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 ~שבת מייזילש" ליפא "חנ~יא נוטריקון"לחם"
 ק"ה~

 מה~ ל~וטריק~ן ~~ניין
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 ~~~~~ ~ר~~~~~~~~
~~~~ 
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~~~~
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~~~~~~~ 

 משה הר~ וכו~ ה~און נכד הכ"~~~ זל~ה"ה יונה הר~ וכו~ הרבבן ~~~~~~~ ~~~~~~~~~
 ב~ל האדיר לה~און ו~כד ו~ין פרעמישלא הראבד"ק זצ~~למייזילש
 דפ~חא וכללא רבית~ ה~ ~ל יוסף ו~~י יוסף~ תפא~תשו"ת

וקו~טר~
 והגהות ל~הר"ל~ ~ו~ות

 ע~
 כל

 הש"~
 יחיאל ~איר ורבינו מורי~ו הקדוש הגאון למרן ~~ובהקו~ל~~יד וויל~א~ בדפוס

 אוסטראווציא ה~בד"ק ועכ"י זי~~~ זצללה"ההלוי

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

~~~~~~~~~ ~~~~~ 
 ~~~ר ~~~

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



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  אדם לכל שר~ות רבים בת ב~ערנודע 
 אדם ל~ל ~~י שאו~רמובן וממיל~ ש~ו~ שהוא דבר אח~ים עללא~ור

 להד~י~
 החוברת

 מאת ידועתי בלתיהזאת~



~ ~ ~

 ש~ת השם
~~~ 

~~~~~~ 
 ~תרח~ץ~ ~~~ו~~ ~~~~~~~

 וויען ל~"ק
 יע~~

~~~~~
~~~~ 

~~~~ ~ 

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

~~ 
~~~~~ 

 ~~~ו
~ 

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

 ו~~~~
~~ 

~~~ ~~~ ~ 
 א~י חיבה של וב~ריאה

 היום~ ל~~יכם ~גיש שא~י בעת ~ב ~ה בעתו בדברקורא
 ~אות כ~ה ~ה~חז~ת הגדול ~חיבור~ הראשו~ה שו~ת~~חתי

 ד~ים~
 ה~קוב

בשם
~~~~~ ~~~ 

 ~ייזילש" ~י~א "~~~יא ~וטריקון ~לח"ם~ ~~~"
~כש~ת

 ~"ה~
 ~כ~דרים ~~~~" ~קראת התורה וכן ~ה"ת~ ל~וטריקון ~~יין

ל~ח~
 ~וכ~בת ~~~~~" בג~טריא "~~~~ תיבת וכן בלח~י~ לח~ו לכו דכת~ב

 ~ם~~~~
 לג~~ריאות ~~יין

 ~ה~ת~
 בו הבי~ו ב~שה לשון אלא ~א ואין

 ודעת חכ~ה שכלית בראיה בעין עין~תראו ~
~ 

 להבין לבי~ה~ תבואו ו~~ילא
 עי~י "גל דוד שא~ר ~ה לח~ור~ דבר ~תוךדבר

 ואבי~
 ~תורתך" ~~לאות

~~~~~
 יהי~ ד~ ת~לה וא~י ברכה~ בו י~צא ~בין לב לו אשר איש שכל
 כל את עולם לאור ל~ו~יא בכלל~ ל~ובה בעדי לג~ורבעזרי

 עוד ה~ה כולם אשר שחברתי הרבה חבורים אתי יש ת"ל ~~יחיבורי
 ל~ראות ונ~שי כחי בכל וע~לתי ~כתובים~אתי

 חדשו~
 ~~י~ים לגלות

 בשם הכולל~ שם את ~ושאים ה~ה וכולם ~תורה~ הג~וזיםי~רים

 ~חזקת ~~ות תרי~ג ~ל על ידים רחב גדול חיבור לי ויש ~~~~ ~~~~~~~

כ~~
 ~רב~ים לי הסכ~ות והרבה וישר~ ~כון ב~דר ~~ודר ד~ים~ אלף
 אשר התורה~ גד~ל~גאו~ים

 כול~
 בשם~ המיוחד שחברתי~ גדול חיבור לי ~ש ~~ן ~גיד~ א~ישחדשות לכתבים~ ה~גיע בשבח ויגידון יעידון

 דרושים אגדה"~ וב"~דור ה~ה" ב"~דור נ~לאים דר~שים יבואר בו~~~~~ ~~~~
 וישרים ~כו~ים ~דרושים ו~ן תשובה" ~לש~ת ה~דול "לשבת ח~ציהם~ל

 ול~~רים ולח~וכה ~רשיות~ ~ל~רבע דרושים וכן ה~ועדים~ לכל ד~תל~ו~א~
 בשם ה~קוב שחברתי גדול חיבור אתי ~ש ו~ן ו~וד~~עוד

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

 אחת ~תיבה איך רש"י בחכ~ת ~~לאות הראתי בו
 ~~~ו~ים ~~~יםברש~י

 עו~~
 ~~ודר ה~וכן ~ן לי יש וכן חכ~תו~

 בשם ג"כ ה~קרא הגדול חיבורוד~ת~ בטו~~
~~~~" 

~~~~~ 
 ~~דרה~ ~דרה לכל רש~י חכ~ת בהשכל ~ח~דים דברים כלולים בו~שר ~~ו~~ ~~ ~~

ו~
 לדרוש ח~ץ ד~ר~ א~ש וכל רב כל שי~~א ~כ~~ים דרושים ~ו כולל
 אתי יש ועוד ועוד ב~תו~~דבר

 בכת~בים~
 וב~חשבתי בדעת~ ~~~א א~י ועתה

 ח~ברת חודש ~כל תי~ף ~~"ה לאורה לה~ציא הרבים~ ~ת ל~~ותה~בה
 ~ב~~ ~בהתחלה א~ת ~ד~ה ~ל~~ת

 ~ראשית~
 ה~קוב ה~דול ~חיבורי

 ~~~~ש~
 ה~חזקת ~~~~~

 ח~ש~
 ב~ידור יבואר בו ~ש~ ד~ים ~אות

 ~~ ~~~~~~ו~ ~כו~
 דר~~

 ד~ר א~ד~~ וב~דור הלכה ב~ד~ר ~צו~~~ ~ל~ר

 ~~~~ ~~ ~~דה~ ~ד~ר~ ~ו~~ ~ד~~י ~~~~~~ ~~~דו~~ ~~~ ~~~~~~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~  ~כו~ה במדה~דרה 
 השיי~

 יבואר ועוד לה~
 ב~

 מ~ודרים יקרים דרושים חודש בכל לאורה להוציא דעתי אי~הוכן א~ה~ ובמדור הלכה במדור והש~ו~ים החרו~ים עליה לב~י מצוהלבר ד~ושי~ ~~ ~דרה לכל
 בשם ה~קרא הגדול מחיבורי ו~דרה~דרה לכ~

~~~" ~~~~ 

 כל שיוכל
 ל~עודת ~עימים דרושים וגם ~דרה~ בכל מילה ברית ב~עודת לדרושאחד
 שכל א~וה אשר ואגדה~ הלכה במדור הבן~ד~ון

 אח~
 ואחד

 י~י~
 רצון

 ח~ץ~ דברי בהםוימצא

~~~~~~
 ובמהרה ישראל~ ב~י לכל וברכה טובה שלום שים בברכת
 מבשר קול ירושלים ובחוצות יהודה בערי לשמוע~זכה

 וירושלים~ צי~ן~חמת ואומ~
החות~

 כבוד~ כל ובהגיון ברכות חותמי בכל

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

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

~~
 מרת תתהלל היא ד~ יראת אשה צדק~יות~ מ~שים הצ~עה~ חמותי

~~~~~~~~~ 
 מו"ה ירו~ש החסיד הגביר הרב בת ע"ה

~~~~ 
 מעירזללה~ה ~~~~~~~

 לזע~ס~
 מ~שיה ~וילען~ במדי~ת

 הטובי~
 שתשכון עליה י~ו~ו

 החיי~~ בצרור צרורה ~שמתה ותהי~ ה~שמות באוצר עליוןבג~זי

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

~~~~~
 במדותי~ מ~~לא המו~לג ה~ביר הרב הי~ר חות~י כבוד את
 ~~~~~~ ~~~~~מו~ה

 כל על ד~~ מאת שלי~~ה משכרתו ותהיה ~עלו ישלם ד~ ~ויל~ן~במדי~ת ~~~~~~~~ ב~יר משכ~ו מקום שליט"א
 עתה ~ם ועושה עמדי~ עשה אשר בח~ד עלית~מולוהו

 להחזי~
 ב~י את

 מרת המשכלת אשתי היא היחידה בתוביתי
~~~~ ~~~~ 

 שתי ועם שתחי~
 מרת בתיב~ו~י

~~~~ ~~~~~ 
 מרת ובתי יחי~~ עליהם ד~ בתל~~ביבהדרים ~~~~~~ ~~~~~ ~ר היקר לחת~י ה~שואה

 כמרה~עיר היק~ ולב~י תחי~~ ~~~~~
~~~ ~~~~~~ ~~~~~~~ 

 שלי~א
 מאת ~ולםב~כה

~~~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~ ~  ~~ ~~~ ~~~ ~~~~~ 
 ~ ~~~ ~ר~~~~ ~~~~~~~ ~~~ ~~~~~~

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



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

~~~~

 בני את והזרתם לסדר א~ ~ום השםבשם
 ישרא~

 מטומאתם
שנת

~~~ ~~~~ 
~~ 

 ~תרצ"ז~
 י~~~א~ וויען

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

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

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

~~~~~
 לבקש רוצה כי ויען ~ונות~ טרדו~ אפפוני בעת מאז השגתי

 כי ואם האומ"ר~ בקצירת אשיבה העניה~ ~~~י ~~~~ ולש~~וע כ~לכה~תורה
 ל~וא א~כימי

 בכתובי~
 ~י התורה~ גד~לי בין ~~הלכים לי להיו~ הלכה~ בדבר

 ~ירובין ועיין נ"ה~ ~כ~דרים לכל הפקר שהוא במדבר טעמא ~~האישנית~ה התורה~ ע~~ק אל רגלי ואשיבה דר~י חשבתי או~ם ~ר~י~ ~ך את אנכימכיר
 את להראות ה~כה~ של ~עומקה וללון לבוא יוכל שרוצה ~~י כל לכן~"ד~~
 הלכה~ בדבר אכשל ~לא בעזרי יהי~ וד~ בה~ כת~ב מה ישראל כל לעיניחזותה

 וי~ן שבועות~ כמה שם להתע~ב ומוכרח אחד~ למקום ל~סוע ~דעתוכמו מרבים~ ד~ ירא ויחסן ת"ח אחד מאיש זו בשאלה ~שאלתי~~~~
 מופלג שו"ב שם ש~י~ ~ובדא~ הוה כי טהור~ לא מקרה ~זה ב~~קום~קרה
 מ~אכ~ באו~~~ותו~ שי~~ש ויראה~בתורה

 על ~עולם נשמעולא ו~תמים~ באמת ש~ים ט~ זה השו"ב
 השו"~

 שלא אחד~ איש עליו וקם רי~ון~ דברי שום
 של גבולו והשיג שו"ב~ בתורת בכפר ואפילו מקום בשום כה עדשימש
 את לעקור מוכרח הי~ הי~ן ~השו"ב עד פר~סתו~ כל את וקפח הישן~שו"ב
 לו יש אם תורה~ לדין ~מו לע~~וד אף רוצה אינו השמועה וכפי משם~דירתו
 וגואלי~ צורי בעזר ת~ובתי דבר הי~ וזה משחיט~ו~ לאכול ~ורה דעת עפ"יהיתר

ו~~~~~
 סי~ בת~וב~יו יו"ד בש"ע ~בתניא שמבואר

 ט~~
 מח~~ת פשוט ~דינו

 ~עי~ ח~י ~י~ ~כיו"ד ~~רבים יר"ש להיות צריךשהשו"ב
 טו"ב~

 עובר והוא
 ונקרא בחררה המהפך ע~י קראו שחז"ל גבול השגת באיסור בשחיטתו ~תבכל
 ע"כרשע

 לי~
 ההלכה כן כי כנבילה אסורה ששחיט~ו בושש צריך דין

 ב~ריכות ההלכה לברר באתי ואני מהתניא~פסוקה
 מש"~

 ופוסקים~
~~~~~~ 

 שא~ות~ לב~ ~חלקת זו שאלה
 א~

 ב~וחטים שייך בכלל אם
 ~באות הלאה שאבאר וכמו גבול השגתדין

 ז~~
 זו~ הלכה בירור

 ב~
 ~ם אף

 ~כקדושין רשע ש~קרא רעהו גבול השגת עבירת על השו"בעבר
 נפ~ל אם רשע~ ~קרא ונ~לה אחר ובא בחר~ה המהפךבע~י נ"ט~

 ~י"~
 שחיט~ו

 ~כין יבדוק שלא חשיד~ג"כ בארור~ שהוא גבול השגת אי~ור על חשידללומד
 מקודם אברר דסיימתי ובמה כ~בילה~ א~ורה ושחיט~ו פגום ב~כיןוישחוט
 בעבירת שוחט אם השו"ב שחיטת ~~סל מה ~~פני בזההספק

 גבול~ השג~
ו~~~

 יו"ד בש"ע ~ובא א~ סי~ יו"ד ~בטור שמבואר לפי"מ לכאורה
 א~סי~

 ~"ד~

 כראוי שחוטים ומצאם שנג~בו או ותרנגוליו גדייו לו באבדו
 י"ב חולין ~עיין ישראלים ה~יר גנבי ורו~ מצויים~ ישראל שרובבמקום
וב"מ

 כ"ד~
 ~הטור כ~ הג~יבה~ על דחשוד אף

 שם~
 ~שום לאוכלם~ ~מו~ר

 ~ייש"~~ פגום ב~כין שישחוט שחיטה על חשיד לא גניבה עלדחשוד
 ר~הו ~בול השגת בע~ירת ~שוחט ~שו"ב גם ל~אורה ל~י"ז~~~~

~"~ 
 יהי

~ותר



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~  

 גבול~ השגת בעבירת דחשיד אף דאמרי~ משום משחיטתו~ לאכולמותר
 השחיטה על חשיד דלא ג~יבה על בחשיד כמו השחיטה~ על חשיד לאמ"מ

~~~~
 ב~ סי~ ~ביו~~ד עיין

 ס"ו~
 משאר לאחד ~ומר

 עבירו~
 לבדוק א"צ

 ~י אבל לעב~רה~ ~ב~ומר~~ ו~וקא סכין לו לבדוק צריך ולרמב"ם סכין~לו
 אפי~ סכין לו לבדוק א"צ תורה של מעבירות ב~בירה לעדות פסולשהוא

 סקי"ח~ ש~ ~ובש"ךלהרמב"ם~
 אפי~ ומש~ע וז"ל כתב צריך ולר~ב"ם בד"ה

 אסורה ש~יטתו בסוף ולא בתחלה לא ה~~ין לו בדק ~לא והיכאלעיכובא~

וה~
 א~ ~סי~ דלעיל

 ס"ד~
 כראוי שחוטים ומצאם ש~גנבו או גדייו לו באבדו

 לאוכלם ד~~ותרים ישראלים העיר גנבי ורוב שם ~~צוי~ם ישראל שרובבמקום
 אינו דהתם בדרישה~תי~ השחיטה~ על חשיד לא הגנבה על דח~וד הטור ו~~ הגניבה~ על דחשידאף

 ~~וחז~
 אל~ ב~נב~

 דהוי ונהי הזאת~ בפעם שג~ב
 על שחשיד א~פ"י שכ~ הטור מלשוןאבל בגנב~ מוחזק דאינו כיון ל~רמב"ם~ אף סכין בדיקת א"צ מ"מ לעדותפסול

 ה~יב~
 מוכח ~ו~

 ~מוחז~
 בג~בי מדתלי~ן מיירו~ בג~יבה ש~וחזקים~ ישראל ג~בי ברוב ע"כ הריו~וד בג~ב~

 א~ ~בסי~ דשאני תי~ א~~~ו והגאון הש"ך וסיים כו~ישראל
 ס"ד~

 דלא
 שאי~ו לאחר נתן הג~יבה~ על דחשיד אע"ג וא~שר ששחט~ בוד~יידעי~ן
 ו~~~ הש"ך~ עכ~ל ל~חוט הגניבה עלח~יד

 ב~"ד ה~"ך~ לפי"ד
 בודאידידעינן

 ~שוח~
 וחשיד הישן~ שו"ב של ~בול ה~גת בעבירה השו"ב

 רגע בכלועובר
 ורג~

 אסור~~ שחיט~ו בודאי גבול~ השגת איסור ~ל
 אסורה~ ו~חיטתו השחיטה~ על ~~י חשיד גבול~ השגת איסור על חשידדא~~רי~
 סי~ ל~רמב"ם הדור פאר ~בתשובת ~~צאתיוהנה

 קי~~ב~
 תשובת ו~~תוך

 דנראה ל~דת~~הרמב~~ם
 דדע~

 הג~י~ה על דח~יד דקיי~~"ל דהא הר~~ב"ם
 ב~ סי~ ~ביו"ד המבואר שהבא~ו וכ~ו הש~יטה~ על חשידלא

 ס~~~
 לע~ין

החשיד
 בעבירו~

 בדי~ת א"צ להרמב"ם דאף לעדות פסול שהוא תורה של
 על חשוד לא ~בירה על דהחשיד משום משחיטתו~ לאכול ו~~ותרסכין

 למ~ותו אבל באק~אי~ רק שוחט לעבירה החשיד אם דוקא דזה~חיטה~
 האיד~א וב~רט הדין~ ~ן אסור בוד~י זה ק~וע~ ל~ו~ב בעבירהלהחשיד
 סעיף י"ח סי~ ~ביו"דדמבואר

 טו"ב~
 ו~יר ע~ר בכל קבוע שוחט דממ~ים

 ידועים א~שיםרק
 זהירי~

 על וזריזים
 ~~~~~ ~~ ~~~~ ה~חיט~

 עייש~~ה
 ~~כלל הוא ~אין ~~וכיחון שמעשיו היכאלכן

 הזהירי~
 מכוער שוב והזריזים

 סי~ הדור פאר בת~ו~ ~הר~~ב"ם דז"ל קבוע~ לשוחט למ~ותוהדבר
 גו~ב ~הוא לרבים ו~וחזק ולבדיקה ל~חיטה לרבים ממו~ה שאלת~שר קי"ב~

בשר
 מבי~

 אם השם~ וחילול וקלקול ערעור לזה ו~~רום כו~ ה~ט~חיים
 מעשי~ אין תשובה לא~ או לרבים מ~ו~ה עוד יהי~ לו אלהאשר

 הל~ו
 ובגו~ב קונו~ כבוד על ויחוס ע"ה רבי~ו משה תורת שיקרא למיראוים
 ~י גמורה~ ת~ובה ~~ה ואפ~~ הז~~ העון יכופר אם לרביםומוכרה

 ולכן ~זה~ גדול השם חילוללך אי~
 ל~

 בבית ל~חוט ירצה ו~ם ברבים~ י~חוט
 מ~ואר הדור~ ~אר בתשובת הרמ~"ם עכ"ל בידו הרשות יחידשום

 בעיר~ קבוע לשוחט למ~ותו הדבר מכוער הג~יבה על דחשידהרמב"ם מפ~~
 מכ"ש א"כ מזה~ גדול השם חילול לך אין כי כ~~~ש~ ברבים~ י~חוטולא
~~"ד

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

~הוא



~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~ו~~

 בכל עובר והוא ~~~~~~ ~~ר~~~~~~
 רג~

 גבול השגת על וחשיד ורגע
 לשחוט קבוע לשוחט למנותו אסור ד~ודאי רשע~ ו~קרא בארורשהוא
 דחשיד דאמרי~ מזה~ גדול ה~ם חילול לך ו~יןברבים~

 ג"~
 השחיטה~ על

 להלכה~ ברור וזה כ~בילה~ אסורה שחיט~וו~~ה"ט
 דג~~~~~~~

 כדעת סובר היראים
 ~הרמב"~

 פאר בתשו~
 מצוה יראים ~בספר דה~השהבא~ו~ הדור~

 ק~~~ז~
 ~חולין דאמרי~ הא וז"ל ~ם כ~

י"ב~
 ואמרי~ שחוט~ חזקתו שחוט ו~~צא והלך ל~~ ו~חוט צא לשלוחו האו~ר

 חזק~ דא~~רי~ משום דלאו בגמ~שם
 אמרי~ ~ועכ"ז שליחותו עושה שליח

 בהלכות בקי שאי~ו אחר אלא ~חט שלוחו לאו שמא חוששין ואין שח~טחזקתו
 ומותר ~חטשחיטה

 לאכלו~
 אחרי~א אי~ש דיל~~א ~מי אי דא~~רי~ משום

 ושחוט צא ~אמר ~~זהשמע
 לי~

 מצויין ורוב ושחט~ הוא גם אזל ולכך
 ע"~ וכ~ בגמ~~ עייש"ה הן ~~ומחין שחיטהאצל

 ~ה~ראים~
 מזה למד~ו וז~~ל

 למיתלי דאיכא היכא אלא הן~ ~~ו~חין שחיטה אצל מצויין רוב א~~ר~~דלא
 ג"כ דאחר משום אחר~ גם ~חטדלכך

 ~מ~
לכן לי~ ושחוט צא שאמר לזה

 שח~
 הוא גזלן ולאו בעל~ם~ ב~שות

 ל~חו~
 כיון ~לו~ שאינו ~~ר

 שחט בעלים ברשות א~~כ לי~ ושח~ט צא ~א~~~ ~והבע~ים ~~~ע ג"כדהוא
 ל~~יתלי ליכא איאבל

 ד~ח~
 ~~צויין רוב ~~~רי~ לא ~ההוא ~גזל ~~א

 ~~ז~ ע~ ד~~י~ הן~ מו~חין~~~טה אצ~
 נמי ותניא כו~ ~~שחיטה על ~~יד

~~חולין
 י"ב~

 בנו ר"ח ~חוטין ו~~צ~ן וה~ך ות~~נ~ול~ו גד~~ו לו ~~בדו הר~

~~
 ~אוכ~ן ~~ת~ר ~יה~~ג

 עיי"~
 ח~ב שהשוחט ת~ן אבדו ~~וקא ~~זה~ ~~וכח

 ~יראים~ עכ"ל בהן הוי ~עליםיאוש
~~~ 

 המראה על ישתו~~ם העובר
 ותר~גוליו גדייו "אבדו" ותנו ~ליש~א רבנן דייקו דדוקא ב~~~"כ זה דברכי

 ח~יד וגזילה גניבה ~ל דהחשיד ~~שום ~ג~~ו~ ולא "אבדו~~ דדוקאלהורות
 ~ז~ לאוכלם~ ו~סור השחיטהעל

 הבאנו כבר דהרי הראשונים~ כל ~גד
 א~ סי~ יו"ד ~בטור ש~~בואר~~ה

 ובש"~
 שם

 ס~~ד~
 אלא אבדו דוקא דלאו

 ודבר הש~יטה~ על ~~וד לא ~גנ~בה על דחשוד משום ~ג~בו~"ה
 צע"ג~ ז~

~~~
 ~~~ ~~~~תי זה~ ~כח

 להיראים דס"ל בטע~~א לשב~~ ט~ם
 עלדח~יד

 וגזיל~ ג~יב~
 על חשיד

 אז~ל דהיר~ים משום ג"כ~ ה~ח~~~
 ~ב~רדכי דה~~ ~חר~ ב~~קום דס"ל למהלשיטתי~

 רי~
 סי~ חולין

 ביצה ט~ ~חולין ר"ה דא~~ר בהא וז"לכ~ תקע"ט~
 כ"ה~

 אי~ור בחזקת בחייה בה~~ה
 איך ~י~אעומדת~

 אי~
 ~יב~~ות א~~רי~ הרי השחיטה~ על ~אמן אחד

 ועוד מהימן~ לא ע"א איסורא דאתחזיקדהיכא פ"ח~
 מאח~

 בידו לאו שנשחטה
 נ"ד ~גיטין דה~זקין מהאי ומ"שהוא~

 ע"ב~
 ע"א הוא בידו דלאו היכא דכל

 ספר המחבר הוא זה ~הרא"ם רא"ם כדפירש וי"ל באיסורים~ מהימןלא

יראים~
 דוקא היינו ~י~ורא~ דא~חזיק במקום מהימן לא ~"א דאמרי~ הא
 ~~א~~י~ה דשנים דו~~יא רקים~בא~שים

 תור~
 דוקא ובההיא ~הן~ כמו הוא

 אבל איסורא~ באתחזיק ~אמן ~"א דאיןאמרי~
 בע"~

 סמכי~ין וכשר ~~הימן
 ובטבילת ה~~קריב וכהן בשחיטה ס~כי~ן ~~~י ול~כי כו~ א~ה ו~פי~עלוי~
 שהוא ~ל דבר של כללו ~~"~~ ס~כי~ין ב~להו כו~~דה

 בחזק~
 ~ה"ת אי~ור

 ~דרב~ן א~ל ~רי~ ~בי ~הי~ן דלא גדול ו~א אשה~ ולא ~~~ן קטןאין

 ~~~ ~ד~ ש~~~ ~ש~~~ו~
 ~י~ו

~~~ 
 ~ד~~~ן

 ~דא~~
 ~ירא

 ~~~~ו~



 ~~~ ~~~ ~~~~~~~~~ו~~

כ"א~
 ~פסחים כדאמרי~ אדם וכל קטן אפי~ בהן וכיוצא ויי~נ

 ד~~
 בדיקת גבי

 ~דגטין האי ד~~פרש הרא~~ם לפירוש דוקא זה כל מיהוחמץ~
 נ"ד~

 דבר כל
 מצויין דרוב כיון נראה ברוך ולרבינו כו~ ר"ת ל~ירוש אבל לתקן~ עתהשבידו
 המרדכי~ עכ"ל איסורא דאתחזיק אע"ג תרי בעינן לא הן ~~ומחין שחיטהאצל

~~~~~
 מאמינים דלהכי חילוק דכ~ היראים ספר הוא דלרא"ם מזה

 איסורא באת~זיק נאמן אינו דע"א אע"ג יפה~ ששחטו ע~~א שהואשוחט
 שחיטה דשאני אב~~ה"ח~ איסור חזקת איסורא אתחז~ק בהמה שחיטתובכל

 ח"י ~י~ ~כיו~~ד מרבים ד~ לירא בכשרות שמוחזק קבוע לשוחטשמ~~ים
סעיף

 טו~~ב~
 דאתחזיק ב~~קום אף ע~~א רק שהוא אף השוחט מהי~~ן לכן

 החזקת כיאיסורא~
 כשרו~

 ואיש ד~ לירא לרבים הוא שידוע השוחט~ של
 משום יפה~ ד~חט ונא~~ן אבמה"ח~ א~סור ~~חזקת הבהמה את מוציא~~הימן~
 וכמו וכשר~ ~~הימן עד הוא אם בי~ ידעינן דלא דעלמא~ ע"א בסתםורק דאב~~ה"ח~ איסור חזקת נגד ה~וחט של כשרות חזקת חזקה~ נגד חזקהדיש
שכ~

 ~הרא"ם~
 כשרות חזקת דא~~רע כ~ומר ~ רקים~ בא~שים ~יירו דזה

 ה~~מונה בשו"ב ורק איסורא~ דאתחזק ~~קום נאמן אינו השוחט אףבזה דאבמה"ח~ איסור חזקת ~גד השוחט של כשרות חזקת דליכא כיון לכןשלהן~
 לזהירים ידוע ~הוא שוחט אלא ממ~ים שאין כיוןלרבים~

 וזריזי~
 ב~חיטה

 דאמרי~ הוא אז מרבים~ ד~יראי
 ד~אמ~

 השחיטה על
 אף יפה~ ששח~

 איסור חזקת נגד השוחט של כ~רות חזקת דיש ~~שו~ איסורא~דא~חזיק
 נידון ~~~~ ה~רד~י~ שה~יא הרא"ם בכוונת וז"בדאבמה"ח~

שכ~ ז~
 ~הרא~~ם~

 ~בחו"~~ ש~~בוא~ ל~~ה
 סעיף ע"א סי~

 י"ג~
 בו שיש בשטר

 המלוה נ~~צא ואח"כ מהימן~ לאיש המלוה את הלוה שמחז~ק מהלוה~אמנות
 משום המלוה~ של הנאמנות בטל דאז שם פס~ינין אחד~ בדברכפרן
 דכל משום למלוה דהא~ין ה"ט ד~~~כ לה~~לוה~ הלוה הימני~ דכידאמרי~
 כשרות בחזקתישראל

 בדבר כפרן דהוחזק ה~תא אבל קיימי~ ונא~~ני~
 הימניתי~ דאי~רע אמרי~ מ"מ השטר~ בזה כפרן הוחזק לא אפילוא~ד~
 ג~ מהימן ואינו המלוה~של

 הוחזק דלא אף ~אמנות בו שיש השטר ע"ז
 עייש~ה השטר בזהכפרן

 ~ב~מ"~
 ~~~~ ~ם~~ ובש"ך

 סברת
 לשוחט בממונה דרקבשחיטה ~הרא"ם~

 קבו~
 שוחט ממנין דאין וכיון לרבים~ שישחוט

 השוחט נאמן לכן מרבים~ ד~ וירא וזריז זהיר שהוא ידוע אא"כ לרביםקבוע
 ואדרבא כשרותו~ חזקת איתרע דלא וכיון כשרותו~ חזקת לרבים דידועמשום איסורא~ דאתחזיק במקום אף השחיטה על ע"א שהוא אף יפהששחט
 אבמה"ח דבהמה איסור חזקת מידי ו~וציא ~שוחט~ ~ל כשרותו חזקתאלים
 בא~~ים ד~ל~א ע"א בסתםא~ל

 רקי~
 חזקת דאיתרע כיון ~רא"ם~ כמ"ש

 חזקת אלים ולא הם~ רקים דא~שים כיון אחד~ ~~בר השוחט של~שרות
 איסורא~ דאתחזיק במקום נאמן ע"א דאין ~~שום יפה~ ששחטלאמור ג"כ~ השחיטה על נאמן ע~א דאין לכללא הדרינין שוב השוחט~ שלכשרות
ו~~~

 ~יתלי לי~א אי היראים~ ס~ר בספרו כ~ שפיר לשיטתו הרא"ם ל~י"ז
 באבדו כמו בגזל שלאדשחט

 ל~
 דשמע למ~תלי ליכא אי ותרנג~ליו~ גדייו

 גזילה על ~חשיד בעלים ~רשות שלא שחט א"כ לי~ ושחוט צא שאמרלזה

 הו~ז~~"~
 אמרי~ן לא ~~ן ~זילה~ ~ל וח~יד ~~זי~ה שש~ט

 מ~יוי~~ רו~



~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

 משום ב~ה"ג~ הן מומחין שחיטה~צל
 דאיתר~

 חשיד שהשוחט~ף השוח~~ של כשרות חזקת
 ר~

 השחיטה ~ל דחשיד א~רי~ מ"מ גזל~ אי~ור על
 באיסורין ~אמן ~~א אין אמרי~ דבכה"ג משום יפ~~ ששחט ~אמן ואינוג"כ~

במקום
 דאתחזי~

 ~שו~ט של כשרות חזקת דליכא היכא כל איסורא~
 וכמ~ דבהמה~ דאבמה"ח אי~ור חזקת~גד

 של ~אמ~ות בו שיש בשטר
 השטר בזה כפרן הוחזק לא אפילו אחד~ לדבר כ~רן דהוחזק כיון~מ~וה~

שי~
 דמ~מ משום השטר בזה גם המלוה של ה~אמ~ות דבטל א~~רי~ ~~מ~ות~ בו
 וחזקת המלוה של ~ימ~ותי~~יתר~

 ותר~גוליו גדייו ב~ג~בו וה~ה שלו~ כשרו~
 השוחט יד~ שהרי גזל~ ~ל דחשיד ~יון בגזל~ ~לא דשחט למיתלי~ליכא
 דרק לשיטתי~ ~~ראים כ~ שפיר שלו ~אי~ו בדבר ב~זל ~חט ו~כ"זש~ג~בו~
 למיתלי דאי~א משום לאוכלם~ דמותרים תנן ותר~~וליו גדייו~אבדו
~ה~וח~

 דלא ב~זל~ שלא שחט וא"כ בהן~ הוי ב~לים יאוש חשב
~~קת איתר~

 כשר~~
 דאתחזיק במ~ום אף ~"א ~אמן אז ושפיר השוחט~ של

 דיש~יסורא~
 חז~~

 איסור ח~קת ~גד חזק~ו ואלים דהשוחט כ~רות
 יד~ והשוחט ותר~~וליו~ גדייו ב~גנבו אבל דבה~~ה~~במה"ח

 א~ל מצויין רוב בכה"ג אמרי~ לא בגזל~ שלא ד~חט למיתלי ליכא~"כ ג~ובים~ שהם
 ~ל ~מי דחשיד אמרי~ גזל~ ~ל ל~בור דחשיד כיון הן~ מומחיןשחיטה
 חזק~ דאיתר~ ~~שו~ יפה~ ~שחט מהימן ולאהשחיטה~

 לשיטתי~ הרא"ם ד~ת לכן איסורא~ דאתחזיק במקום ~אמן ~"אואין השוחט~ של כשרות
 ~"א דאין משום שחיטה ~ל ~מי ח~יד גזל ~ל דחשיד יראיםב~פרו
 ו~כון~ וז"ב איסורא דא~חזיק במקום~אמן

~"~~~ 
 דלהלכה ~הי ב~"ד

 א~ סי~ ~ביו"דקיימ"ל
 ס"ד~

 לשו"ב ממ~ים אין דהאיד~א כיוןמ"מ השחיטה~ ~ל חשיד לא הג~יבה ~ל דהחשיד
 א~שים רק ברבים~ לשחו~ קבו~

 סעיף ח"י סי~ ~~יו"ד מרבים ד~ יראי בשחי~ה וזריזים ~זהיריםידועים

טו"ב~
 לצרף שיש הדבר ~רור

 חשיד וגזילה ג~יבה ~ל דח~יד היראים~ ד~~
 במקום ~אמן אי~ו דע"א משום יפה~ ששחט ~אמן ואינו ג"כ~ ה~חיטה~ל

 שהשו"ב וב~~ד איסורא~דאתחזק
 החד~

 ב~ל ו~ובר חש~ד
 ורג~ רג~

 ב~בירת
 שהוא ר~הו~ גבול השגתגזל

 מה"~
 ו~~י ושמתא~ בארור

 המהפ~
 בחררה

 ~כקדושין ר~ע~קרא
~"~ 

 חשיד גבול השגת ג~ל על חשיד בי~ ~מי אמרי~
 ל~רף יש וגם א~סורא~ דאתח~יק במקום ~אמן ~~א ואין ג"כ~ השחיטהעל
 פאר בתשו~ ~הרמב"םד~ת

 הדור~
 שחשי~ מי למ~ות דחלילה שה~א~ו

 ~ל
 לשו~ב וגזילה~ג~יבה

 קבו~
 ~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~~ לרבים~ שישחוט

 ~ו~ ~~~~~~~~
 ~~~~ להלכה~ וז"ב

 ב~~ד לו~ר ~וד בד~תי
 ג~ל ~יסור ~ל~ י~ם בכל ש~ובר החדש השו"ב שחשיד ~שבח~ ט~םלתת

 ~מי דחשיד וג~ילה~ ג~יבה ~ל חשיד בי~ דאמרי~ הישן~ ~ו"ב גבולדהשגת
 ל~אי דמי ולא ~~ילה~ ושחיטתו מש~יטתו לא~ול ואסור השחיטה~~ל

 א~ סי~~דיו~ד
 ס"ד~

 ב~ג~בו הטור שכ~
 ל~

 שחוטים ומ~אם ותר~גוליו ~דייו
 דשא~י השחיטה~ ~ל חשיד לא הג~~~ה ~ל חשיד דאמרי~ לאוכלם~דמו~רין
 חשידושא~י

~~ 
 הג~יבה~

 וה"~
 ~ל חשיד ~לא

 ~א~רי~ ~ש~ם ג~כ~ ~שחי~~
שהוא

 חשי~ ר~
 ~ל ח~יד לא א~ל לג~וב~ והיי~ו ~בר לאותו

 ה~חי~~
 ~~~~ו~ ~ר~י~ ~~~~~י~

 ~~~ין
 ~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~ ו~יו~~ ~~ו~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~  

 לאותו כחשיד הוי א"כ ~ופא~ שחיטה בענין רעהו גבול השגת עלשעו~ר
 וד~י ~סולה~ וש~י~~ו ~~חי~ה על ~~הי~ן ו~~ן ג"כ~ השחיטה עלדחשיד גבול~ דהשגת גזל ~ל חשיד בזה שפיר אמרי~ אז ~ופא השחיטה ב~~יןדבר
 א~ סי~ ~ביו"ד ש~בואר למה זהדבר

 י"א~ ס~י~
 שלא חרם ~ה~ילו בקהל

 ב~קו~~ו~ ו~חט בא והוא ידוע~ טבח אלאי~חוט
~"~ 

 דבר לאו~ו חשיד
 שם ~ובש"ך אסורה ששחיטתו די~~א ה~~~~ה בענין החרם עלל~ב~ר

 בע~ין הח~ם על לעבור דבר ל~ו~ו לחשוד דד~~י ~שום וז"ל עלהכ~ סקל"ח~
 טבח אלא י~חוט שלא חרם הטילו שהקהל כיון ~והכוו~ה גופאהשחיטה
ידוע

 והו~
 אמרי~ ב~קו~ו~ ושחט בא

 ~~ה~~~
 ד~ר לאו~ו דח~יד כיון

 ~ענין הקהל חרם עלשעבר
 השחי~ה~

 וע"כ ~סורה~ ושחיטתו ~חיטה ~ל נ~~י ח~יד החר~~ על ל~בורוהחשיד אסור~~ ד~~י~תו א~רי~ ל~ן
 עבירה על דהחש~ד דפסקיניןאף

 ~הו~
 ~ל ח~יד דלא לעדות ~סול

 סכין בדיקת ול~~צהשחיטה
 א~

 ב~ סי~ ~כיו"ד להרמב~~ם
 ס"ו~

 ו~"כ
 חרם שה~~לובקהל ג~

 ש~~
 יש~וט

 ר~
 ב~קו~ו ושחט אחר ו~א י~ע~ טבח

 ~ימ~ ב~ך~ ~וה החרם איסור ~לו~בר
 שעבר בעבירה דחשיד נ~י ג~~כ

 ב~"ע ~ו~א ו~דוע הש~יטה על חשוד דלא בזה גם נ~מר ~"מ החר~~על
 א~כצ~ל אסור~~ דשחיט~ודי~א

 כ~~~
 כיון בכה"ג א~~רי~ גופא ה~חיטה ב~נין החרם על~בור ~~~י~~ חשי~ שהוא כיון הש~ך

 ד~ו~
 ח~יד

 על נ~וי ד~~וד ואמר~~ אסור~~ ~~יט~~ ~~יר ה~חי~ה~ בענין דברלאותו

השחי~
 שאינו

 יפ~ שש~~ ~~מ~
 ה"נ לפי"ז א~~כ א~ור~~ וש~יט~ו

 ועוברדחשיד ~נ~~
 ע~ בכ~

 חשיד נקרא הוא א"כ גו~א~ ~~~י~ה בענין גזלבעבירת הישן~ שו~~ב של ~~ול דהש~ת ג~ל עבירת בש~יט~ו
 ש~ירוא~רי~ דבר~ לא~ת~

 ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~ו~ ~~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~ בכה"~
 ~~~~~~~ ~~~ר~ ~~~~~~~ ~"~ ~~~~~~~~

 ידו~ ו~~~~~
 ~ובני נתקבל ~לא ב~ו~~ב אף ה~א גבול ה~~ת דאי~ור

 ~~עצמו ~החזיק ואףהעיר~
 אחר בא אם זאת בכל בעיר~ לש~ו~

 יורד ~~שום ~ו יש ב~קו~וושוחט ב~קומ~
 לאומ~ו~

 ~כס~~דרין חבירו
 ~~~א~

 די~י~
 ~יחזקאל~קרא

 י"ח~
 לא ר~הו ~ש~ ~את

 ~י~~
 חבירו אומ~ות ירד שלא

 אבלעיי~"ה
 בש~"~

 שי~ש הי~ן ~ה~ו~~ב ב~"ד כ~ו ~~ציבור שנת~~ה
 הע~יה לדעתישוב הגון~ שא~~ו דבר עליו ~עולם ~שמע ולא הזה~ ~מקום ~נים תשע~ה באו~נות~

 חו~
 אחר בא אם בודאי גבול השגת אי~ור

 ~~~~~~ו ~רנסתו לק~ח ~ליו ~באב~ק~ו ~~וח~
 האי וד~י ~~~~~~~ ~~ו~~

 ב~ות לעיל ~~הבאנו ל~הדינא
 א~~

 ס~יף א~ ~י~ ~ביו~ד ד~בואר
 ~~תשו~ו~קורו י"א~

 הרא~~ש~
 יד~ע טבח ~לא י~~וט ~לא חרם שהטילו בקהל

 אסורה ~שחיט~ו די"א במקומו אחרושחט
 ~וב~"~

 ~ם
 סקל"ח~

 ~ז~~ל כ~
 ו~וד דבר לא~תו לח~יד דד~י~שום

 ~דברי ~ש~
 ורבינ~ ~הרא"~

 ירוחם

 דא~י~שם~
 הרא"ש דברי הב~~י ~ביא לא כי עייש~ה אס~ר חרם בלא

 יר~חם~רבינו
 ~שו~ בשלי~ותן~ בז~

 ~פסל~ ד~וי בי~ ד~מר~~
 ~חיטת הקהל

 ע~"לה~ל
 ד~ף ~הכ~~נה עיי~~ ה~"~

 חר~ בל~
 אחר שחט ~ם

 ~שום ~~~רהד~~יטתו ~~קו~~
 כי~~

 אותו ~מ~ים הי~ דהקהל
 ~"~~~~~~~~ קבו~ לשו"~ השו~~~

 ז~ת ה~~
 ~~ק~~

 ה~הל
 ש~~~ י~ח~~ ~~~

 ~~ר
 ~ ~~קו~~



~ ~~~ ~~~ ~~~~~ו~~
~~~~

שו"~
 הכ~~ ~חיטת עליהם הקהל כפסלו דהוי הש"ך שכ~ וזה הקבוע~ זה

 אסורה ב~~קומושחיטתו ושחט אחר בבאלכן
 א~

 ~בחוו"ד ועיי"ש חרם בלא
 א~סי~

 סי"א~
 ידוע טבח אלא ישחוט שלא חרם הק~ל בהטילו דין ~ל כ~

 דכ"מ משום האוסרים טעם לומר ואפשר שכ~כו~
 דארל"~

 ל"~~ א"ע
~כתמורה

 ד~~
 ~כחולין כשרה דשחיטתו ~ש~ת דשוחט מהאי וק~ה

 א~~רי~ דלאועכצ"ל י"ד~
 כ"~~

 האיסור די~וקן ב~~קום רק ~על~~מ דאר~"ת
 ד~~מרב~~ה

 ל"~~
 רע שם במוציא כגון

 שגיר~
 ואין דל"מ ~א~~ר באם

 האיסור ונתקן י~~יו כל לשלחה יוכל לא ר~~~נא ד~מר ~~ה ~תקיים גטגיטו
 להרבה ~~~ורה דאינה למכר ו~בר ל~~כור ~לא כנ~בע הוי בנ"ד וה"נכ"ו

פוסקים
 כמ"~

 ~ה~מ"ע
 בחו"~~

 סי~
 ר"ח~

 החוו"ד~ עכ"ל
 שלא חרם שהטילו בק~ל ל~לכה ~~סכים ה~וסק ש~וא דהחוו"ד~~~
 מ~ום אסורה ש~חיטתו במקו~~ו ושחט אחר ובא ידוע ~בח אלאישחוט
דכ"מ

 וא"כ אעל"מ~ דארל"~
 ה"~

 מה~יבור נ~מ~ה הישן ~ה~ו"ב ב~~ד
לשו"ב

 קבו~
 במקומו באומנותו ושי~ש

 ז~
 רק הקהל וא"כ ש~ים~ תשע

 נוהג בזמ~י~ו זה דבר כי זמן~ קצ~בת ~לי ל~ו~~ב עלי~ם קבלו השו"באותו
 ~ן שהוא הקודש קהלותבכל

 מתקנ~
 וי~חוט~ אחר יבוא שאם הק~ל

 ~הי~ כמו והוי שחיטתו~ עליהם אוסריםד~קהל
 ~~תק~~

 ~קיבלו הקהל

 כיון לומר~ נוכל ~ו~ר וע~ד הק~וע~ שו~ב זו~ת א~ר יש~וט ~לא~~י~~
 וש~ט אחר ~בא בכה"גד~~ה"ת

 ב~שג~ ~~~קו~~~
 מתק~ת דהוא ~כיון גבול

 רק ~~~~~ים ש~~ןהק~ל
 ק~~~ שו"~

 הוא ושו~~~ למקו~ו אחר בא ו~~ם
 בהשגתשוחט

 גבול~
 הטילה שהתורה "ושמתא" בארור הוא ג~ול והשגת

 שלא חרם היי~ושמתא
 יבו~

 כמו ~"ד דמי א"כ רעהו~ גבול להשיג אחר
 הקהל ~הטילודי~א

 חר~
 ~הש"ך וכ~~"ש ב~~קו~ם~ אחר ישחט שלא

 אסור חרם בלא דאפי~ ירוחם~ ורבי~ו הרא"ש מדברידמשמע שהבא~ו~
 שחיט~

 אחר
 מתק~ת דזה מ~ום הכל שחיטת עלי~ם ~קהל כפסלו דהוי משוםעליהם
 במ~ומו ושוחט אחר בבא וממי~א ה~בוע~ זה שו"ב רק שמ~ניםהק~ל

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

 ועו~ ~~~~~~~~~
 ביותר

 י"~
 לא ~הקהל לפי דה"ט

 קיבל~
 לשו"ב ~~יהם

רק
 ובב~ ז~

 ושמתא בארור הוא א"כ גבולו ל~~יג ב~קומו ושוחט ~חר
 במקומו ושוחט אחר בבא ~א"כ חרם~ היי~ו שמתא ע~יו הטילהשהתורה

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

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

 שמבואר כמו ~הקהל המ~ו~ה הישן ש~"ב לסלק ~וכל דלא ~~יון~~~ו"~~ ו~~~~ ~~~~~ ~~~
 וסי~ ר"ה סי~ ח~ו"ח סו~ר חתם~בתשו~

 ר"ו~
 קבלתן ~הציב~ר המ~~יין ד~ל שכ~

 ש~יטת~ ובודאי עייש"ה חייהם ימי כל עליהםלעולם
 אסורה

 וז"~~ כנביל~
 סי~ פ~א חולין וביש~ש כ~ סי~ רש"ל ~בתשו~ ~צאתי~~~~~

~"~ 

 ~נין
 רו~ין הקהל שחצי ~ל להל~ה שם ~העלה מהקהל ה~~ו~ים וש~"בש"ץ
 ר~ו~ם האחר ~ח~יבו

 לה~ביר~
 אי~ם

 רשאי~
 ~ין ה~הל כל ו~פי~ להעבירו

 להעבירויכולים
 להוריד~ ר~

 רע~~ שהי~ ~ה שכרו לו ולשלם
 רש"ל ~בתש~~ ועיי"ש ש"~~ ~שירות אומהשחי~ה~ ל~ו~

 ~ביש~ש~
 ~ם דכז~ ~כ~

 ו~~שה ~שיעה ש~קרא בדבר ~~ע בשו~ב בו~~צא ל~
 כ~~~ן~ ש~~

 ~ב~
 ~ם

 ב~~ו~~~~~~
 ד~ר

 ~~י~~ ~~~
~~ 

~~ 
 ~~~~ל ~~

 ~~~~ ~~ביר~ ~~ו~~~



~ ~ ~ ~

 ~~~ ~~~ ~~~~~ו"~

 ש~ין ב~~פן בשגגה ידו מתחת ~ריפה שיצ~ה לו שאירע ושו"ב הק~לשל
 להחמיר ורוצים נו~פם שלבם ~נשים ~מצ~ו ו~ולם הדין~ מצד ל~~רו~קום
 ~צמןעל

 ~ל~
 ורק לש"ש שדע~ן כל בהן ימחה ~~ן מב~יקתו ל~כול

 פרנ~~ולקפח
 ~~~ עייש"ה~ יכולי~ ~ינ~

 ~~בו~ר
 ~ק~ל שנתמנהדשו"ב ~~ה~הר~"~

 ש~~ נ~צ~ ול~
 ~י~ם הקהל כל ~ף בו~ עולתה

 ~~ינם להע~יר~~רש~ים
 יכ~לי~

 ~הי~ ~ה ש~רו ~ל לו ~ל~לם להורידו רק
ר~~י

 לבו~
 קבלתן מהקהל המנ~יין כל כי ~השחיטה~ ~ו

 ונמצ~ חייהם~ ימיכל עליה~ ל~ול~
 הזה השוחט בנ"ד

 שק~
 ~~ר פרנסת~~ לקפח עליו

~ע
 ל~ ול~

 הישן השו~ב ~ל נש~ע
 ~קם הזה השוחט ~"כ בו~ עו~~ ~ו~

עלי~
 על עובר

 והחר~ הש~ת~
 כל על עליו התורה שהטילה

 הב~
 ~~~יג

 ~"~ רעהו~~ב~ל
 ורבי~ו הר~"ש ~ל לדינו ~"ד דמי

 ירוח~
 ~עשו בקהל

תקנה
 ~ל~ ישחו~ ~ל~

 ~סורה דשחיטתו ושחט ~חר ועבר ידוע טבח
מש~~

 ~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~על"מ ד~רל"ת דכ"מ
 וכמ"ש ~~~~~~ ~~~~~~ו

הח~~~ד~
~~~ 

 ~הרש"ל ~ל דינו בגוף
 ~הי~"ש~

 בשו"ב שם עוד שכ~ ~ה~~ו~

 ~~~~שקיבל~
 לו ו~ירע ידוע לזמן הקהל

 לשו"~
 טריפה שיצ~ה

 יר~י ~נשי נ~~צ~י~ ו~ול~ הדין~ ~~צד ל~סרו מ~ום שאין ב~ופן ב~~~הידו מתח~
 שרוצי~ ~יסור~ ו~מץ מ~~ש ~וקפם ~ל~םהשם

 ימחה מ~ן מב~י~תול~~ול של~ עצמן~ על לה~~יר
 בה~

 ~דעתן כל
 לש"~

 פרנ~תו לקפח ~בל

 לי~~של~
 ~ינם ש~רו לו

 ע~ יכולי~
 ~ייש"ה~ הז~ן כלות

 לעיין~~
 ~וב~

 ~בב"ב דמבו~ר לפי"מ הז~~ בפ~ק
 צ"ב~

 בריי~~~
 עבדהמוכר

 ו~מצ~
 מ~~~ זה ~ין גנב

 וכ~
 רל"ב ~י~ חו"מ ~בש"ע פ~קי~ין

~"י~
 יעקב שבות ובתשו~

~~~ 
 ~י~

 קע"ד~
 דזה כ~

 דוק~
 ~בל כ~עני~ בעבד

 י~ר~לב~שרת
 בתוך ~ף להוצי~ו בעה~~ב ויכול ~ום הוי בוד~י גנב~ שנמצ~

 ~י שכרו לו ליתן ו~"צ~~~ו~
 ~יכ~

 כ~עני ב~בד דרק ע"~~ ברורה עדות
דפר~צין

 ~~מדי~ בגניב~
 ~בל בגניבה~ פרוצין דעבדים שידע הק~נה דעת

 ישר~למשרת
 נמצ~ ~~

 מו~ ה~י ג~ב
 בעה"ב ויכול

 להו~י~~
 ז~~~ו~ תוך ~ף

 ~השבו"י~~הבי~
 ~~~ב"ק ר~יה

 כ"~~
 לו שכלו בנרצע

 ~~ י~~י~
 בו מסרהב

לצ~ת
 ב~ ועש~

 ח~ורה
 שהו~

 על ~י~י ~~~~~ עייש"ה~ פטור
 השבו"יעל

 ~ל~
 ~המרדכי דברי ר~ה

 בב"~
 המניח פרק

 שהוצי~ ש~~
 מג~~

 פ~ק~ו
 די~

 ~הע~י~ו ~ה~
 ~ר~"~

 ~י~ בחו"מ
 תכ"~~

 ~~שרת לו ~יש דמי
 ~ה~~רדכי בדברי ומבו~ר השכ~רות זמן ~~~~ ~~י~~ י~כ~ ש~~~~~וח~שש

~~~
 ~כא ד~פי~

 ~~~ בר~ר~ עדי~
 מחמת לו שיג~וב שחושש

 שיצ~
 עליו

שם
 של בדיני ~~~~ עייש"ה~ ~~נ~ ~~ ~~ ~~י~~ י~~~ ~~~

 ב~~~~~~הרש"~
 ו~יש~ש כ~ ~י~

 פ~~ ~~~~
 ~י~

 נ~~ב~
 ~ל בשו~ב גם

 ~יצ~
 ~שש~לי~

 וש~~
 תוך ~ף השו~ב להעביר דיכולים ~~ל שפיר שו~ב ~י~~ר

 ~ לש~ ~~~~~~~~
 ~ה

 ש~יפח~
 פרנ~תו

 ~הש~י~
 ~עפ~י הז~~ן כלות עד

 ומהג~ ה~רדכי~ ו~~~ש הדין ~ן לאסרו ברורה עדות ~ליושאין
 דהרי

~יי~~ל
 ~בחו~~

 רל"ב סי~
 דהל~ק~ ס~ב~

 מח~ירו דבר
 ונ~צ~

 בו
 ס~~

 ~ריפ~ת
 ~ו~רא ~~~ת~ו

 בעל~~
 ~י~שי פרשי דוד~י ~ו ל~וש מח~ירין ש~~ו

 ~יסור~~ספ~
 ~ום ~וי דאז ~ו~רא

 ב~ק~
 ~זור ~קונה וי~ול

 ב~
 עייש"ה

~~~~
 ~~~~~ הי~

 ~י~~ה
 ~~ י~~ ~~~~ ~~~~~

~~~~ 
 ~שו~~

 ש~~~~ו ~יון



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

 חשש עליו שיצא מפ~י עצמן על להחמיר שרוצים נוק~ם שלבםאנשים
 לו לשלם וא"צ הזמן בתוך אף להעבירו יכולים בודאי איסורוש~~ץ

 סי~ ~באהע"ז ועיין ~~ק~לים~ לחזור בכה"ג הק~ל דיכולים~~שום שכר~
 ~ו"ן~

 לענין
 ~~עשי~ את המשודך קלקלאם

 בשו"ב ה"ה וא"כ עייש"ה~ השידוך ~בטל
 הקהל שאיןהיכא

 חפצי~
 מחמת אצלם אמו~תו חזקת איתרע כי להחזיקו בו

 משום להבא להחזיקו ~~חויבים הקהל ~אין אמרי~ שפיר המקולקלין~~~ע~יו
 לשו"ב~ נפסל לא הדין ש~~עיקר אף ~~עשיו~ את השו"ב קלקל כעתואם מתחלה~ קבלוה דהכי ואדע~א וזריז~ ז~יר להיות צריך לרבים המ~ונהדשו"ב
 שאיתר~ כיון לו~~ר הקהל יכולים~~"מ

 ידו מ~חת טריפה ~שיצאה עתה
 שהי~אף

 בשו~ג~
 ~ב"ק ועיין קבלוהו לא דהכי אדעתא שלו כשרות חזקת

 כתובות ובתוס~ק"י
 ~~"ט~

 בזה~ וצע~~ג

~~~~~~~~ 
 א~ סי~ ~ביו"ד מובא ~הרא"ש דינא

 סי"א~
 הקהל אם

 אחר שוחט ובא ~~הקהל הממונה רק אחר ישחוט ש~א חרםתיק~ו
 משחיטתו~ לאכ~ל אסור הקהל חרם על השוחט שעבר ~~פ~יב~~קו~~ו~ ושח~

 שםוה~"ך
 ~בסקל"ח~

 לכאורה וצ"ע עייש"ה דבר לא~תו מו~ר דהוי ~~שום כ~
 החרם על דעבר נהי ~ימא הלא כן אמרי~ דא~~אי הרא"ש דעתלהבין
 מ"~~ ושבועה~ חרם עב~רת על וחשיד שבועה כעיןשהוא

 לשחוט חשיד לא
 הרבי~ א~ להכשיל ב~וק ש~י~ובסכין

 בזה נקרא ולמה ~בילה~ באכילת
 יהי~ לא אם מלשחוט יחשוש שלא ~ופא הש~יט~ בענין דבר לאותוחשיד
 לאותו חשיד "דה~א שכ~ הרא"ש בדעת ~י והנר~ה בדוק~ סכין מצוי~ו
 סקי~ב א~ בסי~ התבו"ש שהעתיק ~כמו ~שחוט" כדי החרם על שע~רדבר
לשון

 הרא"~~
 ורצ~ הרא"ש דדעת

 הבא זה איש שעבר כיון בזה~ לומר
 אחר י~חוט שלא הקהל חרם ~ל זו בשחיטה דעובר אף לשחוט~ב~~קומו
 לשחוט" כדי החרם על ש~ובר דבר לאותו "חשיד דהוא כיון א~~רי~לכן

 רצו~ו להפיק כדי שוחט ועכ"ז ישחוט~ אם החרם על שעובר כיוןכלומר
 בשביל רצו~ו הפקת דלמען חזינן לשחוט~ שתאב בשביל לשחוטשרוצה
 א"כ ישחוט~ שלא שעליו הקהל חרם לאיסור חושש אינו לשחוטשרוצה
 סכין לו יהי~ לא אם ל~חוט נמי יחוש לא לשחוט שרצונו בשביל נמיי"ל

 איסור בהוספת ישחוט א"כ בדוק שא~נו בס~ין ישחוט דאם ואףבדוק~
 דלפ"ע בלאו מהקהל~ החרם איסור זולת עוד ו~ובר הרבים אתשמכשיל
 דעובר לש~וט שתאב דבשביל דחזי~ין כיון הרא"ש דעת מ"מ מכשול~ל"ת

 לאו בהוספת אף מלשחוט אותו ימנע לא כן שוחט~ ומ"מ חרםבאיסור
דלפ"ע

 ל"~
 דהרא~ש די~א ודמי משחיטתו~ לאכול אסור ~לכך מכשול

 ~י~ ~ביו"ד שמבוארלמה
 ב~~

 לתיאבון דמומר הרשב"א שיטת
 אי~~

 ~אמן
 שבלא~ה ל~י הרשב"א כ~ בזה וטעמא בשבועה~ א~ילו יפהששחט

 ~כשבועות המצות על לעבור שלא סיני מהרועומד ~ושב~
 כ~ג~

 אם לכן
 לתיאבון~ומר הו~

 א"~
 ~~ו~ד ד~ושבע מכח שבועה על בלא"ה חשיד הוא

 ~~יש~ה בשבועה אף יפה ששחט לתיאבון המומר נאמן אי~ו ולכך סי~ימהר
 ד~ר לאותו ותאב הוא~ לעבירות שמומר רואין שאנו בשביל דה"טועכצ"ל
 ש~ושבע שבו~ה לאיסור ~~שש ואי~ו עבירות עובר תאות~~ו~שביל

 ~י~י~הר ו~ו~~
 ל~ן לעבור~ של~

 ~אמן אי~ו י~~ שש~~ ~~שב~ א~
 ~ש~~



~ ~ ~ ~  ~~~ ~~~ ~~~~~ו~~~
 ~הר ועו~ד ~~ו~בע גופא~ השבועה בדבר דבר~ לאותו חשיד דהואד~~רי~
 ~ף ע"כסיני~

 שנ~ב~
 דאי~ו דא~~רי~ ~שום בזה~ גם נא~~ן אינו יפה ש~חט

 נ~יחושש
 א~

 ~פי ~~שבע השבועה ~ח~ת ע~יו ש~~ו~ף הח~ור לאיסור
 יפ~~ ששחט~צ~ו

 וא~
 דא~כא

 עת~
 זולת שעושה ~~ע~ה על ח~~ור איסור

 ל"ת דל~"ע לאו וגם ~צ~~ו שבועת סיני~ ~הר ו~וד ש~ושבע ~ההשבו~ה
 ~"~~כ~ול~

 ה~בועה בענין דבר ל~ותו ח~יד דהוא כיון א~רי~
 ש~א ע"ז גם דחשיד וא~~רי~ איסור~ שנתו~ף אף בשבועה ~ף נא~~ןא~נו גו~~

 על שעובר ~לפי ~רא"ש שכ~ ~כוונה הוא זה א"כ י~~~שחט
 החר~

 כדי
 יהי~ לא ~ם ל~חוט נ~~י יחשוש דלאלשחו~"

 ל~
 דאם אף בדוק~ סכין

 ח~ור אי~ור ע~יו ~תוסף כהוגן שלאישחוט
 בהכשל~

 לאו ~אי~א רבים
 ~בילות~ ל~ציבור ~~אכיל ~כ~ול ל"תדלפ"ע

 דע~ ~~"~
 יחוש דלא הרא"ש

 ה~רם על שעובר "לפ~ דבר לאות~ ~שיד דהוא ~יון דא~ר~~ ~שום ע"זגם
 ~~אב ~שביל כ~"ש ו~יינו לשחוט" כדי~שבועה

 לשחו~
 אף רצונו לה~יק

 א~סור עלשעו~ר
 חר~

 ~~~~הל~~ וש~ועה
 ~~~ ו~~~

 שתאב תאותו בשב~ל
 זאת וכללשחוט

 עוש~
 ~~~רי~ ל~ן ~ש~וט~ כדי רצונו הפקת ~~~ן

לא דה"~
 יחשו~

 דנ~ו~ף אף ~לשחוט י~~נע לא ~ד~ק ~~ין לו יה~~ לא דאם
איסור

 ל~"~
 ~יון ~~~~ר~~ ~~שו~ ~~שול~ ל"ת

 ~~~י~
 דבר ל~ות~~

 הפקת וב~בילל~חוט~ ~רוצ~
 עוב~ לש~ו~~ ר~ונ~

 א~~ור על
ח~יד ~"~ ו~~ו~~~ ~~~

 ~~ו~~~~ ~~ ~~~ש~ו~
 ~~~ע ~י~~ר

~~~ 
 ו~~~ ~ו~~~ל

~~~~
 ~ז~~ ~ני ~ו~ר

 ל~ דחשדי~ן דא~רי~נהי ~~~~~ אי~~ ו~~ש~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~
 יחשו~ דל~

 ~ש~וט דלפ"ע אי~ור תוס~ת על גם
 אף לשחוט שתאבבש~יל

 בסכ~
 בדוק~ ~א~ו

 ד~"~
 ל~ חשדי~ן לא ז~ת

 זו ~~~יטה וי~~ל יעבור ב~צ~ו הוא שגםשנא~ר
 ג~פ~ ה~חי~~ בענ~ דר~ בודא~ ל~ חשד~ןלא ז~~ נבילות~ שיאכ~

 ~הרא"ש ~~ת
 שהוא בשבילדא~ר~ ורש~"א~

 ח~ו~
 ~ל ~עבור ד~ר לאותו

 החר~
 בשביל ושב~עה

 שי~ח~ט ג"כ דחוש~ין ג"כ א~ר~ אז לשחוט~ש~~~ב
 א~

 לו י~י~ לא אם
 ל~ה אבל וכ~"~~ ~שחוט שת~ב בשביל בדוקסכין

 נ~שו~
 שיאכל אותו

 כי~ ז~~שחי~~
 תאות ~~י ד~~ו

 ~כ~ל~
 אמר~ לכן ל~~ו~~ ~~~ב ב~ה

 ~יאכל ~~ ח~ד~ן דלאבודאי
~ 

 ~~~~~~ לז~ ~~~~ ו~ב~ ילות
 ו~~~יע~~~~

 הקטורת י~קן ~~א לו שא~רו ~ה ~כל יש~ה ~לא לכה"ג

~~ח~~
 כהצדוקים ~בפ~~ם ~כ~ס

 ~בפ~ כתי~ ~א~~~
 אחר~

 ~ראה ב~נן כי
 ~~וקן ש~בר ~~נו ה~פורתעל

 הק~ו~~
 דברי לפי וקשה ע~ש~ה~ ~בחוץ

 ס~~ ~ב~"ד ה~ובאהר~~"א
~~ 

 ~תיאבון ד~~~ר
 אי~

 ~שבו~ה אף נא~ן
 ה~צות על לעבור שלא ~~י ~הר ועו~ד ~ושבע שבלא~ה לפי יפה~ש~חט
 ח~שדין אם וא~כע~~ש~

 להכה"~
 על ויעבור צדוקי ~~הוא

 ~יכנוס איסו~
 א"כ כן יעשה שלא ~ה"ס ועו~ד ד~ושבע ~תוקן~ בקטורת~בפ~ים

 זו ב~ב~עה יש~~~לת ~~
 ~~~בי~~

 ~שנה~ שלא ~ותו
 כי~ הל~

 ~ע~יהם דחשיד

 ח~יד ה~ה כה~דוק~~ שיעשה ~~~י ~הר וע~~ד ~~~~בע ~ה עלשי~~~~

~~
 ~י~~~ר ~~ב~~ה

 ג"~
 י~~ה~ שלא אותו שה~~יעו זו שבועה על

~~~
 ל~י ד~~~ו ~~י

~~ 
 שה~ב~~ו

~~~~ 
 וה~~~ש דה~שב"א

 לק~~
 ~~י ~~~~ ~~ ~~~~~~~~~

 ~~~ה~~ ד~~~ד~
 ~יתקן

 ~~~ו~
 ה~~~

 ~~ו~



~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~ו"~
 לא דהכה"ג נהידאמרי~

 הכה"ג שסובר לפי ~~בפנים~ הקטורת לתקן ירצ~
 הצדוקין כשי~ת סובר ד~כה"ג משום כדין~ ~~קטיר אינו כן יעשהדאם
 על אראה בענן כידכתיב

 הכפור~
 ולפי המצוה~ הוא שכן מבחוץ דיתקן

 שיטתו ל~י וא"כ ~דין~ שלא הקטורת מקטיר ~~בפנים~ ~~תקן אם זו~שיטה
 ד~~ושבע מה סי~י~ הר שבועת ~ל כלל הכה~~ג עובר אינו הכה"ג~של

 הצדוקין בשי~ת דאזיל הכה"ג של דע~ו לפי ~~דר~א ~~בפנים~ לתקןו~ו~~ד
 בענן כי סיני ~הר ~מושבע מה על עובר הוא ~~בפני~~ יתקן אםא"כ

ארא~
 הכה~ג את הב"ד ~~שביעון אם וא"כ ~~חוץ~ די~קן הכפורת על

 אמרי~ שפיר בזה מבפני~~ דיתקן וה~י~ו לו שא~~רו ~~ה מכל ישנהשלא
 ה~ב~~ה על לעבור הכה"ג חשיד ולא השבוע~~ על הכה~~ג יעבורדלא
 באמת ואםכל~~

 הכה"~
 הקטורת שיתקן ורצונו ודעתו הצדוק~ן בשיטת אזיל

 שלא הב~~ד אותו ~ה~ביעו השבועה ב~ביל אז~~בח~ץ~
 אמרי~ מ~פ~ים ויתקן ישנ~

 הכה"ג יכ~וס לא ~בודאי דא~~רי~ ~~שו~ השבועה~ על לעבור הכה"ג ~שידדלא
 על יעבור שלא למען הכה"ג בודאי דיא~~ר מב~~ים~ לתקן הקטורתלהקטיר
 צריך ד~תו לפי כי הקטורת להקטיר תחתיו אחר כה"ג שילך שיצוהה~בועה~
 השבועה על שיעבור להכה"ג יכריחהו דבר ואיזו מב~ו~~ ~~תוקן הקטורתשיהי~
 סובר הכה~~ג דאם מ~ום השבועה~ על יעבור לא בודאיואמרי~

 הצדוקין~ כשיט~
 כה"ג רק הקטורת הוא יקטיר דלא אפשר הלא השבועה~ ~ל ל~בורל~~"ל
 יקטיר שלא זאת יע~ה דבודאי וא~~רי~ השבועה~ על לעבור לו דמהאחר~
 ראי~ יש א"כ וז"ב השבועה ~ל יעבור שלא כדי אחר ויקטיר הק~ורתהוא
 שחושדין הכה~ג שיטת דלפי אף אותו~ לחשוד ה~רח דליכא היכאמזה
 ש~ובראותו

 מ"~~ הצדוקין~ ~סבר~
 שמשביעון השבועה ~ל לעבור לע~ין

 על יעבור לא דבודאי דאמרי~ הכרח דליכא כיון אותו חו~דין איןאות~
 אותו חו~דין אין ב~"ד ה"ה הקטורת~ להק~יר אחר שילך ויצוההשבועה~
 אכילה תא~ת תלוי דאי~ו הזה לח~ד הכרח דאין כיון זו משחיטהשיאכל
 לשחוט~ ~תאבב~~ה

~~~~~ 
 ב~ ~סי~ שור ב~בואת

 ~קי"ב~
 שמ~רש

 בשבועה מהי~ן לא ~עבירה דבר לאותו דחשיד הטעםג"כ
 דהטע~

 כיון
 השחיטה ע"י עובר יהי~ אם ג"כ חו~ש אינו בעבירה דבר אותו לעש~תדגמר
 ועובר שוחט ~השו"ב ב~~ד ה"ה וא~כ עייש~~~~ מוסיףבאיסור
 גבול דהשגת איסור על עתבכל

 ~~~ ~~ו~~ ו~~~~
~~~~~ 

~~~~~~ ~~~~~ 
 שמושבע ושבועה חרם על רגע בכל ועובר ~~~"ת~ וש~תא בארורוהוא
 בע~ירה~ אף ~וחט ~כן לשחוט~ שתאב ~חמת ורק ~י~י~ מהרו~ו~~ד
 בסכין שי~חוט ג"כ דחשיד יפ~~ ~~חט השחיטה על ~"כ נאמן אינוא"כ
 באי~ור בעבירה ~ף שו~ט לשחוט שתאב ב~ביל מדחזינין בדוק~שאי~ו

חר~
 ~נבילה~ א~ורה שחיט~ו וממילא גזילה~ ~באיסור ~~ה~ת~ ושמתא

 ~הלות בכל זה מ~~ג דנוהג בזמנינוובפרט
 הקוד~

 הקהל תק~ת דזה
 שו"בשמ~~~ין

 קבו~
 שחיטת עליהם לאסור הקהל עצ~ם שגדרו דהיי~ו

אחרים
 זול~

 בעדם זאת ~גדרו הגדר בעיקר למנהגי~ו והטעם הקבוע~ שו"ב
 זולת עליהם~ א~רים שחיטת לאסור הקוד~~ קהלותב~ל

 השחי~
 משו~~ב

 ב~ה יצ~~ח שלא למען הקהל~ לט~בת ~ושים זאת כל והמ~ונ~~הקבוע
 וא"כ וישחוט~ הגון שאינו מי יקפוץ ש~א וכדי הש~יטה~ ב~ני~וקלות

ה~~



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

ה"~
 ג~ר ו~ורץ גבול~ ~השגת עת ~כל ו~וחט השו"ב עליו שקם בנ"ד
 ו~ו~ ~זה~ ל~שוך ~יוכל מה השחיטה עניני לקלות חוששואי~ו

 חשיד
 והו~ ג~פ~~ השחיטה ~עניני עת בכל ~בור דברל~ותו

 ~כסנהדרין ח~ור עון שהוא הגזלעל וחשי~ ג~וור~ גזלן
 ל~ ק~~ח~

 ה~בול ד~ר ~ל גז"ד ~ח~ם
 הישן ~~~"ב שהי~ כיון הקהל~ גם ו~"כ הגזל~ עלאלא

 מ~ונ~
 ~~הקהל

 ~י~ן~ שו~ב על רי~ון שום וליכא קבוע~לשו"ב
 ובל~

 ~ם~
 ל~

 יוכלו
 ב~ ~~ ~פי~ מגדולתו~ להורידהק~ל

 הדין ~ידוע כ~ו ~~נו ~~ול ~חר
 סי~ יו"ד~בר~"א

 רמ"ה~
 ~הוחזק ~~י

 לר~
 ב~יזה בעצ~ו החז~ק אפי~ בעיר

 ב~ ~~ אפי~ ~גדולתו להוריד ~ין~ררה
 ועי~ן עיי~"ה ~ו~נו גדול ~חר

 סי~ יו"ד סו~ר~בחתם
 ר~~~

 דכל
 הב~

 אחרים פרנסת לקפח
 ~קר~

 גזלן
 קבוע לשו"ב הישן~ השו"ב ~ת ~~~ין שהי~הקהל דבעת ~כיוןעיי~"ה~

 לאסור ~~דם שג~רו ה~ודש קהלות ~ל ~מ~הג עשובודאי ה~~ ב~~
 עליה~

 ~ח~טת
 ~באות ~באנו וכבר ~שחיטה~ ב~~י~י קלות יצ~ח שלא כדי~חרים~

 סי~א סי~ יו"ד ~הש"ךדברי ב~~
 ~קל"ח~

 דא~י~
 בל~

 דהקהל ~יון א~ור ~חרם
 עיי~"ה הכל ש~יטת עליהםפסלו

 שה~~נה~ והיינ~
 כן

 הו~
 הקודש קה~ת בכל

 שו"ב ~~~ניםבעת
 קבו~

 לגד~ר
 בעד~

 עליהם לאסור
 אחרים~ ~חיט~

 ז~ןוכל
 ~ל~

 ה~ו"ב על נ~צא
 ח~~

 בתקפה~ ~ו~ד חזקתו ורי~ון
 חתיכה א~~שיי~ו הקהל שויוהו א"כ ~גדול~~~ לה~~ידו ~קהליכולים ול~
 א~~כ ~חרים~ ~חיטת עליהםשאסרו דאיסור~

 ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~ ~~ו~
~"~~

 בלא דאפי~ ה~~~ך
 חר~

 ~ס~ו דהקהל כיון אסור
 ~~יה~

 וז~~~ הכל ~חיטת

~~
 ~ביו~א הקושיא ~~~~~ר

 א~ י"~
 וחשיד לצדוקי ה~~~ג את חושדין

 ~העל
 ש~ו~~

 א"~ ~בפנים~ ל~קן סי~י ~הר
 בשבו~ה יש תוע~ת ~ה

 סי~ ~ביו"ד ה~ו~א הר~ב"א ~יטת לפי א~תו~~ו~ביעון
~~~ 

 לתיאבון ד~ו~ר
 סיני ~הר ו~ו~ד ~~~שבע ~ה ~לשח~וד

 של~
 נ~~ן ~ינו ~בירה~ לעבור

ה~ו~~
 ב~בו~ה אף

 על בלא~~ה ~ח~יד ~~ום יפה~ ש~ח~
 ~"ס שבו~~

 התוס~ הקשו זה וכ~ין זו~ בשבועה יש תועלת ~אי בכה"ג ה~~ה~~כ
 ~בשבועו~

כ~~
 ~~י ~ם דהק~ו ע"ז~ ישר~ל יעבדו שלא ~~שה אותם כ~ה~ביע ד~ה

 הלא השבועה ~ו~ילהי~
 לירא לו הי~ כן ~"ז שיעבדו ~שה ירא ~הי~ ~~~

 ו~"ל ה~~ועה~ עלשיעברו
 לפי"~

 ~ב~ב~עות ד~~רי~
 ל~~~

 שב~עה ח~ורה
 אלקיך ד~ שם ~ת ת~א לא הקב"ה ~~~ר ב~עה נזדעזע העולם~~ל

לש~
 ~ב~~

 ~ושם~ יתרו~
 ~בפ~ דכתיב ~שום שבועה ח~ורה ~ר ~~ר

~י יתרו~
 ל~

 ~שר ~ת י~~ה
 יש~

 בטע~א לומר ו~ראה ~ייש"~~ ל~~א ~~ו את
~ה

 ש~דיי~
 ~תן קודם ~וד ד~~צי~ו מ~ום ~זד~זע ה~ולם" ~כל בליש~א

 הע~~י~ בעיני חו~ר הי~תורה
 עשו ~ב~הם עם אבימלך ה~בועה חו~ר

 ~ב~~ ~בועה ע"י ברית~ריתת
 לך~

 ~ב~~ ~בועה ע"י אבי~~לך עם יצחק

תולדות~
 ~בפ~ ליצחק אשה ל~שא לאליעזר הש~יע אברהם

 חיי~
 ~כר עשו

 ~בפ~ ש~ו~ה ע~י ליעקבהבכורה
 תו~ד~ת~

 ~בפ~ ל~~עה א~ר יוסף
 ~וטה ~עיין ל~~ור~ ה~ב~~~י~בי ויחי~

 ל"ו~
 ~רעה

 השבי~
 ליגלי ד~א לו~ף

 ~~"ה פי~ ~~ל"מ ועיין בלה"ק~ לדבר יודעש~י~ו

 ~~ל~ים~
 וז~

 בדיוק שא~~רו
~~ל

 ~~ד~ד~~~ העו~
 וג~ורה מנויה ~י~ כ~ר אוה"ע כל כי ת~א~~ לא ~ל

 ~החזיק~ ה~בועה~ ~ו~ר~~לם
 לי~ראל ~ו~רים ול~ן לעב~ר ~לא ב~עוזה

~בא



~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~ו~~
 לישראל~ ק"ו ~ליהם קודש השבועה הי~ כך להאומות אם לישבע~הבא
 בעינ~הם יקר הי~ שמאוד שבועה איסור בחומר החזיקו ב"נ גם א~כי
 ו~~~ וז"נ~ עליה לעבורשלא

 השביע דש~יר התוס~ קושי~ מיושב
 עליהם חמורה ששבועה ~~~ה ידע כי ע"ז לעבוד שלא פא"פ מ~האותם

 נזדעזע העולם כל כי תורה~ מתן קודם אף אוה"ע כל במעוזהוהחזיקו
 לשוא~ שמו את ישא אשר את ינקה ולא תשא לאעל

 לכ~
 אותם עם ה~בי

 מפאת השבועה על חשידו לא מ"מ ע"ז ישראל ~יעבדו ירא שהי~ אףמשה
 ~דיומא הקושיא ~~יושב וגם בעיניהם~ חמ~רה שבו~השהי~

 י"~
 כמובן~

ו~יי~
 פ"ה פסחים ~בתוס~ זה כעין

 ע"א~
 בט~את ~יגול על דגזרו בהא

 דא"כ ה~וס~ והקשו במזיד~ הכהנים יפגלו שלא כהו~ה חשדי בש~לידים
 ~~~ פיגול~ על חשידיןאם

 את שמטמא הפיגול על שגזרו בתקנתן הו~ילו
 ותירצו ידים בטומאת ויאכלו ג"כ הטומאה על יחושו לא הלאהידים~
 להו דחמירי מ~וםהתוס~

 טומא~
 ~כיומא

 כ"~
 טהרת עליהם שקשה לל~דך

 עייש"ה~ דמים משפיכת יותרכלים
 ו~~י~

 ~בגיטין
 נ"ד~

 זה כעין
 עייש~ה~ סקילה איסור דשבת אף משבת להו חמורה שביעית דר"יבאתרי~
ובזה

 מיו~
 בגיטין ~התוס~ קושי~ ב

 נ~ג~
 יהודה ר~ קניס בדאורייתא בד"ה

 שפגלו כהנים מתני~ הרי שהקשו מזיד~ אטו שוגג ניכר~ שאינובהיזק
 מזיד אטו שוגג ר"י קניס לא ו~מאי כר"י מתני~ ומוקמי~ין פטורין~במקדש
 בדף ~שם דאמרי~ כיון מיו~ב~ לפי"ז אבל~ייש"ה

 נ~ד~
 מודה ע~ז גבי

 מיני~ בדילי ומיבדל חמורה דע"ז משום מזיד א~ו שוגג ק~יס ולאר"י
 פסחים ~התוס~ דכ~ וכיוןעייש"ה

 פ"ה~
 טומאה להו דחמורה משום הטעם דעכצ"ל במזיד שיפגלו כהונה ח~דימשום הידי~ את ל~א גזרו דבפיגול הא

 לא דלכך התו~~ קושי~ לנ~ון מיושב א~כ עייש"ה~ פיגול מאיסוריותר
 בפיגול יהודא ר~קניס

 שוג~
 הידים את מטמא דפיגול כיון מזיד אטו

 פי~ול ודמי מלפגל~ ה~הנים מבדלי בדילי ע"כ טומאה להווחמורה
 ומיבדל טומאה להו דחמורה משום ~יגול וה"ה מיני~ בדילי ומיבדלדחמור לע~~

 ונכון~ וז"ב מזיד אטו שוגג ר"י ק~יס לא לכן מיני~בדי~י

 ו~~~~~
 דהדין לחכם סכינו הראה שלא בשו"ב מצינו מזו ~דולה

 ~כחולין אותו דמנדיןהוא
 י"ח~

 קמי~ סכינו סר דלא טבחא האי ר"ה אמר
 אבשרי~ ומכריזון מאומנתו~ לי~ מעבירון אמר ורבא לי~~ משמתיניןחכם

 מש~ם לי~ ~משמתינין יפה סכינו כשנמצאת כאן פליגי ולא הוא~דטריפה
 ~ברכות כדקיי~ל פיו שהחציףאפקרותא

 י"~
 כבוד על מנדין

 הרב~
 כאן

 יפה סכינו נמצאתבשלא
 לי~~ ~מעבריני~

 סכינו ~ר דלא טבחא האי כו~~
קמי~

 דר~~
 מעברינין ר~א אמר כי דקסבר ~ופרש"י ו~ברי~ שמתי~ חי~נא בר

 י~ה ~כינו נמצאת אפי~לי~
 קאמר~

 בר ~רבא ואכריז
 חינ~א~

 אבישרי~
 זוטרא מר אקלעו היא~דטריפה

 ור~
 בר ~דר~א לגבי~ א~י

 חיננא~
 ~מר

 בר ~רבאלהו
 חיננא~

 ~ב~ים טפלא בי~ דתלו משום במילתי~ רבנן ליעיינו
קטני~

 וצריך לזו~ן עליו תלויים
 להשתכר~

 ~נמצאת לסכיני~ אשי רב בדקה
 בלא לי~ ~עברינין רבא דאמר הא אשי רב דקסבר ~ופרש"י ואכשרי~יפה

 יפה סכינונמצאת
 קא~~ר~

 לסבא מר ליחוש ~לא זוטרא מר א"ל
 ואתה שהעבירו חי~נאבר ~לרב~

 מכשירו~
 ציו~נו ~שהרי קעבדי~ין של~חותי~ א"ל

~מצ~א



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

 ולהימלך לחזור ~~י~ין אנו אין ש~~צוו~ו ועכשיו זכות לול~~צוא
 בו~

 עיי~"ה~
 ~~רמב"ם~ו~~~

 טבח ד~כך ~ם ~~ן
~~ 

 ד~~נדין לחכם סכין הראה
 שיס~~וך שחוששין ~ו~וםאותו

 ה~ו~~~
 בסכין וי~חוט א~רת פעם עצ~~ו על

 לטעמא ~~קשו מה ליישב י"ח~מ~יא סי~ ביו"ד ~וה~ל~יפגו~~ה
 ז~שהרי דהר~~ב"~

 ~~חולין הגמרא נגד
~~~ 

 לחכם סכינו מר~ה ש~~ו"ב ~ה ד~יקר
 חכם ~ל כבודו משום רק~וא

 ול~
 כ~ ואיך איסור ח~ש ~~~ום

 מ~וםלט~מא הר~ב"~
 ח~~

 השו~~ שיסמוך איסור
 עצ~~ו ~ל

 פ~~
 וישחוט אחרת

 וכ~ עייש~ה~ פגומהבס~~ן
 ~ה~ל~~

 בלא דאמרי~ דהא ~הר~~~~~ם ד~~~ל
 ה~עם אין ~ותו ד~נדין לכחםסכ~נו הרא~

 ~~~ו~
 ד~וונת רק כבודו~ זילזול

 ו~וי אי~ור~ ~שש משום הוא וה~מ~א~נידוי
 כה~

 ~בכתו~ות דאמרי~
 דלא ד~מרי~ רבו בפני הלכהב~~~רה ס~~

 איסתיי~
 להורות ~~ילתא

 דל~~וקי וכיון שם~ ובתוס~עיי~"ה כהלכ~
 ש~~עת~~

 לכוין ד~ילכותא אלי~א
 סייעתא הוא לאמיתהההלכה

 דש~~י~
 ~כ~~גילה

 ו~~
 ~~ן ~יסתייע לא ~וב

 א"~ עיי~"ה~ ~לא~~ה ה~ל~ה ה~למוד שיכוין~ש~~ים
 מראה ב~י~ו ה"ה

 הואיל בו~יו על ה~כין להע~~יד מיל~א מיס~ייע לא לחכם סכינו~שו"ב
 בכבודדמזלזל

 החכ~
 ~נ~ין ולכך רבו שהוא

 או~~
 ש~חציף דפקר הואיל

 ~וכבר~ות החכם הרב ~~ד~~יו
 י~~ט~

 הרב~ כבוד ~ל ~מנדין
 והואי~

 דפקר
 איס~~יע ולא השמים ~~ןיכשילו

 ~ילת~
 ~~~ל ויהי~ נכון ~ל הסכין לה~מיד

 ו~~~~~ הפלתי~ עכתו"ד פגום בסכין~ישחוט
 עפ"י אמר~י אחר

 ~ם ותוס~ ס~ ~כתו~ות הש~ס~ברי
 ש~~אנו~

 לא רבו ~פ~י הלכה ד~~ורה
 ~מע~תא ל~סוקי כ~ ~א~~יתה~ ה~לכה שיכוין ה~מים מן מילתאאיסתייע
 סייע~א הוא דהילכו~אאלי~א

 דשמי~
 שמורה רבו בכבוד שמזלזל והואיל

~ל~~
 לאמיתה ~~לכה לכוין מיל~א אי~~ייע לא השמים מן בודאי בפ~יו

 ~ברכות הש"ס דברי נכון ול~י"ז שם~ התוס~ ~וונת דכן~ייש"ה~
 ל"~~

 אמר
 א~ ~שמואל כתיב אל~זרר~

 א~~
 עלי אל הנער ויביאו הפסח את וישחטו

 קראו א~~ר עלי אלא עלי אל ה~ער הב~~ו ה~ר דוישחטו ~שוםו~~ק~ה
 מהדרו דהוי ~~ואל חזינהו ולשחוט~ דלי~וכהן

 בת~
 אמר למישח~~ כ~ן

 אייתוהו בזר~ כ~רה ~חיטה הרי למישח~~ כהן בתר לאהדורי לכולמה
 כתיב ~~י שמואל ~~ל דע~ילק~~~~

 ו~ח~
 כהן ד~עי ~~שמע ~דהוי הכהן

למישחט~
 כתיב הכהנים והקריבו

 מקב~
 ואילך

 מצו~
 ~עלי א"ל כ~ונה

לשמואל~
 מורה ~יהו קא~~רת ~פיר מי~~ר

 הלכ~
 א~ רבך בפני

 וחייב
 ה~ער אל בזה עמכם ה~צבת האשה אני קמי~ ו~ו~חה חנה אתיאמי~ה~
 צ~יך דהי~ בהא בזה ~~תברו קול~~סין כמה וכבר ~ייש"ה~ ה~~ללתיה~ה
 רבו ~~ני הלכה מורה מיהו קאמרת" שפיר "~ימר ל~~ואל להקדיםעלי
 מהא משמו~ל ~~~ע עלי ~אשר דבאמת לנ~ון מבואר ל~י"ז ~בלאת~

 הכהן והקריבודכתיב
 ול~

 כ~יב
 וש~~

 ד~חי~ה מזה שמ~ינן שפיר הכהן
 וכללא את~ ~~ך בפ~י הלכה דמ~רה כיון בזה עלי לו רמז אבל בזר~כ~רה
 ההלכה לכוין ה~~ים מן מיל~א ~יסתייע דלא רבו בפני הלכה במורההוא

 וא"~לאמיתה~
 "מי~~ר הש~ל עי~~ ראות ~~י דל~אורה ~ף עלי אמר כך

 אי~ו ההל~ה ע"כ א~~ רבך בפני הלכה דמורה ~יון מ"מ קאמרת"שפיר
 אליבא שמעת~א לאסוקי השמים מן מיל~א אי~תייע לא כילאמיתה

דה~~ו~א



~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~ו~~

דהיל~ות~
 ~יהוקא~רת ש~~ר ד~י~ר אף עלי לו שאמר וזה רבו ב~~י הלכה במורה
~"~ 

 הי~ לא דש~ואל כיון אבל לאמיתה~ההלכה כוו~ת לא בודא~ את רבך ב~ני הלכה ד~ורה כיון
 כוונת~

 בזה~ ודו~ק לא~יתה ה~לכהכיון ש~יר עלי בכיבוד לזלזל
 ו~~~~

סי~ חיו"ד תנינא ~נוב~י בת~ו~
 ~~"ח~

 ד~~תא הרב נ~ד שהעיז בשוחט
 ל~~ו~

 ~~שר ~אסרשחיט~ו ד~~ול ברשותו שלא
 ו~~

 ~י~ חיו"ד אברהם ברית~ובתשו~ עייש~ה~ ברור שהאי~ור ש~ ~~ ו~נוב"י ~כלים
 ט"~~

 דא~ורה ד~~~ ~די~א לחכם ~כינו ~ראה לא כאלו הוי ושחט ועברישחוט שלא עליו ~זר ש~רב דהיכא העלה
 ~י~ ~כיו"ד כבודם על חכ~ים מחלובשחיטתן~ וזריזין~ ד~~ר~ן ד~ יראי ידועים א~שים שמ~נים דהאידנא ונהישחיטתו~

 י~ח~
 עייש"ה~ ~חלו לא ל~חוטשלא עליו שגזרו ע"י אבל

 ~~ין דעיקראף ~כינו לו הראה שלא בזה הרב בכבוד לזלזל ~~יו וה~ציף השו"בו~קר הואיל הרמב~ם לדעת אמרי~ לחכם ~כינו הראה שלא ב~ו"ב בעין עיןאנו רואים אם ה~לתי~ לדברי ו~~~~~
 הו~

~~~~ ה~לתי~ וכ~~ש וכראוי בוראיו של ה~כין להע~יד~ילתא אי~תייעא דלא ~~ום ב~כין לשחוט השמים ~ן לו דיכשילו ~שוםאותו ד~נדין הטעם הר~ב~ם כ~ ח~~ים כבוד משום רק
 השו~~ב על ש~ם ה~ה בשו"ב דידןב~ידון ~כ~ש

 היש~
 הש~ת אי~ור הח~ור ב~זל זדון בעבירת תמיד ו~וחט ועידן עת~כל גבול השגת באי~ור ומזלזל

 בארור שהוא ~בולו ו~~~יג התורה בקול ~ו~ע~אי~ו כך כל וחציף והואיל הישן~ שו~ב עם תורה לדין לילך ~מאן ו~ם~בול~
 ~שי~

 ~~~~~ ~~~~א~כ ~~ום ב~כין לשחוט לו ~כשילים השמים מן מיל~א אי~תייע ~לא~~דאי א~רי~ א~ לד~ת~ שיע~וד הקריאה ו~ם גבול~ ה~~ת אי~~ר הזה~~שו~ב בעיני הוא וכמצחק תורה~ לדין אותו המ~מינים הר~נים בק~ל שו~ע~~ינו רעהו~ ~~ל
 ~~~~~ו

 וז~ב~ ~~~~~~~ ~~ור~
 חולין הרי~"א ~בחידושי ראיתי בזהו~~~~~~

 י~ח~
 ~~חול~ן ~הך שכ~

~ח~
 חיננא בר דרבא ק~י~ ~כינו ~ר דלא טבחא ב~הוא שהבאנו

 ~א~מ~תי~~בר~~
 ואכרי~

 ~ליעיי~ו"ח רבא להו וא~ר חיננא בר דרבא ל~בי אשי ורב זו~רא ~~ר דאקלעו~ם ואמרי~ ע~יש~ה ו~רבינא אותו מעבירון ~~ה ~כינו ב~מצאת דא~י~~י~~א בר רבא ~ק~~ר ו~רש"י הוא דטרי~ה אבישרא
 רבנ~

 אלא כ~רש~י דלא מורו בשם כ~ ו~רי~ב"א עיי~"הכשרי~ ולכך אותו מע~ירון אין י~ה ~כינו דבנמצא ~ובר אשי דרב ~שום~רש"י ואכשרי~ י~ה ונמצא ל~כי~י~ אשי רב בדק במילתי~
 ד~~

 ב"ח~א ~~~רי~ והא אותו~ מעבירון אין יפה ה~כין דבנ~צא א~י כרב ~וברינ~א בר רבא
 ~אכרי~

 כשר~ה אבל הע~ירו~ לפיכך במרד~ בכבודו ~~ל~ל הטבח~ה כי ~את~ ~שה ~~ש בשאט ומעל מרד דרך ~כינו לו ה~אה ~לא~טבח ב~ח לרבא לו ~נ~מה ל~י ה~ט הוא~ דטרי~ה אבישרא
 ר~~

 הי~ ~~ל~~ בי~~לו ~~ח
 ח~

 ימצא~ולי ב~יל~י~ דלי~~י~י לר~נן ואמר עליו ב~ח רבא
 ה~~ לא בודא~ ~~~ע~ להעב~רו ה~ין מצד חיוב הוא י~ה~י~ו ~מ~א שלא ~ה ~מכח כיון מכשירו~ אשי רב הי~ ~א ~כינו~ אתאשי כש~~ק י~~ ~כ~~ו נ~~א הי~ לא באמת אם ~בל י~ה~ ~כי~~

 ח~
ח רבא

 הי~ לא אשי רב וג~
 ח~

 כיון עליו
 דמדי~~

 ש~י~תו~ אסור
~~~ 



~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~~ ~ ~ ~  
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 ~כי~ו דבנמצא ב"ח רבא ד~בר כיון~ אלא ~דין~רחמים
 מעבירין אין י~~

 עשה ד~~רד דחשב משום רק הי~ ב~ח רבא דעבר~י והא הדין~ מצדאותו
 בשביל ~מילת~ רבנן דליעייני ב~ח רבא אמרש~יר י~~~ ~כינו שנמצא מאחר להעבירו הדין מצד חיוב דליכא כיון לכן~את

 ש~~
 מ~ום עליו וריחם

ד~לא
 ת~

 ~~ם ראה שאם מיני~ ושמעינן שם מ~יים והריטב"א בי~~
 הריטב"א ~ירוש ~~~~ עיי~"ה~ בידו הרשות טבח של בדינולהחמיר
 ב~מצא דאף ~ובר ב~ח דרבא דלפרש~י ה~וגי~~ ב~ירוש מאוד נכוןבאמת
 משו~ אכ~רי~ אשי ורב אותו~ מעבירין י~הה~כין

 ~"ח כרבא דלא ד~ובר
 למה דא~כ מאוד~ ק~ה ~רש~י ל~י אותו~ ~עביר~ן אין י~ה ~כינוובנמצא
 זוטרא למר ב~ח רבאצוה

 בשל~~א הלא ב~~ילתי~~ רב~ן דליעייני אשי ור~
 שלא~ר ול~י מעבירון~ אין יפה ~כינו בנמ~א ד~ובר אשירב

 ~דיק~
 רב

אשי
 לרב ניחא זה א~כ לשיטתו אשי רב אכשרי~ ~פיר י~ה~ ~כי~~ נמצ~

 ד~ובר ב~ח רבא אבל לשיטתי~~אשי
 דא~

 חיננא בר לרבאא"כ אותו~ מעבירון יפה ~כינו ב~~~צא
 אינ~

 דלרבא כיון עליו~ ~~ש ז~~ת י~וי שום מ~יל
 דליעייני ב~ח רבא צוה ואיך אותו~ מעבירון י~ה ~כינו בנמצא אףב"ח
 ועוד אותו מעבירין י~ה ~כינו ~נמצא אף ב"ח לרבא הלא במילתי~רבנן
 ה~א הטעם לחכם~ ה~כין דמראין הא הרי טובא~ק~ה

 ר~
 כבודו ~שום

 ~כח~לין חכםשל
 יו"ד~

 ~קדושין דקיי~"ל כיון א~כ
 ל"ב~

 על שמחלו דת"ח
 רבנן דל~עייני בכלל ב"ח רבא צוה למה ק~ה א"כ מחול~ כבודםכבודם
 ~~ח רבא שהי~ בשבילבמיל~~~

 עלי~ ח~
 אם הלא ~י~~ תלו ד~לא משום

 ומכח כבודו על למחול ב"ח~ לרבא הי~ א~כ עליו~ רחמנ~ת ב~ח לרבאהי~
 דגם הריטב~א~ כ~ירוש בגמ~ ה~יר~ש דע"כ מוכח~ה

 רב~
 ~~בר ב~ח

 דחשיד משום עברי~ ~להכי הדין~ מצד אותו מעבירין אין י~ה ה~כיןדב~מצא
 החציף ובמעל שבמרד ב~יניוהי~

 ~גד~
 ~כי~ו לו הראה שלא בזה הטבח

 ב"ח רבא החמיר מתחלהולהכי
 בדינ~

 כאשר ואח~כ
 ח~

 רבא ~~ה ~ליו
 י~ה ~~כין ימצא שאם ל~י בדיני~ דליעייני ~שי ~רב זוטרא ל~~רב~ח

 ~ובר ב"ח רבא דגם ל~י הדין ~~רת ~ייכשירוהו
 כ~

 להל~ה~
 ~~ה ולמה בעצמו כבודו על מוחל ב"ח רבא הי~ דלא הא ניחאל~י"ז והילכ~

 ~י~ בתשו~ ~ריב~ש דעת נ~דע דכבר מש~ם בדיני~~דליעייני
 ר"כ~

 שהביא
 ~חול כ~ודו כבודו~ על שמחל רב חז~ל אמרו דבדקד~ק הראב~דבשם
 הואד~ה

 ר~
 על למח~ל יכול ואין הת~ח רשאי אין בזיונו ~ל אבל בכב~ד

 לחכם ל~ראות ה~כין דבדיקת כיון ולהכי עייש"הכבודו
 הו~

 כב~ו משום
 ב~ח ~בא יכ~ל הי~ ש~יר בזיון שום ~~ח לרבא הי~ לא אם חכם~של

 נדמה שהי~ הטבח ~ה אבל כב~דו~ עללמח~ל
 לרב~ ~

 ובמעל שבמרד ב~ח
 ב~ה~תכוין

 של~
 הראה

 ~כינ~
 הרי~ב~א ~מ~ש בכב~דו לזל~ל כדי

 א~תו מ~ביר הי~מהחלה דמה~~
 ~אכרי~

 דעל לכללא הדרי~ן א"כ ד~רי~ה~ אב~רי~

ב~י~נ~
 ~רש"י ליישב ו~~~ ו~~ב~ כבודו על רב אף למח~ל יכ~ל לא

 ~רב אותו~ מ~ב~ר~ן י~ה ה~כ~ן בנמצא דאף כרבינא ~בר ב~ח דרבאשכ~
 דב~ל ~ק~ה ~~ת~~ מעבי~ין אין י~ה ~כין בנ~צא ד~~בר ~ש~ם אכשרי~~י

 א~~~~
 רואים

 מ~~~
 ~כשרי~ ~א אשי ד~ב ה~~~יא

 א~
 דשל~ח~~~~ מש~ם

 ~~~~~ב~
 ~~ב~~~

~~~ ~~ ~ 
 ~ה ~י~

 ~~~ה~
 במי~י~ דלי~יינ~ ~~ח ~בא



~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

 באתרי~ ב"ח רבא ~בר שה~ריז אחרי מכשירו~ אשי רב הי~~א
 חכםהי~ ~הו~

 ~~יר~
 ד~ובר ~שי רב דלדעת אע~"י הוא~ דט~י~ה בישרי~ על

 ב~ד י~ה ~כי~ו ~מצא הי~ ובאמת הדין~ ~צד כשר י~ה ~כי~ודבנ~~צ~ת
 דשלוחותי~ משום דאכ~רי~ דהא דאמר אשי~ רב דברי ביאורצריך ל~י~~ א~~ כדין~ דלא ב~ח רבא ~עבירו אשי רב לדעת ~א"כ אשי~רב

 אול~ קעביד~~"ח דרב~
 ~~~ק ~הר"ן שכ~ ע~י"מ דה"ט י"ל

 דע~~
 דף

~~~ 
 ב~א

 דף ~שםדאיתא
 ז~~

 התירו ואם להתיר רשאי חבירו אין שא~ר דחכם
 שא~ר ראשון של כבודו ומשום ראשון~ של ~סכמתו בלא רק דזהמותר אי~~

 שא~ר הראשון הח~ם ה~כים ~ם אבל בה~נגעו
 מתחל~

 כמותם להתיר
 שהשיב מה בטו~ט ~יחא א"כ ~~ותר~ ש~יר ר~שון ~ל ~בודו זלזולדל"ש
 דעי~ר ירצה לסבא~ מר ליחוש ולא אשי לרב דשאל אהא זוטרא ~~~ר אשירב

 שהעבירו הטבח אותו ב~ח רבא דא~ר כיון הי~ זוטרא מר שלה~אלה
 ~כשיר~ איך א"כ דט~~י~~~ אבישרי~ אכריזוגם

 חכם קיימ~ל הלא אשי~ רב
 ב"ח רבא ~ם ה~~ים א"כ במילתי~ דליעיין עליו צוה ב~ח דרבא כיוןירצה קעב~ד~ דשלוחותי~ א~י רב השיב ש~~ר וע~ז להתירו~ רשאי חבירו א~ןשאסר
 ורוצה מתחלה שא~ר ראשון של דבהס~מתו לכללא~ ~דרינין ושובלזכותו~
 דליכא כהש~י להתירו לה~כיםעתה

 בכה"~
 ל~ש כבודו זל~ול

 הדי~
 חכם

 ~~חא א~תו~ מעבירון ~~כ י~ה ~כי~ו דב~מצא ~ובר ב~ח דר~א ל~רש"יגם ול~י"~ ב"ח~ רבא של בה~כ~תו להתירו~ אשי רב ~י~ ש~יר ויכולשא~ר~
 משום ~מילתי~ דליעיין אשי רב על ב"ח רבא דצוההא

 שיטתו ל~י להתירו אשי רב הי~ יכול ראשוןשל ב~~~ת~ דר~
 סכ~~~ דב~מצ~

 אין ~~ה
 רשאי חבירו אין שא~ר דח~ם הדין ל~ש בכ~~ג דרק משום אותו~~עבירון
 לומר עוד ~א~שר וז"ב~ ראשון של בה~כמתו דהי~ משוםלהתירו
 אש~ רב רשאי הי~ לא ~כי~ו שיבדוק ב"ח ר~א עליו צוה הי~ ~אדאם
 ~~~ יו"ד התניא של ~בש"ע שמבואר כמו ~כי~ו אתלבדוק

 ~~ח~
 ד~מו ~כ~

 ~~ן ~ן כ~ו העיר~ חכם שיש במקום להורות לחכםשאין
~ 

 ~כם
 חכם ש~ש באתרא השו"ב של ~כי~ו ל~דוק ~ו עטרה ~יטול אחרממ~ום הב~

העיר
 ~בעירובין באמת ועיין עייש~~

~~~~ 
 ת~~ד ד~~י~ ד~בואר

 ש~
 הרב

ל~
 דר~~~א בהא ועייש~ה לשח~ט להתיר שו"ב של ~~י~ו לראות רשאי הי~
 רבא שיטת דל~י אף ~יחא א~כ עיי~ש~ בבבל ~כי~ו~ר

 ב~
 ב~מ~א דאף

 לאחר מ"מ אותו~ מעבירון י~הה~כין
 ~ח~

 אש~ לרב צוה ב~ח~ רבא עליו
 ~כי~ו את לבדוק אותו~ מעביר~ן אין י~ה הסכין ב~מצא ד~~ל~יטתי~

 י~וי ש~ם הי~ לא ב~ח רבא דלשיטת~ף
 זכו~

 במ~לת~~ רב~ן יעיי~ו אם אף
 חכם ש~ש במק~ם סכי~ו את לראות רשאי אשי רב הי~ לא דאל~כ~שום
 אשי רב שיטת ~~י אף להכשירו רשאי הי~ לא וגםהעיר~

 סכי~~ ד~~מ~~
 להתיר רשאי חבירו אין שאסר דחכם די~א מ~ום אותו ~~עביר~ן איןי~~
~ל~י

 ה~כ~~ת~
 אש~ רב על ב"ח רבא צוה ול~ן ראשון~ של

 שיבד~~
 ~ת

 וב~~~מתוס~י~ו~
 ש~

 משום ליכא רא~ון
 חכ~

 הר~ן ~מ~ש שא~ר
 בר~ן ~שם ראיתי ב~ה בעמדי ואגבוז"נ~ שהב~~~

 ~~~ ~ דע~~ ב~~~
 בהא

 ~א~ר ~~ם~ם דאית~
 חביר~ אי~

 ~שם דמ~יא להתיר רשאי
 ~~~~ הרא~~

 ~~~ם
 בה ~~~ו ראשון של~בודו

 אל~
 כ~~ן ~~~ם

 ~~~ הרא~~ן~ ד~~ר~
~~~~~~ 



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~  

 כ"הסי~ ~~בתומי~ ע~יש"~ השני ה~יר ~פי~ הי~ר לה ~ין ושוב ד~יסור~~ח~יכה
 סקי"ג~

 ש~סר ד~חכם הכוו~ה ד~ין הר~ב"ד דברי בי~ר
 ~ ח~~כה~נפשי~ שו~~

 ד~י~ור~
 ~ין קיימ"ל ~נן דהרי

 ~ד~
 ~"כ דש~"~~ ~וסר

 הכוו~ה רק מותר~ ב~מת ~דין מצד ~ם ד~~"ש ל~סור החכם בכח~ין
 לזה שש~לכיון

 החכ~
 ~חכ~~ לזה ששו~ל הדבר ב~ל עליו קיבל ~"כ

 בדבר ה~~לה ב~ל ולפי"ז ~חכם~ זה לו שי~~~ר מה כל עלי~שקיבל
 ~הו~

 שוי~ש~
 ~נ~שי~ עלי~ קיבל כי החכם~ ש~סרו בה~יסור ח~"~~ ~~פשי~

~יסור
 החכ~

 מחכם ה~~ה מועיל ~ינו לכן החכם~ ל~~תו שש~ל ~תחלה
 הר~~"ד יפר~ס ~יך ל~י"ז לי וצע"ג עי~ש"~~~חר

 הסו~י~
 ~דחולין

 י"~

שהב~נו~
 ל~כי~ו ~שי רב בדיק דהדר

 ונמצ~
 ו~מ~י ~שי~ רב ו~כשרי~ יפה

 רב~~ו~
 ב~י ~ל שויוהו ~"כ דטריפה~ אבישר~~ ו~כר~ז ~סרי~ כבר ב"ח

 חתיכה עלייהוהעיר
 ~קיבל~ ד~יסור~

 שהי~ ~~ה עלייהו
 רב~

 ~וסר ב"ח
 ~נפ~י~ושויא

 ~~שו~ הו~ חד"~
 ה~רה לו ד~~ן נדר

 וצע"ג~ חכ~ משו~

 הר~ב"ד דברי לפי קש~~כ~
 ~מברכו~

 ס"ג
 ~"ב~

 ב~~ע~ה
 לה~יר לגולהשירד דח~ני~

 הב~~ו~
 ז~ והי~

 דפריך ~~~יר וזה ~וסר
 מ~ה~~ ה~~

דחכ~
 דעיקר הר~ב"ד ולד~י עייש"ה לה~ירו ר~~י חבירו ~ין ש~סר

ה~יסור
 דשוי~ מ~ו~

 ל"~ ו~~ ד~~סור~~ ח~יכה ~נפ~י~
 כי ז~~~

 ל~
 הי~

 דבר על ~ש~ל הש~להבעל
~~ 

 זה בהלכה פלפלו רק ~~ו~ר ~ו ~סור
 הך ש~ כלל ל"ש הר~ב~~ד לדברי ~"כ מ~יר וזה~וסר

 דח~~
 ש~סר

כמו~
 מקשה ומ~י

 מה~
 וצע"ג כו~ ש~סר דחכם

~~~~~ 
 חולין ~ב~וס~

 ד"ה ע"במ"ד
 היכי~

 הקשו
~~ 

 ש~סר דח~ם ~ך על
~~ 

 רש~י חבירו
 ~מדףל~תירו

 מ"ט~
 שם ה~וס~ ומסקי שרי~ וחד ~סר חד

 זו ש~לה ונש~לה ב~יהמ~דהי~ שניה~ ~מ~
 לשניה~

 הך ל"ש בכ~"ג ד~ז
 דינ~

 דחכם
 ז~ ב~"ז ~ה~וס~ כ~ וכן עיי~"הש~סר

 ד"~
 הנ~~ל~

 ~ב~~ס~ ור~יתי עיי"~~
 ז~ע"ז

 ש~~
 א~ מירו~למי שפלפלו

 ל~סור רש~י חכם ~ם שה~יר חכם
 ~~יר ~כברמה

 ה~כ~
 ~בל ו~קו הר~שון

 חכ~
 שה~יר

 חביר~
 רש~י

 מצד כן דכ~ ו~ר~ה עיי~"ה להחמ~רל~סור
 עייש"~ הסבר~

 וצע"ג
 מבו~ר זה דדבר ~ת~ס~ה~י~ו של~

 בשלמ~ ש~ ~~י~~ ס"ג~ ~בברכו~ ב~ירו~
~~~

 לחומרא מטמאין ו~ם מטהר
 ~ה~ ~טמ~ ~ו~ ~ל~

 מ~הרין
 וה~ני~

 ~טימ~חכ~
 עייש"ה לה~יר~ רש~י חבירו ~ין ~סר ל~ר~ רש~י חבירו ~ין

 ע"ז וב~וס~ מ"ד בחולין ~ה~וס~ שכ~ לפי"ז ק~ה~ך
 ד~~ ז~~

 נש~לה

ש~~
 ב~ה~ג בביהמ~ד לשניהם זו

 ל~~
 מקשה מ~י ~~~ ש~סר~ דחכם הך

 ~ברכו~ש~
 דחכ~ מה~ ס"ג~

 מיירו ש~ הרי לה~יר רש~י חבירו ~ין שאסר
שה~ו

 ש~יה~
 מ~יר וזה ~סר ו~ה ב~יה~"ד

 ובכה~~
 רש~י

 ומצ~~י כן~ לע~ו~

 רש~~~בהגהו~
 ברכות

 ס~ג~
 לדברי ר~י~ יש ~~~~~ כן~ ~הקשה

 מ"ד ח~לין~התוס~
 ז~~ וע~~

 מהא
 ~דברכו~

 כ~ח~
 יהודה

 לר"ג שאל עמוני ג~
 בקהל לב~א א~ימה

 ו~סר~
 ה~ירו יה~~ע ור~ הנ~יא~ ר~~ג

 ~ייש"~
 וקשה

 לה~ירו רשאי ח~ירו אין ש~סר חכםהרי
 ~ע"~

 דבהיו התוס~ ~~"ש
 משום ב~ה ~ין התיר וזה ~סר וזה בביה~"דשניהם

 ~כ~
 וז~ב~ שאסר

ו~~~
 נק~נין ~לכה

~~~~~ 
 סי~

 השו"~ הר~~ דבל~ י~ח~
 ס~ינו

 ~~מצ~~~~
 ד~י~ אח~~ י~~ הסכין

 עיי~ש ~~~ו מע~ירון
 ~בדע~ ~~"~~
קד~י~



 ~~~ ~~~ ~~~~~ו~~
~ 

~~~~~ 
 סי~קדושים

 י"ח~
 ה~~ס לע~ין רק מיירי ~ותו מעבירון דאין דזה פוסק

 באמת א~ל הח~~~ בכבוד שזלזל מה על להעבירו ה~בח אותושקנסו
מכאן

 ולה~~
סכינו ל~ראות מעתה עליו וקיבל ר~~ו ~ל ~תחרט השו"ב

 עדיין אם אבל אותו~ מעבירון דאין דפסקי~ין הוא אז ה~יר~ שלל~~כם
 לא בזה הר~~ כבוד את וממרה שבעיר החכם נגד במרדו עומדה~ו"ב
 כרצון שיציית עד ולהעבירו לאסרו הרב וביד הש"ע~~יירו

 ~~תחי מובא בת~ובה אבר~ם ~הב~ית דברי לעיל ~באנו וכבר עיי~"ה~בו והמחזיקי~ חכ~
 סי~ יו"דת~ו~ה

 דג~ י~ח~
 עתה

~~ 
 ושחט ועבר ישח~ט ~לא ב"ד גזרו

 ~ולין שמעתתא הא ~ועליא וכ~ה לחכם~ סכי~ו הראה כלאהוי
 י~ח~

 האי
טבחא

 ד~~
 גדולה ו~ובה אותו מעבי~ון חכם קמי~ סכינו סר

 עש~
 כי בזה

 הרב~ השגחת תחת עומדיםהטבחים
 או~

 את ~עצבו הבי~ו לא הטב~ם
רוח

 הר~
 י"ח ~בחולין כמו

 ~הבאנו~
 סר לא שהטבח חיננא בר ברבא

 ~וביומא והעבירו~~כינו
 פ"ז~

 ה~בח ו~רש~~י טבחא בהדי ~~ילתא לי~ הוי~ רב

ח~
 ~וב~~וע"ק עייש~~ה לו

 ט"ז~
 מת~ה בר ~~י~ ברב ~איתפקר טבחא האי

 ~ו~חו~ין~~יש"ה~
 קל~ב~

 חסדא דרב ב~~~תא קיי~~א ~הו~ל טב~א האי
 ובזמן שנין~~~~ב

 הש"~
 סכינו להראות ~חויב דהטבח ~זה ~~אוד החזיקו

 ו~התיר הסכין לראות ר~אי הי~ לא ~רב ~ל התל~יד וא~י~ ~ז~~והחמירו

~~~ו~
 ~כ~ירו~ין בו

 ס"ג~
 ~חו~~ן ~עיין ~~י~~ה

 י"ז~
 ס~ין ל~דיקת ~ניין

~"~~~
 ~~ ~שמואל ~~~~~ר

 ~דק ס~ין ~אול ו~ר~~~י ~ז~ ~~~~~~ י"~~
 לה~

 ~"~~יי~"~
 ~~ה ו~ן ~~ין~ ב~יקת ~מדו מ~א~ל

 שי~
 הטבח ~ל חיוב

~~ר~ו~
 בדק ושאול הסכין לשאול הראו כי משאול~ נל~~ לחכ~~ הס~ין

 ~במד"ר ו~יין~~~~
 קדושי~

 פר~ה
 כ"ה~

 דשאול ~~~ך דל~~~ו
 "ב~~~ ושחטת~

 סי~ ~ביו"ד ועיין "~זה~ כ~~~ין אצב~ות י"ד לו להיות הסכין שי~ור~שער

 דל~~~ח~~
 ~בקדושין פרשתי ובז~ עייש~~ה~ ה~כ~ן שיעור ~~~א~ל

 פ"ב~
 ב~~ת~י~

 ו~ס לידו בא טרי~ות ספיקי ו~~ש"י ע~~לק של שו~פו ~ב~~~ים~~~
 ממו~~~~

 זאת לר~~~י ~~~לן ~ש~~י על ש~קשה מה ב~~ס~ו"ט ועיי"ש עייש"ה
 ~ייךו~יך

 ~~ל~
 ~~~~ו~ו על ~חס ~זה

 ו~"~ ע~י~~~
 כשר ד~מר ב~את

 א~~ר~~ כי שאול ~ל ק~י~~~בחים
 כ"~~ ~יומ~

 בן
 שנ~

 ש~ה כ~ן ל~לכו
 לכל למדו ד~~שאול כיון וא~~כ עיי~ש~ שאול הי~~חטא

 ~כרש"י לח~ם~ סכי~ם ולהראות סכין~~~יקת דצריכי~ השובי~~
 חו~י~

 י"ז
 שהבאנו~

 דשאול
 שבטבחים כשר שהי~ שאול היינו שבטבחים~ "כ~ר שא~~רו ו~ה להם~ בדק~~ין
 ~~~ל ~נקרא ב~ין ~"כ הסכין~ ו~י~ור סכין ~דיקת למדו שממנו~יון

 כדכתיב הממון על חס הי~ דשא~ל רואים א~ו ועכ~ז ~בטבח~ם"~~טו~
 א~~~ואל

 ט"ו~
 על חומל הי~ ששאול

 אל ו~עט כתיב ושם הצ~ן~ מיט~
 ע~לק עם ח~ק שאול כי עמלק~ של שותפו ש~ול ~עשה ~זה א~כ~~~ל~

~הרכו~
 על חמל כי מע~לק השאיר ~עוד עמלק מרכ~ש לקח כי ~לו~

 ~יומא ועיין ~~~~~~י~ב
 כ~ב~

 המ~כות ~יקח שאול ~ל נגזר ~ה דבר ~בעבור
 אגג ~ל ~~~ל ~~ביל~~~נו

 ~ע~
 ש~י~ ~~א~ל חזינין וא~כ הצאן~ מי~ב

 ~~~~~ ש~~חי~~~
 ושיעור הס~ין~ וב~יקת לחכם~ הס~ין להראות ~מ~ו

 ז~ר ~ימחה הקב~ה~ מ~י ~~ווה ~הי~ ו~ף~~~ין~
 ~~ל~

 מכל
 ג~ ו~~

 ~~~ ~~~~ ~~~ן~~~~~~
 ~~ ~~ו~ ~~

 ה~~ון
 א~רו ~~י~ ~~~

 ש~ט~~~~ ~~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~  

 ודו~ק~ ~מלק של~ות~ו
~~~

 ש~ומד ~שו~ב אם רואים א~ו זה
 בסי~ קדושים ~הד~ת ד~~סק לחכם סכי~ו הראה שלאב~רדו

 י"ח~
 ד~~בירין

 הסכין להראות ה~יוב ~יקר דכל אףאו~ו
 ~ו~ ל~כ~

 כבודו מ~ום רק
 ~כחולין חכםשל

 י~~
 מכ"~ אותו~ מ~בירון מ"מ

 ~~~רדו ש~ומד בשו"ב ב~"ד
 הח~~ור גזל ובאיס~ר גבול השגת ושמתא איסור בשחיטת יום בכל~~ובר
ד~קרא

 רש~
 ~קדושין

 ~"ט~
 ה~שמע שכפי ח~מים~ בכב~ד הזה שו"ב ומזלזל

 הגאו~ים ~רב~ים לקול י~יית שלא ~ד כך כל~~ר
 ~~~זמי~י~

 לדין אותו
 וז"ב~ ~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ כי לה~בירו~ העיר ב~י כל ~ל מוטל קדוש ~וב בודאיתורה~

 ו~~~~~
 ה~ה גבול~ ~שגת איסור בשו"ב שייך אם הדין בגוף ~דבר

 סי~ שחיטה ה~ יו~ד קד~שים~בד~ת
 א~~

ב~ ~באו~ כ~ ~בוטשאטש מהגה~ק
 שם~

 וז~ל
 ~ל~~~

 פסקי ב~ם מ~ סי~ ~אדווא ~המהר"ם כמ~ש

~~רא~~י~
 ~י~ יו~ד ~ברמ~א הובא

 ר~~"ה~
 גבול ה~ת ~ל"ש

 ~ל שכר ליטול א~ורדהרי רב~~~ בהכ~ס~
 בח~ם א~י מה משום ודין~ הורא~

 ~כ~דרי~

ל~~~
 בטיל~ שכר משום רק הרב ~ל הכ~סות אלו בכל ~היתר ואין

 ממלאכה
 סי~ ~ב~ו~מ שמבוארוכמו

 ט~~
 בש~חט גם כי גבול~ הש~תל"ש שוח~ גבי גם וא~כ ק~ה~~ ~כתובות ו~יין

 שיי~
 ~זאה ~כר כמו בח~ם~ א~י מה

 וקדושין כ~ט~ב~ורות
 ~~ח~

 מצוה ~"כ שהוא
 הכרחיו~ שא~~~

 ב~ז~~ ~~~רי~ ו~כ~ז ~ליו מזיןליטהר ~ר~צ~ מי רק
 שכר מ~ום הוא ~רס שלו~ח בשו~בההיתר ~יק~ ו~"כ ~~י"~~ בח~~ א~י ~~ה

 ק"~~~ ~~כ~ו~ות ד~~י ב~ל~
 בסחורה ~וסק הי~דאל"כ

~~ 
 כ~ה יש דברב וכמו אחרת~ מלאכה לומד

 שהוא דרב~ן ש~ם מילי כ~ה וכן ~ליכה~ ש~ר משום בהם שישדברים
 ~כ~דרים שכר ~ליהם ליטולמותר ~

 ל~ז~
 ליטול~שכר ~ותר דרב~ן דב~ילתא

 ~הר~ן וכמ~ש ~יי~ש~ אלקי ד~ ~ו~ו כאשר ומש~~ם חוקים בכללדאי~ו ~
 ~דרי~
ל~~ ~

 ~ת~בות ~~~~י
 ק~ה~

 ו~יקר הכ~סות שרוב כיון רק
 קבי~ו~

 הוא ~שכר
 ~כרמ~ד ~

 ב~~
 בשם ל~ז ~דרים ~כר~ן דשרי

 ירושלמי~
 גמרא בלימוד דאף

שכר ~
 ב~~

 כ~ ~ן ~יי"ש~ שרי
 הר~"~

 גבול~ השגת הרב ב~כ~סת דל"ש
כ~~ ~

 שכר גבי~ ל"ש ~~~ים רוב בשו~ב כן
 הליכ~

 לשחוט~ לביתו ששולחין
 תק~ה ~ל ה~א ש~ו~ל בדיקה דשכראף ~

 דרב~~
 קבי~~ת ~יקר מ~מ

 א~כ ב~ילה שכר מ~ד הם השו~ב שלההכ~ס~ת ~רוב~
 ל~~

 בשו~ב גבול השגת
 ~ל שם ~קדש ~ידולי ~ו~~~~~~ ~ד~שים~ הד~ת~~תו~ד ~

 הד~~~~~
 סי~ יו"ד ברמ~א שהובא מ~רא~י ~א~ס~יה~יר

 רמ~~~
 שכ~

 דבהכ~סו~
 ~ל שכר ליט~ל דא~ור משום ~בול השגת ל~שרב~~ת ~

 בח~ם~ א~ה אף בחנם א~י מ~ ויל~י~ מ~והדהוא משו~~ ו~מ~ הורא~
 מדי~

 המבואר
 ~בחו~~

ססי~ ~
 רל~~

 מלמד שיש במ~~ם לב~~~ב ~~מו להשכיר למל~ד דאסור
בב~ת~ אחר~

 ~יי~ש
 ה~

 ד~למד אף
 לכ~~

 ו~ל ב~~ם א~י מה בי~ שייך
 לי~חד~~~~ ה~ת~~

 ש~~
 שכר ~~ום ה~א לימ~ד

 ב~~
 ~ה~וס~ ~~מ~ש

 ~~ה~ ~כ~~ב~~~~~ ~~ר~~~
 דאסור ~סקינן ~א~~~

 לה~י~
 ~כקד~שין ~~לו

 ב~~~~ ~~~
~~~

 ה~טב ~י קיבלו דהב~~~ב דמלמד הך ד~א~י ל~~ר ~~ריך
 ~~מד דהאי ד~~א~~~~ ~ א~ ב~י~י~

~~ 
 המה~ך ~~~י ~בול ה~~ת ב~~ ~י~ך

 ה~~~~~~ ב~רר~~~
 ~י~ ~~~~~ ~ד~~~~

 מ~יר~ ד~~ ~~~~~
 ב~יר~ש

 ~~~ שה~~~
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 ~~~י~שב ל~ירמע~מו
 ש~

 דהאי ד~~י~ ~~כא ~א בזה
 חכ~

 דמי כך~ כל
 ~וד שיבואימ~ה

 חכ~
 הש~~ דל~ש בפ~~יו ה~רא~י פסק ולכן ל~יר

 גבול
 רק ~~חר בדרך אי~ו שלו שההכנסה מה בזה~ כךכל

 ~שו~
 ~פ~י חכ~ או~~ קבלו ה~יר ב~י א~אבל בטילה~ שכר

 ד~~י~ ס~כא אז ב~~ שבחר~
 יו"ד ~דברמ~א ואף גבולו~ להשיג לאחר דאסור ה~~ל דמלמד כהךוה~י
~~~י

 ר~"ה~
 קיבלו שהקהל דאפי~ בפירוש מבואר

 לרב הראשון ~ליה~
 לדור לבוא השני יכול ~פ~ה שיטולבפרס

 רב~ו~ ולהחזי~ ש~
 היי~ו לכך~ וראוי גדול הוא אם ~ראשוןכ~~ו דבר~ בכל

 ~טע~
 ~הרא~י ~הפסקי שהביא

סי~
 קכ"~~

 האו"ז בשם
 ~~ש~~

 טוב דבר דהוא
 דק~א~ רב~י~ בהרבו~ לרב~י~

סופרי~
 ~ייש"ה רג~~ה גזר לא ו~"ז חכמה ~רבה

 ו~~
 רק ל"ש זה

 אבל דוק~~ברב
 הט~~

 בסי~ ~הרא"י ~הפ~קי של
 משו~ קכ"א~

 ~פידשייך בטילה~ שכר
 ד~~

 ז~ ט~~ בשו"ב~ אף ~רב
 ב~ידון אלא ~הראי~ אמר לא

 ה~~ל קיבלו שלא בי~דמיירי
 ~הרא"י ~בפ~קי ש~ כ~פורש הראשון א~

ס~י
 קכ"ו~

 דסי~ ~מהרא"י של ~ידון ~יירו דבהכי
 קכ"ח~

 בשו"ב ~כ"ש וא"כ
 בו בחרו העיר כשב~יכה"ג

 ~ייך בודאי א~ וקבל~
 ה~ג~

 ~יי"ש~ גבול
 ר~~ה ~י~ יו"ד ~בש"ך ~יין~~~~~

 ~קט"ו~
 ~קפח אפי~ ~ר~~"א ב~"ש

 קצ~
 ל~ש ~~א~ון~~ר~ס~

 השג~
 ~~ ו~ורה~ ברב גבול

 כ~ ~~צ~~ בלשון דכ~ב
 ~כר כגון ~"זה~~~ך

 חו~ו~
 ~בפסקי וכ~כ וקדושין

 וז"~ ש~ ~~~רא"י~
 ואי

 ד~~~~שו~
 בדבר פ~נ~ה ~פוח

 לכיס ~~פ~ל ~פרס ~חמ~
~~~~טין ~~~~ה~גי~

 ו~~ינ~
 וש~ר

 ברכ~
 ~יבל ~ל טצדקי כמ~ וכה"ג~ ו~~ואין אירו~ין

פר~
 האי כ~לי ~חזיק והיאך לרובן ~י~ר ל~צוא והטורח בושי~~ וא~ו זה
ל~חשיבו

 פרנ~~
 ו~ש~~ ה~רא~י~ ~כ~ל ב~ם אחר ישיג לבל~י ו~חיה

דב~ר~
 אפי~ הרמ~א וז~ש ההוא~ הפ~ס לקפח לו אין ברור הי~ר שהוא

מקפח
 פרנ~~ קצ~

 כו~ הראשון
 ומיה~

 כ"ז
 ~די~~

 אפשר ה~~הג ~צד א~ל
שיש

 ~~חו~
 ~י~ ~ביו"ד ו~יי"ש הש"ך~ ~כ"ל בזה

 רמ"ו~
 ולכן מש"כ בהג"ה

 בכל~~ג~
 מקו~~ו~

 ש~רב י~ראל של
 ש~

 ~א~~י ו~~וק ה~~סה לו יש ה~יר
 ל~שות י~טרך שלא כדיה~יר

 בפני ~לאכ~
 הבר~ו~

 בפ~י ה~ורה וי~ב~ה
 ה~נהג ~צד ~רי ~יי~"~ כו~~המון

 ~הכ~~ו~ ג~ ל~חו~ י~
 שלא הרב

 ו~~~~~~ ~ייש"ה~ ~ורה ישר~ל ו~~~הג גבולולה~יג
 ה~דש~

 ה~יר

 הרב ~~~שש~
 דג~ קדושי~~ ד~~

 ~סור בשחיטה איכא שמצ~ה לפי בשו~ב
 שחיט~ו ~בור שכרלקבל

 כ~~
 ~צוה ~ל

 ~שו~
 א~י ~ה

ל"ז ~כ~דרי~ ב~~~
 ובכ~רו~

 כ"ט~
 שי~חייב כלל ~~י~ו לא כי זה דין דצ~"ג

 חב~רו ל~ורך ו~~שהפ~ו~ה ל~שו~ אד~
 ~שו~

 א~י ~ה
 בח~~

 ~צי~ו דלא
 זא~

 רק
 גרידא ולדון והוראהבלי~וד

 ~~דרי~
 ל"~~

 ג~
 מצי~ו

ה~ורה שחייב~ דברי~ בקצ~
 ל~שו~

 כגון חבירו ל~ורך ו~~~ה פ~ולה אף
 או אביד~~ ~שב~

 ~לה~ידלילך
 זו מ~וה ~~ל ב~ד~ לפ~י ~דו~

 ה~~ר~ שחי~ב~
 ה~~ולה ~ף

 יוכל שלא מו~ן ממילא ח~~רו ל~ורך ש~ושהוהמ~שה
 ~ש~~ שכר~ לבק~

 למד~י רא~~כ~י~
 ומש~~~ חוקי~ א~כ~

 ~~י ומה אלקי~ ד~ צו~ו כאשר
בח~~

 וכיון בח~~~ א~ה אף
 שחייב~~

 ל~שו~ ב~ירוש ~~ורה
 ה~~~לה אף

והמ~שה
 ~~~ר~

 ~~ו ~ב~רו
 ~ל~ל~ אביד~ ~שב~

 ~ה~~ד
 ~~~ו~ ~א~~ ~~~ר~ ~~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~~~~~~~ה ל~ש~~ ~דומ~ ~~ו~
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 המלאכה לעשות ה~~רה שחייבתו מצי~ו שלא בשוחט ממילא א~כ חבירו~לצורך
 לפעולה צריך חבירו אם אפי~ שכר לבקש שוחט יו~ל ממילא חבירו~לצורך
 חייב~ו לא דוד~י ~חיטה כגון ומ~ילא באי~ור~ ~~של ב~ולתה ~שוםזו~

 לשחוט השחיטה מל~כת זו במלאכה שיטריח לשחוט שיודע למיהתורה
עבור

 כ~
 השוחט ~~חויב ~אין כיון וא~כ כמ~בן~ בשר לאכול שירצה מי

 דמי ולא שכר~ לבקש השוחט יו~ל שפיר ~חרים עבור לשחוט זובפעולה
 התורה דאסרה ודי~ים והוראהללימוד

 בפירו~
 ראה כדכתיב ~שכר ~טילת

 לא וכדומה שחיטה ~ל ~בל בח~~~ את~ אף בח~ם א~י ~ה ~ו~למדתי
 ~יתחייב החיוב~מצא

 ~שוח~
 ל~טריח

 לשחו~
 לאכול ~רוצה מי כל עבור

 השחיטה ע~ין אין וא~כ כשר~~שר
 להיו~

 ~דב~ו~ד ות~ע בח~ם~ א~י מ~ שייך
 רכ~א~י~

 ~י~~
 כיון הלכות דמל~דו מחבירו הנאה במודר שם מבו~ר

של~
 ~וכנדרים הלי~~וד על ~כר לק~ל ~א~ור משום כלל אותו ~ה~הו

ל~ז~
 ~חביר~ ה~א~ ו~~ודר

 אם
 ~וח~

 עב~רו~
 ~~~ ~~~ר~

 ברמ~א~
 טעם ליתן

 לשחוט ~~ותרדלכך
 עבור~

 ~שום
 דה~וח~

 ולכן מקלקל ה~י בריאה ~המה
 ~בחולין ועיין בזה ~ותו ~ה~הלא

 ב~ו~~ ולכ~ ח~~
 לשחוט א~ור מ~וכנת

 דמתקן ~~שוםעבורו
 הו~

 ונה~ה
 ל"~ ~~~י~ עיי~

 ~~בואר וכן עיי~"ה~
~בטור

 חו~~
 ~י~

 ר~"ה~
 אבידה בהשבת

 דא~
 ה~א

 באו~~
 להתע~ק מחויב שאין

 ~פי ואי~ו זקןכגון
 ~בוד~

 בעד שכר ל~קש י~כל
 עייש~ ה~ש~~

 ~ובט"ז
 רכ~א ~י~יו~ד

 ס~מ~ב~
 ש~~יא מה

 ב~~
 ה~~~"ד

 ב~"~
 ~~ה~

 ש~~עות~
 עייש"ה~

 ~~דצ~יך השח~~ה ~~ור ~כר לי~ול ד~~תר בפירוש ~בו~רהרי
 ~~~ ה~א~ ~מ~לקל מש~ם השחיטה ~ל ~םליתן הרמ"~

 ~הדעת שהביא

קדושים~
 משום שכר לקבל ~~ור הכרחיות מ~וה דאי~ו אף מהזאה ראיה

 א~ימה
 ~ח~~

 ~בכורות
 כ~~

 השוה טורח בזה שאין הזאה דש~~י י"ל
 לטהרו~ חבירו על ~~זהר אחד ד~ל י"ל גם ~רידא~ הוראה רק ואי~ו~מון
 או קודש לאכול מכשול יבוא שלאכדי

 ליכנ~
 בשגגה בטומאתו למקדש

 ~~~~~ הקדש~ הגדוליעכתו~ד
 הקדש ה~ד~לי כדברי ראי~ לי יש

 עב~ר לעש~תה ~~ה"ת מצו~ה שאי~ו ו~~שהדבפעולה
 אחרי~

 אף
 ~צווה ד~י~ו שחיטה כ~ון זו~ ~מעשהמ~וה ד~יכ~

 לשחו~
 שע~שה ואף אחרים עבור

 זו ~שחיטהמצוה
 ל"~

 בח~ם~ א~י ~~ה
 דכ~

 הרשב~א ~מתשו~ ~וכח
~ב"י ה~~

 ח~~~
 ~י~

 כ~ח~
 וז~ל

 ה~
 ~~כ~ות דא~רי~

 ה~וט~ כ"ט~
 להעיד ש~ר

 ~עשו שכבר בעדים אלה א~רו לא ~~להדעד~~ן
 עדי~

 ע~ז ומצווין
 ודו~ה יגיד~ לא ~אם המהי~ידו~ ד~~

 ל~ו~~
 דהדין דקיי~~ל לדון שכר

~~ל
 ~כחו~~

 ~י~
 ט~~

 ~~~ל לר~הו איש בין לדון ד~צוה ע~ז~ ד~צ~וה ~שום
 חובה שכבר מצוהחי~ב

 עלי~
 ה~צוה לקיים

 ~יכ~
 ~ח~ם~ א~י ~ה ~שום

וכי~ן
 ד~ו~~

 שלא לה~יד שכר
~ 

 שכר ב~ו~ל ~כן ב~ילה~ עדו~ו לכן הדין

לדון~
 ש~לך לו ש~ומר כג~ן ל~עיד ~חויב שאי~ו ~~ ~בל

וי~יד העד~~ לר~ו~
 ~ף ~ח~כ~ ~~~

 דאיכ~
 בעדותו מצוה

 ~הצי~
 ח~יר~~ ~~ון

 מ~~
 כיון

 ~לך ~צווהד~י~ו
 ~שו~

 בדין ~י~ו לה~ידו כדי ~~ולה
 ה~ו~~

 לה~יד שכר

 ~שו~ו~יכ~
 ~~י ~ה

 בח~~
 ~~ו~ר ~~כ הרש~~א~ ~תשו~ ~ייש~ה

 ~ד~~
~ה~~~~~~

 בד~רי ~~ר~י ~~~~~ כדב~ו~
 ~~ל ד~ה~ט הל~~ ~~ש~~~

 ~די~~
 ~ו~י~~ די~~ד~

 ~~~~ו ~ין
 ~~~~ ~~~~ ד~~יף ~~י~

 ~~ה ה~~~ן ~~ול
~~~~~ 
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 ל~י"~~ ד~וכח~ בטילה ~שכר יותר א~י~שכר
 ~בביצה דא~רי~

 ל~ו~
 ואלו

~ן
 ~~ו~

 ו~ר~ינין ביו"ט דנין לא רשות
 ~שם~

 קעביד~ ~צוה והא בג~~
~ד~צוה

 לדון~
 ו~ש~

 ד~~יף בד~י~א הרי עייש"ה ~יני~ דעדיף דאיכא ל"צ
 ~ליכא רמיא עליו לאומיני~

 מצו~
 לדון עליו

 וא"~
 ~~שום בזה ליכא ~~ילא

 ש~~צוה ע"ז ב~צוה דרך שהבא~ו~ בתשו~ הרשב"א וכ~~"ש בחנם~ א~י~ה
 ואיכא ה~~צוה עבור שהוא לקבל דאסור הוא לדון הב"דעל

 ~שו~
 ~ה

 להדיין ~ותר ש~יר ~ליו ~צוה ד~י~א ~~יני~ דעדיף בדאיכא אבל בח~ם~א~י
 די~ים ~~הב~לי שכר לקבלהזה

 שב~י~
 ו~"~~ וז"ב~ אליו רק

 ד~אחר י~ל
 בביצה ~רש"י כ~"ש ~~יני~ ד~דיף בדאיכא אפי~ ~דון יש ~צוהדקצת

 במת~י~ רשות דקחשיבדכל ל"ו~
 קצ~ ~שם~

 ~בתשב"ץ להדיא הוא וכן איכא~ ~צ~ה
 סי~ח"א

 קס"א~
 כיון אך שכר~ לקבל הזה לדיין אסור דג~~כ א~שר לכן

דב~די~
 שכ~

 ~הרשב"א~
 להציל כדי העדות לראות ~~צוה קצת איכא ~"כ

 ו~"~~~~ונו~
 ~כ

 הרשב"א~
 שכר~ לקבל מותר ל~~רי ~~צווה דאי~ו מאחר

 בדיין ה"נא"כ
 הז~

 בזה~ וצ"ע ש~ר ליקח ~ותר ע"ז ~צו~ה ~אינו כיון ל~י~ראיכא ~~"~ ~קיי~~ ~~צוה דקצת אף מי~י~ דעדיף דאי~א
 קדשים ~בצאן~ר~~~~

 ב~ורו~
 כ"~~

 ה~דש~ בדבר לידון דיצא
 ~בקדו~ין~~~~וא~ דה~

 ~"ח~
 לדיין ד~י ולא אסור~ ג"כ ~~~וכח בטי~ה ~גר דאפ~ הוא ~דין~קי~וש דבהזא~ וקידוש~ הזאה שכר ~יקח אס~~ דכהן

~~~~ואר
 ~~כתו~ו~

 ק~~ה
 ו~חו"~~

 סי~
 ט~~

 לדיין ~רי דמוכח ~טילה ד~כר
~~ק~

 דכי ~אני דדיין ~~ום לדון ~כר
 דינ~ ~~~

 דוקא ~ליו לאו לק~~י~
 לכן ~ד~ן~ רח~נאר~~יא

~~ 
 הבע"ד

 ר~צי~
 הא~ על רח~נא דר~יא וקידוש הזאה אבל ד~וכח~ בטילה שכר לול~תן מחויבי~ אצלו~ רק לדון דוקא

 בטילה שכר א~י~ לו ליקח אסור ~~"ה ולקדש~ לה~ות לעבודה דשייךכהן
 ~~~~~ עייש~ה~ד~וכח

 דברי
 ב~ירוש דהרי ~אוד~ ת~והי~ ~הצ"ק~

 ~בכורותאיתא
 כ"~

 די~יו לדון שכר הנוטל
 בטלי~

 עדותיו להעיד
 כ~ועל שכרו לו ונוטל ~ח~ור על ~רכיבו זקן הי~ וא~ כו~ ולקדשלהזות בטלי~

 ב~ירוש הוא וכן עיי~~ה~~ל
 ~בר~ב"~

 אדו~ה ~רה ~"ה ~"ז
 ו~סיי~ ה~ב~

 שכלש~
 אי~~ הדברי~

 הר~יח לא שהרי וקידוש בהזאה שנ~ת~ר שכר

כלו~
 וקידוש בה~אה דגם הרי עייש"ה שה~סיד ~~ה כנגד אלא נטל ולא

 שכר בטל כ~ועל~וטל
 בטי~

 בקידו~ דג~ ב~ירוש ו~בואר ד~וכח~
 והזאה

 ~בשעה~~ ו~~~~~ הצ"ק~ דברי וצע~~ג ד~וכח ב~ילה אגרשרי
 ה~~

אישות~
 על דהשיג

 ~הצ~ק~
 ~י~ ~כחו"מ ד~וכח בטילה שכר שנוטל ~עדות

~~~~
 ו~~וה עייש~~ה זולתו אחר ואין להעיד ר~יא עליו רק דעדות אף

~ל
 השעה"~

 על השיג לא ~דוע
 ~הצ"ק~

 בה~אה ב~ירוש ש~נינו ~זה
 ונוטל ~ו~אוקידוש

 ל~
 וכ~~ש ב~ל כ~ועל ש~רו

 ב~"~ ~הר~ב"~
 מ~~א

~~ב
 ~הבא~ו~

 ו~~~ו~~ ודו~~~
 ~י~ ~יו"ד ה~בואר ל~י ~ראה

ש~~ו~
 שכר ליקח א~ור דרו~א

 ~~וה דאיכא ~ש~~
 הש~~

 שעו~ה ~ו~ו
 ~י~ ~~יו~ד ש~בואר ו~~ו ~כר~ לוקחין אין ~צוה ו~ל~רו~א

 ה~ורה~~נה של~ו~
 ר~ו~

 לרו~א
 לר~~ו~

 ובכ~ל הוא ו~צוה
 ~ק~~~

 ה~~~
 ~~~~~ ~ז~~ ~כ~דרי~ בחנ~ א~י ~ה משום א~~א ו~מצוה~י~ש~ה~

~ 

 ~~קי~~~
~~~~

~~~~
 ~~~~ה ברו~א

~~ 
 מ~~~~ון אין ~~רו

 ~~~ מ~ו~ ~יו~~
 ~~ע

 ~~מ~~
~ ~ 

~ 



 ~~~ ~~~ ~~~~~ו~~~~~ו~

 משו~ שלהן~ החיוב ~פקיעון ~ין ~למא~כ~לי
 ~ו לאמ~ר יוכל דהרופא

 מ~קיעון אין לכן בטילה מ~כר יותר ואף שכרי לי תן בי דוקא רוצה~תה וא~ לרפא~ת~~ מצוה האחר על שגם לפי ~~י~ דוקא ולא ~חריר~אך
 ש~רו על בהת~ה עלמא~ אכולי דרמיא מצוה דכל ד~בואר עיי"שחיובו~

ל"~
 א~כא אי בדיינים גם לדון יש ולפי"ז בח~ם א~י מה

 דיי~י~
 ~~א

 לה~נות הדיין יכול שוב הזה~ דיין ~~~י לדון רק באים והבע"דבעיר
 ג~כ לומר יוכל הדיין כי דמוכח~ בטילה מ~כר יותר אף שכרו לוליתן

הל~
 א~ם ואם עיר~ דיי~י אכולהו רמיא לדון המצוה

 רוצי~
 לי ת~ו בי אך

 הפוסקים סתמו למה וקשה דמוכח~ ב~לה משכר ~ף יותרש~רי
סי~ ~בחו"~~

 ט~~
 ג"כ בעיר~ דיי~ים עוד בדאיכא אף לדון~ בדיי~ים שם דמשמע

 על להת~ות הדי~ן יכול ואין דמוכח~ בטי~ה ש~ר רק להדיין ליקחאסור
 לה~~ות שיוכל לרופא ~ה בין מה טעם וצריך דמוכח~ בטילה משכריתר
 מצוה דהוא הסבראמכח

 דרמי~
 ע~מא~~ אכולי~

ו~~~~
 סי~ ג~ טור המ~ולש חוט ~בשו~ת

~~~ 
 יהודי לרופא ד~~ותר שכ~

~לאו עלמא~ ~כולי דרמיא מ~וה והוא הואיל הוא דמצוה אע"ג רפואה שכרליקח
 לרו~~

 ועכ~~ל עייש"~~ אחר ירפ~ך לומר הרופא ויכול דוקא~ זה
 ~החוטדדעת

 המשולש~
 ו~ין זו ~ברא מו~יל ד~ז הרופא בה~~ה רק ~~יירו

 סי~ ~ביו~ד וכמ~ו~ר חיובו~~קיעון
 ס~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ד~~ ש~"ו~

 זו
 אסור הת~ה בלא~בל

 ליק~ לרו~~
 ~~ר

 ~~~ו~
 וז~~~~ ~ח~~ א~י ~~ה

ו~~~~
 ש~ל ~בריטב~א

 ~"א~ נדרי~ הרי~~
 ~~~ו~ ר~~~י ~~~ר~א~~ו ~"ה

 שכר ליטול לרו~א דאין ב~ירוש שכ~עייש"~
 ~א ואי בטילה~ שכ~ א~~

 עייש"ה ~~שו את ל~~יל בח~ם לר~או~ו ~ייב בטילה ~כר חברי~ לי~יהיב
 ~~דריםועיין

 מ~א~
 במ~דר

 ה~א~
 מחבירו

~~ 
 ד~ה~ה משום ב~כר יר~אהו

 ~ב~~רים שמבואר ול~י"מ עייש"ה~ השכרב~בלת
 ל"ז~

 מחבירו ~~א~ במודר
 הלכות ~~לי~~וד ש~ר לקבל שאסור וכיון דמלל"~~ משום ~ל~~ת~~מלמדו
 גם א"כ ~ייש"ה כלל מ~~הו לא בח~ם א~י מהמש~ם

 ברו~~
 ו~יין ~וא~ כן

~בס~הדרין
 רו~~ צ~א~

 ת~ל הרבה ו~כר תקרא ~ומן
 עיי~~

 ~בב~ק וכן

 ~סי~~~ה~
 מוכח עיי~~ה שויא מגן במגן דמגן

 מכ"~
 לקבל ל~ו~א דמותר

 חוב עוד ו~דרבאשכר
 איכ~

 הר~ואה מידי שויא לא ד~ל~כ ~כר~ לקבל
 בר~ות הרא~ש ~בתוס~~ע~ין

 ס~~
 מה משום שכר לקבל לרו~א ~אסור שכ~

 סי~ ~יו"ד שהבא~ו ל~י"מ ~בל עייש~~~ ב~~ם~~~
 של~ו~

 בהת~ה רק
 בדיי~ים~ ~~וסקים סתמו למה ~צ~ע ~יובו~ מ~קיעון אין ש~רועל הרו~~
 ~ל~

מ~~
 ~בח~~מ

 שם~
 ד~ם

 ~יכ~
 מהבע~ד הזה~ לדיין מותר בעיר דיי~ים ע~ד

 רוצים אתם ~ם לומר דיכול משום שכר~ מאתם לקבל ד~~א~ ~ליוהב~~ם
~י

 ת~~
 למש~כ ר~י~ ומזה מרו~א~ ומ~ש דמוכח~ ב~לה מ~כר י~תר שכ~~ לי

~~~~
 סי~ ב~ו~ד

 דה~ של~~
 דאמרי~

 ~רו~~
 מ~~~ע~ן ~ין הת~ה ~ם

 חיוב~
~~ו~

 ~ם
 ~רמי~ מש~

 ד~בידת המצוה
 ~ו~~

 דה~יר~~ ~ל~~~ ~כ~לי
~~~

 דהר~
~~ 

 וגם ה~~ו~ה ~כ~ת ללמ~ד ~ה~חכם ~ו~ל ~דם
 ל~

 ה~~
 ע~~

~י~
 ~~~כ עיי~~ה ל~~וד ~~~~ה

 ל~~
 ~מובן כלל לדיין רו~א

 ודו~~
 בזה~

~~~~
 מ~~ר~ מ~ו~ר

 ~הרש~~~
 בתש~~

 ש~ו~~
 ~י~ חו~מ ~ב~י

~~~~ 
 ~~ ~~רי~ ~~ו~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~ ש~~~~ ~~~~~~~~~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

 שילך לשמעון ראובן שאומר כגון זו במעשה מ~והדאיכא
 לראו~

 העדות
 מ~וה דאי~אאף

 בז~
 מ~ווה שאי~ו ~יון מ"מ חבירו~ ממון ל~ציל

 א~י מה ~~~ום ליכא להעידו כדי ~~~ולה ~עשות ~ל~~יד לראות~ילך מה"~
 ח~וב שיש לומר בפירוש מ~"ת מ~ווה ~אי~ו כיון בשו"ב ה"ה וא"כבחנם~
על

 ה~וח~
 עושה שוחט הוא אם ואף אחרים~ עבור ולשח~ט לילך

 ~זה מצ~וה שא~~ו כיון מ~מ זו~~שחיטה מ~ו~
 ל"~

 וא"~ בח~ם~ א~י מה
 כיון

דשרי
 לקב~ לשו"~

 ~שגת שייך ~וב השחיטה עבור שכר
 גבו~

 ד~א~י בשוחט
 לדוןברב

 ו~הורו~
 ול~ורות לדון הכרחיות ~~וה והוא ~פירוש חייבתו דהתורה

 ~דבריםכ~כתיב
 ד~~

 ~~ ~ו~ו כאשר ומשפטים חוקים אתכם למ~תי רא~
 ~י~ ~ביו"ד בהו ד~ס~י~ן הוא בחנ~~ א~~ אף בח~ם אני ~~הודרשו

 השגת בהודל"ש רמ"ה~
 א~~ גבו~

 ה~רחיות מצוה אי~ה דהשחיטה ~יון ~ש~יטה

שר~
 רוצה אם

 לאכו~
 אי~ו השו~ט אבל שחיטה~ דצר~ך ה~ורה ~~~~ה ב~ר

 ~חרים ~ב~ר לשחוט בפירוש מה"ת~~צווה
 לעש~

 בשביל ו~~עשה פעולה
 ז~שרו~ה

 דוד~י בשר~ לאכול
~~ 

 חייבתו
 התור~

 לשח~ט שיודע לשוחט
 עבור ל~חוט השחיטה ~~~אכת זו במלא~ה~יטריח

 כ~
 לאכול שרו~ה מי

 ~~מח~ה ~עיין בח~~~ אני ~~ה בשוחט ל~ש לכןב~ר
 אפרי~

 שכירות ה~
 סי~פו~~ים

 ח~~
 ~~ה"ת ~~~ווה ~~י~ו ד~פעו~ה בפירוש ש~~

 לעשות~
 ~~ור

 וא"כ עייש~~ בח~ם א~י מה ל"ש~חרים
 ~~ו"~

 בח~ם אני מ~ ל"ש
~~~~~ 

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

 אינה ד~חיטה ד~~"ע זה ד~ר
 מצו~

~כרחיו~
 ~ט~ז א~ סי~ ~יו"ד עיין

 ~קי"~~
 ~כ~

 ד~י~~
 מ~ות ~ין חילוק

 ד~פר~ת שחיטה~ מצות וביןתרומה הפרש~
 תרו~~~

 אפי~ עליו דר~~יא ~~צוה הוא
 הוא שחיט~ משא~כ התבואה~ לאכול רו~ה אי~ו~ם

 ר~
 לאכול רוצה א~

אב~
 בשר לאכול רוצה אם כי דשחיטה~ מ~וה ליכא לאכול רוצה באי~ו

 רק ה~רחיות מ~וה אי~ה השח~טה לכן משחיטה~ רק לאכול לואסור
 רו~ה באי~ו אבל לאכול רוצה אםרשות

 לא~ו~
 עייש~ה~ דשח~טה מצוה ליכא

~~~~~
 הט"ז לדברי ראי~ איכא

 מפס~
 פי~א ברכות ה~ ~הרמב~ם

הי"ד~
 ובה~ר~ת השחיטה~ על ~בעל~ הברכה ב~ו~ח בשחיטה מברכ~ן דלכך שכ~
 הפרשת דמ~ות משום תרומה~ לה~ריש "בלמד" מברכיןתרומה

 ~בפסחים ש~בואר וכמו "בלמד~ מברכין לכן הכרחיות~~~וה הו~ תרו~~
 ז~~

 דמ~וה
 מ~~ה שה~א ודבר ~בל~ד~~ מבר~ין עביד איהו דלאו סגי ו~א עליודרמיא
 ד~ם שחיטה~ ~מו עליו רמיא דלא ~~~וה דהוא רשות~רק

 אי~~
 רו~ה

 וא~ לשחו~~ צריך לא בשרלאכ~ל
 השחיטה

 ר~
 מב~כין לכן רשות

 לי~~ כי~~ל~ בשחיט~
 ~באמת ~~~וה עליו דרמיא דמשמע ~בלמד~ ~ברך

 ל~
רמי~

 קורא דהרמב"ם הרי כן~ דמבואר שחיטה לע~ין ב~מ~ עייש~ה עליו
 ~~ד רשות דהואבש~יטה

 ~~~~ כד~ר~ ~~ו~ה ר~~~ וזו תרו~ה~ ה~רש~

~~
 כב~

 ~ל תמהו
 ה~~

 ד~ה ~~א ד~ ר"ה ~מת~ס~
 ומעשר~~

 ש~~
 ומעשרות ~ר~מות הפריש שלא ~~ןדכל

 אי~~
 ~אחר האדם~בבל ע~בר

~ר~
 ת~~מ שה~ריש א~ר

 א~
 מ~ואר הר~ עייש~ה ~אחר דבל חיובא איכא

 מ~ותד~ם
 הפרש~

 מצוה ה~א תר~מה
 דל~

 רמיא
 ע~י~

 אם
 רו~~ אי~~

~~~~
 ~ו~ר דא~~ו מדח~י~ן מה~רומה

 ב~~
 תאחר

 כ~~
 ~~ריש ש~א

 ה~~~~
 ~~~ר~ד~~~

 ד~ם ~~~ז
 ~~~~ ~~~ו~ ~ו~~ ~~~~ ~~ ~~ ~ר~~ ~~רש~



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~  

 איכא דמצוהכיון ~הפריש~ קודם אף תאחר בבל עובר יהי~ א~~כ עליו~ דרמיא מצוה~וא
 וח~ב~

 ועו~ תיכף~ להפריש עליו
 ~מהו

 ע~
 ~~~רש"י הט"ז

 ד~~ה ~"ב מ~~זגיטין
 ~~דאו~יי~א~

 קדושין ~~~רש"י ו~ן
~"~ 

 וב~ו~~ ~מ~ומו ד"ה
 ד"השם

 מעשר~
 ח~ ~י~ ~במג~א ו~יין

 סק"ב~
 ~גיטין ~כיין

 ~~~ב~
 דמבואר עייש"ה

 דב~~ר~ת דוכתי הניבכל
 תו"~~

 עייש~ה~ רשות א~א גברא חובת ליכא
~~~~~~

 ליי~ב
 לפי"~~

 ~בת~ספתא ~~~בואר
 ברכו~

 פ~~ו~
 שם דמבואר

 להפריש מהלך הי~ כו~ השחיטה על ברוך לעצמו ב~כה צריך השוחטבז~"ל
 ו~~עשרות~ תרומות ~פריש קדשנו אשר ברוך אומר ו~~~שרותתרומות
 ~~~~~~~ התוספתא~ עכ"ל ש~~פרישין~ ~~שע~ מברךע~יהןמאמתי

 ~ריך
 לאשמעי~ן התו~פתא בא מהלהבין

 במ~
 עליהן מ~רך מאמתי שמסיים

 דמברכין פשיטאשמפרישן~ משע~
 בש~~

 שח~טה~ בש~ת שמברכין כמו ~~רשה
~~~~

 מצוה הויתו"מ הפר~~ דמצו~ ~~"ס דוכ~י בכל ~וכח כי ~~אוד~ ~~ון לפי~~ז
 דל~

 לפי"ז להתוספתא הי~ ו~שה שהבא~ו ו~~ו עליו ר~~א
 ~~~ברכין שחיטה ~מברכת ~את מ"ש תרו~~ה~ ל~~ריש "~למ"ד~ מברכיןלמה
 ר~ות רק ~וא דשחיטה ~~שום לשחו~~ ~בל~~ד" ולא השחיטה "על"~ה"ט
 אי~ו דאם עליו~ רמ~א דלאומצוה

 ~וצ~
 ל~חוט~ מ~~~ח לא ~שר לא~ול

דהמצו~
 רק ~וא

~~ 
 צריך ב~ר לאכול רוצה

 ל~~ו~
 ו~"כ ~~שחיטה~ רק

 ועיקר ברצונו~ רקת~וי
 ה~~ הש~יט~

ת~ו~~ה ~~רש~ ~~~~~~ ג~ ו~"~ ר~~~~ רק
 ד~~

 ד~~ ~~~~ו~~ ש~ב~נו ~~~~י ~כל ש~~וכח כ~~~~ ~ליו ר~יא
 רוצ~אי~~

 ~~בר~~ן ל~~~ ~"כ ~ת~ו~~~~ ל~~ריש ל~~צ ~~ה~~ו~ה ~~~ול
 "בעל~ ~~ברכין עליו ר~~יא דלא ב~~צוה והרי ל~פריש "בל~~ד" תו~~מבה~רשת
 שורש ה~~צות ב~פר ~הר~~ב"ם עפ~"ש י"ל אכן ז~~~~כ~~חים

 י"ב~
 דמצ~ת

 כוללת הוא ו~~ע~רות תרו~ותהפרשת
~~ 

 ~~צוה חדא דה~ל לכ~ן~ ~נתינה
 ~מג~ת ~שם וכ~ דהפרשה~ המ~וה גמר הוא לכהן ו~~תי~ההוא~

 עלש~~ברכין ~~בר~~ א~תר~
 דמה"ט ~כהן~ ה~תינה על ~"כ הב~כה קאי תו"מ~ ההפרש~

 ת~~מ בהפרשת מברכין שפיר ול~י"ז לכ~ן~ תו"מ ~תינת על ~ברכיןאין
 ~~~י~ה על גם קאי ההפרשה ב~עת ~מבר~ין זו דברכה כיון~בלמד"
 וכבר הה~רשה~ לא~ר רק ~אה היא ~רי לכהן וה~תי~~ לכהן~דתו"מ
 ר~ה ~התוס~ דבריהבא~ו

 ד~~
 הוא ההפר~ה לאחר דה~תי~ה

 מצו~
 דר~~א

 ~א"~ לאכול~ ר~צה שאי~ו אף תאחר בל על ~ע~ברעליו
 ל~כון מ~ו~ר

ד~רי
 ~תו~~ת~~

 וכך
 אמר~

 אומר ו~~ע~רות תרומות ~ה~ריש מ~לך הי~
 דלא מצוה הוא תו~מ הפרשת ~לא וק~ה תו~~מ להפריש קדש~ו אשר~רוך
 ~ליו חובה ליכא התבואה ל~~ול רוצה אי~ו דאם עליורמיא

 ~מו ~בעל~ לברך צריך הרי ~~רי~~ בלמ~ד מברכין למה וא~כ~ו"מ להפרי~
 מ~יים לכן ב"על~ דמ~רכיןבש~יטה

 התו~פת~
 ~ברך ~~א~מתי דבריהם

 כל~מרעליהן~
 ע~

 המצ~ה גמר הוא מצ~ת עיקר
 ש~ו~

 ה~א ~כהן ה~תי~ה
 ג~כ ~אי ת~~~מ שמ~ריש בשעה שמ~רך דהברכה כל~~ר ~מפרישן~~~~עה

~~
 ~צ~ת

 ה~תי~~
 לכהן

 ~זה~
 ~פיר וא~כ המצוה~ ~מר

 מב~~י~
 ~להפריש~

 ~~עת~~~~ד~
 ~הרמב"ם ד~רי ~ם

 ב~י"~
 ברכ~ת מה~

 ~~~ הי~~ד~
 ~הט~ז

 ~~ ~~~~~ו~ד
 ~קי~~~

 ד~~ר~ת ~~~
 ~ו"~

 עליו דרמיא מצוה הוא
~~ ~~ 

 ר~~~~~~
 ה~~ז ~~ש ~י ~~ד~ ~~~~ ~~~~ ~ה~~~א~~ ~~~ול

 ד~~~~~



~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~ו"~
 ההפרשה ג~ר על דוקא וכו~נתו לאכול~ רוצה אינו אם אפילו ע~וחיוב
 ~בפ~~א ~בואר ד~תרומהאף יברך~ ואחר לשחוט יכול ~~דבר ואינו השו~ע דחרש דה~~ט ש~~ סקי~~זא~ סי~ ביו~ד ~~ט~~ז דברי ~~~~~~ בזה~ ודו~~ק לכהן הנ~ינהד~יי~~

 ד~~ו~~~~~
 ול"מ בעצ~ו לברך יכולדאינו ~שום י~רום לא דאלם ב~~~ני~

 ~קנת~
 וראי~ יברך והאחר יתרום דה~לם

דל"~~
 בתרומה

 ~~~~ני~ ~~ד~ני זא~
 ~~~ ד~רו~ו~

 דלא ערום בהדי אלם
 אחר ל~ש בערום וא"כ הערוה ~ת רואה ד~~ו לברך דא~י ~~ש~~יברך
 א"~ ~~~ו~ן~יברך

 גם
 ל~~~ אל~

 שחיטה ~~~~ש וקשה יב~ך~ דאחר תקנ~א
 על לברכת ~שחיטה ברכת ד~י דלא ה~~~ז כ~ וע~~זמתרו~~ה~

 העו~ה ולכך ~~צוה~ הוא ה~פרשה דגוף תרו~~~ דשא~י משוםתרו~ה~ הפרש~
 בעצמו לב~ך לו ישהמצוה

 ע~
 השחיטה גוף מצוה אינו שחיטה אבל ה~צוה

~ברכ~
 השחיטה דברכת נבילה~ לאכול ~לא ק~~~ו אשר רק הוא השחיטה

 על באהאינה
 ~שחיטה~ על הברכה ~ק ~יקנו וחז"ל עצ~~ה~ השחיט~

 ה~~דשחיט~
 דהשחיטה כיון ~ברך ואח~ ~~חט זה לכך אכילה~ הכשר רק

בעצמ~
 ~~~~~ עייש~~~~ ~~צוה אינו

 ~מ~וס~ הט"ז ד~רי צ"ע
 ד"ה ק~~החולין

 ~י~~
 ח~ב ניקור על מברכין אין דלהכי שכ~

 שחיטה ~גם הט"ז ולדברי ע~יש~~ה אכילה הכשר א~ כי זה דאין~~שום ב~ר~ ~~ליח~
 לאכול ~לא קדשנו אשר רק הוא השחיטה דברכת אכיל~~ הכ~ר רקאי~ו

 זה דאין אף בש~~ ו~~ליחת חלב ניקור גם א"כ ~ברכין~ ועכ~~ז~ביל~ת~
 א~כי

 על דמברכין כ~ו עליהם~ ברכה חיוב יה~~ אכילה~ הכשר
 עיין א~~ת הן~צע"ג~ הש~י~

 ~בר~~~~~~
 ~~ה~ פ~~א ריש

 ש~יטה~
 ~~"ע שכ~

 ~~~וס~ ד~ת ~וא ~~ן בשר~ ~~כול שירצה ~ישישחוט
 בשביעו~

 בד"ה כ"ד
 נבילההאוכל

 ביוה"כ~
 גם ~חיטה בלא ~ש~ אוכל אם אדם על דאיכא

 זבוח דאינו ~~שה"איסור
 ~צוה להרמב"ם המצות ~בס~ וע~ין ~יי~"~

ד~~ קמ"ו~
 השחיטה גוף אין לה~מב"ם שגם ל~רש ויש לשח~ט~ ~צוה הזך בלשו~~

 בשר ~~כל שלא ר"ל כוו~~ו ע~קר ל~חו~~ ~צוה בלשונו שכ~ ואף~~צוה~
בלא

 שחי~
 ה~ בריש ~הראב"ד וכמ~ש

 ~ב~~~~ ועיי~ ~חיטה~
 הבא דלאו

 ביצה ~וכתוס~ עשה עשה~כלל
 כ"ה~

 בה~ להפר~"ג~ב~תיחה ועיין זבוח דאי~~ עשה איסור דזהו
 שחיט~~

 ~צוה החינוך ~בס~ וכ"כ
 ~~"א~

 ועיין
 ~יו"ד כ"ח סי~~בש~~ך

 סק"ו~
 ~~~כות ועיין

 ט~~
 דברי להסביר יש ולפי"ז עייש~~ה~ הוא ~צוה לאו קוצר אינו קצור~צא דאם כיון שם דאמרו כה"ג

 ק"ה חולין~התו~~
 שהבאנו~

 ואף עליהם~ ~ברכין דאין וחלב ניקור ד~אני
לד~רי

 מ"~ ~הט~ז~
 בעצם השח~טה דגוף אף ה~חי~~ על שפיר מברכין

 ~~חיטה חזינין דה~י משום ~חיטה ~אני מ"מ מצות~ כשאר הוא ~צוהלאו
 ב~ר לאכול ~וכל דאדםאף

 צוותה ומ"מ ~~ני~~ ועיקור ניחור ע"י ג~
 ואם לשחוט~ התורהל~ו

 ~וח~ אינ~
 ~~~ים ו~יקור ~יחור ע"י בשר ו~וכל

איכ~
 דאי~ו ע~ה איסור

 זבו~
 הסמ~י~ ש~י ש~~טת ע"י א"כ

 ~~יר מקיים
 אבל הש~יטה~ מצות ה~ורה~צות ~ז~

 ל~
 עצ~ך הגע וחלב~ הגיד וניק~ר מליחה

 וה~יקור ה~~ליחה עצם ה~ורה לנו ~וו~הה~י
 כשחי~

 עשה איסור דאיכא
 לא זה הרי זב~ח~דאינו

 ~~תורה התור~~ צות~
 האדם ~ל רק צו~

 וא~ ~דם~ ~לביא~ל ~~
 ל~~ו שי~וא מ~לי הבשר ל~כ~ל באפשרי הי~

 טע~
ד~
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 רק פוע~ים וה~~קור ו~~ליחה וה~~לי~ה~ הני~ור ל~עשה א"צ ו~לב~~ם
 התו~ה ~ו~ה לא וה~יק~ר המליחה גוף ~ל א~ל ~ההיתר~ האיסור~~ריד
 ק~"ז סי~ יו"ד ~בט"זו~יין

 ~ק"ו~
 ניקור בלא דבשר

 ל"~
 אי~ורא אתחזיק

~ייש"ה
 ול~י~~

 ניקור ~ל דנברך נא~ר אם
 ו~~ליח~

 בשר
 ל"~

 רק הב~כה
 אש~ לפי"ז יהי~ ~ברכה ונ~סח וחלב~ דם לא~ול ~לא שצו~ו ה~יסור~ל
 לאכול שלאקב~ו

 שבא~ת וכ~ו ~~צינו~ לא א~ור על וברכה וחל~~ ד~
כבר

 סי~ באהע~ז הב"י הביאו ~הר"ן ~קש~
 ל~ד~

 ש~ברכין איר~סין ברכת על
 ~ל רק ~~ברכ~ן אין דהלא הארוסות~ את ~נושאסר

 עלולא בקו"~ ש~ו~ ~~~
 ל"~

 שהוא
 עיי"~ ב~וא"~

 ברכות לה~ כוללת פתיחה ~~רמ~~ג ועיין
א~ת

 כ"א~
 ו~י~ נ"ד סי~ סופר ~חתם ו~יין בזה~ ~ש~כ

 ~"ה~
 ~האריך ~ה

 אות נ~ח כלל האו"ה דברי ~בהעתק ועיין~זה
 ק~~

 ~ד~ע שהקשו ~ה ~ל
 על ~ברכיןאין

 הגעל~
 ~ב~א~ ~מברכין ~~ו כלים

 ט~ילת על ~צות
 הוא כלים דהג~לת ~ש~ם האו"ה וכ~ ~דה~וטבילת כל~~

 ל"~
 אין ל"ת ו~ל

~~ברכין
 עיי"~

 סי~ ל~~"י הפרדס ~בס~ ועיין
 ר~"ז~

 ~ברכין אין דל~כי שכ~
 ד~ל ~~שום הריאה ב~יקתעל

 ל~~
 כתבתי ב~ה וכיוצא ~~י"ש ~~ר~ין אין

 שצ"ה סי~ ~באו~ח ד~בוארבהא
 ב~חבר~

 ~~ואות שיתופי אח~י ~חזור ~צוה
 ~י~ ~באו~ח וכ"כ ~יי~ש עירוב ~צות עליוו~ברך

 ~ס"~~
 ח~ירות עירובי גבי

 סי~ או"ח סופר ח~ם ~ובתשו~~יי~ש
 צ~ט~

 ס~~ ~~בטו~~ע בזה"ל כ~
 אין וה~ה עירוב~ ~צות ~ל ו~ברך חצירות עירוב אחרי לחז~ר ~צוהדכ~ שס"ו~

 ~דא בשבת~ וטלטול ההוצאה לנו ואסר קדש~ו אשר על הברכהכוו~ת
 ~בא~ת עייש"ה~ וכו~ ה~ני~ה על וצונודל"ש

 לפמ"~
 לרש"י ~פרדס ~בס~

ד~~ח
 ע~א~

 דאין ~שום הוא בשוא~ת~ ל"ת ~צות ~ל ל~רך שאין ה~ם
 ז~ןל~ם

 קבו~
 ור"ל עייש"ה

 דל~~ כוונת~
 בשוא~ת ~איסור אפרישה כלל

 זמן בלי ת~יד נברך~א~כ
 קבו~

 א~כל שאין ~ה על אכילה ש~ת בכל
 וחכ~י~ ~כד~~ה~חלב

 תמיד בברכה אדם ~~יב יוכלו לא
 בע~

 שאוכל
 ז~ן ~~בוע נוכל דלא וכיון ודם~ חלב לאכול ~לא אקב~ו~יברך

 ~צות על ~ברכין לא ~ן לברך ~י~ת איסור~ ~~יעת עללברך קבו~
 בס~ר ~רש"י כוונת שכן וז~בבשוא"ת ל"~

 ה~רדס~
 דיש והוצאה בעירוב וא~כ

ל~~
 יק~ה לאו~י~ז עירוב~ ~צות על לברך ש~יר ~ ~ייך ו~יו~ט בע"ש בשויו"ט קבוע ז~ן

 כ~~~ ~~~~ב~
 ושאלו דרבנן ~צ~ה ~ל ד~ברכין

 צונווהיכן ב~~~~ ~ש~
 דרבנן ~צ~ה על שמברך ~ב~~

 אקב"ו~
 וא~רי~

 ~שם~
 מלא

 כד~רי וע"כ בל~ת עובר ~ה~א דבר ~ל ~ברכין אין ~רי ~קשה~ייש"ה תסו~
 ~ס~ר~רש"י

 ~פרדס~
 ה~ם דעיקר

 ה~
 ~ל ~ברכין דאין

 ~צ~
 ~שום ל~ת

 על ל~רך שייך דאין ~ברכין~ אין שלילה ו~ל ו~ו~"ת~ ~לילה ~צ~תד~וא
 ~אי~ו ~ה על ~לילה וכל היום כל לברך צריך אדם יהי~ דא~כשו~"ת~
 ~~יה על רק ברכה~ תק~ו לא וחז"ל ית~ן~ לא ודאי וזה הלא~~ ~לעובר
שיש

 ל~~נ~
 שיהי~ ה~ע~ה ולס~וך

 קב~~ ז~~
 ~~~~~"ז לברך~ אי~ת

דרבנן ב~צו~
 ~רי~

 ~~ור דלא ~ל~ת רק שאי~ו אף ~~"ח~ ~גילה כ~ון ל~~ות

א~
 י~ב~ר

~~~ 
 כיון דיברך פ~יטא

 ~י~
 ~עשה

 וי~
 ול~י~ז קבוע~ ~~ן

 הר~ן~ו~י~ ל~"~
 ~הבי~

 סי~ באהע"ז ~~ב~י
 ל~ד~

 ד~ברכין אירו~ין ברכת ~ל
 לן~~~ר

 א~
 ד~יקר ~~ש~ם ~ברכין~ אין ו~ניעה ~לילה על ד~רי הארוסות

ברכ~



~"~~~~~~ ~~~ 
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ברכ~
 ערי~ת ~דר הכל ביאה מע~י~י מכיעור פרישות על בא איר~סין

 פ~ בריש ~רש"יוכ~~"ש
 פרושי~ ~הי~ קדושי~ קדו~ים~

 ומן עריות מן תהיו
 הוא ~ה וב~~ין מכיעור~ פרישה קדו~ה דכל והוא לה~ השייךהעבירה
 ~דר ג~כ הוא קדושין ב~א לבעול ~לא ~~דרבנן איסור וע~כ עריותגדר
 ~כקדו~יןעריות

 י~ב~
 הקדושין וענין בביאה~ דמקדש ל~~אן מ~גיד דרב

 התורה שנת~ה מה ~~~עשה הוא אירוסין~ בר~ת ההוא בזמןשמברכין
 התורה ~~ת~ה המע~ה עשיית בשעת עריות~ אאיסו~ ברכה~יחוד

 הבעילהקודם לקד~
 ה~~סלק~

 ערוה~ לידי המ~יא כיעור היי~ו הערוה~ ~~ין בזה
 ז~ן חז~ל שקבעו קדו~ין המעשה על אירוסין ברכת מברכין שפיר~"כ

 דקבעו וכיון ונשיא~ן הק~וש~ן~ ל~~~שה אי~ו~ין בר~ת ~הברכהלסמוך
 בז~~ן ה~רוסות את לן ש~סר אירו~~ן בברכת ~ברך שייך שפיר ז~~ןחז"ל

 על אבלה~שי~~ן~
 ~~ו~

 ל"ת
 קבוע זמן לקבוע נוכל ~לא כיון וח~ב~ ד~~

 ב~לב גם ברכה ~יוב איכא דאם על~הם לברךאימת
 וד~

 צ~יך יהי~ א"כ
 כללברך

 היו~
 איסור ~אכי~ת עובר שאי~ו מה על הלילה וכל

 דד~
 וחלב

 וכן יתכן~ לאוזה
 ברכ~

 על הוא הברכה ~~יקר ה~"ז לדברי אף השחיטה
 לאכול ~לאמצות

 ~"~ ~בילו~
 וה~~~ השחיטה~ על ~ברכין

 באמת כי בזה
 דא"כ כיון בשו~"ת מאיסור אפרישה ברכה דל"ש ~~ו~ההסברא

 יהי~ א~כ בשוא~ת ~~~יסור אפרישה גם ברכה לחייביוכלו דחכמי~
 האד~

 צריך
 אבל ית~ן~ לא וזה וכדומה חלב לאכול שלא אקב"ו ~~~ידלברך

 שחי~ה כמו האיס~ר לסלק כדי ~שות להמע~ה קבוע זמן תורהש~תנה ב~קו~

לסל~
 ברכה תיקנו ~פיר אז וכדומה ~בילה ~יסור

 ג~
 ~יון האיס~ר~ על

 לקבוע ישדאז
 להברכ~

 זמן
 ומקו~

 לסלק ההוא ~~שה ש~ו~ה בשעה ר"ל
 ~ת~ה לא ד~יקור ז~א ~~~קור~ ~~ע~ה האיכא ~מי חלב דא"כ ואיהאיס~ר~
 הח~ב רק אסרה התורה דהרי זאת~ מעשההתורה

 וע"~
 ד~"כ ברכה ל"ש

 דאד~ הא~ כי ת~יד~נברך
 כדי מעצמו מפריש הוא ~החלב~ ומפריש מ~קר

~ל~
 הברכה לקבוע ול~ש באי~ור~ יאכ~ו

 במ~ש~
 יותר ה~יקור ההוא

מבז~~
 הבשר~ לאכול שי~ל כדי מ~בשר החלב שמפריש מעצמו בעל~א~שייה ר~ ביחוד~ עליו התורה ~~ת~ה ~ה ~עשה זה דאין כיון אחר~

וא~~
 שעת בכל או תמיד~ ~ברך דא~~כ ע~ז ~רכה להצריך ל~ש בזה

 ביחוד התורה ש~ת~ה שחי~ה ~שא~כ חלב~ אוכלין ~אין ~ה~ל אכיל~
ואכלת וזבח~

 השייכי~ ~במשפ~י~
 הבה~ה אין ~עי"ז כו~ דר~ה ~הי~ כ~~ו ל~חי~ה

נבי~
 בשעת ~בוח אי~ו ~יסור על הברכה ז~ן לקבוע שפיר שייך

 ~בחו~ין התוס~ כוו~ת וזה ו~"ב~~ הזביחה התורה שנת~ההמעשה ע~~י~
 ק~~

 ד~ה

~~
 ~הבא~ו~

 ~ה ד~ין בשר ו~~י~ת חלב ~יקור על מברכ~ן א~ן דלהכי

 אכילה~ ~כ~~כ~~
 כיו~

 ~ת~ה לא החלב ד~יקור
 התור~

 דהר~ זאת מ~שה
~תור~

 החלב רק אס~ה
~~~~ 

 במע~ה ה~רכה זמן לקבוע
 ע"ז א"כ אחר~בז~ן יות~ ההו~

 ל"~
 ש~ת~ה בשחי~ה א~ל תמיד~ נב~ך דא~כ ברכה

 וזבחת ביחודהתורה
 ה~ייכי~ וב~~~פ~י~

 כו~ דר~ה ~הי~ כמו ~שחי~ה
 שפיר שי~ך ~בילה הבהמה איןשעי~ז

 ז~~~ ~~~
 ה~~~ר את ה~ל~ת הז~יחה ה~~רה ש~ת~ה ה~ע~ה עשיית ב~~תזבוח אי~~ ~י~ור ~ל ~ר~ה

 ~ז~~~ב~~
 ר~י~י ~~~ התו~~~ ~כ~ו~ת ~~~ר

 ~~ ~בר~~
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 בדףדכת~בות
 ח~~

~~~ 
 בפיר~~

 ~הוא איסור על ברכה דל"ש
 בש~א~~

 רק
 אף השחי~ה על ב~כה ד~בר~ין הא הרא"ש שם ו~קשה בקו"~~א~"ע
 ~בילות לאכ~ל שלא כדי הוא ה~חיטהדעיקר

 א"~
 הוא הברכה עיקר

 ~~בר~ין~ אין בשוא"ת איסור ועלאיסור ע~
 ~ת~~

 ~רא"ש
 ד~"~

 ~ל ~~בר~ין
השחיטה

 ל~ מ~ו~
 דכיון ~לוג~

 שח~ט~ דע~
 ברכה שייך בודאי קד~ים

 ~~שו~ השחיטה~על
 דשחיטה

 בקדשי~
 ה~צוה עצם ~וא

 כדכתי~
 ~בפ~

 האיסור לסלק ~~שום דוקא בקדשים ה~חיטה ו~ין הבקר~ ~ן אתושחט ויק~א~
 ~י~בילה~

 י~
 עולה

 ~קדשי~
 או~לין אין ובלא"ה כליל ש~ולה

 ומ"~~
 צריכה

 ד~ל ~יון ל~ן ה~צוה~ עצם הוא ~קדשים דה~חיטה ~שוםשחיטה
 שחיט~

קדשי~
 ג~~ מב~כין ~בר~ין~ שפיר

 בחולין השחיטה ~ל
 ~~ו~

 פלוג לא
עייש"ה

 ~דברי ובאמ~
 ~ה~א~~~

 א~ סי~ ביו"ד דברי~~הט"ז צע~~ג הללו
 ~בילות לאכול שלא ~קב"ו ~וא בחולין ה~~יטה על הברכה ד~יקרש~~ סקי"ז~

 פלוג לא ~שום ורק ב~וא"ת ל"ת על בר~ה דל"ש בפיר~ש ~~ הרא"שדהרי
 ~~~~ וצע"ג~ בהנ~עו

 ה~צו~ בס~ ~הרמב"ם
 עשה

 ק~"ו~
 וז~ל ~~

 ~בקרך וזבחת ית"ש א~רו וזה עוף א~ חי~ בה~ה ל~חוט ~צו~ו~"ע
 ~בפ~ ציויתיך כאשר לך אלקיך ~~ ~תן אשרו~צא~ך

 ~אה~
 ~בספרי ואמרו

פ~
 ראה~

 ~ה וזבחת
 קדשי~

 חולין אף הבקר בן את ו~חט דכתיב ב~חיטה
 פ~ ~בילקוט וראיתי עייש"ה~בשחיטה

 ראה~
 אחר בלשון ~ה ספרי מביא

~ול~
 דקדשים ~~ש~יטה הוא בחולין ~חיטה דהלי~וד הר~ב~ם שהביא ~~ו

 ~ה ה~שון ~ר~ב"ם שהביא ~~ו בחולין שחיטה ילפי~ וזבחתו~ן
ב~~יטה קדשי~

 כו~~
 וד~~יב מביא אלא בחולין ~שחיטה על ילפי~ ~וזבחת" ~ן ולא

 קדשי~ ~~ ציוויתיך~אשר
 ~~ו~ח אך עיי"ש~ בשחיטה ח~לין אף ב~חיטה

ד~ירסת
 הר~ב~~

 בחולין~ שחיטה על ילפי~ "ו~בחת" ~ן דרק העיקרית~ היא
 ד~תיב הך ~י ~ו~~ הבקר בן את ושחט דכתיב ב~חיטה קדשים ~הוילפי~
 ~ביו~~א ילפי~ ~יווי~ך""כ~שר

 ע~~~
 ציויתיך ~אשר וזבחת או~ר רבי בזה"ל

 ועל בעוף אחד רוב על הק~ה ועל ה~~ט על ~שה ש~צטוה~ל~ד
 ציוו בתורה ~צי~ו ולא ציויתיך ~אשר דכתיב ~ם ופרש~י בבה~הש~ים ר~~

 את~ ו~כאן היאך~הזביחה
 ה~חיטה לו ש~מ~רו ל~ד

 ע~
 ~פרש~~ ו~ן פה~

 ~~בחומש
 ראה~

 ציו~ שיש ל~~~ו צויתיך כאשר
 והן ישחוט היאך בזביחה

 ~~~~ ציוי~יך ~אשר צרי~ין א~~ עייש"ה~ ~סיני ~משה ~~א~~ו שחיטותה~
וע~~

 מ~י ק~ה אך ~ו~ קדשים ~ה בחולין ש~יטה על יל~י~ "~זבחת" ~ן
 "וזב~ת~ ב~ירוש ~פורש בקרא הרי בשחיטה קדשים ~ה וזבחת הספריקא~ר
 ~~ה לו~ר ה~פרי הוצרך ול~ה חולין~ בשחיטתדכ~יב

 קדשי~
 בשחיטה

 בקרא הרי ב~חיטה חולין אף הב~ר~ בן את ~~חטד~תיב
 מ~~ר~

 בחולין
 ל~ברי אך~וזב~ת"~

 ~תו~~~ רי~ ~~~א"~
 דף

 ח~~
 ב~ד~ים~ דשחיטה דהבא~ו

 וה~~יטה הבק~~ בן את ושחט ~ד~תיב גופא~ השחיטה ~"ע ב~ד~יהוא
 ~בילות ~א~ול שלא א~ב"ו רק הוא הבר~הבח~לין

 ו~~~~~
 ביו"ד ~הט~ז

 א~סי~
 סקי"ז~

 דמברכין והא ~צוה~ הכשר רק הוא שהשחיטה
 עלח~לין בשחיט~

 ה~חי~
 דשחיטת ~~ג לא ~~ום הוא

 קד~י~
 ל~ת ~ל דא~"כ

 שהקדים ה~מב"ם ~ולם ~בר~ין~אין
~"~ 

 ע~כ כ~~ ~ה~ה ~חוט שצ~~ו
ד~~בר

 דהשחיט~ הר~ב~~
 לזה ~~ע הוא ב~צם בחולין

ראי~ ה~~~~~ ~~בי~



~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~ ~

 ~~ ~מהספרי ב~צם מ"ע הוא בחולין השחיטה דגםרא~~
 ראה~

 מדהוצרך
 בשח~טת ~~דכתיב גו~ ו~~צא~ך מבקרך ~~ו~בחת" ללמד~הספרי

 השחיטה ללמד לומר להספרי דלמ~ל וקשה חו~ין אף בשחיטהקדשים ~~ חולין~
 גופא~ דחולין בשחיטה ~ו~בחת" מפורש בקרא הרי דקדשים~ ~~שחיטהבחולין
 הוא ג"כ בחולין דהשחיטה הרמב"ם הקדיםלכך

 מ"~
 ~ולה ושפיר ב~צם

 אבל ו~בחת בפירוש כתיב דבחולין ~הי ה~פרי דכוו~ת הספרי לשוןל~כון
מנלן

 ד~~~
 ~צם דילמא לשחוט

 השחיט~
 לאו

 ו~מ"ש הוא~ מ"~
 מביא לכך ~בילה~ יהי~ שלא בשר לאכול רוצה אם רק הואדהשחיטה ~ה~ז~

 ברור דשם בקדשים דכתיב הבקר בן את מושחט זאת דלומדיןהספרי
 שכו~ה ~ולה דגם כיון גופא~ השחיטה ~צם מ"ע הוא קדשיםדבשחיטת

 הוא בקדשים השחיטה א"כ שחיטה ג"כ צריכה אוכל ואי~ו~ליל
 מ"~

 ~צם
 בחולין שחיטה ילפי~ לכןהשחיטה~

 דהו~
 ג"כ

 מ"~
 וא~כ דקדשים משחיטה

 ודו"ק~ המצוה ~צם הוא השחיטה בחולין דגם מהספרי ראי~ יששפיר
 שחיטה מה~ בפ"א ~הרמב"םו~~~

 ה"ב~
 בכולן שחיטה והלכות וז"ל כ~

 השחיטה~ ~ל אקב"ו תחלה מברך ~וף או חיה בהמה השוחט לפיכך הןאחת
 הרמב~ם שהקדים אחרי הכ~ו~ה הרמב"ם שכ~ ~לפיכך~ האי ש~ הלח"מוכ~

 הוא~השחיטה
 מ~~

 הוא ופירושו ~ייש"ה לברך צריך ל~יכך רשות ו~י~ו
 בשר ומליחת וג"ה חלב א~יקור ברכה שתי~~ו מצינו דלא דחזי~יןכיון

ו~~
 הוי לא דהני כיון

 מ"~
 חולין ~התוס~ דברי בביאור ל~יל וכמ"ש

 משא~כ אכילה~ הכשר רק והמה לאכול ירצה אם רשות רק דהוימשו~ ק"ה~
 ובמשפ~ים וזבחת ביחוד התורה ש~ת~ה השחיטה ~ל מברכיןבשחיטה
 כו~ דרסה שהי~ כ~~ו לשחיטההשייכים

 ש~י"~
 שפיר שייך ~בילה הבהמה אין

לקבו~
 א~רי לפיכך הרמב"ם שכ~ ו~ה היטב~ ל~יל בדברי~ו ~י~ן ברכה

שנת~~
 ביחוד התורה

 מ~~
 ב~צם

 השחי~
 כד~תיב

 וזבח~
 מב~כין~ ~לפיכך"

~ו~~
 מדויק אי~ו הרמב"ם לשון ~דיין הלח"מ דברי לפי

 מדו~
 כ~

 ~ה דבר אמ~ם הן~ אחת בכולן ~חיטה "והלכות בלשו~ו והקדיםהרמב~ם
 ~הכ~מ ביארכבר

 שם~
 א~ת שחיטה של הלכותיהן הי~ לא דאילו דר"ל

 לברך צריך ה~~ אלא השחיטות~ כל ~ל ה~חיטה~ ~~ל סתם מברך הי~~א
 ~וף שח~טת ~ל ~וף שחיטת ו~ל חיה" שחיטת "~ל חיה בשחיטתלמשל

~יי"~
 ~ו"ט" של ~ר "להדליק וביו"ט שבת" של ~ר "להדליק בשבת הב~כהלשון ד~וס~ ויו~ט~ ~בת ~ר בהדלקת רואים דא~ו כמו הדברים ו~ירוש

 ובהמה ו~וף ~יה בין הן דהי~ות כיון אבל סתם~ ~ר הדלקת ~לולא
 ~~~~~~ סתם~ השחיטה~ ~~ל מברכין ל~יכך הן~~חת

 די~ל ~ראה
 "והלכות במ"ש הרמב~ם לשון מאוד דמדוקדקעוד

 שחי~
 הן~ אחת בכולן

 ~בפ~ כתיב בקרא הלא לה~יר ישדלכאו~ה
 ראה~

 ומצא~ך מבקרך "ו~בחת"
 ולא הזבי~ה~ ~~ל חולין בשחיטת דכת~ב הכתוב כלשון לברך הו"ל~"כ

 ~ל הברכה ד~~קר ל~יל שביארתי מה כפי ק~ה יותר ו~ודהשחיטה~
 כמו הוא ש~יט~ וא"כ אכילה~ הכשר רק ג"כ הוא דשחי~ה אףהש~יטה~
 בשר ומליחת חלב~יקור

~  דאי~ 
 ~~ול~ן ~התוס~ שכ~ מ~רכין

 דהואמשום ~~~
 ר~

 מ~ש א~כ מבר~ין~ אין ל"ת ו~ל אכי~ה הכשר
 א~י~ה הכשר רק הוא דש~יטה דאף הדבר בביאור ~כת~תידמברכין ~~~~
~~~ 

~ו~



~ ~ ~ ~  ~~~ ~~~ ~~~~~ו~~~

צות~
 עשה ~ח~ת לשח~ט ה~עולה לעש~ת ב~יר~ש ה~~רה

 ד~י~~
 ~בוח

 קשה ב~ד~י ~~כ כ~ד~~ ושבוע~ת כ~ה ביצה ~~כת~~ ~~כלת וזבחתכדכתיב
 השחיטה~ "על ~ברכין ~ל~ה ה~ביחה~ ~על יהי~ בשחיטה הברכהד~וסח
ל~

 בת~רה~ הכת~ב כלשון
~~ 

 ~ה ל~י
 שהב~~~

 ~הר~ב"ם דברי
 עשה ה~צ~תבס~ר

 ק~~~
 ~"ע שכ~

 לשח~ט שצ~~~
 ~~בי~

 ב~~ ~הס~רי

ר~ה~
 "~~בחת~

 ~בקר~
 כ~~ בשחיטה ח~לין ~ף בשחיטה קדשים ~ה ~~~

 בעצם דהשחי~ה לה~כיח ר~~ה דהר~ב"ם ~ש~ם ~ר~ב~ם בכ~ונתוכ~
~~ע ה~~

 ~בי~ לכ~
 שחיטת על לל~ד הס~רי צריך ל~ה דקשה ~~רי ר~י~

 דכתיב ת"ל בשחיטה קדשים ~הח~לין
 ב~חי~

 ח~לין
 ג~~~

 ~עצם בח~לין דהשחיטה ר~י~ יש~~~ה ~בק~~~ ~וזבחת~
 ה~~

 ~הי הס~רי ~~~~נת ~~ע~ ~~כ
 כתיבדבח~לין

 ב~ירו~
 לשחוט ד~~ע ~~לן ~בל ~~~בחת~~

 דיל~~
 ה~חיטה עצם

ל~~
 ~כ~~ש ~~ע

 ~ט"~
 ~~ ~י~ בי~"ד

 סקי"~~
 בשחיטה הבר~ה דעיקר

~קב~ו ה~~
 של~

 ~השחיטה נביל~ת ל~כ~ל
 ה~~

 ל~כ~ל שי~כל ~כילה ~שר רק
הבשר

 של~
 נבילה~ יהי~

 ~בי~ ~~
 הס~רי

 דל~~י~
 דכתיב ~ו~בחת~ ד~ם ז~ת

 עצםבח~לין
 ה~~ השחיט~

 ~ב~~ דכתיב ~קדשים דיל~י~ ~ש~ם ~"ע ג~כ

~יקר~~
 ~ת ~שחט

 ב~
 בעצם השחיטה ע~כ ~בקדשים הבקר~

 ה~~
 ב~~ק ~הר~~שוכ~~ש ~~ע~

 ח~~ ד~ דכתוב~~
 בשחיטת דכתיב ~זבחת גם לכן

 ה~~ח~לי~
 דעיקר כי~ן ~~~כ ~ע~ם~ ~"ע ~"כ

 דהשחי~ היל~~ת~
 בחולין

 ~"~ה~~
 יל~י~ בעצם~ ~"ע

 ר~
 ~הס~רי קדשים ~ן

 הר~~~~ם~ שהבי~
 ~ה

קדשים
 בשחי~

 ~ף
 ח~לי~

 כתיב קדשים בשחיטת וכי~ן ב~חיטה
 חולין בשחיטת ~ם הברכה נ~סח לכן הבקר~ בן ~ת ~~ש~ט~ שחיטה~בלש~ן בת~ר~

 ~ברכין ~~ע על דרק כיון השחיטה~~"על
 ול~

 ועי~ר ל~ת~ ~צ~ת על

 בשחי~ה~ל~ות~
 ח~לין

 דה~~
 לכן קדשים ~שחיטת רק יל~י~ בעצם ~~ע

 השחיטה~ ~על בהברכההנ~ח
 כ~~

 ~ז~~~ בקדשים דכתב הלש~ן
ו~ו~

 ~"ק ~כתובות ~ר~~ש ל~~"ש ל~~ר יש יותר
 ח~~ ד~

 שהב~~ו
לעיל

 ~ברכי~ דלכ~
 השחיטה ~עיקר ~ברכין ~ין ל"ת דעל ~ף בשחיטה

 ד~בילה~ ל~ת~שום ה~~
 ו~תר~

 ~שום ה~~ש
 ~לו~ ל~

 בוד~י דב~דשים כיון
השחיטה

 הו~
 ול~ בע~ם~ ~~ע

 ~בילה~ ~ש~ם
 לכ~

 ~ל ~~כ ~ברכ~ן
 ~בברכ~ת ~~~רי~ וכי~ן עייש~ה~ח~לין שחיט~

 ל~ח~
 דר~~י

 לבר~
 ~ה~~י~~

 ב~~~
~~

 ~~~צי~"
~~ 

 דבברכת
 לה~~ לכ~~ ~~צי~

 ~ש~ע
~~~ 

 ~לש~ן ~ברכין
 חידוש להר~~ת~ה~~צי~~

 די~
 דגם בברכות

 להב~ בה~~ ~~י~
 ~ש~ע

 ~כ~כעייש~ה
 ~ר~~~

 דף ~"ק ב~סחים
~~~ 

 ח~~~ ביעור ~על ~בר~~ן דלהכי

~~
 כ~ע ~לבער~ דב~רכת

 ל~
 ~לי~~

 ד~הב~
 ~כ~סחים ~ש~ע

~~~ ~~~ 
 ~~רכין

 ביע~ר" "על ד~ם בברכ~ת ~ין חיד~ש ~ר~ות כדי ביע~ר~~על
 להב~

 ~ש~ע
 ~"ע ב~ד~י ~קד~ים דהשחיטה וכיוןעייש~ה~

 ה~~
 ב~~ק ~הר~"ש ~~~"ש

דכת~בות~
 ח~לין בשחיטת ש~ברכין ~ה ועיקר

 ה~~
 ~ש~ם

 בחולין ~ם השחיטה~ ~על בלש~ן~ברכין לכ~ ~לו~ ל~
 ~ע~~

 "ו~בחת~ ב~ון כתיב דבח~לין
 ~ריכין~הי~

 לבר~
 ~~ן חידוש לה~ר~ת כדי ה~ביחה" ~על ~לש~ן

 ז~
 ~ע~ג

 ~~~ ~ברכין~ ~ין ל~ת ~צ~ת כלדעל
 ~ש~ם בשחיטה~ ~ברכין

 ~לו~ ל~
~~~

 ה~~יטה דב~ד~י בקדשים
 ה~~

 בעצם ~~ע
 ושיי~

 בשחיטת ~ם כן ברכה~

 ~ברכי~ח~י~
 ~ש~ם

 כי~ ~ל~~ ל~
 ב~ורה כתיב דב~דשים

 בלש~
 ש~יטה



~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~ו~~
 להראות השחיטה" "על ~~ברכין~ן

 חידו~
 או בברכות דין

 ב~צם הוא בחולין גםדהשחיטה הרמב"~ לדע~
 מ"~

 פ~ ~כספרי
 ראה~

 שחיטה מה דל~דין
 אף מצוהבקדשים

 השחי~
 השחיטה עצם הוא ~צוה בחולין

 לכ~
 מברכין

 הכ~וב כלשון הזביחה"~ "~ל ולא השחיטה" ~~לבלש~ן
 בשחיט~

 קדשים
~ושחט"

 כדי הבקר~ בן א~
 להראו~

 ה~חיטה דגם בברכות ~ה דין חידוש
 הואבחולין

 מ"~
 וזה שחיטה~ בלשון כ~יב ובקדשים קדשים~ כמו ב~צם

כוונ~
 במ"ש הרמב"ם

 ~והל~ו~
 בין ד~ו~~~ו ר~ל הן" אחת בכולן שחיטה

בקדשי~
 כמו בעצם מ"ע הוא השחיטה בחולין ~ם "ל~יכ~" בחולין בין

 גם ר"ל בכולן "לפיכ~" ~רמב"ם שכ~ ו~ה ~קדשים בחולין דילפי~קדשים

בשחיט~
 ~שום הזביחה~ "~ל בלשון ולא ה~חיטה~ ~~ל ב~ון ~~ברכין חולין

 וה~ו~ שחיטה~ בלשון כ~יב ~בקדשים מקדשים~דילפי~
 בכולן שח~טה

 הן הרי בח~לין בין בקדשיםבין
 אח~

 ד~ם
 בשחיט~

 השחיטה חולין
עצם הו~

 המ"~
 סי~ ח~א ~שב~ץ ~ב~שו~ ~~~~ן ~~~ון~ וז"ב

 לאו השחיטה דעצםראי~ הבי~ ק~מ~
 ~הט~~ ו~דע~ ה~א~ מ"~

 א~ סי~ ביו"ד
 פ~ ~נחומא ~במדרש שמבואר~~~ה סקי~ז~

 שלח~
 לצדיק זרוע אור הכתוב ~ל

 זר~ שם~שדרשו
 ~~רה אור ~קב"ה

 עוה"ב ל~~חיל~ו כדי והמצו~
 דבר ה~יר לאטוב~ שכל~

 של~ בעו~
 מצוה איכא לחרוש~ יצא מצוה~ בו נ~ן

 ~הן לי~ן מצוה נ~ן שחט~ יחדיו~ וח~ור בשור ~חרושלא
 הזר~~

 לחים
 ~יי~~הוקיבה~

 ~במ~~~
 הקב"ה ~~ן "שח~" ~מרו לא ~~וע וקשה

~חיטה ~צו~
 ש~ו~

 ~~צם ~צוה
 ול~~

 דאין מזה ש"מאלא ל~הן~ כו~ זר~ע ~~י~~ מצוה ~~ן א~~רו
 השחי~

 ב~שב"~~ ~יי"ש מצוה ב~צם
 ד~~~במדרש ~יון כלל~ ראי~ דאין ~רא~~~~י~~~

 ~נח~מא~
 אמרו

 מת" ~קבראח"ז
 ~ת~

 ול~קדוק ~ייש~ה ~~גודדו~ לא מצות
 ~ה~~ב"ץ~

 אמאי
 דקיים א~רלא

~"~~ 
 ~כסנהדרין תקבר~ו דקב~ר

 מ"ז~
 דנ~ן אמרו ולמה

מצות
 דיש הו~~ ה~יקר א~ו ת~גודדו~ ~~

 ~דקד~
 ~המדרש בדברי

א~~אי ~~חומא~
 בלחרו~

 ~מר ולא בלשונו דיקדק וב~חיטה לחרוש" "יצא בלשון אמר
 וכן כו~~ לכהן ~~ן "~~ט" בל~ון רק לש~וט"~"יצא

 מ~ ~קבור~
 רק אמר

 א~"כ ~~~ו" לקבור "יצא אמר ו~א "קבר"~לשון
 ד~וונ~

 אמר ~לא "שחט~ ד~מרבשחיטה הו~ ~המ"~~
 "יצ~

 בכוו~ה שלא ששחט דמיירו לשחוט"
 לק~ים כלל ~תכ~יןשלא

 מ"~
 סכין זרק ~~ון ד~חיטה

 ו~י"~
 ~כח~לין נשחט

ל~א~
 דחולין מ"ד ~ד דס"ל

 צרי~
 וא"כ כ~ונה

 בכה"~
 בכוונה שלא ~שחט

 ~ייםלא
 מ"~

 לשחיטה דלאו נשחט ועי"ז סכין בזרק כי ה~חיטה~ ב~צם
 ומ~מי~נ~ דשחיט~~ מ"ע ליכא ~כויןהי~

 נ~ן בכה"ג דאפי~ רבו~א
 בנתינת אח"כ מצוה יש בכ~ו~ה שלא בש~חטואף מצו~

 לכה~~ כו~ הזרו~
 לש~וט בכוונה דיצא מורה הי~ ~ה דלשון לשח~ט" ~יצא בלש~ן אמרלא ו~~

~~המ"~~
 בשחט דאף י~ירה רבו~א ל~שמיע~ו רוצה

 ש~
 מצוה יש ב~~ונה

 ~כןאחריו~
 ד~מר~ ה~

 "קבר"
 מייר~

 דאחרים
 קבר~ה~

 ~מ"ע
 ה~ר~בים עלש~ש מ~ דקב~ר~

 מידי עבי~ ~ איה~
 ~לכ~

 "~צא בלשון ~~כ אמר לא
~ב~ר~

 ~משמיענ~
 דאף

 ב~ה"~
 וז"~~ ת~~ודדו לא אחריו מצוה יש

~~~~~~ 
 במ~ש ~דבר

 קד~שי~ ~הדע~
 באו~ א~ סי~ ב~~~ד

 ב~~
 ד~ש

 ~~~~ה~~~
 ~ש~י~ה

 ~ו~
 ואיכא ב~~ם ~~וה ה~א ד~~יטה

~~ 



~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~  

 ל~ש ו~~ילא בח~םא~י
 הש~~

 ~~ג~ דל~ש כ~ו בש~יטה גבול
 גבול

 על שכר ליקח דאסור~~ום ברב~ו~
 הורא~

 ר~"ה ~י~ ~כיו"ד ולי~וד
 בשו~ב ~עוד בזה~ ~לוג~א דיש והבאנו הארכ~ו שכבר ~לבדעייש"ה בר~"א~
 ~ב~דרים דא~רי~ ~שום בח~ם~ א~י ~הדל~ש י~~

 ל"ז~
 דלוקחין ס"ל יוח~ן דר~

 דאוריי~א לאו כי ~~ים ~יסוק שכר ליטול דרשאי ~שום ~קרא עלשכר
 בח~~ אני ~ה ל~ש דרב~ן שהוא ובדברהוא~

 ו~ש~טים חוקים ב~לל דאינו
 דאוריי~א ~שהוא דבר עם דיש דהיכא ~זה ו~וכחעייש"ה

 ע~
 שהוא דבר

 ולמד~ם דאוריי~א הוא ~קרא לי~וד כ~ודרב~ן
 ב~יכ~ א~

 ~כקדושין
ובא~~ ל~~

 דאוריי~א~ שהוא כיון שכר~ ליט~ל אסור עצ~ו ~קרא לי~וד על
ו~"~

 ~יסוק לי~וד ג"כ ~קרא בלי~וד דיש כיון
 טע~י~

 ~דרב~ן~ רק דהוא
 ואסור הו~~ דאוריי~א ~קרא שלי~וד ואף ג"כ~ בשכר ~קרא אף~ל~דו
 שכרליטול

~~~ 
 שכר ליטול ה~ורה ה~~רה

 ג~
 דלו~ד ~שום ה~קרא על

 ג"כע~ו
 ~יסו~

 וא"כ עיי~"ה~ ~דרבנן רק שהוא ~~ים
 בשחי~ ה"~

ב~ו"~
 שהשחיטה ~הבאנו הר~ב"ם לש~~ אף בה~ה ששוחט

 בעצ~
 ~וא

 ~ה~~~~~ע
~"~ 

 זו בשחיטה עוד דיש כיון
 בדיק~

 רק שהוא הריאה
 סי~ יו"ד ~ש"ך עיין ה~צוי ~יעוט ~טעם~דרבנן

 סק"~ ל"~
 שרי לכן

 וכן ג"כ~ ה~חי~ה על שכר ליטול לשוחטש~יר
 עו~ו~ בשחיט~

 ~יבעיא לא
 איןל~ד

 שחי~
 לע~ף

 ~ה~~
 ~~~זיר

 כ"~
 על ~כר ליטול ~~תר בודאי

 ע~~ו~~חיטו~
 לעוף שחיטה יש ל~ד א~י~ אלא

 ~ה"~
 סי~ ~יו"ד עיין

 ~חולין דא~רי~ ~~ום שכר ליטול שרי~~י י"ג~
 ~"ח~

 ש~צט~ה ~ל~ד או~ר ר"א
 אחד רוב ועל ~ו~~שה

 בע~
 סי~ ~וביו"ד ~~וס~ עייש~ה

 כ"א~
 ~ס~י~ין

 ודבר ב~~ף גם הסי~ני~ ב~ לש~הלכ~~לה
 ז~

 ~וא
 ר~

 ~ובסי~ ~דרבנן
~"ב

 שם~
 כל וא"כ עיי~ש הוורידין גם לש~וט ~ח~ירי~ין

 ~א~
 רק הוא

 שהוא בדבר ~בואר וכבר~דרב~ן~
 ~ה"~

 ~ו~ר דרבנן דבר ע~ו שיש
 אף וא~כ שכר~לי~ל

 קד~~ים~ ~הדע~ לדע~
 איס~ר יש

 ה~ג~
 דברעל ב~~"ב~ גבול

 עו~ו~ שחי~
 דרשאי היכא וכל שכר לקבל שרי בודאי דע~ז

 איכא שכרלי~ל
 השג~

 ל~י~~ ו~~ וז~ב~ גבול
 ש~בואר

 ~ב~דרי~
ל~ז~

 לי~וד על שכר ליקח שיוכל ~ש~ם ~קרא לי~וד בעד ש~ר ד~וטל

~~ו~
 ה~קרא על שכר ~ו~ל לכן דאוריי~א דלאו ב~~רא~ ~~ים

~~~ 
א~

 ו~וכח הוא~ דא~ריי~א גו~א ~קרא דלי~וד
 דבר עוד יש דא~

 לי~וד כגון דאוריי~א שהוא ל~~ל~אד~~ן ~הו~
 ~קרא לי~וד עם ~~י~ ~יסו~

 ~כולשוב
 ליק~

 א~רי~ איך ~~~~ז דא~כ עייש~ה הדאוריי~א על אף ש~ר
שם

 ~~~דרי~
 ל~ז~

 ~שום ה~ל~וד על לי~ח דאסור
 וא~אי ב~~ם~ א~י ~~

 ~ך איןהר~
 ~סכ~

 רק ש~וא ד~ים דינים הרבה בו שלו~ד ~~ל~וד
 בזה א~כ~דר~~ן~

 ~י~~
 ל~י ה~ל~~ד~ על גם ש~ר ליקח ש~ו~ר ~~כ

שלקי~~
 ע~ר הוא השכר

 הדרב~
 בזה ~רור אך הדאור~י~א~ ע~ור ולא

 עם ~~רא ללי~וד כלל ד~י לא ~ל~וד ד~~ודד~כ~~ל
 ~יס~~

 ~~~ם~
 וא"כ טע~ים~ ~יסוק ~ו יה~~ שלא ~קרא לך שאין ה~םדש~~י

 לו~ד ~דאוריי~א~ שהוא ה~~רא ~~~דש~ה ~או~~
 ה~יסו~

 הדר~~ן~ ~~ים

~~~~~~ 
 ~~ד~ים ~ם ד~בואר ~א

 ל~ז~
 ~ל ש~ר ליקח ד~ו~ר ~~ד לחד

~~~~~~~~ ~~~ 
 ~~א ~~~ר

 ~~ו~ ה~~ ~~~
 שעה לך דא~ן

 ~א~~



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

 שיש בכך מה ~למוד משא"כ שימור~ה~י~וק
 ב~

 לי~וד ~ם
 מיל~~

 דה~א
 ~~~~ין ~י~ לא לבד הדרב~ן במס~ שלומד זה זמן דמש~ם כיוןמדרב~ן~

ל~
 ~באו~ח מבואר ומה~ט ~~"ב~ הדאוריי~א בצירוף אלא זה זמן עבור שכר
סי~

 ~"ג~
 ~ק~~~ ~סי~ עיין ~וקע ~כן ה~~ל~~ על שכר ליטול יכול דש"צ

באו"ח~
 מדרב~ן רק הואו~פלה ב~~לה~ רק הוא דש"ץ משום ברכה~ ~ימן רואים דאי~ם אלא

 כ~~ ~כברכו~
 ~ד~ס ~וא ש~ים ב~~יע~~~ וכן

~כר"ה
 ל"ד~

 טע~ים ~יסוק שכר כמו בח~ם א~י ~~ ל~ש דרב~ן וב~יל~א
 ~ב~סחים ועיין ~"כ~ המקרא על שכר ליטול מו~ר דאוריי~א דלאומשום

~ו~ן~
 אינו המ~ורג~ן שכר בלוקח

 עיי~ש ברכה סימן רוא~
 מש~

 ד~די~א
 דרוב משום בח~ם~ אנ~ ~ה מ~~ם המצוה על שכר ליטול דאסור ולאמו~ר

 ובקריא~ בדכלה~ הואהמ~ורג~ין
 כלל חיוב אין ה~ורה

 להיו~
 ~~~רגמן שם

 ~לכך בח~ם~ א~י ~ה ל~ש ובדרב~ן דרב~ן~ ב~יל~א רק הוא ה~~ורג~ןא"כ
 דאי~ו דאמרו אלא שכר ליטול למ~ורגמין~~ו~ר

 ~דו~ק~ ברכה סי~ רוא~
 ~~דרים הג~~ לפי"דו~~~

 ל~ז~
 ~ח~ם א~י ~ה ל"ש דרב~ן דבדבר

 סי~ ~ביו"ד ~~קינן ~כן שכר ליטולומו~ר
 ר~"~~

 מסו~רים ש~~קן חידוש דכל
 ~בס~הדרין אחא רב דסובר ל~י~מ ~ראה הי~ ול~י~ז עייש~ה~ ~כר ליטול~ו~ר

ג~~
 עייש~ה דיי~ים ~~ דבעי~ין הוא ומדרב~ן לדיין כשר ~מי חד ~ורה דדבר

 שכר דה~וטל אף א"כ עייש~ה אחא כרב הרמב"ם ~סקוכן
בטלים די~~ לד~

 ~כבכורו~
 כ"~

 כיון ממו~ו~~ בדי~י שלשה דיי~ים יש אם מ"מ
 ש~ים א~כ שלשה~ דבעי~ן רק הוא ומדרבנן כשר ~מי חדד~דאוריי~א
 יוכלוה~וס~ים

 לקב~
 דעיקר כי~ן דמוכח~ בטילה ~~שכר יותר אף שכר

~~
 דמ~כח בטילה ~שכר יו~ר שדן הדין על שכר לקבל לדיין דאסור

 סי~ ~כחו"מ בח~ם א~י ~ה משוםהוא
 ט~~

 וא"כ
 ר~

 מהשלשה אחד דיין
 ש~ים אבל שכר~ לקבל דאסור הוא מדאוריי~אד~וא

 ה~וס~~~
 רק ~הם

 ו~~~~~ וז"ב~ שכר לקבל יוכלו ש~יר~דרב~ן
 קשה

 ~בכ~ובו~ קצ~
ק"ה~

 ~סק ~ל אגרא שקול איך וקר~א שם דמקשה
 די~~

 כל ~~ן ~הא
 קשקיל ~י דקר~א מש~י לא ואמאי עייש~ה בטלים די~ו לדון שכרה~וטל
 ש~ר ל~~יו שבא כגון מדרבנן~ רק דהוא מידי שדן מיירואגרא~

 ש~י~~
 ~הור~~קו~~

 דקי~ם וכיון קיום שצריך קר~א
 אי~~ שטר~~

 מדרב~ן אלא
 ה~~כגיטין

 י"~ וכ~~ב~~
 דליש~י או שכר~ ליטול ~ו~ר ש~יר

 אחרים דיי~ים ~םהצטרף שקר~~
 דבז~

 שכר לי~ח ~~~ר
 דש~י~ כי~~

 ה~~~ים

ה~~
 שכר רק ל~ח דקר~א ~שם דעדי~א ~אולי מדרב~ן~ רק

 ו~~~~~~ ~צ~ע~ ~ו~ר דזהדמוכח ב~ל~
 שמב~אר מה על קשה

 ~ב~ר~~
ל"ז~

 סי~ ~בי~ד ~ס~י~ין ~כן
 רמ~~~

 בכלל א~~ו דרב~ןד~יל~א ~ח~ם~ א~י ~ה ל~ש דרב~ן דבמיל~א
 עייש~ה ~~ש~טים ח~קים א~כם למד~י רא~

~~~~~
 ל~י"~ שכר~ ליט~ל

 ד~~א ח~לים ביק~ר
 ר~

 ~צ~ה
 דרב~~

 ~ר~~ם כמ~ש
 ~ה~~י~ד

 ~א"~ אב~
 ~~~ם ביקור על שכר ליט~ל ~~~ר הי~

 דרב~ן מצוהרק שה~ כ~ו~
 וא~~

 ~ב~דר~ם ד~ב~אר ~א ~~ה
 ל~~

 דאין ~~~ר~ש
שכ~ ~~~~~

 ח~לים ד~יקור ~~~ם ~~לים ~~~~ר ~ל
 ה~~

 מ~~ה
 ~~י ~מ~

 ע~~ש~~~ ~ח~~
 ~ה~ ~י~ד ~~~ב~ם ~~~ש ~~~ל~~~~~

 ~~~~~ ~~~ ~~ ~~~ ~~ל~
 ~~~~~ ~~~ ~~~~~י~~~

 ~~~ ~~~~~ה~ ~~~ ~~ו~ ~~~
 ~~ ~ ~~י



~ ~ ~ ~  ~~~ ~~~ ~~~~~ו"~~

 כל כמוך~ לרעךואהבת
 הדברי~

 לך שי~שו רוצה שאתה
 אחרי~

 ~שה
 אותואתה ~~

 דביקור אף ולפי"ז עייש~ה~ לאחרי~
 בע~~ חולי~

 הוא
 דאורייתא הואמ~מ מדבריה~

 מש~~
 וז"~~ ע"ז שכר נוטלין אין ולכן כמוך לרעך ~אהבת

ו~~~~~
 ~שער של ספיקו ל~שוט יש

 המשפ~
 סי~ חו"מ

 ל"ד~
 שנ~תפק

 להעיד ש~ר ליקח דיוכל דא~שר ~דר~נן רק להעיד מחויב דאי~ובע"א
 אני מה דל"ש שכר ליטול מותר דרבנן דבמילתאכיון

 בחנ~
 בדבר רק

 לפמ"ש לפי"ז אבל בצ"ע והניח דאורייתאשהוא
 ~הרמב"~

 מה~ בפי"ד
אבל

 שהבאנו~
 ואהבת בכלל הוא מ"מ מדבריהם שהוא אעפ"י שב~ופו ד~מ"ח

 דב"ק פ"ו יוסף ~בנמוקי שמבואר ולפי"מ כמוך~לרעך
 בש~

 הרמ"ה~
 ~~דות

 שהוא עדות ~בכל להעיד בע"א אף ו~~כ ע~י~"ה~ שב~~פו ~מ"ח בכללהוי
 ~"כ איכא מדרבנןרק

 משו~
 לביקור דו~ה הר"ז כמוך לרעך ואהבת

 וז"ב~ ע"ז ש~ר נוטלין אין ~א~"ה מדרבנן ~"כ דהוי~ולי~

ו~~~
 סי~ בחו"מ ש~ המש~ט ~השער

 ל"ד~
 נ~פק

 ~יל~ק יש א~
 מ~תר דאינו דא~רייתא דעיקרו דרבנן בין בדרבנן~ שכר לקיחתבהיתר
 ~יסוק שכר כמו מדרב~ן ש~יקרו בדבר אלא שכר~בל

 טעמי~
 דעיקרו

 שעיקרו דרבנן בדבר אבל מדרבנן~הוא
 דאוריי~~

 שכר לקבל א~ור שפיר
 בדבר רקכי

 שעיקר~
 ד~ור~יתא כ~ין דרב~ן התיקון כל אמרי~ דא~רי~תא

 ד~~~ ביצה וב~וס~ ס~ה ~גיטין עייןתיקנו
~~~~ 

 דבד~ר ראי~ להביא
 בכלל ו~וא ש~ר נו~לין אין מדרבנן ~הוא אף דאורייתאשעיקרו

 ~~שו~ו~~שפטי~~ חוקי~
 ד~~ורה

 קש~
 על

 מ~
 סי~ ~בחו~מ ד~סקינין

 ט~~
 דדיין

 להיות צריך ומצוה לדון ד~~צוה ~~שום שכר לקבלאסור
 ב~נ~

 ~כב~ורות

~~"~

 דהרי ק"ה~~ ~ככת~בות ~יקח לדיין ~ותר דמוכח בטילה שכר ורק
 דמבוארל~י"מ

 ~בנדרי~
 ל"ז~

 סי~ ~~יו"ד ~סקי~ וכן
 רמ"ו~

 דרבנן דב~~~לתא
 סי~ חו"מ ~~טור ש~בואר ול~י"מ שכר~ ליקחמ~תר

 א~~
 ~~~מ"ע הביאו

 א~ ~י~~ח~"מ
 סק~א~

 ~מכות ב~מ~ מסקי~ין שם הטור דז"ל
 ~~~~ות חייביןישראל באר~ ז~~

 דייני~
 ~~~~ך ~~ך בכל

 ו~~~
 מ~ויבין ובחו~~ ו~יר~ ~יר

 ו~יר עיר ב~ל ולא פלך~כל
 ודוק~

 ~ז~~ן
 אבל ס~יכה~ שי~

 ~כסנהדרין סמיכהדליכא ~~יד~~
 י~ד~

 כל
 ~~צו~

 ה~יינים
 בטלי~

 מה"ת
 ~~~~כדכתיב

 משפטי~~
 ה~לקי~ לפ~י לפ~יהם תשים ~שר המש~טים אלה

ה~~~י~
 ב~רשה

 ול~ ס~ו~י~ דהיי~~
 אנן~ הדי~טות בזה"ז ו~~ן הדי~טות~

 דאנן אלא סמוכין דליכא בזה"ז מה~ת דנין איןהיל~ך
 שלוחתיה~

 דקמאי
 כלומרע~דינן

 הסמוכי~
 ~~ח ~ב~טין ומסקינין הראשוני~~ בדורות שהיו

 וסנהרין כ"ד~~ק
 ג~~

 במידי אלא דקמ~י ש~וחתייהו בזה"ז עבדי~ין דלא

דשכי~י~
 דיני ד~יןדאין מש~~ ~זה~ז~ קנס~ת די~י דנין אין ומה"ט כיס ח~ר~ן בי~ ~אית

 ק~סו~
 ~לית שכיחי לא קנסות דדי~י וכי~ן בסמוכין~ אלא

 ~~ר~ן~י~
 כי~

 ובסמ~ע ~~~ור עייש"ה בזה~ז דנין אין
 ח~"~

 סי~
 א~

 עיי~"ה~

ו~~~
 לדעת

 ~ה~ו~
 בזה~~ שופטי~ מינוי

 ~מצות
 דייני~

 ~ינו לדון

~ל~
 דרב~ן מ~~ה

~"~ 
 ~פ~ ~~רמב~ן

 שופ~~~
 הא דעיקר

 ~~~~ דא~ר~
 בזה~~דדי~י~

 ~וא ~מונ~ת ד~ני
 ~~ו~

 ד~נן
 דק~אי ש~~תיי~~

 ~~~~~י~~ ע~דיני~
 ~~~ה

 דר~~~
 ~~אר ~~ן ~יי~~~~

 ~~~ י~מ~~ ~בר~ב"~ ~ברש~~~



~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~ו~~
עיי~ש

 ~ברשב~א~
 ל~י~רי א~שר ואיך גרים ~קבלין בזה"ז איך שהקשה

 דבר לעקור י~ול ב~ד אין הרי ב~ד~ לפני שג~יר ~טעם ישראל בבתעכו~ם
 ב~ד והיי~ו ~ו~חין ב"ד בפ~י הוא גרים דין דע~קר כיון בקו"ע~ה~ת
 ~יב~ותס~~כין

 ~"ו~
 ~ו~ין ב"ד צריך דגיר~ת

 היי~~
 ס~וכין

 עיי~~
 והרי

 דק~א~ דשלוחתייהו ~שום ~דרבנן ~ק הוא ס~ו~ין דליכא בז~"זב~ד
 ישראל~ בבת גר ~ותר ואיך ~~דרב~ן גר ~ק והוא בזה~ז א~כעבדי~ין~
ותי~

 ל~י"~
 ~כריתות דא~רי~

 בה~ ט~~
 ו~קשה קרבן צריך דגיר~ת דא~~רי~

 ~עתה אלאשם
 האידנ~

 גרים ~קבל לא ~רבן דליכא
 ר~~ ו~תר~

 י~קב ~ר
 ~ב~~ בגרכ~יב

 ~לח~
 דליכא אע~ג לדורותיכם ופרש~י לדורותיכם

 ~לדורו~יכם גרים ~קבלין בזה~ז ד~ם ב~ירוש גילתה התורה א~כעיי"ש ~קד~
 וקדושין ~~ז יב~ות ~בתו~~ ועיין ברשב"א~עייש~ה

 ס"ב~
 בשם ~"כ שם ד~~

 לדורות ~ש~עולדורותיכם לדורותיכם~ דכתיב ~שום ב~ה"ז ד~קבלין ה"ט דבגר ~ת~אלהרבי~ו
 עול~

 ד~יכא בזה"ז ב~יר~ש ~ב~אר הרי עיי"ש
 עיקרס~~כין

 ~צו~
 שלוח~ייהו דא~ן ~שום מדרב~ן רק ה~א לדון דיינים

 ו~~~ ~ס~~ע~ עייש~ה עבדינןדק~אי
 ה~צוה עיקר דבזה"ז כיון

 ~ב~~ע סתם איך דרבנן ~צוה רק הוא לדון הדייניםעל
 חו"~

 סי~
 שכר ש~וטלים ודיי~ים הדין על שכר ליקח דאסור בזה~ז בדיניםדקאי ט~~

 שכר ש~וטל הדיין זה~ דין עיקר הר~ וא~אי בזה~ז~ אף בטליםדיניהם

דינ~
 ~בבכורות א~רי~ בטל

 ~שו~ כ~~
 ו~שום ~צ~ה על שכר ל~קח דאסור

 וב~צוה דרב~ן רק הוא די~ים ד~~צות בז~"ז א"כ עייש"ה~ בחנם א~~~ה
 שכר לקבל ~ותר הרידר~נן

 ד~קבלי~ כ~~
 ~שום ~~ים ~יסוק על ~כר

 ~~~~ רבתא~ קושיא ~דא הוא דאורייתאדלאו
 כיון ראי~

 דבזה~~
שדני~

 ~שום ה~א
 ~צות ד~יקר וכי~ן עבדינין~ דק~אי דש~~חתייה~

 דה~א אף בזה~ז די~ים א"כ ~~וכין~ שהי~ ל~י ~ה~ת ~צ~ה הי~דק~אי דיני~
 ס~וכין ליכא דבזה~ז ~ש~ם ד~בנןרק

~~~ 
 ~ילתא בזה~ז דינים דנקרא ז~ב

 רק לכן עבדי~ין~ דק~אי דשל~~ייהו כיון ~ה~ת~ עיקר לו שישדרבנן
 אבל שכר לי~ח ד~ותר הוא דרב~ן דעיקרו ~~ים ~יסוקשכר

 דא~רי~ ~ה~ת עיקר לו ~יש דרבנן ~ילתא ~כדו~הבזה~ז די~י~
 כ~

 רבנן ד~יקן
 ~כ~יטין תיקנו דא~רייתאכעין

 ס"ה~
 ~שום ~איכא שכר לקבל אסור ש~יר

 ~שער הגא~ן של ~~יסת~קתא ל~תור ~ד~לה ראי~ וזו בח~ם אני~ה
 ה~~~~

ח~~~
 סי~

 ל~~
 היטב~ בזה וד~~ק שהבאנו

 נ~~ ו~~~~~
 נידון לנ~ד ו~חז~ר

~~~ 
 ~~ ~י~ י~~ד קדושים ~הדעת

סק~ב~
 ל~ש דבש~~ב

 השג~
 כ~ו הוא שו~ב דד~ן ~ש~ם גב~ל

 רב~~~
 ד~בואר

 סי~~ב~ו"ד
 ר~~ה~

 בח~ם ~לדון לה~רות דצריך כיון
 ל~ש בחנם אני ד~~

 א~י ~ה ~שום שכר לקבל אסור ~צ~ה דהשחיטה בשו"ב ~ה~ה גב~להשגת
 וכבר עיי~~~ גבול הש~ת ב~~ ל~שב~נם

 הארכנ~
 ב~ה

 לעי~
 זה דדבר

 רשות או ~צוה הוא השחי~ה אם~ו~א
 כל ד~ת ~בא~ת שנוי~~ ב~חלוק~

 ~~דעת ~לאהא~רונים
 כו~ והסכי~~ קדוש~~

 דגם
 בש~~~

 השגת שייך
~~ול

 עיי~
 סי~ בתשובות~ו שלו י~~ד בש"ע ~בתניא

 ט~~
 ב~ירוש שכ~

 לה~~ת צריך דשוחט כיון לזה ס~רא עוד ~כ~ בש~~ב~ גבולהשגת ~י~
 סעיף ~~י ~י~ ~יו~ד~~ב~ם ~ר~~

 ~ו"~~
 ה~א דדין ~כי~ן

 ~~שי~
 גב~ל

 ר~ה~



~ ~ ~ ~
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~ ~ ~  

~ ~ ~  

 ובתוס~ ~"ט ~~קדו~ין ר~עדנ~רא
~~~ 

 המה~ך ~ע~~
 כ~ר יהי~ איך וא~כר~ע~ ד~~ר~ בחרר~

 שחיט~
 תר~י דזה רעהו~ גבול המס~ג ~ו"ב

 אהדדודסתרו
 דא~

 אי~ו שוב רשע נ~רא הוא
 יר"~

 ~וחט וכל מרבי~~
~אי~ו

 מרבי~ יר~~
 עייש"ה~ מ~חיט~ו לאכול אסור

 ידי~~~~~~
 רב זללה"ה מאיערזאהן מאיר מו~ה וכו~ ה~און הרב

הרא~י
 דק~~

 ~מעתי~ ווי~א
 די~

 כסברת דלא מ~מ~ ראי~
~דב"מ מה~ ~הת~יא~

 ע"א~ ~~~
 יחבול דלא בלאו

 רחי~
 ~ברא האי ~ם אמרי~ ור~ב

 דהו"ל אהדרי~ זיל א"ל דאבי~ לקמי~ אתא מחברי~ דא~כבתא סכי~אדחבל
 של דא~כב~א ~כינא מ~רש ~ם ור~~י ~~~~ אוכל בו ~עו~יםכלי

 ב~ר בו שמ~צביןה~טבחים בי~
 יוסף ~ב~מוקי אול~ ~יי"~

 מ~ר~ ~~~
 סכי~א

 מ~ה ~בב"ב שמבואר ל~י~מ ול~י~ז עיי~"ה ~חיטה ~ל סכיןדא~כב~א
 ולא ר~ע לוה דליהוי ~יחא לא דאמר אחרי~י ארעא לי~ דלי~לעול~ ע"א~

 ~~הלי~י~ל~
 ל"ז~

 אף ב~ירוש מבואר הרי עיי~~ה
 דלי~

 לי~
 ל~ל~

 לבע~ח
 ~ר~~" לוה ג~כ~~רא

 החזיר איך הת~יא לסברת וא"כ עיי~"ה~ י~ל~ ול~
 דא~כבתא סכי~אאב~י

 ל~ירו~
 ~ה~מוקי

 י~סף~
 מ~ו~ אהדרי~ ומ~ט שילם~ ~לא הבע~ח הוא ה~ו"בהלא לה~וח~~ ~חיטה ~ל סכין

 ~עו~ים כלי דהוא
 בסכי~ו הלאה ל~חוט ~יוכל כדי ~~~~ אוכלבו

 ~~ להחיו~
 ~~~ו

 דחייביתו~ ו~~~
~~~ 

 כיון הלא ואמא~ לבע"ח~ מחזירון
 וה~ו"ב ל~לם לי~ דלי~

 ולא ~ר~ע" לוה ~~ראה~ע"ח
 יש~

 בחובו חבל דהרי לי~~ ~דלית אף
 א~כ דא~כב~א~הס~ינא

 ל~חוט לו אסור ר~ע השוחט א~
 מ~ו~

 ד~חיט~ו
 צריך ו~ו"ב ר~ע ~הוא להוא~ורה

 לו החזיר ואיך מרבי~~ יר"ש להיו~
 ~חיט~ו ~סול כזה דר~ע נ~~ר אם הלאה~ ל~חוט ~חיטה ~ל הסכיןאביי

 שכר ליקח ל~ו~ב דמותר ראי~ הבאתי ו~~כ~ בזה~ ו~~עוד~ח"ח

ול"~
 לעיל ~הארכ~י כמו בח~ם א~י מה ב~חיטה

 ז~~ ~~או~
 דה~חיטה כיון

 הכרחיו~ מצו~אי~~
 א~ שרק

 המצוה ה~ורה אמרה ב~ר לאכול רוצה
 עבור ל~חוט מה"ת מצווה אי~ו ה~וחט אבל~י~חוט

 אחרי~
 ~עולה לע~ות

ומע~~
 ה~ורה חייבתו לא דודאי ב~ר לאכול זה ~רו~ה ב~ביל

 ~רוצה מי כל עבור ה~חיטה מלאכת זו במלאכה ~~טריח ל~חוט~יודע ל~וח~
 לכן ב~רלאכ~ל

 ב~וח~ ל~~
 א~י מה

 ומו~~ בח~~
 ה~חיטה עבור ~כר ל~~ל

 ב~חיטה ~ייךו~וב
 לדון ד~א~י ~בול~ ה~~~

 דה~ורה ברב~ות~ ולהורו~
ח~~ב~ו

 ב~ירו~
 מ~וה והוא

 הכרחי~~
 לדון

 ולהורו~
 ~דברים כדכ~יב

 א~כ~ למד~~ראה ד~~
 א~י מה ודר~"י ד~ צו~י כא~ר ו~~~ט~ם ~ו~~ם

 ~~~~~~ בח~~~ א~האף בח~~
 ~ב"מ מ~"ס מוכח

~"~ 

 מו~ר ד~וחט
 ואין ~כר~~ח

 ב~
 בח~~ א~י מה מ~ום

 דרד~~ מ~רי רבא אמר שם דה~ה
 למ~~ה כרמים ~~וטע~~א

 ~כר~
 ~~ר~"~ ~בחא

 או~~~ ~וח~
 ~~ר~~~

 ולעיל מוהלכאן
 ד~~~

 ~ר~"י
 אומ~~

 ~~יז
 דם~

 המס~ר ~~רש"י מ~א ס~ר

 ה~יר א~~יא~
 ב~ס~ור~~

 וסו~ר
 מ~~

 ~י~הו ועומדין כמו~רין כולהו
 דא~ו~ר~"י

 בלא להו מסל~א מ~ל~לו
 א~ריי~~

 דלא ~~ידא דהוא מ~ום
 דלא ~סידא דהוא דרד~י במק~י ~~רש~י ~ה על כ~ ~ם ~וב~ו~~ה~ר
 ~~ום~דר

 ד~ב~~~
 ס~ל גו~י~ ד~בא ולי~א על דעל כיון

 ~בב~~
ד~ב~~~ כ~~~

 ~~ידא להו ~רי ~ה~י אלא ~~קי ~מילא
 דל~

 ~~ה ~באו~ו ל~~ הדר



~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~  

~ ~ ~ ~

 של לי~וד לו ~תב~ל שבשתאשעל
 א~ת~

ו~ו~~ עייש"ה~
 דמיירו

 בודאי דרדקי~ ~ב~קרי וה~ה מיירי~ שכר ב~קבלי רבא דא~ר ה~הוכל
 ~כ~דר~ם שימור שכר לקבלשרי

 ל"ז~
 בח~ם א~י מה ול~ש

 ועיי~
 ~ב~ב

 ~ו~ל "שתלא~ וכן ~ייש"ה ~י~הו שכר מ~בלי דרדקי ד~קרי מ~ם~וכח ~~א~
 ~ב"מ עיי"ש ב~ירות שכר~חצה

 ק~~~
 רו~א היינו דם מקיז "ואומ~א~

 ~בקדושין דנקרא "ה~רע"והוא
 ~"ב~

 הדם את שמ~רע ל~י שם וברש~י

 ~קר~הו~
 ~דולות סעודות ה~קיזון עם שאוכל שם ועל "~רע" בשם

 מבואר דהרי ~עודעייש~ה~
 ~"ה~ ~בב"~

 ש~יא ~~ן ב~גן דמגן ~רו~א אסיא
 דרו~אהרי

~~~ 
 ~~ות לעיל ועיין שכר ליטול ~ריך

 ז~~
 שהארכ~ו מה

 ש~רות כותבי דהפירוש מתא" "וסו~ר שכר~ לקבל ~ותר אם רו~אבע~ין
 ~ככתובות שכר ~ו~להוא

 י"~
 וברש"י דס~רי א~שי~א לי~ דמ~הי זמ~~ן

 לא הסו~ר אם וא"כ הסו~ר שכר ליתן הלוה שעלשם
 ד~

 הוא בש~ר
 מדאמר שכר במ~בלי רבא דחשיב ה~הו כל מיירו וע"כ הדר~ דלא~סידא
 אתרייתא בלא מאומ~ותם להו מסלקו מקלקלודאם

 ~התראה~
 ~וכח ~זה

 דהוא כיון ולכך ש~ר~ במ~בלי רבא דמיירוב~ירוש
 דל~ ~סיד~

 הדר
 בהדי~הו ד~~כר "~בחא" ~ם וא~כ התראה בלא להו~לק

 ע"~
 ~יירו

 ב~ירוש מבואר וא"כ וז~ב שכרב~קבלי
 ד~וח~

 ול"ש ~כר לקבל מותר
 ~ייך ~שוב בחנם א~י ~הבשו~ב

 ~~ו~ ~~~~ ~~ו~~
 וז"ב~ כ~ובן

ו~~~~

 ~ב"ק
 צ"~

 חייב שק~ל אומן ~בח
 וכ"ש ~ו~רש~י לשל~

 ~ו הי~דלא הדיו~
 לשחו~

 שאי~ו ל~י
 בקי~

 כאומר ~עשה הוא ~ושע הוא ~זיק
לו

 שחו~
 ~י

 ושח~~ ~א~
 א~ר~י הוא~ ~ושע הוא מזיק למי~ר למ"ל מכאן~ לו

 ~~י~
 דקעביד היכא אבל ~בשכר" דקעביד היכא ה"מ ה~~א הוא

 הנותן ברייתא שהביא ועיי"ש הוא~ ~ושע קמ~ל לאב~~ם
 בהמ~

 ל~בח
כו~

 הדיו~
 בין "~כר~ ~ותן ואם חייב

 הדיו~
 דעביד ו~רש~י חייב אומן בין

בש~~
 ~ועד דאדם באו~סין חייב ד~~יק

 לעו~
 בין

 שו~~
 "דקרי מ~יד בין

 דלא הוא ד~ושע ~ק~~ל ~אמר שכר באותו ש"מ באו~סין לחייב ~יקלי~"
 א~~שי~ למיר~י דהו"ל ~שיעה אלא או~ס ~~חשיב

 ש~~
 הבה~ה ~~רכס

 הרו~ה שם והביא בשכר~ כאן בח~ם כאן ד~שני עייש"ה עכ~ל בה~י~הר
 ב~ירוש ~בואר עייש~ה~ די~ר לו י~דים ~~ח לושיתחייב

 וז~ב~ בח~ם~ א~י מה ול"ש שכר ל~בל ~~~ר~ח היי~~ דשוח~
~~~~~ 

 ~בר~ב"ם
 שבוע~ת ~ה~~~ו

 בשוח~ ה~~~
 שלא ש~שבעו מוהל או

 ~~ות~ יה~~
 העיר

וה~~כ~
 את שימ~ל ל~י העיר ב~י

 ב~יה~
 כו~ ~שאל הר~ז להם שי~בח או

~ע~~ה
 א~ ~צו~

 ~~יים שחי~ה הר~~ם דהזכיר הרי ע~יש~ה שכרו ו~ו~ל
~~ו~ל

 ש~ר~
 מותר הדין דמן ב~ירוש ד~וכח

 לש~ח~
 ~~ש שכר ליקח

 דאין משום וע~כ בח~ם~ א~י דמההאיסור
 השחי~

 הכרחיות ~צוה
 ב~ירוש ~ה"ת ~ווהאי~ו ~הש~ח~

 שישחו~
 ~~תר לכן ~שר ~כ~ל שירצה למי

~שו~~
 ~~~~ ~~~~ ~~~~~ שי~ך ~ש~ב שכר ליקח

 ו~~ב~

~~~~~
 ~י~ חיו~ד ח"ב חיים דברי ~בשו~ת

~~~ 
 שכ~

 ~~ש~~ דהשוח~
 ר~ה~~~~

 כ~בי~ה אסורה שחי~ו
 דז"~

 ש~"ב לק~ל~~ר~ם ~~ דרש ואשר ~~שובה שם
 לעצמ~

 ~לה~סיד
 להשו~~

 ה~~~~ה
 מה~ה~

 ~ד~י זה
 הוי ו~ה רעהו~ ~ב~ל להשיג הבא הש~~ב ~~ד כו~~~ור

 ~~~~ ~ש~~ מ~~
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 קדושין ~בתוס~ כ~~ואר ~~ררה ה~~~ך וענירע~ו
 נ"ט~

 ~ל~ד ~ענין
 ~בש"ע ו~~ואר בעה"ב אצל כבר שיש ~ל~ד גבול ~השיגשבא

 חו"~
 סי

רל~ז~
 אותו ולהשוכרים החדש להשו~ב גזל איסור שיש ועוד הלכה~ ל~סק

 והנה ה~דינה~ כ~נהג דהכל ידוע שהרי ~הקהל ה~~ונה ~ו"בש~וזלים
 ששוכרים ואונגארן ~וילען ~דינות ערי בכלה~נהג

 ו~קבלי~
 בלא שו"ב

 עד ו~סת~אז~ן
 עול~

 זה תנאי ועל לשח~טה ~סול יהי~ שלא ז~ן כל
 ~צאנז~ ~הגה"ק חיים הדברי עכ~ל ~~ש גזלן הוי שכרם והגוזל נשכריםהם

ו~~~
 זה ~הקהל ~~ונה הי~ הישן שהשו"ב בנ~ד

 תשע~
 שנים

 ~זאת לעיר שבא החדש השו"ב בודאי רינון שוב הישן השו"ב על נ~צאלא ו~עול~
 ע~ו לע~וד רוצה שלא ב~רדו ~ו~ד והוא ורגע רגע בכל ~רנס~וו~ק~ח
 הם ~שחיטתו שא~כלים והקהל כנבילה~ אסורה ~חיטתו ברור הדברלד"ת
 ו~ו~~~~ ~~~ ~ו~~~~ ו~~ ~הקהל~ ה~~ונה הישן השו"ב ~ל שכרו~~לים
 ~~~~~~~~םו~

 כ~~~
 ~~~~~ ~~~~~ ~~ו~~ ~~ו~~

 ו~~~~
 ~בשו~ת

 סי~ ח~א ~~ ~הדורא ו~שיבשואל
 ל~ז~

 שאין שאו~רים אותן על וז"ל כ~
 לו שיש ~י ביד החרב לתת ~דיבורן שתיקתן י~ה בשוחטים גבולהסגת
 וכל השנאה רבה ובע~ה~ר אב"ד~ ~לרב נ~~ר זה שדבר עליהן~ שנאהאיזה
 ד~ יא~ר ~קום עתה ~ניים ~שוד כו~ חבירו על וקלון בוז ~וטףאחד
 בחזקתן הן הרי ~סולים הראשונים שהש~טים נ~ברר שלא ז~ןשכל
 נבילה בשר לאכול להן ו~וטב רשעים~ בכנף להחזיק אדם לשוםואסור
 ~לי ק~ה כי יודע וד~ וח~סן~ רשע הוא הרי גבול ~סיג ~~יטתוכל

 השואל עכ~ל בט~י רוח הצי~תנו אבל רשעים ~הם יהודים עללכתוב
 האבד~ק ~אטינז~הן רי"ש האדיר~הגאון ו~שי~

 לבו~
 ~יניכו~ ב~~ותו ולזאת

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

 ~ר~
 ~~~ו

~~~ 
~~~~~ 

~~~ 
~~~ 

~~~ 
 ~~~~~ו

~~~~~~ 
 ~~ר~

 ~~~~~ו
~~

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

 ~~ו~
 ~~~ו~~

 ~~~~~ ~~~ו~ ~~ו~~~~~~
 ~~~ ו~~

 ~~~~~ ~~ו~ ~~~~ ~~~ ~~~
 ~~~~~~ו~

ו~~~~~ו
 ~~~ ~~~~~~ ~~ר~ ו~~ ~~~~~

~~~~ 
 ו~~ ~~~~~~ ~~~~

~~~~ 
 ~~~~ו~

 ~~ו~ ו~~ו~~ ~~ו~
 ~~~ו~~ו

~~~~ 
 ~~~~ו

 ~~~~~ ~~~~ ~~ו~

~~~~~~~~ 
 ו~~~ו~ ו~~~~

 ~א~ת~ של בחותם החתום על ובאתי

 זללה"ה יונה הר~ וכ~~ הרבבן ~~~~~~~ ~~~~~~~~~
 הכ"~

 ~שה הר~ וכו~ ה~און להרב ונכד
 הא~יר הגא~ן להרב ונכד ~ון זצללה"ה ~רע~ישלא הראבד~ק~ייזילש

 ~קונטרס ד~ס~א~ וכללא רבית ה~ על יוסף ו~ני יוסף ת~ארתשו~ת ~עה~~~
 ~ובהק ותל~יד זצללה~ה~ ~וילנא~ בדפ~ס הש"ס והג~ות ל~הר"ל~עגו~ות
 זצללה~ה הלוי יחיאל ~איר ורבינו ~ור~נו ~אוה~ג הקדוש הגאוןל~רן

 אוסטראווציא~ האבד~קו~כ~י זי"~

~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~ ~~~ 
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 ו~ם
 י~~~

 ו~ורה ס~רר
 הי~~~

 ~בר ~~ה~
 ~ר~~ די~~

 ~~ש~ה
~~בות

 וה~ ~~~
 לבו

 בהור~~
 ~ו~

 ~~ ו~~~~~ ~ו~~ וה~~
 ~~רים~~

 הב~ה~~~~~ו~

~~~~~~~~ 
 ש~רה ~~ע~וד ~~~

 ל"~
 לו~ר צ~ל לל~~ד ~עות

~~~ 
~"~

"
 ~~ויי~

 ~צ~יין ~
~~" 

ל~~
 ר~וי "רע~י~

 "בדי~י"ל~ב "י~
 בדי~~

י~~
~~בלתם "~קבלים"ג~ ~
ה~בי~ם ~ עםהשבי"ו~ ~~"ו
 ~ל~~ם"~~ "~"ז

~כ~
י~~

" 
~~

של~
 בור~י~

 ~כון על
~ם ~~"ו "~~ג

~ות~

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

~~~~~~
 ~ת ~וב ב~כרון ותהלה בבר~ה

 בתורה ה~ו~לג הרב ולבבי ידי~~
 ~שכיל~יש

 ~ד~ר~
 ~~ו~יר ר~ים י~ר~ל ~~הב ~לקים~ ~ת

 ~ש~תרב~ן
 בש~ ה~~ר~

 דר~ ~ר~~עסס~ר
שלי~~~ ~~~~~~~~~ ~~~~~

 ~~~ה ~רבבה דג~ל ה~ר~~ים ~~ש~~ת ~ש~ע ~דיב הג~יר הרב בן

 ~~~~~~~~~ ~ו~~~~ו~
 ~עיר ~לל"ה

~~~~~~~ 
 ~~~~~ ~~י~~~ ב~די~ת

 דבי
 הג~ון ~רב~שי~ה

 ~כי~~
 ~~~ה וכו~ דיהוד~י

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

 ~ללה~ה
 ז~רה ~וי~~~ ד~~ק הר~שיהרב

 ל~
 כל על ל~ובה ~לקי

 ~על~
 ע~ד~ ה~ב

בכל
 ע~

 ~יג~ול ~~ידן
 ל~י~

 כי ת~לה ~~~י כ~~עלו~ ~סד
 ל~

 י~~ש
 ~~ד~

 ~יקי~ה~~עלי~
 ~י~~~~הו

 ~~~ ~צ~ עדי יסעדה~
 ~לה~

 ~~~~ ~ו~~~ו~~
 ~~~~ו~

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

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