ~ימן
 דייק והבי מתבטלין אין ההוצאה בשעת ואפי~~""ש
 ובשבט בש"ך ו~יין בלל מבטלין אין דבתב ~~ןל~ון
 ~יהודה

 ליל~ ~~~
 ~לוית לצורך אלא הקברות על

 המ~

ובפר~~~~~~~
~ ~ ~ ~  

 ~~~~יצוני~

~~
 ~ו~

 בתב ובו~" מפניו צרי~לעמוד ~~
 שהם עמו העוס~ים מפני זהט"

 ובתב הירושלמי בשם בטור הוא ו~ן תסדים~ומלי
 מפניארונו רקמו שנרא~בפ~אלומגלחין דמה~ור
 ר~של

 הונ~
 אינו א~ילו אדם בבל דאיירי ה~א שאני

 הרב עליו מ""ש ועיין בד"ק י~ויין~"ת
 תיד"~

 ל~יל
 רס"~~~

 ועמ"ש נ"ד סי~ אליהו יד ב~ושו"ת ~ות
 ברין ב~גהותיו צריק~רי הר~

 ז~
 וע""ע"

 ותו יהורה~ בשב~
 הנ"ל בדבריהרב עודבתוב

 שיעבור ועד א~ותיו ד" לתוך משיבנס הוא זועמידה ובא~דוני"דנראהדשיעו~
 מפנו שעומדין ~מורה בדין~פניו

 ת"~
 ~ימן דלעיל

 רמ"ב דסי~ רבו בדין תייב ור~וד~~ד
 ~ מ~תבראוהבי באור~ יע~

~~~~~"~~ ~~~ 

 " לקוברוב~~ק~ממש ~~

 בארון נקבי~ ישואם
 בקוב~ הוי פניו על עפר נותנים אם או ~הבי~גי

~קדק~
 שלם ארון שעושין מקומות בקצת שנו~גין ומה

 תמהו וב~רישה ב~~"ז וז""ל הש"ך במ"ש י"ל~מת
על

 מ~
 שלימות א~נות לבהנים עבשיו שנו~~ין

 טוב אררבה בהנים חשי~ות מ~ום ~טעםו~ומרים
 רבזמנינו בדדישה מ"ש ול~י הע~ר על לש~וב~וא

 במקו~עפררבזמנם הוי ועיניו ~יו תר~י~על~נותנים
 י~יו א"אשלא עבשיו שעושין דבארונות ועי"ל~~א
 ולמטה ~צרריונקבים

 ובנ~
 בטוד בדאיתא סגי

 ע~ד ביס שמניחין מנהגינו לפי ועי""ל עב"לו~ס~ם
 א~~""י בעפר ב~ור ד~וי ראשותתת

 שה~~
 מ~סיק

 אין בנ~וג רק מ~חן ש~ואביון
 ז~

 ולאותן הפסק
 ~ע~ד~נות~ין

~~ 
 א~רונים מתניתא~פי של ע~פניו

 והן ז ~~ דין ~~ט ~י~ ל~ול ומ"ש יהודת בשבטועיין

 דקז~דין ~הא~בנזים מנהג בעיני יש~ א~יד~אאמת
 הס~דדיםובמו של בחן ~ה מ~ד ומה לאנ~יםא~ילו וי~רנהיגי הנשים דוקא מקומות יש הארון תוךהמת
 עיר ובליוורנו מולדתי עיר בסיינהדנ~יגי

 הנשים בין האנשים בין המתים ד~ובריןלאל~ים גדול~
 חו~

~ ן ~

 בק

~ ~~~~תני~~ ~ ~~~ ר~  
 קבור~~~ר~ע ~היה ~~וס~יםלשון

 ממ~
 יש~ ועוד

וטו~
 ארון עושין בליוור~ר~ון דנ~יגי במו לפע~ד

 ~ד~שאים תבלים של מטה במו להם ויש למתיםבלל
 בעבר להם י~יה ~חד משפט לבה"ק הנפטרים בלבה

~ ~ ~ ~~~ ~ ~ ~  ~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  
 דא ועל וז"ל ~א ~נ"אדף

 במ~
 לצריקי ~ין לון טב

 מו~ת באר~א דביק דיל~ון ג~א למהויביןל~יי~י

 מיה~ ז"ל הרמב"ן וב"ב ובו~שטרי
 ז"ל הטור

 ל~
 ~זביד

 בירושלמי נוסחא"אחרי~י הביא ואדרבא הצר רמןהא
הנ"ל

 דגרי~
 הדמב"ם ~ב"ב ~ י~וי"ש ~בי על י~בוני

~""~

 עב"ל עליווהאבנים ה~פ~ ומתזירין למעלה ופניו אותו ו~ובדין וז"ל
~ 

 בשבט ובתוב
 יהוד~

 ~ל
 ממסקנא ז""ל ~ביו על הרמב"ן ם"רוגם וז""~

 ב~
 ה~ןעויש

 קבור שיהיה צריך רלעולם משמעא""ב
 ע~

 ~ביוופניו
 ע~ד העולם מנהג הוא ובן הש"ע במ"שלמעלה
 בתב דה~רישה ~ג ואף ~ורך בד"ק עודועיין

 על יהבוניהירושלמי
 ~א שפיר ~ו~~והשתאאתי סט~

 תי ב~רם דש~ני ת~צ~ בבר ~~ר~רן ~ני~מאן דאביי~י~ אמרינן ~א דקשה ישן שהוא ~אדםרמסיק
 ל~ןרא~ור

 ב~
 רלא מת גבי משא""ב הדהור משום

 ומ"מ לו להשביבודשומעין ארם צוה דאםובתבודנ"מ א~רקרן~ דגנו מדבר במתי מצינו ובן טעמא האישייך
 נהוגבבר

 על~
 ופניו גביו על המת ליתן

 רבר עמא ובן מרןבדבדי למעל~
~ 

~~~

 הארון לבסות דנוהגין העט"ז
 בד~

 ושלא
 "עפר שוםלהטיל

 ע~
 שבזיון מפני גופו

 בלא המת " ד~ובדין ליוורנו ~נהג בעיני וישר לוהוא
 גבוה ~א המתארוןשלעץבללואיןמניחיןעפרע"ג

ממנו
 במ~

 אתת רצפה ארם ~י קומת
 ש~

 שישועליה
 ~וונא רבהאי ה~בר שממלאין ער העפרמטילין
 ע~ר לזרוק ~ריך המקובלי~ לפי אבן למת בזיוןלי~א
 בתיבות פעמים י"ג המתעל

 פםו~
 ~אין ר~ום והוא

 ~" לבוש רהוא למתבזיון

~~~~
 העבו"ם את מניתין דאין ~אחרונים
 אין המת מטהרין ~ש בקבר ~מתלראות

 ~ברוק ודצריך עליו שטיהרו הדףמה~בין
 ~מ~

 שלא
 אצבעותי~יקמן

 יניחו~ו ~א המת שטיהרו ודלאחר
 בנגד ישביבוהו אלא שטיהרוהו מקוםבאותו

 בשם ב"ג הבית מן ל~ניםהבית ~~~
 ר~~

 ~ ליןהר וטוב ע"ש

 ~ז~~~
 בשם הש"ך בחב " ו~ו~ הבלל זה ~~

 א~טן דדוקא נראה וז""ל הפרישהז
 בת ובן אביו עם שמותד אף גרול בן אבל ~איהנ""ל
 בנה עם ומ"ש ביתד ל~~רן אסו~ אמה עםגדולה
 במאי ~לא ב~ה או בנו בת עם דשרי הה""דהקטן
 בש~ט ועיין ~ ~~ל נקט מנוז~ו ~תד פתתרסיום

י~ודה



~ ~ ~ ~ ~

"~~~~~~~
" ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~~וד~ 
 ~~ש"

 ע~
 דברי~דמב"ם לנו ~ביא ו~~""ד ~ברוו

 מתים ~~ מתולא אין~ברין פ~דו~ל דיןןו בה~א~ל~ל
 חישן ו~ן הוא שבזי~ןבא~

 ע~
 ~"ב עמה נק~ד אמו

 דהיינו עמה דרוקא מלשונוודייק
 ז~

 זה ~צר
 טפי דאיבא~זלזול זהע"ג ולאז~

 ורו""~
 לשון דייק עב"ל~והבי

 נוהגין אין ועבשיו רשרי ~מה"הוא דרוקא נ~י~רן
 הבני~קטנים עם אפי~ זה ~צר זה מתים ב~ בלל~בוד
ו~יין

 בשו""~
 ס""צ

 יעק~ שבות ושו"ת קמ""ט ~י~
 ס"ב

 ~ימן ג~ חלק דשב""ץ ושו"ת ~"ה~ימן
 ~י"~

 ועיין
 ~נקמן

 ~ו~~~
 בתב " ו~ו~ א~~נות ב~ נותניןאין ~~

 א"א הש""ךדאפילוהב""ס"והעתיק
 במק~~~ו~

 בק~לו~שהקוברי~ למסות ול~ןצריך אסר
~ושים

 ב~
 ב~ירור איבא אא"ב זה ע""ג זה ישימו שלא

הפ~~ת
~ 

 לקברו אפ~ אי אם מיהו עליו ובתב טפחים
 עב"ד הוא ופשוט שאס""ז ~~י~ ה~ור שסביא~און האי רב מתשובת משמע ובן שרי ודאי א~רבענין

 בדברי דמ~~בראונ"ל ~
 ה~"~

 ~עניןאחד רא""א דהיבא
 דיש מדתק יקבד ו~"ו~ יאסףד~ו

ביניהם ול~פסי~ לדקד~
 ~אםאפשר~

 טפחים ששה
 ו~~

 ש~ט הדב
 ה~~~יהוד~

 והן ~ בותיה ר~"ל נראה הש"ך ל~ון
 אגיראמת

 שמעתי אזן רלשמ~
 ר~ק""~

 בשעת א~ת
 שלהם המ""ץ רשיון עם העיר טובי ~~בי~והדסק
 טפסים ששה בהפשקת הקברות בית קדקע~ג~יה
 וטו~יהעירואפ~ הרב נפטד השנס ושבאותוביניהם
 ראו~ ~לתי ~פ~י~ודלא

 או טפסים הש~ה
 היהקרק~

~יסו~
 נפשו שומר בן ו~ל טפחים ששה ~גי רלא

 ומן הביעור~ן ירח~
 הר~מ~

 לה~בי~ רציתי ולא לו
 אפילו

 קרקע לה~~יה הרסקבש~ת
 בה""~

 א~ילו ע""ג ו~~ור
 סימן בשו"תת"צ ועיין ~ ט~סיםויותר ששה~ה~~~ת

 יעקב ושבות ב"ב אות ל"ה ~י~ ה~""ט~מ""טובעי~רי
 ~י""ט~ ס""ג~י~~י~צ"הותשב"ץ

~~~~
 ב~ינןשיעוד דלא נראה וז"ל יהודהבשבט
ז~

 זה בנ~תן אבל זה ז~"ג בנותן אלא
 א~ ש~ל ביון~ועט שיעו~ אלא אין~ח~הרופן אפי~ ברופןקבד ~גיזה ב~

 מ~נ~
 היו אם ומיהו לבדו בקבר

 א"גם לצר והמת א" ~צד העצמות ומ~לקין א~ב~ב~
ב~מוביןברוסב

 בליהפ~~
 ששהט~סים ה~סקת ב~ינן

 משו"~~משמ~
 הטור רהביא ז""ל ג~ן האי ~בינו

 עב"ל י~ש ש~ס"זב~י~
~ 

 לה~פיר דלא ונהוג
בי~ להרסי~

 טפחים ששה שיעוד זה ~~ד זה ל~~ר קבד
 רחב~יהיה אפי~ ל~~ר ~~ר בין שיש ה~זתל רוסב רו~א~לא

 מע~
 ובן

 דיי~
 לעיל רמ~ן לישנא

 הקבר דופן היה א""באלא רבת~
 מפ~י~

 ביניהם
 ול~

 נסית
 הדופן בעו~י קפדינן דלא אלמא~יעודא

 ~~רבין ל~ר~י~
 ~ זה אצל זה ל~ב~

~"~~~
 צ"ה ~י

 בלי ל~~וד דנהוג בס~
 היתירו על בפרט נפליתי ונוראות טו הפ~~

 בלי לפסות בהא להתיר ראין ונלע"ד זה ~ג זהברין
~רסק~

 וטו~ ראיתי ~ן טפסים ששה
בהרסקת אפיל~ להסמיד

 שש~
 ~ טפסים

~~
~~~ 

 אצל דשע ~וברין אין ~~
 צרי~

 " ~~ו~

 אצלס~יד~מופלג בינוני שבןו~ל

ב~
 ואסרונים וש"ך ~הט""ז ~~פ~~ הוא ובן לומד צריך
 ~ינא האי לןו~~א

 ~ש""~
 איש דהשלי~ו אלי~ע מקבר

 אליש~~ו~שנ~ע אצל ה~קר נביאשהי~
 בעצמו~י~

 וה~יאו בת~ והב""ח ובו~חיה
 דאין ואחדונים~ הש""~

 ו~""ע ~ ססיד אצל תשובה בעל~ו~רין
 י~ור~ בש~~

דהאדי~~עני~
 והן

 אמ~
 ד~~ בזה מקפידין רא~י רלא

 ~ ארם בני נ~ותבו~ן

~~
 ~ו~

 ש~יושנים ~~
 שונאי~

 " ובו~ לזה זה

 קבד ה~א אסד דמצדהיבא
 אחדומצד אבותי~

 הרבה זמן נ~בד השונא אם שונאו נקב~
 ואין א~ותיו אצל המת יק~רו חרש י""ב ע~רוובבר
 ס"~ ש"י שו""ת אחר מצר קבור ששונאולסוש

 צ""ו ~ימן
 רממשמעותדברי~נראה ובסבו האסרוניםוהביאותו

 סטאנגרשונאו לא מקרם שם הנק~ר זה אם סלוקדיש
 סטא עבשיו שמת זה אלא עבשיושמת

 נגר~
 בן אם

 ס~~ו מקרם~~אנגר שנקבר זה אםאבל אבותי~ אצל ~~וד שהיה שונאו של לב~ורו לו מהבי ל~ ה~מוך בצדו נגרו שונאו שי~~ר ליה ניסא לאוראי
 לנו ~יה לא הרין מן ~ן אם לו סטא לאוס~ירו שמתעבשי~

 שיהא לאדם לו ~וח מ~ני אלא שונאו אצללקו~דו
 ודאי א~~תיו אצל~בור

 מח~
 על

 ז~
 הקבודאצל

 בן א~ותיו אצל דקבורביון שונא~
 נדא~

 ר~דיו לפרש
 א~ רתורה דא~שדנל~"ד ועב"~

 ומשפ~
 ~סם יהיה א~

 ~ רבנןפלוג ~~
 קברו מ~חיקין הק~לות בס~ם מנורהשמת~~

 שלאי~תפי~ת משארהק~רות אמות מד~י~תר
 תש"ז ~ימן ~"ס בתפי~סו אמות ר~ והוא אחר~בר

 ~ר~לסם לדעת עצמו המאבד האסרוניםובןוהביאוהו
 בב""ר נה""ר~ל

 ~~נין הארבנ~
 ל~י~

 ב~יםן
יעוי"ש ש~~~

 באו~
~ 

~"~~"~~"""~~"~"~~~~

 בשו"ת ועיין ואחדונים ~"ךט"ז לי ינוח אז ישנתי לרבד ודמז אותי לה~לותהרגזתני
~"~ 

 נ~ וב~י~ מ"ז ~י~
 ה~ד ונבון ישראל ב~בד ולקברומשם להוציא~ יבולין הגוי ~קרקעית ~נקבר דמי בתב לועוד

 ~""ב דמ"ז ורף והנמשך רל"ט רף יאיר~וות בשו"~ וע"~
 ו~~"~

 ~"ו ובשו"ת ~ נ~ד דף ה~א~ ~י~ ב~~ פלורינטיןהר~
שאלה

 מ"~
 מתים נקבדו ב""מ הרבד ר~שעת ב~וב

 המיוחד ממקום חוץ שרהבאיוה
 לבה"~

 על ה~ניסם בי וא~ד
 ה~~

 המגפה ות~צד
 ולק~רם מתיהםלהוציא המשפח~ בני רצ~

 ב~ה"~
 דינ"א ~תצא

 המיוסרת משפסה להםשיש רמתי~
 ל~

 מקום
 ~ותו שיק~רו מותו לפני שצוה מיאו ק~ורהבבה""~

 בבה"~
 ה~~וע

 אל מתים שאד אבל לפ~וסושרי
 ירגז~

 ~ י~~ש אותם
~~~

 ק~ביהם אצל ליקבד אינ~י מילת~~פרי ~האי
עיין

 בשו"~
 רישלסוש שבתב ~י~~מ"~ ס"ב ז""א

 בדין ו~ פ~ ב~ מאמר יבק מעבר הרבלסברת
 אלמנ~

דנשא~
 ~נים לה ~יש לאחר

אצל ~תקב~ ודטו~ משניה~
 בעל~

 שנודע לא אם הרב והוסיף הא~
 בנים מהב~ לה ~יה שנשאל דבמעשה אלא ~ורולא ~פי נפשה וניסא תנינא בב~לה יאות" בר~אמתישבא רהו~

 ונ~תפק ל~ד ומהא~זברים~קבות
 והבי יבק מע~ד הרב ל~בדילסוש ע"ש~אור~רהעל~

 מ~ס~ר~
 רמן

 ראיתא ~על~"הא~ אצל תק~רה~חם
 בש""~

 ו~זוהד
 ברית בורתת אשה דאין ע""ב ב"א רףבראשית

 ~בועליך~ושיך בי רבתיב בלי שעשאהל~י אל~
 א"~

 לה ניסא

להקבדעםבעל~
איתא ~ בידי הבא מעשה עשי~י הא~זבן



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

" ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ "
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 ב~~ן~~ות~~

~ ~  ~ ~ ~  

ק~ד
 ל~ש~

 ו~~דזו ~~י~ניו ~~
 ואיד~

 גב""ד והוד""ה אשת ~~ל ~מה ~~~ו התומ"הי~י~ת רב~י מקדה
 בגו~דיןג~ד

 דש~"~
 לפנות ~בימיזא

 ~נ~
 דהאשה

 תקרא בי ו~י~~~נזחה~אותה ~ה מו~בד~קו~ה
 דהיו י~וי"ש ובו~ תקבד~ב~~ומה ~~ל הש~םאל

 יצא ז""ל ~יד"א והרב הנ""ל " ~~ב בהוראתמפק~~ין
 ה~בובת~~מיבמוהומור~לי~~

 ובי~א~המ~ודר~ן
 הנו~פ~ןוחיזקאתבד"קדבדקואת

 מ"~
 דרו""דל~נין

 שם הנ~~ד הנפל לפ~ות ד~~י ~~~~~""ה ו~לההדין
בט~ות

 באוד~ יע"~
 ל"ה שי~ ~~י~דיהד""ט ו~יין ~

אות
 לאור~ ב"~

 ~~נין
 ל~~ו~

 המת
 מקב~

 לקבד
ו~יין ~

 יז~~ בשו"~
 ~~ ~~ אומץ

 דהלבות פי"ד ו~ב"מ
 ~פנות דין ~ל~בל

~~ 
 לו שעדב שדי ~רהו ד~תוך

 ~"ש אבותיו אצל ליק~ד~א~ם
~ 

~~

 ~ון "
 מו~

 לתת נוהגין ויש
 ~~~רא~

 " ~ק~ד
 מבפדת א"יד~~ד

 ד~תי~
 ו~פדאדמתו~מו

 ~תב יבק~ז"ל במ~בר~ ו~יין ז~""ךוא~~ונים
 הדאיה מפי~ו רהו~~

 ד~~
 ~דש בזמן ה~וף ~שד מ~לה ~י

ימים
 והאדי~

 ב~נזן
 ו~ד~

 ס~ אומץ יזשף
 ד~ה ~~

 מבפדת א"י ~~פד הט~ם וה~~יד מ"י ה~בדבדי
 ל"ה ~ימן הד"ט ב~י~~יו~יין

 או~
 ב~ דהביא ~"ר

ה~בדו~
 ולא

 ~ברי~
 ו~תב

 היוד~ ובדו~
 ובבד

 ~~ ~~פ~ ~תתד~~ ~מ~
 י

 ז ות~מ ~~~ ~~

~~~~~~~~ 
~~ 

 מוליב~ ~א~
 בבודמשום ו~~ ~~~י~ מת

 הנ~תי~
 ה~בודים

 ה~יד~או~ה
 ד~בז~

 שם יק~~ו ~א אם אותם
 ~ר~ ~~נפט~א~~~ים ז~

 ל~~ ~ה אם
 ~יביאוהו מותו

למקום
 ורא~ה ~מת דבדי לק~ם ~~ה א~ות~

 לרב~
 ~~ה~י~ק~"א~ינ~

 ה~~
 והיה מח"ללאדץ היה בישם

 ושלא המבפלה ~מ~רת לי~ב~ ~~~י~ הד~~ל~
~~בד~~ו

 ~מ~~~
 ~ובתוב

~"~~ 
 תש"ב ~ימן

 ה~מה~מות דאםה~
 ז~די~ ~~~~ ~~ו~ ז~~

 או
 דב~ן יבק~

 יש~~ז לא ~ונח ~~~ומושבבודו
 לדבד~

 ~ק~דוהו

~~~ו~
 ~~~ן ~~ן ~~ם זה~א ~~ש ~~~טד

~ל~~דין~~ז ~~~ י~ ~~
 ל~בל בדי ~ל~ ~י~ ~תן ומותר ~~ו~"םלשון~~~~~

 "~~ש~

 שב~
 מן ~ת אי~ ~ל~ שבשרו זמן

~ד~
 ~נאמר

 ~~~ בשר~ א~
 וב~ב

 ט~
 ז וא~ר~ים

~~~~
 ח"ב ~"ו

~~ ~~ 
 דת~ה

~~ 
 דה~א~~א רהאי מארי הדשב"א

 ~וגי~ הפ~
 ~ג דף שבת

~~~~ב~~ב~ ונדחקמאדלתד~
 א~בשו"ת אות בדבה ג~בש~~י אות יו~ף

 דפו~רדב~
 ~ל ד~מד באודך ~ימ~ת~"~ ~נ~~אה

שו"ת
 ~~ש~"~

 ~~ל
 ופקפ~

 ~מים זח ~~ל ~~~א ~~~ד
 ה~ ~ם~היה

 אלהי~
 ~~~ה ואל ~~ב ~נל~"ד

 למה דד~מנא ~~שי ו~~ני~~יף
 ל~
 חפצתי אמת והן ז

ו~~
 ישוב ~~"~

 פה ד~"ה רנח~ד שבי ל~ ר~גיד~

~א~בה~ש~~
 אחד ~"ק ~~~ל ל~רב זח ~ל

 ר~יאאב~הם הי~
 מהימנ~

 ה~דינה בו~~ציאה וד"מ ~"מ
במוחד"ד~ב~הם~~~ה

 נד"~
 ~~ם ~דח יאיד

 דלא חריפ~א ב~לפל"א במש~ב~הי ו~מזר~
 אדי~

 בן ל~שות
 ל~~תו~~שר~שב~~~י

 וב~ה~ ~~לי~~בת"רחבמ"~

ותל"מורוקדנידו~ה~~~ב"~
 לה~יבולמ~ום הי~למחד

~שרצוה
 ו~ב"~

 ~יד די~נו שצוה דמי נל~"ד
 ד~רי~ ~~~~ י~ק~וד~ו חו~

 ~~~~ ב~~
 ברור אי~וד ~~בחן

 ד~לשון~דבדותו
 ~~ הזח"~"~~תדומ~

 ~"א ~נ~א
 ~א קדיב ~זמן ~~רא גו לאת~בלא " דטבד~~וב
למה~

 ~" ~גי זמנא ההוא בל ק~מא להו
 נדא~ ~

דטובהדבד~

~~~~~~ ~ 
א~וד

 לפ~ו~
 " ו~~ קבד

 שאלח~"גמ~שהשחפרו~מ~יםח"ב בש~ בת~
 והתיד ~~דומיםוהפשיטום

 לפתו~
 ~בריהם

~ 
 וצוה

 ~שית~~
 במתים ודוקא ~דומים הם אם לדאות

 שנקברו או~ם אבל ימים חדש במו מ~רובשנקבדו
מקודם

 א~
 ו~מ"ששם ~"ש מבמהט~מים בלל לחפור

 הוראת~ל
 מהר"~

 אופנה~ם מהד"ד ש ומ" גדשון
 ~מ"ו דף יאיד ח~ת ~שו~ת אשדבתשובתו

 הד"ט~~י~רי ו~י~ ~
~~ 

 אוח ~"ה
 ו~י~ ב"~ ב~~

 שם ~ור
 ה~ אות~~ל"ה

 ל~ דה~י~
 ~שא~ו יצ~ק בשםפחד

 ו~בש~נ~פס~נדפ~
 הב~בח~ם ~דךמת

 מ~ש~
 ~ש"ב ~נ~"ו ב~זד תת"ל בשנתשאיד~

~ 
 ובספד

 מאמד צדק שפתי יבק~~בד
 ~~ פר~ דאש~

ו~~"~
 ז ~ך בא ~~ש ה~ל הדב דה~תיק דל"ז ~ימן
 דנדרשו אנשים אלי באו ושתים דפ~ם בםוא~ידה
בח~ם

 מא~
 ~לד מ~דוב נפטרו אשר ~דוביהם

 בחוט ~צמם שימדדו להם ו~מדתיו~פחידום אצל~
 ש~

 ציצית
 ויטמנוהו דגלם בףמדאשםו~ד

 בחו~
 "וש~מרו ה~בד

 ושיד להם שסדד~י ו~פלה ~~לים מז~ורי א~ה~ם
 יפ~י~ם שלא והשבי~והו לנפ~ר והשבבה פג~ים~ל
 נפשו~לקברו למנו~ת צ~~ה ~עשות ~וד יבהלם~א

 ימים והאדיבו ד~ה למו יאונה לאושל~"ת
 ושנו~

 חיים
 ב~"~ו~"~

 ז דמ"א ו~ימן תשב"ט ו~ימן ~מ"ז שימן
 ~ודו~~ן

 ~~ ש~
 מגפה ~"ו י~ אם דהתזד ~ש"ל

~~יד
 לפתו~

 ~~בד
 לראותבשלמיהד~ה וי~לוה~פ~

~~
~~~~ 

~"~~ 
~~~ 

 מו~םויש לשון ~~
 ~ודאו~רין

 מ~יקדא ~ליה במתנין דחוי ~ול~יןומתירין ויש "~בו~
 ד~"א והאידנא ל~ם~רך

 להולי~
 לא אם לקבד המת

 להשתטח ~דוצה מי או ~בדים ~"גשידרבו
 ~ליהם ~הת~ל~~ות ק~ד~ ~~

 בנהוגא~
 צר הדר~והמ~ום

יש
 ל~מו~

 ובן המתידים ~ל
 פי~ דחביאו וא~~ונים ו~ש"ך ~"ש שאו~ר הג~ארברי א~דשהבי~ מהט~ משמ~

 שרורבין המ~ה רנושאי ~"א דף הספינה בפ~רשב"ם
 המ~דות~"ג

 המקי~~
 דבשביל צד מבל

 ~לו~
 לפו

שע~
 א"ב ק~די לא

 משמ~
 בדדי~ת אי~ורא דליבא

 הילובם ה~דח לפי ה~ברים~ל
 או המת את לקבו~

 הקבדים ~ללהתפלל
 אב~ ~

 בגון הב~חי שא~ו מה בל
 או המצבות ~"ג לישב אוליש~ן

 ~ש בדילוגו~ן אפשר בי הקבדים ~ל לררוד~ל~י בדד~ שאי~דליל~
הג""אשלאלמבוד~בה

 שנשברהישל~ו~
 דבל בדבר

 שנ~שהמה
 לצור~

 בהנאה א~ור ולבבודו המת
 המחמיד בדב~ נזהדים ואין המצבות ~לדנש~ני~ דאיתי בי גם " בנ"ל בדבד לרקדק וישהאחרונים ב"~

 ז~~~ט
 ו~"~

 ה~יאה דש~""א בשו"ת מצ~ות ~ל
 ו~"~שו"ת לקבד מקבד רשרילהניחה הבית בבדקמדן

 ~ קנ~ט ~י~ ח"גז"א
 דמ~שה בתוב א~ אותיו~ף~~~~~

שצותה באלמנ~
 להני~

 קבד אבן~ל מצבת
 ב~ל~

ואחד"ימי~
 ודצה ~טנה היא ש~ניחו שהאבן דאתה

 גדולה באחרתלהחלי~ה
 המצב~ ו~~~ וו~~

 ולהו~יף
מ~ו~
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~~ות
 "ל~~~

 ~ל
 ~ד~

 בעלה קבורת ~בבוד ה~טנה
 הנאה באי~ורי מש~בר נמצא אי בדברונ~לקו

 ל"ו מאד"ש והמור"ם ~מ~ידים זדבדי האו~ריםדברי י~"~
 בעי~די וע"~ ~ ובנלע"ד לה~יר דאיןמ~והדה

 ל"ה~י~ הד"~
~~ 

 י"~נודון~ד~מה
 ובשו"~ לז~

 ~ימן דב"ש
 ~"ז ~"א~י~ ודב"מ ~י~קע"ב י"ד~מ"בוהרבב"ד

ושו~
 המל~ ~י~ והרב ג~ ~"ק ש~"ד ~י~

 ג"ב ד~ ~י"
 למוברה דא~וד~~לה

 אחר~ ולקנ~~
 ממנה טובה

 ~ נבוןו~ן

~~~
 ~עולםובו~" א~ור בנין ר~~רשל והא

 ז"ל ~ייאש~הר"י ה~~
 בש~~

 הלך יהודה
 דגבי~פילין זטדיושקיל ברג"~

 בא"~
 מו~ם ~~ב מ"ב ~י~

 על ה~נה דאם ג~ב~עיף
 בי~

 בו לה~~מש ~פילין
 דלמה בזה וצר באזמניה אפי~ שרי ~נין בבל~~~לה
 ביון בו ונ~נו לש~ו בנ~ו דאם נ~י ה~א ב~בלא

 מ~~~הש~~נה
 ליהנו~

 ה~נאי דמהני הקבר ~מקום
 ~ע"ד ~ ב~ק זעזיין ~~נאי ב~נייני ~יירי ודלא~~א דמהני נמי והה"ד שאנז ד~נ~ו ד~ל ו~עלה הש"ע~ון מ~מ~ רהבי מהניוב~ב דלא ~במשמעד~"לושרי
 ~נאי דאפי~ ה~~ר בענין לה~מיר לן דמ~~ברנדאה

 לשם ביוןדבנאו~אמהני
~~ 

 לפנו~ו יובל ולא ונ~נובו
משםובן

 מו~
 חי~קו דלא ור~""א מדן ו~אלשון

 ~~נהמ~חלה א~י~אם להח~יר ד~וב נ"ל ~ינאו~~~ין ברב~
שלא

 המ~ ל~נו~
 ש~~ ~יון

 ל~יל וע~ש נק~ר
 נקבר אם דדוקא מה~ם דנראה א~ דיןש~"ג ~ימ~
 לפנו~ שרי שלו שאינוב~בר בטעו~

 ה~~משם
~ 

~~
 ~אם

 נ~נ~
 " ובו~ לפנו~ו אדע~א ~ו

 עייאשמהר"י ב~~
 ש~

 דיו~א ק"ק לבאורה זז"ל
 דהרי ד~י~א ~דזוקאדדישא

 משמ~ מרזש~
 ד~~~א

~סור
 ואינ~

 ומה~יפא ל~~ו~ו ~ד בנ~נו אלא מו~ר
 אלא א~ור ואינו מו~ר ד~~~אמש~ע

 בנ~נ~
 ~"ד

~היו~
 שם

 וי"~ ~ולמי~
 מו~רביון נמי ~ת~א דל~ולם

 ולא ביה בצר ~הוי ~~~לה הזמינודלא
 דאף לאשמ~ינן בדי ל~נו~ו אד~~א דנקט והא~~י~ין דגבי אזמני~

 בעוד ולא שפינהו א~ר אלא מ~~ר אינו~~"ב
 שהמ~

~~וב~
 ~~ל ודו"ק

 ועיין הדבר~ ונ~ו~
 בשו"~

 ~"ג ז"א
 ב~ה"ק לה~~מש דה~יר ק"ס~י~

 המ~יםמשם הוצי~ של"~ דבשנ~
 בגזיר~

 וברמים ב~ים ~ם ובנו השררה
 שם היה דלא ~מו לבני המקום ~~בדווא~""ב

ב~ר עדו~
~ 

~~
~~~ 

~  ~~~~נ~~~~~~ן 

~~~ ~~
 דמ~מצ~ה~לא הוא מצוה

 אי~
 לי~והוא

~סן מהר"י מ""ש ~~יין ~ ב"י ~~ב ~דזן נגמד~רק בש"~
 ~בשו~~

 ~ימן
~  

 י~~ף~ימן ברבי הרב ו~ש

~~
 או~~ שאין " בהנאהו~ו~ד

 שלו שאינו דבר
 במ~ובר דאלו בנין של בקברומיירי

 נא~ר ~חובר איןהבי בלא~
 ו~~

 ~ ואחרונים ~ז ב"י ב~ב
~~

 שם שנ~~ד היד~עובו~" קבר
 מד~~

 בעל
 ~~ו~והשדה

 היינו ב~נאה וא~~ ~~~
~גזר~

 יפנוהו שלא ברי ~ומאה שגזרו דדבנן
 ~וא~רונים ש"~

~~
 והרמב""ם

 ~ר~
 ו~"פקבד " ובו~ ~נמצא ק~ד

 שם שהיה יודעים ~יינו שלא דהיינו הנמצא"
 שלא ד~יון ל~נו~ו ~~דקבד

 נ~בד ~~~מא יר~ ~ז~

שלא
 ברשו~

 ~ינהו ואם השדה ב~ל
 ו~ו~ד ~הוד ו~ק~מו ל~ו~ו מו~ד השדה~על ~דעת שלא שם ~בדוונקבד ~א אלא שם ~איןהי~וע א~~~ ל~ברים למי~ש ראיבא ~י~א ש~~יבו~יוהשדה מ~~ו~מאב~~~

 ביון~הנאה
 שידו~

 "שם ש~ן
 קברו~

ושךואחדונים ב"י ~~~ם
~ 

"~ 

~ ~

 ~ו~

~~ 

 צ~~~~~
~~~~~ ~~~~ 

 שאין ל~י הואבזה
 ה~ר~

 לנו ואין שלנו
 אם ואף מקוםבבל לקבו~ ~ו~

 נקב~
 לפשו~ בדי או~ויוציאו לחושש~גוים יש שם או~ו
 או~ו ע"במוליבין מעליו בגדיו

 וא~דונים הש"ך והביאו מיו~דלבה"ק
~ " 

~ 

~ ~
~ ~ ~  

~ ~  

 ל~ו~
 " ~ושיןליולד~ובו~ ו~ן מור""ם

 ~ל למענ~~ם הא~בו והש"ך~~"ז
 דנארזא

 והאמ~
 המנ~ג לפי דה~י~ר

 א~
 וש~ים ~~ם שנ~ג~י חרפוומהבימי מהשראי~י
 הואלקבו~בב~דיה~זה דב~~י~ימעש~

 היולד~
 וב~דונ~"

ב"מ "מ~~ א~
 מ~מ~

 או~ה לטהר ו~א לידה
 אלא~בריבין א~~~ ולהלבי~

 לבסו~
 מה~גדי~ ב~דיןנקילמעלה או~ה

 שנפל למיובן
 ומ~

 דיו~א ~עים בו ואי~א ~~ף
 ממנ~

הד~
 ולא שנפל מי אבל

 מ~
 ימים ~מה אלאאחר מיד

 דם ואין ~לבושיודפש~ו
 יוצ~

 ממ~ו
 ומ~

 מ~~ו ~ל
 במים ש~טבע מיובן

 ל~הד הנהג~י בבגר~
 או~ו ולהביש הבגדים מ~ליו~~פשיט או~~
 ~ין ה~~ם מן דהא ~~ים~שאד ב~~ריבי~

 ב~
 ולא ~צעים

 ובן דם~מנו~ וצ~
 נדא~

 ממהרי"ל
 ו~~

 ו~ח~נים
 וי~דנו ה~ופט יהיה~םלפיהעניןוה~ ~ו~ב~

 א~~ בדד~
"~ 

 בדבה בשיודיו~יון
 או~

 ש ו~יין ג~ ב~ א~
 צדק~ מ~

יצ~ק
 או~

 מי א~ שמ~ה זולדת
 שנ~~

 ~ ובו~

~~~
 מו~ה ל~ני~~ו~ה

 שד~ו"~ לה~ביש~
 וש

 הגהלקייםצווא~ה
 דנפלמ~רה ו~~ ~א~ר~ים~ לה"~

 ומ~
 ~א

 דנ~ל בל~וודנו לזדי מ~ש~
 וה~במנו דם מ~ם ~יצא פצ~יםבו ~עש~

 שלא "
 " זלהלב~ו ~ל~ ~~~ד~

~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ק~ר 
 א~ המזי~

 " ובו~ הד~ים

מקומ~
 ~ליו גזרו דלא ~ה~ר

 ולא דאוד~י~א דאי~וד בהנאה א~וד ~מיהו הנזק~פני
 דא~ור והא ~"י~~~

 ב~~א~
 בנין בק~ר היינו

 ~זלעיל ו~~"~
 ואחדוני~~

~~
 ~ו~

~~ 
 ~~~י~~~~~~~~~~~~

 "~ו~~~

 הוא בו יקב~ לא ~~
 ~ול~י~

" 
 ~א~~~

דקי"~
 שאני היא ~זמנהלא~מיל~א

 דף ב~נהדדין בדאי~א ~בודו משוםאבי~
 דלאבו לי~ב~ ~~ד ~~ד ומרן ה~וד ומדברי ז"ל ב"יועיין י~"~ מ"~

 ב~בר~
 בו י~בר לא אחרדאפי~ דב~~~ ~בל מ~~~ י"ד ~רק ~דמב~ם

 עול~י~
 ומ~~ב~א

 דדוק~
 הוא

 ו~מ""~ב~~ שדי אביוולא~דיני ~~וד משום ~ו י~ב~לא
 דף ז"ל עייאש יהודהלמהד"י~~ם

 קט"~
 דין ~בל ~ל~

 ז באורך זעוי"ש~~

~~~~~
 ~ולם קדקע

 אי~~
 פלוג~א

 ~~ד אביו בין ~~וק אין ~י~סר לא דמ~וברדקי"ל רלמ~י מו~ד נמ~ באבי~ אפי~ ז"ל~לה~ו~ ד~בוו~~

 וב"נ"ד~~ולהרמב"ןז"~
 אפו~ ז"ל ~"י

 בד~דז ו~יזןא~י~ במ~וברבאבי~
 הטו~ז"~

 ומדן
 נ~

 ה~וצב
~~~ 

ול~



~ ~ ~ ~ ~

" ~ ~ ~ ~

~ ~  
~ ~ ~ ~ ~

 לןדגם א"~גלי ז""ל הדמ~""ם ~לשון ה~ונהולא"
 אפילו מי~סר לא דמחו~ר דנדאה ~~"ג ל~~מיריש ~~ונ~

 מרן~ לשון טו~לה~~~ר~פשטלא~יומ""מ

~~י~~ " ~ ~  
 ~ו~

 " מרחיקין ~~

מ~~ירחמשי"~מה" הק~רו~

בת~
 ~לא הט~ם ה~ט""ו

 יפג~
 וי~עצ~ו ~מיד ~ו

 יחפור ~~רא~פ~לא ~~א ~ש"ס דהא ה~"ך ~ליווהשיג
 שריחו מפני הט~םאי~א

 ר~
 ושאר רש""י ו~""ב

 סעיף ~נ"ה שי~ ~ח""מ ומרן הרמב"ם ו~""במפרשים
ב"~

 דאיהונמי ו~~~ו ~~דה~ט""ז הליצו והאחרונים
 הש""ס ~ט~ם~"ל

 ר~ משוםרי~
 ~ח"מסימן ב~ב דבן

 שאין~~ה חפרוה~~ר~מוק~~~ק~ א~ דאפי~ ק~ל אלאקנ"ה
 ר~ ר~

 דלא אחר ~~אופן או משם יוצא
 א~ה ~שים שירחיק ~יקנו מ"מ ה~ל ט~ם ~יהשייך
 י~ורר~צ~ו ~"ב ואזלי תמידוי~~צ~ו יראו שלאבדי

ל~שו~
 ח~ל שק~~ו ומזמן מדאי יו~ר ו~~יה א~ל

והן
 אמ~

 נראהדאין ימ~נו ~י ~מוק הק~ר ד~~יות
 ריחשם

 ~ין שייך לא דהאידנא ~ה""י וב~~ ~ ר~
ד~קצת ז~

 הק~רו~ ~י~ מקומו~
 ~אמ~~ הוא

 ה~יר

ו~מ~ומו~
 ~רצון מה~יד הד~ה רחוק הוא אחרים

 ו~סיינ~ ~"שה~ררה
 ה~~רו~ ~י~ מולד~י ~יר

 היה
 ~וך וב~אי ~ ~ליוורנו ובן ל~ירחוץ

 מצא~י פאדו~~
 ה~יר ~וך קו~רים ~יו קדמ~הדמ~דם

 וא~""~
 הקיסר~חגם נפ~

 הקברו~ ~~י להיו~
 ל~יר חוץ דוקא

 ו~וז ~וקף בבלוהשתדלו
 ~י~שה השררה~די מא~

 מקדמ~ בדנ~גי ה~יר ~זך ל~~ור חסדלהם
 דנאוה~

 א~נ~ן
 והרשהלהם והקי~ר השרים ~עינו ה~ם חן

שיקנו
 ~י~הק~רו~ ~"~

 חדש
 ~ו~

 ה~יר
 ישראל ~ני ש~ם לפי ט~מו והיההישן סמוךל~ה"~~
 הארץ~~ומק ח~ריןלמט~

 הר~~
 מגי~ ואין~ קבר שם

 ריח משם

ר~
 ~רי מניה ונ~יק ~ ~ליה ולדדים לארץ מזיק ואינו
 חדאט~י

 ד~היו~
 הן ה~יר ~וך ונראה סמוך ~ה"ק

 המלוים הארץ ~םד~ים
 א~

 ו~ושום ה~ת
~שד גמילו~

 וא~~
 ו~ו

 ד~~ר"~
 הולבים ו~י~ב

 ~לולה~חנן לה~פ~
 ק~דו~

 ~ריקים
 ~דו~

 ל~ניים ~דקה שםונו~נים ~~ול~ ויחידי ~ם
 וא~

 יצ~ו והרשןם הזוזי""ם

~~~
 שדים ויונקי לעוללים טרף לה~יא ההיא

 לר~""ל רו~ם~ת וא~
 צד"~ מו~ד"~

 לרגל"ו יקרקהו
 שם ולומדים צייט ~ייאר ל~ה"ק הולביןו~וד ~
 ~ ונראה סמוך הוא אםצדקה ונו~ני~

~~י~~ " " ~ ~  ~ ~ ~  

~ ~  ו~ו~" גוים מ~י קו~רין 

היינושמש~רלין~ק~ור~  ~בו~~~~י
 ~~די או~ם ~וברין אין ~ל

 טור ו~ייןואחרונים ש"~ ישר~
 ~ "י ו~

~~
~~~ 

~~ 

~ ו  ו~~~~~ ~~~~~ל~ 
 ולרוח~ לאורך ~וד ומ~ש לקמןו~יין

 ~י~ ל~יל
 ~ ו ידין שמ"~

~~
 ל~~וד אא""ב

 המ~
 נה~ולומד ו~~ז " ובו~

פ~וקי~משניו~~~ה~~
 אצל וגם

 החדר~המ~
שוב~

 לב~ור ~הלים מזמורי לומר נוה~ין ~ם
 בי ~מ~

 ה~ליפו~~והר~ ל~בריח מסוגלים~ם
 מ~~ר ~~ל

~~יא י~~
 ראיו~

 לו~ר נהיגי ובן לזה מזמורי~ ו~~ר לד~ד
 לו~ג משום ואין ~ליו ל~גן הנפטר אצל~הלים

 דניחא ודאי ~לוו ולה~ן ל~~ודו ש~ושיםביון לר~
 ו~יין ~ החיים ו~ספ~ ~טן היט~ ~~אר ו~יין~יל~דו לי~

 ו~יין ~ לאורך ומ~"ש י"~ו דין ~~~"ד סי~~~יל
 ~ש~

 "ל~ס~יד ו~~~"~היגי ה~ דף ז"ל חיד"א להרבהגדולים
 ובן לדש לו~ג משום ~ו ואין ~~ודו דזה~~י"הנפטר

 שלמ~~יון ד"א ~וך שרילומר הדין ד~ר~וצידוק~מא
 המ~~ש~~ץ ~ו~ניןשיש

 ~ ואחרוני~

 דט~ ~ס~מ~~~~~
 להדליק

~ 
 ז"~מקום ~ל

 הנשמה ~י א~~~ה""בנ שנה וגם ~" ~נ~ט~
 נזהרי~ וראי~י המ~ים ~~וד ~~ללוה~א מז~ נ~ני~
 ~ר~ד
~ 

~~
 ~~ן

~ 
 א~ל~אידנאובו~"

 דה~ולםנוהגי~הי~ר והש"ך והט"זי רש""לו~"~ ~~~

 ~יון קטן~טלי~
 שהציציו~

 ו~יין ~ מבו~י~
 ד~ר ~מא ובן ב""ג~י~ן ~א"~

 ~טל~ ליב~
 ~א א~ל קטן

~טל~
 ~ גדול

~~~~
~"~~ 

~~~ 

 ~לות ~~ם" נוהגין אין ~~
 מפניב~ודן " ובו~ ראשי

 שם מ~ש~ין ואין מתיםשל
 חש~ונז~

 ~""ך ד~י~ אפי~של
 ~ יהודה ו~ש~ט ל~ורך ~~"ח ו~ייןואחרונים

 ל~~~~

 שהארב~י ומה י"ו דין שמ""ד ו~י~ שס"ז~י~ סוף ל~יל ~יין שם" ואיןשונין מור""ם
 מ"ש ו~ין ~~ניןשם

 הר~
 ~הר""ד הר~ ~שם ~נה"ג

 ו~יין יהוש~~זריה
 ~הגהו~

 ~ פריצדיק
~~

 ~הם מר~ין ואין
 ~המו~

" 

 יוסף ~~בי הר~
ב~~

 הדד~"ז עמ"ש וז"ל
 סימן ב"י בשו"~

 ~שו~תו והו~אה~ק~"ז
 גנ~ ~שו"~

 ~ל י"ד ודדים
 ו~מ"ש ה~ סי~~~

 הר~
 ~וף שם ד~ריו ~ל המח~ר

 והרואה ד"~י~
 ירא~

 והס~"" הרמ~"ם ד~רי שפשט
 הרמ~""~" ולשון ~ד"ק י~ויין ו~ו~ הרד~"ז בר~ריהם

וס~""ג
 ~~ק~ דאף המרדבי וב~~ ורו~

 א~יד ~ולם"
ובן

 מור~
 ו~יין מדן ל~ון ס~ם

 וש~טיהודה~ ~~~

~~
 " ~מ~ומן שורפן

 ב~~
 ~~ ש""ק הש"ך

 אומשום אל~~נסא מ~ים של בבודדאיןזה וז""~

של~
 ונ"ל ~ ~ב~ל ל~המ~ו שמוליבן יחשדוהו

 לצורך~ית ללקטן שצריך ~ון שייך קנסא דמאיה~חרון ~הט~~
הק~רו~

 ראי~י זה ואחר ו~ו"ק ~רוחק ל~רץ ויש
 והניחו הש"ך ~ל ד~מד יהודה~ ~ש~~

~~~ ~ 

 ~י~~~
 ובו~ פירו~יהן ללקטמו~ד ~~

 ה~"ךבח~
 ס""ק~

 וז"לבת~הב"ח
 ללקוט הג~אים שנוהגיןמה

 ~פירו~
 והדמים למברם

 " שומד ל~בו""ם או~ם נו~ני" ומקצ~םלצדקה

 שלא ליזהד צריך ~~~"ק גן ~""ב לו י~שהוה~בו"ם ~ה"~
 אילןיהיה

 נטו~
 הגן ולא

 זרו~
 ~ו ~אין ~מקום אלא

ס~
 דנהיגו המ~שה ~לי ר~ ו~א~ ~ ק~ד~~"ל

~הר~ה
 מקומו~

 ~ה""ק להשביר
 ~למנ~ ל~בו""~

 ~לא
 ב""א יזר~ ולא ~וי~~ד

 ה~ש~
 וה~בו"ם העולהמאליו

 אילן דיש יום ~בל רואים ואנו ~די~~רו ~ומדאינו
 ~ל אפי~ למינהו פרי~ושה

 ~~רו~
 ~~מם

 ~~נאי ~~ר~י ו~פאדו~ה ~ הבילמ~~ד דלא~ארי~
 ~פ~

 להשביד
 בו לגדלדו~א

 ~דש ~~"ק ההפםד מ~י ~ש~
 ~ ~ושיקבד קוד~

 ~~"~~~~~י~~

 הבהןמוזהרשל~"~יטמא ~~

~מ~
 נ~ל ואפי~ " ובו"

 ~~ראבדאי~א~פרק
 דאהלו~

 נפלים ~ו ~~רו ש~א
 יו~ מ~ ~ן והיינו ואחרונים הט""זו~""ב

 שנגמר~צור~ו
 א~ל ולה""פ~ה""י

 נ~ילו~ טומא~
 הבהן אין ושרצים

 מערנימלך ו~יין ופשוט ~ה""יואחרונים ~הםמוזהר
ריש

 הלבו~
 ש~ט ו~יין טומאה

 דף יהורה ו~ני יהור~
 מטמא דאינו ול"מ ~"גל"ה

 ל~
 אלאאפי~ שלםדוקא

אינו
 מ~

 או שלם
 ד~~ ד~

 ~יתא
~"~~ 

 מניין
 לר~ו~

א~



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

א~
 ה~ומאו~הפורשו~ בל ו~נייןלרבוח ~נפש הוא הדם~י אומ~ הוא ובן י~מא לא לנפש ת"ל מח של הדם

 ת"ל המח~ן
 לנפ~

 ועיין ~ ואחרונים ב"ח
 ה~"ז דברי על בחירושיו ה~רשוני ועבודח~ה~הוחיו פד"~
~ 

 ול~~~
 שנוחני~ אבן הוא גולל " לדופק ולא ל~ולל

 לציון הקברעל
 ודופ~

 היינולפעמו~~ומבי~
 ~וד ק~ים באבניםאבן

 ורש~
 ~סוי זה גולל ~רש

 ודופקהארון
 הו~

 צדדים של דופן
 ~חו~ו~

 ד~ ~ף
 פ"ב באהלוח וב"מ ש~""ה ~י~ לקמן ד"ח בסברתאזיל והטו~

 בחו~פו~ ו~יין ז י~וש"ב ז"ל ור"ש ~מ ר~ממ"ש~~נה
 ע"ב ד~ דף~בתובוח

 ד"~
 ובו~ הגולל משי~חם ד""ה מ""ז דףובסנהדרין ~ ובו~ הגולל שיס~ם עד

 ש~ה ר"ס לקמןומדן ~ יעש""~
 פס~

 דב~משנקבד ר""ח בדעת
 מתחילהאבילוחדאף מיד בעפר הקבר סתי~תונ~מר
 בעינן ז"ל ר"ת דל~ברח~"ג

 ע~
 המצבהוהוא" שי~שו

 הקבר ~ל שנוח~י~הציון
 מ"~

 מיד עשאוה לא אפי~
 ~ולל נקדא~פ"ה

~  
 ~~ימת שהוא לעשוח שדדבן

 ~~פרהקבר
 ובפר~ ~

 שנים אפי~ ~אחרין למנהג
 ה~בר על מצבה לשום חדשים שלשה~ו

~ 
 ו~ן

 ו~~שיו וז"ל שם מד~תב למרןד~""ל מו~~
 ש~ו ובסימן י~"ש מיד סחימתה~ולל א~ר~נ~ל לחלו~ ~ה~י~

 ובתב עוד~ידש
 וז"~

 סתימת שנ~מר אחד
 ובן ה~ולל ~~ימח היינו~~פד הקב~ דסתימת ד~""ל בהדיא נ"ר~ה ובו~ מנעל~ולצין הקברבעפ~

 מוב~
 ~ל בב"מ ממ""ש

~ברי
 הרמב""~

 ואפשד י~"ש אבל מהל~ י"א בפד~ ז"ל
 בסנהדרין התו~ מ~~ון ובדמובח הבי ס"ל נמי~ר"ת
 הדבו~~םוף

 ועי~ן ~ י~ש
 בשב~

 שבסו משעה לחלוץ שמחתיל יע"א אלגזאיי"~~נהג לפי דהאריך יהודה
 המח~ת

 בלבלא""~
 לא ~פ"ישעדיין אף

 ~מ~
 לסחום

 שיס~מוהוב~ראה להםל~מחיןעד ב~פרדהיההקבד
 לשבח ~עם ונחן ז""ל ~פוסקיםמדבדי

 שהשליבו אחר ~ד~רשין בדב~לפישהע~
 מע~

 עפר
 לחו~

 הקבד

וחוזד~
 שבים והם

 ללב~
 אל מקומו אל איש איש

 ולבך~יר תו~

~ ~  ~ ~  

 שק~~דיש
 בד~~

 ~~ין והוא לנחמו שם ההולבין המנחמין לבבודלביחו
 סימן לקמן האבילות עליו חל ~ניודמשהחזיר

 דאינו אלא במ~ו~חינו ובן~נהיגי ז ומס~ברא ב~~ין ש~"~
 א~הוא אלא מנעליוחולץהאבל

 סמו~
 ל~רב

 ~ד מנעליו מניח ואח""ב לאבלו ~יום אוחולו ברישיעל~
 ~ן רחוקה רהיאלביחו שמ~י~

 בה"~
 של בדדך והוא

~אין ~וי~
 להלו~

 ז""ל הב"ח מ"ש ו~יין בגד של במנ~ל
 קט""ו~"ד ~ף במ~גים ביתיהודה~י~ש~הובספר וה~

 לגולל מ~מאואינו
 ולדופ~

 מעל ב~פירשו אפי~
 ~ח""ו סי~ שו"חהרשב"א הקב~

 י"ד ח"ב ז""א בשו""ח ועיין ~
~י"קמ""ז

 מוז~רים איןהבהני~ ד~מצבו~
 ~ ע"ש ~~ברי~ מעל ה~בוח דנעקרובנר""ד בהםובפר~

~~
 ~ו~~תבוז""לשיש ובו~" החי לאבדמן ולא

 ~יה שאם שי~וד ב""ב בשרעליו
 ובחב ע"ש ע"ב ע"י ארובה להעלות ראויהיה מחוב~
 ~ר~

~ב~
 בין די~ות חילוק אין דינא רלענין ז""ל יהורה
 ה~ב"ם מלשון לה ומובח בללהג~~וח

~ 
 מה~"מ ג~

 ונראה יעוש""ב שם הב""מ מ"ש וגם~ יע"ש ב~ א~דין

 ת~ש אם לקבדם חייב דאינו ~בחב דינומה
 ליחנם אךישסבנה משו~

 במקו~
 בהנום~"ש" שם יבנסו שלא

 לקברו ב"מ אבר לו שח~בו דמיומנהגי~
 בב~~

 ובן
 דעשו אחבונן מזקניםשמ~תי

 מעש~
 י~"א" בפאדובה

 ל~ברם בפידארא נוה~ים ובן רגליו לו שחתבו א~~איש
 רבומ~שה

~ 

~~ז~

~~ 

~  

 א~
 ד~ב

~ ~  ~ ~  
 זהירין המ~דב דחבמי שמע ש~ו~האףדמפי

 ו~~ופי~ גרמא דין דאר""י ד~רבוח מפ"ק ~אייהוהביא בז~
 לקבדו שיש ~"ד ואי מ~מא ראינו שן דהי~העירוך

א~

 הש~~ ~
 ~וד

~ ~  ~  ו~~ 
 בע~~דו

 בדבד~זהירים
 להצני~

 הנופלים ~ניהם לקבוד או
 זוהזהידח~""ב

~ ~

 מוזהרעליוומובחמבאןרא~ן ה~~ן~מאה ~אןאלאספ~ שאין וא~פ""י " ובו~ לאילן ולא

המי~~
 ענ~ו חחח לעמוד דיבול המח על

 לעמוד אסר לא באן דהדי המת ~למאהלין שאינ~
 ~ז פדי~ה איזו תחת ידו~ דאין מ~~ם אלאהאילן חח~

וש"~
 ~ ואחדונום

~~~
 ל~מוד לבהן שדי מהם איזה תחת ידע

 היינו מא~לין שאינםהאחרים ~ת~
מו~לים דו~בשה~

 ז~
 מובדלים אינם אם אבל מזה

 הענפי~
ז~

 תחת ידו~ אם א~לו אסוד ודאי מזה
 ~א~דונים איז~

~~
 ובו~" ה~~ים אדץ ובל

 ~תו~
 ~ש~ו

 לילך לבהן הז~אסו~ בזמן ש~םח""א ש~לה~~
 נ"ל ל~ן ז~ל דבריו וסוף הזהאזמן העמיםוב~דקא~ אדץ ובל לישנא מהאי דאייהוהביא מא~לח""~

ש~גו ש~אחרונ~ פשו~
 בז~

 לבהן ואסוד להקל להם שומעין ואין
 ~הם הבהנים אך ה~מאה מפני לח"למה~רץ "ליל~
 אין הגלות ~ל הדחק זה לחץ מפניה~מים באר~
היחה שא"י דבזמן בחב מהרש~ל אבן ע"ש ובו~ ~ליהםעונש שו~

 ב~ה~
 מא""י לי~ך לבהן א~וד היה דו~א

 ג"ב ו~"ב ~אחדוניםוהביאוהו לח"~
 ~ם הזה ובזמןהאלה דבימי~ יהוד~ בש~

 א~
 שג~מו בעוונוחינו

~עמי~ ~~ר~
 וע"ע דבדיהם של ב~מאה שרו~וה דב~ דהוי ביון בלא"ה א""י ודלשלוחי נחשבת

 ש~תב ז"ל מהרי~ש בהגהות שראה ~תבוחו ב~~ר"סשע"~
 יש ואולי ליזהר נהגו~א דעבשי~

 להק~
 מפני

 הפדנס~
 ו~~

 והן יע"ש עב"ל מתים טמאי ש~ולנו מפניא"נ
~וללנ"ו ב~ו~

 ד~מע~
 ד~רבי הלז בדבר ליזהר א"א

 וא~לא מרובי~ישראל עמ~
 יוב~

 נתןלידיא~ ~ר~ף ל~ו""ף
באר~

 עחיבוא בי ~ר ואנה אנה ללבת הם מו~רחים הק~שה
 לחננ~

 במחנה ות~בור חנ""ה קריח
 ~מדו לישנא ~~חם נראה ~אמת לפי ~י אףהרנה ישדא~

 ברבחב אפי~בזה""ז לה דחש ובאמורה
 ש~

 ה~ל בשו"ת
 רש""לודלא~מ""ש

 והט~והש"~ד~"~
 למרן ~ו"ל

 ~ האידנא נוהג שאינוב~ן ל~שמי~
~~

 נזהרין ואין ל~~ל נהגו ובן מו~"םלשון
 בז~

" 

~רב
 שב~

 י~ודה
 הארי~

 יעויין הלז ב~~ין
ב~~

 ליזהר דא"א משו" ברבר דמקילין דה~עם ובחב
 ו~ביאוהו ז""ל בהן חיים ~רב שחמה ובמובו

 ~~דף התו~בנזי~
 בית איזה ז"ל ל~ת בהן ~ח ליה דשלח ~ב

 אין בי לי חבנואשר
 בי~

 אשר
 חי~

 שם
 מ~

 שלא
 הי~



"~~~~~

~~~~
~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~
 ~ב ועיין ~ מסמרובו~יע""ש שום~ו"בלימ~בתאו

 על ב~ירושובהרמב"ן
 ה~ור~

 ובמעדנ"מריש
 בע~"ז ועיין~ומאה ה~ו~

 יור~ והאמ~
 ליזהר" דא"א דרבו

 וגם~ה
~""~~~ 

 לה~ל רנהגו ב~ב בה~הו~יו
 ה~ו~ ב~בוודבן במו~""~

 ר"~
 ~לתובו~לאר~י~י ~ה בלהבשר

 ~ ז"ל בהן חיים ל~ב~~ ד~יישמאן

~~~~
~ " ~  

~~~ 

~~ 
~ ~ו~ " נ ~  ~ר~~~ 

שבט
 י~וד~

 דבזקן דב~ב הש""ך על ו~~שה באורך
 מעדנ"מ הרב וב"ב באהל מ~מא בשר רוב בלאא~י~
 ~ילוק ה~~מונים ה~ו~~י~ ~שמי~ו למה הר~ישו~ו
זה

 מהש"~ דמוב~
 בשיירי וע""ע ר~ב""איע"ש ד~ולין

 ע""ז ~מה מ"ז רף ב~"ק דר"א וב~ב בזה רנר~שי""ד

יע"~
 אזל"א י~י""ב ו~רין

 ג~י""~
 רב~ב ר~~י

בעלי הש"~
 דמ~דק~

 הואי בשר בלארוב
 לאו שאני ז~נ~

משו~
 אלא ל~וד זקנה

 מ~ע~
 ברב~יב ובבר ז~ן רהיה

 נק~ מנייה~ ~דא והש"ס ובבד האיש ז~ןבי
 ונ"ל ובו~

 ~ל"ק באיש ב~בו לא ה~וסקים ולבן נבון ~ירוץד~וא
 ~דב ועמ"ש באהל מטמא בשר רוב בלאדז~ן~י~

 י"דסי~זהרףב"~~ ב~ידושי ש~ואלמ~ום
~~

 א~ור ומ"מ
 ליבנ~

יו~ף בר~י הרב ב~ב " ובו~
~"~ 

 רוקא רלאו ג~
 ליבנ~

 אפילו אלא
 בעורנו והן שם הואבבר

לצא~ צרי~ גו~~ הי~ בבי~
 הדבר דברור ונלע"ד הא~רונים ו~ב

 רמ~
 ~ע~~שנ~

 לשון לקמן ועיין ז ב~הו~יו צריק ~רי
הש

~~
 לשון

~ ~  וטו~ 
 ~"ק הש"ך ב~ב " לה~מיד

ד~וז"לוהב"~
 ואין ליז~ד ב~ברמרינאצריך

~ן
 מק~

 מיהו ~ולאע"ש ל~סוק
 נרא~

 דא"צל~קיצו
 לו~הגיר

 ב~ גו~~ בשי~
 בשיש "לה~י~ו ש~~ך

 מו~ד ערום ו~א לו הגידו אם ובן שע"ב סי~בדלקמן מ~
 שיל~ש~צ~וו~~"ב ערלהמ~י"ן

 יצ~
 לומר הדבר וקרוב

 בלל לצ~תשא"צ
 ~בי~

 בו שיש
 גוס~

 דוקא ו~~שמ~ ~י~ ליב~ס ר~ודליש~א משמ~ דהבי
 ליבנ~

 א~ור

~
 הס""ר וא~ר

~~ ~~ 
 לו נודה

 דלישנ~
 בו~יה משמע

~ל~""ד
 נפשין לר~וקי לן דאי~

 במ"~
 בב~וב הא~רוני~

 לן שני לא רמ~בראלעיל
~ 

 לה~מיר שנבון אלא

 שאין משמע ~ו~~ים ושאר מרברי~~דדבי ~ולצ~~

~ילו~
 ~ב"ל

~ 

~~~~
 ל"ה ~י~ ~ר"ט ~~יקרי

 או~
 ו~ל ל"ב

 דח~
דאיו~

 שאסר ק"ל ~ימן בי~יע~~ הרב
 רו~אלבהן

 ה~ו~~ בבי~ מומ~הליבנ~
 לר~או

 בן בעניןד~ו~רנדה מההי~
 הצדפי~

 ~למרנו ומ~ו דליתא
מ~ו~גופייהו

 דף ש~
 נ~ע~

 שב~בודמ~ללין ר"האיהו
 גו~~ משו~שב~

 הולבים דאין"
 ב~קו~

 הרב א~ד נ~ש
 אי~ורואם

 שב~
 שאינה ~ומאה איסור מ~ללין

 מ""מ ~ללו ~ה~ו~ דברי רחה הנ~~ רהרב"י ונהי ב"שלא בדור~

ל~
 זה רין לבתוב הו"ל

 לשיט~
 ועיין ה~ו~

 להרב~
 הנז~

 שהרבשב~ב
 שבו~

 יע~ב
 בשו"~

 רבריו ד~ה
~ 

 ועיין
 בא""~ ב"ילמר"ן

 ~י~
 ~די""~

 שנ~לקו רופאים ב~נין

 ע"ש לא או לאבול צריךא~
~ 

 עב" קי""ב ~י~ ה~ למורי

 ומיר מוב~~"~בף "רו~א איש~ב~ לא דאםונלע"ד

 לבית ליבנס בהן לרו~א רשרי ~שי~א בב~ן~~~
~~וס~

 נ~ש פי~וח ב~ני שעומד דבר לך דאין לר~א~ו

וב~
 גו~~ין רוב קי""ל בי דאף בנ~ד

 למ~~
 לא מ"מ

א~~רידלןשלא~יה~עוד~הבהןיש~דל~םבד~וא~ו

 וחיה י~פא ר~אורילמא
 י~י~

 מיד נ~שו ויציל~
 ~ ~מימי~ ימי ימיםלאורך שאו~

~~~~
~ " ~ ~  

 ~ו~

~~ 

 ~~~ש~ ~~
בהן

 מו~ר~ מעובר~
 באהל ליבנס

 המ~
 הוא "ד~"ס

ש~א
 נקב~

 ~ימן בא""ח ומ"א נ~ל יהי~ שמא או ~לד
שמ"ג

 ס""~

 ב~
 הקש~

 ע"ש וצ"ע מטמאה~ינה דטה~הבלוע~ דב~א""השרי עליו
~ 

 על ~מ"ה בנה""ג והרב
הד~

 עזרי~
 ~רדב""ז וגם ~זהר דיש שב~ב יהושע

 ד~ו~ ~דשו~ב~ו""~
 ~רוקח על ~מה ר~ ~י~ ויניציאה

הרבר
 הקש~

 עצמו וה~שה
 ב~מיה~

 וב~ב ~"א הדב

 ימיה שקרבו באשה איירידהרוק~
 ללד~

 שמא ו~יישי~
 ואינה בילוד ש~וא ונמצא ראשו ~ולריוציא

 יו~ף ברביוהר~ באורך~ ע""ש ~פיקי איב~~רי ראשו וא~י~שהוציא~לועה טהר~
 בא""~

 ד~ ~"ק שמ"ג ~י~
 רנ""ל הנ""להדדב"ז ~מד~לישו~

 ד~ו~
 י"ד בנה""גה~ב דב~י על ג"ב וע~ד מאוד

 ר"~
 ק~שו בדברי יעויין שע"א

 א~ר ~ירוץדהביא ~אור~
 ל~שי~

 במ""ב לו ועוד מג"א
~מ""ג סימ~

 ס""~

 ב~ב א~
 למש~ ד~פאר~

 הוא במ"ש ~ריץ
 ד~ירוץ הדבדים ונראים ולרו~ב לאורך יע"ששם

הררב"ז
 ר~ו~ הו~

 רהביא א~ר ~~ירוץ ט~י ומס~בר
 ברבי~רב

 יוס~
 בין ל~לק "במב~ב קדוש לא~ דמצא

 אמו ירך עובר ד~י""ל דביון לנד"ד בלועה~הרה
 נטמא האםבשנ~מאת" א"~

 ג~
 א~י הרוקח ולהבי העובר

 יעב~ שו"~ וג~ ~"ס מ~ע~ למשרי~ל~
 ~ימן ח""ב

 ~ ע"ש הבנה""ג דברי על ג"ב והקשההרדב"ז נדברי דבריו וקרובים הרוקח רברי על ~מד ז~ע
 וב~וב

 דף הס~ר בסוף ישרה דגל דב~~ שם במ"ב~וד
 ע"בג"ן

 ~מ~
 סו~ו שהעובר ד~יון מג"א הרב על

 דמי ב~לוטלצא~
 ע"~

 ל"ה סי~ הר"ט עיק~ וה~ב ז

~ו~
 לבלל הוא גם בא ~י~ל" הארץ דב~רה ב~ב י"ג
יישוב

 מ~
 ~ל ש~קשו

 הרו~~
 אינה בלועה דטהרה

 לנו והביאמטמאה
 ג"~

 יעבץ ~שו"ת הרדב"ז דבדי
 ע"שהנ"ל

~"~ 
 זבינו

 לריןדאש~
 ביהר~ה ב~ן

 מו~ר~
ליבנ~

 באהל
 המ~

 ר~ייש מאן ראי~י ולא שמע~י ולא
 איבדאלה

 דנרא~
 עבורה ~דשי בשבלו ליזהד ד~וב

 ל~~י~ת למי~ש איבאדבלשע~א
 ליבא ו~ו ~דאי טומאה מ~בלדאז ~קברולהוצא~~רא~

 ובדה~ל~ ~"~
 ~רב

 בשו""~י~ב~
 צריךליזהר ודאי דבבה"ג קע"ז ~י~ ~נ"ל

ד~ששה
 ד~~~

 יע"ש טע~יה ומ~~בר הוא דאודיי~א
 ~באורך

 וע"ע
 מ~

 רברי על ש~מר
 בנה"ג הרב"

 דב~~
 טיריאדבע~

 ובמ~ומו~
 ~ללו

 אש~
 בהן

 ליטמא שלאנזהרת מעובר~
 למ~

 ~ר~ בי ו~יהו
 ב~ב

 דמנה~
בורו~

 ~וק~ דבריל~עמיד ~יי~ אלהים דברי ו~מצא עליו עיין הוא
 ~ מ~"ס ד~~~לה

 וע""ע
 ב~ן ~שת ערךיצ~ק ב~~~

 מעובר~
 רה~בים

 שבלו באשה ליזהרוטוב ד~~""~ להרוק~
 ל~

 ~ לירה ירחי ~שעה
~ " ~ ~ ~

 מרקרקיןראין ~ירו~ל~י בשם הביא שמ~ו מי ב~~
 דנ~ה שו~ן ן~ אליעזר דד~ ממעשה~יי~י והד~ בבה"ב הה"ד א~ ונ~~~ק עלה בנ~"גוהרב המדר~ בבי~ במ~

 ע""ש בה""מ בריןשריןב~"ב רדע~~
 ובשו"~

 ~"ב יעבץ
 ~אעיקרא לב~"ב דה""ד ר~בד עליו ~~~ה~ע"ח סי~~
 ~מ"~

~מ""~
 על יקרא

 הגדולי~
 הירושלמי ד~י~ו

 מ~~ומא~ ל~ני~
 לב~ן ל~~יר~ בה מרקרקין שאין

 משו~
~~

 ל~~ד מאיד~~"~~אסור על דאי~די וב~ב
~בפני "~וד~



"

~ ~ ~ ~ ~  ~ ~ ~ ~

 המ~~~ני
 שו~ה ~היה ~מי א""נ

 ש~
 ~קוד~ו~~~~""ש

 של ~ד""א ללמוד ~יי~י א""נ ובז~ ~~בולי ~אההיא
 ולא להתקרב לבהןדאסור מ~

 משו~
 היו לאשצ~ם ~דר~ו~ ד~~י אהל

 מ~ורו~
 י~ש

 לבאור~ בי ו~~ ~או~
~~~~~~~~~~~ 

 ~~~ו~
~ ~~ ~ו~~ו~ " ~ ~  ~ ~  ~  ~ ~ ~ עליו 

 הר~
 סיר""א

 ב~"~
 שי""א הי" א""ס

 ה"~

 וה~י~ו א~

קושיו~
 לשון דהדי דאשונה יצא ע~נאי~זה ~ל ב~נורו

 ל~נין דאיירי ~חיל קריהירושלמי
 ומן בלום א~ר לא ליה בנ~יק מן מי~א ועאלמ~ני י~י~ יו~י ר~ ~ודה לבבוד בהן שיט~א ~הואיס~ד דהבי מ~ טו~א~

 יוצאדאיירי הדידמפורש בלוםובו~ אמר לא ליהדי~י~
 והקשה ~ודה לבבוד לי~מא לבהן שריאי

 ~ם~ושיו~
א~רו~

 מנו~ה סד~פא ~~ל~ל"א אר"ש וימורד ו~מר
 בפירושו ש~שון ור~ינו הרא"ש על נ~ה עשרהבשלש
 ר~ משנה דבלאי~~ט

 ו~
 ב~יצור ~טודים ~על ועל

 ועל הריטב""א ועל הרא""ש~סקי
 וב~"~ הבנה"~

 ב~ב

דדע~
 מצריבין דאין הירושלמי בפי~ והריטב""א הרא"ש

לבהן
 בע~ור ליטמא זשרי לצא~

 בידודאי והרשו~ ~"~
 ועיין ~אורך י~"ש ובו~ יצא ליטמא ולא למיפקב~י
 יו~ף ~ברבי בדבריו~ור

 א"~
 סי"

 שי"~
 ב"ובשיודי ס""ק

 ה~אברבה
~"~ 

 ועיין ~ ב~
 ב~ו~~~

 דף ~וטה
ו~שא~ ל"~

 ה~א דינא לענין שנלע"ד ו~ה ג~ סימן משה
 יצא דהבהן ל~~ו~י ליבאד~~ה""ב

 ולאיט~אלמ~ מש~
 הע~ ~~~~י"~לבר~

 לק~ן ~ועיין
 ו~~ אי"ה~

 ל~ל~וד
 ~~~~רב אע""ג~ורה

 ~המ"~

 אלאד~ להקב""ה לו ~ין
אמו~

 של
 ה~ב~ו~"~

 בנגד
 בול~

 ~ן בן פי על אף
 או~נו~נו ~ור~נו דאין די~מי י~מיבדידן

 הבה~
 לא

י~~א
 ל~~

 לא דינא האי נזבר דלא ובא מורה ובן
 שלנוב~למוד

 דעל~א ~קי~י הראשו~י~ ול~~~ו~קי~
 ומעשים האי~ני~ ~ני ואונים בס ~רב ~~יים~ל~~

~~
 וג""ב למת מט~א ואינו מבה"ב יוצא דהב~ן יום
 ~שביל מטמאאינו

 עמאדברועיין מאי ו~ו~~זי ~~~
 ב"ב רין צ~ור ~שלמי המגיהלהרב

 או~
 ז א~

~~~~

 עוד
 בש~~

 קס""ט סי" ס"ב יע~ן
 דמ~

שרו~
 שאינו

 מ~
 ו~א מצוה

 קרו~
 הבהן

 אין א~ והיינו ~אורך ע"ש לו ליטמאיבזל
 ז~ פירושובנדהדף~ועיין שרדו~יי~

 ע"א~
 דאזאמרי"דנ~בלבלה

 ~ מטמא ואינוצוד~ו

~~~~
 ל"ה ~י~ הד"ט בעיקרי

 או~
 ו~~ובו ב""משנשרף ~י~ וז"ל ~ג
 נשר~~

 א~ נ~ש
 מו~ר בלום מצאו ולא ס"וו~קשו~ישראל

 לבנו~
 באו~ו

~רקע

 ~~ והבי~~~~~~~~

 ~~סימן
 ע~"~

~~~~~
עוד

 או~ ש~
חופ~ו ~ ימי שב~וך ב~ן וז"ל י"ד

 מ~
 לו

 מ~
 למ~ו ליטמא לו אסור

 שלא הוא דין המשתה ימי ~ום אבלו שנד~ה~ביון
 ~~~ל והה"די~מא

 וש~~
 ובבר ק"ס ~ימן ~הרן ז~ן

~~י~
 י""ד סי~ ב~""א ד~ריו

 או~
 הו~יף וה~א צ~ו~מש"ש

שני~
 מ~א~לין ~~"ב~רמב""~שבלאו~~~א~רואין ידו
 ועב""פ להם מיטמא בהן אין ב~וןהרו~יב"ד~ליה~

הני~
 רהא ~צ""ע

 מצו~ מ~
 ב""ג א~ילו ~ליו ד~טמא

 מ~אבל דאין לרסו~י~ואף
 עלי~~

 בבללא לאו א"ב
 ~מס דהא ~טמא אינו ~~א~ל שאינו דבלאי~מר

מצו~
 ע~"לוא~~ר ודוק לו מטמא וא~"ה מ~א~ל אי~ו

 מצו~ מ~ דשאנילומר
 ~~ילו הסיד דהב~וב

 שק~ה נחה לא ועב"ז מ~נו לאקשויי וליבא לו~יטמא ~לב"~

~ ~
~~~~~~

 ~~"שד~~י ~~~
~~~ 

 ~רגל דהה""ד אהרן ז~ן
 ~בצנ~נו~ג ד~רים דהא תדא ל~רוביו ~~מאדאינו וש~~

 הויא"ב
 במ~א~

 הסופהיש בז~ימי וגם עליו
 דבריםדנוהג להקשו~

 ש~צנ~~
 ~י~ בדלעיל

 ~מ"~
 נובל וא"ב

 מההיא מ~יא ש~יה ולאו ראיי~ דאיןלומר
 ובו" ~""ד הרו~יב~ון דהרמ~"~

 רעל~ה~
 ועוד בלל ~~אבל אינו

 דבהן יום ~בל~מעשים
 ש~~

 לו
 ~ש~~ מ~

 ו~~דה~~ן
 ~אהליוש~

 ה~~
 בל ~~י~ו

 ~ד~~ וי"טוב~~ ~ש~~
~ 

 וא~~ ~ צל"עהדבר
 הלז ~ד~ר נז~"ר ל~דו דהוא ~~ורא~ר א~י~ דלאשמע~י ישוב ס~י ~ל

על או"~ דבה~
 מ~

 ש~~א~ל
ו~הי עליובשב~וי~טיצאמקיד~י~ווסוצ~

~ 
 מהר"ה

 לצא~
 ש~ג ~י~ ועיין מאהלו

 ז מש""ש ~~~ין מו~~

~~~~
 ל~ו~ שנפל נפל וז"ל ג~ אות יוסף ~~רבי
 מר~~~~~

 לב~סל~יטהרו ~ה"ב
 שם ליבנס לבהנים ל~קל יש א"אבדיעבדו~ם הבו~
~~"ש הד~

 בשו"~
 באר"ה ומשם ד~ר סימן

 "~נאי~ ~~~
שהצרי~

 עב"ל~ונס~~~~ו בדיעבד לה~יר
~"~ 

 ל~ה
 אמר ואיך הנפל ~שם ויוציאו ה~ורוי~~~והוי~נו ~
 וההדר"~הזה~ בלשו~

 אין דלפ~נ~ד ובו~ ~ריעבד א"א ואם
~ציאו~

 דגל ועל ולטהרו להריקה~ור יובלו שלא
 בש~~ דאיירי~ירצ~י ~

 בר~ שעה לפי או לב"ב וי"ט
ש~בהני~

 אלא הצ~ור עם לה~~לל יובלו
 דא~

 ל יוסף בדבי הרב שהע~יק ומד~ריהד~"שלב~~לה ~~י בן
 ב~ון ~רא"ה אנבי ועלבן בדיעבר ב"א"ה~יר

 בדיעבד להקל אמר דגמד ומצא~יב~קורו ~ר~
 א~ דוק~

 דא~היב~
 ל~"ה שבן ובל ל~~~לה לה~קןומ"מ

 ה~יר לא אלמאובו"יע"ש האפ~~ ~פי ההוא ה~ור לה~נות מ~קנינן ובו~מעט מקד~
 המציאו~ דקושיונאמר ב"א~דיעבדאו~יבאדא"~

 וד"מ ~ושי אינו
 לידד יובלו דלא~רבה ~מו~ דיהי~

 ש~
 דלאנמצא או ולפנו~ו

 "דאינו" לבה""ב ליבנס לבהן שדי דאז במלאבה~קי או~~

 אל~
ס~~

 ר~נן בה דה~ילו טומאה
 מקודשו"~ ראי~י זהב~~י א~~ מצו~ ~מקו~

 ה~ל דב"ש
טומא~ ~ ~פ~ וב~ו~

 ע"ש נפצ
~ ~

~~~~
 הד"ט בעיקרי

 ~י~ל"האו~
 דת~~ ~או~ל

 ידיו~ב~
 אלטו~א דייני הורא~

~~~ בבה~
 לו

 מ~
 ~מובבית והיה

 מ~ ושו~
 בשבונ~ו אסר

וי~ורוהו
 לצא~

 מ~י~ו
 בשב~

 הזר
 שמ~

 בזה דטעו
 בל פסקו~בבד

 הפו~~י~
 ממנו פירש שלא זמן שבל

 ל~~וד~"ב מהמצו~אלאשרשא~ ו~ינורשאילי~טל לפרוש שא"צל"מ
 א~רי~ מ~י~

 עב""ל
 ס~ ~~~ שא~~ ~

~~
 ~ו שיש בנקב

 טפ~
 ~יינו " ~ו~ ט~ס על

ד~א
 במ~~

 ע"י אבל א~
 בגו~ צירו~

 ~ה
 אין נקבי~הר~ה שם ויש הירו~ "י ע גינ~טי""רש~ורין

 מדברי ונ~תייע "ז ט הטומאה מביאזה
 ~רמ~""~

ואחרוני~
 ~ הט"ו ד~~י ~ע~יקו ~"ב

~~
שהס~ימה

 חוצצ~
 הרמב"ם " ובו~

~הל" ט"~ בפ~~
 טומא~

 שי~לנו בעינן עניץ דבבל לממעט ~נקבבל ~~י~~ בין דאיןסי~ק ~""ל מח
 מרן~~ו~~בל ~ול~י~ומד~רישם ל~יו~

 ~~ו~~באובלין ביןבבלים ~ין~סות~ הנק~
~ 

 ביטול בעי
בשיט~ דאז~ נר~

 הר"ש
 ~ ז~~שגו~ ~רא~~ דע~ ובדנד~

ועיי~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ו~יין
 בשב~

 י~ודה
 דהארז~

 להחמיד דטוב ונ~~ד בזת
בסברת

 ~רמב""~
 שיב~~נו ~~ינן ~נין דבבצ

~ 

~~
 ~שון

 דב~המ~בל~מא~ ~~~ו~
 " ובו~

 הן מה בלים בהלבות ~הרמב""ם~יין
 שבחב מה ו~יין ~ ~א או טומאה המ~ליםהדבדים
 סימן ד~"ש ושו"תהט"ז

 ד~ אות יוסף ובבדבי ד~~
 החו~ מן טומאה ~קבל שיהא דר"ל בתב יהודהוב~בט

 א~א~
 י~ש חוצץ מררבנן אלא טומאה מ~בל אינו

~אוד~"
 ו~יין ~

 בהדמב"~
 טומאת מ~לבות ~ו ~רק

 מדרבנן אלא טומאה מקבל אינו מסתבד"דאם והבו~ת
 הד"ט ו~וקרי לקמן ב~~~~יין ~ק ב~ז ו~יין ~~וצץ

 ~ ל~אות

~~~~
 ~היה~טז~אהשהיתהבבי~סמוךלבה"ב

 שהית~באופן
 חלון דרך נ~נ~ת

 ~רובת ~ותו החלון ל~חום א~ מורה וצוה נשים~ל בה"~
 ואמדתישט~ה ~מיד ה~דזל בקר~י ש~ שתלןיקטן

 נמצא ב~זל של ~~ב~ת ~לוי הפרובת דאותוהמורה
 הקיו~ובן ~ושההברזל

 ל~~ו~ מו~י~ אז~
 בגזנא~~ד

~הוא
 ש~

 ביון ברזל
 ~מא~ ש~ק~~

 ~"ש ג~ ס"ק ~ז
~אורך
~ 

 ו~יזן
~"~ 

 ו~יין ~~ה~ב
 ~ב~

 זה~ד~ובנו
 ~ ~"א ק~ז דףוהודה

~~~
 ל~תום לבהן

 ה~~
 בשבתא~י~לומרלגוי

א~
 קורםשמחמותר אבל בשבונה ישמת

~חום
 הנקבי~

 ושראל ~"י א~י~
 ~ ~י~~ד הלוי ~הר~

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

 לבמה~ביון
 דברי~

 הר~ שבתב
 ~ב"~

 ~ ~"ש דב"ג ~~
 ~ד~ן ל~ אות ~י~ל"ה הר"ט ב~יקדי~תו~

בפירינצילה~גרבפתח~יחוז~ס~הרמ~ו~~"שור~מייהו המנהג~שו~
 ~ב"ל ו~צפצף פה פוצה~אין

~ 
 ~בדא מאן ~זי ותא

דב~
 בבל אשר ~~ודות איש דניא"ל ~לה ~~~יד ד~א

~~~~~ 
 דב ~~~~ה נב~~ות בו ו~ד~ד י~ת ~~ר

הוא
 להו~י~ דל~

 ~ ~לה

~~~~
 ~וד

 הד"ט ב~קרי ש~
 ~רי~

 ל~ אות
 חבם שאלתוז"ל

 ו~"א מוידונא~א~ודא ~מהר~~ ותשובת~
~~ 

 שבבית בהן
 ~הסמו~

 לביתו

~~
 בבותו לה~גד היתר ~ו י~ אם ב~ובו

 א~ ~ח~ים ~~~~שות צרי~ וא~
 ~~וח~ו~

 לדבר בשיבאו נ~ול
אתו

 יבוללצאתתו~ א~ ו~
 ומגדלוה~א תיבה ~ידה

~ש
 ~דט~

 וש"ך הט"ז שנחלקו ומה ש~"א סי~
~ה~יא ~~~~~

 ג"~
 ~"ש

 ש~
 ~לל הלוי ה~ומהד~י דין מרן

 י~~"ש ובו~ ~י~י"ט והדמז ~""ד~~ ~~
 ו~~ בא~~

 ~~ש
 אתו לדבד ~ש ~בא נ~ול וא~ פחוח~ב~~ח~ם~א~

 וט~מא ~~ןו~ה
 ט~י~

 הנ"ל הלוי מה~י ודב~ ~ש
~מ~ין

 ~ וב~
 ל~~ידדנהיר~ חפצתי אמת והן

 ~~ד
 ~~דב~ו~~ין ~ולרחידהוד"ה טלי~~ס~נא~יר~וינא
 לבית ונדאה ~מוך הר~ר לבהן "ז"ל ה~וי~הדד"י
 ב~ לביחו ~י~שה ב~ובו~המח

 ~פתח~
 ב~אאליוא~וש

 ואחד פתוח א~ פתחים וב~ ~מו לדבד דב""ר ילךפניו
~~ול

~ 
 בל ידי לצאת הבהן ירצה א~ ומ"מ

 ידי מ~שה י~שה~שה הד~~
 אמ~

 חדר ~דול חדר ~בחוך

ק~
 נסרי~יחדיויד~בקוומ~זיבה של מד~מתיצות מוקף

 נסדי~ של ח~רהאו
~"~ 

 ~יגי~ו או
 המח~~

 לחקרת

 ~~~~~~~~~~~י~~~~~~~

 בלי בו שאין ביח דאין ש~ט ~י~ ב~וף ל~ילהמובא ~"~ ~~ ב~ןז"ללר"תבתודנזירדף חיי~שבח~ר~
 ~"ש מסמר או~תבות

~ 
 ~ל ~"ב החדר של ו~חלונות

 מהחודים בא~ יהיה הרב~שלא ~חורים מנוקב~ץ
 ~חו~מטפת ~צת מזה הקרשי~זה ידחיק או ט~ח~ו~ח
 ~דק המאבלאו ול~בל ולראות לדבר יובל ~חורי~ודרך

ו~
 לקרש קרש בין

 בר~~
 ו~י"ב וחצי אצב~זח ג~

 וז"ל שם ~וד וב~וב ז ~ב"ל ~תחים לב~יצטדך
 הבאום ומ~רל תיבה ~ידהול~נין

 במד~
 היטב נחבאר

בשו"ת
 ש"~

 ונחן ונשא הוא גמור רהיחד ~ה ~ימן
 של קושיתו ~לבדבריו

 ותורו~ הר~ב"~
 שהוא

 דחו~
 בד~~ויי~

 של דינו ומ"מ יותד מ~וח
 הנז~ הרש~

 להד~ מ~א שוב מקוה בשז~ור המדה שחהיה ובלבאמח
 ~ורת ומ~א מת טומאת מהל~ י"א ב~~ מ"שמש"ל
 דבריו שבבללרוח

 דב~
 ברם ~~ל ב~ג ~י~ יו~ף זברון

 ~וד ~ להקל לבו מ~~י לא הנ~רים בין המת~צ~צם

 בי~ו~~ נוד~ לה~ ~~~~
 מהרב זו שאלה נש~לה

 צ"ד סז~ בח"ב במשי"ב ויהי הנ""להשואל
 ז~ז~ש ~לה ~ל בדוגמא ~שובהזבו~ת ~~ וג~ ~ באודך ב~"ק י~ויין השאלה פרטז בל~ל וה~מש~~
ולרוח~ לאוד~

 ז

~ ~ ~

 מת ס"ה סימן הגדשני~בודת
 ולמר~ףבמרתף ש~נ~

 אי~
 לחו~הבית לו

 חורולא ~~~~
 טפ~

 ~לטפח
 ר~

 שפתח
 ש~"ג בביח ל~ד ~~ני~ היחר ישלרה"ד המר~ףהוא~נ~
 המרת~א~

 שפת~~פ"י
 נ~ולה המרתף

~~ 
 אין

 מקו~
 ~פח

 ~ב"לוהביאוהוהאחדוני~ ~~ומא~מןהמרחף שי~א~פח ~
ו~מ~ש

 ל~יל~~~~~
 אות סי~ל""ה הד"ט ב~י~י

 ~לו חבד לתלמיד מאה~ה תשובה~שיב ו~ז~

הרא~
 למת ליטמא ל~הן שרי אי ממנו ששאל

 והשיב בשבד ~וים וימצא ישראל קובריםלו ש~~~
 הוא מצוה אלאדמותר ד~~ ~

 שמ~ מי ~
 לק~וד בזאת

 ראייה והביא ~י""ג מ~והמת
~ מ  

 ~מן ~מן מרן
 ובו~ובן ~"מ ~יזהוש~"ד

 מש"~
 מוד"~ובןמבדייתא

שהביא
 הרי"~

 מ""ב דף ותה"א ~~ דף טומאה בהל~
 והרא"ש~"א

~"~ 
 ~"ב סימן שם

 וא~
 מה~~ שדבו

מויניציא~
 ~~"פק~ו~ו לו השיב בדבד פ~ק

 ושג~
מהר~

 ~מו ה~בימו באזילי~ה אש"ש והדב בריאל
 פי~להתיר

 ~ר~
 והר~~י~יהד"~ ~ ~ב~ל מ"מ"איזה

 ש~הארי~
 בירי~ל~נין ולאוודפיא דאון ונראה בדבד

 לו ~יטמא לבהן יש דוראי ונל~ד באורך י~"ש~ין
 יק~דנהוולא

~"~ 
 ~טדו~וד גדול ביזיון דהוא

 דאינו מללו ברור ש~תיו ~~ דין ש~"ד סי~ ~קמןדמרן
 ובו~ בו ליטפל ויבא שי~שו ישדאל לק~ח י~ול~

 לקברו ד~יןמינה ~~
~""~ 

 לו יטמא והבהן
~ 

 דהיד ואגב
 שיחח ה~ס"ה בותב"תממשמ~ת

 רקלי"~
 ואומד א~ן

 בי"ט המח ל~בוד האידנא דנהי~י המ~שה ~לידד~
 בא"ח מור"ם ~דבתב ~י~גב~

~~ 
 נגד ד~ דין ת~ב~ו

פ~~
 מרן

 וש~
 בימי בי וזבירני הספדדים ומנהג

 מולרתי ~יר ב~יינה בברוביא צוות ז"ל אבי מרנ~ורי
 ~"~ ב~ "בי"ט המת לקבוד בד~תם ~לה א~דפ~ם
~מ~ין

 במנה~
 בימי דל~ולם אמד והוא אשבנזים

 מרז ב~סק נוה~ים ~יו זי~"א הקדמוניםהדבנים
 ישראל ~"י ו~ברו שמ~ו ולו הספרדים נוה~יםובאשד

די"טב~לג~
 אלא רבנן שוייהו בחול מת

 דא~
 הואתחת

 ~ן בהלואה תפוד~ן תברזבין ~בקשים היוהאפשד
~~זה



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

" ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

 ~~~אן ~~ ~י~איז~
 ל~~מ~

 עו~נו
 בחיי~

 ~ ~לנהוג ראוי " ןבן

~~
 ~ו~

~  
~חו~דטומאחבוקע~ועולהביון ~ ובו~ לעליה ~~י~ ~בין אדובה ~היא

 מונח~~תח~
 האדובח

 חשבינן טפח היה דאם ט~ח בארובה שאוןביון ואינהחוזד~ויורד~לבי~
 בהל~ הדא"ש א~ חדד ~וועליח בי~

 קטנו~
 ואחרונים

 ואין וז""ל" ד~ ~"ק הט"זוב~ב
 פ~ח דיהי~ לח~שו~

הבי~
 ~טו~אה דסוף משום טמא ~הוא

 לצא~
 ד~ך

 ~~~~~~~~~דב~ן~~~~~~~
 בביתבלל

 בנ"~
 בדדישח זה ~אדיך~ל ובחנם פשוט

 יש שאם ~מדנוומזה
 בבי~ מ~

 עליו שאין בחדר
 ב~ל לישב לבהןדאין אה~

 הבי~
 שהטומאה מטעם ~ן

 ויודד~חוזר~
 ~ופח דהטומאה מטעם הן

 לצא~
 דדך

 אין אם אלא דוקא ~קי~חדא"שהפ~חו~א
 ז ע~~"לונבוןפחו~מט~ח ד~ ~~~

 ~ו~~~
 וב~~ חדדים ~ני ~~

 ~~ הבי~
 ~ם

 אחד בבל הואילואין ~" טהודים "י

א~
 זי~ חצי

 שהוא
 ח~

 שיעוד
 ו~בי~

 טמא
 בבית מונחים ז~ום חצאי ב~ באלו ודואין שםדרך ד~~"~

 הטומאהואין
 נבנ~~

 בחדדיםביוןשדל~ו~י~םנעולי~
 באודך ה~ ~זם"ק ועיין ~ ואח~נים~""ז

 מהם א~ ~ל החדדים בששני דהיינו ה~~ו~~"ק וב~~הש"~
פ~וח פ~ח~

 בשנפ~חואבל ~~י~ מן לפנים הם ושניהם עצמו בפני לבי~
 הטומא~ חזר~

 מן
 הבי~

 לחדד~במש
 ~ ו~וטמרן

 ~ו~~~

 ~הואיל מור"ם לשון ~~
 ו~ט"~

 ובו~
 הטעם ובו"" מחמידין ישוצבן

 ~א טמא ~ט"ל ~~ידיןד~אא~רינןדיש
 הואיל ה~ויד מ~וך ולא האהל מ~וך ~חלהש~וציאין באו~ו~~

וב~ו~~
 דוקא פ~ח ~~ו לבן האהל נטהד יציאח

 ומ~~בדא ואחרוני~ ט"ז ואילך מבאן ולאטמא
 נ~וגוהבי ~הק~

~ 
" 

 ~"ק"ט~ ש~ך ועוין"
 ושו"~

 ק"ג ~ימן ח"צ
 חלקאיש

 ע~
 ועיין מ~"מ

 רדב"~ ש~"~
 ~ימן

 ~ע"~
ושו"~

 ו~ו"ת ור~"ח ור""ט ו~י~ר"ז עק""ב סי~ דב"ש
 סי~~~מטהיו~ף

 ו~""~
 נ"א ~~ימן י"ד ~דוד מ~ם

~
 ~ ולדו~~ לאוד~

~ " 

~ ~ ~ ~

 יובלו "שלא במקום יו~ף~"קו~ז"ל בבדבי
 ~גודהוביוצאאין שהעיד בלילהלקבור

 לבהניםלה~יד
 לצא~

 ~הד""א הדב ש~~ל ~מקום

 בשו""~אמיג~
 זלה"~ ה~ ~די וע~ש ~י

 סי~ן י""ד
 א~ו~לבהנים דאין עב"ל~ונלע"דו~

 ~א~
 מק~רהעיד

 א~וד דדו~אוחוצה
 מ~ו~

 ויש מוד"ם בדב~ב האהל
 ~ ל~יל ועיין ובו~~תידין

~~
 " ובו~ פ~ח או חלון נפ~חואם

 היינ~
 שיש

 מדברי~ והוא ואחרונים ד~~עט""ז על ד~ בו"
 וב~בהרא"ש

 הש""~
 חלון נפתח ואם וז"ל יו""ד ס"ק

או
 פ~~

 ~פ~ח שבאו~ו החצד שאחודי האחד ~ד
יצא

 שה~
 ~צדהחצד

 הואנעול~

~~
 ו~ן

 ~ת~ טומא~ א~
 בל פירוש " ובו~ הזיזין

בי~
 ~"ז הזיזין ~ד פ~וח שפ~חו

ואחרוני~ וש""~
 ו~" וא~דונים הט""ז והביאו דש"ל ו~~ב

 וע~ו עי~ב שיש~~קום
 קו~~

 ודאשי למ~וי~מבוי" הי~ףט~ח בהם שיש
 הק~רו~

 נבנסים
 ~ח~

 הג~ין
ש~~אןומבאןוהטומאה

 צבנ~~
 הקודה ~ח~יה

 ~ביא~

א~
 לגג "מגג חטומאה

 ומ~פשט~
 מבאן הב~ים בבל

 בשיש א"בומבאן
~~ 

 רשאי הב~ן אין" חבתים מן בא~
ל~ש~

 בשום
 בי~

 הב~ים מן
 המחובדו~

 של קודה ע"ו
 צריך שהקורח וב~בועידוב

 ט"ז ועיין טפחדחבה עגולהבדי~~ה~ לחיו~
 וש"~

 בשם מ"ש
 הדדי~~

 וב"ח
 ג"ט עגולה ש~הא דצריךב~ב

 ע~
~ 

" 
~ 

~ ~

 מ"ש ע " ובו~ חבולטים גגים לבן
בש~ הט~וה~"~

 דבריווהס~ימו על הדדי~"ומהשהקשו

דצדי~
 אבל ~וף ועד מ~חלה טפח אהל ~ג שיהיח

 עבח אףשהיה גבוה בחו~ה ח~ק ביניהם שישבל
 אין שוב טפח אהל שאין ביון טפחיםבמה

 ו~יים לילךמקום לטומא~
 חש"~

 וגדולים דבים ח~בימו ד~ן
 ועיין ~ עב"ל פשוטובןהמנהג

 מ"ט ~ימן ב~~לק יהוד~ בי~ בשו""~
~"~~ 

 ~הרב שלומח
 הדמ"~

זצה"

~  ב~~
 " ובו~ פ~~ים ~~~חי~ן ~ב~ים ~

א~ אב~
 לפ"ז טהודים ~~ומום הם

 בשהטומ~~ א~
בבי~

 ב~י~ן פ~ח ל~גור " חבחנים דעת אם א~
 ולאוחלונו~יהן

 לצא~
 אחר עד מהן

 א""~ המ~ הוצא~
לצא~

 ~חן ולפ"ז בדדישה ~""ב מב~יהן
 חדדאו בבי~ שהו~

 שה~מא~
 נעולבדל~וחלז~ו~ והוא אליו נוגע

 שהגיע לוונודע
 הטומא~

 א~ור אליו
 לצא~

 מןה~דד
 אחדעד

 החדד נפ~ח שלא זמן בל שחרי המ~ הוצא~
~א

 נ~נ~~
 ש"ךוט"ז ל~ובו הטומ~ה

 ד~א ו~ו מפ~ח ע"יהפ~ח חול~דהא~גיד~
 צידים ע"י ~לוי~ הדל~

 ועיין בד"ק עיין חוצץ אינו בזח ודבד בדזלשל
 ~ו"~

 פ""השאלח ~"גוש"י ש~לה ש"א ועיין ~""ה שאלח ה~ר~ניעבו~~
 ועמ"~

 בדיש~ד"ט בעיקדי שם עוד ~וב ד""ה לנפל
 או~

 ל~
 ונדא~ באוד~

 ~מיביןליהועיין ודשדן חט"ז דהשיג~ל ונה"ב~ש"ך בדבדי לע""ד
בשו""~

 ~א ~י~ י"ד ~וד מב~ם
 שלא ד~חמידו~ל~ג~ ז""~ ש~"~ ~ל~וטי~

 ~מא~
 ~בעיני הנ~ריםוי~~ ~מ~~ין

~~
 ~שון

 ~וד~
 " לבוףובו~ יבולין אינן הבהנים

ב~ב
 הב~

 או אחד מקום אללחוציאו או~~ בופין נפל הוא דאם נ""ל
 ~ח~

 בדי הדקיע אויד

שיבנ~ולבי~םוש"~
 הב""חאבןה~חלק הע~יקלשון

 דוצה הבהן ש~ם אלא לחוציא לבופו דאין וב~בעליו
 ~ין אחר ~קום אל הנפל להוציא שם~שלוח

 מת שום לחוציא נוהגין אין~עבשיו בה""~ וב~ב בו~יה ונלע"ד בד"ק עיין לעבביבול אביהנפ~
 חו~

 ~נפלוע"ב
 אהל ואם זח על יבוליןלבוף~ין

 המ~
 מ~יע

 להוציא לבוף הב~נים יבולין ן "~" לבה"~
 וא~י~לבח"ב בדי ח~~ א~

 בשב~
 מ~~ח דאה ש~ך וב~ב

 ~ימן ~חרי"ל בשו"ת וב"ב ע"ש פעמיםבמה
 אלגזאיי"ד ב~ו~דבעיד יהודהובשבט ס"~
 ~נפל להוציאלק~ובים יע"אנהגול~ו~

 ל~ח~
 ביום בשאידע השמים

ש"~
 והוי

 בסבר~
 וההוצאה ז"ל ז"לוהש""ך חב""ח

 בבד ע"י או ~ים ע"י או~םעושים ~~"~
 ~ל המג""א ו~מ""ש מוד"ם בלשון ב~ ~עיף שי""אסי~ בא"~ בדאי~

 ודוק נפל ודוקא ~ש וי"ד~ם~~""ק~"ג
 י~וד"ה גבר ויהוד"ה דבמ~שח עב"ל~ובאמ~

 יע~
 ב~~ום ועב"פ

 לי נדאה ~נהגדליבא
 ב~~ד~

 ~ל ד~ים דירבו הטן
 ~ופין אין פניחםלהוציאחנפלאבל ויחלו ה~פל~רזבי
 וב~~ו~~

 דאף יום ב~ל ~עשים דאי~י
 בשב~

 וגם ו~ט
 מטל~לין איןלנפלים

 ע~
 ו~וציאין ישדאל

 או~~
 למקום

אחד



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

~~ד
 לבה"ב או לב~י~ם" ול~~ בדישהבהני~

~ת ל~ר~
 ~עו~ ~ירדבימי ה~םואמ~

 ראי~י~~יינהעיר
 מקום ~יוציאנו~ל הנ~ל אבי ~ילו ~" ר~~ם~ולד~י
 זובל ~~~ן ~די~ח~~

 ליל~
 ל~י~ו

דאשזן ולבה"~~יו~טז~
~~ ~~~ 

 ב~וה""~"

 ה~~ ל~~~ ~פצז~
דלאהי~

 ~~שו~יא~ו
~~~ 

 ~וו~ה~~י~ב~ישהבהני~
 ל~~בולבו

 לבד~
 ~צ~וד ~ם זלה~~~ל ~~ם ב~~ת

~
 לק~ן ו~יין

 ~~~ביד~ ~
 וצתק ו~יין~~~ד

 ~~נין שו""~לא~ךבש~ת מ~ או~
 ~ל~

~~~~~ 
א~ור ~~

 ל~
 ~ו~ד~

 א~ו~
 ~ל

 שלאו מ~
~~ 

 " ו~ו

 ~ל~
 ~~ה

 ה~
עושיםש~ב~

 ד~~~~ל
~~~ 

 ~ל ~~א ו~~ד
~דישה ~~

 ~~~ ~~י~
 ~ק

 ו~~ י~
 ~ד~~א

 ~מ~
 ב~י~ש~ונ~

 ~א
~~~~ 

 לאהמו~ח א~ל ~א
 דאינו ה~טה על בשנושאין זב"שהמטה ע~

 ~ו~~
 ר""א

~ ~ ~  ~~~ א~ לל~~ ~~בז~הבהני~ ~~"~~~"~~~~~~~~~
 דיו~~ין

 ~~~ו~
 ר~

 ו~יינו~~ות
 ב~ב~

 ~~ד~שה
 ~~ו~~ן~רל~ ~~~~

 ונ~~~ ו~ש""~~ה~~
 ד~וב

 להח~ודול~~~~~
 ד"א

 ~ א~ ~~נז~~~~~
~~~~

" 

~ ~ ~ ~  

~"~~ 
 ~י~

 א~~ ל"~
"~~ 

 ~ל~ש~~
 לה~~~~צי~

 ~~ת
~ ~ ~ש~  ~ז~~שה~~~ ~~ויי~~ ~~~~י~ ~ודי~~ ל~ ~~~~ ~~י~~~י~ 

 ~~~~ז
 ~~מים לא~י~ ~~גז~~ צקי~~~~ ~~~י~ ~~~ ~~~ ~ל~~

 ~י~ל~ ברי ו~ינוק~~בד ~~י ~~~נ~ ~"~
 ~~~נו~~~~ו

 ~~~נים ~~~ו~ם~~~~גו ל~רו~ ~~ ~ל~ ~דר~ ו~~~ ~~~ו~ ~~~~י~~ז~~ם ~~"~ל~~ו~
~~~ ~~~~ 

 שלא ו~יון

לב~ו~
 ~חיים

 ~ש~
 ~~בד

~  
 מו~ל הי~~י~~ו ~~ש~~ ה~~ ~~~~

 ~~~ו~
 ~רובי~ ב~~י~ ו~לי א~ל

ד~
 שלו בגזוזטדא נקי ~מקום הונת המ"צ בעצת

 ~שבי~ ~~~~ ~י~~ ~ל~ז "~ולו~וג
 ~ם

 ~ו פ"י ~בוב~יםאנ~ים ב~~~
 ~ב~ ~~ ~ד~

 ודיניו
ו~זזם

~ ~~פ~ ~  

~~~~
 ~~~~נ~~יל~ו ~~ז דוקא ~י~ ~~לו~~ה

~לב~ב
 לאה~~~~י~ לב~"~ א~

 לטלטל
~מת

 לעיל במ""ש ודלא ~גדיו ~י בש~~
 ב~"~

 ב~ב

~ב"~
 ~הבחנים מפני ש~י ~ים ד~י ~~ד ו~ובל

 א~ ה~ו~ ~~י~~ל~
 ז~~בו

 ב~נז~ ב~~~
 לא א~ל

 ~~ירו דו~~ ~וו~א ו~~~אי ו~ינ~ק ~בר או ~~דיו~""י
~~ת

 ו~~""~

 וברב~~
 ~~~ מו~"~

 ~י""א ~י~
 ב~ש~לא ~ ~~~

 ~ו~~ ~~"י י~וד~ בשב~
 או

 שו~ ~ינ~ ב~
וא"~

 ל~ו~ל~~בה~זם
 ~ ע~"~ א~ י~~~וב~ ~

~ ~

 מ~~ם ל~ון
 ליג~ ו~ו~~

 ~~ב " ~~ו~ל~ו
 ~ולל~~""י~

 ודופ~
 ל~~ן דא~ור אף

 ל~ג~
 בו

 מטמא א~נו~אהל
 ~~ ~שו"ד~י~

 גו~י~~~"~בה~יא
 ~וללודופקאי~ו~~~אבאהלבשו"~~ב"אסי"קע"ז
וב"ב

 ~ הא~רוני~

~~~~~ 
 לבהן אסור ~~

 ~~ לי~נ~
" 

 ~~~ ~~~ ~~י~~ו~
 אמו~

 ~ון
 ~א""~

 ~יא אם אבלה~ומאה יסי~ ~לא
 ~~~ ~ול~

 חו~
 ~ל ל~"א

~~
 שאינה ביון

 ~~~דנד~
 ~~""ל ~לא ש"ךואח~ונים

 ~פינ~ אפי~~חי~ל
 קט~ה

 ~ז~
 ויש ~מו~יו ~ד~

 בד~~ו~ ~ל~חמיד"
~ " ~~ ~רן~ ~ "  

~"~~"~~
~~~ 

~  

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

 ש~ח~ מ~~~~פ~מי ו~"לדמ"א
 ד~ומאח

 הבדיו~ ב~ו~מפני ~~ןנ~י~
 וב~ב

 די~~
 ללבוש

 ה~ל~
 ובחי

 ועויןשו~יםו~ס~בד
 ~ו~ שו""~

 צ"ו צ""ה יאיר"~ו~ן
~ 

 הש"~בח~
 אם א~ל ~~ת בא~ל ~ו~א

 שוב~
 בבחים

 לביתהסמובים
 בן ~ ~~ן אף~~"י בתוב~ שהמ~

 ~בל דד~נן ~ו~א~ ~לא אינו מ"מטמאי~
~צ~ו ~נון~~~~

 ~חל~
 ועיין האחרונ~ם ~ה~חי~ו~ו ע""ב

 הש"ך עללשון מ""שי~ודה ~ש~~
 ו~~י~

 ~ימן בא""ח ב~ג"א
~ש"~

 הש"ך על ש~שיג י"ר ~""ק ~"ש ו~י~ ~" ~"ק
 וע~ן ז ~~"ב~"ל

 בר~""~
 סי~

 ע~"~
 ~"ז ו~י~

 ור"~
 ז"~ ~ר~~ ובז~~ודמ""~

 ~י~ ~ו"ד
~"~ 

 ~~~~תזון

~חו~
 ~רד ~סו~~

 ~~~י"~ ו~ו"~ ~~~ ט~רו~
 ז"ל

 ושו"ת נ~ו~""אסי~
 ~שא~

 ב"ד ~י~ ח~ד ~שה
 ושו""~

 י~~~ח ~~~ ב~" ו~יין~""ש
 ~ע"~ ~~

 ~אורך
~וד ו~"~

 ~ר~
 ~בט ~ל

 ~~ו~~
 י""ד" ~~~ו~י

 צ~ב~~"~ ~~

~~~~

 ~~ו~~~~~~~~וד~~

~"~~ ~ ~  
 ~ג ~י~~בי

 "ח"~ ~"~ וש~"~
 ~ז ~י~

 ~צ"א ~ז~~א~ד חוו~ ושו"~
 ~~~ ו~~~

 בעיקדי וע""ע ז"ן ס~~
 סי~~ד"ט

 א~~ ל"~
 ב~

 ד~ו~ ו~~א~ ~או~~
 להחמיד

"~~~
 א~

 ~שובב
~~~~~ 

 לו יג~דו ולא ~ס~~בים
 ~תם לו~ק~או אל~

 ~יל~ז~ ב~~
 ~צ~ו

 ~תל~
 ל~ב~~ לחוש

~אז~~י~
 דהיא

 ~~א~
דאףבלא ~~~י~ וצ~י~~ן ~א~דיי~א

 ~~~~ ~היי~
 ~ ~ובדש"ך

~""~

 ה~ח~לל ב~ן
~"~ 

 ויש
 ~~ו~ בבי~ ~~

 ל~~"ב
 לו ~אמרולא

 ~פלח~ ~~יי~ ע~
 ז

 מ~~~
 ~שבו~ה

 הקרו~~
 ~הוא ~הן

 ~~~~ו ~צאלא ~ולה~~~
 י~מ~

 סי~ א"ת ו~א זש~אל
 ~"ד ~"ק~י""א

 ב~~
 ~מ~ יוצי~~ ד~ק~ו~ים

 ~ ~וץ

~~~~~
 המח בא~ל ~ישן

~~ 
 אך ול~וציאו להק~צו

 וא~רונים אגודה הוא ~~ב ~~ינוך ~~ניי
 שאינו ~ק~ן ל~וציאזא"צ

 ~ד~ע~
 ~מהדלנ"~ וע"~ ~ואחדונים ~ה"~ ~צריךלאמו

 ~~"ב סי~
 ב~~

 דינין
לט~א~

 ~~~~ינו ~~ן
~ 

~~~~~ 

~~ 

~~~~~~~~~~~ 
 מקיליןשיש

~ 
 אף ובמשא ~ ו~מגע ~"" הד~ב"ם

~~ל~~~~~~~~

~~~~~~~ 
אז~

 ק~~ זאף ~~
 ~~א ~ו~ד

 ש~טז~יין ~ הדש~~ ~ב~~
 ~אז~ות~"~ ופני~ י~ד~

 ו~י~ן י"ד ~~~
 ~י~ ~"ג ו~דשב"ץ~נ"ב

 ~ ~ב"~
 ג~ פ~ במש"ל ועיין

 א~~לבה
 מהלבו~

 להחמי~ דנבון "דאסיק אבל
 וב~ש ~ב ~אהל גוים קברי~טומא~

 במ~~
 ובמשא

 נלע"דובן
~ 

~~~~
 בברבי

 יו~~
 יו~~ ש~י~ ~הן ז"ל ד~ אות
בב~"בומ~

 ~בי~ה~~וךלבה""ב
 ב~ו~

שצרי~
 לישב

~~~ 
 אויד

ל~~ור ~~י~ ~~~ יצא ואם הר~י~
 ~ח~

 א~ד אהל
 לצא~ מי~~

 ולעבור משם
 ביון~אהל ~ח~

 דטומא~
 ~~מוך ~ח אהל

 גדול~דר~נן ~ו~ לאהלהמ~
 ה~ריו~ בב~

 זיין מה~י הרב
 י~וע~~ערי בשו"~

 וסימן ב~ וסימן א~ םימן יו"ד ~~ד ~ד
"ג~~~~ל ~  

~ימן ~~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~י~~~~ 
~~~ 

~~~~
 ~ו~" ~~~

~~ 

 ~~~~י~~~
 ט"ז הקטניםעל

 גש"ם סימן בא"ח ו~יין~ ואחרונ~
 להפרישן נבלוח באובל דא"צ התם רבדאמדי~משמע
 הד"טוב~יקרי ל~ילבש~האגוד~~ ועמ""ש ואחרונים ש"ך ~בא~~~ד

 א"~
 הביא י""ד סימן

 ב~""~

 פ"ט
 הנימול בהן ~ינוק להחזיר שלא הזהירו~ר~ירארא

 ~וויןלה~דישו דאין ~א~~י דירתובא~להמ~רהיה
 קי"ד דף יבמות הש"ס בפשט איסוד ~שום לאמ"מ

 ספינן ~ר~"א~ והש"ע והסמ"ג ~~דמב~ןוהדמב""ם
 ~ ונבון אנן~יה

~~~~~ 
~~ 

 ~לל אבל "
 ובהנ~

 ב~ב "
 חללדוקא הב""~

 מ~אוריית~
 של אבל

דבריה~
 ~ולד ואם לטמא ~סור מחלו~ה שנולר ב~ן

~ספ~
 ג~ר בהן הוי חלו~ה

 ל~
 דבר

 הש"~ והביא~ ז~~ע"ש~י~ ויתבאדבא"~
 ~ ואחרוני"

~~~~~ 
 ~ידשוהאחרוני~ אבלפ~ולהוב~" ~~

 שיש א~~ ~""
 ל~

 ~~נה ב~י"
 ב~ון ~י~ול"דרב~ן~ א~י" ור"ל ~~וט רהואונל~ד ש""~

~ניו~
 ~ א~רונים לעריות

~~
 ולא אונ~ת לא היא ~ן

 דאי~ה ~ש"ך בחב~ ~ מיטמא~
 ~חוי~ב~

 א~ל לו לי~מא

~~ו~
 מדן ו~ב לזטמא בידה

 ב~~"~
 דין

 ד~דאינ~
 מ~תב~א וה~י ~הן לארוסו לי~~א~חיי~~

 ~אהוזהדואהרן דב~ו~
 הטומ~~ ע~

 ~ל אמד ב~יב ד~רא
 ו~ש"י אהרן בני~בהני~

~~ 
 ד~~~~ן

 דאינה ק~א~פידושא ~~ ~"~ ~~
 ליטמ~ חייב~

 ובפירושא לו

 בח~~ת~
 מוזה~ין רישדאל ~טמאהבגוןברגל ולא

~ל
 הטומא~

 על ~""ש ו~יין חג~ו לא מנבלתם
 פי~ ת~סו והפו~קים היטב ה~ר והביאו~ה~ה"י ז~

 לו ~ייבחליטמא דאי~ה ר""ל מיט~אה דלאראשון
~בל

 בה~ ה~ בנשוא~
 ~ין ~יש בין ישראל וב"ש

~ויין אש~
 ליטמ~

 בז" ולה~ע~ק
 עליהם ש~תא~לי~ מתי~

~~
 ב~אר הן ברגל

 ~~נ~ ימו~
 ~~לאו לן שני דלא

 ו~יין או~ןבו~ין
 בשו"~
 אליהו~י~ יר

 ~ליו ו~ל~ו לי~מא ~~" אין דל~~נות~חב ~"חוהרמ~"~
 ~אח""ג בשו"ת להב~י~~ועיין בירי~~ראב"רומרןואין הרא"~

 דהעלה הנשואה א~"~~יט~~לב~ו ~~"אסימן
 ל~לך משנה הרב מ~רידמיטמא~נ~~וע

~"~ 
 מה~

 ~ין~בל
~ ~ 

 ~דבריו ועיין
 באו~

 סימן ל~~ן נבפל
 ז ד~ ד~ןשע""ד

~~

 ס~ק לא~י ואילך זום משלשים שהם או
"

 נ~
 לאחיזולאחו~ו ~~יןלווה"ה ראין

 שהןהקטנים
~~ 

 ~ ש""ך להם מט~א אין נ~ים

 מ~~~
 ידוע ~ואם ~ט~א אין~~א~לואין ביוםל~
~וראי"שנול~

 לט~
 ש~ולד חדשים ~~ בן ~ עליו מ~~לין~נולר ~יו~ אפי~מח ~~~י~ ~רשי~

~~ 
 ובן

 א~י"~"
~ 

 שלשים לאחר
 שיצ~ יוםו~

 או מחו~ך
~סור~

 ~ליו מ~~בלין אין ~~~יו לו ש~לו ~~י אף
 ללמוד ויש ואחדוני~~~בו

 ~ז~
 ג"ב

 ל~ומא~
 בהנים

 ~~ן לו מטמאין ה~~ובים~אין
 דב~

 סי" ח""א ~שה
 וז"א~"ט

 ח~
 ל"ו סימן ~ד"ט ועיקרי~ ~ל"ח סי"

 ~ ה~ ~י" צרקה ו~עיל י"ו~"ק
 בשו"~

 ~י~ ח"ב ז"א
~ל~

 שמ~תוך בולד אנינות נוהג אי ונחן~רבר נשא
 בול"ללידחווה~הראין

 בח~ב~~וי לפישדיןאנינו~ דיןאנינו~
 ובפחו~ קבור~

 שמת ל~ מבן
 לי~~

 חיוב

 ~~ אלא~~~~י~~~י~~~~~ו~
 ז בדבד נס~פק ~י~~"ג משה דבר~ר"

~~
 " ובי~ שנ~גרשה ארוסה לאחו~ו מטמאאבל

 נשואה ~אפוקי הא~וסין מן שנ~ג~ההיינ~
 נ~אל~נה או נתגדשה אםדאפילו

 דאי~
 לה ~מא

 ז ופשוטא~~נים

~~~

 ו~טמא
 לשו~~~

 ל~ביאר~לק~ן ~רן " יבם
 על ~~אבל ~אי ש~"דסימן

 עליו ~מה שע"ד סי~ ריש בנה"גוהרב שומר~י~~
~ 

 ול~אורה
ראה

 פש~
 יתיב דינא ד~א ~~א~ל דל~דן ל~~"ד

 דבל~~~בי~שהבהן ד~ דין ש~"ד סי~ פ~יחו~ספרין
 ובו~ ~~יה~ ~~א~לי~ ו~ו~ להםמטמא

~ 
 שרב וב~

 על נ~אבלא"
 שו~~

 שלו י~ם
 א~

 לא שהיבמה דאה
 היב~~"ש עלנחא~לה

 בד"~
 והד~

 ~טהאה~ן פדח
 מתא~ל דאינו הסבים ~~ סי~ח""ב

 יוסף בברבי ו~~ו~

ס"~~
 ב~שובה ~~ ~רזל ~"ב א~

 סי~~""ד מש~ משא~ ודהר~
 ~ל~ ז""~

 להחאבל"אך דחייב וה~בים ~דבר
 ה~~ורי

 נחפה ה~היר בשפדו
 בב~~

 ו~דישקיל ח~ ~י~ן י"ד
 ב~~

 ~ייא""ש "י ומ~ד ז ע~""ל לה~אבל חייב ד~ינו~הדן מט~ ~ר~ הד~ בר~רי ומ~יק ד~ריו
 לה~אבל דחייב ב~ב ס~דו ו~~וף י~ו~ה בשבטז""ל

ונס~יי~
 דב~ב ז"ל ~דמב"ם ~דברז

 לחזק אלא אינה ה~ומ~ה ד~~ם ז"ל~י" ~מצו~ בס~
 י~"ש ~בל ~ה~~ ב~ ~~ בחב~דו~בן ~ ה~בילו~

 ובת~
 ד~ן ~וד

 ~~ ב~שו~ צריק ~די ~ספד ~"ל ר~ו~סבים
 ~גרזל~מצוה ע~י אף ליט~א צרי~ין הי~מין ד~ל ל~לבהוה~לה ~אור~

 ליב~
 פ~""א בה~ב ודלא

 בשו"~
 ח""ב

 ק~~י"
 יע"~

 בשיורו ז""ל חיד""א והרב ~ ~ב"ל ודוק
 ש~"ד ~י"בדבח

 או~
 י~א ב"

 ליש~
 ~רב רבו

 נחפ~
בבס~

 ע""ג דאף וב~ב ז""ל עייאש מהד"י על והשיג
 ~~רו~בסוף

 ~"א דף יה~~ שב~
~~ 

 ~~ק ~יש
 ~ל ~ב"ר"~ג~~ן~ב~ב~הודה

 הר"נחפ~
 בבסףרליתא

דאנ~

 ז""ל ~ר~~~"א ~~ ~י"ל
 שה~~י~

 יו~ף בי~ה מרן
בטי~

 סי"ש~ב
 ו~ס~ ~מט~אלה~

 וה~""נ הבא מרן
 הא~ך ודבבר~מתאבלין

 הר~
 ז"ל

 צדיק פרי בשו~~
 ~רש~"א ר~~יוהעמיד

 דקשיא ~סו~יא ויי~~
 עלי~

 אנו ש~י~י~ ~ש"ע ~~ק נ~בל ~~"ב ו~~י~וי~""~
 לע~ין ~ין מעשה ~~ינו ~נו~ותין

 ~ומ~~
 בין

לענין
 ~בילו~

 עייאש ~הד~ז ~ב"ל
 הזקן מהדש"ל ובמ"ש לה~~בל שלא ה~~ג~~~שט בגלילותי~ ~

 ~ר~נחפה נהגולה~אבלמו~י אר~יל ב~יר ואםו~~
 שהמנהגלה~ךואי~הו א~דרובגלילזת~ו הלך~ב~ף
 נהרא בד~ן וא~ן~די~הו

 זפ~~~ נ~~
 סו~ד ואינו

~ס~
 ~ו~אה דדוקא"לענין מרן

 ~~ר~
 לענין ~לא

 מרן של ד~תו ~אי ס~יקא ~איבא וב~ידי~~י~וח
 יבר~ח~י

 שנפסו~
 ~וא דמפרש ~אי ב~י

 בר~~
 מרן

 בל של בירו דמסודחו~"ש
 בירו~ ~פוסקי~ ~ף בא~להמ~ל בדברי ד~לב~ מ~

 ובמ""שב~ניוחנו

~מ~ו~
 בס""ד אחר

 ~נ"ל ~רבה שיו~ ~ב"~
~ 

 ועיין
 ~ד"~ב~י~י

 ל"ה סי~
 או~

 ול"ו ל"ג
 או~

 ס"ג
 הנ"ל ~~"א ~רב ד~די ~ל עטלף עין ~יניובש~י ~

 ב~י וחז~ים ~ו~יימים שרידים ~דבריו~גם
 דבתבבמאי מוצ~

 דבר~
 נ~יגי גלילו~יו

 ~ל~
 ל~~אב~

 ~~רושי~ אחר~~"~מעצמו~יו ופש~יה נהראונהרא
וה~~ו~~

 בננס
 לגביע~

דב~ב ~מאי ~זו~~"~~~~נלע""ר



~ ~ ~ ~ ~

" ~~~~~"~~ " 

~ ~ ~ ~ ~  סותד~ דאינוד~תב
~~~ 

 ~מאה ל~נין דדוקא מרן
 ל~נין ולאאמרה

 אביל~
 ד~תו מאי ~~יקא ודאיבא

 ב~בא לן בייל ובללא מללו ברוד שפתיו דהא מרןשל
 דין ~~"ד ב~י~רבח

 ד~
 מיטמא ~הבהן הקרובים ד~ל

 איך"נובללומר וא~ב ובו" ~ליהם מתאבליםלהםובו~

דמ~
 ליה פ~יטא לא~

 מתאב~ דהיב~
 שו~רת ~ל

 מ~~פינא ואמינ~לא לה דמ~~א ביוןדפ~ק~באיבם
 ~דלד~ת

 הש~
 ~ל נ~י מתאבל לה דמטמא ביון

 טומאה ד~א מ~תברא דהבי יבםהשומרת
 רינא ל~נזן ולבן התורה מן לבהן ~~ור~~בילות ~מיר~

~~ ~ ~ ~ נ ~  

 ~~~~~~~~ן

~ ~ ו  
 תליא בהא דהא יבםלשומרת

~ 
 לי אמדו ובליוורנו

 ~ותו ל~תאבל ~לאדנהיגי
 ראית~

 משאת בשו"ת
 ~י~ןי"ד מש~

 ~ז""~

 א~ילו דאבילות ו~ביח ו~די דש~יל
 רשב"א מש~ת ~מק"ו~ ~ בהדוא ובתב נ~גמ~פיקא
 דין לנהוג דוש מרן ובדפ~ק יבם לשומדתדמ~מא
 ודלד~ת ג"באבילות

 ~~~ הש"~
 ה~רובי ~פיק~בל

 וחשיג ביאור צדיך הדבד ואין~ ~תאבל הואשמ~מא
 לי~ש~ וט~ח ~~ ~י~ ~ב פמ"א הדב~ל

 ה~וגי~דפ"ד
 לשו"ת ד~ה דנראהאחיןד~ב~"ט~"ב

 רשב"א ש~ת ~ל ר~יג מאן אשבחן דלא דביוןבתב דשב"אובס""~
 אבילו~בדיהטאחיוב מביאתולי~י הטומאה ממילא יבם ל~ו~רתדמט~א

 דש"~
 ה~מב"ם והי~שלמיודברי

 ~ל ~~רת לדבדיו~מצוה דבוונתי ~דןוהנאניוהוראת
 בדוחק ד~ללשוןהר~חיד"א~ל

 ש~ בסי~ מ~מא שהב~ןהקדובים דביו~דמרןנחיתלפר~
 תני ולא ד~ דין ד

שומ~
 ודו"ק ליה ק~ינן ~~ק י~ם

~ 
 דאיתי בי וגם

דהרב
 ב~ ב~ה"~

 ביאר לא דמרן
 דצד~

 להתאבל

 מ"~~ר~
 י~ויין מ""א~ ~דח ה~ב ~ל ~ליו ה~וג

 בד ~~~

~~~~~~ 
~~ 

 א~~~
 להם שמ~מא

ל~ברא ~~
 ~ראשונ~

 א~~~שלא
 ל~ר~

~טמ~
 אח~נה ~~ברא לטמא ומ~ה

 ד~~~ים ותוס~~ת~"ד ~~ דהב~
 ד~

 ~בשם ט~
 י"א~

 דוקא
 לטמא מצוה ואז ו~ריבים ארון לו ל~ביא או~~ורה ל~ר~

 לטמאות א~ור לצורך שלאאבל
 ש"~

 ואחרוני~ונוהגי~
 רק לטמאות שלא ~~חרונה ב~בראלהחמיר

 אי~ ואםקבודה ~צור~
 בהן אפילו שדי ~מת לש~ר אחד

שאינו
 קר~

 במו ד~וי ~מדו
 צור~

 ת~"ד קבורה
ואחדונים

 וגרול~
 התיר מזו

 בבי~
 קנ"א שאלה

 לטל~לו ליח שדי בהן רק ~ם ואין בשבת מתיש דא~

 ~"~ לצ~מתמ~
 ו~ש

 ~י~אד~ר~~
 ה~~ברי~ שמיד~מן

~אי~
 לבהןקרובולשמו~משמ~ו דמותר ביזיוןטובא

~ ~ ~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~  

 טוב למתביז~ן
 ~חו~

 רמ""א ומ"ש המחמירין לסבדת
דנבון

 לה~מז~
 לשמדואחרוני~ אחר בשיש היינו ו~ו~

 דבס~~ אמתוהן
 מיטמאין דאין ~מרו ש~י~י פרש~

 דלאל~י~
 נט~אוב"~

 דחהחידושו שם וק""א ~לוים
 חשובים היו משיחתן דביום~ר~ת

 נבונ~ בב"גוד~~
וא"~

 טובל~חמירז

~~~~~ 
 בל ~ד ובו~ ~גולל שיסתום ~~"""~ד

 "בת~הש"~ואחרוני~ דברימ~"ם ~"~"
 א~ןשמשימין~להקב~ ל~דו~~~~~~זלל~יינודבין

 בי~וי"~ארון היינו "דש""י"דגולל לפירושבין
 וא~

 ל~ן
המקו~ות

 ד~ות~~
 "~~יז

 בבי~
 במ~~די~~~~ותחין

או~
 ומניחין

 ב~
 לטמא מותד ב~בר המת

 גביו" ~ל ~פר להניח ~הגין והבי הקבר שי~תמו~ד לקרובי~
 הדמב"ן מדברי נראה ובןבקבר

 בת"~
 ו~יין

 א~ דין ש~"ט ~י~ ל~יל ו~יין ~ ~~"ח ~י~ רישלקמן
 ובו~ אבן הוא גוללד""ה

 לאור~
 יצחק פחד ו~יין

מת ~ר~
 ~צו~

 לי~מאלמת רמצוחלבהן דהס~ימו
 ~ ונבון גוים"יקברוהו ב~ישל~

~~~~~ 
 לו שמת לפיב~~בהן ~ ~~

 צרי~ מ~
 ~זהד

 בתב ה~ח "ובו~
 לקברו דאפש~~לו ביון טומאה להו~יף ל~הןא~וד בהליב~ רא~

ב~ו~
 ה~~""זדנבון ו~ב מרן ד~ת נראה ובן בה~ק
 ב~בראלהחמיד

~ 
 ו~מ"מ

 ד~
 בדבר ~יקל ~י"ז

 פו~~ים ~רבה מחלו~ת דהביא בנה"ג שיידיו~יין ש"~
 יהודה ב~~בני ו~י~ןב~נין

 ד~קל"ח ~ייא~ למהד~
 ~"ש ~ו~י~

 באור~
 ל~ר~ ברבה בשיורי ו~יין

 שנזהדין ו~יתי ~~אות חיד~
 ~רב~

 המתי~ הבהני~ ל~בור
 דאין בה"~~ב~וף

 לחו~יף"טומא~
 דאפשד היבא

 ~י~ מיגאש ן~ מ~~י בשו"ת מצאתי~ן
לקבור דצדי~ ~~~

 ד~ רחו~
 א~ות

 מבה~~
 ונבון

 הד~
 ז

 יצחקבפחד ו~יי~
 ~ר~

 איזה ~ל בהן
 ~ומא~

 ו~"ש מוזהר
 וב"ב להקל שנהגו בתב " והדאנ"ח פיראראמנהג
 ובנה""גהשו"ג

 ב~"~
 דמקילין הרבה הביא הלז
 שם~יין

~~~~
~~~ 

~~~ 

 ~ל~י~~ ~~ ~~
 וקוברי~ ~מטה נושאי שם שיהיו ~ד ~מהוא

 רוק~
 ~~ב~

 דנבלל ונל~"ד ואח~נים הט""ז והבי~ו
 ~ר~ו לו~בל יש אם מרןלשון בסו~

 מ~~
 " ידי~ את

 ז בלצרבו ~בטוד~י~ה~קרי~ ו~יי~

~~
~~~ 

 שהבהן ה~~בי~ ~ל ~~
 וב~

 מ~אתי
 נוטריקון אבלבלה"פ

~~ 
 אם

 ~ם ז~ הם בתו בניו א~תו א~ותואחיו
 ~ יו~ ל~ ~לי~םלהתאבל שצ~~

~~~~
 בברבי

 יוס~
 אשחו את שגירש מי ב~ אוח

 ב~~ ~יין באבולות חייב אי תנאי~ל
 ~י~ מאשמוצל

 ~"ג~~~~

 מור"ם
 ~י~ באה"~

 הב~ל ומת תנאי ~ל שנתגרשה דאשה ~~דין~ קמ"~
 ו~יין ~"ש ~ליוצרי~~להתאבל אינ~

 ~ה"יז~ן"~
 ח""גשו"ת

 אם הנשואח בתו שמ~ה בהן ב~נין נשאלק~"א
 לה יריח דב~לה דביון לה ~הט~אוח לויש

 וחיי~

 ~~~~~י~~~~~~~~~~~
 באחותו במושחילק לנשואה פנויה ~י~ מחלקולא

והאדי~
 ~שד~ בשלש מנופה חריפ"א בפלפ~"א

 ו~~לה דינאל~נין נ~~
 דהא~

 לבתוהנשואה מ~מא בהן
 בל בתבי דאחרי ~מים ו~די וז~ל בתבוב~"ד

 "הדב ה"ה לי דמ~יי~ רבה" ~~נאמצאתי ז~
 משנ~

למל~
 אבל ד"ה ~~ דין א~ל ~חלבות ב~" בפרק ~ ז"ל
 י~י"ש ובו~האדוסה

 באור~
 נבוניםוישרים ודבריו

 הם חיים מיםממקור
~ 

 אמרי"ם"~מאירי"ם
 ""ולדדים~"ובן~נל~ד~~ לאר~

~ ~ ~" 



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ ~

~ ~ ~  

~ ~  מ~אבלין אין 
 ז~

 "ה~נו זה על
 דין לנהוג ~ייבין דאין י"

 אם~~ל אבילו~
 יר~

 או אבילו~ ולנהיג ~צ~ן על להחמיר
 שחוריםללבוש

 ~רשו~
 ו~ דין לקמן ובראיתא בידם

 ~ אחרוניםבמור"ם

~~
~~~ 

~~ 

~~ ל~~~~~~~~~~~~
 שא"צ מי

 ~רשו~
 דו~א היינו ברל~מן בירו

"בשמ~אב~
 בדין לגמרי

 ~בלו~
 מ~אבל בש~ינו אבל

 וב~בו ~ ואחרונים ש"ך לא~ל ~לועג הוי לפניואלא
~צר שעושה~ מי היינו ~י~ו מוחין ~ין דאמד רהא~וד

 עצ~
 אלא ברבר חייב שאינו שיודע

 שעוש~
מקצ~

 אבלו~לב~ור
 המ~

 ~דובו או אוהבו שהיה מצר
 טעמים משאר ~ו בו שהיו טובים מ~שים ~צדאו
 ר""מ שהביא במו גמור הי~רשזה

 שו"~
 ~לל הרא"ש

 ~~ רין~ז
 וז"~

 ~ם וששאל~ם
 הרשו~

 ללבוש בידם
שסור~ם

~~ 
 סרש י"ב אוהבו על או שנפטר חמיו

 חמיו~ל
 דהרשו~ פשיט~

 ~ליו להצטע~ רוצהאם נמי אוהבו ועל ובו~ בירו
 בלביש~

 או~בשביל ~חודים
בבודו

 הדשו~
 ה~ראה ש~בל בדוד מצינו ובן בידו

 ה~~מי~ין מן אלא שאינו ומ"ש עב"ל אבנר~ל
 שרוצ~ מיהיינו

 לעשו~
 אבלו"במו לנ~וג הסיוב מצר

 הא~לים במו בק~בה ~צמו לרסוק ורוצההאבלים
 ועיין ~טוד ב~"ש האבלים ~ם בלל לה~אבלשלא נהיגי וה~דנא ז לאבל בלועג~ נקרא רהאיממש

 ~ל~מן

~~
 ומ"מ

 נה~
 ב~ו~בק"א " ובו~ ~רובי שבל

 או בשני שני הוא ~ם מצא~י לה"פשל
 בגרי בל לובשין אזי בשלישי ראשון או בשניד~שון
שב~

 יהיה סול של עליון בגד מלבר
 אב~

 ראשון מן
 נוהגין ~ין" ואילךבג~

 אבלו~
 אפי~היה~מית בלל

 באו~ו עלי~ם מ~אבלין א~ביום
 שב~

 רו~צין ואין
 עליון בגד לובשיןואין

 ונטיל~ וה~גלח~
 צפרנים

ו~פיפ~
 באו~ו אסו~ם בלם הראש

 שב~
 אותו וגם

~רו~
 א~ור

 מפ~~ לצא~
 בי~וא~ילו

 לס~וד~
 מצו~

 אין שלשים לאסר שמע אם אבל בסעזד~ לשמשאפי~
 בשמ~ ~ בלל לה~אבלנוהגין

 אינו סמו~ו או חמיו
 בגר שוםלובש

 שב~
 רק

 ב~ונ~
 ו~פיפ~ ור~יצ~ לבן

ונטיל~
 בשמ~ ~ בשניהם א~ו~ ול~~וד צפרנים

 אביו
 בגד שום לובש אין אביו מצד "בין אמו מצר ~יןזקנו
~ל

 שב~
 רק

 ב~ונ~
 אסורי~ברסיצ~ ובן האשה ובן ל~ן

ו~פיפ~
 בשמ~ ~ הראש

 בתו בן או בנו בן
 לוב~

 בל
 סיל של שהיה ~~ליון מבגד סוץ~ שבתבגרי

 והאירנא ~ ה~ל~ בבארועיין ע"~
 בבל נזהרין ראי~י ל~

 ו~מו~ו ער~שוןבשלישיול~~יו בליוורנו ~םזא~בי
 בניםבשב~ש~וך בני ~ו אמו ~בי אביא~יואואו
 בגרי לובשין ו~ין מש~פרין אין האבלות ימיז~

 אם בישב~
 הב~נ~

 בל לבןואינםהולבים
 רצ סי~ בת"ה ועיין ~ ופ~טי~ נהרא ונהראמצו~ ז~לסעוד~
וב~ב "~

 הש""~
 ו~ין המנהג אסר ד~ולבים ז~ ס"ק

ט
 זס~

 ב
~ 

~~
 ה~~ילו

 לעשו~
 הסופ~ ימי וב~וך נישואין

נפטרה
 ב~

 של רודה
 ~בל~

 הוא והמנהג
 לל~וש הבלה קרובי רשאים מ~אבליםשה~רובים

 שבתבגדי
 לחופ~ ~ליבנ~

 מ~סד
 ראבלו~

 קרובים
 אחר~ני~ המנהג מצר אלאאינו

 משו"~
 ~ ח~ ~י~ ש"א

~"~~
 י"ז סי~ ~ש

 יולד~
 זבר

 אבל ~ה שאיד~

ויום
 הבנס~ ל~י~ ~~ל~ ש~~

 א""צ~אבל" ד~יעי הי~"~ם
 לשנו~

 בגדי ו~לבש מקומה
 הראש בעי~וף~לך ומ""~ שב~

 ברר~
 שטאר"ץ שקורין האבלים

 שב~ בגרי ~ובצ"צצבוש ו~ן בהגה שם עורוב~ו
בשהולב~

 לבה"ב
 בשב~

 חזון
~ 

 ~וך שהוא"אבל
 ~וףעב"לו~~לק~ן יב"~

 סי~~~~~~

 ו~"~

~~~~~ 

 ובו~ ~ד~ין ~ורב~ עלאבל ~~
וש

 מ~ומו~
 ~נהוג שנוהגין

 ~צ~
אבלו~

 על
 ~ש~

 ומ~ש אחו~ו בעל או אחיו
 ז ~סרונים נהוג דנהוג והיבא אואש~בנובעלב~ו ע~

 מ~~פרים דאינן בליוורנ""ו ראי~י ~אלווגם
 בשב~

שב~ו~
 אם וב~ט ~~~לות ימי ז"

 דרי~
 הקרובים

עם
 האבלי~

 בבי~א~
 ועיין"שו~~

 ז ~ג מ~בסי~

~  ~ו~~
ז עליו"ובו~""נ~יידי מ~א~לין אין ~~

 ולבן סדשיו לו שבלו לן קים רלא "
 "וצפרניו שערו גמדו אפי~ עליו מ~אבלין~ין

 וב"~

והובי~
 דאין

 לתמיה~ מקו~
 ועיי~"~יקרי יע"ש הב"ח

~ד"טשי~ל"~א~~
 ~וו~שלקמןז

~~
 ו~ו~" לראשון ט~ מור"ם~~~~ן לשון

 גב~ל וא~
 דאבלו~

 ה~מידובאןבס~ק דרבנן
 מ~אבלין היו לא אם לו היהדנגאי

 "עלי~
 ~ב ~לל

 ~~ה ואיני ואח~ונים הט"ז והבואו~מרדבי
 נשאת אלמנ~ או דהג~ש~ היבא אם ביבדבר מציאו~
 דלא יום~שעים ~ו~

 ב~קנ~
 רז"ל

 ד~י~
 מיל~א

 אנשים מב~ אםזינ~ה אוש~יחא דל~
 של הדין בעיקר מ~~פק ואני בדבד והודו גירושיןאו אס~מי~~בעל~

המרר~
 ~ י~אבל דלא ונ~~"ר מטמא ~הן דאין

 ~י~~~
" ~ ~  " עלי~ מ~אבלין אין 

~ ~  ~אי ~ליו רהאיפירושו ו~ש"~ 
~ראשון ע~

 ~ו~ ש~~
 ל~

 ד~ד"~
 נולדו ~שניהם ~י~ן

 בן שהוא ה~י מל~ יו~~ חי שהשני וראינו א~מטיפה
 ~ל גםקיימאוא"ב

 הראשו~
 דה~י י~אבל

 נודעשהו~

 ~~ ~~~~~~~~~ל~י~~~~~
שבתב

 ראיןמ~אבל~
 ~ק בט"ז ~ש מ~אבלין איןהשני ~ ו~ג~ השני ~ל קאי עליו

 בזה ש~אריך ר~~
 ~בדברי ~מ"ש "לובלין מהר~מ על גםוסולקין

 ~ ~"ש ~~זבסי~ הע~
 ולפענ"ד

 דהגם"~
 דדברי דפש~א

 ~פי ע~י~ מ~~ב~ן דאין ~שני על ד~אי ~ואמדן
האמ~

 דקאי ו~ומ~ נ~שין לר~וקי רצריך נרא~
הראשון ~~

 רלמ~
 י~תר רסי ~ון השני ~ל י~אבל לא

 מטה ועיין בהגה"ט בנה"ג ו~יין יוםמל"
 דאסיקו ל"א בסי~ן ברוך ומקור ~אבענף יוס~
 דמי~

מ~ליק~
 בעיקרי~ ~ ועיין ~ ~~"ב והמ~מיר י~אנו לא

 ל"ו שי~~ר"ט
 או~

 י"ו
 וע~"~

 ~ין דז~ינו נ"ל
 במה~י ועיין ~ נ~ל מבלל יצא דהרי יתאבלהשני דע~

 ד~ סי~ אה"ע יוחף ובברבי צ"ה סי~מינץ
 או~

 ח~
 ~עניןד~אריך

 ובת"~רשב~
 " ~~ה בפס~י

 עלהדאשון גם דמ~~בלין לרינא ~בר גרולים~אר פ~~~~ל~
 ול~נין באורךי~ש

 דינ~
 נראה

 רא~י~
 מ~אבלין ד~ין

~ל
 ה~

 מס~ב~א והבי
~ 

 א~ל
 ועוד השנו ~ל קאי ה~ין~~שט דדב~ יוד~ האמ~

 ~ליו~דמ~~בלין התחיל~ל~~אבל רלא יום ~~מי~~ו דהראשון~דמ~
 ולא הב~על

~~ 
 זה ובל ~~~

 אמם מב~ןשיצא~ ה~א~מי~הי~~ י~שליד~
 הב~או~ בתבלי~

 ~לושי ו~א



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

~  ותולי~~
 תדשים להם ובלו

 בנדא~
 מפש~לשון

 מרן"א~דשבתבתי ודברי א"ז ~קבשם ~סוף~~גה"א
בל

 ז~
 דברי ש~עתיק דאחר ~~ן ~יטב ~בבאר ראיתי

 מב~יא לא אמת שני~ם שדין ~~""ל ומיהו ז"ל בתב~ט""ז
 אשה וז"ל "תשאלת מ~ר"ם מ""שבפי

 שילד~
 תאומים

 להם בלוולא
 תדשי~

 ותשניהמתינו מיד מת א~מהם
 ו~יה ו~ולך מת~ווה והיה תדשיו שיבלו עדלמולו
תמיד

 חול~
 מלואותו ולא ללידתו "ל~ ~אתר ומת

 תשובה לא או עליו ל~תאבלאביו חיי~
 נרא~

 תייב דאין
 ~רמב"ם בתב דהא עליולהתאבל

~ 
 אבל מה~~ א~

 שמונהדבן
 שמ~

 מתאבלין אין יום ל~ לאתד אפילו
 אחד שמת תאומים מהא ראיי~ ~ם עוד וע~ןעליו
 ב~"ש אפי~ אלא תולק בלי פשוט ~דין וזה ובו~מהם
 בלו שלא ידענו שלא תרין~ל~וש

 ~שיואל~
 שראינו

 ומת למות שנו~ים עד ותולים הטבע חלושישנולדו
 בחולשתו עדיין תי נשאד והשני ל~ללידתו תוךא~מהם
 ו~וא ללידתו יום שלשים אתרעד

 ~ו~
 ממיתת יום ל~

~~~~

 וא~"~
 ~ת

~~ ~ ~ ~ ~ ~  

 ~~אב~ן

 אחר יום ל~ ~ש~י והיינו ~יימא בן שהיה עצמובפני
 ובל עוד ע""ש עב"ל מ~אב~ן הא~~יתת

 ז~
 ~אה

~ו~
 עב"ד לדינא

~ 
 וא~

 קטינא בהה יד ידי
 עמודהדין תבון אמר"א לביון ידעדלא ועפ~~
 נלע"ד העט"ז של הדין וגם עליה דפליג מאןליבא רשאל~מהר"~

דמו~ב~
 ידענו דלא ביון שמתות בשוב"~ע ועומד

 דאיבא אלא תדשיו ~לו~לא
 תות~ מזפ~

 רנולדותלושי
 דאין דמיסתברא למות ~נו~ים ער ותולים~~בע
 והג"א מרן דברי בפשט בן ולא הב~ ~למתאבלין
 שלא ידעינן ולא ה~בע חלושי ולא בריאיםדנולדו
 ~~"ולא על דית~~ל נותנת דת~~רא ~דשיו להם~לו
 בשו"ת זומצאתי ו~"מ לעיל ובדבתיבנא ה~אשוןעל
 ~מת ~ינוק ~ל האיד~א ~א~~ן דאיןב"י

 שערו ~נגמרו אף חדשיו שגמרו לן ~י~ דלאשלשים תו~
 זוצפרניו

~ ~~~"~~~ 

"~ 

~ ~ ~ ~  

 הארו~שנתק~
 לא במ~מרים~

 ת~
 א~רונים תאבי~ת

~ ~ ~

 ~ף~~~~~~ן

 וב~~א~~
 שע"ג~י~ן

 דיןו~~
 האבילו~"עדשי~~מו דלאתל

 א~"~ ש"ק ועייןבט""ז בעפרהקבר

~~
 עייןל~מן " ובו~ מנעל נוהגין~לוץ ו~בשיו
 אי"ה ומ"ש מור""ם בלשון שפ"ב ~י~סוף

 לו שנודע דמי נ""ג בשורש מהרי"ק בת~ זשם
 לביתו שי~יע ~ודם~יום ותחשי~על~ לקרוע ולא לחלוץ ובו~ ולא מת לו~מת בדד~

 רי~~
 נו שנודע מיום

~~ע~ו
 הי~

 בו לנ~וג
 אבלו~

 ~היה אלא
 אנו~

 בדרך
 ז הואונבון

~~
 דוקא " לשלותובו~ שדרבן מי ~~~~~~

 אותולעיראתדתאבלבשמוליבין
הקוברים

 בבה"~
 העיר משערי ~וזרים לעיר תוץ

 עד מתאבלין~ין
 שאמ~

 לענין ונ"מ שנקבר להם
 הרגל בערב מתו~ובר

 יש ועוד ~ ואתרוני~ ש""~
 דאין המנהג דנשתרבב שע"ד סי~ בש"ע רב~בנ"מ
 לב~""ק הרא~ון בניהם אתד הו~בים ואם~ב

 בן וא~

א~
 ~עת ~נו~" אין הרגל בערב בן אירע

 ונ"מ שנקבר לו ~אומרי~ עד ג"ב א~~ מללות~ני~ם ש~ז~~
 לו שאומרים בן אירעשאם"

 שנקבר~
 ~ודם ~וא

 אומרי~ אם למנותז~אבל ~וד שא""צ מה זמןהשמשות בי~
 צריך ~שמשות בין ו~וא ~נ~ברלו

 תולתלא זקןאו בה"י~ותונ""~דאםז~ למנותאחרהרג~
 להמתיןעדשיאמרולושנקבר דצריך לעירדביוןחון הלבוללות~מ~

 יס~רו ימים ז~ בךואתר
 ל~

 ~עיר משערי בשתזר אם
 ב""א ימים הז~ למנות יתחיל לא ~שמשות ביןהיה
 מולדתי ~יר בסיינה ראיתינוהגין ובן המחרתמיום

 דהיו ו~מו~ל~יר לעיר חוץ הוא דבה"קובליוורנו
 ירעו הדע~ שבשיקול או להם שיאמרו עדממתינים
 ~שמ~ות ~יהבין העיר ~שערי בשתזרו ואם~נקבר
 מסתבראוע""ע ~לאתריווהבי מיום למנותמתחילים

לקמןובשו"תהרדב"זשםז

~~~~
 וז"למי ט""ל אות הד"טסי~~"ו בעיקרי

 הגי~ו~לא
 ~~~ו

 ~~~~~~~~ת~~
 יום מ""מ ב~ יום ליל עד א~לות לנהוגיבלו

 לנהוג אז יבו~ים שהיו ביון ז~ למניןעולה הקבור~
 באותה יבולים היו לא אםמש~"ב אב~ו~

 שע~
 למחר עד

דבר
 מש~

 ת"א יעקב שבות לתדב וע~ן ז סי~צ~
 פ""ת~י~

~ 

 ~זבר~יו
 לעי~

 אות
~~~ ~ 

 ~ירינצי ופה

א~
 נהגו א~ב ~קבודה מיום מונים

 אבלות~ל ~ב~ איז~
 קוד~

 ~בשנ~~ם נהגו ו~ן שתשבה
 תולצי"מיד בבה""ק ~אבלים עורם ~שבה קרובהגולל

 לביתם תזר~ם קודםמנעליהן
 וא~

 ~וני~ בן ~שו לא
 בסיינה נו~גין ראיתי ובן ז ~ב""ל המחרתמיום

 ב~קבותיה~ ו~נ~גתי נהגתי ובןובליוורנו
 ובן

 יע"א בפאדובת דנ~וג לי אמדו ו~ת נותנתה~~~א
 של זמנזהם זמנםמזמן

 הרבני~
 ~קדמונים

 לק~ן עודו~יין זיע"א~
 ובש~~

 ~פ~נו ~מובאת הרדב"ז
 ~ שומש

~~~~~~
 ~זבירו לא אתד מקום רתוק "

 יודעי~מתו שאינם ב""ב רחוקבשהוא אל~
 ~ברתהרמב"םדבתבזההשיעורוהרמב"ן וזוהייקבר
 מעירלעירדביוןשמ~רוהו אותו ~תםבמוליביןבתב
 נתיאשו בבד פניהם ותחזירו או~ו שמוליביןלאלו
 בתב בך ואחר ובו~ גולל בםתי~ת ויאושממנו

 שב~ב"מי~שדרבן ז"ל הר~ב"םנראים~רי וב~
 יקבר ~י יורעים ואינם לקבדו אתדת למדינההמת ~שלו~

 פניהם שיחזרומ~ת
 מתתילי~

 ואחר ובו" למנות
 שלא בה"ג דעתבתב ב~

 תיל~
 בד אלא

 ~ל~ול מקמי שעתא תדא מקרובים ליהואיבסי ממת~ נפי~
חלה רג~

 אבילי~
 שבע~והבריע גזרת ממנו ובטלת עליהם

 בשהוא שבת~~אן וזהו ב~רמב"םהב"י
 רתו~

 ב"ב
 בדברי מ~תברא והבי~ יקבר מתי יוד~יםשאינם
 ~פ~~מרן והרמב"ןהרמב"ם

 דריתו~
 ר""ל ~ום

 דבתב ס""ג ~י~ ררב""ז שו"ת ~עיין י~בר מתייודעים שאינ~
 והיב~דנ~בר דבת~ס~ר אלא וה~ב"ם בר~ב""ןג""ב
 ~של השמשותבין

 ע"ש~
 אם

 לעירושמוך בריתו~מקו"מוע~ תו~
~~ 

 ה~בו שלא אותן על אפילו האבלות
 ~רגל ערב הית אם ובן א~ יום לתם ועולה המטהעם

 הקרובי~ תזרו שלא אע~"י ז~ גזרת הרגל מהםמב~ל
 דבשאר אע"ג הרגל או ~בת שנבנס אתראלא

 תללא ~ימי~
 אבלו~ עליה~

 בד~ת ה~רובים "~יתזרו ~ד
~דמב"ן



~ ~ ~ ~ ~

"~~~~

~ ~  

"

~ ~ ~ ~ ~ "  

~ ~ ~  או שעה ב~ריארא~ר רב~~ באורך~~מב~ן"~ע"ש~ 
 ררע~ן רמילתא וט~מא ~נ~בד יורעי~" ש~ות~~י
 ביו~הקבור~ ש~וזרים ביון הקרובים שיסזרו ער~ליו
 לה~ל לנו ודי והדמב"ן בהרמב""ם ר~ברלה ~רי~מש
~ותיה

 א~
 אם

 הב~"~
 או ב~ש ל~יר סמוך הוא

 ~ י"ר רין שצ"ט סי~ לקמן ועייןהרגל ע~
 וא~

 ~יבו~ שניבהדרב"ז מצא~י לא בי
 רר~~ו נראה בן ואם ~ש של

 בבלביןלהקל
 שנבנס א~ד אלא רבת~ הלשון ~ מ~וך~הול ימי משאר ~ש שני רמאי השמשו~

 שב~
 או

הרגל
 מוב~

 ורלא ~שמשות ביו ב~"ש רא~רי שפיד
 רצדר י~"ש ברגל או בשבת ב""א~י~ל

 ג~
 בפל~"א

 הדמב"ם ~ברת עם בה"ג ר~רי לה~בים~דיפ"א
 רברסיק ~~"ב ~ימן ת"ג ז"א שו"ת ו~ייןוהרמ~ן
 להול~בו השי~ודהצריך ב~~רצריךלהמ~ין שעות~~י
 ב~במאי י"~ נועםשאלה ר~י בשו"ת ועיין זשם

רנש~
 ררבריהם רנראה ו~דן הטוד רברי ליישוב
 ע""ש אהררי נינהו~יתרא"י

 באורךו~ל~
 רהאריך ב"א

 נקרא ומפרנסא~א~יו הזן בן או ב~ניןהרב~
 רימנ~ לה~מיר ליה ו~שיט לא או המשפ~~ גרולאמו ב~ת~

 משיסתם אמו את לק~וד הלך אילע~~
 ב~ ~"ק הש"ך בת~ ר""ה לקמן ועי~ ~ ~אב ~םולא ה~ל~

ו~יין
 בהראנ~

 בקובר סי~נ"א ס"ב
 המת~מוךלשב~

ותב~
 ה~~לבה"ברמ~ה

 מע""ש~

~  שבב~ א~~
 וז"ל ג~ ס""ק הש"ך ~ב " ובו~

 ו~ד~~רא~"ן ~ ~"~
 ר~

 מב~רררוקא ל""~~"ג
 אינו אם אבל ימים ~~ ~וך הקבד אל לבוא יבולאם
 וגדול מיר מונין שבב~ן אלו י~ם ~~ תוך לבוא~ל
 נגררים ~ין ה~ל משי~~ם ~הלך~לבה"קהבית
 ומפרשעמו

 ש~~~ש""~
 ואפ~ ובו~ ~ל~א גו ראתא הא

 בלל מ~תבד רלא לזה המ~ב~ו~י~~ו~מוריםרגם
 יקבד~ם

 המ~
 במ~ו~

 ימים ישבו שבבאן שאל~ ר~ו~
 שיקבר ~ד אבלות ית~ילו ולארבים

 וא~
 רפידוש

ראב"~
 רתו~ בש"~

 ~ב"ל נבונה ~הסברא
 בו~יה ומסתבר רעת ישמ~ בהן רש~י אמתוהן
 ראב"ן פידוש~בן

 בדבריהש"~
 רא~אגותלתא הוא

 ימים ג~ ~וך לבוא שיבול מ~ם ברי~וק רת~יובו~
 בפשטא~ינו

 דש~
 "פליג מר~רלא לשון מ~~ם וגם

 ג~ל א~ר נגרדים גוונא רבבל~ראה
 הבי~

 ואינם
 ל~ לירי מעשהא~א ואי ~ע א~לי הרבד וב~ת שי~בד א~ר אלא~ונים

 ול~נין ז ביה אדון מה יר~נא
 מי~ יו~ד רהוא רסוק~קום

 פר~או~
 ~ לקמן

 א~~~~~~~~~א~~

 ~~ן~~~~
 ~רול אי אבל משי~ר אלא מוני~~~שפ~~ראין

 מעל~ומו~יד אין באן שנשארו ~לו ~צל הוא~מש~~

 א~~~
 ~ם ~הולבים פיבן ~ל

 המ~
 אלא מוני~ אין

~שיקבד
 ה~ו~פו~ ו~רע~

 ובן ובו~ הטוד אבל ו~~
 יע"ש ובו~ והרא""ש הרמב""ן רעת~דאה

 באוד~
 גדול ב~ד רלאאזלינן בהסבמ"הרעלה ~
 אלא ~ הבי~

 ~ עליו ראבי""הו~ו~~יין ר~ת נראה ורבןלהסמיד
~~~~

 וישרה נבונה רם~רתו ישוב ס~י על

ראי~
 את לקבור רה~ולבים נאמר

 ית~ילו~מת
 זא~ ~אב~~

 שיקבדוהו קודם הפעם
 רי~~אנגר

 רש"~
 לו~ד רמ~~~ינא אלא ופו~~ים

 הטורוהדמב"ן ברברידלא
 ו~~~

 מרנן ר~בר""י

רא~
 ~ור הלך לא הבית גרול

 א~
 א~~ההול~ים מ~ו

 מוני~עמו
 המ~ משי~~

 בת בי ואין
לה"פ ובת~ ~ להברי~

 רישמ~
 מוני~ עמו רההולבים השמיט ישדאל

 השמיטו למה יודע ואינימשיקבר
 רב"~

 ראם מודו
 גרולאין~

 הבי~
 לקבור הלך

 המ~
 הלבו אשר האנשים

 נוטה לבי רינא ולענין משיקבד אלא מוניםאינם
 ~סומר~ ~ין ~קולא רבין והרא~שלסבר~הטו~והרמ~ן

 גרול בתראזלינן
 הבי~

 הנושאת ר~ה לקמןועיין ~ ~ם ררבים בו~יה ומוני~
 בבי~ ונו~נ~

 יש
 ל~

 רין
גדול

 הבי~
 פלוג רלא

 רבנ~
~~

 והביאוהו רשב"א ~רול נ~רא ~בעלאש~ו שמ~ ומי " ו~~ עליה סמוך רבי~א היינו
 לעיל מ"ש ועייןהא~דוני~

 שו"~ בש~
 נו~ם רדבי

 יצ~ק ופ~ר י"ס אות ל"ו בלל ועיקריהר"ט ה~סי" סיי וסם ~~ סי~ שמואל נאמן שו"ת ו~יין ב"אשאלה
או~

 רהב~ל רבת~ ה~ ~י~ סיי ~ם ושו"ת הבית גרול
 נשוי~ון בשמתישלובן גה"בואםנ~רא

 רבברא~רת לעירמאש~
 מ~~

 ~ם רימנה
 אש~

 ~רבד ולי אביו
 אביו אשת א~ד גדיר אינו רהא~"ע

 ו~"~
 ב"ת

 שהנית למי ~ס"ג ~י~ ~"ג ז"א ו~""ת וררישהופדישה
אלמנה

 וא~
 ~ ~טן

~~~~~ 
 " ובו" אדון וס~ימת המצוד אהר ~~

 אבלות ראין לעיל רבת~ואע"ג
 ~ד במצוד אבל בעלמא היינו משנ~בד אלא~ל

 ראם בב"י וב"נ ~ וא~רוני~ ש~ך ~לקברורנתיאשו בקבו~ הוי הארון ו~תמו א~ר בביתשנ~נוהו
 ~ ונבון קבורתו תהא שם ה~יר~לבר

~~~~~ 
 מלבותובו~"אין הדוגי ~~

 ל~סת~~
בצלוביןובנהרגיןומ~

 טיתדתק
 לה""פואה~נימריהנבלה

~~

 ~י~~ ~~~~~ב~

 ~ייא~
 ~"ש ובו~ א~ ביהורי מ~שה בט"זועיין

 ו~יין ~
 אבן ~ ט~ סי~ ~"י מ"ג אות ל"ו ~י~ הר"טבעיקרי
רש"ל

 וב"~
 וררישה

 ועט~ וש"ךו~
 ולהם עליו הולקין

 בש~~ הסב~י ובןשומ~ין
 ל~ ~י~

 ~ ~ש~

~~
~~~ 

 ן~

~ ~~~ל~ ~~~ ~ ~ ~ ~ו~ 
 להם שאין מים לאפוקי

 סו~
 מתאבלין ראין

 ~ האסרונים וב"ב בללעליהם
~~~

 רמי~שנ~דג ~~ ~י~ י~ר ה"א רב""מ בשו"ת
 ערות עפ"י אשתווה~ירו

 גמל~
 רא~ר

שנפס~
 האבלות לנהוג יש הרין

~ 
 ביהוס~ ~דו~~~~"~

 העלה ג~ ש~ה ב~ופו
 הת~יל אם ~לוי הבית גרולרלמיגרדבתר

 ב~ו"אנל~ר ל~נין~לוה אמנם לא או ל~~מולמנות
 מקום אין רהא ל"מעתשה~~יל א~רדימתיןהג~דה

 שם בדמ~יק ל~יוםורלא עבוד א~ד ב"אל~ערה
 ע~לגל~ רזוב~

 ~ צ"ע הרבד ולי הא~רים

~~~~~ 
 שמ~מי ~~

 הש"ך " ובו~ ~רוב לו

מאדיךבריןהלז~~שבר~ב~ר~
בס~

 בבלל שם רא~יק ובמאי י""ב
 העול~

 ובו~
להעמיד דרצ~

 ס~ר~
 הצרפ~י"ור"ת רבו~ינו במ"ש הרא"ש

 בי~הובמבואר
 יו~~

 דהעל" הרמב"ן מרברי
 עין ב~יני ישר ולפענ"ר שיט~ם לבארלו אדוב~
 ע~ל~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

"~~ " ~ ~ ~ ~ ~

 ~נא דלד~רי ~~ב~י ~~הלא~ד
 "דבדוית~ ~~~

נאמד~
 ולר~ש
~ 

 ~חיה דפסקו
~ 

 ~ז~תוך בין הה~ד
 בשל~נו דברימדן בביאור ש ובמ ג~ א~ר אושלשה

~טהו~
 למ"ש ינגד ~דלא

 דדבי הר~ יוס~~ועיין ביח~
 לענין ב~ בדין דלעיל ~~ סימן ~שו"תנועם

 ~~חל~
~בלו~

 את ל~בור המשפח~ גדול הלך באם ~לוי ה~ל
 והטור ~רא"ש ב~ב~ גרירי בתרי~ ד~להו~מת

 ה~דול דחזד ובאידך~יאת ו~ר~~
 חו~

 שלשה לא~ר או שלשה
 ד~שט"דמילת~ל~ברי והרמב"ם הרי"ף בסבדחנקט
 דל~~~

 בל השביעי ביום ~זר א~~ אלא לן שני
 בא אם עמהם מונה ~נסתלקו המנ~מין עמדושלא

~ו~
 קרוב ממקום ז~~בא

 ו~א~
 ~"איןלזוז לפענ"ד

 בא אם ואף והרמ~ם הדי"ף בדברי מ~ן~פסק
 בא ואפי~ ר~וק ממ~ום בא אבל ~ז~ביום

 הביח ~דול ~צא ~םלאקרוב ממ~~
 בב~

 לעצמוואם מונה
~דול

 הבי~
 לקבור הלך

 א~
 וחצא אסיק בבר המח

 ומונים אחריו נגדרים דהבל ב~ דין לע~ל~ינ"א

~~תימתה~זל~
 ~יוני עין ובשומי ~ ב~חל~ ~יינו

 נ"ל הנ"ל נועם דרבי~ל"שו~ת
 ד~~

 בדבריו יש
 קרוב ממקום ~בא לענין בח~דבח~ל~

 וב~ו~
 ב~ב

~~~~~~~~~~~~~~י~~
 ואין~דול אצלשארהאבלים מנחמיםומצא

 אצלםהדין נמצא~בית
 שו~

 בפרט
 א~

 המנחמי~ היו

בתחל~
 שיצ"~סיב~ו מאורע לו הבי~ואירע ~דול עם
 נחשבתבאלו~יאאצל ישיב~ם לו מצ~ים הם~נשארו
 ברבי בתחלה~~ ש~יו במו ה~ית~דול

 יוס~
 א~ אות

 ו~יין ~ צ~א סי~ ~~ת מי~ש ן~ הלוי ~סף מהר""יבשם
 ~פ~ה דהיא שו""ת האי על ש~בתוב ~ה~ודלק~ן
 ~רמב""ן~לקו~~

 ו~שנ~
 ~ הנ"ל הש"ך לשון זה פרק

ו~מור""~
 דפליג מאן דלית מטוהר~ לו אר""ש מארש"ו

עליה
 דא~

 לעצמו מונה במקומו לו נודע
 אצלם אח"ב ~א אפי~לו מש~ור~

 ברפ~~
 לקמן מרן

 די~
~~ 

ובן
 א~

 במקום ואינם ה~רובים אצל בא
 שמ~

 המת
 מ~ום~~ו

 ~ור~
 ~א~ לעצמו מונה א~ בל

 זה
 גדול הוא ~רוב~מקום ~~

 הבי~
 בוחיה לי ~סתברא

די~נ~
 דנעש~ חרפי בימי זבורני ו~ן ~עצמו

 עידב~יינה מעש~
 מולד~

 ~דול דבא
 הבי~

 קרוב ממקום
 ויגרוד טפל דיהיה למימר ~ליבא לעצמו~מנה

 ~ הביחגדול בת~

~~~
 לא

 חז~
 או הקדוב שבא אחר בלל ~גדול

~חזראחרשעמדו~מנחמי~~ש"ך
 ב~~דא~

~~~~
 ג~ אחר בא ואם עמהם מונה ג~ חוך ~א

 ~מר"א ל~ין ידע רלא ~ברא ואצלי לעצמומ~ה
~דבד

~~ 
 לעצמו ימנה דלע~לם מם~~רא ולבאור~

 ודלאשני ~בית והמנחמי~א~ו ה~דול מ~א לאדהא

~~ ~ ~ ~ ח ~  

 המת בצרבי שלאאחר ~~~~~~~~~~
~ 

 ~ש"ך גם מודה דבהא
אלא ~

 דמשו"~
 נראה ~נ"ל ~"א ~י~ מי~ש ן~ מהר"י

רב~
 ז~ ~וך שבא זמן ובבל ~וונא

 מונ~
 ~מהם

 אצל מנ~מין ומצא ש~א ו~וא שאמרו ומה וז"לדב~~
גרול

 הבי~
 דו~א הבית גדול אצל ~בוונה שאין ~ל

 לא דהמנחמין שידוע לפי נקט דמילתא ארחאאלא
ישימו

 מ~מ~
 זשבו ולא

 ~~ו~
 אלא

 אצ~
 גדול

 הבי~

~ו~ ~גדו~~ה~ו~ ש~~~ ~~"י ואף לו ~~לין ~םו~שאר
~ 

 ~ ~~ יו~ף בדבי מס~ ל~יל ה~ועתק
 אם~בן

ל~
 הביח ~דול בחזרח הדבר תלה

~ 
 ~אף ואפשד

 שעמ~ו אחד י~זור או בלל יחזוד לאאם
דלעולם המנחמים~

 מונ~
 "ביון ז~ ~וך בא "אם ע~הם

 היהדמעיקרא
 ש~

 הבית ג~ול
 ודל~

 רבנן פלוג
 צל"ע בר הרובעת

 דשו"~
אי ביא~ ס~ומ"ולא היא ~~"ל

 צרי~
 בת~ בס"ד בי גם ואימ~י הגדזל שיחזור

 אינו דאם מינה למידק דאיבא לו מצ~ין הםונשאדו
~וזר

~ 
 שיחזו~ ד~ריך דנר~ ודו"ק עמהם ימנה

~ו~
 ממקום שבא ז~וזה

 קר~
 ו~~יל

 למנו~
 ~ם

 אפי~~אבלים
 ~ז~

 ע~הם ~ונה לביתו א~ב
 ועיין ~ לקמן מור""ם וב"ב וא~רונים וש"ךרשב"א ~ו"~

 אלומ~נינים
 לאור~

 בפ~ד ולרו~ב
 ל"ו ~ימן הד~ט ובעוקרי~בי~ ערך~דו~ יצ~~
 י"~ או~

 שם ומ~ש
 בשו"ת הענין ולעיין די~א לענין וצל"ע מהרי"ובשם

 ~פש~ים א~ב מצאתי~ ולא אצלי דאינם~הר~ו
מצאתים ו~~

 ובדוח~
 ל~נין וצ"ע ~דלקמן דבדיו פרשתי

הרי~
 ז

~~~~~
א~

 ביו~ לילך יבול
 או ב~וס א~

 נקרא פרסאוח ~י~יותר ב~רדי~
 מקו~

 ר~וק
 עומד ~יה צ"ד דף פס~ים מש"ס לדב~ודאוה

 יבוליהא אובפרדים בסוסים ליבנס ויבוללמודיעים חו~
 ובו~~ייב

 ה~ל~י~~ו להביןשו~~מהרןו~~~~~~לידזביתי ~ ע~
 ומיו~די~על בנוים ~ווניבתרי

 ~~עמודי~חו~
 ~ביתאש~

 נבו~
 לציו"ן ראשון עלו~ם

 עלהלא דמ~תמ~~שוא~

 ונס~~

 דין הגיע לשאו"ל ונ~שו
 לו שאלו אי ו~ם קדמונים ו~סקי~בש"ס ~~שו~
 מו~ הי~ ב~ו~ דין ותמי"םהאורי"ם במ~~~

 מקו~מים ~ו
 ו~צא~יים

 דינ~
 ושבן ב~"ד בו~~ ~יה ולא ממנו

 עי~רי ד~ד~ ~ש~י ידו על ואשר יום ב~למעשים
 מטעמי"ם הוא גם ויעש~ד"ט

 לעש~
 בווני~ם

 האר"ש מפ~יויביא
 ש~~

 ~~יני~ מיצעי בי מ~~י"ו
 מיירי דבו המת שם שמח למ~םמישבא

 שבא מי ודרש ~~ד ד~שואלואמינא מ~רי~
~ם שמ~ למקו~

 ~מ~
 נמצא ימיםדלא ז~ גמור א~ר

 דאם ~ה~י"ו במשי"ב ויהי ~דמונים~פוסקים ~בואדבש~
 הי~

דח~
 מהעיר

 מהל~
 היה לא ~סחם דמן ימים ג~

 המת שם שמת למקום לה~יעיבול
 בלו~ ~~

 ז~
 ומקצת הבשוד~ולבא לשמוע ימים ששה דצרי~יימים

 ז~ ויום א~יו~
 מ~אבלו~

 אפי~ אינם וא"ב בבלו
 וד~ב"פ השב~בנחים יום ~רובשביח ד~ל ועודימים שש~

 רהיא לו י~פרו ימים שב~ת ל~~מו שימנה~ריך
 הוא בי~~רב דזילקריש~ע~קרוב~וז~לאבאר

 מיום אותם דימנה ~~ לענין יגיד~קלו אב~
 דב~ב מללו ברורושפתיו הקבו~~

 דביוןשבלו~
 השלשים

מקבוד~
 מיני~ אזלי ~מת

 בל
 דיץאבלו~

 לאידך או
 ~בורת למ~ום ה~יע אם ממנו דשאלו~י~א

 מיו~~קבור~ ל~יום דמונה והשיבלו יום ל~ בלותאחד ~מ~
 או קרובה שמ~עהלענין

 ר~וק~
 דאינו

 נוה~
 אביל~~

 נדאה ו~ראשון א" שעה~א
 יות~

 אצלי ~א~ ובפי~
 ול~ח~רים שלמים ז~ ימנ~ דא"ב צ""ע ~רבר~פעוט

 יבולל~א היה ~לא דביון בוותיה ~בדא איבא ביגם
 ~ריני הב~ ושלשיםובפי ז~ לעצמו מונה אינ~ ז~~וך
 "יהיה דלא מ~בי"ם וב~"ל ~בון~~מו בהה ידידי

 אל~
~מוע~



~ ~ ~ ~ ~

ו~~~~~~"
 אבל א~ ש~ה אלא נוהגרהו~ה"דאינו ~~~~~~~~~

 צל"~
 אם

 או א~ יום דהוק היהד"מ
~ 

 ~נדאה המת ממקום
 לבוא י~ל דהיה דביון מהדי""ומדבדי

 תו~
 שב~ה

 דהיה ד~ון דס"ל ואפשד וש~ים ז~ ל~~מודימנה
 ~ואיבול

 תו~
 ליה"~מו השבינן ש~~~

 ~ מהדי"ו דבדיבהבנת ה~ידו~י~נבו~ דב~ נל~"ד ז~~~~ב""פ ל~~מושימנה ו~רי~ שהגי~

~~~~~ 
 בד"א ~~

 וב~"ב~
 הנ"ל~י~~"או~בן~מיגש~שו~ת הדבמהר~ ~סבי~

 ~ןגם
 הש"~

 הדב ו~יין ~ ל~יל ו~יין ה~"ל ~דיבוד
 ק~"ו ~י~~"ד

 דב~
 יש ובו~ הנושאת אביו דאשת

 ~התן ~~"ז וב~י~ הבית ~ול דזן~ה
 ~מ~

 מת לו

תז~
 של ז~ יום מק~ת דאין דאסיק המ~ת~ ימי ז~
~שת~

 ב~ו~
 ולא ודימנ~ל~~מו

~ 
 ו~יין הבית גדול

 לדידי~מקצת הוי ז~ ביום בשבא ~ם לא~דהם~זבוד
 ז~יום

~~ 
 ~ם ~ו

 צדי~
 ונל~""ד היום לנהוגבל

 ~לה~ל
~~~~~~~~~ 

 ~התפלל~דבית ~י
 ~רבית התפלל לא ~דיין ~ם"" ו~~"אב~

 ~ולה יום~ו~ו
~ 

 א~~י
 שהתפל~

 ~דבית ה~הל

~ש"~
 מי ובן מ~תבדא והבי ואהדונים וש"ך וב"ה

 מתושנ~~ד
 א~

 לא והוא ~דבית ה~הל שה~~ללו
 ובןבא ז אהד~ים יום~ולהלו אותוה~פלל

 בפאדובהלידי מ~ש~
 י~"~

 תפלת מת~לים דהאשבנזים
ה~פלל בב~ אם ל~~מוד לנו ודי ~וא יום ~דיין דהא~מת שנקב~ מיום ~ימנו זה ~ל ו~מ~י ביום~דבית

 הו~
 ~דבית

 במ"~
 דהוי~די משום ~מדדבי

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~~~~~~"~~~ ~ ~ ו ~  
 ששמ~דמי

 יום קדוב~ב~וףשמו~ה
תפלת אה~ ~

 ~דבי~
 ~וא לילה אמ~נן ~לא הוא יום ו~דוין

ו~רי~
 ולא לילה דלההמי~הוי להתא~ל

 להק~
 והביאוהו

 הד~ד ~קטן וא~ליהאהדונים
 ~מדנו דביון צ~~

 לדידיה יום הוא ש~דיין א~פ"י ~~בית שההפללדמי
 לילה הוי דל~ולם לומד ~בדא יש לילה ליההשבינן
 ביום לילה ~הקל נימא ולא לה~ל בין לההמידבין
 אינם לפ~נ"ד דבדיו ב~וף ~~"ז שם מ""ש וגםיאיד
 מ~בונ~ם ~ל להבינם זביתי ב~וגןולא~ולים

 ו~""~

 אשמו~ה דקאי דנדא~וד~~
 דהו~
~ 

~~~~
~ ~  

 ~ז~~
~  

 א~~~~~~~
 ה~~ומדן ד~מה ה~ה ב~~"ק

 השמי~
 מימדא

~פודשת
 בש"~

 נ~יא מפני ל~מוד הייבין דהבל
 והדמב"ם והדא""ש הדי"ף דהביאוה והולה מאבל~וץ

 בד"מ ומו~"ם ובה"ג ה""ב ב"ה נתיב ודי"וו~~מב""ן
 למה ט~מים הדבה דהביא ו~"ש וה~~"זולקמן
 ~טוד~אבל

 ודהנבו~

 מיסב דהאבל דביון
 בדא~

~ ~~ ~ ~ ~ ~ " ~ ל ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  
 וב~ב ומםתבדא והנשיא ~ד~ מפניל~מוד

~"~ 

~""~~ 
 יש~אל דבל לבל שוה ~וא דב~"ב ~וד ונו~ף~ה הד"ולה~~ מפני ב~"ב לקום בלם דהייבין ד~
ידדו

 ל~~די"~
 שאין מה אדם ~ום נו~ף ~בד ואין

 א~ל~ן
 הד~ ו~~~ ד~מ~

 בית
 יהוד~

 ~פו בן ~תב
 הייביןלקום ו~ולה האבל דגם ליה פ~יטא ותוט~מו
 ודב"בהד~ ל~מוד יבול ה~ולה אם ~"תמפני

 זדוק ט~מו לפי~ייאש מהר~
 ד~דיו ונבונו ~ב"ל היט~

~~
 לאנפר~תיובו~ אדם ~יא~ד מו~ם לשון
 זבותא ~ש~לנו ב~טאינו לא דבתיבוהא

 ~יו והקשו מהד~ש ב"ב שאנידדבים
 ד~ם גםבן היה וזה היינו בסדום דבתיב ממאילה דבש"~ילי~

 דישו~יד~ו
 הילו~

 מה ~~דו בש~ת אומד ~שאדם
 דהיה דוד בןשאין

 מ~פ~
 מקום של והסדו שב~ו

 יו~ף בבדבי ו~יין זהד~די מק~ם ש~שה~מומה
 ב~בה ובשיורי ב""ד" ד~ש אתדיםובדבדים

 ~ייא~ למהד""ייהודה ובשב~
 ומ"ש ~הדים תידו~ים דהביא

נל~"ד
 דהו~

 דדוד האמת ו~א נבון
 ~מל~

 ~ליו
 של שבהו אומד ~יה~שלום

 ול~ ו~וד~~ בהל~ מ~~

" 

 ~~ד ב~תהיה
~ 

~~
 ~ושה היה ל~נות א~ד אם היה

 ו~
" ~ 

 בן ~מ~"~~מד דוד דהא זה דחההד~ל
 להשיבו~ אפשד היה אם הא ~וד ~שי~ו~~ובל

 לאדם יש ו~ומותותפלות ~דק~ בל דודאי ~וד להשיב האובל ~ם אני זהלמה דא~~ דוד גבי דש~ני ~ליו בתב א~ ~"ק והט""ז~ושה הי~
 לב~~ בדי ל~שו~

 ובו~
 לאבל בך האומדים המנח~םאלו א~

 של~
 י~~ד

 בד~ון להיות הדאוי ~מן ~דוף זהוובו~ ~פש~ ~י~ אם הא דמ~מע אהד ב~נין דא""אביון ~מ~
 ב~ד וזה ~צמו בדצוןולא האלי~

~"~~ 
~ 

 ~~וץ והוא
 ~זד ו~ת~ יהודה בשבטוב""ב נ~~

 דל~ די"~
 קשוא

 אני וא~ד דיבודו ד~יים דביון המ~"ה דדודמהא בל~
הול~

 ~~ מוד~ הוי אליו
 ~אמת

 לה~די~
 ~יו

 ול~ידאה גב~י~יה דמי ~ולם של מנהגו דזהו~דין ~~
 ~ל~נהגינו ל~ר~ד און ולפ"ז ~ב וב~""ד יבו~מ~ת

 זה נו~הש~מדים

 ביו~

 ו~ו~י~ ~יבודם שמסיימין
 דב~יום ות ה~מתו גז~ה בךבי

 ז~
 ~וי

 ~ד~
 הדין

 וישדו ~ש" ~ד~ואמת ית~שופט דינו אתשמ~דיק
 דהא דבדיוב~יני

 דו~
 ~~ין בך אומדי~ המנהמין

 מדתו א~~להדה~
 י~

 לוהות שני ב~~ ו~יין
 דש"ל בד~תודלא מוד~~ דבדי לקיים דהאדיך ש~ן אות האותיותבש~ד הברי~

 ז~
 מ~יי~ ~י הד~ים ~ראים

~ ~ ~ ~ ~ ~ " ~ ~ " ~ ~

 אד~ בני שם בשיבאו היא ~בה~צו~
 אפילו

 ב~אד ב~וד~או ~ו~~ים ב~~ם ומב""ש התפל~ש~ת ~ל~
 שב~ת בל ובדומ~ תהלים אמידת במו קדושה~ניני
 ושבדם לנ~מה גדול ~ה נ~ת ~שין בזה ~י~ימים
~רב~

 בדמשמ~ מא~
 ממ~שה

 דש""~
 ש~ת

 ~פ~מז~ פ~ם ב~~ו ~מתא~פים ומנהגינו~~"ד קנ~ ד~
 ואומדים יוםבבל

 מזמו~
 תהליםו~ושין

 ~שבב~
 בי ~השב~ות וימ~~ו ~דיש ואומ~זםלנפט~

 ~ינ~
 ב~נמו~ינות

~ 

 נוהגי~~~

 האבל ואם " ב~שד~ לה~פלל
~~ 

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

~  
 קל"א סי~~""ה

~""~ 
 ד~~יש י"ג

~~ 
 דל טוב בנ""א

 ~ול~ ~~ד"י ב~םליפול
 ומדון

 הז~
 ~א"~~י~ ~זין

ק~""א



~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~

 ~חנון אומרים דאיןק~א
 בבי~

 בל הא~ל
 ט""זואחדו~יםהימים שב~~

 וב~~הדוק~
 גמדה~~ל~ דא~ד

 ~~~ו~או~די~
 שמ~~ללי~ב~ון במ~ום אבל אין ואם

 לודאיו
 ~דובי~

 אומדים שם ומ~פללין
 ~~נו~

 ב"ב

 ושלחן ~~בא~"~
 ו~למ"י גבו~

 ר~
 ב~~ וקפ~ד קב"א

 סימן א""ח יוסף הבדבי וב"ב אומרים איןדבידושלם
 אומדי~ ו~ין ~~ל"א

 אומרי~ ב~נוב~ אבל ~ד"ח ~לל
 נ~צא ולא הגון ה~בל אם נוראים ו~מיםאחדונים
ב~הו

 ~וד~ הו~
 אב ו~ל" ל~ ~וך א~י~ לה~~לל

 ו~
~""~

 ג~ דין שפ"ד סימן לקמן ועיין וא~דונים ~"ז

 ~מש"~

~~~~
 עם דהדין ב"ב סי~ן מהרי"ל בשו""ת

 האבל יעבור שלא שהורהמהרדרי"ג
 בב~ר ה~יבהלפני

 ב~~
 הקהל ~י ההלל

~ב""צ בשמ~~
 ~ ונ~~

בהגהו~~~~~~
 על אבלים מאו~ן לא~קי י"נ

 לפני ~ומ~ין שאין ואםאב
יב"~ "~~יב~~ו~

 ~ו אומדים ש~ין בי~ים
 ד~עו~ ~חנו~

 הוא
 ו~ל ~~"ל~ידם

 ל~~י~
 ~ד

 ראיי~
 לדבריו

 ~נובה בעדב מתפלל אבל א~ וז"ל מ"ו ס~~~מ"א ~שו"~
 שאד אבל שה~יינו מ~ום ה~דות א~דידליק

 מ~~ללי~ דאין נהיגי ובפאדובה ~ב"לד~נ~~י~~לל עדבי~
 אומדי~ שאין בימים י~~ ~ל ואם אב~אבלים~ל

 ~ה"פ ו~יין ~~נוןב~ם
 סו~

 ~ע"ו סימן
 ובסו~

 הסי~
 רמ"א~ועייןבדבדי

 לקמןסי"י~~ ~ש"ו~
 וע"ע

 ההלל"בחנו~ה לומר דיש ~יד""א ו~"רבה ~אלי~
~ 

~~~~
 ברוב ~שוט מנהג וז"ל בלה"פ

 א~ר אם בי ~מצ~ה ~ני~יןשאין ~~קומו~

י"~
 ובסיינה ~~שים

 ~דש ןב ~וך מ~י~ין ואדר~ה בזה נזהרין דאי~י~א עירמ~לד~יובליוודנווב~אדוב~
 נהראונהדא

 ונ~ו~
 ~אשבנזים ז~~~נהג א~ר

 ובן לב~נים שלםארון ל~שו~
 לבבודי~

 לשון מענה ובעל
 ~~~"ז ו~ן~ולק

 ו~יש~
 סי~שם""ב לעיל מ"ש ו~יין

 דטובשלא דנלע"ר בארון נקבים יש ~"~~ואם א~~ין
 האדוןיהיה

 של~
 לק~ד ~עיני ישר וגם

 ועללא~ן ~ו~ המ~
 ~~ק~

 במנהג ממש
 סיינ~

 וליוורנו

ו~ש~
 בשם ~"ש ב~וב ~ וב~ראי קדמאי ~סקי~

 ~~סידי~~ב~וי
 ~~ר

 ~צרפ~
 אדון משל~נם ~ושים

 ל~ודו~ל~בוד~
 ישא לא ~אדם ~י

 מאומ~
 בידו

 וה~וב~ ~~ייו ש~ושה ה~ק~ ~"א ~~מלו ילונוולא
~העני

~ ~ו~~  
 ש~נו

 וב~
א~~נז מדבני שאיזה ושמע~י

 ~~~ו~ ~
 ארוןלקבור~ם ש~מ~י~~ליו משל~ן

ונ
~ 

 ז הרבר ד~וב

~~~~

 קדיש בשיאמד רש"ל בשם ~~ש
 שקבדו אחר ~אבלים קדיש לומד פאדו~הומנהג ~ בעיני וישר ה~ר מן ד"א~הרחיק צרי~

 ~מ~~~
 ב~~ר

 ר~ו~
 ש~ם ההשבבה א~ד מבה"ק

 האדון~~יחין
 קור~

 שם לו ועושים לקבר הליבחם

~ ~ ~ ~ ~ ~י~~~~~ ~ א  
 ר"א ~וך~דיש

 לקבר~~~~~
 אחד מנ~בין דאין ~"ש

 ~שחוזריםלקבוד~נ~יצה
 י~יה~ואומרי~ א~ המ~

 וא~"ב ו~~ ישראל לעמך בפר~סוק
 בל~ אומרי~

~מו~
 ~ליוןובופלין בס~ר יושב נועם ויהי לנצ~ובו~

~ור~

 א~מש"ש רין שנ"ט ~י~ן ל~יל ועיין ובו~ ימים
~ "~

 ש~א ~~ו~ו~
 מרא לי~~

 ו~צי~~
 ~~ידו ~יר

"בקבוד"המ~אלאזוד~י"או~ולארץוא~"ב

 ברבר~זה נזהרין שהם בבלמקום וד~י~ילו~~י~או~ו
 סי~ הר""טובעיקרי

 ~~ ל"~~א~
 ב~~~שם

~ 
 רמהר""י

בדיאלוהר~ב~
 א~ מנגבין היו

 טעם ע""ש ידיה~~ב~וב
 מב~~~אבל וקטן גרול דבר שום לוקחי~ שאיןהמנהג

 הא~לו~ ימי ז~בל
 משום

 רו~
 ~ז~ ששורה ~~ומאה

 ~בל מטמאין ואין הם קדושים וז~דאלימים
 שם שנפטד מ~דד דוקא שמקפידין וראי~יעב"ד אל~

 משארולא
 הבי~

~דו~~~~~~
 דאין

 לעש~
 קשר

 וראי~י"בבצעניבה ~~בדי~יןב"~
 שנוהגין עלמה מענ~לשוןקוד~~גר בעל~~~~ע"ש מ~ו"שנזהריזבד~ר~

 אחרבמקומו~ברוסיא
 שמ~ מ~

 מניחין מיד להם
 אבלו~ ימי ז~ ~ום עד ~ולם ~רקעעל

 מלאה ~ערה
 ונרמים

 בל לה ב~מוך אצל~ רלו~
 ובפ~ו~ה ~ב"ל הוא בישראל יעשה לא אשרמנהג ~ימיאבלו~ מש~

 המטה על~ניחין
 מים מלא בלי בפוי~

 מו~~
 בחוך

 או בסו~ר ומבוסה~ערה
 צני~

 שם או~ה ומ~י~ין
 ימי ז~בל

 אבלו~
 דלוק ונד

 ב~ ~~~~ סמו~
 ש~~

 האבלים דוחצים המיםובאלו
 ידיה~ א~

 ~ז~ ביום
 מןבשקמים

 האבלו~
 ~מך ש~ע~י ולא מצא~~ ולא

 ~ילי איישד ואילד~
~ 

 ~ים מלא הבלי
 ואל דשבדנלע"ד א~טליני~ ~

 ~די~ ~עש~
 מנ~ג ~י~י ולא

 וא~ז ~במים של גדולה עיד ו~ליוורנו בסיינהזה
 לד~~ שבוונ~יראי~י

 דב"ש ה~ דהיינו גדול
 ~אה במו ~~יד~ו ~~ר מים בל~ ינו~ו שלא ~ציוהז"ל אלטא~

שהיו
 זשצי בצווא~ ב~~י ובן ~ל"מ במקומו ~גי~

~ ~~~~ 
 ~יין ובו~" וסנדל מנעל ~ולצין ~~

 מ"ש שפ"בועייז ל~מזםו~םי~ז
 והש"ך מור""םשם

 ר~~ וא~
 ר~~

 מחצד ה~בה
היהודים

 ומהבי~
 ~ב~יהם ב"א מנעל ~ולצין אין

 ~בל ~והגין" ראי~יוה~י
 ו~יי~ המ~ומו~

 סימן ל~יל
שס"~

 ומש"ש א~ דין
 ד""~

 אבן הוא ~לל

~~
 מ~ט ומר~יקין

 הק~רו~ מבי~
 ~ייניד"א "

 ו~ן לעיל ועמ"ש רש"ל בשם לעילבמ"ש
 או קדיש יאמדו דלאנבון

 ר"~סמו~
 ~ק~ד לד"א

 י"ו דין ~~ר סי~ועיין ~
 ושס~

 דין
 ו~"~ ~

 לאורך

 ~ניןהלימוד~~~~~~
~ 

~~
 בי ובו~ ק~יש ו~מדין

 צי~~
 נהגינן הדין

 קודםלאומדו
 קבוד~

 י~מד ~לא וקדיש
 ~~ידדהוא

 ובו~~
 נק~ד ואם הק~ורה א~ר

 בערבאו בליל~
 "שב~

 טוב ~ם ו~דב
 א~רחצו~

 ביום או

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

~~~~"~ 
הקפו~

 ~עט"ז בי וגם הדין צרוק שא"א ביום
 שא"אדביום בח~

 ב"ב אין הדין צרו~
 ~ו~ו~

 הטומאה
 ו~רא מ~ם " יש דמ"מנ"ל

 ההק~ו~ לעשו~
 ברם

בליל~
 שלא נבון

 הקפו~ לעשו~
 עלז~בחיים ועיין

שאל~~
 ב"ה סי~

 דב~~
 א~ד א~י~ ראיןלעשו~ם

 לעילועיין ~ חן ליוד~י רבריו דנבונו צוי~י ו~ן ~לילה~צי
 סו~

 סי~ן
 שנ"~

 דיש ומש"ש
 בז~ ~נפטד לנפשג~ול דו~ ~~

 הק~ו~
 מיני להרחי~"בל

 רעו~דוחו~
 מן

 ~נש~מש בלי ~נבבד~ הצור~
בו

 "שם קרושההנשאר שירי מ~מ~ ~ר~
 ~י~סגול~

גדולה"ליוד~~
 ביבוש וה~ד ~ן

 דב~ובחג המז~~ י~י~ו~ה~~~
 ~ש~~

 וטוב מחול ב~וד ~נ~טר נפש
לומר



" ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~
~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ "לומד 
 מזמורש~

 ובו~ בבה ואנא בבלה~פה פגעים
 וזה הרין צירוק אתד בבה""ק ה~ק~ות לעשותו~ב
 אמרתי נאמ~ה ~ריה מהרב ה~קפות בסדרלשון

להודיעך
 הגדול מהר~ שקבל~י מה אמת אמרי קש~

 מורנו ממע~ שקבל נר"ו הרב""ך מורי ונאמן"מקו~ל
הרמ""ז

 זצו~~
 אלא ההקפו~ יעשו שלא ליזהר שצריך

~מו~
 ש~~ ברי ל~ברו

 בחבר ישימוהו שהשלימו
 שלא בדי בלום ישהו ולא הנ"ל ההק~ות סיוםבעת
 ושלום תס בו להתאתז ~מק~רגים "או~ם~יתזדו
 נראהומבאן

 הטעו~
 ~בבית הה~פות העושי~ של

 ל~ת צער יותד ~וא ראז לבה"ק הול~םואת"ב
עור ~בראשונ~~ גדול ב~ו~ף לה~א~ז~ושתוזדי~הנגעים

 צרי~
 ב~שיית ליז~ר

 ההק~ו~
 סמובי~~דם בני הרב~ שי~יו

 ז~
 בעיגול לזה

 שו~
 אויר י~יה ולא

 י~א~זו שלא ברי מהעגול יצאו לא וגם בללביניהם
 ~היבא רולקות באבוקות ס~ד יורעיארם ~שר~בני בה""ק של בתרר הארגז לה~יףנו~גים ובפאדוב~ ~ עב"ל ה~ ~תאי~ ושומד הנג~ים~ם

 פגעים של שיד ואומרים פ~מי~ ז~ ומקיפי~בידם רא~שר~
 רב~~תקנו~ובןדאיזה בבלפעםושמעתי ועושי~צרק~ הקפ~ בבל בבתואנא

~יקיפו נוהגיןבעיר~סאלימונפ~ראטו~
 בירם דולקות באבוקות ארם בני המ~~

 ביניהםותבףו~ידשהשלימו ורותלאיבא לקברסמוך
 בלל וש~ייה ה~סק בלי בקבר יניתוהו ההק~ותז

 ~יקין מנהג דהוא לפע~"דועיקרו~מדומה
~רותות ל~דתי~

 דעו~
 מנפש ה~ומאה ובותות

 ~נפ~ד~

~~~~
 הבוונ~ וב~נין וז"ל שם ~מוך עור

 הארוןהוא המ~יפי~אתשי~וונו שצדי~
 ז~

 ~פ שיאמרו
 הירועות הבוונות בל עם נועם~יהי

 בו שישלבוון אצלנוובפר~
~~~ 

 בו~ים ולבן הק~ושות ~ב"ה~~בתר~סאבו~~מנין זיני ~ב"ה לדתות תיבות
 ב~נין~~ תיבות ק""ל שיהיו ב~ אתרון~~וק

 אנא יא~ר נו~ם ויהי וקורם גבודות ה~בסוד הוין~
 יבוין הק~הובו"ובבל ~~

 ב~רטו~
 בגון השם

 ובהקפהב~~ר""ע סגול של הניקור ~ם אבגי~"ץ~" בהקפ~
 ע~"ל בלם ~ן שוא נ~ור עם~~""ן

 ~מד~ר ו~יין ~
 נר"ו טירני להרמ""ןהרי""ם

~ 

~"~~~~

 ~פות דע""י ~טוהרה ל"ו מא~ש
 ~הדגבד~וב~ר~למאןדידעהא~ו

 בבואו לנ~טד גדול רות נתת ודהוא ~ימ~אל~וין
 ורטוב ~קום להם ריש נל~"ד בן ואם ~~בודה~ל

 ולאיתרלולעשו~ תתנה שאיןבהם בימים אףל~ו~ם
 בבל הזהברבר

 ע~
 קו~ה~תנ"ה בש~ל עונה ובבל

~י
 ~~ ב~

 זה אתר ~ בליוודנו נהיגי ובן לתננה
 שאין רבימים רבתיב ~מ"ד ~ימן בז""אראיתי
 יעשו תתנה~ומדים

 בבית פר~ום בלי ~הק~ו~
 רשב נו~ה רע~ו אך~~~~ד

 וא""~
 ~ריף

~ 
 ועיין

בעי~די
~""~ 

 י"ת אות ל""ה ~ימן
~ 

 ובהור~נותיה
 רוקא " ~לה~יף למנו~ דאין נל~ר~~ר

ולא בבה"~
 ~ בבי~

~~
 ואומרים"ויציצו " ובו~ עשבים ותולשין

 לה~רישבינם וגם ר~זלתתיה הא~ץב~שב מעי~
ובין

 המו~
 ~גוףה~זדמנו~ המ~מאות בותות היינו

בעת
 המי~

 או~רים ויש
 פס~

 ואל אתה עפר בי
 ממזון נ~~לק הנפטר בי דמז יש עוד ~שובע~ד
 ונת~לה האדץ מן עשב שהוא~תתון

 אבידי~ ללת~

 בתתתוני~וב~שלבתןלא~ו~ו שבינהועש~ר"תעיקר
 הע~"ז מתיי נגזר בי מלב במת נשבתתי בירמז

ו~ב~
 ו~ל יהודה בשבט מ"י~ובתוב בעה"ב מרור לו
 לרמוזרטומאה ועשבי~ומים ע~ר אלו ג~דברים~עם
 מים ~ללו רברים ג~ בבעין אלא נ~הרת אינהזו

 עשבי~בצרור תולשין בתב והבלבו ואזוב פדהואפר
 על צער ררך דאשם על ~ור~י~עפרם

 עלעפד ויזר~ רר~
 ראשיה~

 ויש ו~ו~
 ~ומרי~

 תלישת בשעת
 דמז ~וא ו~ם אנתנו עפר ~י זבור בעפרעשבים
 שיתיו המתיםל~תיית

 מעפר~
 ~"ר

 ויצי~
 מ~יר

 ע"ב ~ארץב~שב
 מהשמשליבי~ וז"ל ב~וב ו~צאתי ~

 נ~ית ואינה הקבד עד לגוף לויה עושהשהנשמה במדד~ ראיתי לפני~ם ולא לאתורי~ם~עשבים
 ~ה שיתנו עד~~זור

 רש~ ה~ה~
 העשבים ובשזורקי~

 ~~ל למנותייבי ~לבי בלו~ הרשות זהולא~ו~הם
 בשיירי ועייןז

 בנ~
 עב"ד מש"ש י""ד

~ 

~ ~

 ~לישת ענין
 עשבי~

 ש~י יש ב~ה
 גם עשבים ~ת~וש רנוה~ין או~ריםדיש ~~ר~

 זה על יעויין בת"ה לת~וש ראין אומרים וישבת"ה
 יוסףבבדבי

 ומ~זי~
 סימן בא"ת תיד"א להרב ברבה

 ונהראנהדא שונים מנהגים בדבר וראיתית~מ"ז
 אהרן ביד ועיין~פ~טיה

 א"~
 ובשו""ת

 מבי"~
 ת"א

~~
 ~ר~ם ~ון

~ 
 רק לי~ב נה~ו

 ~~פ~~י~
 ~ישב דיש בת" זה~ט" "~

 שבע~
 ~עמים

~פ~ו~
 גבור אתה ויאמד ובו~ לך יצוה מלאביו בי

 ז~נו מאביו שקיבל בתב ~רש"לובו~
 ד~

 לומר
 ופעם לך יצוה מלאביו בי ער ר~ ופ~ם יצוהמל~ביו בי עד ג~ ופעם מלאביו בי עד ב~ ו~עםבבלל ~י ומלת~ בי ~לת עד א~ בפעם רהיינו~~מים שבע~

 לך יצוה מלאביו בי ער~~
 לשמ~

 ישלים ז~ ופעם ~בל לשמרך לך יצוהמלאביו בי ~ ~ד ו~ ופעם
 ל~לשמרך יצוה מלאביו בי~~סוק ב~
 והביאו בן רנהג בתב הע~"ז וגם ~ גרול סודברבד בבלדרביךוי~

 בנגד דהם וי"א נוהגין ראיתי ובן ואתרונים~~"ז
 רבריםשהעולם ז~ דהם קהלתוי"א דאמר הבליםז~

~פס~
 בהם

 זר~
 ז א~ תשיבי ולי~ה ויום ובו~ וקציד

 שרת~ את~ הקבדות מביתוב~זר~ם
 לעזרת ללבת נוה~ין יש לבית שיבנסו~קורם ידי~~ את

 לעמך בפרואו~רים ב~"~
 ישרא~

 הדם את שפבו ~א ידינו
 ודות~ין י~"א ב~יינה רנ~יגי ראיתי ובן ובו~~זה
 וב~ב לעיל בבתוב או~ם ~נגבי~ ואין ג""פיריהם
 לבית ליבנס שלא להקפיר דנהגו~הדי"ל

 תביר~
 אם

 ~ ונבון פעמי~ שלשה ~ץלא

~~
 ובו~" קריש ~ומר במדדש ונ~א

 רבים הןי~ם בקדי~
 עת~

 ההונך המנהגים
 נג~דאומרים אזל"אעלינו קר~"א א~ו"ר~דמ"ת
 ופורים תנובה ב~ת ~תולוגם בימי ~~~רריםאו~ו
 הא~ו הקדוש הרב לדברי ~םבי וי"ט בשבתותולא
 גם לאומרו ישזצ"ל

 וי"~ בשב~
 ב~ת וא~"ל

 תנוב~
 ~ימן א"ת יו~ף בב~י זה על יעוייןופורי~

 ~ד"~
 בתב ובס""ר יו""ר אות הבא ברבה ובשיוריובבנה"~
 ה~תלוק~ובעיקרי מפני ~שנין ואין נהוגנהוגואי

 ~"ו ~ימן~~~
 או~

 ~ירארא דבעיד ב~ב י""ד
 ו~רים ותנוב~ ור""ת וי"ט בשבת אותו א"אהס~ררים

 שא"א ~י~י~ בשאראך
 או~רי~או~והאיט~יאני תתנ~

נוהגי~



" ~ ~ ~ ~ ~~~~~~

~ ~  
~ ~ ~ ~ ~  ~נ~ל ~~פד~ים~~וה~ים

~ 
 ~ולדתי~זד ב~יינ~ ~נהיגי דאיתי ובן

~ 
 ~~ץ דף צבוד בשלמי ועיין

~ 
 ו~ה

 אף אותו אומדיםוהאש~נזים ~ עב~ל דו~א מו~ף שושבו יום בל אותו א"א~ידי~~י
 בש~

 והוא טוב ויום
 הא~"י הדב~דבדי

 ז~~
 ~ב ויום בשבת ובליוודנו

 וב~~בה ו~~יה נהדא ונהדא אותואו~ים
 בךאין בבד~ות להדבות שאין מנהגוזבשםבה"~לפי ב~

 ~יד"א הדב והביאו אחדוני~ ב~דישים~~דבות
 ~ גודלבקשד ז~~

 בד~~~~~~~~~
 דבים וז"ל בתב ז~ ~"ק

 נהג~
""

 "~~וו~
 לו~ד~~נה~~ישים ~בניהם

 דהקדיש בז~"ק דאיתא ~אי ~ום~יום
 ~הציל ~דישים ח~ י~~ו ולה~יו~גא לשע~ ~ועי~
 שבוונת ~ודו גלה ז~ל מהדח~ו דבי~וא~נ~~ שעו~ לי"~

ו~ל~א שע~~
 אינ~

 בגהינם ~דד~ה אלא ב~ו~ו
 ~ ע~ל ו~גאשעתא שנקדא~

~~~~
 או חו~~ דבדי ילמדו ~דיש ~יא~דו

 בית ~נניא ר~ מי~דת אומז~וד איז~
 דו~

~~
 בל בסוף ונהגו ~ון ע~דם מדב מ"ש ז ~ ~י~~ח בדב~ בשיודי מ~ש ועיין ~ ואחדונים ל~ ~ימן
 קדיש נחשב שי~א ובו~ חנניא ד~ לו~דלי~וד

 על אותו ~ו~דים ו~ן~א~~ה ~
 ~~~ ~י~ ~ח יו~ף בד~יוז~ד ותלמו~ ומשנ~ תנ"~

~~~~~
 ~ד~ש ~~דים ה~ז~ודים

 ~וא תהלים~ל ואד~דא~דו~
 הק~יגודי~ ~~~

 ומגין

 ש~ו ~י~ י"ד בד~ה ושיודי שם יו~ף בד~י~~~~
 ב"א ~דיש ~~ד~ין ~

 ~י~~
 בתפלה דתקון

~י~וד ע~ א~
 ~~ אב~

 ס~~יא ~ב ~~~ן תפלות
 ~דמב"ם ~דיש יא~~ לא~לד~~ים ות~נו~
 ז ואחדונים ~"ל~י~ בש~תפאד~דו~

~ ~ ~
 ה~~י

 ~ה~די~ ~~
 דאו~דים

~ הי~מ~~
~ 

 מג~ינם אביהם ל~עלות הוא י~ח
 להעלותם הוא אמו ~ו אביו בו שמת וביום~ע
 היותד ~~דדגה ידו ~ל עצמוב~ע

 ~י ~עול~
 אמידת בעניני ~ ע~ל ז~י הוא אם הבן~~ה
 ב~ל ישנים גם ~דשים שונים מנ~גים יש~דיש

~ידו~ ק"~
 הבא ~~ן ~י~ב בבאד ועיין

 של וב~א ק~בב~י~ ב~וד~ ובא"~
 הא~ך וב~~י לה"~

 ~ענ~~

~~  

 קדיש

 ~ע~~ו~

 ~ף

~ ~ ~  
 וש"ך~ימן~"ג

~~~ 
 ו~ז י"א ~~ ~~ ~~

~~~ 
 ד~

 ו~אוע~ז
 בא~~

 ~~~~ סו~קל"ב

~~

 ~דיש או~דים שאין ונהגו
 ותפ~~

 י~"א דק
 " ו~~חד~ים

 הקש~ ~ר~
 בסי~ן

 הוו דהחם ותידץ ~~~ יא~ ~דש י~ ~בל~מ~ש ד"~
~ום

 ~שב שיבול~~ות ו~ש בתפלה ~~ל ו~~ ~ש~

 ת~~~וא~
 חשוב ואינו

 מזלז~
 ~אינו

 חדש י"ב בתוך לומד י~ול אי~ולפ"ז י~~ מת~ל~
 ז"~

 ~י~וה~~
 ז""ל חדש ~ב בתוך לומד דו~ל ~~תב~"ך

~דב ו~ת~ ~
 דמשמ~ ז~ והוד~ ש~~

 אלא ק~דא ד~בא
~~ידתה~"~

 י"ב אחד ~ו~דו דשאי שאינו
 חד~

 בד"~ו~
 בדבה שיודי ו~דב

~"~ 
 א~~ש~ביא ו~

 ד~עם ו~~ואפשד ~תב ה~ז"~~די
 להועיל הוא ה~דישד~יקד ומו~~ ~~די"~

 ל~~פ~
 גהינם

מועיל וה~~
 א~

 איזה על קל עונש מאיזה לה~יל ל~דיקים
ח~א

 א~
 וגם ~~ינם דין ~אינו

 הקדי~
 ~ו~יל

~איז~ ~הצי~
 עונש

~~~ ~ 

~~~
 ש~ת ביום שנה ~ל

 אב~
 עונש על להועיל קדישאומדים ~י~~ ~אד הנקדא

 ז~ל האד"י בשםלעיל ועמ~ קל~
~ 

 חדש י~ב אומד דאם אלא
ותבף

 פוס~
 הוא ~י ~גהינם להצילו שהוא מודה

 שהיה ~~ה להודות חדש פוחת ולבן הקדוש עיקדזה
 שאומד ~ו קל עונש על להועיל היה קדישאומד
בבל

 ש~
 הב"מ אבל אביו ש~ת ~יום

 ע~"לונ~נודבדיו~ לחוש איןחסיד דאומדי~ףע~
" 

~ ~ ~ ~

 ~הד~ש בדדשות
 דבשהיההול~

 על~קבד
 ~נוחתי שוהא ד~ון יהי אומדהיה

 ~ב עוד ~י יע~ד וז~ותו ~~בוד פהפלוני ש~
 או עשב~תולשין מ~

 ~דו~
 אינו ~~בתו על ~ני~ין

 ~ הי~ שהוא ~הדאות המת בבוד~שום אל~
ובתוב ~ ~בדו

 שיני~ בד~
 ~ת~ו והאחדוני~ הק~ד על ידו

 ~~~~ידובו~ ו~חך פ~וק ~קבדויא~ד ~ל ידודיניח
 בפ~ ויבוין ~הגין דאיתיובן

 ש~ ונח~
 ~ו בו

 ~אבלתי~ות
 ~~י"ז~

 יד וישים היד קשדי ב~נין
 ~ה וי~~ל ~~~ אזולאי~ ~הד"א דוקאשמואל

 נאמד ~"ושם דוח ~ענין נודא ~עשה ישפיודדא דפו~

דל~
 קדיש ~אמזדת המזי~~ מן להגין דבד יש

 להנהי~ יש ולבן תה~םמזמודי ע~
 לבנים

 ע~
 אבותם

שילמדו
 בבליוםמהש~

 ~~תמז~רים
 ס"ק בדבה~יודי ויאמדוקדי~

 י~
 ~~ אשד ~שדידים ובפאדובה

 נוהגי~~ו~א
 ~קבו~

 לימוד
 ב~

 לנפ~ד ועושיםה~בבהיום בב~ פדקי~ ~~י או ו~שניות תנ"ך ולו~דים~דש י"~ ~ל בביתם יום
 ואו~די~

 וישד ז ~דיש
 ~תודה" לומדי ידי מ~זי~י~ ה~י~וד ד~לבדבעיני

בפדו"~
 ~ לומדים לעשדה פ~ע גד"ל ~דעות

~~
 לא אמו על ~דיש יא~ד לבנושלא ש~יחה
 ד~דושי~~י~~"ג ~~ק לוז~"שוש~ע

 דףח~~"ד~ ~~ ~י~ ~ייםשאלועיין וא~דוני~

~~~~~
 ישדאלקבדי

 ובתו~
~~ 

 נתחד~
 בו

~בד
 ~די~

 לחזור
 ולבד~

 ~""ג ~דדב~ז

 ו~לת~~ ת~~~~ ס~ד"~
 ד~ב ~י~ ~"א

 ח~~
 עליו

 ~ד"~ועיקדי
 מ~בים להדדב"ז

 ו~
 ז צ"ע הדבד

ו~יי~
 בדבי

 א"~ יוס~
 ה~ ~"ק ד~ד ~ימן

החלי~ ד~
 ז

 תו~~~~
 יום ~~

 ד~~
 הל~~~י~ אחדים קבדות

 בדבי לנוהדב ~ביא ובן דיבדך בתבדי"ב
 שםיו~ף

~"~ 
 ו~ן ~~ו והס~ים זקנו ~ד ~שם ו~

 ל""א ~י~ שו"ת אליהו יד והדבנל~ד
 חול~

 והדב

 הד~~עי~די
 ונל~~ הבד"י ~בדי מ~ו הביאוונ~לם

~~~~
~ ~ ~  

~~~ 

 א~וד~בל ~~
 בחב "ו~ו~ ~~~ב~
 ה~
 ז

~~

 וז~ל א~
 נדא~

 שהואיחיד או לו שלחו לא דאם
 ~צמושלא לצ~ד חייב אינובעיד

 לאב~
 דמשו~ בלל

 ~ש~יניושיאבילו~והביבתבבאןה~דוש"עדמצוה
 אלא לבאוד~ ~יותד דהוא משלו יאבלשלא

דעי~ד הבוו~~
 מצו~

 ~שבנים ~ל
 ש~

 שיצ~רך יגדמו
 לאבול מותד לו יש לא דאם ~שלולאבול

 מש~
 ההבד~~"~

 עב~ל
~ 

 והדב
 שב~

 א~ ~~ק יהודה

האדי~
 דבתבו התו~ דבדי לנו והביא בענין

 יום באותו פעמים במה אובל אפי~ א~וד א~יום דב~
ובתבו

 ~בד~
 לדבדיהם

 דבש"~
 א~וד דאבל איתא

 ובתב א~ ~עודה ~~מד ולא ~~לו א~ יוםלאבול
דבן

 נדא~
 ד~ת

 הד~ב~
 תפילין אבילהב~די ~בייל

דאסוד



~ ~ ~ ~ ~ "~ ~ ~
~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~  
 היום ~ל ~~ם ~~ור"

~ 
 יעויין

 בלשונ~
 "פ""ד

~ 
 י~~ל לא א~ יום דאבל ~דבר טעמים ב~ עודדיש ו~~~

 דו~ג דהאבל מדן דב~~ הטעם מלבד~שלו
 הוא דצונו ~י ל~~ול ~ושש ואינו מ~ו~ל ונאנ~

 למו~
 ג"ב

~
 ועינינו מס~ברא דה~י

 דוא~
 יום ב~ל

~ 
 הא~

 הא~לשיחיה המתדצריך בבור~ום
 או~ל היה משלו לא~ל לי~ ש~י ואי הא~ביום לוצערומרידו~
 מזליה דאיתרע דביון אהר ~~ם ו~וד ו~ו~ומש~בד ושו~~

 על מונהת ~~~והדי
 צוא~

 שיש~בי~ו הרי~למאבל
 ב~לו~~וב

 דו~
 לו ראוי ואין עליו שורה רעה

 אהדים שלאלא לא~ו~
~ 

 הס"ר וא~ר
 ~זו"~

 נל~"ד קש"ה
 לאבול ~ור יהא האונן ~ם ד~"ב ה~~מיםבאלו
 א~דים ט~מי~ ב~ עוד דב~ב ב~~"ז ועייןמשלו

 בל ולאסור לההמיר דראוי"והעל~ ~
 נהיגי דבן היו~

~מדקדקי~
 זה ~מבה

 ש~
 ~י~בילהו מי ימצא לא דאם ו~~ב הנ"ל~~"ז ד~רי ~ל השיג ~~ בס"ק

 י~ויין הלילה ~ר לא~ול שלא שיסבול~ו~רה

בד""~

 ~ל"ה ולפענ"ד
 ~~ו~

 דעל נראה שהיא
 מרן פ~ק נגד ל~המיר~~היום~דאוי מ"~

 פו~
 ולא ראינו ולא דבר~מא הזימאי

 שמענ~
 שלא שי~~יר מי

לא~ו~
 דאין נל~ד ~~"ז ~ל והשג~ו משלו היום בל

 לא אם א~ יום ~י~ענה לההמירלנו
 שיאבילהו ~י ימצ~

~ש~
 ~ד~~ו נשבד דדוהו

 מ~ורפ~
 דרבי ודדביה

נוע~
 גבר ודילמא

 ימו~
 הדין המיד"א ~~ל ויהלש

ולבן
 נדא~

 הביאו ו~ן ~~"ז דבדי על ל~מוך דיש
לנוהאהרוני~ז

~~~~~
 ד~~ם

~ הק"ק~ ג ~ ~ ~  

 או ק~נ~ סעודהלא~ל ש~יניושול~ין או דקרוביו ליוודנו מנהג ~~יניוישר
 פ~

~יישב וקאו"י ~~שני~ ה~אה
 א~

 ובן משלו או~ל ~ך ואהד ד~~ו
 ה~ד~

 בק"~~~שו~
 הדבה ~"א ~אדובה

 ובן ~ פ~מי~
 הר~ב~ב

 שב~
 דוקא דלאו יהודה

 ואפי~~יא~ל בבלמ~ וס~י פ~
 פרפראו~

 ~~ודה היא של~ינוה
 א~אני ושב~

 או מאבל ל~ניים לשלוה דנהיגי המנהג
~עו~

 ימי ~בל
 דברומי ושמ~~י האבלו~

 לא~ול שולהים ~אבל ושביני ואוהבי קרו~יאהרו~ ובק"~
 ואובלי~ האבלו~ ימיב~ל

 יערב דאיך רבה~צוה או~ווזו~י ומנהמים ~מו
 א~

 לבו
 ~ימו~ ~עשו~

 דרבו

 ולבניבי~ו לו מאבל וצו~"ר הולך ~~יו"~מ~ערו""~
ובפד~

 הם הנשים אם
 אבלו~

 ו~ין
 נאמר זה ועל לעניים שו~~יםובפאדו~ה משר~~ לה~

 ~דין צדיק פרי הר~ מ"ש ועיין ושבמ"~~ ובו~בדד~יו והל~~
 ~"ב צ"ג דף בהגהו~יו ג~ ~דיןזה

 ושו"~
 רדב"ז

 ב~ ו~ימן ~ב""ד~מן
 א~פי~

 ז רנ"ד

~~~~
 יוסף ברביהר~

 ס"~

 פרו הר~ דדברי א"
 דיןג~ומש"ש ו~ייןלקמן מגומגמיםצדיק

 עוד תיו~~א דאי~א~"ה
 לדבר~

 ~דב
 מניהין דאין דנראה~יאבילהו מי ימ~א לא אם א~ ביום יתענה דהאבלדסבר יהוד~ ש~~

 ~ לה~~נו~ האב~ א~
 ע~ו~"~

 סי~ ל~מן ההבראה ענין
 ש~"~

 י"א דין
ומש""~

 וב~ין
 י"~

 ~ ה~ימן בסוף
~~

 י~נו שלא רק בשש~יהםא~לים דה"ה~~רישה ו~"~ ~ וא~רונים ש"ך אבליםשש~יהם אףעלפי פירוש " אבלוו~~ בימי ויאביל~ו
~יך דאל"~

 שיי~
 פו~~~ן ובי שי~נו ~ומר

 ל~ורענו~
 ו~ו~

ע"~
 ב~ר~ ודלא האמת לפי~~ו~ן ב~י~ הפריש~ ודברי בו~ייהו ד~~~~ר ונלע"ד

 ש~~
 דהשיג יהודה

 ~חד ד~ל ו~~ב ~~לי~
 בשיאר~

 לו
 ומצ~~ו בד"ק יעויין בהפך ובן אבל בשאינומה~ירו מקב~ אב~~

בשו"~
 ~דאשון בי~ם לא~ול ~לא לאבל דשרי ב"י

 ~ לקמןועיין ~
~~~~~ 

 אף נשואהו~ו~" ואשה ~~
 שאין ~רוביה עלי ~מ~אבל~

 צדיק פרי בעל~ דאשונ~משל ס~וד~ לאבול יבול~אינה מ~אב~ בעל~
ו~ו~

 עוד "ש ועמ
 ש~

 ~רור דהוא נ""ל והדין יהודה ש~טו~יין ~ ב~ ס""ק יוסף בר~י ודוק

 ו~"~
 ז ד~ריו על יה~ה ~~טהדב ~"~

~ ~
~~~ 

~~ 
~~

 ב~בו " ו~ו~ רצה
 האבל רצהדאם הב~~הש"~

 לה~~נו~
 באו~ו

 מו~ריום
 ובה~~

 פרק
 א~

 א"ז ב~ם ~~ב מגלהין
 ~ניהיןדאין

 א~
 האבל

 לה~ענו~
 ואפילו או~ו ומשקיןמא~ילין אלא א~ ביום
 ש~ני ב~~ניו~

 רש~"ם הניהלא ר"~
 ~~ופוסקים הק~ודה י~ ל~~~נו~

ודל~
 ב~רב

 יהוד~ שב~
 לא דאם דב~ב

 נ~~
 הרב זה על וב~ב א~ ביום י~ענ~שיא~ילהו מי
 הנ"ליהודה שב~

 ש~~ דהאמ~
 ה~מון רוב נוהגין

 ובן אי~ור בזה אין הדיןלענין אב~
 ד~~ מוב~

 ~טור
יע"ש

 וב~
 דמדבדו לדבריו נודה אם דאף ונל~"ד

 אוסור ליבא ומרןהטור
 לה~ענו~

 אם דוקא היינו
 איסור דאין לאבול רוצה אינו וד~~וברצונו

 מצאמישיברהו לא אם בופיןאו~ו דמפניבך לאאבל ~דב~
~ה~ענו~

 משלו לאבול ירצה אם ליה דשדי אלא
 ~~דו מהר""א הר~ו~מ"ש ~

 ~ברב~
 דף אברהם

 הרב ~ ב~יל א~ סעורה ~דין ועמ""ש ו~"בע"א י"~
 שבט הר~ ~ליו ומ""ש צריקפרי

 יהוד~
 ונלע"ד

 ~ם דאם~שוט ד~ו~
 ה~ענ~ המי~~

 דהיה
 ~בו~ ~ענ~~

 ~~ני~~
 ליה דשדו יתיד

 ~ראשונה ~~ד~~~ד~ לאבול~~ל~
 ~ו~~~

 שנקברבע~ב מי ~~
 ~ב~

 ובו~
 ~עדב ~א~ל מברין איןו~ן

 בערב שנק~ר ומי ו~~רוניםדש""ל פס~
 בבור מפני אז להב~~ו דלאנהיגי סמוךלהשב~ שב~

 הש~~
 וביון

 ו~רב במ"ש או~ו מברין ואין ארהידאדהי
 ד~~א מרן פ~קי לה~מיד בדי ב~נין האדיךיהודה שב~

 ש~~ ד~י ד~~ב י"אוד~~מןדין
 שמועה

 ב~~~
~רי~

 במוצאי או~ו דמבדיןדד"ל אבלו~~ונרא~ שבימי ראשונה ה~דאה לה~רו~ו
 ה~ולם ~בל המנהג דפשט שצ""גסי~ ~ו~ בב~ ו~"~ שב~~

 ומצפצף ~ה פוצה שום בעולם נשמע~שב~ולא הא~ להברו~
 ב~ע מרן ד~די הניה הסימן בסוףדהש"ך

 יהיה דאיך ליהקשיא דהנ~
 הש~~ גרו~

 ~ודנוהג דאע""~ שני מי""ט
 אבלו~

 ~"א ~י~ בדלקמן או~ו מברין אין
ואף

 בה"~
 במ""ש בו מבדין דאין שסובר מי יש

 דבריו והביא ז""להדא"ש
 ~"א ~י~ שם יוסף בי~~

ורצ~
 אין דבריודודאי לה~מיד

 מבריןבשב~
 ו~קא

בזמן
 דהברא~

 היא
 איידי שצ"ג סי~ב~ף ב~י ודמ"ש הדין מן ~ייב~

 בה~ר~
 הובה דאינ~

דה~רובים אל~
 ה~יר דב~א ב~מא ל~בוד ~ן עושי~

מרן
 ~שב~

 בד""ק י~""ש דוהק דהוא ונלע"ד
 באור~

 ז
~~~ל דמברין ב~ב ש~"ג ~י~ דב~"י עפ"י אף דמרןול~"נ

 ~ ~ז~ ~ש"~ בשב~
 אין בן ואם ~ן פסק ולא

מב~ן



~ ~ ~ ~ ~ "~ ~ ~ ~ "
~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ מב~ין
 ~שב~

 ב~""ש נקבד ואם
 שמו~

 אין לחשב~
 מדן מדברי נדא~ ובן ארהי דאדהי דביון בללמ~ין
 ממ"ש ודלאהבא

 בי~
 הד~א~

 ד~
 נ"ז

 ש~~ מוצאי~יל להברו~ דצדי~
 משמע דבן וב~ב

 בי~
 שימן דור

 ד~ יו~ף~"ק בברבי היד"א הר~ דבדיו והביאקצ"ט
 שימן דוד ~י~ מהדב דאי~ להביא דאין ידא~והרוא~
 אי~י דח~ם~"ט

 בן~ במ~
 מ~דין אי וטדי וש~יל

 מאי הזי ופוק לנ~ר דומה דאין הרגל אהראותו
 ~ברין דאין דב~~~מא

 בשב~
~""ש נ~ב~ אי במ"ש ולא

 להש~ שמו~
 ו~"ב

 בשו"~
 ~ש"ה שימן ז"אה""ג

 ~ או~ו מברין אין ~א שי~ דלקמן ~נידוןוגם

 נוד~ ~~~~~~~

 ~~~ו~~~~י~~
 יום ש~דיין ביום" ל~בדוהו יש בלילח אבל לאואם

א~~ה~
 ~"ש נקבר ואם הדבדונבון הד"~ ~י~רי הרב ו~ביאו דאשונה ב~~ודה

 להשיב~ שמו~
 אין

 בבוד משום הפנים ~להם וב""במברין
 השב~

 ונ~ונו
 ~דברי~ם

~~~
 משל לא~ל האבלים ש~גו ירוהם ר~

א~די~
 ישדאל ~ניי מ~ני ז~ בל

יבולין ש~נ~
 ל~שו~

 ל~שירי~ דאף י~ביישו שלא בדי מלאב~
 הש~רדי~~הדב~ נהיגי ואמ~דבן בן~ושים

 טרדו~ו מ~ני דבר לעצמו מבין האבל שאיןלפי מ~ו~ו~
 הרבב"י ביון דלזה דאפש~ קטן היטב~באר וב~
 בשבת האבל דמברין במ"ש שצ"ג~י~ בשו~

 יאבל מה אין"לו זח ובלא זה ~ל ~מביןדהאבלין ל~יל~ ~ובמ"~
 א~בשב~

 א~ ש~וד~ אלא מברין ראין הנוהגין ל~י
 ~שבת זה ש~ושין שמ~נו לא מ~ולם ובצים~להם

 ז א~ דין ל~יל ו~מ""ש~ב"ל

~~~~~ ~ 

 " קי~שבלולו~~שיו או
 בדל~יל ~ליו מברין יומודא~~בן מ~מ~

 מ~אבלין דהא הדשיו לו שבלו קי"ל ה~אי רין~י~ש~"ד
 ב~ב יהודה שבט והד~~ליו

 רי~
 מבואר דהא לתמוה

בטו~
 ~ומרין~ליו און ~ליו שמ~אבלין ~א~~"י שם

~~ב~
 יום ל~ אהד ~ד אבלים

 ו~רב~
 היינו" אבלים

 הבדא~~~וד~
 ל~ולם ~ייב~ דההב~אה וצ"ל ובו~

 ב~~ רהבדאה ~ליו שמ~אבלין מילבל
 אבלו~~רירא

 ~פהרשייא ח~בראה ל~שות שלא אלא מי~טוולא
 ~יד של~~הבה

 אבלבב~
 שהוא ~ביון בצנ~ה מבדין

~ייב
 ~וד אבל שאמרו מה בבלל הוא הרי ~אבלו~

 ~ ונבון ~ב"ל משלולאבול

~~~~~ 

~~ 
 שהמ~בבי~

 מברבין ואין שם
 לה~בי~הםרהון היינו "~ליהם

 ~ ואה~ונים~"ז ~בי~ ~הריה ר~ו ~ליהם מבדבין ואין ~הוגו~בי
~~~~~ 

 רקודם " ובו~ בשר לאבול מו~ר ~~
 דאסור אונן הוי ~מ~ שנקב~ ~~
 ואהר ויין~בש~

 הו~~ שנקב~
 ימי ובבל בהם

האבלו~
 הבימייא שר"ו

 ~ש~ו~
 לא אבל

 ב~ישהוב~~ט ו~יין ה~בלו~~ ד~~ומן ישיה~לא בדי לדוו~
 ~יהודה

~~~~~~
 ~דשים" של ~ב~בשיל בבצים ~~

""~~ 
 ד~דשי~אי~ל~םפהוהםגל~לים "

 פה להם ~ןוהבצים
 א~

 ~אבל רמז גלגלין אינם אם
 גלגל והוא "פה ~ו~ן

 ההוז~
 ב~~"ז ו~יין " ~~לם

ואה~ונים
 ו~""~

 יהודה בשבט
 לאוד~
 ומנהגינו ~

לחב~ו~
 ו~~ברה ~לי~~ם ומשירים צלוים בבצים

 ובן בירו לאבלנו~ן
 פרוש~

 לדבד~רש~ ורמז המוציא
 השבנים ובליוודנו ~ אהרונים ביריהציון

 שולהי~
 ~א~ל

 פה נ~ג~י ובן דוקא הבאבבשניןו~או"יפ~
 ה~בה שמצט~רלמי פאדוב~

 בש~וד~
 ~ הבראה

~~
~~~ 

~"~ 

~ ~ ~ו~ ~~~~י~  
 לא מבדין ראין ומנ~גינו ה~דין

 בשב~
 בי"ט ולא

ו~יין א~הי דאד~י דביון הרגל אהר ולא שני אוראשון
 ש""~

 ב צדיק ופרי
 הגהו~~

 הדב ו~מ"ש
 ~צדיח לשוןחפ~י ~ל י~ודה ~שבט ו~מ"ש י"דבליקוטי ~ד""~

~~~~~ ~"~ 

 ג~ רין ~"ב שימן ל~מןנבפל דהוקה~ שמו~ה ~ל מברין אין
 יש קדובה רבש~ו~הונ~אה

 ביום דנה~ב" להברו~
ה~בו~ה

 ברב~~
 ל~יל ~א מרין נראה ובן ~"ב בשי~

 ה~ דין שע""ה שימן יהודה בשבט בהדיא בוב
 להבדאה ואפילו קבודה ביום שמו~ח יוםדקי"ל

 בד"ק~"ש
~ 

~~~~~ ~"~ 

 מנהם
 ~ו~

 ~"ל " ובו~ רבהון
 הגרולדבהולז

 מ~
 הוא מנהמין

 ~רי~ וב~~~~י~
 היא ה~ שנא~ברבת בדדבו האבל
 זו~עשירובו~

 ~ שב~ ברב~

~~~~
~ ~ ~  

~~~ 

~~ 

~ " ~ ~  

~ב~בי
 ס"~ יו~~

 בגלילו~נו המנהג וז"ל א~
 ויש מרן שב~בבנושה לבר~

 אהדו~ נשהאו~
 במ"ש

 ב~"~
" 

 ~ב""ל צריקופרי
 ד~בדבין נוהגין ראי~י ובן ~

 מור""ם לשון ~ל ו~מ"ש מרן לנו ר~יא~נוםה
 קפ"ט שימן א"ה בליקוטיפד""ה הר~

~ 

~~~
 שום לומד שלא דהמנהג ג~וההשלהן
 בב~~האבל~~רה~ן

~~~~~ 
 י""א ~~

 בברב~
 " ובו~ זימון

ר~וא דאמ~ ממאן ולאפוקי מנהגינוי ב~
 ט~ו~

 ~וד וב~וב יהודה בשבט וב"ב דלי~א
שם

 דברב~
 א~ אלא אומרה האבל אין דא~ל הזימון

 ואם נוהגין ובןראי~י בד"ק י~""ש המנהמיןמן
 ב~צמו או~רל~צמו מבר~

 ~וד~
 ~ האדם

~~~~~ 
~~ 

 בשב~
 אם

 בר~
 ובו~ בי~יד

 ג~ ש"ק י~ף בב~בי~~וב
 ~גלילו~ינו דנהי~י מאיל~י וז""~

 שהמבר~
 הוא בה~"ז

מב~~
 א~ בל המשו~ין ובל דם בקול

 מבד~
 בחמ"ז

 לצדדדגם יש שומ~ו ה~ירו שאיןבלהש
 בשב~

 בשיש
 ביוןאה~ים

 דהמבר~
 רם ~~ול מברך הוא דו~א

 בלחש ~מבר~ן אבלים ה ~ריבים בלהשובלם
 בהול שמבדביןבררך לבד~

 מו~"ט~רב~ אד~ ולי ~ב""ל~
"~ 

 ונרא~צ"~
 ב~~ זי~"א הרבה~""ל ו פלוגרבנן רלא

 ~וד ו~יין ~ ליה פ~י~א דלא נדאה לצרדיש
 ו~י~ן ו~ו~ הדמב"ם ב~ב ד""ה ה" ~ין ~"ב שי~"ל~מן ~"~

 המנהג דאין דב~בבשו""ג
 ~~ב~ לב~~

 בהמ~ה~בלי~
במו

 בה~
~~~~~ 

~~ 
 מ~~ר~

 ובו~ ולזי~ון ל~פלה
 ~"קו"ב~~דמרבדיהמררבי הש"ךי

 רמברין א~ דבש~ורהנראה
 א~

 לאבזל דאסו~ האבל
 וב"ב ל~ה~"ז מצטרך ~אבל אין~שלו

 ה~ו~~
 שימן

 אהרדבדיהם ~נטח ונדאה~י"ג
 והן~אמ~" ~ י~~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

~ ~  הו~או המדדבידד~~י 
 אלא זה ס"ס יוסף בי~~

 שאסור ענין מה יודע דאינו עליומדקא"מס~יה
 יצטדך לשלא משלו~אבול

 הש"ע ובו~ומלשון לע~ר~
 וב"ב בוסיה ס"ל רלא נראה רמצטדף בססםרפסק
 אפילו מצטרף הא~ל דל~ולם בס"ה ז~ל~ד~ב"ן
~~המ"ז

 רסעוד~
 נלע"ד ובן ה~דאה

 רלי~
 חילוק

 רלא ~יןלספלה לזימון בין מצטרף דלעולם~ד~ר
 הרב מ"ש ועיין וסיעסו המדרביברברי

 יהורה ~שבט דגםודאיסי ~ ש~נה~
 ז~

 השיג
 ע~

 הש"ך
 נבוני~ מדןודבריו פסק ~אלא לנו ראין ובסבוהמררבי

~עינייע"ש~
" ~  הא~ל ב~ית ~בהמ"ז זו בברבה מ~ילין~

 הסו~~ש"ס ארברי דסמבו ואפש~ ש~י~עברי ולא~
 א~לים ר~רבס שם רהוביסו ע"ב ה~ רףב~ובוס
 אלאאינה

 ~~שר~
 סרמ"ו סי~ מ~ר"מ ~שו"ס ו~ב

 פשוטדאין ונראה המררבי בשם יוסף ~י~הו~בא
להקל

 ~ד~~
~~~ ~ והפוסקים ~ש""ס רברי פשט נגד

~"~~ 

 ~ו~

 נוהגין מו~םלשון ~~

 ~י~
 ביום

 " בלילהבין

 בס~ ובן אבלות בריני אופל~שוין י~~הו ההואהלילה הוא"פשו~
 ז"לבשו"ס~רשב"ץ

 ס""~
 ~ר סי~

 משום בלילה הראש עטיפס לנהוגשלא וז"לואוסןהמקילי~
 ס~מי"וסיים ע"ר ועוברים הם~עושים יפה לא~לי~ה אנינו~ ראי~

 יום בין רלסלק ב~"קשם
 לליל~

 דבדי א"ואילך מיום
בורו~

 ~ יע"ש ע"ב הן

~~
~~~ 

 אלא לה מסירין אין פי" ~בו~"י ~י~ה בסוך בפלך טווה ואשה ~"
 ~פלך להיוסטוזה בגון עדאי ושל צינעא שלמלא~ה
 עושה ~זה מס~~ס אינה ואם ~יסה~סוך

 ועמ"ש ~ ואסרונים ש""ך ~יתה סוך בצינעאשלה אומנו~
 פדי~הג~וס

 צדי~
 זה ~דין דהאדיך

 והד~
 בלל גו"ר

 ד~ ~ימן~~"
 בס~

 אמרינן ימים ~ג~ דגם
 ימים שלשה בל דאמדי צ"ע הדבד ו~י ב~ו~יו~ מקצ~

 ~ ז~ן הו~ה וב~דדאש~נים

~~~~~ 
 ואין " שלו יריהם ש~עשה ~~

 "אבל לקטנים גדולים ביןסילוק
 לעצמם יריהם מעשהאם

 א~י~
 ~ל סמוביםשאינם ב~ון קטנים הם

 ש~ס~
 אסרוני"ופשוט~ שרי ~ביהם

~~~
 ורב"מ מלאבה לע~וסלה אס~ סי~ק"פ הר"ב"ר ל~עלה אבלוס שאידע

 ח"~
 הסיד ע"א בן

 בבלל והיא הבעל של ידיה מעשה רהא לאסודונ"ל
 ~ ובנוסיו~ניו

~~
~~~ 

" ~ ~  האבל מוסדלעשוס מוד~ם לשון 
 שיש ~ר הוא ואפילו "בעצמו

 משמע בן אומן ומעשה טידחא~ו
 בש~~

 ומיהו
 בצינעאיע~ה

 בר~ש~~
 ש"ך שם

 וא~דוני"~~~
 היה

 ~ביסוהמל~ד ~מוד מו~ד ג"י ~אסר מלמר~~~בל
 רלא פשוט רהאבל ונלע""ד בה"י ~סינוקוס~ם

 אבל~~ ריני ב"אילמוד
 הדעי~שבירמי~ או~רבדים

 יעשה לא פועל או סופד לאבל יש ראם ד~ו ~ו~סב
~~יסו

 ונבו~
 ה~~ד

 ובת~
 הרא~"ררהט~ם ~שם עור

 הר~שונים בג"יד~סמידו
 מ~ו~

 סבד" גו~א על טייסא הנשמה ג"י ר~ל משום~יתא ו~ירושלמי בבבי מסעצל הוא ~מלאבה יעסוקואם חז"לג"ל~~י ראמרו
 זיווא ראשסני ~~ייא דאיהו ביון ג~יה ~זד"דאיאו
 ו~~ ~ לה ואזלא שבקא היאדאנפוי

 ~למד אבל ~ל

 אי~~~ ומ~ש א~ דין ~פ"ר ~י~~קמן
~~~~~ 

~~ 
 שיידו~ א~ ו~~

 וי"א מצוי ~אינו דבד שהוא ביוןי ספינו~ו~ו~ או
 הפמ"ד דהויהטעם

 ~"ךוא~דוני~~
~~

~~~ 

 מו~ד ~~
 להלוו~

 אסרים ידי על
 וידגילו~לבאאצלם להם וילוו ~אסרים ילבו להםילוה לא שאם הא~ד רבר רהוימשום

 טור פסידאואי~א
 וש"~

 ~ ואסרונים
 ~ו~~~

 בלומד " ע~ייהולשרור ~~
 משום המעות שיס~עו~אסרים ~לו~

 ~ש ועיין ~ ואחרונים ש"ך ~אבד דבדד~ו"ל
~ן הד"~

 הרש~"~
 ב~ר ושם די"ד סי~ בסשו~ותיו

 בשם ה~ז הביא ובן נדוי סיי~ א~לו ~ימימלאבה דהעוש~
הבל~ו

~~
 ~ו~

~"~~ 

 ~ום
 צור~

 ב~מד " המועד
 ה~ידו שלא הרבריםבל

 בלם המועד צורך משום ~אלא האבד ר~רמשום ~מוע~
 ואחרו~י~ופ~וט ש"ך אסרים ע"י אפי~ ~א~לא~ודים

 ~ הש"ס ולשון ד~רימדן פידושרה~י

~~~
 ~ו~

~""~ 

 ~ ~ו~ בסבידות או~אריסות
 לשליש ל~סצה ~יינואדיסוס

 לו שנוסן ס~ירוסולר~יע
 בין השדה מפירוס ס~ו~

 סבו לו שנוסן ו~בלנוס הד~ה או מעטעושה
 השדה מ~~ואס ולא ב~עוס ~יניהם וקצובירוע

~" 

~ ~
~ ~ ~  ~"~ 

 מוסר אחרים ע"י אבל
 הש"ךי "בס~

~"~ 

 נקרא זה דאין י"ג
 הא~למלאבת

 ~ע~ מלא~ א~
הרבד ואצלי ז ~~ל השרה

 צ"~
 או ~אריסוס בין בס~ידוס ~ין ר~א

 השרה בע~~ס מדויס הא~לבק~לנוס
 ובפר~

~אדיס~~רי~
 ול~ה הקד~עו~ע~ודתו ~~~ס ה~ה לו

 אלא ב"א דין ~קמן שו~פים ~ב~ במו אסור יהא~א
 ב"ע רלאו ביניהם לסלקדיש

 יוד~~
 ומבירי~

 בצינ~א ו~וי~מו השדה ומרויס~~~ודס ~ריסדהוא האב~
 הוא שיעבוד ולא א~דים ע"י אלא רלא~סידווסו

 דרנוהו עוד וא~שרבעצמו
 ברב~

 משא"ב האבד
 אי"ה ועמ"ש סנוונים שוספים בשני ב""א~דין

 ב~~ודסו מדויס ד~א אדיס הוא ראם נ"לב""פ וע~
 נבון שנה שביר אינו אם ב~~לנוס אז בסב~וסאו

 ~רין ובדבסובלה~מיד
 הסמו~

~ 
~~

 ~ז~
~"~ 

 א~~ו שאינו ביון " יעשה לא
 וק~לנוס ~חבירוס ~ובאדיסוס

 ש~יר ~ין דהחילוק ונלע"ד ואחדונים~"ך
 ~שאר בהבלעה לו בא לאבל דה~יוס"הוא יוםלאדי~
 אבל~ בימי רמש~בר בשביר בן לאהש~ה ימו~
 שאסוד

 ו~ו~מלאבה
 ר~אריסו~

 לא וקבלנוס וב~בידוס
 א~ד שלא מה אסרים ע"י אלאהתירו

 דש~יר ועוריום בשבי~
 בן ש~ין מה שלו הנאה בל יו~

 דישב~דיס
 הנא~

 בשביד ולבן ה~דה לבעל גם
 ~ אסודיום

 ~"~ ~ו~~~
 ויש מסירי~ יש

 אוסדי~
" 

 ארעא רשאני הטעםהרא~""ד ב~~
 עליה בעליה שם נקרא ולא קיימאדלאריסוסא

שא"ב ~~
 ברברי~

 ר~דיו והביאו אסרים
 הש"~

 ואסרוני~
 ונ~ע"דונ~ונו

 רטו~
 מלא~י מיד נדאה ובן להחמיר

 ~ש"עבללי
 או~

 היא אוסרין ~יש מסירין דיש י"ג
הל~ה

 ~ מסופק~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~

~~ע
 להדי~

 הר~ ~וציא זה ודדין בעט~ז
 ד~ין ד~ל דא~יק ~אודך י~ש~~ו~ מהדא""~

עצמו בשהו~ לתל~
 מוש~~

 ודזה אחדים ל~י ~מו ~י בין
 נרא~

~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~  

 אמ~
 דבן

 נ~ע""~~~
~~ק

 י"~
 דבדבר נראה

 שדי אתרים ע~י הא~

~~~~י
~ ל ~  ~~~ 

 דוקא

~  ~~ 

~ ~  

~ש"~
 ~ק

 י"~
 אינו אם א~י~ דה~יד ב~ע~ז ודלא

דבד
 ~~ו~ הא~

 אחדים ע""י
 ונדא~

 מלאבי מיד
 אמדינן דלא ~~ץאות

 אלא באבל ה~ל בדברי ~ב~
 משא"בנד""ד ~אבלבתומ~או~ולא

~ 

 אפי~ ~~ ~~~~~
 שי~ל " ~לוש ב~בד

~ש~
 בד~ד ש~ן ובל בצענא

 אלא ~עשו~ו י~ל ~~י~~חוב~
 ~ואחדונים ~~ ~פ~ה~י~

 ~בי~ ~~ ~~~~~
 די"ו ב~ב " י~ו לא
 היה שאם לל~ד יששמבאן

 סופ~ או מ~מדלאבל
 יעשה שלא ~על או

 ב""יו~בי~ו בבי~
 וש""~

 ~ ואתדונים

~~~~
 ~~בו ~~תרונים דבדי לפי עליוב~י
 ~ינו~ות שהמלמד ש~ד ב~י~לקמן

 עם ~מודמו~ד
 ה~ינו~ו~

 ~חד
~ 

 אירע אם ימים
~בילו~

 לל~וד שמו~ד הוא ~ש א"ב להמלמד
 ע~

 ב~ו~~~ינוקו~
 לו שאי~ע אחד של בי~ו

 הדבר ונ~וןעב"ל אבילו~
 ~ימן ג~ חלק ז"א ש~ת ועיין ~

 הפיל~"~א" ע~ק על~~""ו
 זאבילות ימי ~בע~ ב~~

~ ~~~~ ~"~ 

 המועד ~תולאו
 ל~

 " י~ו

ואפי~
 להם ~~ד

 מדאי~ מפני א~ו~ המועד חול קודם~ו ~אב~ קוד~
 ה~ן

 אדם בני שיובלו~יון
 לל~~

 המלא~ה לדאות שם
 האבל בימי לאת~ים מלאב~ו שמ~ד זה דאוויאמדו
 בת~"מאו

 ו~
 ידעו

 ד~יבול~
 גבייהו ~וא

 קמא בלי~נא רש"י בפירוש ואת~נים ~"ך~~ן ~וד~
~""~ 

~"~

 ו~~ פפא רב לה ובדמוקי ~א י~ב דף
~ 

 ~תדי~~~
 הואתוץל~חום אם ודוקא " לבנו~ו

 בני דאין תשד משום למיגזד דליבאובו~
 או אבל של היא ד~מלאבה לידע שם ~צויים~עי~

 ז אחרונים ישראלשל

~ ~
~~~" 

~  

~ ~ ~  
~ ~ ~ ~~ב~  ק~ו~ 

 ול"ש ב~י~ בנין
 ~~ ~בול~

 בשדות ~רישה
~~ור

 ואע~
 לנברישרי שדהו בפ"ק~~"ז ד~מ~נן

 ביון אל~א עביד קא אדיסותייהו א~די~""ט
 א~ו נבדילא בה דעביד מלא~ה בל קיימאלאריסות דשד~

 אי~ וישראל ש~א ד~אי פידי א~יל ואיהו~יימא דב~ותי~ לנבדי הש~רה ~שדה ה~ם ~שדלידי
 ב~~רא~

 אבל
 ~בול~

 ~מנה יוצא הנברי למתד
 לדע~ארי~ז~ שלא יודעים פי~~והבל או~ל ויש~ל"

 ידד שלא דביון ולומר להקל זיש ל~ו~הידד
 אדיסו~ו חורשוזורעבבשל זה נברי אלא ל~ובהעמו ישד~

 ~~איםודאי
 או~

 ל~שד ואיןתוששין ~~י~ד תולים

 פונ~~ בניאדם זמןשאיןשלאת~
 מב~

 עסקיהם
 לו~~

ת~
 וע~שיו אדיס שהוא סבודים והיינו ב~אן זה
 אובליםבעלים

 פידו~
 ויש למפדע עליו ולחשוד

 ~ ע~""לפנים לז~

~~~~
 דבארי~ות י"א ~עיף דלעיל דהדיןדומיא הוי בן ואם דבד~ו הביא והרא"ש ה~אב""ד

או
 ~שו"חשד היינו דאסדי והי"א שרי בח~ירו~

 ו~סברא וסיע~ו בהרמב"ן דשרי נ"ל דינאולענין הנ"~
 בסב~ נ~טי" וי"א דבי"א ~ג אע מ~ן דהביאקמיי~א

~~ר~עייןביד
 מוה~יק""א ~לי ~לא~

 ז ~בריע לאדקמן או~טןדבלש~

~ ~ ~

 לב~וב לאבל דשרי הר"מ בשם הבלבו
 המ~ירי" ונדברי חה""מ ~דין בשינויב~בים

 האבל גם שינוי בל~ ב~~"מ ב~ביםל~~וב
 הרב"י וה~יאו עב""ל שינוי בלילב~בם מו~~

~"~ 
 זה

 הללו מדיניםועיין ~ לקמן ועמ"ש והלאה השלישי מיום להקלונ~יגי
 לאוד~

 ערךאבלא~ו~ יצתק בפחד

 ~נ~ב~בעשיי~
 ז

~~~~~ ~~~ 
 בפ~ה~יא יעש~השו~ף שלא
 הן "ו~~

 שהדי~ף ביון הלב~ דלע~ן י~ף ביתה מ~ןדאסיק מאי דלפי אמ~
 מס~ימיםוהרמב""ם

 לדע~
 הבי אחד

 נ~טינ~
 נראה

 לחלק מקום היהדלא
 בי~

 ודבבל לפרה~יא ~נעא

גוונ~
 ~~ק ~ש"ך זה על שהעיר ו~מו ~שו~ף א~ור

~~~~~~"~~~~~~~"~~~

 ה~ פ~ בב"מ ד~מ"ש ו~~ב מ~ןלי~ע
 מהלבו~

 אבל
 ז"לדהדמב"ם

 י~יישב ז"ל הדאב"ד ל~ירוץ מ~בי~
 עלויבוא

 נבו~
 ובמ~ש הב~ה דברי

 ה~
 גנת בעל

 בן גם י~יישב ודבזה יע"ש ט~ סי~ ~~ בללורדים
 פרי ב~פד לי~ד בהגהו~יו ז"ל המו""ד ה~ושדברי

~די~
 ה~דבהגהות י~ בש~נה""ג ועיין ~ ודו"ק יע"ש זה ב~י"

 מ~
 ובו~ מ~ע~ק בענין

 יעש""~
ודו~~

 ~ עב"ל
" 

~ ~ ~ ~ ~

 בב"מ דב~ב
 נרא~

 נמי דהדמב~ם ד~""ל
בצינעא

 ~~~~~ן~~~ ונל~

 להקל

 עיין ~שוב דאדם ובדיןנהוג
 גנ~ בשו"~

 ורד~ם
 י~ף ובברבי~נ"ל

~~ 
 ~ הנ"ל עדך וב~י ר~

 מעירו~לך ~~
 ומ~

 מ לו
~ 

 נ"ל ידע ולא בעירו
 דשו~~

שבעי~
 פו~ח

 הת~~
 חל לא ש~דיין ביון בדד~ו

~בלו~
 ה~ת ~י~~ לו נודע" לא שעדיין שו~~ו על

 שליח תזקה להודי~ו של~ושליתואם
 עש~

 שליחותו
 זה ~ו~ר שם שי~יעואתרשיעו~

 ה~נו~
 רד~זסימן

 שהשו~ף דביון ו~ל ז ~~ץאלף
 אחר~ בבי~

 חשיב
 זה שו~ףגבי

 החנו~ פ~ית~
 הזא גם שו~פו ידע ~~ייודע מי בי בי~ו ב~וך במו
 ב~הבו דשרי מוד~ ז"~

 ואצלי ע"ש ~"א ~ימן אהרן זקן הב~ב נאבד שמאלו
 ומ~~ברא ~ב~~ נאבד שמא חיישינן אי צ""עהד~ד

 דאח~שיעוד שליח לו ליהלדשלחו לןלדמויידאי~
 זה סוגד שםשיגיע

 ה~נו~
 נאבד שמא חיישי~ ודלא

 ועי~רי ע"א סי~ן מש~י~ד ש~~דבר ועיין ~הב~ב
 ס~~הד""ט

 או~ ל~
 ז ל"א

~ ~ ~  
 לאחרים~אינםניבדים~~ד ב~י~ לו ש שי ~ני

 בלא להשביר~
 ~א~ד ~זה ג~ל אבדה ~שיב לך דאיןידיעתו

~אין



~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~

 " "קז~ג מ~דים~או~~~ה~ק"~~ימן
 ועיין ~

 שו~~ בה~ " ~~י~~~~
 מילת~ ביה ואית~ע מומחה

"~~~"~ 

 שוח~ ישחו~
 ב"ב מומחה א~~~שאונו א~ד

 התיר רופא לענין אךבמוהו
 ~ו~

 דאיבא סבנהאף
 וב"ש להרפא החזלה זובה אדם מבל שלא אחרדופא
 וב~יבה אמירה "רק אינה הרפואה מ~אבתשרוב
 דמגן דאסיא לו לתת מותר שבי~ת דא~י~וא~~ר
 וימנע ע"ע יחוש עצמו הרופא אך שויא~גן

 מליק~
ושוח~

 ~בל
 ששח~

 ממ"ש רלא בריעבד להחמיר אין
 בשם ישן בקלף שמצא יעקב ביתהר~

 מהר"~
 קלוזנר

דמשמ~
 משחי~תו לאבול אין בדי~בד דאף משם

 במרדבי ~נז~ ~מציאתו מצא ושבברדליתא
 בשם ברוך ד~ינו בשםדחולין רפ""~

~~~ 
 וסיים ~דני א~דד

 מותר א~ר אין אם ~לבתחלהנמי הבי נה~ינןדלא
לשחו~אם

 צ~י~
 וביוצאש~"ת חולה לצודך או הבשר לו

ש~
 השו"ג ג"ב ו~ביאו~אחרוני~ו~תיר פ"ו סי~ ~"א
 ג~ובבר בס"קעיין

~ 
 מ~~

 שוח~ הי~ ולא אבל היה~תא דהשוח~ לידי ~פאדוב~
 א~ר

 לו ו~תרתי בעי~

 הד"~ בעי~רי "ועיין ~ ~ אבלו בי~ילשחו~
 סימן א"ח

 צרבי"בה~בו~""~~ד~ לעשות להתידלשמש~אבל ז~~י~ תוד~ ~שלמי של~~י~ הר~תודת בשם דב~~ י"ו אותי"א
 אבלה ~אפותולבשלבימי ~אשה דמציא סי~ק"ןז"א
 ימו ~ל~ר~אחר יהיה שלא ובלבד ~חרים לצורךאף

~ ו~~ןש~ ~~ ~~~~ ~~~~~~ ~ ~ צ"~ 
 ~בעה תוך לאבל דהת~ר

 ליל~
 אצל

 השרר~
 יר"ה

 ו~ייץ ~" ~אבד דבר משום ומ~דם נפשם עלל~מוד
 משם" דחביא יו"ד ~ות ל"ו סי~ הד"~~עיק~י

 לא~~ותו ל~ ~ך~גלח יעק~ עפ~ הר~ ~להתיר ~ורה זז""ל קרוב אבל ערךפ~י הר~
~~ 

 ~ל
 או"~

 מי
~צל ליל~ שצרי~

 הד~ו~
 בפרץ ולעמור צבור עלעס~י ל~קח

 שמבקשי~"ממנוסוחריגוים א~ ~דת מלבות דבריצא ~
 "בהשתלוי

 במע~
 בת~~ש~ הד"~ ~יקריוחר~ ~ ע~ל הצבור ר~ב ומחית ~~~ת

 עיין בן ~ל ויתר וז"ל
 ח"בלהר~"ש~י"

 ~י~צ"~
 תוך אפילו בביוצא שהתיר

 לא ש"י הר~ הס~ר ואחר ~ עב""לשבעה
 נבנ~

 בהיתר
 אין שב~~ דתוך דאפשר בלל שיגלחו התיר~לואולא
 נל~"דדאם ו~מ מתיא שמיה לא וא"ב לגלחהברח
 ~תוך ~וברחיםהם

 שלשים~
 צבור עניני על לפקח

 עפר הרב ובדבתב השררה ~צל ~לילך לגלח למושרי
 הר~ דגם לומר א~~ד ותוי~קב

 ש~
 רהתיר

 משום לבך הובדחו א~ לגלח להם דשרו אה"נ~שררה לילךאצ~
~מלבות

~ ~  

~ 

 ~~י~~ ~~~ן~~~ו~
 פני ""לקבל לילך או"א ~לאפילו שלשי~ תוך דוקא ד~~שה~מעשה וזבורני~דובוס

 המ~
 ~~""א קשישי דבנן ע"פ~ליוורנו ולגל~

 על לקמן ועיין ~
 "הלזענין

~ 

~ ~

 " ~תו בתוך ~פילו

 ~ש"~
 אחר מ~קל

 בת~ ובה"יומי~ של~~
 דנ~ג~

 א~ר ~~ד לאסור
 מחלק ר"מ ~י~ ב~""א ו~~ר"ם~~מ~ראני שבעה~~ות

~~
 לישב ל~בירו א~ור בחנות י~~יו "לי~ב רגילין
 רגיל א~ בל אם אבל הריוח לו"בל י~חול האבלואפי~
לישב

 ב~נו~
 לא~ר שמותר נראה ~~

 לפ~~
 ~נותו

 צ"ג סימן ב~"ב ו~ראנ"ח מ~ו~ף שהמ~ון~~~"ו
 והורתי לידי מעשה בא ובבר ו~ת~בנה"גאוסר

 ~~ד בלא~ה דלרש"ל" בוון מותר ימים ג~שאחר
 רבב"מ ~אחרונים ובתבו מותרימים ~ג~
 ובן ז אח"ב ולהתיר ראשונים ימים ג~ לאי~ורינהג ראיב~פ~גת~

 ב~שיית א~ור אבל ערך פ~י וע"ע א" בחנותלישב ~ילין" אם אפי~ ~ראשוני~ ג~י אחד להקל דבר~מא
 הד"~ ו~זקרימלאבה

 דאין ונל~ד ל"א ~ק ל""ו סי~
 הביא אשר שמואל ונאמן י~קב בשבלהקל

 ~ ~ד""~עי~רי הר~

~ ~~~~ ~ ~  

 דשאניבת~ה~"זי הבית צדבי שאד ו~שות
 לא לאחרים מושבר ~אבל דאם ~ז~~יף מהדיןדלעי~
 מש~"בדאסור ג~ר~ במלאב~ מיירי דהתם אבלו בימימלאבה יעש~

 הב~
 עב"פ אבל למשרתת ~פי~ ומותד ~צמהלאשה דשרי הבי~ ~רבי במלאבת

 הבית לצורך שאינה ~לאב~ המשרתתת~שה ל~
 וב"שלה~ויח אל~

 של~
 אבל ב~ין הבית מן תצא

 ~בל ~ו שאירע לש~ש שהודהמי וראית~
 יפה ולא הקהל בצורבי ולש~זש לבה"בוילך עבודת~ שיעש~

ד~עה הור~
 ב~ע~

 עב"לונל~""ד משרתת הזהדהיתר הדין
 ובן וקיי~זים שרירי~ ודבריו המ~ר עםדהדין

 ז לעיל ~מובא ז~ סי~ תודהבשל~זי ~ת~

~ ~ ~

 רש"ל
 בש~

 דם ~~ז ~ותר ד~ל ~גודה
 רמדמהליהואפשר

 לרו~~
לעיל ו~~ דשרי

 ועמ"~
 צ~יק פרי הרב

 ~הגהותי~
 ב~ין

 דלקמן דיניםוב~אר ז~
 א"~ ה~"~ ~עיק~י וע"~~

 ~ י"ו אותי"א ~י~

~~~~~ ~"~ 

 יום של~ים עד ~~ור
 מי חרפי בימישמ~תי וב~

 שה~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~~ " " ~  ~ז~ 

 מור~ם לשון ~~
בל רחיצ~

 יום ~לשי~
 א~ ס~ק ב~"זעיין

 דהבו~
 א~ ס"קהש"ך ובת~ ~ד~ר ~עמים ב~

 דצרי~
 ולא יום ~" בל דחיצה ל~יות

 בספרי~ שנרפסבמו
 ~דאי יום ל~ בל רחיצה בל

 ע~"ל בלל איסורא ליבא בצונןרחיצה
 ו~~

 בע~ז
 א~ ס"ק יוסף בברבי וב~ו~ יו~ ל~ בל ר~יצהבתוב
 ~אשר ~רו דבצונן מובדחין הש~ך דברידאין

 להחמיר ד~ב ונלע"ד ~ב""ל ~ו~הבית ו~~פ~ מישו~ באורח וב""ב משה מתוךדרבי~מ~יין ירא~
 בצונן בין ב~~ן בין ~ופו בל יום שלשים תוךלרחוץ ~ל~

 ז שרי ולדפואה ול~בילה א~ ס"ק וש"ב דו~פועיין
 א~רו לא למה י"ב ~י~ ח"ג דב"מו~ין

ורגליו יד~ דחי~~
 ב~""~

 ע""ש
~ 

~~~~~ 

~~ 
 שצרי~

 מות~ לרחוץ
" 

 מיהו דאשון ביוםא~ילו מות~
 ~האין ~~

 ~ ~"~ ~ר~
 להחמיר

 ביו~
 דאשון

 ~ואתרונים ש"~

~~
~~~ 

~~ 

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

 דדוקא רמ"אעל
 ~ביל~

 ~י""ל
לצורך שאינ~ ב~ן ראסו~

~ 
 שבעה תוך בת"ה א~ורה ר~א נראה

 ר~יצהאבל ~
 לליבו~

 מצוה צורך איבא
 תרחוץשלא דהיי~ ~צת לשנות צריב~ והרחיצ~ השנה ימותבשאר ב~רב~ ~חצ~ תלבוש אבלה ימי בז~ ~י~ "באבב~~ הילבך~בי~

 ר~

 בין י~ותיה ו~ין מ~ה ~ל פניה
בחמין



~ ~ ~ ~

~ ~ " ~ ~ ~ ~
~ ~ ~ ~ "  ~~~ן ~ין~~~ין

 ~ל~ ~לבו~
 ~בן "~קי"

 ב~~
 ~ט"ז

 בזה דהמ~מיד בס"ד ב~~ והט"ז ו~א~רוניםוהש"~"

 לביש~~ד~ו~
 המ~מיהין מן" הוא ~~די הליבון

 ""דין "קצ"ט ~ימן לעיל~עמ"ש
 ד~~ד"~

 לי ~ל אם
 ~~ל ~אשה ד~דיטביל~

 טביל~~
 ~ו~ע ב~ש

 לבי~~~פ~ער~
 סימן הד"ט בעיקרי ~ע"ע הלבן

~"ו
 או~

 נ"א"

~ 
 אבלה בימי עדיין הי~~ ובע"ש

 ~פיפ~לעשו~
 ב~""ש ש~טבול ב~י ב~מין ביום בו
 ~ בתרוי~הו ל~קל ונל~ד~עלה

" 

~ ~~~~ 

~~ 
 ובו~ אסורה אינה אי~ ואש~
 דב"ב הדב~י וב~ב הטוד~ב

 נוהג~ אינ~ דהאש~~רא"~
 בגיהוץ ל" ד~ן

 והן הרא~ש פ~~י ב~יצודוב"ב ו~~~ור~
 א~~

 מ"ש דינגדלנו
הראש

 וא~ ~
 ש"צ סימן ~וף לקמן וה~ר ~גל~ין

דב~~פור~
 בל א~וד~ ~~ש

~ 
 ומרן ~איש ~מו יום

~יחה
 יוס~

 דהדי"ף דביון ו~יק בדבד שם ~אריך

והרמ~
 ~~בימים

 דא~~
 ~ריא

 בנטיל~
 א~~ שעד

~~~~~~~

 ~~~~~ן~~ר
 ~~ן

 באבל המיקל דהלב~בדברי~אע"ג ב~~
 מ"~

 דדבו ביון
 ו~דא""ש והדמב"ן ו~~ו~ ר~"י ~היינו~~ולקים

~הד~ן ו~~
 וה~א"~

 נ~טינן הדי"ף דב~י על ~קשו
 ~בו~ייהו

 בשיודי~~~~~~
 ברב~"ס~

~~ 
 דגם

 ובס~ להקל ב~"" ~~~~~
 עטד~

 ריש פז
 ב~ובו~

 ודבשו"~~אדי~
 על עמד ב" ב~ימן שאל ~יים

 ""~~"ש ו~
 ו~~~

 ר~~ל דביון נל~ד ד~יה ~בי יהגה
 לן דמאןפלג ה~ולקים דרבו הר"מ דברי~אר"ש לעבו~ מקום ~זד אין באבל המיקל בדברידהלב~
 ו~ו למעט דב~ין

 דהרא"~
 יראה ~רואה גו~יה

~ ~~~~~~ ~~~~~~~~ו~~ ~  ונטי~י בענין מעיין וב~יו~יבדב~ 
 ל~~

 ~ב~י
ואדאה

 ~שו"~
 ב" ~י~ שאל ~יים

 דהאדי~
 בפלפל"א

 אר"ש וימודדתריפ"א
 באמ~

 בידו אשר הבנין
 "ב~בובס"ד

 וז"ל~ו~
 דדבים ביון בד"מ מוד"ם

 ט~ נפישי אי א~ ודאי באבל~מי~ל בדברי מר"דהלב~ לן לשרי בו~ייהו ~~~ינן~ולקים
 "המ~מירים

 א~ בלא~~ ב~~אהדי אהני מאי ~אדאי
 נמ~

 הוו
 ~ופרי~ ובשל לקולא דרבנן ס~י~א ~פלגאפל~א

 המוקלא~ד הל~
~ 

 הר~ ו~ב
 גינ~

 בי~יד אפילו רקי"ל ב~~ זה ~טעם ושם י~"ד~י" ~~ בלל י"ד ורדים
 ומה עש"בהמקל

 ג~
 ובו~ שא~גדולים~ דרברי הבא

ו~ן
 פס~

 ובו~ מדן
 ושש~ י~ו~ין~בד"~

 הון בל בעל

 ~~~נ~~י~~~~~~~~~~~~~~~
 ~"י הר~ " וגם מ~מדים ובולו ממ~~ים~בו

 אסור~בל ער~
 בר~יצ~

 הביא
 ב~~ הטו~ דב~

 הדא"ש
 שם ו~ע ~דילה~ שבעהדא~ר

 עד~
 א~ור אבל

ב~ספור~
~~

" 

 שאידע~ ~~ד~
 בברבי יעויין " ובו~ אבל

"~~

~  ~ ~ ~  

 ~~~ן~ז

~~ 

 שהביאו~ ~ו~~וםלשאד
 די~

 ז~
 ~~יליןהאידנ~ ראי~י ~צדנומאדע~ל~ולא ביבמ"ש ~י~~ ודוק דב~ר~"

בבוגד~
 אין דבמקומו~ינו ועוד

 לאיש י~ןו~היינה ו~י בגרו~בימי לי~~~ ~ומדו~
 ~שנ~

 ~צא
 ~ ~ ט~במצא אש~

"" 

~ ~

 ~~ן אבל " ובו~ אסור~ אבלהנערה
 דיןאין וק~נ~

 אבלו~
 ~ידבשא~ על אף ~הן נוהג

מצו~
 אבל בקטן מ~נבין

 ב"ז ~ן ~~מ ~~ימן בדל~ל לקטן מקדעיןנפש עגמ~ ומפני ל~ באבלו~
 שעיקר מפני ב~"י ב~בוהטעם ~

 במעשיהם ל~שפש אל~לבם שישימו~רי ~י~ ~אבלו~
 ולהלו~

 אין וזה שצ"ד ~ימן בדל~מן~"ב א~~
 שיי~

 עי"~ ~קטן
 ~באוד~

~ו~~
~"~~ 

 ~ו~

~~ 

~~ ~ ~  ~  
 שי~ומי

 ובדאי~א ~גלו מבה לו
 בא~~

 ~ר~ד ~ימן
 ג~דין

 ש"~
 ~ וא~רו~ים

~~~~~ 
~~ 

 עיר היא שאו~ר"שאם ~יוי~
 ו~ב נ~י~יהאידנא "ובןובו~

 בא"~~ד~
 מנעל ~ול~ין ואינם י"ז דין ~קנ"ד סי~

 לבי~ם~עד~יגיעו
~~~~~ 

 לשו~~ו~םולאדאי~ינוהגיןבן" ~~
ב~ב

 הש""~
 ~שום דהיינו

 דליבא היבא ~בל~~בו"ם דשע~
~~ 

 ל~לו~ י~ עבו"ם
~לב~

 לבה~
 עד ~ול~ין אין בא~א גם ועבשיו

 ~ולבים דאין ו~ש רבנן ~לוג דלא לב~יהם~~זדו
 ~ בבה"קי~ף

 ~ו~ ~~"~~~~~

 א~וד ~בל ~~~
 ~~~מי~

~"
~ 

~~ 
 ה~ט~"א~ה

 שמ~
 מו~ד בעל~ א~ר מאיש ~נה ~ו א~ה אואבי~

 לה ~נודע קודם~ט~ה לשמ~
 ס~~

 ~"ו ~י~ וש~א ~ק"ן ~י~
 ועיין~ ז ב"ז סי~ הלויו~ר"ש

 ~ימן ~יי בבני
 עיי~ למהד"י יהודהושבט ~"~

 ז"ל
 עש~

 סמובו~~ב~

 ~""ב בסי~ לקמן מדה~י~ דשדי ונ~אה הלוי~הד"~

 להזמזן ~רן י"בדין
 אירו~י~ לס~וד~

 ל~י ונשואין
~מ~

 לו
~~ 

 ~שמיש דשאני אע~י אליו הודע ולא
 ~מירא בבל לן ד~מיר~~טה

 טו~ ומ~יו~ ~
 יד~יק

 אשתו אם מל~זדזג~ב~ל
 ~ היא"אבל~

 לעיל ועיין
 לאסוד א~ דיןסי~שמ"א

 באוננ~

~~
 ונהיגי~~~~יר " בבגדה והיא בבגדו ~וא

של~
 ב~ה עמה לישן

 בל~
 ~הקל ואין

 ג~ ~~ק ה~ך לשון ועיין בט"בוי~"ב~~ובנהגינן
ו~יין

 ש~~
 לטבול דה~יד קנ"א סי~ ז"א~"ב

 אמו ~הי~ה~~ד אש~
 גוסס~

 שם עיין ~שמש ושלא

באור~
 ז

~ ~ו~ ~~~~י~~  

 אסוד
 ~~ ~קודידב~יב ב~וד~ ל~רו~

 ב~ון ~וד" ב~ש~ישי מו~ר ומה"ט לב מש~~יישרים
 דריש" הרב אסו~ דוקא דק~אה בה וביוצאגלילה
 ר~"ל בשם~~ז

 וב"~
 ~ וא~דונים

 לא אבל
 ~סבים ובן הרד"א בשם בנ~ג במ"ש הבשמים~ל "י~ד~

 ~יד"א הרב ברבה"בשיורי
 סימן ~יי~ באר~

 ~~ שםעיין דצ~

~~
 בבדק ב~ו~ " לו "צריבים דבים ואם

"" ~בי~
 בשם "

 ~ינו~~ מל~די א"~
 דדינם "~ל

 ~ינו~ו~ ה אם ~וא ד~~~הא~ד ו~וד ~ו צדיבין~דבי~
~טל~ם



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

~~~~~~"
~ ~ ~  

 ו~"ב ~"ב ~~לים"
 בש~~ דש~~

 ~שוה~יאו ~י~ןס"ו
~~"ז

 והש"~
 לומד אסוד דאבל ל~מן ב~~ ומוד"ם

 ד~ולק" ונדאה ל~למידיו~לב~
 ז~ ע~

 ב~בט ו~ירץ
 שאני לו ~רי~~ דדבים די"ל~הודה

 רבא~
 לשאול

 ומלמדי מיניה למגמר א~רינא דבא וליבא הר~~י א~
~~ו~ו~

 שהוד~לו בזון ג"ב
 לגרו~

 א"א הר~ זה מפי

~שנו~
 ו~~למידים לתלמידיו ~לבה איזה מע~מו~יאמר במי איירי ורמו~ם א~ר מלמר ~ל להושיבן

דהמלמר דהוארו~קול~ולםראי~י עב"לונלע""ד ורו"קגרולים
 ~ינוקו~

 הי~ לא
 אבלו בימי להם מלמד

א"~
 ב~ר ראזלי נראה

 בפשט ליה ו~פ~י מור"~
דבריו

 דל~
 ילמור

 לתינוקו~
 אם זה ובל

 נמ~
 מלמד

 רש"ל ~ב~~ בט~ים יהיו דלאא~ר
 שו"~

ו~יין ~ ס"ו סי~
 פר"~

 לאברהם ובזבור בליקוטיי""ד
 או~

 מלמד
 אם מ~~~רא והבי ג~ ~וך א~~דה~ר

 דב~
 ~ריבי~

 ~ לידי הבאבמ~שה
~~

 ב~~ " ו~~ ~הן האבל אם ~~ ~ו~
 ג~~""ק הש~~

 וז~
 ב~~

 הב"~
 ו~ימא

 ב~ד~סי~
 בדיןשב~

 ~דברי אסור דא~ל דאיסורא טעמא דהבאול~מ ~ עב"ל בלום ב~~ ~א ובאן ל~רו~ו מותר הואאלא א~ בהן שם רבאין ה~ב ב~~
~ורהא~~

 ומדין לאשמעינן
 אבלו~

 אי~וד מדין ה~י~ בבל ד~יירי ~~םאבל מיירי לא ב~בת
 אבל~

בשב~
 ד~ותד קאמר

 לעלו~
 דאל"ב משום

 ר~רהסיאואיןאבלות הו"~
 אבלו~

 נוהג ר~דהסיא
 משמ~והבי בשב~

 ה~ם
 להדי~

 ~די הד~עליו ועמ"~ ~ ה~ך עב"ל ע"ש
 צד~

 דבריו על יהודה שבט הד~ ומ"ש
 ~ש"ע מיידי דבאן הש~ך דברי דנבונו אמתדהן
 ~מנה~ וב~י~~ול

 לבה"בבבל ללבת ~נה~ו שבמקומו
יום

 קס"~
 ~~ ר~י~ והך ג~ דין ש~"ג סי~ וברלקמן

 ש~~ר~~יא דברים ד~וי מ~ום רשרי בשבת~וא
 ולישא בשבת נ~יגי~"לא

 א~
 א~ר בהן ליבא אי ב~יו

 בשב~ שרי""
 ~ א~רונים

~ ~ "

~~"~~~ ~ 

~ ~ ~  
 ~~~~~~~ן~~

 השבעה ~~מי לה~~ללאו"א
 ע""~

 שאין ע~י ואף
ראיי~ו

 מברע~
 נזבר לא זה שדבר ביון ~מ"מ ב"ב

 מעלה והוא השב~ה ~וך האבל י~פלל שלא~~למוד
 לנפטר ומו~לתגדולה

 ל~רו~
 ויו~ר מגהינם או~ו

 ~ה~דיש ה~פלהמועיל
 במ~

 צריך וביו~ר דמ"א
~פ~ה

 ~בי~
 שמד~הרין הראשוני~ בז~ימים הנ~טר

 ביו~ד ~ליו~תו~ה
 ~ בידו~

 יבק מ~בר ב~" ועיין
 ~ ~יי~ נשמתו~ס"

 ע"ב
 ומת~לל~~ל~זה בדבדיבה~ דהנוה~ נדא~

 שב~~
 בנ"ל ה~~יד לא או"א על

 דין ש~ו סימן ~~ל מ"ש ו~יין ~ קטן היטב~אד
~~

 ד"~
 עיין

 ב~~
 להר~ ועיין ו~~

 שי~פלל ונל~~ר ב~ אות ו~ סימן י~יד בשלמי~"ש ~ש""~ המגי~

 בשו"~~ש"~
" ובו"~ א~איןשם מרן דברי ופ~ט הרא"ש ~ ~  מור"ם ל~ן"

 ומ~~
 ובן " ובו~ לה~פלל

 ~דר באותו ולומדים שמתפלליןנוהגין

"ש~~
 אבל ש~" ש~ין אעפ"י עב""פ שבעה בל שם

או
 שהאבלים"ה~

 במקוםא~ר
 ב~בט ועיין ~

 י~זד~

 ~ד~דנדאה ~רי ב~ם"~ר~מ~ש~ביא
~ 

 ~בעי~
עב"~

 מצוי שא~ו אלא אבל שם שיש
 לו שאין דו~א ג~ב~~ דין ש~"ו ב~י" ו~לולה~פלל ב~"בזא~

 בתרא ב~ירו~א ~~~ד~ן ז ע"ש ידועיםקרובים
 א~ר במקו~ ולא באן לא בלל אבל דאין אוירידבאן
 א~לו ומ~פללין א~ר במקום אבלוב~יש

 ואינו ובו~ באן ל~~פלל צריךדאין ב~שד~ה~~
 סו~ר"למ~

 ~עיל
 הוא ליוודנו ~ומנהג ~ ועמש"ש ג~ דין שע"וסימן

 ז~ בל בעשרה הנפטר א~לדמת~ללין
 "אל~

 שאינו
 ב"א האבלמ~פלל

 ש""~
 האבל שמ~פללדאי~י מולר~י עיר ובסיינה אהובו

 וב~
 בפאדובה נהיגי

 ואפ~
דבליוור~

 אין~לא~ם ודי~מא ~להים גדולה עיר
 ~היו~~וי

 מ~פלל דלעולם המנהג נ~יסד לבן ש"צ
 די~פלל ונבון וטוב והגון דאויש"צ

 הש"~
 מבמה

 ~טעמים
~~

 אומדיםשאין
 ולמנצ~ ב~~~ ב~ני~ ברב~

 ויש
 ל~ל ועמ"ש ב~ניאובלבו שוני~ועייןמנהגים

 ג~ דין שע"וסימן

~~
 ~ו~

 ~דב " ל~דו~ובו~ מז~ד אבל ~~
שבט

 וב~~ בענין ~~רי~ י~וד~
דמו~ד

 ודשו~
 באיוב ~למוד ~ייב די~א ולא ~אמד

 ונ~~ד שם עיין~בו~
 ד~מו~ו"~

 ~מי~~ם שלו
 מורה~בן מדר"~

 וב~
 ואין ~רן לשון ~שט

 להארי~
 וא~ור

 " בב"ר נה~ר דעל בבפיל"ארבנן

 והבי מלא ה~ובבוד יעל~ יהו~~
 מ~~ב~

 ז

~~~~~
 לומר דלא

 ברב~
 ולא ז~ מ~ין

 מדלי~ין ""~ במ~
 ~אב~ בבי~

 ~ ~ל ב~א"ל ועייז
 בב~ייוס~~~~~

 ~~גדולים דאי~י~א~ ז"ל
 ~מדבימיאבלושהיה

 בה~ו~א~~~

~ ו ~  ~~~~ ~~~י~~~~~~~
 ביון דודאי עבד ש~~דלאו~

 שמ~מי~
 ומ~~ש בעיונו

 ~~ידו ולא מזו גדולה ~ורה לבעל שמ~האין
 הדינים פשטי לל~דאלא

 ו~שמו~~
 ב~בו " ובן

 ובבד בעיני ו~שוט ט"ב גבי בפידוש~א~רונים
 לי וש~ק ~~ז~ ~~ול לפני הק~ר~ דע~י~יליתי
עב""ל

 והאמ~ ~
 דללמור דדבו יורה

 בפ~~ל"~
 בל

 ויךש~~א
 א~

 הסל"ע
 וא~

 ~יו"ן
 ל~"~

 שמ~ה ~יא

 דבר "מבין אם וב~דט היא רבה בי~רול~
 לבקר~ם ~רשי"ם הרזי"ם וסוב"ר ומ~דשדבד מ~ו~
~תומי"ם א~

 ~אורי"~ וא~
 ד~א

 א~י~
 בימים עשה זו מהולשמ~"ה ה~י ~מעבד

 ~ל~
 אבל~ם אב~ל

 ~מ~ר~ם ביז ש~יקה י~ה ה~~ישריםוב~~ודי
~ 

~~
 שבט ~ר~ " לבטלם אין ~~ ~ו~

"" יהוד~
~ 

~אד"ש האריךבהאידינאו~מור"םמ~~ "
~ 

 אמיץ בקצ~ גבדא בל~י תו~ה מטוהרה
 ה~י~ו דאם ~גי~ול~ינו~ שלא בק~נים ד~יידיהוא
 שאר בבל ל~נבם"~ייבין

 מצו~
 ורשאני דרבנו א~ילו

בט"ב
 דתינוקו~

 של
 בי~

 בטילים "רבן
 דב~

 ~ולם
 או~ם בלמוד שמ~ים הם~בליםו~מלמדים

 ברבים רינם תינוקו~~ דמלמדי דלעילדבתבנו ואע~
 ש~ני ~בלם בימי" ל~ינו~ו~ ומלמדים~ לו~ריבים
 א~ר מלמד אצל ~למוד דיובל~ דביון מט""בושאני
 למה אבלשאינו

 ה~ינוקו~
 בטלים יהיו

~ 
 ראיבא אלא

 לאב~הי~"ד~~ינו~ו~ל~~מד~דשדי
 ו~א רבים ~ם

~א~~ד



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

~  

~ ~ ~ ~ ~

 ל~ושיב~א~ד
~~ 

 אחד מלמד
~ 

 דהודגלו או
 ל~יל בב~ו~ ~~~ זה מפיל~וס

~ 
 י~וי"ש

 ב~קוטים ז"לו~יי~להפ~ח באור~
 ז~ בדי~

 שיש אבל שב~~
 ~רי""א ס~ א"ח ~יבאןוב"י קטנים~~ייןלו~בנים
וס"ס

 שמ~
ובתוס~ גיא~ בן ה~ו בשם ~~מ בסי~ ול~יל

 ~ ד"~
 בחבי

 ד~

 ש"מ ד"ה ~"א
 וב~

 י~"ש
 ומש"ש ש~ו ~ס לקמן ו~יין ודוק~ב"ל

~ 

~~~~
~ " ~ ~  

~~~ 

~~ 

~  
~ ~  ~  

~ ~ ~ ~~  
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ בב~ ~~~ז~~~~~ 

 ו~בשיו ~ ~~ל
 נה~

 לה~ל
 ו~יין שלו~ ב~אל~

בד
~ 

 ~קנ"ד סימן בא"ח ובמ"א פ"ט סי~ ובא""ת
~"ק~

 ב"~
 שמ"ג ס"ס ל~יל ו~יין

 ונהר~
 נהרא

ו~שטי~
 פחד ו~יין ז

 ~ר~ יצח~
 אבל

 ז~~ם אס~בשאי~

~~
~~~ 

~ 
~ 

 מקום

~~~~ ~~~~ 
 דבה אוש~יא ד~וז"ל

 אז~
 ~~ןאבלי~ וח~א א~ר ~חר

~שב~
 מנה~ יוד~ איני ל~ון בהוןוא~ד ושאל

 ~~ומב~
 ~ליבם שלום~בל

 מקו~ ב~נה~
 ו~יין ז ~ב"ל

 שלום נו~ן דהאבל ומ~ח~ינו רפ"ז סי~בא"ח
 אדםלבל ומשי~

 בשב~
 דאין הדמב"ם במ"ש

 ~ ~זה ~~פרסיאיותד "~ דבדי~ ל~

~~
 ובו~ מנות לשלות וא~וד ~ור"ם לשון
 ~ימן ב~"ת ~א~יין

 ~רצ~
 דמ~שמ~ות

 ~והגין שאין דבמ~ום דמ"אדב~י
 אב~~

 ב~די~דינו

בש~~
 ל~אול~ ~~~ו במקום לש~ת ומו~ר

 נר~ה ד~ין שם ב~~והט"ז בשל~מ~
 לסמו~

 זה ~ל
 שולתין דאיןומנה~ינו ~"~

 מנו~
 ~ל לאבל

 א~~
 י"ב בל

 בפ~ים אפי~~ד~
 פ~י ו~יין ~~ ומועדי ובשב~ו~

 אסור ~בל~דך
 לשלו~

 לו
 ~נו~

 בל
~~ 

 ז חדש

~~~~~~~ 
~~~ 

~  

 לשון
 מור"~

 וי"~שאין
 מדן " ובו~נוה~ין

ב~בית~
 יו~ף

 דמ~ולםל~
 ה~טיפ~ שפזטד מי דאינו

 וב"ת בט"ז ו~יין ה~~ם דשחוק~ט~נה
 ודוק בד"ק~ש וש"~

 ובשב~ ~
 בשינוי דלאו ב~ו~ יהודה

צוד~
 המלבושים

 חלי~
 ב~נין ו~אריך ד~טיפה מיל~א

ובת~
ש~ליו הואל~וטהמלבושי~ ד~מנה~ הא~~ דבש~~
 דב~~ דפשיט~

 ה~טיפה חיוב ליבא ש~~א
 בי~~ובן

 במקו~ דודאי ויצט~ר גופו בשיתם החמה
 י~"ש דבנן ~~ו לא~~א

 באוד~
 ו~מ"ש ~

 והבא ת~ ~מן ~תיוסף בבר~
 ס"~

 ב~ב ד~ ג~ ב~
 מ~~טף האבל שאין נו~גין~~ולם וז"~

 ב~טיפ~
 הראש

 ~יום~ל
 א~

 הפו~~ ~פך~"ש לנחמו שבאין בש~ה
ד~~יפה

~ 
 מנחמי~ ו~שבאין היום

 מגל~
 דאשו

והד~
 ב~י בשו"ת בפוסי תיים ~הר"ד הגדול

 ~ור~ ושר~ ו~נהג ~ברי דשפיד ומסיק ה~נהג~קיזם ~ארי~

 וא~ ~~~
 ח"ב הרשב"ץ ב~טופה תייב בלילה

~~ד ס~
 ו~פש~

 הגוי~ בין ד~ש~ובדים
 בדו פטודים

 ~ב~ל שםשלאי~~יגוהרש~ן
 נוה~ים מולדתי ~יד ~בסיינה טליא הוינאבד ואמ~א~ידדנהירנ~ ~

 ~וות בש~ולבים~אבלים
 לקבדדהיו~מ~~טפי~ המ~

 ה~ליוןבסרבל
 ו~

 המנחמים לבי~ו באים בש~יו
לנחמו

~ 
 והיינו

 במ"~
 ב~סי תיים מהר""ר ~ש~ת

 "א~ז"ל~

 לא ובפאדובה בליוודנו
 ד~י~ דאי~

 ו~מ"~ ב~ב~טי~
 מור~ם

 ופו~

 ~מא "~או ~זו
 אבו~ינודמנהג ~~~

 ~ור~
 ~ ~ ~ היא

 ~ז~ ~~~~~~~"~~~
~~ 

 ל~ ~~ז~
 ~~גו

 ~~~בו " ובו~ ~~ז"
 ה~טה ~~ג לישןהאחדוניםדא~וד

 לישן שלא נ~~ו ו~בשיו בד"ק י~וייןובו~ אל~~"גהק~ק~
 שנ~מ~טו מפניואפשד ~"גקר~

 הדודו~
 התולשא וגברה

ו~יין ~
 בשו"~

 דב~~דלדידן בסופו ת""בסי~קמ"ט ~מ
~~ן

 ~ילו~
 ו~מקל

 ל~
 דרי דאת~ו""ר ובפרט הפסיד

~
 ~~~~~~~~~~~~"~~~~ש~~

 שו~מיר ~י ~ידנאנהיגי
~~ 

 לישן
אינו קרק~ ~"~

 אל~
 ו~יין ~ ה~~מיהין מן

 בשו""~
 ~ג ז"א

 ~ל ל~~מוד ב~שו~ב~ו~ו
 מ~

 לישן האונ~י~ סו~ים
 המט~"ז~ל

~~~~
~ ~ ~  ~~~ 

 ש~נץ ואחד ~~
 וגם "ובו~ז החמ~
~מו~ה ביו~

 קדוב~
 ו~דב""ו ~דמב""ן תפי~ין להנוח ~וד

 וב""ב ~ב סי~ ~ב בשו"ת וב"ב ~"ב ~י~ לקמןוב"ב
 בדב~ בשי~~י בחו~ ובן ו~בנה"ג ו~ש"ךהט"ז

 אות
 שם ובק"א ל"ח סי~ א"ח ~רבה ~~תזיק ו~יין~

~ 

 מ~~~
 ו~וין ~מח~~טן ורלא~בודה ~י~ לה~יח אתד~אסוד ונקברביום א ביום

 ובבדב~ ב~ת"ב~
~ 

שמ~~~
 לו

 מ~
 דמ~תיל בדגל

 למנו~
 אחד

 אבלו~~ודלא של א~ ~ביום להנית~ו~ד ~הדג~
 ~י~ א"ת יו~ף בברבי הסבים ובן~נ~"ג ב~ר~

 והב~ ל"~
או~

 וה~ימס~בדא ~~
 דל~

 ני~א
 דהב~

 נמי
 " ז דאשיןונ~ןביום הו"~

~~~~

 קודם אפי~ דשרי ~א ב~
~וום בשיאי~ הנ~הח~~

 ו~"~
 ב~י~ ו~יין הב"ח

 והש"~
 הביא

 ו~ס~ים ~ב"חדבדי
~~~ 

 ו~יון
 בס~

 ~"ה
 והד~ ~ ב~~יןופלפל ש~ארי~

 ~ב~
 זהודה

 הארי~
 ב~צין

י~"~
 ~המון לרוב ה~נהג~~פשיט דבן ב~ב ד ובס
 ש~~~ללין" א~~י ~~ילין ~אבל מניח ~~דביום

 פלפל ו~וד ~נץו~~~"שב~ש~מ~"קורם
 ה~ן קודם שדו ב~ ביוםקדובה איבשמו~~

 התמ~
 ואסיק

 דצ"~
 ודבדידי~למ~ש~

 ~ו~דא ~בד
 בשמו~~

 ק~בה
 בדו התמה הנץ ~ד שמו~ה ב~"של ביוםוה~~ין

להס~~
 דש~ ל~מחין א"צ דינא דלפום~ראה ~~~~ול~נ~ שאני דמ~י ובו~~וב""נ הס~ק מן

 בבל"~וונא
 ד~א~ התמה הנץ קודם ב~ביום

 ומהיו~דשרי ~בהרמב"~ נ~~
 ימ~י~ ר~ ~קרי אל טוב

 לה~פלל
 ~ב~~ לח~ ~די הח~ה הנץאתד

 ז ה~וסרין

~~~~~
 ור~~ ד~~י ~~~ן לה~ח

 ~~~~~ר~ב"ו

 ~~ילין יניח דזיןאם מ~דיד~ליגי
 ה~יא~בסדור ובן ~דיף ורשבו~ל~~שהאבלו בי~ דד~~

 לשו~לי"~"~לבו~וובן~י~ינו~גיןוהנהג~י תס""~
~ 

~~~~
~~~~ 

 ~ז~

" ~ ~  ~~~~מ~ו~ם 

~מ~ו~~
 ~במהר~קש להתיד יש שב~ה ~וך אפילו

 בשו"ת ~~בים ובן~הגהוחיו
 ~ו~~ ~מ~

 סימן
 ~ר~~~מ"ש ~

 ש"~
 ו~ש

 הר~
 בהג~~~ו~~י ~דיק ~די

 ה~בד~~"ש דפשוט ~~נל~"ד אותיוסף
 בשב~

 וש~"ת
ז"א



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~ " "

~ ~  

ז"~
 ח"~

 קנ"ב סימן
 במקום ה~~

 צו~
 הזי~ה ~פני

~~
 " ובו~ אי~ור ~ו וה~ולםנהגו מור"ם ~ון

 הש"~~"קב~וז"לב~ב
 משמ~

 דמ"ק ב~ו~
 דאינו ~"א ב"ג~ף

 במבובם אלא א~ו~
 ו~ול בנת~

 ובת~ לבר במים לאאבל
 ה~~

 במים במבובם ולפ""ז
 לאחר דשרי ופשי~א ~~י~ה לאחד לה~בישו א"צלבד
 מידז~

~~~ 
 אף לאסו~ נ~גינן ואנן ז

 ~דילמא ו~ו לבד~מים במ~ובסי~
~ 

 נ~רין יהיו
 ~מ~ובסי~ הי~ אי~

~~
 ~ן גם במגוהצין ואפילו " ת~לה לוב~ם
~אבן

 ~לק~
 ~תר

 זוא~~ונים ש""~ ב"~ בבה"~

~ ~

 מה זמן בלומר " א~ת שעהרק
 וא"~

 ש~ות
 ו~ןזמניות

 משמ~
 ורלא נוהגין ובן ב~סקי"

 ~~ט"ז~מ"ש
 ש~~

 דלובשםא~ם ~מאדבד ובן ~ ואחדונים ש"ךקאמר ל"~ הוא גם ~ולי שתים או א~
 זמןאח~

 דוק~ ~ו~~
 ובן

 נ~
 מהרב

 ~וד~
 חסד

 ז ב""וסי~ן

~ ~

 ובן ~
 מ~פ~ו~

 בתב " ובו~ הידים
 דש"~

 ~יין
בא"~

 דהי~ד ~ק~א סי~
 ~בודשב~ פשו~

ל~~ו~
 השל~ן ~ל

 מ~פ~~
 ה~ז ו~ביאו המ~ב~ת

 דר~מל~וש דאינו בהא להחמיר דאיןואחרו~~ופשוט
 ח"ג פה""אוהרב

 ד~
 בני ~ב משם הביא ~ג ס"ז

דוד"דבוב~
 ~ מ~והץ ללבש שרי דאש של

~~
 וא~~ ובו~ ~בס מותד ~ז

 תו~
 ז~

 וב~
 ב~ו~ "

 וז"ל או~ב~ יו~ףבברבי
 ~~ו~ פשו~ נ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ " ~ ~ ~ ~ ~ ב ~ ~
 ~ ~א~רשני

 ~ו~~~
~~ 

 ~~בול~
 ב~ב " אחדים ביד

 א~רים ו~~ית ~~ס"ק ה~~
 ש"פ~ין~~י~ ובדל~~

~~ 
 דדוקא אמת דין והדין עב"ל ~"ש
 ~ שרי אחדיםבבית

 ~ו~~~
~~ 

ב~
 ובו~" יום שלשים

 ומנהגינו~ואלה~מי~יהודהוז"ל ~~ו~בשב~
 בישניםאפי~

 ש~
 מיהו בלי~תן

 בלבי~~
 אחד אדם

מו~ר
 תו~

 שלשים תוך ~ין או"א ~ל הה"ד ובן שלשים
 או~ן אבל הדין מן שמותרין לאלו שלשים לא~ד~ין
 סימן ~סד תורת ב~ל הרב א~~וב"ב אישלב~ת מה~י לא ולבנים ~רשים הדיןש~ן מן א~ורי~שהן
 בית ב~~" ~מנהגים מ"ש ו~יין י~"שב"ז

~ף יהוד~
 ק~~

 נמ~ בדידן ~"~~~~~~~~~~א~ן

 ~ו~ ~"~~ו~~

~~ " ~ ~ ~ ~ ~  

~  
 ב~~~~ס~

 הדי"~
 ~נק~ינן ב~~ ובב"י ש~~ו~ גיאת

 ואין דא~רי והדמב"ם~~רא~ד
 ~ילו~

 בין
 וגם ~ ~"ש לא ~אביל~אוהמ~ב~ים ש~רו~
הניחו ~"באדהגול~

 ב~~
 בו ד~זר ואפש~

 ר~~ בש~~
 רבוהמקילי~

 מי~ ברברי הל~ה אמר רב בשם אשי בר ~ייא ר~ובירושלמי
 ש~ו~

 ו~י~~ו והרמב""ן ביןבאבל בדגל בין ~יקל
 מ~בב אם~~ירו

 א~
 תוך א~ילו האבילה

מאר"ש שבע~וא~~
 יצמ~

 ישוב ~~י ו~ל
 ~הג~

 ד~~תבר~
 שמ~בב דבלמ~ן בפ~~

 מקיליןבדבר שרילאראי~י האביל~

~
 ~מ~תם ו~אה

 ש~ר"הש~~
 אינ~ יו~ בל~ הגדל

מ~בב
 הא~יל~

 ו~מ~מיר
 ת~ב"~~

 ד~~~ א~"גדק~ל
 ז בפוס~ים המקלבאבלואפי"בדברי

~  ~י~~
 א~ד ~~

 המגל~
 ואחד

 שבש~תפירוש ~מתג~
למגלח נאמ~ ~גילו~

 שמ~
 ~~וד משו~ מלאב~ו ~גמור יובל מת לו

 ~ל ו~יין ופ~וט וא~רונים ט"ז~בריות
 ו~~ין ~ בס~~ ~"א סי~ בא"ח יוסף ב~~י~~~ מ"~ ז~

 ט"ז סי~~ין ~טו~
 ז ל~סתפ~ דשאי ~ונן א~

~~~~ 
 ~יינו " ו~~ מי~ל ובו~~~בפוהו ~~

 במופירוש
 שבת"רי"ווהביאו~~~

 שיגל~ו~~יש~
 אבללא הש~~ ~יקרי מלמטה

 מ~~ ד~י בשו"ת במ"ש~שערות ב~~~
 "~ש~ ~~ סי~

~ב~דומה~
 שנרא~ מפני הלוי מהר"ש

 ל~ינים ~בף
ברבתבו

~~~~ 
 ו~יין ו~פרישה

 באור~ בד"~
 השעד ש~ו~רים הר"ן וב"ב והרב"י בר~ולי ומ~תב~
 ~מבו~ה~

~~~~~ 
 שיג~דו ~ד ובו~ ~מתים בל ~ל ~~

 הר~ " ~~ריובו
 שב~

 יהודה
שירט~ ז"~

 בלב"ל ב~~ע מ~ים לשאד ~ו"א ביןהאבלות ב~ניני ~ז"ל ~~יל~ו ה~ילוקים הבא וב~ב
 י~"ש האר"שמפרי והב~~

 נ~מדי~ דברי~
 לבדים לבתים

 הנ~ב~י
 מ~מדים בלו והל~ש~ם

ה~צור לאהב~ א~
 הש~טנו~

 ~א מקומו ~ל ~~ בל דהא
 בב~יל"אז דבנן אמור ולא ובמצדי"ובסימני"ו יב~

~~~~ב~~~י~~~~~~~~~~~~~
 סי~~קמ"~והד~אליה א"חבנה"ג

 ו~דב ~י~~צ""ב דוד בית והרב שם ורבו ~א~י~ ~בהוהד~נאמןשמוא~
 יו~ף הר"ברבי לנו ה~יא אלה בל ~י~פ"א~שה ~~~
 ~"ג סי~ ~"ב שאל ~ייםובשו"ת ~ או~

 ומוב~
 ל"ו סי~ בי"ד הר"ט ב~י~רי ו~יין ~י~"ש בותייה~ ~ס"ל

 או~
 ל"ז

ובא"~
 אמר דהוא ~ו אות י"א ~י~

~ 
 דע~ו ~י~פ"א ~~ל ~שה ד~רשו"ת שה~תי~ א~~

 מ~~ה ל~~~~ו ביוםהי~ה מ~ש~ודהג~~~
 ד~~

 המנהג דאין הוסיף
 דאחר אי~ליאה ב~דיבן

 הס"~
 לי תמיה

 אי~
 לא

 ה~~ש של בתשלו~ין שלשיםביום ~ג~~~ ל~שו~ נהי~י דבליוודנו ה~והר ביתש~ר זב~
 תב~

 שיוצא
 הג~~ ~ו~ין מולדתי ~יד ב~יינה וגם~ב~"ב האב~
 ברםשלשים בי~~

~  
 להסתפר שלא פי~ינצי דמנהג שאמר

 אבל ד~בנ"ן במודי"ם ליה מודינא שלשיםביום
 ד~ סו~ אי~לי~~ ב~די בן המנהג~אין ל~
 נל~~ד

 לשרת בבאי ומ"מ שלשים ביום ת~גידהג~ר~
 ~ד להמתין דנהיגי לי אמרו י~א פאדובה~~יד בקר~

 וגם~ריא יו~י לי ליקדו דלא במנהגם ו~נחתים ל"א יום~בוד
 בש~~

 ד~"ל נ~אה קנ"ד סי~ ~"ב ז"א
 ~ש שלמים יום ל~ ~~ור ~ד הגערהמהני ד~~

 ו~~~שו"ת ~"ב ~י~ י"ד רבים מים~שו"ת ו~~ ~
 ושם ב"ה~י~ ש"צא~

 בהשמטו~
 דד~תו ~ספר בסוף

 בפארו~~והתר~י להק~
 דהיה ל"א ביום ג~רה ~ן

 ~ליוו~נו גם ו~בשיו דו~א שבתלבבוד ~ש~
 ממתיני~ל~שו~

~ג~ר~
 בש~ת ו~ש~ל ~א ביום

 ב~ש~~ מ~תפר~
 ל~בנ~~~מו~

 ~ בשבת ~"פ הוא אם וב"ש בלה
" 

~ ~

~ ~ ~  ~ ב  ~ ~ ~ ד~~ מ~~  ~ ~ב~ 
 ~שו"ת זה ~ל י~ויין

 גנ~
 ה~ סי~ ה~ בלל ורדים

לאור~
 ב~י ~ו~אה ולרו~ב

 א~ ~ר~
 א~ו~

 א~נ~ ו~ל ~~בזב~~ד ב~י~ה~
 ~ו~פות של ב~ודן ~~ום

או~ה ~~~~



~ ~ ~ ~ ~ " ~~ ~ ~ ~

~ ~  
~ ~ ~ ~ ~ ~

~

 ~צ~ת~~ו~ם~דאסרי~~יןלהורו~הלבה
 למעש~

~פ~
 לה~ים ראוי לה~יר שיורה המורה א~ן דבדיהם

 ממנו~ין
 דוגמ~

 הנשבעין פ~ בשילהי דאמרי~ מאי

ב~
 אמש"ל דאין

 דלב~~ל~
 הרב עב"ל ה~י עברינן

 ~ ~ וד~ם ~~~ת
 וא~ה וז"ל עליו ב~ב ~י והרב

~ו~
 הבאתי בי ראית ~~ם

 לפני~
 גנת בעל דברי

 בלל ראיה ברבריו ~ין בי ו~בין ~דע למעןורדים
 לאבל להס~פר~~יר

 קוד~ דעל~
 ע~ור

 מקצ~
 יום

 והמנהג ~ש"ס נגד בשבת שלשים יום ~ל אם אפי~~~
 ~י~ליא ק~לות בבל~מ~ורסם

 שם היי~י ~ר ויניצי~ה פאדובה~נ~בה בעידפיר~ר~ ובפר~
 ושמע~~

שמ~
 לשונו בה וס"ר ו~~

 ובאמ~
 הגנת דברי ראש

 בתב באשר אמתורדים
 בסו~

 שאין ~שוב~ו
 דבריה~ס~ למעשההפך~לבה להורו~

 א~
 רבריו סוף ~~ין

~מ~
 לה~יד שיורה המורה מן עין להעלים באמדו

 ל~קע מו~ל הודאה ~ורידעל
 בהלב~

 זו
 מסמדו~

~~
 מן עיניהם להעלי~

 המו~~
 ירום ~שר ~הוא

 ה~מדות בל ש~~מידו ב~ום להקל ~א~יו~בבו
 דברים משיב ישק ושפ~ים עב"דוהפוס~ים

 ב~~הר~ובן ~ נבו~י~
 בי~

 סימן דוד
 ק~~

 ~יים הרב וב"ב וליוורנו פירינצי בסיינה~ה~מיר דנהיגי ראיתי ובן
 ב"ג ~י~ ב~"ב"~~ל

 וז"~
 קנ"ג סי~ ~"ב

 ש""~ ושו"~
~"~

 סי~
 ~ב~

 בא"~ ה~~ עי~רי הרב וב""ב
 סימן

י""א
 או~

 ל""ו סימן ובי"ד ~ו
 ~ו~

 ל"ז
~ 

 ו~וסיף
 להס~פר ה~~ירושלא בן על י~ר~בפירנצי

 ביוםא"בבה"ב ה~דש של ~שלומין ש~ושין לפי~~ש אפי~

~ש~רי~
 לבא נבון ודאינו

 לקה~
 ~ת עד~ולהשביב

~~ו
 מגול~ ו~ו~

 ו~מ
 יום ~ל א~

 ל"לאבלו~
 או"א על

~ע~~
 במ"ש ~י~ מס~פרין

 דל~
 שייך

 ה"~
 ומ""ש

 לה~מיד~בש~לדנהגי
 בע"~ ב~

 במ"ש להסתפד שלא
 ~ומרא דהיאנל~ד

 י~יר~~
 להס~פרבמ"ש ודשרי~הקל לי דמס~ברא ואע""ג

~~ 
 לידי הבא במעשה

 א~~ א~ יום עד ימ~ין ~וב היו~ר צד ש~ל~מר~י
 למנהג ל~וש בדו בה"ב~~יא~

 והוד~~
 דניא"ל זקן

~~
 בו מדובד ~מודות

 נבבדו~
 בבל ~שר

 תבמ~
 לו

 ~ "ידותעשד

~~~
 הגס"הוה~"ל ~~ב"ת דהיד

 שנים או"א~ביא בעניניהגער~~ל נס"ה~" הולךאש"רל~
 צרו"ף אמי"ר בראש גדגרים~לשה

 יצורפ~
 ס~ו~~ם

 ללשונו~ם וקימ~ם שב~ם המלאבה לרגלב~א~ם
 ~בארשו"~ם

~~~~~
 או"א על באב"לנשאל~י

 דשל~
 הל~ לו

~ו~
 להס~פרב~ה"מ ליה הר~אישרי

 הרואה~נבי
 זה ד~~

 במ~לו~~
 וב~ר שנויה היא

~~ריב~
 בב~ו~בספר~ם ז~"א רבנן~שישי למענ~~ם

 בא"~ בשיורי בנה~ג הר~ לצי"וןדאשון
 סימן

 מד הדב והורה באיזמי"ר דאידע דב מעשה~ביא ~ק~~
 זל~"ה ~יש~פ~ במהר"י~שישא

 ד~
 ב~"ה יס~פר

 ד~ל~ו הגם ז"ל מרקשישא ~ב ~ורה ריפהו~עלה
 בללא ב~ב רבס"ד באורך יע""ש ~ העיר ~במי~יו

 שלא דבל נ~~ינןדמיל~א
 הרגל ~ורם יום ל~ של~

~~
 ב~ה"מ להס~פר יבול

 בהורא~
 מר הרב

 ~ב"ל~ל קשיש~
 וה~~י~

 יצ~ק פ~ד הר~ דבריו
 ~ו~

 גילות
ב~ש"מ
~ 

 ואשר
~ 

 ידו
 השנ~

 ב~ב ז"ל ~וד"א הרב
 ~קל"א~י~

 ~ו~
 ויעבור הנ""ל שיורי הר~ לשון הביא ב~

~"~~~ 
 ~לאורך ב~~"ש

 ולדו~
 אי~ו ו~רי ושקיל

 ב~

~ר~
 אליה ה~~ דברי והע~יק ד~ריו על

 רב~
 דהשיג

 ~א~יז ומהד"ם בנ~"ג הרבעל
 בהל~"~

 סימן ~"א
 זיי"ן ~הר"י ודג~הרב ד~תיררפ"ה

 ~ו"~
 א"~ בב"י לו עוד~בב~וב שרי ב""י

 סימץ
 ~ ~ק~~

 ורהרב
 ז"ל ביהודהנודע

 שו"~ בא"~
 אריוקאדרישא בריוק~ אסי~ שם ואסף ~ריפ"א בפלפל"א~מסיק הבדיעלאסו~ י"ד סי~

 דסיפ~
 בר"קיעויין לגל~ב~~"~ שרי אבלו~לא איסור משוםקודםהרגל לגל~ מצי רלא דביון והעלה

~ 
 ל"ו השלושה ואל

 ב~
 ~ד""~ עי~רי ~ד~

בא"~
 ב"ו סי~

 או~
 הביא ג~

 שו"~
 ל"א סי" ~שה דבר

 שלו ז~ ש~ל ~וץמאו"א מ~ים שאר על לאבלדה~יר

~שב~
 ~ו"א על ו~"ה בת~"מ להס~פר ע"פ

 ונ""~ ~
דב"ש~

 שלו ל~ ש~ל
 בשב~

 ה~בים ושבן הרגל ערב

~ ~ ~ ~ " ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

 יבול היה שלא~יון
 לגל~

 הרגל קורם
 ובא"~

 סימן
תקמ""~

 ~~ רין
~ 

 אות ל""ו סימן בי"ר לו ~ד ובנד"ד
 שו"ת הביא~"א

 עדו~
 סאמון בן להר""י ~יהוסף

 דה~זיק ב"גסי~
 ד~ל~ו העיר ~במי בהורא~

 ודס~ ~ישקפ~מ~ר"י ~~
 יצתק בני ודהרב ~י~א הדב עמו ודהסביםלה~יר ~רינ~י דמנהג וב~ב לה~יר

~שו""~
 י"ב בסימן ב~ב דוד תנן מהר~ ספרו שלא~ר

 א~ ביום ~ו""א על ל~ לו שנשלמו מי עלשנשאל
 שמנהג וא"ל אמאריליו להר"ם שאל ש~אול ו~שיב~ג ש~

 ב~ב הנ"ל ~"ד והרב ב~ה"מ ל~פר שלאש~ל~יקי
 ד~~ז מ"מ מ~ה ל~~ר משיבי~ דאיןראף

ל~~יר נו~~
 בל~~ בהמנ~~

 ו~יזק
 יסודו~

 ע"ש ההי~ר
 הדב הד"~באורך~אבן~רי

 ~ל~
 שבת

 בא""~
"

 "ל"~ס"~
 ל~ ~דם אבל ברגל להס~פר הרגליי~~ ל~לאו"אבשב~ ~לי~ ~ם א~רה~יר

~~ 
 פי על

 נראה להס~פרבתה~מ אסור הש~שי~ברגלשנשלמו
 ~דם אב~~ו נשלם דדו~א"אם בהבנה"גדס"ל

 בנד"ד ~בל ב~ה"מ להס~פר ליה דשרי~וא הר~~
נשלם רל~

 האבלו~
 הרגל ~ודם

 ול~
 י~ל היה

 לגל~
 אז

 וגםבשו"~ ב~ה"מ"~ לגלת הותרלא
 שמש

 ~ד~
 א""ת

 בק"א ב""ה~י~
 בהשמ~~

 ~עם ב~ב הרא"ז וא~ריואיש~פה מה~ הורא~ ברי~י ~יזק
 ורע~

 ו~~~רדינם

אמ~
 ואין י~דיו צרקו

 לפק~~
 אמינא ס"ד א~ריהם

 בתלהבריע בי ד~יןדביון
~ 

 אע"פ
 אלי~~הןלושו"ת בהר~ להתיר הסבים ~~"ד סי~~"ב רהרבזרע~מ~

~לק"~
 ב~ורך יע"ש ר~ה סי~

~ 
 ~ר~בנ~ג דברי בין

וסבד~
 ב~ב אמאדיליו ודמהר""ם עליו המשיגים

 נורע ~רב הסבימו ובן לגלת שלא ש~לוניקירמנהג

ביהוד~
 והרב

 שב~ עול~
 צ~~ה שמש והדב ו~רא"ז

 ונ"ל לאסור מסבימיםנמי
 דל~

 דינאהלב~ ב~אי שייך
בדברי

 בא~~ המ~
 ~וגתא דהאי

 ~ו שרי אי ה~
 הוינא דבד ונהירנא ב~ה~מ בנד"ד~הס~פר ל~
 ~~יר לא ז""ל םג"ל יד~יה ~ו"ר הרב בימירבסיינה ~~~

 דנהוגבליוורנו לי ובןאמרו הרגל עבור עדלהס~פר
 מ~מקים בין ~ופשי המובה~ים הגאונים הם~לא לפ~י מר~ן על שישבו הרב~ם בפ~דובה הנהי~וובן
 יעקב במוהר"ר רנ""י בינירי~בי

 ערא~ר דימ~ין לשואל זצ"ל~שב~י פינצי רפאליצ~ק ובמוהר""~ ~ז~
הרגל

 ב~ורא~
 הבנה"ג

 י"~ שבית~ ושו"~
 סי~ן י"ר

 ב"ר הרב לה דסבר~ נד~ה ו~ן ליה סמיביןי"ב"ודשרן

ב~"~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ "

~ ~ ~  ~צ"ה סי~ ב~"ד ~דבריו ~גם ~י~ב סי~~א"ח 
 ו~ל ~"ש ~ה~ירד~~בים נדא~

 האמ~
 אבחד ~א והצרק

 להרב ז"ל חיד~א ~רב דמקשה דהקושיא לשוני~ח~
 מלשון ש~~~יי~ מה מ~יא שמיה דלא~נה"ג

~~~ 
ד~

 ו~ב"זאמינ~ אלימ~א במ"~היאקושיא ~"ב ~ו"ב
 לה~לדרבו לבי מלאנידלא

דנ~י~ האוסרי~ובפר~במקומו~
 ו~ל"מ א~"ר לא~ו"ר בב"ד נה"ד ~ל

 או~ ברבה~י~ש~"~בשיורי ו~~~
 ~ ג~

~~
נשאל~י

 אפר אקנקני ד~הי דנ~אי מרחי~

ביר~
 למי אימר"א ל~ין יד~ רלא גבדא

~מ~
 מפסיק אריר דיום ~בפרה יום ב~רב אביו לו

~ו
 גזד~

 האסיף וחג ז~
~ 

 מ~ים בשאד
~ 

 גזד~שלשים
 ~בריו בושיגערו ~"~ ש"~ במו~א~ ~הס~פר ליה חב~מייא שד"ו~י

 הי~~ וזא~
 בדבר להקל בד~~ו שהיה ראי~יב~בו דמבו~לי ~שוב~יאליו
 ו~

 א~בי בן
 ~~ד~מדי

 ~רדו~
 אמ~ץ ר בקצ הרואה לפני אצ~ג

במדובר
~ 

 לאגמודי דיד~ מוד"ה במוהו מי דב~ר~~~~~"~~
ולאס~וריוש~ילו~ריבג~~ו~~א~י~רי חבם

 ~ד~
 רברבןלהציב ממליל ~ום יל~רב"ר לפניו

 ~מיהשריבחוקפי~ויקריה~~דברי~ ונהוראהררב"ן
~מ~

 ~~מח מאר"ש
~לו ~ליאבאשלירברבי דהאימיל~~

 או~רי~
 ש"צ ~ימן יוסף בי~ה גרי"ס אזל"א קרמ"אה~ולך אר"~ מקרמי מראש ~מנם מ~ירין ואלו

 דהג~דה בבו~חא בבי~~א בדורנראה
 ~ו~

 שלשים
 והרמ~ם והדי~ף הירושלמי רברי לפי מהנילא

 ג~ר~בו ~אם~~רמ~ן
 ~ו~

 הוא בלום לאו שלשים
 שצ"ט סימן וי"ד ~קמ"ח סי~ א"ח ~~ור מדברי~~נ
 דמרן לישנא ובא ~דהובן

~"~ 
 סימן לקמן

 מ~מ~ והבי י~"ש ~קמ"ח סי~ובא~ח שצ"~
 דש"ס מלישנא

 מס~פד ~מ~ים בל ~ל ה~ם דק~ני ב"ב רף~"ק

~א~
 חבריו בו שיג~רו ~ד או"א על ש~~ים

דמשמ~
 יום שלשים ש~ברו אחר דוקא רהיי~ו

ודהג~דה
 מו~ל~ אינ~

 שלמים יום שי~ברו~~ ~ד
 דביון~מש

 ~אי~
 גידול באן

 פר~
 אין

 מ~ו~
 הז~ב לך~הא ~ לג~רה

 וה~רר~~
 של לשון

 זהורי~~
 ~לשון מה

אומר~
 בנה"ג מהרב

 בהגהו~
 ~ל ש~ט סימן ~ד

 א~וז"ל~ אוח~~ור
~~~ 

 ~ל נשאל~י המאסף
מישמ~

 אם ר"ה קורם י~ימים אם אבאו לו
נראה דלבאור~ והשב~י "בפוד יום ~דב ל~ס~פר~~ד

 ששאל~
 אינו דביוןרדגל לישאל ני~נה לא זו

~ב~ל
 גזר~

 ב~ או ~~ רגל שנא מאי לאו"א שלשים
 לשואל שהביאו וראיתי בדבר נ~יישב~י ואח"בדגלים

להס~פק
 לשו~ בז~

 אינו באו"א אבל שב~~ הטור
 בו שיג~רו ~ד לה~~ר אסור ~לא בשלשים~לוי
 אין דבא"וא דהט~ם להבין א~ר זה ומלשון~בריו
 מ~~ל~רגל

 גזר~
 ~דג שאין מ~י אין שלשים

 מבטל~צ~ו
 גזר~

 לא אם להס~פר יבול אי~ו שלשים אחרדא~ילו רביון ה~א "אלא שלשים
 מב~לד~רגל ~הי הרגל ~רב ל~ס~פר יבול אינו ח~ריו בו~יג~רו

 גזד~
 ראם ליבא ג~רה מ"מ שלשים

 ל~ הגיעו לא ~~יין הרגל ~רב בו שיגערו~אמר
 במ"ש מהני לא יום ל~ ~וך וג~רה הלילה ~ריום
 ~ריין שלשים גזרח ש~בטל והרגל ש"צ ~ימן"~~י
 שמבטל ~~ ~ל ~בר אם אבל הלילה ~ הגי~לא

~זר~
 אושלא ~ג~רה" הב~ לה~~פ~ברגל יבול שלשים

 ~ב~ל דדגל ל~דבג~דה
 גזר~

 ש~י~וגזר~ג~רה

 חבריו בו ג~רו הדגל אחד אם זה~פי
 אפי~

 שלא
 להס~~ר יבול אתד רגלבא

 ז~
 ~דקדק נראה היה

 אם אבל הטוד לשוןמ~וך
 רו~פ~ הלב~

 בירך
 ~ל שלשים ב~וך שנס~פר~י ראי~י ולא זקנ~י גם ~יי~י נ~ר דבד ~מא ~איחזי ~~

 או~
 ול~זמ"שה~ור שלמים יום ל~ שעברו לא אם ב~או א~ ר~ל ~בר אפי~

 אלאאסו"ל~~~פד יום ב~לשים ~לוי אינו ב~"אאבל
 אין חבריו בו שיג~רו~ד

 הבוונ~
 ש~~ם ~מר

 דביון לומד הבוונה אלא הג~רה ~פני היאהחומדא

 ~ד מ~~פר שאינו אחרי~י חומרא ביה אי~דאו~
 חבריו בושיג~רו

 מחמדינ~
 אינו דהרגל ג"ב

~זד~ מב~~
 שלשים

 וב~
 בד~ד הרבה דהאדיך ~"ש

 ימים בש~ה יח~ב רהר~ל נמי~מרינן דל~
וב~~ מהש~שי~

 אח~ דאם
 מ~

 אם או אב לו
 ב~

 ~ודם ו~ים
 ~בור"הרגלבא אחד אףהרגל

 מ~ש~
 והורה לידו

 המי~ה מיום שלמים יו~ ל~שישלים
 לא א~ ב~

פג~
 ~"ש יום שלשים חוך הדגל בו

 באוד~
 ב~ב בצלמווברמו~ו ~

 א~א ~ל להם~פד דאין ח~ סימן ו~ ש~דא"ח ב~ ישו~~ ש~רי בשו~~
 ~ו א~ רגלש~ברו א~

 ב~
 ~ד ח~דיו בו וג~רו דגלים

 ~ליושיעברו
 בו ויג~רו שלמים ~ום שלשי~

 הרבוהביאה חבדי~
 ז"~ חיד"~

 ~~מ"ח ~ימן א"ח בב""י
 בהריא וב"בז" או~

 בשו~~
 סי~ א"ח ש"צ

 אינהל~ דג~ר~חו~ ב~
 מו~ל~

 ו~ב
 בשו"~

 ~~ג סי~ י"ד רבים מים
~"ד

 דהג~ר~
 מיום ~למים שלשים קודם

 יהודה ובשבט וא~לולא בחובאהויא ~מי~~
 ל~ אחד אלא ג~דה מ~ני דלא נמיבתב ~ייא~ למה~
~ 

 והדב
 ה~יר ~~ ב~י~ן ז"ל להר~חיד"א לאדןבבד

 ל~ ביום או"א~ל לה~ח~~
 ~ש~

 ניסן י"ג ~ם
 ונבון~"פ הי~ דהשב~

~ 
 בנו המגיה ~דב וגם

 דינא ~~נין הסבים ~ה םי~בא"ח ~"~ ~~ ש~
~~ 

 אביו מר
 הג~דהדאין ז"~

 מו~ל~
 לא אם

 ~ב~
 יום שלשים

 הנ"ל ש"צ הרב ~דוב"ב שלמי~
 בשו"~

 וב"ב ~א סי~ י~ד
 ז"א הר~באורך

 בשו~~
 ו~חה קנ"ר ~י~ ~ד ח"ב

 יצחק ~ד~רב מ"~
 או~

 גילוח
 ב~ש"~

 פירארא ~מנהג
 הד"טבא"~ ~יקרי הר~ וב"ב לקמן~מובא

 ~~ ~י~
או~

 ובי"ד ר~
 או~ ל~ ס~

 ראם ל"ג
 גידול דליבא ביון ל~~וך ~ג~ר~ נ~ש~

 ל~ ~ר~
 ולא ~~ום

 ~הי~
ד~

 י~"ש ואטלולא בחובא
 באור~

 ~בנן אמוד ובן
 ~"ב סי~ ל~מן בנ~"ג ~ב~ב~י""לא

 או~
 ~ר~ ה~

 וקהל~לה~~ ל~
 מימיהם וב~ראיאשר קרמאי הפוס~ים

 אודם רנ"י~ ביני ריתבי ל~ינים לנו והם שו~יםאנו
 מרנן ר~ב~ו שב~~יםבאוד

 דהג~ד~
 מקום לה אין

 אחר~א
 מלא~

 גדיל~ם יום ש~ים אב ~ו אם לאבל
 גדל י~~ה לוי~שה

 פד~
 יום אם ברם ראשו ש~ר

ל"א
 ~ ל~ יום ד~~א ב~ש"ק שדי בשב~

~~~
 מדבר~ ~בב~להס~יי~ ~ם באשד~שיבני

הסמ"~
 ~י~ לקמן ה~ור דהביא

 בתבומיהו וז"~ ש~"~
 ש~~ דוק~ סמ~

 הרגל ~ו
 ~ו~

 ל~אבל
 ואח"ב הל~ ~ברואם

 פג~
 חל אם אפילו הדגל בו

 ב~~ הדב"י דהא ~קמ"ח~י~ ~א"~ ו~~ ~ ~"ב מבטלו הרגל ~רגל ב~רב ל~יום
 לפרש פירושיםנובל דשני ו~ור ובו~~סמ"קשבידינו לי~י~ לישנא ~אי שם

 סמ""~~בלשו~
 ז"א הד~ במ"ש חרא הנ"ל

 ר~"ללסמ"קרבש~דב ב~דסי~~נ"ד ח"~ שו"~
 ~רג~ו~

 יום
 ב~ו מהניל~

 ג~ד~
 או

~ 
 אינ~ ~הלשון הרוחק צד ~ל

 ב~מור~
 ב~~ ד~א

 ~דג~
 ד~י אלמא מב~לו

י~~ ~רג~



"~~~~~
~~~~~~ ~  ~~~~~ ולא

 ~~~ ~ בג~ד~
 נמי מ~ני ד~ג~~ה ל~~מ~ק

 בת~נו באשד שלשיםביום
 ל~י~

 להביא אין ו~ב~פ
 ביום ב"א לגלס לאהתיד דהא לנד"ד ~יי~משם

~ל~
~ ד ~ ~ ~ ~ ~ ~  ~  ~ ~ ו~~מ"~ 

 הנ"ל ז"א ובש~ת א"ס בב""י ~יין
~ 

 ושניו"ת
 גילוח אות יצסק ב~ד מ"ש לו יגיד דמקל"ו~~דיו~ת
 דהרגל הוא ~~ר~א ב~יד דהמ~הג ו~~בחש"מ
 באבל אפי~ שלשים גזדת שב~הו~ם גזדת גם~בטל
 או"א~ל

 א~
 ~זאת

 א~
 הדגל אסד תבא

 הוא גם הביא ו~ב"ל ל~מדי ~בלות~מבטלת ה~~ד~

~מ~ש~
 הישיבה ~~~במתדבני הנ~שה

 ושסי~ופ~מי~ אסת לא נ~~ד דהוא~~~ש ~~~"ה~ס"ק ה~לליתש~
 ~שדי הו~"ה גב"~"~לש

 וא~
 שלו ד~מובו""ת ~ג

~מימ~ם
 מדד"~

 דמ~שה
 ד~

 ~נו ד~ין נל~"ד
 להק~

בותי~
 הודאתם ~ל הסולקים דבו במו דד~ו חדא

 ב~ן שפתי אדם סבי"ב אס~ן ו~ד דאיתב~שד
 הדב ד~ת~מדו

 המו~~
 מלא ה~ ובבוד

זלה"ה מ~די""~
 דב~"~

 דאין בתב הנ""ל בשו"ת
 מנהג יש דלא דהיבא ו~וד ~~"למהט~מים ~~ ל~מו~

 סדשזת ל~שו~ הנ"לאין הד~~י דבדי לפי~~תידאף ~~ו~
 דנהיגיבפידאדא מאי לםמו~~ל מלבנו מנהגולבדות
 ל~שות מישהודה מימי שמ~תי דלא אמתתבוןוש~ת
 בבל~מוהו

 מקו~
 ו~דשתי סקדתי א~ד

~ 
 מנ~גם

 דנהגו שמ~תי ובן דודנו ומ~היגי ~בותינו~מרי

~פנו~
 אבותינו

 ואבו~
 לומ~בהא ~בותינוואין

~דבדי דהלב~
 ה~ק~

 דהא ואפי~~~קי~ באבל
 ל~

 ~לה
~~ 

 ~י~א פידא~א ד~ניל~
 לקבו~

 א~א ~בד~ם הלבה
 דו~א~הסמי~

 במנ~ג~
 שנ~ו

 קדמ"~
 מזדס"ה

~~ 

 ~~~~~~~~ ~~~~~~י~~~~
 המדי""ם י~~ ~למים שלשים ה~צדי"ם ימי~ו

 לגידול~משו~דים
 פד~

 והז אמת דין וחדין ב~ל
 ינחנו אמת~~הים

 בד~
 משגיאו~וידאנו ויצילנו ~~ת

 אבי""ד נפלאותמתודתו
~ 

~~~~

~~ ~ ~ ~  

 קן ~נ~י ~~~~

 שמ~ מי~דין
 אם או א~ לו

 תו~
 לרגל ש~~ה

 נימא אי שב~ה ~ז~ת ממנו מ~טלבבני~תו ד~ר~~
 בשב~ה נסשב ישמר ס~יד~ו ~גל"י לפניוהבא דהדג~
 תמימים ימי דילמאל~~תפד~או לי~ שדי מו~ד~ם מו~"ד דג"ל שבלה אסד י~יםב"ג ו~"~

 ושלשי~
 של~~ב~ינן

 ~הקודם בדין תלא"י ~ליבתלא"י~ג ואומדוא~ן
 ~בנה"~ ~ד~~לפי

 ו~י~סו
 מנ~ג ולפ~ א~ו~

~יד~ד~
 לי~ דשדי ~~יקא לו~א

 ימי~ ~ג ל~~תפד
אח~הרגל~~~

 ו~ביאשם בפידארא בהדיאדנהיגי
 אשדמ~שים

~~ 
 ~ל""ו ~~בממ~ל ~~~י~ דהדגל ו~שוב לה~ל ~~שו

 למנוי~
 ~ב~ה ~ולהבמו ויהא

ומים
 ב~וד~ י~"~

 ~מן י""ד דבים מים בשו"ת אבן ~
 ל~ו ~ל ו~לה דינא ~~י ונ~ת~ק ש~לה אס~~ה
 ~מספדי"םב~"דבת~ ימיםל"ו ב~ב~ה יס~~דהר~ל
 ב~~ ל~יל המובא בלשון בנ~"ג שהר~~ביון

~ות~~גזד ש~""~
 אומ~

 שב~ה לסש~ון ~ולה אינו דהדגל
 אסרי יבא מי שלשיםל~נין

 המל~
 ~שה אשדבבד את

למ~ש~
 ~"ש ובפר~לפי מהודאתו לזוז ~ין

 בתשוב~
אסד~

 דאין
 נ~ו~

 ~~ידול אלא
 פד~

 י~ים שלשים של

 ובן ~ ~~~ד ג~דה מהני לא זה וקו~םשלמים
 ת משונמי מוב~

 ש"~
 ~י~ א"ח

 ב"~
 ובק"א בהש~טות ושם

 ~י""דב~וף
 ו~~

 י"א ~י~ י"ד בשו""ת לו
~ 

 בדברי ו~יין
 י~בד סיילים הד~המסבד בןהמגיה

 ב~~ב~ה ו~לה בבה"ג להתיד דצידד ~י~~"הא"ס ב~גהותיובשו""~

ב~"~לא~ו"דא~""ד~
 הדב ה~בים ובן

 בנד"ד להיסד מ~~השנ~שה ד~ףאס~ באודך י~"ש הנ"ל ~י~"קנ"ד ~ב ~"ד~שו"ת מהדד~ך~ל~~
 ~~ל~

 ~וןל~שות דלא
 וסצאבן

 דינ"~
 ל~נ"ד

 דצדי~
 ~ום שלשים שי~בדו

 ~"א ~~ולה אינו ודהדגלשלמים
 דב~

 ובהא ביומו יום
 פדו"~ בי גידולפד~ דאין נ~יתנא ו~הא~ליקנא

 הוא
 גדל יה~ה הימים מלאת ו~ד יום מל~פסות

 ~ ~ליו מובי"סואי~וד"ו ~ד~
~~~ 

 ה~ואו י~ק~ ~~ד
 לי~~א~ל יתוךל~~גלס לאבל התידהד"~~ד~~בל

 לפקסהמלך
~ 

 ס""ג בשו"ת ז"א ו~ד~ צבוד ~~קי
 ~ימן הד""ט ~יקדי והר~ ~ש ~~יו ת~ה ל"ג ~י~א"ס
ל"ו

 ם~
 ה~תיקה י~ד

 והו~י~
 ס""ב ש""י דהרב שם

 אפי~ התיד ~"ט~י~
 תו~

 לא ה~"ד ואסד ז~
 ד~

 דלא
 דאינו גלוח הזביד ולא ~דדה אצל לילך ~"אהתיר

 תו~מו~ד~
 להקל דיש ונל~"ד שב~ה

 ב~ד~
 ~פד

 דוק~זי~~ב

 שמנה במי~~~~~~~
~~ 

 ~ל ה~ית ג~ול
 או""~

וב~ר~
 הרגללא

 לאסודד~א וד~ו ג~דה ~"י להסתפד שרי~י ~~ושלשיםבפו~~
 מקום ואין שלשים ~ליו~דו ל~

 לג~ד~
 ~~בימו ובך

 ומ~~בדא יוודנו~ל
~ 

~~~~~~
 דינ~ ~~"ק בבא""ד ~~~ניות היד~ם
 או"א אבלות ~לח~פודת

 במוד~~
 דנ~י

 חודש לב ישרנ""י יישו""ד מוד~ימגו
 ~קו~י~ם אחרי באמרי"ם ~ל~ט מו~ל"סמסשבה ודור~ סוש~

 האמת וסהי אומדת ~לשון מה המודי"ם נא~מ~ו
 לו ~~ה ~~ ~~הדד"ת

 שמו~~
 הציד~ם ב~ד דחוקה

 נימ~ ~דגל~אי תו~של~ים~~~ידתאבאואם
 דצדק

 ~"י הרגל לבבוד לה~תפד ~י~ ושרי לרגל""ווקראהו
 שלשים לו ~בדו לא בי אף סבדיו בו~יג~רו

 דהיא ביוןשלמים זו~
 מו~~ ~

 ממהדות ורגלים ~וקה
 אי או לקראתולרוץ

 צר~
 שו~~גםב~אלילותבימי

 לה~ל ישמ~ום דלבאורה יראה והדואה סמימיםימי
 אמ~ד ת"בבדאש ~י~ לקמן ~פו~קים דלשון~~תמא
 סבדיו בו שיג~דו ~דדבסבו

 ו~
 ~בוד אסד בסבו

 שייבות דאין גי~א לאידך ~ברא ואיבא וג~רה יוםל~
 גידול ימי לו מלאת אסד ~א~~דה

 פ~
 והוא

 ל~ דצדיך ~וד"ש ~ו ~אילו ~תמא ~אי והוי~~יקד
 דאיתי זה ~דק שונה ובהיותי וג~רה~למים

 ימ~ד~ב~דבי"םא~ד~ובתו~~שפדת"ם~מד"איא ~נינ~ ואיפליגובהאי ~בוראי דבנן דקדמוני~קדי"ם דד~
ש~י"ד

 ~ גזדת"~

~~
יצא

 דא~ונ~
 הדב לציו"ן דאשון

 ~נה"~
 ~~~מן

 הדמב"ן לשון ~ל ב~ב ב~ אות הגה""טת"ב
 מהטודהמובא

 דצדי~
 בת~פורת איסוד לנהוג

 א~
 היא אם סבדוובשמו~~דסוק~~דשיג~דובו

 מא~"או~
 געדהאבל גזדת אלא נו~ג דאינו ד"ל א~~~~~~~

 שאלוניקי ל~ושסבמי גזרתלא
 סולק מהד~י אבל הדמב""ןבלשון ~בד~ שאי~ אף~~"י בן גם ל~ נ~הג ה~ברא פי~~ל ב~בו~~

 ו~ו~
 דדוקא

~ז~~
 ד~ר ~וה~ב ז ל~~~""~~ גזדת ולא נוהגת ג~דה



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

" ~ ~  " ~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

מש~
 דנוהגין בת~ ע"ה ~י~

 ~נה~
" ג"ב ~  

 ~א א~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

 קנ~ד שו"ת בי"ד ז"א~ד"
~~ ~ ~ 

 ו~ב~ז
לא~ד ה~בי~

 וג~ ~
 אות ~ב ב~י~ לקמן יו~ף בדבי הדב

 לנו ~ביאא~
 בש~

 דבשמועה ב~י בהונ~ בתי הד~
רהוקה

 ו~ג~
 עדב לה~תפר דיבול אפשר דגל

ובגערה ה~~
 מוד~ הי~ דבן ודשמ~

 וד~ן בנ~"ג הד~
 דלבו וא~"ג ב~יזמיר הודאה~שטה

 מ~~~
 על

מן ז~
 ~~ע~ ~ג~ד~

 ~~ילו~תק ~ ש~ט ~י~ן הבנ~ג
~ 

 ~"ד ~~דת דנצד~ ~פשר
 הד~ במ~ש גזדת~שלש~~וגערהז דדג~

 לגעד~ צוד~ אי~ב~א ז~ ולפי ש~
 ~ ~"ש ב~י בהונה בתי ע"ב

 ה~~ עי~רי הד~וג~
 ל"ו ~י~

 או~
 שו"ת הביא ג"ל

 משהדבר
 הנ~

 דהתירומ"ש
 מ~~

 דנשא לידידי

~ל~~~~~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ר ~  

 ל~ עבדו שלא אף וגערה בדגל דדי ו~~קוג~דה
 ~שמוע~מיו~

 מבה
~"~ 

 אי ~פק היינו
בפו~קי~ קי"~

 ~ל דאף להו ד~בידא ~בנה"ג דהביא
 ~גיאו"א

 בגער~
 ~~ דבעי ואת""ל ל~ חוך א~~

 דלבבוד לודו דילמא~~~רה
 ~דג~

 י~ת~ר
 דווהת דהלבה וק"וובו" ~ג~ד~
 בישדאלד~ב~~דבריהמיק~

באב~
 ~ד~מעיל לנו הביא ועוד ~ ~ש

 ע"ג ע"ב םי~ י"ר דבים מי~ושו"ת ~מואלדהת~
 ושה~בי~

 עמו
 אידגא~מה~י

 רהו~ה אפי~בשמו~ה לא~ור
 דגלי~~ מדבה או ברג"ל יע~ר בנה"רי~בדו ואףא~
 ובמ"ש

~בנה"ג
 ש~~ ~~

 ות"ב
 א~

 מועלת הג~רה ה~דאין
דקבגידול

 ~ר~
 רק ~ולה הדגל ו~אין יו~ ל~ של

 דה~~י~~א~ו~ קנ"ד ~י~ הנ"ל י"ד ה"ב ז"א ושו"תא~ ליו~
 י"ב ~י~ בהי"ד ל~דיק באורה בהובודבן

 ~ ו~ע~~ שלשי~יו~ דתרתיבעינןרי"גיו רבנ~ ומהרי"ב והדב"ך ~סאלי א~ ומורהויניציאה ודבני בריאל מהר"י דבןה~~ימו י~שבאודךובו~ והנמשבי~

~~~~
 שהעיד הלוי בנימין הרב הביב אהדון

 ב~ הראשוני~ש~ימים"
 ~יו

 ל" ~עינןדתדתי מודי"ובאי~
 אלא וגערה יו~

 דא"~
 שבנ~ג

 בה~ךה~לה
 בהגה"~

 מדברו בן ושהבדיה ת"ב ~י~
 דאפי~הרמב"ן

 בגעד~
 ובול~ה~ת~ד תוךל"יום בלבד

וחנ~
 ה~יב הנ"ל ב"ה הדב

 ע~
 ביון ומ"מ ~לו ראייה

 ~למא נהוג דמ"מ ואמר ~יים ~מו ההבי"בשהד~
 להסהפרשלא

 ~ו~
 פג~ א~ א~ ל~

 מ~תפר הדגל
 ד~הו ~ב ~שר~~ל

~ 
 ה~ל ב~ה הרב

 למעשה להקל שה~לה אהדיו לבא יובל מי הדגלבו דבפג~

אמנ~
 בשלא

~~~ 
 בו

 ~רג~
 העיד העד בבר

 ~עיין ~ באודך י~ש ובו~ ל~המיד ~למא~הוג בנ~
 סי~מ"א שמואל נאמן~~ו"ת

 המו~~
 ל~ע~ד זה מבל

 אירגאסו~י~תייהו רבי~ומהר"י מי~ ד~~הבר~בשו"ת"
 דאין דקי"ל ~~ אהד וגערה ד~ל דצדיךוז"א

 פרע גידול אהר ~אלג~דה מקו~
 ~ובן ~~ דהיינו~לשי~

 ליוורנו~נ~ג
 א~

 א~יד האמת אבל הדגל ופגע בש"ר
דמ~

 ו~~~מו עלי שר~ותי~דבו א~שה
 ובא מודה היה ודבן ~נה"ג דהר~ ~ליון ד~תמפנו לבטלדעת~

 נמי אנא ~ף להקל באיזמי~ ~ודא~ו~ש~~
 וש~ל~י~י~ הד~

 נקי~~ אנ~י~
 ג~י~יהו ~~~לי

 לדב"ק ואומר א~תרייהוו~היטנא
 ט~~

 ב~~"" הוא
דביילו

 יו~וג~~~ של~י~ פגעהדגלתוך א~ או"א עלד~וקה ב~לואםבןבשמוע~~ המ~ל ~דבדי לןדהלב~
~ 

 ב~רב ל~~~~ד ~יה דשדי אמינא הבדיובו
 ב~" ומעשה עוברא דעבד קהזינן רבא גבראדהא ה~ג~

 קאמדינן ~וארב
~ 

 ובן
 ה~בי~

 ~בולל הדב
 נר"ו~אמד ~~ר~

~ 

 המא~ף מהד~
 ו~ל"מ ובדיני באי~ודי ביבנהבאילא דפקי~ו~מת~ בנה~

~ 
 ו~"~~~~

" 

 מ"ש א~ די~ ~~ ~י~~קמן
 די~ ע~ו~א~~י~

" " ~ ~  

~לשונוות~דוןלשוןז~

~י~"~~~~~~~~~~
 ~דש י"ב ע"ד~~וד

 הגעד~" רא~ו הבאי דבדי ה~
 גערו שלא אף חבריו בו לגעור הדאוישיעור ~ה~ שא~ שמתי~ הוא השי~וד אותו ~מתדתהיא

לה~תפר יב~
 וא"~

 בשו~" הראשון יש~יה רבינו הדש י"ב
 מו~ם ו~מ"ש קנ"ו ~י~ב"י

 ב~~~
 ואהדוני~ע~ד

 מ~בדאודלאוהבי
 בהלק~

 עדשילבין דישב ד~בר
 אהר ~ת~ ל~ ~י~ יהודה וביתראשו

 י"~
 ~~למ~" הדש

 עידו~~ מנ~~לפי

~~~
 ~ל ~יושבתבצו~""ד קושי"ת

 מו~
 א~י~"

נפשה
 לשאו~

 ממניאי~ריך~~ד~" הגועה

 ג~~צ~דני~
 אהר

 מלא~
 ~לשום

 יו~
 אף הדגל לב~וד~~וצצן ~~ ש~ אי ותו

 ~לשו~ תו~
 וד~~ג~ר~" יום

 ~ות~~ ~נו מימיהם א~ד אש~ד קדמ"תההול~ים ~בו~"~ ר~נן באמתתות להפש דדבי והשבתיב~ל
 לאר"ש המאידי~ ואודי""~תומי"~

 ולדרי~
 ~מ~אתי"

בהלק"~
 קי"~ ~י~ ה~א

 ~י~א ל~ דאהר
 דשרי לי~

ודא~
 ה~ד יהודה בות וב~ו"ת ~ש פ~א ~י~בהי"ד ~ש~ דב~ הד~ ו~ב בתגלהת אלא גערה

 בתבל~ ~ומ~
 וישי~ בהלקו"~

 נגד דב"ר ילד ול~ניו אמדיו
 משו~ הלק"~דברי

 ש~ד בין לה~ק מ~תבד דלא

 וג~ ~~לצפדני~
 ~~~ יהודה ב~בט

~~ 
 ו~ ~~ק

 דלאלא~ו~ולההמיר נ~~
 ~~לק"~

 א ול ~ה דלא דבת~ אלא
 ה~ורשבןדעת שהביא ז"במו לאח~ במ~פדים~פילו שמתי~ מי ~ש דביון ודצ"ל בזה שיהמיד מישמע

 ~~"ג המצות ו~פר גיאת והרי"ץהדמב"ן
 שנא~וד דיינובותיי~ו ~י"~ דל~

 בשלשי~
 להו~יף ולא

חדש י~ ~~
~ 

 ~נהג לפו
 אלגאזז~

 מ~ת~ר~ז דאין
~~ ~  במ"שחדש 

 מוד~
 והוא בהג"ה

 הירוש~~י~ ~~
 ו~ן

 ה~~קי~שלא לשון מ~תמותידאה
 הוא ובן ואמובאביו הזבידושו~~ומר~

 ~ ע~ ה~ול~ מנה~
 קמן הא

דד~ה
 מודי"~

 בשי""ם
 שלו"~

 דמנ~ג
 ~עו~~

 ~וא
 הל~~בדבדי

 מתים משאר~פי ב~פ~ניי~ וג~דה חומרא שייך דלא
 שלשי~ עבו~ ודאה~

לא~ל שרי יום
 א~

 לבבוד ובנד"ד ~פדניו ל~וץ א~ או
~רא~דשרי הרג~

 א~
 ~רב ד~ב שלשים תיך

 מש~ דב~
 עיקדו וג~הדב ~בשו"תה~

 הד~
 ד~" ~ות ב~י~~ו

 ודהדב משה ד~ר שו"תה~יא
 בי~

 ~ה~~מת דין~"ש
 ו~ובי~דלא האריך ז~ סי~ שלו בהי"ד א~והד~

~~דה בעינ~
 בצפרני~

 ות~בו~ת בנשו~ין וה~ה
ודהר~ל וד~י~~

 בה~ מפ~י~
 בדבר ונתן ונשא

 ~שו~ת נ~י ז"א והר~ ~ש ל"ו סי~~מואל נ~מ~ ~ד~
 בית הרב ~ל קנ"ג~שיג~י~ ה"~ ~~

 י~וד~
 וה~זיק~מ~מרו~

~~~~
 ~~רות ו~רות ~~ו~ת

 ~ח~~
 ~נ~ת

~~~~~יד לה~י~



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~  

~  " 

~ ~ ~ ~  הודאתולהעמיד 
 הלק~

 ודבד
 ~ש~

 לא דהא הנ~ל
הוזבדה

 בש"~
 דהתיד באודך יע"ש בשעד א ב געדה

 בשבתלקוץ~פדניו אביו ל"למיתת יום~בלאבלש~ל
 ח"ב מאי~ות פנים בהד~ ודלא שבת לבבוד ~טב~ום
 ~מ""ח~ימן

 דה~~
 דבדיו דאין ובתב בזה לא~וד

 הטעמים מבלנדאין
 ש~~~

 שיריים ובשידי ~ ע~ל
 ב~י~ ל~מן נמי זלה"ה ~יד"א~הד~

 שצ"~
 ב~ ~"ק

 שמואל נאמן הר~העתי~~דבדי
לאניי~ו ~י~ל"וודבדימהר~

 בבי~
 י"ד ש ש דינו

~~ 
 בחבמה ד~פל ז~

 ונשואין ב~פדנים געדה בעינן דלא והעלה דבריועל
 מפ~יקבהםודהדב דהד~ל ומינה וד~י~הו~בבוסת

הגרו~
 ואחד ~ יע"ש ע~ו בה~במ"ה עלה אביו ~ד

 עין עיני דראה הדברים אלהבל
 ~ל~

 ~~ים מפי
 ~הדגל לבבוד רו~א ה~ל לאשה התדתי ~ופדיםומפי
לקוץ

 צפ~נ~
 רהא אביה למי~ת שלשים ~וך

 בא ~י~ ואל~ באבל המ~לברברי הלב~
 ביום לירי ~עש~

 בצפדנים געד~ ד~צ ומ~נה מינה ודון ה~ל ז~אהדב ודובילהו~~ שבתהייתי~ומךר~שי בערב שחלב"ט

בה~במ~
 איתניםשפתותי~םשוש~ם בני הדבנים בל

~נ~
 לשון ובא ובד~ודה

 והפו~קי~ הש"~
 זבדון הן~

 הרגללב~ור ~~~"~~~~~~~~~~~~~
~ 

 ב"ט ביום שבת לבבוד או
~ 

 ~ושוו
 להו דשדי לאיש~ה

 לקו~

 ו~ו"ל בנ"ל צפדני~
 א~~

אמ~
 וטרי ד~יל ~נ"ל ז"א ת מ~ו בעליל נראה

 אמת דין הדין ולאגמודי לאהדודי וודע ד~לול"ו

"~א~
 י~"ש

 וה"~
 אשת וב"ש נשואה שאינה לאשה

 ב~וש"ב ~י~ ח"ב שאל שו"תחיים וע"עאיש
~~ 

 ב"ג~
 תו~ צפדני~בעצמ~ ליטולדה~ד

 ל~לא"ואושו"ת
 ~ט ~י~ י""דביהודה נור~

~ 
 בעצמה ~יטולצפדנים דהתיד

לטביל~מצוה
 ~ו~

 ה~פד ~וף ו~ו"ת ~ ל~לאו"א
 נמ~

 ~ הל~מ~ענינ~

~~~~~~~~~

~ ~  ~ ~  ~~ ~~~ 
ו~דד

 החליצ~
 דק ר"ק ב~עיפים

 ושו"~
 מ~~ד

 במפת~ותהבתובות נקט זמ"ן ושבע~מן"תש~ם
~~מן

~ 
~ 

 ו~ו
 ה~

 אם נתחייב"ל~ת~טלאשתו שידובין שבשטר ~יא~ ~~~~~~~ ~~~~~~~~~~
 התנאי לקיים וממאן תבשילוי~דיח

 מי~
 ה~ובות חג בטעות אמד ש"ע ליל ~קדוש

 ל~ת ו~תנה ~תו מוששירךג~
 לארו~

 ~ך
 בנדונו~

וקו~
 הנ~ין איךיחלקו אחרת ובת המשודבח לוויש ה~~ אבי השמים אל נקדא הנשואין

 עליו ~ונן שדי אי י~פרו~ו שלא שצוה ~יד~
 חשו~ם ל~ותבגדיםה~

 השופד לתקוע בד"ה ~~ף של לש"צ שדי איו~ לש""~
 המו~ףבחזדת

~
 ז~ותו ~בד אם לתקוע ד~ה ש~א ה~קי ~ע
 ~י~יםבל

 "" " אביול~ועבמ~ום לת~ועובןהתוקעהא~~~ "~~שנב~ד~~~יח~

~~~~שה
 ~~ד~

 והיא בשד ~א~ל שלא
 ~ול~י~

ומבקש~
 התדה"

 ש~ איוו"ד
 "~ד~ י~ תוך לש""צ

 ל~יות ~או~א
 "~ ה~ ומו~ריבשבתות ~ז~

 שבת ~פלות ש~חליף מי~א
 ו~~

 ~ ~ א~ תפלההתפלל א~ נסתפק או
 חקידות שלשה ~ידוש~ב"

~~ ~~~ 
 ~ד ~ל

 ~ימ~
 וש~עון בין~דאובן שנבדד~לדון לריין~ג

 אופן עלי"ד במ~~ו~ת~
 בחיב~

 התפילין פדשיות
 נפל א~ד עלפריוןבבודהנולד~"ו
 בי"ט א~ למולפעם שדי אי~ו

 ואימ~~ש~אבז~נ~
 ~ י"ט~שנידו~~

 התידו לא ~מהי~ז
 ב~~"~ לגל~

 שנתדפא ל~ולה
במו

 האחרי~
~ 

~~
 קדאו לא אם

 ב~"~
 ישל~מו אם ה~ או ב~ ביום

ביוםג~וו~

 ה~פינה אם בשבת ב~פינה ל~פליג שדי איי"~
 ישראלים הםומל~יה

 ליבנ~ שדי איב~
 ל~ופה

 תו~
 נקיים ימום ז~

 מ~~~
 אונ~איז~

~~
 ~ומדב~ה ששבח מי

היוםאם~וזד ~~~~ה~~ידקדוש~ י~ד~
 למקודשת שדי א~~ב

 הדאשו~יגע בגלוי ללב~
 ~קדושין ואופן ~נדות בימיהמקדש ב~
 להב~

נד~  לאבול שצדיך ~ולה~ג
 ביו~

 אם הב~ודים
~ודם יקד~

ב"ד
 ששב~ ~

 לה~דיל
~~~~ 

 לו י~ ~~י עד~
תשלומים

 ב~דיאת טעוב"ה
 בחנונ~ ~~

 והיה
~~ 

 עדיין
 ע~

~בימ~
 בדבה בלו לחזוד יש אם

 נמצא~ו
 ב~~~

 ל~ומש חומש בין
~~~ ~ 

 שיטין
 שיטין ד~ תמודתוחצי

 תיקון צדיך אם ה~ל עלענון עודב"ז
 ליוה"ב ימים ג~ ~וך יולדחב""ח

 דאינ~
 ~י ~תענה

 מהשיעוד פחות ~בול~דיבה
 או~ט

 שדילעשו~
 אדם ~ודת

 בלי ה~ני~ דוק~
גו~

~
 ~~ם קדוב ב~יתת שודע ~~י

 ש~ד ~ו ש~ק הוא ~ם המיתה א~דוום דנ~ב~ לקבו~~ ~
 ~יו~ד~יו~ אבי א~ מ~י נת~בדה שהאם בבודל"א

ל~ו~
 ~נולד ~ילד

 עודל~ב
 ע~

 ~ ה~ל ענין
 ~לאבה לעשות שדי אי ב~בלנות אומן על~ל

 ~ש~
תו~

 ~~ התחום
 אותו קובדין מתז שני י"ט ב~ל שנקבד מי~ד

המחדת ביו~

ל"~
 א~של ~ם י~ו~י ש~בה מי

~~ 
 דהי~~שב~נ~ה

 בחש~~יןאיךי~נהג
 תדש מקוה ~הציב אופןל"ו

 דיב~
 אדבעום

 בשופימים ~א~
 לישאאותה ובם דא~ו האלמנה ~קדוב נבון ~םל"ז
 אמו נ~רה ז~ ובתוך אביו לו שמת מיל"ת

 ~ בקדיעהיתנהג אי~

~"~
 ~בתוב הקבלה על

 ~~ו~ ~ינ~ו~ ~ת~
~~~ ~

 ישדא~
 ב~וב

 ב~לבאםוב~
~ " ~ "~ 



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ "  

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~  ~~דדג~למומד אופןמ~ 
 הנדות לבבות שרי אימ~א

~ 
"הבפרה ~יו~ ~מב~~ ידי

 ~מב~~ ~"י ש~מ צוואת לסדד הותר אםמ"ב
 ביום

השבת
 בבנין שדי אי~ג~

 בקבול~
 הברזה י ע בשבתמצאבה דיעש~~~י ~ח~ום תוך

~
 ~ל

 ב~וב~
 ביניהם קודבה הי~ה דעריה

 ל~רב ח~רות עידוב לשון נוסחמ~ה
 בו"מ יוה"ך בליל ~רי שרא~ למי תיקוןמ"ו פ~~

 משבו~אב~~לה~ענת ענין ~ל א~ ~שובות ד~~ז
 לו איןדבעלה

 גבור~
 לסדד ג~ צריך אי ~~ שיגרש בדי לבעל~עות ל~~ שרי אי ג~ אנשים

ה~ט

~~
 ~ולעי"בבמהין ג~ נמצאו לא אם ב~ ~יבמגע שדי צוקארואי בו שנחערב יין א~ ~שובות ד~
 סמך ר~ ~~ ~י~ י"ד העט"ז לשון ~ל ג~ שרואי

 נגדהמדוד~במ~ו~ ~בשיל להניח בש"קלה~יד
 ~שהיס""ב

 או אשודי בבתב ניתנהלמד~"ה ~ה"ק אם א~~ט
 ט~ פ~ ~דמ~ם לשון ~ל ב~עברי

 יו ~ל~תו"מ מהלבו~
 אשד ד~מ~דובי~ לת~ן ה~~י למנ~יגי שרי אי~~

נבח~
 ~יחידים יגזרו

 לפרו~
 הק~י להוצא~ת

 בעיני~ם יראה אשרהסך
 על~"א

 ש~
 ועדיו נוטא"דו ע"י הנעשה

 למיתת ~"ח ביום אלמנה ש~דש מי~ו שמב~~
ופירש~ הב~

 שאינו ~ אייבול א~~~ב לגדש~ איחיי~ נרה
 ת"~

 להשביעלישראל ומ"צ
 הראב"ד לשון ~לב~

~ 
 ~רומות מהל~ יו"ד

 ב"בה~"
~ 

 ד~ פר~ ~רמ~ם ~ון ~ל
 מ~ל~ ט~ פ~ מש"ל ~ון ~ל ד~ ב" הל~ממרים מהלבו~

 ו~ הל~~דומות
 א~א ~ל שבא מי ש~ז ~י~ י"ד הר~ז ~ל~ג

 מרן עלרין~ד ~~ ~ שמת קורם אם~בע~וספק ומ~
 א~

 דיבדי~~ל תק~ו סי~
 אם ת"בבמוצאי הבו~

 בשב~ ח~
~

 מו~ם ~ל
~"~ 

 מבן ~~דזקן דין קמ~א סי~
""

 גט מסד ~דק~אם פ~

~
 הים הוא איזה ו

 הגדו~
 ~ניו דמבדבין

~"~
 טביל ואי לזרים שרי הגז דאשית אי ~

 ה~יזה ~~"" ב~

~~
 על

 ש"~
 דף~בע"אבעא~יניהשמו~ל בתובות

ובו~ופסקהשאי~ו~  מנין לבדרנ""ט
 י"~

 ~מא פד~ ביום בו ~גזרו רבד
דש

~ 
 שבת

 ~מת הזקו~~אחי ~ליבמה~~
 ממנו שנטלו למי שרי אי~"א

 ביצ~
 ~ישא השמאלית

ב~
 ישראל

 ביאור~"ב
 ש~

 ~ורובו" דקתני מתני~ ~"ב י"ט דף מ~י~א
 מתמתמית~ עלמתנתשב"מומצו~

ו~נ~
 בריא

 הממאנת ~טנה בדין~"ג
~"ד

 להשב~
 ~אינות"ח מי ע"י ~שראל

 ~ועייןלעי~

~"~

 מ~~בה
 ~פס~

 בפקד~~י~~ יד הקדב~ו~~ת

~ בלב בדבוראו~""
 דהיא מעובר~דטו~נת א~וסהס~ו

 ומ~~יש~ מאדו~
~~

 על
 ~ע~

 ב~טר דק~ה העב~ה אמה
 אםבבסףעוד ~~

 נער~
 רהאב

 אי~י~~למובר~
~וב~למבודעצמ~

~~
 וקס"ד ב~ ~ג

 ר~
 דיבמ~ א~

 ב~ ~דשים ג~ ל~~~תין ~רי~ההז~וק~לו ~י~~ שמת
~יבות ~נ~

 ואזר~ ג~
 פ~ם דבאו

 ופ~~ למ~~

 על~"ב

 לשו~

 זהד
 ד~ בל~

 ~"א קצ~ת
 ~~~ ב~

 בו שנ~ערב יין~ג
 ~ו~~

 לענין
 ~וי~ו~יין ~~~

 סי"לעיל
 להשתתף שדי אי~"ד ~ מ"~

 ע~
 במקו~ין ה~וי

 דמו~די~
 ט נו בשדבו

 ~םשיני~ם חגויב~נ~ים שידדוך אישרי~"ה
 א~יר או שרי אדם בשר אי ~וד~""ו ~ג~

 אדדינ בא~וא~ה גוי מותדמג~ אי ~וד~"ז
 ~ל הבא בבהן~"ת

 ~ערו~
 ממנה והוליד

 ממז~
 דאשונ~בביא~

 ~ו שרי אי נתת~לה רלא
 הולר~נולדלב~ונה ~ו~

 לשתות סבנה בו ראין לחולי שרי אי~ט
 מי~~ בשעת שאמרמי בהנא~ שריארדינט"ימ~"יואי ~קוא~~

 לו אין וזרע
 תהיהריןאשתו מה בת וילדה מ~נונ~~ברה ~~משדת~

 וחליצהליבום
 דיות~החזידים" ~י~~ שרי~~ישדאל "אי~א

 ~שותפות בשדההאריס דמגד~
 לו ו~~דת ~חתיו שזינחה א~~ו שחשד מי~ב

י~יה "מ~
 דינ~

 שחי~ד מי ~ור ~עיפים לח~ נחלק
 ~קטר~א~מסממני

מיתהבבל ~יי~ אם ~~ן מ~לה או
 השנ~

 דו~א או
 ~יוה"~

" " 

 ~ן מקוה לעשות שרי איפ"ג
 שוק~

"~ 
 בשניקב~

~
 ~דנ~מ~ה היאש~לה

 ~א~ותהם ~
 שאלחתוך ותשובו~

~ 
 נבללו

 נ בנ מ""ח~וך"שא~ה
 ~נ"ל מ"ט שאלהתוך
 בנ"ל נ"א שאלה~וך
 בנ"ל נ"ב שאלה~וך
 ~ב שאלה~וך

 בנ"ל ס""ז שאלה~וך בנ~
~וך

 שאל~
 בנ""ל פ"ב

 ~ש~יםוש~~מ~~דסימןז~ןנק""ט

א~
 הגט ~דר

 הנ~~ וש"ו~ ו~חליצ~
 י~או לא

 ותבף הדפוס ממבבש~ריין
 שנבר~

 ~ל
 נקייםאי"ה המו~~~

 ש~~
 ה~

 בא~ש נוהג
~ " 

~ ~

~~~ 

~~ 

~  
~ ~ ~  

~ 

 במ~ק
 ו~

~ 

 אף בע~ז הוא ובן הב"ח~ב
 ו~א לא~ה דוקא מ~ידא"ז ס~"~"~ש~ בהג~ו~

 לא~
 וה~יאו

ו~~"ד הב~וה~~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

" 

~ ~  
~ ~ ~ ~ ונדא~

 ל~ד
 ~הק~

 לא באן דאין
ש~~ה ו~ ח~נו~

 ו~~
 הש"ך

~"~ ~ 
 אליהו י~ ועיין

~"ו ~ימ~
~ 

~ ~
~~ 

~  

~ " ~ ~ ~  
~ 

 לישראלי~~די
 ו~ט~ז

~"~ 
 ש~טלם בדי~~ינו~לא נמי לישדאלזת שדי ~~

 דבי~הו~שיניה ביון שינוי ע~
~א

 ת~~
 טבילת בשביל דשדי בת~ היטבוב~"ד אוחן

 וגם בעצמ~עב"ל ליטלן מו~רת תו~ל~אלאא~ד ע"י ~פדנים ליטול בן נוה~ות נשים דאינו ודלאמ~ה
 שו"~

~א~""~~י~ק~~
 התיד~ועייןב~~מקוםשמואלב~ידושיו

~ת~נטהלהתיד
 שי~~ע~ לא~

 ש"ב והדב אחד
 לפענ"ד ~~יובןנ~ן ע""י אף עליוו~~ד~חלק ~"~
 ~ד ~יהודה נודע ~ש~ת ומ~ש נ~ה"ב הד~ו~~ש ~

 ~ק ובש"ב ~ט~י~
~ 

 ~ימן ח"ב ש~ת שאל ובחיים

~
 אחדת שתטולצפ~ני~ דעתה דאנינא לאשה ~~~יד

 שתטלםע~עצמה הדוח ~י~דתה בנפשה ~ע"דובמו
 בשו"תיעויין

 לאוד~ ~נ~
 ומי

 יבו~
 אחדי

 המל~
 ~י~ם

 דבדיוו~יימים
 דאחדדא~"~

 י~"א ~י הימ~ן
 הש~ך וה~יאדב~י"למזו~"ן פד"~
 ב~ברח קיימידבלהו ועודלובנקה"בומהד~ק~

 ו~~~ מ~
 התידו דלא

 שמואלדהבריע מקום והד~ אה~~"י ב"~
 ~דט"ז לבדו~~נזה"ר ו~וא יש~לית ידי עלאף במוד"םדהתי~

 הדב דבדוו ו~עתיק בעצמה ליטלן ד~תהואנינא בצו"ע~ דיושבת לאשה התיר בעצמה ~יטלןדשדי
 אם בן ואם נ"ה אות ל"ו ה~טבלל~יקדי

 טבילת ישדאליתל~דך או נ~דית ע"י לה וא"א~דבה מצטעד~

מצו~
 באבלהמ~ל בדבדי הלבה ד~י"ל מאי ועל ~ בעצמה תטלם

 דו~א דהיינו דאמדי איב~
 ~אחדונ~~ דאם למ~ד דאיתלן אלא בפו~הים~~פילו דאמרי ואי~א ב~ו~~ים ו~"ש באמודאים לאאבל ב~נאי~

 ~י~ בנה"גי"ד ועייןשו"ח ז בבתדאי הלבה~ולקים
 המקל בדבדי דהלבה דהעלה ודל"ט~מ

 באב~
א~

 לא אבל בבחראי הל~ה בצידוף וד~א ב~~קים
~~

 יע""ש מחמידים ~א~דונים
 באור~

 ז ונ~~ן
 ש"~לעיל~"~ ועיי~

 ז מ~"ש

~~~~
~"~~ 

~~~ 
~  

~  
 ~~~~~מ~

 ה~ז~תב
~~ 

 אם ואף בטוד בתוב ו~ל א~
 ~"ב א~דמעובדת השנ~

 חד~
 מנהג על ו~מהתי המשתה לבית לילךמדשדו האבל~ לגמדי משמ~דהפ~יק

 ב~דש גם אבלות קצת דנוה~יןאנשים די~
~"~~ 

 מאין
 מו"ח וב"ב בטל ד~ד באמת ו~וא זה דבד~הם

 הש"ך ו~ב~ב"ל ~"~
 ואחדונ~

 ל~ענ"ד נראה ובן
 וש"ב דאב~ה בשם בהדא"ש מצאתיו~ן ~ו~

~~
 א~וד" לפודעה שח~יב ~ע~"י

 תוך~~קלבאחים ~~ ~י~ ב~ד ז"ל בדשד"ם עיין וז"ליהודה ב~~~ בתו~
 שנ~

 א~ חופה שעשה אמם
 של ב~עודה~~ל מ~~

 לבי~ מצוהוליבנ~
 המשתה

~~דו דל~
 החופ~ מבני שאינו למ~ אל~

 הקל ועוד
 אבלוח ביה שייך דלא~יון ~רג~

 באוד~ יע"~
 וש~ת ז

 ז"~
 מר~תים ~לאו ל~עוח דחשש ובח~ א~~ ~~~~~~
 ועוין נלע"דז זה ו~יןעלה

 בש~נה"~
 והן י"ד

 יהיה לא א~ל ז"ל דבדיוקי~וד ה~~
 ידליק~א המגיל~ לקר~ ש"~

 ~ לי~~ ~~~~ ~~
 ובוד~י י~ש ובו~

 ד~

~מיידי
 ~ו~

~~ 
 ~ו~ ו~

 עוד ז~
 ב~ט ולא ~שבת לא התיבה לפני עובר~ינו ח~~ ~~ דחו~ בח~

 שמחהמשום הזי וטעמם יע"ש א~ד ~זן בראיבא נודאיםבימים ול~
 וא"~

 ~ה"נ
 לעשוח דנוהגיןהבן ~ב~ או ח~ן בו ש~ש ביו~
 שוד~

 וי"ט שבת במו דינם
 שם ועיין יב"ח בבל א~דיני איבא אי~עבוד דל~
 ~עש"ב מצוה של נקראת ~עודהאיזה שבח~

 ~ו"~

 עב"ל
 ~עודה בשום לא~ל שלא דהמנ~ג ~וד"םומ"ש ~
 בתבו או"א על חדש~ב ~

 ה~
 והש"ךהאחדוני"דה"ה

 ~ נהו~ והבי קרובום שאר על~לשים תו~
 וע"ע

 בפ~
~ד~

 אבל
 ב~ א~ו~

 דיל~ו דאמד שמחה מיני
 בדבוח בשעתשלחן מ~

~ 

~~~~

 ~ד בלי~טי ז"א הדב ~~ד ~ן "
 שו"~

~~
 לש~~

 י ובו~ בדית בעל אבלשהוא ~~ם
 ~"ק בבדבייו~ףבחוב

 יבול ש~ים דאבלחוך בדיןזה~הגהוחיו א~וז"~ב~~מהד~~
ומשמע להיו~~נד~

 מדבד~
 להיות לא~אריך שבעה דבתוך

 א"ז בשם בתב פ"ו ~ימן בשו"ת מינץ מהד"םאבל ~נד~
 מהדי""ל~ימןק~ו משו~ת דאיה ז~ואין אףתוךדשדי

 בדית בעל ל~יות אבל שם ולאבול שבת בגדיללבוש דמייד~ משום שלשים בתוך דנקטי אחדיווהנמשבים
 ל~ייםומוהל

 המצו~
 לא"ז חבמים מו~ם

 ולמ~ד~
מינ~

 ~ייב דאבל ביון דשדי
 ~ב~

 נדאין ובן המצות
 להא ~י~קצ"אדמודה ב"ד ~דבדבדי

 ד~
 ומהש~ק~ו

 על ~ב משהי"ד~י~ דבד שםוהד~הד~~ד
 מ~~דהד~ ~~

 ~י~ הל~ט חא~גי~בשו"ת יעק~
 ד~~

ע~
 הנז~ השו"ח ידאהבי ~דואה

 הי~
 הדב מבן

 דא~ו לעטדת דאי~י זמן ואחד ~ בשנים דךבש~יה ~~
 שה~בים ~~י בשו"ת ~~ה הדבמודי

 תוך ~נדק ל~יותיבול דאב~ למע~~
 ~בע~

 אסוד אך
 בגדי וללבוש~נדל לנעו~

 שבחוהבי~
 לדבדיו דאיות

 זו ~יבה היא וז""ל בליוודנו נהיגיובן ע~ל"~
 ולדדים ל~~ש ה~אידים ~~דיםומפי ~ופ~י~ מ~י הענין לדרוש ל~י אל ונתוןדדאיתי בי~~ הי~

 בין המחל~ת ולדאות ללמוד ~זרתיב~זד"ת ומצ~
 ~י~הל~ט ש~

 ד~ט~
 שבת~מחו~~ ללבוש~גדי דהתיד

חבדי~
 מהדי"ח מהד~ מח~ם

 ז~
 מאדיותהדים ועו~~ ~יני ובין

~ 
 הדב ומנשדים

 ב~
 ~ימן

 דה~~ו הקושיות ולפענ""ד הנ"ל משה דבריוהרב ~~~
 ה~טלשו"ת

 הנ~
 בד~י חז~ים הם

 מו~
 שדידים

 שו"ת ממנו העלמ"ה היה דהאובדידים
 דש~

 ~ימן

~~  ~ ~ ~ ~ ~ ~ " ~ ~  

 ולא שלשים תוך מיי~י ד~יהומחיא
 דגילה שבתבו ~הועוד שבע~ חו~

 הר~
 בה~דמ~ו מוהדי""ח

~אין
 ל~מו~

 לפי ההוא שב~פד הודאותיו ~ל
 את ולהעיד וב~דה דב במהידות היה ~עשהמה ש~~

 אלה דברי " בי נ~מנ~ הודעתי וז"ל~מעי~ן
 בעד~ם~ם קטני~

 להיו~
 בותבי בדדך בשלמות באו שלא

 קצד והיום נשא~ת היו ששי ש~יום לשאלותתשובות
 לב לעורד יהיו ל~לבה יועילו לא ואם הצודך~ בללעיין

 לחדודי התלמידים ולב ב~וני ~שדהצעידי~
 במהידות שהיה ~וביח ה~אלהותשובה לשון וגם ~ע"ב ב~למ~

 הדאיות מן אם" זמן מחו~דומדו~ה
 שמ~י~

 ש~ינם



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~וד~י~
 וב~"

 ומובי~
 שם

 בי~ הר~
 שלא הנ""ל דוד

 לעודרול~דד אלא להלבה פ~~יו ובל דבריו בל~שה
 ובו"~~למידים

 שב~ה ~וך לאבל בנר"ד אס~ ו~ם""~
 ~נ~ול ~ל~ס~~ל ולי~ב ~בה"ב לילך למול ~ן ל~דיש

~~
 לאבל דשרי ומודי דאזיל נראה ועב"פ הסנדל
~~יו~

 מדבריז דייק ובן יע"ש שבעה ~וך ס~דק
~יד"א הר~

 וג~ הנ~~
 להר~ ראי~י הלום

~~ 
 וענ~ו בהן

 שיעורא~ד
 מ~

 האוד"ה
 ~שו"~

 סי~ן י""ד ~"ב ז""א
 משופדי ולאגמורי לאהדודי ויד~ דש~ילוטדי~נ"~
 אבלו לימי ד~ ביום הבן לאבי ובי~ריה ~~ילי~~ופרי

 ליבנסלס~ודה וב""ש מנעליו שב~ולנעול~לבושבג~י
 סי~ ~ה"ד הר~ בדב~~ בבי~ודהי~ה

 ד~"~
 ~ו~שו""ג

 ~~ודה יעשה דלאב~~
~ 

 ל~~ינו רמ""א והביאו
 דלא~ הלק"ט ~ברי הרזי"ם ב~וב""ר וחיזקואמץל~לב~

 עלה~א~ו ל~מוך דיש ובת~ הנ"ל משה ודבר~~ר"ב""ד
 דהם שם וב~" המחבר הרב מבן דהיאהנ""ל

 אבא ו~יה מניה דהר~~יד"א וא~מהה ~ באורךיע"ש באבל" המ~ל בדברי דהלבה ועוד מרב~~יו~שמע הוראו~
 ז""ל~שהיה הר~ מ~ן דהיא דאמר בינרגא~די

 ואראה ושב~י בסמיב"ה לבסו~ה דאין אלמאבשנים ר~
 הד"~ עיקרי הרב ש~ביא~ה

 ל"ו ~י~
 או~

 בשם" ~~
 פ""יהר~

 ער~
 אסור אבל

 לצא~
 דסנדק

 שמ~
 ~או~ו

~~
 אחיו
~ 

 קבודה א~ר נראה
~ 

 לו הורה
 יוצא ~יה דלא ד~ון שב~י~ו לבה"ב ~י~קל~ביא המור~

~ר~

 יוצא " מ~די ~א דה"ד
 מפ~~

 ~ב ביתו
 הד~ דברי הביאו~ו ~

 דבד
 מש~

 והלק"ט ורש""ל
והרב

 בי~
 ~~הגה"ט סי~ הבנה"ג לנו וציין דוד

או~
 ט"ל סי~ יצ~ק ו~ר"ש ~~

 ונ~ל~
 ט""ל סי~ שבעה

~~ל~
 דס"ל רמ""א סי~ חיי בעי והרב י""ז ~י" שב~ה

 ליה שרי ימים של~ה אחרדמוהל
 ~ לצא~

 נלע"ד ובן
 ג~ דין שצ"ג ~י~ ובמור""םובדל~~ן

 ועמש""ש~
 ז"א~ר" ורבדי

 ~נ"~ שו"~
 הנ"ל

 וקנ"~
~~ין ה~ליט" דלא ~נראה

 יע"~
 ~ בבי~ו ב~ע~ה ב"א" באורך

 וב~ז~
 בל

 מיל~ דהר~מבשירי יהל בי או"ר ראי~י ~מו~י~ראין~
~פר~

 ~יד""א הר~ לשון משם וי~~"ק ~~ב יו"ד ~י~ ט~
~נ""ל

 ומוב~
 בו~יה דס""ל

 ~~ בפ""י המובא~ וש~~

~ב~
 ~סוד

 בב~
 ובבוד~~ המופלא מהרב מיניש~ה

 מהזקנים שבתי ר~~~א
 ושו"~

 ~ימן מהדשד"ם
 ד"~

~מוע~ק~
 ~רה""ם לעיל

 ד""~
 יהוד~ובו~ בשבט ב~וב

~
 ובפ~י במהו ~עודה לענין דנל~"ד

~ 
 מה זהו

~~עלה
 מצוד~יה~לוש~

 לפ~"דז~ירא דינ""א ו~צא
 יבול דהאבל~~טינא

 להיו~
 שב~ה ~וך ~נדק

 הבןאם ולאבי ול~הלליה ודשד~
 איאפ~דבעניןא~דלצא~

~פ~~
 בי~םאחר

 שלש~
 להם א~ ומשפט א~ דתורה

~
 ב~~ דהבי

 ג"~
 ~נ"ל ז"א הר~

 בשו"~
 קנ"~" ~י~

ולאבול ~
 ב~~ו~~

 דלא אבל בבי~ם הוא א~ מצוה
 להםללבוש~רי

 בג~שב~ולנעול~א~
 וב~ש הסנדל

 זלה""ה הר~ דבו בשם ~יד""א~רב
 וע"~

 ברבוד לקמן
 דין שצ""ג וב~י"~נמשך

~ 
 אף מ~ידי~ דיש

 ~ו~
 שלשה

בפרטלא~יהבן~
~ ~

 ~~~~~צ~~~~ו~~~~~
 שרי עמיהונהורא

 מ~
 מ~~""ל צ"ד ממני ששאל

לחש"ב
 ~רי~

 משנ~ו וב~י
 מודינא מעיר ונקי ק~

 ידיו ויהיוה~רינה
 אליו ו~~וב~י "אמונ~

 ~נהלענינינו דשייב~
 ארש"~

 ויאיד ~עזדנו יהיה וה~ לפניך

עינינו
 ויפ~~

 לבנו
 ב~ודו~

 יעזבנו ואל ~~ר~ינו
 ~צא שלא ובואנו צ~~נו וישמוד בב~נו ויהיהיטשנו וא~

~~לה
 מ~~~

 ~ אבי"ד ידינו
 טהור בל~י מ~ה על שאלוני לל"ו~~~~~~

 ביהי~ה~רה דדינה במ~"ק~אידע
 העיבוד ~דשי וב~וך משמב~"מ~זנונים

 שהי~ה וא~פ"י לראובן~~א~ נ~קדש~
 ~~ מ~ובד~

 דה~ידו

~
 ב~"י ~ועיין במזנה מקילין יש דהא להנשא~

 אינהאשה עד~
 מ~ש~ מ~קדש~

 לה~יד דב
 בשע~

 ~~ד~~
 דהי~ה ותו

 משבע~ מעובר~
 ד~צא למי~ש~יבא אי וב""ש

 ל~דבו~
 ~פשו~~"ו ולאבדן דעה

 בע~ויהי
 ~פ~ בי ~נפשה צע""ר במו לד~ה

 שמה ~קרא ול""ה ציר"ה על ~~וב והיא~יריה עליה
 עד ~אומי~הגיעה שילדה א~דבי ~ר""~

 צ~
 מו~ונפטרה

 וד~ ג~ ביום~ב"ע
 ללי~~

 באין הבנים
 ב~

 ו~אלו ואוני~
 ממנוז נפלאו אלה שלשממני

~~~~~
 ביום ראו~ן אי ל~יו"ן

 דהוא הבני~ מיל~
 שבעהב~וך

 לא~לו~
 שד""ו ~נ~ל אש~ו

ול~עול שב~ בגדי ול~וש שלו בי"ט ל~ונו ~בימייא~ה
 א~

 הסנדל
 ~וליבנ~

 שה~יד במו ~סעודה

מהררי~~
 מ""ץ היה אשר זצו~"ל

~"ד ~~ בשו"~ במ~"~
~"~ 

 סי~
 קנ"~

 ש~לה לאבל הנ"ל
 בנ~ מיל~

 ~ו~
 דהי~~ האבלו~שבע~ימי

 בבי~ו

~~~~
 ולבדך~דב~ש~~יינוז בשרי מדםפיוט לומ~ לדאובן ל~ה ~י אי השנ"י ידו ~ל

~~~
 אם או לראובןלפדו~וש""ד אי הבבוד הבן פדיון על ~א ל"ו השלושה

 נ~דהואםנ~וש לסימןשלא בסף של טס ~ליו~שימו ימ~יןעדשי~ד~
~ד~רי

 הש"~
 יגנבוממנו או יאברנו דשמא

דבריהשאלה~ ע"~  אליו ~שוב~ו הי~הוזו

~~~
 דודי

 דופ~
 שאו"ל דב""ר ילך לפניו אורו ויגי"ה~~ המ~~~ אשרי בדורו יפ~""ח

 י~ר"ו וי~""~ ~דודי"ן ~ידודי"ן ממנו נפלאו~לשה בא~~

~ב~ור~
 ~מימה ה~

 ישל~
 לא~רים י~~ר~ו י~~ד דברו

בפ"ה
 צ""~

 ~הלו לאר"ש המאיד
 נ~

 ד~מא~דשיאו~ו
 ומגינווהו~אדידו בעזדו י~יה המקום לאודו~~רים

 המשולש~בברב~
 ברוך גם

 והדאנ~א~ יהי~
 בבוד

 הזדועשדו
 ~הד~

 ז ~י"ד

~ ~
 ואען ~~י

~ 
ה ~ ~ ~  

~  ב~די לל~ש ליה ושרי שלו בי"ט הוא גם הביאדא~ל 
~ב~

 ולנ~ול
 א~

 ה~נדל
 ל~עוד~ ולי~נ~

 ובמו
 זצוק"ל מהררי""ך~התיר

 הנ~ בש~"~
 נה""ר ~ל ובו~

 דברבי דאשילי בפלוג~א ~ליא~ב"ר
~הרב ~ל~~ ד~ו""~

 מהרי"~
 ~ליו ו~לקו ה~יר ר~"ט בסימן ~נו

 ~בד ו~דב קצ""א סי~ י""ד ב""ד~רב
 מש~

 י"ד
 א~~~ לא~ו"ר ונ~~יי~ו מקש"ה בלו בדברוהאדיבו סי~~~

משז"~
 ~יד"אוהרב ~ באורך יע~ש מהרי""ל ומדברי מינץ מהר"ם

 ז"~
 סימן בב"י

 ש~"~
 נמי

 ~ל הרב מ~ן היא הנ""ל ה~שובה בי וב~ב~לק"ט ~ע~ ~~
~שהי~

 ~בו מר בי עוד וב~ב בשנים רק
 דהא~ל למעשה"הםבים זלה""~

 יבוללהיו~
 סנדק

 ~ב"לל~בריו שב~וה~יאר~יו~ בגדי ~נדל~לבוש לנעול אסודאך ~וךשבע~

~ 
 לא~י ה~יד בהגהז~יו ו~הדיק""ש

~בן
 א~~

 הדדב"ז ~שם ש~חיינו ל~דך
~ 

 א~נם
ז""א ה~~



~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

 הת~ה ~ל ישב אשר "~תלמודא ~ריהז"א
 הסבים ד~"ר ב~ריה~~בודה ו~~

~~ 
 לה~יד ה~ט

 "א~רה מיל~יובבר
 במסגר~

 בסימן לי אשד ה~להן

ש~~
 ~ר~ה~דאודשרץ דוד בית בהד~ דנל~""ד ב~ דין
 יהבינן דאפי~ פשוט נראה בנד"ד ועב"פ ליה~מיבין
 דיליה בל~יה

 ובפד~
 ~~~ לסמוך דמשי""ח ~אתריה

~ו"ת
 ונימ~דהלב~ הנ"ל גדול ב~ן אישי ודברי הלק""~

~דבר~
 ואפי~ ב~ל ה~קל

 בצירו~ בפוסק~
 ~לבה

 ~~"פ מצ~ר ימים הנ""ל ~וד~ר~בבתראי
 אחרון הי~

~בי"ב
 אד~

 סמוב~ם י~רפ""ו ד~"ף היד"א אףלהר~
ב~אתם

 לאר~~
 זלה""ה ~ד""א ~הר~ התיים

~~ 
למרו~

 "הת~ס"ו בשנת
 ומהר~~

 זלה"ה
התק~"א בשנ~

~ ~ 
 ה~"ל לראובן ראסור

 ב~ד~ ללבו~
 ולנ~ולשבת

 א~
 ~עורה ~יבנס הסנדל

אין דה~
~ 

 בבנים ונ~לה הלק
 דבשנשא~ יד~י דב"~

 ~~~~י~י~~~~~~~
 ~י~~י~~

 דבין לןפשיטא
 המ~~"~

 ה~~רי""ם מן יהיה
 שי~~ד לאבל ודיו נ~דיםאשת ~

 לויספרו ימי~ באב~שב~~
~ 

~~~~
 בקדש

 פשו~ נ"~
 ותו ומו~יד מ~לה דאינו בשרי """ י~~~ד~ ~מדאם דיבול

 דיוצא לו~ד יפ~ התשמיש ואהרוני~אמצ~~" דבהדשי~
 בדבה דהויא שההיינו ברבת לבדך ליהומזורזזו~םיר מ~ב~

 הבן לאבי ב"א הותדה דלאלבטלה
 דוק~

 הוא א"ב
 לברך בהרמ~"ם ~~~י~י ובאתרא ~להדלא"להו~יף

 לא א~ל פ~םבבל
 הותר~

 אפילו הברבי""ם ~ל
ב~ד לשלי~

 ולםנד~
~~~~~~ו לבר~ ל~ דשדי מאץ דאיבא הגם

~ ן ~ ו ~ ~ ~  ~ ~  
 דאין מס~פינא ולא אמינא ~לתא ובמיט""בלקמןז
 לפ~ת הנ"ל ראובן~ו~~ל

 א~
 דדוקא הזלרהב~ור

 וא~ב ד~~מא אי~יש ולא בנו את לפ~ות הייבהאב
 לסימן בסף טסשל ~~יו ~ום צריביןבהברח

 י~דה ולב~יגדיל~פ~ה של~
 אהראין אנו ואין ~צ~ א~

~
 אם או לאיבור ~לך

 י~נבוממנוו~
 מצא~י

 בהדיא דבהב ב"ב ס~ק ש"ה~י~ בש~~
 דב~נ~

 ~"ש בשיגדיל דו~א בפדיון ~ייב מ~ב~"ם~ שנת~ברה
~ 

~"~~~  ~ב~~ומצו~ ~ נ~~~ 
 ליה ~שדילא~טרופוס

 לבר~
 דו~א ב~וד פדיון ~ל

 במיש~ודהבן ~~ב סימן בי"ר ב"ד הדב~תב
 ב~~~ו דינא ל~ניץ אומד אני זה בל י~"ש י~ם~בוד

 ~א בש~ת ~מן ~ה"ץ
 ל~ד ה~~י ול"~

~~פוס ~
 לפדו~

 ז מגוי שנ~~בר~ ממי הנולד ילד

~~~
 ה~ן בא~רא מי~תא האי ~י אי~~ אי

 הנ" ~ראובן ו~א מורה היי~י פאדובה"~

~
 דלאו

 ב~~
 גמירי דינא

~ 
 דאסוד

 ל~ב~
 ימי בז~

 שב~ בגדי ללב~~א~לו~
 ואגב לסע~ה ~יבנס

 "~תי ה~

 בשניו"~ ~וסי~
 לאבל שרי דלא לאריו~ת

בשב~ה
 ל~~

 לברך איניש
 בבית"ברב~

 ~ה~י~נו
ול~~ס

 ד~~
 לומר לו מתיר היי~י

ב~רי מד~ דוק~
 לסנדק מודה הייתי להבני~ ובר~

 דפלי~י ואף ומור"ם והראב"ד ה~ר "בסבדתאותה לבד~
~~

 מרן סבדת נדאה ו~ן "הרמ~ם~"והד~"ש
 הטהור~ייתי ~~לחנו~~"ב~בה

 דאשיודו~ סו~~

 ולדבדי ומור"ם והדאב""ד הטודלסבדת
 בש~ם לבר~~ם רבותי אתדבת~וז""לוראיתי מהדיק~
 ז~ר~י ~ב"ל~ובן ~מקומות בבל שנוה~יןוב""בהטור סנדי~~

 בסיינ~ מ~שה דנ~שה הרפיבימ~
 ~יר

 אבי להבנ~ו בר~ת ובידך ל~יר ~וץ הבן אבידהיה מולד~
 הסנדחובפרטבאהריהדמש~ה~בד הבןדהיהאבי

 הנ"ל ז""א ~ד~ ובת~ גב"רהור"ה
 בשו""~

 סי~ ה"ב י"ד
 מ""ממנהגינו וז"לי""ג

 בד~~
 אנו ד~להרוב ~הגה

 במהר"ר הבולל הרב ~י וב"ב י~ו""ש במו~ונוה~ין
 במה"ק מ~~ה ד~שה נר"ו הלוי אלי~זדאבדהם

 ז בו~יה דנהי~י מור""ם ~~שבטריאיסטי

~~~
 ל~נין

 ברב~
 לברך התירו דלא שההיינו

 הסנדק אותה יברך לא ודאי הרמב"םבסברת דנהי~ ובאתר לא~יו ב""א פ~םבבל
 לאחרו~ן~סבי~ ולא לאב ~"א שייבא דלא הנ"לראובן וב""~

 הנ"ל הלוי נשי~י נשיא הרב~מי
 נר"~

 שם אין דאם
 מילה ~מב~ירי ו~יין ז הסנדק יברך לא הבץאבי

 ופר~פ~ה~
 ~~ז

~~~

~ מ~~~~ ~י~ ז~~ ~ ~  ~  
 לאבל דשדו שור~""ם שרי"ם~~ודי""ם

 להיו~
 סנדק

 סימן בי""ד לי אשר ~שלהן במסגרת בבתוב ז~~וד
 דוקא במילתו ודיברך ב~ דיןש~"א

 ברב~
 להבניסו

 האחריבר~~ובמיל~
באיש~ד היית~ וב~ה"ג הא~ר ~סנדק נמי

 מוסי~
 ביון לס~דה לזבנס לראובן מתיד

 מור""ם בדבתב שלשה ול~חר בביתושהסעודה
 ב~ דין שצ"א בסי~~ה"ר בש~

 למדב""ר צ~י"ד ~צתי זא~
 השיאנ""י הנה"ץ בי ~גס"ה בותב"ת דקלי"ם~יח""ת
 נ~שו~""הסושלום מאבדן השש יש לא אם זהובל

~
 הב~יר מבתבו בנראה

~ 
 אם

 לראובן" י~י~ ~
 ביוםלשמוה

 הילדי~ מיל~
 מה אלא לדיין אין דאז

ש~יניו
 רואו~

 ו~ו""ל
 יוב~ משר""~

 לפי לו ל~תיר
 ~צלת מ~שש הדחק זה הלחץ ומ~י הש~ה~רך

 ~נפשו~
 הייתי זה בל ו~ם

 מש~~
 ו~וז ~וקף ב~ל

דלא
 יבר~

 לבטלה בר~ת דאובן
 דל~

 ידאנו ומתור~ו משגיאה יצילנו ישדאל ו~רותל~מ ~לי~ רמיו
 יהמיד יאדיר ויגדילנפלאה

 שלו~ ח~~
 מ"ד

 א~סי~ד
 אד~

 וקיים" אהבתו נאמץ ובנא"ה בנ~"ר
 ~בבריתו

 סי~ ~יי ב~י בש~"~~~~~
 ר~ב"דא~

 ~ל
דאבל ג~

 תו~
 יבול שב~ה

 להיו~
 סנדק

ול~א~
 אהר מבי~ו

 שלש~
 ~~דיקוס~לא דאינה אשה

 הנ~רלהו~יא
 למי~~

 דאסוד אפשר באן"מ~וה ד~ין
 דוקאומיהו

 לצא~
 מביתה

 לל~~
 אבל אהר מחום אל

אם
 ה~רי~

 דהוא אפשד הלז בנדון ביתה בתוך הוא

מותר~ב"ל~
~~~~~~

 הדב~נ""ל הוראת~ל
 והת~~ילאש~

~ושי""~
 דהיא

 יושב~
 ~צו~"ד

 האב~~שב~הימי תו~
 תו~בית~דוקא סנדיקוס ש~היה

 ז י~""א פא~בה ~ה לידי ~באבמ~שה

~~

 " שלשים ~חר הוא אם שם לאבול למילה

 לשאר וה""ה או"א ~לפי~שודהיינו
 אבלי~

תו~
 שלשיםאבן

 בשו""~
 מהרי"ל

 משמ~
 אהד דאפי~

 ה~~א הר~ ב~ם ל~יל בב""יובמ""ש וב"ב מותרשב~ה
 ש~ים ~וך הי~ק דאין הרא"ש ~סברת ונל~""דז""ל
 ין דא בת~ ב~ב"~~ו~ט"ז ~א ~~בים לשאר או"אבין

ל~קל



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ל~ל 

~~ 

 ~~~~נגד
~לא ~בד~~~מ"אד~~~הד~~

 ודוק~ ב~~~
 שיוש~ מי דהיינו ~~דק או מוהל

~~
 לא אבל ה~א

 מ~
 שנושאין שמבבדין שנוהגין

התינ~
 זההולבין~ל ובשביל אדם בני מ~שדה יותד

המיל~
 ל~בול
~ 

 לאבל אסור דזה קרובים ~אר וב"ש
 בשום ישב לא דאבל דמ"אדב~~ מאי ו~ל ~ לקמן ו~יין ופשוט ~ב"ד האחדוניםב"ב

 םעור~
 וז""לובבד ב"~סףאות בברבי בתו~

 במ"ש נהגינן לא דאנן י~ו~
 ~אבל מ~ב שמחה של ס~ודה שאינה בל ~לאמור"ם
~מהם

 באור~ י~"~
 נהיגי והבי ~

 לה~
 ב~ש

 ~יר""א" הד~
 הנ""~

 אבל ~רך ~י ו~יין
 אסו~

 ~ שמחה בבל
~~

 ~ל יב"ח תוד
 או~

 או
~~ 

 ל~
" בשאד~רובי~

 בת~הש"~
 י~דשדו ~"ק סי~רמ"ו הב~ה"ט והביאו

 מ~ד"ם וב"ב מ~בתא סוום בס~ודתבול
ובזבו~ מינ~

 מ~שה דבא בתב מצוה ~~ודת אות ~אבדהם
 ~דיף ת~שה ואל דשב ואמד ~י מוד מ"ד~הד~

ונ~ונודבריו~

~~~~

~ 
 הקד~י~לחתן וז~ל ב~ אות בדבה ~~~די
 נוהגים לבלה~ו

 במצדי~
 בבית לאבול

 תו~~חפ~
 הרב אחרשלשים ואם שלאב חדש י~ב

 להח~יר נוהגין ואנו ~~ל בהגהותיומהרי~ש
~~ 

או~
 חדש י"ב בל

 ו~"~
 מ~וה בר סע~ת ~נין ~ל ~~"א וקם"ט ק~~ח~י~ ח"ג ז"א שו"ת ו~יין ז לקמן

 ~ מילה ו~~ורת נישואיןוסעודת
~~~~

 ב~יקדי
 ה~"~

 שאלת ה~וז"ל אות ל"ו ~י~
 י~~צהלוז מהר~ בצדה בחשובתהחבם

 בי~םמילת לג~ח זבר בן לו ל"שנולד תוך באבל~מקל
 ב~ירו הקדמונים ~~מים שבזמן ה~ידו ושרביםבנו

 ~שופירארא
 מ~~

 דחה המחבר והר~ להקל
 ~"ג ~י~ הרמ"ז ש~ת להתיד מ~יסוד ו~ששד~~תיו
ול~ד

 ו~"~
 שם

 ~דהארי~
 וא~ו ~~א בפאדובה לידי הבא במ~~ה נהגתיובן ~ נ~גינן והבי לאסוד בדבר

 הדבנים נהגו דבן וח~מים ה~י~ זקני~י
 ה~דמוני~

~~~ ~  ~ ~ ~ ~  ~~"~~~ן~ 

 תו~ל~דלא ניש~אין לו ~יש ל~ לגלח~ה~~יט~~~וד
 דידיה דגלאתי

 ומב~
 ~"ש
~ 

~~
 ~ז~

~~ 
~  ~ו~ 

 ובן~ו~ל

~ ~  
 תוד ק~ביםשאד

 ל~להבני~
 הח~ן

 ~רובים שאר ~ל ~~ תוך ל~תידיש ד~פי ה~ופ~ תח~
 ~ל יב"ח מ~ו~

 ונ~~"ד ואוםר ח~ק וט"ז~וש""ך ב"ח ואמואביו
 ל~איןדתוך ~תי~

 חיל~~
 אלא ס~רו ד~א ו~ל ב~ב ו~ז

לה~ניס
 ~ח~~

 לאבול ליבנס לא אבל החופה תחת
 ~ ~"ש הס~ודה~ל

~ ~~~ 

" 

~ ~ ~ " ש ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  
 ויש מור"ם ~וד ו~שוב~"נוהגין

~~ מ~יריןלאבללאבו~
 גמ~ לאח~ נוהגין ראיתי הבי ו~~ ה~שמשין

~~~וד~
 ו~יין ~ פ~ ~י~ שמואל מ~ום ב~ו"ת ו~יין

 מור"~ בדיני דשייבי פרטי"דיניםבב~ה
 מ~י~ ח"בי~בץ בש~~ ~

 ק~"~
 ק~ד ~י~ ~ד

~ 
 ו~יין

 ~ימן ב~ ~לק ו~י ~"ח ~ימן משהדבד שו"~
 ~אבלה~י~ ק"~

 ~פדיוןו~ד ~ש~ת שבת בגדי ללב~
 ז~ן~זהורה

~~~~~~ 
 ~~~ה

 ש~
 " ובו~ דגום

 ~ת~
 ~~ז

 שבת~ המנ~גד~פי
 דמ~

 שלא
 נבללת דאינה ונל~"ד אסוד זה גם~~ודה לאבולבשו~
 הבד~ו מלשון דמובח ל~יל ובמ"ש ושרי שמחהשל בס~ד~

"

~ ~  י""~~~~ 
 ה~ט"זבת~ ובו~ ~~~~~~~ה

 ו~
 בן נו~גיז ראיתי

 והש"~
 בת~"

 ~רמ"א וב"ב אי~ור שנוהגיןשראה
~~ 

 ת"ב
 ובן ~~קים בשם הביא לה"פשל ובק"~

 ש~
 מב~ל

 מ"~
דחילו~
 מותד שנים ושאר אסור ראשונה דשנה יש

אמת וה~
 ד~

 ~~ודת היא אם בזה שנזהרים שמ~תי
 ואולי בן נו~גין ראה דלא ה~ט"ז וב"ב~פדט ~צ~
 ~ נהיגי~מ"א ב~~~

~~~~
 וז~ל רי~ג שאלה אה~ן~~ן

 ראוב~
 מ~בתו

 ובס~ודת בחופות~נ~ן
 מ~~

 וב~ורי~"
 מותר אמו לוומת

 ליל~
 שנה תוך לנגן

 ~ב"ל מצוהובסעודות בפודי~
 לילד ש~א נזהרין ור~תי ~

לנגן
 תו~

 ~~~ב והמחמי~ או"א ~ל יב~ח
 נוגנים אחד שרים דקמו ח~פיבימי ובן~י~
בדבר ב~יינהוהח~יד~

~ 

~~~~~

 ~בו ובן ~לאביו המ~אבל
 מו~ה~

 וקדוב
 בשמחתו יהי~ושבינו שדאובן וחפץינוש~אשה ~

ויבד~
 נישואין בדבת

 מ~~
 שאלה ח""ב מהרא~ח

ו~יין מ"~
 מהר"~ ~~"~

 ~"ו שאלה מינץ

~ 

 ז"א ושו"ת
 סי~ח"ג

 ק~"ב~
 וגם

 הרמ~~
 בת~

 ~ימזש~א" בד""מ"

וז"~
 היה ובבד

 "מ~ש~
 אבל בהיותי ידי ~ל

~~ 
 א~~

 אי~ו~ין בד~תז"לובדבתי
 חח~

 החופה
 בדר~

העיר שהרב
 ~רב~ מבר~

 מפאדובה מוהד"ם ל~גאון הדבדים ובתבתימוהר"ם דברי ~ל ו~מבתי אירוסין
 נו~גי~והלבתו ראיתי ובן ~"ש ו~ו~ ידי ~לוה~בים

 ו~ש~ת זב~~~ותיהם
 י~ב~

 סי~ ~ב
 יב~ים ובלה לחתן ~דובים ושושבי~ ~בוז"ל ~תו~ ק~~

 לאבלותן ל~ תוך אפי~לחופה ל~בני~
~ 

 לבתחל~ יש ב~חו~ים
למנו~

 אם
 ב~ש ונתן ונשא באחדים אפש~

המשתה לבי~ לי~נ~ שא~~ ומי הגב"י שצ"א ~ימןבנ~"ג הר~
 ה~ בח~

 קרוב הוא אם מ~מ ~בת
 ב"ב בהשמחה שאין וב~~ודה הולךאינו א~ ב~ד~סיא דמחזי בשבת ל~קל מקום ישו~לה לחת~
 יש ודבו~ה שבת ~~ל ש~ו~ים~בן בשלשבו~

 ל~ק~
 ~" ז~ אחד

 מותד נש~ח אחותו ~לואבל
 לי~~

 ב~ל
 של~אינה ~~וד~

 שמח~
 לביתו חוץ ואפי~ בחול אפי~

 ~י~~ו הד"ט ב~יקרי ו~יין והנמשבים ~~ט~י~ " ~~
או~

 מ"ז
 באור~

 ב~אדובה לידי מ~שה בא וב~ד
~אבלות

 ~~ש נישואין בר~ת וברבתי ז"ל אבי מ~
דמ"א

~ 

~ז~~
~"~~ 

 ~ו~
~  

 ~~ל~א ~ל
 יו~ף בברביבתוב ב~

~"~ 
 אםהרגל ו~""ה וז"ל א~

 אשה לישא וי~ול זה איסוד דבטל של~ים~מנוגזדת ב~

תו~
 שלשים

 דהדג~
 בטל~ בטולי

 גזדת לבל
 ~~""לופשוט ש~~

 ונ~ ~
 לא אבל ~~ל אח~ דו~א ד~וינו

 אם בי שלשים גזדת מבטל אינו דהא הדגלב~דב
 ה~בר ונ~ן קורם ולאבבני~~ו

~ 

~~
 דגם~ וי~א מור"ם לשון

 "" ו~ו~ אסו~ ~ד~

 הש"~" וה~תיקו הב"ח ו~תב נהוגוהבי
 ~~~דו~~~ונים

~~~ 
 אי~וסין ~לא בשידובון

~~ו ו~~



~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~

"~~ 

~ ~ ~ ~ "
 ו~י~ן" ~~~ג והבי ~ ~~ל~~~"~פיל~ביו~~~~~ה

 ~ד""~"~עיק~
 לנערה דשדי "ב""ב ס"ק ל"ו ~י~ן

~משודב~
 להנשא

 ונראה א~י~ למי~~ יב~~ ~ו~
 ~ יום בבל ~ו~ו~עשיםד~וא ~

~~~~~ ~ "  

 ~טעם רגלים" שלש שיעברו עד
אינו

 ~~ש~ב~~די א~~ אבלו~ ~וספ~ משו~
 מדע~ו הראשונה

 בשע~
 שנושא

 וי~יו הראשונה זבור~ן י~יה~שני~ולא
 שניד~ו~

 ש~~~ ו~י~מט~
 הוא ~רגלים

 ~א~רונים הראשו~ שוב~

~~
 יבא ולא

 עלי~
 ב~ו~בז~ד " יום ל~ ~~ר עד

לאבדהם
 או~

 דא~פ"י~אסוד~ נ~
 ל~~רי ב~ש~י~

 ל~~וץ
 ולט~ו~

 ל~ ~וך
 ~ד~~ ובשע~

 ה~יד
 הליל~ דמקצ~ ל~ ליללבעול

~י~רא ה~י ~י ~ היום בבל

~ ~ ~ ~ ~ " צ  

 דין ~ו~~ייןל~מן

~ ~ ~ "

~ ~ ~  ~~ז~~~י~~~~~~~ 
 בדאי~א משו~~ב~נ~ ג~~דשים עד ליאדס וגם~ינשא
~יבמו~

 י"ג סי~ ~ובא~ע
~ 

 ב~~ ובן עב"~~טור~
 וב~~~פוס~ים

 ~מדד~
 דאין הטעם

 משום רגלי~ ג~~~מ~ין צר~ב~ האש~
 רא~~

 נ~א דהא ~ל
 ל~

 א~~~ושוב~~
 אירע ואם יום שלשים ~ראשוןלא~ר

~נשא~
 ב~~ בן ~ב~ל לא קרובים שאר של ל~ ~וך
הרמב"ם

~ 
 ~~ לפי

 ש~רשו
~"~~ 

 דבריו וה~מ
 שעבר~ מ~"שלמי שיקנ~ו דנבון בד"ק~נל~ד~וין

ונשא~
 ו~ייןבט"ז ~ו~ל~יום

 ס"ק~~

~~

 ~ור"ם לשון
 ~~~ דינ~

 ~רובים ~שאד
 ל~ד~יינו

 יו~
 אבלו~ דיני בבל ו~~"ד

 ~יא
במו

 שא~
 ~ ופ~וט א~רונים קד~ים

 ור~~~~
 " ברגלים ~שובים אינם ויו~"ך

 ~ס~~א~ו~ א~~
 בדגלים ד~שיבי

 א~
 ל~נין

"ז~
 ~א~~נים ו~~בו

 שב~ב ~מנהג ל~י דנדא~
 מקילין דדבים ל~מן~~"א

 וב~
 נפש

 עם ~גל~ם ~~ עברו~אם י~ושלעצמ~
 ויוה"~ ר"~

 לסמוד יובל

~
 ~על

 ועיין ~ א~וד~
 ד~ שאלה ~ב"י בשו""~

 וע""ע בזה ו~~מיר~אירע במעש~
 בב~ל ל~קל דאין ונלע"דד~ ~"בשאל~ ראנ"~ בש~"~
 א~וד~

 אלא
 ועמ"ש ~~ ~רי~י~ולא בהצטרפו~

 ~ לק~
 ~~ז ~י גם

 בו~יה~ ד~ל ונראה אגודה בעל ~בדיהביא
~~

 לשון ~ל עד ו~~ שישמ~נ~ ~י לו ~אין ~או"
~ו~~

" 
 ב~ב~

 ה~ז
 ו~ש"~

 וא~ר~נים
 בד"ק עיין ז~ א~~ ~קדשד~דיך

צ~~מיר ו~ו~
 בדבד~

~"~
 ע~י אף בי שפ~י ~בענ~ אמ~~מ~
דד~~

 ~~נין ~קז~ן "ד~ים ב~~
~או ~~נ~~

 ו~
 יש לא אם ~מירא בבל בדבד דנזהרין זד

~ע~
 ק~נים ובנים שישמשנו ~י לו ד~ן בגון בדבד

וביוצא
 ~ בז~

 ה~ל שו"ג הר~ אבן
 וג~ ~

 ראיתי ~לום

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

 בשיש ל~קל ~מנהג דנש~רבב ב~~ ועודבזה
~ 

 ~א סי" הרמא"י דברי לנו ~והביא ל~~יר ש~וא~ל א~
 " דיש ~יבא היינו דמצרבי~ן~ר ~ריצב"אדהא~ב~ם

~
 ~שה

 א~ר~~
 ש~~ה אש~ו אךאם

 ז~ינ~ הי~~
~~ 

 שב~ד"~ו~ה

 ~ר~
 ~~נה

 "ה~טא מן" עצמו ~~וד ~די וע"ב ובו~ ~רובהפדוץ יו~ שב~ל ל~י~ר ~וסיף"~עם וע~ד א~דיםודברים ~~~ב~~א~~~~ ב~ה~ד~~י~
 ע"ש ל~~ר שלא~וב

 באור~
 בדברי הרוא~ א~בי ו~ו

 ~מודות איש דני~ל הד""ט עיקרי~~
 מרוב~

 בו

נ~בדו~
 ל""ו בסי~

 ב"~ או~
 א~ר ה~ידל~מו מ~יו

 מדילי~ו~ל נפך הוסיף הנ""ל ש~י הר~ש~~~י~דברי
 בבר ים וקיויו~ר ד"~ ימים~ו~~ ~דש ש~~ה"אש~ו במי שניםזה ~ירי~~י פ~ ורובי ראשי סמב~י ~ורא~ו עמודועל

 ~צו~
 לו והיו פר""ור

 לי~ שדי אי ושאל ובא י~ בב ~וובל~ו גדולי~ בנ~
 לישא

 אש~
א~ד~

 ~ג עבוד א~ד
 מבמה לו וה~ר~י הםובו~

טע~יםובבללםדאףשהי~~
 ~שו~ו בל~ובבי~אשה לו

 דרב~ ~י~ שלאהי~ה
 מהבאצדד~~ דרל לש~שוועוד

 לנו ~~ל~קל
 הא~וד~ סבר~

 ד~"ל
 סבד~ ושלפי ברגלים~ש~י ויוה"~ דר"~
 מר~"דהביא

 ורלי~ ~
ל~

 ס""ל
~ 

 רגלים בב~ רסגי
 לישא ג"ב רשאי ~~

בין
 לסובו~ בפו~

 א~ר וב"ש
 "~ו~

 ו~ן ~ ~~ב~ל

אמ~
 דשפיר ר~ו~ועינ~ ש~ינוו מה אלא לדיין דאין

 בו~י~~זי
 דבד רבה ניהו דמר

 נגל~
 להשבילו לד~אל

 ידיו ויהיו ~זד~"ה קדמ""ה פלפל"י ב""סבינה
 דנ~יאבל בני די~יב ~נ"ן אמר דיפה לינפשיטא א~ונ~

 נו~~ ~י~~י מ~ש"לידי בא ~יהאם
 בדבר ל~~מיר

 מופ~ ~י~~א א~
 רמ"א ד~א שישמשנו מי לו דאין ~ו~ך

 ד~יבאב~~ל~מן
 דאי~

 בל~ואצלו~י~ו או ב~ו ליה
 לשמשוש~ובל

 ובו~ל~
 ומה ליה שדי

 ש~מ~
 על

ב~ל סבר~
 ~א~וד~

 בו~יוהו ל~קל סברא דאין נלע""ד
 ודשרן ~~הור השל~ן פ~ק נגד לו יגידו~ק"~ו
 אמינא ועב"פ ליהס~יבין

 דהב~
 ולי הנושא לפי

 ה~ אי האישט~ע
 ב~ור

 ועל~
 איהו י~רא בי

 בע~יי~~מחיר"~ קר~"~י
 ולפישני~בסימ~יוו~נ~ניו

 ~פי~~בל
 דו~~

 ~ ~שע~
" 

~"~

 מה שם
~ ש  ~~ם~ ~~~ מה~ 

 לישאאשה יום שלשים בל אסור~בל
~ 

 ועיין
 סי~דוד ~בי~

 ~ס"~
 ל~ ~וך לבנוס ד~~ירו

 מש~
 ~יים דלא

~שים ~מדוקי בנד"ד ~יה ולא ד~~ן" פסידא ומשוםפ~ר
 דל~ן הבלה א~ ו~~~

דהבין ~ ~בף"אל~ בנ~ ~
 ~~ל~ שאד~רובי~יבאדמ~ו ~עמי ~די ~דיבי וסיים ~ופ~ו צרבי קצ~

 של אם אם"~~ה אבל
הבל~

 "לבנו~~מש~ שרי ~ייםפו"ד אם אף
 טר~א

ונבוז
~ 

" "~ " 

~ ~~ ~ ~  

 ~יים שלא ~י ~~
 ה~ז ב~~י פ~""רובו~" ~צו~

~~ 

 לא ה~דהרא"ש
"סמ~על

 ר"~~ה~ידבז~
 הפסד ~ום אלא

שהבין ~סעוד~
~ 

 ולב~

 ~~וד
 האדי~

 ~~וב
 ~~"~~מ~~

ב~ורא~
 ש הדא

 ו~
 י~"ש ~ו~ה צרבי שהבין וא~ד דב~~ ~רן לשוןדייק ובן ז"ל א"א הורה ובן ב~~

באורך
 ואמ~

 הדבר נבון
 בעיקרי ועיין ~ ~~~ ויפ~

~ד"~
 ~ו סי~

 או~
 מ"ז

~ 

~~~~
 ד~ך עוד

 לבונ~~
 דוקא ז~ א~ד "היינו

 ה~דדאיןלומררמשום
 בשם מ~~ין ~רקאלו הרא"ש ב~ב ד~א ז~~וך מו~דל~נס~
 ר"~

דאפי~
 אף ז~ ~וך לבנוס ~~י~ לא פסידא במקום

 לובאין
 בני~

 ה~ירו דלא
 אל~

 של~~ז באביו
 ו~מ~

ש~
 ועיין אמ~~ דין ~הדין ע""ש הבלהדוקא

סימן ל~י~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  ו~ש~ש א~ דין ש~ב~י~ 
 להדב"~ ו~"~

 ב""ג סי~ן
 שלא~ייםב~י

 ~צו~
 בנד"ד ובו~ אשה ושידך פרו"ד

 בליל ~ליה ולבא לבונ~חדה~יר
 שב~

 ~ל~ ~ט שהיה

~~
 אבלו~~ו~יין

 ד~~
 ו~י~ י"ו וסי~ ס"ז ~י" ~"א משה

~ט ~~~ י~ נו~ם ובדדבי ~~ן ב~סק להקל~"~ונל~"ד
 ובדנד~~

 א~ סי~ ~~ י~~ף ברבי מ~רב
 ז~~אה~ד א~

~ ~

 " ובו~ ל~נ~ה מותר ~ד"ם ל~ון"

 ד~
 ~יד

 ו~ת ה~~ז ב"ב ז~ ~~ד ~ליהויבא
 ~~ר ~ד ~ליה יבא~לא ב~~

~ 
 וב~ב

 הש"~
 פלי~י דלא

 ובאמ~ ~ ~~לב~~יים פדו"דוהב"תאיירי ~צות בשלא~יי~ ~יידידה~~ז
 ~מ"ה

 ~~הי~ה באר""ש ~הלך הש"ך לשון ~שולח ~"ן איקר ~י יקר~ ~מ~~
שגגה

 ו~~ השלי~ מלפני היו~א~
 מצו~ ~י~~שלא דה~~~מיירי בת"

 אש~ו ב~~ה ~יירינן דהא פרו""ר
~יש
~ 

 ~~מהה ו~ב קטנים ~נים
 הי~~

 בהנ"א הר~
 ו~י~~~רטט ~ב~ה ~~ר נבו~ה בפיו דה"ןה~ל
 ~יים בשלא דא~ידיוב~~

 מ~~
 דאיתי ואח"ז ~~~ד

 ~"ד נו~ם"בש~ת"~~בי
 ב"ת~ ~י~

 ד~~~~
 לשון

 וז"ל ובת"~ליוהנ"ל הש"~
 ומב~

 דבריו~ברחים אין ~~קום
 ~ל~ב

 דב~
 מל~ בי הלבוש ב~ל

 בנים והניתה ~~ו שמ~ה ד~י שניה~ בבבא"אלא ב~ב~ ~ לא מיד
 ~~~~ במי דל~יל בבבא אבל ובו~"קטנים"

 בנים ~יים
לא

 הזבי~
 י~~ש ו~ו~ ~~ליון ל~דין"מ~~~ון ~ידו~ין

הדי
 ~הל~

 ה~"~~ ל~ן ~ל בדג"ש
 ות~יה~
 ~ליו לי

 היא~נ~י
 דו~אדהא ~ב מובדתין דאיןדבדיו ב~ב

לפ~~ד
 ולאפג~ ~~"נ~~

 ב~י איי~~ דה~נז"ז דא~א
 מצו~ קיי~~לא

 יוסף בבדבי ~יני טו ~ל ו~ו פד~ד
~או~

 בך וא~ד הנ"ל נו~ם דרבי שו"ת ב~דה~תיק
 הר~ ד~ם הדואה ו~נבי וז~ל ~ליוב~~"

 הש"~
 בב~א

 ו~ולי הלבוש ~רב ב~ד ~ל הוא "~~ש ~~רה~~ניה
~~דפו~

 בש""~א~ל הי~ הנז~~בן הר~ ל~ני ש~יה י~ן
 היא דק~ן~~תא

 ~בוזנ~
 הש"ך מ~ל תלונותיו ותבל

~~~ל~
 ונוראו~

 ~יד"א הר~ נפל~תי~ל
 ה~לד~~קו~

 ~דו~~צו~ ~~ ~ ~~~~~ל~~~~~~~~~~~~
 ד~א

 בדא~י~
 בתיל קרי ~~מר

 ~טנ~ם בנ~ם לו שהיו מי א~ש ~קד~יא~~ד בר~~
 וב~

ו~י~
 דלא~יים אפש~לו~ר

 ~צו~
 פדו~ר~להבדעתו

~~
 דדבי ~דב הש"ך ~ל ש~קשה ~ה לתרץ ~ליון

 זנו~ם

~~~~
 הוא ד"ב בי דבה ה~ליתה

 ~ד~~
 ~ד בא

הרא"שיו~""ףאומ"ץודבריות~יםוקיי~י~
 ולפ~נ~ ~ני ש~בוד~דיו

 איגדיולא"יד~נא מרפ~ן
 שופר~~ ולא~בוריסבר~ילאגמודי

 המורה ~~הרב
 אז~ה י~ן ומיה~ל

 וא~~~
 קו"ל

 ל~~א~ר~~ום יהיבה ב~יבה מאהבה פר~שפדש"ה ~~פרש"~ באי~""~
 ~ ~ש""ך ול~ון ה~ל ~י~א הד~ דבדי ב~יני"דנר~ו

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

 ה~ן ב~דיא ו~ב~וד
~"~ 

 ו~ו~~פ
 ג~

 ~אה הש"ך
דאזילו~ודה

 ודלי~ לדבדהב~~
 לןלהקל

 במ"שה~~~
 בוון דהא ~~ אתר ~ליה שיבא"דה~יד

 דת""~רח~~י"ם ~~"ר ולר~ם להשגית ~ובלאשתו א~~ שב~~
 י~~י~ א~ אף בניו~ל"

 ל"ו שי~לאו ~ד ~ליה ל~א

 ויהיה במ~ק"ה וית~ה ~~ר"הוי~ע
 ~~ר~ ~~~א~

 ש~ד ה~~ ו~מ~ש ובו~~ב~ל
 סי~ אפדי~

~~ 
 ז

~~~~~~"~~ ~~~ 

 "" לבה~ק ולא ~~
~ם פידו~ ~

~~ 
 ~ת

~ט"ז לאתדי~
 ו~"~

 אם אבל ו~~דונים
~~ 

 אפי~ ~צא ~ת לו
 ~~דוני~~ דאשוןביו~

~~
 ~ו~םלשון

 ומק~
 הדי ג~ יום

 " ובו~ בן נו~גין דאי~יולא ב~~ ~ו~

 ב~ו~
 בפ"ו

 ל~ת אסוד אבל~~ך
 מפ~

 הדא~וני~ בג~י~ים בי~ו
 ימים ג~ אתד האבל לצאת ~יראראד~נהג

 ב~פס מ~ום אין ~ם א~ריה~ או א~להאבליםוליש~ ל~~~
 ופש~יה נהרא ונהדא~ולדתי ~ני~ ~~יינה דנהיגי דאיהי ובן ~ ~~"ל ~צלםלישב

 בר~
 דבדי לפו

 ל~א~ נהיגי לאושו"ג ~ו~
 ז לבה"ק ~פי~ ז~ תוך

~~
~~~ 

~~ 

~~~~~ ~ ~ ~  ~~~ 
 ~ה~י~

 דא~
 לקדש יובל

 הלבנ~
 ז~צדי~לה~~ין א~ד

וא~
 ~ב"להל~נה ול~ד~ מפת~בי~ לצ~~ צריך לה~~ין יו~ל ~ין

 יו~ף ברבי הדב מ~ם וי~~"ק ~
 ~י~ר ו~ל וז""ל ~ליו~וב~ב או~

 בדב~
 ~שוט ~בר הל~נה

 ל~~~ידין אך~וא
 ש~~

 ל~את
~~~~ 

 ~~~פ י~ ביתו
 בדבת ד~אק~ת

 ~לבנ~
 בצ~ו ל~מדה ~יוב און

ובדמו~ח
 ~ ~הש"~

 ה~~דונים וב~ש בוד~ין היו
 נפשו זהואם

 להתמידו~ ~ות~
 להקל

 לצא~
" 

יבול ~ליל~
 לבר~

 יש אם ~יתיד הלבנה ברבת
 מקו~

~י~ו ~~ ~~
 וביוצ~

 בלילה לצאת מקל הוא ~ם אך
 יצא ברב~הל~נה ל~דךגם ל~יזה~ור~

~~~ 
 ~דבדיושרירי~ ז

 ונל~ד~קיימי~
 דטו~

 לקבץ או ביתי~ לבדך
 קאי הוצ~א ב~די והו~א ב~~וד דלאובביתו ~~ד~
 ~~"ל לויהיה ולמ~

 ל~נ"~
 דליבא ב~ן ב~שרה לספור

 י בדבדתיוב

 ואינו ונדתה לה קראז דנד~תונר~ה
 ~פ~ת~~יתו יוצא לבר~~ם~~~~~ובדתול~ניןוש""ר ונדא~ תוז~

 האי~ב~ב ~דבינו ~אשונה בשבתא~י~
 ו~ר~ב"ןב~א~ב~ניןהמדינה ~~נ~~ ~~~
 ~~ש~זה ~בל~א~י~ ~ת~ל~

 והא~~
 דנהיגי" ראיתי רלא אגיד

 ~שני~
~לישיתודבי~י~

 י~ול~ם דאין ~נ"ל ההד~קות
 ~~~ו~

 ז~בה~
" 

~ ~~ ~ ~  ~  

 ~והגו~וא~
 "יום ש~~ל

 נהגינץאנן ו~~
 במ"~

 שאין מור"ם
 בשבת ב"א בי~ו ~פ~ת האבליוצא

~ 
 דאי~י" ו~ן

 ובן מולד~י ~יר וסיינה~פידינצי
 בביתו בע~רה להתפלל ~אפשר ~ת אינו שאםאלא נהיגי"בפאדוב~

 ל~ת~לל לבה"ב האבלהולך
 הצבו~ ~~

 ובליוו~נו
 או קטן נ~ר ~ל ~האבל ~~וא ד~י נוהגיןדא~י
 האבל הולך קטנהנ~רה

 ל~ה"~~~מו~
 שב~~ בל לו

 ה~בלו~י"מי
 להת~לל

 ש~
 ב~שדה

 ~ב~
 בש~ו~~~דוב~

 ב~י~ם~ז~וין ~תפללים ת~בלום ושאד~תוץ
 אסוראבל ~ד~ ב~

 ~פ~~ לצא~
 ביתו

 בשבו~
 ~~ל~ האב~~ב~ ובל~דנו"בל~

 ב~י~~~ש~ה
 ואין~א~ר~ ~

~~"~~~ 

"
~~~~



~ ~ ~ ~

" 

~ ~ ~ ~
~ ~  

~ ~ ~ ~

~~~"
 "ש~~ ~ין

 הדב"י וב""ב ~דלי~ין ולא~"~מה
 ג~ ~ל ישמע ולא א~תו רילמא~~ת~בשם~ה~לבו

~רברי~~
 אתד שבת בליל האבל ~~ך "ו~פ~רובה

~~נתה ~ל~
~"~~~ 

 ~~~ל ובל ~דב אותו ו~לווים
~  ~הולך ופידי~~י"ב~יונ~ 

 לבי~
 בש~ת הבנ~ת

 קבל~
~~ב~

 ~נתה "~ם"~לת ו~~פ~ל
 ו~דב~~

 מ~ם ובל
 מנ~גו~ לפי ~ ~~~~~~

~ ~ "

~  
~ ~ ~ " ~ "  

 ~~~~~ו
 בת~ב ד""ה מור"ם לשון ~ל "ב~ ~ן ~צ""ה~י~ן ~רי~ ב~~

~ברב~יוס~
 וה~נדקוהמוהל ו~ו~דנל~""דדהאבי~ן

"~רו
 ~י~ ל~~"~~~

 אחד
 שלש~

 ד~ודה
 ~יא~ היא זו ו~ב~יו ~ ל~ם"א~ א~ומשפ~

 רשב~י ~יב"ה היא זו
 ל~וןואדאה

 הש"~
 ד~ ~""ק

 וז"~
 הבן אבי אבל

 ~ב"ל ~למא לבו~י י~ "י~~ ג~ תוך~אפן~ פשיט~
~~ון ואמ~

 א~~ ה~בד"~~
 ~יבארנהיגי בבי~ואו המילה

למ~
 אצל ילך ~בן ר~בי דמובדת בבה"ב ל~ולם

 היא אם לו ~א~ד צ"א~מילה
~~ 

 לא~לוברי
 "לבד~
" 

~ר~~
 להבניםו

 "ל~י~ ומ"~
 ~בוד ~ת~ ~ר יצא ~לא

~
 הי~בביתבמוש~ושין דה~ילה בא~רא היא ימים

 לקמן ~מ~ומותינוו~יין דדובאדובא
~ 

~~
 ~לא "

 א""~
 ב~יר " אתד מוהל אין

 וי~ ~
 ~~ר מו~ל אין אם ג~ ~וך א~י~ ~קילין " ~"~

 ~וא ובן בעיד~ אתד מוהל יש אפילו ~~ל ז~~יד
 אין ו~ם ~ה~ר~י לי~י מ~~ה ו~א~י~

 ביו~ אפי~ ~ו~דאתר מוה~
 ופשוט ואתדונים ש"ך ~א~ן

~ 

ואחר"~
 הבהן יבול ימים

 א~ לפדו~ לצא~
 הבן

 ~ רמ~"א ~ימן~נה"ג ש~"~

~~
 ולגלת

 " ה~יל~ ל~ור~
 "" ~יב~ בר""מ~מי~

" 

 ולגלת ~
 ו~

 וב~~""ז ~נבון
 דקאי משמ~

 אינו ו~לשון ~~קנם לגלתם דשדי הצפ~נים~ל
 הק~~ ו~ןבך מור~

 רא~ש האתרונים ו~תבו הגולה ~באד
~ 

~ ~ ~~ רקא~~ ~ ~ ~ ~  

 ש"~
 ראם הבא ~אמד "~ב~ההאבילה"~וך

 ~יו~ו~~דו~
 ~שפ~ ~~~רובו~

 המציצה ~גון המילה שמ~~ין
 ~בלשהואצזדך ג~ אחר ~~~גלתם ~~ילה~~יא~צו~ך

~~~~
 ולג~ת ~"א ל~ון ובן~הוא

 לצו~
 ~מילה

 ~ודך ~~וא ~ה דו~אב~ו~ר
 המי~

 נל~""ד והדין
 ד~ א~~~ין

 ~שפה לגלת ה~צי~השרי ~בב
 ומ"~

~~~~ד~ו~~
 ב~ו~ן

 נו~ת~
 דהשמיט הד"מ

 ~ב~
~גל~

 ועיין ז
 בש~~

 דה~מיד ל~ד ~"ג סי~ הרמ"ז

בת~פו~
 מיל~ בי~ ~~ ~וך

 בנו

~ 

 סי~ הובאול~יל
 ב~ ריןש~"א

~ 
 מ~וק ובן

 ל"ו סי~ הר"ט ~י~די ה~
 רהתי~ ~אברהם בדראיתי~ס~~ז~וד דלא~~זונל~ר
 ואפי~~~~

 ואין ~בן אבי ~דין ~ו~שלשים
 "" "" " " ז" ~הקל~~~

~ ~

" 

~ ~ ~  

~ ~  

~ י~~~  ~~~~ 
 ו~תב מ~ברא ~אשונ~ם~ל

 שראי~
 ~רב

 הנמו~~

ברוד~
 באורך~~ ~~ש ב~בת מ~ומו לשנות תשש שאין

א~~
 שלא האד~י~ז"לנהג דב~נו

 שהו~" ~סיר ואי~ ~וא י~~ מרן~~מנהג שב~ב~מו מקומובשב~ לשנו~
 בל~~ם~ונים בי ליבאיוהדא די~יהמפו~ס~~רלגבי

~ת~ו~~מקורש"מ~~ב~
 א~" ~ ז""ל האד"י ~מ~הג ~ן

 ובלבי"ה~~~ל~אל~ה~הנש~ל~ הב~ ~~ו~~~~~ל~

~~~"ל
 ~~ב~ ~ב"ל ~והזמן המ~ום לפי הק~~

 ו~ב יו~ףבברבי ת~ר~
 ~א~ בשו"~

 שמואל
 נהי~י ופידינ~י דב~יינה ישוב ת~""י ~ל~~מת ל""~ ~ימ~

של~
 מרןובמ"ש בפסק בשבת ~אבלים מקום ~נות
 זבפארובה ז"להמ~ובלים

 ק"~
 ואי~~ליינו ~ ס~~רי

 ו~ק בשבת יום ל~ש~~~המק~ם~בל
 לשנ~היגי אש~נזי~באו~~

 מי""טובש~א לבר ~ש~ת ואף השנה בל
~ם

 ונבון"~ז"ל המ~ביל ~בי מר דנפטר ~די מ~ש~
 איש ד~תיקר

 תבונ~
 נב~נה ~מנו~ה למרום ו~לה

 רצ~תי לא אשבנזי ~בבה"ב מתפלל שהייתיא~פ"י
 נימוקי ומרברי מגל~ין ואלו ס"פ מדרביו~יין המ~ובלי~ ורבדי מדן פסק נגד בשבת מ~ומי~שנות

 הוב~~~א ב~וךז~ונל~~ד~דבפרט אלא~ר~שאינו יו~~
דאין נ~ו~

 מקומ~ לשנו~
 דבד"שבפ~ד~ייא דהוי בשבת

 בי~ה מרן~ברבתב
 יוס~

וריישר בשב~ באבלו~ דמתזי
 בת~

 שלא הנוהגי~ של
 ו~יין ~ ל~נו~

 במ"ש א~בנזים מנהג רבת~ ~""ז ~י~מנ~י""ר בשו"~
 דאם שם ~וד וב~וב ~עמאויהיב רמ""~

 מ~
 לומת

 מקומו משנהאינו ברג~
~ 

 נו~גין דאי~י ובן וב"ת ו~ייןב"ג
 ~אבלו התתילרלא

~~~~
 נ""ט ~ימן ת"ב ש"ו בשו~ת

 ונהג אחו~ו לו~ אתר"~מת~
 שב~~

 שב~ה ובתוך
 ~ד~ין יד~ שלא הדרך מןאביו ב~

 ממי~~
 מ~ד ב~ו

לבנו
 לצא~

 שלא ברו שב~ה תוך ל~~ו
ה~ב י~גי~

 ~מי~~
 ~~"ל ב~ו

~ 
 שלא ונבון

 " ז"ויצט~ר ~~~ ~יר~י~

~ ~ ~ ~~ ~ ~  ~ ~ ~  

~ ~  ~יןמחקשין"~ל 
 מבאן~ש""ס ומ~י~~ " מדאי יו~רי ~מ~

 ואיל~
 אתם אין הקב"ה אמד

 ~מ~~שה תז"ל~ל ממניואמרו~ליווו~ד דשאי~לרת~
 איתא ובן בובה הוא אתר מת ~ל מדאייותד ~ל"~מ~
 בש""~

מ~ש~
 ~ז ר~ו ב~ימן ס"ת ו~יין ב~ט"ז ו~יין דב

 אל ~תו ~ו בנו לו שמת מי שם בתוב~ור
 ו~~ן והאם ~אב ביר ל~ת~ת ויש ובנותי~ם~ני~ם י~ מקצרים ~י לנשקם אשתו ינית ~ואלאו~ם ינש~

 בשמתו א~ם שוםלומר
 מו~ללפנ~

 ~ו ונפשו~רה
מאר

 למ~
 שאין שבן ובל ~מו שיו~יבנו

 באלו ~ליו ומ~לין ~תריו שיוליבנו ולומדידו~ירו ל~~ו~

 א~~ור~
 רמבם את ~ך ובתיב ~צמו

 ו~מ""ש ~~"ל~דרוש לנפשותי~~
 ~ יבק ~~בדובספד ~~יה~~~ בשבטיהורהו~~

~~~~
 ~שמת מי ברב~וז""ל ~~שיודי

~ ו~~ לומ~
 בב~

 מרה אפי~"דמ~האתת
 בתב"ל מד"ה וזו הלב ~שי~ל ד~~מור~

 י~ול ומיהא תקנ""ה~י" בשו"~~ת~ש~ הדדב~
 ~ב~יה ~י~ין מדאי~ מפני ~~בי~ למנו~

 הר~ו~ פוגמ~
 רז""ל שאמדו במו

 מן הוצאת ~רנ~ולת בבהו~"ל שלאבהגרה
 הדרב""ז ו~וירא ~בלאוהשיב הבי~

 בשו"~
 הנ"~ל

 בימים לבבות נוהג שהיה למי ללמור~ש ומז~
 ~ודאי~

~~~לו~
 בימיםוידא בא בי וי~י הא~"יז""ל במ"ש

 ~יניו ראות~~ני
 ותמנ"~

 יפה רמע~ו ~יתה
~~~ 

~~
 ~ ובו~ דצויה בוונ~ו בי ~

""" 

~ ~~ ~ ~  

~ ~  ד""ליששי~וד " תבמתם ~ללפי 
 יו~ד ויש ש~ו~ות~ שתי לבבי ~~~
 ובן יותד ולא יום ל~ ~ר~גרול

 י~הו~
 מיהו בהס~ר

 לבבי מל~ יו~~ ~ת~ם המו~יף ~~ל~ראה
 ויו~ר~~"~



~ ~ ~ ~

~ ~ " ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~~~~~הס~~~~ו
 ~~"דאין בב~ל"ולא" ~איסו~~ל"~ב~ו~~~~דד~יקבל~

 מת~שי~
 ~ ~ל

 דה~ ה~~
 מני~ה

 ~גבי אלא~ינה
 דא~"~דאיבא ~סבם ולא"~גבי מ~

 ה~~מים לגבי גם~ן~ירוס
 ליב~

 מ~ידור ~ב"נ אי~ורא
 יהודה ~בט ורוק יע"ש ז~ל~ הרמב~םלשון

~"~ 
 ב~

~ב"~
 דטוב נל~"ר ומ"מ" ~

 שלאלהו~י~
 תדשומי"ב מל~לבבי

 להספ~
 ~דק בסובוס בש"ס בדאיתא

 ו~ר~"א וירד ש~ים ~לה ב~טירסו~של~ר~דמי~נושא

"~רי"~
 ישראל בני וי~~ו בי~" דבסיב ממר~~ה

 לדבר וראיה " יום שלשים מואב ב~רבוס~שה" א~
 דאין מרן~יים רב~

 בוב~
 ~ל~יוםובו~ויליף ~ליהםיו~ר

 מ~את~~נ"~~~לה
"" 

~ ~
~ ~ ~  ~  

 ובו~" לב~"ק יוצאים
 הי~רו~~~י~הם דזהואסרונים ~ה~ריש~

 והי~ בבובין המס את ~מניסין דהיו"
 לגלוס א~שר

 א~
המ~

 דהאידנא הרבר ונבון ולראותו
 בסב ~ ל~אוס בג~ימים הולביםלב~~ק אין"בדבר דליבא~תו~ל~

~וד~דרישה
 בש"~

 ובסוך מת לו שמס מי רש"ל
 ומשסה ~ושיןשמסה אין בן לו נולר~יום ~
 ביוםהמיל~

~~~~~~~"~~ ~ ~  שאין~~~~~ 
 רהיא"ס~ודת הג~~מ"ל ביום~~ודה

 מצו~
 ~בי אלא

 הבן אבי אלא ~קרזבי~ ד~יינו למזומן ~~~ט"יקר""א
 הדבר~"~קאונבון

~ ~~~~ 
 ד~א זבר"ובו~" "בן ואם~נולד ~~~~

"" 
~ 

 אוסאב~~"המ~לסדבאזברל~ולם ~"~~

~"
 בא ~"

 ל~ולם~ שלו~

~ ~ "~~~ 

~ ~  " ובו~ ~מהתבורה אסד " 

~" בש""~

~ 

 א~ ~וד אמרו ~" ז
 מ~

 שמס האתים

"~דאג~
 ~דול דמת דאמרי אית שם ואיתא הא~ים בל
 לא למה יר~נא ולא ק~ן דמת דאמרי~ואיס

 י~רה בשבט ועיין ~ ה~הור"~שלסן ה~סי~
 בסו~

 הסי~ן
וב~~ר~

~~ 
 ב~רשס ז"ל אבול~א~יא למהר"ס ~יים

"~~"~~" 
~~ ~ 

~י~~
" ~ " " ~ ~  

~~~ 

~ ~  בבל ~וסר 
 ~~" דב~י~

" " " 
 בש""ת ~בסוב ובו~ " ~

 שבי~~לאיש~ש ביום אבל ~י~הוא וז"ל ר"מ"~י~
 דברים ששאר א~~"י~ט~ו

 לאס~ ~ושי~
 שה~~ללו

 ~ד מטסו י~מש לא שבי~י~יום
 ש~תש~

 שמי~י ליל
ונ~ן"~דבד
~ 

 משמשין ואין הם ~רושים דישראל וסו
 שאיר~ דמי שם עוד זבת~ב~טוסיהן"ביום

 אבל לו
 ד~~ ~א~רשתבל~בי""~

 מססיל
 ~ג""ל למו~ד"י ד~בון ~"בימים "~~ו ~מש"דלא ~מיהאבלו~ שב~~

 ~ימן ~ק~ן מרן לשון מור~ובא ובן ב~סי~"ומססבדא
 בסולה~ו~~ ברגל מתו אס ב~ר~~וברשצ"ט~דין

 ~ס~~יש דאסיד אלמא שבצ~~א דבדים נוהג"
 א~סו ליתד"~ם מוסר "~קום ו~בל "~מטה

 ~בסימן והרא"ש הדאב"ד ב~ם" ~~~י"~~~"ב" "~
 "ש~~

~~~

 ז~ י~ם מקצת שנא לא ~
 ~לא"~נ~

 מ~צת
 גם~~ן"אמרינן ר~ו~~שלשה וה"ה " ובו"ל~ יו~

בו
 סי~ן ~~~"ב~ל~יל בבול~לענין ~היו~ מקצ~

 ו~ב~"פ~
 שצ"ג ~רמ"א~~יל~~~

 ~~ני~
 מהדי~"ץ~סי~ושיו הד~ ~"ש~ו~יין"מ"~שייצאמ~י~ו מסי האבל

 ז"בשבס י~ ~ל ~ם ו~~"~לקמן" ~~~ך~~~קאיזהו
 ~"""~ ~""~"~"~ "~~או~~ "~~~~""""~~"~"~

~ 

~"~~~~
ב~ו~ת ~

 ~תד~~~
 סי~

 הב~~~ד~ד~ד~~שהוא~יו~דא ~~~~~~ו~
 מקצת ~ונה או ~"ת~במו מצו~

 ל~ל~
 ומיהויאסד ס~י ג"ב

ה~ונ~
 ע"ש ~רגלו מז~ן

~ 
 הרב ~ליו ובסב

 ~שט וב~ר וז""ל ב~ ס"ק "בש""ב תיד"~
 דבשו~ ~מנה~

 דבד
לא

 אמרונן~מ~צ~
 ~ב""ל ב~~ה לילה

~ 
 דאין ונלע"ד

 ו~~רט~~ונהודיש במקצס"~ילהלה~ל
 ~~ד יש~ש דלא ס"ת בשם ל~יל במ""ש יו~ז""בל ל~~מיר~ה~

 ז ס" לילשהסשך

~~~~~

 בש"ב ~וד
 ~"~ הנ"~

 ג~מצינו
 יום ד~~ינןמילי במ~

 ש~
 בל

 ~מד זה דבר ~ל בבלו היום מ~צת"אמרינן ד~~ ~ב~
 בנותן שישנו ב""ס סי~ א~ בלל א"סורדים ~ד~~גנ~
 סימן ~~ ב~ל בז"ד ~נז~ ל~ר~ ~וד ו~ין~ה~ד~ים ט~~ל~

 ~ד להקל~ ודאין ז ~ב""ל באורך ~"ש"ד~
 ~ ~ ~ ~"מ~צסיום ~"" שיהי~

~~~

~ ~ ~ ~ ~  

 י"ב

~~~~~~ 
 ומיהו ס~"ד ~י~ב~יוררא

 הי~
 אסרון יום במ~צת

של
 י"~

 רמ~י~ן ~הגין ~יתי ~ן ~"ש תרש

 במ~צ~~
 של אסרון" יום

 י"~
 ~ל ו~יין ~ סדש

 בתרא מה~רא ואד"ר תת"ו סי~ דשב"א שו"סהיום מ~צ~
 ~"א אות יו"דמ~רבס

 ומ~רב~
 ו~ין קל""ד אות מ~

 אוס י~"ר ומ~רבת ~"ן אות מ~ מ~רבס""זובר
 ~ל"א ~י~ ק~א א"ת ברבה"ומסזיק ~

 או~
~~ 

 ובאה"~
"

~ ~  

 רביום " ובו~ שלשים ביום הסמה שהנץ ב~ון
 מיד מו~ר מנסמין שאיןש~ים

 המנתמין ב~מירת רק תלוי ~רבר דאין~לקמן מור"~ מ"~ ול~י מנתמין ש~מרו~ ביון דבסבמרן אמתרל~י~שטר~~ ו~ן ונבון ש~ךואתרונים"התמה בשתנ~
 המנתמין שיעמרו ~ד ימסין ז~שביום צרי~
 ואם ~ הבנסת ביס יציאס אסר ~~ ז" ביוםבאים ובמקו~שאי~
 רא~~ן ~לוגסא~דרבווסא איבא בשב~" שבי~י~יו~ ס~

לציו"ן
 סבר~

 ב~י לקמן ה~ר והביאה ז"ל יסיאל ר~
 ששמ~ במי וז"לת""ב

 ~שבס שמו~הקרובה
 איןשב~

~ול~
 א~ יס~יל~מנו~מיום אלא המנין בתסלת לו
 דברים בו ונוהג לאבלות ז~ ז" ליה~יום~ו~וי

 שינהוג דדי מדב~ו נראה ~ ~ב"ל~ ~יוםבמ~צס שבצנע~

רבדי~
 ובן ה~מה בהנץ ב~סרית ש~צנ~א

 ~~ ~"ק ס"ב ~י~ ה~"ז לקמן"מל~ונו דקד~
 המנסמין בעמידס סלוי שבי~י"רביום רא~~~ ובס~
~ 

 ~ל אם

בסו~
 ב~נץ סגי ולא ומור"ם ~רן במ""ש

 היי~ו בבלו ~קצתו ראמרו מ~ום רבבל ל~י~ ל"ביום התמהב~
שאוסו

 מקצ~
 בו לנ~וג צריך

 מ~
 שתייב

 גבול ונתנו בהם וביו~א" ~~נדל סליצתבגון בשארהימי~
 ל~"שאין ליום ומשא~ב המנתמין שיקומו ~דהמ~צס בז~

 דהיינו ת~שה "ואל בשב רק ~שה בקום ת~ב~ליו
 רנהג ביון הס~ה בהנץ דבזה"סגי ות~~ורסגיהוץ
איסוד

 בש~
 ז~ יום בשסל א~"ה בבך די ת~שה ואל

 באוסו מ~שה ~ו~ה דאין וא~"ג במק~ס סגיבש~ס

מקצ~
 מ~שה עושה אינו בולו השבס ב~ם גם רהא

 בו דנוהג אלא"ה~יבד
 דברי~

 רבצנ~א
 ~גי בז~

 ~ ~ין~טל~~ב~יני רבר~ ~ויש~ מ~ש ל~ ביום והוי ממ~~במ~צ~
 אש~~ל שם "וסו"~ביא

 ירוהש~
~~~ד~~~ב~

 ז~י~ל~ו~~ד ע~ד~ ~ד~~יג
יום בש~~ ל~~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

 ל~לו~"זו~~ז~~"~~ו"~~~~
 ~~י~ ל~~ד

 ~~נח~
 ד~יון

 באבלו~לאאמרי~ ~ניבר ~עשה"~אינו~ושה~"בש~ת
 מק~ת"ביה

 ~היו~
 ליישב ב~~ זה פי ועל בבלו

~~נהגו מ~
 או~~

 אנשים
 בשח~

 ז~ יום
 בש~~

 לי~בבמוצאו

~ב~
 שעה

 ~~ר~ ע~ ~

 היברל~בלות לעשות ברו
 ~שבת~~בוום

 ל~
 השי"ג הש"ג שם ו~ט"ז עשה"ובו~

 וב~ב~~ליו
 ר~ר~

 ~ה
 הו~

 ישלים רהיאך מאד ~הוק
 ש~י~ מה"בשמוני"

 זה אין בשביעי חייב
 אל~

 תי~ה
 הל אם רא"בו~ו

"היאך ~אבלו~ ומי שבע~ ב~מ~ "~ב~
 ישלי~
 מה במ"ש ~

 שהי~
 בשבת ק~יב

 הל~
"~אבלו~

 ב~""ש שעושה
 הו~

 גופיה יומא "חיוב משום
 יעלהואיך

 ל~ב~ וי~~~~
 מאו~ן ~אייה ואין ולעתיד

 ני~ה~ דסמ~י דלאו~נשים
 ~שב~שהו~ יו~ אלא ו~~

יו~
 ז~"

 לאבלו~
 ל~ ברין"יום ממש ~וא

 רנוהגבמק~~
 נב~ני~להלב~לענין י~יאל ר~ שבצנ~א"ודברי רברי~~

 יום ~ל שאםזה
 אין בשבת ז~

 צרי~
 אלא

 מקצ~
בשחרי~

 וא~ילו
 בשהרי~

 ~י~~~רו~ו יש
~ ב~ור~

 ~ל~
 ~חר ער ממ~ין שבחול ביון

 ~ת~~
 שחרית של

~ם
 בשב~

 גמור הי~~ יש במנחה ~בל בן י~~שה
לקרו~ו

 ב~ור~
 ב~ע~ ~~רי ז~ דין ~ליו ו~ון

 ר~
 מ""ש~והב"ח הביא בזהועוד ~ליו חולק ואין"וחיאל

 ב~שמיש אלא ה~יר לא יחיאל רר~ ד~פשר~
 בווביוצא המנז~

 דהו~
 בלל פרסום שם ואין שבצ~עא רברים

 ביזן רא~ור י~יאל הר~ מודה ל~פר לעלותאבל
 נקטינן דל~ולם מי~תברא ראי~בא דבריו ~ל~שיג נ~י ובהאי ~""ש ו~ו~ ב~בלות ~ניבר מ~ה~~שה ד~

~ד~~בל
 "א~י~ בשב~

 זהבא בפהר~ייא לה~אבל ליה
 ררברים נימא לייא~לפי

 שב~נע~
 ש~ו

 נפשו ~ל ~י~ר לא~ור יקום ~שבפהרסויא""ודברים חבומיי"~

~ ~ ~ ~ ~  ~~~~~ ~~ן~~~
 לנהוג בלל מ~וורא ולאדיפרקינהו

 חומר~
 ה~"ה

 על הקשה ד~ ס"ק שם ~~ך~וגם
 דבר~

 מ~ש"ה בלה

~ח~
 ז~~מיד

 ולא ~פש~ן יחיאל ~~ ד~~
 נבנ~

 ברין
 ל~לו~ שדי~ז

 אי~ריך או נמי ~~רית ב~פלת לס~ר
 המנחה עד"~פלת~~ה~ין

 ב~"~
 ה~ז

 ו~מת יע"~~
 ליה רנל~ר~רשריאגוד

 לקדו~
 אפי~ ~~ודה

~ה~~~ובן ב~~ל~
 הבי~

 עו~רו ה~ב
 ה~"~

 אות ל"ו סי~
 ב י ~י~ ~שדות~הפסגה~בשם י"~

 ר~~
 רמשתנץ

 החמ~

אמדינ~

 אמונים ~יר מ~י ודהעזד בבלו היום מ~ת
 ~דה ש~מהר

 ~בעה""~
 לקרו~ו קבוע המנ~ג הברון

 בשב~לב~ל~
 יום בו שחל

 "לאבלו~ ~
 ובן ~ ~ש

 ה~דמונים הרב~ים מי~י מולר~ו עי~ בסיינה~~~ן

~י~~
 מזמן יע"א ~אדובה פה " נה~גי ~ובן

 לה~יר ~ס י"ד"~ומן ח"ב ז"א ~ר~ ~עלה~בן זמניה~
~~ש
 וע"~ ~

 שם הר"ט בעי~דז
 דהארי~

 למעני"~ו
 ~פירינצי דמנ~גדב~ב

 הו~
 ע~ה ד~ינו

 ~ו ~~בובאשר בשהרי~
 בח~

 י"ב סי~
 או~

 ~ו
~ 

 בהרב וע"ע

~וס~

 סי~ או~ץ"
 ש"~ ~גוב~ו"~

 חי"ד
 ז~ יום ~~לדאבל סי~מ"רהעל~

 ש~
 ב~ור~ לקרו~ ריבול ב"ה ~ו בב"

 עלי~ ו~די רשקולומאי
 הר~"ז~א

 ~בשו"~
 סימן הנ"ל

~~
 ריובל בס~ר ואסיק

 לעלז~
 וביןביום וה~ ~ב~ בין

 דל~~שב~בשחרי~
 ורבן בה~"ז

 המנהג~לם~שו~
"זע""~

 ש~ירעמרו~מנ~מי~ מקדי ~לרידן ר~~ב"עיר
 ביום ב""ש שבן ומאהר ~ה"ב ~ואו קורם אףמ~לו
~בת

 ~ל~ "~~~ ~~קו~ ~בל~ רלי~~
 ~~ב

 ו~ל~~~~

 בן גם ועוין ובו~ ל~ ליום~דמי
 בשו"~ ~הדב~~

~חדשו~
 לעלו~~פי~ דא~ד ~"ן ~י~

 במנ~~
 ועיזן ~~

 ס~ עין ~וב להרב וע~ן ~"ב סו~ ~הדן ז~ןלהרב
 ושו""~ה"י

 ש~ע~~ק ~~חר ~ג ~י~ ~ומץ יוסף
 שו"~

"ה~ב"~
 בארץ בגלילו~ינו ל~~ך וה~נ~ג וז"ל ב~~

 שאחר~~ביו~ורקיאהואי~~לי~ו~נועם
 ~פל~

 שחרו~

ש"~

 ד~בל
 הו~

 החזנים ~ולבים האבלים בסדר
 ואומריםמ~עם וקצ~

 השבב~
 ובו~ עוד יבא לא ופ~

 אפילז ב~ודה מותרו~ח"ב
 ב~נע~

 הבר~ן ובעה"ק~
 קרום מנהג~ו"

 רבז~ירו~
 וקודם בסד~אבלים יושב

 ~~ הקהל~יאמרו
 הולבי~ מל~

 ~היחירי~שם ~חזנים
 הא~לים מסרר הא~ל ו~ם האמור בשדרועושים
ויוש~

 ומ~לין במ~ומו
 לס~

 האבל"
 ב~רר שיושב הוראה בשעו~ה בזה יודהרהרב"ח ונר~ בשה~י~

האבלים
 במ"~

 הנמז~יואה"ב הרב
 אח"ז ואז ובו~ ושלמו ובו~ יבא לא ופ~ השבבההחזן פוס~יםלוש~ו~

 עיק~י הר~ עור וב~~ ~ ע~ל ~ורה בתלמודשרי
 ~י~~~באבל למו~ר חזון להרב ו~יין וז"ל"הר"~~ה

שחל
 יו~

 שלו ז~
 ~~ בשב~

 ~~ש~רית בפיו לישא יבול

 במקו~ ג~~מ~
 שרגילין

ו~~ק לבאהמנחמי"~זוםש"ק~
 ב~בד~

 ב~ין שצ"ה סי" שבנה"ג הרב
 שלו ז~יו~ שח~ ~~

 בשב~
 לה~פלל דיבול

 מי~ ~ר~~ לש~ח~
~

 ונראה
 דב~~

 לישא ריבול
 מרבריו רמ~מעו~"ש ~ ב~ו~ ב~יזולקר~ א~

 רב~ב~
 ~ליא לא

 לישא הנז~ אבל בהן" יבול ו~ב מנהמיםבעמידת מיל~~

א~
 בפיו

 ב~פל~
 בגריו ~"ב ולה~ף ~חרית

 ~"ב סימן ט"ז ~רב רברי ג"בוהביא

 ס~
~~ 

 החמה~אמרינן~~~~~יוםבבזלו ש~נץ מידושב~ת
 נופך י~ו ~י~ והוסיף ~עב"ל

 מש~
 עי~רי הרב

~ד"~
 וז"ל

 ול~
 ומהשב~ב~ודבא~רין זה

לעלו~בבה"ג נהגוש~
 בשחרי~ ל~"~

 בן א~ ובו" ~בת של
 ישא לא ו~אילדידן

~~ 
 בפיו

 דמ~
 והוא ראי~"לחלק

 עב"דברור
 וב~וור~ ~

 האבל
 יוש~

 אם בז~
 שחרי~ ואח~ האבליםבמ~ו~ ה~~ב~

 ועול~ מנחמי~או~ו

~~~
 הרבר~ם אלה בל

 מ~
 הרין לענ~ן שנל~ד

 ומ~ר ההמה בהנץ תלוי הבל רבשבתהוא
 ~לו ז~ וום לאבל"בשחלש~ו

 בשב~
 ש~והג הרברי~ בל

 האבלו~ בז~ימי"בהם
 בפה~סיאורלא בין ב~נעא ~ין

 ו~ין א~ו מנחמים ר~ולבים אתר בין לןשני
 הולבי~דאין ~~

 המנהמ~
 וב~ארו~ה מולר~י עי~ב~יינה רנהיגי ראיתי ~באש~ בשבת

רהסברא ~רמלבד~בךנלע~
 נו~נ~

 ר~נן ד~ו מלין בריש ה~"ז ובמ"ש
 לחיי"ם"ושר"וחבימייאובמ"ש מר~ן ר~בר"י~בוראי

 ~זוןלמו~ר זהר~ ז"א והר~ ה~סגה ו~ש~ות י~יאלר~
 בשי~~דהלך

 שלו ז~ ביום לאבל רה~יר בנ~ג הר~
שחל

 בשב~
 ל~~~לל

 לש~ח~
 ~די וא"ב מיל~ ברית

 ב~ורה ל~רואליה
 ~~ וליש~

 מק"ו בפי"ו
 ו~צא ~ החלושה מ~~~ישהעלה ~~ ז~

 רינ"~
 היום עוד

 א~יר~יה מהדד מילי ממהדור"י שפתים ני"בב~~ב
 רבו~ינובסבר~"

 זיע"~
 ב~יבי בב"ר נה"ר דעל

בארר~י~
 דבנן ענוי"ם משד"ת ~ב~ו"ל "א~"~סיה

אמינא בהנץההמ~ומ"~ ~לוי ה~ל ר~שבת" ביני~נ"ידי~בי
 דהיב~

 ה~~והרב ב~~"ש ד~נהיגי
 עיקריה~"~

"של~
 ב~ורה ה~ב~~ל~רוא יעלה

 ב~~ל~ ~~
 ~מנ~ה

 ב~מי"~האת~ל~ים ~~~~הו ~י~~~וז~ל~~~ל~ה
ל~~א



~ ~ ~ ~ ~ ~ "

~~"~~~~~~~~~~~ 
ל~~

 לנו היו ד~מייא סי~~""א רבנן ~ל~י מאן
 ולמ~סה למ~~ורלסומה

 ~ ו~ל"~

 ~ז~~~
 אמרינן לא ני~ןבד"ס ~~

 ~י"בצ""ד ב~"ה ה~~םבארר" בב"~
 א~רינן הימים במנין ש~לוי ד~ל~מדב"ר

 ב~לויום מ~צ~
 ב~ל סרש בי"ב ד~לוי באבלו~ שא""~ מ~

 דא~דו~~
 ~ל~~אבל יצטרך לא ב~לו מקצ~ו ~אמד

 קצ~ד~
 אינו וראי וזה האסרון ~הדש

~ 
 וא~רונים

ו~יין
 שו""~

 ~נ""ד ד"פ~י~ ס""ג רדב"ג
 ל"ו סי~~ד"ט ~יקרי ו~""~

 או~
 אמרינן ד~א נ"ב

 מקצ~
 לילה

 ב" שצ"בדין ל~יל~י~ו~""ש ב~~~
 ושצ"~

 ~ א" דין
~~

 ובו"~" ל~ו~יף" ונ~~ו מור"ם לשון
~"~ 

 שם
 דאומריםקדישובר~ו והט~םמשום~~"ה

 ריום בוומ~~נין
 או~ו ~ל ראפ~ו וב~ב ~וא מי~~

יום
 נוה~ בשב~

 הס~רדים בדירן ואנן יב"ס דין בו
נהיגי

 דו~
 ~מרינן" ולא מרן שפס~~ במה

 מ~וברסמו~ר השנה דאם הב""ס וב~ב בב~ו~~דש מקצ~
ליבנס

 לבי~
 סימן ב~ל~יל סדש י~ב לאסר המש~ה

 הט"ז ~ליו והשי~ו~צ"א
 והש"~

 וב~ב
 הש"~

 דנראה
דהיינו

 ד~~
 ~~לו~ מיני בשאר

 א~ללא~ול
 שמ~"בו ביום שנה בבל אסוד ש~~הומש~ה~ל ב~עוד~

 הבא ב""ש ~"ב ~ס לקמן רמ"א ובדב~ב ואםאב
 הט"זו~"ב

 שצ"א ב~""ס מ""ש~עיל ו~יין ~
 דבשנה דאמרי ~ןואיבא ד~יןנו~~ין~~ט"ז ד""הב~~
 ~מ~י~ין וראי~י בזה ליז~~נהיגי הרא~ו~

ופשטיה נהר~ ונה~
~ 

 סי~ ל~מן ~יין צייט ~~ני~~יאר וב~נין
~"ב

~ 
 ו~ל

~ 
 פנים

 ברי~ הב~
 ב"ד צייט יאר ביום לאבולליה שרי הבן אבי או
 א~

 ז שמ~ז ~י~

~~~~~"~~ ~~~ 

~~ 
 בש~~

 אינו תי~ום
קור~

 הב"ס ~תב "
~היבא

 סול~ שהי~ בגון אונס שהי~
 ומ~ו~ן

 אפשד~אי
 ~ לקדו~

 ד~~ו שאין בגון
 צ~ו~

ומיושב~
 ~~ד ולד~~ו לבוריו ו~זר ~ליו

~סשוב שב~~
 בש~~ ~בש~

 או לשוגג דמי דלא ~ימום
 ד~~רמזיד

~~~ 
 בדי שהיה ביון סימום

 שמ~~שמ~ בש~~
 לו

 מ~
 באו~ה וסייב

 שע~
 לא זה אבל

ססמם
 בשע~ אל~

 ולד~~ו לבודיו שסזר
 צלול~

 ובאו~~ומיושב~
 ~ליו ~ל ש~ה

 סוב~
 ~ב"ל ~~י~ה

 ~~"~זה~~י~
 והט""ז ~ והאסרונים

~~ 

 ~~ל ~~~ א~
 מיושב~ אינ~ וד~~ו סולה היה אם נראהל~נ""ד
 לאאזלינן סולימסמ~

 בז~
 ב~ד

 שע~
 ר~א סימום

 אדם בלבשאר צלול~ די~~ לו בש~בוא אלא לה~ח~ם יוד~אין
~ 

 לא א~ל שלו סימום הוי
לן איבפ~

 במ~
 יבול אינו שהוא

 מסמ~ לקרו~
 מסובן שהוא

 ~~ימום יד~ ~וף דסוף~~ליו
 ב~~

 ו~""ב ההיא
פטוד

 מל~רו~ א~"~
 ~~"ל ~נ"ל

~ 
 דדבריו ונל~"ד

 דהיינו הדין לענין פיו אמרי בל מללווצרקברור
 אינה דר~סו היבאדרוקא

 בש~~ מיוש~~
 שמ~לו

 אזימ~
 לתדו~ צדי~

 ~ליו ד~~ו בש~~יישב א~"ב

~
 מס~ם ובהא

 לסבד~
 ~ב"ס
~ 

 ~ולה היה אם אבל
ומ~ובן

 ו~טיר" ~~יר צלולה ו~~~ו סולי מסמ~

בשי~רפ~
 מסליו

 לקרו~
 דהא

 בשע~ יד~
 סימום

ונאנס
~ 

 ~ם פליג ובהא
 הב"~

 דלדידיה
 בזהגם סייבלקרו~

~ 

 ~~ב" קטן היטב הבאר ~ל נפלי~י ומאר

 ה~"זדדברי
 ~~מוהיןב~יניוודט~ו~

 ~~רון או~איזה
 טובהור~בה באר"ש ~הלך לשונו דהא" "~~בריונפל

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

דמי"שלאנהג
 אבלו~

 ~רב ולא יו~"ב ~רב
 ש~שים בלו ~א הסג ש~~לה דאסר אונסמפני הס~
ופ~ק יו~

 דצרי~
 לנהוג

 אבלו~
 ~יון

 נהגולא שלשיםי~ ש~ו~~~ו~
 בל~יקדאבללקרו~ אבלו~

 ביוןש~ברו~ א""צ
 ל~ אבל ימיםז~

 ~ונ~
 דהו"ל הקבורה מיום

 בקוב~
א~

 מ~ו
 ~ו~

 י~בור בנ~ר בי דאף הרגל
~~~ בדג~

 י~"ש שלשים ל~ין ~ו

 באור~

 ז
 בדבו~ ו~"~
דלקמןובש~טי~ור~~~א~~

~~~~~ 
 בד""א ~"

 ~של~
 " ובו~ נהג

י ב~ו"~
 נ"~

 י""ז סי~
 פס~

 בא~
 ~נהוג יבול ולא בבד בסולי דוי~רש שש~ב~~

~בריא דא~ א~לו~
 ~ו~

 ~וגם להשלים ~ייב שלשים
 ~""י ובשו~~ ~ ~~ש בן הדין שב~הנהגה של~ ביולד~

 פ"סשאלה ~ ~~
 סל~

 ~ליו
 ופס~

 ולנהוג לתזוד א"צ ה~ולה ובןמתדש ~לו~ ולנהוג לסזוד דא"צ
~ליו א~רי~~ אב~ו~

 סליו בימי יד~ ~~
 שמ~

 לו
 מ~

 אם אבל
 ~"שז צרי~לנהוגשב~ה~סרסליויר~ ל~

~~~~
 ~"ו הד"טסי~ ~יקדי ה~

 ~דב ב~זניגם וז"~ ב~~ או~
 ןא סימן נ~לם או~

 דביון הנ"ל נ~ש הדב ד~רינבנסו ל~
א~לו~ה לנהו~ די~ול~

 במ~צ~
 ~ ~~""ד ~"ש ~הבי ~~י דברים

והבי ~
 מס~ב~

 וה~י נ""ש ב~דב ור~א לפ~נ""ד
 נהג בשלא בד"א רב~ב מדן לשוןובא מו~

 נהגדאם בל~ אבלו~
 במקצ~

 ו~"~ ~ דיו
 סימן ל~יל מ"ש

 ~של""ז

~~
~~~ 

~~ 

 ~~~ר~~ ~~~ו~~~~
 דמהד""ם מ~ק בסוף ~למידו~הרא~ש

 מיום שהנדיל א~ר ושלשים ז~לה~אבל ד~יי~ ס""~
 ו~ן דפטור ~"ל והרא"שגרול שנ~ש~

 פ~

 והב""ס מדן

ב~~ד~ פס~
 מהר"ם

 ~ו~ דבהגדי~
 מונה ~לשים

ושלשים שב~~
 מ~~~

 אם אבל שהגדיל
 ~~די~

 אסר
 שלשי~

ב~
 ממנו

 גזר~
 ~~סיק וה~ז ~"ש ושלשים שב~ה

 דממה וב~ב~בדיו
 שה~ש~

 דל~ין הב"ס
 ~~ד א~ ביום דיבדיל מדן פ~ק ~~דין סי~שמ""~
 להלק ישבקל הק~ור~

 ביניה~
 ~ב""ד ~""ש

~ 
 הוא ובן

 הא~~
~~

 ובאשד מ~יא שמיה ולאו קשיא
הט~ז ~אדי~למ~נ~~~

 ס"~
 ב~

 ה~~ה דשאני יר~ וסיל~
 מרנ"ן ו~~ר""י~~ינו דמ~סל~

 זמנ~ דנמש~
 בל

 השב~
 או

 זמנה ~דיין דמ"שאלא ~שלומין ואינה ד~ליל ~~
משא"ב מ~~

 באבלו~
 האבלו~ בה~~ל~ ~לוי שה~י~ר

~ש~~
 ~יקר

 המרירו~
 ~יה דאז ביון ול~ן

 יגמור ~א ה~סיל קטןולא דהיהו~טיר ~טי~
 ~דו דנבונו ו~יים ושדידים ובדירים נ~וניםדרבריו י~"שבאור~

 ו~ן ~יים אלהים ודבדי צוד~ים והם מדןפ~קי

האמ~
 רד~ו יורה

 ו~"~ ~
 דינא דל~נין יהודה ~ש~ט

 ו~ט"זו~שה מרן בדברי נמיבתב
 א~~ סיל~

 ~ויי~"
בד"ק

 ו~"~
 ב~ר~ז" דלא דבסב ~י~צ""ג אלי~ו יד

 משהגדילודסיי~
 ב~~לו~

 ימים
בו~יהו~"~ ומס~בר~ שנשא~

 ~ז דף דסיי סמא
 ג~~~י ושו"~

 ב~רא~
 נ"ו~ימן

~ " " ~ ~  נהג קרוב~ולא בשמו~ה שהזיד~
~ד ~ידד~~ אב~~

 שאל סי~ ~~"~ סוב""ה~~~
 ל~ר~

~יד"~



~ ~ ~ ~ ~ ~

~~~~"
~ ~  

~ ~ ~ ~ ~  שהז~~ ~אף ~ז שאלהח~א
 ינהוגאבלי~ לא בדבר

 ~~לו~~ ~ייבו~~~אין
 מלשון ונסחייע של~ים אחר

הט~ז
 לקמן~"~

 ומ~~"ם~ינץסי~~"ה שצ"ז
 וישוב עדבו בפי לעניים ליה רקנסינן ב~בומי~הו ועמש""~

 ~ ~בו~ני ובצדקה ונבון ה~ויר~מהואל

~~~~

 ~~"ן

~~~ 

~~ 

~ ~  ל~~~~ינ~ 
 הוא אםיודע

 ב~ו~
 מינץ ומ~ר"ם ב~ח לא~ר או ל~

 ומהרש~"ם~י ע"ב ~י~ בח"ב ומהריב""ל פ~ה~ימן
~אפסקו

 ר~יי~
 והר~ז ~ה~אבל

 ~ו~

 מבמה ופ~ק
 וב~פ א~ ש~ה אם בי לה~אבל ~ייב שאיןדאיות

 שאל~ ~"~~~ו""~
 ראיו~יוו~ן ~~ר ובנ~ה"ב ע"ש ג~

ב~ו""~
 ~ו~ר ר"א ~י~ ח""י

 הר~יו~
 ו~ק הט""ז של

 להתאבל~יש
 ובשו""~

 ~ימן ח""א יעבץ
 ק~"~

 ~ק
 אבילות לנהוג~א~ן

 בדע~
 דנדון והרט"ז אביו הר"ץ
בשמו~רחו~ה~

~~~

 הד~
 יריעו~

 הוראת ב~ו בבל סמך הא~ל
 מהריב~לז

 וב"~
 דאיות ור~ה המחמירים

הרט""ז
 ו~

 הר~
 משא~

 יד והרב א~ ~י" ~י"ר משה
 הדב וגם ~~"ז ~איות רברי דחו מ"ד סי~אליהו
 ב~~בשם יהורה שבט לה~מירוהר~ מ~יק שודבבור

הדב"~
 אמרי~רמס~מא חבם של הב~יבה ~אם גופיה
וילאחר

 מגיע שהיה ד~פשר איתא ראם יו~ שלשי~
 למהרי"ט ס"ל ורבן ב~~ם היהבותב לא שלשי~~וך

 ולמהר"א ~י~~ר"א ז""ל ולמ~רשד"םזל~ה

 ששו~

 ז""ל

סי~
 להקל רנוהגין ו~יים יע"ש ק~""ז

 מזמןקרמ~ן מיו~ד זור~~נ~ג הט" שבת" במו איע אלגזאיי~ במ~~
 רשו"ת ובת~ בענין האריך ג~ אות יו~ף ברבי~הר~ ~ ורו"~עב"ל יעוי""ש ב"ה ~י~ מאש מוצל ב~~ועיין
 סימן בנה""ג הד~ דעת נ~אה ורבן לה~אבל~~ייב סברי נמי ח~שה שמלה והר~ ~""ב ~י~ ח"בדדב"ז
 י"ד דור בית והר~~ב

 י"ר דבר~משה והר~ ר"א ס~
 והר~ ~ד~י~

 מש~ משא~
 דיש מסיק דינא ולענין

 הרב בהדייהו ומני לעיל הנז~ המ~ילין עללסמוך
 רמודעת בהגהו~יו ומהריק"ש צ"ח סימן ~""א~""י
 בפוס~ים אף באבל המקל בדברי ~~י"להלבהזאת

זיין ומה~"י ובו~ שצ"ו סי~ לעיל מרן מדבריברמובח
 גנ~ בשו""~

 נשתמש ט~ ה~~ימן בלל י"ר וררים

בז~
 אפי~

 והרב ב~ראי לפוסקי~
 ~נ~

 ורדים
 ש~

 ~י~
יו"ד

 הסבי~
 המקל בדברי דהלבה זה רבלל וב~ב עמו

 עבידבאבל
 ו~הניא~

 איןנרחה אם רבים נגר ביחיר
 דאיבאבמה רמא~~ בנד"ר מינה ורון הפוסקי~מבל

~רוני~
 אפרי~ מחנה הר~ ~סברילה~לוגם

 בהלבו~
 ג~ סי~ ~וףאישות

 ב~
 נ~טינן ע""ש לקולא דאזלינן

 נהגו שלא מהריק""ש הרב לדבר גם ומהבוו~ייהו
 במהריב"ל~עולם

 ומהרשר"~
 ע~ד וסיע~ם

~ 
 ו~ו

 ט~ ~י~ עיןבטוב
 או~

 בש~ים ה~ב דברי הביא י""ד
 א~יק והבי המחמירים י""ר נגד לה~ל רפ~ק~אש

להלבה
~~ 

 ~ק~ח ~י~ א""ח במ"ב ועיין
 ד~~

 מרן
 להק לו שומעין אין דלאבמיקל נהוג או ד~תו~לה
 לה~ל ריש פ~ק ~י"ו סי~ ח~ריןלב הר~וגם

הר"ט עיקדי רס"ללהרב נראה ובן מעשה דעשהיעבץ בה~
~~ 

 אות ל"ו
 ב~

 המ~י~~ן סברת מרה~יא
 הדבורברי

 טו~
 רנקטינן ונלע"ר ע"ש בא~רונה עין

 רב דמעשה ו~ו המקיליןברברי
 רעברעובר~

 הר
 הרב בת~ ו~ן אל~אזייד נהיג~~בעיד ורבן~~~ץ

 קו~

 מ"~ו~ל"מ ~י~אליהו
 יצ~ק בפחד ועיין ~

 או~
 א~

 נל~""ד יר~אליהו ו~ין לאורך ב~פק אבילותענין
 בממזרחרא~ור

~ 

~~
 ~ספ~ואחר נתאבל דלא היבא פלוג~א איבא "

ב~
 הר~ שלשזם תוך היה דבשמע אליז הורע

 בשו"ת ועיין בבה"ג לה~אבל רצריך ב~בש""ך
הנ""ל
~ 

 דביון פסק ע~ר ~ימן ח""א משה ר~בי והר~
 ז"א בשו"ת וב""ב לה~אבל פטור היא ר~וקהשע~ה
 סי~~"ב

 ק"~
 ער בבירוד הרבר נודע שלא דביון

 מלה~~בל ופטור רחו~ה שמועה הויא שלשיםאחר
 ל"ו ~י~ הר"טוע"עבעי~רי

 או~
"~ 

 וא~ברר דבשנודע בהא גם להקלנקטינן לאורךולפענ""~
 הרב~

הי~~
 ב~בריהמקלי~ולהם והל~ה ר~וקה שמועה

 ב~~דטעות יבנ~""הב ~""ז העלה ובןשומעין
 ו~"לדאיןלה~א~ל~בש""ך הו~

~~~~~ 
~~ 

 שני~
 " מתאבל אינו א~מרי~ובו~

 שהוא אחזק~יה ליה רמו~מינןז
~י

 וב~
 ס"ב של~ט סי~ן ונ"ל וז"ל ב~ ס"ק הש""ך

 היו~ גו~ס קרובך ראינו לורבאמרו
 ג~

 והן עב"ל עליולה~אבל צרי~ ימי~
 דרוב גו~ס דשאני אמ~

 ו~יין ~ למי~הגי~סין
 ~י~ר""אוב~~ ~"י שו~~

 "ז

~ ~ ~

 ל"ו סי~ הר"ט עי~רי הר~
 או~

 ~~י ו~"ל ב~
 אחיו שמת רא~ בבי גוי סו~ר לושב~ב

 ב~וי מתאבלין אי ררבווחא פ~גתא ד~יבאביון
מ~ל"ת

 ומהרמב""~
 מ~ל""ת גוי בנאמנות ראף נראה

 לא בב~ב אבל בע"פ מג~ר אם ה"ר א~הלהשיא
 פנים לה~בל דאין הבא ה"המ~ני

 מאירו~
 סי~ ~"ג

 ע~"למ"ד
~ 

 לידיבהיו~מ"ץבסיינה ובברבאמעשה
 ב~ו מ~וורנו"רמ~ה ~ו שב~בו בא" מולר~י~יר

 י~אבל רלא לו והור~י גוימ~וחר
 במ""~

 הר"
 והעתי~והו~נ"ל פ""~

 הא~רוני~
 דלמרו ומס~ברא

 ~ קצ""ג ~י" הר~ב""ד ועיין שקרדבר לשו~~

~~~
 מ~ל""~ב~וי

 הרט"ז משם רהבי~רש""לויע~"קראבי"ה מדברי לה~~בל דיש נראה
 רש"ל ב~~ וז""ל ול~"פ א~ס""ק

 ונברי~
 לראו~ן שספרה

ל""~
 פיה על שמ~אבל ראבי""ה פסק א~ו~ו שמחה
 בדבריהמ~ל דהלב~א פ~ק וא"מ להחמי~דנאמנת

 דאבלותוהר~ במידי לה~מיר נאמןבאבלונבריאינו
 מס~"~ גוי ראין אמרישעיה

 אשה בעדו~ אלא נאמן
 בבל אבל הם ע~ה דשל עצמו הפירו~~של עלאו

~י~עלמ~~~~~~"~

 ~ן

~~~~~~ 
 א~ אות יוסף בבדבי חיד"א הר~ מדב~י נראהובן

 ~ימן ב""י בשו"ת המקל ד~ישעיה רו~אדב~יר~ביא
 דהארי~~נ""~

 בפחד ו~ין ~ בזה
 יצח~

 ז ~אודך תמסנ גוי אות

~~~~~"~~ ~~~ 

 מי~~ יום ~~
 " ו~בורה

 מ~לאפו~י ואחרוני~ הש"ך בת~יי
 שמועה או ~מחר ונקבר א~ ביום

ופשוט קרוב~

~~
 " ב~ורה המפורשים מ~ים בשבעהבר"א

 ואחותו אחיו וב~ו ~נו ו~מו ~ביושהם
 ~ נשואה ואש~והב~ולה

~~
 דהבי האחרונים ב~בו " ובו~ ררבנן הוי

 י""ג דין סי~שצ"ט ל~מן מור"ם וב""ב~י""ל
 יצ~ק~~ד ו~יי~ ~

 או~אבלו~
 ראוריי~א דאשון ~ם

~" ד~בי~

 ל~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

~ ~  

 הוימדאוריי~ אי דסברימד~ן הא~ש~מאי מפרי~נו
 י""ג דין שצ"ט ~~ ל~~ן וע"ע ~ י~""ש מדרבנןאו

והא~רוני~~עלו
 דמדר~נן~

~~י~~ " ~ ~  ~~~ 

 א~ילו ~~
 א~~ ש~~

 א~~פירושז "
 מהר"ד ~פ ~בך די מעט שנהג לחוד~נעל ~ליצ~
 ~ ש~ךוא~דוניםוהבינהוג ב~שוב~" בנימי~

~~
 ב~ו"בברבי " ל~שיבהובו~ קרוב או"שהיה

 או~יוס~
 בבין" בשבאלשאול היינו וז"ל א~

השמשו~
 בזמן או

 ה~וס~~
 ה~רש על מ~יל ש~סיפין

~ו
 אבל ל~שי~ה סמוך לה~אבל שאין הרין שיד~
 ונהג דמו~ד סבור אובעבר

 אבלו~ קצ~
 נ~טד

מהאבלו~
 ~ייאש מהר"י ~ר~

 יהור~ בי~ ~שו"~
~""~

 ועיין נ"ז סי"
 מהראנ"~ בשו"~

 צ""א ~י~ן ~"ב
 י~יד ומ~ל"ו שומ~ין דלמ~ל בו~יה ומס~ברא~~"ל

 לו ה~ן קמ"הלו
~ 

~~
 ~ט"ז ~יין " ובו~ שלשים למנין עולה ודגל

 ~נימין מהר"ם שו""ת על דהשיג ~"קב""
 אישדהוא

 ~ל""~
 ~ל

 פס~
 בהרמב"ן לן דסבר מרן

והא~י~
 ברבר

 ובסו~
 למען נרפ"ס ה~"ם דבריו

 ו~פוסדפו"ס
 השל~~ פ~~

 נבונים דדברים ~טהור
 ועמ"ש עב"ל בהרמב"ן הב"י רן דיפההם

 פדי ה~
 זה ב~ין בהגהו~יו צ~יקפרי

 ובקצ~
 דינים

 ~דלקמן

~~~
 הט""ז

 ש~
 ~ל השיג

 שו"~
 דב~ב ה~ל

 בערבה~גל ב~~ןשנש~אשהרמעשההיה

ובתו~
 הרגל

 מ~
 ד~למא ר~~ן דא~"ג ופסק מת לו

~איד~
 ~ו

 א~לו~
 אינו המש~ה ימי ש~עה ב~וך

 המש~ה ימי "עבור א~ר ~לשיםאלאמונה
 בגיהוץ מו~ר דאיהו הרגל מימי ~ריףראיהו מטע~

~ספור~
 זה ~~ן שא"ב מה שמ"ב סי" לעיל במ"ש

 אסורבגיהוןובו~ ממילא ברגל הם שלו מש~הרימי
 של~ם למנין לו עולה דהרגל למ~שה שםוב~~
 דלא וה~לה ~טעמא מיל~א ~ליו השיגוהט~ז
 יע"ש ל~ למנין עולה ה~גל וראין לןש~ני

 עטלףראיןהר~ל עין בעיני וטובים נבו~ים ביגם ודבדי~
 ר"ה ש~ב בסי~ן לעיל ב~ב~י בבד~מש~ה ודמונהל"א~ר~בודימי ~~ן בשאר במו למנין~ולה

וא~
 דהר~ ~י"לובו~ דברגל "גב על

 מהר~
 עייאש

 שקול דהר~ר ב~~ז"ל
 ומובר~

 לש~י פנים דיש
 נז~ והד~~~שברו~

 לה~ל
 בשו"~

 ודו"קו~"ש מ"ב
 המש~ה בימי נזהד פנים בל~ ר~ל להקל ל~"דדנר~

מ~מ~
 בגיהוץ הדגנ

 ו~ספור~
 המ~ל בדבדי והלבה

 בפ~ד שמ"י הר~ מדבדי ג"ב ~ראהובן
 או~ יצ~~

אבלז~
 בפורים

 המובא~ בשו~~
 שם

 דנס~יי~
~שו"~

 מלשון לדבד פנים ראיבא ע~ש הנ"ל ~ב
~זהב

 ס~~ר ו~בר~ו דיו דב א~~י דנט~ והאדד"~
 ~הרזי"ם

~~
 ב~" " ובו" צ~רניו ונוטל

 ~ש"~
 וא~~נים

דהיינו
 לדע~

 ~~~"ל בא"~סי" המ~~ר
 ו~~ם שם ההגה במ"ש לה~~יד קי"ל אנן~בל
 מו~ד דיני מ~ום באן שאין לפי ~בריםבאן

~ 

 ~י~~~
 ובו~" ~מועד ב~ול ברגל ~~

 רה"ה הא~רוניםז ב~~~
 או שני בי"~

 עליו דחל ~"י~ממין לקברו רוצה א~ ראשוןבי"ט
~נינו~

 א" דין שמ"א סימן ברל~יל
 ו~מ~

 ~רב

 ~ דינים בחידו~י שמואלמקום
~~

 ~צד~ ד~~יני אמרינן לא
 איבא " מבטל

 ש~בד מי דד~וו~אפלו~~א
 א~

 מ~ו
 או י"א דין ברלקמן ה~ג ~ודםש~ברו לשב~הבמי לו ועולה שמיניעצר~נ~שב אי~אסיף ב~~

 מימי~ם אלו א" ליום רקע~ה אינ~ א~
 ~יר"א הר~ בב"רנה"ר וע~ משמאלי~ וא~
יוסף בברבי למעני~~ הארי~

 א"~
 סימן

 או~ ~קמ"~
 ~"~"ל

 מ~
 לו

של ב~ש~~ ~~
 סובו~

 עצר~שלוב~ד ושמיני ה~ג מונה אינו
 ה~ג לפני א~ יום שאמדו שמה לפייום

 ב"אשלו ושמיני ו~~
 שקבד במי רוקא הוא יו~

 א~
 מ~ו

 שקבר מי אבל~~ג קוד~
 א~

 מ~ו
 ב~ו~

 הרגל
~ליו ~~ ש~

 האבלו~
 ז"ל מיגאש בןהלוי מהר"י רבינו זה ~מרים אין ~דיין

 ב~ו"~
 וזהבדעת קפ""ה ב""יסי~

 סימן ובי"ד באן הר~ז ובמ"ש הפוס~יםרוב
 ובן ~באודך שצ~

 פ~~
 הר~

 פר~
 אהרן מטה

 ברש"ל נהוגודלאוהבי ב""י ~שו"~
 מ~ ושו"~

 א~ד~ו ~נמשך
 המקל בדברי הלבה ~זה לומר דאיןונראה

ובן ~אב~
 ב"ד הר~ מרברי מוב~

 סו~ א"~
 ~סימן

 סי~ י"ר משה דבר הר~ו~מ"ש שי"~
 ע"~

 הדין ~יזקו~ו ~ ~~ל ודו"ק
 ורו~

 ~יים הרא"ש ~ד בא
 האר"ש מפדיויבא שא"~

 במ~זי~
 בדבה

 ו~בסהובסמ~ב~
בא"~

 סי"
 או~ ~קמ"~

 ע"ש ב" א"
 האר"ש~ל הואהשלי~ ויוס~

 שני~ יוס"~
 בא לו השלשה ואל ידו

בשו~
 סי~ אומץ יוסף

 וב"~ ~
 ~י~די ~ר~

 ל"ו~י" הד~
 או~

 ~שה הוא ~בן בפירנצי המנהג דבן ו~
 להרב דאף לומר לו וראפשד פ~מים איזהמעשה
 סי"~"א ~"בז""א

 רהארי~

 בפלפולו
 הז~

 ד~להלז~

~
 שו י"ד ~ליקוטי וב"ב

~ 
 ~"ג

~ 

 מ"מ
 בעירמשלו ג~ יהי~

 המנהג נ~~~ט שב~~ הזא~
 אברהם ~רית הר~ וב""ב ובו~ א~ליום למנות~

~~ 
 ד"מובו~

~"ש~
 וב~רו~ה ובליוורנו בסיינה נוה~ין ראי~י ובן

 נלע"דובן
 ~עלה ~ר~פא בפלפל"א ז"א דהר~ ~הג~

בסל~
 הבה"ן והניף נפה בי"ג מנופה

 הגר~"~
 ~נופה

דשבע~
 יגיד ומקל"ו שומעין דלמקל לו יספרו ימים

לו
~ 

 וגם
 וב"~ הש"~

 דאין ~נ~ה לה~מיד ~ס~ו
 ~לה~ל

~~
 א~ל " ובו~ הדגל ולא~ד

 ב~ו~
 הרגל

 א""~
לשנו~

 משנה אבל דשאר א~"ג בסו~ו
 עדיין ה~~יל שלא זה~מ ברג~

 אבלו~
 ~ן לנהוג אין

 הא~~~יםרנראה וב~בו קי"ז סי~ ~~לובלין ר"מבדגל
 ובא~רונים ב~"או~יין פרש~המוערי~ ל~זור צדיך ראין הפרשה ל~זודדאסור

 בא"~
 ~~~~ סי~ן

 בדינים
 זה לסי~השייבים

~ 
~~

 " פנים לו מ~ים אבל

 פידו~
 שמב~רין

~~רונים מהירושלמי ~הוא אבלו ימי בלאו~ו
~ 

 ובמקומו~~~
 ובו~ טובים ימים ב~ ש~ושין

ב~בהב"~
 ס""סזה

 ב~נ~ דה"~
 של ימים

 אםר"ה
 מ~

 לו
 מ~

 ~~שני מיום מונה ראשון ~יום
 ו~"ב מדברי~םדהזי

 ~נ~ בשו"~
 ו~"ב ו"~י" ה~ בלל ורדים

 ~וד~ בשו""~
 הדב וב~ב צ"א סימן ~יים

 בשבט ז"ל עייאשמהר"ן
 יהוד~

 מ~~~ט ומ"ש וז"ל
 אם וה"ה דו~א לאודאשון

 מ~
 ~יום ונ~בר א" ביום

 דמ~~ילא~
 למנו~

 בס~ ב~ מיום
 הב"~

 י~"א באל~זאייד~והגין א~~ ובן ז"ל
~ 

 ~"ה ובן
~ו דנוה~ באני~~
~ 



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

 ב~~~ט
~ 

 נקבר שלא זמן
 ודל~

 בס~
 הר~

 שמחלק
 ~יום דבנקבד ב~ ביום לנ~בד א~ ביום נקבדלבין

 יום נ~בר אם אבל ב~ ביום למנוח מ~חילב~~דוקא
 יומאא~ב~~ דהוי ב~ למנו~מיום מתחיל אינוא~
 ז י~"שובו~

 וב"~
 ז""ל ~חמ"א הד~

 ח"~
 סימןר"ן

 ב~והאי מיום מונה אמרינן בח~ייהו המחילהולאחד
 ~דמב""ן ~סב~ ~דדבנן הוי אדיבחא יומאדאמרי~
 וקי"ל ~"לו~גאונים

 אבלו~
 הוימדאודיי~ דאשון יום

 ובו"י~"ש הלבה ול~נין ~ה זה בסי~ ז~ל ה~י~מ"ש
ו~יין

 בתור~
 ד~ סי" חסר

 וב~נ~
 י"ד חלק ורדים

 הב"~ןל ב~ש להלבה שהסבימו ו" סי~ ה~~לל
 ארובה בא~ש י"דבה~ה"ט שבנ~"ג ~שו~יין ~"~
 ב~ש ה~ח ב~~ נוהגין אנוו~מ ~~~

 וד~"~
 ונל~"ד

 ובחובבד~ריו
~~ 
 ~יין ב~ט ~דין צרוק ול~~ין ז

 ב~ ב~ט לנהוג אין ז~ למנין "ש~ולה אפי~ו~מ ~ י~ש"ב במנה~ינו מ"ש ב"ז סז~ ח"א ו~ו~ז יביןבס~
 ~ג דין לקמן הש~~ ~מ"ש בפרהסייאאבלות

 ב~זו~יין ~ב"~

 ס~
 יום ~~ך ז~וב~י

 ש~ טו~
" 

 ראש
 ולרוחב~ה~להלאורך השנ~

 של שני ד~~
 דא~

 ~ולה ה~נה
 ות~"מ שב~הלמנין

~ 
 ד~ט נל~ד דינא ו~~נין

 ב~ט בנקבד לן שאני ודלא ז~ למנין ~ולה ~השל ~
 ז"א~~ב הס~י~ ובן ב~ מיום מ~ה דל~ו~ם ב~ בי"ט אוא~

 בשו~~
 ~~ג

~~ 
 ו~רב ~""ש ז~ן

 בי~
 דוד

 ו~יין ש~ג סי~~ח
 שו"~

 דב~ב ~ז ש"א רדב"ז
דאינו

 ~ול~
 ז ד~ולה ונל~ד

~~~~~ 

 אבל " ש~ניובו~ חל אם ובן ~~
 אסורי

 בלביש~
 ובגדי לבנים

 ~מו והסבים צ~ ~י~ בש"י ב"פ מ~ומווחזדת שב~
 וס~ר ז"ל אופנהיים דודמהר"ד הגאו~

 דאיו~
 בה~שמקל

 הוא ובן ז ל~~ל ונל~"ד ~"שבזה
 האבלדאין ה~פ~~ מנה~

 מ~נ~
 ובמו בשבת מ~ומו

 לפי מרנן סבדי ד~ן באורך ~"ש ד" דין שצ"ג~י" שבתב~ילע~
 והסוד~פשט

 דא~ ד~ ובדין ~
 ~דב בשבח ז~ ח""ל

 קולון מהר"י ב~ב בן בח~~מ לגלח דשרי~ד~ל
 מה~ן~~ המגיד~ד מהד~ וב""נ~ב"ב שוד~

~~~~ 
 ב~בו " ובו~ לבבס מוחר ~~

 בטל דבברוהאחרונים ה~~
 ממנו נתב~ל דלא אסור להפד אבל שב~הגזדת ממ~

 ימים ז~ באן דאין ביון ~~~זרת
 ~וד~

 ז ~~ד הרגל
 ~"פטובשי~לת ~רגלוהוא ב~רבופשו~ובשמס~פר

 ~ ונ~ן ר~ הי" מינץ מהר"י ~צותקודם

~~

~ ~ ~ ~  

 ~ה~~ן ~ן

~ב~ ~~~~~"~~~
 הוא

 ~רבה~
 לפימנהגינו ל~חוץב~"ש מותר

~~~ו~י~  ~ " ~  

~  

~~~~~~~ 

 שפ~~ ר"ס ~~יל ו~ב ל"בל
 איסוד דנהגינן

בל בביס~
~ 

 דלדידן ב~ב י~ סעיף ~קמ"ח סי~ דבא~ח ו~ו
 ~פי~ ד~יצהא~ו~

~~~ 
 אלא דאינו די"ל להשיבה

 ו~ש ל~ בל ו~רחיצה ~יס~ לאהוד ~~ל~א~ו~דא
 היינובא"ח

 לפסו~ דרא~
 רחיצה לאסור ~ן

 מ~ירין אלא בן ~ינו ~מנהג אבללח~י~ה אפי~סמו~
 ב~"ז ו~ייןלהשי~~" המו~

 וש"~
 ל~י מ"ש ו~יין וב"ח

~ימן
 שפ~

 ו~ימן
 דנ~יגי ונרא~ ש~~

 משוםולבבס לרחו~
 י"~ ~בו~

 אסור ~רגל ואחד
 ו~וין ~~ ~ד~~ב~י~ה דחיצ~

 ~ד~ ~~~
 סימן י"ד ~הודה

 וה~יר ~ח"ד ~ברי דה~יא~"ט
 החפי~ונטיל~צפדני~

" 

 למוצאישבת לטבולבי"טבנ~ד
~ 

~~
 של שני ויום

 ~צד~
 ח~" בה~יף ובו~

ביון ה~~~
 דיו~

 ברל~יל מדבריהם הוא שני טוב
 ~ ב~דיז

 ~"~ ~ו~~~

 הרי ~צרח שמיני של שניויום
 ממ~ל דליחשב והקשו "בב~

לחש""ב
 ש"~

 ל" בי~ול ל~נין גם ~צמו בפני ברגל
 ~רי לז~ נ~ב והחג החג קודם שב~ה דנ~בטלביון
 בי"בל~יל דאמרינן במוי"ד

 דלא ~באדשאני יו"דוחירץהרא"~ די~
 נ~~

 ואע"ג בלל ש~ים דין
גיהוץ שנה~

 ותספו~
 בלאו הדי ~מ

 אהוד נמי אבלו~
 ו~יין ~דבר ונבון הר~ל מחמח~אלו

 בט~
 ס"~ו~מה

 הרמב"ן~ לד~ח בזהשחירץ

~~~~~ ~"~ 

 " ובו~ בו נוהג ביום בו וקברו

 בבא זה לפניבאן
 אחר~

 מ~ו ~ח הקובד דהיינו
 ובו~בדגל

 ~מקומו~
 י"ט ב~ ש~ושין

 מונ~
 השב~ה

 לפי אבלוח בו נוהג שאין א~ג האחדון שנימי"ט
 ל~יןשב~הומונ~ ~"ב~ולה מד~דיהםש~וא

 אחדיו
 בלבדש~ה

 והש"~
 ~ימן ש~א"ח ל~י ~ן ~זבירו לא

 ~יחה ~ך וח~יהלי ~ב"ל~ הובירו~קמ"ח
 נזבד בבד הלזה הדין בי חזי דשפיר הבדולחמ~ינו ה~ל~~

 ~~ דיןל~יל
~~ 

 ואינו
 נוה~

 אלא ב~ בי~ט
שבצנ~א דברי~

 א~
 מה~נין לו ש~ולה פי ~ל

 שבחשב~ו~שב~ה בליל במו ~דבית בביתודמ~פלל וב~~מ~ר~ק~
 ~ בן נה~וולא

 חל" דלא א~פ"י ב~ל מ~ו אח וה~ובד

~ל~אבלו~
 שדגילים מ"הנד מ ברגל

 שהדגל במה ~לוי זה ואין ~בף ידליקשב~ה ב~ להדלי~
 חל שאינו אוהאבלות מבט~

~ 
 הדגל אחר

~ 
 שידלי~ב~~ו~

 שם אובליםשא"ן
 משו~

 צ~ר
 ~סימן~"ג נ~~ אחרונים"ו~ייןש~~

~~~~
 ~~~ב~~י

~ 

~  ~~ ~ ~  
 תקמ"~דבלילסי~

 דדוקא המצות בבל חייב שני י"~
 ב~~ שניביום

 הדא~~
 קבורהצרבי ל~~ו~ דנה~י ~אשבנזים למנ~ג וב"ש לאשלפניו אבלבליל~ דבנן שויהו דבחול

 בלילה ד~ייב גוי ~~
~ 

 ~ל לי תמיה
 ביום דאם א~ דין שמ~א סי~ ל~יל ~~מדןדהא ז~
 ~ליו דחל ~ממין ~""י ל~ברו ~צהראשון טו~
אנינות די~

~ 
 מ~בש"~מו~ד וב"במהרי"לדאםמ~לו

 ליללקדש
 ש"~

 ביום אבל
 ב~~

 שפ~ור מודים
 א~

 לא
 דאי~ ביון בפסח ההגדהיאמר

 פהוקים מדרש בה
 שמ""א סי~ ב~ד בדדישה וב"ב מלובליןמור"ם

 ~ שם בהש"ך רלאהט"ז וב"~

~~
~  ב~~ ~ד~ ~~ 

 המדב"ד מן

 ד"ה דיןא~ ש~א סי~ ל~יל דינאל~נין
 בשו~~

 מהר"ם
 סיים בי"טב~ אבל~ח ול~נין ~ באורך י~"שמלובלין
 בד~חהרא"ש ובו~ ל~~אבל נוהגיןשלא דה~ולםמרן

 דביו~ נראה ו~ב"פ מדרבנןדאבלו~
 אפילו שני טוב

אינו
 רוצ~

 דין ~ליו חל ~~ה לקברו
 ~נינו~

 דבחול
 אי"ד מפני לקבדו א"א ואם דבנןשוי~וה

 אונ~ מפניאו ~~בו""~
 ~ליו חל דלא אפשד אחר

 ~אנינ~ ~י~
ונדאה



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ "

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

 רוצה שני י"ט בליל ~אם
 ח~ף לקבד~

 ~ין עליודחל
 אנינו~

 ויקבר
 א~

 ~~ו
 קז~ם ~נ"ן ~י~""ע מס~~ר ~מו בל ול~ו~ר~י"ן בחביל"י ~קף ד~וא ד~יון וי~~ו~ יקדשואח"ב

~~ירו~
 ו~~ע וסעו~ה

 מ~ו"~
 אסור~~~ל בי~י דאבל מור"ם

 "לעלו~
 ועיין ~ ל~ודה

 בשו"~
 י"ד ז"א

חל~
 בגורל לו שעלה במי קס"ב סימן ב~

 ל~יז~
 ח~ן

ב~אשי~
 האופ"ן יהיה ~אשר מיל~א ~יה ואי~רע

 ב~~י~ד~ב~
 רמן והעלה א~לו ימי ~" ~וך היה

 י~ול~דין
 לעשו~

 מ~ו~ו
 א~

 הודה" טו~ה עצה דרך
 ~יס~לקמן~ב"ד

 הח~נו~
 אל ל~א ~יאין

 בשמחה א~ה" עב~ו בד~~י~בל~וששק~~שמחה שעדהמל~

 בר~ד~וגי~
 ע""ע~~~~~~~י~

 מ~
 ה~פר ומחזירין י ~ ישראלים ובאים~ממין ~"י א~ בןט

~ו~
 הק~ד

 בונה ~שום בו ויש ~מור אי~~ הו~
 הרבד~ועלו~~~ני~נבון ט~

 אבלו~
 מדאוריי~ הוי א"אי יום

 ביחה מרן מ~ר~נן~ו
 בסו~ יוש~

 ~~ב ש~ט ~מן
 והראב""~והרמב"ן וה~ב"ם דה~אוניםוה~י"ףד~ון

 נק~ינןומור""םואחדוני ה~י דהואד~ודיי~אסוברים
 דהוא~~רי

 מ~ר~נ~
~ 

 ~י~~~~
"~ 

 ~ו~

 למ~יןשב~"" ועולה ~"
 ששמעמי

 יום שאין ל~חמיד יש בשבת~רו~ה שמוע~
 השב~

 עולה

בתחל~
 ~נה"ג הר~ המנין

 בשו""~
 והביאה רל"ט םי"

 בר~ה שיוריהר"
 ~ו~

 לק~ן מדן בפסק ורלא א"
 ז" דין~י"~"ב

 וע~ע ~
 סימן הנ"ל חוי ב~י בשו"~

 של י"ט ~שני שהיו או ד~~"ד"מ
 ~ליו~

 ויום ו" יום
 ~~אדו~ה לידי מעשה בא ו~ו"ו~בר ~סח ז"~לז"ב~ון

 ז" די~חיל בש~ר~ז ד~יה א~ ~"ח ~םונ~ו~~~י
 מיוםימים

 ~פ~~ השב~
 לו והרא~י ~~רן

 יתחיל דלא דב~ב הנ"לחיי בעי שו"~
 למנו~

 א" מיום ~"א
 עולה אינו דש~ת ז"ל י~יאל ר"ו~~ש

 מעשה נ~שה ובן לדברי והודה~מנין ב~~ל~
 ומה~~

 קולו~"
~רש

 נ"~
 וה~אנ"ח

 שו"~
 חוששין נ"א סי~ ח""ב

 ~ל" סימן הר"ט עיק~ הר" הס~ים ובן ז"ל י~יאלד" לס~ר~

~~~
 דנ~פשט בפאדובהיע"א לידי מעשה בא
 האוירומישהיה מעיפוש ב"מ דבר ב~וחולי

 הרופאיםו~מונים עיני מר~ה חוליל~י ~אותו~ת
~השדד~

 במ~בו~יהם ו~יד ~בף או~ם ~ברים היו
 יזיק שלא בדי ב~~מרובזפת מבוסה א" ~יבה~וך
 בליל חולי מאו~ו~~ י~ודי ונפטר ה~יד לבני הנ"ל ~ה~ולים רעריח

 ש"~
 צווא~ ~~פי

 ~בד השררה
 הרב דבדי~ל ורו~י ראשי וסמ~~י עממין ע""י עצמו ~"קבליל

 הנ"לדשב~ בנה"~
 ב~חלת עולה אינו

 די~חיל לו והור~יה~נין
 ל~נו~

 שא"~ריו א" מיום
והו"ל

 ש~~
 הא~לו~ ימי ז" ~שלום ה~אה

 ~"ש ו~"ע
 ~ לאורך ז" דין ו" ה" דין ~"ב ~"ל~מן

~~
 ~~" " ו~ו~ שבפהדסיא ד~רים א~ל

 ~ינו ~טיפ~ו להסיר ~היינו ז""ל א"~"ק הש""~

נו~~
 מנעליו לל~וש וצריך

 ~ז~ו~
 בן ובו" המטה

 להיו~דאוי
 ועמ"ש ונבון ~ עב"ל

 צדיק פרי הר~
 ז זהבס~מן

~"~~~

 ש~ת ליל להילדים מברך היה לא
וב~חרי~

 ש~~וך
 ה~בעה~~~

 מקומות
 לאבל שברך ~י ~ושיןשאין

 ~ב~ו~
 ודוצין השבעה

 לשאל~ ז~~~מו~
 ז~" אין ~י ~לל דומה ואינו שלום

ב~
 שנו~~ן ~~לה ~~ו

 ~עו~
 שי~ורך ~די לצרקה

~
 ויה ש~רך המי נוסח שמ~ה במי "ב

 שמז~ירים שאומרהטעםביון מי וישא~~ ~ו~דלעשו~
 ~ם לבלול להו ניחא לא הר~הש~ו~אנשים במישבר~
 ביוןבתובם ~א~

 שמד~
 ו~יין ~ עליו מ~וחה הדין

מהד"מ שו"~
 מינ~

 ז קטן ו~ארהיטב פ"ו סי"

~ ~

 ~גד ללבוש ושלא
 קדו~

 ~לבשחול ב~די האבלצריךלהחליף וז"ל ~"או~ב" יוס~ ~רבי ב~וב "
 ב~ד לו שאין בישדאל ~ני שוםשאין " ב~לילו~ינו פרהסיא דהוי ש~ בגדי בשב~

 זיין מהר"י ש~~ב ~אי~י ו~ן ~מבחול לשבת~טו~
 הרדב"ז בשם ~ן ו~תב ד" סי" יו"ד שער י"די~ועה בשו"תשער~

 ~ב~שוב~

~~
 ~~~~ל~~~י~~~~~~~

 ~א~ל אם ~"ממצטערי"
 נוה~

 ל~בד
 הש~

 ~דין
 שב~ ב~דיולל~וש

 ~ם יעשה ~ה
 האב ~לי~י בשב~

 ~דת דשב~א יומא ל~ח היום רוח ל~לוב~ד~ו
 ונהרא צ" ~י~ן ח"ב ש"י הרב ~"ש ו~יין~ו~ה ש~

 ע~"ל ופשטיהנהרא
 ~בלי"ם אב"ל בימי ~בת בגדי להחליף בו~ל~ו ל~ואלי"~ והנה~~י ונהגתי ~

ב~וך ג~
 ר~סור שב~הר~יא דבר הוי ~י שב~~

ביום לנ~ו~
 קד~~ שב~

~~~

 ~הז~דתי
 להחל~

 ב~ד
 הקרו~

 ~יום
 דב~בוד~אידנא בא~רוני" ודלא מדןבדברי ה~~~

ל~
 מו~יחין דמנעלים דאפשר בזה לרקדק נהגו
 מן ~ דאיןדנלע"ד

 ה~ו~חו""~
 לו שנראה במו

 השמיט ~עט""ז וגםלהגה"~
 דהאידנ~

 נה~ו לא
 בזה~לדקדק

~~
אבל

 לחזו~
 שנים וה"ה " הפרשהובו"

 ~~~וםוא" מקד~
 בשב~ ודו~~

 זמנו שהוא מו~ד
 ב~דבי וב~ו~ ~ ואחרונים רש""ל אסוד בחולאבל
 או~יוס~

 ול~" שמו""ת דוקא פשוט נראה וז"ל ד~
 ללמוד נוהג אם אף~ירש"י

 פירש""י י~רא לא התר~ום במו ~ללי ~יוב דאינוביון א~~ ~ירש"י שמו""~
 איפבא שב~ב ב~י ו~לא אבלו בי~יבשב~

ונ~ון ~ב"~
 ו~""~

 ~ היטב הבאר
~~~~~

 בשיורי עוד
 ~רב~

 אות
 שלא שישנוהגים דאי~י" אב~ ב"וז"~

בש~~ ~רו~הפ~~
 אחר ~בף ל~רו~ה וממתינים שמו""ת

 יפה ומנהג שיסמובו מה על להםויש שב~~
 הו~

 ~~ו
 עב""ל אחר במקוםשב~בתי

 ונלע"ד~דטו~ ~
 הדבד

 נרא"~בן
 ~הש""~

 ~שלומין דיש
 שב~ ~ידי המוגמ""ר ~ל לברך ו~יקין~נהג שהו~ אע~ לש~"ו~

 בשב~ו
 רבחול מהר~ל בשם שהביא ~דרישהועיין

 זובש~תא~ורועייןשל~יצ~ודדףק~"ח מו~~

 בשו"~~~~~
 וז"ל י""ז סי" נ"ש

 ולד~
 זבדשאידע

 ש~לך ה~בת ויום אבל~ם א~"ללה
ל~ה"~

 ~" יום הוא
 לא~ל~

 א"צ
 מקומ~ ל~נו~

 ב~ה"ב
ו~ל~ש

 א~י"~ו~ ב~~יש~~
 בעיטוף ~לך ומ"מ שבעה

 שקודין אש~נז ה~~ליםבמנהג ב~ךהראש
 שטאר~

 לה""פ של ~ק"אהובא
~ 

 ובן בה~ה שם עזד ו~תוב
 שב~ ~גדי ל~וש~ו~ל

 ב~הול~ת
 ל~ב~

 לבה""ב ~זון
 זו מ~שובה "ב"מ יב"ח תוך אבלה שהיא~ף

 ~ב"~
~ 

ואמ~
~""~ 



~ ~ ~ ~ ~

"

~ ~ ~ ~  
~ ~  

~ 

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

 אגיד
 דביולד~

 אבל~ ימי בתוך זבר
 דעלצד להם בואמרתי הל~לשואלי""~

 עד ו~מתין לה שויא מתו"ן ~תו""ן טוב~יותר
 לילך~בא ~ב~

 לב~
 ~לך אם יו~יף ומה יתן דמה ב

 בף נ~תה ולא ~ג"ל תבלה או שבת~אותו
 לילך"ר~לה

 בתצרו~
 עוד ~~

 שב~
 ל~י וב~"ט א~

 נש~ הני לבה"ב זבר היולדח ללוות דנ~גימאי

 ואוה~י~~רובי~
 ~~עוד

 קטנ~ ~עוד~
 אחד

 בבית~ך
 היולד~

 בשבעה הבי למעבד אריך דלא
 ובחובא בשמתה יצו~"ו דצדו""ף לה י~פדוימים

 ~ואיטלולא

~~
 דש"ל " אותוובו~ ~ודין היו תם ורבינו

 יעל~" רלא ~ודו בנ~"ג והר~ומהרימ"ט
 אבי ולקרותו שורה לעשות שהמנהג אף ~בןאבי

 לא~~ןהאבל
 ול~ שור~ יעש~

 ה~ד""ת אבן ~ יעלה
 הט"ז דברי דהביא עלי~ם תלק י"דבל~וטי

 דאינו נלע"ד ובן פרהסיא ~וי דלידן ודחאםרש"ל בש~
 לבה"ב ילך ~א או לתורה יעלה ולבן ש~~נעאדבר

 ידעו לא~הרו~ים
~~ 

 דברדהית~" היתהאיזה ~ב""ב
 ט"ל ~י" ש~ואל נאמן הר~ אבן לבה"ב ללבת~מנ"ע
 ב"ד ה~" ועיין ו~י~ו ל~ש"ל ה~בי~ו נ""שושו"ת
 ~ימן י""ד מ~ה ר~ד ושו"ת קצ""א וסימן ~~"ה~י~
 סימן הר"ט ועי~די ~~"ט סימן ת""א והלק"טע~

ל~
 לק~ן ומ"ש ת" ~ות

 ~ו"~
 ~ימן ג" חלק ז"א

 גקע
~ 

~~~~
 יו~ף בברבי

 או~
 לא אבל ש"צ וז""ל ו~

 ה~רשהי~רא
 בשב~

 ~ישמט ויבוצ
 שהיה ובש"צ ע~ ~ימן משה דבר א~ר לבה""בלילך
 אתד ~קהל ש""צ~ריר

 ז""ל האר"י ע~"י נו~ג ו~י~
 להראותשלא

 ~ו~
 במקומו ולא בבגדיו לא אבלבש~ת

 יבול היהולא
~~~ 

 שיקרא לו והתרנו ~תר ל~ה""ב
הס"ת

 בשב~
 עב""ר
~ 

 ד"ה" ד~ דין שצ"ג ~י~ לע~ל ועמ"ש בתורה י~ראלא א~ ~רהםיא ~~ו"ל ~עיני וישד
 ~ ובו~ ~ד~"ט סי~~רדב"ז

~~~~
עוד

 ש~
 שאירע ~ורה ת~ן וז""ל ז~ אות

 שמואל דבר מהחתנות לי~ט~ יבול אבללו
 ~דסי~ן

 ~ימן ש~ואל נאמן ~שו"ת מ"ש ועיין ~
 ת"ב י~ד ז"א הר~ בשם שצ"ט ב~""ם לעיל ו~"ש~""ל

~~~~~ ~  
 נתייא~ ובש~~

 דביון " ובו~
 ה~"ל דנ~יאשוי

 בדלעי בנ~~~
 "ל~י היינו א~ יום למנין לו עולה ושבת שע~ה~ימן
 דאינו ~י""ל ואנן ז" דין ת"ב ~ימן לקמן מרןדברי

 ראשוןשאחריוובדבתיבנאלעילבר"ס מיוםמונה~לא
 ~ יע""ש א~דין

~~
 ודוקא " ובו~ ~לרתוץ לו מותר מור"ם לשון

 משו"תו~ר"בעלמ~ רא~ור בע"ש שרילרתוץ
 א~ו"עד ~דין מן דא~ור ות~ורתו~יוצא גילותאבל
 בתול חל אם ל"יום

 דמקצ~
 ביום אבל בבלו היום

 דבעינן משום ל~ולם אסו~ב"ט
 מ~צ~

 ל~ יום
 ו~פ~ ד"מ ועיין ע"ש א~ דין שצ"ה ~י~וב~עיל
 שאלה שלמה ברם ושו""ת ה~ ~י~ ה~ בלל~~ורדים

 ושבנ~""ג ז~ ~רק אבל הל~ות והגמ"יב"ת
 ועמ""ש ז""ל ש~ה ~י~~"י ב~ג~~

 לע~
 ד""ה ר" דין שצ"א ~י~

 ליה ש~י לא דינא דלענין ב~"ש ב"ט חל~ם
 "יום ע~ור~ד לגל~

 בהסבמ~ השב~
 ה~וס~ים ~וב

 באורך יעזי"ש בעינן ל~ יו~דמקצ~
 ~תזוע ל~ ומינ~

~~~
 מותד ~דגל ~דב בשבת שלו שמיניתל

לבב~
 ~ימן "בדלעיל בע"ש ולס~ר ול~תוץ

 ועמש ~~ דין~צ"ט
~ 

 על
 ו~גדי לבני~ לביש~

 ~מיני י~ הוא הרגל ערב ד~בת בע"ש~בת
 ז בשבתמקומו ותזד~

~ ~~~ ~""~~ו~~  

 א~וד הב~ודמפני
 דנהי~ במקום לקרוע ח~ב נשמה~יאת שע~דבשע~אבלמי

 לקרועעל
 בא"ת~~ימן בתב ורמ"א בחה"מ המתיםבל

 סי"ולעיל ~קמ~
 ש"~

 אשב~ בני ~ה~ו ~~ל
 ל~דוע שלא

 אב~ על ב~אב~ועד
 שאר ועל ואמו

 ובמקום המועדאתר ~ורעי~ המ~~
 שא~

 בלם על לקרוע י~ מנ~ג
ע"ש

 ד~
 ועמש"ש ל"א

 באור~
 והן דינא לע~ן הן

 מצורתי שם שהעלה מה ת~ ~וק המנהגלע~ן
 ושם יד לו ~חוצ"ה ~קס"תהח~ושה

 בשלש~
 הן

 ל"ו קריעהב~~~ן
 הק~~

 מת לו שמת למי ב~ריע~ה
בחה"מ

 וש~
 דתוקה ~מועה ששמע מי ב~דש

 ג~ש~מי במדה בא ~ו הש~שה ואל בתה"מ ואםא~ ע~
 ה~~ל בתה"מ לקרוע ת~ב "~אי ב מת לושמת
 התותמ"~ למי על~ עיין החיתום אתרהזלך

 שם"

 ברגל ששמע במי אשיבנו ל~ו ארבעה ועל~מצא~
 רתו~הד~שיטא קרוב~ובשתבלהרג"לנעשתשמועה
 מועד"ת הרג"ל דאתר ברגל~קודדע

 א~
 ~ו

 השמו~ה לול~רועדנתרח~ה שה~~
 ~ן ~~~"ז א"ח~י~ ~~ףבברבי ~~ע"הועי~ מת~~
 הד"טא"~ ועיק~י ~
~~ב"ואות~~ ~~~~

~~~~ 
אבל ן~~

 מה~"םלאפו~י וב~ מבר~ ~קרו~~
 מא~

 ~אי
ו~מ"ג

 וםמ"~
 דב~בו

 מבר~ דאי~
 וע~ן בת"ה

 דס"ל ה~א"ש דברי ד~ביאב"י

 דא~
 מב~~

 בת"ה
 מ"שוע~ן

 ובן ד"ה ה~ שע"תדין ~~ לע~
 א~מבד~

 ~ענ~וב~
 עפ~ אף נלע"ד ד~א

 הבא פסק דמרן
 ~ימןו~א"ח

 ד~ ~קמ~
 ראיתי ~~~"ה דמברין ת~

 ובן מולרתי עיד ד~~יינה ב~בר שוניםמנ~גים
 ~ד"ט ~~~רי הד~ וב"ב בת"ה מברין איןבפי~ינצי

 בל~ורנואלאדמברין ראיתי ובן ו~ אות ~י"ב"וא"ת
או~ו

 ~פ~
 הב~"ב

 וקאו~
 ~ בביצי~ ולא

 נהיגי דבן
~~

 בל~ורנו הדוב
~ 

 ההברא~בת"ה ונרתת ודהואיל
אין

 מבד~
 ת"ב ~א להרב וע~ן המועד אתר אותו

~~
 רד~~תו ~נ"ד

 הרמ~
 הגאון הרבנים ~ימי ~ארוב~ תובבי דנ~יגיהעיר ז~ני אמדולי "ובן להברותו

 תזק י~~קבמוהר"ד
 והגא~

 פינצי ד~אל יצחק מוהר"ר
 ארעא תקי~י~"ל

 ד~טנ~
 על י~~ו עבה

 נהרא דנהרא מסתפי~א ולא אמינא ולבןשקדמוני השמוע~
 מאנשי המנהגעל יח~ו~ והמ"ץ המד~ה ממנ~ג לשנותופ~טיהודאין

 דע~
 ינוד ולא ~~ונהידיו ריה~ ע~"ה והוא ו~~ונה

 ואנ~ אנ~
 ידו המשנה ~בל

 ועי~ ~ התתתונהעל
 דתלק ת~וט~ ש"צ"~י~ בשו"ת

 דא~ר פאפו הרא"דעל
 לא~

 לצאת ~ת"ה בתו ד~בר
 למול ~ם באותומ~יתו

 תינו~
 א~ר א~

 קבור~
 ב~ו

 ~לך לו התירוהוא
 ל~~שו~

 מצו~ו
 וב~

 המתבר
 ~ד ~~םהסבים

 אב~
 דאין

 אבלו~
 בת"ה

~דב~~ ונב~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~

 ~ו~

 א~ר "מור"ם לשון ~~
 ~צו~

 א~~~שב~רב ב~~הש"ךס""קג"ו~לי "" ב~"ש
 או~רים ~נובהר"~ו~עדב

 ה~~ז וב"ב ב~""ש ~~י~ילא ~~י~צ"~~ א~י~א~ר~צו~
 ~צו~א~~ ומשמ~דה"הב~י"~

 שלאלאמרו ומ~הגי~ו ~ עב"ל או~ו א"א
~~ילי

 וב~ר~ ב~ר"~
 א~ר ~~ובה

 ~צו~
 נהדא ונהרא

 ~ו~רים אם ובן ~ו~ש~י~
 המ~

 ה~~~ ל~י נבון ובן ה~ין~יריק אומדים אין בלילה
 קריש אבל יהסור

 בבר~י וב""ב לאומרונהגו
 או~ יוס~

 ועיין ב~
 ~ צדיק פריבס~ר

 ~י~~~
 " בי"דולא~"וובו~ לא ~~

 מור"ם ב~~ רבן~ הןא~~
 ~א""~

 סימן~רצ"ו
 נוהגיןובן

 א~
 רשם ~~ו

 פ~~
 רבריאבלו~ רבל מרן

 ב~נוב~נוהגי~
 הררישה ר~רי הביא והש""ך ו~ורים

רדצ~
 ליי~ב

 שמ~ איירי רבא"~
 לו

~~ 
 ובאן בוביום

 רמ~איירי
 דהוא וב~~ לבן קורם

 רו~~
 שם י~יין

 לעשו~זההחילוק לן ~לג יור~ררבור~אןוהאמ~
 ר~~ו ~ל ש~לה מי וישמרן פסקי נינהו ~י~רא"י רלאו לו~ר ~רי מרןברברי

 רב~""~ להגי~
 רב~ב

ב~~וב~
 אבלו~ ר~רי בל דה""ק בצינ~א צ""ל

 נוהגין
 ב~וריםבצינ~א

 וסמובו~
 ~רר""ש ~מימי"ם שלו

 לאזבר"ה הטהו""ר השל~"ן ~ל הי~ה למהדאל""ב
 ~רין~~ובה

 פורי~
 דהו"ל

 לה~לו~
 בזבור"ו

 ~~ובהבריני בסי"~""~
 אג~

 "דיוקנראה בי והגם שם המו~א ה~~ד רין
 הגו~

 רא~ן לע""ד נר~ה זה בל עם
 רברי רבל ב~ב ורש~ל רבריומר~~ינוהש"~ולהגיה לש~~

 ה~נהג ורבן ופורים ב~נובה נהיגיאבלו~
 והב"~

 צדיק ~די" הר~ ועמ"ש רו~א רש"ל ד~ריה~~י~
 ז"ל ז"א הרבועמ"ש

 א""~ בשו""~
 ו~יין ק"ב ~י~ן

 יוסף~~רבי
 א"~

 ~רצ"ו סי~
 אי~

 ~ו""ר
 ב~ו בצינ~א ב""א לה~א~לנוהגיןשלא וראי~י ~

 בשב~
 בין

 בר נהירנא ובן ו~~יינהבליוורנו
 ~וינ~

 בי~י ט~יא
 ~יר""א הר~ דב~~ מצא~י ובן ז""ל סג"ל ידידיה~ר~

 ולענין~~~וז"ל
 הלב~

 ש~ס~מדןבי~ה ב~ו נקטינן
 י"ריו~ף

 ש~ ובש"~
 ~לתה ובן ~אבלהמקל ברברי דהלבה לה~אבל שלא

 הס~מ~
 הר"

 בי~
 סי~ רור

 ~ב""ל ל~~שה הלבה הורינו ובן~צ"ז
~ 

 ובןאמרו
 בימי~רבני~ רנ~יגי י~""א בפאדובה ה~יר זקנילי

 נלע""ד ובן שקרמוני ז"ל ההוראה בס ~להי~בי~

~ ~ ~ ~ ואז~ ~~~ ~~~~~ ~~~~"~~
 ל""ר

 ל"~ ואו~
 רב~ב אונן לענין גם ~ י~""ש

 ~שוט רהוא ונ"ל ויין ~בשר ב~וריםד~~ור
 נ"ל יבהאי ~~ורים ההבראה ברין ~ור נבנסל"ד ו~או~

 ~פרטהיבאדאין להקל ו~יש המרי~ה ~מ~הגד~לוי
מברין

 ו~"~ ~~"~
 ב~~ר

 יצח~
 נוה~יןובליוור~ו ~ ב~ורים אבל ~רך

 ב~ להברז~
 וב~ורים "ה

 ~נהרא ונ~ר~

 ~י~ ~"~~י~~
 ~צמו שלשי" יו~ א~~לו ~~

 " ובו~זז

 משמ~
 ריוםל~

 ו~"ממלשון ~רו~ה ש~ו~ה דין לו יש ~לילה ~רבו~ו

די~
 ובן ל" יום בל רר"ל בבלל ל~ ויי~ שב~" זה סי"
~יא

 שבר~
 ז""ל ~ב"י י~ויין ז"ל והר~ב"ן הרי"ף

 ר~~~~רא נל~"ד וה~י ~ט~ם ב~רישהו~יין
 ש~ה סימן ו~ בשבנה""ג~"קו~יין ופשו~

 ~~~ה~
 ~"ש ב""י

 וררים גינ~~וע~ש
 ב~~

 ד~ב~י""ד ה"סי~
~"~ 

 ו~ו"~
~ 

~~~~
 לאברהם ~זבוד

 או~
 ~~ה

 דבש"~

 ביון
 יצא ב~י~וולא האבל שי~~ל ז~נבוןדנו~ג

 ~ לבה"ב דהולך נהיגי אך לנש~ה נ~""ר רהואוגם ~ה~י~

~~
 וקור~

 מור""ם וב~~ " ובו~ ל~ יום ומונח
 ז""~

 דבן שם וציינו השמו~ה~יים
 משמ~

מהרמב"~
 ו~ייב וז"ל ב~~ א~ל ~ה" ז" וב~דק ז""ל

 האבילי~ י~י ז"לנהוג
 שחגיעה מיום

 לאי~ור ל~ומונה שמו~~וקור~ ~
 ה~~~ור~

 עלגב ואף ~ ע"ב ובו~
 מונה שלשים ריום משמעדלבאורהאדרבה

 ~~~ועה מיום רמונה ב~~ ~דלא~מי~ה מיו~
ז~ גב~ אל~

 משמ~ מ""~
 אי~א ראם ז"ל למור"ם ליה

 ~וה לא המי~ה מיוםל~ דמונ~
 צרי~

דינהוג דודאי בלל להזבירו
 גזר~

 וב~ין ל~
 מ~

 עליו ~ל לא רא~י~ ברגל
אבילו~

 א~"ה ז"
 גזר~

 ל"
 מו~~

 ומדב~בו י~""ש ב~ רין שצ"ט סי~ל~יל במ""ש מיוםהקבורה
 לאשמועינן רא~א ו~וראי ליה רהוצרךנראה הרמב""~~~
 השמו~~מיו~ ד~ונ~

 רין לל~נו ר~ריך המי~ה מיום ולא
 שם דהיו אבלים משאד ~לוק שהוא ל~יזה

 ובןוקבורה במי~~
 מו~

 ג"ב
 ד~~

 ד~ונה הזביד רלא מרן
 א~יו גבי זה ברין לקמן רוקא אלא ה~י~המיום

וא~ורב~~רמונ~
 ר~רי"הנוהגי~ לענין המי~ה מיום

 הט"ז ובמ"ש ~דש י"ב~ד

 ס~
 ~""ש ב~

 אינו ~ו~~ל" הנוהגיםרלרבד~ם אלמ~
 מונ~

 "מיום אלא
 ובן או""א אפי~~להש~ועה

 משמ~
 ממ"ש בן גם

 ביום שמו~~ו יןם רבר של בללו שם ז""להרמב"ם
 ומרס~ם ~"ב~קבורה

 ~קבודה ביום רהוי משמ~
 ו~יין מס~ברא והבי המנין ל~נין א~י"~ג~רי
 "גב~ב~ה

 יהודה בשבט ו~ייו מ""ש ב""י בה~ה~
ו~יין

 ~שו""~
 ~מ"ה ר~מ"ה ק~""ר סימן ~"ג ז""א

 בש"ר ~שמ~דמורהא~ה~ל ~ליקרא
 להזבידולא לא~םבי באו"~~~~ל~~

 ~פילין יני~
 רנוהג בן גם הקבורהוב~בו ביום רהו""לוא~רונים ביוםהשמועהט~

 ~בורה ביום אבלו~"במו רי~י ובל הבראה רין~י
 ~הרמ~"ן בש~ ב"י וב"ב ובו~ דבר של בללו מרןובמ"ש

 בשו""~~~~~
 ~דובה שמועה ~"ט סימן מ""ב

 הגיעו שלא ל~נים ק~י~ה בריןאינה

ל~ינו~
 ל~קל ו~ס~בר ~"ש

 ~ בו~י~
~~~~

 בזבורלאבדהם
 או~

 אלא לה~מיד אין או"אעל רבש~וע~ר~וק~ ש"ר
 בגיה~

ו~~פור~
 וביוצא

 ג~ר~ הצריבי~ מרברי~
 רבר אבל

 ג~רהבגוןנישואיןשא"צ
 וקציצ~

 איןלה~מיד צפרנים
 ובש""קבלל

 מ~~יק~ ה~ג~
 הראשון ר~~ווהרין ו~בונו

 גיהוץ רהזביר ב~ ס""ק סי~~""ב הבה"ט ~לשון נראהבן
ו~~~ור~

 ~""צ סי~ ל~יל ~ו~א הב~ והרין

 יוסף~ בבר~י ב~ובד""ה ~ ס~י~
~~

 ש~ה בלומר " א~ר יום אלא נוהג אינו

א~~
 ועיין ~ וש~וא~רונים ט"ז

 באור~
~וו~

 ~ו
~~~ ~ ~~~~~ ~ 

~ ~ ~ ~

 ל~ברהם בזבוד
 או~

 לו דמיש~אה ש"ד
 שרי ומ~צה ~ד~ים י""א א~ר מאו"אש"ד

לי~
 ש~י ל~ ורבי~ם ל"יום ~וך ג~רה ע"י לה~~~ר

א~
 וב~ב הדינין בשני הרב~צ""~ ולי גער~ בל~י

 אמרי~ן דב~ל~א ~"ג ראף~ר
 מקצ~

 בבלו היום
 לא בנד~"ר מ""מ ג~רה ~"י ל~ ביום ל~ם~~דויבול
 ליה~רי

 לגל~
 ~~שלום

 הי~"~
 ג~רה ע"י אפילו

ל~~ר ~~



~ ~ ~ ~ "~ ~ ~ ~
~ ~  

"

~ ~ ~ ~ ~  י~""~ומס~בדא~ לולהשלים למחדדיש"" 

~~

~ 

 ~ו~

~~ ~ 
~~~~~ 

~~~~~ ~  
 שנהג וז"לביון שב~ב אבל~הל~

 אבילו~
 שעה

 ולסוף ולר~וץ לנעול ~ו~ר בולו היום בל נהגבאלו א~~

ול~ל~
 ע""ב הדברי~ ~ל מו~ר הוא ובן היום בשאד

 שנוהג ש~ה דבאו~המשמע
 אבילו~

 בבל א~ור
 דלעניןשלא י""ל א~מ"מ בדבר סגי ולא הנז~~רברים

 חיה ואפילו קאמר האסורים דברים בירי~יעש~
 בהם~~ו~~

 יפסי~
 אבל יע"ש ז""ל הטור במ"ש

 שיעשהל~צדיבו
 מעש~

 דברים בל
 הנוהגי~באבילו~

בגון"עטיפ~
 הר~ש

 המט~~וחליצ~ ובפיי~
 מנעלים

 לו~ד דאין ~נייהו ב~דא דסגי צריך~ינו
 ~רן ד~א זה ברבר ז""ל הרמב"ן ע"ד ~ליגז"ל רהרמב"~
 שם ~ביאז"ל בב"~

 דע~
 שב~~ ז""ל ~מב"ן

 שצרי~
 משום~עשהשניבר שי~~

 אבי~ו~
 ב~תם~ב~בו ~ ש יע ובו סגו ובחרא

 ז"ל להרמב"ם ~ב ס"ל דהבי רמוב~
ואינו

 ~ול~
 יע"ש ~~ש בפרישה ועיין ~ו בסברה

 ונלע"ד יהודה בשבט ~ייאש מהר"י עב"ל~דו"ק
דיפה

 רקר~
 י~~ל"~ י~וד""ה הר~

 והרבד הנ"ל
 הרמב"~דרברי פשו~

 ~ אלא נ~י~ו לא
 להורו~

 דשר"ו לנו
 דאסורים הרברים בבל א~ ~~ה שנהג אחר~בימייא
 אבלי"םלאב""ל

 ול~
 באו~ה נפשו על איס"ר לאסו""ר

 ולומר פלוג~א לאפושי ל~ו דאין ו~ו בבולןהשעה
 הרמב""ן ר~י על ~ל"ק איש גרזל מש"ה האישדהוא
 היבאוסיעתו

 רלי~
 לשון לשונו מפשט ברירה לן

הזחב
 וההדר"~~~~~~

 ~י ~צ"א סי~ "א ח הררב"ז
 ש"ר לו~בא

 וי~
 לו

 ב~נו~ שו~~
באו~השעהז ה~נו~ ל~גו~ צריך

~~

 ~נ~ליו ש~לץ א~ד ר"ל ב~לאבהובו~" ומו~ר
 שהוא ~ניבר מעשה ~שה לא עדייןדאם

~שום
 אבילו~

 היח ד~פילו לקמן אמרינן הא
בהן עסו~

 פוס~
 וב~ש

 של~
 ב~פד ז"ל המו"ר ב וב י~~יל

 בהג~ו~ צרי~~רי
 ועיין יע"ש י"ד

 ב~ריש~
 ש~"ב

~י~~
 ~ מרן לשון ובאדייק והבי ופשוט שם ~נ"ל עייאש מ~ר"י ודו~ק

~~
 שאף לפי " ובו~ ~פילין לבוש היה אם אבל

 מני~ אבילו~בש~~
 ~א ~ולץ ואינו ~פילין

 ~~ורה ר~וקה שמועה ~~א ולא לבד ראשוןביום
 ש"ךוא~רוני~ הרמב""ן עב"ל קדובה אבילות ב~של~יום
והרב

 ש""~
 וב~~ דע~~ לי~ובי א"א דאם ב~ב

 ע""ש יחלוץ וההספר הבביבשע~
 ד~

 ע"ג קפ""ג
 זומיסתברא

~ ~~~~ 

 לעולם קורע ואמו אביו ועל ~~
 הא~רוניםב~בו

 רא~
 י""ב לא~ר

 ועל והפוסקים מרן לשון ~~ם ובא מורה והבי~דש
 ש"מ סי~ן לעיל זה דין נזבר בב"ר~ה"ר

 ~~"ש י"~ ~~י~
 ~ורע ב~~דאינו בפ""ז הרמב"שז"ל ומיהו

 ~ל~פ~~
 או"~

 ~לוקלאחר לו רנזרמן נמי ופליגבהך
 וצ"ע יו~ר ולא שלשים עד אלא קורעו ראינוז~

 ומ"ש ז"ל בב"מ ועיין ז""ל לדע~ו הסוגיא"ביישוב
 הרב מ"ש ו~יין ז יעויש"ב ז"ל ז""לוהדמ~להרל"מ
 זה בסימןש~נ~"ג

 בה~ה~
 הטור

 ~~י~
 רה~לה ו~

 ~פילו לעולם באו"א ד~ורע למעשההלבה
 ~ז ס"ק ש"מ סימן "הפרישה מ"ש ועיין"~עויש"ב בח~"~

~"~~
 ~ימן בדרישה ועיון

 ש""~
 ב""א~ ~"~"

 יע~

 דל~ולם~ ~ש~ע שפסק במו נ~פשטוהמנהג
 ~~ר"ע ל""ו בי נהוג והבי שם עייאש ~הר""יודו""ק קו~~

 ~רש י"ב ל~~~א~
 ~ ו~ל"~

 אף קרובים בשאד ו~ם
ל~ר

 יב"~
 לנהוג צריך

 שע~
 יעויין א~

~ 
 בזבזד זה

לאברהם"
 או~

 לאורך~ ש~

~~~~~ 
 שמועה השומע ~~

 בשב~
 ובו~

 לו~שעהאח~רמ~צ~"יוםא~רוצה
 ~ ופשוט בבלוהיום

~~~
 ביון שנש~ל הרשב"א בשםב""י

 רשב~
 עולה

אפי~
 ב~~שמ~ אב~~ י~י ל~~ל~

 מהא
 ערב בשבח שלו שמיני ~שחל ~ב~ים ומוריםד~נ~א
 שמו~רהרגל

 לגל~
 לו בא אמרו למה ובו~

 שמוע~
בשב~

 ולמ"ש
 נעשי~

 אבלו~ שב~נו~ג יום הא ר~ו~ה
 ~ליו ~ל הרי שבן וביון נזהמניןועולה

 אבלו~
 ביום

 שהו~השב~
 יום

 והשיב קרובה היא והרי ~
 אפילוש~ולה ראע~

 אבלו~ ימי ל~חל~
 שאין ביון מ""מ

 בונוהג
 אל~

 ~ורם אינו שבצנעא רברים
שאם אבלו~

 שמ~
 שמועה

 ~יןאומרי~ בש~~
 ~יון

 עליו~ל שהאבל~
 בשב~

 ועולה
 ~ה~

 שחל במו שבו שמועה
~יו

 אבלו~
 ויגרוס ל~ ביום

 למנו~
 ~יה שא""ב ב~"ש

~ה
 שהו~

 בו אין ~י ממנו ~מור גורס
 אבלו~

 נו~ג
 יהאומחמ~ו

 אבלו~
 ~~ור שי~א ברין אינו נוהג

 עב"ל ממנו יו~ר בגרד~ושיבא מ~
~ 

 ~דברים ונאים
 ~ שאמרןלמי

~~~~~
 א~ רין ח~ ~י~ ל~יל ד~יקנא ~אי

 ק~בה שמועה~י~~מע ד"~
 בשב~

 דאין
ה~~

 עולה
 ב~ח~

ורלא בסב"הר~בנה"~וסי~~~ המנין
 ~פ~ק~~~~~~~~

 ז~~~~~~~

 ~זר~~
 ביוםיריעה

 השב~
 עולה דאין ביון

 ב~~ל~
 המנין

ומ~~יל
 למנו~

 ר~ו~~ואינו שמועה הוי ראז א~ מיום
 אח שעה אם בינוהג

 א~~ דבדי להר~~~~~~~
 ו~ ~י~ן י~ד בשו"ת

 ש~ במי נ~~פק~י~ז"ל
 לו

 ביום פסח ואירע פסחשל מ~ב~~
 שב~

 ~מ~חיל
~יום האבילו~

 שב~
 של שני י"ט

 יש א~ גליו~
 ל~~

 ר~ לסבר~
 ביום ש"ק ששמע שמי ~"ב סי~ הטור שהביאיחיאל

 עול~ שאיןהשב~שב~
 ומוהרי~"ו א~ מיום מ~נה~לא ה~בילו~ב~ב~ ימי ~חיל~ שאין

 שו"~
 ב~ב ~"ן ~ימן

 בהר~ קאי~ר"פ
~ 

 ~ימן ח"ב מוה~אנ"ח גם בדבדי~םלהחמיר וראוי נינהו י~יא~~ושב~ראי
 מא~דשאמרו עליהם ~מיה ואני ~ ובו~~ברבו~ייהו נ~

במ"קד~
 שלו ~~ בש~ל י"ז

 ב~ב~
 ובו~ הר~ל ערב

 הר~י~יאל רברי הפך זה בל הרי בירושלמיוב~אי~א
 ומוהריק"וו~ר"פ

 ומור~נ"~
 ובו" ז"ל

 שומעים לדבים מע~ה באורך ע"שוב~~ וראי~ילהדב""~
 שסבד~ר~יחיאל המקובץ העולה~ן ובו"וסיי~ב~לבה שאמר~

 מוהר~~ו לה ש~שוור~פרץ
 ומהראנ"~

 איןלחושלס~ר~
 הילבך ובו~זו

 בשב~
 ז עב"ד ובו~ שביעי יום הו"ל

 על דוד הר~ידובבר
~~ 

 רהר~"בבר עליו ~מה
"הרשב"א

~ 
 ו~~~יקוהרב"יבסי~

 ~"ב~

 ראיה הביא
 ש"ק ב~~דשמע והר~ב"א בד""ק עייןזו

 ולמ"~ בשב~
 דחוק~נ~~י~

 א~ אלא נוהג אי~ו
~ 

 סי~ מ~ן פסק ובן
 ה~ רין~"ב

~ 
 והקשה

 מ~ש"~
 י~יב~~יין ו~ריץ הנ"ל

~דבריו
 רפ~"ח~

 הרב על ~מיה ו~ו"אנא
 ראהרהרב ~א~~יך רבריא~~

 ב~ה"גבשו""~
 ~"מ ~י~רל"ט י"ד

~זק



~ ~ ~ ~ ~

"~~~

~ ~  

"

~ ~ ~ ~ ~  

~ ~  ו~ימץחיזק 
 הודא~

 ר~
 ~יא~

 מ~שה" ו~יע~ועשה
דב

 הבנה"גו~~~ ד~רי דאה ~לו דבודאי בדברי~
 ~למעש~

 ~בו מ~או
 ~חלו~

 יעלה ד~יך עליהם
הדע~ ~~

 הש"~בבליוירושלמי בלהרבני~הנ"ל דלאראו
 וא"ב לנגדם~עומדת

 צרי~
 בהברח לומר

~ 
 ~ב~ב ובן

 דוד יד~ר~
~ 

 בש"ק אלא אמר לא י~יאל דר~
בנתיי~~ ~ב~

 מנד"~ דשאני מלק~רו
 לא

 וירושלמי בש"~~בלידינא בהאי ~י~יומוד~
 וםמ~

 ~ירוץ ~ל
 הש"~

 אי
 ויבוא חיה ש~ררחונמי

 ~ הב~
 יעלה ולא נבון

 ומהראנ"ח ור"פ ~והריק"ו יחיאל דר~לב ע~
~ו ל~ ובנה~

 הש"~
 הדין וחזר ו~ידו~למי בבלי

 ב~
 שהעלה

 ומו~אנ"ח ומוה~י~"ו יחיאל ור~ בנה"ג~הר~
~ינו דהשב~

 ~~~ל~ עול~
 ~מנין

 ~ירי ודהש"~
 ~יהבשגררתו ~ו~~

 ~ח ו~ר~ ~מ"ק ה~ו~ דב~~
 ~" ב~י~~

והג~
 ~רבן שהר~

 ~~ד~
 הקש~ הי~שלמי על

ד~י~יאל הר~ על
 ע~

 "דברי" ראה לא ה~"ר אחר
 הבנה"~

ו~
 ל~ו~ומי דע~ו על עלה

 ה~"~
 חיה בגרר~ו דוקא

 ו~א וסיע~ו י~יאל בר~ ל~י~ ה~יןוחזד
 נחל~

 עליו
 מהדי~וועל

 דהעלו ור"פ ~ ומה~אנ"~
 ל~לו~ ב~ בי דאין ותל"מבבתר~י דהלב~

 על
 וחמ"ש~נ"ל הר~ני~ ~~

~~ 
 ~~ש

 חמש~
 דמי םבור~י ד~נן

יעמ~
 ~ נגדם

~~~~
 דש"ל בשם והאחדונים הט"ז

 דא~
 שמע

 ביוםשמועה
 ה~~~

 יום ו~וא
~~ 

 ~ז

נו~~
 שבעה שבת לאחר

 דב~יבנ~ מ~י ול~י הבל~דברי ~דב~ ונבון ~ב"ל ושלשי~
 למנות י~חיל לעיל

מיום
 ~ ראשו~

 בדבדי~~~
 ~באו~ו הרמב"ן בחב " צינעא של

 בל צינעא של בדבדים א~ור ורגל~בת
 דיש ביון בבלו מק~ו בזה ~מ~ינן ולא יום~תו
 ~~ שעה ש~חריו ליוםעליו

 היא~
 שיפ~יק נאמר

 ז ופשוט ואח~ונים ה~ז והביאו לו ויחזורה~בלות
 דמברבין ~דב"יוב~ב

 ברב~
 אבלים

 שע"ט ~י~ לעיל מ"ש ועיין צ~עא של דבדש~וא מפני ~שב~
 ד~דין

 ר"~
 דנל~ד ו~ו~ ג" ~""ק י~ף בברבי בחו~

דאין
 בר~~ לבר~

 בשהוא ~א בשבת א~לים
 בג~ אוביחיד מבר~

 ~בלי~
 יש דאם מ~ן שם ו~דפ~ק

 ~ בשבה וא~ור פהרסיא של דבד הוי עמואחרים

~~
~~~ 

~~ 

 א~~ן ~~~~~~ק~~~~~~
 אינו בשבת ~רובה שמועה ששמע מי ד~~
 והו"ל דאשון ימיום אלא למ~תמ~חיל

 שב~
 הבאה

 ~אבלו~ ימי ז~~שלום
 מת לו שמת מי ובן ~ י~"ש

 ~ו הפ~ח חגתוך
 שבו~ו~

 ~דגל של אח~ון דיום
חל

 בשב~
 י~חיל לא

 למנו~
 מיום אלא שב~ה

 זר~שון

~~~
~~~ 

~~ 

 ~~~ןל~~~~
~ ~  והדרישה והב"ח רש"ל וב~ו ~ששמע 
דהיבא וא~רוני~

 ונקבר ~~ ביו~ ד~~
 מונים הקבזרה אצל ~היוש~~בים פי על אף ב~ ביו~

 אצל היו שלא או~ן ~מ ה~ולל ~~י~ת היתה אזבי הקבור~ מיו~
 ולאה~בורה

 נוד~
 למד יום ~~גיע עד שמת ~ן

 הקבורהמיום
 א"~

 לנהוג
 אבלו~

 והו"לשמוע"~ו~ה המיתה מיום יו~ל"א הואדידהו שמוע~ דיו~ ביון
 השמוע~ יו~דלגבי

 יום
~~~ 

 ע~"ל ~יקר
 ו~ן ~

 הט""זב~~
~"~ 

 א~" ביום שמת למי דה"ה ז~
 מיום ~שבינן שמוע~קרובה דל~נין ב~ביום ונק~~
ונבון המי~~

 ממ~ ודל~
 עי~די

 הד~
 ~י"

~"~ 
 ~"ק

~~ 
 ~~ ~י~ יהושע ~ני~ש~

 ובש"ו~
ה~פד ב~וף הנדפ~ת ל"

 ה~במ~
 יהושע ופני העוזד ~הרב ~א בן

~~~~~ 
 שעה פי~ש " ~חד ~ם ~לא ~~

 האחרוני~ ב"באחת
 ו~ו~

 דהא
 מקצת~מרינן

 היו~
 ב~ולו

~ 
~~

 מונה
 לש~

 מיום
 שמוע~

 ובו~"
 ובדלעי~

 ~י~
 מ~ים ב~ לו במ~ו יוד דין~ע"ה

 לה~ז א~ הש"ךוב~רדדיןזהב"ב ~~ ז~

~~
~~~ 

~"~~ 

 או~ו לו עולה
 ש~~

 " ובו~
 ושו~

הרג~
 ממנו מב~ל

בעה גז~
 ו~דלעיל ופשוט האחרוני~ ~~

 ז שםיעויין ש~~ ר"~

~ ~~~~ ~~~ 
 " ~דו~ו~ מיום מונה

 לעילנבפל דיןז~
 לאודך ועמש"ש שאומד מי י~ בשםהבי~ו וש~ שע~~ ~""~

 על מש~ש ~ם ה~פלל לא עדיין ~ם אבלד"ה ולד~~
 דהבאהט"ז לשו~

 דאי~
 לפרושו

 בדוח~
 דבדיו דק~י

~~~~
~~~"~~~~~"~~ 

 דפוס ~~שובו~יו~הר""ם
 פר~

 קנ~ט סימן
 ומאי צ"ז ~~~ אפרים שערהרב ועמ~~

 דב~~נ~
 ~י~שמ"אלעיל בעניו~יו

 או~
 ודע ב~"ד ~""ו

 ~מ~
 ב~נ~ג

 ה~ימןב~וף
~~ 

 דהוא נראה מ~~פר ~ד~ל פגע אם
~"ס

 מח~ וצרי~
 דב~~ מאי ועיין

 מהר~
 ~מ~ד~ייו

בשו"~
 עב"ל ע~ש ע"א ~ימן ~ד ח"א משה דבד

 הנ"ל ~ד"מוע"ע
 ידע שלא למי לומר דהתי~

לו שמ~
 מ~

 ז צ~ע הדבד ולי ~פ~ניו וי~ל שי~~פר

~~
 הט""ז ב~~ " ובו~ לשקר לו אין

~"~ 
~~ 

 דמשתמע בלשון ~מר דיש נר~הוז"ל
 בדבדיו בפי~ש מבואר שאין דהיינו ~נפילתרי

 לחיים ד~ובל לשון אלאמת שהו~
 מד~י~א ו~~יי~ ולמי~~

 לו אמד קיים ששאללרבאבא ח~א~~בי
 א~ על שואלני ~ביעל ~אלני שאחה עד אמר ~~מיי~ דבלשון ה~ו~ופידשו ~ימאקיימ~

 ז~ ומחו~
 חייא הביןד~

 אביושמת
 שמ~

 א~ד שלא מינה
 בפי~ששמ~

 ~~יו
 ~ע~ל

~~
 בבנים מ~םו~ל

 " ובו~ ז~רי~

 ~ש ב~ב ~ב""ב ~י~~"י בשו"~
 למחו~

 דאובן ל~ת
 יו~ף בברביב~וב ~ ~י~~ עליה צוה בן בי אביה מות אחר קדישלומר

 או~
 ובמועד וז"ל ~~

 גדול צ~ד והוא בצינעאלנהוג שצרי~
 ואריב~

 מוציא ~בל
 מאי~ו~ פני~ הר~ ~סיל הואדבה

 קצ"א סימן ~~ב
 עין~טל~~ דב~יובעיניעב""לזוישרו

~~
 מצוה מו~ם לשון

 ל~תענו~
 ומ~ענין " ובו~

 ולא המי~היו~
 העטז " ובו~ ה~~ורה יו~

 זהדהא עלהשיג
 ~עמ~

 ~יום מזליהדריע הסבנ~ מפני דמ~ענין הוא
 ז~

 ~ביו בו שמת
~ 

 א~ו
 יש ולעולם ~ילוקאין ב~ וא~

 ל~~ענו~
 ז ~ב~ד המי~ה יום

 שהביא מהר"י בשו"ת משמעובן
 א~ל ~יה ~הן ~חד א~" ~עיד~דדים אחי~ שני דא~ו ~~~ דברי על ה~שה פ"ד ~י~מ"ב ~שו"~ ג~ בב~

וה~" ~~ו~ ~~י~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~

 בשמ~ ~י~ לאו~ב~
 אביו~ו~ם

 ~~בוד~
 ~ם ~א

 והב~ ~מי~ה ביום ציי~ יאד י~שה הא~ שאזהב~
 משוםלא ואיבא~מ~~~ו

 ~סגוד~
 וגם

דבריובעיני ~ב"ל~וישר~ דרבינועם דרביה ב~ינן ואנן"~א~לולא ד~יל~וב~

~~~
 דל~ולם ~שמע הא~רונים ~ שאד מ~רי
 ~ ה~בודה יום המי~~ולא יום"~ת~נין

 ו~ו

 ~~~ש~~
 ואילך ראשונה משנה דדוקא ~בסב שם

~בל
 דאשונ~ ~שנ~

 מיום ציי~ יאר עושין ל~ולם
 ישלים לא לפ~מים דאל"ב~קבודה

 האבלו~
 ~דש ןב

 מ~ א~~גון
 בר"ס ב~"ש

 שב~
 סמוך

 לשב~
 פנאי שאין

 קודם~קברו
 ש~~

 ג~ ש~וא שאסריו א" ויקב~"ביום

שב~
 א~ה ואם

 ~וש~
 ביום ~יי~ היאר

שב~גם ~ר"~ המי~~
 האבלו~

 נ~וג בבר בי יום באו~ו יפ~ק
 ד~אב~ו~ ~וי שפיד~או ודאי וזה ציי~ ~אר עד רק לה~~בל שלאעל~א

 ולא הק~רה מיום מ~~יל
~יום

 להשלים וצריך ~מי~~
 ~אב~~

 ~~ עד
 ~ב~

 ו~קש~ ~עב""~
 ~לדבריו

 א~
 ה~"ז

~~ 

~~ 
~א ד~דא~ צדיק או~ו מפי אלו שיצאודברים אאמין~א וז""~

 מונ~
 ~דש עשד שנים אדם שום

 שלאדא~ומי רקמיום~מי~~
 שמ~

 אב~ שמת
 שנה סצי רק ימנה~א ודא~ שנה ~צי עד
 באב~~

 ש~ד בסימן דמ"ש
 הדין "שנה אוסה~בל

 מ~ו~
 מן היינו ובו~

 מיום לא~מת מי~~
~~~~ 

 יסיים ודאי וה""נ ~אבלות
~א~לו~

 ו~ ביום
 שב~ בר~~

 ציי~ ליאר יהיה ואז
 ל~ומ~

 במילואם סרש ~שר שנים י~אבל שלא במה
 א"אאם

 ב~ךואדרב~
 ל~מוהדהאעב"פ יש לדידיה

 בלוש~ים ~ז יום שהוא ששי מיום יו~ד י~אבל~א
~שר

 הדין ימי ~ד~
 ש~

 ~יו~ מן ~יא"צ ויר~יק
אבל~~

 ד~ש מאן לי~ אלא שלו
 לז~

 ~ב"ל
 הזה~ב ל~ו"ן ולשונו~דפ~"ס ונל~"~ ~
 וה~דר""~

 לשון
 ש~

זהו~י"~
 וקש~""ו

 נה~~~
 ~בם סברי"ם ~וב"ר

 מקצה צ"סבפ""ה
 ב~וב~"~

 דין והדין
 אמ~

 ~~"ת

 ~ש"ך וגם ~תפאד"~
~"~ 

 ~ל הקשה ~"ד
 דבריהר~

~"~
 ~נ"ל

 יעויי~
 ובס""ד למענ~~ו ~ארי"ך בד"ק

 במועשה
 פ~ר~

 ילך לפניו
 דב~

 ~~לאמלא קדמ"א

 ושר~~~אור"~
 ע""ב וז""ל וב~ב

 נרא~
 יש דל~ולם

לה~~נו~
 המי~ה יום

~ 
 לאב~ם בזבוד וב""ב

~ 
 אלא

 ~מי~ה דיום אירע~אם
 מדוס~

 מ~ם
 ~קבור~

 ~ג~
 יש יו~ד או ימים ד~או

 לה~~נו~
 בשנה

ביום ר~שונ~
 ב~שלום ~יא"צ שיעשה בדי ה~בוד~

 דלא דמיל~א" ביון וגם א~ר ב~נין אפשד דלא~~ן ~אבלו~
 אמ"ר בב~"ג לסמוך יש ~יא~בי~א

 ל~שו~
 ביום

 י~ענ~ ואילך ומש~~~שונהה~בודה
 ביום

 שמ~ מיאבל המי~~
 שלאסריו ביום או ביום בו ונקבר אאיו

יש
 ל~תענו~

 ~מיסה ביום
 א~

 בשנה
 ראשונ~

 בנ~ל
 הט~ז בדברי דנלע"ד אגיד ו~מ~~ ~ודו"ק~עב"ל

 נבונים ודבריו ~דזי"םדשוב"ד
 ב~

 "ו~נים בס
 ~שה ו~ל~ולם רבנן יד~נאולא"פלוג ~יל"קדלא
 נוה~ים ראי~י ובן ~ דו~א ~~י~ה ביום ציי~היאד

ב~יינ~
 סדשים ~ז~נים הרבנים בימי מולר~י עיד

 לפני מדי"ן ~ל דישבו ישנ~ם~ם
 גב~

 י~ע דלא
 שרגא אמר"א~בוין

 ב~י~~
 ביום היא"צ ~ושים דל~ולםוליוורנו בפירנצי נהיגי ובן

~שנה וא~ המיס~
 מימו~ ראשונ~

 ב~""ד ~~דמונים הרבנים

 ו~צא~~~~"~ "וב~""~~~~"~
 דל~~ל~שומ~ין

 ו~קל"~

יגיד
~ 

 ובב~י נ~~ה~ ~~י ה""ן לו ה~ן קמ""ה
 ~צ~~י נא~נה קריה י~א פאדובה ~יר סוךב~דש ל~ר~

 ל~שו~דנהיגי
 ביום ראשונה בשנה היא"צ

 ה~בור~
 שיסמובו מה" ~ל ל~ם דיש ביון ב~נהגםוהנ~~י~
 ל~יו~י לי~רו דלא בדי ~~~ר"ה~מי~""ה

 שדי~
 ושלא

 מ~לו~יהם מזר~"ה קדמ"ה הרבנים על ל~זל~ציא

פו~~
 ביני די~בי המשרה שבמם ד~י~ה~ל קדים

 קטינא בירה אפר במוני מו~"ט אדם ~ודםדנ"י
 ה~שדה בדרך יודנו ו~~וז~ירא

 מה ~וד ו~יין ~
 סי~ בא""ס ~"ז הר~ ב~ניןש~א~יך

 ~ק~""~
 ד~ ס"ק

 מהניו אזור צרק והיה דינ""א ו~צא בבאן מ""שלקיים
 ~הקבורה ול~ ~~י~~ ביום היא"צ" ~ושים דל~ו~םו~אמונה

 דלאו שם ב~~ ו~ו
 שמי~

 מ~יא
 בצ"ד ~י~ ב~""ה ממ~ש ש~~יי~ מי הוא גם~ביא והב"~

~~~~~~
 הידים

 ב~עני~ עס~ניו~
אלקט~בא~ר~~~לה~וצר~םמ~שב~בו ציי~ יאר

 ת~שה ~ני"ם המודי"םויורו
 א~

 משלת ~ן ~~יב""ה
 קולמוסאקן

 ובו~ב"~
 צייט יאר ~נין ~ל ~הגש"ה

 הדב ל~ון בע"ש~ראשון סלאם
 ב"~

 ~י~ בא"ס
 דאם וז"לב~ב מ~"~

 ב~ל~
 א~צ ש~ב ב~~לה ~שלים שלא וביון נדדבמו הוי דיא"צ לה~לים שלא עליו שיקבל יז~ד ~"שיום איר~ לה~~נו~~ בש~תסיל

 איר~ אםא~ל לה~לי~
 והש~ים ~~ול ב~סל~בימו~"

 ל~שלי~ זצדיךבנדד נעש~
~ 

 ~ב"לז ב~~ש א~"ב י~ול אם
 ממנו~מורם

 דא~
 ~ל ~ם ימיו בל ~ל~שלים א"צ אז השליםלא א~ ראשוןהיא""צ~ב~""ש פ~ם ~ל

 ~אשונה פעם ה~א"צ ~~ל או אז השלים ואם~~ש היא"~

 ~י~~ רא~ ~שבו~בא~צ~
 ~ייב מדינא להשלים"

 ~ע""~ ציי~ ~יאד ~ל אם בן ~םלהשלים
 ~והבי

 נוהגיןראי~י
~ 
 ~ל ואשר ~

 השנ"י יד~
 ה~~

 שם
 דב~י על ו~לקב~~

 הב"~
 אלא נדד מיקדי דלא

 הפסירעב"דז לא המקל ל~ולםע""ב בן שינ~וגד~תו א"~
 ~~ן ~~ב הב~ר~~~

 ועיין בה~"סנ~גו ס~"מ~דדה~~~ בא""~
 בש~"~

 ע~ד ז"ן ~י~ ~"ש
 ~ב"י הר~ בא ל"ו השלשהואל

 וי~~"~
 ~רב משם

 סי~ הד"~בא"סעיקרי
 או~ ~"~

 ~ענית יום וז"ל ב"ב

מי~~
 מ~לימין שאז א"ב~"ש ~פ~ם ~ל לא אם ~"א

 להשלים בנדר~ו"ל
 ג~

 ~פ~ם אם אך בע"ש בשי~ול
 ~לבע"שהא~

 א~
 אם

 ~שלי~
 א~ר בפ~ם

 נרד ד~י ~השלים א"צב~"ש ~י~~
 ב~~ו~

 לו ~י~ שלא

להשליםוהר~נב~ונ~~
 דביוןרה~~ם לה~מיד ר~~ו

 משום~וא
 דדי~

 מזליה
 וסמיר~

 סי~ב"ג ~"ב ~בנ~א
 נברו ד~ר~ נראה ~ הד"ט עי~רי הר~ ע~לו~ג
א~יל

 ~ב"~ בסבד~
 ~שום דישלים~ ~מיר"א בל רהיינו

~מי~
 ~ב"ס בדברי ב~~ מהדש"ל וגם סבנ~א

 א~ פ~ם ~ל ~ם~יע~ו
 ~י~ ב~~

 בן ל~של~ם~ג~~
 ב~~ש אס"ב סל~ם

 וב~~ה~
 עדבובידבדי שם יש

 ב~~ נל~"ד~"ד
 ~ב"~

 נ~יג~ ~בן לי~ ~מיבין ודשדן
~ליוורנווסיינ~ופ~רוב~ו~~"מ~

~~~~
 בבאד

 הי~
 ק~

 ש~נויודע מי וז"ל
 יו~

שמ~
 אביו

 א~
 איז~ ל~~~ו יברור אמו

יו~
 במקו~ ~בל קדיש יאמר ~אין~אבל וב~~ם שירצה

 ספק אין אבלשיש
 שמ~~נה מי וה"ה וראי רו~~

 לו אין וב~ א~ אדד בסדשי~"צ
 לדסו~

 ~אבלים
 ~" פוסק~ם~

~ ~" 



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~

~ ~

 ~י~~ ביום ~דיש לומד ששבס
 יאמ~נו א~א"

 לומר י~~ל ש~ה ובבל א~ר~י~
 ~רי~

 גם
 א~ ~~ם ש~בסה במי רס"ג~י~ בא"ס מור"ם למ"ש רוג~ס או"א מיסס שלפני~יום

 להדלי~
 נר

 ז י""א אוס ~וף ה" ~י~ בלי~וטיהלא~ן שב~בב~

~~ו~
 ס~נו~

 ני~ןשסל בב""ר ציי~ יאר
 י~~נה הפסס סג אםרו שאסר יוםשהוא בש""~

 אך שלאסריו א~~יום
 "ליל~

 ~ה~בבה לומד לבה""ק
 שלפניודהיינובעש""ק ביום טוב יו~ד ~לימוד~~רי~
 יס~נו ש"ק ביום ציי~ יאר שיסול זמן~שאר ואף סג ~אסרו להס~נוס אין ס~ניס ל~נין~וקא

 אסיו מד ~ליו ונסלק ס"ס ~ימן ס"א מ~ה דבדא" ביו~
 בבל צי~ט ד~יאר ובס~ אהרן ~יהר~

 ימו~
 השנ~רסל

 ב~"ש י~~נהבש"ק
 א~

 ב"גניסן יום רל~ולם בנר""ד
 יום שהוא ~~ ליום ס~ניסו יא~ר אז סג אס~ו~וא

 והלימורוההשב~היעשובע"שדאקרומי~""הוה~ריש
 ב"ט סי~ א"ס הר"ט ב~י~רי ו~יין מ~דמינן~סמי

~ו~
 סי~ ובי""ד ~ל

 או~ ל~
 י~"ש ל"ה

 באור~
 בדם ~

 ~ל אם רלעולם מור""ם במ""ש מנהגינו ברידןאנן

 ~~~ו~~ ל~~~~ ~~~~~י~~~~~~

 ונהר~ מ~סבר"לי ו~~י שלפניו ב~"ש וקרישהשבבה
 ~ ופ~טיהנ~רא

~~

 מור""ם לשון "
 ה~י~ד~~סענו~

 ~אדדהרא~ון
 מסמירין הר"דיש מ~""ם ס~~""ס סי~ובא"ס

 בשניה~~ה~~נו~
 והביאו נוה~ין ש~ן רש"ל וב""ב

 ומנהג~נו~ב""ס
 לה~~נו~

 ~וקא הרא~ון באדר
 ו~יין הלוי מה~"ש בנה"ג~ב~ם"וב""ב

 במ"~
 סי~ א"ס

~ק~"ס
 או~

 רהסבים ה~רה ~רבן ~רב דהביא ס~
 נהדא ונ~רא באורססייםדיסענהבאדדשנילמרן

 ~ופשטיה

~~
 וא~

 מסו
 בשנ~

 מ~ו אם ו~"ה " " ו~ו~ ה~יבור

בשנ~
 מס~נין הא~ בארר ה~י~ור

 מהרש"ל וב"ב ~א~ בארר~~יבור ~שנ~
 ופשו~

 מת דאם
 ~מ~וברי~ בשנים ~~~נין שבך בב~ ~ובא"

 ~ואסרונים ש""~

~~~~
~"~ 

 ~ו~

~~ 

 ~ק~~~~~~~~

~ 

~מ~ט
 בה"י" לבוש ובו~ ~צמו~ והמולי~ ~~מו~

 ~ואסרו~ים
~~

 דוקא דבים" ~ל~טים הם ואפילו
 וזה מ~מר זה דב~ם משמרים אבלרבים מלקטי~

~ודא
 ובמ"~

 הקבר מ~ום ד~ודין רין ~"א סי~ בא""ס
שילקטו

 ה~צמו~ ממ~
 מ~ים בו לקבוד מו~ד אם

 ~"לאסדים
 הי~ש~"~

 ועיין ושס"ד
 בשו""~

 ש"ישאלה
 ליקוט של הלז ב~ימן הארב~י ולא~"ז

דהוא ל~י ~צמו~
 ~ני~

 יסן וה~ ה~ידנא נהוג רלא
 ~~מ~

 מ~יו

ד~~
 ל~ורוס ו~בונה

 בצ~ק ישראל בני א~
 מס~סה ~ור~ה"סמימה ו~ידנא ~ירן~בל ו~מונ~
 קול ו~~לסינובשפל נ~נה נפשל~שבי~ ו~ש~~~
 שובן לפני~עלה ה~~נ""~
 א~ו"~הסומ""ה אב""י אר"ש ושובני שקנוסבמהז~נים מ~ונ~להדריבנוברד~ישר"במוש~

ללמוד
 שבר"ה" טוב בי ט~מ"ה דינא ל~נין ו~למ~

 ב~יד~""א סעל"ה לסש"ב ממ~ל ~מ~לה ~ייםאודס
אל

 גב~~
 ~ בנה ~בי~אש""ר ~לבונהאל

~~
 טוב נסיי~בבי ובו~" לבו אל ~~סי

 האר"ש מ~רי להביא הוא ~ובלדב"ק~ אומ~
 ארם הביסוף אמר ראיוב ~פרא מאירר~ מסיי~ ב~הוה יוסנן ר~ אמר דברבות ב~ בפרק~~""ל רב~
 למוסוסו~

 ~תורה שגדלארם אשרי " ~ומרים הם למי~ה ו~בל לשסיטהבהמה
 ו~~~

 ו~ושה ~~ורה
 וגרלליוצרו ~~ נס~

 בש~
 ונ~טר טוב

 ב~
 מן טוב

 ~ב בסבמ~ו של~ה אמד ו~ליו~עולם
 ובו~ט~ב ~מ~ ש~

~ 

~~~~

 נ~~ורדאמי"ר
 המ~דר~ן א~

 לא~ד~~"ד הלזה~מטיב~ ממנוב~אמדהמה"נפלאו ~לש~
 בל לבאר ו~י~ה י~זה שד~ מסז~

 הדב~
~קש~

 שנהופיד"~בלו
 מקש""ה~

~~~~~

 ~י~ה ~ה ו~ל מה ~ל לציו""ן
 ~פדא מ~יים לד~~ידבי~הוהי ~~למ"~
 דאיו~

דסל"~
 בקרש ושני ובו~ אדם סוף מאמד ו~שה

 למ~
~מובו~

 מדר"ש סמימי"ם שלו
~ "~~ובד""~ מ~צ~ ~  ב~ורה ש~רלאדם 

 ובו~ ג~רא בלפי ~וד""~
~לש ו~~~

 רגש"~
 ויום הב~וב אמד" למה אר"ש

 ויום אמר ולא הולרומיום המו~
 המו~

 "~יין ~ הלידה מיום
 הבו~ב והרב והרי"ף מהרש""א שפירשו~ה

 ~ ישראלב~ין הנדפסי~

~~~~~
 ~~ס~~~ ~~~~~~~~~~

נוד~
 מ~ל א~""ר ב~""דסב~"הובינ"הדרסמנ""א בהריבבש~ מל"~סוב"דהרזי""ם אב""י בש~רים

 מאירי~ ב~וי~ן רבדים לרו"בויפרו""ש לר~י~
 ומז~ידים

 מ"ד משבל~~~ והאר"ש י~מ"ה ב~ובואשד ב~
 ו~צי~~

ושבל~
 הגרול המאור

 ~הל"~ דברי לממשל~
ב~ס""~ ~מוש~

 ובן לסומו
 ה~ור~~

 בי~וד~ן ו~שה פ~ל אש"ד
 מטהו דנורא וזקו~יןדאשא

 בסבצל~ יפר~
 במוהר""ד

~רמ""~
 בעשרה אשר ז""ל

 מאמרו~
 מאמד ו~ש~ סל"ץ

במ~שבה
 מו~~"~

 נה~י"~א~ ~ר~ימו הבא
שני~ לבו~

 ברפס סור
 ו~בל~

 והא
 ל~

 סיקוד במאמד דבריו
 ז גרגדים שלשה שנים דא~י ברא~ ~~ריו~ מפניני א~ט~"בא~רי"ם פ"ודין

~~~
 יום ~ובבי

 המו~
 ~נצס השם יסקיים ~בו

א~יזבה
 מן טוב לי~טרבש~

 הבטסה בו שאיןהולדו ה~ולםמיו~
 ~ן בי קיימ~

 בקד~~
 לא

 ~יאמין
~~

 יום טוב בי יאמר
 הנוד~ המו~

 ב~א~ו לבל
 נולד שבו הסטא הוא~יום הולרולפו~ל~יום

המו~
הבפל מט~מי ז~לנו וגם לבד בבס ונ~סדש מ~צמו

~ 
 ~יום בי בפל פירוש

 אבל~
 ממנו

 ~ל~אשון ~~ו~ מו~
 ליד~

 בס
 המו~

 ס~או ב~ום
יום ~~ וה~ני~

 דבו ממש המי~~
 הובנה אד~ ש~~ ביו~

 ו~סיד~מיסה ל~
 לצא~

 יומו איש לבל לפו~ל
~ 

 ~וד
ביו~

 המבטלוביום נולר הסטא
 המו~

 י~בט~~מ~טל
 ~ל נאמר הזה ~פ~וק אמנם בי מאד ~בו~נה

 יצה"ר שהוא~ציאו~המבטל
 אוהמו~

 הבל ג~ינם או
 שאין הברי~ה ~בליס ~לבבללומציאו~ם

 ~"~~פידוש ובו~ מאר בהם לומר יצרק לפיבךל~צמם מבווני~
 בס ה~~א ~~וםבי

 המו~
 ~~ש~ת נול~והול~ו~ובד

 ש~וש~המי~~
 במי~ה שלימוסו

 ~צ~~
 אסד ואז

 ~מ~ט~" הוא המבטל מ~בטל שליסוסושעשה
~~ו~ זב~

 ו~~רדשו
 ו~נ~

 זה ~אד טוב
 מו~

 או
 י~ה""~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

~ ~

 מצי~ו~"~מבטל ~ל נאמר הפסוק בי גהינם
 חבל~הבריאה הואנוסף~ל שבריאתםשמ~יאותםר"ל

לצור~
 ולא ~~ולם

 לצור~
 נבראו ~צמנו

~ 
 ~ן

 ~נ"לגםהם המ~~ל ~~בטל מאד~וב ה~
 טו~

 ~~~ר~ין
 שיטהד לבא ~~תיד יהיה ~וב גם א~ם של~ונותיו
יצה"ד

~ ~ ~ ~ ~ ~ ו  ~ ~ ~ ~  

 ויתו~~

~ ~
~ ~ ~  

 החו~"ת ל~ מו~~
 לב~~

~אמ"~
 ואוחילה לשון מ~נה ומ~~ לב מ~ר~י לאדם
 ~אן לרו~י ~ג~תי בילא ~ם לרצון יהיולאלדברי

 בן גבול~ו את וירחיב ויאי~~פלנו ב~זרו יהי~ו~~
יהיר~ןאמן~

 מ~ וס~ אלהים יראוישד ~~ ~ ~~ ~~י~~~~~ ~~~~~~
 את וידאה סוף בל וסוף

 דורות ארב~ה בניו ובניבניו
 וימ~

 זקן איוב
י~ים ושב~

 ר~~
 י~ ~ש~ם ~דםדהיונו האר~ ~וף אמר ובנוי ונחרב בנוי ~ולמו

 במצו~~שה וזריז ז~יר אלהים

 לבדו הוא ~~~~י~~~
 נז~"~

 במצות ~ב
 בי~~רא יחזה שדי ~חזה אש~ הלזה הארם סוףא~ד ~~ש~ ל~

 הצובאות במראות ולהשביל לראות מ~ל השמים~ל
 ת~וחו היא וזו קונו לבין בינו מבדיל ~נן הואאשר מהמסףוהחומ~ אז נב~לונפרד דהוא אלהים~דאות

לחזו~
 בנ~יו בסתר לחסות בהיבלו ול~~ד ה~ בנו~ם

ו~~
 שמר~ו ~ל ~קט ~בודתו חלף באהלו לדור בס~ר

~צו~
 ויזבהלישב ~ש~ו ~א ~וא שביר ~י אל~יו

 ורנה בגילה יבא ובא השבינה לפני נבונ~~~נוח~

אלהבי~
 אש"ר

 האדם ~וף בדיוק ואמ~ ~ בנ~
 אדםואיןא"~ ~דוי~דאתם

 אדם קרוים
 רזר~

 ישר~ל
 ~סמבו ז מ~ונה שובן ~ני לראות המ~~ה ~ל~ו~ד
 חוסן~ל

 דישבי~
 ולבן ~נוחות ~י ~ל בצח~חות נפשו

 ונ~אהס~וך
 יסמ"~

 בתורה ש~דל אדם אשרי ~דיק
 לא~ ביו~ו~

 ו~מלו בתודה דגדל לו ~לה אשר
 בת~ר~

ו~וש~
 נבוןל~ו ובו" טוב בשם וגדל ליוצרו רוח נ~ת

 י~~א ~ותו אחרי ביבטוח
 מנוח~

 י~ון ונס
 ואנח~

והיח~
 ~י ~~ בח~רות חלין ב~ב ונפשו הרוחה
 מ~ר~~סתורחינו ~לאוח לדאו~פלאיהש~"~~שבי"~

 בין האלהי ב~יו~ ויבין יהל בי או~ וי~א~~~דוש~
 ו~ינינו המטהרי"ם ~מרי~ם ~י וטהורים~דושים

~חזינ~
 ~ הנפלאזת ואח הנוראות את

~~
 ~ה~ה וסוף א~~

 ל~חיט~
 ~ידו~ליוד~יחן

 ו~אוי~ הב~~הות~וח~ סוף~י
 היא

 בהו~ן שחיטה~"י למו~
 ב~בינ~ ובשור~

 ~רוק חרי~א

א~יש~
 נוחןט~ם ~ו דאין ~וח~ה ו~תלת ואטופרא

לפג~ם
 והני~

 או~ה
 תנופ~

 ואחר ~ה~~ה ואת
 ~אבו""ל~יה ב~

 ויק~
 ישר~האובלים לבני המא~ל"ת את

 ור~ננים דשנים~~~דנים
 השחיטה ~י דהבה~~

 ו~"י או~םו~~~"
 ~ברב~

 ל~ני תהי~ ~~ליונה
אד~

 ~מ~ל ~ת~לית ~יא ואז ל~נה ~~גונים
 שאינו חי ~~ל ~~~רגתד~ולה לחש"~

 ~זדב~
 למדר~~אדם

 יל~דב"~דלפניו
 במדב~רב~רב"~וקיםליהבררב""ה

וי~א
 לד~

 וחשוקיה"ם הבהמה סוף היא וזו חדש ר

 ~ק~~~ לדבר ל~לוח נפשה ~לתה וגםב~"ףדנב~פה
ב~ו~

 בא~"ש ~רבר תי ב~ל ~אדם
 ל~

 מטו~ר"ה
 בריוק ~בן גברא בלפי תור"ה גברא ~תא

 לשחי~ה~בהמה אמ"~ו~
 הם בשב"דאשר ו~בלית ~וף ביז~

 זו והרישוברי"ם
 אשו~~

 ח~ת בזאת לה וניחא

~תוד~
 וישח~"ם

 ~ ~בשו~"אטיב"א לי~ דלימ~י היבי " ~י במד~"~

~~~~~~

 נו~ן בט~~א ~ילתא אימא לידןואתא
 אימורי"ם ~שבחט~ם

 ~שם וי~ת~ק לנהר"י מ~ב~רבאשר"י ל~בוהאפת~
 שראיתי מ~

 הגלגול~םב~פר
 בחיב~

 לא~שים ~י"ל להר~הקדוש יד

~~ז~
 שבח~ור~ אר~י ישישים

 נ~ר"א נהר"א ח"ק
 ~"~ דאית~ במאי~י~א

 ז ו~"ל ~ב ~"מ דף דשבת
 ידקא אבלי ~~ניותי לא א~א חסרא ~~אמר

 ~שו~דג~ירב~ירותי ב~ניותיב~חירותי~~ליירקא ול~
 היבאדא~ינ~

 ד~יי~
 דבבר ~דובה פרו"ש דב~ו שםופי~ש ~ב"ל~ ובוורי בשרא ~~ול יר~א

 ליו~~י ידו~
 שדי מ~המוח נאבל השדהחןד~שב

 ~דב~וה~~לתי בלתי החי~מדדגתהצומתלמררגת יריבן~ול~ ו~~
 ~~דדגתו ו~ולה ~ם ב~י ~ותו או~לים~ד~ר

 רל"ו דברים איש ל"ו החילמד~גת
 לבוי~ יר~

 ~~~דא
 לאה~~ יד~ רלא שי~ורא חד ו~ני~טן רהיי~בשהי~ ב~ניותי לא ר"חס~א ראמד והיינויאי

 סברא
 אבל לא דזי גלי דין בח ~ו ודאין הר~י אתו~~בר

 תחת היהדלא יר~~
 הא~~~

 שנ הצומח באבילתו ש~עלה
 ~דב~ ~ל~י לחי ~צו~ח באחד~ליות

 לח~ ומ~נו
 לא וגםמד~ר

 ב~חירותי~
 ~א~י"ך להיות דצה ~לא

 ~יי~ אלהים ~דבדי ~~י~ שהי~ ר~עפ"יטרח"א
הא~ובי~

 בפרים ~~~~~ם לו וי~ש ונחמדים
 ד~ייל היבא אומר היה ~ב"זנדדים ~~

 גר"ס אל ל~~לות לו דדי ובווריבשרא לי~ו~ ירק~
 ה~~לו"~

~ד~ג~
 אחת

 לב~
 ~יש ~דבר לחי מדבר בלתי מחי

 ודלא הדרב"ן ולה~יב אשיר"י אש"ר ~קום אלנ~~"י
 ראיש ה~די~ה ש~ת ~ל טידחא לא~ושי לי~ניחא
ל"ו

 יד~~
 המר~עה זאח ~אחת מד~~ות ב" לה~לות

 בל באורחרלא
 אר~

 דל"ו הת~ו~ה היתד
 ממ~ייני צלול"ה ל"ו דדך בל~ד אחח ~ליהבמ~ל~ת ת~ל~

 ז~ישועה

~~~

 ~מדים הם למיתה ו~בל א~ד "
 דבל ה~ולם בל דרך היא דזו והאדם~י ~לב~ה~~~
 ובל תבלה לו יש ת~להלו די~

 מור~
 ומחובר

 פושט ~ובהפדיר"ה נ~רד~ניח~
 ~ור~

 נברא ולבל צורה ולובש
 ושם סותר וה~ח בונה החיים קץוחבלית ישונו~ר
 החייםבסת"ר

 זור~
 קוצ~ והמות

 בק~רא~יץהחיים

נוט~
 ~י ~ו~~ ו~מות

 ~~ר"~
 ~חבי~ החיים היא

 מפרש"ת ה~ר"ד ואת הנתחים את ~פרידוהמות
 פור"ש ~ו ביפרש"ה

 ר~יש"~
 אש"ר ופרי~~"ה

 ואדץ ש~ים ר"סקונה מא"ב תחלה במחשבה~לה
~שוןלציו"ןלבלדברשבקרוש~ואינוב~ללשוןרהגי~נו

 ~לו~~~"ה~בפו~ל
~~~~

 א~ר ו~ליו דמסיים
 שלמ~

 טוב בחב~תו

~~
 ~~מן

 טוב"ויו~
 הולרו ~יום המות

 ~אמרולא
 מיו~

 הל~דה
 ~א~~

 יורה
 רר~

 ~ית דרך
 הרי"ף ~מ"ש~~דרי""ם

 ~לזה איש ~ל דאמר קאיוקושטא רהקוש"~ זלה"~ ~הר~"~
 ~ש"~

 ~~זה
 בק~~ תהל~~ א~"~ יחז~~די

 ה~ס~דה ואת ת~ידים
לאו~ות



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ל~ו~ו"~ולמו~דים 
 ואינו~אלא~~"~

 שד~ים
 טוב בשם ונפטר טוב בשם רגדל האושרז~" ~ומד~
 דו~~

"~ו~
 ~ם לו דטוב

 המו~
 דנפשו ~ולדו מיום

 ינוב "~וד השבינה למול ה~ליונהבמ~לה ~ו~
 ד~הבת""ר ~אר"ש ומלאה ד~ת"~במהוי~רון בשןב~
 וה~שה ברר~בבושהב~נפה ~וו~י~ה ~במ"~
 ההטא יום הוא הולדו וום רר"לבלהיש~ה ד~מדהרמ"~
 ויש~אליהודה לה~~

 ר~
 נולד ביום

 המז~
 דבך

הבמ~ו גזד~
 י~בר~

 ~יא ~הוטא~" דהנפש
~מד"ה ויהנ~ ~~~

 אש~לו~ השבו~מאורו~
 מרו~~רבו

 מ~~רו"~
קב~

 נ~שו~הצדיקי~ אלהים גן וב~רן לרורות בביה
~היינה

 צרורו"~
 אל

 צרו"~
 ~זו לדרך בלך או ה~יים

 יוםדר"ל
 המו~

 ~הארם של הולרו מיום
 ~יו~~ ~~~~~~י~~~ו~י~ במ"~

 ~~ולם ~ו~ד~אוד
 מ~~י~

למו~
 וי~נו

 ~~~ירו"~
 הי ה~~ל דמזד

 ביו~ונמצאל~~ מ~הי~למו~
 דהנפש ~א~י~ה

 בלי"ל ~ולהו~ול"ה מןה~ו~ ~~רד~
 ל~בו~

 סל~א
 מקום מקו~האל ~ורי~רנ"ו ~מימהול~~ ~ול~

 הר~ן~ב~וד~~~מ~
~

 בב~דה
 י~נו הוא הר~~ן מלך~נימה~ ב~

 לאור~
 ~ל ור~ננום ~שנים ~יים וש~ותימים

 הוז""י בל ווש~~"ו ול~~דה אותה להביןה~בורה ו~ ~~וד~
לראו~

 אפריון ובבנין בנהמהציון
 דאי~ו א~""ב ~ ביר"א הישועהממ~יינו ומלא~האר~ד~~
 ~ש~רי ~ליו~נ~מדים ד~~י~

 דמ~~
 ~ומדים הם~ ~ ~למי~ה והבל ד~ירש~""ש א~ ~~ר ~ני ~דד

" ~פי~שי~ נ~לו רב~יו ורוב ונצהיים קיימים~ם יד~ ד~~

~ ~ ~  
 ~ו~~ו

 ה~~~ ודא~ ~~~~ ~~~~
 ~~~ז

~~~"~ ~ ~  

~ 
" 

" 

~" 
~""~~""~" 

" 

~~~" 

"~" 
"

~~~ 
~ ~" ~" ~" 

~~~""" 
~~~~~~"~ 

~"~"" 

~ ~ ~

 להזב~~ ~י והיו ~ז~דה
 ~~וין

~~~~ 
 ש~א~ דינו~ ו~~~י ~ודה ~ניני מאיזה

מהב"ד ~~יות~" ~~דו
 נ~מ"י מה~ידה~א~

 זאציב~
 הדרב"ן

 ה~"קי מנה~י זמקצ~
~~~~~~~ 

 " י~"א

 ב~והר""ר ו~"מ ר"מ ~ם מהב"דוהיי~י
~~~~ ~~~~ 

ו~והר"ד ~ יאי~ ~ר"ו

~ ~~ ~ ~  
 לא ~ר"ו

 ~נ~ ובבה~

~~~"~~~ 

 "" ז" ~~~ק

 דאשון ~ם~~
 ש~

 א~ד י~ודי נ~טד ~ה
 ימ~ינו ולא ~ממין ~"י שיקברוהווהורי~י

 ~ימי ו~ימנו שני ~ב יום~ד
 האבלו~"מי"~

 שנו
 ז נוהגין שבןושמ~~י

 יום "~~
 ~טרה ~"ה של שני טו~

 א~ יהודי~
 שוקב~~ואמר~י

 ש~ך לי ו~מרו יש~ל
 ~ " ~ זנהיגי

~ל~~
 ~~יב~

 המים
 הצר ש~אותו ה~ים בל לש~ךדמנ~גינו אמר~י המ~ בשבונ~

 ושמ~תי מב~צדשלהבי~הנפ~ר ב~יםוש~י
 ז ~הוגדהבי

 מי~~~
 שק~רמ~ו~ו~

 הסובות ~ג
 פ"א ~ולהאינו הורתי~ש~

 ליו~
 הזא רבך ואמרו ~ד

 ו~יין ה~ק~מנהג
 ~מסגר~

 ~ השל~ן
" ~  ~ש~~ ש"~ ביו~~

 נפטד היום ~צי א~ר א~

מ~ל~
 ר~ ההבם

~~~~~ ~~~~~ 
 ~ל

 שיקברוהו~~~מנו
 ~~ " " ~~~~ "~ ~יו~

 ~~שמחה~
 ~~ה קודם

 ש~רי~
 מר"ן בפסק

 ז~קב""ו ~ס"~

 דהמנהגלק~~ ~יאמרו~~
 ~ל

 ~קמ"ז שי~ א"ה ~מ~א ובמ"ש או"א ~להיינו ~~~בי~~~"~
 שם הרבמ"ב ובדב~ב ז~דין

 או~
 ג~דנהוג~ירושלם

~שם
 ה~

 במנהגם והנ~~י אדמה מזבה
 אף"~~

 ~יהשלא ~י
 ב~

 ~ ~ד~~י
 " הד~אה שט~ ~קוים~ד~שנו~~

 ~לילה"
 לדרבםהולבים דה~דו~~

 ~~א~ והר~ ~ו~ ה~ק~
 ז"

 דדי~~היבאמר
 ~ש"~

 מקיימי דאין ~ו סי" ה"מ
שטרו~

 הדשא~ דשאני ~י מ~~ברא בי והגם ~לילה
דלי~

 היה ולא "דין משום בה
 צרי~

 קבל~~~דו~"
דהא

 ~ב"~
 היה

 ה~ימ~ מ~~
 לפנינו" שהיו ~~רים

ושהרב
 מצפ"~ ש~""~

 ~~~~~ א~"ל
 ~ ~מי משבים היה~ר"ו ~~ו~~

 ~ד~פינו
 המהר~

 ל~והאדמיל~א
 וה~די~המ~י~~

" ~ " ~~ ~  
~" 

~~ 

~  ה~ולדו~" הומד~"אשבנזים "~ה נהיגי לא~
 ~זבר מ~ לה~~ין""

 ו~
 לנ~בה

 אל~
 ~ו~לים

 ~~יונא שנהגי במו נקיים ~ספרו~~ז~א~ד"~
הד~ד ~נבו~

 ובפ~דו~~
 ~ ~מזדי~



~ ~

 לו ששלמו מי ~הק"~י ~נתג
 חג חוךא~א~ ~ ש~ש~

 ה~צו~
 או

 של~ הסו~~ ~~
""

 "~הס~פ~ ~
 בסיי~ה נהוג והבי הרגל א~ר ""עד

 "" " ~"~ו~אדובה

"~""~~"" " 
~ 

" " " " 

~~~
~ ~ 

 נהי~י~אבולהג~~ד~ ~~~
 ~~דאנהרא

 במ"~
~מ~~~~~של~ןיע"ש~

~~
 למי העומד בימי ~ה~~פד ~ה~ירנהוג

 יהיה אם בהםשנזה~"
 ~נד~

 או מוהל "או
 ~ בעוני מ~מידי~ונ~ןאבי"~בןויש

~~~
 א~ ~והודי אלי

 שהי~
 ~~~ז

 ללב~
 ~זץ

 שיגיע קודםל~~ב~ימים
 שימנה לו לה~ירברע~י פדיוןבנווהי~

 שלי~
 בחרי~יהובן~~ר

 ~רב"לה
 צנצנ~

 בישיבה~רלא ויושב זקן ~ל המ~ן

~י~
 מהב""ד

~ 

 מפני ד~~נו וב~לנו
 ד~

 הרב
 ~~מלאך

 ז"~ צבאו~
 דיעשה שי~עבב ואמרנו

 איבא דהא ~~צמו~~דיון
 מ~~~

 בדבר
~ 

 ~~קד
 פחד לאוריצא ב~

 או~ יצ~~
 ושם מ~

 באו~
 מעשה

 לפדו~ נהי~ דבמ~"ק ר~~י בבור בןש~לד
 ~ל

 ~ שליחידי

~"~

 והבי בהן במ~ום ~לוי לקדו~ נהיגי ~א
 לא נבון ~אין בעיני וישד בפ~רובהנהוג

 הפש~לפי
 נגד מעשה ~שו באומקרוב חד~י~ בסיינה ברם הסוד לפי ולא

 הזקני~
 ז""ל א~י ומר

לא
 הי~

 ברעתו
 לשנו~

 שזה לי ואמר מהנהוג
~י~ה

 בונ~
 לבהן הלוי" לי והיה באמור "מיבה

 מ~~ להקדי~דאין
 דהוא בהן~ במ~ום ~גבורה
 ~אי~ה~סד

~"~

 ו"א ר~וקהעלא ב~מועה ה~"קידגם מנהג
 הרגל חגיעאם

 ~ו~
 אין שלשי~

 יוםוג~דהוהי~הס~ר~ירבשמו~ה שלשים עבור~ד מס~פ~י~
 ורג"ל~חוקה

 מו~ר"~
 להתיד
~ 

 במ"ש
~ל~ן במהגר~

~ 
 הי~ח ובן

 ר~~
 ובו~לנו ז"ל ~א"ד הרב

 ~ המ~ה~" ~פני ד~~נו"

~""~

 יה"ל הד~מן א""ב "ל~דש י"א ביום
 ש~ו~ ש~י במו וחי א~ יהו~י מהח~ון ~" נפ~
 והוא

 אשה חשק בשביל עצמואמ~דהפיל
 ושמ~ בוירוי ונפ~ר ~~או~ל וה~וד~ ~
 וביון בפיו ישראל

 ~צמו במאבד או~ו דננולא מחשב~~ הי~~ דבך עצמו שו~ל ~ודם אמדשלא
 לדע~

 לי אמרו ובן
 לי ~באומ~~בראדנהוג

~ 
 זה על וב~ב~י

 ע"שהשלחן ~מהגר~
~ 

 או ~פיו אומר אינו דאם
 לפ~ו~

דיורי~
 ל~עת" ~צמו מפיל רהוא שיפול קורם בבתב

 ו~"~דהרין"ב~
 ש"ל

 נלע"דריש בנר"ד אבן ~ בי~

לפ~~
 עצמו אמדדהפיל ד~א

 לרע~
 אצלי ולבן

 צ"~הרב~
 מלא ~~ ובבוד המופלא הרב ובן

 ~~~~~מה""הד
 ז~ ~~ז~

 ורפיא ולאו אין

 ועב""פ " ~~ידי~
 ~"~~קק~ו~"~ז~ ה~ב~~י"למנה~

 נהו~ הב~~"~
 ב~ופה ~ב~מ~ז

 מברך~ב~~~גהמ~ון ד~מבד~ב~ב~
 ~ל"~ו~"ב~~~

 ~מזון

~
 מפאנו הר~"ע ו~ב

 הב~או~הר~
 בנה"ג
~ 

 ו~ביא
 א~~~בו~~

 ומב~~
 עליו

~ ~ "  
 ~פ~ד ועיון ~ ~בו~

יצ~ק
 ער~

 ברב~~~~נים
 ח~ ~י~" "ובחופ~~~~ני~

"~ו~
 "בך וא~ד ~ י"ג

 ~ שני ~מער~
 ~בו~ו~

 ושו~ין

מה~~ר~ב~
 וב~יינה

 ופאדוב~
 נהיגידקודם

 ברבו~ש מב~~
~ 

 ולוקח ~וזר ~רוא~ב בוס ~ל
~מזון ברב~ בו~

 ומבד~
 השני ומערבין בפה""ג עליו

ושו~ין בוסו~
 מה~עדוב~

 נהדאופש~יה~ ונהרא

~"~~"
 מי" א~ נשאלחי

וובל ~ופ~ ~וב~ ו~" שיצ~
~~ 

 ידי~וב~ו ז~א ~לא מי להוציא
 במו~ם ה~~~ע שיברךואמר~י

 ~ ~ו~פ~~

~"~
 לחמ~ ממני שאלו

 שרי ~י בי~~ המ~וה
 ~ו ביצים האש באו~ו שיאפהואמר~י

 המי~ באו~ן וידיו פניוירחץ
 ב~בו באשר

ו~יין הא~רוני~
 במ~גד~

 ~ השלחן

~"~
 הני~ בב~יב~הג~

 מקום~~ב~וף הסופר
 של~ה בשיעורשי~ה

 או~יו~
 פי על ואף

 ני~ן שלא ביון שמעבבדאינו
~~~ 

 דעל אמד~ו
 הוו~דצד

~~ 
 שיב~וב

 ג~
 ~ א~ד

ב"

~~~~~~~~~~~ 
 יו~ד לרבע בה יש דהאוהבש~~יה

 מז~
 ו~"ב ז~ על

~~~
 דלשנה אמר~ו דמיל~א ולהערפה ומ~~ברא
 "~~ ט~~~ ~צי יר~יבוה~באח

~"~
 של א~ שבליל מי נשאל~י

 ~ובו~
 הקדים

 היוםבקידוש
 ~רב~

 זמן
 ל~רב~

 הסובה
 ~זב~ ידי יצאאם

 ~~ובה על זמן
 ואמר~~

 דל~בא
 יובל דהא דיצאספיקא

 לבר~
 אפי~ זמן

 " בקידושהוום~ או~ו אל~דסומביןה~ובה עשיי~ בע~
"~ 

~"~

 ש~ידש מי ממנישאלו
 ~ל בירך אם ונס~פ"ק עלהה~עודה ובאמצ~ ~~וב~

 יחזוד שלא ואמר~יהסוב~
 לב~~

 דספק
להקל ~ברבו~

 ובדבו~
 אינן

 מעבבו~
 וא~ד

 ~ב~
 ראז~יהדין

 " ~ ~ד"~בעיקרי

~"~

 דנ~אר~ מא"י א~ לי שאלו
 אצל

 בע~~
בח"~

 ובליל
 דהיה שני י"~

 מש"~
 שמע

מה~ל
 ~בי~

 וגם מקפיר~ אינו דהסרר דיצא ואמר~יהברלה חוב~ ירי יצא אם יקנ~"ז ד~ירש
 אינומ~לה ל~ש קדש בין שח~ם~ח~ימה

ועל ומורי~
 צ~

 רי~רך טוב היו~ר
 על"הבשמי~א~רב~

 דהא
 " מהם~נהנה

"" 

~"~

 ~בד~בד~~ שדי אי ~דחק צד על~ נשאל~י
הלבנ~

 של א~ בליל
 ~ובו~

 דהיה
 שב~

 ~דנא~~ ה~~~ים ~בל וה~ר~יו~~
 דלא

~~~~ 
בשב~



ב~ב~
 מל~~ך ~~בן"~לא""י~סיד ~לו~ין ויום~ובהם

 ~ החדש ב~ותו "~""~"

~~~
 ~ח~בראשיתדאיתר~בי~ לי "שאלו

 מילתא
 חולהמועדאיךיחנהג בימי אשתו ונ~טרה~"
 ד~וא בראשיתבשבת

 תו~
 עולה אינו דעצרת שבעה

 רלא והוריתי א~ ליום~""א
 יל~

 יעלה ולא לב~"ב

לס"~
 ב~ברת

 דב~
 ודבןהואמנהג ו~י~תו ע"ד סי~

 אינו אבל הבן ~עידדא~י ~"
 עול~

 ~ לס"ת

~"~
 לעשות יחיר ~איזה שרי אינשאלתי

 שלא ובלבד וה~רתי שלוונישואין~בבה~ב ~ו~~
 בשעת ~ח~ן ואם ואמה הבלה אם לב~ב~בייבנהו

הברבו~
 נשים ולא

 אחרו~
 וברהביא

 מהרי"~
 דנהוג

 בבה"ב נשים דנושאיןבמגנצ""א
 ונבנ~ו~

 ועומרות
 באימה רישבו לומר וא"צ הברבות בעח ~מגדל~ל

 ינהגו ולא ישתו ולא יאבלו ולא בבה"בויראה
 בתיב~ ברעדה וגילו הקדוש בביתר~ש ~לו~

~~
 הדחק צד~ל

 סידרנ~
 ימים בארב~ה גט

 ונו~~ןן עור~ן ~ול ושמענו תשרילחרש
 והשבנו לעשור ב~א בין חדם נותנים ראין~טעם
 ~רם ליתן נקראדלא

 ד~
 ואחר מעי~רו ~חרם בטל הגט עצש~ער~ר ~י ימצא ולא ידאה לא

 במח"ק גט נסדד ~תק"ב דבשנת מצאנוהחיפוש

באו~
 יום

 ~ ממש~

~"~

 א~ ל~שביע לחבירו יהודי בין ~תרנו לא
 ל~שור ~סא ביןמהצדרין

 א~
 ביהמש~יע

 העדבאות רדייני רחוקה שעה רהיא אומר~היה
 הולבים היו בביר לא ימים~קרב

 ל~ד~
 ~בן לטייל

 תר"ב סי~ רמ""א והביאו מהרי"לב~ב
~ 

~"~
 ת~לת והחחיל שט~ה נשאלנומי

 שלא ואח""בנזבר המנחהזלמ~להמ~לג ערבי~
 ת~זלתה~~לל

 מנח~
 ערבית שהשלי~ שאחר והו~י~ו

 ראינו ובן מנחה ת~לת לתשלומי י"חיאמר
 ~י"ש ~"ח~ימן במ"~

~~
~שאלנ~

 אחד י~ודי שצ~טר ב~~שה
 ולא קרוב ~קום דהוא במאס""ה " היוובניו במח"~

נו~~
 והורינו ד~ל~לות ביום לבאן שבאו עד ל~ם
 גדול דין לה ~יש האלמנה אש~ו אחד~יגררו
 ~וד בית הרב ובדמסיקהבית

 שו"~
 ~ע"ו סי~

 צרבי רמיא דעליה ביון ונותנת נו~את אינהאם א~
 סי"~ס"גובאשר ח"ג ז"א משו"ת נראה ובןהקבורה
 לבנים ~ס~ורת ו~ע~ין ~ השלח"ן במסגרתב~~תי
 שלשים ב~ינןאו המי~~ ~יו~ הגערה צהם לעשזת יום שלשי~ דיאי

 יוםמיו~
 וגמרנו ה~בלוח שה~חילו

 דנס~~רו וב~רט יום משלשים ~חות גערהדאין
 עבור אחר הג~רה להם ודיעשו ימים הד~באותן

 ~ שבאולבאן ~יום יוםשלשים

~"~

 ב~ ב~י מב~"מ בחורה ~ידש א~ בחור
 הא~ עדותן ל~עיד לב"ר וב~באו~רים

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ "~ ~ אמר
~ 

 באצ~ע ~טבעת ~דאה"נתינת אמת
 אמר והב" מקודשת תיבת אם ~י שמע לאאבן האש~

~אש~ומ~
 ראה לא בי באו~ן מאר עד הדא ~שעה

 ולאשמע האשה ליד האיש מיד דבר מסירת אםבי
 שנ~נוונמסרו אמרו ו~יקרוהמשדךוהמשורבת~לל

 ~נ"ל "העדים שני ב~נו לידה מידוהקדו~ין
 נתינת דבעת אמר והמשדך ר~נןתיקוני בל~
 גם והיא ויש~אל משה ברת זו ~טבעת לימקו~שת א~ ~רי לה אמר העדים בפני האשהבאצבע הטבע~

 דברי ועוז ~ו~ף בבל ו~יי~ה אמרהבן
 י~ריד צ~נינוביר~המותוהוסי~ו ~שד~
 קיימא ~ל בקשר ~שורים ואשתו אישיהיו בי~יהםושל~ול~
 בי ראינו הריןבעיקר וב~י~ו~

 לסבר~ א~
 מרן

 ב~ דין מ"ב ~ימן קרושין אינם א"בעד ד~מקד~
 א~בעד המ~ד~

~ 
 אסהיד ~~ ~ר דרוקא בנד"ד באשר

דראה
 נתינ~

 האשה באצבע הטבעת
~ 

 נה~ד ~ל
 דיש שם ב~ב מור"םבב"ר

 מחמירי~
 הב""ת בי ~ם הלז במעשה הוא באשרמודים שניה~"" אם

מחל~
 ~ר~ להד"ם ~ומר מבחיש " א~ אם

 אישטהו~ות א~רו~
 חל"~

 לקרושיו דחוששין וחבר עליו
 אמד לא דא~י~ בתב ב"ר חי~ חא"ה"ומהרש~"ם

לה
 בלו~

 עדי~ש~ני ~לי ~וו ל~דים דאמר אלא
 ב~ה ~~ ~י~ ~"ר מ~דיב"ל " בשו"תדאי~ו ו~ ~ קדושין הוו לי ל~דושין ל~לונית זה ~ברנותן

 א~~
 ~בחישין ו~~~ים ו~~ פ~ בפנו נ~~דשתישאמר~
 רשויאאותה

 נ~ש~
 חתיבה"

 דאסור~
 וא~פ

 בך ואחר ~דים בפני שלא דנתקדשהאמרה רמ~ד~
 ו~"ו ב"ש" "א"ב שם ועיין ~רים" ב~נידנ~~רשה אמר~

 מב~ישין אין דה~ריםבנד"ר
 או~~

 ודהיא
ל~ולם אמר~

 רנ~~רש~
 ~ק~~~ת ד~~א ב~ני~ם

 ול~
 וראם ס~ק מ~דושי יוצאה ראינה אומרגמרנו
 על או ביניהם בתנאים יסבי~ אותה~א יבנוסלא

 דמילתא ו~ה~ד~ה מה~קדש גט צרי~ ומתןהמהר
בשעת

 בניס~
 ~ ו~ל"מ עדים שני ב~ני אחרת~~ם י~רשנ~ אות~ יב~וס אם לחו~ה

 ~ם בידנו ~ח ~ש ~ם הנ"ל ~דון נשאלנו ~~""
 מ~ני מו"י ברת בחו~ה לקדש יסבימולא
 גירושין לקבל הנ""ל האשה לבוף תנאיאיז~

 לקבל ~תת~ה לא אם ~נ"ל מהמקרשברחה ב~~
 ברמ"א ה~בא ר"ג חרם אחרי "הטוב~רהאמרצונה הג~

 ב~חה בעל האשה מגרשין ~ין ו~ דין קי"טסי~
 דהרב ראינובי ~~

~ 
 ב~ם הביא ה~"ל בסי~ אהרן

 דבקרושי ~ט סימן נ"שש~ת
 ס~~

 מתגרשתבע"ב
 וראינו ה~ל בש~ת ומקורו ~רשו ה~יןחקרנו
 הוברח ~איש דשם מנד""דדשאני

 לקר~
 בעש"ג

 מודעא" ומסר בך על אותו וב~ו רוצה היהדלא
 בללועי~ד חלו דב~עט~קדושי~לא ה~דושין~ו~ם
 שריריןולא

 ול~
 בנד"ר שא"ב מה ~יימין

 בד~~ם היה ח~צה ~בנ~ש שלם בלבוה~קודשת דהמק~
 דו~א וש~יםבי ~עם ואמרו ה~בר ~מר לידילבוא
 דאיא~שד לן ~~י~א בן י~רי~~יניהםואםהמות
 ב~ל הגירושין ל~בל או~הלביף

 בדח~
 ובדמו~ח

ב~רייא
 מסו~

 ~דושין שם דאין רבת~ ~נ"ל שו""ת
 אלא גט צדיבהואינה

 משו~
 בעלמא חומרא

החבים ולב~



~ ~ ~ ~

 ~~"ב ~~גר~ה
 ול~

 מחיא ~מיה
 ~"ש בשם לבתוב לו היה דלא "אהרן יד הרב~ל לנד~~ו~~

 מההיא לחלק לו ו~יה ~תגר~~ב~ב ~~קדבקדזשי
 ~~שה דינא ו~צא החל~נו ולבן ~פק קדושילשאד
 לבוף בח לנו ~אין~~ל

 עליה ירבו אלאב~ב ה~~ ד~קב~ ח~קודש~
 רעי~

 רוצהא~י ש~א~ר עד
 במוה~רזי~א ב~יי~ חלקם ~פוארים הרבנים ~ם ~~נוו~~בימו

~~~~ 
~"~~ 

 ו~מוהד"ר

~~~
~~~~ 

 ~ ז"ל

~"~

 אחד ~יהודינשאלנו
~~~~ 

 שבא ~ולי
 הרופא פי ~ל הוברחו בזדועולו

 בשביל ~~קי ב~~ג ~י~רוהו ו~ורי~ואו~ו לח~ו~

~מא~
 ואף בחן

~ 
 ~י~ן ~א ~ש~י ד~דב ~י

 ~ש ~~~ו ~יי~י~ ~אין ב~ב~""א
 ו~~ן ~באן נהיגי ובן בדע~נוהיה ~"מ~חרדב~

 הבי~
 ל~והרב

עי~ריהד"~
 י"דסימןל"ה

 או~
 ז~~~ה~וב~י~ארה

 לא ~~~ה ובן או~ו שי~בדו אומד ~מדנוש~דמו~י בי~יה~~~י~ ב~אדובה מ~~ה ש~~ו שמ~תיובן

אליב~
 ~ ביר"א יציל~ו ה~

~~~~~
לבינ~

 בי
 בשלוח ידי א~ מ~ב~

 לידי שבאו בענינים באר"ש נוהגהק"ן
 בסו~~ ורובי ראשיוסמ~~י ~~~י~ ה~בה י~"א ליוורנו ~~תא מהב"דב~יו~י

 ש~ד על לב~וב הב""ד

~~
 הבאי~ הורא~ עניני על שה~מ~ו

 ו~~נו אלי~ו
 בז~דונ~יו לר~ות~ובל

~ 

~~ם
 יד~

 ~~לד ~~תים ~~
 וצ~ו~~ ~לקם~בחיי~

 ו~ניחו בנים יש~~ו ~~נם תמלא
 י~ר~

 ~ ל~וללי~ם

 תמיד בב~י~~י
 ותורת~

 ז ש~חתי לא

 נ~~~ ~~~ ~~~~יי~
 לו

 אד~
 ימים

 ~לם~~
~ 

 ~~וב~~~

 ~שר
 ליר~~ צ~נ~

 ~~ל~לח~~ים
 ב~

 אדם ~ני" ~~ד

 ~~ ~~~~~י
 הוא בו ~~

 ~ד~~ יוצי~
 ז דגלי

~בד
 ~~~י~

 ה~
 וחסדי~

 ~ המה ~~ולם בי
 בי וחלצני ~יי~אה

 ת~~~
 ז ש~~~י לא

~~ואני~
 בי וא~י~ דחמי~

 ~ו~ת~
 ז שעש~י

~ש~
 בח~ים נ~ש~ו "

 ול~
 נתן

 למו~
 ~גל~ו
~ 

~ ~ ~ ~

"~ 

~ ~ ~  ~~~ ~~~~ 
~ 

~~
~~~~~ 

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




